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Hudobná súťaž k 40. výročiu založenia KS~ 
Sväz slovenských skladatelov, Slovenský hudobný fond, Ceskoslovenský 

rozhlas v Bratislave a Ceskoslovenskä televízia v Bratislave vypisujú pri 
príležitosti 40. výročia založenia KSC 

SU ŤAŽ 
na malé hudobné formy vokälne a inštrumentálne. 

l. Poslanie sútaže 

Súťaž má podnietiť tvorbu vo všetkých 
žánroch a druhoch malých hudobných fo
riem, a tak dať, k významnému jubileu 40. 
výročia a založenia KSC nášmu ľu.du mno
hotvárnu, pestrú kyticu hudobných skla
dieb každodennej potreby, vyjadrujúcich 
lásku k strane a vlasti - skladieb, rozsie
vnjúcich radosť a optimizmus, ktorý vyvie
ra zo socialistickej prítomnosti, videnej v 
čarovnej perspektíve komunistických zaj
trajškov, skladieb, vyjadrujúcich nový ob
sah vzťahov medzi ľudmi v žiarivej at-

, mosfére socialistického humanizmu, skla
dieb, ktoré zapaľujú n nadchýnajú široké 
masy pre oddanosť n vernosť veci mieru, 
slobody a šťastia človeka. Cieľom s:íťaže 
je rozospievať náš všedný i sviatočný deň 
piesňou n hudbou dneška. Radostne, veselo 
i clivo, tak, ako to každodený život v cito
vých obmenách prináša, ale vždy hrdo, le· 
bo sme ozaj hrdí nn epochu, v ktorej ži
jeme, ktorú poznačilo 40 víťazných rokov 
našej KSC. 

II. Podmienky súťaže 

A. Očast " sú(aži, porota 

1. Súťaž je anonymná a môže sa jej zú
častniť každý občan CSSR jedným i viac 
dielami. 

2. Do súťaže sa zasielájú nové skladby, 
ktoré neboli dosiaľ uverejnené, rozhlasom, 
filmom alebo televíziou predvedené a ne
boli zaslané do inej súťaže. 

3. Súťažné skladby treba predložiť do 15. 
aprfla 1961 na adresu: Slovenský hudobný 
fond, Bratislava, Gorkého 19. Pri zasielaní 
súťažných skladieb poštou alebo železnicou 
berie sn ako termíD predloženia dátum pe· 
čiatky podacieho úradu. 

4. Každú skladbu treba zreteľne označiť: 
Súťaž - 40 rokov KSC. 

5. Porotu nn posúdenie skladieb určia 
vypisovatelia. 

B. Kategórie a ceny sútaže 

Víťazné skladby budú odmenené: 

1. Malé formy vokálne. (Malé kantáty, 
piesňové cykly, dalej piesne o strane, vlas
tenecké, hrdins~é, lyrické, oddychové, vo: 
jenské, športové, pre rôzne občianske príl~ 
žitosti atd.) 

a) dve prvé ceny po Kčs 6000,-
b) dve druhé ceny po Kčs 4000,-
c) tri tretie ceny po Kčs 3000,-

2. Malé formy inštrumentálne (inštru
mentálne skladby sólistické, orchestrálne. 
skladby, sóla so sprievodom orchestra ľu
bovoľného druhu a pod., vystihujúce v svo
jom obsahu nový život a cítenie nášho so
cialistického človeka) . 

a) Dve prvé ceny po Kčs 6000,-
b) dve druhé ceny po Kčs 4000,-
c) tri tretie ceny po Kčs 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 tretie ceny po Kčs 2000,-
4. V každej kategórii môžu byť udelené 

aj odmeny. 

5. Porota má právo v rámci jednotlivých 
kategórii cenu neudeliť, pripadne roz§iriť 
počet nižších cien. 

6. Výsledky súťaže budú vyhlásené 2L 
mája 1961. 

7. Ceny' a odmeny budú vyplatené naj
neskoršie mesiac po vyhlásení výsledkov sú
ťaže. . 

8. Výsledky súťaže budú uverejnené v ča
sopisoch a v dennej tlači 

9. Víťazné skladby budú odporúčané ume
leckým' telesám a inštitúciám na prednostné 
predvedenie. 

10. Autorské práva zostávajú zachovan~. 
Predložené skladby budú autorom vráten6 
po vyhlásení súťažných výsledkov. 

11. Skladby v kategórii 1. a 2. sa predkla
dajú v konečnom zneni. (Skladby v kate
górii 3. v klavírnom výťahu alebo v or
chestrálnom znení.) 
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SLOVENSKA HUDBA JANUÁR 1961 

ROČN[K V Č[SLO 1 

Vstupujeme do 40. roku KSČ 

Celý náš lud oslávi tohto roku 40. výročie založenia KSC. Toto 1>ýznamné 
jubileum nie je a nebude zastávkou na ceste vpred a neuzatvára ani zvláštnu 
etapu jej vývinu, núti nás však zamyslieť sa nad historickou úlohou politickej 
strany, ktorej pripadla rozhodujúca úloha pri formovaní osudov našich náro
dov na ceste Tt socializmu a komunizmu. 

V spoločenskom. vývine 40 rolwv veľa nezaváži, ale alt ich posudwjeme 
z hladiska jednej generácie, predstavujú dosť dlhé obdobie, aby sa dalo 
správne posúdiť, čo znamená činnosť KSC v našich novodobých dejinách. 

Politichý vývin v našej dnes už socialistickej Československej republike 
bol v priebehu uplynulých štyridsiatich rokov mimoriadne pestrý a zložitý. 
Tak ako sa naša republilw kedysi nazývala križovathou Európy v zemepis
nom zmysle, bola ňou pred oslobodením Červenou armádou ešte viac aj 
v zmysle politickom. Domáce i zo zahraničia inšpirované prúdy a smery 
v podobe desiatok polit.ick]Jch strán od oportunistickej sociálnej demokracie 
cez buržoázne skupiny až po viaceré druhy fašistick]}ch a fašizujúcich táborov 
súperili o ovládnutie nášho štátu ako o v]Jznamnú pozíciu v srdci Ew·ópy, 
pričom sa všetky označovali za povolané hrať v našich národoch vedúcu 
úlohu. 

A čo dnes, po štyridsiatich rokoch, zostalo zo slávnostnúch proklamácii 
a z programm> týchto strán? Alw obstáli v radiltálnych zvratoch situácií, ktoré 
priniesol nástup európsheho fašizm.u a potom aj ním vyvolaná druhá sve
tová vojna a jej následky? 

Stači polo=.iť tieto otázky, aby sa odhalila ničota všetkých politichých strán 
a skupín, htoré sa kedysi opovažovali súperiť s KSC v boji o dôvem pracu
júcich. Len komunistická strana môže s hrdos~ou volať históriu za svedha 
správnosti sv ojej ideológie a politichej línie. Autorita tejto ideológie v ľttdo
vých masách a vedúce postavenie v strane jej nepripadli náhodou, ale ako 
záhonitý dôsledoh toho, že na v šethých osudov ých hižovatk[Ích ~' dejinách 
našej republihy vedela vystihnúť, vyjadriť a obetavo obhajovať to, čo náš 
lud a nah>yHie záujmy našich národov vyžadovali. KSč vedela hneď po 
svojom vzniku združiť podstatnú časť robotníchej triedy a stať sa ·významnou 
zložkou medzinárodného robotníckeho hnutia. Toto postavenie si udržala aj 
v ďalšom zložitom ideologickom zápase a v triednych bojoch s českoslo
v enskou buržoáziou. 

Mimoriadny ~'ýznam mal boj komunistov za obranu republihy pred fa
šistickou a~resiou, keď t1.alwniec zostali jedinou politickou silou v štáte, ktorá 
dôsledne vytrvala v odpore proti mníchovskej kapitulácii. Tot:o dočasné osa-
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motenie na čestnom mieste boja za udržanie samostatnosti prinieslo svoje 
ovocie v tom že do radov KSC nachádzali cestu stále noví a noví vlastenci. 
Práve na poz:adí zrady čs. buržoázie naj":iac vynikl~ celon_ár?~n_á ~loha KS~. 

Práve tak príťažlivo úč~nk?valo_ energLcké ved~me prottfa~LS!Lckeho od~o~a 
a taltticky správne rozví1anLe narodnodemokratwke1 revolucw v revolucm 
socialistickú najnázornejším dôkazom čoho bolo februárové víťazst~•o v ro
ku 1948, ď~lej vyriešenie národno~tJ·!'ej otázlty, ú~pechy ~ospodárslteho plá
novania a napokon aj vyspelosť nasef strany, ktora sa pre1avLla v .~oku 19v6~ 
keď sme ~-·edeli vyhnúť kŕčom rP.vizionizmu, pašovaného do kraJLn ľudoveJ 
demokracie irrperialistickou špioriážnml a diverzantskou sluzbou.. . 

Bola to KSC, ktorá viedla náš ľud do víťazného tábora v druhef svetoveJ 
vojne a dnes ho vedie do b~ja pr?ti .vojnovému n_eb.ezpečenstvu a It víťazstvu 
v mierovom súťažení medu kapaalLzmom a socwhzmom. 

Dôsledné zachovávanie vernosti zásadám marxizmu-leninizmu, v ktorých 
KSC nachádza bezpečnú oporu v najzložitejších sitr:áciách, a~é sa. V!Js~ytl~ 
v ~Q,ojoch proti úchylkám, buržoázii a fašizmu a pn bud?van!' socwlu~L-cl~eJ 
republiky, a neochvejná vernosť socialistickému táboru pnspelL rozhodutu_cLm 
podielom k tomu, že politické riadenie ~ výstav?a nášho štátu preb~e~a 
hladko a bez konfliktov, odkedy KSC nesLe hlavnu zodpovednosť za vyvm 
v CSSR. 

Na zasadaní Ústredného výboru KSC vlani v decembri prezident republiky 
súdruh Novotný povedal: "0 necelý polrok oslavujeme 40. výročie založenia 
našej strany. Treba si stále uvedomovať, že všetko, čo sme v tejto dobe do
siahli, je v rozhodujúcej miere výsledkom skutočnosti, že naša strana bola 
po celé štyri desaťročia vždy spoľahlivvm člá.nko"! medzi.náro~n~ho_ komu
nistického frontu . Nikdy sa nesprenevenla svo1mu mternacwnahstwkemu po
slaniu, ale vždy pevne kráčala po boku Komunistickej stran11 ~ovietsk~ho 
sväzu a ostatných bratských strán. My, česlwslowmskí komumstL, sme vzdy 
dôsledne vychádzali z marxizmu-leninizmu, z jeho ideí sme čerpali pri všetkei 
svojej činnosti. Tak to bude aj v budúcnosti." 

Každý rok doterajších dejín KSC prináša nové dôkazy, že strana je histo
ricky oprávnená viesť náš ľud od doterajších úspechov k novým, ešte pre-
nikavejším. 1 

Do 40. roku činnosti KSC vstupujeme súčasne so začatím tretej päťročnice, 
ktorá obsahuje doteraz najrozsiahlejšie úlohy a bude východiskom pre po
stupný prechod k výstavbe komunizmu. V tejto etape bude v našej spoločnosti 
čoraz viac vystupovať do popredia ai úloha vedy a umenia a v súvislosti 
s tým - ako to vyjadril prezident republiky A. Novotný koncom minulého 
roku na schôdzi predstaviteľov strany a vlády s významnými pracovníkmi 
vedy a kultúry na Pražskom hrade - budú· rásť aj nároky spoločnosti voči 
našej inteligencii, bude sa zvyšovať jej sp.oločen.ské postaveme a ~odp_ove~
nosť. Práca na úseku kultúry sa doteraz vzdy pnraďovala k ostatnyrn uspes
,;_ým stránkam bilancie, akú môže zaznamenať KSC ~ri vstupe do 40. rokli: 
svojho vzniku, a aj nové a ťažšie úlohy, ktoré vyplývatú z potreby duchovnel 
p'remeny človeka komunizmu, budú zvládnuté tak, ako to naša r~~h~o napre
dujúca spoločnosť potrebuje. Istotu o tom možno n_~čerp?'ť v d_e11nach KSC, 
ktoré sú dejinami boja a víťazstiev nášho ľudu, de1mamL smelych a doteraz 
v~dy splnených plánov. IVAN DOLEZAL 
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V ústrety rozvoju slovenskej hudobnej kultúry 
roku 1961 

Stojíme na prahu tretej piiťročnice. JE' to udalosť veľmi významná, ktorá 
spôsobuje radosť z výsledkov doterajšej spoločenskej práce, no práve tak 
aj každého pobáda uvedomiť si ešte väčšiu pracovnú zodpovednosť. Za pät
·násť rokov jestvovania ľudovodemokratickej republiky sme sa zaradili medzi 
krajiny s najvyspelejšou úrovňou priemyselnej výroby, stali sme sa socialis
tickým štátom a v procese rozvíjania socializmu sme nastúpili cestu k budo
vaniu komunizmu. 

Bilancujúc výsledky našej činnosti a pozeraJUC sa v ústrety ďalším mož
nostiam nášho vývoja, treba si uvedomiť, že v tre tej päťročnici nejde len 
o rozvoj národného hospodárstva, ale rovnakou mierou a j o zlepsenie životfilej 
a vzdelanostnej úrovne pracujúcich. Zmyslom uznesení XI. sjazdu KSC, 
ktorý vytýčil program dovŕšenia výstavby socializmu vo všetkých oblastiílch 
nášho života, je teda aj prehlbovanie socialistického spoločenského vedomia 
a vytváranie predpokladov pre rozvinutie komunistickej osobnosti, to zna
mená zhromažďovanie nielen materiálnych, ale aj morálnych síl pre prechod 
ku komunizmu. 

Je známe, že zmyslom socialistického prevratu spoločnosti je vytvoriť 
podmienky pre celkové osobodenie človeka a umožniť mu čím lepšie hospo
dársky, myšlienkove a citove žiť. Treba si však uvedomiť, že cieľom socialis
tickej výchovy je práve preto človek všestranne vzdelaný, morálne čistý, 
telesne zdravý a kultúrne bohato žijúci. Výchovu takého človeka máme dnes 
na mysli. To však znamená, že vo výchove treba venovať rovnakú pozornosť 
práve tak rozvíjaniu rozumových schopností, ako aj schopností citových. 
Z týchto dôvodov hrá umenie vo v)·chove a v živote socialistického človeka 
nesmierne dôležitú úlohu a z tých istých dôvodov vystupuje umenie zo sú
kromných záujmov jednotlivcov do popredia verejných záujmov. Zvlášť 
veľký význam má, prirodzene, umenie súčasné a najmä umenie socialistické, 
ktoré sa stáva zdrojom poznania socialistickej skutočnosti a nových socialis~ 
tických vzťahov medzi ľuďmi. 

No vá československá socialistická ústava dáva tomuto rozvoju všetky 
možnosti. Neznamená totiž len prenesenie riadenia a s ním aj zodpovednosť 
za riadenie hospodárskeho a kultúrneho života' na okresné národné výbory, 
ale súčasne s riadením mobilizuje aj záujem o umenie a umožňuje všetkým 
občanom nášho štátu iniciatívne a aktívne sa zúčastniť na jeho rozvoji a ší~ 
rení. Tým nová socialistická ústava vytvorila všetky predpoklady, aby kul).\ 
túrny život so všetkou zodpovednosťou prenikol do všetkých krajov a obcí. 
Je prirodzené, že v oblasti umenia to znamená predovšetkým veľké mož~ 
nosti pre rozvoj ochotníckej činnosti, no na druhej strane si treba uvedomiť, 
že tu ide aj o prenesenie umeleckého diania z kulLúrnych centier do vsetkých 
krajov. A tu stojí celý front umeleckých pracovníkov pred celkom novými 
úlohami,ktoré majú jediný cieľ, a to je urýchlene pomôcť uskutočniť tento 
kultúrny rozmach. Táto úloha celkom logicky prináša so sebou potrebu, aby 
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sa umeleckí pracovníc·i neuspokojovali len so svojím pôsobením v kultúrnych 
centrách , ale aby sa uplatnili všade, kd~ je to potreb?é. vš~dc, kde .tre?a 
pomáhať. Sjazd socialistickej kultúry a SJazd~ umeleckych svazov sa tym,lt~ 
problémami zapodievali, a preto ich uznesema sú z~kladom pre toto vd ke 
kullúrne vzopätie a každý umeleck ý pracovník, . kto~y sa ~-hc~ do ~o!1t.o ':e~
kého pohybu zapojiť. musí z nich vychádzať UJ pn rozVIJ ant svoJeJ mdivi-
-duálnej práce. 
. Preto nielen pre hudobný život, ale aj pre všetok kultúrny _život j_c P?lrebné 
starať sa predovšetkým o vy tvorenie, _rrípa~ne ~obudovame ~raJovych o~
bočiek umeleckých sviizov, bez pomoc1 ktorych Sl dne~ nem?.zno pre?stavi' 
rozvoj kultúrneho života. Umelecké sväzy sú hybnou s1lou n~sho kulturn~ho 
·života a skúsenosti už dnes ukazujú, že všade ta!l1, kde odbocky um~l~~kych 
sväzov dobre pracujú, kultúrny žiYot napreduJe. Táto potreba prmasa so 
sebou nutnosť, aby s väzy rozšírili svoju činnosť z l~ultúrne~o ?entra. do 
krajov, aby sa ich členovia podľa potreby pr:sťahovah .d? ~raJsk_~~h .miest. 
V oblasti hudobnej je na Slovensku taký stav, ze neb?lo t azkc_za~oz1t zapado: 
slovenskú krajovú odbočku v Bratislave, ale napr?t! tomu n~~ .le vytvore.na 
odbočka pre StredosloYenský _kraj ~ Banske~ Bystnc1, a v Ko~JcJ.~cl?, kde ~~~c~ 
jestvuje, hoci ešte nie je umiestena, ukazuJe sa potreba pos1lmt JU ďalsiml 
členmi. 
. Dalším dôležitým faktom.· ktorý p1·ináša možnosti uplatnenia umelc~v 
v krajoch. je zriaďovanie ľudových škôl umenia, čím sa postupne ~ytvor1~ 
·vo všetkich okresoch predpoklady nielen pre výchovu. t~l.e~tovanych det1 
.v rôznych umeleck)rch disciplínach, ale súčasne sa vytvar~JU 1 p_re~poklady: 
~by s pedagogickými silami prišli do ľ_';ldových škô~ umelci, ~ton ; u schop~! 
aktívne sa zúčast1l.ovať na kultúrnom z1vote. Keď Sl '!vedomi_m;, ze do ro~u 
·1970 má byť približne v kaž<lom okrese vybudov?na ľudov~ skoi~ um~_ma. 
~j e - nám jasné, že sa tu č1·tajú pr~dpo!dady pr~ oz~] hodnot?_Y. kultu_rny .z~ vot 
a že umenie sa vskutku môže stat maJetkom vsetkych praCUJUCJch. Tieto skoly 
.nebudú totiž vychovávať proresionálnych umelcov, ale ~redovš~tk)·~ vzde~ 
laných ochotníkov, budú v nich pracovať umelecky zda~m pedag?g~v~?· kto~J 

:budú svoje poslanie vidieť nielen v p~·áci v _škole,_ ale aJ vo. ver~~neJ cmnosll: 
.Tak sa t ieto školy slanú významnými .stre?_,skamt umel_eckeh.o ztv?ta a bu~u 
.ma,ť vplyv nielen na v)·chovu zverenych zwkov,_ ale aJ na uroven ochotnJC
keho umenia a na celkovú úrover'í kultúrneho ŽIVOta v okrese. 
. · \' tejto súvislosti treba pripomenúť, čo je pre ~udobný živo_t z~lášť dôle~i té. 
·potrebu krajsk)rch symfonick)rch orchestrov a posobeme kraJskych podmkov 
pre film , koncerty a estrády. . . . . . 

, Sieť divadiel máme už vybudovanú - a čo znamenaJu d1vadla J?r': .rozv~J 
.kultúrneho života v kl'ajoch, netreba rozvádzať. No pre hudobny _ z1vot Jl:' 
potrebné mať symfonick)r orchester a s ním ustál~ný. a dra maturgic!;:y pre: 
.myslený plán koncertnej činnos ti. Koncerty symfomc~eho o~ch~stra v:-dy bolt 
a zostanú osou hudobného života, centrom hudobneho d.ama ~ z:.tklad?~ 
hudobného rozvoja. Na tomto úseku m áme v slovensk)rch kraJoch znacne 
·nedoRtatky, a preto je vybudovanie krajsk)rch s~mfonických orchestrov ~ 
predovšetkým zabezpečenie pravidelných symfomck_)'<:h kon~e~tov v kraJ: 
skÝch mestách prvoradou úlohou. Význam SlovenskeJ hlharmome pre rozvOJ 

.h;dobn~ho života je ďalekosiahly. a to najmä ,. posledných rokoch, keď 
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Slovenská filharmónia pristúpila k uskutočňovaniu osobitných koncertov pre 
mládež a pre pracujúcich v závodoch. No dnes už nevystačíme len s jej zá
jazdmi do krajských miest. J e potrebné, aby aj naše luajské mestá mali 
orchestre a svoje cykly symfonických koncertov. Treba očakávať, že v Koši
ciach túto úlohu prechodne preberie rozhlasový orchester a v Banskej Bystrici, 
kde doteraz pracuje ochotnícky symfonický orchester, pristúpi sa už v naj
bližšom období k vytvoreniu profesionálneho symfonického orchestra. 

Pri tej to príležitosti treba zdôrazniť aj význam krajských podnikov pre 
film, koncerty a estrády, ktoré sú tiež v)rznamnými čini teľm i pri rozvíjaní 
koncertného života v krajoch, ich pracovníci majú možnosť hlboko zasahovať 
do tohto života, lebo práve oni sú v styku s usporiadateľmi a práve oni vy
tvárajú náplň verejnej koncertnej činnosti. Ak sa tieto podniky neuspokoja 
len so sprostredkovávaním núhodilých podujatí, ale ak budú svoju prácu 
plánovite rozvíjať, ak si budú v svojej oblasti vytvárať centrá hudobného 
života, ak ~a sústredia na v)·chovu mladých ľudí a ak hudú schopní podne· 
covať vytváranie Kruhov p1·iateľov umenia, k toré sa všade, kde už sa utvo
ri li , stávajú významnými či niteľmi kultúrneho života, dôležitým výchov
ným činiteľom v rozvoji pravidelnej koncertnej činnosti, potom sa aj touto 
cestou prispeje k urýchlenému doví·šeniu kultúrnej revolúcie. 

Tento veľký rozmach hudobného života, pre ktorý sa vytvorili predpoklady, 
treba však neustále napomáhať. Kladie veľké požiadavky hlavne na tvori v)·ch 
umelcov. Treba, aby sa zamysleli nad svojou tvorbou a ešte hlbsie načrel i 
do poznania a potrieb života, aby písali hudbu. ktorá pomôže tieto úlohy 
splniť. Tu treba jasne hovori ť o tom, že špeciálnou úlohou našich skladateľov 

' je pomôcť súborom ľudovej umeleckej tvot·ivosti, obohati ť ich repertoár 
o skladby, k toré potrebujú, a venovať sústredenú pozomosť skladbám malých 
foriem všetkých druhov. Ide Lu predovšetk)rm o piesňovú a sborovú tvorbu. 
o malé inštrumentálne skladby a osobitne o celú oblasť zábavnej hudby, vrá
tane hudby tanečnej. Hudobné umenie má dnes ďalekosiahly spoločensk~· 
dosah. J eho doménou nie je len koncertné pódium a divadlo. Hudobné ume
nie z javiska sa prenieslo do každodenných potrieb spoločenského života a plní 
spoločenskú úlohu v najširšom zmysle slova. Tak ako je potrebné umením 
vzdelávať a rozširovať rozhľad a duchovný obzor človeka, je tak isto potrebné 
aj to, aby i ten najmenší hudobný prejav, s ktorým sa človek v každodennom 
živote stretáva, bol umelecky majstrovský z hľadiska tvorby aj interpretácie. 
Preto je veľmi správne, že Sväz slovenských skladateľov na počesť 40. vý·
ročia Komunistickej strany Ceskoslovenska vypisuje súťaž práve na tento 
druh. hudby, a je správne, že túto súťaž vypisuje spoločne so Slovenským 
hudobným fondom, s Cs. rozhlasom a televíziou (najväčšími konzumentmi 
tej to hudby) a súčasne aj s Gramofónovými závodm i, ktoré sú najväčším pro
pagátorom a usmerňovateľom všeobecného hudobného vkusu. Je teda veľmi 
správne, že z konferencií o hudobnej tvorbe, ktoré chystá Sväz čs. sklada teľov 
v tomto roku uskutočniť , uprednostňuje konrerenciu o malých hudobných 
formách a chystá sa ju zorganizovať spoločne s prehrávkou diel na Slovensku. 
kde riešenie týchto umeleckých problémov najviac pociťujeme. 

V celom tomto veľkom procese dovŕšenia kultúrnej revolúcie hrá veľkl, 
úlohu marxistická kritika, ktorá má nielen pomáhať pri tvorbe socialistického . 
umenia, a le má byť aj pomocníkom, radcom a usmerňovateľo~ tohto veľkého 



pohybu, zameraného na výchovu um~ním. Preto má byť iniciátorom, má 
vidieť potreby a bojovať za ne. Potrebujeme kritiku, ktorá nielen hodnotí 
alebo glosuje výsledky tvorby a výkony umelcov, ale pozná aj potreby nášho 
ľudu,• upozorňuje na ne tvorivých umelcov a súčasne svojou činnosťou vy
chováva. Chystaná konferencia o kritike prichádza teda v pravý čas a stáva 
sa dôležitým impulzom, aby si aj hudobná kritika uvedomila poslanie, ktoré 
od nej spoločnosť očakáva a potrebuje. 

Rok 1961 je rokom_štyridsiateho výročia vzniku Komunistickej strany Ces
koslovenska. Táto významná udalosť v našom živote sa odzrkadlí v práci 
a činnosti vo všetkých oblastiach. Aj v hudobnom živote je podnetom, aby 
sme ukázali-výsledky svojej doterajšej práce a aby sme súčasne prilozili ruku 
k dielu na všetkých úsekoch, v ktorých ešte máme nedoriešené problémy. 
Tu treba plniť úlohy, vyplývajúce z uznesení XI. sjazdu KSC a Sjazdu socia
listickej kultúry: v plnej miere sa starať ·o demokratizáciu umenia a výchovu 
umením a plným priehrštím načierať do súčasného života a perspektív 
budúcnosti a z týchto poznatkov pristupovať k tvorbe umeleckých diel. To 
bude v tómto roku zdrojom podnetov k rozvinutiu bohatej činnosti všetkých 
umeleckých inštitúcií. ale aj popudom k práci pre každého umeleckého pra
covníka, ktorý miluje svoju socialistickú vlast. 

Zdenka Boltesová 

J. Keldyš o problémoch kritiky 
CO JE TALENT KRITIKA? 
Talentovanosť je jeden z najdôležitejších 

nárokov, ktoré sa od kritika vyžadujú. l<a
balevský bol v práve, keď túto o tázku vy
ostril v svojom referáte na V. pléne Sväzu 
skladateľov SSSR. Povedal: "Dnes sn u nás 
už temer nehovorí o talentovanosti sklada
teľa (a ešte menej o talentovanosti kritika). 
Neviem si spomenúť na p rípad, keď sa sla
bosť tvorivej práce skladateľa alebo kritika 
vysvetľovala nenadanosťou, hoci nedostatok 
talentu je dosť častou príčinou nevydarenej 
práce." 

Popri vysokej ideovosti, čestnosti, princi
piálnosti, smelosti, širokých vedomostiach a 
pevnom teoretirkom ro:r.hľade je pre kritika 

p otrebný aj talent. Veď predmetom kritiky 
je umenie, ktoré sa nedá ohodnotiť výlučne 
racionálnou cestou, pomocou presnej analýzy 
a rozboru na základné elementy ako bez-

·rduchú hmotu: umenie treba vnútorne cítiť 
-• estetickým zmyslom, najjemnejším zo všet

lkých ľudských zmyslov. Bolo by nesprávne 
stotožňovať kritiku s umeleckým tvorením, 
lenže potencionálne umelecké nadanie je bez
podmienečné nutné pre každého, kto sa ním 
zaoberá. Vo väčšej alebo menšej miere musi 
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byť v tomto zmysle nadaný koniec koncov 
i posluchái:. Známa je Marxova poznámka, 
že " ... pre nemuzikálne ucho nemá zmysel 
ani najkrajšia hudba" . . . O to vine musí 
mať kritik vyvinutejšiu umeleckú predstavi
vosť, bystrejšiu schopnosť pochopenia a di
ferencovania v umeleckom diele. 

Casto sa stretávame s mylnými predsta· 
vami o talentovanosti kritika. Počuť napr. 
takéto ná:r.ory: "Clánok je, pravda, sporný 
a možno i mylný, je však talentovane a 
sviežo na písaný." Náhľady podobného druhu 
vychádzajú z prevráteného ponímania toho, 
v čom spočíva podstata kritikovho tnlentu. 
Každá kritika je i literárnym výtvorom. 
Kritik má vedieť písať nielen odborne, ale 
aj s vkusom. Je dobré, ak je kritik schopný 
vvjadriť svoje myšlienky pekne, obrazne a 
pútavo. No nie predovšetkým týmto sa 
hodnotí cennosť kritickej práce. Stretávame 
sa niekedy s článkami, napísanými pohoto
ve, zaujímavo, ba i s určitým literá rny m 
leskom, a predsa nám nedávajú jasný obraz 
o zámere, nedostatkoch a kladoch hodnote
ného diela. Takéto kritiky sú a7.da zaují
mavé, dohre sa čítajú, no nie je z nich ni
jaký úžitok. Môže to byť obstojný fejtón, 
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literňrna črta, ale nie talentovaný kritický 
i lánok. 

Tnlent kritika je zvláštny talen t, ktorý je 
určovaný súhrnom schopností. Prirodzená 
muzikálnosť a literárne nadanie sú v tQmto 
komplexe nevyhnutnými elementmi, ale ta
lentovanosť kritika nevyčerpávajú. Naj<iôle
žitejším momentom u kritika je jasnosť ná
zoru, a nalytické pozorovanie a schopnosť 
rozsiahleho porovnávania a uzáverov. Tieto 
vlastnosti sn môžu v plnej miere prejaviť 
v kritickej činnos ti len za určitých pred
pokladov, ako sú všeobecná a špeciálna vzde
la nosť, jasný svetonázor, ovládanie vedec
k ých metód hudobného výskumu a pod. 
Preto nemožno problém talentovanosti kri
tika (ako ani talentovanosti skladateľa) sta
vať izolovane bez ostatných nevyhnutných 
predpokladov, súhrn ktorých má sformovať 
profil kr1bka. Pri hodnoteni hociktorého pra
covníka kladieme predovšetkým otázku: čo
mu slúži, akým ideám a životným cieľom, 
a hneď nato: či im dobre slúži. I pri oce
ňovaní činnosti kritika bude pre nás hrať 
rozhodujúcu úlohu jeho ideovo-estetická o
rientácia, správnosť uzáverov, ich súlad s 
pokrokovými tendenciami našej súčasnosti. 

Všetko toto nehovorím len preto, aby som 
podčiarkol význam osobnej nadanosti kriti
ka . Talent je, pravda, preňho nevyhnutný. 
No každ ý talent potrebuje pozorné pesto
vanie, sledovanie a vzdelávanie. Talenty 
musia vedieť rásť, ináč sa nebudú môcť pre· 
ja,;ť a stať sa pozoruhodn)•mi. Veľmi zle 
r ozvíjame a vychovávame smenu kritikov, 
pretože dobrých kritikov, teda schopných 
a nadaných ľudí, píšúcich o hudbe. je u nás 
čoraz menej. Základné nedosta tky našej 
kritiky zapríčioiujc nielen nedostatok talen
t ov, ale i to, že talenty sa nesprávne vy
chovávajú a často idú po nesprávnej ceste. 

Nedostatkom mnohých našich kritických 
článkov je skutočnosť, že vlastnému estetic
kému hodnotiacemu momentu sa v nich 
obyčajne venuje veľmi málo pozornosti. 
Casio sa stáva, že kritik veľmi podrobne, 
profesionálne a úplne kvalifikovane analy
zuje dielo, no po prečítaní jeho článku si 
nemôžeme vytvori ť nejakú predstavu ani o 
stupni sily umeleckého vyjadrenia ani o 
akýchkoľvek individuálne rharakteristických 
črtárh hudobného diela. Predstavme si dva 
články toho i~tého au tora, v k torých sn p íše 
napr, o Sadkovi Rimského-T<orsakova a o 
úplne konkrétnej, ale bezfarebnej Grečani
novej opere "Dobryňa Nikitič" s takým 
istým pátosom (alebo bez neho) a skoro s 
rovnakými výrazmi. Celkom iste by sme 
povedali, že kritikovi úplne chýba schopnosť 
oceniť kvalitu diel. Ci nie je možné nájsť 

v našej kritickej literatúre analógie, veľmi 
podobné tomuto vymyslenému príkladu? 

Casto sa st retávame s takými krit ckými 
výrokmi, ktoré sn zdajú podopreté dôk 'ad
nou anal)•zou diela, ako i dostatočne závaž
nými argumentmi, ale v podstate sú " mimo 
hudby". Jednou príčinou tohto úka;.u je to, 
čo by som nazval "Vnútornou ko ncepcoou". 
Niektorí kritici sú schopní i v najskrom
nejších dielach objaviť rozsiahle filozofické 
koncepcie, zovšeobecnenie základných otá
zok našej súčasnosti. Vzlet fant:ízie takýchto 
kritikov sa pritom vyznačuje bohatstvom a· 
smelosťou. Tie isté stereotypné foo·mulácie 
možno nájsť v charakterizovaní viacerých 
rozličných diel, napísaných odlišne nadaný
mi a utormi. Ak je to inštrumentálne cyklic
ké dielo veľkej formy, dá sa· hneď povedať 
(s malým rizikom omylu), že v konflik1b.fóm 
sonátovom allegre sa dá sledovať konflikt 
progresívnych síl s ničivými temnými si
la mi, v pomalej časti zas úvahy o minulej 
vojne a s ňou spojených stratách, vo finále 
záblesk lúča nádeje a tichý jas . • . Pri.má
vam sa, že ako redaktor časopisu často bez 
okolkov škrtám podobné komentáre v clán
ko'ch, ktoré sn mi dostanú do ruky. Pred
pokladám, že u čitateľa vyvolajú svojou 
mdlou stereotypnosťou také isté podrážde
nie ako u moia. Nebudem sa zastavovať pri 
takýchto prípadoch. Spomínaný príklad som 
nijako nezveličol, ani nezjednod ušil. Neraz 
sa už ukázalo, že náš život neustále stavia 
do popredia nové úlohy, vo svete sa odo
hrávajú udalosti, ktoré od základov menia 
profil súčasnosti, a umelcovi, ktorý strieda 
len istý okruh p redstáv, obrazov a emócií, 
sa ľahko môže stať, že pokrivkáva za súi!as
nosťou a nestojí na jej predných pozíciách. 
Nastoľuje sa, pravda, ot:ízka : skutočne je 
u nás toľko diel so širokým folozoficko
všeobecným významom, či to nie je len 
klam a ilúzia? _ 

Kritik, pravda, má možnosť povedať na 
svoju obranu : "Nič som si nevymyslel a nič 
som nepripísal skladateľovi - je lo iba ob
sah j eho symfónie (pripusťme, že sa hovori 
o symfónii), a mojou povinnosťou pri skú
maní ideí diela je zostať verný zám.eru 
d iela. Na toto možno odpovedať známymi 
slovami Dobroľubova: " .. . dôležité nie je ,to, 
čo chcel povedať autor, ale to, čo dielo sKu
točne povedalo". Po·i oceňovaní diela tre,ba 
vychádzať z objektívneho životného yý
znamu a zmyslu diela, a nie zo subjektjv
neho autorovho úmyslu. Toto je elementár
ny zákon realistickej kritiky. Hoci je táto. 
požiadavka temer každému teoreticky zná
ma, v pra.'Ci sa na ňu zabúda. Naša kritika 
často nie je schopná ihneď signalizovať ne-
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bezpečenstvú, vysk y tujúce sa v tvorbe, pre
tože b ýva zachvátená tými istý~i chor~ 
bami, ktorými trpia i niektoré skupmy skla
dateľov. Toto sa p rejavuje v tom, čo na
zývam "vnútenou koncepciou". V posled
ných rokoch sa mnoho ~ovori~o a P!sa!.o 
(často i na stránkach "SovietskeJ muzy~;.y ) 
o nárhylnosti niektorých mladých sklada
teľov k pochmúrnej "filozofičnosti" a zdô
raziíovan iu .. hlbokomyseľnosti" , za lttor)·nú 
sa v prevaž~~j miere skrýva nezrelosť sveto
názo ru tvorivého myslenia, nedostatok ne
vy hnutne j životnej skúsenosti, neschopnosť 
nájsť samostatné formy p retvárania reúlnvrh 
životn)·rh faktov a pozorovaní v emocionál
ne s,·ieže a vzrušujúce obrazy. Celkove k ri
tika n ielenže nezahrala povinnú úlohu v 
boji s touto lživou tendenciou, odv:.ídzajúcou 
od život a. od dôležitých úloh výchovy nu á
deže v duchu komunizmu, ale často jej 
nadŕžala a prehlbovala ju. Príčina je jedna 
a tá istá: nedostatočne hlboký a siln ý zvä
zok s nn~ou soc:alistickou súčasnosťou, zná
ma " kabinetnos(", neschopnosť hľadieť do 
šírky a dopredu a predstaviť si život v jeho 
revolučnom rozvoji. Na tomto základe vy
rástla " p reslávená" a už celkom otrepaná 
teóri~ tragičnosti ako základu súčasného u
mema. 

Zaujatosť akéhokoľvek dr·uhu je umeniu 
škocllivá. Pre kritiku je však ešte nebezpeč
nejšia. Ak kri tik začína hodnotiť umc!ecké 
dielo, vychádzajúc z vym yslenej, od žrvota 
odtrhnutej konrepcie, stráca schopnosť ob
jektívneho í1sudku, nemôže postrehnúť sku
točné umelecké hodnoty alebo nedosta tky. 
Meradlom sa stliva. či konkrétne dielo sú
hlasí alebo nesí1hlasí s apriorne stanovenou 
schémou, do ktorej sa dielo v tesná va nko d o 
P rokrustovho lôžka. Ci n ie je v našej kritike 
mnoho scholastického "mud~ovania"? Pri: 
tom sa však zabúcla hovoriť o vážnych ve
c iach: aká je kvalita hudobného materiálu 
v tom alebo onom hudobnom diele, či sú 
dostatočne melodicky svieže a pútavé jeho 
témy, do akej miery ov)áda au~or r_aktúr~, 
rozvíjanie, in~trumentácm. A. co Je ~raJ
hlavnejšie : aký je celkový účmok, dosiah
nutý pomocou všetký ch týchto jednotlivých 
elementov v zmysle bezprostredného účinku 
na poslurháča. J ediný m kritéri~m ~odno
tenia akéhokoľvek umeleckého d rela Je ko
niec k oncov sila a hlbka estetického účinku. 
Najmä na toto sn vzťahuje '1z~a~ veľm! 
rozšíreného paradoxu : v umem me Je dob~e 
to, čo je správne, a le je správne to, čo J~ 
·dobré. Hoci b y kritik akokoľvek pochváhl 
to alebo iné d ielo ako hlboko ideové, sú
'časné, novátorské atď., posluch áea to ne
presvedčí, ak skladba nenadchla a n evzru-
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iHla. Kritik sa častejšie musi postaviť na 
pozíciu jednoduchého poslucháča, a by jeho 
úsudky boli presvedčivé a mali pevný, ob
jektívny základ. 

O VZ"ľAHU KRITIK A A SI< LADATEľ.A 

Úzky vzťah kritika a skladateľa, ako i jed
nota ich záujmo,·, vzájomná dôvera, vážnosť 
a p omoc, v ypl)·...-a z pozoruhodných tradícií 
popredného demol•rnt ického ruského u me
n ia. Táto trad ícia pokračuje i v súčasnom 
umeleckom živote. Princíp ú zkeho vzi'ahu 
kri t1ka a umelca, kritiky a tvorb y, je zá
kladnou or<>anizačnou štruktút·ou našich tvo
r·ivých svä;oY. Zahraniční umelci, pr~chá~za
júci k n ám, sú často p reltvape_nr. z~ ~~;.Ia
d atelia a kritici sú združení v JedneJ orga
nizácii a majú v nej rov naké práva. V ka
pitalistickej spoločnosti je tak~to združCI~e 
v podstate nemožné. Tam su sklad~ttetra 
roztriešten í na množstvo malých skupnnek, 
medzi k tot-ými často e..xistuje vyostre~~~ ':<on
k uren cia, a spája jú sa len z materra!nych 
dôvodov a profesionálna-právnych z:ll1Jli10V. 
Co sa týka kriti kov v kapi~alistickýcl.1 kt-~~ 
j inách , Jen málo~torí z mch :"ychadL_tt.~? 
z v yhranených Jdeovo-umeleckych po~tl ll; 
dôsledne obhajujúc tie alebo on? estet.JCke 
princípy v t vorbe a v ~~~?obneJ -~rax1._ V 
podstate pa tria ku .. kat~gor11. p~enapma~vch 
. robotníkov pera , su záVIsh od org:.tuov 
tiače, od ktor),ch dostáva jú objednávky, al~: 
bo od ut·č~ých skupín, a tak sa podrohuJU 
potrebám konjunktúry. .. . 

Celkom inak je to u n ás a v kra1ma~~ 
socialistického tábora. Skladatelia a kr· ~c~ 
tu majú rovnaké ciele a snahy. J_edm 1 

druhí sú zainte resovaní predovsetkym na 
tom aby naše umenie bolo čo najviac sviež:!. 
silné a pravdivé, ab y hlboko odráža1o ~ú
časnosť zo všetkých strán a čo naj úsp ešnej
šie slúžilo dielu výchovy ľudových más v 
d uchu komunizmu. Táto jednota ideových 
snáh dáva základ pevnej tvorivej d ružbe. 
Je, pravda, potrebné, aby sa táto družba 
stala principiá lnou, náročnou, slobodn'lu ? 
nezávislou od osobných zauja tostí a anti
patií. Jej základom musi byť vzájomn:t dô
vera a vážnosť. Len za týchto podmtenok 
bude užitočná a plodná. Hlboko sa mýlia 
tí kritici ktorí sa nazdávajú, že neustálymi 
a nepri~eranými chválami plnia svoju po
"innosť. Mýlia sa však i tí skladatelia, ktorí 
sú náchy lní vidieť v každej kritike, i keď 
je podaná najpozornejšou a delikátnou fo r
mou, prejav neprajnosti, dokonca zlomy
seľnú urážku svojej osoby. Dobrý priateľ 
musí byť vždy úprimný a hovoriť pravdu. 

v 
'Útvorenít kritika je omnoho správnejším 
vyjadrením p ravého priateľstva a družby 
.ako lživá pochvala alebo zdvorilé mlčanie. 

Z minulosti je dosť príkladov, ako uaj
vrelšie a srdečné priateľstvo n eb ránilo ľu
ďom veľkého formátu otvorene hovoriť JC
den d ruhému to, čo si mysleli, i keď tento 
názor mohol pôsobiť nep ríjemne. Je vše
·obeťne známe, že P. I. Cajkovskij a G. La 
Roch e, najtalentovanejší p ropagátor jeho 
tvot·b y ešte za skladateľovho ž,vota, boli 
priatelia. La Roch e n ie vždy chválil v tlači 
Cajkovského, a keď našie l v d ielach SVI)jho 
printeľn akékoľvek nedostatky , bol voči nim 
bezohľadný. 

P r:íve La Roche bol autorom n ajostrejšie
ho článku, uverejneného v tlači o Cajkov
ského pt·vej opere "Vojvoda". Skladateľ ne
prežíval tento úder ľahko. 'ťažko mu pa(llo, 
ie to bolo od priateľn . Dočasná roztržka, vy
, ·olnná uverejnením tej to recen zie, sa však 
.(;oskoro likvidovala a ich priateľstvo sa na
rl'a1ej upevňovalo. Cajkovskij sa s tal ostrej
sim sudcom svojej opernej prvotiny. Po 
niekoľkých predstaveniach partitúru zničil. 

Vôbec n:echcem vyzývať skladateľov, aby 
spaľovali svoje partitú ry v d osledku ne
priaznivej recenzie. I Cajkovskij postupoval 
v tomto prípade, žiaľ, neu vážene. NehJad.ac 
na všetku nezre!osť a neclokqnalosť, Jeho 
-opera eellwve nebola tak beznádejne zlá, 
ako sa v tom momen te a utoro vi zdalo. Ten
to fakt (nie ojedinelý v tvorivej biografii 
-skladateľa : druhú svoju operu "Undina", 
ako je známe, Cajkovskij znič il skôr, ako 
stihla uvidieť svetlo SVI,)la) hovorí o výni· 
močnc vysokej náročnost i, s akou Cajkov
-skJj pris tupoval k svojim d ielam. 

Cítajúc te rnz v zborníku článkov La no
C'h a jeho reakciu na "Vo jvodu", nevidí sa 
mi bezchybná. Bolo m ožné stava ť sn k 'lpe
re m iernejšie, na jmä ak berieme do úvahy 
skutol'nosť, že ju zložil mlad)' sklada teľ, 
ešte celkom n eskúsený v oblasti divndelnej 
hudby (naproti tomu La Roche bol ešte 
~efmi mlad)·m a nesk úsen ý m k ritikom !). 
Súčasný kri tik by v analogickom p r ípade 
určite naš.el pružnejšie a presnejšie fo rmu
lácie. Ale neztívisle od toho, do akej miery 
-sa n ám pozdávajú kategorické úvahy La 
Rocha o Cajkovského opere, postupnval 
čestne, povediac otvorene všetko. čo si 
myslél o diele svojho priate"a-sklada teľa. 
n ep retvaroval sa , neuchyľova! sa k hmlistej 
n edopoveclan osti a nesnažil sa "osladiť hor
kú pilulku". 

Ako vzor kriti!ta, ktorý bol umelcom i 
starostlivým priateľom, učiteľom i pomnrni
kom, ochotným vždy preukázať akúkoľvek 
službu, možno ďalej spomenúť V. Stn~ova. 

Pritom však n eúprosne vystupoval i proti 
svojim najbližším, ak u nich spozoroval 
úchylky a odklon od cesty, ktorá sa jemu 
zdala správnou. Tak sa dosttíva do otvore
n ej polemiky s Riepinom. ktorél•o pova žo
vali za najväčšieho rusk ého umclc:~-real is t u, 
keď prejavil dobovú kolísavosť a zmierli
vosť s bezideovou estetikou d ekadentov. l 
Riepin n akoniec uznal správnosť Sta~ov~ 
V~'rh núzorov, clo konca života si ho hlboko 
vážil a p recho\'ával k nemu úctu ako k 
"ušľachtilému rytierovi i b úrlivému publi
cistovi-vlastencovi". 

Nakoniec, aby sa kritik niekým stal, musí 
byť v svojich úsuclkoch autor•ta tívnv, prin
cipiálny a dôsledný. Každý autor môže prá
vom nesúhlasiť s ocenením diela tý m a!ebo 
on)' m kritikom, no ak je kritika podaná 
serióznou, argumentnú podloženou formou a 
je za ňou cítiť premyslen ý systém este tic
k)·ch náhľadov, nemôže byť jednoducho od
hodená s tranou a protirečiť jej možno iba 
na základe taký <'h istých a lebo ešte závaž
n ejších pro t.dôvodov. Zvyšovaním nárokov 
na kritiku bojuje za jej vysokú p roresionál
nu a ideovoteore tick ú úroveií, no súčasne k 
nej treba u " kritizovnných" vychovávať 
správny, zdrnvý, nezaujatý vzťah. Treb a 
otvorene povedať, že ta ký vzťah v dostatoč
nej miere ešte u nás nee..xistuje. Pri svojom 
redak torskom zn mestnani som počul veľa 
protestov a videl celú kolekciu listov, vy
jad rujúcich poťit krivd y, vyvolaný väč3iaou 
m ierny mi a korektný mi kritirk)'m i h lasmi. 
Nebudem ich tu citovať, m yslím, že je to 
materiá l, ktorý by Sl!, h odil skô r na fejtón 
ako n a problemntieký článok. Sväz sklada
teľov by mal medzi svoj im i členmi robiť 
systematickú výchovnú prácu, aby ich na
učil s tavať sa ku kritilte seriózne a zod
povedne. 

P ravda, b ývajú i také kritiky, ktoré o
p ráv nene môžu vyvolať protest. Dnes už 
čoraz viac p a trí minulosti kritika ničivá. 
vypočítaná na Í1plné zničenie autora. Učí
me sa kritizovať pozorne a opatrne, v nika
júc do všetk),ch zložitostí tvorivej úlohy, 
neponáhľame sa robiť zdrvujúce uz 11vcr·y 
a to ani vtedy, keď d .elo skutočne obsahuje 
n edosta tky a je protirečivé. Takáto musí 
byť priateľská kritika v kolektíve fu -J í, spo
jených spoločnými cieľmi a ·snahami, líšia
cich sn len chítpnním konkrétn ych ciest a 
metód ich uskutočnenia . Neznamená to, 
pravda, stavať sa trpezlivo a m ierne k nie
ktorým nedôstojným, nespráv nym javom, 
ako n apr. znstaralos ti, ne rlbanlivosti, nevku
su, roztrieštenosti, nedosta tku principiálnosti, 
znižovaniu umeleckej tvorby na obchod atď. 
Takéto a podobné javy vyžadujú čo najráz-
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nejšie odsúdenie. Kritik nadobudne prevahu 
vtedy, ak nazve napr. hrubé remeselníčenie a 
nenadnnosť ich pravým menom. No nesmie 
sa pripustiť nepremyslené, subjektivistické 
odsúdenie v tých prípadoch, keď ide o se
riózne a svedomite mienené práce - i keď 
nedokonalé. 

Priateľstvo medzi autorom a kritikom má 
byť vzájomné. Zindne spory, nedorozumenia 
a konnikty nie sú nebezpečné, ak je tot.o 
priateľstvo pravé, obojstranne zainteresova
né nn pravde. Priateľstvo sa môže uoržať 
i vtedy, keď sú autor a kritik voči sebe 
prísni, keď si navzájom ntc neodpustia. 
Nesmie sa však pripustiť, aby sa základné 
tvorivé spory preniesli na iné pole. Spory 
sú nevyhnutné tam, kde sú ľudia rôznych 
individualít, odlišného temperamentu a po
vahy. Najdôležitejšie je naučiť sa vysloviť 
svoju mienku priamo a otvorene, bez okol
kov, . bez osobnej a skupinovej zaujatosti 
a pritom si vážiť mienku iného. I keď je 
táto v rozpore s mojou vlastnou mienkou 
alebo je pre m1'ía neprijateľnú. 

Na tieto požiadavky treba neustále upo
zorňovať skladateľov i kritikov. Bohu.liaľ, 
ešte sa u nás vyskytujú priklady "priateľ
skej kritiky", vychádzajúcej z falošne chá
panej povinnosti kritika k priateľovi. Tal,éto 
falošné priateľstvo obetuje záujmy vysoko
ideového priateľstva v prospech malicher
ného nndržiavania. Preto sa často stáva, že 
prvé takéto hlasy nie sú dostatočne objek
tívne, trpia nedostatkom objektivity a se-
rióznej analýzy. , 

Casto sa stáva, že dielo dosiahne vyššie 
ocenenie vo verejnosti ako vo všeobecnej 
diskusii. Rozdielne hodnotenia môžu mať 
principiálny základ, často je však rozhodu
júca predstava o nutnosti "podporovať svoj
ho". Výpočet je nesprávny : takáto "podpo
.ra" je zlá a nie je užitočná tomu, komu 
sa preukazuje. Lebo čím väčšie je priklo
nenie sa nn jednu stranu, tým silnejší je 
odpor. Výstedok toho je, že dielo sa o\·eľa 
ostrejšie kritizuje, ako by si to zaslúžilo. 

Na našich priateľských stretnutiach a be
sedách často počuť z úst s.kladateľov sťaž
nosti, že nám chýba Stasov. Nechajme stra
nou otázku, či by bol všetkým vhodný Sta
sovov bojový kritický tón a úsudok, proti 
ktorým by nebolo odvolania. No nemôžeme 
nesúhlasiť s pravdivosťou tohto konštato
vania: áno, všetci sme ďaleko od Stasova 
a .môžeme sa od neho len učiť, snažiť sa 
4osiahnuť tie alebo oné jeho vlastnosti, ale 
.ro~iť zo seba Stasova, znamenalo by nnpa
rovať .sa ako žaba na vola. Medzi nami 
niet pracovníka, ktorý hy sa vyrovnal Sta
sovovi, pokiaľ ide o nadanie, šírku obzoru 
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a búrlivú, vášnivú povahu, ktorý hy mal 
taký vplyv na umelcov ako Stasov, ktorý by 
bol takou "vzpruhou a zapaľujúcou isk rou" 
ako on. 1\<Iáme však niečo iné, čo neexisto· 
valo zn Stasovových čias: kolektív Tudí, 
združených spoločnými ideami a snahami, 
ozbrojených neporaziteľným učením mar:xiz
mu-Ieninizmu, vedených a usmerňovaných 
veľkou komunistickou stranou. Vysoká stra
nícka principiálnosť je dôležitá určujú~ 
vlastnosť našej kritiky a len nn tomto zá
ldade sn môže vytvoriť budúca pevná a 
plodná družba medzi členmi jednotného tvo
rivého kolektívu - medzi skladateľmi a 
kritikmi. 

O POVINNOSTIACH KRITIKA VOCI 
POSLUCHACOVI 

Kritika nie je adresovaná len umelcom, ale 
aj širokým ľudovým masám, ktoré majú 
rady umenie a zaujímajú sa oň. To kon
štatoval aj Belinskij, Stasov i Gorkij. Kt·itik 
sa neobracia len na úzky kruh profesio
nálov, ale i na národ, spoločnosť. Ak sn aj 
neobracia na celú spoločnosť, tak aspoľi 
na tú jej časť, ktorá je svojou úroviíou 
schopná nielen pasívne prežívať ten alebo 
onen druh umenia, ale aj oceňovať, analy
zovať získané umelecké dojmy, uvedomene 
prijímajúc jedno a zavrhujúc iné. Tak:'i je 
v krajnosti pokroková demokratická kritika 
minulosti aj súčasnosti, ktorá chápe umenie 
ako prostriedok všeobecného vzdelania a 
výchovy, upevňovania progresívnych hu
mánnych ideí. 

Ulohu kritika ako sprostredkovateľa medzi 
umelrom a čitateľom, divákom alebo poslu
cháčom zdôrazňuje i G. Kogan v nedávno 
uverejnenom článku "0 prístupnosti kul
túry a úloh'ách kritiky". Správne v ňom 
poukazuje na príklad veľkých ruských kri
tikov minulosti, ktorf neboli len kritikmi v 
úzkom zmysle slova, ale aj pedagógmi, vy
chovávateľmi, propagátormi. "Milión sta
rostí" od Gončarova, "Ruský človek na ren
dezvous" od Cernyševského, "Temné cár
stvo" od Dobroľubova, články Serova a Sta
sova neboli adresované Gribojedovovi, Turge· 
ncvovi, Ostravskému, Beethovenovi, Wag
nerovi a príslušníkom "Mogučej kučky", 
neučili ich písať, ale učili chápať čitateľov 
a poslucháčov rozumieť tomu, čo bolo napí
sané týmito géniami literatúry a hudby. 

So správnosťou týchto tvrdení možno 
všeobecne súhlasiť, i keď je autor dosť jed
nostranný. Gončarov sa koniec koncov ne
mohol obracať na Grihojedova, ktorý už 

nežil. a tým menej sa mohol Serov obracať 
na Beethovena. Vo všeobecnosti sa väčšina 
súčasnej kritiky v primitívnom zmysle slo
va taktiež nikdy nesnažila umelcov učiť 
písa ť". To nie je jej úloha. No v snah;• ob
jasniť širokému okruhu ľudí význam a 
c~nu vynikajúcich umeleckých diel kritik 
mkdy nemôže zabudnúť na tvorcu. Alebo 
sa stavia na stranu a utora nadŕža mu a 
povzbudzuje ho v jeho zá~eroch alebo s 
ním nesúhlasí a je s ním v rozpor~ uznáva 
ho - alebo odsudzuje, nadchýna s~ ním -
alebo sa rozhorčuje. Kritik podľa svojho 
vzťahu k umelcovi vystupuje nielen ako 
hl~sateľ svoj~J. _?S~bnej mienky, ale i ako 
s~umateľ naJSirSeJ spoločenskej hodnoty 
d1ela. V tom spočíva sprostredkovateľská 
funkcia kritika. 

"My publikum - alebo čo je to isté : kri
tici ... " napísal Stasov v náčrte k svojmu 
neren lizova nému estetickému t raktátu H.az-. 

.. l('ík hi . " grom . " r1t ·a z adiska nás ako publi-
~a ·: ." _poznamenáv~ v inom úryvku tej 
JsteJ prace, zdôrazľiUJÚC, že najmä táto kri
tika .nie je ničím a nijako obmedzená. U
kazuJe správnu cestu umenia a pripomína 
umelcom všeľudskú povinnosť Publikum 
a .kritika - poznamenáva Sta~o~' - sú o
chrancami umenia, pretože neustále žiadajú 
od umelca o?sah i. námet a nedovoľujú mu 
upa?ať. d~ .vutuoz1ty alebo do despotického 
subJekl:lVJshckého prejavu jeho tempera
mentu ... " 

Kritik musí byť učiteľom, vychovávate
ľom umeleckého vkusu ľudu. J ednou z jeho 
základných povinnosti je verne a vnímavo 
vystihnúť záujmy a požiadavky posluchá
čov, všímať si, čo ich najviac vzpružuje a 
dojíma, zhrnúť svoje pozorovanie a sformu
lovať ho do určitých estetických požiada
viek na tvorbu. Neustály pevný zväzok s 
po_sl.ucháčmi. je nevyhnutný práve tak pre 
kril:lka, ako 1 pre skladateľa. Všeobecne plat
nú. stl~ môžu mať len tie súdy, ktoré sa 
op1eraJu o hlboké pochopenie naliehav)·ch 
záujmov poslucháča. Lebo ak sa umenie 
t~orí pre ľud, tak ľudu patrí aj právo vy
mesť nad ním konečne platný rozsudok. 

Rozumie sa samo sebou, že táto situácia 
sa nemôže vysvetľovať priamočiaro a zjed
n.od.ušene. _Metóda plebiscitu nie je schopná 
neštť estellcké otázky. Hovorí sa o správnom 
chápaní umeleckých potrieb poslucháčov o 
smere ich vkusu a náklonnosti. Množs~vo 
c~ybných, .vY~ľ~lených "teórií", ktorými 
~ekedy naš1 .kntic1 hodnotili nové hudobné 
d1ela,_ bolo ~alož~né na úplnom ignorovaní 
toho, čo vyzaduJe sposlucháč. Toto bolo i 
zdrojom ich neživotnosti. Taký je napr. i 

rozšírený názor o intelektuálnom racionál
nom výraze súčasného umenia. Nebudem 
opakovať to, čo sa v tej to súvislosti u nás 
už povedalo. Poznamenávam len že takéto 
chápanie súčasnosti je v rozpore' so samot
nou povahou umenia. 

Co je to súčasnosť, keď vychádzame :b de
finície t~hto pojmu, danej životom, a keď 
mu ncpr1dávame abstraktno-dogmatickýJvý
znam? Na túto otázku sa dá najvšeobee
nejšie odpovedať takto: Súčasné je to, čo 
zodpovedá otázke súčasného človeka v čo 
najväčšej miere. Súčasný človek je podľa 
?ás predovšetkým náš sovie!,§,ky pokrokový 
clovek, budovateľ komunizmu. Je už mno· 
hokrá t zistené a skúsenosťami potvrdené, že 
v podstate nemá rád a neprijíma také ume
nie, ktoré niektorí naši teoretici považujú 
za etalón pravej súčasnosti. V hudbe ho 
priťahuje a nadchýna predovšetkým úprim
né o:vzdušie, prostota, bezprostrednosť vyja
drerua skutočných ľudských citov. Stálo by 
za to, aby sa spomínaní teoretici zamysleli 
napr. nad tým, v čom spočíva neodola
t~ľná sila umenia Vana Klenberna, ktorý 
melenže dobýjal srdcia stoviek a t isícov 
stálych návštevníkov koncertných sál ale 
i naučil ľudí milovať vážnu klasickú 'hud
bu, a to aj tých, k torým hola v minulosti 
ľahostajná. Toho bol schopný vďaka svo
jej .srdečnosti, emocionálnej vrúcnosti a pô
so~lvému -~jadreniu, akejsi neobyčajnej 
du~evn~~ ~1sto!e a ot':ore~osti , občas pre
chadzaJuCeJ az do naivneJ prostoduchosti. 

Fráza, že len také umenie môže nájsť 
ohlas v srdciach miliónov, ktoré vychádza 
čl?veku v ú~trety s účasťou na jeho život
nych ~tarosllach, nedostatkoch, bolestiach 
atď. , Je celkom banálna. Na druhej strane 
t~eba poznamenať i to, že skutočná pravda 
~dy nestarne, a túto pravdu treba opa· 
kovať znovu a znovu, pokiaľ si ju všetci 
v dostatočnej miere neosvoja. 

Z problematiky vzťahu kritika a tvorby 
sa vynára otázka, ktorý a aký poslucháč 
m~ právo stať sa sudcom umeleckej tvorby, 
~enka ktoré)10 poslucháča má byť pre kri
tika smerodaJná? Veď masa poslucháčov je 
nesúrodá, panuje v nej rôzny vkus rozličné 
požiadavky a všetky tieto moment~ závisia 
od všeobecnej kultúrnej úrovne, stupňa ve
domostí a nakoniec i od osobných sklonov 
a záujmov. Pred niekoľkými rokmi sa u nás 
vyzdvihovala teória "poslucháčskych sku· 
pln", ktorou sa zdôvodňovala tvorba toho
ktorého žánru. Takáto teória n ielenže J je 
chybná, ale je i nebezpečná pre možné uzá· 
very, ktoré z nej vyplývajú. 
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Úrovcti umeleckého zauJmU širokvrh m'ts 
je u nás ešte nerovnaká a veľmi pestrá. Ci 
možno považovať za normálne, ak sa napr. 
mladý človek, na svoj vek s dostatočným 
kultúrnym rozhľadom, zaujíma v hudbe len 
o d žez a k všetkému ostatnému sa stavia 
s neskrývaným odporom a iróniou? Takéto 
)lrípady existujú, no sú zvráteného, charak
teru. Proti ta kejto obmedzenosti treba bo
jovať a nestavať otázku takto: "Tv máš rád 
tlžez, tak si zostat"t pri svojom džeze. Svm
ľóniu alebo sbor ruských ľudových piesní 
nech počúva tvoj sused - ak sa mu p:íčia." 
Ak by sme sa postavili na takúto plntľormu, 
sotva by sme closiahli väčsie úspechy vo 
výchove umeleckého vkusu. 

Kažcl<, druh umenia, i ten najzvr~\tp,neiš í, 
m:i svojich poslucluíi'ov. I st't časni "clocleka
ľoriisti", "serialisti", "elektronisti", "konkré
tisti", " nleatoristi" a príslušníci skupiny 
. Tutli qunnti". No existenrin tohto ich po
;luch{u";stva nemôže ospravedlniť ich anti
ume1eckú produkciu. Vžd y existuje obiP-ktív
ne meradlo morálne rozvinuté~o, dobrého, 
a ak tak chcete, súčasného vkus~. 

Spolu s bezuzdnou anarch iou modernistic
kého pseudonovátorstva, podrývajúceho zá
klady umenia na jednej strane, a masovÝm 
rozšírením lacnej, dojímavej hu:lhv najhlú
pejšieho kaviarenského š týlu na s•rane clru
hej, sa nebývale vyostrila otá:r.ka vzl'a1
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sklaclateľa k poslucháčovi v mnohých kra
jinárh na svete. Parížsky rozhlas usporiadal 
r. 1956 širokú anketu o otá?.ke vz!'a1m k 
súčasnej huclbe. Získané materiály boli uve
rejnené v zaujímavej knihe: "Pour o u contre 
la musi'lue moderne?" (Pre alebo p"oti sú
Časnej hudbe?) Popri výrokoch p rofesionál
nych a znúmvch hudobných činiteľov obsa
huje t:lto kniha i odpovede jednoduch o;·ch 
poslurháčov. Pozoruhodnou seriózn?sťou. vy
niká odpoveď J. Ma-rte!a. Nepozname Jeho 
zamestnanie a soctatne pomet·y. Jeho od
poveď je však veľmi triezvym hlasom na 
adresu súčasnej hudobnej tvorby. 

Ostatne, čo je to publikum - píše triez
n• korešpondent parížskeho rozhla:;u .. Ne
jestvuje jedno publikum. Je ich nn ttsíce. 
Je publikum úplne nevzdelané, horizont 
ktorého je ohraničený spevákmi faltké'to 
žánru. Krčí plecami a zatvára rádionrijímač, 
len čo počuje slovo " komorná hudba". O
bávam sa, že takýchto fudi je väčšina. 
Druhú krajnosť reprezentuje početne menšta 
skupina znalróv a fanatikov. ~ledzi týmito 
dvoma hrani~ami je veľa odtienkov. Prie
rn~ť medzi týmito dvoma lrrehmi sn utvo
rila nedávno . ... Existuje však stredná vrst-
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Ya nuhliku, ktorá sa nestavia odmietavo k 
novému, nechýba jej dobrá vôľa, nevyhnut
ná p re pochopenie novej tvorby. Netrpí dog
matizmom. Toto publ1kum si v ie vybra( 
>< verkého množstva diel a vie si nájsť to. 
čo preds tavuje správny smer. 

Autor týchto názorov sa v ďalšom p)•ta, 
pt·ečo toto publikum neprijíma viicšinu sú
časných diel? Odmieta obvinenie, že by to 
bolo pre novosť techniky. Na to sa už vraj 
zyy klo. "Väčš.na našich súča~ných hudob
níkov neprekvapuje, ale vyvolá~a nudu ... 
Po každý raz, keď počúvam súčasnú hudbu, 

1 
vzniká vo mne dojem umelej konštmkcie, 
ktor:í nič nehovori mojim predstavám a 
môjmu srdcu. Nech je pozdravená melo
dr{una, kde plakala Margot! Súčasné ume
nic nebude žiť, ak sa nerozlúči s laborató
t·iom v ·prospech verejného trhu. 

Otázka nenormálnosti rozchodu, ktorý sa 
vytvoril medzi súčasným umením. ktoré si 
robí núroky na poprednú úlohu avantgardy, 
a vkusom väčšiny verejnosti je nn Západe 
predmetom ostrých diskusií už dlhší čas. 
I keď autor citovanej mienky nevyjasní! 
základné príčiny tohoto nezd ravého javu (sú 
podmienené hlbokými ideovýrni protireče
mami a krízou buržoáznej kultúry našich 
dní), výstižne odhalil bezduchosť, vnútornú 
pustotu moderného umenia a jeho neschop
nos( nadch)•na( široké masy ľudí. 

Sovietskym umelcom, ktorí vidia ciel 
svojho života v službe ľudu, je cudzia p3y
chológia "avantgardizmu". Ale v pra:'Ci sa 
i u nás niekedy vynára otázka. k čomu 
speje poslucháč a čo nachádza v tvorbe 
svojich skladateľov. Kritika je často náchyl
ná jednostranne obvi1iovať publikum z 
rlt ladného vzťahu k niektorým novým die
lam. No málokedy je vinné práve poslu
cháčstvo. A v žiadnom prípade len ono. Je 
povinnosťou kritiky neustále pripomínať 
skladateľom záujmy prostého posluchúča a 
,·yzývať ich, aby mu vychádzali v ústrety. 

!\láme mnoho nadšených priateľov súčas
nej dobrej hudby i rozumných, za ntereso
vaných poslucháčov. Tí majú bezpodmieneč
né právo žiadať, aby sa ich želania a vkus 
uplahiovali i pri komponovaní nových diel 
hor iktorého žánru. Tak isto pri kritickom 
hodnoteni. Myslím, že väčšina poslurháčov 
zdieľa mienku svojho francúzskeho ko!e~tu, 
aby umenre vzrušovalo, pôsobilo na zmysly 
a predstavivosť, aby v tiom bola dojemnosť, 
duševná vrúcnosť a úprimnosť emócií. 

(0 kaéestvach sovietskovo kritika, Soviet
.~/;.aja muzyka, r. 1960, č. 10.) Preložil -m-

ZDENKO NOV Á(EK 

Problémy vývoja a pevnosť stanovísk 

Problémy vývoja zaujímajú skladateľov i teoretikov každej epochy. Znova 
-a znova sa v racia otázka, čo v danej chvíli zastaráva a čím treba staršiu tra
díciu nahrádzať a doplňať. V poslednom čase sa v našej hudbe objavili tieto 
otázhy najširšie - i keď s množstvom protihladných názorov - na ''ečierku 
našich najmladších skladateľov, htorý sa organizoval z iniciatí''Y redahcie 
časopisu Mladá tvorba. Nadhodené podnety a problémy sa stali východiskom 
pre úvahu Zdenka Nováčlw a iste budú zaujímať i ďalších teoretika'' a skla
dateľa''· Redakcia 

Nal;a hudobná tvorba sa v poslednýc! 
15 rokoch bohato rozrástla a jej priaznivá 
situária a spoločenská stla boli pri mnohýc' 
príležitostiach tlačou i verejne hodnoten< 
a v podstnte docenené. Najcennejšie hudob 
né diela tvoria piliere našej súčasnej socia· 
listickej kultúry. A predsa práve dnes sa 
žiada hľnd ieť viac dopredu ako dozadu. 
Perspektívny pohľad s(tvisí s prijatím so
c.iaľstirkej ús tavy, čím sa na dlhší čas roz
hodlo o zásadách, ktorými sa bude riadiť 
náš bud(tci život. Tý m sa zároveti načrtli 
aj grandiózne perspektívy, k toré sú popu
dom k umeleckému zamyslenitL 

Naliehavo sa natíska otázka, ako prekon
tro1ovať umelecké rekviz, ty a zvážiť ich ú
nosnosť pri prehlbovaní obrazu súčasnosti v 
našej tvorbe. Aui najmenej nepochybujem 
o tom, že naši skladatelia - a práve ti, čo 
v posledn)•ch 15 rokoch vydali zo seha 
najviac - disponujú stále veľkými osob
nými rezervami, možnosťou umeleckých či
nov, ktoré sú v podstate nové a prínosné. 
Kto pozná napr. rozhľad Eu'"'ena Suchoría 
jeho dvchtivosť zaujať osob~é stanovisk~ 
k všet kém u, čo k nemu doľahlo z hudob
ného sveta, kto pozná jeho synletizujúcu 
schopnos(, môže uňho - napriek pevnosti 
a osobitosti jeho štýlu - logicky predpo
kladať ďalši rast výrazovej vynaliezavosti. 
A čo skrýva jú v sebe a llegrové vety ~!oyze
so'1ch .sym ľónií, kde v krištáľovej, priam 
klastrkej podobe vyjadril kladné životné po
city .slo,·cnského ľudu? Je nesporné, že .\foy
zes Je schopný dov.esť tento typ optimizmu 
do apoteóznych rozmerov. Co všetko cšle 
sľubuje Kardošov oddaný a znalecký postoj 
k s1ovenskému folklóru ! Jeho silné zaujatie 
a neustále sa vyvíjajúca schopnosť asimi
l_ovať folklórne prvky v svojom št)·le sú tie:l 
prísľubom do budúcnosti. Stálo by za to 
podobne rozmýšľať i o ostatných sldarlatc
ľorh. Z irh doterajšej tvorby, vzdelania, 
h[bky umeleckých záujmov a spôsobu mys-

lenia sa dá veľa určiť do budúcnosti. V na
ki tvorbe možno teda predpokladal ešte 
,,e(/,é tvorivé re::;ervy a 'Ve(a nevypoveda
ného v myslení tvorcov. Situácia doma je 
priaznivá n veľa možno získať pre ďalši 
rozvoj a pokrok z domácej podstaty. Prav
da, spoľahnúť sa len na vlastnú podsta(u, 
hoci hlbokú a pozoruhoclnú, je vždy jedno
stranné. Jednou z najsilnejších hnacích sil 
je porovn:ivanie jednotlivých skladieb, pre
javov, štý lov, čiže široký kontakt a neustá
la výmena i obrodzovanie duchovných síl. 
Pri oboznamovaní so svetovou hudbou ide 
súdnemu poslucháčovi vždy o rozdeľovanie 
toho, čo je zaujímavé, no pre náš myšlien
kový svet neupotrebiteľné, od toho, čo je 
obsahove i fo rmove priCahujúce a pre naše 
myslenie podnetné. 

Snaha ísť v pred - neutíchajúca nikdy 
vo veľkých etapách - znamená stále o d • 
kladať nie čo opotrebované a 
neustály "boj človeka so všetkým, čo to.to 
plné rozvinutie dusí a obmedzuje . . . boj 
starého a nového v každom jednotlivom 
človekovi" (Ivan Jirko) . Cesta vpred je teda 
vždy zápasom, i keď má v niektorých his· 
torických úsekoch charakter miernej evo. 
lúcie. · 

Saldovské " dobývan ie nových svetov", ho. 
ci zna mená predovšetkým zameranie osob· 
nosti na hľadanie nového, neznamcn:í v):
lučne hľadanie nových. (nových v danej 
národnej kultúre) výrazových p rostriedkÓv, 
Realistické novátorstvo . (pokrok) znarnon4 
vždy syntézu tradície a nových prvk.ov, 
známeho a nového, dialektiku znúmeho z 
minulosti a dobýjanie nových svetov v ob~ 
sahu i forme. · 

Ka pravdivé vyjadrenie súčasnosti sa nám 
nehodí veľa t. toho, čo bolo umelecky o'po; 
trebované. Zivé, tradičné prvky možno uži·ť 
v novej hierarchii, vzCahoch, v inom vý~ 
zname, než sa historicKy uplatríovali. 1\:om, 
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pozičná metóda socialistického realizmu je 
na rozdiel od jednotlivých, niekoľko desať
ročí starých, ale stále ešte tradovaných sme
rov syntetickejšia, objemnejšia, bohatšia, 
výhodnejšia pre skladateľov na široké zo
brazenie života. Preto je ťažšie hľadať a 
vyjadriť všestranne širokým umením obraz 
dneška ako byť vyznavačom jedného sme
ru",- hoci najtechnickejšieho. Vyznavačom 
jedného smeru išlo o vedomý príklon k istej 
skupine, k úzko vyhranenému okruhu este
tických požiadaviek. Dnešné umenie si žia
da vo forme syntézu toho najlepšieho, a to 
.znamená - povedané slovami Marie Maje
rovej - "dokonalosť, nesmiernosť a bez
chybnosť". 

' Preto je také prospešné prelínať a rozví-
jať silný domáci základ a talentovanosť so 
zdravou duchovnou potenciou sveta. 

Napriek zdanlivej prevahe hypermoder
nosti sa na Západe ešte stále hovorí o sme
roch, ako ich poznáme už niekoľko desať
ročí, a podľa príslušnosti k smerom a izmom 
sa ľudia i tvorba v publikáciách začleňujú 
a hodnotia. Odhliadnuc od odlišného este
tického východiska smerov a izmov, plati 
pre všetky, že každý z nich určitým spô
f;obom obmedzil výrazové možnosti a mno
hým z nich ani nebolo možné udržať váž
nosť a hlbku názoru na život. 

Bolo hy nezlučiteľné s dobou vracať sa 
k čistým impresionistom, a to nielen preto, 
že náhodnými psychickými detailmi sa 
impresionalisti vzdialili od principiálnej línie, 
že tu dominuje farba nad ostatnými element
mi až natoľko, že melos i rytmus prijímajú 
farebnú funkciu a energia napätia je voľ
ným radením akordov zredukovaná na mi
nimum, ale aj preto, že mnohí naši tvor· 
covia: impresionistický vplyv dávno v sebe 
prekonali a vedeli z tejto bázy vykročiť 
ďalej. A tak ho ako štýl považujem v pome
re k našej hudbe za prekonaný a opotrebo
vaný naším samotným vývojom. 

O výrazovom obmedzení najkrajnejších 
prúdov expresionizmu sa u nás pomerne 
veľa hovorilo. V podstate sa teoreticky sú
hlasí s A. Liessom, že "expresionizmus zna
mená atomizovanie starého sveta tvarov a 
súčasne protest robustnej sily proti prejem
n:elostiam najnovších zvukových rafinova
ností". I v dielach tohto myslenia sú mnohé 
miesta príznačné svojou duševnou silou a 
potenciou umelca, ale vcelku platí to, čo po 
počutí Schi:inbergovéj opery "Mojžiš a Áron" 
opäť konštatoval Antonín Sychra, že Schi:in· 
berg vie predovšetkým a takmer výlučne 
vyjadriť tragédiu, beznádej i vášeň, ale 

14 

nevie vyjadriť životný klad. A. Stucken· 
schmidt, o ktorom hovorí Jacques Chailley 
ako o "presvedčenom apologétovi", len po
tvrdil ' Sychrov záver o zníženom citovom 
kontakte me<ň:i dodekafóniou a normálnou 
citovÓsťou čť(;veka (a čo ešte socialistického 
človeka!) , keď hovorí, že "atonálna hudba 
sa riadi pravidlom odporu proti .bezprostred
nej senzibilite". V tom je azda povedané 
dosť, aby sme si tento názor mohli zrovnať 
s naším názorom, podľa ktorého je hudba 
"jednou z foriem spoločenského vedomia, 
úzko spätých so spoločensko-historickým hy
tim ľudi a celým rozmanitým reálnym pro
cesom ich života" - teda umenie primárne 
citové. Samozrejme, že pozrieť sa detailne 
do arzenálu dodekafónie a vidieť detail ako 
vzrušujúci a kontrastný prvok v realistic
kej hudobnej reči a vec vítane použitcľnú 
- je niečo iné. Máme poruke viac príkladov, 
keď sa takéto núesta plne uplatnili v realis
tických dielach. 

Neoklasicizmus ako eklektický obraz, sil
ne ovplyvnený historickými vzťahmi, vyrás
tol a slúžil etape huržoázneho kompromisu 
tradície a novosti. Jeho zaujímavosť bola 
hlavne v stavbe, v zjednodušení a odľahče
ní proporcií a v inštrumentálnej vynalieza
vosti. Pravda, nebolo by d·osť možné pozrieť 
sa na súčasný socialistický život, najmä v 
jeho monumentálnych výsledkoch, okuliarmi 
neoklasicizmu. Tu 'je jeho obmedzenosť 
vzhľadom na súčasnosť najväčšia. 

Nemáme pochybností, že džezové opojenie 
prinieslo v tridsiatych rokoch viacero pod
netov. Džez so svojím - podľa Baresela 
"melodicky pohyblivým rytmom" a svojou 
džezovou synkopou, odlišnou od klasickej 
synkopy i farebnosťou a novou inštrumen
tálnou technikou, mohol v kultúrach národ
nostne blízkych k centrám džezu pomôcť 
k zobrazeniu istvch stavov života. Pravda, 
na zobrazenie n;šej skutočnosti, vyznávajú
cej iné základné spoločenské princípy, sa 
džezové prvky ani prvky juhoamerickej Ty
pica musik v umeleckej hudbe nehodia. 
lntonačno-rytmický základ džezu, úzko via
zaný na svoju černošskú realitu a do
myslený v tomto etniku, vedie asocta
cie vždy určitým smerom, a preto je to 
prvok v intonačnom slovníku strednej Euró
PY dosť odľahlý. Toto konštatovanie, prav
da, vôbec neznamená negatívny postoj k 
džezu ako samostatnému žánru. Hoci sa s 
džezovým vplyvom v našej umeleckej hudbe 
nedá zásadne počítať, predsa treba pre správ
nosť posudzovania vziať na vedomie tieto 
okolnosti. Ak vystačil Stravinskij r. 1923 v 
Koncerte pre klavír s prvkami tzv, progre-

sívneho džezu, s príznačn)'lll taktovým strie
daním, dnes je džez inde. Jeho rytmická 
variabilita, zdôrazňujúca ľahkú dobu či 
zdvih, veľké · oddeľovanie synl!;op pomlkou 
a podobne, tvorí dnešný stul[eň, z k_~orého 
moze umelecká hudba niektorych národov 
preberať. Džezové prvky a najmä ich nála
dové zúžitkovanie - napriek istej zaujíma
vosti_- majú príliš silnú príchuť spoločnosti, 
kde Je táto hudba najvlastnejším domovom. 

Zvodnejší je azda istý motorizmus, ma
šinizmus v hudbe, kryjúci sa od začiatku 
a teraz ešte viac za heslo "verného obrazu 
storočia technického pokroku". Napodobňo
vanie životného tempa, spádu i modernej 
nervozity zvukovými efektmi znamená pre
nikavé zníženie tvorivej fantázie na- hľada
nie naturalistického zvukového plagiátu. 
Hudba konštruovaná v laboratóriách dáva 
v mnohých detailoch tušiť niečo, čo sa nám 
môže v budúcnosti hodiť pri hudobnom roz
mýsfaní, napr. o dobýjaní vesmíru, pri pred) 
stavách z kybernetiky a pod. Pravda, mám 
na mysli striezlivé a hlboko uvážené využi
tie, nakoľko u doterajších laboratórnych ex
perimentátorov predstavuje táto hudba, ako 
výstižne hovorí Václav Kučera, "rozptýlené 
bohatstvo nových zvukových možností ktoré 
neboli dosiaľ zvládnuté v obsahovo:U ani 
formálnom aspekte". 

Je zaujímavé, že silné akcentovanie folk
lórnych prvkov niektorými skladatofmi, 
ktorí našli doma ešte 'výraznú ľudovú spev
nosť, ovplyvnilo niektorých teoretikov, aby 
hovorili o folklórnom smere súčasnej hudby, 
prípadne jeho odnoží, o primitivizme a 
orientalizme. Co je pre nás jedna zo samo
zrejmých vlastnosti súčasného realizmu, je 
pre nich smer, čiže nie nevyhnutnosť, ale 
len jedna z možností. Zjavy, ktoré sa sem 
radia, sú spravidla väčšieho významu, tvor
covia, ktorí z podstaty nevyžitej ľudovej 
kultúry vyrástli na svetové zjavy a národnú 
esenciu považujú "za to najlepšie v svojom 
diele". (Falla, Lobos, Williams a iní.) Cesty 
rozvíjania svetových folkJórnych svojráz
nosti v umeleckej hudbe sú najrozmanitejšie 
a najpoučnejšie práve tam, kde sú iné než 
tie, na aké sme zvyknutí. Pravda, zámerný 
primitivizmus, forsírovaný Satiem a inými, 
holdujúci zjednodušeným manieram, je v 
rozpore s našou predstavou o hudobnej de
mokratizácii Na šťastie sa týmto prímiti
vizmom nedal u nás nikto zmiasť. 

Málo príkladného - čím, pravda, neho
vorím nezaují~avého - je v exotizme, či 
ako hovorí Prteberg v Slovníku modPrnej 
hudby s politickým akcentom - v kolonia· 
lizme. Hudobný exotizmus, reprezentovaný 
napr. Messiaenovou symfóniou Turangalila 
a inými, bol na jednej strane východiskom 
~ núdze a lacn)'m využitím exotických z'dio
JOV, zvládnutých umnou rukou Európana, 
na druhej strane istou kuriozitou doby, "kto
rá lačnela po senzácii. 

Celkom vzdialená je metafyzická hudiJbná 
symbolika, reprezentovaná Olivierom Mes
siaenom. Neviem, čo zahnalo tohto väzňa 
nacistického tábora v Gorlitz na túto cestu 
náboženských motívov. Celé jeho myslenie 
je krehké, subtílne, v jemných farbách, len
že bez pevn),ch kontúr, ktoré hy sa priho
várali normálnej citovosti súčasného člo-
veka. • 

Vývoj hudby 20. storočia šiel širokým 
korytom. Metóda socialistického realizmu sa 
nevyhýba ničomu, čo nie je vysušené špe
kuláciou, čo sa nezrieklo emocionálneho prí
zvuku, čo sa nám svojou zveličenou ab· 
straktnosťou nemôže hodiť alebo čo je po
znamenané exkluzívnym experimentovaním 
Západu, teda všetka hudba, "ktorá sa ne
bezpečne podobá čistote destilovanej vody, 
ktorá je síce chemicky rýdzim indivíduom, 
jej dúšok však neosvieži" (L Jirko). 

Metóda socialistického realizmu je v hlbo
kom protiklade k jednostrannému príklonu 
k určitej skupine, istému smeru či izm!L 
Veľké umenie našej súčasnosti potrebuje 
ako soľ duchovný kontakt tvorcov, aby v 
arzenále 20. storočia - včítane svojho osob
ného prínosu - vedeli triediť a nebáť sa 
poučenia. 

Nejde pritom o žiadnu formu kopírovania 
alebo epigónstva, veď pravé umenie dneška 
speje k zvýrazneniu originálnosti, k dielam 
silnej individuálnej pečate. RozhodujúciiÍl 
pilierom smerovania zostáva všetko, čo do
zrelo v národnej a čs. socialistickej tradicii 
a čo najhezprostrednejšie ovplyvňuje našu 
hudbu. Táto opora hudobného napredovania 
môže byť svetovým k ontaktom len doplnená, 
nie nahradená. Toto zákonite korešponduje 
s logikou novodobých dejín, "keď sa česko
slovenský ľud v pravom zmysle slova zo
mkol vo vlasteneckom fronte na obranu a 
rozvoj svojich najsvätejších národných zá
ujmov". 

'• 
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BOH U MlR STEDI\Ol"i 

Novák, opäť Novák 
([{ 90. výročiu narodenia) 

Prechádzame mohutným rozvojom novej hudby socialistickej epochy, kto
rej prerod, ako aj obdobie kultúrnej revolúcie, činorodo prežívame. Zhodli 
sme sa v tom, že pri všetkej propagácii súčasnej umeleckej hudby treba 
vychádzať z klasického dedičstva našich majstrov, že musíme budovať na 
pokrokovej tradícii nášho umenia. 

V českej hudbe nebudeme pokladať za klasikov iba Smetanu, Fibicha 
a Dvoráka, dnes treba vychádzať tiež z pokrokovej tradície tých, ktorí sa 
stali ich dôstojnými nasledovníkmi, teda najmä z Nováka, Suka a Janáčka. 
Veď aj títo majstri majú čo povedať dnešku a v českej hudbe budú mať 
vždy závažné miesto. 

Posledné desaťročie,. začínajúce sa čoskoro po Novákovej smrti (1949), 
malo k jeho hudbe a odkazu neutrálny, dakedy temer ľahostajn}· pomer. 
Stačí spomenúť, že sa celkom odmlčala majstrova operná a baletná tvorba, 
ktorú iba v poslednom čase obnovuje Brno, že sa rozprávalo o akomsi zlome 
v N ovákovej tvorbe, ba dokonca o jeho odklone od ľudovej piesne a podobne. 
K tomu možno dodať: Novákov umelecký vývoj sa nechápal v pravej veľ
kosti, zabudlo sa, že aj umelec má právo na omyly ; no popri tom všetkom 
N ovákova cesta bola v zásade svojrázna, v mnohom nová, priekopnícka 
a vždy pokroková. Bolo by potrebné spravodlivo uvážiť, či by sme obdobie 
Novákovej umeleckej činnosti nemali označiť priam za Novákovu dobu, tak 
ako Zd. Nejedlý označuje skoršie Smetanovo pôsobenie Smetanovou dobou. 
Myslím, že celou svojou tvorbou, jedinečnou pedagogickou činnosťou a veľ
kým vplyvom by nás Novákovo pôsobenie oprávňovalo hovoriť o Novákovej 
dobe v prvej polovici XX. storočia až do oslobodenia (1945) . 

Celým svojím životom, ako aj odbojnou povahou, šiel Novák tvrdo a ne
kompromisne za spoločenským pokrokom človeka. v pevnom spojení s po
trebami oboch našich národov. Popritom si od začiatku zachovával intelek
tuálny. disciplinovaný postoj k umeniu a jeho metóde. 

Už na gymnáziu v J indi'ichovom Hradci bol členom ilegálneho spolku Df!
mon a ako poslucháč filozofie na Karlovej unizervite v Prahe verejne vystúpil 
v tlači pro ti klerikalizmu. Ani svojmu naj väčšiemu učiteľovi Antonínovi 
Dvorákovi neváhal povedať, že neverí v boha a neuzmíva nijaké božské ani 
cirkevné zákony a pravidlá. 

Ako odbojne va vyvíjal tento lekársky synček, zvyknutý po otcovej smrti 
od svojich dvanástich rokov biediť , tvrdo sa prebíja( a v čase štúdií na praž
skom konzervatóriu dávať hodiny a vyučovať hudbu. Stýlove rástol asi do 
roku 1896 v bežnom klasicko-novoromantickom ty pe, tak isto ako mladý 
Janáček. Za svoje prvé veľké úspechy vďačil K. Kovarovicovi, ktorý na Ná
rodopisnej všeslovanskej výstave v Prahe (1895) predviedol jeho prvú or
chestrálnu serenádu, ďalej L. Janáčkovi, ktr ·~ý s Ceskou kapelou hral v ,.,Brne 
Novákovu Susedskú z Ceských tancov, no najviac Rud. Reissigovi a jeho 
kvartetu v Brne. 
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Andrej Očenáš, nositeľ Radu práce Foto: A. Smotlák 

Až východná Morava a Slovensko 
dali Novákovi nový smer a štýl. Od 
toho času, čo začal navštevovať Va
lašsko, Slovácko a Slovensko (od ro
ku 1896), poznáva] nielen krásnu prí
rodu, hlboké lesy a vysoké hory, kto
ré mal tak rád, ale aj svojrázny, pra
covitý ľud a jeho piesne. Tak isto ako 
Janáčka, i jeho obrodila ľudová pie
seľí. Východomoravskej a slovenskej 
ľudovej piesni zostal Novák verný po 
f'elý svoj život. Pritom si však dobre 
uvedomujeme, že nebol a nechcel byť 
národopisným a vedeck)·m bádate
ľom, ale že správne vytušil spoločné 
črty východomoravskej a slovenskej 
piesne. Jeho učiteľ A. Dvoi'ák síce 
tiež rozšíril svoju inšpiráciu na Mo
ravu a Slovensko, ale Novákovi sa 
tieto kraje stali trvalým základom a 
ťažiskom jeho umenia. Moravská a 
slovenská ľudová pieseň sa stala ume

Jaroslav Novák: Vltezslav Novák 

ieck)'m a štýlovým východiskom jeho majstrovstva a osobitej tvorivosti. 
Predovšetkým vôbec neupravil a neprikladal klavírny sprievod k moravskej 

ľudovej piesni. Na rozdiel od Janáčka upravoval predovšetkým slovenské 
ľudové piesne, to znamená, že k nápevom komponoval klavírny sprievod 
alebo ich harmonizoval pre mužský sbor. Novým rúchom zaodel okolo 115 
slovenských presní; ktoré vyšli jednak v šiestich zošitoch Slovenských spevov 
a v Piešťanských piesňach (súbor roku 1951 zásluhou K. Plicku, 80 piesní), 
j ednak v zbierke 25 slovenských ľudových piesní. Okrem toho spracoval 
ešte dvanásť slovenských ľudových piesní pre mužský sbor (z roku 1921) 
a Kyticu slovenských ľudových piesní pre klavír s podložen)·m textom 
(okolo roku 1923). 

Tomu pr.edchádzalo Novákovo dlhé putovanie, pozorovanie a štúdium ľu
dových piesní, a to nielen slovanských, ale aj iných európskych národov. 
O tom sa síce Novák nerozpisoval tak naširoko ako Janáček, uspokojil sa iba 
s článkom v Ceskom ľude: . Niekoľko slov o slovenskej piesni (1901). Ne
možno vymenovať všetky slovenské dedinky a mestá, ktoré Novák navštívil, 
a všetky ľudové spievanky a všetkých gajdošov, huslistov a cimbalistov, 
ktorí mu hrali. Jeho putovanie išlo asi týmto smerom: Cadca, Makov, H orná 
Maríková, Trenčín, Trenčianska Teplá, Zilina, Ružomberok, Lužná, Važec, 
Levoča; Poprad, Tatry, kde sa mu jeden pád mohol stať osudným (1905), 
Liptovský Mikuláš, Slatina, Zvolen a iné. Casta ukradomky počúval dvoj
hlasný spev trenčianskych dievčat, ktoré si spevom uľahčovali prácu na poli. 
Počúval ťahavú pieseň slovenského šuhaja, veselil sa so šantivými mláden
cami na hodoch, kde všetko hajduchovalo a spievalo. Takéto dojmy si cenil 
viac ako všetky výklady a rozbory. Spieval mu Jozef Jakáb v bývalej 
Nitrianskej stolici, Michal Zubák z Ostrova pri Prešťanoch, počul dievčence 
zo Stiavnika, značil si piesne z Dohnian, študoval a zapisoval si číre diev-
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čenské zvýsknutia na poli (so zväčšenou kvartou a sekundou). Všade hľadal 
bezprostredný dojem, keď Slovák vkladal do piesne celú svoju dušu, a vázil 
si ani nie tak tlačené, ako skôr spievané slovenské piesne. Takýto zá1,1jem 
o ľudovú pieseň dnes vysoko hodnotíme, pretože vychádzal priamo z prie
skumu terénu a vyplýval z blízkeho vzťahu k ľudu , hoci zberateľs tvu a štúdiu 
ľudovej piesne sa Novák nevenoval natoľko ako napríklad Janáček. V sloven
skej ľudovej piesni ho zaujal predovšetkým archaický kolorit melódii a často 
prekvapujúci modulačn)• systém. Novák vedel, že týmto starým kolori tom 
sa označujú aj piesne britských ostrovov a rôznych krajov Francúzska, najmä 
Bretónska, o čom sa i osobne presvedčil. V škandinávskej melodike takýto 
kolorit nezistil. Predovšetkým si obľúbil melodickú kvartu, ktorá je taká 
typická pre východomoravskú a slovenskú, ba •pre celú slovanskú ľudovú 
pieseň. Z tej to postate vyrástol Novák na slovanského umelca. 

Podobne obrodila Nováka slovenská ľudová piese1'í rytmicky a harmonic
ky. Dobre si všimol. že Slovák spieva piesne v tempo rubato, nikdy nie 
v presnom takte a že najviac obľubuje zadrhovaný rytmus, rytmické slm
piny a rád používa charakteristické trioly v dvojštvrťovom takte. Zo starých 
tónin, ktoré sa v stredoveku označovali ako cirkevné, si najviac obľúbil mixo
lýdickú dur a eolskú mol. Tieto mu boli zo všetkých najmilšie. 

No slovenská ľudová pieseň mu dala oveľa viac. Svojou tematikou, najmä 
zbojníckou, neobyčajne posilnila Novákovu národnú hrdosť, jeho odpor proti 
násiliu a sociálnym krivdám. Toto zbojníctvo mal Novák, podobne ako Ja
náček, v krvi. Mal v povahe aj v svojom umení veľa odbojného, pokrokového. 
Zbojníckymi piesňami a skladbami dával najavo svoju nespokojnosť jednak 
s odnárodňovacou politikou habsburskej monarchie, jednak s hospodársko
spoločenskými pomermi predmníchovskej republiky. Jeho zbojníckosť úzko 
súvisela s láskou k prírode, turistickou a horolezeckou Ýášňou. 

Ako Josef Suk v Radúzovi a Mahuliene, tak aj V. Novák p~žil predovšet
kým najznámejšie slovenské zbojnícke piesne: Hej , hore háj s vyhrážavým 
motívom (Ja musím byť zbojník) na účinnú harmonizáciu, vyjadril zboj
nícku veselosť v piesni Pijú chlapci, pijú v kamennej pivnici a najmohut.
nejšie prejavil svoje revolučné národpé cítenie v mužských sboroch Kyjov na 
slová Petra Bezruča a Dvanásť bielych sokolov podľa J ána Bottu. Ohnivosť 
a údernosť výrazu splýva v Kyjove v majstrovský celok. takže zhudobnenie· 
t~ho istého textu inými skladateľmi (Josef Blatný, Ferd. Sládek, B. Taraba, 
Urban) celkom zapadlo a jasne ukázalo, kde je pravé majstrovstvo. Novákov 
Kyjov. žije už temer 50 rokov ako populárna zbojnícka sborová pieseň. Dva
ná~ť bielych sokolov pripomína starú slovenskú zbojnícku pieseň Na Krá
ľovej holi. Jánošíkovský revolučný motív, ktorý sa vyskytuje neskôr v No
vákovej sonatíne Zbojnícka, ovplyvnil veľa skladateľov, najmä j eho sloven
ských žiakov (A. Moyzes, J án Cikker). • 

Preniknúc do charakteristických znakov východomoravskej a slovenskej 
ľudovej piesne, začal Novák skladať aj piesne a balady na ľudovú i umel1í 
poéziu a vo väčšej alebo menšej miere uplatňoval typické znaky ľudovej 
piesne tiež v hudbe nástrojovej, klavírnej, komornej a orchestrálnej. Symfo
nická báseň V Tatrách, ktorá vyznieva ako oslava slovenských veľhôr, búrli
vých živlov a zmierlivej tatranskej prírody , hovorí za všetky ostatné. 

Tak by sme mohli sledovať slovenskú tematiku a melodiku v Novákovom 
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diele aj ďalej. Pripomeňme si aspoň veľkolepú klavírnú Sonátu eroit::u, operu 
De~ov . odkaz podľa A. He~duka , ktorej novú, prepracovanú verziu počula 
dos1aľ 1ba Praha za okupácie (1943) zásluhou terajšieho národného umelca 
Zd. Chalabalu, Jesennú symfóniu a plánovanú poslednú Novákovu kantátu 
o histo1·ickom zápase českého a slovenského ľudu za slobodu (1948- 40). 
Stúdie Ballu, Moyzesa, Noyáčka a Lébla dobre osvetlili tento Novákov prínos 
do slovenskej hudby. A. Moyzes sa roku Hl32 priamo pýta: "Či máme my, 
keď sa u~ tak zhá1'ía po slovenských skladateľoch, väčšieho slovenského skla
dateľa, ako je Vítezslav Novák?" 

Slovenská a východomoravská ľudová pieseú spravi li z Nováka umeleckú 
osob_nosť, typizov~Ji jeh~ umenie .a ~ti:li mu cha~akteristickú črtu i št)·!, podľa 
ktoreho - zaroven s maJStrovou mutacnou a var1ačnou technikou - poznáme 
Nováka takmer pri prvom počutí. Ľudová piese1'í, pevný stavebný poriauok 
a štýlová disciplína ochránili Nováka od obsahovej povrchnosti a osh'íujúcej 
nadhodenosti farebného impresionizmu, ktorý prenikal do jeho diela na za
čiatku XX. storočia a možno ho badať najmä v druhej serenáde D dur (1905). 
Novák bol impresionista predovšetkým po harmonickej a modulačnej stráu
ke, no nie po .obsahovej a stavebnej. V tomto smere si zachoval vžuy svojský 
pomer k ŽIVeJ prírode, bez prchavých dojmov a úniku; smeruje čo najvi:tc 
k realite a určitému obsahu. Preto možno hovoriť o Novákovom klasicko
impresionistickom štýle. 

?klada~eľ populárn.ej Slováckej. suity sa však nikdy nespreneveril ľudu 
a casto melen ohlasmi ľudových p1esní, ale aj priamym citovaním sa usilovHl 
? čo naj~äčšiu adresnosť a prístupnosť svojej hu,dby. v tomto ohľade sa 
Jeho ~vonvá metóda . líšila. od Janáčkovej , ktorý. počínajúc operou Jej pas
torkyna (1903), odm1eta Citovať ľudovú pieseň, takže okrem hymnickej pies
ne l~tož jsú boží bojovníci nenájdeme v jeho tvorbe priamy ľudov)· citát. 

Citovaním ľudových piesní v svojich dielach prešli temer všetci naši 
klasici, nevynímajúc ani J ána Levoslava Bellu. Neubránia sa jej ani v)·
znační súčasní skladatelia, napríklad Dimitrij Sostakovič (Xl. symfónia, nn
zva.ná Rok 1905). Takéto citáty majú význam pre takzvanú realistickú sym
boliku a sú často sp'rostredkovateľmi pre pochopenie hudby. Preto Novák 
použil v svojej ·moh11tnej morskej fantázii Búrka (1910) ako citát slovenskú 
ľudovú pieseň Láska, bože, láska (zo svojej zbierky 25 ľudových piesní). 
Ľudo~á pieseň sa v jeho diele rozvíja ako ohlas. citát, symbol aj v podobe 

har~omck~ho alebo ;ari~čn~ho s~racovani?. Tr~ba však vziať do úvahy aj 
to, ze Novako;o obľ~bene . Clto.vame ľudovy~h plesní z rôznych melodických 
modelov vyplyva z Jeho 1romcky humorneJ povahy a nadbytku intelektu 
s . akým .rozmýšľal, .~kúmal a b~~oval svoju hudbu a polyfóniu, ako keb; 
dav.al hadanky SVOJim posluchacom. Ak Novák niekedy nepoznal mieru 
v Citov:aní, napríkla! v ~osled~ej čas ti Májovej symfónie (Vzkriesenie) , stalo 
sa to r;tie p~e nedostatok mvenc1e, ale vždy z túžby po neobyčajnej úprimnosti, 
pravdtvosti a zo snahy o čo najväčšiu kompletizáciu svojho prejavu. Chcel 
byť spojený s tými, čo ho vnímajú, teda aj s ľudovými vrstvami. 
P~pri .• zboj~ickyc~, ľudov:ých_, b.a ?ok?nca starých hymnických piesňach 

premka1u do ]Cho dtela hus1tske p1esnove prvky ako vedúce ideové motívy, 
Iba ~a okup~cie, keď nebolo možné použiť husitskú hymnu, keď zakázali hrať 
napnklad aJ Smetanov Tábor a lebo Blaník, vytvoril Nov á k Svätováclavský 
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triptych (1942}, ale š takou presvedčujúcou silou odboja a odporu, že sa 
okupantom javil ako "politisch gefärbt". 

Ako pre Smetanu, tak aj pre Nováka bolo husitstvo predovšetkým revo
lučným hnutím, odbojom a malo byť stálym majákom na ceste k pokroku. 
Preto Žižka a táborstvo dominujú v jeho diele spolu s husitskou mysiienkou. 
V Juhočeskej suite (1937} vyjadril v čase fašistického nebezepečenstva 
(krátko pred Mníchovom) mohutnú hrozbu a výstrahu v Pochode táborov. 
Pritom je zaujímavé, že vedľa zastretého citá tu z husitskej piesne. Kto~ jsú 
boží bojovníci vedel vytvoriť vlastnú pochodovú pieseň v duchu husitskej 
melodiky, ktorú študoval v husitských prácach Zd. Nejedlého. Ešte pred 
koncom života, po februári 1948, dal výraz svojej viere v pokrokové husitské 
'myšlienky kompozíciou scénickej hudby k Rachlíkovej dráme Jan Žižka, 
ktorú uviedla iba Ostrava zásluhou Ant. Kurša (1949}. 

O postoji V. Nováka k surovej fašistickej okupácii, o jeho bezvýhradnom 
primknutí k ľudu najmä v tých časoch, sa už písalo, a to dokonca takí po

,v.olaní činitelia, ako sú O. Jeremiáš, V. Dobiáš a J . Kapr. Počas fašistickej 
~kupácie stál Novák v čele odboja českých skladateľov. Prejavil súcit s umu
čenými (symfonická báseň De profundis}, ako aj vzdor, silu (Svätováclavský 
triptych) a proroctvo o víťazstve Slovanstva a slobode českého ľudu (Májová 

··symfónia). Po februári 1948 sa uvedomene zaradil medzi budovateľov no
vého spoločenského poriadku, o čom svedčí jeho Pieseň zlínskeho pracu
júceho ľudu. 

Rozsiahle Novákovo dielo, vrátane nedocenených opier a pantomím, za-
. sahujúce do všetkých odborov, nemožno vystihnúť v tomto článku. Neprávom 
sa hovorí, že Novák bol na vrchole tvorivej činnosti od svojich štyridsiatich 
rokov, asi do Búrky a Pana (1911). Novák mal totiž čo povedať v bohatej 
invencii a tvare až do svojich posledných rokov. Vytvoril diela, ktoré sú pre 
českú hudbu v mnohom ohľade monumentálne. Láska k rodnej pôde, láska 
k ľudu a deťom snúbi sa v jeho tvorbe s láskou k žene, prírode, pravde, 
slobode a sociálnemu pokroku. 

Jeho československosť je taká príkladná, že spájal obidva naše bratské ná
l·ody ešte skôr, ako dosiahli politickú samostatnosť. Dŕužba týchto národov, 
uskutočnená v jeho umeleckom diele, to bol najväčší dar, ktorý dal majster 
Novák novému ľudovodemokratickému Ceskoslovensku. Novákovmu význa
mu sa dostalo spravodlivého výrazu nielen udelením čestného doktorátu 
pfvej slovenskej Univerzity Komenského v Bratislave, ale najmä keď ho 
menovali za národného umelca a čestného predsedu bývalého Klubu slo
venských skladateľov ( 1945}. 

Novákov pedagogický význam je tak isto cenný ako jeho význam ume
lecký. Zaslúžil by si osobitnú štúdiu. Veď Novák odmietol profesúru na 
viedenskej Akadémii hudby (1912} a zostal verný svojej učiteľskej práci 
doma. Húfne sa k nemu hrnuli žiaci z CSR i zo spriatelených štátov. Celé 
stovky prešli jeho prísnou školou, disciplínou a_ umením, doloženým prak
tickými ukážkami, otcovskou vľúdnosťou a dobráckym vtipom. Mnohí z jeho 
žiakov stoja dnes na čele nášho hudobného života. Skladatelia, výkonní 
umelci a vedci sú mu za jeho mnohostrannú prácu úprimne vďační. 
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JOZEF KRESANEK 

K päťdesia~ke Andreja Očenáša 
Pre kultúru národa nemôže byC ideálom 

iba jednosmerná vyhranenosť, i keď by to 
bola akokoľvek osobitá vyhranenosť. Nao
pak, viac znamená' pre národ rozkošatcnosť, 
pravda, z jedného pr'ía. Rozkošatenosť až 
v zmysle akejkoľvek komplementárnosti; 
čo znamená, že i keď sú kritériá hodnote
nia v rôznych vetvách iné, predsa vládne 
med?.i nimi určitá súmernosť vzhľadom na 
celý ten rozkošatený strom, ako aj vzhľadom 
na spoločné slnko, ku ktorém!'- všetky vetvy 
smerujú. 

Takouto osobitou vetvou v rozkošatcnom 
strome slovenskej hudby je i Andrej Oče
náš. Mimovoľne vyvoláva v nás jeho hud
ba obraz, aký nám v literatúre skytajú vy
dania Dobšinského Slovenských rozprávok, 
a to ešte a j s Benkovými ilustráciami. Ziv
·nou pôdou je tu hrdinstvo, ktoré nepozná 
hranice reálna a berie si na pomoc, keď 
treba, aj víly, rusalky, personifikovaný o
sud, dobro, ale aj zlo, noc, satyrov atď. 
Tieto nepriberá z nejakej naivnej pover·či
vosti, ale z prekypovania fantázie až do 
fantastična. Zivot jednotlivca, ako aj život 
národa, sa odohráva v osídlach zla a úkla
dov, zatiaľ čo hrdinovia bojujú a víťazia 
nad zlom. Hrdina prichádza často, keď je 
už najhoršie, v poslednej chvíli; ale má 
toľko sily, že je schopný ochrániť ohrozené 
dobro. So svetom Iantastična sa mu spája 
i svet tajomnosti a kúzla. 
Očenášova fantastičnosť má ľudové ko

rene a je - práve tak ako u ľudu - iha 
druhou stranou tej istej mince, ktorou je 
tvrdý život v chudobnom hornatom kraji. 
Rodné Selce ležia v horách neďaleko údolia 
Hrona; popri susednom Priechode a Podko
niciach predstavovali v čase, keď sa Ondrej 
narodil (8. I. 1911) a prežíval mladosť, kus 
zachovaného írečitého slovenského svojrázu. 
Do tohoto prostredia sa Očenáš vracal i 
počas štúdií na Ui::iteľskom ústave v Ban
skej Bystrici a duchovne zostal Selciam ver
ný dodnes. 

Hozprávkové ľudové jadro sústreďuje u 
Očenáša všetko, čo je mu blízke, i z ostat
ných oblastí umenia, ako aj adekvátne tvár
ne prost:·iedky. Sústreďuje teda literárne 
i výtvarné námety podobného razenia, a 
preto nie je náhodné, že Očenáša vedel tak 
mocne inšpirovať J án Botto, Janko Kráľ, 
Andrej Sládkovič, Pavel O. Hviezdoslav a 
zo súčasných básn.ikov, ospevujúcich hero
izmus človeka, Ján. Kostra a RudoU Fabry. 

J e zaujímavé, ako inšpiroval Očenáša Ľudo 
Ondrejov knižkou o Jergušovi Lapinovi, ľu
dovom hrdinovi, zbojníkovi. Z pamiatok vý
tvarného charakteru ho inšpirovali zase sta
ré hrady, pomníky, pripomínajúce slávne 
dni Slovenského národného povstania, a len 
výnimočne i obraz Vincenta Hložníka. J e 
to vždy až do romantizmu smerujúci hero
izmus, premietnutý do života národa, ' 'ili
meraný na vzkriesenie života u ubiedených 
tohto národa. Subjektívne tóny sú Očenášoví 
cudzie. I tam, kde sa dostali k životu, <;tko 
v sláčikovom kvartete Obrá::.ky duše, je 
v popredí kúzlo, tajomnosť, čo rovnako sme
ruje k rozprávkovosti, i keď z druhej stra
ny. 

K rozprávkovému heroizmu smerujú i 
tvárne prostriedky Očenášovej hudobnej re
či. Tu sa tá paralela s Dobšinského zbierkou 
Slovenských rozprávok vynára až očividne. 
Slovenský ľudový hrdina nielenže koná dob~ 
ré slmtky, bojuje o lepší život, ale robí to 
s určitou eleganciou, s určitým gestom, 
tancujúc a spievajúc si pritom. Pri tanco
vaní odzemku sa tanečník zavše zvysoka 
poobzerá okolo seba, akoby v sebe cítil 
rozprávkovú energiu - či to nie je gesto? · 
Toto tak isto cítiť z mnohých fanfárami dy
chových nástrojov okrídlených Očenášových 
tancov. Očenáš veľmi rád spieva v duchu 
ľudových elégií i bohatierskych spevov. 
U máloktorého zo slovenských skladateľov 
je melodika spevov tak írečite slovenská 
ako u Očenáša. U máloktorého skladateľa 
sa stretáme s takým vysokým percentom 
vokálnych skladieb v pomer·e k dielam vý
lučne inštrumentálnym ako u neho. 

Očenáš sa najviac blíži štýlu ľudových 
rozprávok epickým charakterom hudobnej 
reči a formovej výstavby. Nie je baladik ani 
dramatik (obzvlášť v skorších d ielach), ale 
v pravom zmysle slova epik, epik ľudových 
rozprávok. Prejavuje sa to v epickej šírke 
jednotlivých melódií (i keď vnútorne často 
koncipovaných z neveľl{ých prvkov) a hlav
ne v šír·ke jednotlivých formov)·ch úsekov. 
Tak ako v ľudových rozprávkach častó 
dochádza k viacnásobným stupňovaniam -
najčastejš ie trojnásobným - tak aj Očenáš 
stupňovane rozvádza celé veľké plochy. Ako 
sa v rozprávkach často vysky tujú dramatic
ké konflikty a vzruchy, ktoré sa však vzá
pätí rowzľujú - aby p ríliš nevzrušovali 
prostých poslucháčov - tak má i Očenáš 
v hudbe obdobné dramatické zauzlenia. 
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Prudkosťou výrazu neraz pripomínajú štýl 
Leoša Janáčka. No tento v podstate dra· 
matický princíp, že by Očenúš tieto kon
flikty stále zauzľoval až do katastrofy (ako 
jednoliatu obrovskú gradáciu) , sa u Očenáša 
len zriedka hlási k slovu. S ľudovými roz
právkami korešponduje i optimizmus, kto
rý neznáša dlhšie z~trvávanie v smutnej 
a tragickej nálade, hoci inak má Očenáš 
tieto tóny veľmi rád a vie ich zvýrazniť 
až so svetobôľom Cajkovského (miesta vo 
Vzkr·iesení} i tragizmom doznievajúceho ro
mantizmu (v Pľušti) . ' No on ich čoskoro 
vystrieda slnečným jasom a často až ví
ťaznými fanfárami (Temno zo Vzkriese
nia). 

Očenítšova žatva je značná a pozoru
·hodná je i jeho vývojová línia, ktorú p re
konal od svojich začiatkov okolo roku 1930 
až po dnešok. Mnohé osobité znaky Oče
ná~ovho štýl u možno vzhľadom na tento 
vývo j postihnúť iha v časovom rozvinutí, 
a preto si aspoň v krátkosti všimneme jeho 
rast! 

Medú prvé práce patria, prirodzene, tie, 
ktoré sú spojené ešte so školou (Malá pre
dohra, Prvé listy , I. orchestrálna suita a 
dve Suity pre klavír). Zo školského učeb
ného plánu z týchto rokov sa však už vy
myká kantáta pre sóla sbor a orchester 
(klavír) Margita a Besná na slová Jána 
Bottu. Tento námet i spracovanie sú už 
v plnom rozsahu očenášovské; je tu tajom
n ý tanec utopen!'ov. boj človeka s prírod
nými živlami, strach , halucin :\cie ma~o!'hy 
atď. V štyridsiatych rokoch sa ani Očenáš 
n eubrárúl vplyvom zvonka, ktoré hnali skla
dateľov do prekomplikovan)•ch a zhustených 
partitúr, do zvukov čo možno najdisonnnt
nejších. Tieto vplyvy spôsobili, že sa tvor· 
com zavše vymykali opraty z rúk a dielo 
n emalo ani hlavu ani pätu. Tieto prúdy 
na i viac zasiahli Očenáša v Burlesknej pre
dohre pre veľký orchester a menej v sláči
kovom kvarete Obrázky duše. Očenáš sa na 
šťastie čoskoro spamätal a našiel vs·chodisko 
z pomýlenej cesty. 
· Je pozoruhodné, že odklon z neživotnej 
prekomplikovancj cesty sa u Očenáša odo
hral prírve pod egidou námetov jeho ume
le!'kého naturelu. V roku 1941 sa pred 
Očenášov)rm umeleckým zrakom blysla po
stava Jerguša Lupina, zbojníka, vyrasteného 
v prírode medzi lesnou zverou a rozprávko
vými bytosťami, ktoré ľudová fantázia u
miestnila do hustých horských zákutí. Od
tiaľ prichftdza Jerguš, aby pomstrl krivdy, 
spáchnné panstvom na jeho blízkych. Takto 
sa zrodil !'elovečerný balet Na ::boinícknm 
tanci. Z romantiky lesov sa zrodila kantá ta 
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Sumia hory zelené. Z prežitia kúzla tej prí
rody, v- ktorej sám prežil mladosť, vznikla 
orchestrálna suita Poves•i o rorlnoon l~raii. 
Jednotlivé časti suity už nadpismi vystihujú 
čaro rozp rávkového sveta: Uvod (do roz
právky) , Polnočný tanec strašidiel, Pochod 
skamenených, Chodníčkom zo Starých Se
liec. Táto suita je nesporne jedným z naj
ty pickejších Očenášových diel. 

V štyridsiatych rokoch zachvátila aj vý· 
chodnú Európu hrôza vojny, takže i náš 
národ sa ocitol v krajnom nebezpečenstve. 
Toto nemohlo zostať bez vplyvu na sklada
teTa, ktorý mal súcit s kvetinami (v Obráz
ko!'h duše) a tobôž s ľuďmi. Picse'í Moja 
rodná na slová Jána Kostru otvára tento 
nový inšpiračný okruh, ktorý vyvrchofuje 
vo veľkej trilógii V zhriescnie (Sitno, Tem
no, Slávny návrat) . Očenáš poznal, kde 
hrozí nebezpečenstvo záhuby, a naopak, kde 
je záruka života. Udalosti Slovenského ná
rodného povstania mu otvorili oči a v tom
to zmysle došlo aj k upriameniu jeho roz
právkových hrdinov na sitnianskych rytie
rov, ktorí čalmjú na chvíľu, ];eď ich bude 
národ potrebovať. V časti Temno u ž ide o 
tragické chvíle v Slovenskom národnom 
povstaní a v Slávnom návrate z ukrajinsky 
zafarbených hudobných intonácií už pozna(, 
že sa tu zobrazuje slávny návrat vojakov 
Cervenej a rmády. V pochodove ráznom Sláv
nom návra te dostalo hrdinstvo monumen
tálny, až slávnostný výraz; je to odraz 
veľkého nadšenia· z víťazstva. 

V cykle symfonických obrazov Môjmu 
národu sa Očenáš znova vrátil do sféry po
dobnej rozprávkovosti ako v Povestinch 
o rodnom kraji. Sto tu o povesti o Pustom, 
Trenčianskom a Muránskom hrade. No po
vesti čerpajú už viac zo života ľudí, n nie 
nadzemských bytostí, ako je to v cykle z 
rodného kraja. Očenášovn rozprávková fan
tázia sa teda čoraz viac prenáša na zem a 
medzi ľudí. 

V roku, keď sa n áš ľud po slávnom 
Februári chopil moci, pripadla Očenášovi 
úloha vytvoriť scánickú hudbu k dráme Já· 
no<íkova smrť, k dramatizácii Sládkovičovej 
Maríny a k folkloristickému pásmu Rok na 
dedine. Tieto inscenácie neboli totiž v tom 
čase náhodné, ale mali vzdať hold najklad
nejš ím tradíciám v živote ľudu. Mali tiež 
ukázať, že umenie má byť ľudové a ľuclu 
blízke. Očenáš tieto úlohy správne pochopil, 
vytvoril hudbu, ktorá vyrástla z inlonácil 
ľudových spevov, a dotvoril to v kultivova
ný prejav .V tom čase sa začínal rozmach 
súborov ľudovej tvorivosti, a tu, na scéne 
SND, postavil Očenáš métu týchto snaže
ní. 

\ 
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Ccsku•lovenskl skladatelia sl prezerajú exponäty \f ôzea Státneho konzervatór'a v Moskve. Na obrbku 
z. ava: B. VoiLAčka, A. Očenáš; na obrAzku sprava: T. Chrennikov, S. lurovský a R. Drejs l 

Hrdinstvo a nebojácne vzopätie sa proti 
zlu, vykorisťovaniu a útlaku, o ktorých 
predtým Očenášovi rozprávali vo fantázii 
ľudu vytvorené rozprávky a povesti sa te
raz začali u neho koncentrovať nn s l~utočné 
udalosti n záchrana sa 7Á!čala kryštalizovať 
okolo komunistickej strany, ktorá nám po
mohla zvíťaziť v Slovenskom národnom 
povstaní a potom začala odstraňovať v yko
risťovanie a útlak. V cykle syrnfonil'kých 
kantát Proroctvá na slová P. O. H viezdosla
va je u Očenáša ešte badateľný urč•tý vi
zionársky prístup, ale už sa tu neprorokuje 
a neu!'hádza o pomoc nadzemských b ytostí. 
Stredobodom je slovenský národ, ktorý roz
trhal putá a prácou si buduje slávny zaj
trajšok - "kvietím skrášli hlavu starcovu". 
Za proroctvami už zákonite nasledoval Spev 
o Komunistickej strane Slovenska, Hadostná 
pieseň, Pieseň o mieri, Prvému robotníkovi 
(prezidentovi Kl. Gottwaldovi), Spaská veža 
a najnovšie kantáty: Môjmu pokole11ŕu (na 
slová !\farie Krntochvílovej) a l( malému 
tanctt (na text Jána Nohu). V týchto dielach 
sa Očenáš odvracia od minulosti a zame
riavn sa na prítomnosť a budovanie bttdúc
nosti. 

K spomínaným YOkálno-inštrumentálnym 
~kladb:im z tých čias pristupujú i skladby 
mštrumentálne, ktoré v porovnaní s pre
došlými rúe sú iba ohajovými dielami, v 

skutočnosti sú ďalším umeleckým a hlavne 
muzikantským dotvorením toho, čo rozo
chvievalo jeho fantáziu vo výtvoroch s prog
ramovou hudobnou nápli1ou. I v týchto 
inštrumentálnych dielach je stredobodom 
prítomnosť a budúcnosť, videná v mládeži 
a mladých bojovníkoch za nový život. Mlá
deži je určený Violončelový koncert, hlavne 
jeho druhá, lyrická časť, ktorá aj nesie titul 
Sľub. Nová jar je pogramovou suitou podľa 
Jerguša Lupina, ktorá sa končí a vrcholí 
časťou rovnakého názvu, zobrazujúcou J ér
gušovo rozhodnutie prácou si vydobyť ľud
ské šťastie. V obdobnej klavírnej suite 1\.fla
dos( už sám nadpis vraví o náplni. Ume
lecky stojí v sérii týchto skladieb na zvlášt
nom mieste orchestrálna suita Ruralia slo
vacca. Je koncipovaná pre pomerne malý 
súbor, čo by mohlo nasvedčovať že ide 
o intímny, subjektívny prejav. N~ hudba 
je priam nab;tá chlapským vzdorom a he
roizmom prekypujírceho mladíka (najmä v 
druhej, rubátovej časti Spev hrdinu). A t.ak 
ani táto malá "Eroi!'a" sa ne\"yrnyká z in
špiračného okruhu Jerguša Lupina. Klavlrny 
koncert má v strednej časti nábeh k d é
m onizmu, no v ol<rajových častiach k bri
lantnému tan cu ľudového zafarbenia. 

Indiv iduálne bojujúci Jerguš L.:tpin sa v 
fi!17.~ačenom Ofenášovom vývoji pridal k 
sltruansky m rytierom a s nimi vyšiel na 
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zem v Slovenskom národnom povstani -
asi na takomto ideovom pozadí stojí Vrchár
ska piese1í, balet v piatich dejstvách. Oče
nášovská široká epika je tu odiata do ta
nečnej formy. Tempera ment bohatých ta
nečných figúr a hlavne ich rytmický pôdo
rys vedie tanečné gesto k širokému zohra
zemu udalostí o hrdinovi 1\Iartinovi, jeho 
matke, mladšom bratovi, milej, o oslobodi
teľoch, ako aj o strojcoch útlaku a biedy, 
o dedinskom boháčovi, žandároch, Zurva
lovi a iných. V širokom epickom rozprávaní 
sa viacero prudkých konniktov zvráti k dob
rému, aby sa na konci mohla sláviť veľl\á 
ľudová slávnosť a svadba. 

Hudba k inscenácii Sládkovičovej Maríny 
v roku 1948 nemohla dopovedať to, čo 
cítil Očenáš pri styku s touto veľkolepou 
lyrikou, a preto k tejto básruckej predlohe 
v roku 1947 zložil na ňu cyklus šiestich 
miešaných sborov (Venovanie, Túžba po 
kráse, Rodáci, Pieseň, Slovensko mladé, Zvi
tanie). Sbory dosah ujú veľkú epickú šírku 
(najmä predposledný) a technicky predsta
vujú dômyselné spojenie kontrapunktickej 
techniky s ľudovými intonáciami (v Piesni 
a Zvítaní). 

Teraz dokončuje Očenáš štyri sym!onicko
vokálne obrazy Pamätní/ty slávy; obrazy 
inšpirované pomníkmi, ktoré pripomínajú 
oslobodenie našej vlasti koncom druhej sve
tovej vojny. Sú to: pomník pri Dukle, pom
ník v Nemeckej, Banská Bystrica a Slavín 
(v tomto pristupuje k orchestru miešaný, 
detský sbor a mužské sólo). Je to skladba 
podobná trilógii Vzkriesenie, no oveľa zhus
tenejšia a koncentrovanejšia. Skladba vyús, 
ťuje v prisahu, ktorú začína detský sbor. 

Okrem týchto diel je Očenáš autorom viac 
ako tucta montáží z ľudových piesní pre 
rôzne vokálne zoskuperua s orchestrom. Tie
to vznildi prevažne pre potreby rozhlasu. 
K divadelným hrám skomponoval Očenáš 
okolo desať scénických hudieb (najznámej
šia k Hviezdoslavovej d ráme Herodes a H e
rodias). Nezabudol ani na malých klaviristov, 
pre ktorých upravil ľudové piesne v zbierke 
Polné kt>ety a skomponoval skladbičky po
dľa ľudových povestí Obrá;;ky z bájí. 

Pokúsili sme sa vykresliť osobitý profil 
skladateľa Očenáša vzhľadom na jeho ume
lecké inšpiračné zdroje. Vzhľadom na vý
voj sme boli nútení sledovať ho ako proces, 
lebo takých čŕt, ktorých charakter má tr
vácnejšiu platnosť, bolo menej. Podobne je 
to aj s jeho hudobnoštýlovými a výrazo
vými prostriedkami. Ako jeden z typických 
Očenášových znakov sme konštatovali epič
nosť. Táto naozaj poznačila celé jeho dielo, 
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no nebolo by správne nevidieC v jeho ne
skorších dielach schopnosť stavať aj veľké 
gt·adačné plochy, ktoré majú dt·amatickú silu. 
Epická šírka dominuje vo Vzkriesení (hlav
ne v prvej časti) a v balete Vrchárska pie
seň, no nie je už typická pre Pamä tníky 
slávy. Očenáš už dávnejšie pociťoval úska
lia veľkých epických šírok a v nejednom 
prípade sa usiloval o stručnosť. Vzhľadom 
na Očenášovu veľkú invenčnú osobitosť 
nnikli práve v takýchto zhustených dielach 
jeho na jpodarenejšie výtvory, ako je Nová 
jar a Ruralia slovacca. 

Technicky vytvárajú Očenášov š týl dva 
pomerne samostatné komponenty . Na jednej 
strane je to zvuk, ktorý dosahuje akordmi 
ako taký mi a veľmi často i ostinátnymi fi
gúrami. Tý mto sa kreslí pozadie, základná 
nálada. Obyčajne na toto pozadie Očená~ 
premieta svojsky vyhranené a nesporne slo
vensky znejúce melódie. Melos má cha rak
ter krúženia okolo niekoľkých jadier, rozo
stavených pomerne v širokom ambite. Toto 
krúženie nemá uiího defirutívny a nemenný 
tvar, ale naopak, pod vplyvom improvizač
nej techniky podlieha bohatej variabilite_ 
Veľmi dôležitú úlohu hrá pritom rytmus, 
vytvá rajúci stabilnejší ry tmick)• pôdorys 
(viac ráz sa opakujúci) , stavba· ktorého je 
však ináč značne nezvyklá. Tým sa dosa
huje zvláštna rapsodičnosť. Spomínané me
lodické jadrá bývajú rozostavené pomerne 
stabilne a v originálnych vzájomných vzťa
hoch, čím determinujú originálnu a pôsobivú 
tonalitu melódií, no stab1lnosťou zároveň ob
medzujú modulačnú bohatosť. Siroko kom
ponované melód ie neznáša Očenáš inštru
mentované v jednej fat·be (hranej jedn)•m 
nástrojom), ale pomerne často, najmä v 
starších p1·ácach, ich prehadzuje z farby do 
farby. Tý m kladie na dirigentov veľké po
žiadavky vedieť tieto melódie spájať do
vedna pomocou dynamickej plastiky - čo 
sa na veľkú škodu Očenášových diel nie 
vždy darí. 

Co mu teda priať do ďalšej päťdesiatky( 

Po prvé takých dirigentov a in terpretov, 
ktorýtn nepôjde len o zahratie, ale o ume
leckú interpretáciu - ľudi nielen schopných, 
ale aj oddaných. Očenášove diela sú po 
invenčnej stránke také osobité, že macošské 
zaobchádzanie s rumi je nespra vodlivé nie
len voči a utorovi, ale škodí aj celej našej 
národnej kultúre. Veď Očenáš je nesporne 
jej dôležitou vetvou. Po druhé mu želáme 
ešte veľa invencie pre ďalšie osobité prí
nosy. A po tretie veľa zdravia, aby to, čc 
skrsne v jeho plánoch, mohol realizovať. 

Na posedení s majstrom Cčenášom 
Z príležitosti 50. narodenin majstra Andreja Očenáša srne si posedeli a povypy

tovali sa ho na jeho život, ako aj na jeho skladateľský vývoj. Pri takomto retro
spektívnom pohľade sa dá dosť p vl'ňnť. I majster Očenáš sa rozhovoril. So 
záujmom sme počúvali, ako rozprával temer na "jeden dych": 

V najml~dších rokoch, tak med:.i 6 .- 12. ústa"u do:.relo a vyhranilo sa vo mne raz
rokom, prežil som v e[a llpok ojn ých a radost- hodnutie študovať hudbu profesionálne za 
ných dnl. Boli to rohy plné detských v;;ru- každú cenu. Toto ro;;hodnutie sformoval v o 
šení. Udalos•i, Tt toré som v t ýchto rokoch mne vo veľkej miere i profesor Stika - vy-
zažil, sú ••o mne dodnes živé a :.dá sa mi, že nikajúci znatel mladej ľudskej duše. Nielen 
IJoli ro;;hoduiúce i ore môi d'alší život. Med:;i m 11a . ale i mojich priateľov, ako S . .Jurov
tieto zážithy. patri~ i otcÓve snahy vypesto- ského, L. HrdintL atd'., vedel :;apáliť pre 
vať v o mne v;;ťah k hudbe. Nerobil to od- d'alší život v hudoiJnorn umení. Po skončení 
borným pedagogichým spôsobom, no robil učiteľského ústavtL hlásil som sa na brati
to tak, že prvé streTnutia s hudbou zname- slavskú Hudobnú akadémiu. Nevedel som 
nali pre ml'ía slmtočný zážitok. Zdá sa mi, síce, ako rozriešim problém: bývať na Hore
že ma :;aujal vla.~tným zápalom, k torý on hroní a študovať v Bratislave. No pomohol 
sám k hudbe cítil. Takto som ieho zásluhotL m i môj školský inšpel>tor Rapoš, v tom čase 
začal spolu s dvoma sestrami v~ikať do tajov úradujtíci v Bre;;ne. S feho pomocou som sa 
hudby. Utkveli mi v pamäti najm ä obra;;y dostal do Ivanky pri Dunaji. Odtiaľ som po-
zimných večerov. Otec-tesár bol zručným sa- tom dochád:.al do Bratisla"Y· Veru viac ráz 
mouhom re:.bárom a ••elmi šikovn ým stat•i- peši ak o vlakom . A j do Prahy som dochád:.aC 
telom harmónií. V tejto jeho práci som ho len z času na čas. Pretože IJývať· v Bratisla-
so záuim.om a obdivom sledoval. Dodnes ve alebo v Prahe mi podmienlty nedovo(o-
vidím pred sebou nádherný nástroj - štvor- v ali. V ynikajúce :;nalosti mojich dvoch v;;ác-
hrové harmónium s pedálom, ja:.ýčky kom- nych učiteľov prof. Moy;;esa a Nováka otvo-
binované .Y drevenými píšťalami - sta.,aný rili m i vstup na dráhu profesionálneho slda-
v akom~i goticlwm slohu, miešanom s národ- datela, po čom som tah túž.il . . . 
nými prvlwmi. Velmi ľutujem, že otec pri Další chod m ôjho ž ivota bol už priamo· 
tejto práci :.omrel, a tým i jeho priam y čiarejší, i ked' bol plný zápasov. 
v plyv na m 1ía prestal. Bol ~om velmi rád, ked' ma "Pŕítomnost" 

V;;ťah k hudbe, k torý vo mne sltrsol :;á- v y:;vala stať sa jej členom. Pravda, malo to 
sluhou otca, ro;;v íjal sa v ďalších rokoch vplyv i na môj d'alší odborný vývoj. Vela 
:;ásluhou Ota Novotného, s k torým som som v sebe dotváral a formoval med:.i tým, 
mu:.icíroval temer JO rohov. Bol to môj su- čo m i bolo prirod:;ené z rodného k raja, a 
sed, on, skúsený hudobník, a ja, ;;(lČÍatočník. m ed:.i tým, čo na mňa pôsobilo v "Pŕítom-
Dennodenne sme sa schád:;ali, hudba bola nosti". No svoje prvé dielo som pred.Ya len 
naším šťastím. Mal vela sktíseností, htoré si nazval "Povesti o rodnom kraji". Neviem , 
doniesol :.o svojej rodnej českej obce, alw čím to bolo a prečo to bolo, ale hudobná 
aj skúsenosti z vofellShej hudby a :. v lastnej reč Musorgského m i bola ž riedlom, hu k toré-
hudobnej praxe. Talt to pri dodatočnom spo- m u som sa v~dy vracal, i ked' som žil aj 
mínaní sa m i alwsi žiada po:.namenať, že pri pri iných prame1íoch, ktoré v svetovej had-
týchto mu:.icírovaniach sme nikdy nefilo:.o- be zav lažovali súčasnost. Nebýva to lahké, 
fovali nad hudbou. Boli sme prenilm utí lás- aby si človek v takýchto situáciách udržal 
kou h hudbe, a to bola naša hnacia sila. Ešte pevnosť . .Ja som sa snažil udrž.ať sa pomo
za života otca sltrsla med;;i nami myšlienka cou takých cielov, ako mali napr. básnici 
dať ma na odborné hudobné štúdium . Tento Sládkovič, Botto a neotrasitelne pe••ný 
úmysel zostal v šah len šťastný1n nápadom Hv ie;;doslav. K ed ykolveh som bol pred tvo-
v uvaio"aní o moiom ~ivotnom orientovaní. ri.,ým procesom, bývalo to vidy z nahroma-
K reali:.ácii, pravda, nedo Ho. A i vstupom denia velkých zážitkov z diel a my.Hienok 
na učitei.~ký ústav som začal chápa( mož- ;; t ýchto troch velkých postáv nášho náro-
nos( štúdia hudby alw príležitost odborného da. Predchád zali a utvárali môj myšlienkový 
štúdia. Ak sa vo mne v týchto časoch ;;ro- svet. 
dila myšlienk a odborného hudobného štúdia, Svet je v neustálom vývoji, pokial je v 
priznávam sa, !Jola to m y šlienlta vel m i bo- ňom niečo života~chopné. Aj pre mňa sa 
ja:.livá, plachá a bola motivovaná sltôr túž- rodil život neustále nanovo tak, ako ho utvá-
bou. Až vo v yšších ročníkoch učiteľského rali m eniace sa podmienky. Velké dni oslo-
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:Skladater Andrej Očenáš (vpra
vo) na potulkách Stredosloven
·ským krajom 

-hodenia našej vlasti a všetko, čo sa odvtedy 
u nás deje, je mohutným prúdom ro:.víjajrí
cich sa . životných víťazstiev. Som šťastný, 
že som feclen z tých mnohých, čo môžu pre
žívať historickú veľkos( našich dní. Vidím 
a verím, že náš ro:.víjajúci sa život má v se
be toľko vmítorných sil a možno.~tí, že 
áalH jeho rozvoj mu.~í by( ešte grantlió:.nej
ší. Táto veľkosť ná.fho života je mi neustá
lym zdrojom inšpirácie. ktorej chcem zosta( 
verným, pokia( moje sily budú na to stačiť. 

Zavše sa zamýUam nad tým, ako nafe 
rady rastlÍ. Porovnávam to s tým, ako som 
umeleclty rástol ja. Hovorím tak preto, lebo 
skoro dve desiatky rokov učím a vychová
:vam mladých adeptov sldadby. Med:.i nimi 
si overujem sily, čo budú v jednote s tými 
veľhými úlohami, !ttoré im naia vlas( dá 
riešiť. Pri tejto myšlienke mám dobrý pocit, 
lebo viem, že ich trížba byť v živote uži
točným sa v ničom nelíši od podobných 
našich v týchto rokoch. Hád má·n u týchto 
mladých ľudí smelosť a drífam, že o niekoľ
ko rokov sa dožijem tej radosti, ie ich táto 
smelosť vynesie ta. kde budú môcť pol>ra
čovať v našej práci. 

Viete, pri päťdesiatke sa človek zavše :.a
myslí a uvažuje, laoré je to miesto v tvori
vom živote, ktoré dielo je tým základn,rím 
kameňom, ktorým človek najviac prispel k 
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veľkosti nase1 doby. A tu je č[o.,ek trochu 
neistý. Lebo potreby života v čase, ktorý 
preveruje, triedi a určuje, len tieto potreby 
nášho života ukážu to dielo, htoré doká:.alo 
v daných podmienkach zohrať naj:.ávažnej
siu spoločenskú úlohu. 

Andrej Očenáš 
o sovietskom umení 

Hneď na :.ačiatku nášho ro:.hovoru sme 
sa s majstrom Očenáfom zhodli, že pre 
skladateľa je najdôleiJtejšie vedieť komu 
ie jeho hudba určená a kto ju bude ~očúvať. 
Zaujímalo nás, či sa sovietsky l.an::-u•nent 
hudby v niečom líši od našich poslucháčov, 
teda pred aké obecenstvo predstupuje so
v ietslty skladateľ. 

Sovietsky človek sa zúčastr'íuje nielen naj
dôležitejších politických a hospodárskych 
podujatí, ale s rovnakým záujmom sa zú
častňuje aj na kultúrnom živote. Každá vý
znamnejšia udalosť v koncertnom živote nie 
je len vecou tých, " ktorí tomu rozumejú". 
ale všetci sovietski občania, robotníci aj kol~ 
chozníci s vyznamenaniami na prsiach, po
važujú za svoju česť byť na koncerte, v ope
re a na iných kultúrnopolitických poduja-

tiach. Vedia, že i tam je ich miesto. Hudba 
je vecou celého národa a súvisí s celým 
budóvateľským životom. 

Uvediem konkrétny prípad. V Sovietskom 
sväze som na každom koncerte videl iných 
ľudí. Koncertov je veľa a sú rozmanité. 
U nás v Bratislave· sa vy tvorí určitý okruh 
milovníkov hudby, ktorí tieto podujatia pra
videlne navštevujú, a my sa tešíme, že má
me plnú koncertnú sier'í. Zabúdame však. 
že je to percentuálne minimá lny počet ľudí, 
kým väčšine pracujúcich ostáva umelecká 
hudba naďalej vzdialená pre nevyužitie no
vej organizačnej metódy, zacielenej najmä 
na našich brigádnikov, zlepšcwateľov, vyni
kajúcich pracovníkov z JRD a závodov. 
Hudba je u nás na rozdiel od Sovietskeho 
sväzu ešte vždy zvláštnosťou, ktorú sa ne
naučili využívať najširšie Vl'Stvy našej spo
ločnosti. 

Sprístup1íovanie sovietskeho hudobného 
umenia spočíva iste v cie[a.,edomej vý
chove po~lucháča, ako aj v celkom nových 
podmienhach, :.a l>torých v yrastala dnes už 
rlospelá generácia sovietslteho o!Jecenstva. 

Iste i v tom, ale myslím, že dôležitým mo
mentom je ai organizá~ia koncertného ži
vota. Abonentné cykly, ktoré sú u nás bež
ným zjavom, okrem určitých výhod spôso
bujú, že sa vytvorí istý okruh stálych ná
vštevníkov. čím sa umele obmedzí rozmani
tosť, striedanie a výmena poslucháčov. Tým
to činom mali v minulosti prístup k umeniu 
len privilegovaní jednotlivci. Tento systém 
organizá!'ie síce zabezpečuje odpredaj líst
kov a azda zaručuje aj návštevnosť, no vy
lučuje to najpods ta tnejšie, čo dnes chceme 
a zámerne sledujeme - rozširovanie umenia 
medzi najširšie vrstvy pracujúcich, pretože 
patrí hlavne im. 

V repertoári sovietskych orche.~trov je čo
-raz viac pôvodných skladieb. Cím možno 
asi vysvetliť túto bohatú úrodu nových diel? 

Tajomstvom obrovského rastu sovietskej 
hudby je skutočnosť, že všetko nové, ume
lel'ky cenné, čo vznikne, sa koncertne uve
die. To, samozrejme, vyžaduje vysokú ide
ovú a morálnu zodpovednosť, ktorá je pre 
sovietskeho· skladateľa samozrejmosťou. Tak 
má každý poslucháč možnosť sledovať 
obrovský rast sovietskej hudby, ako aj všet
ky tendencie jej vývoja, kým u nás, hoci 
situá!'ia v raste tvorby nie je oveľa ne
priaznivejšia, nemá koncertný poslucháč 
vinou nepružnej repertoárovej politiky mož
nosť sledovnť vývoj československej hudby, 
ktorý je dosť prudký. Sovietsky sldadateľ 
považuje za zrod svojho diela až jeho prvé 
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predvedenie. Kým leží v "šuflíku", nemôže 
spfňať svoju základnú spoločenskú funkciu, 
a preto je vlastne akýmsi nenarorleným die
ťaťom. A tak ako nenarodení ľudia nemôžu 
rozvíjať život, tak nemôže žiť ani nepred
ved~ná skladba. Konečným posudzovateľom 
nového diela je v Sovietskom sväze sám 
poslucháč. A to oprávnene - vecľ z jeho 
potrieb sa umenie zrodilo, on je terla tiež 
oprávnený súdiť ho. Iba život definitívne 
zhodnotí tvorivý čin skladateľa a ideu diela , 
a preto sa má umelecké dielo uviesť do ži
vota. V tom treba vidieť i úzky kontakt 
sovietskeho skladateľa s posluch;íčorn. So
vietske umenie žije teda po všetkých strán
kach životom budovateľov vlasti, to zna
mená súčasnosťou. U nás však ešte stále 
žijeme viac z hodnôt, ktoré mali svoje opod
statnenejšie miesto v minulosti. 

Boj o stíčasnosť znamená ai snahu uhá
zať poslucháčovi najobsiahlei.fiu tvár súčas
ného života. A to n sovietskym skla·late
lom o:.aj darí, Zauiímali ste sa o príčiny 
tejto shutočnosti.' 

Úcta k životu znamená aj úctu k poslu
cháčovi. Ocenenie skladby hociktorým z 
bežných poslucháčov znamen'i pre sklada
teľa aspoň toľko (ak nie vmc) ako cena 
udelená nepocelnou porotou na okázalej za
hraničnej súťaži. Merať cimu diela podľa 
kilometrov a tradíciou súťaže je pre soviet
skeho skladateľa nepostačujúce. Sovietski 
skladatelia zobrazujú súčasného sovietskeho 
človeka so všetkými jeho prob 'émami, a 
preto vedia, že on sám je najkompetent
nejší hovoriť o ich skladbách. V týchto 
skladbách sa odráža zároveň kus spoločného 
úsilta všetkých socialistickÝch kultúr o novú 
tvár umenia, a preto si ~yslím, že v bu
dúcnosti by bolo veľmi potrebné zin•enzív
niť spoluprácu medzi ľudovodemokratický
mi krajinami, to znamená kcm~ertne prak
tickú dramaturgiu výkonov, a tak sa snažiť 
o vzájomné ·poznanie a nnjmä ocenenie u
meleckých hodnôt sklad.eb všetkých ľudo
vodemokratických skladateľov. 

Styky našich skladatelo" so &ovietskymi 
sa stále v iac upewítljú rô::;nymi formami. 
Myslíte, ie vzájomné náv.itevy maiú viac 
ako informatívno-po:.návací charakter il 

Naše návštevy v Sovietskom sväze zna
menajú pre nás nielen nevyčerpateľnú stud
nicu poznania a osolrných skúseností, ale 
sú pre nás i zdrojom inšpirácie celkom no
vými myšlienkami a pocitmi, ktoré nemož
no nájsť inde - len v tejto ku komunizmu 
kráčajúcej krajine. 

fn 
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"Ceskoslovenskí hudobní umelci východnému Slovensku" 
(Prehliadka československej socialistickej 

V dr'loch 31. X.-6. XI. 1960 uskutočnil 
Sväz slovensk),ch skladateľov v spolupráci 
s Odborom školstva a kultúry SNR a Kraj
ským národným výborom v Košiciach vo 
Východoslovenskom kraji prehliadku hudob
nej tvorby a koncertného umenia z obdobia 
posledných 15 rokov pod názvom "Cesko
slovenski hudobní umelci východnému Slo
v~nsku". Cieľom tohto podujatia bolo umož
ruť skladateľom, hudobným vedcom a kon
certným umelcom bližšie sa zoznámiť s v)·
chodoslovensk~m ľudom a jeho prácou, vý
s_ledkom ktoreJ bud(r obrovské stavby socia
liz'"?u. ~ k~muniz.mu, v _intenciách Sjazdu 
soCJahstwkeJ kultury a SJazdov Sväzu čes
koslevenských a slovenských skladateľov 
Umelci mali túto príležitosť využiť na obo
známenie pracujúcich so svojou tvorbou. 
s~ojimi výkonmi a v besedách s nimi pre: 
diskutovať aktuálne otázky našej kultúrv 
všeoberne a hudobnej kultúry zvlášť a ťó 
z hľadiska krajového, celoštátneho, ~ko aj 
postavl'nia našej hudby vo svete. 15. výročie 
oslobodenia našej vlasti dalo tak príležitosť 
v zmysle uzáverov celoštátnej konferencie 
KSC so zreteľom na úlohy dovršovania so
cialistickej kultúrnej revolúcie konfrontovať 
hudobnú tvorbu, myslenie a cítenie našich 
umelcov s poprednými budovateľmi socia
lizmu u nás, pomáhať upevniť zväzok umel
cov s _ľudom! a tým sa navzájom podporiť 
v _svoJOm Úsilí čo najvyšším podielom pri
spieť k dobudovaniu socializmu v našej 
vlasti. 

V priebehu celej akcie uskutočnilo sa 5 
koncertov zo symfonickej tvorby, 2 kon
certy z tvorby komornej, 2 koncerty z tvor
by zábavných a populárnych žánrov 2' 
koncerty z tanečnej tvorby a 16 be~ied 
umelcov s pracujúcimi v závodoch a druž
stvách, ako aj s mládežou na školách v Ko
šiciach, Prešove a vôbec vo Východosloven
skom kraji. V d."10ch 2. a 3. novembra za
s~dal v Košiciach ústredný výbor SCS, kto- _ 
ry venoval veľkú časť svojho zasadnutia 
kultúrnopolitickým otázkam východného 
Slovenska a prijal významné uznesenie. 

Prehli~dka československej socialistickej 
hudobneJ tvorby a koncertného umenia na 
vychodnom Slovensku vzhľadom na mimo
riadnu účasť obecenstva na koncertoch vo 
všetkých tvorivých žánroch, spontánne a 
n?dšené reag~vanie publika na predvedené 
die_la vyvracaJÚ tvrdenre, že náš človek (a 
n?~mä .naša mlád~ž) nie je schopný prijímať 
sucasnu budobnu tvorbu. Prítomnosť po-
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predných československých skladateľov vy
!V~rila priaznivé podmienky pre vrelé pri
Jatle .programovaných diel, čo nebýva každo
dennou udalosťou. 

Malo by sa stať prestížnou otázkou našich 
koncertných umelcov podávať súčasné diela 
vo vynikajúcej interpretácii, čím sa vytvo
ria najlepšie predpoklady, aby dnešný po
slucháč porozumel hudobné dielo dneška. 
Presvedčil nás o tom opäť výkon našich 
sólistov a komorných združení na vystú· 
peniach pri besedách ·a najmä koncertné 
vystúpenie Kvarteta mesta Prahy (Br. No· 
votný, K. Pribi!, Zd. Koníček, H. Simáček). 
ktoré svojím vystúpením a presvedčivým; 
vysokoumeleckým podaním diela umožnili 
poslucháčom hlboký citový zážitok. Dobrý 
výkon Orchestra košrckého rozhlasu na
priek niektorým technickým kazom presved
čil svojím zápalistým pomerom k dielam. 
Zvykli sme si však počúvať symfonické 
diela v dokonalejšom podaní. V budúcnosti 
bude potrebné vytvoriť také podmienky, aby 
poslucháč na našom vidieku, ktorý sa kll' 
koncertnému zážitku z produkcie symfo
nického telesa dostane len raz alebo dvakrát 
do roka, bol strlmutý presvedčivým umelec
kým výkonom. 

Koncert z tanečnej tvorby opiiť naliehavo 
nastolil problém komplexu otázok tvorivého 
charakteru. Zastaralosť kompozičnej tech
niky, nedostatok invencie, šed1vosť a s tere
otypnosť inštrumentácie a do istej miery 
strnulosť interpretácie v slovenskej časti 
programu nemôžu trvalejšie pútať nemálo 
milovníkov tohto druhu hudby. Na druhej 
strane orchester K. Krautgartnera (Cs. roz
hlas Praha) niekedy zveličoval virtuóznosť 
podania do samoúčelnosti. No odzneli tu 
skladby, ktoré zaslúžene zožali úspech prí
tomného publika (Bedr. Nikodém: Nedčlni 
vláček). - Ako ukázala prt~hliadka, v tom
to tvorivom žánri bude potrebné neustále 
h;ľadať nové výrazové možnosti, aby sa do· 
siahla čo najväčšia škála pestrosti, fareb· 
nos.ti a citov, zvládnutých s čo najväčším 
maJstrovstvom kompozičným i interpretač· 
ným. Profesionálny orchester pre interpre· 
táciu tohto žánru iste mnohému pomôže. 

Mimoriadne pochvalne sa treba zmieniť 
o koncerte poslucháčov Státneho konzerva· 
tória v Košiciach, ktorý bol pripravený ško· 
lou z príležitosti tejto prehliadky. Koncert 
vyznel po každej stránke vzorne. 
• Ak .sÚ: niektoré pripomienky k umeleckej 
urovm mterpretácie na spomínaných kon· 

certoch, je mimoriadne radostné konštatovať, 
ako som už uviedol, že umelecké výkony 
našich sólistov a komorných súborov, ktoré 
ťldzneli na besedách s pracujúcimi a mlá
dežou, boli na vysokej úrovni a presvedči
vým umeleckým podaním vytvorili be7.pro
stredné, srdečné a radostné prostredie, v 
ktorom úprimnosť umeleckého podania i 
hovoreného slova zabezpečila ovzdušie in
tímnej spätosti poslucháčov s umelcami. 

Na organizácii celej akcie sa okrem S<'

kretariátu Svä7.u slovenských skladateľov 
podieľali Koncertná a divadelná kancelária, 
organizační pracovníci Slovenskej filharmó
nie a osvetové zariadenia (Pl<O v Košiciach 
a Prešove) . V Košiciach, a to najmä v otáz
kach miestnej propagácie a náboru, pomáhali 
a j členovia Kruhu priateľov umenia z Nitrv 
(predseda s. Scvčík a pracovníčka PKO Š. 
~agyová), čo treba hodnotiť ako príklad 
o betavosti pracovníkov, ktorí sú svojej 
práci telom i dušou oddaní. Dalej treba 
vyzdvihnúť prácu Východoslovenskej od
bočky SSS v príprave a počas akcie. Patro
nátne závody by sa mali pri jednotlivých 
vystúpeniach prejaviť ako pozitívne, aktívne 
kultúrnopolitické a organizátorské elementy 
jednak v pomere k akcii a jednak v po
mere k patronátnemu závodu, nemali by sa 
degradovať iba na odovzdávanie kvetino• 
vých darov, čo je u nás dosť čast ý úkaz. 

Akcie tohoto druhu, najmä pokiaľ ide o 
uplatnenie veľkého orchestrálneho aparátu. 
vyžadujú dobré akustické koncertné siene. 
Koncertné siene v Košiciach (Slovan) i v 
Prešove (Dom osvety) sú síce mimoriadne 
vhodné pre komorné a vokálne hudobné 
žánre, no vôbec sa nehodia pre symfonické 
žánre veľkého zvuku. Bolo by potrebné u
rýchliť dostavbu koncertnej siene v Koši
ciach a výstavbu koncertnej siene v Pre
šove, l<de by mohli vystupovať veľl<é súbory 
(symfonický orchester, sbor, sólisti) a dal 
by sa použiť aj organ ako koncert.ný ná
stroj. 

Organizovanie besied s pracujúcimi a s 
mládežou v Košiciach a na vidieku vyznelo 
na mnohých miestach až manifestačne. Tie
to besedy mali sice svoje nedostntky v istej 
improvizovanosti, i keď táto bola často 
jednou z príčin úplnej spontánnosti preja
vov, a tým aj presvedčivej úprimnosti po
stoja umelcov a diskutujúcich. Za nie cel
kom vydarenú možno považovať besedu v 
zdravotnom stredisku Stós, ktorá, pravda, 
na druhej strane pomohla odhaliť niektoré 
nedostatky v organizácii nášho kultúrneho 
života. Najúspešnejšie sa besedy skončili 
tam, kde sa nimi dosiahli rôzne konkrétne 
?.áväzky, ako napríklad kúpa klavíra, úpra-

va osvetovej miestnosti, založenie Kruhu 
priateľov umenia atď. Takéto besedy boli 
v Michaľanoch (USOL), na JRD v Reme
šanoch, v tehelni v Drieňovskej Novej Vsi, 
v cementárni v Bystrom, na čerchovskom 
JRD a v Kráľovskom Chlmci. 

Kultúrnopolitický dosah akcie je nesporne 
vefký a všestranný. Skutočnosť, že poduja
tia navštívilo v priebehu týždňa vcelku 
16.000 občanov, že koncertné a divadelné 
siene boli dennodenne zaplnené, že medzi 
poslucháčmi bola veľká väčšina nnšej mlá
deže, je viac ako radostný fakt. Obavy orga
nizátorov, že otvorenie a prvé dni akcie 
spadajú do obdobia, keď sa slávi pamiatka 
nú·tvy ch, čo by mohlo mať nepriaznivý 
vplyv na návštevnost:, sa ukázali neopod
statnené. Naša východoslovenská mládež i 
ostatní poslucháči dokázali - čo dnes nic 
je ani samozrejmosťou veľkomiest - že 
sa hlboko a vrelo zaujímajú o otázky nášho 
súčasného umenia, našej hudby, že ju po
zorne a citlivo vnfmajú, že neľutujú finančné 
obete na citové zážitky z umeleckej produk
cie. Pri pohľade na . plnú sieň viacerí 
súdruhovia z Prahy a Bratislavy nechceli 
veriť, že lístky sú skutočne vypredané, a nie 
zadarmo rozdané. Z toho jasne vidíme, kam 
sa má usmerniť odliv z preby tku umeleckej 
hojnosti veľkomiest. Naša mládež v krajoch 
nám toto naše úsilie stonásobne odplatí 
svojou vďačnosťou a my zas budeme mať 
možnosť prostredníctvom krásnych emócií 
túto zdravú a peknú mládež formovať v 
plnokrvného človeka socializmu. 

Ako ukázali príklady v Košiciach, ale aj 
inde, je záujem, a to najmä medzi mláde
žou, aj o nové organizačné formy spoločen
ského uplatnenia umenia. Tento záujem 
treba miestnymi organizátormi podnietiť v 
pomocných organizátorských sboroch typu 
.,Kruh priateľov umenia", hľadať pre ne 
oduševnených dobrovoľníkov, organizačne 
ich stmeliť a zainteresovať na otázkach spo
ločenského uplatnenia umenia z hľadiska 
lokálneho. Príklad z Nitry nám ukazuje, že 
sme v tomto smere na dobrej ceste, ktorá 
zelateľným spôsobom rozvíja iniciatívu 
más. 

Prehliadka "Ceskoslovenski hudobní umel
ci v.ýchodnému Slovensku" mala svoj poli
tický význam v upevňovaní morálno-politic
kej jednoty našich národov. Krásne city 
a silné zážitky, ktoré si českí a slovenskí 
umelci so sebou odnášali, budú vzpruhou 
a podnecovateľom v ich umeleckej práci. 
Východoslovenský ľud obdivoval vynikajú
ce výkony bratských českých umelcov a bol 
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Laura Nagyová . tajomnička Kruhu priaterov a 
milovnikov umenia v NJtre 

hrdý, že Ceskosloven~ká socialistic~á repu
blika vytvorila podmtenky pre ta ky obrov
ský rast výrobných síl, čo d~kazuje výcho
doslovenská súčasnosť, a le nJ pre rast du
chovných a umeleckých hodnôt, veď najmä 
v hudbe a konrertnom umeni je naša vlasť 
svetovou veľmorou. V bratskej láske a vzú· 
jomnosti mal talentovnn~ .ľud výcho~ného 
Slovenska, ktorý v SVOJeJ hudobneJ kl~ 
notnic.i uchováva toľko krásy v ľudoveJ 
piesni, možnosť vplývať na city a invenciu 
našich umelcov, a tak pomohol vytvárať 
predpoklady pre vznik no;-re~ krásy .pre 
našu súčasnosť. Úspech poduJatia z hľndtskn 
umelerkél10, spoločenského a kultúrnopoli
tického je záväzkom pre nás, aby sme po
dobné fo rmy uplatnenia umenia v spoloč
nosti a v styku umelcov s ľudom hľadali 
aj v iných krajoch. 

Di 

KARDOSOV VECER V NITRE 

Neuplynul ešte ani rok, ako sn v Nitre 
založil Kruh priateľov a milovníkov umenia 
<KPAM U) pri PKO v Nitre, ktorý má roz
hodujúci význam na zvrate kultúrneho ži
votn tohto mesta. Stačí spomenúť doteraj
šie podujatia, ktoré táto organizácia uspo-
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riadnla, a hneď pochopíme jej veľký vý· 
znam. 

Na jar 1960 usporiadali I. nitriansku h u
dobnú ja r, na ktorej účinkova li poprední 
zahraniční a j domáci umelci. "~[ladý Kruh 
priateľov a milovníkov umenia pri PKO 
v Nitre sa s elánom pustil do Yefkého a 
smelého diela. Veď usporiadať šesť koncer
tov v čase, keď novovytvorený kru h ešte 
len zapúšťal korene, keď mnohí z umcnm
milovných občanov boli zapojení do dôle
žitej pred volebnej kampane, možno nazvaf 
naozaj smelým činom. Nezvyklé boli pocity 
usnorinrla teľov, ktorí bez skúseností n tm· 
dície pripravovali tieto celkom nové podu
ja tia. " Podľa týchto slov p redsed u KPA:\I U 
Ernesta Sevčí/w si môžeme urobi ť predsta
,.u o situácii a oceniť smelý čin organizá
torov, ktorý bol korunovaný úspechom a 
s veľkým ohlasom pt·ijatý nitJ·ianskymi oh· 
čanmi. (Sála abonentne vypredaná i:ta všet
kých šesť koncertov!) 

Okrem Hudobnej jari .usporiadal kruh be
sedy pod názvom "Po;:;naite našich umel
cov". Po letnej p restávke sn pokračuje v 
abonentnom cykle koncertov, okrem toho sa 
mesačne uskutoční aj päť umeleckých ve
čerov pre mládež, ktoré usporiada samo
statne mládežnícke oddelenie I<PAMU, zn· 
ložené 4. novembra m. r . Vedľa abonent
ných koncertov a j sama mládež usporiada 
cyklus "Po;:;naime našich umelcov". 

Popri hudbe má KPAMU zaplánované aj 
besedy s výtva rníkmi a literátmi, o kto
rých môžeme byť po týchto úspechoch pt·e
svedčení, že sa s tretnú s podobným ohlasom 
a nadšením. 

Ak si uvedomíme význam a úlohy ume
nia ako formy spoločenského vedomia, ktoré 
má pravdivo zachycovať život, odpovedať 
na najpálčivejšie otázky súčasnosti a slúžiť 
rudu, pomáhať jeho napredovaniu, vidíme, 
že KPAMU, ktorému ide predovšetkým o 
výchovu ľudu umením, pochopil tieto úlohy 
a chytil vec do rúk za správny koniec. 

Na tomto mieste treba spomenúť zásluhy 
Sväzu slovenských skladateľov, ich nezištnú 
pomoc predovšetkým v začiatkoch, ktorá 
už priniesla svoje ovocie. Podobné slová 
vďaky vyslovil s. Ernest Sevčík na otvorenf 
d ruhej časti besied " Poznaime našich umel
cov" - na besede s hudobným skladateľom 
Deziderom Kardošom, dvojnásobným lau
reátom štátnej ceny Kl. Gottwalda a nosi
teľ om Cs. ceny mieru, pod názvom "Kardo
šov večer". 

Po uvítaní skladateľa Kardoša a účinku
j úcich búrlivým potleskom obecenstva, ta
jomničkou KPAMU s. L. Nagyo vou a pred
sedom s. Scvčíkom ujal sa slova prom. 
histor.k L. Mokrý, ktorý celú besedu viedol. 
Najprv oboznámil posluchái'ov so životom 
skladateľa a potom chronologicky podal 
výklad jeho diela, z ktorého ukážky intet·
pretovali naši pop red ní umelci Zitu 
T-ludcovcí-Fre~ová, Bohuš T-lanált (sprevádza· 
la Evn Fischerová), Bratislavské kvarteto 
(Aladár !1/ó:Oi, Alojz 1\'emec, l\Iilan Telechtj, 
Josef Sihora), ktoré nn tomto večere oslú
vilo aj svoje jubileum - sté vystúpenie, a 
Miloš Váiía. Niektoré ukážky boli predve· 
dené z p la tní. 

Obe!'enstvo bolo už vopred trochu oho· 
známené s Kardošovou osobnosťou letúči
kom, ktorý vydal KPAl\IU, takže moh lo 
už ako trochu zain teresovaný poslucháč po
čúvať a po nadšenom potlesku živo disku
tovať. Poslucháči sa obracali otázkami a i 
priamo nn majstra, aby im povedal, na čo~ 
pracuje, čo plánuje a pod. Využili Kardo
šovu prí tomnosť tiež ako predsedu SSS n 
obra!'ali sn naňho aj všeobecnými otázkami 
z oblasti súčasnej slovenskej tvorby. Kardoš 
ochotne na otázky odpovedal a vysvetľoval. 
Tiež dirigent Ladislav Slovák oboznámil 
obecenstvo s Kardošovou orchestrálnou tvor
bou. 

Beseda trvala viac ako tri hodiny a dych
tivé obe!'enstvo, ktorému už nebo.o možn~ 
predviesť ďalšie ukážky, odišlo po srdečnom 
rozlúčení s vedomím, že onedlho si vypo· 
CUJe na kon!'er-te Slovenskej filharmónie 
Kardošovu Hrdinskú baladu. 

Práca KPAMU je dobre oragnizovaná a 
správne podchytila všetky vrstvy nitrianske· 
ho umeniamilovného občianstva. Prijali po
dávanú pomocnú ruku SSS, pracovali s nad
šením, a výsledky sa prejavujú. 

Občania Nitry sa zaujímaj ú o našu súčas
nú slovenskú tvorbu, socialistickú tvorbu. 
našich dní - a toto je hlavným cieľom 
I<PAMU. Treba im želať ďalšie úspechy v 
tejto práci. 

Na príklade KPAMU v Nitre vidieť, že nie 
je u tóp ia priať si, aby sa uskutočnilo ešte 
mnoho takých to krásnych večerov, besied, 
koncertov a abonentných cyklov, a to nie
len v Nitre. Sväz slovenských skladateľov 
a naši umelci vyjdú rovnako v ústrety všet· 
kým organizátorom, ako to urobili a j v tom
to p rípade. 

Gabriela M6žiová 

ZO ZTVOTA 
sn.zu SLOVENSKYCH SKLADATEĽOV 

Skladateľská sekcia Sväzu slovenských
skladateľov sa na záver minulého roku obo
známila s n iektorými novšími symfonický
mi dielami sovietskych skladateľov v rámci 
.\lesiaca CSP. Posledné zasadnutie roku 
venovnl.i skladatelia a hudobní vedci dis
kusii o opet·e Svätopluk od národného u
melca E. Suchoiía, do ktorej predniesol úvod 
doc. dr. J. Kresánek. 

Komisia p re malé formy sklada teľskej 
sekcie kriticky hodnotila účasť svojich tvo· 
r iv)·ch žánrov na Prehliadke českosloven
skej socialistickej hudobnej tvorby a kon
certného umenia v Košiciach a zaoberala 
sa prípravou konferencie o tvorbe malých 
hudobných foriem, ktorá sa v celoštátnom 
meradle uskutoční v polovici tohto roku. 
Clenovia komisie sa oboznámili s najnovšou 
českou tanečnou tvorbou. 

Sekcia hudobno-vedecká venovala svoju 
pozornosť chystanej celoštátnej konferencii 
o kritike, otázkam popularizácie hudobného 
umenia a umelecko-výchovným problémo m. 

Koncer tní umelci sa oboznámili s niekto
rými opatreniami .MSK, ktoré sn týkajú 
estrádnych podujatí. Jestvujúca pra:-c u
platľíovania koncertného umenia v rámci 
kra ja bola predmetom diskusie s príslušný
tni krajskými pracovníkmi. 

Otázkam zvyšovania ideologickej úrovne
č lenstva bol venovaný aktív, spojený s 
besedou na témy o niektorých aktuálnych 
otázkach z politickej a kult úrnej oblasti 
nášho súčasného životn. - Napokon všet
ky sekcie zhodnotili činnosť za uplynulý 
rok a prediskutovali svoje návrhy na plán· 
činnosti v nastávajúcom roku. 

Dš· 

V hudobno-pedagogický ch kruhoch je ču
lý ruch, pretože sa pripravujú učebné osno
vy hudobnej výchovy p re ll. cyklus našich 
škôl. Do tej to významnej akcie sa zapájaj ú· 
nielen odborné kruhy, ale a j šir·oká verej
nosť. 

Diskusia o novom návrhu učebných osnov 
hudobnej výchovy prebieha v drioch od 
1. januára do 12. februára 1961. Diskusné 
príspevky (aj písomne poslané návrhy, pod
nety, pripomienky} spracuje Výskumný pe
dagogický ústav a potom sa vytvoria defi
nitívne osnovy pre hudobnú výchovu ako· 
nepovinný a tiež ako voliteľný predmet. 

Problémy hudobnej výchovy na našich 
školách TI. cyklu rozvedie pracovník Vý
skumného pedagogického ústavu Stefan Kan
tor v budúcom čísle Slovenskej hudby. 
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O problémoch organového umenia 
fRo::.hovor s prof. E. Rieglerom-Sltalickým) 

Ako súhrn svojich celoživotných skúse
ností dokončil nedávno prof. Ernest Riegler
Skalický obsiahle pedagogické dielo o meto
dike umeleckej organovej hry. Z tej to prí
ležitosti prinítšame rozhovor o aktuálnych 
otázkach organového umenia, ktoré sa vďa
ka rozvoju organovej hry dostávajú v pos
lednom čase do popredia. 

Súdruh profesor, zasiahli ste do nášho 
hudobného života práve ,, období' jeho naj
väčšieho rozmachu: po oslobodení a po fe
bruári 1948. Vybudovali ste organové od
delenie na VSMU. Vaším pričinenim sa 
postavilo niekofko honcertných organov, 
Vy sám ste l>oncertovali, vychovali generá
ciu honcertných organistov. Aho hodnotíte 
doterajšie úspechy a aký vý::.nam im pripi
sujete v::.hfadom na naše podmienky? 

Situácia na Slovensku bola vskutku oso
bitá. Umelecká organová tradícia prakticky 
nejestvovala, organ bol známy len z kosto
lov. No dnes sa už zážitky z umeleckej 
organovej hry spájajú u nášho obecenstva 
s predstavou organa v sieni, teda s nástro
jom svetským, čo umožnilo práve naše 
zriadenie. To je veľký klad, k torý má ďal
šie perspektívy. Ukázalo sa, že organ je 
životaschopný nástroj a vie poskytnúť krás
ne umelecké zážitky. Uplatnenie organa ako 
koncertného nástroja, čo bolo vždy mojím 
cieľom, treba teraz zavádzať do ďalšieh 
stredísk hudobného života, a to najmä na 
vidieku. V českých krajinách sú už org'lny 
vo v iacerých vidieckych mestách. Sám 
som sa podieľal na stavbe niekoľkých z nich 
ako umelecký poradca. Koncertné siene v 
Košiciach, Ziline, Trenč. Tepliciach, Piešťa
noch, Banskej Bystrici, Nitre atď. by sa 
tiež mali o to usilovať, lebo organ je ozdo
bou koncertnej siene, patrí k jej úplnému 
vybaveniu a je znakom vyspelého hudob
ného zmýšľania. 

Aké sú možnosti ďalšieho vyu~itia organa 
v spoločenskom živote? 

Organ ako nástroj veľkých zvukových 
možností sa hodí na rozličné slávnostné prí
ležitosti. V zahraničí sa organy často inšta
luj ú v univerzitných a gymnaziálnych au
lách, v spoločenských sieňach, v obradných 
sálach atď. Slúžia tu na hudobné rámco
vanie slávnostných príležitostí, schôdzí i na 
samotné uplatnenie. Tieto možnosti sa teraz 
vo zvýšenej miere využívajú napríklad v 
SSSR. Organ treba postaviť do služieb náš
ho súčasného spoločenského diania. Tu sa 
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otvára široké pole pre našich skladateľov. 
Začiatky: Kardošove, Jurovského, Feren
czy ho, Zimmerove a iné skladby sú sľubné, 
ale, ž iaľ, ojedmelé. 

Vaše pôsobenie sa dotýka i vnútornej 
problematiky organa, ::.ahrnujúcej predneso
vé umenie. J e to ú::.ko odborná vec, alebo 
je v tom súvis s okolnos(ami, htoré ste 
na::.naéili v predchád::.aiúcej odpovedi? 

Súvis tu organicky vyplýva z mojej snnhy 
o umeleckú, koncertnú hru na organe, ktorá 
sa celou svojou povahou odlišuje od litur
gickej hry. Dosť rozšírený a pre organ von
koncom nie priaznivý názor o hre na tomto 
nástroji je determinovaný jednostranným a 
čnsto veľmi primitívnym organovaním níz
kej úrovne, ktoré možno počuť v kostoloch. 
Teda nie div, že obecenstvo, často i hudobne 
vzdelaní ľudia, nemá pa tričné kritické me
radlo na organové reprodukčné umenie, a 
nemôžeme sa čudovať, kecľ odchádza z kon
rcrtu sklamané. Nepripisuje vinu nedoko
nalej, zlej hre na organe, ale pridŕža sa 
predsudku, že " na organe sa inakšie hrať 
ani nemôže", čo v neposlednej miere pri
spelo k tomu, že organ stratil niekdajšie 
p1·venstvo v hudobnom umení a svoju po
pularitu aj v radoch obecenstva. 

V čom vidíte hlavné príčiny umelecky 
nesprávne; hry na organe? 

Základnou chybou najväčšej časti je ryt
mická, metrická zmätenosť a z toho vyplý
vajúci chaos v zrozunuteľnosti hry. Uzná
Yam všetky ťažkosti, čo musí organista pre
konávať, o t),ch to ťažkostiach nemá ani 
potuchy k lavirista, huslista alebo hráč na 
akomkoľvek inom nástroji. Sú to danosti 
veľkého priestoru a rozlohy samotného ná
stroja, z toho vyplývajúce akustické pod
mienky, nevhodné umiestenie hracieho s tola. 
z\·ukové oneskorenia, vyplývajúce zo vzdia
lenosti a z hracej mechaniky atď. Uzná
vam, že nie je malá ani ľahká úloha narábať 
príliš zložitým, komplikovaným a u každého 
nástroja iným organovým mechanizmom 
tak, aby sa odstránila všetka jeho strojová 
meravosť a ťažkopádnosť a aby v našej hre, 
pri ktorej sa k technike dvoch rúk pridru
žuje ešte aj technika nôh, vznikol umelecký 
výraz. No tento problém predsa nepatrí k 
neprekonateľným. H lavnou príčinou zlej hry 
je metodika organovej hry, k torá sa ne
vhodne aplikuje na podstatu organového 
mechanizmu a akustiky, tá sa nevyvinula z 
týchto predpokladov logicky a organicky. 
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Inými slovami: pr·votnú príčinu nedostatkov 
treba vidieť v lom, že sa na organovú hr·u 
nesp rávne aplikuje technika klavírnej hry. 
vyvinutá z podsta ty mechaniky a akustiky 
klavíra. Toto je h riech dekadentnej orga
novej hry 19. storočia, tradícia, ktorá trvá 
až dodnes. Hráč navy knutý na klavímu 
úderovú techniku cíti istú nemohúcnosť vý
razu p re nedostatok živej spojitosti medzi 
r'rdcrom a tónom, čím čoraz viac stráca zmy
sel p r·e umenie úderu, p re dôveru k nemu. 
Cíti sa ukrá tený o fyzické možnosti prízvu
kovania. o výrazo,·ú silu svojej h ry, o ume
nic fa r·ebného nuansovania tónu. Namiesto 
takej to zdiskreditovanej techniky nevie po
staviť inú. vhodnejšiu techn iku, zodpoveda
júcu merhanizmu a akustickej podstate or·
gana. J eho hra sa stáva postupne mecha
nická, meravá, bez prízvukov a d ynamiky. 
S troj ovláda človeka . .. 

Aho sa daiú odstrániť tieto nedo.~tatky 
a v čom sú hlavné· princípy vaše i m etodiky? 
. 1\'letodika techniky organovej h ry má vy-

rastaf z podstaty organového tónu a alw stic
kých flaností logicky a organicky. Organ 
nepozná fyzické prízvukovanie, spo je né s 
údcr·om, a nie je svojou podsta:ou schopný 
vyvolať fyzické prízvuky a ni d ynamické! vl
nenie. Ustáliac tento nedos tatok, trehn n·í.isf 
spôsob, ako na tomto nástroji vyvolať JlrÍ
zvuky, nepostrádatefné a dôležité p•·e hu
dobné umenie, a tým zaistjť zftklacl né pod
mienky pre ry tmus, metrum, plastično;C a 
zrozumiteľnosť. Metodika teda nesmie bvť 
založen:l na negatívnych, ale naopak, ~a 
pozitívnych str·ánkarh organového tónu, na· 
jeho bohats tve oproti klavírnemu tónu : na 
jeho rovnomernom a neustálom znení. Po
drobne som sa o tom ro·, pisal v •voiej 
štúdii " K n iektorým základným problémom 
metodiky organovej hry", k torú hola or ve
rejnená v sborníku 10 rokov VS~IU, 1959. 
Teda len stručne: prízvukova nic na or·gane 
uskutočníme nie úderom na klúve ·, nic prá-· 
ve naopak, spôsobmi uvofnenia klávesu s 
chronomctrickou presnosťou. Na osvetlenie 
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tohto nezvyčajného, dosť parado..xného kon· 
štatovania si predstavme napríklad zástup 
ľudí, kráeajúcich za sebou vo vyrovnanom 
útv~re. Ak sa uZ .tohto1 zástupu-j~d~n človek 
hoci v ncpatl'neJ nucre vychyli, narus1 
zákryt celého zástupu a vzbudí hneď našu 
pozornosť. Tak je to i s rytmickým radom 
tónov. Ak tento poriadok zmeníme čo i len 
malým predlžením časovej hodnoty jedné· 
ho alebo i viacerých tónov, naša pozornosť 
sa mimovoľne hneď obráti na ten alebo tie 
tóny, ktoré sa z radu vychýlili. Týmto pri
tiahnutím pozornosti nadobúda tón prizvuk, 
pravda, nic fyzický, skôr psychický. Úči
nok fyzického prízvuku sa tu nahrádza spô
sobom psychického prízvukovania, teda tým, 
čo spadá pod pojem tzv. agogiky. Tieto 
prostriedky sa dajú veľmi presne vymedziť 
aj uskutočniť potrebná je však uvedomená 
a disciplinov~ná rozumová činnosť hráča 
na každý tón a stála kontrola. Dalšou dô· 
ležitou požiadavkou organovej hry je vhod· 
ná, muzikálne pôsobivá a štýlová artikulácia, 
ktorá vie premôcť strnulosť organového tónu. 
Je isté že nedostižná legátová hra je jed· 
nou z ~ajkrajších vlastností nástroja a krás
nou ozdobou prednesu. Ale keďže je leo 
jednou kapitolou organovej hracej tech~i..y, 
len jej najhlavnejšou ozdobou, treba JU u
žívať, ale nie zneužívať. Keby sme hru 
podriaďovali výlučne tomuto spôsobu pred· 
nesu, znamenalo by to vtesnať organovú 
hru zá úzke a jednostranné ohrady legátovcj 
hry, čím by sme ju obrali o ncvyčerpatef~~ 
artikulačné možnosti. Tým by sme oddclih 
organ od iných bohato artikulujúcich ná
strojov, vyjadrujúcich život a jeho rozmuni· 
tosť udusili by sme voľný vzlet nástroja. 
Takéto zlé šafárenie s bohatstvom nástroja 
by premenilo bohatstvo na chudobu a jed· 
nostrannosť, monotónnosť. Pretože organ 
nemá dynamiku vytváranú silou úderu, mó
žeme artikulovať v)•lučne len pozmeitOva
ním časového trvania tónov, prevádzaným 
s chronometrickou presnosťou. Do okruhu 
organovej ar!Jkulácie patrí teda všetk<', čo 
poznáme pod názvami legatissimo, ltJ.5ato, 
non legato, tcnuto, portato, leggiero, stacca
to, stacat.issimo. Vedome diferencovaná, jem· 
ná a umelecká artikulácia sa, prirodzene, 
nemoze uspokojovať s rigoróznou, akoby 
matematickou technikou, zodpovedajúcou 
týmto pojmom. Tieto pojmy sú len symbol
mi všetkého, čoho je schopná zjemnená, 
umelecká organová artikulačná technika. To
to je rámec, bez ovládania ktorého nemiiže 
vykvitnúť umenie organovej hry najvysšie
ho stupňa. Svojimi prostriedkami výrazu 
musí organista vládnuť uvedomene, s roz
vahou, m usí si ich vedieť aj teoreticky 
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vyvodiť a každú skladbu takto presne pre· 
pracovať. Aj tá najkrajšia prednesová l:tšpi
rácia sa stratí, ak ju organista nevie prakA 
ticky uskutočniť v technike svojej hry. 

Tieto zásady ste ro~viedli v práve dolton
čenom diele, v organovej šlwle? 

Ano. Nie je to však "škola" v bežnom 
zmysle. Je to metodika umeleckej orgauovej 
hry, kde sú všetky technické cvičenia, po
trebné na ovládánie nástroja, v priamej 
spojitosti so spomínanými princípmi. A<lcpt 
hry je hneď od prvého cvičenia upozorňo
vaný na zvuk, výraz a na prostriedky jeho 
uskutočňovania. Väčšina organových škôl 
nevenuje týmto problémom patričnú pozor
nosť. Užívanie týchto špecifických v)•razo
vých prostriedkov sa ponecháva na náhodu, 
intuíciu a svojvôľu hráča, ktor)•, ak je vý
nimočne muzikálny, ich aj uskutočr'í.ujc , 
lenže podvedome a rozhárane, nie vždy na 
pravom mieste. Tejto všeobecnej nedosta
točnosti výučby treba pripisovať aj podiel 
na názore, že na organe · nemožno hrať s 
výrazom - toto všetko, pravda, nie na 
malú škodu organového prednesového ume
nia a popularity organa. Práve vzhľadom 
na túto situáciu som sa snažil preniesť p rin
cípy umeleckej organovej hry do pra..xe, 
oživiť ich príkladmi a cvičeniami, a tak 
naučiť žiaka uvedomene vládnuť prostricd· 
kami, ktoré umožňujú citlivý umclcr.ký 
prednes. 

Vaša metodika prináša teda mnoho no
vostí. Sú medzi nimi aj technické novosti 
alebo zlepšenia? 

Chcem spomenúť aspoň jednu: prepraco
vanie pedálovej techniky s osvojením kladov 
francúzskej a nemeckej pedálovej techniky 
a so zvláštnym prihliadnutím na fyziologickú 
podstatu pohybov nôh. Tým, že sa do pe
dálovcj hry vnesie presný poriadok a za
vedie prirodzený "nohoklad", ostáva hra aj 
pri tých najťažších partiách ľahká, ele
gantná a bezpečne istá. Táto technlka sa 
pri mojej pedagogickej činnosti osvedčuje 
už celých 40 rokov. 

Vaše ná::ôry a pedagogické výsledky 
dostávajú peča( "školy". V jednom z minu
loročných čísel Slovenskej hudby sa hovorilo 
o "bratislavskej organovej škole" a jej oso
bitom umelecko-teoretickom profile. Ako a 
čím zamýšlate vy a vaša škola prispie( k 
obohateniu nášho hudobného života a k do· 
vŕšeniu kultúrnej revolúcie? 

Predovšetkým chceme účinnými prostried
kami uplatňovať dnes už všeobecne platný 
náhľad na svetský charakter organovej hud
by, aký má každá iná inštrumentálna hud
ba. Preto dnešnej generácii organových u
melcov, ktorá bola odchovaná s týmto 

ideovo-umeleckým poslaním, treba zabezpe
-čiť: 

1. možnosti sústavného vystupovania na 
'koncertoch, v rozhlase a v televízii; 

2. možnosti e..xistenčného uplatnenia sys
t emizovaním miesta koncertného organistu 
napr. v Slovenskej filharmónii, v rozhlase, 
v KDK, na MNV, vo väčšieh mestách, kde 
m ajú už modernú obradnú sieň s orga
nom; 

3. realizáciou plánovanej výstavby orga
nov v koncertných sieňach najmä na vi:lie
ku; 

4. zintenzívnenie styku organistov so skla
dateľmi, ktorý by sa mal 7.ačať už v čase 
štúdia hospitovaním na hodinách organovej 
hry. História nám potvrdzuje, že takýto 
styk bol v minulostil•bežný ll(aj u vedúcich 
slovenských skladateľov!} a veľmi užitočný; 

5. prístup k odbornej literatúre. Myslím, 
že aj vydanie mojej Metodiky by bolo veľ
mi potrebné pre zabezpečenie zdarnej vý
chovy ďalších kádrov. 

Rozhovor viedol Jozef Samko 

Hudobné školstvo na východnom slovensku 

Začiatky vyučovania hudby na východ
nom Slovensku nachádzame v stredovekých 
farských, kláštorných a neskoršie mestských 
školách, 1espektíve na gymnáziách. Hudba 
bola súčasťou všeobecnej výchovy. Ba z vý
chodného Slovenska máme zprávy aj o e..~s
tencii hudobných cechov, starajúcich sa o 
výchovu profesionálnych hudobníkov-reme
~elníkov: mestských trubačov atď. Naše 
dnešné hudobné školstvo nemôže však od
vodzovať svoju existenciu z týchto stredove
kých ustanovizní. Vývoj hudobných škôl ako 
samostatných hudobných ústavov začína sa 
v podstate koncom 18. storočia po reorgani
zácii školskej sústavy v zmysle Ratio edu
cationis z roku 1777. 

Najstaršia hudobná škola na východnom 
Slovensku začala svoju činnosť 1. februára 
1784 v Košiciach ako hudobná trieda zá· 
kladnej mestskej školy. Pos~a~ím hudo.bnej 
triedy bolo vychovávať buduciCh orgamstov 
pre potreby východného Slovenska. Vzhľa
dom na zhustenú sieť základných škôl a zvý
šenú potrebu učiteľov-organistov na východ
nom Slovensku pôsobila určitý čas podobná 
hudobná trieda pri základnej mestskej ško
le v Levoči (na rozhraní 18.-19. storočia) 
s poslaním vychovávať učiteľov-organistov 
pre potreby Spiša. Vlastné pôsobenie tejto 
t riedy-školy a najmä dlžka jej existencie za
tiaľ nie je objasnená. Zo základného posla
nia tejto hudobnej triedy vyplýva jej úzka 
spätosť s celkovou výchovou učiteľov, teda 
s predchodcami učiteľských ústavov. V hu
dobnej škole v Košiciach začiatkom 19. sto
ročia sa venovala najväčšia pozornosť hre 
na organ a čiastočne sláčikovým nástrojom. 
Len postupne sa ťažisko vyučovania posú
valo na hru na klavír, na spev a postupne 
ustupovala do pozadia hra na organ a slá-

čikové nástroje. Táto zmena orientácie ško
ly vyplýva z postupného zakladanie učiteľ
ských ústavov, ktoré sa v rámci vlastného vý
chovného procesu starali aj o hudobnú pri
pravu budúcich organistov. Na druhej stra
ne so vzrastajúcim záujmom mestskej bur
žoázie o hudobnú výchovu mladej generácie 
prebiehalo zosvetštenie hudobného školstva. 
V Košiciach táto diferenciácia hudobnej vý
chovy vyvrcholila založením učiteľského ú
stavu roku 1856. Hudobná škola sa pre
stala starať o potreby cirkevnej hudby a za
merala sa výlučne na potreby meštianskej 
hudobnej kultúry. 

Hudobná kultúra východoslovenských 
miest sa v polovici 19. storočia najvýraznej
šie prejavila v akt-ívnom muzic~rovaní v už
šej alebo širšej spoločnosti. Patrilo k bontónu 
vzdelaného mešťana chodiť do meštianskeho 
spevokolu a k predpokladom dobrej vý
chovy (najmä u dievčat) patrila nielen zna
losť spevu, ale aj aká-taká zbehlosť v hre na 
klavír. Tieto dobové požiadavky podstatne 
ovplyvnili náplň už existujúcej hudobnej 
školy v Košiciach, ktorá sa veľmi aktívne 
zúčastňovala na zakladaní a celkovej cm
nosti meštianskych spevokolov. Podobne v 
Prešove v šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia už e;xistujúci spolok (Musikverein) 
ovplyvňoval náplň hudobnej školy, ktorú 
sám založil. Toto však nakoniec priviedlo 
hudobné školstvo v Košiciach i v Prešove 
do určitého závozu. Kapitalizmus v druhej 
polovici 19. storočia spôsobil narušenie sta
rých spôsobov meštianskeho života a vo 
všetkých prejavoch mestskej kultúry sa za· 
čalo uplatňovať kapitalistické hľadisko: hu· 
dobné vzdelanie je kapitálom, ktorý sa dá 
speňažiť, a preto každý, kto chce toto vzde
lanie nadobudnúť, musi zaň zaplatiť. A v or-
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ganizácii hudobného školstva sa mala v tom 
istom duchu uplatniť zásada voľnej súťaže. 
Každý učiteľ hudby sa mal stať samostat
ným podnikateľom a v súťaži so svojimi ko
legami vyhrávať alebo prehrávať. Tieto ná
zory viedli k zániku hudobného spolku v 
Prešove, a tý m aj k zániku jeho hudobnej 
školy. Napriek neochote v tedajšej mestskej 
správy sa v Košiciach podar-ilo udržať okyp
tenú mestskú hudobnú školu, kde sa však 
vyučovala iha hra na klavír a chodili ta 
iba dievčatá. 1'ažisko výchovy v nástrojovej 
hre sa prenieslo na súkromných učitel'ov. 
Boli nimi organisti, členovia divadelných a 
vojenských kapiel, ktorí sa postupne usadzo
vali v jednotlivých východoslo venských 
mestách. Záviselo len od podnikateľskej a m
bície jednotlivých súkromných učiteľov, či 
svojej činnosti dali názov " hudobná škola" 
alebo dokonca " konzervatórium". Základnou 
metódou vyučovan'a v týchto súkrollUlých 
školách sa stalo individuálne vyučovanie vo 
forme súkrollUlých hodín. Táto metóda in
dividuálneho vyučovania sa nakoniec udo: 
mácnila i v Hudobnej škole v Košiciach, 
v ktorej ešte okolo roku 1880 prevládali 
kolektívne formy vyučovania nástrojovej 
hry. Individuálne vyučovanie v inštrumen
tálnych odboroch sa na tejto škole sankcio
novalo až zl}čiatkom 20. storočia. Dalšou 
črtou hudobného školstva druhej polovice 
19. a 20. storočia bolo, že hudobné školstvo 
si nekládlo ako hlavnú úlohu vychovávať 
profesionálnych hudobníkov, ale dávať žia
kovi toľko znalostí z hudby, koľko je schop
ný zapla tiť. Toto hľad•sko podstatpe vplý va
lo na slabú úroveň Hudobnej školy v Ko
šiciach a neskoršie i na úroveň Hudobnej 
školy v Prešove (vznikla roku 1909 ako za
riadenie Széchényiho klubu). 

Buržoázna Ceskoslovenská republika ne
urobila podstatné zmeny v organizácii a 
celkovej náplni e..xistujúcich hudobných škôl 
na východnom Slovensku. Hudobná škola 
v Ko~ic.ach ostala i naďalej zariadením mes
ta, Hudobná škola v Prešove prešla hJavne 
zásluhou Mikuláša Moyzesa niekoľkými or
ganizačnými zmenami až do jej poštátnenia 
do roku 1945. 

Úzka spätosť hudobného školstva s hu: 
dobnokultúrnymi potrebami mestskej bur
žoázie mala však aj ur·č.té kladné stránky. 
Meštiacka spoločnosť sa podľa svoji.ch ma
teriálnych možností usilovala získať pre hu
dobné školy také hudobnoumelecké osobnos
ti, ktoré by zastávali vedúce postavenie v 
tom-ktorom meste. Ak sledujeme činnosť 
jednotlivých učiteľov košickej hudobnej ško
ly od jej založenia <IŽ do začiatku 20. stor9 • 
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c1a {Zombovci, Janigh, \Viedermann, Huska;. 
Kerner), môžeme postavenie riaditeľov hu·· 
dobnej školy prirovnať k postaveniu hudob
ných riaditeľov (Musikdirektor) vä!'ších j" 
menších miest v Nemecku. Boli súčasne re
gentmi chóru a neskoršie dirigentmi spevo
kolov, ba i divadla. Počas veľkej krízv Hu
dobnej školy v Košiciach začiatkom 20. sto
ročia sa riaditeľke tejto školy A. Huskovej
Tóthovej vyčítalo na.iJnä to, že nemá schop
nosti stať sa vedúcim činiteľom hudobného 
života v Košiciach. 

Podstatný obrat vo vývoji hudobného· 
školstva na východnom Slovensku nastal až 
po roku 1945, resp. po uzákonení jednotnej 
školskej sústavy v CSR. His tória hudobného· 
školstva na východnom Slovensku sa dovte
d y v pods tate vyčerpáva dejina mi Hudobnej 
školy v Košiciach a v Prešove. Zn posled
ných 15 rokov počet hudobných škôl na vý
chodnom Slovensku vzrástol na 30 škôl s cr~'l 
6000 žiakmi a 200 učtteľmi. V apríli 1956. 
bola zriadená Vyšš;a hudobná škola v Ko
šiciach, 1. septembra 1959 zreorganizovaná 
ako Státne konzervatórium v Košiciach. Dalo 
by sa povedať, že hudobné školstvo nn vý
chodnom Slovensku dosiahlo v posledných 
rokoch uspokojivý kvantitatívny rast. To 
však neznamená, že vznik novýrh pricmv
seln)'ch stredísk nevyvolá potrebu vzniku· 
ďalších hudobných škôl. - J ednotnú škol
ská sústava vy tvára predpoklady p re jed
notný postup všetkých škôl tak pri sledovaní 
základného cieľa hudobného školstva. ako 
i pre voľbu najúspešnejších výchovných a• 
vyučovacích metód. Ziaľ, dané možnosti vý
meny pedagogických skúseností, koorrlin-lr in 
činnosti a odstraľ\ovanie starej izolovanosti 
jednotlivých škôl neboli ešte dosta ' o ' ne 
využité. Chýba tu inicia tíva škôl i u~ite
ľov, ale chýba aj väčšia starostlivosť našej 
školskej správy (bez inšpektorov pre hu
dobné školstvo to nepôjde!). 

Po s tránke kvalitatívnej však sucasný 
stav hudobného školstva na východnom Slo
vensku značne zaostáva za požiadavkami a 
naliehavými potrebami hudobného života 
novej socialistickej spoločnosti na východ
nom Slovensku. Kvalitatívne nedostatky pra
menia z búrlivého rastu jednotlivých škôl 
{väčšina z nich e..xistuje 5-10 rokov) a mt 
druhej strane z celkového stavu hudobnej 
výchovy na všeobecnovzdeU1vacích školá ch. 
Hudobné školy na východno m Slovensku 
bez tradície a bez väčších skúseností ešte 
spolovice nekvalifikovaných učtteľov nevedia 

· úspešne riešiť úlohy, ktoré sa od nich vy
žadujú. llolo by nespr:ívnc, keby sme si 
zatajovali, že hudobné školstvo na východ
nom Slovensku {práve tak ako v iných ob
las tiach CSSR) veľmi často nahradzuje ne
dostatočnú hudobnú výchovu na všeobecno· 
vzdelávacích školách najmä pre deti pracujú
cej in teligencie. Rodičia sa snažia dostať 
svoje dieťa do hudobnej školy len preto, aby 
sa niečo z hudby naučilo, lebo na všeobecno
vzdclávarej škole sa nenaučí nič alebo len 
veľmi málo. Z toho vyplýva veľký nával 
žiactva do základných hudobných škôl, kto
ré často nestačia urobiť pre rozličné ohrady 

.ani len sprá vny výber talentovaných žia
kov, nehovoriac už o triednom zložení žiac
tva našich hudobných škôl. Bolo by zaujíma
vé zistiť, či vôbec niektorá hudobná škola 
·na východnom Slovensku vyhľadáva hu
dobne talentované deti z robotníckych a 
družstevných rodín bez ohľadu na to, či sa 
"také deti do hudobnej školy hlásia alebo 
nehlásia. Pri skvalilliovaní práce hudobných 
škôl bude však tento postup nevyhnutný. ak 
ozaj chceme, aby hudobné školy na východ
nom Slovensku spl.iali svoje úlohy. - Ne
chcem podceňovať význam hudobných škôl 
pri poskytovaní základných hudobných ve
domostí našej školskej mládeži. Suplovanie 
všeobecnovzdelávacej školy vša k nemôže byť 
vlastnou úlohou hudobnej školy. Táto sa 
musí zameriavať na výber mladých talen
tov z najširšieho množstva školských detí. 
A toto je možné len v úzkej spoluprá"ci 
so všeobecnovzdelávacími školami, ktoré by 
mali navrhovať hudobne nndané deti do 
H US, aby ani jeden nádejn)' hudobný talent 
nezapadol p re ncdos!atok iniciatívy vlast
ných rodičov. Podobná spoluprára na vyš· 
šom stupni je nevyhnutná medzi základnými 
hudobn)·mi školami na v~'choclnom S'oven
sku a štá tnym konzerva tóriom. Východo
slovenský kraj má v hudobných školách 
6000 žiakov a St:'1tne konzervatórium v Ko
šicial'h 150 žiakov. Má to znamenať, že 
len 2,5 % žiactva základných hudobných 
škôl prejavilo schopnosti a záujem o ďalšie 
štúdium hudby ? Viem, že nn základnú hu
dobnú školu chodia i netalentované deti, 'že 
niektorí talentovaní žiaci po absolvovaní 
HUS pod vply vom svojich rodičov strácajú 
záujem o hudbu. Zlý pomer p· íltvu absol
ven!ov IIUS na štá tne konzervatórium sig
nalozuje, že tu čos i nie je v poriadku. I tu 
je potrebná inicitíva základných hudobných 
škôl, štátneho konzcr\'atória a školskej sprá
vy. 

Dalším p redpokladom skvalitnenia práce 
našich hudobných škôl je zvýšenie kvalifi
liačnej úrovne učiteľov (50 % terajších uči-

tef ov hudobných škôl Východoslovenského 
kraja nemá predpísanú kvalifikáciu!). Vo 
väčšine prípadov len kvaLfikova ný pedagóg 
vie pripraviť dobré podmienky pre úspešnú 
prácu školy , p re získanie autor-ity škole. 
ako aj učiteľskému sboru, ba i žiactvu. 
Mnohé naše HUS zápasia so základnými 
materiálny mi ťažkosťami (umiestenie, inven
tár) . i\ložno by sme prišli k uzáveru, že 
mnohé HUS nemajú dostatočnú podporu 
národných výborov. Snáď ju nemajú p reto, 
že niektorí funkcionári necítia dostatočnú 
závažnosť HUS v kultúrnom živote mes
ta a okresu. Skoly nemôžu presvedčiť ve
rejnosť o svojom význame v dôsledku ne
dostatku základných materiálnych prostried
lwv svojej činnosti. Tento začarovaný kl'Uh 
treba však niekde preseknúť. Tu môže veľa 
vykonať autorita riaditeľa a učiteľského sbo
ru. Skola, ktorá sa neu7.avrie do svojich 
učebni a nevyčerpá všetku svoju energiu 
u niektorých žiakov často v samoúčelnom 
drilovaní etud a minimálneho počtu prcd
nesových skladieb - ale postaví sa do cen
tra hudobného života svojho prostredia, bez
pochyby si získa a j uznanie rurlovej správy. 
Treba sa totiž už dnes zamyslieť nad s!avom 
hudobnej kultúrnosti najmä naš.ch miest a 
neskoršie i našich dedín. Je takmer neuveri
teľné, že naši poprední sólisti, komorné te
lesá a piekedy i symfonické orchestre ne
môžu usporiadať kon!'erty v okresných, ba 
ani v bývalých kra jských sídlach pre ne
dosta tok hudobného obecenstva. Oprávnene 
mcžno položiť otázku, ako pracujú HUS so 
svojím žiactvom a s kolektívom rodičov sv~ 
jich ž.akov, keď nevedia zabezpečiť ani mi
nimálnu účasť nn takýchto podujatiach. Veď 
i najmenšia HUS na východnom Slovensku 
má okolo 100 žiakov s 200 rod~čmi a pria
teľmi hudby. Táto bunka hudbymi1ovného 
obecenstva v každom meste východného 
Slovenska sa môže stať nástupn~m mostl
kom k budovaniu nového kultúrneho života 
sol'ialistickcj spoločnosti. Je veľmi bolestné, 
keď ani hudobné školv s veľkou tradíciou 
a s veľkým počtom ži~ctva nevedia dosiah
nuť také výsledky , aby absolvent HUS na
dobudol pri svojom š túdiu aspoň toľko lásky 
k hudbe, aby rozmnožil rady hudobného 
obecenstva a stal sa vn ímavý m poslucháčom 
hudby. Ak nám hudobné školstvo na vý
chodnom Slovensku v najbližšlch 7 rokoch 
nedodá aspoň 6000 vnímavých poslucháčov 
hudby, všetka námaha pri cvičení etud a 
drilovan[ prednesových skladieb bo!a már
na, hoci veľmi nákladná. 

V historickom úvode tejto úvahy som 
poukázala na niektoré problémy hudobného 
školstva kapitalistickej spoločnosti. Urobila 
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som tak úmyselne, aby sa naše hudobné 
školstvo na východnom Slovensku, pre ktoré 
iba teraz kladieme základy, mohlo poučiť 
z minulosti. Pre našu socialistickú spoloč
nosť vyplýva na jmä poučenie, že soc.ialistic
ké hudobné školstvo sa musí zamerať pre
dovšetkým na najširšie masy qašej mládeže, 
vyberať z nej ta lenty pre vlastnú umeleckú 
tvorivosť i pre obohacovanie celonárodnej 
a celoštá tnej hudobnej kultúry. V každom 
prípade treba z hudobného školstva na vý
chodnom Slovensku vylúčiť pozostatky ma
lomeštiackeho snobstva, formalizmu v hu-

dobnej výchove a izolovanosti od kultúrno
politického diania našej spoločnosti. 

Ak v najblJžšej budúcnosti bucleme mat 
na východnom Slovensku 6000 žiakov hu
dobných škôl s 300 kvalifikovan)•mi učiteľ
mi a s 300 talentovanými žiakmi Státneho 
konzervatória v Košiciach, budeme môd 
s uspokojením povedať, že hudobné škol
stvo na východnom Slovensku budujeme na 
zdravých základoch, na ktoré možno posta
viť budovu zdravej hudobnej kultúry nášho 
ľudu. 

:\1ária Potemrová 

Smetanova Hubička na košickej scéne 

Sú ľudia, čo už pri počutí o znovuna
študovaní takých opier, ako sú napríklad 
Hubička, Predaná nevesta či Rusalka, máv
nu rukou. Co ešte možno s týmito operami 
robiť ?! Veď už prešli rukami toľkých vy
nikajúcich dirigentov, režisérov i výtvarní
kov, ktorí im dali istú inscenačnú pečať. A 
inscenovanie v zaužívaných intenciách ne
možno vraj ani dnes opomínať . 

Košická Hubička (premiéra 19. Xl.) nás 
však presvedčila o opaku. Dokázala, že ak 
je pred takúto úlohu postavený schopný 
tvorivý umelec, i dnes môže dať voľnosť 
svojej fantázii a tvorivo sa vysporiadať 
najmä s režijnou a výtvarnou zložkou ope
ry. J osef Vincourek (hudobné naštudovanie), 
Branislav Kriška (réžia) i J án Hanák (vý
tvarník) tu vytvorili inscenáciu, plnú no
vých, sviežich nápadov. 

Výtvarník vyčaral na javisku prostredie, 
v ktorom sa mohla plne rozohrať režisérova 
fantázia. Hneď po otvorení opony nás pre
kvapí scéna prvého dejstva (izba), ktorá 
vychádza viac-menej z tunajšej inscenácie 
Janáčkovej Jej pastorkyne. No režisér a 
výtvarník tu vlastne kopírujú sami seba. 
Je naozaj ťažko prísť v tnkom krátkom časo
vom rozpätí na niečo nové v sedliackej izbe, 
a inscenačn)• zámer v Hubičke si tento 
materiál priam žiadal. Preto nemožno toto 
opakovanie, pretvorené v odlišnej forme i 
farbe, považovať za zápor. Les v druhom 
obraze skytá dobré ovzdnšin - je dobre 
š tylizovaný, odhmotnený a jeho motív je 
aj centrom tretieho - záverečného obrazu. 

Ako sa na teJto scéne zhostil svojej úlohy 
režisér? V režijnom naštudovaní Hubičky 
nachádzame najväl-šie prednosti; Svieža, dy
namická práca B. Krišku, podrobné vy
kreslenie charakterov jednotlivých postáv, 
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vtip a rozjasnená úsmevnosť jednotlivých 
scén - to sú hlavné devízy réžie. Tu naozaj 
nakto "netrhá kulisy", nedopúšťa sa lacných 
efektov, ale celá režiséa·ova práca je realis
tickým odrazom vrelého, ušľachtilého huma
nizmu Smetanovej hudby. Na prvý pohľad 
z pomerne naivného príbehu ťaží pri insce
nácii predovšetkým z jasného podtextového 
motívu - z vyspievanej bezhranične čistej 
lásky skladateľa k prostému českému clo
veku. Koľko tomuto zámeru pomohli čo 
len drobné režisérove nápady, ako napríklad 
zapojenie zvedavých detí do deja v prvom 
dejstve alebo prosté herecké vykreslenie ob
dwu a očarenia Vendulky z prebúdzajúcej 
sa rannej prírody v lese y druhom obraze 
či vtipné odlišenie dvoch rozdielnych po
váh starých na scéne Martinky a otca Pa· 
louckého v drobných nuansách hereckého 
prejavu i v maske. Ibn sbor (napriek tomu, 
že v tejto opere lll'á len podradnú úlohu) 
by sa žiadalo viac rozohrať v záverečnom 
obraze, ako sa to podarilo v prvom dej
stve. 

Tentoraz sa i orchester dobre zhostil svo
jej úlohy. Nielenže bol technicky na slušnej 
úrovni, ale i muzicíroval, bol dirigentovi 
tvárnym telesom pre dynamickú prácu s 
vhodne voleným výrazom. I tentoraz sa po
tvrdilo, že v prípadoch, keď stojí celý ko
lektív operného súboru na,d technickými 
problémami toho-ktorého diela, môže sa _sú
strediť na dosiahnutie vhodnej štýlovej a 
výrazovej interpretácie, a tak odovzdať po
slucháčovi kvalitnú prácu. Pri voľbe j ed
notlivých temp sa možno viac prikláňať k 
poňatiu, aké sme počuli pri druhej premiére 
(22. XI.). Rýchlejšie tempá sa uplatnili na 
viacerých miestach, najmä však v druhom 
obraze vo veľkom duete Lukáša a Tomeša. 

Scéna hádky z l . obrazu . opery Hubička v pred ve leni . pery !ID v Koš iciach. V popredí zrava: G. Ab
rahAmovA (Venduika), A. Matejček (Paioucký), M. Hájek (Tomeš) a O. Bugel (Lukáš) 

Foto: M. Lltavski 

A ako obstáli sólisti ? V celku všetci dobre, 
lebo ani u jedného nebolo väčších spevác
kych alebo hereckých výkyvov. Gita Abra
hámo,·á (Vendulka), klorú sme doteraz po
znali prevažne z rol iného charakteru (Tos
ca, Venuša, J enufa a pod.), veľmi príjemne 
prekvapila. Po citeľnom napätí v p~om 
dejstve sa uvoľnila a podala spevácky 1 he
recky konsonantný výkon. Pri druhej pre
miére už rozospieva1a a rozihrala svoju rolu 
až do jemných výrazových nuansí. Roz
hodne potvrdila, že je speváčkou širšej cha
rakterovej použiteľnosti a veľkých schop
ností. Podobne aj Osvald Bugel (Lukáš) a 
Miroslav Hájek (Tomeš) sa ukázali ako 
úspešné postavy tejto inscenácie. Ich hla
sový materiál je podobného zafarbenia, čo 
vyniklo najmä v už spomínanom veľkom 
duete v 2. obraze. Alternujúci Anton Hucík 
spieval dobre, no vedľa M. Hájka nie je 
najvhodnejšou postavou nn túto úlohu. An
ton Matejček i Ladislav Neshyba (Paloucký) 
sa spevácky dobre zhostili svojej úlohy 
(Neshyba i napriek indispozícii) . V spev
nom výraze i v hereckom prejave správne 
zvýraznili (iste s pomocou režiséra) svoje 
odlišné hlasové i herecké dispozície. Cha
rakterove bola pekne postavená úloha Mar· 
tinky, ktorú hrala Oľga Golovková. Ann~ 
Poláková (Barča) opäť presvedčila o svojich 
vynikajúcich umeleckých kvalitách. Jej 

"Skovránčia pieset"t" bola taká, ako možno 
počuť len zriedkakedy. V tejto úlohe alter
novala Lucia Gamwvá. Dalej účinkovali 
Bruno Chmiel a Ladislav Neshyba (Matúš), 
Ladislav Kucko a J án Pasiar (strážnik). 

Košická Hubička je veľmi dobre insceno
vaná a svedčí o tom, že nikdy nie je správ
ne prereaiovať svoje sily, ale radšej skrom
nejšie študovať menej náročné diela a pred
viesť ich s takouto kvalitou. 

Ľubomír Cížeh 

Umelecké sväzy slovenských spisovateľov, 
skladateľov, vý tvarných a divadelných u
melcov usporiadali da'ía 19. decembra 1960 
v Divadle P . O. Hviezdoslava v Bratislave
umelecký večer z dacia J ána Kostru, . 
Alexandra Moyzesa a 1\Iiloša Bazovského. 
Tvorbu tých to troch umelcov v úvodnom 
prejave zhodnotil dr. Miloš Krno. V réžii' 
Tibora Rakovského a na scéne Ladislava 
Vychodila diela Alexandra Moyzesa úspešne
interpretovali Eva F išerová, Tatiana Masa
riková a Mikuláš Jelínek. 

Milánska La Scala uvedie v tejto sezóne 
premiéru opery ~1anuela de Falla Atlantis, 
ktorú po skladateľovej smrti dokončil E. 
Halffter. Autorom scénickej výpravy bude 
Pablo Picasso. 
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NOV Ä O PEHA V LIPSKU 

" llfaist.ri speváci norimbersl>í" 
.s prominentnými česhoslovenskými umelcami 

Otvorením nového operného divadla v 
Lipsku získalo socialistické hudobné divadlo 
v Nemeckej demokratickej republike nové 
centrum, pred ktorým stoja vďaka jeho 
~melerkým a technicl;ým možnostiam ver
ké kultt1rnopolitické úlohy. Popri berlínskej 
Komickej a Státnej opere a drážďanskej 
Státnej opere bude predovšetkým lipská ope
ra povolaná určovať tvárnosť sorialistirkej 
opernej kultúry. Nová hudobnodramatickií 
tvorba, ktorá čerpá númetv z pokrokového 
vývoju minulosti alebo dokumentuje súčas
ný zápas o víťazstvo hwnanizmu, bude tvo
riť základný Clánok vo výsta vbe repertoáru 
novej opery; takáto tvorba musí byť lip
skou operou podnecovaná a podporovaná. 
Nanovo získať pre realistické hudobné dj
vadlo našich čias veľké poklady minulosti 
bude však nemenej významnou úlohou toh
to umeleckého ústavu. 

Otvorenie novej opernej budovy insee
náciou "i\Iajstrov ~pcvákov" bolo vyzvaním. 
Výzva tejto jedinej Wagnerovej hudobnej 
komédie na ľud, aby bol sudcom a tvor~om 
umenia, je akoby programovým predobra
zom základných zákonov výstavby socialis
tickej kultúry. Zbaviť Wagnem prežitýcl
tradícií naturalistického stvárriovania a ro:r.
v'inú ť :r. neoslabenej životnej sily jeho hud· 
by i libreta nový, súčasný inscenačný sloh 
to bola p re operné divadlo Wagnerovho ro
diska zvlášť naliehavá úloha. 

V snahe vylúčiť vonkajší divadelný pá tos 
a všetky za čias nacistirkého barharstva sp1-
chané falšovania zmyslu tohto diela vychá
d zal riaditeľ opery Joachim Her:. p1·i svojej 
inscenácii " Majstrov spevákov" :r. pokusu 
tlmočiť irh ako renesančnú komédiu: Z pred
stavy historického javiska Hansa Sachsa ako 
pódia, na ktorom sa odohráva dej. obklo
peného radmi domov, odvod:r.uje srén~{ľa· 
Hudolf Heinrich možnosť oživiť starý, rene
san{•ným duchom preniknutý Norimberl; 
bočnými prístavbami galérií, ktoré ako tr
va'é lešenie rámovali scénu "Majstrov spe
vákov ... 

V p rvom dejstve boli tieto galérie uprnve
né v empory bočnej lode chrámu. Z jeJnej 
znel chorál obre, pred ešte nedohotovenou 
druhou stálo lešenie, po ktorom lie:r.li nahor 
učni , aby sa z bezpečnej výšky lepšie m•Joh!i 
prizera~ rozhovoru o umení medzi majstr:l"Tli 
a Stolzmgom, podanom s neobyčajnou he
reckou pregnantnosťou. Veseloherné uvorne
nie, ktoré sa tu dosiahlo, je v druhom dej-
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slve do istej miery ešte prekonané ruchom 
n? mostoch, klenúcich sa nad riečkou Peg
mtz, ktorá sa hadí medzi domami. Vidno tu 
viac benátske než norimberské ma<kamé 
sprievody. Dalej virtuózne sformovanú scé
nu bitky, ktorá nepotláča hudobný obraz. 
:Xo s dvojicou milencov Eva-Walter ktorí 
sa vzďaľujú na loďke, v:r.ďaľuje sa ~j ro:~.
hchnutít. renesančnú l<amédia príliš ďaleko 
od poet1ckého rázu hudby. Aj nahradP.nie 
otvorenej lúky v treťom dejstve pódiom ob
klopeným galériami, viedlo k hereckým' ak
ciám, ktoré naplno nerealizovali vnú torný 
pohyb hudby. Ochotnícke hry s akrobatic
k)-mi produkciami namiesto ~prievodu (IC

chov a na galériách rozmiestený ľud ne
mohli zvýrazniť prúdiacu životm{ silu hud
b~'· T?! al~o ~ola v každom detaile premysle
na rézm, Javilo sa v snahe chápať Beckm1•s
sera napriek jeho obmedzenosti ako váž
neho reprezentanta umenia ktorý zostáva 
hodným priateľstva Hansa Sachsa. 
. Skvelý . výkon sboru, rozšírený kvôli tre

licmu deJstvu, potvrdil že táto slávnostná 
inscenácia " i\1ajstrov spe~ákov" poskytla hud
be ako c~lku najlepšie možnosti roz voja. 
Pod veclemm Helrnn'a Seyde.lmanna o we-ičil 
orche~ter Gewand~ausu vo vynikajúcej 
akustike nového d1vadla svoju kulti,·ovanú 

U<Sula Briimme (Eval a Gustáv Papo (Walter von 
Stotzlng v lipskej inseedeil Majstrov s pevAkov 
norimberskýeh Foto: H. Wallmuller 

zvukovú brilantnosť. V umelecky zväčša 
vynikajúcom ensembli sóljstov vynikli dvaja 
hostia :r. CSSH: Lad islnv /\frá; z pražsJ;ého 
Národného divadla bol Hans Sachs s teplou, 
pros tou ľudskos(ou a tich)'m humorom, .\Ici
stersingcr, ktorého ušľachtilý, veľký, až do 
konra nosný hlas disponoval všctkýmj od
tieľími, aké vyžaduje táto úloha. Dr. Gu5táv 
Papp :r. bratis'avského Národného divadla 
mal ťažliiu úlolm zbaviť príli1i romantizova
nú postavu ry tiera Waltera Stolzinga oper
ného pútosu a priblížiť ju realizmu re:le
sančncj komédie. J as jeho poddajného te
noru sa však pt·ejavil ako veľký umelecký 
:~.isk. 

J ttlius Goetz 

RENESANCIA MELODHAl\IY? 

(Fibichove Námluvy Pelopovy 
v Smetanovom di vadle v Prahe) 

Fibichova veľkú melodramaticld t t ril.)gia 
(.,N:imluvy Pelopovy", "Smír Tan tal t"tv", 
"Smrt Hippodamie") zostala ni ell'n v česk•!j , 
ale i v celej európskej hudobnej romantike 
X IX. storočia dic'om síce unikátnvm, ot·igi
nálnym svojím odvážn~·m e..xperimentátor
stvom, ale v tejto unikátnosti aj dielom po
merne osamelým. V jej osamelosti one,ko
rene doznieva dôsledne rozvedená drama
tirká línia Gluckovho a vVagncrovho heroic
kého monumcntalizmu, na ktorú Fibich ve
dome nadviazal v snahe vytvoriť na jednej 
strane slovanský pendant k vrcholne dekla
mafno-sym'onirkému typu romantickej 
Wagne1·ovej hudobnej drúmy a na druhej 
strane rozviesť jej v podstate melodrama
ticl;ý prinríp do konečných dôsledkov, kde 
dMal n ·íjsť podmienky pre reulizúciu no
vého umeleckého tvaru, ktorý by bol schop
ný ďa'šieho vývinu. Iloci je Fibichova tri
lógia nesporne veľkým umeleckým dielom. 
majestútnym v svojej antickej čistoie i 
značne intenzívnym svojou reálnou symbo
likou nadosobných ideí, nenachádza pokra
čovntefov: melodramatické pokusy Fibicho
vých nasledovníkov (napr. Ostrčil a ďalší) 
sú skôr retardáciou tejto unikátnej roman
tickej tradície. V časoch zrodu Fibichovej 
trilógie začína už transľormovať Wangerovo 
dedičstvo do reálnejších, životnejších polôh 
novít generác,a, ktorá p redovšetkým odha
dzuje s taroromantický balast wagnerovskej 
opery a presvetľuje jej symľonický princíp 
údernou expresívnos(ou (Strauss). Preto zo
stáva Fibichova koncepcia na pol ceste, i 
keď je to moment, ktorý je a navždy zosta
ne typický pre celú hudobnú situáciu vte
daj;kh roko v. 

O. Med: Jeká a V. Vejražka v pražskej lnseená· 
e:l Námluv Pelopovýeh Foto: J . Svoboda 

Inscenácia Námluv Pclopov)'ch ako pr
vého dielu trilógie (v réžii zas!. umelca Lad. 
Bohftča) sledovala zrejme mčitt'r aktualizáciu 
vo fot·mc živo!nejšieho spádu d iela, a to ak
rentom na jeho činohemo-dr·amatirkú zlož
ku, pričom sa snažila zachovať štýlovú ce
I.s tvosť melodrámy v jej pôvodne myslenej 
a ntickej monumentalite, síce nic v zmysle 
pree..xponovaného pietného prístupu a1ebo 
mechanického tradicionalizmu, ale p1·edsa len 
pri zachovani miery historickej n :"tplne die
la. To prvé sa réžii dokonale podarilo, pri 
druhom momente bolo už badať určité roz
poltenie, k toré netkvie v režijnej, ani čo naj
lepšej koncepeii, ale v samotných základoch 
dic1a. Ani Fibichova osobnosť a umelenká 
skúsenosť tu nestačila na železnú syntézu 
dvoch autonómnych umeleckých :r.ložiek 
(slovnej deklam{tc.e a leitmotivicky buclova
ného sym!onicko-orchestrálneho sprievodu), 
ktoré ešte len zvyšujú svoju samorastlosť a 
autonómnosť p1·i vzújomnom dotyku. V ta
kejto súhre nevyhnutne ustupuje jedna zlož
ka do pozadia, stáva sa sekund:írnou, po
mornou. Touto zložkou bo1a hudba, ktorá 
akoby obhajovala svoj vlastný svet, uza
vretý, dotvorený v zmysle subjektívno-ro
mantickej koncepcie antickej p redlohv. Ve
dúce slovo dramatického rozvo.ia, kon[)iktov 
a peripetie diela preberá Vrchlirkého vý
bornú literárnodramatická predloha, stvár-
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nená a cítená tak samorastle dramaticky, 
javiskove, že strháva pozornosť diváka, kto
rý nepociťuje 'dokonalosť syntézy slova a 
hudby, ale predovšetkým dramatickú akciu, 
rozvíjajúcu sa konfliktovo_sť postáv v dejo
vých peripetiách, doplnených sprievodnou 
h udbou. Vrchlického výrazový ambitus v 
slove, geste, nkcii je nesporne širší a sloho
ve vyhranenejší než Fibichov, hoci dokonale 
premyslená leitmotivická technika orchestra 
.a romantická expresívnosť i farbitosť jeho 
zvuku mali mať rozhodujúci podiel pri cel
kovom účinku. 

Hudobné naštudovanie (dirigent zas\. u
melec J . Krombholc, druhý dirigent J. Ku
chinka) je precízne, priam vzorové, podčiar
kuje hlavne monumentalitu celkovej stavby 
diela, zameriavaj úc sa na úderné stvárnenie 
dramatických vrcholov a zlomov. Tiež pres
nosť slovných a hudobných nástupov je ob
<livuhodná. Charakteru melodrámy zodpo
vedá aj už tradične účelne riešená scéna 
(výtvarník zasl. umelec Fr. Trôster) , vy
užívajúca náznak s prostým, kľudne pôso
biacim rozmiestenírn geometrických tvarov, 
najmä schod išťa. Z obsadenia dommujú všet
ky štyri hlavné postavy (i\Iedfickej Hippo
-damia, Vejražkov kráľ Oinomaos, Rážov Pe
lopos a Doležalov Myrtilos) presným vypra
covaním ch:n a kteru postavy, slohove čis
t ým, vkusným antickým pátosom, ktorý do
voľuje rozvinúť všetky kadencie vášnivosti 
prejavu, a veľkou rečovou kultúrou. 

·V$• 

MEDZINÁRODNÁ HUDOBNO-VEDECKA 
KONFERENCIA A HUDOBNÝ FESTIVAL 

V BUDAPESTI 

rz príležitosti osláv 150. výročia narodenia 
F. Erkela.) 

V d•'íoch 23.-30. septembra 1960 prebie
hala v Budapešti Medzinárodná hudobno
vedecká konferencia o diele Ferencza Erke
la a od 26. 'IX. paralelne tiež hudobný fes
·lival. Prvý raz rokovali maďarskí hudobní 
vedci spolu so svojimi koleganú z SSSR, 
CSSR, NOH., Poľska, Bulharska, Rumunska 
a Juhoslávie o Erkelovom die'e, o vzniku 
národných opier v štátoch, delegáti ktorých 
sn konferencie zúčastn,li, a o prípadných 
vzájomných vzťahoch pri vzniku národných 
operných škôl a ich ďalšom rozvoji. 

V prvý det1 konferencie predniesol referát 
Gyorgy Króo na tému " K dejinám revo
lučnej opery". V historickom priereze oper
ného vývoja stopuje Króo revolučné prvky, 
vyhľadáva charakteristick~ črty ich hudob-
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ného stvárňovania, v priebehu stáročí na
chádza v opere odraz aktuálnych politických 
udalostí, počínajúc ":Viliamom Tellom", kon
štatuje už charakteristický typ revolučnej 
opery 19. s toročia. oViac ako desaťriadkovú 
pozornosť by si hádam bolo 7..aslúžilo skú
manie českej revolučnej opery Bedricha 
Smetanu. Na prvom zasadnutí konferencie 
vystúpil s diskusným príspevkom tiež prof. 
Georg Knepler z NDR. 

Na druhý ddí odcestovali všetci účastníci 
konferencie do Erkelovho rodiska ( me~to 
Gyula) , ktoré leží v blízkosti rumunských 
hraníc. Na miestnej radnici bolo slávnostné 
zasadnutie a potom spomienková slávnosť 
pri pomníku Ferencza Erkela, kde položili 
vence zástupcovia všetkých umeleckých in
štitúcií a · sväzov. V pondelok 26. septembra 
pokračovala konferencia referátmi soviet
skeho delegáta L. V. Danileviča, mladého 
maďarského hudobného vedca Jánosa Ma
róthyho a delegátky z Juhoslávie Stany 
Djurič-Klajnovej. 

Lev Vasilievič Danilovič prečítal referát 
na tému .,Tvorba Mocnej hŕstky v súvislosti 
so všeobecný m rozvojom európskej hudob
nej kultúry ". Poukázal na dve hlavné línie 
vývoja ruskej hudby 19. storočia, na líniu 
"Kučky" a líniu tvorby Cajkovského. Naj
zaujímavejšou časťou celej tejto s tate bolo 
objasnenie vzťahov "Mocnej hŕstky" k čes
kej opere, k maďarskej hudbe, k hudbe ro
mantikov (najmä Schumanna), novoroman
tikov i impresionistov. L. V. Danilevič upo
zornil na to estetické a etické v diele "kuč
kistov", čo pomohlo pretrvať ich dielam do 
dnešných čias. Na praktických príkladoch 
analyzoval potom vplyvy tvorby skladate
ľov "!\-!ornej hí-stky " na tvorbu síu"a~ných 
sovietskych skladateľov, najmä Prokofieva, 
Sostakoviča a Miaskovského. Tu dokázal, že 
nová sovietska hudba j~ zo všetkých skla
dateľov 19. storočia najviac zaviazaná M. 
P. 1\'Iusorgsl;ému. Celá p•·ednáška L. V. Da
nileviča neustále konfrontovala tvorivé úsi
lie "kučkistov" s rozvojom revolučného hnu
tia vo vtedajšom cárskom Rusku a s icleolo
gickýnú názormi revolučných demokratov. 
Okrem toho poukázal na nerozlučný zväzok 
hudobných snažení s ľudovou hudbou, 
intonáciou hovorovej reci, na drama
tickú potrebu zobrazovať ruského človeka 
v dielach najväčších skladateľov. V tomto 
bol významný p rínos referátu L. V. Danile
viča pre prácu konlerencie. 

Mladý rn11ďarský muzikológ János Ma
róthy predniesol veľmi zaujímavý referát, v 
ktorom na viacerých príkladoch. osvetľoval 
cestu Erkela od hrdinsko-lyrickej opery po 
operu kritického realizmu. Niektorým uzá-

·verom Jánosa 1\'Inróthyho oponoval v ďalší 
deň zasadania konferencie dr. Jozef Uj fa
lussy v referáte " Erkel a jeho libreto". Rôz
nosť názorov sa týkala predovšetkým dru
hého tvorivého obdobia Fererlcza Erkela po 
r. 1867, najmä jeho esteticko-ideového a 
kornpozičného rozvoja po ochabnutí hlavnej 
vlny buržoáznej revolúcie. Bez podrobného 
materiálového preštudovania tejto špeciálnej 
problematiky je ťažko rozhodnúť, na čej 
strane stoji pravda, no obidva referáty v 
-každom p rípade zaujali pozornosť účastníkov 
konferencie. 

Juhoslovanská delegátka St11na Djurič
Klajnová hovorila v svojom referáte o zrode 
národnej opery v 19. storočí v Juhoslávii, 
najmä o jej zakladateľovi Vatroslavovi Li
sinskorn, mladom súčasníkovi F. Erkela, 
ktorý študoval v Prahe. Najzaujímavejšou 
časťou jej referátu bol rozbor Lisinského 
opery "Porin", doplnený ukážkami ... O 
vzniku národných operných škôl v SVOJICh 

krajinách hovorili tiež Stojan Petrov z Bul
harska a Jozef Kánsky z Poľska. V treti 
1leň konferencie prehovoril tiež českoslo
vénský delegát Ľubomír Cížek na tému "U
melecký zápas o slovenskú národnú operu". 
Posledný deň konferencie otvoril mladý ma
ďarský muzikológ Ferencz Bónis, ktorý veľ
mi podrobne informoval o málo známom 
súčasníkovi F. Erkela 1\f. Mosónyim, k torý 
pôsobil istý čas aj v Bratislave. Rozborom 
a ukážkami oboznámil F. Bónis účastník0v 
konferencie najmä s dvoma Mosónyiho ope
ranú "Krásna Ilonka" a "Almási". Posled
ným referujúcim bol náš Bohumil Karásek, 
ktorý hovoril na tému " K niektorým otáz
kam vzniku českej národnej opernej kul tú
ry". Najprv osvetlil dve medziobdobia 
(vskutku dve epochy českej národnej opery 
a celého národného života) medzi Mo7.ar
tovým kultom v Prahe a Skroupovýrn "Dro
tárom" a ďalej až k Smetanovým "Braní
borom". Poukázal na nedomyslenú teóriu 
" národného" umenia v zmysle idylistického 
poňatia ľudovosti, ktorá mala v tej fá~:e 
vývoja retardačný vplyv na ro?.voj českej 
národnej opery. O to výraznejší je potom 
nástup Smetanov s novým esteticko-umelnc
kým revolučno-demokratickým programom 
v šesťdesiatych rokoch. Ideovo-estetický roz
bor Smetanovej tvorby bol významným 
prínosom referátu B. Karáska. 

Záverečné slovo na I. medzinárodnej hu
dobno-vedeckej konferencii predniesol p ro
fesor Bencze Szabolcsi. 

Účastníci konferencie mohli zároveň 
zhliadnuť prvú časť hudobného festivalu. Z 
operný'ch predstavení to boli Erkelove opery 
"Hunyadi László" a " Bánk bán", Bartókova 

opera "Modrofúz", balety "Drevený princ" 
a "Zázračný mandarín". Všetky tri Bartó
kove diela, prirodzene, v jeden večer. Dojmy 
z týchto predstavení boli dosť rÔ7.norodé. 
Zatiaľ čo inscenácie, a ko a j interpretácie 
Bartókovej opery a baletu mali vysokú úro
veň na javisku i v orchestri, ktorý dirigoval 
J ános Ferencsik, o inscenácii a rf'!ži jnom 
poňatí Erkelových opier sa nemožno vy
jadriť ta k jednoznačne. Napriek tomu, že 
" Hunyadi László" a "Bánk bán" sú histo
rické opery, je nám v)•prava a réžia, k torú 
srne videli v Budapešti, už ?.načne vzdia
lená. Statická réžia so strnulým odsp 'evanim 
árií, duet i ensemblov (n iekedy na "ram pe" 
pre obecenstvo), často bez d ra matického 
vzruchu na scéne a j vtedy, keď v o rchestri 
dosahuje skladateľ značné napä tie, čo ne
pôsobí dobre a ruší to aj výboro~ spevác~y 
výkon. Možno menovať, pochop1teľne, me
ktoré výnimky - ako napriklad hudobne 
mimoriadne pôsobivé prvé dejstvo v opere 

Hunyadi László", niektoré scény v prvom 
dejs tve Bánk bán" a podobne. Tnk isto a j 
výprava" dbá viac na detail a efekt ako na 
vytvorenie účelného a funkčne vhodného 
prostredia pre prácu herca nn scéne. Ne
pochybne najväčším speváckym výkonom 
týchto dvoch operných predstavení bol p._~ 
tur bán Fodora Jánosa, laureáta Kossutho
vej ceny. Podobne i Mária Gyurkovicsová 
ešte vždy predstavuje značnú spevácku .kul
túru. Oveľa odlišná bola však inscenácm a 
réžia Bartókových diel. Pri veľkosti všetkých 
troch je azda vždy najstrhujúcejší "Zázrač
ný mandarín". Zásluhu nn tom majú všetci 
účinkujúci na scéne a hlavne dirigent János 
Ferencsik. 

Háry J ános" (maďarský barón Prášil) 
od" Zoltána Kodálya je, možno povedať, 
novodobý singspiel s maximálnym využitím 
ľudového spevu, spracova ného majstrov
ským, práve Kodályovi vlastným spôso
bom. Výborne inscenovaný , režijne posta
vený i hudobne predvedený (dlrigoval opäť 
János Ferencsik) t refným ironizovaním ci
sárovnej l\Iárie Terézie, jej dcéry Márie 
Lujzy, cisára Napoleona a historických si
tuácií divákov pobaví, no p rinúti k zamys
leniu nad týmto javiskovým útvarom. V 
každom prípade je to však jeden z dobrých 
zážitkov. 

V rámci prvej časti festivalu odzneli tiež 
dva koncerty . Obidva pod taktovkou d iri
genta J ánosa Ferencsika. Nn prvom účin
koval orchester budapeštianskych filharmo
nikov a mal na programe Erkelovu "Sláv
nostnú predohru", Lisztovu sy mfonickú bá
seň "Tasso", Kodályove "Tance z Galan ty" 
a Bartókov "Koncert pre orchester". Na 
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druhom koncerte hrala Ceská filharmónia 
Smetanovu " Vltavu", Bartókov III. klavírn:-· 
koncert s mladým maďarským klavir·istom 
Gáborom Gábosom a Beethovenovu IH. 
symfóniu Es dur (Eroicu) . Veľká tónová 
kultúrn sa snúbila s absolútnou precíznosťou 
a najvernejšou štýlovou čistotou. Výbornou 
interpretáciou Bartólwvho koncertu a naj mä 
vy nikajúcim pred veden ím " Eroicy" sa stal 
tento koncert priam tr·iumfálnym úspechom 
nášho orchestra. 

Medziná rodná hudobno-vedecká konferen
cia o F. E rkelovi, ako aj hudobný festival 
v Budapešti, boli maďarskými súdruhmi 
zorganizované s veľkou pozornos(ou a sve
domitosťou. Vedecká a umelecká úrover'í 
týchto podujatí pomohla objasniť niektoré 
súvislosti operných kultúr blízkych národov 
a u mnohých účastníkov vzbudila dôležité 
podnety pre ich ďalšiu prácu. 

Ľubomír Cížek 

Z KONCERTOV 
SLOVENSKEJ FILHARMONIE 

Novembrový abonentný cyklus SF sa 
okrem p rvého koncertu zapojil do kultúr
nych podujatí, usporiadaných v rámci Me
siaca československo-sovietskeho priateľstva. 
Skôr ako pristúpime k hodnoteniu jedno
tlivých výkonov, treba poukázať na nespráv
nu organizáciu práce a príp rav na jedno
tlivé koncerty . Ináč si totiž nemožno vy
svetliť, že temer na každom koncerte or
chestra SF došlo k zmene, a to tak, že od
padli. prípadne sa nahradzovali inými p ráve 
tie diela, ktoré mali mať premiéru. Tak na 
vystúpeni Komorného orchestra odpadla jed
na z najpríťažlivejších skladieb: Letné pas
torále od A. Honeggera a m.esto pôvodne pro
grnmovanej Bendlovej symfónie B dur od
znela omnoho populárnejšia Haydnova G dur 
op. 66, č. 2. - Qxfordská podobne na kon
certe 18. a 19. novembra na miesto premiéry 
Hlobilovej symfonickej M sne "Sviat.ok prá
ce" sme si vypočuli Nov{tkovu symfonick(r 
báseri " V Tatrách" a sovietsky pianis ta 
Malinin p redniesol na miesto programovnné
ho Sostnkovičovho Kla vírneho koncertu Grie
gov koncert. 

Na prvom koncerte (3. a li. novembra) 
vystúpil Zdenčk Bílek ako dirigent Komor
ného orchestra SF. Pri hodnotení tohto vý
konu nie práve najlepšej úrovne treba po
ukázať : 

1. nn krátkosť študijného času, vymedze
ného na prípravu koncertu, ktorý by práve 
u začínajúceho ensemblu mal byť aspo1i 
d vojnásobne dlhý. 
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2. V Komornom orchestri muzrcrruJu so 
značnou p !'evahou mladí, ešte n ie d osť skú
sení hráči , ktorí len nedávno opustili školské 
lavice. Toto by nebol záporný, ale skôr 
kladný jav, keby bolo dosť času na b rúsenie 
detailov a prekonávanie technil'kých (až
kostí, ktoré sú u takého mladého súboru 
pochopiteľné. Len si spomcr'ímc na začiatky 
orchestra SF, ktorý tiež začínal ako Komor
ný ensemble. Koľko skúšok, nam:íhavého 
štúd ia s p rofesorom Talichom, a to sa ešte 
na koncer·tc zvyčajne opakova la polovica zo 
s taršieho repertoáru. Naproti tomu Komorný 
orchester neštuduje sús tavne, vystup uje len 
sporadicky a iba vyplri a medzery v progr~o 
mc, ako to bolo i v tomto p rípade (Orches
ter SF účinkoval na východnom Slovensku). 

Tieto p r·ipomienky, ž iaľ , nevyčerpávajú 
celú p roblematiku súboru, ale chcú byť iba 
akýmsi popudom k zamysleniu a k hľa
daniu nejakého reálneho riešenia. 

Ak však pOI'Ovnávame výkon Komorného 
orchestra s jeho posledn)•mi vystúpenia mi 
musíme kvitovať ur·čité skvalitnenie. Zlep
šila sa súhra, znateľne stúpla úrover"t d y
chov, najmä drevených, a tam, kde neboli 
technické p roblémy (reprízovaná Po·okofie
vova Klasická symfónia, niektoré časti 
Haydna), ukázali sa aj muzikantské kvality 
ensemblu. 

Vtipne, i keď nie bez technických kazov. 
intepretovnli hráči suitu Ottorina Res pig
hiho - Vtúci. Toto svieže dielko so značnou 
dávkou drobnokresby vyžiadalo by si e:šte 
d lhší čas na p r ípravu, aby sa mohlo dôklad
nejšie vyb rú siť a vyhladiť. 

Na konrerte spoluúčinkovala ako sólistka 
v Mozartovom koncerte Es dur č. 22 (Ko
chelov zoznam li82) pr·ažskú pianistka Mi rka 
Pokorná. J e to typ citlivej umelkyne - no 
svoj temperament výbušného charak teru ne
vedela vždy a všade stlmiť. Ideálnejšie vy
zneli filigránske a kan tabilné partie, kde 
mohla klaviristka viac uplatniť svoj b lízky 
vzťah k svetu poézie, ako úseky dramatic
ké. Do týchto vložila viac svojho p rudkého 
citu , ~ ako znesie !Vlozartov štýl (p rihl'llhc 
basy, mierne, no predsa znateľné zveličo
vanoe 'tempa). Najdokonalejšou stránkou jej 
výkonu bola vybrúsená, perlivá prstová tech· 
nika, ktorá je u i\Iozarta prvoradou a ne
vyhnutnou požiadavkou, a s výnimkou vy
pätejších partií i vzácna kultúra úderu (v 
kantilénach). 

Urobiť si obraz o Bílkovom umení na zá
klade výkonu Komorného orchestra by bolo 
vonkoncom nespravodlivé. Tu, súc obme
dzovaný technickými danosťami a neistou 
súhrou, nemohol sa tak otvorene a úprimne 
prejaviť , a ko je to uľího zvykom. Veď mno-

hokrát už pomalsie t empo skreslí charakter 
výrazu skladby natoľko, že stráca pôsobenie 
n a poslucháča. 

Slávnostný koncer·t, ktorý sa konal 10. 
a 11. novembrn pri príležitosti li3. výročia 
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, d i
rigoval L"ldislav Slovúk. Vynikajúce úspechy 
jeho predchádzajúcich vystúpení. ako aj za
hraničné uznania, oprávňuj ú nás posud zo· 
vať pomerne p rísnymi kr itériami tento jeho 
dirigentský v)•kon. 
Najväčší záujem na tomto koncerte sn, 

pochopiteľne, sústredil na bratislavskú yre
nriéru Movzesovej " Demontáže", odeteJ do 
nového rú~ha pod náz,·om " Baladická kan
t.útn" op. 55 pre tenor sólo, miešaný_ sbor 
a veľký orchester, na básei'í J ána Ponrčana. 

O hudobnotcktonickej analýze diela s;. 
tu nebudeme rozpisovať. P odr·obne o tom 
i nformovala už Burlasova štúdia v 9. čísle 
nášho časopisu. T reba tu však bližšie rozo' 
bm t príč.i ny, pre k toré nenašlo dielo u obe
censtva takú odoznt, ako by si vzhfadom 
na svoje ideovo-politické a realistické ume
lecké hodnoty zaslúžilo. Ako pouk{tznl už 
d r. Bur las, p redstavuje "Baladickú kantáta' ~ 
príklad "evolučného symfonizmu", p redsta
vuje "neustále sa vy,;jajúci variačný pr~r:es 
niekoľkých základn)·ch hudobných myshe
nok, k toré sa dostávajú vždy do nových a 
nových súvislostí" (Slovenská- hudba, r. IV. 
-č. 9 str. !,31). Dielo vybudované touto tech
nik~u klad ie na diri~enla zv)•šcné požiadav
l.y - vý razne musí podčiarknuť a odlíšiť 
jednotlivé úseky. aby vznikli účinné kon
trasty partií, v ktor~·ch sa objavuje mys
lienkový materiúl v nových súvislostiach 
Jednoduchšie povedané, in terpret má do· 
dať kantáte p riliehavú dynamickú formu. 
Ladislav Slová k však tento predpoklad ne
splnil, aspoo'\ nie do dôsledkov. Miesta mi 
bolo p riam cítiť určitú rozpačitosť a neujas
nenosť koncepcie (najmii v závere prvého 
dielu). Ani vofba I~Ticky zafarbeného te
noru Andreja Kucharského sa nám nezdala 
najideálnejším riešením, hoci okrem timbru 
a výrazu voči technickej stránke jeho v)·
konu nemožno mnoho namietať. 

Oproti p r iam vzom ému výkonu Spevác
keho sboru SF v Odfovi chýbal nám pri in
terpretáci i kantá ty clún , k torý !a k c_harak
tcr·izuje jeho najlep~ic vystúperua. AJ tech
nickej istote a výrnu možno vyčítať malú 
priebojnosť a rozhodnosť. 

Veríme, že pri repríze Moyzesovej kant?
ly vyvinú naši umelci zvýšené úsiEe, aby JU 
p rebojovali aj do si·dc nášho koncertnéh? 
p ublika, veď každú hodnotná skladba lnJÍ 
v sebe vefké množstvo reprodukčných mož
ností, a zatiaf sme počuli iba jednu, čo nás 

opravnu re oochvbovať, že by to bola práve 
tá najvýstižnejšia. 

Na koncer te vystúpil ako interpret Mozar
tovho koncertu D dur (Kochel 218, č. li) 
!Oviets~y huslista Vladimir Alume. Je~10 po
danie sa popri samozrejmom, bezpečnom 
technickom zvládnutí vyznačovalo pôvabom . 
spevnosCou, hravosťou, kultivovanosťou a 
disciplinovanosťou. Všetky tieto vlastnosti 
umocri ovalo Alumeho osobité, spontánne mu
zikantstvo. V tejto súvislos ti máme výhrady 
voči Slovákovmu chápaniu Mozarta : bolo 
by sa žiadalo lepšie prispôsoben ie poňatiu 
Alumeho. Orchestrálne p redohry a tutli to
tiž vyzneli príliš dramaticky a miestami aj 
tempove trochu odlišnejšie ako u sólistu 
(najmä na začiatku) . 

V záverečnom čísle programu - v V. sym
fónii d mol op. li7 od Dimitrija Sostak~>
viča zaskvelo sa dirigcntovo umenie v pl
nom lesku. Zásluhou príznačného zmyslu pre 
budovanie mohutných oblúkov symfonic
k<·ch rozmerov a vďaka mužnému, hlba
vému ly rizmu, ktorému ani v naj~enších 
pianissimách nechýba vnútorné napä~re, ako 
aj p re jedinečnú schopnosť zvýraznoť emo
cionálnosť obsahu popri d ramatických a ly
rických a j v humoristických ú~ekoch (Sch~_:
zo) možno Slovákovo podarue Sostakov1ca 
prävom označiť za najlepšiu interpretáciu 
symfonického diela v novembrovom abo
nentnom cykle. 

Tretí z novembro,-ých koncertO\' dirigoval 
dr. h. c. Ľudovít Rajter. Ako úvodnú sklad
hu zvolil si symfonickú báseň op. 26 od 
Yítézslava No,·áka .,V Tatrách". Priliehavá 
koncepcia tejto apoteózy tatranskej prírody 
a slovenského národa Yôbec spočíva predo
všetk)rm na zvýraznení vnútorného dyna
mizmu (i v tom naj,·yššom dramatickom vr
chole však najprísnejšie disciplinovaného) a 
hynmického charakter·u diela. Konštat ujeme 
,·šak , že dr. Rajter síce vybudoval liniu dy
namického narasta nia - no zdá sa, že po
ziadavku disciplíny pree.xponoval na úkor 
napätia. ktoré má toto d ielo u poslucháča 
vyvolať. 

Dr. Rajtra poznáme ako skúseného a 
úspešného interpreta naj mä tvorby vieden
ských klasiko,·. J eho j emn ý zmysel pre ryt
mus, vnútorná disciplína, ktoré mu inokedy 
tak znamenite pomáhali pri úspešných pred
Yedeniach diel Haydna, Mozarta či Beetho
vena, ,ho na tomto koncerte s výnimkou Il. 
časti (VIl. Beethovenovej symfón.e), najmä 
v "životom prekypujúcejších" častrach, brz
dili úp rimnejšie a otvorenejšie sn prejaviL 
I keď nemožno od každého dirigenta žiadaL 
aby " postavil" Siedmu tak ako Pedrotti, veď 
~pr·ávnych interpretácií j.- no-obmedzen)· po-
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čet, nemôžeme povedať, že by sa bol dr. 
Rajter tentoraz zhostil svojej úlohy s takým 
úspechom ako v Orffových "Carmipa bura· 
na" 

V Griegovom Klavírnom koncerte a mol 
op. 16 predsta vil sa sovietsky pianista Jev
genij Malinin - laureát Chopinovej súťaže 
vo Varšave a Marguerity Long v Paríži. Jeho 
meno je u nás známe z predchádzajúcich re
citalov v r. 1952 a 1959. Posudzujúc vývoj 
jeho umeleckého profilu, musíme konšta
tovať, že ako nadmieru vznetlivý a výbušný 
typ (s prevahou citu) sa síce zameriava no 
emocionálne prehlbenie skladieb, no natoľko, 
že napriek svojím jedinečným technickým 
možnostiam so dopúšťa mnohých, miestami 
dosť závažných technických a najmä into· 
načných kazov. Jeho podanie Griega sa 
zameralo - môžeme povedať - na preex
ponované zvýraznenie kontrastov: bol na 
jednej strane temer prejemnelý a na druhej 
zas príliš ostrý. Pochváliť treba krásnu gra
dáciu v kadencii prvej časti a citlivé zdô
razr1ovanie poetickej kantability i na mies
tneh, kde to obyčajne nebýva zvykom (dru
há myšlienka pr·vej časti). 

Najhodnotnejším podujatim v rámci Me
siaca československo-sovietskeho priateľstva 
na pódiu SF bolo vystúpenie nositeľa titulu 
zaslúžilého umelerkého pracovníko RSFSR. 
víťaza Všesväzovej súťaže výkonných hudob
níkov a Medzinárodnej súťaže klaviristov vo 
Viedni, prof. moskovského konzervatória -
J akova Fliera. O jeho umeni sme doteraz, 
a to neprávom, počuli veľmi málo, no výš
kou a jedinečnou kvalitou svojho prvého 
vystúpenm sa začlenil na najvyšší stupeň 
reprodukčných umelcov po boku Richtera, 
Gilelso, Oistracha, Zechlina, Baduru-Skodu 
a ďalších. 

Ak sa od umelca vyžaduje, aby stál vy
soko nad technickými ·probléma mi interpre
tovanej skladby, a tak sa mohol tým inten
zívnejšie zamera ť na vyjadrenie jej obsahu, 
slúžilo umenie sovietskeho pianistu ako na j
názornejší príklad. Pre Fliera niet nijakých 
technických či výrazových problémov. Jeho 
dynamická a výrazová paleta obsahuje všet
ky odtienky a finesy. Za najsilnejšiu stránku 
jeho naturelu pokladáme jedinečnú schop
nosť klenúť mohutné gradačné oblúky priam 
symfonickej mohutnosti. Ak by sme chceli 
vyjadriť jeho umenie v skratke, mohli by 
sme povedať : umelec-dokonalý staviteľ, ale
bo imíč: geniálny majster dyna mickej for
m y. Výber programu nám však predsa ne
umožnil osvetliť jeho umenie zo všetkých 
strán. Ak by sme mali vyniesť súd na zá
klade voľby repertoáru, museli by sme po
vedať, že je to typ roma ntický, no na roz-
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diel od Malinina dokonale disciplinovaného
temperamentu. Určité výhrady možno mať 
proti voľbe úvodom programovanej Ciacon· 
ne od Johanna Seb. Bacha v úprave Ferueeia· 
Busonniho, dosť napáchnutej romantickými 
výrazovými prostriedkami. I keď nemôže
me Fliera obviniť, že by bol vnášal do· 
tejto skladby romantické prvky, celkový 
spôsob úpravy vyvolával taký dojem. 
Neobyčajné gradačné možnosti a sýty, 

plný zvuk i v tých najväčšír.h forti ssimách· 
upla tnil sovietsky umelec s jedinečnou pre
svedčivosťou v náročných Symfonických· 
etudách op. 13 od Roberta Schumanna. 

Kto žiada od umelca nekonvenčnosť n· 
osobitosť v rámci požiadaviek určitého štýlu, 
mohol nájsť plné uspokojenie vo Flierovom· 
chápaní Chopinovej sonáty b mol. Úzkost
liví konzervatívni pedanti iste nájdu určité · 
výhrady k jeho koncepcii (plný zvuk lisz
tovského charakteru) , no pre presvedčivosť 
a nepresentimentalizovanie hlbky a logiky 
ju kladieme vyššie ako v podaní Adama 
Harnsiewicza. U poľského klaviristu sme
síce obdivovali spevnosť a jemnosť poetic
kých úsekov, no v dramatických partiách 
sa nevyvaroval určitých sklznutí do bravúr
nej virtuozity, pochopiteľne, na úkor výra
zu. Jedinečne, hoci úplne jednoducho vybu
doval Flier dobre známy Smútočný pochoď 
- III. časť Chopinovej sonáty. 

O tom, že Flierovi nie je cudzí ani svet 
romantického lyrizmu, presvedčil Flier obe
censtvo jemným, no vždy mužným pred
nesením Consola tion Des dur, Chopinovej 
mazúrky (prídavok) a Rachmaninovho pre
lúdia G dur. Romatickú záľubu v bravúre· 
a virtuozite predviedol Flier v suverénnl' 
zvládnutej Lisztovej koncertnej etude Chas
seneige a v Rachmaninovom prelúdiu g mol. 
No nie prázdna virtuozita a ohromujúca· 
istota udivili návštevníkov koncertu. F lier 
dodal týmto skladbám vďaka svojej " ar
chitektonickej" schopnosti a j presvedčivú 
dynamickú formu. 

P rokofievova klavírna suita z hudby k ba
letu "Romeo a Júlia" je pomerne častým· 
a vďačným číslom klavírnych recitalov, no· 
v takej grandióznosti výrazu a v sile, aké· 
jej vedel dodať Flier, sme ešte nepočuli 
ani jednu jej časť . 

Grandiózne umenie veľkého sovietskeho· 
umelca iste natrvalo · ostane v srdciach všet
kých, čo mali šťastie vypočuť si ho. 

Vlado Cíž.ik 

Na festi-vale súčasnej hudby v Benátkach 
malo premiéru posledné dielo Igora Stra
vinského Gesualdo monumentum. 

KONCERT 
BRA TISLA VSKE:HO KVARTETA 

Medzi najúspešnejšie komorné koncerty 
abonentných cyklov Koncer tnej a divadelnej 
kancelárie patril večer Bratislavského kvar
teta, komorného združenia Ceskoslovenského 
rozhlasu, ktorý bol 29. novembra 1960 v 
Bratislave. 

Pod tý mto názvom sme poznali už nic
koľko súborov v rôznych zloženiach. No 
Bratislavské kvarteto sn vždy ukázalo ako 
súbor, ktorý vyniká interpretačnou úrovňou 
a zrelosťou. Poslucháči, najmä tí, čo sledo· 
vali Bratislavské kvarteto v minulosti, so 
záujmom očakávali vystúpenie tohoto v pod
state nového telesa, ktoré dnes tvoria Alndár. 
Móži, Alojz Nemec, Milan Telecký a Josef 
Sikora. 

• Na koncerte odzneli tri diela rôznych 
období - k lasicizmu, romantizmu a súčas
nosti : Už po p rvých taktoch Sláčikového 
kvarteta C dur, 51. diela Františka Xavera 
Richtera, bolo jasné, že i terajšie zloženie 
Bratislavského kvarteta bude pokračovať v 
tradíciách tohto telesa . Kvnrtetisti pred
viedli tu ďalej Sláčikové kvarteto, 2. dielo 
Eugena Suchoňa, a v druhej časti koncertu 
Sláčikové kvarteto C dur, 61. dtelo Antonína 
Dvoráka. 

Richterovo Klasické kvarteto vyznelo de· 
centne a graciózne, bolo predvedené s pô· 
vabom a pochopením, ako si hudba tohto 
druhu vyžaduje. Nemalú zásluh u na tomto 
výkone mal najmä Aladár Móži, žiak vy
nikajúceho viedenského sólistu a pedagóga 
Wolfganga Schneiderhana. 

Vrchol koncertu tvorilo Suchoňovo Kvar
teto, dielo 2., ktoré tematikou, ako aj hu
dobným naturelorn, bolo interpretom veľmi 
blízke. Nádherné spevné lyrické pasáže, ba
ladrcký prednes meditatívnych melódií, dra
matický pátos a úchvatne podané živé časti 
hlboko zapôsobili na poslucháčov. 

Záverom odznelo k ultivované a p recízne 
pred vedené Dvol·ákovo Kvarteto C dur, die
lo 61. Možno azda vyčítať , že miestami 
(ll. časť Poco adagio e molto cantabile a 
III. časť Scherzo - Allegro vivo) chýbala 
prednesu široká d vor-ákovská kantiléna . a 
teplá vrúcnosť. Napriek tomu zanechalo dte
lo urelený a pôsobivý dojem. 

Celkove možno povedať, že Bratislavské 
kvarteto sa zhostilo interpretácie veľmi dob
re. Bolo vidieť, že je to veľmi kultivovaný 
a precízne vypracovaný celok, k torý veľmi 
svedomite pristupuje k reprodukcii tých naj
náročnejších diel. V tomto komornom tele
se, ktoré má zn sebou už bohatú činnosť 
v Ceskoslovenskom rozhlase, nám rastie sú-

bor skvelých umeleckých a interpretačných
kvalít, ktorý bude dôstojne reprezentovať 
slovenské interpretačné umenie nielen na 
našich, ale a j na ·zahraničných pódiách. 

F. 

KONCER~ SPEV - AKY MÁ BYT 

K najväčším umeleckým zážitkom Mesiac 
ca československo-sovietskeho priateľstva 
nesporne patril Večer presní (a nie árií) 
sovietskej národnej umelkyne Zary Dolu· 
chanovei, sólistky moskovskej S tátnej fil· 
harmónie. Umelkyňu predchádzala dobrá 
povesť nielen zo Sovietskeho sväzu, ale aj. 
z jej posledných zahraničných zájazdov, 
hlavne z tohoročnej Varšavskej jesene. 
Okrem toho sú piesňové koncerty v Bra
tislave takou zriedkavosťou, že na ich počet 
v jednom roku nám vystačia prsty jednej 
ruky. Naši speváci by sa mali nad touto 
skutočnosťou zamyslieť. Koncertný spev nie 
je len priležitosťou na verejné vystúpenie, ale· 
je aj veľkou školou umeleckého rastu. . 

Už zostava programu Zary DoluchanoveJ 
svedčí o interpretkinej veľkej a dôkladnej 
príprave a o jej širokom rozhľade v sveto· 
vej piesriovej literatúre. Poradie jednotlivých 
piesru malo presný dramaturgický plán. 
Okrem známych piesiÚ Sergeja Tanejeva. 
Roberta Schumannn a Richarda Straussa. 
p redniesla piesne, ktoré boli u nás doteraz 
neznáme. Sú to dve piesne Igora Stravin
ského (Jar a Pieseň dievčaťa z opery Ma
vra) . Tri sonety na Shakespearove te..xty oď 
Gr. Frida a 6 piesní Francisa Poulenca. 
Originálnym spôsobom interpretovala ar
ménsku ľudovú pieseň Sláviček v spracovaru 
Alexandra Doluchaňana. Všetky piesne spie
vala v origináli (rusky, arménsky, nemec· · 
ky , francúzsky: prídavky z Verdiho, Mo
zarta a Rossini.ho taliansky) . 

Bolo by zbytočné spomínať Doluchanovej 
hlasové dispozície, zreteľnú artikuláciu, 
správne frázovanie alebo opisovať jej sýty 
a nádherne altovo zafarbený hlas. to je· 
u nej samozrejmosť, ktorú dáva do služieb· 
umenia. Svoj prejav buduje na dôkladnom 
frázovnni, dynamickej výstavbe a zodpo· 
vednom výraze. Jej podanie piesní Schu· 
malliiJl a Stra ussa je skvelou ukážkou maj
strovs"kého prednesu komornej p iesne. Okrem 
vokálneho prednesu vkusne vyhráva obsah 
jednotliv)·ch piesní aj vonkajším hereckým 
prejavom. V tomto zmysle veľmi presvedči
vo vyzneli hlavne Poulencovc u Strnussove· 
piesne. 

Treba sa pochvalne zmieniť aj o vynika
júcom klavírnom sprievode Alexandra Je-

" 
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rochina, ktorý spoľahlivo v iedol umelkyúu 
k realizácii jej interpretačného zámeru, a 
tak tvorili jednoliaty celok. 

Koncert Zary Doluchanovej nebol pre n ás 
len nevšedný m umeleck ý m zážitkom. Bol 
vzornou ukážkou komorného speváckeho 
prejavu, majstrovského ovládania speváckej 
techniky umeleckej disciplinovanosti a in
teligenci~ a hlavne veľkej oddanosti spie
vaným dielam skladateľov. 

Okrem toho pristupuje umelkyiÍa k inter
pretácii celkom svojr·ázne, bez akýchkoľvel< 
manier a snaží sa čo najhlbšie preniknúť 
k podstate diela. Svojím skromným a skve
lým vystupovaním si získ:lla srdcia :vše! · 
k ých prítomných. Tak),chto umelcov SI že· 
láme aj na budúci l\Iesiac československo· 
sovietskeho priateľ s tva. 

Marián Ju.ríli 

* * * 
V Slovenskom vydavateľstve krásnej li

teratúry vyšla knižná publikácia Eugena 
Simúnha: Estetika rozvoja súčasnej hudby. 

Bohuš Hanák sólista opet·y SND v Bmti
slave, ktorý bol v minulej S';)ZÓne stálym 
hosťom opery v Linzi, dostal aj v tomto roku 
pozvanie na niekoľko vystúpCiú na uvedenej 
scéne. 

Jozef Rosinshý napísal k 15. výročiu oslo
bodenia oratór·ium Prichád=am ;:; doliny na 
te.xt Andreja Plávku pre sóla, sbor a orches
ter. 

Mesiac čs.-sovietskeho priateľ s tv a ú spešne 
prebiehal aj na našich hudobn),ch školách. 
Tak napr. učitelia a žiaci liT. hudobnej škol~
v Bratislave na 3 k oncer·toch a 1 slávnostnej 
besiedke prispeli k oboznámeniu sa širokej 

1 verejnosti so 70 skladbami od I"Usl<ých a 
sovietskych sldadateľov. Okrem toho žiaci u 
učitelia uvedenej škol~' ú činkovuli na /j kul
túrnych brigádach v kn ižnici OB, v Dome 
pionierov Klem~;ntu Gottwalda, v Klube dô
chodcov, v Len ino vom m úzeu. Na slávnost
nom zal<ľúčení i\Iesinca účinkovali: Ed. 'Wei
dinger, D. i\Iartinček a E . Repášiová. 

Dnes u7. svetozn ámemu Janáčkovmu kvar 
tetu a Filharmonickému sboru Besedy br
nenskej , ktorý v decemb ri 1960 slávil sté 
výročie 7.aloženia a umeleckej práce, odo
vzdala Rada Mestského národného výboru 
v Brne medaily Leoša Janáčka. 
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Hudobný archív 

Slovenského hudobného fondu 
pripravil materiály týchto skladieb zo slovenskej komornej tvorby: 

J. L. Bella: Sláčikové kvarteto e mol 
Jún Cikker: Tatranské potoky, etudy pre klavír 
Ján Cikker: Sláčikové kvarteto 
Oto Ferenczy: Intermezzo pre klavír 
Teodor Hirner: l. sláčikové kvarteto 
Simon Jurovský: "Melódie a dialógy" pre sláčikové kvarteto 
Dezider Kardoš: Il. klavírna suita 
Miloslav Koi'ínek: Sonatíny radostnej mladi pre flautu, hoboj, klari

net (B), fagot, trúbku, poza un u, horn u, violu, kontrabas a klavír 
(každá sonatína osve) 

Július Kowalski: Scény z rozprávok pre sláčikové kvarteto 
Dušan Martinček: Dve etudy pre klavír, Tanec pre klavír 
Rudolf Macudziríski: Obrazy z výstavy pre violu a klavír 
Alexander Moyzes: Duettino pre husle a klavír 
Alexanrler Moyzes: Dychové kvinteto B dur 
Alexander Moyzes: Zbojnícka rapsódia pre klavír 
Stefan Németh-Samorínsky: Sláčikové kvarteto g mol 
Milan Novák: Sonatína pre klarinet a klavír 
Eugen Suchoň: Sláčikové kvarteto, dielo 2 
Eugen Suchoň: Serenáda zo Slovenska: Keď sa vlci zišli, Preletel 

sokol, Sonatína pre· sláčikové kvarteto alebo súbor 
1\Iichal Vilec: Letné zápisky pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, hornu, 

trúbku, pozaunu a klavír (jednotlive) 
Ján Zimmer: Dva tance pre husle a klavír\ 

Materiály požičiava (i na trvalé používanie) 

SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND, 

Br a t i s l a v a, Gorkého 19, telefón 531-50 

KONKURZY 

Riaditeľstvo opery Divadla JGT v Ban
skej Bystrici vypisuje konkurz na obsade· 
nie týchto miest v opernom orchestri: 

l. husle : 3 miesta pre tutli-hráčov; 
II. husle: 1 miesto pre tutti-hráča; 
viola: vedúci skupiny; 
kontrabas : vedúci skupiny; . 
fagot. 
Podmienky prijatia : absolutórium odbor

. rlého učilišťa a orchestrálna prax . . 
: Prihlášky prijíma Riaditeľstvo Divadla 

JGT v Banskej Bystrici do 15. februára 1961. 

fteditelství Státní konzervatoŕe hudby 
" Ostrave vypisuje konkurz na místo uči
tele hry na harmoniku. Zádosti ·se ž.ivoto
piserlr, fádne doložené overeným opisem 
absolventského prukazu Státní konzervatore 
hudby , AMU, JAMU, VSMU a doklady o 
umelecké a pedagogické činnosti prijímá do 

28. února 1961 i'editelství Státní konzerva
toče hudby v Ostravč 1., Hrabákova ul. č. 1. 

Státní symfonický orchestr Moravská fii
h armonie, Olomouc, vypisuje k o n k u r s 
do techto n ástrojových skupin: l. housle, 
II. housle, violy, kontrabas, zástupce I. ho
boje, zást. I. fagotisty. 

P odmínky : absolutorium konservatore 
nebo akademie nebo odborná kv alifikace 
pro symfonický orchestr. 

Konkurs se ·koná v pondelí 6. a v útcrý 
7. února 1961 od 14 hod. ve zkušebne Mo
ravské filharmonie, Olomouc, Slovenská 5. 

Prihlášky s krátký m životopisem, udánim 
odborného vzdeláni nebo .praxe zašlete do 
31. led na 1961 i'editelstvi Moravské ID
harmonie, Olomouc, Slovenská 5. 

Prijatým uchazečum bude hrazeno ces
tovné. 



Gramofonové závody., :t:J· p. 
PrinOime výber nove vydaných dloubohrajicich desek: 

ORCHESTRAL~[ TVORDA 

Hector Berlioz, op. 9: Rímský karneval 
- pfedehra. Ouvertura k opere Benvenuto 
Cellini, komponovaná roku 1843 k novému 
provedení dila. Tematicky čerpá z invenčních 
pokladu opery a je skviHou apoteozou kypí
c.iho jásotu a bujné radosti. Od svého vzni
ku je tato ouvertura stálým číslem orches
trálnfch repertoáru. Hraje Ceská filhanno
nie, ifdí Václav Jiráček. Edvard Grieg, op. 
34 Elegické melodie: "Rány srdce" a 
"Poslední ;aro". Puvabné skladby pro smyč
cový orchestr jsou mistrovskými úpravami 
dvou pfsni z pfedcházejfclho opusu. Hraje 
smyčcový souhor Symfonického orchestru 
Cs. rozhlasu, fídi Alois Klima. Camille Saint
Saenr, op. 40: Danre macabre (Tanec kost
livcu) - Symfonická báseň na námet Hen
riho Cazalise se stala ve své dobe jednou 
z nejoblibenejšfch skladeb svetového reper
toáru a pfinesla svému dlouho zneuznávané
mu autoru první pronikavý úspech_ Efektne 
instrumentovaná skladba líči zcela vecne a 
s trochou ironie pulnočnf scénu na hfbitove. 
Hraje Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
(FOK), fídí Václav Smetáček. Edvard Grieg, 
op. 56: Holdovací pochod. Nejpopulárnejlf 
skladba z hudby k dramatu Bjornstjeme 
Bjôrnsona Sigurd Jorsalfar. Hraje Symfonic
ký orchestr hl. m. Prahy (FOK), ffdi Fran
tišek Skvor. 

Michail Michailovič lppolitov-lvanov, op. 
10: Kavka:.ské črty. - V horském prusmy
ku, Ve vsi, V mešite, Sardavský pruvod. 
Symfonické obrázky skladatele druhé polo
viny 19. století, pokračovatele tradice "Moc
né hrstky". Hraje Symfonický orchestr hl. 
m. Prahy (FOK), ffdi Václav Smetáček. 
Oskar Nedbal, op. 15: Z détrkého života. -
1. Ukolébavka, 2. Verce k svátku, 3. Pochod 
vojáčku, 4. Pfi klekáni, 5. Pastouškuv po
pevek, 6. První taneční kroky, 7. Veselá 
hra. Miniaturnf skladbičky z let 1901-2 jsou 
inspirovány detským životem, hlavne skla
datelova syna, kterému je také první číslo 
venováno. Cyklus patif k nejlepším Nedha
lovým skladbám tohoto druhu. Vyniká sve
žírni melodickými nápady a s porozumením 
vystihuje prostotu detské duše. PUvodne 
klavírni skladby instrumentoval část 1, 3, 
a 6 skladatel, 2, 4, 5 a 7 Václav Martinov
ský. Hraje Symfonický orchestr pražského 
rozhlasu, iídi Karel Nedbal. (Velká dlouho-
hrajfcf deska DV 5368.) ' 

KOMORNlTVORBA 

Fryderyk Chopin, op. 65: Sonáta g-moll 
pro violoncello a klavír. Fryderyk Chopin: 
Introdukce a polonéza C-dur pro violoncello 
a klavír. Jediné puvodnl skladby pro solový 
nástroj s prúvodem klavíru. lntrodukce a 
polonéza z úplného počátku skladatelovy 
tvorby, sonáta z roku 1847 je jednou z 
posledních skladeb. Hrají Saša Večtomov -
violoncello a Vladimír Topinka - klavír. 
(Velká dlouhohrajlcí d~ska DV 5683.) 

Ludwig v an Beethoven: Sonáta G-dur, 
op. 30 č. 3, Soruíta E1-dur op. 12 č. 3, So
náta a-moll op. 23 č. 4. Tfi nejkrásnejší 
houslové sonáty koncertantního stylu, v 
nichž klavírni stožka má rovnocennou úlohu. 
Hraj! Alexander Plocek housle, Josef 
Páleniček - klavlr. (Velká dlouhohrajícf 
deska DV 5692.) 

Jote/ Suk, op. 30 a op. 36: Zivorem a 
1nem. Nejvl\tší klavfrnl skladba z posledn!ho 
tvlirčfho období. Mnohostrannost a hlouhka 
obsahu se zde pojí s jedinečnou výrazovou 
intenzitou, mravní a myšlenkovou hodnotou, 
s tejne jako s naprostou puvodností hudeb
niho slohu a suverenitou techniky. O pŕá
telstvC. Drobná klavlrni skladba z r. 1920. 
Hraje Pavel Stepán. (Velká dlouhohrajícf 
deska DV 5535.) 

OPERNITVORBA 

Nikolai A. Rimtkii Kor1akov: O nevidi
telném mé1té Kitéii a panné Fevronii. Hu
debni obrazy z opery - P.l'edehra. Chvála 
samoty. Svatebni pruvod. Otok Tatarú. Bit
va u Keržence. Blažená smrt panny Fevro
nie. Vjezd do neviditelného mesta. - Zlatý 
kohoutek. Suita z opery - Car Dodon ve 
svém paláci, Car Dodon na bitevním poli. 
Car Dodon a šemachánská carevna. Sv,,t .. lh ... l 

slavnost a žalostný konec cara Dodona. 
fez • orchestrálni hudbou . poslednich 
oper významného pi'edstavitele 
ky". Díla jsou inspirována po.oacuu,n•nu 
tivy a jsou dokladem jako 
pronikl skladatel k nejvlastnejUmu 
ruských lidových povestí. Dokázal 
prostý námet lidový pi'ímo na 
nemž mohl ukázat problémy současného 
kého života. Hraje Symfonický orchestr hl. 
m. Prahy (FOK), fídf Václav Smetáček. (Vel
ká dlouhohrajfcí deska DV 5595.) 



Osvetový ústav v Bratislave vypisuje tvorivú 

SU ŤAZ 

na novú vokálnu tvorbu 

1. Poslaním súťaže je podnietiť novou slovenskou hudobnou tvor
bou ideový a umelecký rast ochotníckych speváckych sborov a 
rozšíriť túto súčasnú tvorbu v masovejšom meradle a tý m ešte bližšie 
zomknúť spevácke hnutie ĽUT k aktuálnym úlohám dneška. 

Najvhodnejšie skladby budú základom repertoáru pre V. celo
slovenské slávnosti sborového spevu 1962, kde odznejú v spoločných 
vystúpeniach. 

2. Súťaž je anonymná a môže sa jej zúčastniť každý občan CSSR 
i viacerými skladbami. Tieto nesmú byť doteraz uverejnené, ani 
verejne predvedené. Uzávierka súťaže je 31. mája 1961. Súťažné 
skladby treba zaslať na adresu : Osvetový ústav, Bratislava, ul. CA 
č. 25 s označením "SÚŤAŽ 1961". Porotu k posúdeniu súťažných 
skladieb určí vypisovateľ. Odporúčame brať do úvahy, aby po tech
nickej stránke sborová faktúra bola prístupná vyspelejším slovenským 
amatérskym súborom. Vypisovateľ súťaže zvlášť upozorňuje na ne
dostatok repertoáru pre sbory detské, mládežnícke a miešané. 

3. Kategórie súťaže sú: 
skladby a capella pre: 
a} sbory detské, mládežnícke (miešaný troj hlas - 2 hlasy 

ženské, 1 mužský}, ženské, mužské~ miešané. 
\ 

1. cena 2.000 Kčs 

2. cena 1:000 Kčs 
3. cena 700 Kčs. 

b} kantáta - oslavného charakteru (pre spojené vystúpenie 
soorov detských, ženských, mužských, miešaných a spoloč
ného záveru týchto kategórií). 

1. cena 5.000 Kčs 
2. cena 4.000 Kčs 

3. cena 3.000 Kčs. 

Kantátu treba dodať so sprievodom klavíra. Odporúčame 
typ Smetanovej Ceskej písne. 

4. Porota má právo v rámci jednotlivých kategórií cenu neudeliť, 
prípadne udeliť jednotlivé odmeny . Odmenené skladby si vyhra
dzuje vypisovateľ súťaže odkúpiť a taktiež si vyhradzuje právo ich 
uverejnenia. Výsledky súťaže budú ohlásené k 1. júlu 1961 a uve
rejnené v tlači. Neodmen·ené skladby budú autorom vrá tené. Autor
ské práva zostávajú zachované. 

SLOVENSKÁ HUDBA FEBRUÁR 1961 

ROČN[K V Č[SLO 2 

Bojujeme o nové hudobné publikum 

Pri _bilancovaní úspechov našej hudobnej kultúry, dosiahnutých od oslo
~odc!u~, }a o~yčajne najvi~c poukazuje na rozvoj hudobnej tvorby, n a 
uspesnu cmnost novozalozenych umeleckých ustanovizní, na rastúci svetový 
ohlas nášho hudobného umenia. Menej si pritom všímame skutočnosť že 
v priebehu našej socialistickej revolúcie, bez ktorej by neboli možné' ani 
pr:1ve spome~uté ~spechy, sa k':'alilatívne mení aj vzťah najširších ľudových 
mas k umenm. ľ\edos latočne SI uvedomujeme. že tu máme do činenia so 
~~1konit)rm procesom .. ktorý je odrazom socia listickej premeny spoločenského 
zt_v~ta. Preto ~apríklad nebol ~pon.tánny a v pravom zmysle slova masov)' 
zauJem o devmske predstaveme Libuše a Svätopluka čímsi náhodilým, ale 
výrečným a pre každého účastníka týchto hodov opravdivého umenia ľudu 
nt>zabudnuteľn)rm dôkazom toho, aký veľký a hlboký je záujem socialistic
kého človeka o umenie. 

_Y priebehu na~ej kult~rnej revolúcie sa vytvárajú čoraz výhodnejšie pod
mienky yre spr1stu~n~m~ vš~tké_ho cenné.ho, čo d_o pokladnice svetovej 
h_ud~bneJ k1_1ltury p~1mesh maJSlľl hudobneho _umema. Rastie počet profe
siOn~~nych 1 ochot.~u:~ych orchest;ov, spevokolov, spevoherných divadiel, 
r?ZVIJa sa koncertny ztvot, hudobne školstvo a ľudová tvorivosť. Všetka táto 
ô~!10sť je určená nášmu ~ové~u publiku. No ešte stále tu existuje viac 
vazny?h -':e?? s~a~~ov. Na J ~dneJ stra~e je u~elecká a výchovná činnosť 
mnohych I~S litucu ne?ostatocne adresna, bez pnameho vzťahu k opravdivým 
spol.?censky_m potreb~m, a preto bez želateľného ohlasu, na druhej strane 
so cora~ YJac uk~zuJe, ~e rozsah tejto činnosti nestačí trvale získať pre 
h?dnotne ~mdobne umeme všetkých, čo 01'í prejavujú spontánny , no často 
me dosť Ci eľavedomý a správne orientovaný záujem. 

_Y p_od~~~le je pr?blém nového hudobného publika v podmienkach stále 
pri~Z~Jv_eJsi.ch m~ter1álnych. i spoločenskýc~ predpokladov, ktoré vytvára náš 
s~cialistJCky dnesok, p,roblemom hudobneJ výchovy. To je, pravda, známe 
u~ mnoho r?ko;. ~asi hu~obn~ umelci oddávna správne videli v hudobnej 
vychove. mlad:ze 1 dospv:lych Jede~ z ústredných problémov rozvoja našej 
hudobneJ. ~ultuJ'?'- Sv~dCl o tom vmcero rezolúcií, počnúc azda uznesením 
II. medzmarod.ncho SJazdu pokrokových skladateľov a hudobných kritikov 
v P~~!1e (194~). Nec~)rbali a~i ~~':ažné akcie a konferencie. Jednako je však 
tera~ s1 stav · me dost uspokoJUJU<'J, lebo nezodpovedá skutočnosti, že stále 
rast1e okruh tých, čo sami majú záujem byť vychovávaní k hudbe a že čoraz 
viac sa prejavuje potreba pracovať na tomto poli systematick; a naozaj 
odborne. 
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Odhliadnime tentoraz od problémov hudobnej výchovy na všeobecnovzde
lávacích školách , ktoré sú všeobecne známe (málo sa v.šak uvaž~1j e o tom •. }~ 
azda najpálťi,·ej sí je tu nedostatok kvali~ikovan~~h. t~Ci teľov. a z~ za ler:'lJSeJ 
situácie v hudobnej výchove na pedagog1ck)·ch mstJtutoch met zaruky, ze sa 
tento stav v dohl'ndnej budúcnosti podsta tne zlep; í). Ilt~d ohná výchova na 
všeobecnovzdelúntcír h školách nic je totiž jcdin)·m p1·ostt·tedkom. ako vyrho
ván1ť k hudbe a hudbou, i keď n ijako nemožno popict·ať jej prvor:ad ~t dôle
žitosť . Ide skôt· o to, ze si ll·cba uvedomiť , aké nové form:--' hudobneJ .vyrhovy 
sirok)·ch mús sa nám skyta jú, a tieto systematicky roz,:íj~ť.. !c: pru·odzené_, 
že 0 tom majú uvažova( predovšctk~·m také umelecke mstllucte, ako su 
rozhlas. opem é divadlá, orchestre, hudobné .školy atď. No popri .formách, 
k toré ;ú pre tieto inštitúcie šperiľické, existujú v súčasnos t! cľa lšte for~ny 
šírenia hudby a v~·chovy nového náročného a vyspelého pubhka, do ktoryrh 
sa všetky tieto inštitúcie môžu a majú zapojiť . . . 

J ednou z nich je roz\"Íjanie činnosti Kru!wv pnate[o_,v. wnen~a. Yríkla? 
nitrianskeho Kruhu.· ktorý sústa,·ne p rehlbuJe a sb·alt tnuJC S\'OJU cmnost, 
čím poskytu je príklad ostatn)rm K ruhom na Slovensku, je veľk)· 1~ a_rgumen
tom v prospech .tejto formy ro~víjania koncer~né?o ž~vot~. ~rácu mlrt~nskeho 
Kruhu chm·akterizujú prá,·e t1e znaky, ktore su pr1znacne pre novy vzťah 
pracujúceho človeka k lmdobnému ume~ i~ : }Jenov_ia K.ruhu podľ~ vl?stnýeh 
záujmov sami pr ipravujú program svoJeJ ?mnost1; ~r1čom. _kladu. dor_?~ na 
vysokú úrovel'í podujatí a na súčasné umeme .. Samt z•.sk~v_aJU _nov~ch cleno:v 
Kruhu medzi ktorými sú mnohí členovia Bngád so~wlts ticke] ~race, a .naJ
novšie' začal samosta tne fungovať aj mládežnícky Kruh. V N1tr.e spravne 
spojili tiež činnosť osvetových zariadení štátnej správ~ s prá~?u Kruhu, ~de 
sa uplatňujú záujmy ši~okého spoloče~1ského . kolekt~vu. SvT~z slove.nskych 
skladateľov správne oceml význam hnutta, ktore sa zacalo v N 1tr~, a susta~ne 
napomáha jeho rozvoj. Zato Ceskoslovenská spoločno~ť p~e šír~me vcde~~y~h 
a poli tických poznatkov, ktorá by ~kôr mohla prevz.a ť r wdcme a rozV!Jame 
tejto akr ie, sa doteraz správa apatJcky. . . •. 

Celkom obchádzaná zostáva i skutočnosť, že sa u nas do takeJ strky roz-
\'íja hnutie B rigád s_ocia listicl~ei. prá~e, zd~užuj.~_cic?. najvyspel~j šíc_h p_racujú: 
rich , ktorí si vytyčuJÚ za sYOJ cJeľ ~J kulturneJ ~te z• ť.. Hud?bm umelci, ve~ct 
a pedagó~ovia, k torí sú predovšctkym pov?lant po~aha~ ~l.eno~ ~SP. v IC.~ 
úsilí nauci ť sa rozumie ť hudbe, d~tcraz tuto skvel u prJiezitost posob1ť V) -

chovne na predYoj nasich pracujúcich a sam i od n irh ·získa,·a( podnety pre 
svoju prácu nevyužívajú. Príklad národného umelca E ugena Suclwría zostáva, 
ziaľ, ojedinelý. 

V hudobnej výchove mládeže sa môžu veľmi v)rznamnc up latniť dve for
my, ktoré by mohli a ma li úzko súv isi eť. Ide predovšetkým o v ýchovné 
lwn~erty, usperadúvané koncertn )•mi agentúrami. Dotcr·ajšie skúsenosti 
( HaJmä z posledného obdobia) sú veľmi poYzbudzujúce. Do výchovných 
koncertov sa zapojili nasi najlepsí sóli sti i komorné a orchestrálne telesá. 
z.Jepšila sa .dramaturgia. t)rchto koncertov a možno už hO\'Ori ť o ich pláno
\"ltom, cyklickom orgamzovaní. Rozšíril sa aj počet miest. kde sa výchovné 
koncerty konaj ú. ~a základe dosiahnutých kfadn)rch pozna tkov možno teraz 
v. každom kraji začať systema ticky a dôsledne uspo r·adúvať pre všetkých 
ZIUkov vyssích ročníkov všeobecnovzdelávacích a odbom )rch škôl i učilíšť 
v~rchovné koncerty ako v)rznamnú súčasť estetickej výchovy našej mládeže. 

? výc? ovným.i koncertmi súvisí aj hnutie Hudobne; mládeže, ktoré v Ce
chach uz zapustilo h lboké korene, no u nús sa ešte len rozbieha. Ide v ľíom 
o to, aby mládež, u ktorej sa prostredníctvom výchovných koncertov roz
hlasu a pod. prebudil záujem o hudobné umenie, mala moznosť zúčast~ovať 
sa koncertného života s náplňou , primeranou jej záujmom, a to a j mimo 
centier n.ášho kultúrn~ho života. Hnutie Hudobnej mládeže, spočívajúce najmä 
v orgamzovaní p1·avJdelných koncertov pre mládež, rozvíja u nás Cesko
slovenský sväz mládeže za spolÚpráce KDK a osvetových. zariadení. Ukazuje 
sa však, že tu veľmi chýba pomoc skúsených a rozhľadených umeleckých 
pracovníkov, ktorí by priamo na mieste pomáhali rozvíja ť hnutie Hudobnej 
mládeže na Slovensku. Tomu istému účelu by značne pomohlo aj propago
vanie skúseností z českých akcií Hudobnej mládeže a z práce nitrianskeho 
mládežníckeho Kruhu, ktorý má rovnaké poslanie. 

S~ome':uté. š tyr~ formy rozvíjania koncertného života a výchovy nového 
pu_bhk~ me su, prirodzene, ako už bolo zdôraznené, jedinými formami, ako. 
pr•blížlť hudbu všetkým.· čo majú o ľíu záujem. J e tu napr. aj mimoriadne 
závažná akcia škôl w nenia a ľudových univerzít kultúry. Išlo iba o zdôraz
nenie tých foriem , ktoré už osvedčili svoju účinnos ť, a preto ich treba rozvíjať 
ako prvoradé. 1\·valé výsledky možno totiž dosiahnuť iba sústredením sa na 
niekoľko hlavných akcií, do ktorých treba zapojiť všetky sily. Chybou do
terajšej práce neraz bola nesústavnosť, nedostatočná náročnosť a improvizo
,·anosť. Vážne bola zanedbaná príprava kvalifikovaných kádrov p re hudobno
v)rchovnú prácu, pre ktorú sa. tiež nepodarilo získať všetkých hudobných 
umelcov. V hudobnovýchovnej praxi sa nepriaznivo prejavuje aj skutočnosť 
že sa vlastne ani nezačali rozpracúvať otázky metodiky mimoškolskej hu: 
dobnej výchovy ml ádeže a dospelých a že sa nezovšeobecnili skú senosti, ktoré 
sa · U nás doteraz získali. 

To všetko svedčí o tom , že je už naozaj načase, aby sa všetky príslušné 
spoločenské organizácie a inštitúcie spoločne pustili do riešenia úloh, ktoré 
na úseku hudobnej v)rchovy širokých más nastoľuje náš spoločenský vývoj. 

Členovia Kruhu priateľov a milovníkov umenia 
pri PKO v Nitre na koncerte z diela Dezidera 

Kardoša 
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JAHOSLAV JIRA N EK 

Ku konferencii o umeleckej kritike 

Konferencia o umeleckej k1·itike prichádza ako na zavolanie, pretože sa 
nahromadilo uz príliš mnoho problémov a otázok,· ktoré treba zodpovedne 
riešiť. A ricsi( nejaký problém ·zodpovedne môže v najlepšom zmysle slova 
len kolektív, kolektív zodpovedn):ch pracovníkov v tom-ktorom odbore, ak)' 
budú zaiste predstavovať aj delegáti pripravovanej konferencie. 

J e ťažko v krátkom článku vyjadriť, čo všetko očakávame od konferencie. 
Mala by po\'edať svoje zásadné slo\'O ku \'Šetkým trom najdôležitejším ka
tegóriám problémov a otázok: k otázke nového spoločenského poslania ume
leckej kritiky v podmienkach dovršovania socialistickej kultúrnej revolúcie, 
k otázke vzťahu kritiky k našej novej, vznikajúcej socialistickej umeleckej 
tvorbe a konečne k celej tej spleti problémov noetick)rch, kultúrnopolitických 
i prnktick)rch otázok organizačnopolitických (napr. stav kultúrnych rubríl• 
našej tlače ap.), ktoré prináša vlastná kritická prax. 

Na niektoré základné otázky noetické (vzťah objektívneho a subjektívneho 
v procese kritického hodnotenia, vzájomn)' pomer vedeckého a umeleckého 
elementu v kritickej činnosti a s t)rm súvjsiace postavenie kritiky umenia 
medzi činnosťou vedeckou a umeleckou, vzájomn)' vzťah ideológie a osobného 
umeleckého vkusu kritika a ich noetický význam) a ich riešenie som sa 
pokúsil ukázať v stati "K metodice hodnocení umeleck)rch dei" (Hudební 
rozhledy 1960, č. 18, str. 745-750),· na ktorú v tejto súvislosti poukazujem. 
Nejdem tu preto opakovať vývody tejto state a obmedzím sa radšej na nie
ktoré ďalš ie otázky, ktoré si podľa mojej mienky zasluhujú zvýšenú po
zornosť . 

J e to predovšetkým otázka s tr a n í c k o s ti našej umeleckej kritiky. 
'l'ažko popierať, že naši hudobní kritici, najmä z radov mladej generácie, 
v poslednom čase veľmi poľavili v straníckosti, princíp ktorej sa usilujú na
hradzovať ak)rmsi pseudovedeckým objektivizmom. Súvisí to zrejme s tým, 
že idea straníckosti sa ešte stále chápe len veľmi povrchne, vulgárne, al<.oby 
šlo o nejaký vonkajší predpis, ktor)' "diktuje" strana ap. V skutočnosti má 
princíp straníckosti hlboký význam noetický, pretože samotný pojem stra
mckosti nie je odvodený od pojmu "strana", ale vyjadruje kategorickú po
žiadavku straniť - p ra v d c, ktorú vyhlasuje strana ako vedúca sila 
všetkého nášho spoločenského , a teda aj kultúrneho života. 

Noetick)· , ·ýznam straníckosti nám najlepšie vyplynie z úvahy nad život
nosťou kritických súdov. Je totiž dobre známa skúsenosť, že niekedy i od
borne vysokofundovaný teoretik sa stáva celkom bezradným tvárou v tvár 
umeleckému dielu, ak ho má správne zhodnotiť, pokiaľ zotrváva na pozíciách 
akademického, v svojej podstate buržoázneho objektivizmu. Takémuto teore
tikovi sa javí dielo z jednej strany tak a z druhej zase inak podľa toho, ako 
rôzne "prehadzuje akcenty•' svojich kritických úsudkov, takže nakoniec to 
:zhodnotí takým "objektívne vyčerpávajúcim" spôsobom, že mu z. toho na
pokon nevyjde nijaké konkrétne zhodnotenie alebo len zhodnoteme celkom 
bezradné a náhodné. 
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Na~roti tomu ~rtiik ~t?ja~i pev~e na pôde straníckosti je chránený pred 
ná~od1losťou SVOJIC~ ~ntiCkych } udo". podľa. toh~, ako vie s traniť pravde, 
t. J· . odhaľovať t~ptcke .v spol?ce~skeJ sku~ocnost.1, zodpovedajú~e posudzo
vanemu umeleckemu d1elu. Nie Je Lo take efektné ako rôzne akademické 
~kvilibris t_ik?' ~ ľojmosloví1~, kt? ré s obľubou používala napríklad tzv. 
struktural!s~1cka sko~a· •• ~le Je to. 1 vedecky nezrovn ateľue plodnejšie, i keď, 
pravd?, ~~~z oveľ~ ta_z~te,._Pretoze. t? vyžaduje - dobre poznať život. Cím 
pravdnreJSie pozna kritik z1vot svoJeJ spoločnosti a svojej doby a čím hlbšie 
vie ?~hadnú~ ~ák.on~té ten?encie je~o. vývoja, tým životnejšie budú. prirodze
ne, 1. Je~ o kr_ttl~ke su~~' t?'m. tr,·aleJŠia bude ich platnos ť. To, pra\'da, nezna
mena_, ze am tieto krillcke sudy nemôžu byť prekonané, pokiaľ bude ďalším 
\'ýVOJOm prekonaná samotná doba, ktorej sú y )·razom. Môžu hyC vsak práve 
len prekonané_, no nikdy nestratia na svojej pravdivosti, pretože vždy zostanú 
hlboko pravdtvým dokumentom svojej doby. Napokon už Goethe správne 
postihol, že schopnosť dlhodobej aktuálnosti a platnosti si zachováva oveľa 
s~ôr tzv. "časové" n ež tzv. "nadčasové", ktoré býva často mŕtvo narodeným 
d1eťaťom. Ako doklad a stále aktuálne poučenie o tom čerpáme i z diel veľ
kých bo!?vn! kov, kt?rí . bol~ vždy_ čo naju.žš}c spätí s ,~časovým", t. j. svojou 
dobou, Cl uz to boh veľk1 ruskt revolucm demokrati alebo u nás Zdenčk 
Nejedlý, S. K Neumann, Julius Fučík a i. 

A ešte aspoú ej dnu vec, ktorú treba zásadne ujasniť: v čom sa kritici 
môžu a v čom sa navzájom nemôžu rozchádzať. Nie je možné aby sa kritici 
rozchádzali v zásadných ideologických otázkach, ako je otázka' spoločenského 
v)rznamu hudby; vzájomný vzťah a spojenie hudby s ideolócriou ako sú 
základné požiadavky našej realistickej estetiky, požiadavka ~ár;dnosti a 
demokratičnosti prejavu atď. ~1ôžu sa, pra,·da, čiastočne rozchádzať v ume
~ecl~om hodnote?í jednotlivých zjavov, jednotlivých umeleckých výkonov ap., 
co_ Je celkom P.l'lľodzené :-' um:l~ckej tvoriv~j diskusii, ktorá je jednou z pod
~menok zdraveho rozVOJa naseJ umeleckeJ tvorby. Zámena týchto otázok 
Je však n.eprípustná, pretože j ej dôsledkom je zámena kritikovho individuál
neho subJektívneho prínosu za subjektivizmus. Myslím, že nebudeme ďaleko 
od_ pravdy, keď k?rene subjektivistického nebezpečenstva v našej umeleckej 
kntl~e z posledneJ doby budeme hľadať - popri dezercii z pozícií straníc
kosti a ruka ; ruke s ňou - práve v tomto základnom, mieme povedané, 
nedorozumem. 

Dnešní kritická osobnost musi rliSt z hlboké znalosti spolcčenských procesu, 
ze zápalu pro naši komunistickou včc, z hluboké lásky k životu a k umeni. Bude 
mít nejen citlivé pochopeni pro um<!leck)r organismus, ale na rozdil od Saldy 
také jasný svetový názor, hezpcl'nč ho orientující v složitostech společenského 
' ')Toje. Její mči'ftka musí h~'t ohjektivní, nesmi je prekrýt vkus a zaujelí ... 

(Milan .Tungmann: Co kritiha muže, Literárni noviny č. 6, 1961) 
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J. K A L A SN I K O V 

Straníckosť - životný základ metódy 
socialistického realizmu 

}.Ietóda ~ocialis tického realizmu yznikln 
ako ZO\'Šeob ernen ie. ako l ,·ori ,·~ ozrejmeni t> 
skutočnosti v samotnej pra.'<i nmt>n in. nad
ch~·nn j rkeho sn idenmi socinlistickej pre
stnvhv S\'etn . 

Trórin mP.t6<h- socinli>til'kého reali zmu. 
ktorú jr ,·rcl cť'kým zovšeob e<'nením praxe 
r·rnlislick ého umenin z pozícií marx izmu
lr ninizmn. n f'holn n nni nic je dog mo11 nni 
zhicrkon n oriem n prrn ·idicl. ale tvoriy\•m 
n:h-orlom. T úto metúrln pouknzovah nn .z(r
klndné princípv prístupu umelca 1m skn
toi'nMti. nln nike!~' mu n epredpiso,·ala tYor
b u. 

Z:Jtinľ , ·šnk do~mntici n ntlgnriz:ítori po
,·nžujr'r metórln socinlisti<'kéh o realizmu zn 
nl'mrnnv ~úhrn uri'it-\·ť'h norif'm. ktoré 
tvorbp 'môžu iba prekážať. Počas ~poro,· 
o socinlistick v realizmus. ktoré sn rozvinuli 
11 nás i zn h.ranicnmi. n eprintelia socialistic
k <·h o realizmu, prcdovšetk~·m revizioni~ti 
v l'~ letikt>. takto vysvetľovali princípy so
c ialiotického realizmu a potom tento výldnrl 
mobili terčom svojej kritiky . 

Z t\·ť'h to dôvodov jf' prekonanie n:í ;;led
];ov d og-matizmu n vulg-arizt'icie v tejto o
t:í:r.ke jl'dnon 7. podmienok t'rspešného bojn 
s rcvizioni:r.mf>m. 

J edinou sp r:'nmon vedeckou mctórlon rii'
Šf'n ia tPjto {rloh~· je historick~· prístup k 
v~l'tl;~•m ottr:r.l<nrry tcúrie a p ra.'<c socinlistir
kf>ho realizmu, prekonanie knždej norma
tívno"ti. 

Historické hľadisko umožríuje so všctkon 
dôkl::tdnosťon n ncvvnút iteľnos(ou dokúzn( 
existf'nciu ohjckth•nych prcdpoklndov pre 
v:r.nik umenia socialistického realizmu n 
j~>ho metódv ako n ového. v,·ššiehf> stuprín 
rozvoja socialistick ého umenia. Pri takom
to prístupe sam~' od seba odpadnú dohady 
o :r.úmem om z:-t\'!'dení tak éh o umenia a jc
ho teórie. čo j<' hlavným " tromfom" revi
zionistov. Fakt historickv zákonitého roz
voja umen in socialistick~ho re:rlizmu ulm
:r.uje neopodstntncnosť a ncpriateľskú za
hrotenosť rc";zionistick~·ch útokov nmí. 

Stúdium dotr rnjších historick ých skúsc· 
ností socialistického realizmu, analýza jeho 
teórie a pra.'<c v pohv be a v rozvoji. v~r
tv:íra predpoklady - čo treba zvlášť zdô
rn:r. niť ~ pr·e zistenie skutočne trvanliv-\rch 
a 'iáldad ných prvkov a princípov sociÔ.Iis-

54 

ticl,ého reali:r.mu , ozrejmenie a rozpraco,·a
nie k torých je hla,·nou írlohou teórie. 

A ko je znúmc, umenie socialist.ického re
a lizmu \'Znikít potom, kecľ sa ,-~·tvorí teó
r·ra Yedel'kého socializmu, kerľ robo tnícka 
tr· icda, ozbrojenú touto teóriou, vvtvúra 
m:u~is ticko-leninskú komunis tickú ; tranu. 
ktorá je schopnú :r.abezpcčiť a dovŕšiť v í: 
ťazstvo socialistickej revolúcie. Socialistická 
irleovosť, usmcrr'rujúce pôsobenie komunis
t if' kej str·any a straníckosť tvorby sú roz
hodujúcimi základmi umenia socinlist.ického 
realizmu. 

Zbtn-iC socia listickv realizmus tohto zú
kladu znamená prekrúti ť jeho zmysel a 
podstatu. 

Nic n áhodou revi:r.ionisti rôzneho odtier'ía. 
maskujúc sa buržoú:r.no-anarchistický m hes: 
lom .. slobody , ,·orby", útočia predo,·šetkým 
n:J pr·incíp s traníckost i socinlistického rea
lizmu, odmietajú ne,·yhnutnosť s traníckeho 
usmerríovania procesu ron·oja u menia ako 
čnsti socia lis tickej kultúry. 
. Tot? .~tanovisko nachádza teore tické "po· 

srl neme v nftvrhu programu Sväzu komu
n_istov Juhoslávie. ktor)• sa preberal n:J 
sredmf>m sjazrlc SI.\:J v npríli r. 1958. Tento 
pr·ogram, ako je znúmc, je manifestom sú
casného revizionizmu. J eho protimarxistic· 
ld t n protileninskú podstata bola dôsledne 
?dhalcnít straníckou tlnčou a zvlášť pre· 
):\\'Om N. S. Chruščova na VII. s jazde Ko
munistickej stmny Bulharska. 

Autor·i nún·hu programu SKJ sa celkom 
Otlch~· lili od leninského učenia o strane, o 
jej cha raktere. o jej mieste v revolučnom 
boji robot níckej triedy a p ri budovaní no
v ej komunistickej spoločnosti . V súlade s 
t~·m vyhl{rsili : "Predstava, že 'komunistické 
s tra ny majú monopol na každú formu ú
silia o socializmus a že socializmus sa v y
jadruje len , . nich a len nimi je tlmočený 

je teoretick y nesprávna a prakticky 
lrplne škodlivá."1) 

Pokusmi predstaviť Yedúcu úlohu komu
nistickej strany " súčasnom rcvolul'nom 
robotníck om hnutí ako ,.monopol", k torý 
potlľn ich mienky spósobujc revolučnému 

') Citované !'Odfa článku P. Fedosejeva, l. Pome
lova, V. Cerpakova .,0 projekte programmy So
juza komunistov Jugoslavijl", Komunist, 1958, 
č. 6, str. 20. 

lrou tiu ilJa skorl u. autor·i progt·amu SKJ 
ú plne popÍt' rajú vedúcu úlohu stranv v so· 
··ialistickom št:ítc. De:n a;:-Of.!il'k~· tn :dia. ze 
hPzpr·r?s t~·c?ná. účast konu11ristiekcj stran~· 
,. soctahstrr·kej y-\·s tavbe ako nsmerríujúrPj 
" organizujúrt>j ~i ly bude maC za nirslcdok 
/ rastan ie_ š t ~ítncho n str·nníckcho ap:u·útu a 
hYrokr·at r ť'kn p r·emcnu ~tran ~· - Tak\· mto L\ ' r 
•k n im opakujú nepravd~- trockistit:k\·ch v\•
' " ~·:"1 ~,-- _ .\t~tori p ro:;rrnmu .' J.\.1 " 'prot·l'; e 
-< •rmh~:•ť'kl'.! v~·~t~vb~· p r·r•nt•clrúvnj l'r s tra
.,,. ::1oznost b~·t rba .. lllt-o lo;; i <'k~' rr r fakt o
m nr , ;·~:rktor·onr roz~:oja ~oeialis t irkého. po
' ~dorm~ a nan·huju ~tmnc úplne sa 
/ r't f'lmnt toho. ab~· b ola aj .. politick\·ur 
f:rktor·orn", . .f<lktorom m o•·i". l) · 

\'šc:ky tie tn rc, ·izionistif'ké. leninsk ému 
rrt'·cniu a strane nepriate[sk é t(·zv sa vzťa
h ujú aj na oblas( kultúr·,·. All' · umenie n 

li tc•·a.túra_ zba,:c.ná rozhod~cj a p rincipiírlncj 
,t r:UH<'kCJ pohtrky sa nevvhnutnt• dos táva 
pod vpl ~·v bur·žo:'rzncj ide~lógie a buržo:'rz
neho umenia. To sa sta lo y Julrosl:h -ii. Sta
i·i sa obozn úm.iC s liter·árnvmi žurnfrlmi a 
:7.urnítlmi . o .. umcní Yôbcc, k'toré ,~·r·húdzajú 
Y .f uh~lnnr. nb~· sme sa preS\'ec!Ci li o tom. 
akú miešanina a f'ltaos \'l:ídma ,. súčasnom 
juhoslovanskom umení a zd úsC v kritike ::r 
te•:•!'_ii. Y tomto kaleidoskope _ n a jrozmani-
1 P~s ach_ sme_~-~v a zoskup_c~í sa však pritom 
~talc JaSnCJs re a mocneJŠrl' v ynímajú sme
,.~-, ktoré sa orientujú na b u,../.oázne umeaic 
Z;í~ad_u .. V kritike a teór ii ud:í vajú tón re
v rzaorustt a p_:opaguje sn rea kčnú buržoáz
na . este tika . . Zi,·ot takto oči";dnc uk:J zuje. 
k comu _vedre a pre koho je v ýhodnú rc
, ·izia lcnmského učen ia o strane, o je j YC
dúcej úlohe v socialistickej v ýstavbe.' 

Je charakteristické, že všetC'i r evizionisti. 
útočiac nn socialistick ý realizmus, zvl{rš( 
l rorlivo napúdajú princíp straníckosti ume· 
n ia socia listického realizmu, vediac, že s tra
ní_ck?:~ ( _)e v soci::rlistickorn realizme naj
dolezrteJs ra. Prostrtcdky Útf>ku nn princíp 
stranickosti, n a zásadY str·anícl<cho r iade
nia v oblasti umenia · a lite ra túr·y sú vše
obecne jednotv{rrne. 

Prv ako u\·edieme p ríklady revizionis tic
k~·ch útokov na socialistický realizmus, tre
ba poznamena ť, že všetky majú celkom 
vyh ranený polit ický zúklad. R evizionisti 
a j keď svoju " kr:i tickú" činnos( f>hraniču{ú 
na . oblasť _m;reru.a , vychádzajú z odmiet· 
nulla marxrstrcko-leninského umenia vôb ec. 
vy hlasujúc ho za " zastaralé". a žiadaj ú je: 
ho írplnú revíziu. V našej tlači sa v t omto 
ohfa~.e ~Ivúdzali_ ~ha;akteristiC"ké výroky za
hramcnych renzromstov. Takt o napríklad 

') tamže, str. 31. 

T. Tinrofejev u,·údza. ze článok A. Levina 
: ~ _P. H.obcrtsona v amcr·i .. kom žurnúli Po
lrtrc?l a~fers" (október 1956) obsahuje ~~vo
r·_enu YyZ\·u, aby sa •·c,·idonrli nie len Sta
lr?o' :e dogmatické ,. fornml~·". ale i celé 
ucenrc_ :Ia_rx_n, Engelsa a Lenina.2) 
. H_e_nzrom~~ ne1~1ôžu n':br:a( do úvahy 
~ d!,u rozsrr~nost marxrs llcko-leninskýrh 
•_rl~ r v Iu?ovych masúch. a preto i m je 
.tazko robrC LÚtf> redziu b ez maskovania 
~ou:i:! '·ajúc reakčn~·mi buržoázny m i ideo~ 
logr~l~ ')·~r·acova~~é prostriedky, hovoria 
~e~·~zwmstr o b oJI proti " sta linizmu", hlú
~aJu. h_esl? "náro_dn_ého komunizmu", ,.hu
nr:uustrC'kcho socrahzmu" a tď. Revizionisti 
zr.rc~kaked:-: vystupuj~ _b~:r. maskovania aj 
l'' olt . metodam socrahstrckého realizmu. 
Spr·avrdla hovoria o boji proti do"ma t.izmu 
o . "_ž~anovšline", o "staliniztneu 

0 

a o nd~ 
mrm~trovaní. Yeľmi radi by sa v y dúvali 
za tych, ktorí majú úprimnú s tarosť o o
sud~: s~časného pokrokového umenia. 

ľ\ ae J~ ~re~sa možné zakryť nepriateľsko
oportumstrcku pod~ tatu re\'izionizmu d o
kor;ca ani " špecifick~·ch otázkach umenia 
a h_teratú~y: q to Yiac, že rúektoré V)~Stú
pema re~·,zwnrsto~· . '!možtíujú túto podsta
''! b_czp ecn e odhahr. fakto zradcovskú rcvi
ZI~ru~trcl~~~ skupina Imre Xagya-Losonczyho, 
prtpranrJuca kontrare,·olucné ncpokf>je v 
~laďarsku, " oblasti umenia h orlivo hlá
"'~ la zivelnos( a každ)r pr·incip usmerňova
n ~a '_'Yhlasovala za hrubé administrovanie. 
La~~ra.rny. Yedec ~~orgy Lukäcs hneď po 
pripil mres la mmJslra kultúry vo v láde 
ln_ll'~ N~g~a sa P?n_úhľal ')·hlúsit: , že je 
paott kazd_emu a dmmastrovanru u priamemu 
za~a~10var;m do záležitostí litera túry a u
rn.ema (vaď rozhovor Lukúcsa v Szabad-
ncp, október 1956) . " 

Trt·ba pozn::rmerlať, že takéto s klúrínnie 
sa tn·cd Yofnosfou rozvoja umenia n ebolo 
no,n~ou. l_Jž p~d t~rnll? Lukács~wým vy
hlasenu~ ruektor1 deJatelia urnema v Poľ
sku . n aJprY na _19. zasadaní pr·acovníkov 
k~l~ury a u_mema a n eskôr v početn)•ch 
pr eJavo~? ustnych a tlačen ~'ch yy zývali 
oslobo_dtt sa od akéhokoľYek straníc'keho 
ved ema.: z•~ ujme skutočne slobodného a 
bczpre~a~~~veho rozvoja umenia. Každý 
usmerr;nJUCI p~kyn strany v SSSR a v 
P?ľsk~J ľudoveJ republike považovali za 
da_rckllvu a adn~ini~tro_vanie, ktoré prekáža 
l\ orbe, _a ~ko nl\·ehzuJe umenie, ta k ho a j 
schemata_z~•Je. Podľa nich treb :J umelcovi 
poskytnut možnosť živelného "samovyja-

0
) T. Timofejev, O nekotorych čertach sovremenno
~~ 1~evlztonizma , Voprosy tstortjt KPSS, 1958, 
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drenia", a to vr~j spôsobí neb),valý rozkvet 
súčasného umerna. 

Pokusy znkr)<vať reviziu zásady straníc
kosti w~enia a zásady straníckeho riadenia 
v oblasti umenia poukazovaním na ,.stali
nizmus" sú nečestné, demagogické, robené 
nečestnými spôsobmi. SkodJi,·é následky 
kultu osobnosti J. V. Stalina, ktoré sn zá
porne odrazili na rozvoji umenia a litera
túry, nemajú nič spoločné so zásadami le
ninskej straníckej politiky v oblas ti kultúry, 
obnovenými X,'C. sjazdom KSSS. 

Revizionisti Maďarska, JuhosJá,-ie, Poľ
ska vefa písali o tom, že straníckosť umenia 
nive!izuje umelcov, robí ich tvorbu jedno
tvárnou, neposkytuje možnosť akéhokoľvek 
prejavu osobnosti. Podobné tndenia nie sú 
nové. Už dávno sa hlásajú na stránkach 
reakčnej buržoáznej tlače a súčasní revizio
nisti tieto ohováračské výmysly iba pod
chytili. Nám, svedkom búrlivého rozvoja 
sovietskeho umenia vo všetkých oblastiach, 
poznajúc.im neopakovateľný indi,·iduálny 
štýl našich spisovateľov, skladateľov, umel
cov, režisérov a hercov, sa tieto revi?.ionis
tické uzávery zdajú priam nehorázne. 
Skutočne, revizionisti falšujú zre jmé fak

ty rozvoja umenia a literatúry. Ako je zná
me, kričia o nivelizácii a súčasne útočia na 
realizmus. R ealizmus vyhlasujú za zastaralú 
metódu umenia, za neschopný odraziť prud
ké konflikty a protirečenia súčasnosti. Navr
hujú "vštepiť" súčasnému umeniu moder
nizmus a dekádenciu. Práve v tomto sa pre
zrádzajú. Ukazuje sa, že všetky polemiky o 
zásade straníckosti umenia, ktorá "\Taj ve
die k nivelizácii umeleckej tvorby, sú dobré 
len na to, aby sa likvidoval realizmus a po
skytla sa plná sloboda súčasnému degenero
vanému reakčnému buržoáznemu umeniu. 
Tak sa stalo v Poľsku, kde pod • vplyvom 
revizionizmu zosilnel mútny prúd dekadent
ných diel. Teraz sa situácia v Poľsku roz
hodne zlepšuje. Ozdravujúce pôsobenie poli
tiky PSRS je nesporné. Hevizionizmus utŕžil 
vážne rany. 

Nemohlo to byť inak. Každý, kto len tro
chu pozná dejiny umenia XX. storočia, vie, 
ako únavne jednotvárne sú všetky izmy bur
žoázneho umenia, hoci ich reprezentanti spra
vidla vzájomne pestujú nezmieriteľné nepria
teľstvo. Naproti tomu ani jedného wnelca 
realistu, majúceho skutočné nadanie, nemož
no stotožniť s in)•m. 

Dokonca aj v Cíne, t akej vzdialenej od 
Poľska, len čo ožili buržoázne živly, precho
vávajúce kontrarevolučné idey reštaurácie 
starých bur-.loúzno-feudálnych poriadkov, sa 
revizionisti v oblasti umenia a literatúry 
hneď stali nkúvnymi. J e evidentné, že v de-
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moluatickcj Cíne, budujúcej socializmus, vy
rástol revizionizmus v umeni a literatúre 
na nepriatefskom politickom prúde. l:;ola to 
straníckosť umenia. stranícke riadenie ume
n.ia , na čo predo~·šetkým sústredili čínski 
rcvi>:ionisti paľbu. Zástupca vedúceho odde
lenia propagandy úV KSC súdr. Cžou Jan 
cha rakterizo,.-al revizio1úzmus v literatúre a 
v umení ako líniu, ktorá ,.pozostáva v popie
rnní toho, že litemtúra a umenie majú sl úžiť 
pracujúcemu ľudu, v popierani vznešeného 
poslania slúžiť revolučnej politike, v popie
rani triednej povahy literatúry a u menia 
v triednej spoločnosti. Hevizionizmus po
piera a prekrucuje tradície národnej kultú
ry, popiera nevyhnutnosť ideového preorien
tovania a nakoniec popiera vedúcu úlohu 
strany, čo sa týka literatúry." 1) 

2 

Uvedené príklady revizionistických úto
kov na zásadu straníckosti umenia - a ich 
počet možno fahko zvýšiť - znovu zdôraz
ľwjú, že rozpracovanie zásady straníckosti 
w11enia v leninskom ponímaní má v súčas
nosti veľký význam. 

V geniálnom článku V. l. Lenina "Strana 
a stranícka literatúra" sú zdôvodnené prin
cípy straníckeho riadenia v oblasti litera
túry a umenia. LFJnin dokazuje, že len stra
nícke riadenie zabezpečuje wnelcovi skutoč
nú slobodu tvorby, ozajstný pokrok ume
nia. "To bude - hov oril V. l. Lenin o no
vej literatúre - slobodná literatúra, a to preto, 
lebo nie ziskuchtivosť, nie kariéra, a le idea 
socializmu a spolucítenie s pracujúcimi bu
dú získavať nové a nové sily do jej radov. 
Bude to slobodná literatúra, lebo nebude 
slúžiť presýtencj hrdinke, zunovaným a 
v masti sa topiacim "horn)•m desaťtisícom," 
ale miliónom a desaťmiliónom pracujúcich, 
ktorí sú výkvetom krajiny, jej silou, jej 
budúcnosťou. Bude to slobodná literatúra, 
oplodňujúca posledné slovo revolučného 
myslenia ľudstva skúsenosťami a ži,.-ou prá
cou socialistického proletariátu ... "2) 

Lenin teda odsúdil zdanlivú slobodu umel
ca v podmienkach nadvlády kapitálu, kclľ 
ho celý spoločenský systém pripútaval k zla
tému mešcu. 

V. I. Lenin v tejto stati s vyčerpávajúcou 
plnosťou odhalil obmedzenosť a falošnosť 
bw-.loázno-individualistického ponímania slo
body tvorby. Tézu tzv. " nezávislosti" tvorby 
wnclca Lenin charakterizuje ako buržoázne 

') Komunist, 1958, č. 7, str. 124. 
2) Lenin, Spisy, zv. 10, str. 37. 
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hľadisko : " ... absolútna sloboda - písal 
V. I . Lenin - je buržoázna alebo anarchická 
fráza (lebo ako svetonázor je anarchizmus 
bmžoáznosť naruby). Nemožno žiť v spoloč
no~t i a byť nezá,;slým od spoločnosti. Slo
boda buáoázncho spiso,·ateľa, umelca či he
recky je iba maskovanú (alebo pokrytecky 
mnsko'"aná) zii,·islosť od peľíažného žochu, 
<Jd podplácania, od vydržovania. " 1) 

Takto podstata b uržoázncho individualiz
mu v umení je vlastne pokusom zakryť a 
zamnsko\"af skutočnú z:h-islnsť umelca v ka
pitalistickej spoločnosti . V s\"etle t)•chto le
ninských téz sa mimoriadne jasnou stáva 
nc,-.-aživosť súčasného revizionizmu, vystu
pujúceho proti zásade straníckosti umenia. 
H•·'"izionist:i v tomto ohľade nie sú ničím 
in)·m ako epigónmi buržoúznych ideológov 
zo začiatku storočia, s ktor~·mi bojoval V. 
l. Lenin. 

Je významné, že v stati "Strana a straníc
lu: literatúra", napísanej, ako je známe, roku 
1905, V. I. Lenin upozoriíoval stranu, že pri 
realizácii svojej politiky bude musieť pre
konať silný odpor p ríslušníkov umeleckej 
inteligencie, k torá sa vôbec nie odrazu (a nie 
všetka) môže oslobodiť od buržoáznych pre
žitkov. A najživotnejšou z týchto prežitkov 
je téza o "absolútnej slobode" tvorby umel
ca. Hľa, čo písal Lenin: .. Ba hádam sa aj 
nájdu hysterickí inteligenti, čo začnú lamen
tovať nad takým porovnaním, ktoré poni
žuje, umŕtvuje, "byrokratizuje" slobodný 
ideový boj, slobodu kritiky, slobodu literár
nej tvorby atď. atď. V skutočnosti by ta
kéto lamentácie boli len výrazom bUI·žoázno
inteligentského indivit!unlizmu.2) 

Tieto argumenty "buržoázno-inteligentské
ho individualizmu" v svojich útokoch nn zá
sadu straníckosti a na leninské normy stra
n íckeho riadenia umenia opakujú súčasní re
vizionisti. Podobné nálady sa do istej miery 
rozšírili a j v prostredí sovietskej inteligencie. 

Prirodzene, upozornenie V. I. Lenina, že 
k otázkam umenia a literatúry nemožno pri
stupovať šablónov;te, že nemožno tvorbu ni
velizovať, že je potrebné brať do úvahy špe
dfické osobitosti každého umelca - nikdy 
nemožno pustiť zo zreteľa. Pri tomto je 
však potrebné zdôrazniť, že to sú iba zvlášt
ne formy a spôsoby uskutočňovania straníc
keho vedenia v oblasti umenia a literatúrv. 
Y. I. Lenin hneď po tomto upozornení -v 
s ta ti "Stranícka organizácia a stranícka lite
ratúra" napísa l : "To všetko je nesporné, no 
toto všetko dokazuje len to, že literárnu ob· 
lasC strarúckej práce proletariátu nemožno 

') Lenin , Spisy 10, str. 36-37. 
'l Lenin, Spisy 10, str. 34. 

šablónov;te stotožňovať s inými oblasCami 
straníckej práce proletariátu. "3) 

Tieto leninské tézy si zachovali svoj trvalý 
význam až do našich dni. 
Pripomeňme, a ko sa formovalo sovietske 

umenie. Leninské tézy o straníckosti litera
túry a umenia zabezpečili nevídane rýchle 
dozrieYanie revolučného umenia v podmien
kach diktatúry proletariátu. Uskutočnil sa 
naozaj historický zázrak: za nejakých se
dem-osem rokov po Októbrovej revolúcii sa 
vytvorila nová literatúra a nové umenie. 
9:iveln)r rozvoj umenia by nikd y nebol do
siahol také výsledky. V priebehu celého tr
nmia našej socialistickej spoločÍ:10sti strana 
pomáhala sovietskym umelcom rozvíjať a 
upevňovať wnenie socialistického realizmu. 

Vo všetJ<~·ch etapách rozvoja socialistickej 
spoločnosti komun·istickú strana usmertwvala 
tvorbu re,·olučných umelcov na restu rea
listického umenia, chrúniac ich od každého 
d ruhu cudzích a škodlivých vplyvov, zavše 
sa maskujúcich a j arcirevolučn)•mi frázami . 

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť 
jeden stranícky dokument, k torý má ne
smierne veľk)·. principiálny význam. Je to 
list DY KSR(b) " 0 proletkultoch", prija tý 
na priamy pokyn V. I. Lenina. DV KSR (b) 
, -yz)rval \"Šetkých dejateľov kultúry mladej 
socialistickej republiky rozhodne sa postaviť 

·proti zástancom marxizmu nepriateľskej 
idealistickej filozofie rozlcladajúceho sa bur
žoázneho dekadentného umenia, ktoré pevne 
zakotvilo v pmletkultoch. Pri tomto DV 
T\SR(b) p ripomínal, že tie to " módne" ná
zory vôbec nie sú nové. Zmenila sa f razeo
lógia, ale podstata zostala. "Tie isté pro ti
marxistické názory, l<toré tuk pyšne roz
kvitti po porážke revolúcie r. 1905 a niekoľ
ko rokov (1907-12) zamestnávali mysle 
"sociálnodemokratickej" inteligencie, opája
júcej sa v čase reakcie "bohostvoriteľstvom" 
a rozmanitými odrodami idealistickej ťilozo
fie, tie isté núzory sa protimarxislické slm
piny inteligencie v zamaskovanej f01·me sna
žili vštepiť proletkultom. "4) 

Občas zabúdame na túto vážnu tézu listu 
.. 0 proletkultoch". V tomto liste ide ~ smer 
rozvoja revolučného umenia. Ani formalistic
ké pseudonovátorstvo ani dekadentné ideo
logické táranie, i keď by sa ako predkladali 
ako čosi nové v umení, v skutočnosti nič 
n?vé neobsahovali. T~da nie takéto "hľada
me" razilo cestu celonárodnému revolučnému 
umeniu. Potrebné bolo rozvíjať skutočne bo
haté realistické tradície, ktoré sa sformovali 
v domácom a v svetovom umení, a postaviť 

' l Lenin, Spisy 10, str , 35. 
' ) .,0 partljnoj i sovets koj pečati" , Sbornik 

dokumentov, Moskva 1954, 221. 
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ich do služieb nových liistorických ítloh re
volučného obdobia. 

Je charakteristické, že nesprávne tenden
cie v umenovednej teórii sa vyslovujú v rôz
nych oblastiach kritiky a vedy o umeni, no 
pritom sa prejavuje nielen jednota názorov, 
ale dokonca zhodnos( v argumentácii. 

V oblasti hudobnej vedy sa občas popie
rala zákonitosť nad väzovania sovietskej hu
dobnej kultúry na realistické tradície ruskej 
hudby, zachované až po súčasnosť zúslnhou 
tvorby sovietskych skladateľov staršej gene
rácie, takých ako A. Gla:unov, S. Vasilenko, 
R. Glier a iní. ~Inohé C.."\.-perimenty v so
vietskej hudbe dvadsiatych rokov sa posu
dzovali ako pozitívne javy iba preto, že boli 
experimentmi, teda ako javy quasi revolučné. 

Preto sa ospravedh'íovali také zoskupenia, 
ktoré vznikli v d vadsiatych rokoch, ako 
" Asociácia súčasnej hudby", v ktorej v ládli 
modernistické, estétske názory na tom zákla
de, že do jej zloženia patrili a j skladatelia 
(napr. J. Saporin a B. Asafiev), ktorí neskôt· 
dosiahli veľké úspechy v realistickom Slllcrc 
tvorby. 

Takéto tendencie sa upla tnili vo vede o di
vadle. V niektorých článkoch sa tvrdilo, že 
naše staré realistické divadlá pred revolúciou 
a v prvých rokoch po r. 1917 boli v s tave 
hlbokej krízy, a aby sa dostali na noví• cestu 
revolučného rozvoja, bolo potrebné " popoh
nať ich ostrohami", tzv. "ľavým" divadel
n )'m smerom na čele s -Mayerholdom. Pro
ces boja s formalistickými vplyvmi a ten
dencianú sa zahladzoval a význam l Z\". "ľa
vých" smerov, poplatných Iormalistickým 
hľadaniam, sa veľnú preceňoval. 

Objektivistické a estétske názory sa ta
kýmto činom vyjadrujú v nedocenení rea
listických tradícií sovietskeho a predrevoluč
ného ruského umenia, v zveličovan.í význa
mu tzv. " favých" prúdov a formalistického 
novátorstva v d vadsia tych rokoch, v zotiera
ní ideového boja v oblasti wnenia, v ideali
zácii rozmanitých zoskupení v umení dva
dsiatych a tridsiatych rokov, ktoré sa do
stali pod formalistické a estétsl<e vplyvy, 
v nedocenení usmerňujúcej a oragnizačnej 
úlohy strany v oblasti umenia. Výrazne sa 
to prejavilo aj v oblas ti filmu. 

Pri posudzovaní prvého zväzku " Náértu 
deiín soviets/;.eho filmu" 1) sa napr. vyslovil 
názor, že v tejto oblasti sa ani v dvadsiatych 
rokoch neuplatnili nejaké formalistické vply
vy a tendencie. Všetci hľadali a e.'Cperimen
tovali, snažili sa vytvoriť novú, revolučnú 
kinematografiu. 

Niekedy sa dokonca tndilo, že základným 

1) Očerkt lstorljl sovtetskogo kina. 
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pramet'íom revolučného wnenia v sov;etskom 
období boli formalistické, estétske zoskupe
nia a formalistické pseudonovátorstvo dva
dsiatych rokov. 

Dochádzalo k ncdoceneniu a niekedy aj 
k ignorovaniu významu realistických tradícií 
ruského wnenia. Boto to spojené s jedno
stranným a nesprávnym názorom na dejiny 
predrevolučného Ruska a mladej sovietskej 
republiky. Veci sa stavali tak, že sme zdedili 
choré reakčné umenie, ktoré má miesto v de
jinách. V skutočnosti však demokratické a 
realistické tradície v predrevolučnom H.usku 
nielenže nezahynuli, ale ďalej mocneli a 
rozvíjali sa vo všetkých odvetviach wnenia. 
Ináč to ani nemohlo byL Buržoázna-stat
kárske Rusko, pravda, od konca minulého 
storočia nastúpilo cestu imperialistického 
rozvoja, a lo vyvolalo nmohé krízové javy. 
Preto a j v umení pyšným kvetom rozkvitla 
dekadencia, symbolizmus, formalizmus, es
tétst,·o a jednoducho pornografia. Napriek 
tomu základnou historickou zákonitosťou 
predrevolučného Ruska bolo dozrievanie bur
žoáznodemokratickej a socialistickej revolú
cie. Preto prebiehali zjednocovanie a vzrast 
progresívnych síl vo všetk)•ch oblastiach 
spoločenského života. Len prítomnosťop ži
vých a tt·vanlivých realistických tradícií rus
kého umenia možno vysvetliť fakt, že za nie
koľko rokov po Októbrovej revolúcii bolo 
vytvorené kvalitou nové revolučné wnenie. 
Pritom, samozrejme, nemožno zabúdať, že 
rozvoj realistického umenia v predrevoluč
nom H.usku prebiehal v podmienkach hlbo
kej krízy buržoáznej kultúry . Je známe, že 
v desaťročí 1907-1917 dekadencia, mystika 
a pornografia hrozili zaplaviť všetky sféry 
wncnia a niekedy zapôsobili na predstavi
teľov pokrokových tradícií, vnášajúc do ich 
tvorby protirečenie. · 

\". I. Lenin a strana po celé obdobie orien
tovali umeleckú inteligenciu a mládež, ktorá 
ntúpi la do umenia, na dôkladné a starostlivé 
osvojenie nahromadených realistických tra
dícií v umení a chránili ich p red nadchýna
ním sa rozmanit)' mi dekadentnýnú a forma
listickými smernú, pred napodobovaním es
tétsh ·ch mód buržoázneho umenia. :\ lôžeme 
spo~enúť •trebárs list OV I< S R (b} "0 pro
letkultoch", o ktorom už bola reč, no i rezo
lúciu ÚV KSR(b} ,.0 politike strany v ob
lasti urneleckei literatúry" r. 1925 a iné 
uznesenia a rozumné pokyny strany. Ich 
zmysel bol boj s buržoáznou ideológiou a 
buržoáznym wnen.ím, orientácia sovietskych 
umelcov na zblíženie so životom ľudu, na 
vytvorenie pravdivých reali stick)·ch diel u
menia, pom:íhajúcich budovať nový život. 

(Dokončenie v b ttdúcom čísle.) 

STEFAN KANTOR 

Problémy hudobnej výchovy na stredných školách 

. ~res~avba školľ, v rámci ktorej dôsledne ·chceme uskutočniť zásadu spo
Jema s~oly . so. ~1 vot??'l' ':yvola!a v_ pedagogickom živote značný pohyb 
~ vzh':dila aJ zauJ e~ st_:okeJ .ver~Jnostl; Naš.a škola dostáva novú organizačnií 
strul~turu (zachytenu uz novym skolskym zakonom) a nový obsah. Zavádzajú 
sa aJ nové metódy a formy práce. 

v Vla~i sa sústredila práca pedagógov,. metodikov a praktikov najmä na 
ucebne osnovy l. cyklu (základná 9-ročná škola), v tomto školskom roku 
sa podobný ruch vytvára okolo osnov II. cyklu (všeobecnovzdelávacie stred
né . a odborné školy). Ide tu o základný školský dokument, v ktorom sa 
v Jadre uvádza ponímanie jednotlivých predmetov, ich obsah a pracovné 
metódy. 

No~á koncepcia l?udobnej_ v~chovy vy~hádza naj~ä z výchovnej sily 
~mema. Preto hlavnyrn emocwnalnym zdroJom bude ž1vá hudba ktorá este
tiCkým _pôsobení~ na city m_ladého človeka vnáša ušľachtilú nápiň do života 
a vytvara kladne vzťahy k Ideám a snahám našej spoločnosti. 
Hla~né úlo~y .h~dobnej výchovy v IL cykle budú: spevom, počúvaním 

vzb?diť v!rvaly · Za UJem O hudbu, naučiť chápať a prežívať hudobnú krásu 
a v1esť Ziakov k aktívnemu, tvorivému prejavu Pritom bude plniť hudobná 
vých~va ~j _vzdel~vacie ~lo~y: _uvedomiť . si s~oločenskú úlohu hudobného 
u~ema, suv1slos ť Je~ o. vyvoJa, Jeho obl~~t1, _ako aj špecifičnosť, okrem toho 
z1skať prehľad o deJinach hudby a OSVOJiť st prvky teórie estetiky. 

~o sa t~ka počtu ~odín, je nový učebný plán štedrejší než predošlé plány. 
Kym v vuce?nom plane z r. 1954 hudobná výchova na tomto stupni (b)·v. 
3. stupen) vobec n~~ola, v pok~snom pl~~e sa vysky~ovala len ako nepovinný 
predmet (2_ hod .• tyzdenne),; zatiaľ v teraJSOm pláne figuruje v dvoch formách: 
~) ako vohteľny predi?et , b) ako nepovinn ý _ predmet. Prvá forma je len 
" IL a III. ročmku. za~ladneho typu st~edn_eJ všeobecnovzdelávacej školy 
(~o 2 ho_d.), hudo~na vycho_va ako nepovmny predmet je včlenená do všet
kych va;1ant~v (aJ m~t:matiCko-fy~ického a biologicko-chemického) všeobec
novzd~la:vaceJ stredneJ skoly, do mektorých odborných škôl a do školy pre 
praCUJÚCich (vo všetkých triedach po 2 hod.). 

Natíska s.a tu otázka, čo viedlo zostavovateľov učebného plánu k týmto 
~vom_ formam ? Odpo':'eď vyplýva zo zásady spojenia školy so životom. Na 
Jed~eJ strane. po.trebuJeme ~a~ aspoň základnú prípravu pre žiakov, ktorí 
chcu hudobnu vycho:vu ďaleJ st~dovať (n~pr. na pedag?gických inšti tútoch, 
na Katedre. h_?dobn_e,l ve??' a. v~c~ovy a 1.). Na druheJ strone chceme vy
chov~~ ľu~l,• co maJu zvyseny zauJem o hudbu - u ktorých sa pestovanie 
a pocuva~11e hudby stane .d~1ševnou potrebou. Pravda, obidve úlohy nemožno 
od seba Iz?lo;a~. ,V~ď zauJem má _byť vždy stimulom činnosti , aj keď ide 
o systemallcke studmm. Na druheJ strane sústavný postup nesmie chýbať 

: ~iak je. p~~nný .voliť si z predmetov: deskript. geometria, praktické cvičenia z fyziky, 
cherrue a biOlogJe, vytvarná výchovn, hudobná výchovu, konverzácia. 
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ani u tých , u ktorých nebude hudba spojená so. život~ým po~ola~ím. No 
napriek týmto spojujúcim zreteľom bolo potrebne mysheť na spec1alne za-
meranie obidvoch foriem. 

ú loha pripraviť žiakov na ďalšie štúdium pripadá volit~!.nému p;edm~tu. 
Preto hudobnovýchovná práca bude v tejt~ forme ~celene~sm. _Syste~ uc1~a 
budú tvoriť schopnosti a návyky : a) z oblasti hudobneho vmmama a _ch~pan~a. 
b) z oblasti spevnej reprodukc_i e a. sborov)rch ~áv~k_ov, c) z oblasti h istonc-
kvch poznatkov, hudobnoesteLickeJ a hudobneJ teone. . 

"Koncentrujúcimi činiteľmi budú pritom vedúce zložky : počúvame hudby 
a sborový spev. Žiaci prevažne pri v nímaní a reprodukovaní hudobných 
skladieb vnikajú do hudobnej kultú1·y, osvojujú si návyky, pot~ebné pre 
vkusný, hodnotný prednes. Tak poznávajú aj sp~ločensk~ poslam~ hudby, 
obsah a formálnu stránku skladieb, hudobné vyjadrovacie prostned~y . . 
v skladbách sa učia chápať a hodno~iť majstrovstv.~ skladateľov. Zn~JUCI~~ 
ukážkami získavajú prehľad v staršeJ hudbe, o zaciatkoeh novodobeJ nase~ 
a európskej hudby (renesancia, barok?, klasicizmus_; Beethoven ; národne 
kultúry 19. storočia ; o tvorcoch českeJ a slovenskeJ hudb~ a o tvorco?h 
ruskej národnej hudby) - ďalej získavajú prehľad súčasneJ hudby u nas, 
v SSSR a krajinách socialistického tábora. . 

V sborovom speve sa žiaci učia správne chápať a mterpretovať o?sah 
vokálnych skladieb. Pri tejto hud?bnej činnosti s~ P?stupne a systemati~ky 
osvojujú spôsob správneho tvorema hlasu a techmcke predpoklady pekneho 
prednesu. 

Povaha a účel nepovinnei hudobnei výchovy sa od volit~ľn~h? pr:~metu 
značne líšia. Tu chceme uspokojovať predovšetkým hudobne zauJmy z~akov. 
P reto ucelenosť a systém v poznatkoch a návykoch do istej ~iery ustur_uj_e 
týmto záujmom. Tieto záujmy sú_ však podľa ok?lností a pod.rme~ok .rozhc~e. 
Značná časť žiakov sa bude chcieť aktívne preJavovať (predovsetkym spie
vať) , iní budú mať záujem o počúvanie hudby (o poznávanie skla~ieb a _hu_~ 
dobnej kultúry vôbec), ďalších môže zaujímať ľudov_á tvo~ba ? ~olklor. (naJma 
v krajoch, kde je folklór ešte živý). Takéto u~pok?~ovame. zauJmov .Je ': hu
dobnej výchove plne odôv?dnené - ~e~ aJ ':, z1vote su. hud~~ne záľ.uby 
rozličné. Intenzita preživama hudby v1aze sa casto na rozne zanre, rozne 
obdobia; spôsob interpretácie, blízkosť obsahu, na _obľ_úb~ných sklad~teľ?.v 
a i. l keď sa kolektívnou výchovou tieto záľuby do IsteJ m1ery vy~ovnavaJU, 
nemôže byť záujmom hudobných pedagógov tieto záľuby odstrán~ť. . . .. 

Toto stanovisko viedlo autorov návrhu osnov k tomu, _aby pri re~hza~1.1 
nepovinnej hudobnej výchovy pripúšťali rozličné možnosti. Preto uvadzaJU 
osnovy tri typy (varianty) hudobnej činnosti. . . • , 

V L type by ťažisko činnosti spočívalo v rozvÍJaní vtachlasne~o sborove~o 
spevlL, ktorý by vyúsťoval do ušľachtilej , umelecky zameraneJ reprodukcie 
skladieb. 

Na ' školách, kde pre sborovú činnosť nie sú najlepšie P?dmien.~y a kde 
žiaci preukážu osobitný záujem o počúvanie a rozbor sk~adte?, moze .~a z~
viesť IL typ, v ktorom hlavnou činnosťou by bolo poznavame a preztvame 
hudobných diel receptívnou cestou. 

Tam, kde by sa záujem žiakov zameriaval prevažne na ľudovú hudobnú 
kultúru, kde by chceli poznávať a ďalej rozvÍJať tradíciu domáceho hudob-
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ného folklóru , bude možné zaviesť ty p III., ktorého jadrom by bolo pozná
,·anie ľudovei hudobne; tvorby, a to najm~i na základe vlastnej hudobnej 
t,·orby žiakov (spevom , hrou na nástroji). Táto činnosť by sa mohla dopl
I'íovať aj ľudovým tancom. 

Toto špeciálne zameranie v jednotlivých typoch nijako neznamenú úplné· 
zanedbávanie hudobnov)·cltovnej práce v ostatných oblastiach. Pri I. typr
uy žiaci počúval i aj skladby (aj z oblasti folklóru), v druhom type by a.ľ 
~p ievali, v III. type by mohli nacviči ť aj umelé sbory - Láto činnosť by 
bola len doplnkom základnej činnosti , ktorá je pre príslušný typ špeciálna .. 

V nepovinnej hudobnej v)·chove hudobná náuka (teória) nefiguruje oso
bitne. Poznatky, ktoré sú na hudobné vzdelanie potrebné (náukové, histo
rické, príp. z hudob. estetiky), vyvodzuje uči teľ z tej činnosti , ktorá v type 
prevažuje. . 

Vo voliteľnej , ako aj ncpovinnej hudobnej výchove (vo všetkých t roch 
typoch), zdôrazľiuje sa zapájanie žiakov do hudobnokultúrneho života kraja, 
ich príprava na návštevu koncertov a divadiel, rozbor významných hudobných. 
udalostí, sledovanie tlače a i. 

Vo voliťeľnom predmete sa táto požiadavka osobitne uvádza pod titulom 
Aktualita. 

Uvedená dvojaká forma hudobnej v)rchovy je nová. Myšli enka takéhotO< 
r iešenia vychádza z praxe - z doterajšej hudobnej činnosti na školách (kde 
sa pod vedením ochotného odborníka a podpory riaditeľa vytvárali hudobné 
krúžky rozličného druhu). Teraz táto činnosť dostáva normatívny podklad 
a primerané hodnotenie (započítaním hodín do úväzku učiteľa) . Samozrejme, 
obidve formy hudobnej v ýchovy budú hodnotené aj u žiakov ( r iadnou 
klasifikáciou) - aj Loto prispeje k serióznosti tejto činnosti. 

Nov)·m problémom je aj zaradenie "populá rnej hudby" do nov)·ch osnov. 
Fakt je, že ešte ani hudobní pedagógovia nemajú k tej to oblasti vyhranený 
postoj. Niektorí sú p1·iamo proti jej zavedeniu do rámca vyučovania, iní sa 
rozpačite stavajú k jej výchovnej hodnote. J e tiež otázka, či je delení~ 
hudobného umenia na "ťažkú" a "ľahkú" oblasť dosť odôvodnené. Ani názov 
" popuiárna hudba" sa nepokladá za najšťastnej ší. Veď populárne môžu byť 
(aj sú) aj skladby vážneho charakteru (napr. Beethovenova V. symfónia, 
Cajkovského Klavírny koncert b mol, Smetanova Vltava a tď.) . Možno pred
pokladať , že rastom kultúrnej úrovne pracujúcich sa stane prevažná časť 
vážnej hudby taká blízka a rozšírená, že aj túto hudbu bude možno označiť 
atribútom ,.,populárna". 

Táto neujasnenosť zapríčinila , že na školách sa dosiaľ hudba so zábavn)'m 
rharakterom prenechávala živelnosti, v ý·chova sa neusmerr'iovala, mávlo sa> 
nad 1'íou rukou ako nad nutným zlom. Pritom život šiel iným smerom -
žiaci na bývalom 3. stupni si usilovne zakladali svoje tanečné orchestre poď 
paušálnym pomenovaním "džezy". Obsadenie, výber skladieb a ?Pôsob· 
hry boli odpozorované od profesionálnych tanečných orchestrov. Urovei'i· 
bola rozličná, zväčša málo uspokojivá. 

Neujasnený a často odmietavý postoj k tejto oblasti vyplýval spravidla· 
z nepochopenia zásadnej rozdielnosti spoločenskej funkcie tej to hudby za 
kapitalizmu a za socializmu. Fakt je, že sentimentálna, jednostranne erotická 
a často banálna hudba mala zo stanoviska pokrokového tlmivý, demobilizu-
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júci účinok. V novej zábavnej hudbe sa však čím ďalej tým viac odráža 
životný optimizmus. Aj námetove čerpá táto hudba zo životných situácií 
pokrokového sveta. V tejto vlastnosti budeme musieť hľadať aj výchovné 
momenty tejto hudby. 

Prv)'král sa táto hudba objavuje v osnovách pre l. cyklus (1960), a to 
v 8. a 9. ročníku . V učiYe sa uvádzajú ako príklady aj konkrétne skladby. 
J e však problémom, do akej miery je takýto výber opodstatnený, pretože 
len časť skladieb tohto druhu má trvalý charakter. 

V osnovách pre ll. cyklus sa v tejto obla~ti vymenúvajú len žánre bez 
konkrétnych príkladov. Tým dáYajú učiteľovi možnosť podnetného výberu 
a aktualizácie. Na druhej strane neorientoYanosť učiteľa môže byť vážnym 
nebezpečenstvom pri chápaní a výchovnom usmerňovaní tejto hudby. Preto 
bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť pedagogickej stránke tejto 
oblasti v pedagogických a odborn)rch časop isoch a metodických príručkách. 

Veľmi vážnym,· priam kl'účoYým problémom je obsadenie škôl II. cyklu 
kvalifikovanými silami pre hudobnú výchovu. Máme 137 jedenásť- a dva
násťročných škôl na Slovensku (nepočítajúc do toho školy pre pracujúcich 
a niektoré odborné školy), ktoré už budúcim školským rokom budú potre
bovať kvalifikovan)rch odborníkov. Katedra hudobnej vedy a výchovy ešte 
leo v tomto školskom rok~ začína pripravovať odborné sily na hudobnú 
výchovu na Il. cykle (kvóta 15). Absolventi Vysokej školy pedagogickej sa 
zväčša roztratili (ped. inštitúty, rozhlas a i.), takže dočasne sa bude treba 
uspokojiť so silami pre nižší stupeľí, s odborníkmi s príbuznou kvalifikáciou 
alebo aj dobrými hudobnými amatérmi. Tento problém bude treba súrne 
vyriešiť, ak chceme, aby hudobná výchova plnila svoje výchovné poslanie. 

Nové možnosti v hudobnej výchove sa značne dotýkajú aj našich sklada
teľov. ·Potrebujeme celú škálu úprav, skladbičiek, skladieb, počnúc jedno
hlasom s prvkami dvojhlasu až po pomerne náročné ženské, mužské a 
miešané sbory. Podobne nám chýbajú ľahké inštrumentálne skladbičky pre 
·všetky možné obsadenia, ktoré sa na týchto školách najčastejšie vyskytujú. 
Preto znova apelujeme na našich skladateľov, aby tvorili ľahké, ale prito~ 
pôsobivé skladby zo záujmovej oblasti, ktorá. je žiakom tohto veku naJ
bližšia. Spolupráca tvorcov hudby s pedagógmi je na tomto poli viac než 
potrebná. Ak sa má hudobné umenie stať majetkom všetkých pracujúcich, 
láska k nemu musí zakoreniť už za mladi. 

Návrh osnov pre Il. cyklus 'hol v týchto di'í.och rozoslaný na mnohé školy, 
závody, hudobným pedagógom, skladateľom ---: aj t~mto p:rosíme. o ich ú_č~~ť 
na diskusii. Svojím kritickým postojom a pnpomienkami pomožu vyr1esiť 
niektoré problémy a skvalitniť hndobnovýchovnú prácu. , 
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SetkáYtíme se nejednou se zjevy, že se ohrnuje nos nad naši dnešní umeleckou 
tvorbou a že se vynáší kdejaká cizí móda jako neco Yelikého a geniálniho, 
prestože béži nejednou o dila ideove zmatená, jež hoví vkusu pl'eintelektualizo
vaných jednotlivcu. Nebo že se problematické dilo staví výš než dilo jasné 

a potrebné. 

(Josef Rybák: O socialistickou umeleckott hritiku, Literárni novi.ny p. 5, 1961) 

PETER FALTlN 

Sláčikové sexteto Ladislava Burlasa 
(Odmenené zvláštnort odmenou hla•mej poroty v jubilejnej sú ťaži It 15. výr. oslobodenia) 

Burlas pati·í do generácie, ktorá zakotvila 
v súčasnosti. Má plné právo pokladať sa za 
jedného z tých mladších. Generácie sa totiž 
neráta jú na roky a diela, ohraničuje ich u
melcovo miesto v spoločnosti, schopnosť pre
žívať ju a nie v poslednom rade j u prinlera
ne odraziť v svojej tvorbe. K 15. výročiu 
oslobodenia vzniklo viac vynikajúcich diel. 
A predsa sa z desiatich odmenených sloven
ských skladateľov podarilo iba niekoľk)·m 
priblížiť k najsúčasnejšiemu dnešku. Burla
sovo sexteto patrí do tejto skupiny. 

Skladbu, ktorú dokončil autor vo februári 
minulého roku, komponoval na námety zná
mej poémy Vojtecha Mihálika "Spievajtíce 
srdce". Samotná básnická predloha ostáva 
svojou emotívnosťou a plamenným holdom 
novému životu, ktorý sa na Slovensku rodil 
v uplynulom desaťročí, typickým skvostom 
slovenskej poézie tohto obdobia. Mihálikova 
predloha bola skladateľovi inšpiračným zdro· 
jom nových pocitov, takže by sme v skladbe 
zbytočne hľadali verné zobrazenie te.. .... tu. 
Skladba sa nesnaží byť ani veľkolepou osla
vou života, tak ako koncipuje svoj text Mi
hálik. Burlasovi išlo skôr o vyjadrenie sub
jektívnych citov s tendenciou po objektivi
zácii. Nechce byť silácky a monumentálny, 
ale ostáva prostý a jednoduchý v cite i vo 
výraze. Asi tak, ako prežíva každý z nás 
mdosť z nového života. Bez patetických 
vzdychov, ale o to úprimnejšie. Burlas sa 
nepostavil mimo života, aby ho objektivistic
ky oslávil, ale je jedným z tých čo ho 
prežívajú. V sextete, ktoré je niel~n obsa· 
<lením, ale a j celou koncepciou ladené ko· 
morne, nenájdeme filozofiu života, ale výraz 
toho najobyčajnejšieho pocitu šťastia. Asi 
tak, ako to napísal sám Mihálik: 

Slovensko moje, vlasť, ty perla perál, 
plameríom krvi, čo mi šľahá z ciev 
i láskou, ktorú srdcom som si zmeral 
rozpaľujem svoj hrdý, štastný spev! 

·Uvedený prís tup skladateľov k zobrazova-
nej látke si vyžiadal i primerané riešenie 
tektonického profilu skladby. Pôvodne ko· 
morná koncepcia existuje dnes už v dvoch 
podobách : komornej a orchestrálnej, ako 
"Sonáta pre sláčikový orchester". Názov so
náta nereprezentuje v tomto ptipade tú 
s tránku špecifika tohto pojmu, ktorá ju chu-

rakterizuje ako myšlienkovo závažnú sklad
bu, riešiacu obyčajne nejaký problém, al t> 
označuje komornosť jej sadzby na rozdiel od 
symfónie, ktorá je vždy viazaná na počet
nejší zvukový aparát. Po stránke myšlienko
vej inklinuje skladba skôr k typu orchestrál
nej suity (v najširšom zmysle slova) ako 
k_ typu s~·mfónie. Preclsa je však pre ňu ty· 
ptcká komornosť jej výrazu, i keď je repro· 
dukovaná celým sláčikovým orchestrom. Pre· 
to je to teda sonáta ako komorný útvar pre 
o~cheste!! čo znie azda paradoxne, ale nijako 
me dubwzne, keď si uvedomíme že rozdiel 
medzi komornou a orchestrálno~ skladbou 
spočíva !llhoko v samotnom spôsobe kom· 
ponovama, a nie v počte nástrojov, uvede
ných v záhlaví partitúry. 
Komornosť výrazu nedosiahol Burlas za· 

meraním na kontrapunktické riešenie parti· 
túry. Skôr naopak. Blíži sa viac k homo· 
fónncmu prejavu v tom zmysle, že nápad, 
ktorý je nositeľom celej váhy zámeru, sa 
stá, ·a predmetom sústredeného záujmu všet
kých prostriedkov kompozičného inventára. 
Myšlie.nková atmosféra skladby nie je v kon
trapunktickej faktúre, ale práve naopak. Bur· 
lasovi záleží predovšetkým na samotnom 
tvare myšlienky, sústredil na r'lu viac pozor
nosti ako na prácu s ňou. Vie ňou vzbudiť 
ua minimálnej ploche (obyčajne hneď na 
začiatku skladby) atmosféi'U plného nasýte
nia. Na podopretie výzoru myšlienky je sú
stredené - i riešenie faktúry, homofónnosti 
ktorej treba rozumieť tak, že tu máme do 
t~ inenia s takým druhom samostatného ve
denia hlasov, ktoré rešpektuje určitú hierar
chiu ich dôležitosti. 

Dôraz na samotný n:í pad predurčuje spô
sob formového riešenia jednotlivých časti 
celku. Celky sú jasne členené na jednotlivé 
úseky, spojené krátkymi charak teristickými 
spojkami alebo motivickou anticipáciou na
sledujúceho úseku. 

1(1, 

l.J. ®®i ~ r~ l f tJ [1 8 a l 
IT< ...,..... ~p 

$'®1& ir F EJ 1"rT r r1§1· 
(príklad č. 1) 
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Formový úsek sa pritom nc\;-čerpáva pro
cesom rozvíjania nápadu. ale jeho zopakova
lÚm v inom registri alebo v inej vzájomnej 
súvi slosti na inej tonúlnej hladine, s pozmc
nenou intervalovou štruktúrou. Burlas vo 
formovom riešení skladby využíva jeden z 
tých formotvorných činitef o,-, ktorých vý
skyt je typický pre hudbu nášho storočia. 
Ide o zaangažovanie farby a zvuku do sta
vebného procesu formy na harmonickom 
princípe. Yšimnimc si z tohto hľadiska ú
vodnú časf diela, keďže tento postup je 
v celej skladbe pre Burlasa príznačný. 

Oblas ť myšlienkovej skupiny prvého die
lu trojdielnej pies!'íovcj formy (A) je posta
vená na š l vornásobnom zopakovaní jedinej 
témy 

~rr:UI''';frr l 
Vl< Ll/. 

(príklad č. 2) 
bez väčších zásahov do vnútornej štruktúry . 
Dynamizmus formy sa dosahuje tým, že 
prvý a druhý úsek využíva dynamickú 
gradáciu tak, že téma nastúpi najprv v pr
vých husliach bez harmonickej opory v ba
soch, potom sa zopakuje zdvojená vo vio
lách s fi.."\:ovaním harmonického centra (Kvin
ta as-es vo violončelách). Inštrumentačné 
možnosti naras tania sú vyčerpané. Tie sú 
však iba prejavom vnútornej gradácie, kto
rá sa ešte ďalej stupňuje tretím zopakovaním 
témy _ Stup1íovanie napätia je i napriek te
matickej " jednotvárnosti" dosiahnuté nielen 
p rehodením registra, ale, čo je najdôležitej
šie, oproti tonálne nezmenenej téme zaznie
va popri vedomí doterajšieho centra -as- no
vé harmonické centrum v opozícii (des-as 
vo violončele) . Touto harmonickou antité
zou (subdominantného charakteru} nadobú
da proces vnútorné napätie, ktoré dodáva 
forme i napriek trojnúsobnému zopakovaniu 
nezmenenej témy punc silného kinetizmu. 
Stvrté zopakovanie témy vykazuje už des
cendenčný charakter, dosiahnutý vynecha
ním nástrojov a obmedzením pohybu. Z hľa
diska zachovania formy celej časti nemôže 
spieť k v)•chodiskovému hodu, lebo by sa 
rozkúskovala. A Lak sa i napriek čiastko-
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vému zaokrúhleniu prvého dielu -A- sleduje 
tendencia vzostupu dynamickej f01·my celej 
častí t)·m, že proces, ktorý sa vo všctk)-ch 
ukazovateľ och zadržuje, smeruje harmonir ky 
dopredu, prchodnotiac cenlrttm -des- na 
-cis- ako p rechod k dielu -B-. 

SnllZili sme sa poukázať na to, že Barla
sovo stavanie formy z témy nemá za núsle
rlok techniku priraďovania, ako" by ~a to 
na prvý pol1ľad zdalo, ale že je využitím 
uri'itých prostriedkov matematickej stavby 
postaviť patričnú uzavretú formu s gmdú
ciou a napätím. Pritom pôsobí táto ako ce
lok dojmom akéhosi nekonečného prelúdia, 
keď predchádzajúci úsek je vždy prípl'llvott 
na nasledujúci atď. Okrem toho sme nútení 
všimnúť si, že 13urlas i v rámci jednotli,·ých 
menších úsekov formy (diel, c.:..:pozícia, l'i
torncl) slavia na d ynamickom princípe, kto
rý ju ako celok nedrobí, ale napomáha vy
stužiť jej klenbu. To sa dosahuje práve spô
sobom matematickej stavby. 

Uzáver, že úseky formy sú totožné s jej 
prislúcha júcim tvarom hudobnej myšlienky, 
ktorá sa naj viac ak transponuje, a to bez 
toho, že by sa charakterove pozmctrovala, 
je príznačn)• najmä pre prvé tri časti sex
teta, ktoré sú koncipo,·ané v piesňovej, prí
padne rondow•j f01·mc. Bohatšiu tendenciu 
po evolucionizovaní procesu vykazuje po
sledná casť, písaná v sonúto,·ej forme, kde 
je v rozvedení uprednostnená vedľajšia 
myšlicnkn , a objektom skladateľo...-ho záuj
mu sa stiiva zložka harmonická. Výnimku 
tvorí iba druhá myšlienka -B- v prvej časti, 
kde Burlns uplatnil zmysel pre široko kle
nutú melódiu evolučného typu. 

1:a t ·;;I· 4'' il-zz@); U: 1P íf1 : u, ,, ro 
Vl< Ll/. )J -" 

!fij• gr la; r •li 1•,~• n ~ •• u 
Sf - ""'-"' 

(príklad i'. 3) 
I napriek tomu, že štvorčas(ová skladba 

n ie je, ako sme ukázali, postavcnú na zú
kladc rozvíjania myšlienok, predsa vykazu
je veľkú vnútornú súvislosť v t)·ch najšir
ších reláciách. Fllllkciu jednotiaccho činitcf a 
prebera jú cha rakteristické ry tmické postupy, 
ktoré dosahujú v rôznych súvislostiach od
lišnú myšlienkovú podobu, ale zároveľí. sce
ľujú tematicky vefmi pcstr~' celok. 
Konľrontujme ry tmus myšlienky -A- pr

vej časti (príklad č. 2) 

D t.P! B4QJ 
(príklad č. 4.) 

s vedľajšou myšlienkou poslednej časti 

(príklad č. 5) 
s jej tvarom v rozvedení 

§&/H m+i p Etf l lp J ID li ll J i§3t1l 

(príklad č_ 6) 
a dokonca aj s charakterove úplne vzdiale
nou hlavnou myšlienkou štvrtej časti 

~k j J~J Jn ml J j u 

(príklad č. 7) 

a nakoniec po redukcii ako charakteristický 
bodkovaný rytmru, ...-nášajúci do skladby 
ustavičnú nervozitu a pohyb vo svojej naj
zreteľnejšej podobe ako tematická medziveta 
poslednej časti. 

(príklad č. 8) 
l napriek grafickej rozmanitosti badáme po 
nivelizácii spoločné črty základnej rytmickej 
š truktúry. 

n J J J 11 i n tt2 11--

ll en 119 rm B8 rn l 
(príklad č. 9) 

Podobného súbežne sa upla tríujúceho čini
teľa nájdeme v striedaní skupín osminových 
a šestnástinových hodnôt : prvý raz ako 
spojka v druhej časti, 

(príklad č. 10) 

potom ako sírčasť m~·šlicuky -A- v tretej 
<:asti, 

@wJ a l r [ij•r $1 j • 
l 

(p ríklad č. 11) 

ako súcasť myšlienky -C- v tejže časti 

(príklad č. 12) 
a napokon ako záverečná myšlienka expo-
7icic štvrtej časti. 

(príklad č. 13) 
Podobné súvislosti nájdeme medzi témou 
-13- z tr·ctPj časti, 

' .. . 

~~~== 
(príklad č. 14) 

?.áverečnou myšlienkou e..xpozrcre štvrtej 
časti (príklad č. 13} a druhott myšlienkou 
B v II. časti (príklad č. 1). 

Uvedené zistenia o spôsobe dynatnickej 
gradácie formy (na harmonickom principe), 
ako aj využitie princípu vnútorných rytmic
kých súvislostí charakterove odlišných a sa
mostatne koncipovaných veľkých plôch, 
možno považovať za dva najcennejšie vý
doby tky Burlasovho kompozičného štýltt. 
k tor)'ch Yefkorysejšie využitie mu umožní 
úspešne zvládnuť i tie najnáročnejšie problé
my kompozičnej praxe. 

Melodika skladby je prevažne diatonická. 
Chromatické myslenie sa odzrkadľuje viac 
v sprievodn)·ch hlasoch, často poly tonálné 
vedených. Vy ttžitie príznačných intervalov 
(napr. zväčšenej sekundy} za účelom do
siahnutia n:'1rodného koloritu je striedme 
(prí~lad č. 3). Melodickú reč plynie voľne 
a prirodzene. Je ľahko zaparniitateľná, hoci 
globálne pôsobí dojmom apcriodickej otvo
renosti alebo vykazuje častú tendenciu ka
dcncovať nedoškálne. Aj využívaním kvar
tových krokov sa pohybuje v systéme tonúl
nej uzavretosti (príklad č. 14}. 

Burlasova harmónia je determinovaná v 
podstate diatonickým myslerúm, neobmedzu-
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júcim sa však na jednu tó1~inu . • ~ohybuje 
sa v rozmedzí od zvukovosti (zat:H!tok pr· 
vej časti , viď priklad č. 2) c~z výsledn~cu 
vedenia hlaso\· do rôznych mtervalovych 
štruktúr, až jednoznačne .zakotvuje v. terc.io
vom systéme, vy užívaJÚC prcdovsctkyn~ 
kvintakordv (durové a molové} a v treteJ 
časti YO zyŠ·šencj miere i zviičšené. Tradičné 
vzťahy kYintakordov sú nahradené voľn:)·m 
narábaním so sekundovými príbuznosťami, 
ktorých vy_užit ie je najtypickcjším znakom 
harmonickej reči sexteta. Poly tonálne stava
né úseky sú riešené komplementárne tak, že 
obe harmonické vrstvy sa pohybujú v tó· 
ninách ktoré sa navzájom doplt'íajú vžd y 
po vv~tricdaní. Napríklad striedanie kvint· 
akord11 C dur a D dur (sekundový pomer !) 
v rozvedení poslednej časti. 

(pl'iklad č. 15) 
Tonúlne sú jednotlivé úseky riešené tak, 

že m[tlokedy ich možno vzťahovať jedno
značne na jedinú tóninu. Obyčajne sa po· 
hybujú medzi d voma tóninami odrazu. Ten· 
to tonálny nepokoj dodúva procesu mimo
riadov motorizmus. N·apríklad celý diel -A· 
v pr~ej časti osciluje medzi As dur a gis 
mol. 

Hoci je skladba písaná veľmi prehľadne 
a s citom pre možnosti využitia ~lúčikového 
orchestra, dosiahol Burlas niektorými na 
pohľad jednoduchými zásahmi i napriek 
technickej prís tupnosti zvláštne zvukové ú
činky. Všimnime si rytmický kontrapunkt 
v rozvedení poslednej časti, hoci oba hlasy 
sú písané v tom istom rytme. Prípad po
dobnej dôležitosti frázovania je zvlášť vý
razný a vzácny . 

~::~:: :::~ 
V. I/. VIt.l. 

(príklad č. 16) 
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Celkový rozvrh skladby je v súlade s a u· 
toro-v-ým zámerom, tak ako sme o iíom 
hoYorili na začiatku. Prvá časť - allcgt·o 
inq uiento - sleduje motorický pohyb v 
päťosminovom ry tme, tvoriaci kompaktný 
dynamický celok strechovitého. priebeh~. 
:\ložno ho považovať za prv)' diel -A· troJ· 
dielnej picsr"wvcj formy. Po štvornásobnom 
zopakova ní témy (pdklad č. 2) nastúpi nad 
basovým ostinátom bodkovaní·ho chamkte· 
ru kon trastujúci s tredný di••l -.B- so šimk?~ 
melódiou (príklad č. 3) vo nolúch. Po JeJ 
modifikovanom opakovaní vo vášnivom rc· 
gistri vysokých prímov ozýva sa príznačný 
rvtmus dielu -A- ktorého rept·íza uzatvúra 
prYÚ časť skladb~. Druhá časť - !ento can· 
tabile - pripomína svojim kfudom pasto
rálnu idylu. Prvý diel vefkcj trojdielnej 
formy je postavený na nit>kofkonásobnom 
zopakovaní vlnivej témy bodkovaného ry t· 

mu (priklad č. 17), tá prerastie v stredný 
diel rustikúlneho charakteru, ktoré v ďalšom 
procese naberá znaky tanečnosti. Pn•ý diel 
(·A·) je ukončený zopakovaním úvodu. Po 
hátkej med zivete nastúpi stredný diel (-B-) 
akoby tanečného charakteru (príklad č. 1). 
Niekoľkokrát sa rytmicky a inštrumenu'tlne 
zopakuje, až dosiahne tanečnú ~u~aros~. Na
miesto kompletnej reprízy zazme 1ba n~ekoľ
ko fraamentov hlavných tém. Tretí dtel 
alle"'ro" scherzando - je tanečnou freskou, 
rieš:nou v rondovej forme. Otvára ju myš· 
lienka založená na pregnantnom š tvrtino· 
vom ~ytme ľudového kontrovania. Z nej 
vyrastá medziveta, ktorej ry tmický p~do· 
rys sa stáva podkladom pre druhú myšhen· 
ku B (príklad č. 14), ktorá využíva časté 
kvartové postupy rapsodického charakteru. 
Po niekoľkonásobnom vystr iedaní A a B 
pôsobí úsek -C- ako lyrická epizóda kanta· 
bilného charakteru. Po jej odznení sa reprí
zuje úvodný úsek. Stvrtá ča~ť - maestos~ 
- je koncipovaná v sonátoveJ forme, ktoreJ 
expozícia obsahuje tri myšlienky (príklad 
č. 18, 8 a 13). 
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(príklad č. 18) 

~tátne hudobné vydavateľstvo a jeho úlohy 

Dekrétom ministra školstva a kultúry zria
dili v rámci l\ISK od 1. januára 1961 v~-rob
nú hospodársku jednotku, kt01·á združujr. 
Státní hudební vydavatelství Pmha s poboč· 
kou v Bratislave a ko n. p. vedúci a Gra mo
fónové zúvody - Supraphon v Lodeniciach 
ako n. p. výrobný. V štatúte sa hovorí, že 
poslaním obidvoch t)·chto podnikov je plne 
využivať hudobné a literárne umenie ako 
nústroj k estetickej a hudobnej výchove so
cialistického človeka, a tým aktívne napomá· 
hať plnenie politických, hospodárskych a 
kultúrnych úloh pri budovaní všestranne 
-v;'spelcj socialistickej spoločnosti. 

J e podstatou etapy dovršovania kultúrnej 
revolúcie, že umelecká tvorba sa v no,·ých 
existenčných podmienkach umelcov a pô· 
sobením nových inšpiračn)•ch podnetov, kto
ré vypl)•, ·ajú z premien života socialistickej 
spoločnosti , nielen kvanti tatívne rozras tá a 
že sa " ostrej konfrontácii so spoločcnsk)•mi 
potrebami a so slupúom celkového vývoja 
spoločnost i kvalita tívne prehlbuje, ale čoraz 
viac sa natíska otázka, ako dos tať toto nové 
umenie k tým, pre ktorých je určené, ako 
im bo priblížiť. Tak isto sa v etape doHšo
vania kultúrnej revolúcie stáYajú pt·ežitkom 
staré formy distribúcie umenia formou malo
buržoáznej obchodnej smeny, zaostúvajú za 
rýchlym tempom spoločenského v), ,·oja a 
vzrastajúcimi duševnými potrebami Iudí, 
treba ich teda nahradiť novými fom1ami. 
Zúkladom nových foriem distribúcie umenia 
sa s táva prístup k umeniu v kolektívoch ľu
dí, teda v škole, v brigáde socialistickej prá· 
ce, v zúvodnom a družs tevnom klube, v re· 
kreačnom s tredisku a pod. Ani v tomto pro· 
stredí, pravda, nemožno potlačiť význam 
suhjektlvneho prístupu vnímateľa a jeho vý
lučne osobného hodnotenia umeleckého die
la, k toré poznáva. Na tieto princípy nadvä
zuje vytvorenie SHV myšlienkou využitia 
všetkých moderných metód zapojenia hu
dobniny, knihy o hudbe a gramofónovej 
p latne do rozvoja našej spoločnosti. 

Celkový profil tejto časti je komplikova
nejší (úvodné fugáto) s náznakom drama· 
ti zrnu, ktorý prerastie vo vášnivé jubiloso 
záverečnej kódy. 

·Tento stručný popis skladby chcel ukázať, 
ako llm·las uplatnil všetky progresívne črty 
svojej dikcie v rámci jednoduchých formo
vých typov. Berúc do úvahy túto črtu, ako 
i všetky uzávery, o ktorých sme od začiatku 
hovorili, môžeme sa cítiť oprávnení zaradiť 

Organizúcia SHV ako jednotne vedeného 
zariadenia celoštá tneho rozsahu vychádza zo 
všetk),ch doterajších pozitívnych pracovných 
Y)·sledkov predchádzajúcich podnikov (hu
dobn)·ch redakcií S.\'KLHU v Prahe, SVKL 
v Bratislave a SPN· v Prahe a Bratislave· 
na jednej a Gramofónových závodov na dru
hej s trane}, z tradície a medzin;irodných 
ohlaso,·, ktoré si ,; ·dobyli. No zmysel vy
tvorenia SH\' nespočíva v tom, že by sa
iba mechanicky spojili zdravé pracovné vý· 
sledky predošlých vydantleľsk),ch podni
ko\·. i'ioY{t organizačnú štruktú ra SHV, na
opak, vychád za z tvorivého spojenia spolo· 
čenského poslania, edičn )rch programov a· 
edičnej praxe predošl)•ch hudobn:),ch vyda
Yatcfsticv a z vytvorenia nových or:~gnizač
n)·ch foriem, ktoré majú postupne viesť k 
prckonávaniu a odstrm'íovaniu doterajších 
nedostatkov hudobnovydavateľskej praxe. 

Státne hudobné vydavateľstvo bude mať 
v otúzbch šírenia hudby a literatúry hu
dobnina mi, knihami o hudbe a gramofóno
"'Ými p latl'íami, ako aj svojou organizačnou 
sústredenosťou v našom hudobnom živote 
dôležité postavenie, zrejmé aj z celkovej 
hospodársky dosť rozsiahlej základne nové
ho podniku. Popt·i rozhlase a televízii vznik· 
ne tretie rozhodujúce stredisko umeleckej 
popularizúcie na úrovni našich iných veľ
kých knižných nak ladatefských podnikov. 

SHY bude vytvítrať v oblas ti šírenia hu
dobného umenia v obidvoch svojich redak
ciách jednotnú dramaturg iu, ktorá, priro
d~ene, bude prizerať na špecifičnosť hudob
nmy a gramofónovej platne. Obidve redakcie· 
budú mať možnosť v dennej pra:xi sústav
~e konzultovať odborné edičné otázky a vzá
JOmne využívať odborné redakčné sily. V 
oblasti šírenia literárneho umenia a využitia 
gramofónovej platne pre zúznamy hovore
n.ého s~ova dokumentárnej, vedecko-popula
rtzačneJ alebo politickovýchovnej povahy 
nadviaže SHV úzku spoluprácu so Spoloč
nosťou pre šírenie politick)·ch a Yedcckých 

toto dielo medzi tie štý lové tendencie mo
dernej hudby, ktoré smerujú k špecifickému 
prejavu neoklasicistickému v tom najpro· 
grcsívnejšom zmysle slova. Burlas uplatnil 
v Sláčikovom sex tete op. 4 niekoľko pozo
ruhodných kompozičných postupov, snažif 
sa o vytvorenie prehfadného a zrozumiteľ
ného diela, a čo je azda najcennejšie, s úspe
chom načrel do problematiky nanajvýš ak
tuálnej, k torú svojím dielom tlmočil s po
zoruhodn)'m úspechom. 
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poznatkov, ROHom, Ceskoslovcnský-m roz
hlasom, televíziou a predovšetk)•m so Zdm
.žením nakladateľstiev. Otvárajú sa celkom 
nové perspektívy pre využitie spojenia gra
mofónovej platne s knihou, a to v oblasti 
krásnej literatúry, ako aj v oblasti náuko
vých kníh. V SHV sa prehlbi a zjednotí 
prepracovanie zásadných ideových a este
ticko-kritick ých východísk , zvýši sa orga
nizačne zjednodušený vply v ideových ume
leckých sväzov, odborov, CSM a pod. na 
nový podnik. Kontrolné sledovanie edícií 
.sa organizačne a pracovne prehlbi a zjed
notí jcdnotn)•m celoštátnym poradn)·m or
gánom riaditefa SHV, edičnou radou, v y 
t voria sa predpoklady pre zjednotenie názo-

rov na honorárovú politiku hudobného vy
davateľstva a vytvoria sa aj predpoklady 
pre vybudovanie novej, širokej populari
:r.ačnej a propagačnej základne. Dôsledn)= 
spojovaním edičnej činnosti SHV s moder
nými formami spolunažívania našich ľudí 
bude sa starať o plné spoločenské využitie 
všetkého, čo SHV vydá, teda nielen o ko
merčnú ponuku t ejto edície, ale aj o po
pularizáciu na jrôznejších foriem praktického 
používania edície vo výchovnom a rekre
ačnom· zmy sle. 

Zeláme Státnemu hudobnému vydavateľ
stvu mnoho úspechov na ceste za perspek
tívami, ktoré sú naozaj socialisticky bohaté 
a krásne. Jaroslav Seda 

Slovenská hudobná kultúra v :zahraničí v roku 1960 

J e radostné pozorovať, ako slovenskú 
hudba z roka na rok zaznamenáva čoraz 
poi:-etnejšie, pevnejšie a trvalejšie úspechy 
v najrôznejších aspektoch svojich prejavov. 
Uplynulý rok 1960 je nám opäť príleži
tosťou zamyslieť sa nad najvýznamnejšími 
udalosťami slovenského hudobného života 
v tomto pomerne krútkorn časovom úseku. 
V našom člúnku si v ·krátkosti zopakujeme 
niektoré hlavné udalosti slovenskej hudob
nej kultúry, ako sa v uplynulom roku pre
javovali vo vzťahoch k zahraničiu. 

Hudobné umenie má veľkú prednosť v 
1.om, že je zrozumiteľné a prístupné všct· 
kým posluchúčom a najsnadnejšie preko
náva jazykové pt·ekážky a priehrad y m e
dzi národmi. Je tým priam predurčené 
aby bolo hlásateľom priateľstva medzi pi"Í
s lušníkmi najrôznejších národností a spá
jalo všetkých fudí dobrej vôle v najušľach
tilejších snahách a túžbach po mieri a 
šťastí. Máme radosť, že slovenská •hudba 
si získava čoraz závažnejšie miesto v tom
to zápolení a že jej hlas si už ťažko od
myslieť z každoročnej rekapitulácie naj
dôležitejších podujatí v oblasti hudby. 

Po prenikavých úspechoch "Krútňavy" 
národného umelca Eugena Suchoňa niekedy 
:zabúdame dosť jasne si uvedomovať, že 

Krúttmva" patri v svetovom meradle k 
~ajúspešnejším operám, ktoré mali premié
ru po druhej svetovej vojne (ak nie je naj

;(!astejšie uvádzanou modernou operou vô
bec), že sa dočkala ďalšieho zahraničného 
n aštudovania iná slovenská opera, ktorá už 
skoršie začala reprezentovať slovenskú hu-
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dobnodramatickú tvorbu pred svetovou hu· 
dobnou verejnosťou, totiž "Beg Bajazid" 
Jána Cikkera. Po wiesbadenskej premiére 
na jar 1958 a po naštudovaní v Drážďa
noch o rok neskoršie uviedlo 15. mája 
1960 toto dielo ďalšie divadlo v Nemeckej 
demokratickej republike, a to Krajské di
vadlo v Altenburgu. Odborná kritika vyso· 
ko hodnotila dramatickú silu Cikkerovej 
hudby, jej výrazné lyrické momenty a 
pravdivosť citu, ako aj etickú stránku deja 
a hlbokú ľudskosť námetu. Opera "Beg 
Bajazid" sa dočkala v Altenburgu už krát· 
ko po premiére vysokého počtu repríz, 
neobvyklého pri dielach súčasných sklada
teľov. Rok 1960 bol tiež ďalším dokladom 
toho, že dôležitou formou v uvádzaní slo
venských hudobných diel v zahraničí sú 
zahraničné zájazdy slovenských hudobných 
telies a koncertných umelcov. Spomeniem 
najmä dva zájazdy Slovenskej filharmónie: 
do Belgicka v auguste a do Poľska v sep
tembri a októbri. Slovenská filharmónia 
u viedla pri týchto príležitostiach okrem 
svetového, prevažne klasického repertoáru 
tiež reprezentačné diela súčasnej slovenskej 

• symfonickej tvorby . Belgické obecenstvo 
sa mohlo zoznámiť s Kardošovou "Hrdin
skou baladou" a Cikkerovými "Spomien· 
kami", poľskí poslucháči si vypočuli Kar· 
došovo spomínané dielo a Suchoňovu "Sy m
foniettu rusticu". Hudobná kritika sympa
ticky prijala diela našich skladateľov, ako 
aj ich predvedenie. 

Slovenská hudobná kultúra sa predsta· 
vuje svetu v čoraz hojnejšej miere i svojou 

zložkou reprodukčnou. Zvláš( potešiteľnou 
črtou :ejto oblasti je skutočnosť, že na 
zahraručných koncertn)·ch pódiách a diva
delných scénach sa objavujú reprezentnnti 
nielen jedného alebo niektorých úseko v 
reprodukčného hudobného slovenského u
menia, ale že sa tu stretávame so skutočne 
širokým frontom v)•konn)•ch umelcov pro
pagujúcich v cudzine úrove1i. sloven'ského 
hudobného života (orchester inštrumenta
listi_, ~~eváci, folkloristické ~kupiny atď.) 
Zrruemh sme sa už o obidvoch zahranič
ných zájazdoch Slovenskej filharmónie. Pri
pomeľíme si eš!e v tejto rekapitulácii úspe
chov ,slovenskeJ hudby a slovenských umel
<'':l~ napr. zájazd Lad islava Slováka, ktor)• 
dmgoval v Januári 1960 svmfonické kon
certy v bulharských mestá~h Varne Plov
dive a Sofii, cyklus organových ko~certov 
dr. F. Klindu v SSSR v marci 1960 (vy
stúpil na šiestich koncertoch v Moskve 
Leningrade, Rige, Vilne a Staline) , v ys tú
penia tenoristu dr. G. Pappa v SSSR a v 
NDR, zájazd SĽUKu do Nemeckej spolko
vej republiky a i. Osobitnú zmienku si za
slúži zájazd Slovenského národného divadla 
do Rumunska z príležitosti osláv 15. výro· 
čia oslobodenia našej vlasti, Speváci Mar
gita Cesányiová a Ján Hadraba, klaviristka 
Klára Havlíková a baletný pár Zofia Cer
veiíáková-Wolejníčková a J. Wolejníček 
vystúpili na slávnostných koncertoch vo 
viacerých rumunských mestách i v rumun
skej televízii. Tento zájazd mal o to väčiii 
význam, že česká a slovenská hudba je v 
Rumunsku pomerne veľmi málo známa. 
Iste nebude od veci zaregistrovať aj vý
znamnú študijnú cestu 11-člennej delegácie 
Sväzu slovenských skladateľov do SSSR. 
ktorá sa uskutočnila v júli m. r. Tento zá~ 
jazd dal príležitosť nadviazať oso!·mé styky 
a oboznámiť odborné kruhy sovietskych hu
dobníkov a muzikológov so slovenskou 
hudbou, čo v budúcnosti is totne prinesie 
ovocie a ďalšie možnosti pre šírenie sloven
skej hudby a jej poznanie v SSSR. 

Ako významná propagácia slovenskej 
hudby v zahraničí ukazujú sa aj hudobné 
publikácie Slovenského vydavateľstva krás
nej literatúry a vydavateľstva SAV. Spo
meňme aspoľí. Bartókovu zbierku " Sloven
ské ľudové piesne", ktorej prvý zväzok po 
veľkých prekážkach a veľa rokov trvajú
cich komplikáciách konečne uzrel svetlo 
sveta a v uply nulom roku sa dostal i na 
zahraničné knižné trhy ľudovodemokratic
kých krajín. Skoda, že pre prekážky autor
skoprávneho charakteru nie je zatiaľ mož-

né túto mimoriadne v)·znamnú publikácirr. 
takú dôležitú pre poznanie Bartókovej zbe
ratefsk~j . metódy i bohatstvo slovenskej 
ľudo~reJ p1esne, vyvážať i do kapitalistickej 
!'udzmy, lebo práve tam by mohla plniť 
z;\\·ažnú kultúrnopoliti!'kú úlohu. 

V tejto sú vislosti sa m ožno tiež zmieniť, 
že v roku 1960 sa začalo uskutoi'.t>ovanie 
spoločných v ydaní partití1r slovenskej sú
časnej orchestrálnej hudby na základe sub
nakladateľských zmlúv medzi SVKL a dvo
ma poprcdn)·mi · západonemeck ými hudob
n )rmi vydavateľstvami. Túto akcia, dôležitú 
pre cfal~ie šírenie slovenskej hudby, sa za
cala spoločným vydaním partitúr Suchoňo
Y)•ch " .\Ictamorfóz" a Kanlošovho "Kon: 
certu pre orchester". Uvedená forma spolu
práce sa však začína rozširovať i na ostat
né odvetvia hudobnej tvorby . Teraz pre· 
biehajú rokoYan ia o vyd aní partitúry Moy
zcsodto cyklu ženských sborov "Ci organy 
hrajú" v nemeckom preklade. Bol by to 
prv)· prípad vydania slovenského vokálne
ho diela v preklade v nemeckom vydava
t ef stve. Týmto spôsobom sa má umožniť. 
aby sa vokálne skladby slovenských skla
dateľov dostávali na repertoár zahraničných 
sborov)•ch telies za výhodnejších podmie
nok, než keď (aj to len zriedka) sa vydá
vali priamo v cudzine. 

Marcová bratislavská a aprílovú pražská 
JJI"emiéra novej opery národného umelca 
Eugena Suchoňa " Svätopluk" nesporne 
patrili k najdôležit ejším udalostiam hudob
ného života v CSSR v uplynulom roku. 
Pre pozornosť, ktorú vzbudzuje súčasná 
slovenská hudba v zahraničí , je príznačné, 
že už tieto československé naštudovania 
novej opery zaznamenala odborná zahranič
ná tlač. Treba však ľutovať, že predstave
n ie "Svätopluka", progr-amované pražským 
Národný m divadlom v čase konania medzi
národného hudobného festivalu "Pražskú 
jar", sa neuskutočnilo. S ohľadom na znač
n)• počet zahraničných záujemcov, ako aj 
so zreteľom na mimoriadne kvality praž
skej inscenácie, možno poYažovať za isté. 
že neočakávanou a náhlou zmenou progra
mu sa stratila vzácna príležitos( pre pro
pagáciu tohto skutočne reprezentačného 
diela novej slovenskej hudby. 

Tento stručný prehľad uplynulého roku 
možno preto pln)•m prúvom končiť s náde
jou, že bilancia nového roku 1961 bude pre 
slovenskú hudbu a jej zahraničné úspechy 
ešte radostnejšia. . 

-vd-
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Zo 2asadnutia výboru Svä2u slovenských skladatefov 

Drb 30. januára t .. r. sa zišiel Yýbor S,·~
zu sloYensk<·ch skladatefo,·, aby hodnotil 
činnosť sväz·u za rok 1960 a vyt)·čil úlohy 
na tento rok. 

Uplvnulv rok bol rokom bohat)'m na uda
losti k torÓ mali p re činnos( sväzu zásadný 
výz~am, ako napr. I. sjazd Sväzu sloven
ských skladatefov. Celoročný program _cm
nosti bol spresnený po v)'znamnom prepve 
s. Hendrycha na aktíve l<.ullúrnych pracov
níkov v "Prahe, v ktorom rozvie?ol a kon
kretizoval niektoré aktuálne požiadavky v 
oblasti socialistickej kultúrnej revolúcie v 
zmysle v<·sledkov Sjazdu socialistickej kul
túry. Cinňosť sväzu ďalej ovplyvnili záv~ž
né udalosti vyplývajúce z uznesení UV ' . . , .. , ., , 
KSC o novej územneJ ot·garuzacu a zvyscm 
právomoci národných výboro,·, čo sa. -pr~
javi lo a ko veľký prínos pre deccntrahzacm 
a demokratizáciu riadenia nášho štlttu. Od
r·az spoločenských premien, ku kto~~'~ prišlo 
u nits v etape prechodu od kapttahzmu k 
definitívnemu a rozhodnému víťazstvu so
cialistických výrobných vzťahov, našiel svoj 
výraz v novej socialis tickej ústa:ve. Tým sa 
vyt,·orili predpo~lady pre r~z':oJ ~ prechod 
našej spoločnoslt do komurustJckeJ. epochy. 
Voľby do Národného zhromaždema, SN~ 
a národných výborov predchá~zala mohu!na 
predvolebnú kampaľí, v ktoreJ sa na destal
knch besied s prncuj úcinú v závodoch a 
družstvách po celej našej vlas ti vystriedalo 
27 našich skladateľov a hudobných vedcov 
a 18 koncertných umelocv. Záujem občian
stva o otázky wnen.ia všeobecne a hudby 
:t.vlášť ako sa o tom už dávno presvedčuje
mc n~ našil'h ,komandírovkách", je veľký. , ' 

V d uchu novej úpravy územného usporia
d ania núšho štátu založil Sväz slovensk)·dt 
skladateľov svoju odbočku pre Západoslo
venský lu-aj. Treba ľutovať, že k založeniu 
odbočky - predbežne p re nedosta tok člen
s tva, neprišlo aj v Banskej Bystrici: V do: 
sledku našich úloh, ktoré sú rnotJvovanc 
politickým zmyslom vyro\"návarúa v idie_ka 
s mestom, treba očakávať, že okrem Vý
chodoslovenského k raja sa i Stredoslovenský 
kraj stane p redmetom záujmu prísllL~níkov 
Sväzu slovcns k)•ch skladateľov a že nastane 
žiadúci odliv z prekrveného centra Bra
tislavy. 

Aj kultúrnopolitické akcie Sväzu sloven
skcýh skladateľov sa v uplynulom roku 
dostali do nového ideového a organizačného 
š tádia. Urobil sa kus dobrej roboty v oblasti 
uplatnenia hudby vytvorením organizač
ných útvarov z radov občianstva, ktoré sa 
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starajú o kvalitatívny a kva ntitatívny roz
voj posluchúčskej a ná,·števtúckej základne. 
Na strimkach nášho časopisu sme niekoľko
krút pr·iniesli zprá'-y o hnutí " Kruhov pria
teľov umenia " v rôznych mestách Sloven
ska . 

Novou formou kultúrnopolitických, p ropa
gátorských a hudobnovýchovných akcii v 
našej prax i sú a utorské večery. Ako nám 
ukazujú výsledky, túto forma styku umel
cov s ľudom stane sa jednou z najobľúbe
nejších a najúčinnejších. Celko,·e usp?riadal 
Sväz slovenských skladateľov v mmulom 
roku 75 rôznych akcií, z ktorých najvý~ 
znamnejšou bola Prehliadka československeJ 
socialistickej hudobnej tvorby a koncertné
ho umenia na jeser"t m. r. v oblasti východ
ného Slovenska. O tejto akcii srne našich 
čitateľov podrobne informovali. 

Y plnení uztleseni S jazdu socialistickej 
kult(u-y vykonal Sväz slovenských sklada
teľov hodn~· kus práce, či už ide o otázky 
výchovy ľudu umením, styku umelcov s 
ľudom, O vyjasňO\"aJÚe koncepcie ľudových 
uni,·crzít umenia, o spoluprácu so Spoloč
nosCou pre šírenie politických a vedeckých 
poznatkov na pl"Íprave populárnych hudob
nonúučných brožúr, ako a j o spoluprácu v 
Koordinačnom výbore slovenských umelec
kých sväzov atď. V mnohých závažných 
ot{tzkach sväz úspešne spolupracoval s or
gtmmi štútnej správy, najmä s Odborom 
školst\"a a kultúry SNR. 
Začala sa úspešnejšie rozvíjať aj spolu

prúca s niektorými organizáciami, ako napr. 
s Koncertnou a d ivadelnou kanceláriou a 
Hudobný m vydavateľstvom, z ktorý~h je 
v dnešnej vývojovej etape dovršovarua so
cialistickej kultúrnej revolúcie potrebné vy
t,·oriC ozajstné hudobnovýdwvné ohniská, 
p ropa"'álo rské odbomé inštitúcie, ktoré bu
Jú sclwpné pružne a citlivo reagovať na 
potreby našej kultúrnej politiky v sloven
ských kra joch. 

S Ccskoslovcnským rozhlasom chystá Sväz 
slovenských skladateľov diskusiu o probl(~ 
moch hudobného vysielania. Sú všetky 
predpoklady, že náš vzájonmý styk a pô
sobenie sa prehlbi, čo by veci rozhodne 
prospelo. Nemôžeme sa pochváliť dobrou 
spoluprácou, pokiaľ ide o Ceskoslovenskú 
televíziu, no aj Lu sa treba usilovať o tvo
rivú spoluprácu. 

Sviiz bude musieť venovať väčšiu pozor
nosť nadväzovaniu užšieho kontaktu s naši
mi hudobnovednými inštitúciami, aby sa 
v takejto spoluprúci i tieto plne podieľal"i 

na aktuálnych úlohách, ktoré rieši SSS. Tvo
riv)' kontakt treba nadviazať a rozvinúť aj s 
\"S:\IU. Na pomocnú ruku s ,·äzu sa čaká 
pri riešení mnohých základných kúdrov)'ch 
problémov v súvislosti so štátnym konzer
vatóriom- i pri riešení dirigentsk),ch a or
chcst ro'tlnych otázok v Rratislave atď. J e 
toho vef~ a sú lo vážne p roblémy. Preto 
je potrebné, aby sa zvýšila akti\"ila členov 
s, ·iizu najm1i v sckciál'h a komisiúch. No 
okrem tvori\"ej činnosti ziada sa intenzív
nejšie pôsobiť i spoločensky. Slnbá ná\"Štc
va na koncertných podujatiach zo strany 
nášho členstva o tom nesvedčí. Úlohy, kto
ré sloja pred nami, musia riešiť všetci prí
slušníci sväzu, a nie iba funkcionársky sbor. 
Aby sme na lo vše tko boli dobre pripra
vcrú, bude sa sväz ešte viac a ko v minulosti 
stnrať o zvyšovanie ideologickej úrovne 
nú~ho členstva organizovaním školenia, pred
núšok a besied na témy ideologického cha
rakteru. 

Hlavnou ideovou činnosťou Sväzu slo
V<'nských skladateľov je napomúhanic rastu 
novej slovenskej socialistickej hudobnej 
tvorby, hudobnej vedy a koncertného ume
nia. Táto činnosť je predmetom a obsahom 
práce v sekdúch a komisiách, o ktorej na 
zasadnutí výboru SSS podrobne referovali 
predsedovia jednotlivých sekcií. O situo'tcii 
v odbočkách SSS podali zpt·ávy ich pred
sedovia. 

Úspechy slovenskej hudobnej tvorby v 
operných a symfonických žánroch v minu
lom roku potvrdila veľkú jubilejná súťaž, 
vyhlásená vlo'tdou z príležitosti oslobodenia 
našej vlast.i. Dôkazom toho sú jedna prvá 
cena, dve druhé, niekoľko Z\"láštnych od
rnien a čestných uznaní. Po týchto úspe
choch zameriava Sväz slovenských sklada
teľov pozornosť svojho členstva na rozvoj 
malých foriem. Za t)•m účelom vypísal s 
inými vypisovatefrni umeleckú súťaž na 
malé formy Yokálne a inštTumentálne. Vý
bot· SSS považuje účasť na tejto súťaži 
(nakoľko je motivovaná oslavou 40. vý
rocia založenia KSC) za otázku cti každého 
slovenského skladateľa. Plné oboslanie tejto 
súťaže sleduje odstránenie niektorých úz
l<ych profilov v spoločensky dôležitých 
:l.ánroch. Treba vefa vydarených tanečných 
piesni, dosiaľ chýba pieseň družstevníka, 
vojaci a mladi ľudia pri pochode spievajú 
odrhovačky z čias Múrie Terézie, žiadajú 
sn ďalšie piesne a skladby na rôzne občian
ske pdležitosti atď. Na tieto oblasti by sa 
mal zamerať najbližší tvorivý núpor. Je 
Lo dlh spoločnosti, ktorý za skladateľov nik 
nezaplatí. 

Koncertní umelci zlepšujú systém svojej 

práce a približujú ho praCUJUCemu ľudu. 
Clenovia SKU pomáhajú prostredníctvom 
Osvetového ústavu v Bratislave oblasti ĽUT. 

Dôležitým nástrojom starostlivosti o hu
dobnú tvorbu, hudobnú osvetu a výchovu 
je propagačná činnosť sväzu. V dôsledku 
značných nedostatkov a roztrieštenosti z{tuj
mov pokročil sväz k vytvoreniu propagač
nej komisie, úlohou ktorej bude koordinovať 
sväzovú výchovnú, osvetovú, kuhú.rnopoli
til'kú a propagačnú činnosť rozmanitým 
spôsobom. 

Napokon sa v)·bor Sväzu slovenských 
skladateľov zaoberal návrhom programu 
činnosti sekcií, komisii a svojich odbočiek 
nn tento rok. Hok 1961 je jubilejný m rokom 
10. výročia založenia KSC. Na túto sláv
nos tnú skutočnosť bude sväz orientovať 
svoju činnosť ideového a organizačného 
dosahu. Plán sväzu sa opiera o niektoré 
základné piliere, ako sú: Prehliadlm česko
slovenskej tvorby vo februári t. r. v Prahe, 
slávnostné zasadnutie ses a slovenských 
umeleck),ch umeleckých sväzov pri príleži
tosti osláv 40. výročia založenia KSC, Kon
ferencia o umeleckej kritike vo februári 
t. r ., semináre. o výclwvných koncertoch, 
orgmúzované KSK, konferencia o tvorbe, 
z ktorej časť o malých formúch bude orga
nizovať SSS v Stredoslovenskom kraji, se
mináre o spoločenskom význame a uplat
není v spolupráci s Odborom školstva a 
kultúry SNR na jeseň toho roku atď. 

:\[nožstvo a závažnosť úloh každého na
búda zvyšovať úsilie v svojom pracovnom 
i tvorivom odbore s vedomím, že naša 
práca napomáha dobudovať diela socializ
mu a pomáha pretvárať človeka na človeka 
, ·šestranne vzdelaného, ušľachtilého, plne 
harmonicky citovo rozvinutého, na ozajst
ného človeka socialistickej epochy. 

Po obsiahlej diskusii prijal výbor Sväzu 
slovenských skladateľov na zabezpečenie 
úloh v iac dôležitých uznesení. Dš 

*** 1'\a Nový rok nús bratislavský rozhlas 
milo prekvapil vysielan ím znamenitej na
hrúvky Babuškovho Klavírneho honcertu 
s dirigentom Ladislavom Slovákom. Sólistke 
Kláre Havlílwve;, ktorá s veľkou erudíciou, 
údernosťou a miestami zasa p riam nežnos
ťou zd:ídla technicky a v:)Ta zove náročný 
kla\"Írny part a prejavila pozoruhodný zmy
sel pre súh t·u s orchestrom, by sa malo 
umožniť predniesť toto Babuškovo význam
né dielo na niektorom verejnom koncerte 
a, samozrejme, v tejto novej koncepcii L. 
Slováka nahrať ho čo najskôr na gramofó
nové platne. 

71 



Spomíname na Mirka Horského, tenoristu SND 
(6. IU. 1878 - 29. XII. 1944) 

Mirko I-Iorshý nikdy nebol spohojný s 
tým, čo práve dosiahol, i keď to bolo se
rió::ne dielo. Bol jedným zo stlpov SND 
naprieh tomu, že nevynihal vo velkých te
noristichých úlohách lyrichého alebo hrdin
ného charakteru, len bol viac ahoby na 
okraji, v buf{ovom odbore. 

llaz, už v ne.~horších rohoch svojho veku. 
mi bol povedal, že preto nevie odpočívať, 
lebo celý život ho okolnosti nihdy nepo
hlád::ali, naopah,_ hnali ho do vždy novších 
a novších obratov. Preto životná žatva jeho 
pôsobenia ako umelca i ako človeka bola 
pestrá. 

Prvý ra:; vystúpil verejne pred obecen
stvom roku 1898 v dvorar!e Typografickej 
besedy v Prahe. Hral činohemi4 úlohu vo 
..,tedy známej komédii "Cesltý dobrovolec 
a francú::sha selha". Potom sa učil v spe
váchej š/,ole llicharda Figara-I-Ioffera, býva
lého hrdinného tenora pražského Národného 
divadla. A .., roku 1900 už Horský spieval 
v hre "Sklenáŕi" úlohu jedného s/denára 
- viac-menej podomového obchodníka, hde 
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pieslwtL vzbud::o••al zauJem o národne tLtlá
čané Slovensho. H orský si ešte po rolwch 
spomínal na refrén piesne: 

l\1v oba táhneme z Uher do Moravy 
a 'odtud neseme brall·ské pozdravy ... 
Mirko Horshý chcel sa stať hercom pri 

stále hrajúcom divadle. Preto prešiel anga
žovaním u rô::nych hereckých spoločností 
v Cechách a na Morave. V rokoch 1908 až 
1909 zahotvil I-Iorshý v pražskej Lucerne. 
Hral buffo úlohu v operete "Selmovská 
kontesa", ktorú si autor B. Laský sám diri
goval. Ra:: prišiel na predstavenie aj Václav 
Talich, vtedy dirigent v J.:ublani, a ponítkol 
Hors/,ému angažmán do opery na buffový 
odbor. Horský sa okamžite ro::hodol, naučil 
sa veľmi skoro slovinshy a v Ľublani účin
koval do roku 1912, heď sa vrátil domov 
- do Ostravy. Po rohu prešiel do Prahy 
a účinhoval v smíchovsl>ej Aréne, kde ho 
stihla prvá svetová vojna. Roku 1916 sa 
vrátil do civilu. Kráthy čas účinhoval v 
Svandovom divadle v Prahe a odtial prešiel 
do Východočeského divadla riaditeľa B. Je
ŕábha, s /,torým pri.~iel do Bratislavy. 

Dr'ía l. marca 1920 spieval už pri ot·vára
ní Slovenshého národného divadla strážnika 
v I-Iubičhe. Potom ho vídame v haždom 
opernom a operetnom predstavení, ba aj v 
činohre (Capeh: Véc Mahropulos, Ze života 
hmyzu). 

Horský nemal velký hlosot•ý fond, jed
naha p~e všetky úlohy, ktoré spieval, na
šiel priliehavý charakteri::ačný sloh, ta/de 
stačil na celú úlohu i hlasove. V opere spie
val buffový odbor a v operetách m!lovnílwv 
a bonvivánov v /,ostýme aj vo frahu. Hor
sl>ý mal znamenitú dikciu, lwždé slovo mu 
bolo rozumieť a v hlase prispôsobovací ta
lent, ktorý býval u vtedajších speváhov pre 
dané situácie zriedkavý. Len tak sa jeho 
výkon, napr . .., operete Dom u troch dievéa
tiek, kde spieval starého otca-Cel/a, diame
trálne líšil od podobnej úlohy otca-učitela 
Bendu v Jakobínovi. V prvej úlohe nebol 
sentimentálny a .., drtthej nepateticl<ý, čo 
napomáha/o jeho realistiché herecké nada
nie. Ustavične pohyblivý (v med::iach, ktoré 
mu určovala úloha) a pritom plný herec
kého temperamentu (Popiel v Poľskej krvi). 

V opere vytvoril Horshý nezabudnuteľné 
postavy najmä v dielach česhých l<lasicltých 
skladateľov B. Smetanu a A. Dvoŕálw. Jed
nako vari najúspešnejšou jeho úlohou bol 
Vašek z Predanej nevesty (ktorého spieval 

viac aho 300 ráz). Bol to výkon ta/tého vzác
neho druhu, že svojho času nemal páru na 
česklích scénach. Nebola to postava pri
hlúp.la ani naivnučltá. Horský bol pre ňu 
hlasove technicky pohotový, a tobôž herec
hy. Jej horene vii::ili aj vo svojrá::.nej m~s
ke, ku ktorej priliehali gestá a. n:imd(a 
tváre. Nič triviálneho, nič naturaltsttckého, 
lež prirodzený realistichý, priam ukážlwvo 
disciplinovaný výkon. Vari preto .~i ho O. 
Nedbal s obľubou vybral v tejto úlohe, alw 
aj .., úlohe hájnika v Rusalhe, i na repre
zentačný zája::d do Spanielsha. Inou :;na
menitou postm•ou bol I-Iorshého Skovránoh 
v opere Tajomstvo. Celým činom ludová 
poRtava - [udo <>ý speváh. I lieď to b?lq 
epizódna úloha, predsa vedela naplno ::auJať 
od začiathu do konca v Horshého hreácii. 
Tak isto úloha Michálka v opere Certova 
stena. Skromný v herechom prejave, ale 
zato tým zaujatejšie sledovaný obecenstvom 
pre vonkoncom realistichý herec/tý prejav, 
hu ktorému vedel prispôsobiť hlasové da
nosti. Zried/,a - aj dnes - je na čes/,o$10-
"enských operných scénach operný umelec, 
ktorý by vedel s tahou realistickou suges
ciou pretaviť do živomosti tieto malé, ale 
velmi dôležité a Smetanom milované ľudové 
postavy a stelesniť ich doltonale s naoko 
malými výrazovými prostriedkami. Horskú 
nevedel byť herec ,.fanfarón" ani pri vel• 
kom úspechu. Krothosť vo výraze bola jeho 
prednosťou. Preto to(/té rozdiely v ka;dej 
postave, preto tahé svojské a nezabudnutel
né figúry. Javislwvá žatv a Horského po
stáv, hoci ro::sahom v partitúre menších, bola 
velmi úrodná a pestrá. Mal v::ácny talent, 
ktorý nihdy nenechal hlivieť; bol premýi
lajúcim hercom a ani do jednej úlohy nebol 
zapojený schematicky alebo mechanicky. 
Pramerí jeho tvorivosti mal hlbolté horene 
nielen v herechej, ale najmä v životnej 
praví. Vedel velmi obratne vnilmúť do duše 
osoby, ktorú mal predstavovať. Stačí spo
menúť jeho herecký prejav podlého Spo
lettu v Tosce, Monostata v Caroynej flaute , 
Dancaira v Carmen alebo tri figúr/ty 
z I-Ioffmannových rozprávok a ..,ziať si na
proti tomu komichú figúrku lorda Kooh
burna z opery Fra Dia<>olo alebo nemú úlo
hu sluhu Santa v opere Zuzankine tajom
stvo. V prvých malými črtami gest a mimi
ky na::načená podlosť, /,torú podfarbil ty
pickou maskou zlých ľudí, a naproti tomu 
len mo::aikovité, humorom podložené šibal
stvá. Spomínam si ešte na dve ďalšie ko
mické figúrky: Triquet v opere Eugen One
gin a dr. Gajus v opere Veselé par1ie wind
sorské: akoby sldadatelia boli mali pred 
sebou Horského hlasové dispozície, postavu 

a herecké ..,ý/wny. Úlohy šité na Horského 
práve tak ako napr. úlisný Goro v Madame 
Butterfly. Kde H ors/tý nestačil spevácky 
"dať svoje" danej úlohe, (napr. Vojtech v 
opere V studni, Nando v opere Nížina, Har
lekýn v opere Komedianti), tam doplňal 
výkon ::namenitou herec/,ou ahciou. 

Vynihal tiež ako pró:;ový herec, k čomu 
mu prispelo predchádzajúce účinkovanie v 
činohrách a v operete. Nestarnríci bonviván 
(Netopier, Mamsel N itouche, Stambulská 
ruža. Ples v opere, Marica, v Lehárových 
operetách atď.) i tu ideálne splynul s posto
vou ~a javislm. Urobil ju živou bytosťou 
z hrvt a z mäsa, tahže pred nami stála oho 
vykryštali::ovaná jednotka, ktorá sa zdravo 
pohybuje v živote a pevne haná, čo treba. 
Byť taltým hercom vo vtedaj/iích operetných 
inscenáciách znamenalo prehonávať velmi 
často t-vrdú cestu k uznaniu, no I-I orský ju 
prel<onával, lebo inak ne-vedel a nemohol 
tvoriť. Nie je to zveličovanie, ale skutočnost', 
htorá vtedy tvorila výnimlw . (Sám ma nie
holko rá:; upozorr'íoval na chyby, najmä v 
t::v. t ypichých operetných réžiách, slovami: 
Nikdy nespúšt'ajte z očí život!). H orský mal 
v zásobe typy ludi, tal< mohol vytvoriť 
životom preteplené postavy. 

Okrem herechej a speváchej činnosti 
uplatňoval v SND svoje dlhoročné prahtické 
skúsenosti ako tajomnílt divadla. Mal rád 
divadlo, preto s nim nerozlučne zrástol. 

Rol'u 1939 odišiel do pen::ie, ale neostal 
dlho nečinným. Keď sa i nad Slovenshom 
sťahovali búrlivé temné chmáry fašizmu a 
vznihlo nebe::pečie, pre htoré v Brati.~lavo 
nemohol ostať, nuž pracoval na vidieku. 
Od rohu 1943 bol dobrým pomocníhom ria
diteľa Fr. Devinského v Ľudovom di.,adle 
v Nitre. No iba rok, lebo ho odvliekli do 
honcentračného tábora v Oswienčime. Tam 
zahynul 29. XII. 1944. 

Mirka I-Iorshého ešte za jeho pôsobenia 
v SND ktosi správne zrovná..,al s českým 
komikom A. Krässingom pre umelecké v ý
ltony, pre láshu k d ivadlu a postoj k lu
ďom. Bol to ..,zácny umelec a dobrý človek. 

Stefan Hoza 

*** 
Svetoznáma gramofónová firma P lúlips 

vydala na stereoplatniach l. symfóniu a 
Koncert pre violončelo a orchester od Di
mitrija Sostakoviča . Vy nikajúce zvukové 
snímky nahrala Filadelfská filharmónia s di
rigentom Qrmandy m a sovietskym čelistom 
Mstislavom Rostropovičom. 
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Nedbalova baletná pantomíma v SND 

Hlavná pozornosť baletného súboru SND 
bola koncom minulého roku sústreden{t nn 
inscen áciu baletnej pnntomímy Oskara Ned
hala " Ro:;právha o Janovi". Staros tlivým 
naštudovaním si Slovenské národné divadlo 
pripomenulo 30. výročie tragickej smrti 
svojho zakladateľa a dlhoročného dirigenta. 
ktorý v prvých rokoch existencie SND dal 
pevný umelecký základ jeho opernému a 
baletnému súboru_ 

Hozprávka O Janovi dočkala sa u n ášho 
obecenstva oceneného uznania. Nedbalove 
baletné pantomímy, ktoré dnes už tvoria 
základný klasický baletný repertoár česko
slovenských divadiel, dosahujú aj v SND 
najväčší inscenačný úspech čo do počtu 
najviac reprízovaných predstavení v balet
nom repertoári. 

Hodno spomenúť, že na scéne SND uvied
li doteraz všetky Nedba love baletné pnnto
mímy: Andersena, Princeznú l-I vacintu Z 
rozprávky do rozprávky . Pre j~j jadr~osť 
naši choreografovia radi siahajú po Nedba
lovom hudobne na jvýraznejšom diele Roz
prúvka o Janovi, ktorého prvá premiérn 
v SND odznela d1'ía 22. januára 1924 pod 
taktovkou skladateľa. Rozprávka o Janovi 
je hudobné dielo, komponované Oskarom 
Nedbalom na libreto F. K. l-Iejdu ktor<· 
si zvolil na libreto rozprávkový ná:Oet ri
dzo českého pôvodu. Tento posky tol skla
dateľovi možnosť, nby sa v diele rozozvučal 
jeho tal~~t, mladosť a túžba. Hozprávka 
o .Tanovt Je Nedb alov prvý a po kompozič
nej stránke najhodnotnejší balet. Baletná 
pantomíma mala svoju prvú premiéru v ro
ku 1902 v ND v Prahe. V tých časoch 
všetky herecké úlohy v balete stvárňovali 
operní a činoherní umelci. A tak úlohu 
princeznej s poetickým kúzlom stvárJiovala 
vtedy nezabudnuteľnú Hana Kvapilová. Po 
p:ažsl<ej r re mi ére vzb ll<lil balet záujem 
aJ v cudzme a už v roku 1903 bol insce
novaný baletným majstrom l-Iassreitterom 
vo viedenskej dvornej opere. Nedbal na 
žiadosť Hassreittera doplnil partitúru ha
letu o niekoľko n ových tanečných čísel , 
a to "Pas de cinque", variáciami ohnivým 
Kmkowiakom a napokon sa v 'tom čase 
zrodil aj populárny Valse triste. Nedbal 
po premiére Rozprávky o J a novi v záhreb
skej opere d11a 24. decembra 1930 zomrel 
tragickou smrťou. 

Inscenácia Nedb alovej baletnej pantomí
my Rozprávka o Janovi pos tavila tvorcov 
terajšej bratislavskej premiéry pred nie-
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ktoré vážne problémy. Choreograf a režisér 
J ozef Zajlw , vyznamenaný ,.Za. vynikajúcu 
prácu", v svojom choreografickom poňati 
pomohol scénickej účinnost i d iela triezvym 
roztancovaním aj doteraz neodmysliteľných 
pantomimických častí baletu, čo b olo iste 
zdravé a v jadre možno s jeho inscenačným 
realizovaním súhlasiť. T ým sa choreog.·a
fovi podarilo predsta";ť Nedbalovo d ielo 
na scéne SND dnešnému divákov i oveľa 
dynamickejšie a tanečnejš i e. T)·m, že Jozef 
Zajko venuje Nedbalovej baletnej tvorbe 
zaslúženú a zvýšenú pozornosť, vie triezvo 
hudobne a choreograficky v pas uplatniť 
nielen svoju obrazotvornosť, ale i tvorivé 
ambície. Z hudobnej partitúry vyťažil jed
nak dramatickú závažnosť d iela a v pan
tomimick)·ch častiach baletu sa vynasnažil 
vyťažiť z presvedčivých hereckých akcií. 
Y svojej choreografii sa odpútal od tradič
ných inscenácií Rozpráv ky o Janovi, a tak 
zažiaril pred nami I. obraz, plný jadrnosti 
a sviežo roztancovanej nlllad y ty pickej čes
kej dediny . V II. a poslednom obraze sme 
tlieskali v y nachádzavej choreografii, v kto
rej zažiarili na javisku technicky náročné 
tance : Slnečného lúča, tanec ôs a pas d e 
deux le~nej víly a Lcsoľía. Boli tu v šak a j 
nedostatky, ktoré viditeľne postihli insce
náciu Rozprávky o Janovi. Tie tkveli v n e
jednotnosti predvedenia sborových tancov 
(Yážky) . Režij né a výtvarné nedostatky 
prezrí1dzajú, že režisér ani výtvarník n e
v edeli v dračej jasky ni vvťažiť z konkrét
nosti rozprávkového libreta. V skutočnosti 
iba skresľovali a rozbíjali zrozumiteľnosť 
l ínie dramatického sledu d eja. 

Ako všetky Nedbalove baletné pantomí
my, tak aj inscenácia nozprávky o Janovi 
dala našim baletným umelcom možnosť u
kázať svoju umeleckú vyspelosť a technic
kú úroveň. Na prvom mieste treba hodno
tiť výkon Gusty Starostovej-I-Ierényio vej v 
úlohe lesnej víly, ktorá túto úlohu zvládla 
suverénne a jej výkon vyvolal často potlesk 
uznania na otvorenej scéne. Vladimír Ma
rch jej bol dobrým a spoľahlivým partne
rom. Trúda Boudovcí urobila v postave 
princeznej kus svedomitej práce. Jozef Zaj
ko stv{mioval herecky vkusným prejavom 
úlohu Jana. Za snaživý výkon treba po
chváliť aj Huženu I-Ienterovú. Kým výkon 
a disciplinovanosť Hapošovej, Kova{ovej. 
Vincentovej, Openheimerovej a Gardonovej 
v tanci "Osy" vzbudil ž ivý záujem a ohlas, 
výkony a nejednotnosť Vážok (Firleyová, 
Marehovú a hlavne Ernestová) nijako ne-

uspokojili diváka. Sbor baletu SND pd ďal
ších reprízach bude musieť nap1·aviť, čo 
ostal dlžný premiére. 

Choreograf Jozef Zajko si k inscenárii 
prizval výtvarn íka P. Gábora. Ten navrhol 
účelnú scénu, ktorá posky tuje dostatoi'n~· 
p r iestor a vyhovuje rozprávkovému náme
tu. Gáborovi sa však n ijako nevydaril po
kus s projekciou premietaného filmu, ktor)· 
narúša sled deja a rnší di vú kov. Inscenácii 
zostal vera dlžný v IV. obraze draka. ktor)· 
v baletnej pan tomíme s rozprávko,-~·m de
jom veľmi ch~·ba. Kostýmy Ľ. Purhy,íovej 
majú už svoju známu hodnotu. 

Predstavenie Rozprávky o Janovi hudob· 

ne naštndoval dirigent Adolf Vyl•ydal. Pod 
jeho taktovkou orchester SND zachoval 
~edbalovu koncepčnú a m yšlienkov ú zá
klachin, vychádzajúcn zo špecifickej ná
rodnej nedbalovskej tradície. :\[yslim, že 
možno očakávať ďalšie úspechy v práci 
mladéh o, svedomitého dir!genta A. Yykyda
la. 

Všetci u melci, k torí sa podieľali na úspeš
nej inscenúcii baletnej p an tomímy Hozpráv
ka o Janovi, p 1·istupovn li k nej s nadšením 
a plným zaujatím, k čomu ich zaväzovalo 
dôstojné oslávenie 30. výročia sm1·~i Oskara 
Nedbala. 

-ap-

Andrašovanova spevohra Pánska volenka na Novej scéne 

Problémom súčasného stavu operety, a to 
interpretácie, dramaturgie, ako aj problé
mom novej pôv odnej tvorby vôbec, sa čo
raz viacej začínajú zaoberať naše odborné 
časopisy i denná tlač. Tak n apr. Tvo Osolso
bč vo svojom článku Opereta 1960 z ptačí 
i 7.abí perspektívy (Hudebn í rozhledy č. 21,. 
str. 1008, 1960) píše : "Podívejme se na 
tento problém n ejprve z perspek tívy napl
n eného hled ištií operetního divadla. Sedíte 
tu mezi divúky a čtete z jcj ich tvái-í, z jejich 
s míl'hu, potlesku, proč pl·išli, co od operety 
očekávají. Co jim opereta dáv á? - Pocit 
št.iístí." Ak sa z tohto aspektu chceme po
zrieť na premiéru i n a rep rízy Andrašova
novej spevohry Plinsha volcnha (Novfl scé
na, 17. decembra 1960), z rozosmiatych tvárí 
publika, ako aj n adšeného potlesku, môžeme 
usudzovať, že nová slovenská spevohra 
Tibora Andrašovana na ljbreto J . Ro:;sívala 
naš.la zdravý kontakt s obecenst\·om, k toré 
pochopilo pravý zmysel tejto satiry. 

Ak b y sme skúmali, ktorá zložka má u 
obecenstva väčší podiel na tomto pocite 
"šťastia", p rídeme k uzáveru, že sú to všetk y 
zložky, a to textovú, hudobná stránka, réžia , 
h erecké výkony, choreografia, scénické stvár
nenie atď., lebo vo všetk)·ch je tvorivo vy
užitý pokrokový odkaz n ášho klasika Janka 
Jesenského v realizúcii javiskového umenia. 
Nestačí totiž z uašich operetných scén jed
noducho vyradiť tzv. klasický operetn)· 
"grundrepertoár" bez toho, že by sme na 
jeho m iesto dali náhradu nášho pohľadu na 
túto dobu. Napr. Straussove operety majú 
zrejme vysokú h udobno-umeleckú h odnotu, 
lenže toto h udobné umenie slúži stm-ým stt
jetom, ktoré v mnohom ohľade môžu hatiť 

,.ý , ·oj v nazeraní míšho socialistického divá
ka. Pritom si, prnvda, u vedom ujeme, že 
nové socialistické divadlo má b y( okrem 
ušľachtilej zábavy aj školou a má n ášho 
diwíka oboznamo,·a f i s dobou secesie z 
aspektu p okrokového myslenia. Ak sa na 
sovietskvch divadlách znovu a znov tt u vádza 
Gogoľ, Puškin, Cechov, treba len víta(, že 
kriticko-rea listický núhfad J esensk ého nám 

G. Vectová (Láliková) a J. Rozsíval (Látlk). Zä
ber z lnscenäcle na Novej scéne Foto: Smotlák 
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J . Vašlcové (Darlnka) a F. Hudek (Ráinlk). ZA
ber z PAnskej volenkf Foto: šmotlák 

môže zaplniť medzeru v repertoári našich 
operetných scén. 

Už pri prvom počuli hudobnej zložky 
Pánskej volenky sme mali dojem štýlovej 
ucelenosti a najmä tanečné čísla (štvory lka, 
polonéza, <'nrdáš) účinne podčiarkli dobov)· 
kolorit. Pritom sn autor snažil tie to dobové· 
formy obohatiť modernejšou harmóniou a 
farbistou inštrumentáciou. 

Dramaticky najpôsobivejšie je azda hu
dobné finále v prvom a druhom dejstve. 
ktoré umociíuje konflikt dramatického za
uzlenia. Protipól k týmto miestam vy tvára
jú ly ricky zararbcná vstupná piescľí Olinky. 
ktorá je aj nositeľom hlavnej hudobnej myš
lienky, ako aj dueto (Branecký a Olinka! 
a pieseti o víne. Skoda, že menej presvedči
vo vyznela z úst interpretky Marky závaž
n á pieseň, v ktorej osvetlí celú situáciu po
plesovej nálady a hovorí aj o tom, že jej 
"páni ani spieva ť nedovolia". 

Ak sme vvsoko hodnotili inscenáciu hu
dobnej ko~édie Milana Nováka a Petra 
Sevčoviča "Nie je všedný de!l", kde sme 
konštatovali, že Nová scéna vykročila na 
novú cestu socialistického realizmu, tak a j 
pri tomto diele radi zaznamenávame, že na 
tejto ceste nezaostáva ani réžia ani S('énick{t 
výprava ani choreografia, uznanie si však 
zaslúžia najmä hl'recké výkony sólistov i 
sboru. Toto uznanie získali plnokrvn)·m 
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stvárnením cha ralcterov postáv (Veclová, 
Ba/tí':, Dunálwvá, Lá:;niéka) i postavičiek 
(najmä Zivojnot·ié, Kostelník a Kŕepela). 
Nn týchto prcsvedčiv)·ch výkonoch sólistov 
i ensemblov bolo vidieť opravdivý zápal a 
tvorivý prí~tup rcžisét·a Kramosila, ktorý 
vedel \')'S tihnúť talent interpreta a náležite 
ho zapojiť do dramatického celku. 

l\filo nás p rekvapilo Sujanovo dômyselné 
riešenie scény, ktorá v malých priestoroch 
vedela poskytnúť maximum napr. plesovou 
scénou v druhom dejstve. Scénickú výpravu 
doplnili Šl~· lovc vtipne ladené kostýmy l. 
Schanerm·cj. Choreografia J. Kvočáha ve
dela funk<'ne stmeliť celý kolektív, takže 
sme mnli ucelený a esteticky vyvážený o
braz Cl'lcj spevohry. Jeho z:1sluhou nepôso
bili tanec ako obvyklé tanečné vložky, ale 
01·gan icky nadväzovali na dejovú lírúu spe
vohry. 

Celko,')· dojem z predstavenia je nespor
ne klad ný. Toto Andrašovanovo dielo je prí
sľubom, že sa bude vedief vyrovnať a j so 
súčasnou tematikou, ktorú od neho po ta
komto štarte pl".ívom očakáva široké publi
kum. \' tejlo sa lire sta ršie publikum má 
možnos( zahfadicť sa na nedávnu minulosť, 
ktorá však už nemá nijaké opodstatnenie 
pre svoj nitvral, ll mladá generácia sa tu 
može Ut\'ľdiť \" tom. ak)·mi míľovými krok
mi pokročil S\'Ct na ceste za oslobodením 
človeka. J. Samko 

~a aklí\'e o umeleckej kritike, ktorý sa 
konal 21í. januára v klube Sväzu stoven
ských novin:'trov, predniesol referút vedúci 
kultúrnej rubriky Pravd~· A. Mark LLŠ na 
tému Otá:ky literárnej a umelechej ltritil>y 
na strúnkach slovenskej tlače , rozhlasu a 
televízie. R efet·ent venoval pozornosť aj sta
vu hudobnej kritiky ·na Slovensku. V disku
sii dr. Zdenka Bokusová zdôraznila význam 
pravidelného referovania o hudobnom živote 
a správnej proporcionality nášho kultúrne
ho života v našej tlači. :\"a nedostatky hu
dobnej kritiky pri hodnotení tanečnej hud
by a d žezu zameral svoj p ríspevok dr. Zd. 
Nováček, ktorý disku toval aj o tom, akými 
metódami možno prostredníctvom tlače 
vplývať na zvyšovanie umeleckého vkusu a 
zabezpečovať recenzo\·anie významných hu
dobných premiér. 

*** 
Od 26. júna do 10. júla t. r. sa v Sofii 

uskutoční prvý Medzinárodný konkurz mla
dých operných spevákov. 

Slovenská opereta na olomouckom javisku 

O vtipnú, zrozumiteľnú. myšlienkove 
aktuálnu a umelecky hodnotnú operetu sa 
naši skladatelia pokúšajú už vine rokov 
Priznajme si, že to nie je ľahká úloha už 
,·zhľadom na to, akú neslávna je minulosť 
operety, ktorá sa už na rozhraní storočia 
stala jedným z najvtieravejších a najbanál
nejších prejavov meštiackej kultúry. Ah 
odmietame pochybnosti o funkčnosti oper
ného útvaru, tak vývoj operety je br.~:de
ný manierou, myšlienkovou plytkosťou n 
výrazovou konvenčnosťou do takej miery, 
že niekedy sme vskutku na rozpakoch, po· 
kiaf ide o jej ďalšiu cestu. J ednako musí 
byť pre nás kritériom spoločenská potreba . 
ktorá existuje a nemožno jej uniknúť. Preto 
treba privítať každý statočne mienený po
kus o vytvorenie novej operety, ktorý pôj
de dôsledne proti nešvárom, uahromaden)·m 
v minulosti. Sme si dobre vedomí, že je lu 
ťažká cesta, no tý m zúslužnejšia. 

!\'!ladý slovenský skladateľ :\Iilan Nová/; 
s libretistom P. Sevéoviéom povedali slovo 
k tejto obrodnej snahe operetou Nie je 
v šedný deň. Námet nie je vôbec objavný, 
poznáme ho z rozličných filmov i scén, je 
však stále aktuálny: mladi ľudia nechcú 
z rôznych predsudkov opustiť po ukončení 
štúdií mesto a snažia 6a udržať v Iiom za 
každú cenu. Autori dávajú - v skratke
povedané - dvojakú odpovetľ, že všednosť 
alebo bohatosť každého d tia nezúvisí od 
prostredia, ale od každého z nás, nech srn<· 
kdekoľvek, a že šťastie môžeme najlepši<· 
dosiahnuť v kolektíve, a nie izolovan)'m 
individualizmom, ktorý sa správa podľ:o 
zásady "každ)' na vlnstnú päsť". Prúv<' 
táto idea kolektivizmu sa najlepšie uplat
líuje v priebehu celej operety, pretože j<' 
nevtieravá. Samotnej drama tickej línii však 
chýba ucelený rozvoj, takže psychologický 
proces od celkom negatívn eho stanoviska 
až k dobrovoľnému odchodu mladých ľudí 
na spoločensky dôležitejšie miesto zostúva 
nelogický a nc,')·s,·etliteľný. 

Skladateľ Novák sa zdarne snažil vyhnúť 
klzk)•m operetným zvodom tým, že sa pt'Í
mkol k vzoru tanečnej hudby, ktorá je 
blízka zdravému džezu. Preto najlepšie vy
zneli hromadné scény z bratislavskej ulici' 
a baletné vložky, kde sa najviac opiera n 
súčasnú hudbu. Tu prin:iša Novák mnoho 
osobitého v tipu a ľahkosti v melodike i v 
rytme, ktorý je vyvážený priliehavou in
štrumentáciou. Menej úspešné sú však 
lyrické pasáže operety. Novák je známy 
ako skúsený znalec slovenskej ľudovej 

piesne, naše súbory s obľubou spievaJu 
jeho úpravy. ;I.Ial by azda lepšie využiť 
~\'oje skúsenosti aj v opcretncj tvorbe, 
tiim by , položil najlepšie základy pre novú 
slovenskú operetu. 

Olomouck)r operetný súbor naštudoval 
vcelku svedomite toto nové dielo (premiéra 
16. X. 1960). l'iepočetn)· orchester pod ve
dením J. Sedlái'a hral čisto a citlivo pri
sp<lsohoval d ynamiku hlasov)·m možnos
ti:Jm sólistov na javisku. V tanečných čís
lach by sme si však želali v iac rytmickej 
po·esnosti a št~•lo,·ého výrazu najmä v ple
(•hoch. Súhra so sólistami bola dobr:í, so 
sborom však už menej úspešná. Operetný 
shor, v ktorom je niekoľko jednotlivcov s 
v~· nikajúcim hlasov)·m fondom, ako celo!> 
nic je však kompaktný a je značne naru
~ovaný silúckym tremolom niektor~·ch žen
ských hlaso,·, neprípustných v sborovom 
speve. 

Hlavné rolv boli obsadené s nerovnakým 
lt~ pcch lm. J e.dnou z najnadanejších sólistiek 
olomouckej operety je pravdepodobne V. 
Franr.ová, klor{t účinkovala v role matu-

Z prvého obrazu Noväkovej operety Nie je všedný 
deň na olomouckej scéne Fotografia: Olomouc 
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rantky Florišovcj. V jej hereckom i spe
váckom v)·kone nic je nič z operetncj ma
niery, vystupuje neokázalc so sviežou he
reckou bezprostrednosťou. Psychologicky ob
ťažnejšiu úlohu aranžérky Zuzky vytvorila 
J. Krupo•·á. I s jej výkonom môžeme byt' 
spokojní, hoci sa zdalo, že sa nemôže ro-
zohrať (referujeme o predstavení z 2. XI. 
1960) a vložiť do spe,·áckeho partu vrelší 
a oduševnenejší výraz, hlavne v l:vrickýf'h 
pies1'íach. V. Konečná v úlohe staršej Flo
rišovej, majiteľky b yh•, ukúzala značné 
o~erctné skúsenosti, vie herecky zaujať pu
blikum a upútať pozornosť. Spevácke ne
dostatky nahradzuje osobitým poňatím 
kupletového charakteru. Z mužských postiiv 
najlepšie uspokojil A. Jahoda v úlohe A
dámka, ktorý živelným hereckým preja
vom plne vystihol cha rakteristiku zvere
nej postavy. Sírka prirodzeného hlasového 
fondu, kt.or)'m Jahoda disponuje, by si však 
zaslúžila väčšiu starostlivosť. Z ostatných 
sólistov sa sympaticky p•·edstavil O. Há/ek, 
nový člen operctv L. Kramosil a čiastočrlf' 
i M. Pokorný, k torý by však potreboval 
viac hereckej pružnosti a, pra, ·da, i rozvi
nutejší spevácky prejav. Z ostatných umel
cov si zaslúži zmienku J. Sl-wda p rilieha
vou choreografiou a nadaný S. /(ovaŕíh 
výtvarne čistou a pôsobivou inscenáciou. 

Na chvúlu olomouckého opct·e tného ko
lektívu možno na záver povedať, že vyuzil 
všetky svoje možnosti a i dr-amaturgicky 
prispel k oboha teniu umeleckej činnosti 
olomouckého divádla. 

J osef Beh 

7"8 

L. Longauer (R . Tomašovič) a 
~- Mär ton (Benický) v prvom 
dejstve Hrnčiarskeho bälu y 
Banskej Bystrici 

HR NCTARSKY BAL 
V I3Al"\TSKEJ BYSTRICI 

Prial by som všetkým, ktorí uvazUJU 
o no \·cj operete, aby videli banskobystrické 
naštudovanie Dusíkovej operety "flmčiar
shy bál". Na vefkom opernom javisku sa 
7.1·azu akoby všetko rozsvietilo, dej p lynie 
prirodzencjším a zaujímavejším spôsob_om, 
maso,-é scény dostá\>a jú plnú funkčnosť aj 
hudohná stránka vychádza plnšie a zaují
m:l\·cjšic v porovnaní s bratislavským na
študovaním. Celkový postoj k operete je tu 
akýsi in~-, tvorivejší, jednotlivé postavy sú 
zauj ímavejšie. Myslím, že na tom má zá
sluhu najmä režisér František Rell. No 
ovplyn'íuje to iste i výber sólistov, z kto
rých zvlášť Jozef Konder alm tovariš Floriš 
Stacho p riam dominuje. Zdá sa, že Jozef 
Kondcr je vôbec v súčasnosti najväčším 
slovenským mladokomikom. J e to umelec 
vcfkého hereckého majstrovs tva. Kdekoľvek 
sa objaví, scéna hýri v tipom, radosťou. Keď 
si k tomu primyslime, že banskobystrický 
súbor mú ešte ďalších schopn)rch účinkujú
cich a spevákov, ktorí nijako ncpodceriujú 
operetu, potom pochopíme, prečo je naštu
dovanie Hrnčiarskeho bálu v Bystrici také 
účinné a pr·cčo divák odchádza spokojný a 
s dôverou v umelecké sily tohto mladého 
súboru. l\Iyslím si, že toto teleso je priam 
predurčené na to, aby uvádzalo domáce 
i zahraničné spevoherné novinky. Ak sa 
budú v budúcnosti vždy takto pozoruhodne 
spájať umelecké sily banskobystrickej spe
vohry, o nickofko rokov ani nebudeme 
veriť, že tá to scéna vznilda len vlani. 

ZN 

HANUSOVA OPERA. 
SLUHA D\"OCH PÄNOV NA NE:\!ECKÝCH 

SCÉ:\'ACH 

Západonemecké operné divadlá v po•·),n
skych priemysel ných stred.iskách v Duis
burgu a Dusseldorfe predviedli v týžden
nom odstupe po sebe nemeckú premiéru 
komickej opery Sluha dvoch pánov od 
J :ína llcmuša. Tým sa popri dielach Su
<"hOI'iových a Cikker·ovýclr dostala teraz spo
llt s operami L Krejčího a J . F. Fischer-a 
cľ_alšia naša súčasná opera na nemecké ja
visko, kde bola obecenstvom srdečne pri
jatú. P opri k\·alitách diela napomáhal úspech 
vydarený p reklad známeho odborníka v tej
lo oblasti K urta Honolku, ako aj znamenité 
výkony vyspelého sí1boru Nemeckej opery 
nad R)rnom. Hlavná zásluha tu patrí mla
dému rakúskemu dirigentovi R. Schaubovi, 
ktorý prejavil vzornú starostlivosť o správnu 
i~terprctáciu. :\Iohol sa, pravda, opierať o 
v•acerých skúsených a inteligentných spevú
kov, z ktorých väčšina veľmi individuálne 
vy tváral? j; dnotlivé postavy veselohry, libre
to ktoreJ spracoval podľa Goldoniho komé
die J. Pohorný. i\Iencj sa vydarila réžia, 
~torá nebola dosť pr-emyslená a dôslednú, 
1 keď P. Ebert mal mnoho v tipných núpa
dov, oživujúcich dej. 

O premiéru českej opery prejavila veľký 
záujem Z<Ípadonemccká dennú i odborná tlač. 
O_krem veľkého počtu recenzii uverejnili 
mektoré denníky v rôznych mcstÍlch infor
múrie o rozvoji československého hudobného 
života v posledných rokoch, ktoré sa zá
stupcom tlače posky tli na mimoriadnej kon
fcren~i, zvolanej vedením divadla deň pred 
p rcmJerou. 

*** 
pe 

. Sevcronemecký _ rozhlas v Hamburgu vy
srela 10. marca Ctkkerovu operu Juro Jáno
šíh za dirigovania J aroslava Krombholca. 
Titulnú úlohu Jura Jánošíka ako hosť spieva 
v nemeckom jazyku sólista opery SND dr. 
Gustáv Papp. 

*** 
Bohuš Hanák, sólista opery SND, vystúpil 

1:>. januára v Linzi na p remiére Tosky v ro
Ie Scarpiu. 

*** 
"Elektronickou láskou" nazval svoju novú 

komickú operu francúzsky pokrokový skla
dateľ J oseph Kosma. Toto Kosmovo dielo 
je vlastne paródiou na ultramodernú hudbu. 

SLO\'ENSKA FILHAR:\IONIA 
V DECE:'IIBHI 

P rvé d va koncerty decembrového cyklu 
Slo\"cnskcj filharmónie odzneli v rámci l\Ie
siaca československo-sovietskeho pri;tteľ
st.va". Na prvom z nich (1. a 2. decembra) 
predstavil sa bratislavskej verejnosti po pr
'"Ý raz rumunský pianista Chcorghc H al
mos ako sólista v Chopinovom Koncerte 
pre klavír a orchester e mol op. 11. Ru
munský klavirista nevedel zvýrazniť poetic
ké čaro chopinovskej kantilény tak doko
nale ako brilantný lesk jeho vir tuozity, čo 
Halmosovi umožnila výborne vypestovaná 
a ľahká prstov.á technika. Mimoriadne tech
nické vlohy predurčili pianistu na pôsobi
vé, no čo do tempa p reexponované poda
njc iskrivej, vtipnej tanečnej tretej časti. 
l'iezvyklc rýchle tempo malo za následok 
aj pomerne malú zvukovú prieraznosť só
lového nástroja, ktorý v tomto prípade mal 
z~ ka~~l ~ch okolností dominovať nad spre
vadzaJUCtm orchestrom. Ale aj dramatic
kým úsekom koncertu chýbala zvuková 
mohutnosť, takže celkový dojem bol viac
menej šedivý a jednotvárny. 

Na koncerte odznela v podaní Ľudovíta 
Raitra i Beethovenova Osudová svm!ónia 
Ak sme mali voči Rajtrovmn ccÍkovém~ 
~hápaniu Beethovenovej Siedmej, ktorú 
~nterprctoval v novembri, výhrady, u Piatej 
Jeh musíme zredukovať len na určité nála
dové okruh y v rúmci niektorých častí. -
J\zda najmenej uspokojivo zapôsobila roz
siahl? I. č?sť. Rajter akoby sa snažil príliš 
skultivovaL nápor krutých otrasov a zúpa
sov, z ktorých Beethoven od vodil veľko
lepú v)•stavbu tej to časti. Zmiernenie úvod
~ej časti malo do určitej miery za následok 
1 oslab~nic _účinku časti nasledujúcej, ktorá 
mala posob1ť ako ukfudncnie po zápase. Ak 
by sme však jej podanie posudzovali izo
Iov~~e, _ b;z ?hľad u _na charakter prcdchá
dzaJ ucc_J c_asiJ, museh by sme vyjadriť plné 
uspokoJerue nad vystihnutím sústredenosti 
výrazu a pomerne pokojného narastania 
v_ariačné~o procesu. Úspešnejšie ako na za
č!a~ku Sl počínal dirigent v slávnostnom 
fmale a v scherze, hoci aj tu vyznela vďaka 
s~rytému, nenásilnému rytmickému citu 
dmgcnta dramatičnosť scherza p redsa len 
trochu uhladene. 

V úvodnej suite zo Sostakovičovho ba
letu ?'Z.latý. vek" ?emonštroval dr. Rajter 
veľm1 uspesne SVOJ b lízky vzťah k ducha
plnej, i keď v tomto prípade zväčša kari
kujúcej modernej hudobnej reči . 
Záverečný koncert " Mesiaca CSP" diri-
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goval v dt'íoch 8. a 9. decembra arménsky 
dirigent Ogan Durjan. Sovietsky hosť za
radil úvodom "Slávnostnú predohru" svoj· 
ho krajana Ale.xandra Grigori~viča Ar~tťu: 
nana. Už v tejto sústredeneJ a strucneJ 
skladbe uplatnil dirigent v zhode s n~rod
ným koloritom svoj temľeramen~ a. ''"Y~az· 
ne podčiarkol slávnostnu, patettcku naia
du. 

Ťažisko dirigentovho snaženia smerovalo 
k interpretačne náročnejšej "Fai_ttastickej 
symfónii" op. 14 od Hectora Berlio_za. To· 
to donedávna u nás pomerne znedkavo 
uvádzané d.ielo zaznelo zhodou okolnost í 
v pomerne krátkom časovom rozpätí vo 
viacerých interpretáciách (Jansons, Donn~
ux, Rajter, Stry ja). J?urjanova k~mcepc~a 
inklinovala k vzrušeneJším, dramaticky vy
raznejším častiam, no, žiaľ, na úkor vy
zdvihnutia lyricky ladených partií. Ogan 
Durjan "sa cítil doma" všade, kde mohol 
uplatniť svoj nadmiemym elánom preky
pujúci tempe~ment,_ a zameral. sa Vl~C !la 
celkové podame, pnčom mu s1ce ušh rue: 
ktoré detaily, ale s výnimkou tretej časti 
- kde nevybrúsenosf prekážala pomerne 
najviac - podal Berlioza strhujúco a pre
svedčivo. 

S arménskym dirigentom privítali sme 
i ďalšieho zahraničného umelca: mexického 
pianistu José Kahana. J eho výkon nepre
sahoval zvyčajný priemer hosťujúcich vír· 
tuózov. V Rachmaninovom II. klavírnom 
koncerte c mol podal Kahan vcelku serióz
n y, premyslený, i keď trochu_ opatrný vý
kon. Miestatni by sa bolo ž1adalo trochu ' 
viac energie a dramatizmu na je~nej sl~a
ne a emocionálnejšieho stvárnerua poellc· 
kej kantability Rachmaninovho slohu na 
strane druhej. Skvelú a nezabudnuteľnú 
koncepciu amerického pianistu Katchena v 
tomto koncerte opäť nedostihol ani čo do 
hlbky v)•razu ani čo do suverenity tech
nického stvárnenia. Oproti podaniu české· 
ho p ianistu Moravca v tninulcj sezóne bola 
Kahanova interpretácia o triedu vyššie a 
prcdčila Moravcovo podanie najmä čo do 
kultivovanosti výrazových prostriedkov. 

Najvydarenejším orchestrálnym podu
jatím Slovenskej filharmónie v decembri 
bol nesporne koncert usporiadaný z príle· 
žitosti 190. výročia narodenia jedného z 
najväčších hudobn)•ch géniov - Ludwiga 
van Beethovena. Na tomto koncerte (22. 
a 23. decembra} odznela v Rajtrovej inter
pretácii ako úvodná skladba predohra 
"Egmont", v ktorej dirigent s úspechom 
vyzdvihol dramatičnosť a heroický charak
ter dynatnickej formy. 

Ak sme mali výhrady voči Hajtrovcj 
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koncepcii Piatej alebo Siedmej Beethovena· 
, ·ej symfónie, treba jeho podanie Pastorál
nej hodnotiť vysoko a s uznanim. Pomerne 
vyrovnaný umelecký noturel dirigenta, je· 
ho zmysel pre účinnú výstavbu d yna mic
kej formy v tejto bezkonfliktovej skladbe, 
j eho ušľachtilosť, kultivovanosť výrazu, 
noblesa a vtip uplatnili sa pri reprodukcii 
Siestej symfónie geniálneho majstra v plnej 
sil<• t,·orivého rozmachu. 

i\"a koncerte spoluúčinkoval sólista Ccs· 
kej filha rmónie dr. Alexander PloceJ,, nosi
teľ Ra du práce, ako interpret Husľového 
koncertu geniálneho viedenského skladale· 
Ta. Plocck sa predstavil ako virtuóz zname
nite technicky pripravený, ako intcli~entn\· 
muzikant so značnou dávkou fantázie a s 
veľk)•m zmyslom pre vyu2:itic svojich vý· 
razových možností. Tento český umelec ne
vie síce vylúdiť zo _svojho nás troja velmi 
prierazný tón , vie však svoju dynamickú 
paletu prispôsobiť a rozšíriť smerom nadol. 
Tak dosahuje účinné výrazové kontrasty. 

Chvála za vydarené predvedenie Beetho· 
venovho Husľového koncertu patrí plným 
právom popri Plockovi i Rajtrovi, ktor)• 
priam ideálne a citlivo čo do agogiky i vý
razu sprevádzal sólový nástroj, a tak pri
pravil spolu s huslistom plnohodnotný zil· 
žitok nášmu koncertnému publiku. 

Jlia tomto úspechu mala iste nemalý po· 
diel aj skutočnosť, že Bcethovenov Husľový 
koncert i Egmont boli zaradené v tom 
istom týždni aj do 2. cyklu koncertov 
" Od valčíka po symfóniu"! usporiad~ného 
pre bratislavsk)•ch pracujúCich. Umelc1 ma
li takto jedinečnú možnosť zjednotiť svoj~ 
podanie do nezvyklého stupňa dokonalostr 
v súhre. 

Ceský klavírny umelec dr. Otok~r V ~n
di-o.,ic sa po dlhšom čase predstavtl naš1m 
divákom v dňoch 15. a 16. decembra na 
samostatnom koncerte. Ak sme predtým 
vyzdvihovali predovšetkým jeho zrelé ume· 
lecké majstrovstvo a vyslovovali výhrady 
proti niektorým nedostatkom v technickom 
prepracovaní, pri kritike tohto jeho vystú· 
penia m usíme poukázať na vysokú úroveň 
všetkých interpretačných zložiek jeho ume
nia. Hoci Vondrovic predviedol diela via
cerých štýlových období, vedel ~a vo väč· 
šíne prípadov pohotove preonentovať u 
viac-menej podarene vystihnúť požiadavky 
príslušného štýlu. 

Úvodná sonáta c mol op. 10, č. 1 n iesla 
všetky znaky beethoYenovského štýlu -
sústredenosť výrazu, oheň, emocionálnu 
hlbku i tnimoriadny zmysel pre budovanie 
dynotnickej formy. 

Z tvorby Fryderyka Chopina vybral si 

pianista d \'C polonézy (cis mol a As dur) , 
Nokl.urno b mol a Darkarolu. I keJ' in ter
prctúcia všetkých tých lo skl~dieb bola_ n::' 
,-)·; l;c, zvlúšť musíme poukázať na JClh· 
nečnú a účinnú koncepciu pomerne roz· 
siahlej Barkalmy, ktorej dodal \"ondro,·ir 
toľko vnútorného napiilia a ušľachtilosti 
,.\Tazu, že prcdčil i porla tie toh to diela 
p~ľsk)·rni intcr·pr·ewni. 

Pomcr·nc najmenej ír spešne podal• p ia nis· 
ta .. Rusalku" a .. Tcras~· v mesačnom svite" 
z dniltého radu P relúdií Clauda Debussyho. 
Tieto skladby síec Stl\·orénne zvlúdol lech· 
nicky, no nedostatočne zv)·raznil v n ich 
znmnto,·osť, hravosť a farebnosť v)•razu. 
Jliaproti tomu u iskri,·ého a p1·evažnc v ir · 
t LIÓznc zameraného "Ohi10stroja" tie to ne· 
dostalkv už temer vôbec neprekážali. 

S priam mladistvou vervou vyzdvihol 
\"ondroY;c oricntálm· charakter a tempera· 
mcntný rytmus Chačaturianovej "Toccaty". 

Dramatizmus a pátos Lisztových "Pohre
bov" a Smetanovho "Macbetha" w.a tvor·ili 
tento úspešný program, ktorý, žiaľ, naše 
obecenstvo nedostatočne ocenilo. Keby bol 
,·šak fig uroval na p lagáte a na program«; 
i slabší, ale zahraničný umelec, bol by 
naším obecenstvom zaručene vyššie ohod· 
notcný. Veríme, že tieto nelichotivé javy, 
p r·ameniacc ešte z meštiackych prežitkov a 
snobstva, čoskoro vymiznú z našich kon
cer tných siení. Vlado Ci::.ih 

D\"A ORC .\.."\10\"f: KO:.\CERTY 

Predo,·šetk )•m tr·eba vysloviť uznanie Kon
certnej a divadelnej kancelá rii v Br·atislíJ.vC 
za to, že v poslednom čase venuje veľkú 
pozornosť usporiadaniu kornorn5·ch i sólis· 
tických koncertov každého druhu. Vďaka 
tomu možno uspokojiť v IL"l.Šom mes te aj 
záujem o organové umenie. 

V r:'tmci pravidelných organových koncer
tov vystúpil 28. novembra 1960 v koncertnej 
sieni SF mladý organový umelec Ladislav 
D 6 š a, k torý upozornil na seba už na svo
jom absoh-cntskom koncerte na Vysokej ško
lc múzických umení. Zostavenie programu -
podobne ako u ďalš ieho konccr·tu dr. F . 
Klindu - odzrkadfuje snahu našich organis
tov o dosiahnutie na jpôsobivejšieho estetic
kého účinku i spoločenského dosahu. 

"ž prednes úvodného Praeludia f mol od 
J . L. Krebsa nás presvedčil o statočnej prí
p ra, ·e in terpreta a bezpečnom ovládaní ná
stroja. \"ďaka tomu vyznela skladba tohto 
pobachovského majstra v plnej majcstútnosti. 
Pri Tocca te a Pastoralc B. Pasquiniho (17. 
sl.) treba vyzdvihnúť decentný štýlový pred-

nes. Klasické triá (J. S. Bach : Tr io G dur 
a J. L. Krebs: Trio F dur} pa tria medzi 
prcdnesove najn:\ ročncjšie organové sk ladby 
pre svoju zvukovú priezračnosť. V danom 
prípade sprttvnc kontrastujúce tri hlasy za
ručili plastický prednes. :.\aproli tomu je 
diskutabilná otázka správnej štý lovosti napr. 
11 Bachovho Conccrta a mol (povodné or· 
ehcsl rúl nc znenie od Vivaldiho). V takýchto 
prípadoch sa d nes všeobecne žiada rýchlejš ie 
tempo, i keď odbor·níci správne tv rdia, že 
na slar)·ch organoch to nebolo možné vzhľa
dom na konštrukciu nústrojov. 

Zvukovo farebne vyzneli charakteris tick(• 
francúzske skladby - Paslorale od C. Fran
cka a moderný experiment Jehana Alaina 
Visutá záhrada. lVInohoúsekové Finale od A. 
Landmanna vďaka d ynamick)·m, tempO\'ým 
a farebným kontrastom i zrejmej snahe o or
chestrálny účinok našlo odozvu u všetkých 
prítomných poslucháčov. 

Výhodou pre Dóšu je dôkladnú znalosť 
zvukového materiálu organa a jeho sprúv
ne využitie v skladbí1ch najrozmanitejšieho 
št\·lu. 

·Na koncerte spoluúčinkovala Andrea :'II ó 
r y o v ú (absolvcns tka bratislavského kon· 
zcrvatório), ktorá muzikálne a s vefko11 dáv
kou temperamentu predniesla Fantáziu g mol 
J. K Kuchara a posobivú Fantá ziu a Tocca
tu J ána Zimmera. I keď spoluúči nkovanie 
dvoch umelcov z toho istého odboru môže 
mať isté nevýhody, v danom prípade kolck
Hvna snaha organistov dosiahla svoj cieľ 
(rekordnú návšteva a spoločenský ohlas) . 

Všeobecnú snahu o novú, pósobi,·cjšiu 
programovú líniu potvrdil aj koncert d1·. Fer
dinanda K l i nd u (12. decembra), zostavený 
výlučne z diel fran cúzskych majstrov. Stý) 
klasickej ft·ancúzskcj organovej hud by od 
najdávnejších čias charakterizuje úsilie o me
lodickú a ry tmickú pôsobivosť v protiklade 
s prísnou nemeckou polyfóniou. \"hodnými 
ukúžkami z tohto obdobia boli diela skladate
ľov L. C. ďAquina (Noel) a F. Coupcrina 
(:'llalé veterné mlyny a :'II ilý vánok}. Klinda 
sa správne usiloval o dosiohnutie zvukového 
štý lu francúzskeho organa (prevaha jazyko
vých registrov). Romantické obdobie repre
zentovali C. Franck (Piece héroique} a J . 
Bonnet (l\Iatin Proven~al) . Yšetky tieto 
skladby zabezpečili vhodnú štýlovú diferen
ciáciu prvej časti konrertu, ktorú vyvrcho
lila výrazovo mnohotvá rnymi a farebne pes
trýtni Y ariáciami :'IL Duprého. 

Dr·. Klindu aj tentoraz pred,·iedol b rati
slavskému obecenstvu ďalšiu československú 
prcmjéru diela O. :'ll css iaeua CL' Ascension) . 
Mcssiaen predstavuje dnes najoriginálnejší 
sme1· v umeleckej organovej hudbe. J e pote-
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šiteľným dôkazom vzostupnej tendencie kon· 
certného života v Bratislave, že sa u nás po· 
dobné náročné skladby predvádzajú. Zilve· 
rom koncertu sme počuli Postlude od J. 
Alaina. 

K lindov prednes plne uspokojil muzik{t!
nym a technickým výkonom i narábaním 
so zvukovými možnosťami nástroja (vzhľa· 
dom na výlučné zastúpenie francúzskej hud
by bola to náročná úloha). 

Yystúpenia našich organových umelcov 
dokazujú, že máme sľubné talenty aj v 
tomto odbore. Treba s uspokojením konšta
tovať, že najmä pokiaľ ide o razenie novej 
programovej línie a úsilie o št)·lovú interpre· 
táciu, podloženú teoretickými znalosťami, ne
zaostávajú za v)·konmi hosťujúcich umelcov. 

G. Krajniak 

YOL,.\.i\IE ::\ILADYCH 

Už dva mesiace každý utorok o 18. hod. 
pravidelne zaznieva z rozhlasových prijíma
čov takáto výzva: "A teraz voláme k prijí
mačom našich mladých. Vysielame pre nich 
priamym prenosom z Koncertnej siene Ces
koslovenského rozhlasu koncert, ktorý sme 
nazvali Stúdio mladých." 

Ako sa :.rodilo Sttidio mladých? 
Dnes, keď hudba nadobúda stále dôle

žitejšie poslanie: vychovávať a obohacovať 
široké vrstvy ľudi, prispievať k ich vše
strannému rozvoju, pôsobiť na ich morálne 
vlastnosti, hrá nesporne ·významnú úlohu 
rozhlasové hudobné vysielanie. Aby ho so 
záujmom sledovalo čo najviac poslucháčov. 
rozhodne treba zvýšiť pestrosť a pútavosť 
hudobného programu. Z týchto aspektov vy
chádzala ai Hlavná redakcia hudobného 
vysielania Ceskoslovenského rozhlasu v Bra
tislave a od októbra tohto roku zaradila do 
svojho programu niekoľko nových pestrých 
relácií, medzi nimi aj spomínané Stúdio mla
dých. 

O éo tu ide? 
Každý utorok usporiada Ceskoslovenský 

rozhlas v Bratislave koncerty venované 
školskej mládeži, ako aj mládeži zo závo
dov. Programy týchto koncertov sú zosla· 
vova~é vždy z iného žánru hudby', takže 
v pnebehu šty roch týždňov sa vystriedajú 
koncerty z oblasti symfonickej, komornej 
ľudovej i tanečnej hudby. Pri zostavovaní 
programov symfonických a komorných kon· 
certov sa dbá o to·, aby v nich boli zastú
pené diela svetových majstrov, ďalej diela 
sovietskych skladateľov a skladateľov so· 
cialistického tábora a konečne najlepšie diel11 
z tvorby súčasných slovenských a českých 
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skladateľov. Tieto diela odznievajú v inter· 
pretácii Symfonického orchestra bratislav
ského rozhlasu, Komorného združenia Cesko
slovenského rozhlasu, rozhlasového kvarteta 
a v interpretácii našich sólistov, medzi kto· 
rými sa uplatŤIUjú už aj mnohí mladí. Treba 
lu vyzdvihnúť pohotovosť redaktorov kon· 
certov na želanie, ktorí vedeli zabezpečiť 
na jeden z koncertov vystúpenie sovietske
ho klaviristu i\Ialinina. Túto skutočnosť 
nadšene privítali naši mladí poslucháci. 

Do programov koncertov ľudovej hudby 
sa vyberajú najkrajšie skvosty nášho folk
lóru a mladí ich dostávajú v podaní ľudo
vej hudby Cs. rozhlasu, ľudovej hudby Lúč
nice, súboru Technik, Detského speváckeho 
sboru Cs. rozhlasu a interpretov ľudových 
piesni. · 

Programy koncertov tanečnej hudby sú 
zamerané najmä na tanečné skladby slo
venských a českých autorov, ako aj autorov 
sovietskych a autorov iných spriatelených 
krajín. Na týchto koncertoch dosial vystu
povali: Tanečný orchester Siloša Pohanku, 
Tanečný súbor Gustitva OHermana, Rytmic
ká skupina Františka Havlíčka, Tanečný or· 
chester Jaroslava Laifera, Rytmická skupina 
Juraja Berczellera, Tanečný orchester bra· 
tislavského rozhlasu a najlepší interpreti ta
nečných piesní. 

Jednotlivé čísla programu koncertov Stú· 
dia mladých sú uvádzané stručným, prístup
ným a poetickým sprievodný m slovom, ba 
niekedy sú spestrené i poéziou. 

Aké ciele sleduie Stúdio mladých? 
Predovšetkým ide o podchy tenie estetic

kej 'i'chovy mládeže. Stúdio mladých má 
pri·pravovať na správne hodnotenie všetkých 
typov hudby, poskytuje ušľachtilú zábavu, 
učí poznávať pravé hodnoty nášho folklóru, 
ako aj naiej svetovej symfonickej a komor
nej hudby. Terajšie Stúdio mladých má byť 
akýmsi predstupľíom k ďalšiemu ročníku 
cyklických koncertov, v ktorých by sa naša 
mládež dôkladnejšie oboznámila s hudbou. 

A ako to prijali mladí? 
Ako každá novú vec, ani Stúdio mladých 

sa spočiatku nestretlo s úplný m porozume
ním našej mládeže. Ukázalo sa to v hra
disku Koncertnej siene Ceskoslovenského 
rozhlasu, ktoré bolo spolovice prázdne. Ten
to zlý úkaz sa postupne podarilo odstrániť 
jednak osobnou agitáciou po vysokoškol
ských a stredoškolských internátoch, jednak 
bleskovkami a písomnými oznámeniami. 
Dnes sa čoraz viac ukazuje, že Stúdio mla
dých si už získalo srdcia nielen bratislavskej 
mládeže, ale prichádzajú í listy z vidieka, 
v ktorých tamojší mladí ľutujú, že nemôžu 
byť na koncertoch osobne prítomní. Preto 

lllavná redakcia hudobného vysielania u va
žuje o tom, že Stúdio mladých prenesie 3-4 
razy ročne do krajov. 

Veríme, že v Stúdiu mladých sa zrodilo 
dobré dielo, ktoré bude úspešne plniť svo· 
ju úlohu: dať našim mladý m ľuďom hod· 
notnú hudbu v dobrej interpretácii, a tak 
im pomáhať pri neustálom zdokonaľovaní 
umeleckého vkusu . Eva Hykisclwvá 

POD~ETNľ KONCERT 

Prvé, čo pri pohľade nn program koncertu 
Stát.neho konzervatória (17. XII. 1960) upú
ta našu pozornosť , je orientácia na súčasn\1 
domácu tvorbu, ktorej bola venovaná celá 
polovica koncertu. To je úkaz, ktorý b y sme 
ist.e radi ,;deli a j na J>rogramoch iných in
štitúcií. T)•m, pravda. nechceme poveda(, že 
môžeme zanedbávať veľký umelecký odkaz 
núnulosti alebo že nemáme obracať svoj zÍt
ujem i na diela súčasných skladateľov zahra
ničných. Je úlohou zostavovateľov progra· 
mov, v tomto prípade učebn)•ch plánov, aby 
sa patričná pozornos( venovala nielen hud
be minulých epoch , ale a j hudbe súčasnej . 
Program koncertu túto úlohu v značnej mie· 
re splnil. Obecenstvo prijalo práve nové diela 
s najväčším porozumením a odmenilo naj
väčším potleskom. 

Pretože na koncerte odzneli tri novinky 
(radíme sem aj Sonátu Michala Vileca, kto
rá, hoci nemala premiéru, je zatiaľ nezná· 
ma) , považujeme za potrebné aspoň stručne 
sa zmieniť o týchto dielach. Už spomínanú 
Sonáta pre violončelo a klavír, z ktorej od
zne'·~ dve časti, bola príjemným prekvape
ním večera. Michal Vilec disponuje dobrou 
kompozičnou technikou, preto mu výstavba 
diela nerobí ťažkosti. Pokiaľ môžeme posúdiť 
z p rvého počutia dvoch časti, je dielo myš
lienkovo veľmi vyvážené, upúta nás pev
nosťou v pomalej rapsodickej i v rýchlej ta
nečnej časti, ry tmickú zložka ktorej je tiež 
vynachádzavá a svieža. Peter Sochmann (V. 
roč.), interpret, sa opäť ukázal v priaznivom 
svetle. l\lá pekný, sýty tón , bezpečnú into· 
náciu a jeho prejav napriek značnému tem
peramentu a zdravej muzikalite už nesie pe· 
čať sn:~.hy po disciplinovanosti. Piesne Mi
loslava Mihu/u na texty ukrajinskej ľudovej 
poézie sú nenáročné, vkusne spracované, bez 
väčškh niirokov na osobitý prejav. Prilieha
vo ich zaspievali Zdenka Petrová a Arnold 
Judt. Dve skladby pre sláčikový orchester 
od Miloslava Koŕinka s ú písané pre Sláčiko
vý orchester štátneho konzCI-vatória. Z toho 
vyplýva ich inštruktívne poslanie; tento rá· 
mec však presahujú v neposlednej m iere aj 

svojou Ytipnosťou a s,·iežosfou. Sú výborne 
inštrumcntované so zrejmým zámerom, aby 
si každá nástrojová skupina dobre zahrala. 
Skvele boli predvedené sláčikovým súborom 
tlstavu pod vedením profesora Praganta. Tu 
sa nám žiada viac povedať o tomto mladom 
telese. Hoci skupinová hra sláčikov vo forme 
vyučovacieho predmetu bola zavedená iba v 
v tomto školskom roku, súbor dosiahol už 
veľmi dobrú llrovPň. Kolektívna súhra je 
d obrá, zvuk sýty a pln~-, d y namická škála 
boha tá. Na tomto výkone má veľkú zásluhu 
profesor Pragant, ktorý vie sugestívne vplý
vať na hráčov, a tak docieliť dobrý výkon , 
hoci on sám nie je profesionálny hudobník. 
K tomu pristupuje ešte skutočnosť, že pro· 
fesor Pragant je výborný m znalcom komor· 
nej a skupinovej hry a svoje veľké skúse· 
nosti tu vie v plnej miere využiť. Okrem pre· 
miéry Ko.i'íukoYých skladieb predviedol slá
čikový súbor ľudové divertimento " Preletel 
vokol" od národného umelca Eugena Sucho
ria. O kvalitách tohto milého dielka nie je 
potrebné hoYoriť. Svoju žiYotnosť už neraz 
d okázalo a stalo sa repertoárov ým dielom 
školských súborov. 

Z ďalších čísel zaujali d ve etudy Fr. Liszta 
(Veéemé harmónie a Pehelná ia:.d.a) v poda
ni Jozefa Bulvu (IV. roč.). Tento nesporne 
veľmi talentovaný klavirista sa priam opája 
veľkým zvukom. Jeho prednosťou je, že vie 
vystavať gradácie. Vrchol týchto je potom 
skutočne logický m dôsledkom predchádzajú
reho dynamického vývoja. Je však potreb· 
né, aby Bulva zdisciplinoval svoj prejav a 
najmä aby viac prepracoval detaily, a to 
tak technicky, ako aj prednesove. František 
Caban (III. roč.) predniesol tri piesne Fr. 
Sdmberta. Upútal pozornosť svojím pekn)•m 
hlasom, ale najmä kultivovaným komorným 
prednesom. Dalej sa páčil František Bombíl' 
(V. roč.), ktorý zaspieval áriu Vladislava 
z opery Dalibor od B. Smetanu a áriu Je
leckého z opery Piková dáma od P. I. Cai· 
hovského. Dagmar Ma!lá (V. roč.) sa pred
stavila ako interpretka Balady pre klaví.r od 
Vítezslava Noválw. Dve časti z Husľového 
koncertu H. Vieuxtempsa zahral Anton La
katoš. Jeho prejav vyznel temperamentne, 
miestami však na úkor čistoty h ry. Na úspe
chu večera sa podieľali a j prof. Vilma Krwš
hová a Herta Maclarová, korepetítorky ústa
v u. Treba oceniť najmä výkon prof. Maďa
rovej, ktorá nielenže svedomite naštudovala 
party, ale stala sa i citlivo sprevádzajúcou 
partnerkou spoluúčinkujúcich. 

Na záver treba povedať, že koncert vyznel 
vine než uspokojivo. Zelali by sme si, aby 
aj v budúcnosti odzneli koncerty takejto 
úrovne. -ip-
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1\:LA. VIni\E KO~CEH.TY 
SO SPH.IEVODO:\l ORCHESTRA 

Nie celkom všedným večerom bol pre 
n[ls k oncert Yysokcj školy múzick :)·ch ume
ní, ktorý sa konal 7. L 1961 v Koncertnej 
sieni b ratislavského rozhlasu. Zostavenie 
programu, hoci nie obvyklé, bolo zaujíma
vé a umožnilo ná m vypoču( si šty ri diela 
pre klavír so sprie,·odom orchestra v po· 
daní poslucháčov školy a orchestra, zlože
n ého z č lenov Slovenskej filharmónie. Di
rigentom veče ra b ol dr. Ľudovít Hai ter. 

Diplomantka Kvetoslava Sladká p•·edniesla 
Krakoviak op. ili. od Fryderyka Chopina. Xa 
v :)·konc bolo vidieť, že sólistka bola na tento 
koncc1·t s\·edomite pripravená. Dalším só
listom večera b ol Ale..xandcr Cattarino ktorÝ 
p!·edniesol Andante spianato a Yefk6 polO"
nézu Es dur op. 22. toho istého autora. 
C:•ttarino P•·ekvapil najmä v ý bom)·rn tech
m ckým zvládnutím die la. Ycľkú fanl[, ziu op. 
15. od Fr. Schuberta (v úprave Fr. Liszta) 
muzikálne i technicky spoľahlivo zahral~ 
E,·a Kuslw vá. Na záver odznela prvá časť 
koncertu O. Taktakišviliho, ktorej sólistom 
bol Dušan Stanhovshý. Stankovského vý kon 
bol veľmi dobrý a pôsobivý. Skoda, že sme 
ho n.epo.čuli hrať iné dielo, v ktorom by jeho 
u~uz.Ikahta i technické schop nosti v iac v y · 
m kh. 

Koncerty VS:\IU sa už stali neodmvsliteľ
nou súčasfou bratislavského hudobného ži
vota. A tie to lw nccrty , pra videlne uspora
dúvané, majú dnes sice stály, a le predsa iba 
malý okruh návš tevníkov, kto1·í sledujú rast 
mladých talentovaných fudí školiacich sa 
n a \'SMU. Tu treba poved~t, že potreba 
vcre~ných produkcií poslucháčov školy je 
pre 1ch ďalš í rast vecou ži,·otnej dôležitosti 
prítomnost publika nevyhnutnou podmien~ 
k?u p~·c výkon na koncerte. A v tejto s ú
VIslosti by sme chceli položiť dve otázky. 
J ednu Vysok ej škole múzických umení: 

Nestálo by za to uvažovať nad lepšími 
formanu propagácie podujati školy? 

A druhú bratislav sk ému publiku: 
. N~m?.'s lite, vážení návštevníci koncertných 

swru, ze hodnotný umeleck ý z[lŽitok vám 
môžu p osky tnút i mla dí mnelci ktorí hoci 
nie .sú slávny mi h viezdami zvuČných 'nuen. 
sa Jedného dl'ía m ôžu nimi sta ť ? rechceli 
b y ste aj vy prís( raz na skromný k oncert 
posluchúčov Vysokej školy múzickvch wne
ní ? • ~ 

*** 
Americká Akadémia vied a umení udelila 

čestné členstvo s lá ,·nej sovie tskej bale tnej 
umelkyni Galine Ulanovovc;. 
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Z KOSICKE HO KONCERT~f:HO ZIVOTA 

Prehliadka československej socialistickej 
hudobnej tvorby pod h eslom " Ccskosloven
skí hudobní umelci y )·clwdnému Slovensku" 
sa sta la p odnetným impulzom rozvoja kon
<'Prtného živ ota v tomto kraji. V tom istom 
mesia.ci sa okrem podujatí v rámci tejto 
prchhadky uskutočnili v Košiciach ešte tri 
koncerty, n ehovoriac o ďalších podujatiach 
,;a!"-menej výchov ného rázu na vidieku V:)•
chodoslovcnského kraja. Boli to dva reci
taly: vystúpenie pražskej huslistky Dedľiš
ky Seidlovej (18. novembra) a sovietskeho 
klaviri~tu Jakova F liera (23. novembra), 
ako UJ koncert Košického komorného or
chestra za dirigovania Romana Skrcpka 
~30. no':embra). Pretože J. Flier vystúpil 
1 v Bra llslave, obmedzí sa tento refe rát na 
hodnotenie ostántjúcich dvoch koncertov. 

Vystúpenie Bedľišky Seidlovej zanechalo 
veTmi zn1.iešané dojmy. Hlučná reklama a 
lw~?ša ~omanticko-klas ické ladenie progra mu 
p r1lakah do koncertnej siene Slo,·anu pekný 
P?č~t J;>~sl~ch?-čo,·. ~i to však bolo propa
gac!t sohst1ckych reCltalov zvlášť prospešné, 
osla va otvorenou otázkou. Totiž už v úvod
nom čísle, :.\Iozartovom Koncerte pre husle 
A dur (K. z. 219) , sa prejavili závažné ne
dosta tky Seidlovej interpretäcie: intonačná 
rozkolísanosť, tempovú nevyrovnanosť a ne
raz i nemohúcnosť presne dodržiava( no
tó\·ý zápis. Zaujímavé bolo že naj,·iac 
:hý~ tohto. druhu sa. vysky ~lo v p omalej 
cas_L". l c_chmc.k~ vôbe~ nic takej náročnej 
nez cash kraJne - naJmä vzlúadom na ich 
k adencie (z nich zvlášť prvá bola celkom 
us~okoFvo zvládnutá) . Pritom celé štýlové 
chapame bolo posunuté k romantizmu viac 
než je to u .\foza1tových skladieb únos~é: 
Pod~?né t~chnic~é lap susy sa objavili i v 
D,·o•·akoveJ Sonate F dur ; no najviac pre
kvapo~·al nedostatok vrúcne rozospievanej 
melodiky~ P.re ':eľkého českého klasika takej 
charaktenstJ~keJ . - Od predvedenia týchto 
~."?ch skla?1eb sa znač?e od1·úžala intcrpre
t,lCJa Sona tmy Pavla Bor·kovca · bola zahraná 
so ~javným zanie tením a logicky v ybudo
vana v ucelený stavebnÝ útvar tu inter
pre tke akosi neprekážali· početné .technické 
i ~-ýJ:az~v.é p~~blémy - hoci dielo bolo naj
narocneJŠun CJ~lom programu. Umelkyňa 
ako keby bola v y menená. Ne,·ieme teda či 
nedostatočné zvlúdnutie Mozarta a DvoJÁka 
má~~ pripísať na nub m omentálnej indis
p o: ICIC ale~o nedos tatočnej prípravy; po 
~o~·kovcoveJ. Sona tíne totiž k valita interpre
tacJe v CaJkovského :.\Ielancholickej sere
n~de opäť upadla (o. i. v y nechanie p amäti), 
ky m zas v dvoch Paganiniho capricciách a. 

Fallovom Spaniclskom tanci ukázala Seidlo
vá dobrú technickú úrove1i. :\[ožno by sa 
bola lepšie uplatnila v programe viac pred
klasick ého, resp. súčasného repertoáru (sú
diac práve podfa úrov ne predvedenia Bor
kove..'!.) . Na klavíri spoľahlivo sprevádzal 
RudoH l\Iacudzitíski, ktorý opäť dokázal 
svoju povestnú pohotovosť a zmysel pre štý
lovosť hry . 

Koncert Košického komorného orchestra 
bol doteraz najlepším vyst(lpením tohto sú
boru, najmä po stránke zostavenia progra
mu. Nápl1i prog ramu bola vôbec jednou z 
najlepších, a ké v posledn~·ch rokoch v Ko
šiciach odzneli. J ej slohová rozmanitosť -
od baroka až po modernu - bola daná už 
skutočnosťou, že dirigentovo vystúpenie tvo
rilo aprobačný výkon pre kandidatúru za 
člena sekcie koncertných umelcov Sväzu 
slovenských skladateľov. Co je však na nej 
najsympa tickejšie: priniesla súčasné sklad
by v košických pomeroch málo hrané 
(I<renz : Rapsódia, Hindemith : Smútočná 
hudba) popri dielach epochy baroka a pre
chodu ku klasicizmu (Händel: Koncert pre 
hoboj a orclteste1· g mol, Corelli : Concerto 
grosso op. 6, č. 7, Cimarosa : K on cert pre 
hoboj a orchester C dur), klasicizmu 
(Haydn: Detská symfónia) i romantizmu 
(Elgar: Serenáda) a dala zá•·ove•'i možnosť 
vystúpenia najlepšiemu hobojistovi našej 
republiky Františkovi Hantákovi. - Kren
zova Rapsódia pre sláčiky, celestu, ty mpa
ny, ;xylofón a ta m-tam je predovšetkým 
výborne inštrumentovaná trojdielna skladba 
s pomalým úvodný m a záverečn)•m dielom 
(repríza úvodu) a pestro rozpracova ným 
pohyblivým dielom stredn:)•m. Rapsódia pre
zrádza skladateľ ove veľké znalosti orches
trálnych lwmbinác.ií, ako a j jeho blizky 
vzťah k tradícii francúzskeho impresioni:r.mu 
od Debussyho a ž po n eoimpresionizmus 
Bouleza - pravda, bez opustenia tonálnej 
základne a s väčším zmyslom pre zachy tenie 
prírodný ch dojmov vo formove pevnejšie 
sklbenej štruktúre. Hindemitl10va Smútočná 
hudba pre violu a sláčikový orchester -
známa bratislavsk ému obecenstvu z vystú
penia Záhrebského komorného orchestra -
b y si hola žiadala vrúcnejší tón na jmä v 
sólovom nástroji (ktorý technicky i pamä
ťove bezpečne zvládol Václav H.užička člen 
Koš ického rozhlasového orchestra) . Zvládnu
tím týchto dvoch náročných diel Košický 
komorný orcheste r potvrdil svoj stály ume· 
lecký rast ; ich ú spech u publika opä ť do
k[,za l, že i obecenstvo odchované na sklad
bách nl.Ínulosti si vie nájsť srdečný pomer 
k modernejším dielam, ak sú ich hodnoty 
zvýraznené dobrou reprodukciou (vyčítať 

možno len silnejší z ,·uk tympanov a ;xylo
fónu vzhľadom na m ožnosti sláčikov v stred
nom diele Krenzovej Rapsódie) . Peknú ú
rovel'i mali aj osta tné čísla program u; naj
viac zapôsobili tie, v ktorých ako sólista 
vystúpil Fra ntišek Ilanták. O jeho suverén
nom majstrovstve sa už mnoho popísalo, 
a preto n a tomto mieste chceme ,,·zdvihnúť 
len jed en pozoruhodný znak jeho ltry, ktorá 
popri zaujímavom tvorení tónu tvorí azda 
, . najväčšej miere charakteristiku jeho hry: 
je to zvláštne pretepľovanie, zvrúcnenie 
skladieb starých ma jstrov (možno ho pri
rovnať - a zda to ani nebude tak smelé, ako 
sa na prvý pohľad zdá - so spôsobom, ako 
chápe Casals n apr. diela J. S. Bacha). Na
pr. v Cimarosovom koncerte predniesol 
Hanták strednú pomalú časť úplne poeticky 
a mimoriadne sugestívne, takže obecenstvo 
si vyžiadalo jej opakovanie. Pritom sú uňho 
citové prežívanie a lwntrola intelektu vzác
ne Yy vážené. 

Na tomto koncerte nebolo potrebné oce
niL jeho v)· hornú programovú zostav u : Na 
(• vod - keď sú poslucháči n ajpozontejší -
h oli zaradené najnáročnejšie sklarlhy 
(Krenz, Hindemith) a na jeho záver po 
bohatý ch zážitkoch zaznela poda renä I·lay d
nova hudobná hračka. Nepochopiteľ ná ostá
va však malá účas t obecenstva, zavinená 
čiastočne i malou aktivitou usporiada teľa 
(PKO). Koncertná sieň Slovanu (para rlo..--c 
proti Seidlo,·cj koncertu) zívala tentok rát 
prázdnotou. lliebola to práve pekná vizitka 
Košíc - i keď je pravda, že ti, ktorí sa na 
k?ncerte zúčastnili , vytvorili pre účinkujú
CJch veľmi srdečné prostredie. 

Igor Vrtida 

PREDSTAVUJE SA 
H UDOBNÁ SKOLA V POPH.ADE 

Koncert Hudobnej školy v Poprade, ktor)• 
sa uskutočnil 2. decembra 1960 v sále kina 
Dukly z príležitosti ukončenia mesiaca SCSP 
poskytol obyvatef om Popradu neobyčajn~ 
hodnotný a príjemný večer, d emonš troval 
vysokú úrove1i tejto školy a poukázal na 
vy nikajtk e ' -ýsledky, ktoré dosiahol v pe
dagogickej práci ce lý učitefský sbor. PJ·o
gram nás presvedčil, že žiaci Hudobnej ško
ly v Poprade sú cieľavedome a všestranne 
v ychovávaní, že popri svojich hlavn:)•ch 
predmetoch pestujú - a to úsp ešne - sú
borovú hru, sborový spev a pod. Všestranný 
pr?gra'?-, v ktorom sa ako sk ladatl!lia vy 
strledah Mozart, Schumann Vivaldi Dusík 
Glinka, Chopin, Wieniawski', Suchoň' Marti~ 
mi, Fibich, Pauer, Urbanec a ďalší, 'd al žia-
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kom školy a ich pedagógom príležitosť ove
riť si kvalitu svojej práce po každej s trán
ke. Netreba zvlášť prízn1kovať, že každý 
výkon bol svedomite pripravený. 

V druhej polovici večera sa prítomnému 
obecenstvu predstavili svojou hrou i uči
telia: riaditeľ školy Ve jr (husle) a uč. Lede
rerová (klavír). Vysoká umelecká úroveň 
ich výkonu je potešiteľnou prognózou do bu
dúcnosti Hudobnej školy v Poprade. 

Cím viac takýchto akcií! 
Ladislav Krtpho•·ié 

PO VSETK~CH VLASTI KONCJN.\.CII 

V dľíoch 26. Xl.-6. XIT. 1960 absolvoval 
Spevácky sbor Slovenskej filharmónie zá
jazd, ktorý bol vzhľadom na pozdné jesen
né obdobie značne sťažený. Predpokladané 
riziko hlasovej indispozície členstva sboru 
percentuálne síce neprekvapilo, no v budúc
nosti bude lepšie uskutočniť takéto poduja
tie radšej v teplejšom, letnom období. 

Prvý koncert odznel v Jihlave. Program, 
ktorý tu sbor predviedol, bol prispôsobený 
požiadavkám záverečného koncertu festivalu 
vokálnej tvorby, ktorý usporiadal v tých 
dríoch Sväz čs. skladateľov v Prahe. Na 

' tomto festivale vokálnej tvorby sa okrem 
Speváckeho sboru SF zúčastnili aj Pévecký 
soubor moravských učitelú, Kiihnov detský 
sbor z Prahy a Mužský sbor Armádneho 
umeleckého souboru z Prahy. Stretnutie 
týchto našich popredných speváckych telies 
dáva predpoklad pre silnú konkurenciu, sa
mozrejme, ani tak nie žánrovú, ako skôr 
kvalitaUvnu. O priebehu jednotlivých kon
certov na jihlavskom festivale našu verej 
nosť už iste informovali redaktori a vyslaní 
delegáti jednotlivých hudobných inštitútov. 
Preto sa koncertu Speváckeho sboru SF 
dotknem len natoľko, nakoľko to patrí do 
rámca desaťdenného zájazdu po južných 
Cechách. Skladby, ktoré sbor uviedol, boli 
reprízované zväčša z kmeňového repertoáru 
sboru (Németh-Samorínsky: Sokolí, sokol i. 
D. Kardoš: Moja rodná, D. Sostakovič: Keď 
vyhrali páni a i\Iájová, L. Senfl: Zvony, A. 
Moyzes : Trenčianska záhrada, Zd. Mikula : 
Počúvaj, počúvaj a i.). Okrem týchto od
zneli premiérové skladby miestneho jihlav
ského skladateľa J . Boudu Noc a baladickú 
kantáta S. Jurovského Vandrovali hudci. 
Madrigalisti prispeli niekoľkými skladbami. 
ktoré mali polešujúci ohlas. V závcrečnei 
časti koncertu predviedol miestny horácky 
orchester Smetanovu Ceskú píseľi . Celovečer
ný program, ako i záverečnú časť, dirigoval 
J. M. Dobrodinský. Tlieskalo sa všetkým 
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skladbtun , ale úspech bol korunovaný až v 
skladbe "Ccská píser'í". Dôkladné naštudova
nie sborového partu dirigent J. M. Dobro
dinský pod dojmom momentálneho zanie
tenia vý razne exponoval. Zachy til agogický 
pulz skladb~·, rytmus a silu, možnosti sboru 
i orchestra a s, ·oju predstavu o predvádza
dzanom diele suverénne uplatnil. To p re
svedčilo účinkujúcich i obecenstvo. Treba 
ešte pripomenúť, že miestny Ilorácky or
chester, grupujúci sa zväčša z muzikantov 
a ma térov, v medziach svojej umeleckej po
tencie svojou dobrou snahou a disciplinou 
prispel k úspechu, a tým sa rovnomerným 
podielom zúčastnil na peknom festivalovom 
zážitku pri prehliadke vokálnej tvorby 1960 
v svojom mes te. 

Ostatné koncetry sa konali z príležitosti 
oslá v Mesiaca československo-sovietskeho 
priateľstva. Další koncert hol v malom čes
kom mestečku Dačice. V sále ústavu národ
ného zdravia sa v hojnom počte zišlo po
zorné obecenstvo. 

Ceské Budéjovice, mesto dobrého koncert
ného p rostredia, tentoraz nedosiahlo ani 
priemer návštevnosti, na ktorú bol Sbor SF 
zvyknutý z minulých v-ystúpení. Vďaka dob
rej vôli a snahe usporiadateľov našej armády 
koncert , ·šak aj tak splnil svoje poslanie. 
R adi spie, ·ame všetkým vrstvám našich ob
čano,-, keď vieme, že to, čo sa im dáva, 
radi prij íma jú. T)·m viac, keď sa lu a tam 
prebudí dobrovoľná snaha a túžba poznať 
vážnejší druh umenia, ktoré vyžaduje väč
šiu sústredenosť ako zábavná alebo tanečná 
hudba. Dúfame, že všetci mladí príslušníci 
našej armády, čo prišli na koncert a trpczli• 
vo vysedeli a vytlicskali si a j všetky prí
davky sboru, si z tohto koncertu niečo od
niesli. 

V Plzni, kde sbor SF vystupoval po prv)• 
raz, pekne zaplnilo veľkú koncertnú sálu 
mladé a vnímavé publikum. Sborová kultúra 
má tu svoju tradíciu, čo sa prejavilo aj na 
tomto konrcrte. Zivá reakcia na každ{t sklad
hu su merala d ynamikou potlesku. A ten bol 
ozaj živý a po\"Zbudzujúci. Cloveka teší, keď 
príde do pr-ostr·edia, v ktorom dostane od
po,·eď, keď prehovorí. A tu sa tak stalo. 

V Karlových Varoch Spevácky sbor SF 
vyplnil jeden z mnoh)·ch koncertných ve
čerov. Koncert sa uskutočnil v sále hotela 
Moskva-Pupp. Príjemné prostredie dalo 
predpoklad pre podobný zážitok. l\Icdzi 
návštevníkmi tohto koncertu bolo veľa 
hostí zo Sovietskeho sväzu, ktorí holi 
v tom čase v Karlových Varoch na liečeb
nom poby te. Medzi nimi bol a j spevák Ale
xander Poľakov, sólista moskovského roz· 
hlasu a tele,·ízic, ktorý tesne pred začiatkom 

koncertu požiadal o možnosť zaspievať v 
rámci večerného programu niekoľko piesni 
svojim krajanom. 'ľažko bolo riešiť tllto ne
čakanú ponuku inak ako kladne. Narušilo to 
síce celkovú koncepciu programu, ale náv
števníci koncertu iste pochopili sovietskeho 
umelca, ktorý svojím precíteným predne
som pre!...-vapil prítomných krajanov, a tak 
im priblížil ich vzdialenú domovinu. Nemož
no obísť úspešné zaskočenie korepetítora 
sboru SF L. Holáska, ktorý "z listu" spre
vádzal náročné skladby sovietskych sklada
teľov. Po tejto vložke pokračoval program 
v bežnej zostave a podobne ako v Plzni, aj 
tu mal pekný ohlas u obecenstva. 

Další koncert odznel v divadle pohranič
nej stráže v Chebe. V nedeľu prcdpoludnim 
bolo koncertné matiné v Spoločenskom dome 
v Mariánskych Lázňach. Tieto tri koncerty 
akosi patria k sebe. Majú totiž spoločného 
menovateľa, a to nízku návštevnosť. Aj tie
to koncerty sa konali v rámci osláv Mesiaca 
československo-sovietskeho priateľstva. Po
zastavujeme sa nad tým, nekritizujeme, ale 
konštatujeme, že takéto akcie majú svoje 
špecifické plus a mínus. Plus v tom, že sa 
poskytuje príležitosť koncertovať, rrúnus, že 
sa menej dbá alebo sa vôbec nedbá o za
istenie návštevnosti takýchto podujatí. To 
predsa jedno s druhým súvisí. J e pra\·da. 
že koncert sa môže konať aj za takých okol
ností, keď účinkujúci na ja visku prevyšujú 
počet prítomných v hľadisku. Ale to určite 
nemôže byť poslaním takýchto zájazdov)•ch 
koncertov. 

Hlas umenia chce nájsť ozvenu v srdciach 
a v oslobodenej vôli človeka. Iné pohnútky 
umenie znehodnocujú. Uvádzam prípady: 
V Mariánskych Láz1'iach na dopoludľ1ajšom 
matiné sa zišlo sotva štyridsať ľud.í. Ale me
dzi nimi boli štyria cudzinci (Me;xiko, 
Uruguaj), jeden z nich bol dirigcnt-sbormaj
ster. Títo šty ria ľudia vytvorili takú kon
certnú atmosféru, že sbor podal jeden zo 
svojich najlepších výkonov na tomto záj~z
de. Prečo? Bol to sbor, ktorý dával, a ľudia, 
ktorí prijímali. Iný prípad: Stará Rola. V 
peknej sále čakali tra ja vytrvalci 45 minút, 
k )•m sa zišlo ešte pár ľudí, aby shor vôbec 
mohol začať. Program .sa musel prispôsobiť 
počtu návštevníkov. Po 30 minútach pred 
poslednou skladbou prihrmela hádam celá 
rota chlapcov-vojakov, aby zachránili česť 
tejto osady. 

Za takýchto podmienok je ťažko stavať 
akýkoľvek program. Ani úpravy ľudových 
piesní, ako známe Terchovské spevy E. Su
choňa, v ktorých tak verne a s patričným 

temperamentom stván'íovali chlapcov Ter· 
chovancov M. Dunajský, Ľ. Buchta, P. Blaho 
a L. Ilavský, veľa nepomohli . 

Hoci bol tento zájazd technicky výborne 
zabezpečený vďaka pracovníkovi Domu 
osvety v Ceských Budejoviciach J. Korínkovi 
a organizačne ľahko zvládnutý vďaka ta
jomníkovi sboru SF J. Novákovi, predsa mu 
v záverečnej časti chýbalo to hlavné: obe
censtvo, úmerné úrovni umeleckej vyspelosti 
Speváckeho sboru Slovenskej filharmónie a 
jeho programu. Jo;;.ef Danišovský 

II. CELOSLOVENSKY SEMINAH. 
O SBOROVOM SPEVE 

V dľíoch 12. a 13. novembra 1960 uspo
riadal Osvetový ústav v Bra tislave Il. celo
slovenský seminár o sborovom speve. J eho 
poslaním bolo zhodnotiť výsledky IV. celo
slovenských slávností sborového spevu, ktoré 
sa konali v auguste minulého roku v Ban
skej Bystrici, a pouvažovať o jeho ďalších 
perspektívach v rámci I:udovej umeleckej 
tvori\•osti, kde práve amatérske spevácke 
hnutie prístupnosťou širok)·m masám zaují
ma významné postavenie. Náplr'í seminára
okrem hodnotiacich referá tov - tvorili na j
mä odborné prednášky, zamerané na ďalšie 
skvalitnenie našich shormajs trov, ktorých sa 
tu zišlo do 140. Tak doc. dr. Juraj H~lu;;.ic
ký hovoril o niektorých prostriedkoch hu
dobnej interpretácie so zreteľom na inter
pretáciu sborovú a prof. Jún Strelec o pro
blematike hlasovej výchovy v našich spe
váckych telesách. V sekciách sa potom ho
vorilo o otázkach, dot),kaj(r cich sa jednotli
vých druhov sborov, ženských, mužských, 
miešaných, pričom sa venovala zvýšenú po
zornosť situácii detských a mládežníckych 
súborov. Do programu seminára vhodne za
padla účasť sbormajstrov na koncerte Slo
venskej filharmónie, na ktorom sa zomúmili 
s Baladickou kantátou Alexandra Moy::esa, 
a na premiére opery Rodina od Ladislava 
Holoubka. S pochopiteľným záujmom ~a 
stretli seminárne diskusie o dielach so spo
mínanými skladateľmi, ako aj s národným 
umelcom Eugenom Such01íom o jeho opere 
Svatopluk (i s ukážka mi). Účastnici ~emi
nára, ktorých v mene Sväzu slovenských 
skladateľov pozdravil dr. Teodor Hirner, s 
vďakou kvitovali záujem vedúcich umelec
kých osobností o problematiku sborového 
spevu, ako aj ich účasť na seminárnom ro
kovaní, ktoré holo dobrým štartom do prí
prav V. celoslovenských slávnos ti sborového 
spevu v r. 1962. (SJ 
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III. CELOSTATNY FESTIVAL VOKAL:\fEJ 
TVORBY 

Od 25. do 27. novembra minulého roku 
žila Jihlava v znamení festival~ našic~ po· 
predných sborov)·ch telies. SvoJe umcme tu 
prišli uliázať Pevecké sd ružení moravský;h 
učitelu, Armádny umelecký súbo; Víta Ne: 
jedlého z Prahy?. Kiihnov. detsky sbor pr1 
Ceskcj filharmóru1 a Spe_vacky sbor Slo-::en· 
skej filharmónie 7. Bratislavy. ~o ka·do~ 
ročne, aj z príležitosti tohto fesr~val~ b?h 
vyhlúscné výsledky ~kladateľskeJ • _suťaze, 
k torej hlavné zamerame na. sborovu ~vo rb u 
s dôrazom na potreby amaterskych suborov 
je každoročne veľmi víta~é. yýsledky _ros· 
Jednej súťaže však nedos1ahh potrebn u. u
meleckú hodnotu, takže p rvé ceny vo v,;et~ 
kých kategóriách (detské s?ory, ~asave 
piesne, miešané sbory) neboh udclene .. 

Sbory, ktoré prišli do Jihlavy na fes ttval, 
priniesli viaceré novinky súčasných s~lada
tefov a skladby nedávno zomrelého Jihlav
ského skladateľa Bohumila Bondu. Spevácky 
sbot· Slovenskej filharmónie p rišiel so sklad· 
bou B. Bondu Noc a s baladou Simona Ju· 
ro,·ského Vandrovali hudci. 

Nevideli sme koncert Peveckého sdružení 
moravských učite lu, a preto o ňom nemô· 
žeme písa ť. Armádny umelecký súbor Víta 
Nejedlého z Prahy sa na fe~tivale uk:tzal 
vo veľmi zlom svetle. J ednottivé hlasy sbo
ru zneli hrubo, drsne a nevyvážene. U pro
fesionálneho súboru by sa takéto nedostatky 
nemali vyskytovať. Ani po repertoárovej 
stránke nepriniesol Armádny umelecký ~ú
bor nič osobité. Prišiel s p1·ogramom, ktorý 
môže spievať hociktorý sbor, vôbec ne· 
musí mať označenie " armádny ". Cakali sme, 
že prinesie svieže, prístupné sbory, a počuli 
sme sborové úpravy ľudových piesní a 
skladhv starších i súčasných českých a slo
venských skladateľov. Ňovinka O. Floss
mana Etudy bola pr()blematická. Obnja di· 
rigen ti (E. Pitro a J. Pénčík) nevedeli upla t
niť v sbore svojskú koncepciu skladieb. 

Kiihnov detský sbor pripravil najmä v pr· 
vej časti programu vynikajúce ukážky svoj
ho umenia. P remiérove predviedol dva cykly 
P. Ebena Už zra je podzim a O vlašť()vkách 
a divkách, pôvodne určené pre ženský 
sbor. Tematika však vylwvujc a j detským 
sborom, hoci intonačné ťažkosti by iné det
ské sb()ry ťažk() zvládli. Treba tu spomenúť 
a j prekrásne sbory B. lHartinú a J. Ha
nuša, ktoré boli interpretované s bravúrnou 
istotou. Sb()ru i dirigentke l\1. Kiihnovej by 
sa dal vyčítať nanajvýš na deti nezvykle 
vážny prednes. 
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Spevácky sbor Slovenskej filharmónie hol 
najväčším prekvapením festivalu. Vše~bcc
ne sa ho,·o1·ilo o tom, že ten to sbor Je na 
Yvsokej úrovni, no v Jihlave sa vypli! k 
j~dnému zo sv()jich najlepšieh výkonov. 
Yšetky hlasové skupiny s~oru zneli ušf?ch
tilo, vyrovnane, zvlášť udtvovala p rekrasna 
farba ženských hlasov. So samozreJmOu ľah
kosf ou sa s bor prenášal cez všetky le<'h
n ické úskalia skladieb a prekvapil dôsledne 
p remyslenou konccpci()u od detnil()v až P? 
celkoYé vyvrcholenie a výstavbu. Nemalu 
zásluhu na tom mú dirigen t Jún Mária 
Dobrodinský. Patril k najlepším d irigentom 
festivalu. !\Jal veľmi prilichavé, mäklié, no 
v)•razné gesto, ktoré práve svojou jem~ 
nosťou umožľwvalo ukázať typické možnostJ 
sborového spevu. Vysoko treba vyzdvihnúť 
a j farebné postaven ie hlasov l\Iadr igalovéll() 
sboru Slovenskej filharmónie, k t01-ý vystú· 
pil v druhej časti koncertu so štyrmi ukáž
kami svojh() reper toáru. Každý skladn teľ 
tu našiel osobité poňatie, kto ré sa snažilo 
odkryť práve jeho podst..-.lné hudobné črty. 
B()!a to vzorná ukážka poiiaria štýlu v sbo
rovej interpretácii. 

Spevácky sb()r Slovenskej filharmónie spo· 
lu s Horáckym symfonick)'m orchestrom 
za dirigovania J. l\1. Dobrodinského p red
niesli na záver Ceskú píselt B. Smetanu. 

-ik-

*** 
l\lužský sbor Ceskoslovenskóho rozhlasu 

v Prahe nahral rozsiahly cyklus mužských 
sborov Domovina moja od Zdenka Mikulu 
na sl()vá Andreja Plávku. Cyklus pozostáva 
zo štyroch sb()rov: Cakaj ma, Horehronie, 
Certovica, Pieselt o javore a Strečno. 

*** 
Spevácky sbor slovenských učiteľov 

(SSSU) sa od 1. januára 1961 pričlenil k 
ROH - Sväzu zamestnancov školstva a kul
túry v Prahe. 

*** 
V novembri minulého rolm sa v Sofii u· 

skutočnila medzinárodná k()nfercncia vedú
cich organizácií socialistických krajín. Na 
kon[erencii sa zúčastnili delegáti zo Soviet· 
skeho sväzu, Ceskosl()venska, Bulharska, 
NDR Poľsl<a Maďarska a Rumunska. Kon
feren~ia riešil~ zlepšenia spolupráce sociali~
tiukých krajin v oblasti kon~ertnél~o umerua 
i v)·mcny sólistov a hud()bnych telies. 

*** 
Nn medzinárod nom konkurze Viotti v Ta-

liansku získal mladý bulharský umelec 
E: Cešmedžiev striebornú medailu. 

M. Dunáková (Olinka), G. Veclová (Lálilwvá) a J. Baláž. (Braneck'tJ) v bratislavskej inscenácii Andrašovanovej 
Pánskej volcnhy Foto A. Smotlák 



NAD DIELOM FHA~TISKA SPILKU 

Profesor František Spilka, zakladateľ čes
kej modernej sbormajstrov~kej školy, zo
mrel 20. októbra m. r. Narodil sa 13. no,·em
bra 18í7 v Stekni pri Strakoniciaeh ako syn 
zámockého záhradníka. P retože od na jútlej
šieho veku prejavoval neobyčajné nada nie, 
dali ho do Pisku na reálku. Osou hudobné
ho života v Pisku bol v tedy Bohuslav J ere
miáš, otec národného umelca Otakara Jere
miáša, ktorý učil v Pisku na reálke a na 
n-ymnáziu spev. Tu spieval mladý študent 
~ školskom sbore a Bohuslav Jeremiáš ho 
učil tiež h re na klavír. Keďže bol výni
močne hudobne talentovaný, rozhodlo sa, že 
pôjde do Prahy na konzervatórium. Po 
absolvovaní organového oddelenia konzerva
tória študoval Spilka ešte kompozíciu u An
tonína Dvoráka. Potom odišiel do Berlína, 
študoval v seminári riaditeľa Maxa Battke
ho a venoval sa hudobno-pedagogickému 
povolaniu. Začal učiť v Prahe v ~Iikešovej 
klavírnej škole in tonáciu, harmóniu a v iedol 
sluchové cvičenia. Odtiaľ ho povolali na 
pražské konzervatórium. Doteraz naň vďač
ne spomínajú jeho žiaci ako na najlepšieho 
profesora, k torý šíril okolo seba zvláštnu 
atmosféru, p lnú svetla a životnej pohody. 
Ako dirigent pôsobil v speváckom spolku 
Skroup, potom založil Pevecké sd ružení 
pražských učitelú, Pevecké sdružení praž
ských učitelek, odtiaľ prešiel k speváckemu 
sboru Smetana. S veľkým úspechom dirigo
val tiež Ceskú filharmóniu. Ako sbormajster 
napísal viacero skvelých sborových i orches
trálnych skladieb a dve opery: Sta ré práva 
a Kain - na slová J. Karbulku. 

Spilka-dirigent, hoci bol vynikajúci prak
tik, knihu o dirigova'ni nenapísal, tvrdil, že 
z knih sa nikto dirigovať nenaučil. Oby
čajne učil žiakov iba základným pravidlám 
taktovacej techniky a potom ich viedol k 
tomu. aby sa čo najskôr dostali k živej 
hudbe, teda k dirigovaniu sboru alebo or
chestra, a najmä aby pozorovali vynikajú
cich dirigentov pri študi jnej práci aj na kon
certoch. Sbor dirigoval bez taktovky. Bol 
tej mienky, že nic je nevyhnutne potrebné 
mať v rukách taktovku. Veľmi názorne to 
raz v triede vysvetlil takto: Položil komusi· 
ruky na opéradlo stoličky a znenazdajky 
sa ho spýtal : " Co je to - masívny ?" Ziak 
hľadal slová, p ritom zvieral rukami stolič

ku, tn asol ňou, až ho profesor Spilka pre
rušil a povedal: "Vidíte, teraz ste hovorili 
rukami, a lo je základ dirigovania - po
vedať všetko rukami!" Veľmi si vážil sláv-

neho dirigenta Safonova,• ktorý dirigoval 
bez taktovky. Podľa neho začal dirigovať aj 
profesor Spilka a po ttom aj Ferdinand Vach, 
zakladateľ a dirigent Peveckého sdružení 
moravsk)•ch učitelú. Círn dosahoval taký 
mocný účinok u poslucháčov, že bol obdi
vovan)·m sborovým dirigentom nielen do
ma, ale a j v cudzine (J uhoslá vin, H.akúsko, 
Nemecko, Francúzsko, Anglicko, S"ajčiarsko, 
Dánsko, Spanielsko atď.) ? 

Predovšetkým bol mimoriadne nadaný ne
obyčajne citlivou hudobnosťou., stille túžil 
po novom poznaní a prekypoval junárkym 
elánom. Veď jeho tvorivá reprodukcia inšpi
rovala mnoho našich vynikajúcich hudob
ných skladateľov k sborovým dielam, napr. 
V. Nováka (Dvanitsť bielych sokolov, Ba
lada na Váhu) ; Janáček venoval Spilkovi 
mužský sbor 70 000 a podobne urobili aj 
ostatní skladatelia. Slávny dirigent Erich 
Kleiber ho vždy obdi,·oval a hovoril : "To 
je čudné, v ruke nič, a ono mu to v sbort: 
znie a spieva." Spilka si však veľmi sta
rostlivo vyberal skladby na dirigovanie; 
spájal programy jednotnou myšlienkou a 
priam sn do l)'ch skladieb zamiloval. Naj
dôležitejším bodom štúdia bol prednes, ostat
né sa celkom podrinďo,·alo tejto požiadavke. 
Na každý koncert, ktorý dirigoval, prinášal 
niečo nové. Nikdy sa nestalo, že by tú istú 
kompozíciu predviedol dva razy rovnako. 
Tak dosahoval v sbore napätú pozornosť 
speváko_v. Bolo to veľké umenie aj čaro, 
ktoré Sl však mohli dovoliť iba dirin-enti 
Spilkovho formátu. Táto jeho vynik;júca 
sbormajstrovská činnosť má pre nás histo
rickú hodnotu v svojej vrcholnej rcpl'Oduk
čnej úrovni, k torá vytvorila dirigen tskú a 
sbormajstrovskú školu. Vyšiel z nej V. B. 
Aim, Antonín Bednár, Method Doležil, Boh
dan Geselhofer, Oldrich Himler, Erich IGei
ber, Karel Sejna a iní. l\Iá tiež veľký vý
znam pre šírenie pozl\atkov o českej kul
túre v cudzine, a to práve v čase, !ceď na 
mape E urópy vyrástol nový samostatný 
štát - Ceskoslovenská republika. 

Spilka-skladateľ vychádzal, pochopiteľne, 
ako Dvorákov žiak z Dvooľákn. Napísal veľa 
skladieb (najmä vokálnych) od piesni až po 
opery. Bohužiaľ, presne zrátať jeho sklad
by nemožno, pretože ich nečísloval. Ako 
profesor na konzervatór iu mal zásluhy pri 
poštátneni a reorganizácii tohto umeleckého 

• Snfonov \'asil (1852- 1918), žiak petro
hradského konzervatória, neskôr profesor a 
napokon riaditeľ moskovského konzervató
r ia. Hre na klavir sa m'ího učil A. N. 
Skriabin (1872-1915). 
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ú~tnvu. V Spilkowý h hodinách sn papierov:~ 
teór·ia m enila na živ ú hudbu. Napísal UJ 
knihu Stručná náuka o h armónii, ktorá v y
šla v troch , ,·daniach. Na začiat~~ Yedie 
žiaka prísn e. podľa všetkých prnvi.diel, p~
tom však túto rigoróznosť uvoľňuJe a pri
účn žiaka voľnému slohu. Nakoniec mu do
volí všetko, len nech s ú spoje logick é a dobre 
znejú. 

lnoznj jedinečná _i~ Spilko,·n z{lsl';lha o 
intonáciu; skôr sn JeJ veno,·nla mala, ~o
Yiičšine nesústavná pozornosť. Battkeho J?
tonnčnú metódu zaviedol u nás profesor Spri
ka v roku 1902. Battkeh o solmizácia vyvQ
lnla živý záujem u U<' itefov aj u .teoretik~v. 
Za ten čas, čo sn mnohí ;r.twberah a na m~: 
ktor)'ch miestneh sa ešte dotera~ zaober~JU 
Battkeho sv stémom b ez toho, ze by tym 
dosiahli väáí rozyoj spevnosti a intonač
nej schopnosti, vytv~ril .prof~s~r Spilka no~ 
v )' spôsob vyučova ma mtonac1e, a to. SVOJ 
v lastný založen)· na českej hudobnosti sta
rých k~ntorov. Tieto svoje celoživotné boha
té skúsenosti uložil do vynikajúcich )mih. 
Sú to: Hudobný diktát. Sluchové cvičenia 
a Stručná náuk~ o harmónii. Spilka tlmočí 
kandidátom hudobného umenia pevnú, vlast
nou skúsenosťou overenú predprípra\·u na 
ďalší stupcrí skladateľskej techniky. 

Pedagogický talent, doplr~nný živo.u,. tem
peramentnou povahou, nab1tou fantazwu, s 
jemným zmyslom pre každého, kto hľadtr 
poučenie a povzbudenie do činorodej práce, 
vytvoril z profesora Spilku veľmi hľadaného 
a obľúbeného učiteľa. U každého žiaka si 
vytváral stále nové metódy, a to najmä 
v intonácii ktorú prvý v našon\ štáte od 
základov ~budoval. Stretnutie sa so žia
kom bolo preňho vždy objavom nov~ho 
svela, ktorému prispôsoboval vyučovaciU 
techniku. 

1\ntonín Dolinský 

ZOľiiHEL BOHUMIL CENEIC 

Z Jičína došla zpráva, že 9. decembra 
1960 2'0mrel popredný český hudobný pe· 
da.,.Ó<> a najstarši člen Sväzu českosloven
skÝch skladateľov Bohumil Cenčk. Bol ro· 
dák z Polnej pr·i Ilavlíčkovom Brode a 
študoval na učiteľskom ústave v Jičíne v 
Cechách (1885-89). Hudobne sa vzdcl:"!val 
v Prahe u B. Vendlera, E. Treglera a A. 
Kusla. Ako učiteľ v Úvaloch pri Prahe 
(do 1906), profesor Učiteľského (rstavu y 
Poličke (1906-13) a Jičíne (191/í-30) vynr
kol a j ako sbormajster speváckych spolkov 
(Kollár a Smetanu) a bol vyznamenan ý 
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zla tou medailou Pč,·ecké obce českosloven
ské (1039). Najvýznamnejšíc sú jeho pr:Íťé 
o metodike spevu n a jmä intonúcic. Y to· 
núlnej a inteľ\·alo~cj metóde vyšic.l z Ba~t~ 
kcho, ale už od štntého vydanra S\"OJCJ 
Skoly zpčvu na základč modernícl.1 ·~~e~od 
(1931) použil vlastný systém solrruzacny~h 
slabík, y ychádzajúc zo zť~kladné~o. stupna 
do v durovej i molovcJ stupme! a . sol
mizujúc pre znížentí stupne v mol slab1~ou 
mu, lu a su. V posledných prácacl~ Ysa.k 
nepokladal solmizáciu za nutnú a mtona
ciu cvičil na mentl nôt. Dob r·c p remyslel a 
p odal svoju metódu intonácie v .Pčvcck~ in
tonační čítancc (1948), v ktoreJ sa opiera! 
o ľudové piesne. Intonačnými tabuTk~nn 
zdôrazríO\·al dôležitosť spojenia sluchoveJ a 
zrakovej predstavivosti (intonač~á tahu!ka 
z roku 1917, prepracoYaná 1931 a 19o6) .. 
V slovenčine vyšla v knižnici Našej škol~', 
svi:izok XXVI, jeho Metodika vyučovama 
spevu na_ školách ľudov),ch i meštian~!'ych 
(Praha Státne nakladateľstvo 1938) uz de
li článl:y na úvodn é, dych a hlas, hudobn~ 
sluch , rytmus, intonáciu a pieserl.. KaždeJ 
kapitole tu venoval značnú pozornosť vhod
n ými príkladmi a literatúrou. Na. rozdi?l 
od Battkcho považuje za základ mtonácre 
tónick )· trojzvuk a odôvodňuje zavede~ic 
solmizačných slabík pre molové stuJ?mce 
(harmonickú: do, ~e, rnu., fa , so, !u, st, do 
a späť: do, si, lu, so, fa, m1t, re, do). Ne
možno tu vymenovať a hodnoti( všetky 
Cer'íkove metodické práce. Uveďme usporí 
jeho Detskou cvičebnici zpevu (1934) a 
Cvičebnici pevecké intonace pro soubory 
lidové tvor ivosti (1954). 

Cenek sa dobre uplatnil i ako skladateľ 
sborov a upravovateľ mnohých ľudových 
piesni, n apríklad Dvacet sl?venských li.do
vých písní (1924). Za SV?Je pokrok~ve ,a 
neúnavné úsilie o zlepšenre hudobneJ v y
chovy bol v yznamenaný k 90. narodeninám 
diplomom Za v Ynikajúcu prácu. 

" B. Stédrot'í 

••• 
Baletný súbor Veľkého divadla .v Moskv~ 

pripravuje zájazd do ZjednoteneJ arabsk?J 
republiky. Na s,·ojom turné súbor u ved1e 
Bachčisnrajskú fontánu, Chopiniánu, b alet 
Paganini a Valpur·ginu noc. 

*** 
V dňoch 24. 5. - 9. 10. t. r. sa uskutoční 

v Budapešti Medzinárodná súťaž klaviristov, 
u sporiadaná z príležitosti 150. výročia na
rodenia Franza Liszta a 80. výročia naro
denia Bélu Bartóka. 

ZAUJl"L\ Yf:: POZXATKY 
Z REZOXA:\'ClE HUSIEĽ 

(Spracowrné na : tíl:lade ookusov Fy:i.kál11o· 
technichého ú stavu v Braunschweigu) 

Husliari a hr·áč i na husliach slotožríuj(r 
kvalitu núslroja okrem iných požiadaviek 
n a tón najmä s ľahkos(on OZ\)' nástroja . 
Husle s ľahkou ozvou, pri ktorých sa činst
ko,·é tóny r~:clrlo rozvinú do p lného roz
lun.i t.u. sa vždy lepšie p osudzujú a považujú 
sn za hodnotnejšie než husle, u ktorých má 
vtii:ší počet tónov namáha,·ú ozvu. Tu je po
tr·ebné p oznamenaL, že žiadne husle nie sr'r 
bez takzvan )·ch hluchých miest, teda tak)·clr. 
];de je ozva Cažš ia. Dobrý hráč však pozná 
~lnbiny svojho nástroja a u siluje sa ich v y-
rovnať zdúštny m ťahom sláčika. . 

Na F yzikálno-technickom ústave v Braun
schweigu urobili v tomto smere veľmi za ují
mavý pokus. 

Dvoje nových huslí proslrednej kvality a 
dve "J'nikajúce stmdivúrky rozkmitali im· 
pulzom n n koby lke pri rôznych frekvenciách . 
Pokus ukázal, že stradiYárky sa rozkmitali 
r)·chlejšie ako noYé husle. To sa vysvetľuje 
lak, že majú veľmi malé tlmenie a väčší po
čet rezonancií, kto r·é ležia ,·edf a seba na sptr
sob pásmového filtra. Pri tomto pokuse skú
šali napr. aj stradivárk y z roku 1721, ktoré 
mali dokon ca trojnásobne väčší rozsah rPzo
nan cií ako b ežné9moderné nástroje. Najmí1 
základné tóny na G strune sa nn tomto ná
s troji ozývajú veľmi intenzívne a ľahko vo 
veľmi krátkom čase. U melci si tieto huslc 
mimoriadne cenia pre ich plnosť a nosnosf. 

Dôsledne preskúmať rezonančné vlastnosti 
husic.ľ a vyvodiť z tohto skúmania pla tné 
zákonitosti, ktoré b y podstatne pomohli pri 
stavbe nástrojov, nic je ľahká vec. Co do tva· 
ru a stavby komplikovanú rezonančná sluin
ka husieľ nepripúšťa presnejšie v)'počty po
lôh frekvencií a tlm enia rezonancií. 

Spolupôsobí i.u Yiac činiteľov. J e to dutý 
priestor rezonančnej skrinky, vlnenie dosiek, 
zosilnenie vrchnej dosky ozvučnou lištou a 
nesymet.ricky p oložená dusa. 

Okrem toho pôsobí statický tlak s trún cez 
kobyll<u na vrchnú dosku, čím sa jednotlivé 
rezonancie premieslríujú. Vrchná a spodnú 
tl oska sú spojené lubanú (bočnicami) a ro
hovými lištami. pričom však luby ne tvoria 
uzly kmiiOY- R ezonanciu dutého priestoru 
vyvolá obsah dutého priestoru a otvorov F. 
Spomínané činitele sú nevyhnutne p otreb
né pri stavbe nástroja a n emožno ich odstrú
niť ani podstatne meniť. Napríklad spojenie 
vrchnej dosky s dušou je v er mi potrebné, 

keby sme odstrírnili dušu , zaniklo by ma· 
ximwn rezon;mcie dutého priestoru. 

U \·edcné poznatky a v~·s Jedky oprÚnlenl' 
yyžadujú vysYetlenie, pr·ečo stradi,·árk y ma
jú fa !JS in OZVU ako nástroje SliCasnej v~·
roby . Ľahšiu oz,·u a s r'í ou s(lv isiaci YiiCi;i 
počet rezona ncii zrejme podmier'iujc taký 
nástroj, ktorý má kvali tn~· stavebný mate
riál , citliYé a odborné spracovanie tlre,·a, zú· 
vislé od štruktúry, hus toty a rezonančn)·ch 
vlastností, od lako\'ania n ástr·oja a pod. Ľah· 
kosť ozvy nespor·ne s(l\-isí a j s \'ekom, tóno· 
vou usadenos(ou nústroja, s lakzn m ým .,vy
hraním". Dovolím si , ·šak tvrdiť, že nie 
každý nústroj sa i:asom zlepšuje. Xáslrojc ne· 
odborne spmcované. nesprún1e akustick y 
zostavené niekedy nielenže sa n ezlepšia, ale 
naopak, ešte sa zhoršia. Tieto poznatky nús 
nabádajú, aby sme husle kupovali len od 
n aslovovzatých v)' robcov-odborníkov, kde je 
záruka, že ich tónoYé l;xality sa budú zlep
šo,·nC. Tak ):mi odborníkmi sú u n ás majstri 
husliari, ktorí absolvovali pov inné skúšky, 
a n. p. Cremona v Horn)·ch Luboch pri Che
be, ktorý sa preslúvil sláčikovými nástrojmi 
vynikajúcich k\·alít. 

Ale:cander l!f.o 

FRYDERYK CHOPJ r - LISTY 

SVKL, BRA TISLA V A 1960 

Slovenské Yyda\'ateľst,·o krásnej litera tú· 
ry vydalo z príležitosti 150. výročia naro
denia najväčšieho poľského skladateľa Fry
deryka Chopina výber z jeho korešpondencie. 
Výber listov zostavil Tadeusz l\Iarek-Zakiej. 
ktor)' napísal k nim aj poznámky a predho
vor. Listy preložil Ján Sedlák. 

Podkladom publikácie je zrejme mohut né 
dvojzväzkové dielo "Korespondencja Fryde
ry kn Chopina". zostavené Bronislavom Ed
wardom Sydowom. Treba len vítať, že :\In
reko,· výb er sa neobmedzil iba n::r Chopinove 
listy, ale okrem nich nachúdza me v 1íom aj 
mnoho i r1cj korešpondencie, adresovanej 
Chopino, ; , ako aj zpráv, vymenených me
dzi Chopinovými známy mi, ktoré veľmi 
v)·s tižne osvetľujú jednak Chopinov postoj 
k verejnosti, jednak vzťahy širokého okruhu 
zntímych k nemu. 

V Chopinov~'eh listoch sa odzrkadľuje cc
Iý jeho život. Str svedectvom o radostiach 
a s trastiach mladého klaviris tu a skladateľa. 
o jeho úsp echoch na konzervatóriu a na kon 
cel·toch. o jeho skladateľských počiatkoch, o 
v z(ahoch k členom rodiny, k priateľom, zn:'l
m ym a o jeho mladistv)•ch roztúženiach. 
Hrdé a súčasne bolestné n árodné povedomie 
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sa zjavuje v listoch čoraz častejšie a prcráža 
jeho nádej a túžba dožiť sa slobody Poľska. 
Prežívame s ním otriasajúci účinok udusenia 
poľskej revolúcie v roku 1830, ktoré pôsobí 
na neho priam ohromujúco a núti ho vzdať 
sa možnosti návratu do zbož1'íovanej zotroče
nej vlasti a žiť až do konca života ako emi
grant v cudzine. 

Chopin však naďalej udržuje kontakt so 
svojou rodinou a s poľsk)'mi p1·iatcľmi a p1·á· 
ve v tejto časti korešpondencie sa Chopin 
prejavuje najúprimnejšie a najotvorenejšie, 
tu sa otvára jeho uzavretá duša, l<torú ináč 
starostlivo zakrý va do nepriehľadných závo
jov spoločenských foriem a prezrádza ju len 
v svojich nesmrteľných skladbách. 

Tak defilujú pred nami v bohatom kal<'ido· 
skope Chopinovi rodičia a sestry, oddaní uči
telia 2ivný a Eisler, je!10 najintímnejší 
priatelia Wojciechowski, Fontana, Grzymala. 
jeho parížski známi Delacroix, Liszt, Pleyel 
a jeho lásky Gladkowska, Wodzi1íska a Geor
ge Sand. 

Okrem už spomenutého národného pove
domia a lásky k rodičom a sestrám vyniká 
z listov aj Chopinova vďačnosť k učiteľom, 
skromnosť pri posudzovaní svojich schop· 
ností a výkonov, šetrnosť oproti rodičom 
(ktorým nechce spôsobiť zbytočné výdavky, 
radšej súhlasí s predajom svojho prste•'ía) 
a mnoho iných zaujímavých osobných čŕt, 
ktoré dokresľujú jeho ľudský profil. 

Predslov Tadeusza Mareka nás uvádza do 
ovzdušia Chopinovej epochy, osvetľuje nám 
jeho kultúrno-umelecké postavenie vo sve
tových dejinách. Nemá ráz biogra fie, je to 
iba niekoľkými výstižnými črtami nadhode· 
ná charakteristika Chopina a jeho doby, kto· 
rá však úplne dostačuje na prebudenie zá· 
ujmu a pt·e stručnú informáciu čitateľa 
Zmienka o vzniku korešpondencie a o jej 
bibliografii je vhodným doplnkom závažné· 
ho vecného úvod u. 

Výher listov je vcelku šťastlivý a usporia
dateľovi sa podľa jeho priania skutočne po
darilo urýchliť dej, a tým aj dramatický spád 
Chopinovho krutého života, takého skúpeho 
na skutočné radosti a vnútornú harmóniu 
a spokojnosť. No na začiatku by bolo azda 
treba uviesť viac ukážok Chopinovho mia· 
distvého vzletu a tým lepšie osvetliť jeho 
hudobný vzrast. Skoda tiež, že boli vynecha
né časti, t)'kajúce sa Chopinových vzťahov 
k bratislavskému rodákovi Johannovi Ne· 
pomukovi Hummelovi (napr. v liste č. 38 
časť, opisujúca návštevu u Chopina, pri kto
rej príležitosti ho IIummelov syn Karl, zná
my akademický maliar, aj portrétoval) , kto· 
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ré sú pre dejiny československej hudby v el· 
mi 'i'znamné. 

I keď je v korešpondencii " málo slov ?.a· 
S\'iitených vlastnej hudbe", hudba z tých 
listov priam súla, Chopinova bytosť je ľíou 
preplnen{•. Nečítame síce ruč o technike kom
ponovania ani o vzniku polonéz, mazúrok, 
\'a lčíkov a noktúrn, no za mnohými Chopí
novými slovnými prejavmi cítime nejaký 
skry tý hudobný motív, 7.väčša zafarbený 
svojráznym poľsk)·m "zalom". 

Plynulý preklad Jána Sedhíka, ktorý pri
liehavo reprodukuje intímny svojráz pôvo· 
dín. obsahuje niekoľko rušiv-),ch chýb. V slo
,·enčine poznáme uni,·erzitu bolognskú, a nie 
bonor!skú (list č. 42) ; "sui vie ďune Polo
naí se" znamená ,.s nasledujúcou polonézou", 
a nie "v dôslednom poľskom štýle" (č. 51). 
V slovenčine sa hovorí "opera", a nie "di
\'adlo opery" (č. 15) a i. 

Na niektorých listoch sú chybné dátumy. 
List č. 218 má mať dátum 10. februára (10. 
février!) namiesto 10. januára; č. 219 má 
mať 11. február (11. février) namiesto 11. 
januára a v č. 220 má byť druhá polovica 
februára (w drugiej polowie lutego) namiesto 
druhej polovice januúra. Tieto chyby sú ru
šivé tým viac, že Chopin počíta v liste podľa 
týchto údajov svoj parížsky verejný koncer t 
("16. toho mesiaca"), ktorý však nebol 16. 
januára, lež 16. februára! - Na liste č. 238 
je Chopinovo datovanie •Londýn 17.-18. 
októbra 1848" chybné a má byť správne 17. 
až 18. novembra, ako to už poľskí a nemeckí 
chopinológovia opätovne dokázali, čo ostatne 
vysvitá aj z kontextu listu. Skoda, že si to 
vydavateľ nepovšimol a neuviedol asp01! v 
poznámka ch. 

K porozumeniu historického a umeleckého 
pozadia vydanej korešpondencie pomáhajú, 
ba miestami sú nevyhnutne potrebné struč· 
né, ale veľmi výstižné poznámky o osobách, 
dejoch a dielach. Chýba nám však menn)• 
a vecný index ako potrebná súčasť publi· 
l<ácie, ktorá nemá byť iba jednorazovým 
zábavným čítaním, ale aj odbornou pomôc
kou, a ako taká si nárokuje trvalú hodnotu. 
Ako ľahko sa možno orientovať v 1200-strún· 
kovom diele Sydowa a vyhľadávať si po· 
trebné údaje a vzťahy pomocou jeho p res· 
ných indexov! 

Všetky spomenuté nedostatky týkajú sa 
zväčša iba podrobností a nenarúšajú pôžitok 
z čítania tejto pútavej knižky, ktorá značne 
obohatí poznatky diletantov i odborníkov a 
nemalou mierou prispeje k šíreniu kultu veľ
kého básnika tónov - Fryderyka Chopina. 

Zoltán Hrabussay 

Vasilii Kalinnikov : PI$:\1A, DOKUMEN
TY, 1\-IATERIALY. I.-II. Mu:;gi:; 1959 
(Zostavil, zredigoval, úvodnlt štúdiu a 
po:;náml>y napísal V. A. Kiselev.) 

H. janu{Lra t. r. uplynulo 60 rokov o~ 
predčasnej smrti ruského skladat eľa. Vas•
lija Kalinnikova o ktorom akadem•k B 
V. Asafiev bol n'apísal: "Kalinnikov by bol 
býval najnadanejším spomedzi moskovských 
skladateľov lyricko-epického smeru, p rísluš
níkov generácie 60.-70. rokov, keby osud 
bol býval k nemu prajnejší. PredOvšetkým 
Kalinnikov mohol písať ly ricky bez ban:H
nosti a sentimentálnosti, pretože spomínané 
vlastnosti - srdečnosť a bezprostrednosf -
mu boli naozaj vlastné ako n žiadneho iné· 
ho skladateľa jeho pokolenia." Kalinni~ov 
zomrel t !"idsaťpäťročný, a preto nestihol 
plne rozvinúť svoj talent, k tor)• sa tak sľu b
ne prejavoval v dvoch symfónitLCh , symfo· 
nickej básni " Céder a palma", kantátach a 
komorn)·eh sklad bách. U nás je tento skla
dateľ známy ponajviac iba z p rogramov 
rozhlasu a zásluhou gramofónovej nahrúvl<y 
l. symfónie g mol. Nie je však bez zaují
mavosti, že o I<alinnikova sa už v rokoch 
1898-1901 živo zaujímal bratislavský ar· 
chivár a nadšený propagátor ruskej hudby 
Ján Batka. Zo zachovanej korešpondencie 
s ruskými hudobnými činiteľmi, najmä s 
Kalinnikovým vydavateľom, sa predbežne 
neukázalo, či sa Batkovi podarilo dosiah· 
nuť aj koncertné predvedenie niektorej zo 
skladateľových kompozícií (Balka pre rus· 
kú hudbu získaval najmä Hansa Richtera) . 

Moskovské vydavateľstvo J\Iuzgiz, ktor(· 
venuje veľkú pozornosť čo najúplncjšiemu 
zverej1'íovaniu tvorby i b iografického mate· 
riálu o príslušníkoch ruskej klasickej školy, 
prispelo aj k hlbšiemu poznaniu životných 
osudov a umeleckých núzorov Vasilija Ka
li.nnikova vydaním dvojzväzkového súboru 
jeho korešpondencie a biogra fick)•ch do· 
kumentov a materiálov. Tým sa značne 
rozšíril obraz, ktorý o skladatcľovom živote 
podáva napr. monografia Viačeslava Pascha
lova (1951), Kalinnikovovho žiaka. Okrem 
skladateľových listov, ktoré tvoria podstat
nú časť publikácie, sú tu medziiným uve· 
rejnené jeho kritické state, niekoľko listov, 
adreso,·an)·ch Kalinnikovovi, a , ·iac doku
mentov (vysvedčení, zml úv s nakladateľom 
Jurgensonom a pod.) . Editor publikácie 
V. A. J{jselev okrem podrobn)'ch komen
tárov k starostlivo zozbieranému materiálu 
a inštruktívneho úvodu zostavil aj niekoľko 
cenných príloh, medziiným súpis Kalinni
kovových skladieb a zoznam literatúry o 
ňom. lv 

SLOYEXSKA VOK.AL.\TA H UDBA 
V SSSR 

V uplynulom roku vyt.lalo Státne hudob· 
né vydavateľstvo Muzgiz v Mosk,·e štyri 
obsiahle albumy slovenskej p ies1'íovej, resp. 
sborovej tvorby. O prvom z nich, prinúša
júcom výber z najlepších úprav našiel> 
ľudov~'ch piesní (spev a klavír) , sa v naseJ 
tlači už písalo, no aj o ostatných treba 
informovať ako o prejave rastúceho z{mj· 
mu sovietskej verejnosti o diela našich skla
t.lateľov. Pod názvom Pesni slovackich kom· 
pozitorov vyšla zbierka spoločenských pies
ní so súčasnou tematikou, starostlivo a ná
ročne vybran)·ch Zd. Cónom. V albume sú: 
Pieseľí o v lasti od Zd. Mikulu, Kardošova 
i\Iierová kantáta a Údernícka, H ej, slnl>o 
vychodí a Piese1í o slávikovi od D. Urban
ca, Vojenskú večel'llá a Orava, Orava od 
M. Nováka, PoJ me, chlapci aj dievčatá od 
K. Elberla a dve piesne S. Jurovského: 
Vtáčik-jarabáčik a Yodička, vodička. Album 
miešan)·ch sborov u capella Slovackie pes· 
ni obsahuje v prvej časti sborovú verziu 
Piesne pracujúcich od A. Moyzesa, sbor 
E. Such01h Aká si mi kt-tísna, S. Fajnora 
Rušaj, junač Tatier, i\I. Licharda Hrdá 
dien.,ina a Y. Figuša-Bys trého Sktízala mi 
milá. \' druhej časti sú sborové úpravy slo
venských ľudových piesní od T. Hirnera, 
l\1. Koi'ínka, B. Bullu, E. Suchoňa a l\L 
Sclmeidra-Trnavského. 

Estrád ne a tanečné piesne slovensk)'ch 
sldadateľov, vybrané T. Hirnerom, vyšli v 
edícii .Mu7.gizu Poiem i tancu;em. V albume 
sú zastúpení títo skladatelia : G. Dusík, T. 
Sebo-:\Iartinský, V. 'Viek, K. Kov{Lčik, K. 
Elbert, G. Toperczer, R. Hrebenár a A. 
Lieskovský. 

Všetky štyri albumy vyšli vo vkusnej 
typografickej úprave a s dobrým ruským 
prekladom le.."<tov. Vydavateľstvo Muzgiz, 
ktoré venuje slovenskej hudbe čoraz väcšiu 
pozornosť (v edičnom pláne sú ďalšie \'O· 

kálne i inštrumentálne diela našich kompo
nistov, medziiným aj klavírny výťah Krút
I'íavy), ich vydaním urobilo veľmi záslužný 
čin pre propagáciu našej t vorby a význam
ne dokumentovalo svoje úsilie prispie,·ať 
k intenzh·nej výmene umeleck)·ch hodnôt 
medzi našimi bratskými hudobn),mi kul tú· 
rn~ ~ 

*** 
V Slovenskom pedagogickom nakladat eľ

stve vyšli skriptá odb. asistenta \ 'S:\'IU dr. 
Ivana HrušoYSkého: Uvod do štúdia teórie 
harmónie. 
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HUDOB~OPEDAGOGICKA K:.'l'IZNICA 

Eberhard Prettssner: Allgemeine ~'I'I usiker
ziehung, Musikpädagogische Bibliothek Bd. 
1. Quelle & ?lleyer, H eid elberg 1959. 
Curt Sachs: Verglcichende l'v!usikwissen
schaft. Musikpädagogische Bibliothek B el. 
2. Quelle & i\Ieyer, Heidelberg 1959. 
Koncom roku 1959 vyšli v nakladateľstve 

Quelle & i\Ieyer pr\"é dva Z\"äzky novej hu
dobnopedagogickej knižnice, ktorej editorom 
je známy rakúsky muzikológ a pedagóg, ria
diteľ salzburského Mozartea prof. dr. Preuss
ner. Nm·ú edícia nadväzuje na rovnomen
nú hudobnopedagogickú knižnicu, ktorú až 
do nástupu fašizmu k moci vydával refor
mátor nemeckej hudobnej výchovy v období 
wein1arskej republil<y, ružomberský rodák 
prof. dr. Leo K estenberg. 

Prvým zväzkom edície je práca prof. 
Preussnera. venovaná všeobecným problé
mom hudobnej v)rchovy. Značnú časť tohto 
spisu, nadväzujúceho na predvojnovú prá• 
eu prof. Prcussnera na rovnakú tému, za
berá komentár názorov na hudobnú výcho
v u, vyslovených v troch základných die
lach svetovej pedagogiky, Platónovom Státe, 
Rousseauovom Emilovi a Goetheho Wilhel
movi Meisterovi. Z týchto autorov vyvo
dzuje Preussner základné tézy o poslaní 
a zmysle hudobnej výchovy. V druhej časti 
práce, ktorá má nadpis "0 praktických rea
lizúciách a premenách", skúma autor ešte 
názory Pestalozziho, jeho vzťah k hudobnej 
výchove a vplyv na dnešnú hudobnú peda
gogiku, ktorý považuje :r.a rozhodujúci. Dalej 
nastoľuje niekoľko metodických otázok a ro
zoberá najvýznamnejšie reformy hudobnej 
výchovy v Nemecku. Zo stručného výpočtu 
hlavných tém Preussnerovej práce vidno, že 
ju sotva možno považovať za systematkký 
výklad tých problémov, ktoré by sa vo 
"Všeobecnej hudobnej výchove" mali ne
vyhnutne prejednať. Skôr ide o rozbor zá
kladných princípov, z ktorých vychádza 
meštiacka hudobná výchova. Pre našu hu
dobnú pedagogiku tieto, prirodzene, nemôžu 
byť východiskom, no čiastkové metodické 
poznatky z Preussnerovej knihy by mohli 
poslúžiť aj našej hudobnopedagogickej teórii 
i praxi. 

Zaradenie nového vydania "Porovnávacej 
hudobnej vedy " od prof. dr. Curta Sachsa 
do novej Hudobnopedagogickej kružnice tre
ba uvítať nielen ako dôkaz toho, ako široko 
chápe editor problémy prípravy hudobných 
pedagógov na ich významné poslanie, ale 
najmä preto, že tento klasický spis, vydaný 
po prvý raz pred 20 rokmi, už dlho patril 
medzi antikvárne rarity . Curt Sachs stihol 
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toto svoje dielo krátko pred smrCou aspori 
čia.stočne doplniť o v)'sledky novšieho bá
dania, v podstate však štruktúra práce zo
stala nezmenená. Vo veľmi stmčných a 
zhusten)rch kapitolách podáva sa tu prehľad 
hlavných znakov mimoeurópskych hudob
n)rch kultúr z hľadiska hudobno-štrukturúl
ncho a spoločenskofunkčného. Hudobníkovi, 
zaujímajúcemu sa o tieto otázky k vôli roz
šíreniu " všeobecného vzdelani.a" v hudobnej 
oblas ti, Sachsova práca poslúži i dnes, pr·e 
vý voj etnomuzikológie ako vednej disciplíny 
však iste bude dôležitejšia doteraz nevydaná 
Sachsova kniha "U prame~'íov hudby " (On 
the wellsprings of music), jeho opus post
humum. V tejto práci Sachs zrejme v yvodil 
dôsledky zo zistenia, ako spomína v úvode 
spisu, o ktorom referujeme: niekdajšia " po
rovnávacia hudobná veda", ktorej zaklaJa
teľom bol aj Sachs, sa stala pevnou súčas(ou 
všeobecných dejín hudby. lv 

*** Katalóg J anáčkovho diela. Kandidát his-
torick)rch vied doc. dr. Bohumír Stedrmi vy
dal v Knižnici Hudobných rozhľadov ka
taló" Janáčkovho diela. Práca obsahuje a
bec;dný súpis Janáčkov)'ch skladieb a úprav 
s uvedením literatúry a gramofónových 
platní. Záverom sú uvedení i autori textov 
a niunetov Janáčkových diel so súpisom fu
dov)'ch piesní, ktoré Janáček upravil v rôz
nych zbierkach. Stedroňova práca bola pr·e
ložená do ruštiny a do anglii:tiny a bola o
bohatenú kresbami prof. Ed. l\·Iiléna, nosi
teľa vyznamenania Za vynikajúcu prácu. 
Nemecký preklad tejto Stčdroňovej práce 
vydalo nakladateľstvo Neue Musik v Berlí
ne v Beiträge fiir Musilnvissenschaft (1960, 
3/ 4 zošit). 

Sovietsky skladateľ Kirill Molčanov, ~to
rého tretia opera Ulica del Corno m~a tba 
nedáv no premiéru v Hudobnom drvadle 
Stanislavského a Nemiroviča-Dančenka v 
Moskve, pracuje na ďalšom operno_m .~iele. 
Za námet si vybral posledné obdob1e z1vota 
nášho národného hrdinu Júli usa Fučíka. 
Opera bude mať dve d ejstvá a d van{rst' 
obrazov. Libreto si píše sám autor a podľa 
jeho slov te.-..:t libreta bude prozaický. 

*** V litovskom Divadle opery a baletu mala 
premiéru opera Dcéra od Vitautasa K lova 
na libreto J. Gustajtisa. Opera čerpá námet 
z hrdinských bojov partizánov v období 
Veľkej vlasteneckej vojny. Opera Dcéra 
melodicky koreni v litovskej ľudovej hudbe. 
Klova však folklór necituje, ale ho tvorivo 
pretav uje vo vlastný hudobný jazy k. 

KONCERT~l miELCI 4.0. VYHOCIU KSC 

Na osla,·y 4.0. v)-roi:ia založenia KSC 
pripravujú naši koncertní umelci dôstojné 
hudobné programy, náplr'í ktorých vytvára
jú predovšetkým diela súčasn)rch skladate
ľov československých, sovietskych a sklad
by z krajín ľudovej d emokracie. ~a zasad
nutiach komisií sekcie koncertn)·ch umel
cov Sväzu slo.-cnsk)rch skladateľov sa vy
tvorili skupiny inštrumentalistov a micšan~ 
skupiny (instrumental isti a spev úci), ďaleJ 
komorné súbory (sláčikové a d ychové), kto
ré budú účinkovať v období osláv . 40. v)'
roi-ia KSC spolu s krajsk),ni agentúrami a 
s bratislavskou KDK na celom území Slo
, ·cnska. 

Komorné zdmženic bratislavského rozhla
su (dirigent Vlastimil Horák) , Sláčikový ko
morný súbor Slovenskej filharmónie bez di
ri..,enta SF), Slovenské dychové kvinteto 
mladých členov orchestra SF (vedie Milan 
Ježo), ako aj staršie komorné súbor·y sek
cie koncertn)•ch umelcov (SKU) budú zvlášť 
.-Hané na kultúrnych podujatiach najmä 
t )•ch dedín a mestečiek, kde ešte dodnes ne
majú koncertný kla\>ir. 

Naši koncertní umelci dbajú o to, aby sa 
najmä nové diela, zaraďované do jubilejných 
osláv, sprístup1'íovali širokej verejnosti úvod
ným a sprievodným slovom. 

Dľía 19. januára t. r. sa uskutočnilo prvé 
zasadnutie výboru Západoslovenskej odbo~
ky Sväzu slovenských skladateľov. Hlavnú 
náplr'í rokovania tvorilo prediskutovanie 
rámcového plánu odbočky na rok 1961 a 
spresnenie plánu na I. štvrťrok 1961. 
Veľmi dôležitou kultúrno-politickou akciou 

Západoslovenskej odbočky SSS, venovanou 
40. výročiu založenia KSC, v I. štvrťroku 
bude cyklus hudobných besied a aut.orsk)rch 
večerov pre Brigády socialistickej práce, 
tovúrne a JRD v bratislavskom Slovnafte a 
v Se,·edi. 

Výbor Západoslovenskej odbočky SSS na 
svojom zasadnutí ďalej prerokoval uznese-' 
nie z krajských aktívov estrádnych umel
cov, z ktorého vyplývajú úlohy i pre od
bočku. Dalej sa výbor zapodieval otázkou 
družby s Juhomoravskou odbočkou Sväzu 
českosloven sk)·ch skladateľov v Brne. ft 

Minister Vasil Biľak vymenoval 2. febru
ára za šéfa umeleck)•ch telies Slovenskej 
filharmónie Ladislava Slováka a súčasne 
ho poveril dočasnou funkciou riaditeľa SF. 

Poddukelský ukrajinský súbor piesni a 
tancov v Prešove pripravuje celovečerný 

prog mm na oslavu 40 .. v)rr~.: - ul ~<.SC. Súbor 
pod vedením umcleckeho sefa Stefana La
diZinského a choreografky i\Ielár1ie Nemco
vej študuje charakteristický Stu~/w;·ý t.anec 
na~C'j študujúcej mládeže a púsmo spc:vu, 
tanca a hier N a !ríhe od Tibora Andr·ašo
vana, ďalej skladby Bartolomeja Urbnnca, 
St. Ladižinského, P!1v]a. Tonkoviča a i. 

Zo spoločného zasadnutja zúst upcov ope
r v :\'D a S:\'D, l<t oré sa konalo 30. januára, 
p~·in:išame tieto uznesenia v oblasti opery: 
Uskutočniť spoločné vystúpenie Predanej 

nevesty na De,·íne v rúmci májov)rch osláv 
4.0. výročia KSC, pričom niektorí sólisti n 
sbor budú z pražského XD. 

Bude sa pokračovať vo vý=enných zá
jazdoch operných scén a dójdc aj k spoloč
n)·m zájazdom po republike s cel)·mi oper
n )·mi dielami, nko aj vo for·me konccrtn) ·ch 
skupín. 

Pri koordinácii spoločných rcpertoráov)rch 
titulov bude možné na.-zájom vymim'ía( ce
lé cnsembly.: okrem Svätopluka pôjde o 
Vzkriesenie, ktoré naštudujú v Prahe po slo
vensky, a o Libušu, ktorú zasa bratislavský 
súbor bude spievať po česky. 

Pre uskutočnenie užšej v)·meny sólistov 
pripravuje sa kategorizácia vhodných sólis· 
to v . 

Pri vypracúvaní dlhodobých plúnov sa 
budú obidve scény konzultovať tak, aby 
dramatur·gický v)rvoj sc~n pokračoval v har
monickom súlade. 

Pražské ND umožní študijný pobyt na
šim dirigentom, režisérom a spevákom. Pod· 
mienky a prostriedky zabezpečí SND. 

Treba uskutočľíovať pravidelné štvrťročné 
stretnutia vedúcich činiteľov opery ND a 
SND, na l<torých sa d ojednajú spoločné 
úlohy . 

Pre užšie osobné 
spoločné rekreačné 

zblíženie usporiadajú sa 
poby ty členov opier. 

J. V. 

Kruh priateľov a milovníkov umenia pri 
PKO v Nitre vyvíja pozoruhodn ú kultúrno
umeleckú i innosť. V cykle Poznajme našich 
umelcov usporiadali tu 18. januára besedu 
s básnikom Andrejom P lávkom. V umelec
kej časti účinkovali: člen čiMlu·y SND Vi
liam Záborsk )·, laur·eát štútnej ceny, E mília 
Došeková, členka Krajového uivadla v :\'it
re, a Alica Nitrayo.-ú-Saubererová - klavír. 

Odbor školstva a kultúry rady MsNV v 
Nitre sa rozhodol pričleniť Krajový orches
ter z ODO k PKO, kde - ako vidno z do
teraj šej činnosti - sú lepšie predpoklady 
jeho zdravého rozvoja. Tento súbor treba 
len organizačne správne podchytiť a zabez
peči ť jeho umelecký rast. 
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Katcclra hudobnej vedy n. výchovy o~na
mu ' e záujemcom, že predná ska _dr. L. ur
l as·~ nn tému Súčasnú slovenska hudba. s~ 
~~~~~ ·i ; letnom semestri sk. r. 1960/61 kaztly 
'. ľ k od 11.10 hod. do 12.50 hod. na 
ľ~~t ;drc hudobnej ved y a , -)·chOYY. FFUK 

l l • · • 110:: na I poschoch v huv pos uc JarOJ c. . v. • • • • 

dove na GongoveJ ulici e. 1. 

P . IT- . l· '• búbkové divadlo v Nitre (z 1 e ~raJ S •C • • • v) na
'1 >'tosti 10 , ,-\,ro čia zalozema seen, h ' 

p~·~ clzl kl. datcf J {ili us Kowalsk i hudbu k r~ 
p1sn s a . tí slovenskeJ 
Traja :.lravrane/í bratia n? mol~ vy kého 
ľudo,·ej rozprúvky oc~ Jana .tomanovs . 
Premiéra bude 8. apnla l. r . 

>-· Stodola" sa naz)'Va nová opera ~,azar . n-
K " ·tantina Dm'íkeVIča, autoJ:a ~on~me 
táf~~- opery Bohdan Chmelrucky. Libreto 
L P~·edslaviča. napísané podľa rovľn~men· 
n~. oémy Tárasa Sevčenka, nasto _uJe na 

} P dl'nnu' dra' mu vo svetle soc1álnych sccnu ro · k' 
konfliktu\'. Nová, lyric~o-~o~nllc ·a OJ?~ra 
Daľikeviča mala veľrm uspesné prermery 
v Odese a Charkove. . . . 

Na festivale v Bayreuthe roku 1961 ~vedú 
novú inscenáciu Wagnerovh_o Tannhaus.er~ 

.,. .. \Vielanda ·wagnera. V hlavných u lo 
v rezu . .. . d Lo A geles a hách vystúpi v Ic_tor.Ia c s n 
Dietrich Fischer-D1skau. 

Opera vo \:Veimare pripravuje P.r.emiéru 
Prokofievovej opery Zásnuby v klasto.re v 
huclobnom naštudovaní Giinthera H~r~Iga a 

• . . OJ·u "-'agnerovho Bludraceho novu 1nscena. ' 
Holamlana. 

Neznámy Chopinov rukopis našli ". tn· 
glicku. J e ním tzv. Lond)'llska ~azur. a, 
ktorú skladateľ napísal v obdobi SVOJho 
pobytu v Skótsku v roku 1848. . . . 

OBSAH 

Bo 'ujeme o nové hudobné publi~um 
Ja~oslav Jiránek: Ku konferencn o 

umeleckej kcitike · : · •. . 
.T. Kalašrukov: Straní~ko_st. -. zJvotny 

základ metódy socJahsllckeho rea· 
liunu . · · · · : 

St r n Kantor: Problémy hudobneJ 
· :Ýchovy na st;~?nýc_h školách _ 
Peter Faltin: Slactkove sexteto La 

dislava Burlasa · · · 
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Ncdbalova baletná pailtomrma v l 

(·ap·) . k l k IJ ,'J Andrašovano\'a Páns ·a vo en a 
Novej scéne (J. Samko) 

Slovenská opereta na olomouckom ja· 
visku (J. Bek) · · . · · .. 

Hrnčiarsky bál, v BanskeJ BystriCI 

<ZN) •. · . : · . · .d . mb~i 
Slovenska filllarmoma v l ece 

(V. Cížik) · · · · . ·. ). 
Dva organové koncerty <G: KraJ?Iak 
Voláme mladých (E. Hy~~chova) 
z košického koncertného zrvota 

(1. Vajda) . · · 
Zo zájazdu Speváckeho sboru SF 

(J Danišovský) · · 
II. ~loslovenský seminár o sborovom 

speve (S) . · · ·. ·. · · 
III. celoštátny festival vokalneJ tvorby 

(·ik) . . 
Nad dielom Františka Spilku 

(A. Dolinský) · · 
Zomrel Bohumil Ceni.'k (B. Stedroň) 
Recenzie . 
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Na Med zinárodnom hudobnom festivale , - - ------- ---- -----
1960 v ALx·en-Provence odzn~la svetová 
premiéra Purcellovej .. opery . "~1do B~~ Ae

eas" v novej verzu Bcnp~ma uttena. 
Dspešnú premiéru dirigoval Pierre Der':eux, 
scénickú výpra\'u navrhla Suzanne Lahque. 

OPRAYA 

Podtitulok na stmne _23 v prvom čísle 
• . á správne zmeť: Ceskoslovenski casopisu m . . : M · ca 
skladatelia si prezeraJu exponaty uz 
Státneho konzervatória v Moskve; ~~ oh· 
rázku zľava : B. Vomáčka, A. Ocenas;. na 
obrázku sprava: J. Kapr, S. Jurovsky a 
R. Drejsl. 
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Hudobný archív 

Slovenského hudobného fondu 

pripravil materiály týchto skladieb zo slovenskej komornej tvorby: 

J. L. Bella: Sláčikové kvarteto e mol 

Jáu Cikker: Tatranské potoky, etudy pre klavír 

Ján Cikker: Sláčikové kvarteto 

Oto Ferenczy: Intermezzo pre klavír 

Teodor Hirner: I. sláčikové kvarteto 

Simon Jurovský: " Melódie a dialógy" pre sláčikové kvarteto 

Dezider Kardoš: II. klavírna suita 

Miloslav Koiínek: Sonatíny radostnej mladi pre flautu, hoboj, klari
net (B), fagot, trúbku, pozaunu, hornu, violu, kontrabas a klavír 
(každá sonatína osve) 

Július Kowalski: Scény z rozprávok pre sláčikové kvarteto 

Dušan Martinček: Dve etudy pre ~lavír, Tanec pre klavír 

Rudolf Macudziríski: Obrazy z výstavy pre violu a klavír 

Alexander Moyzes: Duettino pre husle a klavír 

Alexander Moyzes: pychové kvinteto B dur 

Alexander Moyzes: Zbojnícka rapsódia pre klavír 

Stefan Németh-Samorínsky: Sláčikové kvarteto g mol 

Milan Novák: Sonatína pre klarinet a klavír 

Eugen Suchoň: Sláčikové kvarteto, dielo 2 

Eugen Suchoň: Serenáda zo Slovenska: Keď sa vlci zišli, Preletel 
. sokol, Sonatína pre sláčikové kvarteto alebo súbor 

Michal Vilec: Letné zápisky pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, hornu, 
trúbku, pozaunu a klavír (jednotlive) 

J án Zimmer: Dva tance pre husle a klavír 

Materiály požičiava (i na trvalé používanie) 

SLOVENSKÝ HUDOBNY FOND, 

Br at i s l a v af Gorkého 19, telefón 531-50 



Konkurz "Beethovenov Hradec 1961" 

Sliezske kultúrne stredisko v Hradci pri Opave sa vybudovaním 
dôstojného pomätníka Ludwiga van Beethovena a organizovaním hu
dobných a kultúrnych podujatí stalo známym nielen u nás, ale i za 
hranicami. Beethoven navštívil tamojší kaštieľ roku 1806 a 1811, kde 
bol hosťom kniežaťa Lichnovského. V minulom roku sa tu uskutočnili 

hudobné slávnosti "Beethovenov Hradec 1960" a konferencia česko
slovenských hudobných vedcov "Beethoven a naše krajiny". 

Sväz československých skladateľov, odbočka v Ostrave, Okresný 
národný výbor v Opave a Sliezske kultúrne stredisko v Hradci pri 
Opave vyhlásili v týchto dňoch hudobný konkurz "Beethovenov Hra
dec 1961". Konkurz sa uskutoční každoročne ; v tomT'o roku..ide o prvý 
ročník skladateľského konkurzu na klavírnu cyklickú skladbu (sonáta, 
suita a pod.) pozoruhodného obsahu. Prihlásiť sa môžu iba mladí au
tori (vekoYá hranica je 30 rokov). Diela skladateľov musia byť nové, 
dosiaľ nevydané, neuvedené a neodmenené cenou. Do konkurzu. 
ktorý je anonymný, možno poslať i niekoľko skladieb, vždy iba v od
pise. Skladba musí byť označená heslom, ktoré sa uvedie aj na zale
penej obálke; v nej je vlastné me~o a životopis skladateľa. Diela 
treba odoslať do Sliezskeho kultúrnelio strediska v H;adci pri Opave 
najneskoršie do 15. júDa i. r. 'Víťazná skladba bude. J?redvedená na 
slávnostnom koncerte "Beethovenov Hradec 1961" a odmenená cenou 
Okr~ného národného výboru v Opave - 10 000,-:- Kčs. Táto cena 
môže byť v prípade potreby znížená alebo rozdelená. Autori môžu 
prihlásené diela uverejniť po vyhlásení výsledku konkurzu. 

Napokon t~;eba kiadne hodnotiť úsilie pracovníkov Sliezskeho kul
túrneho strediska v Hradci pri Opave a Okresného národného výboru 
v Opave o podchytenie našich mladých skl~dateľov. Hradec pri Opave 
sa stáva nielen dôstojným pamätníkom Ludwiga van Beethovena, ale 
aj naším významným hudobným strediskom. 



štátne hudobné vydavateľstvo vydáva 
k 40. výročiu založenia KSC zvláštnu sériu dlhotrvajúcich platní, presvedčivo 
dokumentuj úcu spätosť nášho hudobného i slov~s~ého umeni~ s .bojom nášho 
ľudu vedeného komunistickou stranou, za socializmus,. proti biede a vyko
risťo~aniu. Niekoľko platní prináša najcennejšie piesne robotníckeho hnutia 
i súčasné masové piesne. Séria obsahuje tieto platne: 

1. Piesne o strane (Dobiáš, Alexandrov, Seidel. Muradeli). 
2.-3. Revolučné piesne (najznámejšie piesne medzinárodného rev?l~č~ého 

hnutia od Veľkej francúzskej revolúcie po Veľkú októbrovú soctalístiCkú 
revolúciu). 

4. Hudba k slávnostným schôdzam a oslavám (slávnostné predo hry a fan
fáry klasikov českej hudby i súčasných československých skladateľov). 

5. Revolučné tradície nášho ľudu (zbojnícke, odbojné témy v ľudovej piesni, 
poézii i klasickej a súčasnej hudbe: Smetana, Kovaľovic, Cikker, Hurník). 

6. Husitská tradícia (jej odraz v najlepších dielach našej hudby i literatúry: 
Vycpálek, Smetana, Novák). 

7. Revolučný rok 1848 (Schumann, Smetana, Ferenczy; Stúr, Neruda). 
8.-9. Proletariát, bojujúci proti nezamestnanosti, hladu, fašizmu a národ

n ému útlaku (Janáček, Ježek, J eremiáš, Seidel, Suchoň, Stanislav, Blažek, 
Wolker, Krasko, Zápotocký, Majerová, Bezruč, Jilemnický). 

10. Odboj za druhej svetovej vojny (Kabeláč, Hrubín, Drejsl, Nejedlý, Do
biáš; Hrubín, Pujmanová). 

u:· slovenské národné povstanie (Cikker, Kardoš, Jurovský, Kresánek, Jilem
nický, Kráľ, Plávka). 

12. Zivot proti smrti - Umenie bojuje proti vojne (Burian, Dobiáš, Juchelka, 
Janáček, Seidel, Capek, Srámek, Nezval). 

13. Spev mieru (Tulikov, Dobiáš, Jurovský, Seidel, Macourek, Burian, Kar-
doš, Pujmanová, Mihálik, Nezval). 

14. Robotnícke piesne od začiatku robotníckeho hnutia do založenia KSC. 
15. Robotnícke piesne 20. a 30. rokov nášho storočia. 
16. Piesne našej doby (Seidel, Drejsl, Podéš ť, Hirner, Urbanec,. Dobiáš, Pauer, 

Grossmann, Andrašovan, Kapr, Kardoš, Stanislav). 
17. S. Havelka: Chvála svetla. Kantáta na slová S. K. Neumanna. 
18. A. Moyzes: Baladická kantáta na slová J. Poničana. 
19. Pionierske piesne (Dobiáš, Fried, Pálka, Rainer, Sauer, Seidel). 
20. Robotnícke piesne (výber z phJ.tní 14 a 15). 
21.-30. Masové ' piesne českých a slovenských skladateľov. 

K 40. \'ýročiu založenia KSČ vychádzajú tieto hudobniny: 

S červenou zástavou vpred! Spevník medzinárodných revolučných piesni, 
zostavený dr. V. Karbusickým a dr. V. Pletkom. 

Rodnei strane. Piesne skladateľov socialistických krajín, venované komunis
tickej strane. Zostavil B. Urbanec. 

Ej, hor sa, sveta proletári! Zbierka piesní medzinárodného revolučného hnutia 
v úprave pre miešaný sbor. Zostavil J . Letňan. 

A. Moyzes: Baladická kantáta pre tenor, sbor a orchester. Stud. partitúra. 

.. 
l 

MAREC 1961 SLOVENSKA HUDBA ROCNIK V tiSLO~ 

EUGEN SIMUNEK 

Socialistický umelecký program je vývinový 
(Na adresu z'vyškov revizionistiékých názorov) 

Jedným z najzávažnejších obvinení, ktoré sa najčastejšie používa proti socia
listickému umeleckému programu a socialistickej kultúrnej politike v oblasti 
umenia, je obvinenie zo zaostávania, z pokuľhávania za t.zV. imanentným 
vývojom umenia. Kým na Západe sa toto obvinenie robí otvorene, u nás sa 
tento názor nevyslovuje vždy s takou priamosťou, často ho cítiť len v pod
texte, no treba povedať, že revizionistická kritika socialistickej kultúrnej po
politiky a umeleckého programu bola vedená z týchto domnelých pozícii a na 
tomto pozadí. Dodnes je u nás ešte živý názor, že socialistická kultúrna 
politika uznáva určité názory a momenty až vtedy~ keď je k tomu vývinom 
donútená. Takéto a podobné náhľady, majúce, pravda, svoje spoločensko
politické reakčné korene, tlejú ešte dosiaľ vo vedomí niektorých ľudí a pri 
rôznych príležitostiach sa v rozličných sublimovaných formách rozdúchavajú. 
Pravda, veľa zámienok na takéto obvinenia poskytli aj nevydarené diela, 
autori ktorých neraz zakrývali svoju neinvenčnosť odvolávaním sa na po
žiadavky kultúrnej politiky. 

Položme si otázku: je socialistická kultúrna politika a jej umelecký pro
gram vyvinový či nev)rvinový? 

Marx chápal problém umenia v spoločensko-historickej podmienenosti. 
J eho hľadisko bolo teda vývinové. Dnešná naša kultúrna politika žiada od 
umeleckej tvorby, aby zodpovedala správnemu smeru spoločensko-kultúrn~ho 
vývoja, teda v podstate je to tiež hľadisko vývinové. Pravda, toto vývinové 
hľadisko odporcovia marxizmu a revizionisti neradi uznávajú za skutočný 
vývin. 

Co predstavuje v umení vývin? 

Vzhľadom na špecifičnosť umenia možno povedať, že umelecký vyvm je 
daný kvalitatívnou premenou. Vynára sa, pravda, hneď otázka, čím je daná 
esteticko-ideová kvalita tvorby, čo je podstatou umenia ako umenia, ktorá 
je i nositeľom jej vývinu. 

· V každom druhu a žánri umenia existujú určité všeobecne platné estetické 
zásady, ktoré v umeleckej tvorbe nemožno obísť. Tieto všeobecné estetické 
zásady, ktorými sú dané i všeobecné technické zásady umeleckej tvorby, 
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možno však splňat i bez toho,, že by sa výsledok stal tvorivým umeleckým 
činom, skutočným umeleckým dielom. Takáto tvorba môže zostať ešte ne
životná, málo hovoriaca, bezobsažná, môže zostať len akousi schémou: Môže 
jej chýbať práve tá podstata: obsažnosť , ktorá by ju robila umením. 
- Obsažnou sa stáva určitá tvorba vtedy, ak je táto obsažnosť tvorbe sku
točne .vlastná a vnútorná ako umeniu. S dôrazom: ako umeniu, lebo obsah 
môže byť v tvorbe pritomný rôzne, a pritom predsa nie je tvorbe skutočne 
vlastný a vnútorný. Obsah môže byť prítomný v diele neumelecky, umelecky 
nezvládnuto, napr. naturalisticky alebo v pojmovej abstrakcii - teda schil
lcrovsky - ako to nazval Marx, prilepene. V skutočnej umeleckej tvorbe 
je obsah daný v súlade so špecifičnosť ou toho-ktorého umenia alebo žánru: 
možnosťami ich špecifickej typizácie. Obsah nevchádza do umeleckej tvorby 
mechanicky v naturálnosti zámeru alebo predmetu zobrazenia, ani nie v inej 
než umeleckej forme, napr. vedecko-abstraktnej, ale sa doň dostáva špeci
ficky. Na rozdiel od naturalistickej a abstraktnej formy obsah je v umení 
prilomný špecificky - čo Marx nazval na rozdiel od schillerovstva shakespear
nosťou umeleckej tvorby. V pojme "špecifický obsah" je teda rešpektovaná 
dialektická, vzájomná aktívna podmienenosť špecifičnosti umeleckého obsahu 
a formy. Obsahu a formy v umení. Zložitá dialektická podmienenosť témy, 
idey, formy,. jazyka, žánrovosti, špecifičnosti výrazových prostriedkov atď. 
Skutočná imanentnosť obsahu v umení je daná a jedine možná len pri tejto 
špecifičnosti, špecifickej obsažnosti." Ak si uvedomíme, že tento termín v pod
state obsahuje všetky zložky umeleckej tvorby a je pojmom, vyjadrujúcim 
na rozdiel od parciálnych zreteľov celkovosť, kvalitu a podstatu toho, čo je 
v umeleckej tvorbe viac od všeobecných esteticko-technických zásad, čo robí 
nakoniec na rozdiel od schém a technických konštrukcií z tvorby umenie -
len pri uvedomení tohto sa nám stáva zrejmosťou, že pri skúmaní vývinovosti 
či nevývinovosti umeleckej tvorby, t. j. kvalitatívnej premeny, je rozhodujúci 
špecifický obsah. Lebo vývinová kvalitatívna premena umeleckej tvorby je 
daná premenou špecifického obsahu - vyplýva to z dialektiky obsahu a 
formy a ostatných zložiek umeleckej tvorby. 

Ak teda podstata umeleckej tvorby tkvie v jej špecifickom obsahu, tak 
otázku vývojovosti či nevývojovosti umeleckej tvorby zisťujeme na tejto 
podstate. Vzhladom na to, že moment vývinu je daný vzťahom, nutne nám 
prichodí položiť otázk!! : vo vzťahu k čomu je daná vývinovosť či nevývi
novosť umeleckého obsahu? 

V živote spoločnosti nie je umenie nejakým izolovaným javom. Práve 
naopak, je bytostne s ním späté. Tvorí súčasť spoločensko-kultúrneho celku. 
Vedomie umeleckých tvorcov sa vždy utváralo za určitých spoločensko
historických podmienok, a týmto faktom sa umelecká tvorba vždy stala 
súčasťou spoločenského vedomia. Pravda, umelecká tvorba nie je len takýmto 
pasívnym odrazom svojich spoločensko-historických podmienok. Má i spätný 
vplyv na utváranie ďalšieho vývoja týchto podmienok, tohto vyššieho celku, 
ktorého je súčasťou. Táto účasť umenia na spoločenskom vývine má širokú 
škálu pasívneho odrazu až po uvedomený aktívny boj o jeho ďalší vývin. 

· • Otázkou §pecifického obsahu sa zaoberal už aj Cernyševskij, najnovšie Timofejev, 
Burov, Vanslov a ini 
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. Ak je t~da um_enie súčasť?l! ~~šieho SI;lOloč:n~ko.-kullúrneho celku, ktorýin 
Je deLermi?Ovane a na ktory 1 spalne vplyva.· co Je Jednou z jeho najdôle--'" t ·
ších funkciÍ, ktorá mu dodáva zmysel, tak tento vzťah 1· e ·ty' m ro zhod -~1 

?J 
ť h kl ' ' k' • •· · k UJUCim vz a om, ?ry nam u aze, CI Je tá- torá tvorba vývinová alebo nie. Pravda, 

vzťah medzt umeleckou tvorbou a spoločensky' m vy' v inom vždy · t · 
N ' • k "d J'š" eXtS UJ6. 
! am vsa 1 ,e .o to: roz 1 tť, na ktorú spoločenskú tendenciu sa viaže: či na 
pokrokovo-vyvmovu alebo retardačnú, reakčnú. 

V ad_ekv~tn.?s.ti špecifické?o. obsah_u umenia so spoločensko-vývinovými 
tendenc~a~1 ~az1. podstata v~vmov~sll ~~eleck.ej. tvor_by. Treba však pozna
menať, ze: r_amct, ne_vyhnutnych a zakomtych vyvmovych premien rozoznáva
me .ešte vyv~nove ~a_zy,_ ktoré boli nutné, ale dnes ich kladne nehodnotíme, 
a fazy, ktore kvalifikuJeme ako pokrok. Ak dnes žiadame, aby umelecká 
tYorba zodpove~ala ~pol?~en~kému pokroku, žiadame tomuto spoločenskému 
pokroku a~ekva~n~ speCJfi_<;_~Y obsah -. čím je daná i nová estetická kvalita 
~vorby, vn?_torna 1 yonk~JSia, podľa dtalektického vzťahu obsahu a formy. 
ZodpovedaJuc _spolocensk~mu pokroku, tento špecifický obsah nie je a nemal 
by byť len pasn~nym ~d.razom, ale takou a_nLicipáciou, ktorá je schopná čl.oveka 
sf?r~ovať estellcky aJ Ideove podľa potneb ďalšieho spoločensko-kultúrneho 
vyvmu. 

Všetky zložk~ umeleckej tvorby sú v dialektickom vzťahu so špecifickým 
obsa~om, ?avzáJom, sa podmieňujú, navzájom by mali byť adekvátne, z. čoho 
v?'plyva, z~ ~dekvatno_sť obs~hu ~ spol.oč_énského pokroku nielenže nie je 
zabra~~>U vyvmu _ume~Ia, ale, Je prtam ~~vmovým programom, aký spontán
ne a ztv~lne. platil_ pocas celeho doteraJŠieho vývinu umenia (je vývojovým· 
pomknu,tt~ l t~v. Im~nentného vývoja, lebo skutočne nový špecifický obsah 
znamena ! novu kvalitu) .. Pra_vda,. môž_e niekto nadhodiť námietku, že široký 
ok~?h V~Imateľov umema me vzdy Je schopný pozdvihnúť sa na úroveň 
poz~adavtek spoločenskej vývinovej tendencie. 

_Na t~kéto a p~dobné nám~elky možno odpovedať tým, že problém spo_. 
lo~enskeho poslama umeleckeJ tvorby naša kultúrna poli tika nerieši len z jed
n?J strany,_ a to len klad~ním ur~i lých nárokov na umeleckú tvorbu. Rieši ju 
aJ z _druheJ. slra?y: ~s~ettckou a Ideovou výchovou vnímateľa umenia. Treba 
tu vsak. zd~razmť: _al tdeo~ou výchovou. Lebo k tomu, aby umelecká tvorba 
v . pl~eJ mte re ~lnila svoJe_ spoločenské poslanie, treba ju chápať i v jej 
et1c~ych ~odnotach, a toto Je možné len pri správnom ideovom poňatí ume
lec~~ho dte!~. Program našej estetickej a ideovej výchovy tiež splňa potreby 
ďalsteho ~pra.vne.ho ~m.eru vývoja U!fienia i spoločnosti , je teda tiež vývinový. 

Takto, Je dana vyvmovosť, lepšte povedané: pokrokovosť socialistického 
umeleckeho programu a kultúrnej politiky v oblasti umenia. Tendencie 
kto~é majú "sl~ros~i" ?kolo vývinovosti súčasného umeleckého programu: 
mozno ubezpečiť, ze ICh obavy sú pseudoobavami. Treba však rozlíšiť 
ume~ecký program .. ktorý je vývinový a pokrokový, od nevydarených diel, 
ktore vlastne neboh schopné tento program realizovať. 
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LADISLAV BURLAS 

Novátorstvo v umení z hľadiska základných 
filozofických otázok 

Termín" novátorstvo je pojem mladý a nie všade zaužívaný, no temer 
vš~~ci tvoriví umelci a teoretici sa zaoberajú problémami, ktoré patria do 
sféry tohto pojmu. Patria sem v podstate v~etky o~ázky, 'súv!sia~e s vý~ojom 
umenia a to špeciálne problémy umeleckeJ techmky, techmckeho maJstrov
stva, ako aj otázky estetické, ideové a svetonázorové. Najča~tejšie s~ po~ 
týmto pojmom zaoberajú tvoriví umelci úz~o _vymedzenými , pr~blemam1 
z oblasti techniky, pretože sem sa v posledneJ f9:ze a v_ ~on~retneJ po~obe 
premietajú všetky ich umelecké záujmy, ťažkosti, ambJCte, 1ch hľa?an_te ~ 
tvorivý zápas. Táto skutočnosť ešte nemusí byť príznakom profeswnalneJ 
krátkozrakosti i keď, samozrejme, izolované nazeranie na problémy tzv. 
imanentného 'špecifického vývoja môže znamenať v istých podmienkach 
a u istých j~dnotlivcov zabsolutizovanie tejto zložky a jej i~oláciu od urču
júceho činiteľa v oblasti spoločenskej, a ~o zák!adne! ako. aJ nadstavby. Je 
paradoxné,. ale zväčša sa takéto zabsolullzovame ~eJe prave P.~d vply~om 
a za podpory ideológie a estetiky, ako to pozoruJeme v_o zvyseneJ m1ere 
u umelcov, zastávajúcich extrémne smery západného umema. 

Siroká oblasť otázok, ktoré môžu patriť do sféry problémov novátorstva, 
dáva tušiť, že sem sa premieta náplň všetkých umenovedných dis~iplín (his: 
tórie, teórie, estetiky), vzájomne sa prelína, a tvorí tak temer ~eobsmh"?uteľny 
komplex. Tým ťažšie možno obsiahnuť a vyčerpať problematik'! novator.st:va 
v krátkom príspevku, ktorý si vôbec nemôže stavať podobné Ciele. P_okusJm 
sa však poukázať na niektoré základné filozofické problémy umeleckeho no
vátorstva v jeho vzťahu k tradícii, v jednote sféry obsahu a formy a vo 
vzťahu k súčasnej spoločnosti. 

N ovrítorstvo a tradícia 

Najčastejšie . sa otázky novátorstva vyskytujú v dialektickom spojení s tra
díciou, ktorá je jeho protikladným pólom. Novátorstvo a tradícia, dialekticky 
spätá protikladná dvojica, sa najčastejšie premietajú ako problém tradicio
nalizmu a experimentu, konzervativizmu a modernizmu. S takto stavaným 
problémom - tradícia a novátorstvo - stretávame sa v súčasnosti temer na 
každom kroku. Nie je náhoda, že v tomto zmysle sa u nás aj písalo - a nie 
nepodnetne - o novátorstve z pera Antonína Sychru v súvislosti s diskusiou 
o Dobiášovom nonete O rodnej zemi. V takomto zmysle píše o novátorstve 
aj rumunsky skladateľ Zeno Vancea v štúdii Tradícia a novátorstvo v hudbe. 
Tieto otázky vzrušujú najmä umelcov tábora socializmu, aby si ich skúma
ním vyjasnili niektoré základné problémy vývoja v umení a niektoré kon
krétne poučenia pre vlastnú kompozičnú prax. J e len samozrejmé, že práve 
marxistický pohľad na túto problematiku môže dať dnešnému umelcovi sim
točne vedeckú a exaktnú odpoveď na otázky, súvisiace tak citlivo so zmyslom 
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jeho práce, s -jeho postavením vo vývoji umenia. Pokúsim sa bližšie rozviesť, 
ako sa práve vo vzťahu ~ovátorstva a tradície uplatľíujú zákony dialektiky. 

Samotný vzťah trádície a novátorstva je jednotou i bojom protikladov. 
Prejavuje sa čiast~čne ako vonkajšie protirečenie (a, samozrejme, i jednota) 
vo vzťahu umelca k jeho predchodcom; u tvorivého umelca je tu,- samozrejme, 
tendencia vidieť hlavne protirečenie, a nie natoľko jednotu - k čomu sa ešte 
vrátime. Tak často počuť, že príčinu rozdielov hlavne medzi rôznymi skla
dateľskými generáciami, tradíciou a súčasným stavom hľadajú často tvorivi 
umelci v nedokonalosti svojich predchodcov, a nie v zmene vývojovej situácie. 

Napokon vo vzťahu tradície a novátorstva vidíme jednotu i protirečenie 
u každého umelca v ňom samom. Ci si to už uvedomuje alebo nie, je on 
súčasne nositeľom tradície i novátorom. Miera protirečenia medzi týmito 
dialekticky spätými protipólmi je graduabilná a prejavuje sa v rôznej po
dobe - čo závisí od konkrétnej historickej situácie a od podmienok sub
jektívnych. Tak dochádza aj v celkovom vývoji umenia k zmenám kvalita
tívnym, revolučným, vyjadriteľným zmenou štýlu, a k zmenám kvantitatív
nym, evolučným. Obe kategórie zmien vystupujú, pravda, v jednote v zmys
le zákona prechodrt kvantitatívnych zmien v kvalitatívne. Je samozrejmé, že 
formy prechodu na novú kvalitu majú rôznu podobu a že sa aj kvalitatívne 
zmeny môžu diať etapovite, v dlhšom časovom rozpätí - na čo je v umení 
zvlášť veľa príkladov, spomeniem len napr. vývoj od ranobarokového mono
dického štýlu k barokovej inštrumentálnej polyfónii,. zrod sonátovej formy, 
vznik socialistického umenia a pod. Vzťah tradície a novátorstva ako činiteľ 
umeleckého vývoja podlieha tiež zákonu negácie negácie. Je zaujímavé, ako 
často sa stretávame s tým, že negácia istého štýlu je posudzovaná len izolo
vane a zabsolutizovane: umelec vidí často jedine to, že on neguje istú tra
díciu, no neuvedomuje si, že v ďalšom vývoji sám bude negovaný! Zvlášť 
markantné je to v takých obdobiach a kultúrach, kde ide v)rvoj umenia rých
lymi krokmi vpred. Začínajúci umelec, ktorý vystúpil s negáciou starého 
a skostnateného, zákonite víťazí svojím dielom. Po odstupe to považuje a nie 
neprávom, za istú zásluhu. No len čo nie je schopný vo vlastnom vývo]i kva
litatívne negovať seba samého, prichádza k situácii, že ho negujú iní, čo, 
pravda, hodnotí už ako bezpríkladnú drzosť svojich mladších koleaov. Mnohí 
~účasní u~elci sú presvedčení, že svojou tvorbou úplne popreli tradíciu, ktorá 
Je už vyžitá a nepotrebná. Pritom pod tradíciou vidia často len svojich naj
bl!žsích predchodcov alebo protivníkov v štýlovom zmysle. Za istých pod
JTIIe~ok ~-apr. zásta?covia elektronickej hudby v súčasnosti vyhlasujú, že 
tvoria zaciatok noveJ epochy, ktorá vytvorí niečo nové v absolútnom zmvsle 
odmietajú a priori doterajšiu hudobnú tradíciu. Sú aj u nás skladatelia, ktorÍ 
s~ cynick_): vysmie~rajú z _každého k_onsonantného akordu. Nechcel by som 
":sak p~us~lne. odm1entuť Javy negácie, pretože v nich je koniec koncov no
Sit;ľ vyvoJa; ide. l.en o. to_, čo je. skutočnou ne_gáciou vo vývojovom zmysle 
a c~ ta~o~llo negac10~ me Je, a~o Je nap~. kvantila tívne umocnený romantický 
subJekti~i~mus, ~tory s~ v n~š1ch podm1e~kach domáceho vývoja môže javiť 
ako negac1a nova, a prllom Je to dožívame starého, čo sme povinní súčasne 
negovať. Pod rúškom negácie predošlého v)rvoja, ktorá v súčasnom umeni 
vz~udzuje _a priori istú dôveru, pretože ako taká j e prísľubom ďalšieho vý
VOJa, koluJÚ teda pravé i falošné mince; ako to už býva, i tu· je skutočnosť 
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oveľa zložitejšia než vyzdvihnutie je.dného dialektického vzťahu do· teórie: 
Objektívna dialektika: skutočnosti je oveľa komplikovanejšia než jej odraz 
v dialektike subjektívnej, v teórii. - Otázka vývoja umenia podľa zákonov 
dialektiky sa zdá samozrejmou, no ani dnes nie sú ešte ojedinelé rôzne me
chanistické predstavy umeleckého vývoja, vzdialené od skutočného vedec
kého nazerania. 

Novátorstvo v jednote sféry, obsahu a formy 

Nechcem v tejto časti skúmať problém obsahu a formy, chcem sa však 
zamerať na otázku, v čom je podstata novátorstva, akými faktormi je toto 
novátorstvo determinované. V súčasnosti sa totiž vyvinul názor, ako keby 
novátorstvo bolo jedine vo sfére umeieckej formy a v dôsledku toho vecou 
imanentného vývoja, izolovaného od faktorov mimoumeleckých daností spo
ločenských v najtiiršom zmysle slova. - V oblasti hudby sa to prejavuje 
tak, že umelec a priori vyhľadáva nové zvukové kombinácie a farby. Napo
máha to nemálo tiež zvrátene chápaný pomer teórie a praxe. Novátorstvo 
a vývoj hudby sa potom javí ako vec svojvoľného rozmaru i špekulácie 
umelca nad tým, čo všeličo sa ešte dá vykombinovať - a azda to, čo je 
i týchto nápadov najoriginálnejšie, rozhodne o ďalších osudoch hudobnej 
tvorby. Táto skutočnosť mutatis mutandis môže platiť aj na iné umenie, no 
v oblasti hudby je to azda najmarkantnejšie. Tá to skutočnosť má zdanlivo 
aj svoju opodstatnenosť. Vzhľadom na špecifičnosť umenia má aj hudba 
svoj vlastný imanentný vývoj: vývoj skladobnej techniky, reči, formy atď. 
Vzhľadom na to, že sa v oblasti teórie začal skúmať vývoj hudobnej reči 
a spo.znali sa zákonitosti jej neustáleho zdokonaľovania, prehlbovania a roz
širovania možností, vyvodil sa logický uzáver, že ak sa tvorca chce stať 
·svojráznou kompozičnou osobnosťou, musí sa cieľavedome zamerať na skú
manie možností, ako ďalej rozvinúť tie hudobnorečové vývojové tendencie, 
ktoré vykazuje doterajší vývoj. Tak sa rodí novátorstvo za každú cenu, 
vedomé úsilie a vývin; a je jasné; že takýto postoj nie je ešte zárukou sku
točného umeleckého novátorstva, i keď sa zdá vlastnejší špecifičnosti umenia, 
ako je náš názor, nepochybne správnejší od predchádzajúceho. Je síce pravda, 
že zápas o nový hudobný zvuk a tvar prebieha na poli hudobnorečových 
prostriedkov, teda vo sfére imanentnej. Ide však o to, čím je tento vývoj 
podmieňovaný a determinovaný. Tu jednoznačne a zásadne odpovedá 
historický materializmus, že je to sféra spoločenského bytia a vedomia, ktorá 
vyvoláva v oblasti toho-ktorého umenia aktívny a špecifický obraz. Toto 
spomínam nie preto, že by som nepredpokladal, že ide o poznatok u nás 
všeobecne známy. Jednako však práve z neho lo:.ricky vyplýva, že skutočné 
novátorstvo v umení nemôže jes tvovať bez spolupôsobenia sféry· obsahu, 
ktorý síce je v umení špecifický, ale cez sujet a námet je podmieňovaný 
objektívnou realitou. Výstižne to formuluje Sychra v spomínanej štúdii 
Novátorství a tradice takto: "Každá črta novátorstva musí byť spojená s myš
lienkou, musí byť podložená poznaním novej životnej pravdJJ." Toto poznanie 
sa viaže na postihnutie typických čŕt životnej reality, a to nie azda v ich 
matematickom priemere, ale podľa toho, čo je v danej e tape vývojaschopné· 
a' perspektívne. Toto vystihnutie typického sa vyjadruje špecificky v u~e-

102 

lecky je?inečnom, a to,. samozrejme, vo všetkých protirečivostiach života nie 
d.ekla~atiV?e ~ sche.mat~ck?" Týl'l!, že in~pirácia z novej životnej skutoč~osti 
si vyzadu_Je ~J nove, pr~~poso~eme techmky, nové narábanie s prostriedkami 
umeleck~J r~c1, vytva;aJu sa aJ nové postupy a prostriedky v oblasti techniky 
form y. ~ovat?r~tvo Je, tu pvotom d?sledko.m,, ~ n~e výcho.diskom. z dotera~ 
povedaneho liez vyplyva, ze estet1ka soCiahstiCkeho reahzmu nielenže pri
~ú~ťa .možnosť ?ovátor~tva,_ ale ho priam stavia ako postulát nového socia
hstiCk~ho un~ema,, k.tore ma a bude mať vždy svoj vlastný štýlový profil 
a SV~J neu~taly vyvm. Ide teda len o to, čo sa považuje za novátorstvo čo 
ním Je. a co ním ?Y~ nemôže. V. súčasnosti , keď jestvujú popri sebe dve 
svet~ve spoločens.~e sustavy s r~zd1elnou základňou i nadstavbou, ideológiou, 
esteli~ou :- nem~ze sa v~etko, co chce byť novátorstvom a čo novátorstvom 
skutoc~e J.e •. ~hrnuť p~d Jednu strechu a na spoločného menovateľa. Dnes sú 
dva p_rmc1~1alne rozd1elne, celkovej spoločenskej vývojovej situácii zodpo
ved~J~Ce nazor~ n~, modernosť1 na novátorstvo, na umelecký pokrok. J eden 
sa v1aze n? zamkaJ~Cu a odum~erajúcu spoločnosť, druhý je zárodkom budú
r_eh.o ':eľkeho. rozvoJ !l a r?zkvetu umenia v komunistickej spoločnosti. Socia
hsti~k~ umeme stavm otazku n,?vátorstva ako jednu z hlavných úloh pred 
~~or1veho umelca, no len preto! ze .odmieta niektoré pochybené a zvrátené po
cmy v tom~o. smere, vysluhuje Sl zo strany svojich protivníkov obvinenie 
z konzervatiVIZmu. 

Myslím s~, že v b~dúcnosti by mala kritika oveľa smelšie a zásadovejšie 
odhaľovať ro~nym_ sposobom maskované tendencie spiatočníctva, netvorivého 
post?pu, a tym aJ umelec~é~10 podvodu .. Nie je azd~ nič nevkusnejšie ako 
vydavať sa za ur~elca naseJ doby, a pr1tom hovoriť o našej prítomnosti 
rečou, ktorá patrí do zastaralého inventára umenia minulých storočí. 

N ovátor a spoločnosť 

• U tvori.v~ch umelcov sa niekedy stretáme s prejavom skepsy: či je to 
vobec mozne za. predpokla~u spoločenskej funkčnosti umenia byť novátorom 
keď ~am o novatorstvo prmáša. ·so sebou v priamej úmernosti aj nesúlad 
med~, no.~osťou umel~ckého d1~la a zaostávajúcou schopnosťou jeho aper
cepcle v s1rokom p~bhku. Pre mektorých z toho vyplýva, že nemožno vôbec 
br?ť .zreteľ n~ t~, c1 bude umelec svojou spoločnosťou pochopený alebo nie. 
Im .su zasa teJ m1enky, že umelecký pokrok možno dnes robiť iba v medziach 
"m1erneho pok:?ku" - úmyselne využívajúc túto formuláciu z Capka. 
. D~ť vyhov~JUCu. odp.oveď ~a túto o!ázku predpokladá osvetliť problém 
Jednak konkr~tno-hJstorl.cky a Jednak prmcipiálne, na základe gnozeologickej 
podstaty novatorstva a Jeho vzťahu k životnej realite. 

Ko':lkrétno-historicky: Žijeme u nás v dobe veľkých revolučny;ch p · 
Zmemla yt b d 'ť . dn remien. • . sa a es e sa u e mem tne a štruktúra našej spoločnosti. Robot-
~uck~ lrie.da a roľníctvo sa stali triedami, z ktorých sa spolu s pracujúcou 
u~~eh~encwu, bu~e grupovať naše obecenstvo, konzument umenia. Vec do
vrsema kultur~eJ. revolúcie je teraz vecou celého štátu a spoločnosti. Pri
mer~ne r~voluc~1emu d?chu doby sú tu najlepšie predpoklady, aby sa nie
~tore P!'Ollrečem~ me?z' tv?rbou a výchovou k umeniu prekonali i historicky 
co mozno v naJkratsom case. Zmenou v štruktúre spoločnosti boli dané 
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predpoklady, aby sa umenie stalo naispoločenskeiším, aké ked_y v dejinách 
bolo. Ak si uvedomíme, že v antickom Grécku kultúra, umeme, sloboda a 
demokracia patrili iba jednej desatine celkového počtu obyvateľstva, pretože 
deväť desatín tvori li otroci, ktorí sa rátali medzi domáce zvieratá, a nie 
medzi ľudí, ľahko pochopíme i to, že socialistická revolúcia tvorí poslednú 
a najvzácnejšiu revolúciu aj v kultúrnom zmysle, ktorá otvára najideálnejšie 
predpoklady, aby sa umenie mohlo stať majetkom všetk)rch. Napriek tejto 
skvelej perspektíve sa nás však citeľnej šie dotýka to, čo tu momentálne 
pociťujeme: stav, ktorý je pre nás vôbec nie uspokojivý. l\lusíme si však 
uvedomiť , že tento stav nie je zavinený naším spoločenským zriadením, že 
sme ho zdedili äko nejedno smutné dedičstvo kapitalistickej spoločnosti. 
lVlimochodom, buržoázia nesplnila u nás dostatočne v tomto smere ani len to, 
čo by malo . byť jej ~ist~rický':ll ~oslan~m. _Chc~m však J?Odtrh~úť, že .~!:1~ 
zmysel kulturneho vyvoJa obJ ektwne z zakomte smeruJe /;. cora::; vacse1 
demohralizácii umenia a to tak v extenzívnom, ako aj intenzívnom (vzde
lanostnom) zmysle. Z ' tohto hl'adiska niet tu teda ani najmenšieho dôvodu 
ku skepse. Protirečenie medzi tvorbou, ktorá nemôže nenapredovať, ak má 
byť skutočným umením, a spoločnosťou je u nás teda charakteru neantago
nistického. Iná vec je, že v kapitalistickom svete sa toto protirečenie neustále 
prehlbuje, že sa tam pociťuje čoraz viac ako neriešiteľné. To je však z hľa
diska historicko-vývojového nazerania epizóda, ktorá už nemôže ovplyvniť 
ďalší vývoj tak, že by ho mohla zvrátiť. 

Principiálne: Rozpor ' medzi prostriedkami umeleckej reči, jej novosťou 
a schopnosťou spoločnosti porozumieť dielu sa podľa mojej mienky nesprávne 
zveličuje, a to preto, že sa prípad umelcov v kapitalistickej spoločnosti, ktorí 
sú dohnaní ku krainémtz subiektivizmu, zovšeobecňuje v metafyzickom 
zmysle. Ak platí výrok, že každá črta novátorstva musí mať svoj základ 
v poznaní novej životnej pravdy - a o jeho správnosti niet najmenších 
pochybností - je jasné tiež to, že rozhodujúcim činiteľom spoločenského 
prijatia diela je samotný fakt vyrieknutia novej životnej pravdy. I v takomto 
prípade môže ísť azda o prechodné váhanie obecenstva, spoločnosti, kým sa 
jej napriek nezvyčajnosti a novosti vyjadrovacích prostriedkov podarí po
chopiť, o čo ide. Spravidla sa však takáto veľká myšlienka rýchlo spozná 
a napriek vonkajšej komplikovanosti, náročnosti a zložitosti vyjadrovacích 
prostriedkov sa dielo zdá obecenstvu jasné a v svojom oznamovacom význa
me jednoduché, prijíma ho so spontánnym nadšením. Veď je to samozrejmé: 
ak dnešného človeka pália mnohé životné problémy, s ktorými žije dlhší čas, 
a tu sa stretne s dielom, v ktorom vidí seba a riešenie týchto problémov; 
nemôže si nehrať takéto dielo za svoje. Aby som spomenul aspoň jediný 
príklad: Pred premiérou Krútňavy holo počuť isté pochybnosti, či tu nejde 
o eklatantný prípad formalizmu (a táto téma bola vtedy značne aktuálna), 
pretože kde-koho frapovali mnohé novosti, ktoré dielo so sebou prinášalo. 
A výsledok? J e to naša prvá v)rznamná slovenská národná opera, hoci pred 
Krútňavou sme mali niekoľko opier. Výľíatky z Krútňavy zaradil pred časom 
dokonca Umelecký vojenský súbor v Bratislave do svojho v podstate estrád
neho programu. A či azda desať a pätnásťminútový potlesk v našich koncert
ných sieňach pri premié1·e niektorých vynikajúcich noviniek je aranžmán? 
A neraz išlo o diela skutočne novátorské, smelé, priebojné. 
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Delegäcla sovietskych skladatefov sa zúčastnila na matiné sovietskej a slove k j h db 
certnej sl!ni Cs . rozhlasu v Bratislave. Na snímke zfa va: o . Kardoš v. Bi 1 j ~s ; h ~ /Mv Kon
A. Arutjunan, D. Kabalevskij a v. Salrnanov · • 7 • • ue 0 • Fot:~tyC~ 

Pra~,d~ bude azda niekde. in?e~ Ze m_úme na svete umelcov, ktorí nespia 
~ noc1 preto, aby vymysleh meco nove, a celý proces nezačínajú otázkou 
c~?, ale ako?, :ot?m s_kutočne namá_havo vytvoria čosi , čo nie je úmerné 
nama~e a v~tycenym c!eľ~m. Chyba Je potom, samozrejme, nie v ich talente 
a met?.de prace, ale v udaJne n~p~vol~pe~ sp~ločnosti, ktorá nevie ich prácu 
doc~mť. \ravda whude ~zda taka, ze me Je vzdy skutočne novým, čo sa za 
nove vydava a co sa mm navonok zdá. 
O?p~v.e? na v~t)rčené problémy v záhlaví tejto kapitoly je teda takáto: 

Prot1re~ema m_edzt ?meleckou tvorbou a spoločnosťou, pokiaľ ide 0 otázku 
zr~zumtt~ľnos~t,. m?JÚ v na~ej SI;>Oločn~sti l)ean~agonistický a objektívny vý
VOJ, ak _ICh ľleseme y smeruJe, rych~y.mi kro~m1 na tomto poli vpred. Niet 
obavy, ze by __ skutocne. veľ~e, myshenkou 1 form ou priebojné umenie ne
mohlo d~es n?JSť kladny a Široký ohlas v našej spoločnosti. 

Nakomec mekoľko stručných uzáverov: 
. , 1. l\' a otáz~u ;ý':'oja ume':lia treba hľadieť z hľadiska celkových vývojo
vych tendencu; co Je v daneJ dobe perspektívne a čo dnes odumiera. Nová
tor.stvo treba ~hápať v hlbokých dialektick),ch súvislostiach ako ďalší kvali
tallvny ro~VOJ ~oteraz ":Yt':'o!e;"lých ';l~e~eckých hodnôt ich prekonávaním. 

y2. P~a":e n~vatorstvo Je msptrovane zr1edlami celého vývoja ľudskej spo
locnosti; Je vysledkom správneho postoja umelca k veľkým problémom i ži
votným pravdám našej epochy. 

3. Niet dôvodu tvrdiť, že umelec-novátor sa musí najmä v dnešnej dobe 
nevyhnutne dos~ať do rozporu so spoločnosťou tým, že ju predbieha. Práve 
naopak: v tom Je hlboký zmysel jeho práce a poslania. 
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JOZEF KRESANEK 

Ľudová hudobná umelecká tvorivosť 
dnes a v podmienkach komunizmu 

Béla Bartók v štúdii "Prečo a ako zbierame ľudovú pieseň'' sp -:~mína, že 
hudobný folklorista musí byť nielen hudobník, ale aj národepisec, choreograf, 
jazykovedec-dialektológ a sociológ. Akokoľvek sa vedel Bartók dívať na veci 
komplexne, a teda na svoju dobu pokrokovo, chýbalo mu jedno základné, 
čo máme dnes nielen vo filozofii, ale v každej vede, a to je to, že v eda dnes 
nechce veci len skúmať, ale že pomocou vedy chceme svet aj pretvárať, že 
chceme jeho revolučnú premenu. A tak sa nám naše folkloristické problémy 
oproti Bartókovi, na svoju dobu pokrokovému, obohacujú o ďalšiu veľmi 
dôležitú zložku, ktorou je ľudovýchova umením a jej potreby. S ľudovýcho
vou súvisia ďalej problémy umenia vôbec, čo sa týka problémov kultúrnej 
politiky, problémov ekonomických (problémov vyrovnania dediny s mestom, 
problémov stierania rozporov medzi telesnou a duševnou ·prácou a pod.). 
V konečných dôsledkoch tohto širokého nazerania sa problematika ľudovej 
tvorivosti stáva takou zložitou, že pri jej riešení treba ako vo filozofii zostúpiť, 
tak povediac, až k podstate jej bytia a filozoficky riešiť jej základné meto
dologické otázky. Aby sme sa však príliš nerozptyľovali, zúžime si v tejto 
rozprave skúmania len na tri základné disciplíny: na hudobnú folkloristiku, 
ľudovú tvorivosť alw umenie a na problémy ľudovýchovy. K iným otázkam 
sa nedostaneme pre nedostatok priestoru. Z dôvodov metodických budeme 
skúmať problémy prevažne teoreticky a až v druhej časti pristúpime k otáz
kam ich praktickej aplikácie v živote. 

Začneme od klasického folklóru, no ne
máme v úmysle postupovať tak, že by sme 
sa venovali len jeho problematike a po jej 
určitom vyčerpaní prikročili k problémom 
dneška a až potom by nás začali zaujímať 
problémy budúcnosti. Nám nejde o rozška
tuľkovanie, ale o celostný prehľad a ce
lostné riešenie problémov vo všetkých troch 
obdobiach súčasne. Na problémoch ako cel
ku nám záleží. A tak hneď prvý problém, 
ktorý si posta~·hne, bude zameraný až do 
podmienok komunistickej spoločnosti, teda 
ďaleko pred nás, a to : 

Bude ešte ai v komunistickej spoločnosti 
(udov é umenie - a či bude len jedno ume
nie, čo by talt asi mohlo odpoveda( be:;
triednej spoločnost.i? 

Potrebujeme celostné riešenie, a pret~ 
začneme od klasického folklóru, ktorý je 
prakticky prevazne hudobným folklórom 
obdobia feudalizmu. J edným zo základných 
znakov klasického hudobného folklóru je 
nedifcrencovnnosť medzi produkciou a repro
dukciou, čo inak znnmC'ná variačný proces. 
Eudové piesne a vôbec hudba sa vyvíjajú 
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tak, že sa pri reprodukcii robi obmena, va
riant, a tak v-• .miká nový produkt. Podľa 
toho niet diferenciácie ani medzi ľuďmi: 
ľudový človek spieva, hrá a tancuje pre 
seba, niet tu diferenciácie na účinkujúcich 
a obecenstvo; všetci sú účinkujlicimi i obe
censtvom. Od začiatkov vývoja triednej spo
ločnosti čiže od začiatkov otrokárskeho spo
ločenského zriadenia sa však od podobného, 
pravda, ešte primitívneho umenia začalo 
oddeľovať umenie neľudové, umenie vlád
núcich tried. Začala sa triedna diferenciácia 
umenia v zmysle dialektickej antinómie, čo 
znamená vzájomné ovplyvňovanie ľudové
ho umenia umením vládnúcich tried a na
opak. Pod vplyvom takýchto ovplyvňovaní 
dochádzalo v ľudovom umeni k postupnej 
premene funkcii od magických k estetickým, 
obdobným, ako sa vyvinuli vo vysokom 
umeni. Vysoké umenie sa, naopak, neraz 
obrodilo icrstvými prameiími zdravej muzi
kality ľudového umenia. 

Hlavn)= znakom vysokého umenia v 
hudbe bola a dodnes je organizovanosť, kto
rá sa prejavuje vo viacerých dôsledkoch. 



Tak vychádza z organizovanosti rozdiferen
covanie najprv len nn hudobnikov a poslu
cháčov a dnes až na tri zložky: na sklada
telov výkonných umelcov a obecenstvo 
(kon;umentov). Orgnni7.ovanosť viedla tiež 
k potrebe vytvoriť notové písmo, ktoré u
možnilo technicky najviac diferencovať vy
soké umenie od ľudovej tvorivosti. Notové 
písmo ~m.ožnilo roz_voj kontrnpun~tu, har
mónie, mstrumentác1e atď. Orgaruzovanosť 
ďalej dávala podnety ku kupovaniu talentov 
a ľudových nstiev pre potreby vládnúcich 

- tried, čím dochádzalo k ochudobňovaniu ľu
dových vrstiev. Prevažná časť najlepších 
hudobnikov, ktorí budovali hudobnú kultúru 
vládnúcich tried, pochádzala z ľ-udu. 

V rámci vysokého umenia bola diferen
ciácia najprv na hudobníkov a poslucháčov, 
potom na skladateľov, výkonných umelcov 
a obecenstvo v podstate užitočná a potreb
ná; odpovedala deľbe práce v ostatnej lud
skej činnosti. Umožnila špecializáciu, ktorá 
zas umožňuje zostup do hlbky, a tým aj 
dôkladné vzdelávanie popredných talentov. 
Lenže v každej špecializácii väzí nebezpe
<!enstvo izolácie a z nej vyplývajúci roz
klad. Vo vývoji vysokého umerua možno 
pozorovať nebezpečenstvo izolácie už pri 
odštiepení skladateľov od výkonných u
melcov. Keď si skladatelia nehrali a ncna
študovávali svoje skladby, temer stratili kon
takt s požiadavkami obecenstva a poväčšine 
aj s v)-konnými umelcami. Preto si výkonní 
umelci našli v takej veľkej miere náhradu 
v dielach starších skladateľov, preto sa dnes 
hrajú na koncertoch prevažne diela tzv. 
klasikov (popredných barokových, klasic
kých a romantických skladateľov) , no diela 
sú~asníkov, ktoré by mali najviac čo po
vedať dnešnému človekovi, sú popoluškou. 
Z tejto izolácie sa zrodilo čičíkanie sklada
teľov v sladkej nádeji, ba dokonca v pre
svedčení, že ich d iela nemožno pochopiť 
v súčasnosti, ale asi až o sto rokov. Zinľ, 
dnes pod vplyvom rádia, gramofónu a tele
vízie strácajú už aj výkonní umelci kontakt 
s obecenstvom, a tak sa ešte zväčšuje veľké 
nebezpečenstvo izolácie. Preto nie div, keď 
sa dnes stretáme s chceným stupiíova1úm 
izolacionizmu až do tzv. dehumanizácie hud
by, že hudba sa chce fabrikovať len ako 
zvuk, iba nahrávať na magnetofónové pásy 
pomocou elektrofonických prístrojov. 

Oproti spomenutému vývoju vysokého 
umenia zostáva ľudové umenie a jeho ne
diferencovanosť protizávažím, tiahnúcim od 
izolácie. A aj v budúcnosti - i keď tu 
trochu predbieham - vidím v tomto jeden 
z najdôležitejších momentov potreby ľudo
vého umenia. Po tejto stránke bude musieť 

ľudové umcrue vždy usmerňovať náročné 
formy a zachraiíovať ich pred nebezpečen
stvom izolacionizmu. Ľudovi speváci či mu
zikanti budú i v komunizme tí nadšenci a 
milovníci umenia, čo si živelne radi za
hrajú a pre vlastné potešenie zaspievajú, tak 
si budú v nediferencovanej forme sami sebe 
aj obecenstvom, pripadne budú aj upra
vovať alebo komponovať, ak to budú ve
dieť. Ľudia, ktorí majú vzťah k hudbe, si 
vždy radi zahrali a zaspievali. V komunizme, 
až budú možnosti, aby sa každý vyžíval po
dľa svojich schopností a záujmov, až bude 
mať viac času, bude podobných amatérov 
ešte viac. 

Nie je však vylúčené, že sa môže näjst 
i človek takto uvažujúci: vo vývoji je di
ferenciácia novším štádiom oproti stavu 
nediferencovanosti; nediferencovanosť je te
da prekonaná. a spiatočnícka. Spiatočníctvom 
je teda i ~ualm reštaurovať nediferencovanú 
ľudovú hudobnú kultúru, keď sme už do
speli k pokrokovejšicmu štádiu diferencova
nej kultúry. Ziaľ, bol by to s odpustením 
podobný náhrad, ako keby niekto navrhoval 
odrezať ľuďom nohy preto, lebo už máme 
tryskové lietadlá. Bolo by to úplným no
pochopením spoločenských potrieb organic
ky rozdiferencovanej spoločnosti. Spolo en· 
ské potreby nastoľujú aj v umení prinaj· 
menej takú rozmarutosť, akú prináša život 
a spoločenská deľba práce, ktorá aru v ko
munizme neprestane. 

Môžeme preto povedať, že našťastie sa na 
svete nerodia len samí geniálni hudobníci, 
ale aj ľudia s nadaním pre iné umeruo, 
s matematickým, technickým, lingvistickým 
a pod. nadaním, lebo to život v rámci deľby 
práce takto potrebuje. Učitelia na národ
ných školách môžu dosvedčiť, že koľko deti, 
toľko typov rôzneho nadania, a teda aj rôz
neho stupňa nadania pre hudbu. Rozvoj deti 
je ďalej závislý od hudobnosti v rodine, 
v škole, medzi priatefmi. A čo vine, bolo a 
bude to tak, že každý clli náklonnosť veno
vať sa tomu, na čo cíti nadaruc, a tak ten, 
kto cítil a bude cítiť hudobné nadanie, bude 
vždy vyhľadávať príležitosť na pestovanie 
hudby a ďalšie vzdelávanie týmto smerom. 
Jedinec iného nadanin sa bude snažiť vy
víjať zase iným smerom. A tak predpoklady 
pre vzdelávanie, ktoré prinesie komunizmus, 
nevyhnutne povedú k prehlbovaniu rozdie
lov, a nic k ich stieraniu. Vyrovnanosť čo do 
hudobnosti a vkusu bola daná v triednom 
spoločenskom zriadeni v triede vykorisťova
ných tým, že všetci príslušníci tejto triedy 
mali rovnakú možnosť vzdelävnť sa, čižo 
žiadnu. Rovnako znemožňoval diferenciáciu 
umenia v primitívnej spoločnosti nedostatok 
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vzdclúvaclch možností, ktorý rovnako posti
hol všetkých členov tejto spolo~nosti. No na 
druhej st •·ane možnosti, ktoré bude dávať 
komunizmus, nevyhnutne povedú k diferen
ciácii , a t)·m aj viacvrst,·ovosti umenin. 
Pravda, n ic k triednej diferenciúl'ii, teda · 
k antagonistickým protikladom, ale k plynu
lému prechodu medzi núročn)"lll umením a 
ľudovým umením, tak ako sú plynulé hra
nice medzi rôznymi slupľl.ami nadania, ktoré 
tvori základné kritérium v tomto odstupľío
vani. 
Vedľa delenia na náročné a ľudové budú 

i v hudúcnosti v hudbe rozmanité žánre, 
ktoré budú vyplývať z rozmanitých funkcií, 
čo prináša život. Zivot neskytá len jeden 
spôsob pestovania hudby, naopak, skytá 
rôzne možnosti: niekedy si chceme zat:m
covnť, inokedy zaspievať pochodovú pieseit, 
inokedy vypočuť vážnu symfóniu, inokedy 
sa žiadn pre slávnostné chvíle slávnostná 
hudba. Dol by napr. nezmyslom symfonický 
orchester, keď sn nám zachce zaspievať alebo 
:tnhvízdať si pri práci. Nejde lu len o zn 
vlasy pritiahnutý lu.xus, tu by to proste 
nebolo to, čo sa žiada. I v komunistickej 
spoločnosti budú existovať rôzne žánre ume
nia, vyplývajúce zo sociálnych funkcií hud
by na roxmanité príležitosti, ktoré bude na
stoľovať život. Jedným slovom z toho, čo 
sme uviedli, a ešte z mnohých ďalších pri
čin, nebude v komunizme umenie zglnjch
Aaltované, ale naopak, rôznorodé; rovnako 
nám budú milé všetky jeho stupne a pre
javy. 

Toto, čo sme si práve osvetlili, je kfúčo
vou otázkou i pre mnohé estetické problé
my - napr. často sa otázka zrozumiteľnosti 
umenia rieši tak, ako keby každé dielo malo 
byť rovnako zrozumiteľné pre všetkých. Tie
to otázky, týkajúce sa ľudovej umeleckej 
tvorivosti, veľmi pekne riešil A. Jegorov 
v štúdii: "0 umení v komunistichei spoloč
nosti" (vyšlo v časopise Kommunist rok 1960, 
čis. 4.). Jegorov to postavil s takou želez
nou logikou a povedal tak presvedčivo, že 
by bolo najlepšie citovať ho celého. Jegorov 
tu dokázal potrebu rôznych foriem i žánrov 
umenia v komunistickej spoločnosti, doká
zal, že ani v tomto zriadení nevymizne pod
statný rozdiel medzi profesionálnym a ne
profesionálnym umením, pravda, i keď jed
no ani druhé nebude také ako v kapitalistic
kej spoločnosti. Odcitujem tu aspoň jednu 
jeho otázku a odpoveď, týkajúcu sa problé
mu špecializácie: "Znamená to azda, že me
dzi fyzickou a duševnou prácou, medzi ma· 
teriálnou výrobou a vedeckou a umeleckou 
činnosťou nebudú rozdiely? - Samozrejme, 
že budú! Aj vtedy, keď sa ľudia oslobodia 
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od zotročujúcej deľby práce, zachová sa špe
cifický charakter výrobnej, vedeckej a ume
leckej i innosti. Zostane teda aj deľba práce 
medzi v)·robnotcchnickou a duchovnoeste
tickou sférou. Bude to však špecializácia 
medzi ľuďmi bez sociálnych a triednych 
rozdielov." Náhľndy, ktoré by chceli všetko 
zglajchšaltovať, vyvodzoval Jegorov priamo 
z anarchistických predstáv, a tým ich aj 
odsúdil. V tomto zmysle písal medziiným -
citujem: "Podľa ich primitívnej predsta\-y 
bude i:loYek v Jwmunizme súčasne učiteľom, 
univerzálnym lekárom, vedcom, ovládajúcim 
všetky vedné odbory, umelcom, ktorému sú 
rovnako blízke všetky druhy umenia atd'. 
To je karikatúra marxizmu." 

Na záver skúmania, či bude v komunis
tickej spoločnosti osobitnú ľudová umeleck,'i 
tvorivosť, možno teda odpovedať kladne; 
bude to najmenej náročné umenie, ktoré 
bude nepretržite prechádzať vo formy ná
ročnej šie až po najnáročMjšie. Nepretržitos( 
prechodov bude zodpovedať takej istej ne
pretržitej stupnici hudobnosti. Nakoľko ne
budú už podmieiíovať rozdiely triedne an
tagonistické protiklady, ani tu už nebude 
protikladnosť. Ľudová tvorivosť sa teda bu
de rozvíjať i v komunizme, pravda, nemožno 
si myslieť, že lo bude obdobná ľudová tvo
rivosť, aká bola v období feudalizmu. Ze to 
nemôže byť rovnaké, vyplýva už i teoreticky 
z poznania, že sa umenie ako jedna z foriem 
nadstavby musi adekvátne meniť, ak sa 
meni základňa. Lenže aké to budú zmeny? 
Ako bude vyzerať ľudová tvorivosť v ob
dobi komunizmu? 

I odpoveď na túto otázku začneme klasic
kým folklórom. Klasický folklór sa tiež vy
víjal, reagujúc na rôzne popudy, na ktoré 
nebolo chudobné ani obdobie feudalizmu. 
Skúmania nás presviedčajú o tom, že práve 
folklórne umenie reagovalo na vonkajšie po
pudy ešte elastickejšie než zložitou tech
nikou a individualizmom tvorcov zaťažené 
vysoké umenie. 
Ľudové umenie za feudalizmu bolo pre· 

važne umenlm vidieka. dedín, a to vrstvy 
sed liackej, pastierskej, prípadne aj dedin
ských remeselníkov. (Okolo týchto otázok 
sú dnes spory, tie nás vsak teraz nezaují
majú.) So zmenami, ktoré už dnes prináša 
industrializácia a hustota dopravnej vlako· 
vej a atuobusovej siete, vznikajú badateľné 
zmeny, poro,·nateľné už na prehliadkach ľu
dovej tvorivosti. Tak napr. už dnes prebieha 
proces stieranía regionálnych a iných osobit
ných znakov. Voľakedy, keď ľudia žili z ge
nerácie na generáciu na jednej dedine a keď 
i v umeleckej tvorbe boli podstatne odkázaní 
sami na seba, boli ideálne podmienky na 

vytváranie nielen krajových, ale dokonca 
miestnych zvláštností. Keď v časoch indus
trializácie cestujú ľudia zn zamestnaním z 
miestn na miesto, úplne sa trhajú kolektívv 
ktoré boli nositeľmi tých zvláštnosti. Všetk~ 
sa navzájom mieša. Odzrkadľuje sa lo už 
aj ,. 10ašich súboroch umeleckej ľudovej 
t\·onvnsti dokonca n t ~·dt najpoprednejších. 
SĽUI\ a U>-':oic.•• napr. už predvádzajú cclo
sln\ ..:nský fn!klór v tom zmysle, že v rámci 
hucll>y i choreografie miešajú prvky z rôz
nych kraj;Jv. Ceskoslovenský súbor národ
n)·ch piesní a tancov mieša dohromady prv
ky z celej CSSR. A podobne to robia aj iné 
súbory, ktoré si z týchto popredných berú 
vzory. Sám som videl \" Strážnici tancovať 
súbor CS.\1 z Plzne detviansky odzemok -
a tancovali výborne. 

Iný podobný n:oment, ktorý hlboko na
rúša klasický hudobný folklór, spočh·a v do
minantnom postaveni umeleckej funl{cie. 
Týmto je zatlačená do pozadia väzba a lip
nutil' na tradícii - známy konzervatívny 
prvok, a naopak, do popredia sa dostáva 
požiadavka tvorby nového alebo aspoň ak
tualizovanie starého. S umell.'clwu funkciou 
vstupuje do v podstate kolektívneho kla
~ic~é~o fo_lk!ór~ prvok individuálny, ba až 
mdtVIduahsllcky. Už dnes sa nám vynára 
veľa tzv. ľudov)•clt umelcov, počnúc v hud
be napr. Jankou Guzovou, Rinaldom Olá
hom až po celé kolektívy v SĽUKu a Lúč
nici, ktorí' účinkujú prl.'d obecenstvom ako 
ktoríkoľvek iní v)•konni umelci. Pri účinko
vaní na pódiu alebo v rozhlase sa ich 
me_ná hlásia ako mená ktoréhokoľvek pro
feswná~eho hu_dobnlka. Poloprofesionálnych 
alebo aJ p:ofeswnálnych hudobníkov a spe
vákov (gaJdošov, hudcov a iných) poznal 
pravda, i náš klasický folklór, repertoár tých~ 
to sn však len variačným dotváraním llšil od 
kolektívu repertoáru. Nové indivíduá sn už 
len opierajú o folklór, inak z toho tvoria 
čosi nové, čoho sú si aj vedomi. To nové 
dostáva u nich novú funkciu. 

T~ľkot_o teoreticky k problémom ľudovej 
tvonvosll - obráťme sa teraz k druhej časti 
rozp~~vy, k praxi, a tým, pravdu p ovediac, 
k ťaZisku rozpravy, nakoľko pra..x i v tom
to prípade prechádza konkrétnosťou uvažo
vania. ~ri objasňovaní základných teoretic
kých otazo~ ľudovej umeleckej tvorivosti sa 
eš~e nemo~li. ukázať ani tie trecie plochy me
dzi folklonstikou ako vedou, ľudovou tvori
vosť~u ~ko UI~ením a ešte aj ľudovýchov
nými otazkam!, ako sme naznačili aj v úvo
de. Pravda, tlelo rozpory nie sú závažné 
~a povedali by sme, že sú skôr len zdan~ 
livé, nakoľko sa v praxi zrodili len z ne-

dostatočného uvedomenia si dosahu rôz
n_ych postojov: z vedeckéh~ p ostoja folklo
rtstu a umeleckého postoj a toho kto sá 
d íva na ľudovú umeleckú tvorivos'ť ako na 
umenie. 
Poďme hneď in medias res a všimnime si 

problematiku našich popredných súborov ru
~o,·ej umeleckej tvorivosti, ako aj pokusv 
m~ceno,·ať folklór na javisku r.i,o napriklad 
v mscenácii Rohrt na dedi'le. 

Základným znakom ľudovej tvorivosti v 
ľud~>Vom prostrPtlí je, ako sme povedali, 
ncdtferencovanosť medzi produkciou a re· 
produkciou a nediferencovanie tvorcov vý
konných umelcov a obecenstva. Dí~ajúc 
sa t~kto ~a naše popredné súbory umeleckej 
tvorrvost1, ako aj na divadelné inscenácie 
folklóru, môžeme konštatovať, že tieto na
~oľko .ne~ešpcktujú základné požiadavky, eo 
1pso uz me sú ľudovou tvorivosťou ale scé
nick~ umeni~, ktoré iba bezp~ostrcdne 
čerl?a z pokladruce ľudovej tvorivosti, resp. 
mozn~. v . mnohých prípadoch povedať, že 
sa prlztvuJe _z pokladnice ľudovej tvorivosti. 

Prn-:da, m~ vo všetkých pripadoch rovna
k.o. P~1 prehliadkach umeleckej ľudovej tvo
m ·osl.l vo Východnej alebo naposledy v Zili
ne sa udržiavajú v rámci tzv. klenotnice for
my nešt~lizov~é~o folkóru. Tu, hoci je to 
p~enesene na JaVIsko, sa nerešpektujú ja
viskové formy a podáva sa autentický folk
lór, v _ktorom si môže prísť na svoje vedec 
folkloľlSta. Akýkoľvek štylizačný zásah by 
tu bol narušením autentičnosti, neprípustný 
z vedeckého hľadiska. Zásahom by sa to 
disk':'alifikovalo a prestalo byť súce do kle
notruce. Je to teda iba na j avisko umiestený 
dokument. Vo väčšine pripadov sa však to
t,o n~rodopisné hľadisko dostáva · celkom do 
uznd1~ pred umeleckým, obzvlášť u repre
zentacnych_ súborov SĽUKu a Lúčnice. Tie
to, pochop!ac. ~elecké požiadavky, stavajú 
d~ popredia JaVlsko~ú štylizáciu a javisko
vu tvorbu. Tanec Je napr. vo folklórnom 
prostredí improvizovaný celým kolektívom 
no na jnvi~ku_ by ~o pôsob-ilo chaoticky ~ 
nudne,_ na JaVIsk~ Je štylizovaný a kompo
novany podľa zasa~ umeleckej výstavby, 
napr: podľa zásad Jednoty v rozmanitosti, 
gr~daCJe, kontrastu, ústrednej idey, resp. 
pom.ty a pod. A _keď je už takto skompono
vany choreograf1cky, musi byť presne na
cvičený. Sprievod tancov sa v SĽUKu i 
Lúčnici zveril malému symfonickému or
c~~stru, čo v ľudo_vom prostredí nikde ne
naJdeme: ~.tak V:1díme, že sa tu vytvoril 
wnelecky_ zaner, Jeden z prvých stupňov 
ume!cckeJ štylizácie, stojaci ešte oboma no· 
ham~ vo folklórn~j ~adícii minulých rokov, 
ll tym prlstupny Širokým masám, ktoré 
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z nej podobne rástli alebo ešte rastú. No 
nie je to už ľudová tvorivosť v pravom 
zmysle slova. 

Tým, že sa tieto súbory vymykajú z fu
dovej tvorivosti a stávajú sa umeleckými 
žánrami, tým sa stávajú neúnosnými aj kon
zervovanie hodnôt, tradicionalizmus a tobôž 
obradovosťou strážená nezmeniteľnosť. Na
opak, ako iný umelecký výtvor, musí re
pertoár týchto súborov tryskať v neutucha
júcej, stále čerstvej tvorivej fantázii. Bez 
spoluúčasti tvorivej fantázie by sa nedalo 
hovoriť o umení, ale iba o remesle. Bol by 
na omyle, kto by podceňoval tieto žánre, 
mysliac si, že sa tvorivá fantázia môže roz
vijať len v náročných žánroch a že v tomto 
žánri sa to dá robiť len tak ľavou rukou. 
Je pravda, že prejavy týchto súborov sú 
oveľa prostejšie než prejavy náročné, ale 
vôbec nie sú len nizším stupňom na tom 
istom rebríku. Nie sú len odrazom týchto, 
ale umením sui generis. A tu sa dostávame 
k boľavému miestu. Pokiaľ pre tieto súbory 
komponovali ľudia umelecky na v)·ške a 
pokiaľ uplatňovali tvorivú fantáziu, potiaľ 
to bolo znamenité. Ziaľ, v týchto súboroch 
došlo však aj k veľkej reštaurácii malobur
ioázneho myslenia XIX. stor., a čo viac, toto 
sa úplne remeselným spôsobom zakorenilo. 
Aby sme boli spravodlivi, toto remeselné 
skostnatenie v maloburžoáznom duchu sa 
natoľko nezakorenila v spomínaných súbo

·roch, ako skôr v našom rozhlase, i keď aj 
tam je už dnes lepšia situácia. 

Všimnime si v tomto zmysle list z 2. júla 
1877, ktorý napísali Hviezdoslavovi traja 
typickí predstavitelia našej maloburžoázie na 
čele s Ignácom Boldišom, skladateľ om nie
koľkých salónnych, •pre maloburžoáziu ur
čených tancov. Boldiš chcel komponovať 
operetu a obrátil sa o libreto na Hviezdosla
va, pričom sformoval svoje požiadavky, a 
tým aj svoju maloburžoáznu predstavu, ako 

· by mala podľa jeho vkusu tá opereta ·vy
zerať. Predmet by vraj mal byť z národné
ho života a veselý, ďalej citujem: "jako sú 
napr. Yajana, obžinky, Jánošík, zálety Ma
teja kráľa ku Helcnkc, slovom , v k torom 

· by účinkovali chóry, fujary a drumble a 
prichodili by národnie obyčaje. Akžeby bol 
Jánošík, musel by dramatický dej vystať. 
Musela by mať báseň najviac tri dejstvá 
a forma veršov nie jamby, lež rýmy, a nie 
klasického slohu." Nie je toto vo veľkej 
miere ešte stále estetika našich súborov? 
Najlepšia je tam veta: "Akže by bol J ánošík, 

' musel by dramatický dej vystať." Iste preto, 
aby sa z toho nevykľula sociálna dráma, 
lebo v ich podstate musel byť Jánošík tan
cujúci, v romantike lesov kratochvíle zaží-
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vajúci junák. Ostatne, naša maloburžoázia 
to vyspievala aj v iných piesňach. Napr. 
"Hej, pod Kriváňom, tam je krásny svet" 
alebo ešte lepšie v piesni "Zelená sa lúčina, 
spevom hučí dolina, do zbroja sa, chlapci, 
dajme, ovce s bačom zanechajme ... " Ta
káto bola predstava Jánošíka v maloburžo
úznom myslení druhej polovice XIX. sto~. 
a v súboroch sa udržuje dodnes. Nemožno 
sa preto čudovať, keď to ľudí umelecky 
cltiacich priam uráža. 

Nemožno sa diviť, že pred dvoma rokmi· 
prekypela žlč Vlad. Mináčovi a 22. III. 1958 
uverejnil v Literárnych novinách článok: 
"Tarcha folklóru". Urobil iba tú chybu, 
že vystrájanie súborov a špeciálne SĽUKu 
nazval folkórom. Ako sme ukázali, toto ne
bol, ani nie je folklór . Pravdu mal preto 
v odpovedi na Mináčov článok doc. Meli
cherčík, ktorý písal: "že nie folklór, ale zlý 
pomer k nemu" je odsúdeniahodný. V tejto 
polemike sa proti sebe dostalo stanovisko 
umelecké proti vedeckému, no nemuselo to 
byť, keby si obaja boli vyjasnili predmet 
svojho záujmu. Folkloristika ešte vôbec ne
povedala posledné slovo a slovenský folklór 
v minulosti i v prítomnosti skytá veľa po
zoruhodného materiálu na objasnenie spô
sobu života našich predkov. Ci a ako sa bu
de z materiálov, získaných prostrcdnlctvom 
vedy, obohacovať umenie, to nemusí byt 
natoľko rozhodujúce pre samotnú vedu, i 
keď jej to nemôže byť ľahostajné. Určitý 
vzťah teórie a pra.xe je i v tom, ako vy
užíva umenie inšpirovan)·ch zdrojov, ktoré 
mu poskytuje veda. V súboroch sa teda 
uplatiíuje i·osi, čo by sa do určitej miery 
dalo nazvať a j istou fokloristikou. 

Prv než sa vrátime k ozajstnej ľudovej 
tvorivosti, ako si ju my predstavujeme, ešte 
niekoľko zhrnujúcich slov o týchto našich 
reprezentačných súboroch. Tým, že sme kon
štatovali, že spomínané súbory nie sú ľudo
vou tvorivosťou, by sa mohlo zdať zbytoč· 
ným venovať im toľko miesta. Robíme to 
preto, lebo tieto súbory majú a budú mat 
veľký vplyv na vývoj ľudovej tvorivosti, hoci 
ňou nie sú - na to poukážeme ďalej . V na· 
šich umeleckých kruhoch si už od začiatku 
mnohí boli vedomí, že súbory nic sú fokló
rom, a hovorilo sa o nich ako o smerovaní 
k národnému baletu. Ak by tie súbory boli 
na výške národného baletu, patrili by do 
divadiel, lenže potom by v národnej kultúre 
znova zostalo uprázdnené miesto pre taký 
dôležitý žáner na prenikanie umenia medzi 
najširšie masy národa. Aj potreba tohto 
žánru je evidentná z toho, čo sme uviedli 
v prvej časti tejto rozpravy; umenie patri 
všetkým a, samozrejme, v primeranej forme 

aj t)m, ktorí nestačia nn náročné formy. 
Potrebu týchto .žámov už v pra.'C.Í ukáz~li 
úspechy SĽUKu a Lúčnice nielen na Slo
vensku, ale aj inde vo svete, dokonca v zá
morí. J e tu len žiadúce, aby sa diletantské 
rutinérstvo a priživovanic na folklóre nahra
dilo umeleckou tvorbou. Keď sa u nás už 
sem-tam kladie o tázka ďalšieho vytvárania 
profilu a cesty v týchto súboroch, možno od
povedať: rozhodujúci je, ako vôbec v ume
ní, tvorivý čin, v ktorom sa môže vysloviť 
nov~ obsah prost),mi prostriedkami, hliz
l<ym~ ľL~dovému hud.obnému mysleniu. 
Prtchad~ame l< nešcniu otázky, ako si 

predsi!I\'UJcme podstatu a náplr'í ľudove" 
umeleckej tvorivosti v budúcnosti? J 
Odpusťte, že nczačnem od umenia ale 

od šport~. Dnes sa tiež nazýva špo;tom 
ak šporlL_IJC ~2 ľudí na ihrisku a 60 000 s; 
na to p_rtze~a. I tu teda názov šport dostal 
podobny vyznam ako v prípade súborov 
ľudová umelecká tvorivosť. Ale pracovníci 
v. telovýchove by chceli, aby behalo skôr 
tych 60 ~OO, a len _tých 22 sa prizeralo. Tak 
by sme ~ m y ~hceh :V~átiť označeniu ľudová 
";n?c!~c!<a tvonvosť JCJ pravý v)'znam, spo
ČIVaJUCI v masovosll. Znamenite to povedal 
Jcgo~ov v_ s~omínanej štúdii v časopise Ko
mumst. C~~u}~m: "Teraz už nejde len 0 to, 
aby S~lc Slrih pokrokovú umeleckú kultúru 
v mas~ch, _ al?. abr sme pritiahli všetok ľud 
~ a~llv!;'eJ u ash ~a rozvíjaní umeleckej 
l,ultury. Konečne aJ u nás sme mohli t 

. l l.š} . •. ' n o z_ us na 10 naJvyšs1eho predstaviteľa prc-
Zident_a An t. Novotného, počuť na novcm
br~VCJ porade vedúcich tajomníkov kraj
skych a. ok~esných výborov KSC a predse
dov kraJ skych a okresných národných .• 
borov toto - citujem: "Nemožno ded~u 
stále chápať len ako konzumenta l It. 
k k l • d <u ury, 

am sa u tura ováža z mesta č 1 · . 
d • • . . • , as o aJ 

s po_ cenovamm kulturneJ w·ovne poľnohos-
podarsl~cho obyvateľstva, ale je nevyhnutné 
yc!l?vat prvoradú pozornosť a maximálne 
ústhe rozvoju aktívneho kultúrneho l 
č ké! •· a spo o-
c~s IO ZI~ota. družstevníkov, najmä mlá-

deze. Vy~varame hmotných predpokladov 
pre rozvoJ kultúrneho života družstevníkov 
~ JRD, po~kytovanic finančných prostricd-

ov ~ k_ulturnych fondov budú musieť ná
rodne vy~ory a stranícke oragn.izácie správ
ne usmcrnovať." 

-~~e teda o. čo najväčšiu masovosť. Lenže 
pr:t~c tu n_~ražame na moment, ktorý si ne
mo~~me VSlmať. Ozrejmíme si to na vývoji 
mcst~acckľch speváckych spolkov hlavne za 
pn:eJ,, ~R. V. dobe národného obrodenia 
a kr} st~hzovama národného života sa veľmi 
rozmohli (hlavne čo do počtu) spevácke 
spolky. Za prvej republiky prebiehal pro-

ecs, v ktorou~ tie spevácke spolky, kde holi 
predpoklady mtcnzfvneho umeleckého rastu 
(Pražskí u~ite.lia, Hlahol, Moravskí učitelia 
ap.),. prerasth v profesionálne zdl'llženia 
s pr~snou _um~lec_kou disciplínou a umelec
kymi aŠpl~áci~m•, kdežto ostatné menšie 
spolky zamkah. Popredné spevokoly sa stali 
v celom r ozsahu umeleckými interpretmi 
a m oment spevu pre vlastné potešenie u nich 
p~dol. Tento v)-vojový proce~ nebol náhod· 
:t;tY· Keby sn~e skúmali príčiny vzniku oj 
upadlm meštmckych spevokolov zistili by 
sme toto: Veľký r ozmach mešti~ckych spc
vokol~v . čo do masovosti hol daný spolo
č~nskymi podnli_cnkami, rozmachom národ
neh? u:vedomema a združovania domácej 
bur~oázle voči cudzej (nemeckej, ma(ľar
skeJ). Keď za prvej CSR odpadol tento mo
n:t.ent, o~padávali i tie spevokoly v e..xisten
cu. ktorych hral dôležitú úlohu ' spomínaný 
~1m?umelecký moment, a ďalej sa rozvlj ali 
Iha ~~~ spevokoly, v ktor)•ch došlo k zmene 
funkcie, kde sa do popredia dostala výlučne 
umelec~á ~unkcia. z tohto vyplýva základné 
pouče~~e, ze ~k chceme rozvíjať ľudovú u
melecku tvorivosť na masovom základe 
ne~ude to m ožné na výlučne umeleckých 
prmcíp?ch, rozvíjaniu nevyhnutne treba dať 
tdeologiCkú z:á~ladňu. Myslím, že v tomto 
by mol.tol naJ':Iac urobiť CSM, ako sa to už 
dnes mekde aJ robi. 

,Základy rozvoja hudobnosti musí poskyt
~uť škola, a to preto, lebo každému treba 
ať rovnakú m~žnosť na prebudenie ta· 

len~u. _Je predsa j asné, že nadanie sa môže 
preJa';I ť len v styku s hudbou, a pokiaľ sa 
n~preJa"!, treba to skúsiť rovnako s kaž. 
d~. Niekto by mohol namietať, že do 
klasického lmdobného folklóru n h 1 šk 1 ezasa ova a 

o a, a .. preto by lo bol umelý zásah. Je 
pravda, ze škola nezasahovala 1 b · · .. b 1 al , e o JCJ za.-
vse ne o o, e nebolo to bez učenia . veď 
ako by sa mohol tradovať folklór z ' á · . . gener c1e 
na gc~cracm, keby sa to deti neboli učili 
od rod1čov, a hlavne od stary' ch rodič R ' 
ll k •. 

1
. . OV. OV• 

a o sa UCI l l gajdoši, hudci od inýc~. 
Me~ sa teda len fonna učenia al · 
učeme ako také. • e rue 

d Po. vy(•crp~ní všetkých možností prebú
_zania nadama a záujmu nemá zmysel nú-

llť uenadaných do ďalšieho ro· j " • h dob · ~ · . . zv Jama u-
ne! cmno_s!I• ak na to nemajú predpokla-

dy. h Tito maJ u pravdepodobne iné nadanie 
~ec sa t_eda rozvíjajú tým s~rom. Nem~ 
zmysel mkoho n a nič nútiť le.. •. . •· d · · ' UO Z IVOt Sl 
Zla a' aJ ma_k zameraných ľudí, títo ľudia 
by !~am boh len na prfťaž a "na podl 
va~e elánu ~ tých, ktorí majú vyššie a: 
hície. Co _aky dobrý spevácky sbor, ak by 
mal len Jedného mrmloša, už .ne~ôže nič 
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poriadm•ho urobiť. Další vývoj tre?a prct.o 
prenechať ľudovým školám t~mcn!a a su
borom ľudovej u meleckej tvortvosll, kde .sa 
budú vvbcrať nadaní jedinci. V tých to m
štitúciác"h bude potrebné usilova~ sa o .m~
ximálne možné odbúravanie dtfcrenctáctc 
medzi výkonným umelcom a obecenstvom i 
treba dosiahnuť , aby si ľudia reprodukovali 
hudbu predovšetkým pre seba. • 

To neznamená, že by na tomto zaklade 
budované súbory nesmeli nikde ':yst upovať 
pred obecenstvom. To n ic! N~smtc to však 
byť u nich to hlavnú a nemab by vystupo
vať s programom, ktorý sa ešte lcr~ zai:ína 
študovať - ako sa to často st?va. \ .ystupo
vanie vôbec veľmi zvádza k dJictanttzmu -
p re<! obecenstvom sa tot~ž z.vyi:.ajnc . cltcít 
ludia blysnúť s nároČneJŠÍmi dtclamt,. n.a 
ktoré technicky a umelecky ešte ncclor~st l~. 
Skladby, na ktoré ešte umelecky nedorastlt, 
si zaručene nchurlú spievať a hrať pre seba, 
ale iným chcú nimi vytierať oči. Ak by srn~ 
pripustili vytláčanie profcsiomílnych umel
cov týmito súhorrr•i, z~a~nenalo by to. roz
hodný pokles umeleckeJ urovne toho, co. by 
sme predkladali publiku. Toto ncvravunc 
z nejakých pekuniálnych dôvodov v pro
spech pro(esioná lnych um.e:cov, ale prel?, 
že nám ide o čo na jlcpštu umelecku v y
chovu širokých más. A túto úroveľi nemol.no 
dvíimť bez zvyšovania kritérií, čo ťažko 
žiadať od dedinských súborov. 

Zo strachu pred diletantizmom sme sú: 
bory umeleckej tvorivosti varovali, aby s~ 
nebrali do repertoáru sklad~y, .~a ktor~ 
technicky ani umelecky nestač1a . 1 ymto am 
najmenej nechceme vytvárať nejakú ohra~u, 
ktorá by súborom zabrat10vala rast - mc· 
kto bv si to mohol totiž aj takto ~·ysvotľo
vať. Naopak, je nľtm len v ítané, ak m~ 
súbor vyš~ie ašpirácie. Po tom však mus1 
tomu ven:>Vať h odne času a námahy. Ak sa 
mu to podarí znamená to rast, p okrok, teda 
viac než zotr~ávanie na tej istej úrovn i. 

V tomto nám môže byť vzorom samo
dejatefnosť v SSSH, v rámci ktorej . sn sú· 
bory zgrupovávali na spol o· ensko-n:t~J.dno: 
odborárskej základni. Sítbory ~a ~v?nli p~·t 
závodoch na kolchozoch a mlade;:ruckc su
bory v rÓmci Komsomolu. V SSSR dosia!1'a 
táto samodejatcľnosť už obrovskú e..xtcnzt tu, 
sú v nej zapojené m ilióny ľudí. 

Dostávame sa k repertoárovej otázke sú
borov ktorá nám robí najviac starostí a v 
r.ímci ' ktorej sa vynára najviac otázok a, 
priznajme si, že a j naj vi.a~ obá.v .. Cím v iac sa 
totiž prechádza od tradtc!ollalts!Jcky. ladc?é
ho klasického folklóru ~ umenn!, ty~ V!a.c 
&a vynára potreba llOVeJ a fiOV~J LvOrJVO~tJ . 
A tak to, čo sa voľakedy kryštalizovalo prte-
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behom storočí, treba dnes vytvo~iť za ~'~.ie
koľko hodín. Kto na to bude stačtť? Poktaľ 
mohli naše dedinské súbory stavať na folk
ló mom bohatstve svojej lo~ality. tak, .že to 
len troška oprášili a aktua! J~ova~t , pot~aľ t~ 
bolo jednoduché, ale čo ďaleJ? Twto ťa~kosu 
nepostihli len dcdin~ké .súbory, J?~d?bnc sta
rosti má dnes už BJ SLUK a Lucmca. A tu 
je to ozaj vážne, lebo ti~to 1p~pred.né súb:Jry 
budú vždy vzorom ded tns.<y~n subor_om 
to v umení vždy tak b~lo UJ b?de? ze vy: 
spclcjšie formy Ypl ~·,·a h . na "Y"~J meneJ 
vyspcl\-ch foriem. Preto UJ my, hoct. sm~ do
kazoy;]i, že SeUI\: a Lúčnica už me su ľu
doYou umeleckou t,·orivosťou, predsa sme 
im vcnoYali toľko pozornosti. Dá S!l PJ'e•l
pokladať, že tie to profesionálne tcle.sá bt~d~ 
mať i v ďalších fázach nášho rozVOJU velky 
Yplyv na ľudovú umel~r.~ú. tvorivosť, i keď 
ju budú ovplyvňovať aJ m e faktory. 

1\a prahu komunizmu si nám treba U';e
llomiť, že sa v našom sp:>ločcnskom zr~a
deni bude postupne s t.rácať podst~tný rozd1el 
medzi mestom a dedmou. Toto Je v ekono
mickej základni taká prcnikavá zmen~, kto
rá zasiahne priam do základo~ ľudoveJ ~tntc
lcckej tvorivosti . Ľudová tvonvosť .s~ u;: ne
bude viazať preva.lnc len na V1Cl1ek, ale 
dostane sa i do miest, ako sa ž:'tnre mest
ského umenia pomocou rádia, televíz:e,_ gr~: 
mofónu kín divadiel a koncer tov dostavaJU 
na dedinu. 'Dnes, keď prežívam~ také ;.e
volučné spoločenské zmeny, .člo~e·' vy~astel 
aj práve spomínané techmckc pon~ocky, 
ktoré tento proces na kultúrnom poli ešte 
urýchlia. A tak už dnes pr~bieha u .nás 
silný urbanizačný proces vtdJeka, ktoremu 
nemožno zabrániť. Hádio, televízia atcľ. zo
hrajú na kultúrnom fronte .v proces~ od
strattOvania podstatného rozd1elu medz~ mes
tom a dedinou j cd;nečnú úlohu. No UJ k.ccľ 
sa odstráni podstatný ekonomický .rozd1el, 
zostanú ešte určité nepodsta tné ro~dtely, ku 
ktorým bude iste patriť aj to, že. ' v kc.nnu
nizme sa bude ľudová umelccka tvo;1vosť 
koncentrovať prevažne na v idieku. zatt af ~o 
profesiomílnc umenie v mestác~. Pravda, me 
v takej miere, ako to bolo dos1aľ. 

z toho ·o sa povedalo, že sa ľudová hu
dobná p;edstavivos ť bude rozvíjať hlavne 
na vidieku, sn dá prcdp:>k ladať, ze sa . v ~u
dovej tvorivosti nestt·atí kontakt s klastckym 
folklórom domáceho charakteru. Pravda, vy
užije sa z neho to, čo sa vyu/.iť dá. No 
z toho, že sa budú intenzívne pr.en:íšať na 
vidiek aj formy mestskéh~ umcn~a, .z toho 
vyplýva i silné narušovame domaCeJ tr~dl: 
cic. N arušovanie hlavne zo strany ll~necn~J 
hudby a rôznych popevkov (z operiCt, fll-

mov a pod.). Takto vznikit i nebezpečenstvo 
prenášania kozmopoli tick)·ch prvkov. 

Ako zabráni ť tnk),m!o nc/.iadúcim javom 
a a ko najlepšie uskutočniť syntézu dedin
ského s mestským ? 

Iste sa to nedocieli predpisovaním ani 
teoretickým uvažovaním. Hudobná vc:.la, 
lepšie povedané ľudovú folkloristika, bade 
musieť spravi ť j edno: urobiť dokonalý \' )·
skum doterajšieho stavu nášho folklóru a 
sprístupni ť tento materiál vydaním zbicro!:. 
ľudo,·)·ch piesní, ľudov)·ch muzík i ľudo
v)·ch tancov. Toto j e prvý krok, ak sa má 
nad\·iizovať na trad ičný folklór - a ak sa 
má na niečo naclviizovaf, treba to predo
všctk)·m poznať. Dalšie je však už orlvisl6 
od tYorivého činu umelca: skladateľa či 
choreografa. A tu sa d os távame k ústredné· 
mu pnblému ľudovej umeleckej tvorivosti, 
k tvorivosti v pravom zmysle slova. 

liž za feudalizmu sa uk:ízalo - a konšta
tovali to aj buržoázni hudobni folkloristi -
že rozkvet ľudovej tvorivosti je odvislý hlav
ne od tvoriv)'ch talentov, ži júcich v biede, 
a naopak, úpadok ľudovej tvorivosti sa už 
vo feudalizme začínal v tedy a tam, keď d 'J
šlo ku kupovaniu ta lentov pre potreby 
v ládnúcich tried. V Nemecku sú začiatky 
tohto procesu už v X L- X II. stor., no u n:'ts 
fakticky skoro až v XX. stor., čo bolo veľ
kým šťastím pre našu ľudovú hudhu. Inak 
povedané, pre správny vývoj ľudovej ume
leckej tvorivosti bude žiadúce ponechať a 
usmerni ť talenty týmto smerom. Ak bude 
možn'lsť podchytiť každý talent, dá sa pred
pokladať, že najlepšími talentmi z nich bu
de možno saturovať náročné umenie a ešte 
ich zostane dos tatok aj pre ľudovú tvorivosť. 
Dnes je ešte taký stav, že sa každ )· ta lent 
thčí do náročného umenia, podobne ako 
chce každý umelec žiť iba v Bratislave a 
nechce í s ť na vidiek. Soná ty a symfónie 
chcú komponovať ľudia, ktorí nestačia na 
tieto žánre, ktorí by však urobili veľký kus 
d<~brej roboty, keby komp:movali pre ľudo
vé súbory. Nie je to také jednoduch.! vedieť 

dobre písať pre ľudovú umeleckú tvorivosť, 
že by sa to malo podceľiovať. Na to treba 
pozna ť celý život týchto súborov, a pnnať 
ho dôkladne: na lo ncstacia občasné kampa
ľlovi té výlety do sviatočnej, a nic ka/.d o
denncj atmosféry tých to sÍiborov. Skladate
lia ži j úri v meste a v inej umclec~{cj sfére 
sa nevPdia d n toho tak fah lw vzi ť . Ani v)·
tvory popredných skladateľov, hoci ich sú
hory naštu clujú, neprirastú ľtuľom k srdcu. 
Koniec koncov, i keby sme chceli ako!wľvek 
dvíha ť úmvett f ud u, ncm:ímc p rávn b~a ť mu 
jeho osobitné prvky. Myslím, že by sme už 
raz mali prekonať idea lis tické podceiíovanic 
ľudu a prestať sa dívať na ľudové umenie 
len ako na odvar vysokej ku:túry. Ľ.:~dová 
kultúra nie je len odvarom~ tá má svoj ské, 
osobité znaky, neplatí preto názor, že stačí 
kompono,·a( jednoducho, a u.l to burlc ľu
dové. J~uda treba ponechať svojské talenty 
ll v ritmci tejto umeleckej oricn!ácie zd:>ko
naľovať iba ich technické majstrovs tvo. 

Otázok okolo ľudovej umelec!<ej tvori
vosti j e ešte veľa a nemožno tu všetky ani 
len spomenúť. O to tu ani nešlo. t\lnc šlo 
p redovšetkým, nko som naznačil v úvode, 
o celostný, zjednocujúci pohľad. Pohľad, 
v ktorom sn zostúpi a .f. k podstate, k c\on o
micl{cj základni nášho budúceho vývoja, od
t iaľ potom treba hľadať vo vedcc1<ej i ume
leckej oblasti dôsledky vo v )·voj i ľudovej 
umeleckej tvorivosti. Je moiné, ze sa v n ie· 
ktor)·ch veciach mýlim, no napriek tomu 
pova~ujem pre celú súčasnosť z·t n ~vyhnut
né pracovať už sub specie bu 1lúcn:~s t i . Po· 
dobne sa plánuje v ekonomic!wj obb sti a 
ka/.dé počínanie v prítomnosti sa posudzuje 
a hodnotí podľa toho, či to strateJic\v sme
ruje k lomu, čo chceme, a č i n:e. t\ lyslím, 
že je potrebné rieši t: to pocl 'lhne i v o b:asti 
kultúry. Nemô.lcme sa nechať živelne v iest 
vý,·ojom, ale musíme vývoj usmcdt :~vať. 
Aby sme ho však mohli viest, musíme ve
dieť kam a kam nie. Treba preto uva.l·"·ať 
a uvn/.ovať dôkladne n ~ láskou k celému 
nášmu vývoju, k úplnému víťazstvu pokro
ku vo v}-voji spoločnosti. 
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J.KALAŠNIKOV 

Straníckosť životný základ metódy 
socialistického realizmu 

(Dokončenie) 

Pri štúdiu uznesení strany o otázkach 
umenia a lite•·atúry v historickej perspektíve 
sa možno fahko presvedčiť, že je to jednotná 
línia stran íckej politiky, stále veľmi pozorne 
berúca do úvahy osobitosti daného historic
kého obdobia socialistickej výstavby krajiny. 
V uznesení úV VKS(b) z 23. apríla 1932 
"0 reoragni::.ácii literárno-umeleckých org: ni
:.ácií" strana znovu poukázala na hlavné ulo
hy umeleckej tvorby dejateľov sovietskeh? 
umenia a určila jediné nevyhnutné orgam
začné formy združP-nia dejateľov li teratúry 
a umenia, ktoré napomáhali ich rozvoj po 
ceste realizmu. 
Veľmi zodpovedný moment prežívala naše 

umenie v prvých povojnových rokoch, keď 
sa zosilnil vplyv buržoáznej ideológie na časť 
umeleckej inteligencie. Vtedy komunistická 
strana v uzneseniach OV VKS(b) o ideolo
gických otázkach rokov 1946-48 znovu uká
zala smer rozvoja sovietskej literatúry a u
menia. Osobitne treba zdôrazniť, že v týchto 
uzneseniach sa úzko spájali úlohy boja s 
vplyvom buržoáznej ideológie za zosilnenie 
ideovej , politickej zrelosti formalistický~h 
tendencií, estétstva, modernizmu a naturaliz
mu. Sktuočne, reakčná ideológia v umení sa 
úzlw prepletá s tými alebo onými formami 
úpadkového umenia buržoázneho sveta. Naj
lepšie to dokazujú dnes novomódne revizio
nistické útoky na sovietske umenie za hraní· 
cami. Popierajú akékoľvek úspechy umenia 
socialistického realizmu, propagujú formaliz· 
mus, estétstvo, abstrakcionizmus a iné 
"izmy", zakrývajúce prázdnotu a antihu
manitu súčasnej buržoáznej spoločnosti. 

Teda zosilnenie a prehlbenie princípov so
cialistického realizmu v našom umení je na· 
liehavou úlohou praktikov a teoretikov so
vietskeho umenia. 

V prejave N. S. Chruščova "Za ú::.ke spo· 
ienie literattíry a umenia so životom ludu" sa 
povedalo: "Strana sa stará o rozkvet vysokej 
idcovosti a umeleckého majstrovstva litera· 
túry a umenia. Náš ľud potrebuje literárne 
diela, maľby a hudbu, odrážajúcu pátos prá
ce, pochopiteľn)• ľudu. l\'letóda socialistické
ho realizmu zabezpečuje neobmedzené mož
nosti na vytvorenie takých diel. Strana ve
die nezmieriteľný boj proti prenikaniu vply· 
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vov cudzej ideológie do literatúry a umenia. 
proti nepriateľským útokom na socialistickú 
kultúru."i) 

Smerodajnými zásadami socialistického re· 
alizmu sú ľudovosť, blízkosť umelca k ľudo1 
vému životu a stranickosť tvorby. O tom vo 
svojich prejavoch najviac hovoril N. S. 
Chruščov, keď vyzýval dejateľov sovietskej 
literatúry a umenia vytvoriť diela, dôstojne 
odrážajúce veľký pátos budovania komunis
tickej spoločnosti. 
Veľký význam v upevnení zásad socia

listického realizmu a leninských noriem ria· 
denia v oblasti umenia a literatÚ•'Y malo 
uznesenie úV KSSS z 28. mája 1958 "0 ná
prave chýb v hodnotení opier »Velká dmž· 
ba«, ,.~ogdan Chmelnic/,ii« a ,.z úprimného 
srdca« . 

V tomto uznesení je zdôraznené, že úspe
chy sovietskej hudby za posledné desaťročia 
boli podmienené tým, že sa rozvíjala na zá· 
sadách socialistického realizmu v úzkom spo· 
jení so životom krajiny, so životom soviet· 
skcho ľudu, využívajúc najlepšie klasické 
tradície a tradil"ie ľudovélio umenia. Obrov· 
ský význam tohto uznesenia je v poukázaní 
na to, že boj s cudzími formalistickými ten
dencianú v hudbe bol jednou zo základných 
podmienok úspešného rozvoja sovietskej hu· 
dobnej kultúry. 

Uznesenie ú V KSSS z 28. mája 1958 roz
vinulo leninské princípy straníckeho riadenia 
v oblasti literatúry a umenia. Opravujúc ne
pravdivé, všeobecné a subjektivistické hod· 
notenie tvorby viacerých nadaných skla
dateľov a opier "Veľká družba", "Bogdan 
Chmeľnickij" a "z úprimného srdca", ktoré 
súviselo s obdobím kultu osobnosti J. V. 
Stalina, ÚV KSSS požadoval individuálny, 
konkrétny plistup k tvorbe každého umelca 
a všestranné hodnotenie každého umeleckého 
diela bez akejkoľvek predpojatosti v uzáve
roch. 

Tieto pokyny budú veľmi priaznivo pôso
biť na ďalší rozkvet sovietskej hudobnej 
tvorby a iných oblastí sovietskeho umenia. 

Plodný proces rastu a rozvoja sovietskeho 
umenia pod vedením strany a sovietskehG 

1) Kommunlst 11157. ~. 12, 21-22 

slútu bol správne pochopený mriohými vý
značnými predstavitermi sovietsk"ej kultúry. 
Akademik -B. V. Asafiev, snažiac sa ozrejmiť 
zákonitosť sovietskej hudobnej tvorby, urobil 
zovšeobecnenia zásadného významu, ktoré 
ďaleko presahujú hranice hudobnej kultúry. 
V článku " Sovietska hudba a hudobná kt;l
ttira", napísanom r. 1942 v obkľúčenom Le
ningrade, B. V. Asafiev P!sal: "V hlavnom, 
v podstatnom - v práci nad zvládnutím 
majstrovstva svojho umenia - má skladateľ 
pri jasnosti objektívnej tvorivej metódy ... 
opierajúcej sa o smerodajné ideové zásady 
leninskej kultúrnej politiky, široké možnosti. 
V rukách má páku - metódu marxizmu
leninizmu, metódu realistického poznania 
skutočnost i .. . Stát, strana boľševikov, celá 
sovietska verejnosť pôsobí na zásady a zákla
d y, t\"oriace túto metódu ... 

To nemožno rozumieť ako redukciu maj
strovstva na jednu normu ... Nič mecha nic· 
kého v tomto procese niet a nemôže byť. 
Domnievam sa, že výlučne estetické a for· 
málne umelecké zoskupenia skutočne hrdú
sia svojich členov. A tu skladateľ pociťuje 
niečo podobné pocitom dobrovoľnej závis
losti od milovaného majstra-učiteľa ... 

Smer '" sovietskej hudbe sa určuje mysle
ním ľudu, vlády a strany, t. j. v podstate 
intelektom rodnej zeme.1) 

. Uvedený výrok B. V. Asafieva je sku
točne významný. 

Praktik a teoretik sovi.etskeho umenia 
s .. vyccrpávajúcou hlbkou a konkrétnosťou z 
hľadiska samotného umelca-tvorcu ukázal 
vcfk ý životný význam téz V. I. Lenina, vy
slovených 1úrn v článku "Strana a stranícka 
literatúra". Keď sa uplatr'íuje politika strany 
a keď sa zásada straníckosti tvorby stane 
osobným presvedčením umelca, získava ten
to neobmedzené možnosti na rozvíjanie svo
jej osobitosti. Dochádza k neobvyklému obo
l;lateniu umelcovej osobnosti, rozmery jeho 
tvori,-ých . snaženi sa nesmierne rozširujú. 
OslobodzuJe sa ·od všetkých nesprávnych 
ccehovníckych nánosov, spojených s prísluš
nosťou k určitým úzkym zoskupeniam ta
k)•m charakteristický m pre umenie hurŽoáz
n?·ch l~rajín. ~olitika strany, princípy s tra
mckostl umema us)neriiujú životnú cestu u
melca. Spojujúc svoju tvorbu s " intelektom 
l"?dnej krajiny", ako to povedal B. V. Asa
fJe \> s ľ_udo'!l, umelec rozvíja svoju osobi
tos~, preJaVUJe sa vo veľkom a významne. 

\ . umení, ktoré sa stalo, ako to hovorí 
I-.cmn, "časťou proletárskych vecí" stranic
~osť u1•čuje jeho poznávatcľnú funk~iu, ideo-

'l B. V. Asaflev, lzbrann)'je tr_ud)', v. Moskva 
1957, 34 

~"f obsah ~ zameranosť timelcovej práce, ob
cmnske, etické zásady tvorby a spolu s tým 
aj celú emočnú stavbu diela. 

Hovoriac o zásade straníckosti umenia so
cialistického realizmu, zavše sa obmedzíme 
na odvolávanie sa na stať V. I. Lenina 
"StrartíČka organi::ácia a stranícka literauí
ra" a neu.vádzame jeho ostatné výroky o 
straníckosli, ktoré umožňujú širšie a pln
šie ozrejmiť princíp straníckosti. V súčas
nosti je to zvlášť potrebné urobiť, aby sa 
pomohlo umelcom porozumieť, ako sa 
zásada ~traníckosti konkrétne uplat•'íuje v 
samotneJ tvorbe, v samotnej estetickej 
podstate umenia socialistického realizmu. 

Predovšetkým treba spomenúť tézu o stra
níckosti, vyslovenú V. I. Leninom viac ako 
po! storočia pred~ým v jednej z jeho prv)•ch 
prac, v "Ekonomrckom obsahu národníctva". 

Stavajúc do protikladu národníckemu ob
jektivizmu skutočný materialistický prístup 
pri štúdiu spoločenských javov, V. I. Lenin 
robí nasledujúce uzávery: " ... materialista 
presne konštatuje určitú spoločensko-ekono
mickú formáciu a antagonistické vzťahy, kto· 
ré táto formácia plodí. Objektivista, dokazu
júc_ nevyhnutnosť viacerých faktov, vždy ris
kuJe, že sa zošmykne na stanovisko apolo
g_étu týcl~to. f~ktov; materialista odhaľujé 
ti~to proh_rec~~a, a tým určuje svoje stano
VIsko. ObjektiVIsta hovorí "0 neprekonateľ
ných historických tendenciách", materialista 
hovorí o tej triede, ktorá riadi určité ekono
mické zriadenie a vytvára určité formy od· 
poru iných tried. Materialista je jednak dô
slednejší ako objektivista, je hlbší a zásado
vejší vo svojom objektivizme. Materialista sa· 
neobmedzuje na zdôraz1iovanie nevvhnut
nosti procesu, ale vysvetľuje, aká sp~ločen
sko-ekonomická formácia dáva obsah tomuto 
procesu, ktorá trieda určuje túto nevyhnut
nosť .. . Na druhej strane materializmus ob
sahuje takreče'?-o straníckosť, vyžaduje totiž, 
aby sme sa pri akomkoľvek hodnotení uda-· 
losti priamo a otvorene postavili na stano
visk? určitej spoločenskej skupiny. "2) 

AJ v umeni je predpokladom aktívneho 
preja_vu straní~kosti. hlboké a všestranné po
zname a ozreJmeme najdôležitejších život· 
ných procesov. Inak nie je možné so skutoč
nou ~bjektívnosťou stanoviť, čo bude umeleé 
obhaJ Ova_ť, z~stávať a propagovať. V umeni 
sa to preJavuJe vo vytvoreni typických obra
z~v. Typi_cké ~haraktery v typických s ituá-. 
Ciach, vyJadruJÚC najdôležitejšie historické 
procesy, sú takrečeno základom, fundamen· 
tom umenia socialistického realizmu. 

V prejave N. S. Chr~šč?va ;,Za úzke spo-

2) Lenin, Splsf, zv. l, str. 352-3 
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jenie literatúry a umenin so životom ľudu" 
je práve zdôraznená nevyhnutnosť, aby so
vietsky umelec hlboko poznal skutočnosť, 
život ľudu Sovietskeho sväzu, o úspechoch 
a cieľoch ktorého on "-ytvára svoje diela. Len 
na tejto ceste je možný ďalší rozvoj nášho 
umenia: " ... hlavná línia rozvoja. - po
vedal N. S. Chruščov - je v tom, aby litera
túra a wnenie boli stále nerozlučne spojené 
so životom ľudu, pravdivo zobrazovali bo
hatstvo a mnohotvárnosť n!Jšej socialistickej 
skutočnosti, jasne a presvedčivo znázorňovali 
veľkú pretvárajúcu činnosť sovietskeho ľu
du, šľachetnosť jeho úsilí a cieľov, vysoké 
mravné hodnoty. Naj"-yššie spoločenské urče
nie literatúry a umenia je mobilizovať ľud 
do boja za nové úspechy vo výstavbe ko-
munizmu. " 1) · 

Diela ideove slabé, chápajúce život úzko, 
povrchne a obmedzene, nemožno považovať 
za také, ktoré ~oli stvorené metódou socia
listického realizmu. Sírka názoro'é na život, 
vedomé ozrejmenie zákonitostí skutočnosti, 
vyjadrené v obsahu, v charaktere vytvore
ných obrazov, vždy boli a stále ostávajú 
najdôležitejšou črtou diel socialistického ume
nia. 

Straníckosť umenia socialistického realiz
mu, ako lomu hovoril V. l. Lenin, sa preja
vuje nielen v procese typizácie, ale i vo vzťa
hu ku skutočnému materializmu. Straruckosť 
je dušou, podstatou umenia socialistického 
realizmu. 

Na rozhodujúci význam zásady stranlc
kosti pre sovietskeho umelca poukázal vo 
svojom pnjnve N. S. Chruščov: "Strank
kosť v umeleckej tvorbe sa určuje nie for
málnou príslušnosťou wnelca k strane, ale 
jeho presvedčením, jeho ideovým postojom. 
Máme veľa dobrých spisovateľov, ktorí nit> 
sú členmi strany, ale ich diela podľa ideové
ho obsahu a politického zamerania sú .hlboko 
stranícke a oprávnene boli ľudom ocenené 
ako také, ktoré vyjadrujú jeho záujmy. 

Ak boj za ideály komunizmu, za šťas tí~ 
svojho ľudu je cieľom umelcovho života, ak 
umelec žije záujmami ľudu, jeho myšlienka
mi a nádeja mi, i keby opisoval hocijakú 
tému a zobrazoval hocijaké javy života, jeho 
diela budú zodpovedať záujmom ľudu, stra
ny a štátu. "2) 

Otvorená obhajoba nového, pokrokového, 
revolučného v živote a odsudzovanie všet
kého reakčného, prekážaj1'weho pokroku, sa 
vyjadruje v socialistickom ideále, ktorý je 
vlastný umeniu socialistického realizmu. Ne
prítomnosť ideálu alebo aspoií jeho oslabenie 

1) KommuntH, 1957, l!. 12, 22 
2) tamže, 2t 

.116 

bezpodmienečne znamená oslabenie citu stra
níckosti umelca, čo nevyhnutne vedie k stra
te perspektívy, k chybnému znázorííovaniu 
rozmanitých stránok skutočnosti. Iba z výš
ky socialistického ideálu je umelec schopný 
správne oceniť pomery a charaktery. Mnohé 
záporné javy súčasného umenia boli vyvola
né práve v dôsledku otupenia citu stranlc
kosti, čo viedlo k ochudobneniu socialistic
kého ideálu, k naturalizmu a k remeslu. 

Oddanosť komunistick)•m ideálom, otvo
rená a nekompromisná obhajoba nového. 
pokrokového robia umenie socialistického 
realizmu bojovýn1, vášni"-ým, emočne pre
sýteným. Ostré zrážky, veľké vášne hrdinov, 
zainteresovanosť umelca na znázori'10vanom 
v diele zvýrazňujú umenie socialistického 
realizmu. Nepatrné vášne a emócie, nejas
nosť hodnotenia a pod. - to sú príznaky 
umenia veľmi vzdialeného od toho, čo 
právom označujeme za socialistický realiz
mus. 

Teraz sa obja,·uje nem{tlo všedných, ľaho
stajných, beztvárnych hier, predstavení, fil
mov a maliarskych plátien. O tomto sa ho
vorilo na tribúne straruckych sjazdov, na 
prvom sjazde umelcov, na konferenciách 
spisovateľov, činiteľov z divadla, filmu a tla
če. No podobné javy umenia sa často kriti
zujú nie pre líniu. Karhajú ich pre primiti: 
vizmus, úroveií, remeselnosť, no nepoukazujú 
na pramene a príčiny objavenia týchto oš
klivých diel. Autori týchto diel odmietajú 
plniť svoju hlavnú úlohu a len ilustrujú 
niektoré témy a tézy, resp. ľahostajne kon
štatujú tie alebo oné javy života. Vyhýbajú 
sa priamemu hodnoteniu znázorňovaného, 
ako aj vysvetlmúu príčin, ktoré vytvorili ur.
čité podmienky, konflikty a charaktery. 

Nesporno, že takto bezducho môže tvori( 
i1>a taký umelec, ktorý má otupený cit Štra
níckosti. Podobní umelci sú nositeľmi natu
ralizmu a remeselníctva v našom umelÚ. 
· Tieto záporné tendencie sa najviac uplat~ 

1'\ovali v rozpracovaní tzv. osobných · tém, 
tém zo všedného života. Samotný záujem 
o ne sot,·a možno odsudzovať. Venovanie 
pozornosti týmto stránkam života sovietske
ho človeka vytvára "pre umelca ďalšie mož
nosti na preniknutie do vnútorného sveta 
a do psychológie hrdinu. Niektorí autori, 
žiaľ, vynachádzajú stále novšie kombinácie 
povestného trojuholníka, obmedzujú sa na 
konšta tovanie faktu nesúladu v rodine, na 
jej rozpad, vznik nových rodinných vzťahov, 
no nepoukazujú na príčiny týchto drama
tických kolízií. Vyhýbajú sa záverom a kon
krétnym riešeniam, šteklia nervy čitateľa 
alebo diváka, ale nepomáhajú vyznať sa 
v zložitých javoch života. 

· Naturalizmus sa však neobjavuje iba v 
dielach ideovo slab)·ch, úzko chápajúcich ži
vot, meš tiackych. Naturalizmus dáva o sebe 
vedieť aj v dielach, stavajúcich veľké život
né problémy, keď autor akoby skladal zo 
seba pocit zodpovednosti namiesto ocenenia 
a vys,·etlenia videného v skutočnosti. 

Naturalizmus znižuje spoločenskú misiu 
umenia, jeho občianske a mravné poslanie. 
Nie je pot_.I:ebn~ dok.azovať! do akej miery 
to prot1rec1 zasadnym prmcípom umenia 
socialistického realizmu. Verký refonnátor 
ruského a sovietskeho divadla K. S. Stani
slavs~ij .. hneď po Októbrovej socialistickej 
revolucn p_ove~al: "Podľa môjho hlbokého 
presvedčerua dtvadlo odtrhnuté od más nf'
môž~ a ne~ á jestvovaL " 1) Túto myšlienku 
Stamslavs~eho možno a je potrebné rozšíriť 
':~ ~elé s~nr~et~ke umenie, rozvíjajúce sa v rie
CI~ti so~whst~c~ého realizmu. Demokratické 
n?rodnc tradtcte pokrokového ruského ume
ma sa zna~ne rozrástli v sovietskom období. 
Umelec-o~can, ~torý svojou tvorbou slúži 
revolu~neJ spo~ocn_osti a je zodpovedný spo
!očnostt za S\:OJU čm~osť: to je naj typickejšia 
crta popr~dn.eho sovietskeho umelca. Občian
sky_.:~ etiCky P,'"'·o~ t_vo.rby sa prehlbuje a 
roz>~Ja ~ un;em socralrsttckého realizmu. Ne
do;_c'u:ru~ t'!Ick)·clt princípov stále privádza 
zruzC'me _urovne tvorby. Boj s naturalizmom. 
rcmeselmctvom ľahostaJ'nv111 e · • t · 
l a. 1 • ' • • • ptgons .vom 

~ euo .acnyrn. mestJackym originálčerum mô-
ze byt s~ut<;>cne úspešným, keď sa budú u: 
pev•'~vat ettcké základy tvorby. Ziaľ, ot:íz
ky etik~- v -~~n:'ení socialistického realizmu sa 
roz'?racuvaJU tba málo, a čo je zvlášť poľuto-
\•amahodné, často odtrhnuto od ·d . 1 . k • 1 . 1 eovyc 1 a 
cstetrc yc l. ulo~I t':orby, zatiaľ čo étika 
umelca, . chapana v Jeho občianskej vysoko
mran_leJ vlnstnosti, vždy bola a bude váž
ny.m Impulzom skutočného pokroku umeni:; 
Pritom treba stále pamätať z·e á d · · k · • • z sa a stra-
~u.e o~tl , . ume~ socialistického realizmu 
ako_ Jeho hlavna, rozhodujúca zásada 
i?"eJa:·uje .ai , . ~tickej podstate ~v~rb~~ 
~r~':uckost umenm socialistického realizn; u 

a !e na n~elca veľké spoločenské po,-in
nosh. Je po",nný svoJ'írn umerutn .. 't· tu d b d . . raz1 ces-

.~ ~ ucnostt, prekonávať všetko čo 
prekaza ~lo~ekn úspešne kráčať dop;edn. 
~- tol~to J<:) J?sné, ako silne musí byť roz
" muta etiCka stránka tvot·by sovietskeho 
umcll'a. ~n d~sledné uskutoč1'\ovanie zása
d~ ~lrar~tckostl pomôže umelcom posilniť 
ellcke zaklad y svojej tvorivej práce. 

Z~p~rné dôsledky v živote nášho umenia. 
spoJene s kultom osobnosti, nemohli zasta: 

') B@Sedy K. S. StanisJavslcogo, 3 · d 

'-iť ~i~)· rast umenia a ignorovať jeho bohat~ 
~radtcte, ale predsa mu · spôsobili nemalú 
8kodu. 
. ~n podnecovanie rozvoja tvorivej ini

CI.a!lvy ,.o všetkých oblastiach umenia na 
z~klade h}bokého poznania života pomôže 
nam zbaviť sa týchto škodlivých následkov 
.Te veľmi dôležité, aby teoretici a prakticl 
tento pro~es v každom ohľade napom:íhali. 

A_ko prtrod7.ená reakcia na šedosť a ilus
tra.llv~?sť stále výraznejšie a hlasnejšie sa 
ozyvaJu hlasy, zdôrazňujúce hľadanie nov{1-
torstvo v umeleckej tvorbe. Dospelo' sa už 
v to~to ohľade k zaujímavým výsledkom 
a poc!nom .• Tak_ to aj má byf, lebo podstata 
m~emn pozaduje novátorstvo. Veď umeler 
pri t~•or~e~ ak chce byť nielen pravdivÝm. 
ale. UJ orJgmálnym, samozrejme hľadá a ·na: 
chadz~ P;močne pôsobiacu formu vyjadrenia. 
Skutocncmu umelcovi nestac·,· vv •· · • uz1vame prv 
~mht·oma~~ných tradícií. Musí tieto nielen 
~nak P.ouz~ť, a.ko. sa po~tžívali predtým, ale 
JC povmny pnspiCť k mm aj niečím neopa~ 
kovateľne originálnym. 

Predsa _však rozvoj nášho umenia a s l 
s nf 'd po u · k 111 

•• aJ. mcto :y socialistického realizmu 
u azuJ':', ze ~edzr nováto1·stvom a novátor
stvon! Je rozdiel. Nie každé hľadanie možno 
P?vaz~,·ať. za novátorstvo. Nové kvôli no
vemu J~ melen.neosožným, ale aj škodlivým, 
schopn.Ym odviesť umelca z cesty, vydať ho 
formalizmu a estétstvu_ BoJ· s ť to . . 
dnes . 1•1 •. .• ym Je aJ 

ll::IJf O CZI!eJSOII úlohou tVO ' ' a teór·if'. · riVeJ praxe 

Pokus,· ospravcdll · ť k •d · · · . ·. . ' 10' a az c novatorstvo 
sa ObJav!li ': niektorých ústnych prejavoch 
a. v tla~I .. Tteto pokusy sa uberajú dvorná 
z~kladnymi smertni: smerom bezpodmieneč
nch~ ospr·:~Ycdlnenia všetkých experimentov 
v mmu_loslJ a nadscného hodnotenia každéhó 
hľadnura ,. prítomnosti. 

. l~ r· ité r:iom nováto•·st\"a je jeho ideová tvo
r•~·a o~lm·odnenos( .Te potrebné určiť, v zá
u~rne coh? um.elec koná svoje tvorivé hľada-
me. M ust bvt konkrétne a Ci-eľ d · ... ... , "' (: ave on1c a 
ne~oze by·t· len "hľadaním vôbec". Anar
clnzmus a ztvelnosť móžu umel ·b · ť u b ·c · 1 •. 

1
. ca 1 a nuas , 

~o I JC IO US! ~~ neplodným a v konečných 
...-ysledkoeh <lovresť k bolestnérn · • - • 

1 
u poznaruu 

neosozno~t.' Je IO t.vobry. Preto je starostliv·; 
vzťah krJ!lky a teórie k veľkému plod • > 
' t . • h hľ d - ' nemu \ .~Ol'IVYC . a amach a experimentoch icJi 

sen?7.nou. povmnosťou, podobne ako aj upo
zornoya;'lle na falošné snaženia a ch •b ·• 
tendencie. ) ne 

1953, 122 . tz ., VTO, 

~\lapomáhať novátorské úsilie v umení sú~ 
~as~e . . ~namen~ viesť boj s falošným forma
hs tJck~· rn uova torstvom a so , .s• tk . . · · . . . ' e ym1 pre-
pvnu ndaJného novttlorstva. Bez toho je 
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nemysliteľná skutočná podpora plodných 
tvorivých hľadaní. . • . 

V súčasnosti, keď strana. naba?a nas1ch 
umelcov zdokonaľovať svOJe maJstrovstvo, 
úplne sprá,·ne sa zdôrazňujú otázky ~elec
kej formy a tvorivých hľ~d~~ v teJt~ ?b
lasti. Tento proces Je nanaJvys prospesn~· ~ 
priniesol už pozitívne výsledky. Strana vseh: 
jako podporuje boj za umeleckú dokonalo~! 
umenia, no je potrebné stále pamätať, z~ 
v jednote ideového a umeleckého :V um_em 
socialistického realizmu pripadá veduce mies
to prvému - ideovému. Nikdy nemožno z~
búdať kvôli čomu sa niečo robi, v čom Je 
cieľ. :Prehlbenie a obohatenie ideových zá
kladov t\·orby wnelca v konečných dôsled
koch bude hiavnou hybnou silou jeho roz
voja. u , ·edomené chápanie životných pro· 
cesov v ich zložitosti a. protirečivosti je ne
odmysliteľnou vlastnosťou umelca socialis
tického realizmu. 

V súčasnosti pred teoretikmi stojí vazna 
úloha viac tvorivo a prehlbene preskúmať 
metódu socialistického realizmu a jeho prin
cípy. Aj keď :v strede pozornosti sú otázky 
zdokonaľovania majstrovstva, je potrebné 
neustále zdôrazňovať vedúci a rozhodujúci 
význam ideových faktorov metódy socialis
tického realizmu. 

Zosilnenie princípu straníckosti umenia so
cialistického realizmu vždy umožni nájsť 
osprávny prúd v zložitých procesoch umelec
kej tvorby. 

V tomto prvé slovo patrí našej teórii, ktorá 
veľmi zaostala v rozpracovávaní tvorivých 
problémov, ·vypÍývajúcich z aplikácie princí
pu straníckosti v umeni socialistického rea
lizmu. 
Keď v tejto súvislos ti spo.menieme, že 

princíp straníckosti v umeni sa nezriedka 
skúma iba z politických aspektov, .stane sa 
:r,rozumiteľnou naliehavá a neodkladná ne· 
Ýylinutnosť jeho t!loretického rozpracovani~ 
vo všetkých . stránkach .umeleckého maJ· 
strovstva. 

Ešte nic je úplne prekonaná trvanlivosť 
ponímania typického ako kategórie iba ~~
ci;ilnej, politíckej. V našej tlači sa raz kriti
zoval tento jednostranný , a preto aj nespráv
ny názor, Typické bolo obnovenie VO svo
jich právach kategórie .realistického umenia, 
v ktorom ideové a sociálne je neoddeliteľné 
od umeleckého a estetického a nikdy nevy
~tupuje vo forme neobraznej. 

Niektoré dôsledky nesprávneho ponímania 
typického ostali neprekonanými do konca. 
A práve z ponímania typického ako kate• 
górie len . politickej, ktorá sa súčasne vy
hlasovala za základnú a div nie za jedinú 
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sféru straníckosti . v umeni, dochádzalo k to
mu, že s~ranickosf v umeni je tiež kategóriQ 
politická. Zrejme, že pri takom výklade prin
cípu straníckosti sa jeho prejavenie v ume
ní socialistického realizmu skúmalo veľmi 
obmedzene. Toto jednostranné vysvetlenie 
s traníckosti umenia je škodlivé pre jeho roz
voj necháva umelca bez najsilnejšej páky 
pri' riešení mnohých tvo~ivýc!l ?roblém~v, 
ochudob1·mje metódu socmhshckeho reahz
mu, robí ho menej bojovným a cieľavedo
m)·m. 

Pre teóriu socialistického realizmu je m~
moriadne podstatná jednotnosť takýcl~ pOJ· 
mov ako straníckosť a ľudovosť umerua so
cialistického realizmu. Táto jedi_Iota odráž~ 
reálny rozvoj našej spoločnosti, .. v. k_toreJ 
strana a národ sú spojené neriYZlucnynu pu
lami. Strana vyjadruje úsilie ľudu. Ľud v_y
tvára komunistickú spoločnosť pod vederum 
-strany. N. S. Chruščov v svojich prejavoch 
neraz zdôrazt10val, že straníckosť a ľudovosť 
sovietskeho umenia sú neriYZlučné: "Predo
všetkým nemožno stav~ť ~roli s~be p~jem 
straníckosti a národnosh. S1la sovietskeJ s_o· 
cialistickej spoločnosti je y _jednote ko_m~ms: 
tickej strany a ľudu. Pohtlka ko~uruslickeJ 
strany, vyjadrujúca z~kladné záuJ~Y ľu?u, 
tvorí životnú bázu sovietskeho spolocenskeho 
a štátneho zriadenia. Preto by bolo veľkým 
omylom myslieť, že v . našich soviets~ye~ 
podmienkach možno slúžiť ľudu bez aktivneJ 
účasti politiky na uve~eni ~o. živ?!? _komu
nistickej strany. Nemozno Sl z~lat I St s r_u: 
dom, nestoto:Umjúc sa s názornu strany, s JeJ 
politickou líniou. Kto chce byť s ľudom, ten 
vždy bude so stranou. Kto pe'llle stojí na 
pozíciách strany, ten stále bude so stranou. " 1 

Revizionisti, popierajúc nevyhnutnosť stra
níckeho r iadenia v oblasti umenia, v podsta
te stavajú proti sebe st!"anu a ľud, !"oztrhá
vajú pojem straníckosti a ľudovosti.· Poza
dím týchto názorov sú úplne nesprávne pred
stavy o vzájomnom pomere ľudu a strany 
v socialistickej spoločnosti. Nazdávajú sa, že 
ľud má svoje vlastné záujmy, k toré nemôže 
vyjadrovať komunistická strana, a že strana 
má akoby svoje zištné, úzke ciele, v dôsledku 
čoho uskutočnenie straníckej .politiky v ob
lasti umenia a literatúry podľa ich mienky 
iba sputnáva ich rozvoj. V skutočnosti však 
v socialistickej spoločnosti jestvuje ekono
mická a politická jednota ľudu. Preto záujmy 
fudu. tlmočí jedine strana - jeho avantgar-
da, jeho inšpirátorka a vod:kyňa. . 

Ta kto jednota straníckosti a ľudovosll v 
umeni socialistického realizmu vyja~uj_e zre
losť socialistických spoločenských vzťahov 

1) Kommuntst 1957, č. 12, 24 

( 

JAN STANISLAV 

K rečovej výchove spevákov 

S otázkou rozvoja národných speváckych škôl čoraz viac prichádza do 
popredia záujmu využitie zvukových hodnôt jazyka, založených na fone
tickej báze danej reči. Zásady pravdivosti, prirodzenosti, národnej formy a 
zrozumiteľnosti v umeleckom speve obrátili na seba pozornosť umelcov 
a jazykovedcov, najmä fonetikov. V SSSR bolo niekoľko konferencií ktoré 
sa zaoberali vedeckými základmi posadenia hlasu. Prvá taká konf~rencia 
bola už roku 1925 v Moskve; prednášky, čo tam odzneli, vyšli v osobitnom 
sborníku. Moskovské konzervatórium sa stalo strediskom vedeckovýskumnej 
práce v tejto oblasti. Tu sa roku 1928 založilo laboratórium experimentálnej 
fonetiky, v ktorom pracovali V. l . Sadovníkov, J. N. Maľutin a D. Aspelund. 
D. Aspelund (Razvitije pevca i jego golosa, Moskva 1952 12) píše že toto 
laboratóriu!;l sa stalo principiálnou novosťou nielen pre 'ssSR, al~ ai pre 
vš~t~1! kraJzny sveta. Potom vznikli laboratóriá v Minsku, Kijeve, Leningrade, 
Tbdm, Baku, Jerevane, Charkove a na začiatku druhej svetovej vojny exis
tovali podobné laboratóriá už temer na všetkých konzervatóriách, resp. 
vysokých školách. Z týchto laboratórií vyšlo veľa vedeckých prác, týkajúcich 
sa spevu. D. Aspelund (str. 13) uvádza, že podľa neúplných údajov vzni/do 
v rokoch 1930-1940 na jedenástich konzervatóriách okolo 150 prác. Príklad 
sovietskych pracovníkov nasledujú aj iné krajiny. 

U nás sa otázkou umeleckej reči zaoberal 
najmä B. Hála a Klementa Rektorisová. 
B. Háta napísal knižku Mluva ve :wukovém 
filmu (2. vyd. 1946). Z jeho knižky Tech
nika mluveného proievu (Praha 1958) sa 
umelec môže veľmi mnoho poučiť o wne
leekej reči. Kniha B. Hálu a l\1. Sováka 
Hlas, reč a sluch (2. vyd. v Prahe 1946) 
podáva veľmi cenné poučky. 

Otázkou reči v speve sa v osobitnej štú
dii zaoberal riaditeľ fonetického ústavu na 
univerzite v Halle prof. dr. Hans Kreeh 
Hochlaut.ung und Kunstgesang CWissenschait
liche Zeitschrift der 1\lartin-Luther Universi-

jedine zo zákonitosti socialistickej spoločnos
ti. Straníckosť a ľudovosť socialistického u
ménia sú jeho prirodzenou podstatou a jeho 
vyšším kritériom. Na základe toho je pocho
piteľné, nakoľko sú svojou podstatou škodli
vé a nepriateľské všetky pokusy stavania 
straníckosti a ľudovosti proti sebe, resp. ich 
skúmanie mimo ich súvislosti a jednoty. 

Téza marxizmu-leninizmu o straníckosti 
socialistickej ideológie, rozvíjaná a zdôvod
ňovaná V. I. Leninom, je veľkým výdobyt
kom ľudstva. Je potrebné naučiť sa apliko
vať ju v teórii a praxi umenia, berúc do ú
vahy celú skúsenosť boja strany za umenie 

tät Halle-Wittenberg 1957, str. 883-890). 
Predchodca spomínaného profesora fonetiky 
v Halle prof. dr. Richard Wittsack obohatil 
fonetiku umeleckej reči o viac dôležitých 
výskumov a postrehov. Tieto spolu s inými 
prácami zhrnul Manfred Lemmer v článku 
Zur Geschichte der Sprechkunde an der Uni· 
versität Halle (v tomže čas. 1956, str. 189....,.. 
196). Pri príležitosti 50-ročného založenia 
fonetického ústavu na univerzite v Halle 
vyšiel roku 1956 osobitný sborník, venovaný 
otázkam fonetiky a osobitne aj umeleckej, 
ba zvlášť aj speváckej reči. Sbornik nesie 
nadpis Festschrift .::;um 50 iährigen Bestehn 

nového typu, slúžiace záujmom socialistickej 
revolúcie, celú skúsenosť formovania a roz
voja tohto umenia v našej ·krajine, ako a j 
v iných krajinách, ktoré nastúpili cestu so
cialistického rozvoja, povinne študujúc tiež 
skúsenosti pokrokového tlmenia v kapitalis• 
tiekých krajinách. Vtedy sa stane celkom 
jasným, že straníckosť umenia socialistického 
realizmu tvorí jeho ideovo-tvorivý základ. 
Preto je prehlbenie a zosilnenie princípu 
straníckosti rozhodujúcim faktorom v po
kroku samotného umenia. 

(Voprosy estetiki 3) 
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der sprechkundlichen Arbeit an der Martin
Luther-Universität Halle-Wittenberg. Zredi
goval ho Hans I(J·cch a vyšiel vo vedeckom 
časopise spomínanej "univeriity (roč. V, · č. 
3, str. 359-509). Tu je viac príspevkov. 
ktoré sa týkajú rečovej v~·chovy spcvákoY 
a hercov. 

Op)·tali sme sa 1l.Íekofk)•ch odborníkov 
z ncmeck)•ch múzických škôl, Mestského 
divadla v Lipsku, Státnej opery v Berlíne 
~ spomenutého profesora Krecha, ako sa 
v NDR vychovávajú speváci z rečovej 
stránky a ako sa pritom použh·ajú v)•sledky 
fonetick)·ch skúmaní. Zaujímalo nás, ak)• 
r!>zdicl . vjdí divadlo v Lipsku v ponímaní 
jazyka vo formalizme v protiklade s realiz
mom. Táto otázka je Yážna, lebo z jej po
chopenia vyplýva a j celá rečová výchova 
ľudi na j avisku. (Prof. dr: A. Virsíkovcj . za 
pomoc pri prekladaní nemeck)•ch listov vďa· 
lia i na tomto mieste!) 

Uvedieme Lu odpoveď dramaturga Mest· 
ského divadla v Lipsku W. B. Ankela (zo 
6. 12. 1958) . . Píše, že všeobecne treba zo 
strany divadelnej pra.'te konštatovať, že 
problémy fonetiky, resp. celkom všeobecne 
rečovej výchovy, boli, žiaľ, v minulosti 
pTi vzdelávaní dorastu značne zanedbané. 
Nie v poslednom rade nesie za to vinu aj 
úplné nepochopenie systému Stanislavského, 
no tak isto aj úplné . nepochopenie teoretic
kých odkazov Bertolda Brechta. Hovori ďa
lej : "Túto chybu sme však spoznali. V na
šom odbornom orgáne ~ Theater der Zeit~ 
sa viedli nn tomto poli zaujímavé diskusie 
a práve v poslednom čase sa na túto tému 
objavili veľmi cenné publikácie od pani prof. 
Weithaseovcj a pani prof. Kepichovej-Over
beckovej, ktoré sú Vám akiste k dispozicii." 
Uodávam, že ide o knižky: Dr. Irmgard 
Wllithase: Sprechilbungen (Weimar 1953) 
a Luise Kepich-Overbcck: Die Kunst des 
Sprechens (Berlin 1952). 
. Spomenutý dramaturg píše d'alej , že di
vadehtý súbor v Lipsku spolupracuje s ja
zykovým poradcom Wernerom Krynitzom. 
ktorý je riadne angažovaným členom di
vadla. Je "·ynikajúcim interpretom klasic
kej a modernej poézie a je schopný dať 
členom divadla, ktorí v prevažnej väčšine 
s nim velmi radi spolupracujú, veľmi cenné 
rady. Nie j e teoretickým vedcom , ale vy
chádza z praxe umeleckého prednášatefa. 
Docentka Vysokej divadelnej školy v Lip
sku Edita "\VoUová v liste z 24. novembra 
1958 píše, že Werner Krynitz študoval istý 
čas u prof. dr. Richarda Wittsacka, b)•va
lého d.irektora fouetického ústavu univerzity 
v Halle. 

Dramaturg W. B. Ankel odpovedá na našu 
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otázku, aký je podľa ich ponímania rO'.Z:diel 
medzi realistickou a formalistickou fonetic
kou metódou v umeleckej reči. Píše. "Naj

. podstatnejší rozdiel medzi realistickou a 
formalistickou fonetickou metódou by sme 
definovali tak, že formalizmus v tejto oblas
ti sa prejavuje v neplodnom hľadaní aké
hosi schematicky vymedzeného .. ideálneho 
typu~, zväčša je to spojené s úplnou bez: 
zmyslo;.·osťou (Sinnentleertheit) pri spros
tredkovaní učiva. !liaproti tomu realistická 
metóda samozrejme stavia a konzenkvent
nc si všíma organickú konštitúciu a čistotu 
nemeckej javiskovej výslovnosti,. ďalej be
rie do úvahy konštitučnú zvláštnosť jednot
livca a vyučovanie stvárňuje tak, aby sa 
mechanický dril a j pri začiatočníkoch na
hradil, resp. prekonal prizeraním na hodno
tu a orientáciou na obsah." 

Huth \Vollongová z Vysokej školy Fra.nza 
Liszta vo W eimare nám v liste z 3. II. 
1959 podáva informácie o výchove spevá
kov. Píše. "Na -našej vysokej škole vzdelá, 
varne sólistov-spevákov a speváckych peda
gógov a na oddelení sborovej a orchestrál
nej školy budúcich sborových spevákov. 
Vyučovanie rečovej výchovy trvá zásadne 
tri roky a je týždenne rozdelené po jednej 
hodine ako vyučovanie jednotlivcov. 

Popri všeobecných znalostiach fyziológie 
a anatómie hlasu a reči, ktoré sa podávajú 
budúcim sólistom a pedagógom okrem toho 
v osobitnej sérii prednášok, získavajú si 
študenti tech1uckú výzbroj, aby vedeli ovlá· 
dať svoje rečové a hlasové prostriedky. Po: 
kusy o rečové stvárnenie básni a prózy sa 
rozširujú a doplňajú úzkou spoluprácou s 
docentom seminára Stanislavského a s oper
npu školou. Napr. v minulom školskom roku 
bola práca v seminári Stanislavského ukon
čená predvedením Stehlikovej hry ~Cesta 
do života~. Studenti z III., IV. a V. ročníka 
naproti tomu každý rok verejne predvedú 
jednu operu. · 

Popri požiadavke zrozumiteľnosti textu, 
ako aj konania na javisku, ktorá má pri 
dnešnom, čiastočne ešte na divadlo nepri
vyknutom obecenstve ešte rozhodujúcejšiu 
dôležitosť ako pred niekolkými desaťročia
mi, stoji pred budúcim spevákom úloha, 
aby aj hovorené te..'C:ty, obsialmuté v hranej 
opere a operete, zvládol bez poškodenia 
hlasu a bez rozdielu kvality voči spievanémb. 
textu. Moderná opera okrem už spomenu
tého požaduje od stvárňujúceho umelca 
schopnosti; vypestovať tieto schopnosti je 
jedným z našich najväčších úsili. 
Vyhovieť týmto požiadavkám značí pre 

budúceho speváka, aby nielen rozumel !!Voj
mu rečo.vému remeslu, al~ je to podmienené 

aj hlbokým a vyčerpávajúcim vzdelávanim 
a fonno,·aním mladého človeka zo strany 
svojho pedagóga. Na rečový prejav sa ne· 
smieme pozerať ako na činnosť jedného ale
bo viacer)•ch orgánov, ktorá je odtrhnutá 
od jeho celej osobnosti, ale ako nn prejav 
celého človeka, ako na orien tovanie C\Iit· 
teilung) jeho osoby na okolie, čim sa re· 
čový prejav stáva hlboko soriálnym aktom. 
Tento cieľ možno dosiahnuť, iha ak volí· 
me a používame f1 láskové, slabičné a slovné 
c\·ičcnia tak, aby neboli mechnnick)•m ~len
cvičením«, ale cestou k živej reči, ba ču 
1·iac, už živou rečou samou. Technický for
malizmus, ktorý je tu iba sám pre seba 
n ie je únosný ani pri rečovej v)·učbc našich 
študentov, lebo nám ako pedagógom nezá
lezí iba nn povrchovej kultúre, ale na vý
<·hove celého človeka. Z t ýchto vývodov 
istotne · ,·yrastie viacero otázok. Na tieto 
vám aj v budúcnosti radi odpovieme." 'ľak 
končí svoj cenn)• list Huth Wollongová. 
Docent~a Vysokej hudobnej školy v Lip· 

sku 1\Iarita Gottgenová nám poslala· dlhý 
list, ktorý pre jehó dôležitosť odtláčame v 
preklade. Píše : " Dakujeme Vám srdečne za 
Váš list zo dňa 2. 12. 1958. Velmi sa teši
mc, 7-e máme príležitosť na kolegiálnu vý 
menu skúseností, a radi Vám podávame 
zprávu o charaktere našej práce na poli 
odborov, ktoré spomínate vo svojom liste. 

Dovoľte mi ako rečovej odborničke Vv
sokej hudobnej školy v Lipsku, aby so~ 
sa dotkla prvej časti komplexu otázok, 
ktoré predkladáte ... o rečovej výučbe spe· 
vákov, o funkcii fonetiky v javiskovej reči 
n o výučbe, ktorú naši speváci (herci) vo 
fonetike dostávajú~. 

Práca pri rečovej výučbe spevákov je 
v hl~vných črtách praktickej povahy. Ne
P~_stu~eme t~ · na Vysokej škole v Lipsku 
ruJaku e..'C:perunentálnu fonetiku, a nemôže· 
me preto vykázať ani v lastné výsledky tej· 
to vedy a jej bádateľov (D. Aspclund, no
vé vyd. 1954; Panconcelli-Calzia, 1921; von 
Essen, 1953 a iní) na rozširovanie našich 
teoretických vedeck)·ch základov a tieto ve· 
domosti podávame ďalej v teoretickom a 
praktickom vyučovaní, pokiaľ sú potrebnŕ 
n vhodné pre porozumenie a tvorenie re
čových funkcií. Okrem toho sme fonetickej 
vcd~ P?vďační za záväzný slovník výslov
nosll: S1ebs, Deutsche Hochsprache (Biihnen· 
aussprache), najnovšie vydanie 1957. Len 
svojho času prvými (dielo vyšlo prvý raz 
r. 1898 a odvtedy bolo ustavične prepraco
vávané a vydávané) a neskôr d'alej zdoko· 
nalcn)·mi v)·sledkami skúmania bolo možné 
systematicky určiť a popísať hláskoslovué a 
výslovnostné pt"a,·idlá hornonemeckej reči. 

Studujúci (speváci) ·dostávali až do roku 
1957 vzdelanie v . rečovej výučbe, ktoré tr· 
,-alo d,·a školské roky. Ustavične sa stup
nuJucou veľkorysou podporou, ktorú venuje 
naša , -!áda studujúcim a vyučujúcim, bolo 
odvtedy možné predlziť vyučovanie na tri 
roky a umožniť rozšírenie a prehlbcnie ~ 
tomto odbore, takže rečová "výučba spevákov 
sa u nás koná asi v takejto štruktúre a prie
behu: 

V L ročníku : 

Upravenie dýchania (s tým spojené na
sud~nie, rezonanc-ia atď.) . Upravenie tvo· 
rcma . hlások . a artikulačného procesu (aj 
teorettcky) naJmä so zreteľom na odstránenie 
nárečov)•ch prímeskov, čo je v strednom 
Nemecku obzvlášť potrebné a dôležité. ' 

Ovládanie najdôležitejších pravidiel VÝ· 
slovnosti hornonemeckej reči (s predbe·ž .. 
ným cieľom v)·učby hornonemeckej hovo
renej reči) . 

• Ods_tr~enie iných ~ečových chýb, ktoré 
su príležitostne podmienené orgánmi. 

Rozvoj a vzdelávanie hovoreného hlasu. 
Ma~eri~ na cviče.nia: slabiky, slová, slovné 
spoJerua, vety, jednoduchá próza (napr. 
rozprávky a i ). 

V II. ročníku : 

Pokračovanie v práci, začatej v l. ročníku, 
v každom uvedenom smere. 

Dalšie rozvíjanie hovoreného hlasu na 
väčšie požiadavky vzhladom na silu , roz
pätie tónu, na schopnosť modulácie a vy
trvalosť, k tomu ďalšie zlepšenie tvorenia 
hlások, aby sme technicky pripravili reč 
na požiadavky javiska, ba čo viac aby 
sme ho urobili v)•razným. ' 

Prvé pokusy stvárnenia slov na j edno
duchom materiáli, priblíženie k obsahu -
výpovedi - slovnému deju, prebudenie citu 
pre štýl atd' . 

Pr~búdz~nie vlastného prežívania ako vý
chodiskoveJ bázy atd'. Materiál na cvičenia : 
napr. bájky, vhodné básne zo súčasnej 
tvorby a z nášho kultúrneho dedičstva krát
ke operné dialógy, krátke dialógy ~o sú· 
časn)•ch diel atd'. 

V II L ročníku pokračovanie· v práci, za. 
ča tej v I. a II. ro· niku. 

Vypracovanie ďalších výrazových kompo
nentov: dynamika, tempo, kvalita afektu 
náladová poloha atd'. ' 

Materiál na cvičenia: balady ťažké básne 
lyrického alebo epického chardkteru nároč· 
nejš_ia p_róza, operné . dialógy, dialóg; z dra· 
mallckeJ tvorby klasikov a zo súčasnej dra
matickej tvorby atd'. 
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Paralelne s touto praktickou prácou pre
bieha v prvom ročníku pre študentov spe· 
vu prednáška - alebo .lepšie povedané vý
učbové cvičenie, lebo popri čistej teórii po· 
dáva sa tu aj prechod _k použitiu - o fyzio
lógii hlasu, ktorá je rozdelená na: stavbu 
orgánu a funkciu orgánu, teda špeciálne 
ozrejmenie somatologickej (telesnej) a psy
chologickej (duševnej) stránky hlasového a
parátu. 

Po troch rokoch rečovej v)•učby študenti 
spevu skladajú z tohto odboru skúšku, ktorá 
patri k štátnej skúške (jej výsledok je spo
lurozhodujúci), pre ktorú sú teraz nasledu
júce skúšobné predpisy: Voľný prednes a 
stvárnenie: 

1. náročnej balady, 
2. básne zo súčasnej tvorby alebo z robot· 

níckej poézie, 
3. 2 dialógové scény z opery alebo z iné

ho d ramatického diela, prípadne aj m ono
lóg, 

4. čítanie te.xtu z listu (napr. z hudobno
historických diel, biografií hudobníkov alebo 
pod.). 

Popri všetkých týchto krátko načrtnutých 
úlohách, pravdaže, ustavične prebieha práca 
na procese dýchania, na rezonancii a pesa
den! hlasu. Neustále treba pokračovať aj v 
boji proti nárečovým prímeskom - čo je 
pre učiacich sa a vyučujúcich na našom 
jazykovom územi veľká námaha. Snaha po 
výslovnosti, ktorá zodpovedá pravidlám na· 
šej reči, je pritom celkom prirodzená. Okrem 
toho sa usilujeme o čo možno najdokona· 
lejšie rečové zvládnutie odborných hudob
ných slov. 

Zásadnú úlohu v idíme teda vo vy tvorení 
fyzických a psychických predpokladov pre 
rečový výraz, upriam ený na zmysel, ktorý 
má dať študujúcemu možnosť použiť reč v 
procese umeleckého stvádíovania. Pritom sa 
vedome vyhýbame čírej mechanickej alebo 
technickej výučbe, usilujeme sa vylúčiť všet
ky chyby a maniery javiskovej reči , ktoré 
sme zdedili z historicky prežitého a preko· 
naného spoločenského poriadku, napr 
prázdnu krásu zvuku a artikulačnú precíz· 
nosť ako samoúčel , rétorickú deklamáciu a 
prázdny pá tos (zlopovestné »dialógy oper· 
n)·ch spevákov-) alebo na druhej strane len 
naturalistické, hovorovou rečou sploštené in· 
terpretácie te..-xtu (formalistické črty} . Usilu
jeme sa o výchovu správneho spájania ob
sahu a prejavu, vyplývajúceho zo zvlášt
ností stvárľ10vauia dramatického diela (scé
n"y) a z konkrétnych historick)•ch a spolo· 
čenských vzťahov kona júcich (hovoriacich) 
charakterov a ich požiadaviek na javiskovú 
rečovú integráciu (až k pravému pátosu). 
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aby sme tak dospeli k živému, realistickému 
prejavu na báze obsahu a dramatickej funk
cie toho, čo treba prejaviť. 

Chceli by sme našou prácou prispieť aj 
k dosiahnutiu veľkého cieľa: výchovy dob
rých mladých spevákov a predstavitefov 
ľudí pre naše socialistické hudobné divadlo. •• 

Tento list nám ukazuje celú hlbku proble
matiky rečovej výchovy spevákov, jej pros
triedky a jej konečný cieľ . Možno sa nazdá
vať, že v našich podmienkach života po
môže vypestovať tento odbor na patričnej 
výške. 

Opýtali sme sa riaditeľa fonetického ústa
vu na univerzite v Halle prof. dr. Hansa 
Krecha na stav fonetiky v nemeckých di
vadlách. Odpovedal nám listom z 28. 10. 
1958. Píše, že stav fonetiky v divadlác.h a 
operných domoch nie je, žiaľ, ešte veľmi 
priaznivý, lebo ako učitelia (majstri) reči sa 
ešte vždy zamestnávajú vyspievaní speváci 
a vyslúženi herci. Absolventi fonetického 
ústavu však podľa jeho slov ochotne vedú 
kurzy a bolo by možné obsadiť diplo
movanými fonetikm i viacero divadiel. Da
lej píše, že rozlični žiaci fonetického ústavu 
v Halle účinkujú na hereckých a hudob
ných vysokých školách a aj v rozhlase. ľak, 
píše, nastáva bezpodmienečne nepriamy 
vplyv na pôsobenie divadiel. Prof. Krech 
dodáva, že spolupráca s divadlom v Halle 
je veľmi úzka. Vyskúšali celé členstvo he
reckého personálu, radia mu a čiastočne ho 
aj hlasove liečia. Prof. Krech pripomína, že 
členovia divadiel vo všetkých univerzitných 
mestách, ak treba, vyhľadávajú fonetické 
ústavy kvôli terapii. Celkove, píše prof. 
Krech, získava dôležitosť prianie, aby sa 
priberali odborní fonetici, takže sa začína 
jasne črtať vývoj. Studijný plán, pokračuje 
prof. Krech, vo fonetike predvída napokon 
na úseku výhľadov na povolané miesta 
rečových m ajstrov v divadlách. 

Takto objasňuje otázku prof. Krech. Vi
díme, že sa tu črtá nová cesta aj vo fone
tike i v živote realistického divadla. 

Docentka Vysokej divadelnej školy v Lip
sku E dita Wolíová píše, že podľa jej osob
ného názoru umiestenie absolventa fonetic
kého ústavu v divadlách bezprostredne po 
zloženi štátnych skúšok je nemožné, lebo im 
chýbaj ú skúsenosti z divadla, t. j. dosta
točná znalosť požiadaviek jav iskovej pra.-xe 
v ich vzájomných vzťaltoch k rečovej vý
chove hercov (a okrem toho pre svoj Yck 
ťažko nájdu uznanie medzi zväčša staršími 
hercami). Edita Wolíová píše, že si vzde· 
Ianic nadobudla vo fonetickom ústave .,., 
Halle a potom v robote na vysokej divadel
nej škole sa musela mnoho no;.vého doučiť 

a mnoho prepracovať. Toto sú, pravda, 
jasné a očividné okolnosti, s ktorými sa stre
távam e doteraz vždy, k~ď sa opúšťa škola. 
úzke spojenia školy s praxou napomôže a j 
tu r)•chlejšie zapojenie absolventov foneti· 
ky v divadlách, hudobn)•ch a hereckýcr 
školách a zrejme aj v rozhlase a televízii ; 
dôležité je aj v tomto smere poslanie parkov 
oddychu a kultúry. Budúci rečový majster 
sa bude musieť už počas štúdia oboznámiť 
s pracoviskami, ktoré zasa majú študujúcim 
už počas školských rokov vychádzať v 
ústrety. Takto narastú odborníci, hodni toh
to mena, čo budú vidieť problematiku reči 
v patričných ústavoch na širokom obzore 
teórie a praxe. Teoreticky a prakticky na
stupuje sa dnes táto cesta vývinu v naj
rozličnejších odboroch práce. Aj v kultúre 
reči je to oproti minulosti veľký pokrok. 

Státne divadlo vo Varšave nám odpove
dalo, že Poľské divadlo vo Varšave sa ne
zaoberá teoretickými, a čo je horšie, ani 
praktick)-mi otázkami scénickej výslovnosti 
Konštatuje sa, že v tejto oblasti sú v poľ
ských divadlách vážne nedostatky. Hneď sa 
však dodáva, že v uvedenom divadle sa 
zakladá kabinet, ktorý sa bude zaobera( 
t)-mito otázkami. List napísal v zastúpeni 
direktora A. Krasicki. Z listu vidíme, že 
problém javiskovej reči sa aj tu začína hý
bať. 

Odpo,·edal nám aj rektor Stá tnej vysokej 
školy divadelnej vo Varšave J an Kreczmar 
listom z 30. L 1959. Píše, že práca v odbore 
javiskovej fonet iky sa koná v Poľsku Jlll 

divadelných školách. Aj tu má charakter 
výlučne praktický a nemôžeme sa pochvá· 
li(, píše spomenut)• rektor, teoretickými 
spracovaniami metód a smerov tej to p ráce 
Hovorí, že vo varšavskej škole tento pred
met vedie Franciszek Popiól, fonetik-ortofo
nista, odchovanec Inštitútu špeciálnej peda
gogiky, ktorého metóda výchovy (pravda
že, pri zodpovedajúcej usilovnosti žiakov) 
dilva neočakávane dobré výsledky. Oblas( 
jeho v)-učby, pokračuje, zahŕňa hlavné zá
sady techniky správnej scénickej v)•slovnosti 
Estetikou dikcie, píše, zaoberajú sa profe
sori-herci na lekciách hereckej hry a tu sa 
rieši zdanlivý protiklad medzi realizmom 
reči a formálnou technikou výslovnosti. 

Prof. Fr. P opiól v osobitnom výklade 
poukazuje na to, ako nad ustálen ím správ· 
nej poľskej i scénickej výslovnosti praco· 
vala v rokoch 1922-1926 komisia troch 
jazyko,·edcov a troch predstaviteľov Sväzu 
hercov pofskcj scény. Píše, ako roku 1930 
vyšli tlačou pravidlá správnej poľskej vý· 
slovnosti. Poukazuje na ďalšie práce, mc· 
dzi n imi i na knižku Zasady poprawnei w y-

mowy polskiei z roku 1947, ktorej autormi 
b~li prof. W. Doroszewski a Wieczorkie· 
W ICZ. 

P rof. Fr. Popiól píše ďalej, že ortoepická 
stránka poľskej reči sa školí dnes na pod
klade týchto prác na vysokých divadelných 
školách. Pri ustaľovaní výslovnosti u štu· 
dentov divadelnej školy artikulácia, hlas a 
dych z praktickej stránky zaberajú paralel· 
né miesto. Uvádza, že na Poľskej vysokej 
divadelnej škole vo Varšave prednášala fo
netiku niekoľko rokov profesorka fonetiky 
na univerzite vo Varšave H. Koneczna, čo 
nám j e dobre známe. Teraz je starostlivos· 
(ou o výslovnosť študentov na spomenute; 
škole poverený fonetik-ortofonista, ktorý je 
vedúcim ortofonickej poradne, školiacej uči · 
teľov-ortofonistov. Tento pracuje súčasne n o 
poruchách reči, výslovnosti a hlasu. 

Spevák-slavista prof. dr. J erzy Pogonow
ski z krakovskej univerzity napísal teóriu 
spevu pod titulom Teória spiewu (čas. Spie
wak, Katowice, 1948, č. 4-5, str. 4-9, č. 
6, str. 14- 16, č. 7- 8, str. 8- 10, č. 9, str. 
9-12). Autor zhŕňa v tejto práci staršie 
poľské práce o artikulácii v speve a vôbéc 
o teórii spevu. Pred Pogonowským vyšla 
práca Antona Sequarda-Rózanskiego Spól
c:;esna m etody ka spiewu (1937, str. v +56, 
cituje Pogonowski v úvode). J . Pogonowski 
nám píše (25. IL 1959), že starostlivá dban
livosť v speve o ortofóniu a ortoepiu je v 
Taliansku a Nemecku. "Vo vokálnej peda
gogike prikladám veľký význam fonetike -
je to starý vlašský postulát .. . Fonácia má 
súhlasiť s fonetikou." Píše ďalej , že vedec
ky sa o fonetike jazyka v speve píše viac 
na Slovensku ako v Poľsku a že v Poľsku 
by to malo byť inakšie. 

Docent fonetiky na univerzite v Lubline 
L. Kaczmarek píše v liste (17. IL 1959), že 
v Sväze hercov poľských scén sa čím ďalej 
tým viac hovorí o otázke fonetiky v scénic
·kej reči , no nevenuje sa jej toľko pozornosti 
ako na Slovensku. O používaní fonografu 
vo vokálnej pedagogike písal Br. Romani
szyn : Technika wokalna wobec srodkóu
mu::.yhi mechanic:;nei (Kwartalnik ~Iuzycz
ny Vl, 1948, <'·. 21- 22, 252- 268). 

Celkove možno konštatovaC, že v)·učbe 
reči v speve sa dnes venuje veľká pozor
nosť. Vo vedeckom výskume rečovej strán
ky speváckeho umenia na jviac urobili so· 
vietski odborníci. Z praktickej a výskmn
nej stránky čestné miesto zaujímajú nemeckí 
pracovníci. U nás budeme môcť použiť 
v)·slcdky prv)cch i druhých. Najnovším die
lom o spicvanorn hlase je kniha R. llussona 
La ''áix chanté (Paris 1960). O nej inokedy. 
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ANTONIN IIOREJ S 

f-Iudbou :za výchovu človeka našej epochy 
Pred nam i je s••etovy kongres o hudobnej t•ýchm•e. ll!á sa uskutočni( <•o 

Viedni rnk rt 1961. Priprm•uie hn :;/nf.ka U.VESCO: .'Jed::inárodná spoločnos( pre 
hudobnú •·úclzm·ll. Zatia( ani vý:;nační •·ietll'nski činitelia o kongrese veľa ne· 
t•edia, a ako sa. do:;vedáme, do socialistických krajín po:;t·ánhy zatial nero:.oslali 
Zato nič. Ai keá ie to významná udalo;(, nie je a nemôže byt východiskom 
pre áalši ro:;voj hudobnej t•ý chovy u nás, oho ani v žiadnom socialistickom 
štáte. Tento chystaný hongres nie je dôvodom. prečo chceme rozvíri( :::áujem 
n luulolmrí •·ýchovu ,. m•e(a ••iičšej a šir.iei m iere a v hlbšom . dosahu ako do
siaľ a mobí/i:;ot•at detkých ttvetlomelých pracovníhov. 

Poznanie hudobnov~·chrl\·nej cinnosti v kn
pitalistick~·ch štátoch je síce veľmi ui:itočné, 
pre nás však nic je v svojej podstate sme- . 
rodajné. ~a niektor)·ch úsekoch hudobnej 
v)·chovy v oblasti kapitalistického svetu sa 
dosiahli veľmi zaujímavé výsfedky; ·v me· 
todike, prostriedkoch, organizácii v)·chovy. 
okolo ktorých nem!)žeme chodiť nev.šímavo 
a bez úcty k pedagógom a hudobn~'Jll umel
com, ktorí problém hudobnej ,-)·chovy rie
šia. !ažko je však zjednotii sa na zásadách, 
ktoré by platili vo všet kýéh štátoch sveta, 
ro7.del<>ného do oblasti d,·och spoločenských 
sústav - socialistickej a kapitalistickej. Už 
preto nie, že u nás sú ciele : a zmysel hu
dobnej výchovy v podstate iné ako v svete 
kapitalizmu. To musíme mať pred očami. 
treba jasne ,-jdieť, čo chceme my a co sa 
deje tam. 

To, čo sa kedysi robilo u nás, čo :r.aložilo 
ušľachtilé tradície našej hudobnej v)·chovy. 
to nemiešajme so z{tklarln)'l1li problémami 
a zmyslom kapitalistickej '-)•chovy. Naši po· 
prední priekopníci hudobnej v)·chovy od 
Komenského a Blnhoslava až po Hostinské· 
ho, Nejedlého a Helferta vychádzali z budi
teľského úsilia, z procesu národnej obroďy 
z túžby uvoľniť nodené tvorivé sily a po· 
silňovať rast , ·:r.delanosti najširších ľudo,-ých 
más. Tô bola tradícia, ktorú takmer bezo 
zmeny môžeme prevziať aj dnes, v našom 
svete socialistických skutočností, a môžem~ 
pokračovať v podmienkach, ktoré prináša 
so sebou bud"'·anie socializmu a komuniz
mu. 

Ináč sa vyvíjala a , .. yvija hudobná vý· 
chova v kapitalistickom svete. I keď mala 
pôvodne čo najčistejšie korene a ušľachtj){ 
ciele, v procese svojho v)-voja bola čoraz 
,;ac vťahovaná do sféry kapitalistickéhc 
podnikania, ktoré presiaklo ť'e)~· hudobný 
život. Pracovníci v hudobnej v~·chove ka· 
pitalistického sveta si túto skutocnosť ne· 
uvedomujú, nie my ju ,-jdímc z odstupu. 
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ku ktorému sme sa dostali nn ceste k socia· 
Iizmu. Y krajinách, kde majú na hudobnú 
v~·chovu rozhódujúci vplyv akciové rozhla· 
so, ·é spoločnosti, akciové televízne spoloč· 
nosti, akciové naklaclateľské n gramofónov(· 
spoločnosti , koncertní podnikatelia, koncerny 
všetk~·ch možných typov, výrobco\'Ía hudoh· 
ných nástrojov atď., môže sa síce hudobná 
v)·chova opiera( o nadšen)·ch hudobníkov 
a pedagógov, ale jej "-)·voj , ciele a zamera
nie usmerľíujú v)·lučne kapitalistiek! čini
telia. Preto je zameraná predovšetk)'Jll na 
v)·chont a rozšírenie spotrebiteľského okru
hu, podporujú ju, pretože sám jej široký. 
rozvetvený aparát je mimoriadne význač· 
n~'Jll spotrebiteľom všetkých možn)·ch pro
duktov od jednoduchých hudobnín až k 
najzložitejším zvukov)'Jll aparatúram. Nad
šení pedagógovia a hudobní umelci, v kto· 
r )·ch ubíjajú politické myslenie, ani netušia, 
ako ich prácu využívajú na · riešenie kriz. 
Prechádzajú nimi takmer stále ·hudobníci 
z povolania, skladatelia, kníhkupecké a na· 
klndateľské kruhy, výrobn hudobn)•ch ná· 
strojov a iné. Netušia, že v ich · činnosti jf: 
ukfudňujúci liek proti nadprodukcii hudo:b
nikov, proti ich nezamestnanosti a všetkým 
javom, ktoré ako krízové javy kapitalistic· 
kého sveta dopadajú na hudbu. 

To je prvý cieľ hudobnej výchovy. Majú 
oň záujem v)-robné a obchodné zložky, ope
rujúce v oblasti hudby. Táto stojí v pozadi 
širokého \')·chovného hnutia. Iba na dru· 
horn mieste je záujem o estetický rast šir· 
šfch vrstiev. Rozbor prostriedkov, metód a 
inštitúcii hudobnej v~·chovy v kapitalistic· 
k~·ch krajinách ukazuje, že t)'Jllito vrstva· 
mi sú meštiaci, a nie široké masy pracujú· 
ceho ľudu. Rozbor by, prirodzene, ukázal, 
že hudobná výchova ich sveta nie je taká 
jednostranná, aby sn viazala iba na roz§í· 
renic n v.;·chovu konzumentského okruhu o 
na v)·cho~·u estetickú. Tak ne,·inne sice vy· 
zerá, ale ňou nie je. Je to oblasť široká, 
ro:r.ľnhlá a meštiaci jej mocný aparát po-

u7ivajú operatívne v záujme svojej idooló· 
gic. 

Už z dosiaľ povedaného je jasné, že medzi 
n ašou hudobnou \')·chovou a výchovou v 
kapitalistickom svete sú nepreklenuteľné roz· 
diely v jej chápaní, zmysle aj poslaní. To 
však nevylučuje spoluprácu na niektorých 
úsekoch metodických, technických i orga· 
uizačných. Kaša hudobná výchova pôjd< 
d ak svojou v lastnou cestou. To preto, ž~ 
vyrastá v celkom nov)·ch spoločenských 
skutočnostiach, v etape socialistických "i'· 
robn)·ch vzťahov, že má pred sebou neob· 
mcdzené možnosti ,·)·voja a nádherné, ne· 
ohraničené úlohv. 

Dnes ešte nemôžeme vyhlásiť, že smr 
už v etape plného rozkvetu tohto pracov· 
ného úseku, spojeného s osudmi našej hud· 
by n jej úlohou , . ďalšom vý,·oji oboch 
našich národov. !'l'fožno však s náležit)'111 dô
razom vysloviť toto; 

1. Vývoj hudobnosti a hudobnej vzdela· 
nosti nášho ľudu je nepredstnvit eľný bez 
dobrej a cieľavedomej hudobnej výchovy; 

2. bez hudobnej ' 'ýchovy by zastal roz· 
voj našej hudobnej kultúry, oslabili by Sl? 

tvorivé sily hudby a nastali by eh,ile je; 
ncnapraviteľného úpadku. 

Pred nami je etapa, v ktorej sa budeme 
musieť zaoberať hudobnou výchovou sústav· 
ncjšie ako doteraz. Sjazd socialistickej kul· 
túrv nnznacil. že sme dosiaľ náležite nevv· 
užili jej silu. Tiež uznesenia politbyra KSC, 
ktoré sa tohto problému dot)•kajú, naznaču
jú, že by . sa mala v oveľa intenzívnejše; 
miere využiť v ideologickej fáze triednehc 
boja a socialistickej kultúrnej revolúcie. A 
takáto je tiež skutočnosť. Hudobná v)·chova 
ako taká nezasiahla do vytvárania nášhc 
kultúrneho života ako organizovaný a 
usmerňovan)· celok. R oztrieštená na rôzne 
útvary a činy jednotlivcov, vyvíja ·sa zi
velne. To neznamená, že by jej nebolo. 
Sme štátom, ktorý sa môže pochváliť celou 
armádou nadšených praco,·níkov v hudob· 
nej výchove a pozoruhodným aparátom 
zložiek, ktoré svojsky zasahujú do procesu 
hudobnej výchovy ľudu. No to, že nemá 
riadiace stredisko teoretické, metodické, ho· 
jovné a iniciatívne, oslabuje jej silu a vplyv 
na úspešn)· a sústavn)· rozvoj hudobnéhc 
vzdelania nášho ľudu. 

Tak by to, prirodzene, nemalo byť. Ak mô
že existovať Medzinárodná spoločnos( pre 
hudobnú výchon1, ktorá si osobuje právo 
ovplyvňovať hudobnú v)•chovu na celej 
zemeguli, mala by byť u nás aspoň organi· 
zácia, k torá by sa starala a ovplyvňovalo 
hudobnú výchovu v našom socialistickom 
štáte. Bohužiaľ, zatiaľ jej však nik neposky· 

tuje ani prístrešie a jej problé·my sa neriešia 
a keď, tak len ako okrajove, celkom náhodne 
a príležitostne. ~o raz, a to čo najskôr, sa 
do osudov našej hudobnej v)·chovy musí 
zasiahnuť s plnou zodpovednosťou, nemož· 
no si myslieť, že všetko, čo máme (od 38C 
základn~·ch hudobn)·ch škót a ľudovej tvo· 
rivosti až k 14- symfonick~·m orchestrom t' 

14 opern~-m scénam), je dostatočný aparát 
ktorý zvládne hudobnú 'i•chovu nášho fu· 
du. 

Hádam by už bolo načase ujasniť si vlast
nú úlohu hudobnej výchovy v našej socia· 
listickej spoločnosti. Tá celkom iste nespo· 
<"iva v 'l'ozvíjaní toho, čo chcela dosahovaf 
kapitalistická hudobná výchova; v ro7.širo· 
vaní spotrebiteľského okruhu alebo - ako 
,·yhlasujú daktorí naši teoretici - v boji o 
nové obecenstvo. To by znamenalo jedne 
a to isté; zvýšiť počet ľudí, ktorým by umel
ci hral.i a skladatelia komponovali - inými 
slovami - zaistiť umelcom možnos( odbytu. 
Na takúto nepolitickú službu, z ktorej by 
profitovala iba jedna vrstva, sa ľudia ne
budú prepožičiavať s veľkým nadšením. Hu· 
dobná ' i·chova v socialistickom štÓ. te mlÍ 
inú, o,·eľa vyššiu úlohu ako bojovať ·o novť 
obecenstvo :... musí bojovať o nového člo · 
veka. Bojovať svojimi špeciiick)'l1li metó· 
dami a , :šetk)·mi prostriedkami, ktoré mé 
k dispozícii, ako aj vytváraním nových 
prostriedkov. Je samozrejmé, že získava( 
nové obecenstvo hudobnej produkcie je tici 
jej cieľ, ale· iba čiastočný. Základn)'Jll cie· 
ľom je boj o nového človeka. Ten sa musí 
roz,·inúť na dvoch frontoch, z ktor)·ch prvý 
je prípravou na druhý. Nn prvom fronte 
ide o výchovu širok)•ch más ľudu k hudbe, 
k hudobnému chápaniu, ako aj k aktívnej 
účasti na jej pestovaní, na druhom frontf 
je v)·chova ľudu hudbou. Toto smeruje k 
potlačcniu všetkých m eštiackych prežitko' 
,.o , ·edomí ľudu, k novému mysleniu, práci, 
činom, životu a citom, ktoré sú dôstojn{ 
pre nového, socialistického človeka, vstupu 
júceho do komunizmu. 

Asi tak)• je zmysel socialistickej hudobne' 
výchovy. Do ,-šetkých dôsledkov sa líši od 
kapitalistickej už t)'Jll, že chce obsiahnut' 
skutočne čo najširší okruh pracujúceho fu· 
.tu v našom štá te. Nechce byť iba prostried
kom estetickej výchovy, ale jej poslaním, 
aby účinne pomáhala upevňovať komunis· 
tickú ideológiu vo vedomí ľudu. V tom sú 
základné rozdiely medzi kapitalistickou P 

socialistickou hudobnou , ·)•chovou. Daktorí 
naši pracovníci tohto odboru ich však nevi· 
deli a odvádzali pozornosť od nových, veľ · 
k)·ch cieľov hudobnej výchovy k nepod· 
statn),n . Hudobná výchova nn všeobecno-
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vzdelávacích školách a boj o počet hodín, 
to bol hlavný cieľ, pre ktorý sa zabúdalo 
na rozsiahlosť, šírku a pestrosť hudobno
výchovnej problematiky a nevyčerpateľné 
množstvo ciest, ktorými hudobná výchove 
môže hromadne vplývať na ľudové masy 
Zabúdalo sa na organizačné zabezpečenie, 
ale najmä na vlastný politický význam tej
to činnosti. Preto prišlo obdobie stagnácie 
a prešľapovania na mieste, stagnácie, ktorá 
zasiahla okruh pracovníkov, zaoberajúcic" 
sa teóriou hudobnej výchovy, ktorí všali 
neboli dostatočne oboznámení s novými sku
to~nosťami našej revolučnej doby. 

Sjazd socialistickej kultúry túto situáciu 
odhalil v celej oblasti estetickej výchovy a 
vyniesol na povrch úlohu, ktorá je v oblasti 
kultúry zo všetkých najdôležitejšia: "vy· 
pestovať najužšie spojenie a zomknutosť u
melcov so životom ľudu", a druhú, nif 
menej dôležitú: "pôsobiť umením na vý
chovu ľudu". V čase triedneho a ideologic
kého zápasu sú to základné úlohy, pred kto
r)"111i umenie stojí, úlohy veľkého politické
ho dosahu. Také sa mohli zrodiť ibn v so· 
cinlistickej spoločnosti, a to s cieľom upev
niť jej ideologické korene a pripraviť člo
veka na prechod do komunistickej spoloč
nosti. Z toho vyplýva pre každú oblasť u
menia veľká historická aj spoločenská zod
povednosť. 

A tu, pred touto úlohou, sa končia n 
musia končiť rozpaky hudobnej výchovy ako 
dôležitého úseku hudobného frontu, musí sn 
jej otvoriť nová vývojová a bojová etapa. 
Tu je tiež príčina, prečo treba hudobnú 
výchovu ako rozfahl)• mnohostranný celok 
zjednodušiť, zaktivizovať a usmerňovať v 
jednej línii s tvorivými silami k základné
mu cieľu: k ideologickej socialistickej pre
výchove človeka hudbou. 

Povedzme si hneď, že túto základnú úlo
hu hudobná výchova sama splniť nemôže. 
To je úloha, siahajúca za hranice jej mož
nosti, prináleží ta kmer bczv)•hradne jadru 
celého hudobného frontu: skladateľom. 
1\Htrne by bolo všetko úsilie o výchovu 
a prevýchovu ľudových más hudbou, keby 
hudobné diela neboli naplnené duchom so
cializmu, ideologicky pevné a presvedčivé. 
Hudba by nemohla splniť '~·t)·čenú úlohu. 
keby mala na jej dosiahnutie k dispozícii 
väčšinou diela z minulých čias, presiaknuté 
meštiackou ideológiou, myšlienkami, ktoré 
ustavične sputnávajú človeka s cirkevným. 
feudálnym a meštiackym svetom, ani vte· 
dy, keby mala k dispozícii aj diela pokro· 
kových skladateľov, ktoré sú ideovo rozpa
čité, polovičaté a ustráchané. 
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Tento vrcholný problém tvorby nespadú 
do sféry hudobnej výchovy. Ten musia vy
riešiť skladatelia za podpory kritiky a hu
dobnej vedy. Hudobná výchova, ak ju 
chápeme ako kompaktný pracovný a 'mno· 
bostranný celok, môže vykonať dôležité prí
pravné práce predovšetkým vo výchove ľu
dových más k prijatiu novej tvorby, ktorá 
nesie nové myšlienky, formuje city socia· 
listického a komunistického človeka. Výcho
va a prevýchova človeka hudbou má svo~ 
dôležitý prvý stupe1'í, a ten sn nedá obísť: 
výchovu ľudí k hudbe, výchovu, ktorá pri
praví r nhšie a účinnejšie prijatie novej tvor
hy širokými ľudov)·mi masami. 

To je dnes najvlastnejšia pracovná oblasť 
hudobnej výchovy. A nie bezvýznamná 
naopak. Preto ju nepodceňujme. Nie je to 
sféra rýdzo kultúrnopolitická a nie je to 
sféra len pre pedagógov. Práve preto, že 
takou kedysi bola, že bola presýtená " kultúr
trégerstvom", "osvetúrstvom", ale chudob
ná na tvorivé podnety a ideovú bojovnosť, 
upadala, až takmer ustrnula. 

Výchova ľudí k hudbe, ak by mala byť 
iba čistou teóriou, výchovou pre vých·ovu, 
neviedla by k ničomu, bol by to bastard, 
nevhodný pre socializmus. Pre nás je vý
chova ľudí k hudbe prv)'lTl stupňom vý
chovy ľudu hudbou. Tu sa ľud učí hudobnú 
abecedu, poznáva jednoduché hudobné útva
ry, hudobnú reč, hudobné myšlienky, uči 
sa preberať a vnímať myšlienky a city skla
dateľa, ktoré on svojím dielom tlmoči. Tu 
sa učí poznávať všetky hudobné výrazové 
prostriedky, čo je v hudbe staré i nové, a 
mal by sa učiť rozoznávať, čo z toho no· 
vého je pokrokové u čo reakčné, čo je 
meštiacke a čo je už socialistické. 

V predchádzajúcej etape sa hudobná vý
chova ešte tak ďaleko nedostala. Mala síce 
veľa kádrov, ale iba v niekoľkých prípa
doch schopn)•ch alebo aj ochotných rozo
znávať nové a pokrokové od starého a chá
pať politickú úlohu hudobnej výchovy v so
cializme. 

Co nebolo - bude. Hudobnú výchovu s 
tvorivou a ideovopolitickou iniciatívou po· 
trebujeme pre výchovu ľudu k hudbe, ako 
aj pr·e v)•chovu ľudu hudbou. Nebude také 
fazké vytvoriť pre ľíu ideové riadiace stre· 
disko, keď tu máme 'vrcholnú ideovo-tvorivú 
organizáciu: Sväz československých sklada
teľov. Inde nemôže byť. Kto má riadiť a 
vytyčovať smernice výchovy ľudu k hudbe, 
ak nie hudobni vedci a koncertní umelci, 
kto má vytvárať rozhodujúce a nové pros
triedky, novú hudbu, ak nie skladatelia? 

ZOLTÁN HRABUSSAY ,. 

Béla Bartók a Bratislava 
Di'uz 25. marcn upl!)mdo 80 rokov, čo v 

Nagyszentmiklósi (tera::; Sannicolaul 1\Iare 
" Rumunsku) uzrel stJetlo sveta jeden z 
najväčších hudobných zjavov 20. storočia, 
veľh(J maďarsk!] skladateľ, klavirista a hu
dobný vedec, geniálny, nekompromisný prie· 
kopníh modernej hudby · - Béla Bartóh. 

.\"ie je účelom týchto riadkov zhodnotiť 
jeho umelecký prínos a hudobný odkaz, to 
by si vyžadovalo dlhé predpráce a objem
né štúdie. Chceme poukázať iba na nie
ktoré vzácne momenty z jeho =.ivota, htoré 
súvisia s Bratislavou, lide strávil čas( svo
jej mladosti a kde sa vracal aj v mužnom 
vel\ u. 

Po ot.covej smrti, ktorého malý Béla stra
til, lieď mal iba osem rokov, jeho matha 
"yučovala v rôznych mestách bý.,alého 
Uhorslw, aby moll/a vychovať syna i seba. 
Ta/i. sa rohu 1893 dostali do Bratislavy, hde 
miru/ý Bartóh skončil gymná::;ium a roku 
1899 zmaturoval. Pamätná doska na b(Jva
lom gymnáziu (budova niekdajšieho /dari
ského hláštora, tera::; Peclagogichej lmi:.nice) 
hlása Bartókov význam aj al;o zberateľa 
slovenských ľudových piesní a svedčí o tom, 
že Bratis lavčania nezabúdali na svojich vel
kých mu:Oov. 

Vlastnou matkou začatá prvá hudobná 
výchova dostáva v Bratislave pevnejšie obry· 
$Y pri . štúdiách u Ladislava Erhela, syna 
vý;.načného maďarského skladateln a diri
genta Ferenca Erkela. K rýchlemu hudobné· 
mu dospievimiu mladého wnelca v nema• 
lei miere prispel aj priqtelshý styk s Emom 
Dohruínyim (neshôr známym mad'arshým 
klaviristom a skladateľom), o štyri rol>y star
sim synom bratislavsl>élw profesora, výbor
ného čelistu Fridricha Dohnányiho. A tahto 
podliutý dostáva sa Bartóli. do Budapešti 
na Hudobnú akadómiu, kde sa naplno roz
vinul jeho bohatý hudobný talent. 
Počas ďalších štúdií zostávajít Bartókove 

vzťahy k Bratislave naďalej :Oivé. Roku 
1904 usporiada v Bratislave u:. al•o vyspe
lý klavirist« dva l>lavírne lioncerty. Prvý 
koncert bol 22. januára. Na ríom odzneli 
vedla ~kladieb Schuberta, Schumanna, Cho
pina, Liszta a Saint-Saensa aj Bart6hove 
vlastné sldadby, a to: Scherzo, Fantázia a 
Etuda pre la.vú rul>u. Tento Bartúlwv prvý 
&ratislav~ký koncert bol vo ve[ hej sieni 
župného domu (teraz budova SNR na Ok
tóbrovom námest_í). Kým kritika velmi vy. 
chválila Bartókovu mu::;ika.litu, technilil.', 

prednes a vôbec klaviristichú zdatnosť, o ie
ho sli/adbách hovorí velmi rezervovane. ll 
obecenstv~ bol jeho úspech aho klaviristu 
tie:. velmi velký. 

Ján Bat/ia v svojej recenzii v Pressburger 
Zeitung pripomína udalosť, kt.orá sa odo
hrala tie=. v rohu 1904. Vtedy na príhovor 
Bat/wv (on sám s/i ro mne pripisuje zli$luhu 
G. Giancel/imu) Hans Richter, dirigent ett· 
rópskeho formátu, sa ujal Bartóka a pred
•·iedol v Manchestri Bartókovu symfonichú 
báseň " Kossuth". Pri te i príle:Oitosti vy stu· 
pova/ Bartóh aj ako klavirista. • O Bartó
hovom bratislavslwm lwncerte Batl>a v y 
zdvihuje, =.e Bartóh pôsobil dojmom prie· 
bojného hudobníka a v irtuóza. 

· Bartókov druhý lioncert rohu 1904 v Bra
tislave pripadol na 10. novembra. Vtedy 
predniesol vo velkej sieni Radnice m : i. 
Beethovenovu Sonáttt op. 26, Chopinovu 
Baladu f mol, Schumannov Karneval, od 
F. Liszta Variácie na tému J . S. Bacha 
'Veinen-Klagen, Funérailles, Cantique ďamo· 
ur a Jle{istov valčíh, ako aj svoju trans
kripciu na Straussovu Sehnsucht (Túžba). 
Bartókov úspech ako klaviristu bol aj ten
tohrát velký, Bat/ia tlmočil svoje mbjektív
nc zá:.ithy v letmých poetických ná::;nalwch, 
zaiste pod dojmom "vidín Schumannovho 
Kamevaltt. 

Další vzácny zá:Oitol• sa naskytol v sÚ· 
ri.~/ os/ i s Bartóliom pre Bratislavčanov hon
com roku 1913, keď sa v slávnostnom čísle 
časopisu "Pressburger Zeitung", vydanom 
h 150. výročiu jeho :;a/oženia, zjavila Bar
tól>ova hlavíma skladba. Redakcia časopisu 
toti=. požiadala významných žijúcich hudob
ní/wv, l>torí mali v::;ťahy k Bratislave, aby 
toto jubilejné číslo obohatili. Bartúh ochotne 
vyhovel výzve a zaslal ruhopis svoiej s/dad
by "Danse orientale" s venovaním, htorá 
bola odtlačená aho príloha Bathovho člán
lm " Pozsony als Mttsihstadt" (Bratislava 
aho mesto hudby) "o vianočnom slávnost: 
nom 76-strano.,om čísle " Pressburger Zei
tung" (viď obrázkovú prílohu). 

Po I. svetovej vojne vidíme Bartóh:a opäť 
v Bratislave. Dría 16. apríla 1920 tu kon
certuje vo velkej sieni Reduty. Vystupuje 
aho priehopník novej hudby, smelý hlása
teJ svojich svojrtíznych sliladieb, htoré však 

• Viď: Nevydané listy Bélu Bnrtókn v 
Archíve mesta Bratislavy, Slovenskú hud.ba 
1958, 10, str. 446. 
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vtedy ešte nenašli porozumenie. Obecenstvo 
aj kritici sú udivení a čakajtí od budúcich 
generácií, aby pochopili nartókove myš
lienky a výrazové pro.~triedky. · Na tomto 
koncerte medzi inými svojimi dielami pred
niesol ai svoju Rapsódiu op. 1. pre klavír 
a orchester, kde klavírnu úpravu orchestrál
nej časti verne tlmoNl Alexander Albrecht. 
Bart6kov žiak a priatel, bratislavský sklada
tel a dirigent. - Ako Llalších Bartókových 
oclcl&ovancot• a šíri tel ov j eho umenia v Bra· 
tislave treba spomenúť Stefana Németha-Sa· 
morínskeho, dlhoročného sbormajstra Spe
vokolu Bélu Bart6ka, a Helenu ·Gáfforovú 

Roku 1926 (24. novembra) sa zúčastnil 
Barták na koncerte mu:Ského sboru bratis· 
lavského spollw Toldy-Kiir, kde ::ahral :.o 
velkých ovácií ::o svojich skladieb prvú 
časť Co/ind (rttmunské piesne), prvú Néuiu 
a Tri klav írne burlesky. 

Roku 1931 sa sbor spollm To/dy-Kor pre· 
t voril na " Barták Béla-Dalegyesiilet" (Spe· 
vokol Bélu Bart6ka). Pri tejto pr!leiitosti 
Barták prednášal v Brati$la1•e 4. marca 1931 

" ::rkadlovej sieni Primaciálneho paláca na 
tému: Vplyv ludovej hudby na hudbu 
umelú (A népi ::ene hat tisa a mil::;enére) 

Táto problematiha, v laorej bol Barták 
najpovolanejším odborní/wm nielen v teórii, 
ale i v praxi, ho ::amestnávala niekoľko de
saľrnt'í. Jeho obsiahle zbierky slovenských. 
maďarských, rumunských a arabských pies
ní obsahujú vyše 30 000 rôznych ludových 
m elódií, ::; toho asi 2 600 slovenských. Zbier
hu sl01•enských piesní dal Barták ešte za 
I. CSR · k dispo::;ícii Matici slo<·enskej na 
spracovanie a publikovanie. 

Pre rôzne prekti~ky sa však a~ tera::; po
darilo aspo1i čiastočne reali::;ovať túto úlohu 
a dať 1•erejnosti do rrík prvtí čas( tohto 
nesmierneho bohatstva. Slovenská akadémia 
••ied vydala prvý zvä::ok tohto diela roku 
19:í9 pori názvom "Sloveruké ludové pies
ne". Dúfajme, že čoskoro budú nasledova( 
ďalšie ::;vä::ky tejto publikácie, čím naj· 
krajšie uctíme Bartókovo jubileum a jeho 
nehynúce zásluhy o bratislavský hudobný 
život a o slovenskú hudbu. 

2:o života Svä:zu slovenských skladatefov 

Komisia pre veľké formy Sväzu sloven
ských skladateľov na svojom zasadnutí 
uskutočnila prehrávku II. symfonie lšu 
Krejčího za prítomnosti autora. Uvodné 
slovo povedal dr. JiR Pilka. 

Vedenie skladateľskej sekcie zameralo sa 
na prípravu konferen cie o malých hudoh
n )·ch formách a n a umelecké a kultúrno
politické akcie, súvisiace s konferenciou. 
Umelecká časť a návštevy skladateľov, kon
certných umelcov a hudohn)·ch vedcov 
uskutočnia sa v čase od 20. do 25. júna 
v Banskej Bystrici a inde v Stredosloven
skom kra ji. 

Hudobnovedecká sekcia SSS diskutovala 
o návrhu osnov hudobnej v)·chovy na vše· 
obecnovzdelávacích školách na základe ma
teriálov Výskumného pedagogického ú stavu. 
Dalej sekcia rozdelila úlohy na prípravu 
konferencie o mal~·ch hudobn:'·ch formílch. 
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Sekcia koncertn~·ch umelcov prejednala 
niekoľko prihlášok do Sväzu slovenských 
skladateľov. Novinkou v práci sekcie budú 
pravidelné interpretačné semináre z dielá 
niektorého nášho súčasného skladateľa. lc~ 

cieľom je vytvárať nové podmienky pre 
spoluprácu skladateľa, interpreta a hu dob
ného teoretika. 

Začiatkom tohto roku zastavili sa n a svo
jej cest!! po Sovietskom sviizc a štátoch fu· 
dovej demokracie aj u n ás v Ccskosloven
sku japonskí skladatelia Yasuji Kiyos::; a 
Komei Abell. - V Bratislave navštívili Hu
dobnovedný ústav SAV (oddelenie pre 
folklór), v Ceskoslovenskom rozWase vy po
čuli si preh rávku súčasn)·ch d iel našich au
torov a na besede v Sväze slovenských 
skladateľov zoznámili sa s hudobným dia
ním u n ás. V domove Slovenskéh<t ľudo
vého umeleckého kolektívu v Rusovciach, 
zúčastnili sa generálnej skúšky súboru a 
s veľkým záujmom si prezreli pracovisko, 
ako i prácu súboru. 

Sovietski skladatelia na p rehrivke naiilch diel v SVilze alovenských Šklaífatefov. Ne obrizku zfava: 
D. Kardoi, J. Mart:rnov, E. SUehoii, D, Kabalevsk!J Foto: CTK 

VZACNI HOSTI.-\ \' SSS 

Pri prílúitosti Prehliadky súčasnej česko
slovenskej hudobnej tvorby v rámci 40. v)•
ročia oshív KSC navštívila našu vlasť de
legácia sovietskych skladateľov, ktorej člc!~
mi boli: národný umelec D. ll. KabalevsklJ, 
arménsky skladateľ A. G. Aruťjuňan, re
daktor časopisu "Muzikaľnaja žizň" a 
skladatl'f \'. A. Biely j, hudobný vcrlcc u 
kritik I. .\Iartyn ov a leningradský skladatcf 
V. !'1. Salmanov. 

V dt'wch 2. a 3 . marca t. r . hosťovala 
delegácia na Sväzc slovenských ~kladate
fo,·. V boh atom programe svojho b'l'atislav
ského pobytu vypočuli si naši vzácni h os
tia na prchrávl, e v Sväzc slovenských skla
dateľov niekoľko sklmlieh zo súčasnej slo
, ·cnskej hudobnej tvorby a diskutovali o 
nich, nko aj o našej tvorb e vôhec, ktorú 
n.ickoTkí z hostí mali možnosť sledovať v o 
' -ývoji p osle rlných desať rokov, a konšt n
to, ·nli jej vzostup. - Zúčastnili sa tiež nn 
koncert e Slovenskej fi lharmónie, ktorú diri
goval hosťujúci japonský dirigent Takasi 
Asahina. 

Ccskoslovenský rozhlas pripravil koncert 
svojho orchestra, k torý pod vede1úm diri
genta J ozefa Svobodu uviedol sklad by A. 
Aruťju1'1ana, V. A. Bieleho, J . Cikkera, D. 
D. Kabalevského a E. Suchoňa. Koncertn 

s.."'- , 
:Sa zú~astnili P!>Sluchó.či bratislavských h u
'dobných ~k61 ä ' Státneho konzerntór ia, kto
r)·m autori sprístupnili niekoľkýwi slovami 
sv oje p redvádzan é skladby. 

Po koncerte sa roz,·in ula s n ašim i mil)•
mi hosťami rozp rava o hudobnom živote 
v SSSR, ktorú viedol prom. historik L. 
Mokrý. 

Sovietski umelci zúčastnili sa v Sloven
skom núrodnom divadle aj na predstaven í 
opery " SYiitopluk", ktorú vysoko ocenili. 

Nn Katedre hudobnej vedy u v~·chu,·y 
Filozofickej fakulty Cu iverzity Komenské
lw usporiadal sa v rúmci metodologicko
filozofických seminúrov v januári t. r. celo
d enný seminár na tému "Filozofické problé
m y estetiky súčasného umenia". P o hlav
nom referá te vedúceho katedry dr. E. Si
mímka odzneli koreferáty doc." dr·. J . Kre
sánka, dr. L. Burlasa, dr. V. Sedivej, dr. 
V. Fedora a .\J. Filipa. Po koreferátoch sa 
rozprúdila ,-cľmi spontánna a zaujímav:'1 dis
kusia, k torej sa zúťastnili temer všetci prí
tomn(. Vzhľadom n a závažnosť n iektor)·cb 
uzáverov a náhľadov budeme podstatnú ťasť 
,·ysloven~·ch názorov publiko,·ai , . našom 
časopise. 



Mozartova ~arovríá flauta na scéne SND 

Mária Kl~oliová (Pamina) a Andrej Kucharský 
(Tamino) v inscenácii čarovnej flauty 

Foto: 'Podhorský 

Nové naštudovanie Carovncj flau ty, ktoré 
uviedla opera SND dľía 4. februára t. r., 
dáva prcdovšetk~·m podnet k úvahám . o 
problematike súčasného prístupu k operam 
minulosti alebo, ak sa na tú istú vec di
vamc z iného aspektu, o problematike vzťa
hu novátorstva a tradicie pri inscenácii oper
nej klasiky a o tom, ako si ~ieto problémy 
riešili autori tohto predstavcma. 

Pri každom súčasnom uvedení historic
kého operného diela ide v podstate o vy
stihnutie jeho hlavnej idey a j t~ predsta
venie bez zbytocn)·ch zahrnliev.ajúcich a 
skresľujúcich balastov, naopak, ide o jej 
umocnenie pomocou súčasných umeleckých 
prostriedkov, vyzdvihujúcich jej pokrokov ú. 
podstatu. Pravda, to vyžaduje veľmi citlivé 
rozlišovanie medzi tým, čo je podstatné 
a čo nic, čo je prebytočn)• i:asový n~nos .a 
čo zd•·avá t1·adícia. Co sa t)•ka vysllhnutm 
myšlienkovej podstaty Carovnej flauty a 
odstránenia jej nepodstatných prísad, mož
no. s po!latim režiséra W asserbauera celkom 
súhlasiť. Lebo bez ohľadu na to, či vychádza 
z vtedy veľmi módneho námctového- qkru-
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hu egyptských a vôbec exotických luiazských 
mys(érií, slnečného kultu ap., jej hlavná 
hodnota, ktorú l\Jozartov ľudský formát a 
veľkosť jeho umenia vyzdvihujú z dobovej 
zakotvenosti v ideológii osvietenského meš
tianstva na vyššiu, širšie a dlhšie platnú 
etickú rovinu, je v jej mravnom obsahu: 
v myšlienke víťazstva dobra, t. j. pokroku, 
repr~zcntovaného v opere ľudskosťou a 
múdrosťou Sarastrovou a jeho bratstva, nad 
zlom, t. j. reakciou, reprezentovanou tem
n)•mi silami ríše kráľovnej noci, a v krás
nej myšlienke možnosti mravného rastu ľu
dí (Tamina a Paminy), ktorí v tomto boji 
stoja na strane svetla. Preto \\'asserbauer 
veľmi správne odstránil akékoľvek narážky 
na slobodomurársku symboliku i všetky ná
znaky egyptského mysticizmu. 

Co sa týka ďalšej kardinálnej otázky sú
časného prístupu k historickému_ hu~obn~
dramatiekému dielu, otázky scémckeJ reali
zácie, sú tu v podstate dve možné cesty: 
rešpektovať historickú slohovosť diela (ten
to spôsob si zvolil Felsenstein, ktorý vy
chádzal z toho, že Carovná flauta je vlastne 
ideálnym dozncním barokového divadla), 
alebo ho uchopiť pomocou súčasnej skratky 
a náznaku bez historických reh·izít. Autori 
bratislavského predstavenia si zvolili túto 
druhú cestu, ktorá posky tuje bohaté tvárne· 
možnosti. Celé predstavenie ovláda sympa
tická snaha o jednoduchosť, ktorej sa pod
riaďuje výtvarné riešenie i práca s hercami . 
Jednoduchosť, ktorej účelom je jednoznač
nosť ideového tlmočenia, je však iba jed
nou stránkou realizmu na opernej scéne. 
K jeho (fa!Sicmu, neobyčajne dôležitému 
znaku sa však, zdá sa, na bratislavskej o
pernej scéne ešte stále nedospelo: k súčas
nej výtvarnej slohovosti, hoci aj tá je pri 
súčasnom videní historického diela nevy
hnutná, ak to má byť skutočne dnešný po
hľad, a nie kopírovanie .predstavení spred 
desaťročí , nový pohľad, a nie !radovanie 
predchádzajúcich slohových naplavenín. J e 
to v lastne čudné: nové li nie slohu nášho 
veku sú nám už samozrejmosťou v archi
tektúre, na nábytku, na krásnych tvaroclr 
výrobko,· z porcelánu a skla atď. atď. -
iba na opernej scéne sa s nimi nedajbože 
stretnúť. V Carovnej flaute sa od čierneho 
horizontu odrážajú kľukaté ornamenty te
paného železa, také obľúbené v meštiackych 
interiéroch, a zlaté olivové ratolesti, štylizo
vané v akej si nadčasovej pl'Votnosti. (Scé
na je prácou l\liloša Tomka). Ako krásne 
by sa dali veci, nevyhnutné pre pochopenie 

deja a vytv01;enie potrebnej, a~osféry, na
značiť v smclych, moderne c1tenych tvaroch! 
Toto je naša najvážnejšiu výčitka novej 
inscenácii Carovnej flauty. Ostatné sú viac
menej podradného charakteru a t)·kajú sa 
niektorých detailov vý tvarnej a režij nej re
alizácie. Ad vocem výtvarná skratka na 
scéne: tu treba pripomenúť, že jej konkrétna 
fot·ma a miera je daná p redstavami , ktoré 
v divákovi nevyhnutne vzbud zuje text. Di
vák sa napríklad prinajmenej mierne začn
duje, ak Tamino spieva o stlpoch a bránach, 
on však vidí iba už spomenuté železné 
(resp. zlaté) ornamen ty. Alebo: spieva sa o 
hadovi, a divák s údivom v idí akéhosi roz
J?rávkového šarkana s niekoľkými hlavami. 
Co sa týka škrtov v texte: sú správne a 
prospešné kladnému prijatiu súčasným divá
kom. R adili by sme však pouvažovať ešte 
o ďalšieh. Napr. na mieste, kde Sarastro ho
vorí, že "aj smrť je bránou k vyššej múd
rosti" (? !), alebo pri výrokoch o ženách, 
podmienených dobou a spoločnosťou, v kto
rej muž pokladni ženu, hospodársky od neho 
zá";slú, za menejcenného tvora. Dramatur
gický zákrok, ktorým sa Monostatos od za
čiatku zaradil do skupiny predstaviteľov 
síl zla, pokladáme za vhodný. 

Niektoré poznámky k réžii : Náhle zja
venie Sarastrovho bratstva za odtiahnutou 
O{lonou, jeho centrálne a frontálne umiest
nenie pôsobí trochu primitívne, ako v sta
rom bábkovom divadle. - Prečo sa Saras
trov ľud zjavuje vždy s obiln5'1Ili klasmi v 
rukách, akoby bol odskočil z dožinkovej 
slávnosti? (Prečo vôbec musí "ľud" v bra
tislavských operách takmer vžd y držať niečo 
v ruke? Nie je to podce•'íovanie diválta? 
Ako keby potreboval takúto naivnú pomoc 
pre sociálne zaradenie alebo pochopenie cha
rakteru určitej skupiny ľudí - zatiaľ čo to 
výborne chápe zo samotnej hudby.) Cierny 
horizont, viac než oprávnený v ríši kráľov
nej noci, hy sa v slnečnej ríši Sarastrovej 
dal vari nahradiť vhodnej ším riešením. Zá
voje na javisku nie sú podľa nášho vkusu, 
ale zrejme vyhovujú vkusu majstra \Vasser
bauera, lebo sa zjavujú takmer v každej 
nim režírovanej opere. Nn šťastie je ich v 
Carovnej flaute už menej ako napr. v Sad
kovi, takže je nádej , že ich bude postupne 
ubúdať a že azda vymiznú celkom. - Po
známky ku kostýmom Marcela Pokorného: 
Výborný je kostým Papagenov, ktorý vy
plýva z režijného pochopenia Papagcna ako 
jednoduchého človeka z ľudu, pritom čias
točne pripomína aj tradiciu jeho "operné
ho" zjavu. Dobré, aj farebne, sú kostýmy 
!udi Sarastrovej ríše a jeho bratstva. Od 
vcelku vydaren)·ch kostýmov sa nepríjemne 

Anna MartvoňovA v 6!obe Papageny a Juraj Wie
dermla. ako Papageno 

Foto: Podhorskf 

odrážajú farebne nezladené, vulgárne kr ik
ľaYé plášte troch dám kráľovnej noci (čer
vený, zelený, fialový). Aký kr'ásny farebný 
efekt by sa tu dal dosialmuť napr. tromi rôz
nymi od tienkami tej istej farby (napr. fia
lovej). Treba pripomenúť, že aj vo voľbe 
farieb existuje "opernosť" a mala by už 
konečne ustúpiť dnešnému farebnému 
vkusu. 

Z výkonov spevákov sa vyzdvilmjc Papa
geno Juraja ~Viedermanna pôsobivým, vkus
ným l,.~rcckým podaním i zmyslom pre mo
zartovskú singspielovú štýlovosť spevu. !\Já
ria Hubová vzbudzuje úctu ncmennou spo
ľahlivosťou speváchho i hereckého poda
nia. Drahomíra Královcová úspešne bojo
vala s indispoz!ciou a bezchybne zvládla 
svoj ťažký part, nie je jej vinou, že jej skôr 
lyricky ako dramaticky odtienený hlas nie 
je schopný v plnej miere vzbudiť ilúziu o 
kráľovnej noci - vládkyni zla. Kucharský 
je muzikálny a vypracováva sa herecky a 
výrazovo, nezdá sn však, že hy úmerne 
dbal aj o sústavný technický "kondičný tré
ning". Hadraba je sympatickým Sarastrom 
zjavom i spevom. Aj Sekera ako Monostatos 
- podľa nového dramaturgického poňatia 
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rue ibn smiln)· a zlý černoch, ale aj "~lu
žobník tmy" - zodpovedá požiadavkám 
tejto postavy. Martvoňová a Martvoň sú 
v svojich menších úlohách d obrí a spo
ľahliv! alw vždy. E nscmbly, také dôlezité 
v Carov nej flaute , kecľže tvoria vyše polo
vice vše!kých čísiel , boli vyrovnané a pod
statne pri; peli k úspechu predstavenia. Vy
rovnaný, i keď nic vžti y dosť slohov ý vý
kon podali najmä tri dámy !Háľovnej noci 
(Peň:d.liová, Hanáková, lllasarilwvá). Traja 
chlapci !Stamberová, \!llwvá, C:.ikalová) sa 
priaznivo uviedli sviežosťou zjavu, pohybov 
a sľubnými mladými hlasmi. (Tu treba vy-

zd,·ihnúť aj pohybovú spoluprácu Márie 
1\frcí:.hovei.) Dvojspev dvoch člen')v Saras
trovho bratstva Simanovského a Voitlm znel 
t•·ošlm tvrdo. Výkon orchestra pod vedením 
Tibora Freštt bol jeden z najlepších v tejto 
sezóne. H rali l\lozarta so zjavnou chuťou, 
ba čo viac, aj mozartovsky. 

Ako celok sa nám Carovn:í flauta napriek 
niektor)·m menej vydaren)·m jedn:>tlivostiam 
ja,·í ako kladný prínos do repertoáru opery 
SND. Je to predstaven ie sympatické, re
žijným prístupom i vcelku vyrovnaným v)·
konom operného kolektívu. 

Viera Sedivá 

Niekoľko úvah nad prvou operou o našich dňoch 
(Príspe••oh. clo diskusie 

D:ho, nepochopiteľne d lho čakali všetci, 
čo majú radi hudbu, na deň, keď zaznie 
prvá československá opera, ktorá sa rozo· 
spieva a rozohrá o dnešnom živote. Koľko· 
krát sme na mnoh ých he;edách a pri n:i· 
hodných stretnutiach so záujemcami o hu· 
d obné umenie ťa7.ko hľadali odpovecf na 
časté ot{•zk y o súčasnej opere. Nie vždy sa 
d ebntujúci uspokojili s odpoveďou, poukazu· 
júeou na ohlazn:>sť úloh y zachytiť súčnsn:>sf 
v hudobnodramatickom diele, čo vznik:í 
ce!é roky. Dlhé mesiace sa rodí libreto, dlhé 
m es ace r · hí skladat eľ klavírnu skicu, dlh(: 
mesiace pracuje nad partitúrou, dlhé tý.ldnc 
sa partitúra rozpisuje pre jednotlivých spe· 
vákov a hráčov orchcstrn a len potom na
st:Í.\'a d .hé štúdi um zloži tého organ izmu, a· 
k)·m je operné divadlo , nú mô.i;e dielo ve 
vylJrúscnej podobe zaznieť pred prvým' 
pos 'uch:ícmi. O čo ďalej je zatiaľ samotný 
život proti zohraz:>vanému deju, život, ktor)· 
dnes speje prudko . dopredu! 

To je zaiste jeden z v1Unych problémov 
pri J'e diz:'1c i súčasnej opery. Nul ale či 
rozmel'llé súčasné di ~la ostatných umelec
k ) ch oula• tí - ci u l ide o román a či nn· 
numen tálnu skulptúru - nevyžadujú svo.' 
tas? A vznildo u~ nejedno! Napokon -
i kC!ľ predsa len proces vzniku opcrnéhc 
d :ela je vplyvom súhry nun hých čini teľov 
najzdlhavejší, jednako sú v dne:inom živote 
základni- idey a problémy, ktoré nezanikajú 
ani zajtJ'a ani pozajtra, ktoré, súc stvá rnené 
v umeleckom d iele, uudú mať v.l:dy čo po· 
vcdnt'. Takto vyznelo mnoho diskusii. l'ä t· 
násť •·okov sme však museli čakať. 

Nie je azda náhoda, že naša prvá súčasná 
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o Holoubkovej Rodine) 

opera vznikla práve nn Slovensku, ktoré od 
Suchot•ovej zakladateľskej Krútňavy má 
v opemej tvorbe nesporne primát. Pre mno
h )·ch však bolo prekvapením, že sa prie
kopníkom sta l Ladislav Iloloubek, ktorého 
doterajšie skladateľské dielo dosiaľ nedospe
lo k vyš:lím vrcholom. S veľkým napätlm 
sme očakávali premiéru i u n :ís v Prahe. 
kde o opere len zriedka prenikali kus~ 

zprávy. 
Je pochopiteľné, že sme nečakali, ký m 

Rodinu uvedú v Prahe, ale mnoh! z ná! 
podľa možnosti dochádzali na prem éru ale· 
bo na reprízy d o Bratislavy. Navštívili sme 
teda jedno z reprízových predsta vení spo· 
!očne s prof. dr. Antonínom Syehr.lm a dr. 
Jaroslavom Jiránkom. Našu zvedavosť na 
dielo nezmenšili ani dve navzájom si odpo· 
rujúce kritiky - Kará~kova z Hudého práva 
a Cavojského z Kultúrneho života. Chcem 
zdôrazni ť hneď na počiatku, že sme mali 
z výsledku H olouhkovej dlhoročnej práce 
radosť. Nielen preto, ze "prvá" svojho druhu 
a odboru má vždy určitú výsadu a v ý hodu 
pri zhodnotení, ale preto, že sn tu H Jhub· 
kovi dielo skuto('ne pod arilo. Pred divákom 
rozvíja i dnes stále živú, aktuálnu proble· 
matiku. Ci temer každý z nás uepreävt> 
a nerieši spo!u s otázkami svojho zaradenia 
do spoločenského diania i rozp:~ry svojho 
súkromného života a či ešte v.ldy nedo· 
ehádza k prirodzen)'ffi názorovým stretnu· 
tiam medzi generác:ami, či ncpo/.orujemc 
sami v sebe i v svojom okolí čoraz prudšf 
vývoj v nás samých? Ani prostredie roľnfc· 
keho dru žstva pred niekoľk)'ffii 1·okmi nic 
je dnešku ce.kom cudz1c a nepodobné. To 
je v~ak len prvá stránka operného diela. 

v Holoubkovej opere Rodina sa 
úspeine uviedla ako predsta
vltefka tle ~eny Kristina Kusá , 
členk a. oper:v SND. Na s n ímke 
5 Jurajom Martvoňom ako Ka-

rolom Pe trákom 
Foto: Pod~orský 

Akfl sri nám javila hudobná stránka? J e 
sym patické, že z H olouhkovej hudobnej reči 
v tejto opere cít iš nielen profesion:ílnu úro· 
vett, ale i zauja tie, úprimnosť, a preto pô· 
sobí prcs,·edčivo. J e pravda, že po tejtc 
stránke n ie je Rod na v pravom zmyslE 
s(o,·n no, ·átorsk)·m dielom, ktoré by pod· 
statn )·m spôsobom p osunulo naše hudobné 
umenie dopredu. Je pravda, že opera nepri· 
nášn po hudobnej stránke ani mimoriadne 
v ýrazné a otrasné vrcholy, ktoré b y uch vn· 
covali a zrýchľovali d ych. Na druhej strane 
je však nesporné, že celé dielo je h udobne 
vd1cne vypracované bez slabých, ncvkus
n ých hluchých miest. N iet mnoho nových 
opier, o ktorých možno toto povedať! 

Po preds tavení, ktoré malo navyše pc 
všetkých stránkach veľm i d obrú a vyrovna· 
nú interpretačnú úrovdí, pobesed ovali smE 
si s Ladislavom Holoubkom o vydarenom 
diele a pohovor.li i o niektorých momentoch 
ktoré hy stáli za úvahu pre prípadnú ďalšiu 
redakciu diela: v opere zatiaľ naj pr~svedči· 
vejšie a najsympatickcjšie vychádza postava 
starenky. Správne sn povedalo, že diele 
b y potrebovalo post aviť proti - či presnej· 
šic vetlľa nej rovnako hlboko pochopenú 
postn,·u už v)·slovnc dnešnú. O to viac by 
holo možné napr. vliať viac radostnosti a 
zaujatia do inak prekrásnej, tklivej postavy 
matky Heleny, ktorú však oslabuje príli~ 
mnoho H t pasiv it y a b:~lesti. Tak isto by 
opere osoži. o h l b~ ie n presvedčivejšie po· 
dan:c 13ozeninho ľudského obratu, ktorý v 
dnešnej podobe pôsobi nielen málo prcsved· 
čivo, ale i trochu operetne. Kone5ne by bolo 
mo~né zamyslieť sa nad záverom opery, 

--.;.,..,._ _ __. __ i 

k t n•· ~· Ka rolov)-m lwjúcnym n:iYratom v 
moml'ttlc llcleninej smr ti predsa len pôsobí 
podľa môjho presvedčenia trochu sehema· 
lieky. 

Záverom však chcem znoYu opakovať: 
H oloubkoYa Roďna je i v dne~nej podobe 
dielo vydarené. Je jeho zásluhou, že je prvé, 
zásluhou našej lmd obncj kultúry však bude, 
ak nezostane jedin)·m. 

M. Ladmanová 

Z ..,-yše štvorročného študijného pob y tu 
v Sov ietskom sväze sa vrátil choreograf 
Karol Tóth, ktorý je prvým slovenským 
absolventom Státneho inštitútu d ivad elného 
u menia v l\loskve v odbore choreografie. 
Do Brat slavy prišiel spolu so svojou man
želkou Rumunkou l\fáriou Preoteasovou, ab
solventkou toho istéh:> učilišta, ktorá v ba
letnom súhnre Slovenského národného di
vad la posilní sólistické kádre. Prvou insce
náciou, ktorú prip ravuj e Karol Tótl1 s ba
letom SND, bude PM v btírke od Kara-Ka
j eva. 

Moslwvské d ivadlo opery Stanislavského 
a Nemi roviča-Dančcnka uviedlo premiéru 
opery Ovad od A. Spadavekkiho, autora 
opery Strečok, ktorá mala premiér u i v Ces
koslovensku. Libreto na nové Spadavekkiho 
dielo podľa rovnomenného románu E. Voj
niča n upísa1 A. Keller. 
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slovenská detská opera na scéne SND 

Slovenské národné divadlo privítalo dľío 
31. decembra 1960 v svojom hľadisku po
četných poslucháčov najširšej vekovej škály. 
Premiéra detskej opery Miloša Koľínka 
"Ako išlo vajce na vandrovku" totiž do di
vadla prilákala nielen dl'ti, pre k toré pra
covníci divadla túto hudobnú rozprávku na
študovali nad svoj pracovný úväzok, ale i 
dospel)•ch, ktorí sa tu objavili či už ako 
sprievodcovia svojich najm~nších _alebo ak~ 
zainteresovaní posudzovatelia leJlO prve: 
slovenskej detskej opery, ktorá sa objav;lo 
na scéne SND. (Kowalského opera " Hoz
právka pri praslici" bola toúž uvedenú na 
jar r. 1960 Mestskou agentúrou pre koncerty 
a estrády. 

Nie div, že opera vzbudila veľk~- záujem. 
veď jej vydarené predvedenie brallslavským 
rozhlasom a televíziou zoznámilo už počet · 
n ých poslucháčov s pútavou hudobnou re· 
čou skladateľa, ktorý p ri m elodickom o 
ham1onickom formovani v)Tazného libreto 
J ely Kr: méryovej bohato začrel do klenot
nice českej hudby, aby podľa primeraného 
vzoru usmernil tok svojich hudobných myš· 
lienok. 

Sťaslllá voľba d vo.i'ákovsko-smetanovskej 
romantiky a stručného hudobného vyjadro
vania Bohuslava 1\Iartinú sa podieľa na zrode 
umeleckého diela, ktoré svojimi veľkými a 
rôznorod ými kvalitami plne prispeje k hu· 
dobnej výchove našich deti. 

A bola to práve uvedená skutočnosť, čo 
pôsobila pri voľbe námetu i počas cele; 
kompozičnej práce. Vieme, že Miloš Kon· 
nek sa mládeži a deťom prihovára ,..;ace
rými skladbami, avšak detská opera, ktorú 
napísal úmyselne pre deti v ranom veku, 
má zábavným spôsobom prispieť k rozvinu
tiu hudobných schopností, k poznávuniu u
m elých skladieb a súčasne má jej obsah 
pôsobiť na stvárnenie ich charakteru. 

Skladateľ, ktorý v opere dáva slovo veľ
kému symfonickému orchestru, blíži sa v 
hlavn)•ch hudobných p rejavoch zvieratiek 
detskému naturelu a používa iba jednoduché 
rytmy a intervaly, ktoré si dieťa môže ľahko 
zapamätať. 

Dominujúca myšlienka víťazstva dobra 
h ad zlom, dôkaz sily, prameniacej z ucele
ného kolektívu, to všetko zanecháva v det
skom srdci iskričku jej realizovania v ich 
dennom živote. 

Predvedenie Koffnkovho diela spolu s det
skou operou sovietskeho skladateľa Griga· 
rija Kompanejca "Vlk a sedem kozliatok" 

. nás samovoľne vedie k. porovnävaniu. Za-
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tiaľ čo G. Kompancjcc nechllva celé dejové 
úseky, napr. scénu u kováča a mlynára, bez 
akéhokoľvek hudobného pozadia, Miloš Ko
fínck sYojou hudbou výsti žne charakterizuje 
dej, ako i jednotlivé vystupujúce zvieratká. 
Určitú výhodu však majú Kompanejcove 
"Kozliatka" proti KoHnkovmu "Vajíčku" 
v tom, že skladateľ tu necháva ústrednú 
picse•'í kozliatok zaznieť viackrát. čím umož
ňuje deťom lepšie si ju zapamätať. Skoda. 
že KoHnko,·a neobyčajne pôsobivä pieseň 
o svetielku zaznieva v celej opere il>a raz, 
a tak sa čiastočne vymyká z detskej pamäú. 

Po stránke hudobného prejavu orchestra 
musíme povedať, že porovnanie s rozhlaso
vým predvedením vyznieva pre divadelný 
orchester negatívne. Zato však scénická vý
prava, k torä bola zverená Pavlovi Gál>orovi, 
ako i kost)'lny - nanhovateľom k torých 
bol Marcel Pokorný, pôsobia príjemne svo
jou realistickou jednoduchosťou. Iba o kač
ke a morke by sme mohli podotknúť, že sa 
im nedostáva výrazného diferencovania od 
ostatných operencov. Réžia Júliusa Gycrme
ka, ako i nadšenie, s ktorým herci - spe
váci pristúpili k vytvoreniu jednotliv)·ch 
.postáv rozprávky, si zasluhujú pochvalné 
uznanie, či už to bola Anna Hornungovä 
ako Vajko-utekajko, 1\largita Skyvová ako 
I(ohút-časomcrač, dr. Tatjana I\lasarikové 
ako Kačka-klebetnica alebo ostatní členovia 
divadla, ktorí sa na predvedení oboch det
ských opier podieľali. Osobillle treba spo
menúť Vilmu Jamnickú-rozprávačku, ktorä 
výstižnou moduláciou hlasu a pútavým pred
nesom uvádzala poslucháčov do jednotli
v)•ch opern)·ch scén. 

Kolektív pracovníkov SND spolu so skla
dateľom M. Koi'ínkom úspešne zaradili do 
hudobnej výchovy našich najmenších hudob
nú fonnu, s ktorou sa ešte nestretli a ktorá 
má byť predprípravou na chápanie ver
kých hudobno-scénických diel. N estači to
tiž, aby sa začalo s prebúdzaním hudobnosti 
neskôr. V dnešnej dobe sme sved kami toho, 
čo zapríčinila negácia hudobnej výchovy 
mládeže v minulosti, a sna7.íme sa rôznymi 
koncertmi so starostlivo voleným progra
mom a patričn)'m výkladom príslušných 
skladieb vychovávať našich pracujúcich k 
poznaniu náročných operných a symfonic
kvch skladieb svetového repertoáru. Ak teda 
n~chceme, aby i ďalšie generácie boli ochu
dobnené o. poznanie vysokohodnotných diel 
hudobných géniov, musíme sa všestranne 
starať o rozvíjanie hudobnosti už u tých 
najmenších. J. M. Miúik 

"Pánska volenka" na Karlíne 

Jedným z "úzkych profilov" naš<'j ~účas
nej hudby je nepo.~hybnc opereta. K dte!a~ , 
ktoré majú vyplnit medzeru v tomto ~anr1, 
pribudla úspešná "Páns~a ~olenka" Ttho.ra 
Andrašo, ·ana. Úspešná uz aJ preto, že kral· 
ko po uvedení na bratislavskej Novej scéne 
máme možnosť vidieť ju aj v Prahe v ~t.át· 
nom divadle na KarUne, kde mala premteru 
19. januára t. r. . . 

Dejová kostra operety, libreto ktoreJ voľ
ne napísal Jaroslav Rozsíval podľa mo tívov 
poviedky náro~n~ho umele? Jan~a J esen· 
ského je vefmt JCdnoducha: V IStom slo· 
vensk~m malom mestečku (asi okolo roku 
1910) sa chystá bál. Celé mestečko žije v 
znamení príprav na veľkú udalosť. Sijú sa 
nové šatv, dohovára jú schôdzky, rezervujú 
tance a ·pod. Do tohto ovzdušia nečakanf 
vpadne oddiel vojakov, ktorí sa hodlajú v 
mestečku ubvtovať. Malomeštiacke paničky 
i dievčatá ;ú očarené zlatými epoletami, 
šviháckymi fúzikmi a "noblesn)·mi" spô· 
sobmi oficierov, výkvetu obrancov c. k. 
monarchie. Tak je to i v rodine pána hlav· 
ného slúžneho Zoltána Lá.lika, u ktoréhc 

sa ubytuje sám pán oberst (plukovník) . 
Miestni príslušníci "silného pohlavia", me· 
dzi nimi aj pán dr. Branecký, podslúžny, 
ináč ženích Lálikovie Olinky, vidiac hrozia· 
ce nebezpečenstvo, chcú, aby sa ples odložil. 
Odkvitajúca pani Láliková, "matka plesu" 
a hlava rodiny, má na vec iný názor : chce 
- vari naposledy vo svoj om živote - niečo 
"zažiť", dupne si - a ples bude! 

Oficieri sa stanú pánmi situácie. Domáci 
parketoví levi sú načisto odstavení. Sedia 
vo v)•čape a zalievajú svoj žiaľ, medzitým 
čo ich manželky, nevesty a dcéry sa vy
krúcajú v náručí švárnych oficierov. Zrazu 
však v ktorejsi podnapitej hlave skrsne 
myšlienka: vonku sa ozve trúbenie na po
plach - to nachmelený mestský hasič Hviz
dák skúša, či ešte nezabudol, čo sa kedysi 
na vojne naučil. Páni oficieri sa presne 
podľa foršriftu zoradia a opúšťajú sálu. 
Za nimi odchádzajú sklamané ženy a chlapi 
pokračujú v svojskej zábave. Pravda, na 
druhý de1'í sa všetko urovnä a život beží 
ďalej .. . 

"Pánska volenka" je teda, ako vidno, zr· 

f;. Tčdňáková (UIIkovi), 1. 1a11da (UIIk), l . Koalčko"' (Olinka) a M. Zavrel (Branecký) v pralskej 
lascenicll Andral<wanovej Pinskej • olenk7 Foto: K. Drbohla• 
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kadlom, ktoré odráža a zobrazuje svet. 
patriaci nenávralncj minUlosti, svel, nacl 
ktorÝm sa dnes už možno len usmievať 
Dra~atického konfliktu tu niet, máme tu 
však veľmi vtipne nadhodenú a rozpraco· 
vanú zápletku, ktot·á je ·súčasne praniero· 
vaním malomeštiackeho pokrytectva, karie· 
rizmu, falošnej pozlátky, prudérie a práz
dnoty, pravda, bez trápnych polopatizmov 
a ošúchanej operetnosti v zlom zmysle slo· 
va. Hoci dielo načiera do "nedávnej" mi· 
nulosti, je v istom zmysle i námelovo aktu · 
álne: tým, že zosmiešľíujc a paroduje, uka· 
zujc, aký človek nemá byť. Veď malomeš· 
tiacke nectnosli strašia ešte aj v našej sú
časnosti. 

Hoci sa o operete hovori ako tzv. "ľah· 
kom žánri", v prípade "Pánskej volenky" 
treba podčiarknuť, že skladateľ si svoju úlo
hu nijako nezľahcil. Hudobne i scénicky 
stvárniť takýto námet je o to ťažší oriešok 
že prostredie a čas, v ktorých sa opereta 
odohráva, môžu skladateľa veľmi ľahko 
zviesť k napodobeniu starej a preži tej ope
rety, teda k ľahkým a lacným "víťazstvľtm". 
V prípade "Pánskej volenky" to tak nie je 
Tibor Andrašovan, práve v tomto od:1ore 
skúsený a ostrieľaný sklad•1tef, sa Zl'ejme 
mnohému nau"il z klasickc:j _operety; mie
stami síce začujeme známe intonácie (napr. 
v duete Olinky a dr. llrancckého v prvom 
dejstve a vo vojenskom pochode), lenže to 
nie je svedectvom neschopnosti skladateľa 
V prípade takýchto intonácií a názvukov, 
ktoré nám niečo pripomínajú, ide o pros
triedky dobovej a situačnej charakterizácie, 
ktoré ako také veľmi dobre zapadajú do cel
kového rámca a úcinne napomáhajú vy
kresliť atmosféru "starých zlatých čias". 
Celkove možno povedať, že Andrašovanova 
hudba je nielen invenčne bahatá a preky
pujúca dobrými poetickými nápadmi (napr. 
valčík, polonéza, "Pieseň o víne" atď.), ale 
aj náročná. Skladateľ ovi nejde o kliesnenie 
nových ciest, ale o pohľad dnešného človeka 
na svet secesie, na svet navoňavkovaných 
salónov a bontónu "comme il faut". A ten· 
to pohľad je nesporll'! spr{tvny: bez nepra· 
vej romantiky. ale i bez obhrublých natu· 
ralizmov. 

Kolektív karlínsl;ych umelcov. si dal na 
"Pánskej volenke" veľmi záležať. Predo· 
všetkým je potrebné a spravodlivé vyzdvih
núť mimoriadne starostlivú a zodpovednú 
prácu dirigenta, orchestra, sólistov i sboru, 
ktorým sa veľmi dobre podarilo tlmočiť 
ťažkú, hutnú a náročnú Andrašovanovu par
titúru. Početne veľký orchester karlínskeho 
divadla pod vedením Miroslava Homolku 
podal všestranne skv<>lý, až koncertne bri-
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lantný výkon. Pre celkovú mimoriadne vy
sokú úroveň hudobného naštudovania je 
príznačná napr. i taká zdanlivá maličkosť. 
že napr. husľové sólo primá;a na začiatkÚ 
druhého dejstva (Petr Va.'lek) bolo zahraté 
so strhujúcim temperamentom. Je nepo
chybné, že hudobne) naštudrl\'anie diela je 
najsilnejšou stránkou pmzského predstave
nia. Zo sólistov nesporr•e do•ni r~rwala Ga
briela Tŕešňáková ako pani L:,i,ko ~·á, Jaro
slavu Koníéková v ú)('~. " Glinky a Jindncb 
Janda, predstavit eľ blavn{·ho slúžneho Zol
tána Lálika. Pravda, i r,stntnf pôsobili veľ
rni sympaticky - uapr. :VIiloš Zavŕel (dr. 
Branecký) si SV"JÍm prednesom "Piesne o 
vlne" plne zaslíú.il O\'ácie obecenstva. 

Co sa týka inscenácie diela, ako aj režij
ného prístupu u poriatia, nemožno) hovoriť 
o objavnosti. Režisér Rudolf V~dral a. h. 
sa usiloval skôr o solídnu n ptt:rn yslenú 
koncepciu a o vyvážené stvárraenie diela 
a nepúšťa! sa do riskantných e-xperimentov. 
To, že sa až úzkostlivo vyhýbal všetkému, 
čo by mohlo viesť k povrchnému zdaniu 
honby za efektom, j e sice samo •Jsehe vari 
chvályhodné, no nemusi to vždy dobre vy
páliť. Treba priznať, že karlínske predsta
venie "Pánskej volenky" ,·yznťlo trocha 
akademicky - vtipu. ~vihu a espl'ilu by tu 
mohlo byť trochu vine. Záner i libreto si 
to priam žiadajú. Nedost;ttok zmyslu pre 
humor sa ukázal r.ajm:i na postave krajčír
skeho majstra Sásik r, (Joseí Jmzoušek), kto
rý ako nositrľ konu.;nť'~t i m,l.:>l dostatočne 
využitý. Na d• •thej sh~:n:> textom niekto
rých premietnn)·ch diapozitlvov chýbala cel
kom jasná sír\islosť s tým, čo sa na javisku 
dialo. 

Prognóza .,Pánskej volenky" je mimoriad
ne dobrá. Dobré prijatie nielen v Bratislave, 
ale i v Prahe, je prísľubom, že Andrašova
nova opereta si časom ziska srdcia milovnf
kov dobrej hudby. R' h d R ba ,~ te ar y r".. 

tuDOVA HRA SO SPEVMI A TANCAMI 
V BRNE 

V dramatických dielach E. F. Buriana 
signalizovala česká kultúra nástup nového 
divadla a negáciou konvenčných diel svojej 
epochy prejavila manifestačný príklon k 
tradícii českého rudového divadla, vyzna
čujúceho sa neotrasnou vierou v život, lás
kavým a bujným humorom, etickou silou 
i hnevným protestom, bohatou divadelnou 
štylizáciou skutočnosti i zrozumiteľnou mo· 
rálkou. Inscenáciou Vojny, jedného z naj-

Hudobné trio v bäbkovom di
vadle Estráda vo výklade 

Foto: Peter Lacko 

populárm-jších diel E. F. Buriana na tc..xt 
ľudovej poézie, sa Mahenova činohra v 
Brne celkom zámerne prihlásila k Buria
novmu umeleckému odkazu a spolu s hrami 
V. Majakovského, B. Brechta a R. Rolanda 
otvorila cestu k modernej českej javiskovej 
básni, v ktorej recitácia, melodráma, spev. 
pantomína, tanec, herecké gesto, orchestrál· 
ny sprievod, ornamentika i nefalšovaná krá· 
sa nn náznakov)'ch dekoráciách tvoria ob
divuhodnú výrazovú jednotu a jedinečnú 
ilúziu skutočnosti. Niet lu sentimentality ale
bo falošnej lyriky, ale celé predstavenie, 
režírované Z. Kočovou, dýcha ušľachtilos
ťou, mravnou tendenciou a posilimjúcou ľu
dovou zábavou, tak isto ako aj ostatné 
Burianove hudobné diela: Lidová suita, 
Láska, vzdor a smrť, Vánoční hry českého 
lidu a Opera z pouti. Okrem re~iséra vý
tvarník K. Vaca, choreografka M. Mrázková, 
dirigent J. Srubaŕ a pocetní brnenskí umelci 
Mnhenovej činohry vynikajúcimi výkonmi 
potvrdili, že pochopili Burianov divadelný 
zámer, ktorého ('ieľom bolo vyjadrenie re· 
volučnej myšlienky. 

Trochu voľná inscenácia pre ncopakova· 
teľnosť stvárnenia v D 34 si stanovila kon
krétny politický cieľ dneška. A predsa bola 
voči pôvodine dostatočne pietná napr. pri· 
dŕžnnhn sa typicky burianovskej hudobnej 
reči tam, kde intonáciu deklamovnných ver
šov predpisuje partitúra. Ak kedysi Burin· 
nova dráma varovala pred vojnou, brnenská 
inscenácia vyznieva mierovou výzvou a od
hodlanou hrozbou vojne, aby divák tým 
intenzívnejšie pocltil životnú radosť, odva· 
hu a silu. Predstavenie stále dojímavé a 
aktuálneJ T vr 

ESTTIADA VO V~KLADE 

Už sama skutoi'nosť, že dnes máme . na 
Slovensku päť profesionálnych bábkových 
scén (Bratislava, Nitra, Zilina, Košice a 
Banská Bystrica), nás núti zamyslieť sa nad 
možnosťou všestranného kultúrneho rozvoja 
našich detí a nad možnosťami dosiaľ nebý
valého rozvoja estetickej výchovy, ktorá tu 
nastupuje v rámci kultúrnej revolúcie. Ho
ci mu naše zodpovedné kruhy nevenujú 
dostatočnú pozornosť (azda preto, lebo 
bábkové divadlo nemá tu starú tradíciu), 
vyrastajú nám nové bábk:í.rskc súbory, kto
ré už aj technicky a umP.lecky stoja na pri
meranej výške (máme už niekoľko sloven
ských absolventov jedinej bábkárskej fa
kulty na pražskej AMU) a dosahujú pozo
ruliOdné výchovné i umelecké výsledky. 

Z posledných predstavení Státneho báb
kového divadla v Bratislave zaujala nás 
premiéra Estrády vo v ýklade (17. februára 
1961) na libreto Ladislava Fi.ilekyho naj
mä hudobnou zložkou, ktorej autorom je 
Július Kowalski. Keďže hudba tejto prvej 
slovenskej bábkovej estrády (50 minút čis
tej hudby) je nielen wnocnetúm libreta, ale 
prináša i vtip, udáva tón a spád celému 
predstaveniu, je výrazným formovým i ob
sahovým činiteľom estetickej výchovy. Ma
lé i veľké deli absolvujú tu malú prehliad
ku hudobných nástrojov, ktorá v úlohe hra
ciek plní dôležitú funkciu hudobnej výcho
vy našich najmenších. Predstawjú sa tu 
nástroje: klarinet, trúbka, harmonika, po
zauna, veľký bubon, malý bubon, činely, 
ktoré si nenútene získavajú priateľov medzi 
poslucháčmi a azda aj budúcich muzikan
tov. Osobitne treba vyzdvilmúť melodické 
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i harmonické bohatstvo nápadov a farbistú 
inštrumentáciu Kowalského hudby, ktorý v 
najrozličnejších situáciách tejto bábkovej 
estrády vyčerpáva mnohé hudobné výrazové 
prostriedky od jednoduchého detského po· 
pevku cez lyrizmus napr. v scéne kocúr Fre
do s myškami alebo v záverečnom výstupe, 
keď sa bábky (hračky) vo výklade uberajú 
spať, cez grotesknosť napr. vo výstupe in
špicientov zajkov Hop a Skok alebo v mo· 
tíve žirafy až po náročnejšie dramatické 
partie (zápas Vstávajjanka so šašom Päs· 
tiarom alebo capka Buca so žirafou) atď. 

Bábkoherci sa do dejového prúdu vyja· 
drovaného inšpirujúcou hudbou vžili vede-

ním bábok i kultivovanou javiskovou rečou 
s elánom a pri svojej komplikovanej techni
ke splnili svoju úlohu úspešne. Po zlep§eni 
spojovacích textov u reprodukcie spevných 
partii by nás táto hra mohla dôstojne re
prezentovať na festivaloch bábkových hier. 
Keď úprimne vítame prvú slovenskú es· 

trádu pre bábky, uvedomujeme si zároveň 
nesmierny dosah mnohých a mnohých re
príz, ktoré uvidí tisíce našich najmenších na 
bábkových scénach, kde so začína vlastne 
dosiaľ vôbec takmer nepovšimnutá opravdi
vá, spontánna hudobná výchova na masovej 
základni. 

J. Samko 

Koncerty Slovenskej filharmónie 

Orchester SF začal nový kalendárny rok 
pod taktovkou dr. Ľudovíta Rajtra. Úvo
dom odznela repríza Symfonietty op. 16, 
č. 2 od laureáta štátnej ceny Jána Cikkera 
- diela pochádzajúceho ešte z čias skladate· 
l ovho štúdio, no predvcdeného len nedávno. 
Dirigent s pochopením o úspešne vyzdvihol 
jej neproblematický, V}Tovnaný, priam bez· 
starostný mladícky elán. 

Ceská pianistka Eva Bernátová vystúpila 
na tomto koncerte ako interpretka Mozar
tovho Klavírneho koncertu c mol (KôcheJ 
491). I keď má táto skladba zásadne odliš
né ladenie ako pred štvrť rokom predvede· 
ný Koncert Es dur, ktorý sme počuli v in· 
terpretácii l\'lirky Pokornei, o hoci aj Berná· 
tová pristupovala k interpretácii Mozarta 
z celkom iných pozícií, vôbec nedosiahla 
taký úspech ako Pokorná. Pokornej suve· 
rénna technika, najmä prstová, sa leskla vo 
všetkých registroch, i v tých najjcmnejšJch 
odtienkoch. Naproti tomu u Bernátovcj vý
razová i dynamická š.kála bola značne zú
žená a najmä bez postupn)•ch prechodov. 
No rozdiel cd chápania Pokornej holo Der· 
nátovej podanie síce kľudné-, vyrovnané, 
no mdlé a bezživotné, takže sme poznali 
zase druhý, ten horší e..xtrém prístupu k 
interpretácii Mozartovho štýlu. Veď ideálne 
interpretovať tento sloh na klavíri je azda 
ten najtvrdší oriešok, ktorý sa len málo
ktorým umelcom podarí rozlúskať. 

Po vynikajúcom predvedení De.ethovcno· 
vej Pastorálnej symfónie sme pri interpretá
cii Dvorákovej VIII. symfónie G dur op. 
88, ktorá uzatvárala program koncertu, po
znali umelecký naturel Ľ. Raitra opäť v 
tom najpriaznivejšom svetle. Vyspelý dvoŕá
kovt~ký sloh v plnom rozpätf tvorivých sU 

našiel v reprodukcii znamenitého dirigenta 
toho najpovolanejšieho tlmočníka. Rajter 
úspešne vyzdvihol výraz zdravej, typicky 
dvoľákovskej mužnej hrdosti, ktorä si v 
okrajových častiach priam podmaňovala srd
cia poslucháčov. Dirigentovi bolo bl1zke aj 
zvýraznenie obsahu refle..x!vnych, intímnej
šie ladených stredných častí, kde s nevšed· 
n)= porozumením podčiarkol ich ná!adové 
bohatstvo od snivého roztúženia až po ma
jestá tne vyvrcholenie druhej a pokojnú vy· 
rovnanú tancčnosť tretej časti. 

Brazílsky pianista Arnoldo Estrella vystó· 
pil v Bratislave v dňoch 12. a 13. januára 
v rámci koncertov abonentného cyklu Slo
venskej filharmónie so chopinovským reci· 
tal om. 

Jeho podanie skladieb poľského génia 
inklinuje, súdiac už podľa výberu progra
mu, skôr k rozsiahlejším formám ako k mi
niatúram. Najmenej úspešne podal 2 Ma· 
zúrky, v ktorých prílišným zdôraznením ta· 
nečnosti potlačil svet slovanskej poézie a 
nežnej lyriky. 

Estrellovc teclmické prostriedky a mož.. 
nosti sú rozsiahle. Všetky druhy techniky, 
najmä prstovú a dvojhmaty, ovláda brilant· 
ne; zvláštnu zmienku si zaslúži premyslené 
a miestami odvážne (najmä v baladách) pe
dalizovanie. Vo výrazovej oblasti popri vá§· 
nivom tragizme i hlbavom lyrizme nikdy 
neupadol do prázdneho pátosu či sladkastej 
a samoúčelnej sentimentality. Nie je mu 
cudzia ani ľahkosť a elegancia francúzskej 
stránky Chopinovho slohu. Jeho fortissimo 
je sýte, plnozvučné, no pružné a kultivova
né. To, čo zahral - s výnimkou mazúrok 
bolo premyslené, disciplinované, precftené, 
osobité a účinne vybudované. Zmysel P«' 
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Pionieri bratislavských lkôl pozdravujťi vzAcnyeb hosti. Sprava: V. Salmanov, D. KabalevskiJ a A. 
ArutjuĎaa. Fot o: CIK 

osobitú, ale logickú koncepciu, nevyboču· 
júcu z požiadaviek chopinovského štýlu, po· 
klndáme zn najsilnejšiu stránku jeho umelec
kého naturelu. 

V prvej polovici programu odzneli 3 ba
lady (g mol, As dur n f mol) . Keby sme 
ich boli sledovali s notovou predlohou, boli 
by sme konštatovali, že hoci Estrella prísne 
dodržal všetky Chopinove požiadavky, ne· 
bránilo mu lo ani trošku v rozlete fantázie. 
ktorá mala najväčšiu možnosť uplatneni~ 
najmä v poslednej balade, čím však nechce
me znižovať hodnotu reprodukcie predošl)'ch 
dvoch. 

Druhú polovicu programu začal Esu·ella 
Sonátou h mol op. 58. Podľa nášho názoru 
brazílsky umelec dostatočne ne'>)'Stihol hi· 
bavosť poeticky ladeného Larga, no naprot; 
tomu skvele virtuózne zvládnuté Finále pred
stih lo svojou suverenitou a živeln~·m núpo· 
rom všetky doterajšie interpretácie. R ecital 
uzatvorilo Scherzo h mol, nesúce spolu ~ 
technickou istotou aj neústupcivosť hudob· 

ného prúdu v tvrdšom nápore tragickej 
vášne. 
Maďarský umelec Aiidrás Koródy diri· 

goval dva koncer ty 19. a 20. januára. Svoj 
konvenčný program, ktorý robil značné 
ústupky vkusu obecenstva, začal dirigent 
známou Rossiniho ouvertúrou Talianka v 
Alžíri, v ktorej okrem vyzdvihnutia iskri
vého, typicky južného temperamentu nie1 
väčšlch interpretačných problémov. 

V orchestrálnej suite Maďarské národnl' 
tance, 18. dielo Lea ·weinera, demonštrova) 
Koródy svoj blízky vzťah k skladbám tohto 
žánm a, pochopiteľne, p.ezaprel svoj ty· 
pický maďarský ohnivý temperament. 

Ak sa v týchto dvoch jednostranne vy· 
braných skladbách prejavilo umenie maďar· 
ského dirigenta zväčša len z jednej strany, 
doplnil nám sprievod Cajkovského Husľo· 
vého koncertu obraz jeho umeleckého natu· 
relu aspoň sčasti. Koródy sprevádzal gru· 
zínsku umelkyňu citlivo a pozorne. I keď 
orchester hral miestami azda príliš hlučne, 
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vďaka jedinei:nej zvukovej prieraznosti hus
listkinho tónu nedošlo nikdy k prekrytiu 
nástroja. V orchestrálnych tutti prejavil zas 
vrúcnosťou a · plastičnosťou najmä lyrickú 
stránku ·s,·ojho umenia. -

Marine Jašvili ," hoci ešte mladú, no už za
slúžilá i.Imelkyúa Gruzínskej SSR, laureátlw 
husľových súCaži v Prahe, Poznani i v Bru
seli, podnla sóloY)' part Cajkonkého lwn· 
eertu s obdiYujúcou technickou zručnosťou, 
virtuóznou istotou a s tcpemmentn)·m, v rúc
nym zanietením. J ej výrazová škála je ši
roká, plná odtienkov a farieb v najslabších 
a i dynamicky najvypätejších registroch. 
Obdivuhodn:i je najmä horná hranica jej 
dynamick)·ch možností. J ej podanie Cajkov
ského bolo \'ZOrom bezprostredného, nadše
ného muzicírovania, takže uspokojilo i naj
náročnej šieho poslucháča. 

Na poslednom koncert e januúrového cyklu 
(26. a 27.) , -ystúpil orchester SF pod tak
tovkou Ladislava Slováha. 

V úvodnej predohre k opere Karl Maria 
Webera Oberon dirigent s úspechom vy
stihol tajomné rozprávkové i orientálne 
prostredie, ovzdušie brilantného romantické
ho vzruchu a kontrastnej vrúcnej kantabil
nej lyriky a účinne vyslupiíoval i drama· 
tický uzáver. 

Gabi Gmbea, zaslúžilá umelkyl"m Rum'un· 
skej ľudovej republiky, laureátka štátne; 
ceny, vystúpila pod taktovkou Ladislava 
Slováka ako sólistka ' v Koncerte e mol pre 
husle a orchester op. 64. Feli.'i:a Mendels
sohna Bartholdyho. V porov~aní s gr.:.zín· 
sk.ou h11slistkou Jašvili je Grubea, súdia< 
podľa tohto jej vystúpenia, menej bez
prostredná, no tým viac kultivovaná ve 
výraze. J ej bezpečná technika v zhode ~ 
požadovaným výrazom je menej virtuózne 
expanzívna, ale aj menej vyspelá al<o u 
Jašvili, jej kantiléna je plastická, no mene; 
vrúcna, tón tenší, ale ušľachtilý. V celko: 
vom podani Grubea vystihla požiadavky 
M{lndelssohnovho slohu a zásluhou svojej 
jemnosti a ušľachtilosti vyvolala u obecen· 
stva 7.aslúžen)' úspech. L~dislav Slovák ju 
sprevádzal starostlivo a presne, no v tutt; 
orchestra sa jeho chápanie, väčšmi citove 
vyexponované, líšilo od poiíatia rumunske · 

.umelkyne. · 
Na záver koncertu sme počuli v podan' 

Ladislava Slováha Koncert pre orchester, 
30. dielo laureáta štátnej ceny Deziderz 
Kardoša. To"to významné orchestrálne diele 
sme doteraz poznali predovšetkým v inter· 
pretácii Edgara Doneu..xa, ktorý ho didgo· 
val na · jeho premiére a zaslúžil sa o jeho 
uvedenie s orchestrom SF i v Belgicku. 

Kardošov Koncert pre orchester vyžaduje 
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vyspelé nástrojové skupiny čo do techniky 
!'Yll~lickéhťJ cítenia a nie v poslednom rade 
1 vo v)'raze, ale' celkovým svojím formúl
n :,:m, ry tmicl•ým i dynamickým rozvrhnu· 
Iím vyžaduje od dirigenta okrem pevne' 
J'ttky - ktorá je schopná vychytiť z orches: 
tra pulz viacerých súčasne znejúcich rytmic
k),ch tokov, najmä tam, kde vystupuje 
rytmus ako výrazotvorn)' prvok i 
tvárnu zvukovú predstavivosť tak veľmi 
dôležitú pre správne odst~p1'iovanie i 
vynášanie zv~kov jednotlivých melodic
k),ch línii. Uloha dirigenta je v tomto 
smere podobná prúci . mi:"ém, ktor)' mó 
spr{l\·nym pomerom jednotlivých zložid 
zhotoviť 7. viacerých núpojov rôznej chut' 
a farby jeden núpoj, ktorý zhí·1'ía v sebe 
Ylastnosti všetkých núpojov; všctkv sa JW 

\')·slednej chuti podieľajú, no previáda len 
jeden, prípadne dva. 

Ak porovnávame Slovákovu inte~prctáciu 
Kardošovho Koncertu pre orchester s vine 
prešpekulovan)'lll Donneu..xov)'m p01'iatím. 
vid~me, že nášmu dirigentovi sa podarilo 
dosmhnuť vyrovnanejší pomer medzi jed
notliv)'ffii konccrtujúcimi -n~istrojovými slm
pinami a najmä lepš'í pomer vo vynášaní 
tematických úsekov tým, že výraznejšie 
podčiarkol ich emocionálny účinok a prí
krejšie odstupňo,>al kontrasty istých nála
dov)'ch okruhov v rámci jednotliv)'ch častí 
i medzi nimi. V tanečných a v rytmickv 
pulzujúeich častiach dosiahol väčšiu zemi
tosť (III. a V. časť), v meditatívnej IV. 
časti dosiahol zas výraznejší kľud a vy
rovnanosť. 

Všetky tieto prednosti umožnili nám ob
divovať ani nie tak kompozičné majstrov
stvo a výrazovú mnohotvárnosť Kardošovho 
slohu, al<o skôr nechať sa unášať výrazom 
hudobného toku jeho skladby. 

Vladimír Cíi.ih 

UMELECKY VECER Z TVORBY 
ANDREJA OCENASA 

Dôstojnou oslavou päťdesiatin skladateľa 
Andreja Očenáša, nositeľa Radu práce, bol 
umelecký večer z jeho diel. Vo výstižnom 
úvodnom prejave oboznámil prítomných 
hostí s umel.:ckým a ľudským profilom 
skladateľov)·m• dr. Ján Fischer. 
Opäť sme sa mohli presvedčiť, ako veľ

mi platí o O · enášovej hudbe, že je hudbou 
národnou. Celé hudobné myslenie Andreja 
~čenáša je ovplyvnené ľudovým prejavom 
Jeho rodného kraja, ktorého svojráznosť sa 
vl Očenášovej tvorbe tak výrazne prejavuje. 
Veľká je rozsiahlosť výrazovej a citovej 

škály Očenášovcj hudby ; zasahuje oblasť 
intímnej lyriky a komornej vybrúsenosti, 
práve tak ako dramatizmom nabitý prejav 
heroizmu našich dní. Skladateľ žije intenzív
nym životom súčasníka, a preto neprckYapí 
jeho orientúcia na témy súčasnosti a témy 
blízke dnešnému človeku. 

Program večera tvoril v)•ber diel z rôz
nych období skladateľovej tvorby. Cy klus 
klavírnych skladieb "Nová iar" je inšpi,·o
vaný literárnou tvorbou Ľuda Ondrcjo\'a. 
Zaujme svojou lyričnosťou aj veľmi dobrou 
klavírnou štylizáciou. Dielo so zaujatím n 
veľkým pochopením predniesla Jela i\fcd
\'Ccká-HodžoYá. Prekvapením pre posluchá
čov bola ukážka zo sláčikového kvarteta 
" Obrá=/;y duše". Toto dielo zo skladateľo
vej mladosti je plné vrúcnej citovosti, pre
javujúcej sa bohat)'ln harmonickým v)Ta
zom. Ukážku v)'borne prednieslo Bratislavské 
kvarteto (A. i\lóži, A. Nemec, }.l. Tcleck)' , J. 
Sikora). Posledným číslom komornej časti 
bolo prcd\'edcnie nových " Dvoch piesni" 
pre soprán a klavír. Piesne čerpajú z ľudo
vej melodiky, pozoruhodné je však svojské 
riešenie klavírnch::- sprievodu. Piesne výbor
ne interpretovali Mária Kišoňová-Hubová a 
Jela ~Icdvecká-Hodžová. V druhej časti ve
čera predviedol sbor Slovenskej filharmónie 
tri časti z cyklu miešaných sborov "Marína" 
na poéziu Andreja Sládkoviča. Dielo opäť 
potvrdilo svoje významné postavenie v slo
venskej sborovej literatúre. Na obvykle v)·
bornej úrovni bolo predvedenie pod vede
ním J. M. Dobrodinského. Albín Berky bol 
sólistom II. časti Koncertu pre violončelo 
a orchester. V tejto lyricky ladenej časti 
mohol uplatniť svoj pekný a spevný tón. 
Symfonický orchester bratislavského rozhla
su pod taktovkou Ladislava Slováka sa dob
re zhostil sprievodu. V plnom lesku sa však 
orchester zaskvel v predvedení suity "Ru
raZia slovaca", v diele, ktoré svojsky spra
cováva hudobný materiál na spôsob hry 
ľudových kapiel. Dielo vyniká osobitým 
pohľadom na túto oblasť ľudovej tvorivosti. 
Dirigent Ladislav Slovák tieto momenty 
správne vystihol, preto možno považovať 
jeho interpretäciu za príkladnú. Je potreb
né podotknúť, že nadšené zaujatie všetk)'ch 
účinkujúcich umelcov sa odrazilo na vyso
kej úrovni večera. -ip-

Na zasadnutí vedenia Moskovského sväzu 
skladateľov prehrávali nové diela soviet
skych skladateľov: symfonický cyklus Zo
rám v ústrety od G. Frida a Variácie pre 
sláčikové kvarteto od J. Krejna. 

SYMFONICKY ORCHESTER 
STATNEHO KONZERVATOIUA 

V BRATISLAVE 

V prvom období rozvoja bratislavského 
konzervatória, ktoré odchovalo skladateľov: 
Suchoľía, Kardoša, Očenáša, Jurovského, 
lloloubka atď., školský orchester tvorili po
slucháči inštrumentálnych tried ktorv sa 
pre neúplnosť dopHíal sprvu bý~alým[ ab
soh·entmi alebo profesioinúlnymi hudobník
mi. V posledných rokoch sa kvantitatívne 
i kvalitatívne natoľko rozvinul, že ho tvoria 
už v)·hradne poslucháči ústavu. 

Konzervatórium má prípravný orchester, 
ktorý vedie prof. Imrich Križan. Tu sa zdru
žujú mla•Jší inštrumentalisti z druhého a tre
ticho ročníka. V tomto školskom roku za
viedli aj ensemble sláčikových nástrojov, 
známy Sláčihový orchester, ktorý vedie Ján 
Pragant (o jeho vystúpení sme priniesli rc
~erát v 2. čísle nášho časopisu. A napokon 
Je tu ešte ensemble d ychových nástrojov, 
ktorý vedie František Rozsa. V týchto sku
pinác_!~ sa špeciálne pripravujú poslucháči 
4 .a ::>. a budúceho 6. ročníka na orchestrál
ne úlohy. Len takto náležite pripravení pre 
kolektívnu umeleckú interpretáciu môžu spl
I'íať úlohu umelecky náročného symfonického 
telesa. 

Prehliadkou výslednice tejto etapovitej v)·
stavby odborného školenia našich mlad)·ch 

Kornet Schimpl 
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.. 
orchestrálnych umelcov, bolo aj posledné vy
stúpenie Symfonického orchestra Státneho 
konzervatória dňa 21. februára v Kqncertnej 
sieni čs. rozhlasu, kde predviedol predohru 
Rosamunda a IL symfóniu Franza Schuberta 
v naštudovaní a za dirigovania prof. Kor
nela Schimpla. Obdivovali sme neobyčajnú 
disciplinovanosť tohto mladého, ale technic· 
ky vyspelého a odborne pripraveného telesa, 
ktoré citlivo reagovalo i na najmenšie diri
gentské gesto prof. K. Schimpla. Osobitne 
treba vyzdvihnúť stmelenosť a jednoliatosť 
sláčikov, lahodnosť i pozoruhonú zladenosť 
dychového ensemblu a vôbec temperamen t· 
ný prednes a uváženú výstavbu (koncep
ciu) od schubertovsky vrúcnych a lyrick)·ch 
partii až po úseky dramaticky vystupňované. 
Bolo zaujímavé sledovať, ako toto mladé 
teleso v vekov)'lil priemerom 18 rokov zod
povedne a suverénne zvládlo symfonické die
lo 18-ročného, no až na neuverenie zrelého 
skladateľa Schuberta, ktorý i asť svojho ži
vota prežil aj na Slovensku. 

Tu sa nám akosi mimovoľne natíska o
tázka vlastnej koncertnej siene konzervató
ria, ako aj moderným akustick)'lil požiadav
kám vyhovujúcej skúšobnej miestnosti or
c~estra, ktorý ~a d_odnes tiesní v úzkej, ma
lej ~odkrovnej m1estnosti Reduty. Stavba 
novej budovy ústavu v predstihu by zaiste 
podstatne prispela k ďalšiemu urychleniu 
kultúrnej revolúcie v umeleckej oblasti. 

J. Samko 

OSPECH MLADYCH KOSICKYCH 
UMELCOV 

Dňa 7. decembra 1960 vystúpili v sále 
PKO v Košiciach mladí košickí umelci 
Stefan Hajna a Juraj Illéš. Začal sa teda 
realizovať plán oživenia koncertného života 
v Košiciach vystúpením domácich interpre
tov. Košické vystúpenie týchto umelcov bo
lo súčasne previerkou umeleckej úrovne ich 
vystúpení v rozličných mestách Východo
slovenského kraja. Tieto koncerty mladých 
umelcov vo V)·chodoslovenskom krají uspo· 
riadala bratislavská Koncertná a divadelná 
koncelária. V januári až v máji 1960 bolo 
pä~ t_akých koncertov, na ktorých vystúpili 
sólisll StátMho divadla v Košiciach: A. Po
láková, J. Neshyba, Z. Kúdelová, T. Ivan, 
ako aj prof. S. Hajna. V novembri 1960 
boli dva koncerty, ktoré absolvovali J. Ne
shyba, J. llléš a S. Hajna. S. Hajna mal 
okrem toho v novembri 1960 recital v Gel
nici. 

Profesor Státneho konzervatória Stefan 
Hajna sa košickému obecenstvu predstavil 
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už dávnejšie : dvoma celovečernými konco;!rt
mi (z toho prvý raz ešte. ako poslucháč 
pražskej Al\'IU) a na učiteľskom koncerte. 
Treba s radosťou konštatovať, že Stefan Haj
na od svojho posledného vystúpenia umelec
ky značne vyrástol. Týka sa to nielen tech
niky, ale najmä zrelosti celkového ponima
nia interpretácie skladby. J eho muzikálna 
interpretácia Klavírneho koncertu c mol L. 
van Beethovena mala zaslúžen._· úspech. 

Ju raj Illéš, odcho,·anec košickej hudob
nej školy, nedávno absolvoval Státne kon
zcrvatór:um v Bratislave. Košické publikum 
ho tiež pozná už z vystúpení v jeho žiac
kych rokoch. J e potešiteľné, že i tento na
daný hudobník sa po ukončení štúdia vrátil 
do Košíc (ako koncertný majster Košické
ho rozhlasového orchestra). Illéš pristúpil k 
predvedeniu husľového "Salzburského" kon
certu G dur W. A. Mozarta dobre pripra
vený. Prílišný pocit zodpovednosti za toto 
s\·oj E> prvé väčšie sólistické vystúpenie pred 
domácim publikom zapríč~nil však tempo
vé i výrazové zaváhanie na "; acerých mies
tach, čfm utrpela čistá štýlovosť interprctá· 
cie Mozartovej hudby. 

K úspechu oboch mlad),ch umelcov nie 
malou mierou prispel aj Košick)' rozhlasový 
orchester pod taktovkou Jána SeCJa. Sólis
tické vystúpenia mladých košických umel
cov boli orámované orchestrálnymi predo
hrami : Mozartovou Figarovou svadbou a 
Beethovenovou Leonorou. Vystúpenia Ko
šického rozhlasového orchestra pod vede
nim Jána Sen a nadobúdajú postupne ustá
lenú serióznu umeleckú úroveň. Je to p re 
úspešný rozvoj hudobného života v Koši
ciach veľmi povzbudivé. Na druhej strane 
je potešiteľná nj tá skutočnosť, že sa toto 
orchestrálne teleso rozširuje o nových mla
d ých hráčov, absolventov štátnyc!; konzer
vatórií. -MP· 

BRATISLA VSKe ORGAN OVE UMENIE 
\ ' PRAHE 

Práve pred rokom sa hlavné mesto nášho 
štá tu obohatilo o ďalší kultúrny stánok. 
Obradná sieň pražskej novomcstskej rad.nice 
sa sprístupnila nielen kandidátom manžel
ského stavu, ale súčasne i pražským cti
teľom organového umenia. Organizačnej 
st.ránky pravideln)·ch organov)·ch matiné sa 
Ujal Ostredný kultúrny dom dopravy a spo
jov, ktorý nám v t~·chto starobylých pries· 
toroch predstavil už niekoľko ,-ynikajúcich 
umelcov ; z cudzích to bol Uelaičan Versch· 
rnegen, z našich Slechta, Hr~n Mašek a 
mnohí in1. ' 

Ako prvý zo slovenských umelcov vy
stúpi! v tomto cykle dňa 29. január a bra
tislavský organista Ján Valach, tunajšiemu 
publiku dob1 • známy predovšetkým z lan
skej celoštátnej prehliadky, usporiadanej v 
pražskom Dome umelcov. I týmto vystúpe
ním obohatil ·repertoárovú paletu organo· 
vých programov. Pokúsil sn o žánrové a 
slohové vyváženie vlastného programu, v 
ktorom sa popri závažnom Hä ndlovom 
Koncerte g mol a málo hranej Toccate G. 
A. Sorgeho objavila i skupina skladieb ~ú
časn~rch autorov slovenských (J á n Zimmer 
- Fantázia a Toccata) a českých (Mil. Ka
belái: - Fantasie). Obe skladby pa trili po 
reprodukčnej stránke medzi vrcholy tohto 
zaujímavého J:ecitalu. 

Srdečného prijatia sa tu dostalo i spolu
účinkujúcej sólistke opery SND dr. Tatiane 
Mnsarikovej. Speváčka dala vyniknúť svoj
mu kult:vovanému vokálnemu prejavu nie
len v niekoľkých osvedčených áriách, ale 
i v d voch piesňach z dosiaľ v Prahe ne
uvedeného cyklu A. Moyzesa "V i eseni", 
k torým decentný organový sprievod ani v 
najmenšom neubral na poetickej pôsobivosti. 

Úspešné vystúpenie obidvoch slovensk)·ch 
umelcov - dôstojne uzavreté Ebenovým 
Motom ostinatom - by si bolo zaslú~ilo 
nielen väčší nástroj pre dôslednejšiu reali
záciu Valachových technických i výrazo
vých zámerov, ale i väčšiu propaga nú sta
rostlivosť. Naplnená obradná sieľi novomest
skej radnice svedčila skór o dobrom mene 
bratislavského organistu ne.l o propagačnom 
úspechu usporiadateľov. Jar-!.slav Lauda 

K NED02ITEJ SESŤDESIATKE 
K. HUDCA 

11. marca t. r. by sa bol do;il še.,ťdesiatky 
prof. Konštantín Hudec, iedcn :.o ::.aklacla
te{ ov a spolutvorcov moderne; slovenskej 
hudobne; vedy. 

Narodil sa v Gbeloch, roku 193 1 sa ::.a
piSLLje na Filozofickú fakultu Univerzity 
Komenského v Bratislave, kde študuje hu
dobmí vedu u prof. Dobroslava Orla. Ho'>u 
1935 predkladá dizertačnú prácu " Novš:e 
výslm my 1·o v ývine hudby na Slovem/.;u" 
a je promovaný na doktora filozofie. One
dlho nato oclch.cid:.a do Hegeasburgu a do 
Mníchot•a k prof. Sa-1d!1ergerovi , hde sa 
zameriava najmä na výshum hudobnej kul
ttíry XV I. a XVII. storočia. Po n iwate z 
Nemecka a po bádaniach v archívoch a 
kni E.•tici(!ch v Budapešti, hde hC ada[ a na· 
chád:.al ďalšie pramene k deiinám sloven· 
s/;ej hudobnej kultÚnJ, sa r. 1938 habilituje 

v Brati.~lave dielom ,,Ján Levoslav Bella", 
htoré ic po rovnomennej Or/ovej mono· 
graťi prvot' serióznejšou prácou o ::.á 1;ladá
telovi našei národne; hudby. Po oclchode 
prof. Orla zastáva K. Hudec miesto v edú
ceho katedry hudo1mej vedy ai do svojej 
smrti (2.~. III. 1952). Za univerzitného pro
fesora bol vymenovaný v máji 194S. 

Vedecké, muzikologické záujmy prof. Hud· 
ca boli velmi širolié a mno!to~tranné. Jeho 
ozajstnou láskou bola však v'f.dy našti slo
v enská hudba - jej história (hlnvné diela: 
TCremnicTrí trubači, 1937; H udbti v RanNkei 
Bystrici do XIX. stor., 1941; Vývin hudob
nej kultúry na Slovensku, 194"J) a (udot•á 
pieseň ako najrýdzejš'a forma preiavú hu
dobnej tvorivo,ti nášho (udri (S/oven.v!;á {t,
dová pieseň (1949) a Slovenské ľudové pil!.,
ne l .). Okrem vedeckej čin:to~ti sa prof. 
Hudec '<"enoval i práci orga-1i:.ačnej, o. i. 
stál dlhlt čas na čele Státneho ú'tavu pre 
slovenskú [udovú pieseň a ve11ova/ sa práci 
publicistichej i pedagogickej. 

Prof. Hudec pracoval :.a mimoriadne ľa'f.
kých po dm ·enol;. Na problémoch, na rie.ie· 
ní ktorých sa dne., podíela cel!) kácler od
borne kvalifikovaných pracovníkov Jll! pôde 
rôznych vedeckých inštitúcií, pracoval prof. 
Hudec temer celhom sám. Vyhla:l.ával po 
archh·och, mtí:.cách a knižniciach pramene 
a dolmmenty pre lepšie poznanie rnir~t~losti 
našej hudby a temec iedinú putoval clo na-
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šich obcí za živým folklórom. Bol odká:aný 
sám na svoje sily, a preto práca, ktorú 
konal, bola často sizyfovská - výsledky ne
boli a ani nemohli byt úmerné 'vynalože
nému úsiliu. Prof. Hudec bol o:Ojstným 
nadšencom vedy. 

My sa dnes na mnohé problémy pozerá
me ináč z iného :.orného uhla než náš 
nebohý ~či tel. Je to samozrejmé, život je 
td taký. No nezabúdajme, že to bol prof. 
Hudec, ktorý nás učil láske. k hudbe, /; 
vede a k nášmu ludu ako ozaJStnému tvor
covi kultúry a hudby. i \ za to mu budeme 
vidy povďačni. Richard Rybarič 

PRIKLAD KRUHU PRIATEĽOV 
A MILOVNIKOV l,Jl\IENIA .V NITRE 

Na pozoruhodnú činnosť funkcionärov 
Kruhu priateľov a milovníkov umenia v 
Nitre sme v našom časopise upozornili .už 
niekoľko ráz. v com tkvie tajomsn·o úspe
chov Nitranov, prezradil pr edseda E~qcst 
Sevčík, ktorý celú doterajšiu činnosť Kruhu 
od jeho založenia až dodnes zhodnotil na 
v)-ročnej členskej schôd7.i 3. maŕca t. r . 

Emest Sevčlk, pracovnik Západos lovenských pe
káml a mlynov, n. p.. predseda Kruhu priateľov 

a mllovnlkov umenia pri PKO v Nitre 
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Hŕstka zvolen)•ch funkcionärov ujasnila si 
predovšetkým cieľ Kruhu a ihneď sa dala 
s nadšením do práce: ponavštevovala pod
niky, úrady, závody a na kultúrnych de
saťminútovkách získavala nov)•ch a novýclL 
príslušníkov Kruhu, ktorý dnes podľa spo
ľahlivej evidencie ilenov prekročil počet 
800. Tu sa potvrdilo, že kultúra v Nitre ne
zostáva na poslednom mieste, lebo sa šíri 
a rozvetvuje v radoch našich pracujúcich 
vo fabrikách, v úradoch, podnikoch, školách 
a učilištiach. Je len samozrejmé, že aj sys
tém dôverníkov, ktorý i v Nitre vybudovali 
na jednotlivých pracoviskách, zabezp~čuje 
aj vypredanie abonentných vstupeniek na 
všetky podujatia. Pri hodnotení doterajšej 
činnosti s. Sevčík s vďakou kvitoval vzácne 
porozumenie a spoluprácu vedenia PKO a 
pri tejto príležitosti sa poďakoval najmä 
riaditeľovi s. S/obodovi, ako aj vedúcemu 
školského odboru Rady MsNV s. Závodnému, 
a vyslovil presvedčenie, že takáto spolu
práca a j v budúcnosti zabezpečí krásne a 
radostné výsledky ich spoločného snaženia 
na poli rozvoja socialistickej kultúry a ume
nia v ich milom meste - Nitre. ($) 

E STE K OTAZKE 
HúDODNOHISTORICKYCH VYSKUMOV 

NA VYCHODNOi\1 SLOVE~SKU 

V 12. čísle IV. ročníka Slovenskej hudby 
na str. 587. vyšiel rozhovor "Niekoľko 
,historick)·ch' ot:ízok Márii Potemrovcj", kde 
je re~ o hudobnohistorických výskmnoch v 
archívoch a knižniciach východného Slo
venska. Nakoľko sn tu kritizuje práca Ústa
vu hudobnej vedy SAV a pretože to, čo sa 
v tomto krátkom príspevku hovorí, nczod· 
povedá celkom skutočnosti, považujem za 
potrebné údaje s. Potemrovej doplni( o 
spresni(. 

Prcdovšetk)'Tll nie je p ravda, že o archív
nych v)·skumoch - z hľadiska muzik.olo
gického - na východnom Slovensku sa dá 
hovoriť "veľmi ťažko, a keď aj, tak ide 
o náhodné sporadické výskumy". Skutoč· 
nose je taká, že v ýskum a sú'pis hudobno· 
lústorických prameľíov na celom, a teda a5 
na východnom Slovensku, je jednou z hlav
ných úloh Ústavu hudobnej vedy SA V. 
Na tej to úlohe sa podľa plánu pracuje už 
od r. 1950. Z východoslovenskej oblasti je 
t. č. hotový súpis z Prešova, Bardejova (n. 
h. i tých bardejovských hudobnín, ktoré sú 
uložené v Dudapešti), Jasova, Rožľíavy a 
spišských miest (Levoča, Spišská Kapitula, 
Spišsk{t Nová Vcs, Kežmarok). Okrem toho 

veľká časť hudobnín - napr. fondy · z Le
voče, Spišskej Kapituly, Jasova a i. - je 
aj odfotografovaná. Súpis fondov z J asova 
nie je ešte dokončený. Až sa knižnica. 
kde sa hudobnin~ nachádzajú, dá ako-tak 
do poriadku (s. Potemrová iste ";e, v akom 
stave sa t. č. nachádza), bude sa v práci 
pokračovať. V samotných Košiciach je za
iste najzaujímavejšia a najbohatšiu zbierka 
hudobnin, ktorá kedysi patrila tamojšiemu 
dómu. Túto bola až donedávna uložená a 
deponovaná v krajskom múzeu - o tom ako, 
mdšej mlčme! V auguste minulého roku pra
covníci Ústavu hudobnej vedy SA V tento 
materiál preniesli do košického mestského 
archívu, usporiadali podľa pôvodných sig
natúr, zinventarizovali a u ložili do archív
nych škatúľ. ·Domr..ievame sa však, že takáto 
elementárna starostlivosť o kultúrne hodnoty 
by mala byC záujmom a záležitosťou miest
nych činiteľov, ktorí by mali byť iniciatív
nejší a v žiadnom prípade by nemali čakať, 
k)·m im z Bratislavy prídu urobiť veľké 
upratovanie. Teda, ako vid{lo, SA V sa ne
spr:íva k východnému Slovensku macošsky, 
sme ~-šak toho názoru, že je potrebné, aby 
predovšetkým Košičania priložili ruku k die
Iu. l\·l y im v tom veľmi radi pomôžeme. Pre
to s požiadavkou, že je v Košiciach aj v 
tomto smere potrebné "trocha intenzívnejšie 
a cieľavedomejšie pracovať", môžeme je
dine súhlasiť. 

Richard Rybarič 

Kruh priateľov komornej hudby, ktorý 
sr1 vytvoril koncom minulého roku pri Pnr
ku kultúry a oddychu v Ostrave, má stále 
väi:ší počet členov a záujemcov o tento 
druh umenia. Milovníci komornej hudby . už 
usporiadali besedu s vynikajúcou sovietskou 
speváčkou Zarou Do/uchanovovou, s český
mi umelcami J osefom Páleníékom a dr. 
Alexandrom Plochom, nosi t eľom Radu prÍI
ce, o ich zahraničných cestách a s klavirist
kou Evou Bernátovou. 

Pilierom hudobného života v Pŕerovc je 
už desiaty rok spevácke a hudobné zdru
ženie Preruh, ktoré združuje vyše 80 spe
vákov a 45-členný symfonický orchester. 
Toto teleso má vo svojom repertoári diela 
Dvqi':íh, Smetanu, IG ížkovského, l\lartinu. 
Podéšťa, Sucho1'ía, Barvíka, Sommera, ďalej 
diela sovietskych a iných skladateľov. Veľ
mi svedomite sa pripravuje Pŕerub na osla
vy 40. výročia vzniku KSC a na sté vý
rocie svojho založenia, ktoré bude v roku 
1962. 

KAREL SROM: ORCHESTR A DIRI
GENT, SNKLHU, PRAHA 1960 

Vkusná knižočka (s priliehavou obálkou 
vyšla v edícii "huc;lba na každém kroku") 
vhodne sph'ía svoje poslanie oboznamovať 
so svojou témou ľudí, ktorí sa stretávajú 
s hudbou "na každom kroku". Knižočka 
nie je určená profesionálnym hudobníkom; 
bola napísaná preto, aby obozm1mila laikov 
alebo - tak to lepšie znie - milovníkov 
hudby so životom v orchestri, so staros
ťami a radosťami práce v orchestrálnom 
kolektíve. Poslucháči koncertných siení, kto· 
ri v idia dirigenta a orchestrálnych umelcov 
len vo frakoch večer na koncerte, dozvedio 
sa niečo o tom, čo koncert predchádza a 
od čoho všetkého je koncert a výkon na 
ľíom závislý. Autor veľmi dobre vystihol 
atmosféru orchestrálneho kolektívu. Pozná 
do najmenších detailov všetky špecifiká to· 
hoto živého stroja na výrobu realizácie 
symfonického hudobného diela. Jeho roz· 
právanie nie je suché, obsahuje mnoho v ti
pu a zdravého úsmevu. Už svojím slohom 
chce navodiť asociácie, k toré priblížia čita· 
teľovi život v orchestri. 

Jeho postup je metodicky správny; :r.a· 
čína najzákladnejšími pojmami. Napriek 
tomu, že v úvode varoval profesionálnych 
hudobníkov, aby neočakávali, že sa tu do· 
zvedia niečo nové, už na prv)•ch stránkach 
knižočky sa i títo môžu poučiť. Vysoko 
treba hodnotiť, že hoci - pretože počíta s 
čitateľ om nie odborne vzdelan)' m a ncobo-
7.námcným s podstatou predmetu - vysvqt
ľuje všetko jednoducho u čo najzrozumi· 
teľnejšie, neupadá do vulgarizútorst va, kto· 
ré m u hrozilo. J eho dcľinície sú vecné, pr·es
né a správne. 

Sú tu, samozrej me, aj miesta, v ktor)·ch 
nemusíme bezpodmienečne súhlas i ť s a uto· 
rom, tie su vysky tujú hlavne tam, kde sa 
v:r.ďaľuje od svojej témy. Zr·ejme mu ne
uveríme, že napr. expresionizmus "opovr
hol vonkajším svetom a pr·írodou" (stranu 
104). 

Tieto malickosti však vôbec neuberajú 
knižke na hodnote. Treba ešte spomenúC, že 
je písaná vo forme krátkych, od seba od
delených odstavčekov, čo umoziíujc všim
núť si i drobnejšie od tiene a tiež zaraďo· 
vanie mal)'ch anekdot, k toré dodí1vajú textu 
t rochu sviežeho humoru a pestrosti. 

J\Iožno ju vrelo odporúčať všetk)•m, k to· 
rých zo života a práce orchestra a dirigenta 
zaujíma viac, než v id ia zo svojej stoličky 
v koncer tnej sieni. Ladislav Ku.pkovič 
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Nové nahrávky· bratislavského rozhlasu 

Záver roku 1960 niesol sa v bratislav
skom rozhlase v mimoriadne zv)•šenom pra
covnom vypätí. Okrem vianočného progra
mu ven•Jvala sa veľká pozornosť umeleckej 
a technickej kvalite nových snímok. Záslu
hou účinkujúc:ch umelcov i rozhlaso·vých 
pracovníkov zaznamenali sme koncom roku 
viacero významných, umelecky vynikajú
cich snímok. Najvyššie umelecké kritériá 
znesú predovšetkým dve diela: Koncert pre 
kla••ír 11 orchester d mol Františka Babuška 
a Sláčikové kvarteto op. 2 Eugena Sucho
ňa. 

Klaviristka Klára Havlíková už pri na
hrávke Symfonietty giocosy B. Martinu 
preukázala svoj zanietený prístup k súčasnej 
hudbe, k dielam technicky náročným, v kto
rých môže uplatniť predovšetkým svoj pev
ný úder a citlivý zmysel pre rytmus. Na 
základe tejto nahrávky jej bolo zverené 
nové naštudovanie Bnbuškovho Klavírneho 
koncertu. Spolu s dirigentom Ladislavom 
Slová/wm vytvorili ozaj reprezentačnú na
hrávku. 

V tejto nahrávke sa najlepšie ukázali kla
dy skladateľovho diela, ktoré nesie v sebe 
kus autobiografického obsahu. Dirigentovo i 
sólistkino poňatie nás upevn:Io v názore, 
že je to Babuškovo najlepšie dielo, ktoré 
má v súi'asncj slovenskej hudbe ·svoje 
miesto. Nahrávka má potrebnú zvukovú 
klavírnu brilantnosť i orchestrálnu farbi
tosť. 

Druhú veľmi dobrú známku dostala tiež 
nahrávka Sláčikového kvarteta op. 2 Euge
na Suchoľ\a v naštudovaní Bratislavského 
k\•arteta, Komorného združenia Cs. rozhlasu 
(Aladár Móži, Alojz Nemec, l\'1ilan Telecký 
a Josef Sikora). Všetci štyria hráči pristu
povali k Suchoňovej absolventskej práci s 
veľkou zodpovednosťou a s dokonale pre
mysleným poľ1atím. V celom náročnom diele 
vynikla súhra kvarteta, ao predovšetkým 
vynikli kvality primariusa A. Móžiho a vio- · 
listu M. Teleckého. Ich nahrávka sa priam 
skvie intonačnou čistotou, jasným vypraco
vaním polyfón.ckej faktúry a dôsledným 
dodržiavaním tematického frázovania. Na
študovanie týchto diel patrí me~zi najlepšie 
interpretácie súčasnej slovenskej hudby v 
rozhlasovom archíve. Bolo by hriechom, ke
by toto naštudovanie oboch diel zostalo 
len na magnetofónovom páse a nezaznelo 
v živom predvedení na koncertnom pódiu. 

Z novšej súčasnej slovenskej tvorby mali 
v rozhlase svoju premiéru skladby Ladisla
va Burlasa, Ivana Hrušovského, Jána Zim-
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mera, Teodora Hirnera a Dušana Martin-
čeka. • 

Burlasovu Sonátu pre sláčikový orchester 
"Spievniúce srdce", komponovanú podľa 
rovnomennej poémy Vojtecha Mihálika, na· 
študoval Josef Svoboda. Skladba sa nevy
myká z doterajšieho skladateľovho vývojo
vého profilu, ktorý. dosiahol v Symfonickom 
triptychu, ale nadväzuje skôr na predchá
dzajúce sláčikové Bagately . Je prevažne ly· 
rického charakteru a z jej štyroch častí za 
invenčne i stavebne najlepšiu považujem 
prvú. Pod ta!{tovkou Josefa Svobodu boli 
nahrané Hrušovského Tatranshá poéma a 
Zimmerova Mn/á fantá:ia .pre klavír a or
chester. Hrušovského skladba je zvukove a 
technicky dobre posadená a pôsobí ako im
presionistická rapsódia, zafarbená sloven
ským hudobným koloritom. Zimmerovo die· 
lo úplne vybočuje z doterajšej jeho tvorby, 
nie síce technicky, ale invenčne a výrazove. 
Má spevnú melodičnosť, blí~iacu sa často 
populárnej hudbe. Z rozhlasov)·ch potrieb 
však vítame toto dielo, pretože v tejto oblas
ti máme veľmi citeľný nedostatok kompo
zične dobre fundovanej domácej tvorby 
Klavírny part nahral autor. 

Pod taktovkou Vojtecha Gabrieln bola na
hraná Hirnerova Suita pre dychové kvinteto, 
celestu, harfu a sláč ikový orchester. V tom
to diele sa skladateľ ov výrazový regi; ter 
obohatil o nové inštrumentačné a zvukové 
prvky. Kompozične nadväzuje na staršiF 
formy suity (legenda, intermezzo, canzone 
a danza) s lyrickým a pastorálnym charak
terom. 

Ladislav Slovák nahral ďalej absolventskú 
prácu talentovaného Dušana Martinčeka 
Dialógy vo forme variácií pre klavír a or
chester. Táto sk ladba vysoko prekračuje 
rámec školskej práce a sľubuje nám do 
budúcnosti veľké nádeje pre ob:>hatenie slo
venskej koncertantnej literatúry. Zvlášť tre
ba vyzdvihnúť náročné koncipovanie kla· 
vírneho partu, ktorý autor zvládol pr:am 
skvele. 

Z tvorby našich klasikov nahral J oseJ 
Svoboda Scher:o Mikuláša .Moyzesa. Je to 
dielko celkom pôsobiv.í a zaslú.li si našu 
pozorn:>sť. Pod taktovkou tohto nadaného 
mladého dirigenta nahral SOBR ešte dve 
suity z baletu Rytierska balada od S:roona 
Jurovského. Obe suity sú výberom najlep· 
ších tanečných a sólových výstupov baletu. 

V oblasti komornej hudby získali sme tiež 
niekoľko hodnotných prírastkov. V tomto 
žánri najvyššie cením nahrávku veľmi za· 

Záber z prehrávky Il. symfónie !šu Krejčiho. ktorá sa konala vo Sväze slovenských skladaterov 
6. februára t. r. za prítomnosti autora (na obrázku druhý sprava). Diskusiu viedol prof. A. Moyzes 
(na obrázku v strede). Foto: Smották 

ujímav(!ho a originálneho diela Petra Ebena 
Sestero piesní milostných v podaní dr. Ta
tiany Masarikovei a Michala Karina. Zaují
mavosťou tohto diela. je, že jednotlivé pies
ne sú komponované na pôvodné stredoveké 
te..xty v originálnom jazyku; česky, anglic
ky, nemecky, taliansky a francúzsky. Za 
tento cyklus hola mladému skladateľovi 
na Svetovom festivale mládeže a študentstva 
v Moskve udelená 71atá medaila. Sólistka 
nám svojím naštudovaním Ebenových pies
ní pripravila veľké prekvapenie. Ľahko 
zvládla všetky ťažkosti a svoje schopnosti 
vložila do obsahu jednotlivých piesní, ktoré 
spievala v origináli s vkusným citovým a 
štýlov)·m porozumením. Jej hlas znie sýto 
a farbisto. Na sklbeni celku sa podieľa kla
vírny sprievod Michala Karina. Je to repre
zentačná nahrávka v oblasti súčasnej pics
•'iovej tvorby. 

Komorné združenie s dirigentom Vlasti· 
milom Horel/wm nahralo koncom minulého 
roku niekoľko nových zaujímavostí zo star· 
šej hudby. V ich nahrávke mala celoštátnu 
rozhlasovú premiéru nedávno objavená 

s~ladba ukrajinského skladateľa, XX/. sym
fónia G dur Nikolaja Dmitrijeviča Ku./i./;ov
shého (1768 až 1849), reprezentanta kla
sického obdobia. Z tejto skladby sa nám 
autor javí ako skladateľ na svoju dobu kom
pozične značne vyspelý v -oblasti symfoniz
mu. V jeho XXL symfónii, ktorú napísal 
z príležitosti otvorenia Odeského divadla. 
sa zreteľne prelínajú s rusk)·mi ľudovými 
inšpiráciami (4. časť Kozáčik) vplyvy hayd
novsko-mozartovské v stavbe. Zaujímavé a 
invenčne pôvabné i svieže sú tiež Nemecké 
tance Franza Schuberta. Je to päť tancov 
s codou, pričom dva z nich majú po dve 
triá. Hornista Jozef Svenk nahral s Komor· 
n)= zdražením Mozartov Koncert pre les
ný roh a orchester č . 2 Es dur. Aj v tejto 
nahrávke uplatnil svoje kvality v tvorbe 
zvučného a nosného tónu. Nahrávky Ko
morného združenia doplliuje ešte Detsluí 
symfónia Jozefa Haydna. 

Marián Jurík 
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Pred vedeckou radou Filozofickej fakulty 
UK sa habilitoval 11. l. 1961. dr. Eugen Si
múnck. Habilitačnú prednášku mal na tému: 
Vzťah umeleckej techniky, štýlu a maj· 
strovstva k obsahu. 

Newyorská l\.fetropolitan opera v októbri 
minulého roku premiérove inscenovala Mu
sorgského Borisa Godunova v novej redak
cii Dimitrija Sostakoviča. V hlavnej úlohe 
opery, ktorá sa stretla s nevídaným úspe
chom, vystúpil G. London. Partiu Borisa 
spieval po rusky. Hudobne operu naštudoval 
Erich Leinsdorf. 

Veľmi zaujímavý a pozoruhodný je dra
maturgický plán Divadla opery a baletu S. 
M. Kirova v Leningrade. Operný súbor v 
tejto sezóne už uviedol premiéru Prokofieva
vej opery Semion Kotko a pripravuje znovu
naštudovanie Musorgského Chovanščiny v 
orchestrálnej redakcii D. Sostako"iča. Mlá· 
dežnícky súbor tejto scény uvedie Bohému 
.a baletný súbor Maškarádu od L. L'lputinu 
a Legendu o láske od A. Melikova. Baletný 
majster l. Belskij so súhlasom . D. Sostako
viča pripravuje choreografiu jeho Leningrad
skej symfónie a L. Ja)-obson v spolupráci 
so skladatc.ľom Karavajčukom pracujú na 
hrdinsko-revolučnom balete na motivy 
z Miaskovského. 

Nedávno dokončili v Salzburgu natáčanie 
farebného filmového záznamu opery Gava
lier s ·ružou od Richarda Straussa. V hlav
uých úlohách filmového prepisu vystupujú 
Elisabeth Schwarzkopf, Sena Jurinac, Anne
liene Rettenberger, Otto Edelman a Erich 
Kunz. Dielo diriguje Herbert von Karajan. 

Na hudobnej akadémii Mozarteum v Salz
burgu bude v novom školskom roku 1961 
prednášnť kompo:>:IC'in C:nrl Orff. 

Ol'RAVY 

Do 2. čista sa vlúdili rullv~ chyby, preto 
prosíme čltatefov, aby si leb Jbkave opravili 
takto: v refer6te Podnetný koncert na 83. otra,. 
ne, ll. stlpec. 15 riadok zbora mi byť s pr6vne 
;,profeslonliny dirigent" ; v l . stlpci, 18. riadok 
z.dola ml byť sprivne .,spevnosťou" (nie pevnos
ťou). · 

V <'!linku A. Dolinského Nad dielom FrantiAka 
Spilku na 89. strane, ll. stlpec, 18. riadok zdola 

· Dii byť oprivne Oldficb Hllmera 

i48 

r~ .. 
OBSAH 

~ . . ~ - •• l·. 

Euge~ ~imúnek: Socialistický umelec-
ký program je vývinový . 97 

Ladislav Burlas: Novátorstvo v ume-
ni z hľadiska základných filozofie· 
kých otázok 100 

Jozef Kresánek: Ľudová hudobná ume-
lecká tvorivosť dnes a v podmien-
kach komunizmu . . 106 

Jurij Kalašnikov: Straníckosť - život· 
ný základ metódy socialistického re· 
alizmu (Dokončenie) . 114 

Ján Stanislav: K rečovej výchove spe-
vákov . . . . • 119 

Antonín H&ejš: Hudbou za výchovu 
· človeka našej epochy . . . . . .124 
Zoltán Hrabussay: Béla Bártók a Bra· 
· tislava • . . . . . 127 
Zo života Sväzu slovenských skladate-
. Jov . . . . . . . . . . • 128 
Mozartova Carovná flauta v SND (V. 

Sedivá) 130 
Niekoľko úvah nad prvou operou o na-

šich dňoch (M. Ladmanová) • . . 132 
Slovenská detská opera na scéne SND 

(J. M. Mar1k) . 134 
Pánska volenka ria Karlíne (R. Ry-

barič) . . . . . 135 
Ľudová hra so spevmi a tancami 

v Brne .(Tvr) . . . . . . 136 
Estráda vo výklade (J. Samko) 137 
Slovenská filharmónia v januári (V. 

Cížik) . . . 138 
Jubilejný koncert Andreja Očenáša 

(-ip-} . . . . 140 
Bratislavské organové umenie v Prahe 142 
Úspech mladých košir.kých umelcov 

(-MP-) . . . . . . . . 142 
K nedožitej šesťdesiatke K. Hudca (R. 
Rybarič) . . 143 

Ešte k otázke hudobnohistorických vý
skumov na Slovensku (R. Rybarič) . 144 

K~el Srom: Orchestr a dirigent (L. 
Kupkovič) 145 

SlOVENSKA HUDBA ~:~~~~~e~!~äz/~~:~:~!vc: -========= SHredaktor dr. Eugen St-- múnek, redektor dr. Jozef 
Samko. Redakčnl rada: dr. Ladislav Burlas, dr. 
Teodor Hlrner, dr. Ivan HruAovsk;ý, Simon Ju
rovsk;ý, docent dr. Jozef Kresánek, prom. b lst. 
Ladislav Mokr;ý, dr. Zdenko Novlček, Andrej Oče
nAJ, dr. Roman Rycblo. - Redakcia a adminlo
t r äcia Bratislava, Sládkovičova ll, telefón 268-70 -
Tlačia Poiygrafickt zhody, z. 2, Bratislava, ul. 
Februárového vlťazstva 6b. - Vychádza mesačne. 
- Predplatné na rok 1961 Kc'!s 36,-. Vydtvanle 
povolené PSK, čisto HSV-19512 57-C. Rozllruje 
Poštovl novinové služba. Objednávky predplatitelov 
prljlma a vybavujé každý doručovater a poAtovf 
\a'ad. M-08•11081 

Hudobnovedné publikácie vydavateľstva SA V 
Kolelaív 
HUDOB~OVEDNE STODIE I 

Prv)' zväzok hudobnovedných štúdií ob
sahuje monografiu slovenského skladateľa
klasika l\ !ikuláša Moyzesa, ktorú napísala 
Zdenka Bokesová. Autorka vo svojej práci 
poukázala na dielo i\1. Moyzesa ako na 
nedostatočne ocenenú tvorbu tohto sloven
ského hudobného klasika. Na početných hu-. 
dobných príkladoch analyzuje autorka hu
dobnú tvorbu J\.I. Moyzesa a zaraďuje ju do 
celkového vývinu slovenskej hudby. Záve
rom práce podáva úplnú bibliografiu tvorby 
M. Moyze_sa. Okrem uvedenej štúdie je v I. 
zväzku H S príspevok R. Rybariča Slovenská 
ncuma a Zd. Nováčka K spoločenskému 
zmyslu života a diela B. Smetanu. 

VSA V 1955, str. 210, brož. Kčs 24,40. 

Kolektív 
HUDOBNOVEDNE STODIE II 

Na začiatku týchto štúdií je zaradený 
príspevok J. Samku, ktorý pojednáva o vý
zname tvorby Mikuláša Schneidra-Trnavské
ho. Jadrom knihy sú však práce, medzi 
ktoré patrí štúdia J. Kresánka o problé
moch sociálnej funkcie hudby. Autor tu 
pozoruhodným spôsobom na historickom 
pôdoryse vývoja hudobnej tvorby skúma 
predmet svojej štúdie. J. Terrayová sa za
oberá metodickými problémami hudobno
historickej dokumentácie. Stúdia je dôležitá 
pre prácu hudobných historikov v tejto 
oblasti. Stúdia Ľ. Mokrého o levočskom 
P estrom sborníku svojfm rozsahom je prá
cou monografickou. Pestrý sborn1k je pred
metom štúdia viacerých aj zahraničných 
muzilw lógov, s ktorými autor na základe 
dôkladnej znalosti materiálu polemizuje a 
vedecky správne zdôraz1iuje svoje závery. 
Stúdia Ľ. Mokrého je i v medzinárodnom 
meradle významným prínosom pri riešeni 
otázok spojených s Pestrým sborníkom. 

VSAV 1957, s tr. 208, (r, n, brož. Kčs 31.- . 

Kolektív 
HUDOBNOVEDNE STú DIE III 

Tretí zväzok Hudobnovedn,,ch štúdií ob
sahuje_ p~íspevky najmä z odboru hudobnej 
folk~orJStJky od autorov: O. Elschek, Pojem 
a zakladné znaky hudobného folklóru, St. 
Tóth, Pohybové skupiny slovenského ľudo
vého tanca, K. Hlawiczka, Genetická ana
lý~a r~tmiky oravských piesní, J. Kresánek, 
H1stor1cké korene hajdúskeho tanca. Dalej 
príspevky k hudobnému životu na Slovensku 
od R. H.ybariča Dejiny banskobystrického 
Hudobného spolku v r. 1857-1862, Vl. 
Lébla, Vzťah V. Nováka k Slovensku a Z. 
Hrabussaya Anton Rubinstein a Bratislava. 
Zväzok HS uzatvárajú súpisové práce J. 

Potúčka Doplnky k hudobnej bibliografii a 
Ľ. J. Súpis gramafónových platní so slo
venskou umelou hudbou. 

VSA V 1959, str. 303, brož. Kčs 32,-. 

Kolel<tív 
H UDOBNOVEDNE STODIE IV 

Stvrtý zväzok Hudobnovedných štúdií 
SA V prináša tieto významné štúdie: 

Václav Pletka a Vladimír Karbusický, 
Príspevok k v)·skumu slovenských piesní. 
- M. Filip a Ľ. Leng Slovenské ľudové 
píšťaly. - A. Baník, Niekoľko spomienok 
dokumentov a úvah o Bélovi Bartókovi. -
R. Rybarič , Sekvencie Spišského gradnálu 
Juraja z Kežmarku z r. 1426. - Z. Hra
bussay, Neznáme rukopisy F. Liszta na Slo
vensku a i. Okrem štúdií prináša tento 
zväzok aj recenzie zahraničnej odbornej li
teratúry. Každý príspevok má reswné v 
ruskom a nemeckom jazyku. 

VSA V 1961, str. 288, obr. 40, brož. cca 
Kčs 25,50. 

OZNAM 
.Na Hudobnej fakulte VS:\W v Bratisla

ve, Stúrova 7, zavádza sa počnúc študuj
nym rokom 1961-62 štúdium popri zamest
naní v týchto odboroch: 

1. skladba 
2. dir igovanie sboru 
3. dirigovanie orchestra 
4. operný a koncertný spev 
5. inštrumentálna reprodukcia 

a) sláčikové nástroje (husle, viola, če
lo, kontrabas) 

b) dychové nástroje (flauta, hoboj, kla
rinet, horna, fagot, trúbka) 

c) harfa 
d) klávesové nástroje (klavír, čemha· 

lo, organ). 
Prihlásiť sa môžu najmä pracovníci z 

oblasti umeleckého hudobného života ume
leckého . škol~tva a vo výnimočných ' prípa
doch m1monadne nadani záujemci z iných 
pracovisk. 

Predpokladom pre prijalie je najmenej 
jednoročná prax spravidla vo zvolenom od· 
bore, absolutórium konzervatória alebo inej 
odbornej hudobnej školy, prípadne iné u
kon ' enie asp01'í. stredoškolského vzdelania a 
doklad o vykonanej základnej vojenskej služ
be u odvedených. 

Na základe prihlášky bude uchádzačom 
zaslaná skúšobná látka. 

Prihlášky na predpísaných formulároch 
treba podať najneskoršie do 30. apríla 1961. 
Prijímacie pohovory sa budú konať medzi 
20. až 26. júnom 1961. 

Dekanát HF 



Hudobný archív 

Slovenského hudobného fondu 

pripravil materiály týchto skladieb z piesňovej tvorby: 

Tibor Andrašovan: 

Tibor Andrašovan: 

Tibor Andrašovan: 

Narcisa Donátová: 

Teodor Hirner: 

Ladislav Holoobek: 

Ivan Hrušovský: 

Júli us Kowalski: 

Alexander Moyzes: 

Eugen Suchoň: 

Eugen Suchoň: 

Pavol Simai: 

Bartolomej Urbanec: 

Bartolomej Urbanec: 

Bartolomej Urbanec: 

Bartolomej Urbanec: 

Bartolomej Urbanec: 

Bartolomej Urbanec: 

Michal Vilec: 

Spomienka na Moskvu a Hviezdy nad Prahou. 

Z povstaleckých hôr, pásmo piesní s recitá
ciami. 

Zo slnečnej Grúzie, tri piesne pre sólový hlas 
a klavír. 

Tri lyrické piesne pre sólový hlas a klavír. 

Hore grúňom, dolu grúňom, detské piesne 
s klavírom. 

K rudu, cyklus piesni. 

Cervený mak, piesne pre sólový hlas a klavír. 

Zverinček, cyklus detských piesní s klavírom. 

V jeseni, cyklus piesní pre mezzosoprán 
a klavír. 

Pieseň zo Zalmu zeme podkarpatskej pre tenor 
a klavír. 

Bačovské piesne pre barytón a klavír. 

Slohy lásky, piesne pre tenor a klavír. 

Piesne o horách pre tenor a klavír. 

Tri piesne z Oravy pre stredný hlas a klavír. 

Styri dvojspevy na text z Kollárových "Zpie
waniek" s klavírom. 

Svadba, pieseň pre sólový hlas a klavír. 

Rozprávka, pieseň pre sólový hlas a klavír. 

Váh a Hron, pieseň pre sólový hlas a klav 

Vysoké letné nebo, cyklus piesní pre 
hlas a klavír. 

Materiály požičinva (i na trvalé 

SLOVENSKY HUDOBNY FOND, 
Br at i s l a v at Gorkého 19, telefón 531-50 



štátne hudobné vydavateľstvo vydáva 

k 40. výročiu založenia KSC zvláštnu séri~ dlhotrv?júcich pl.atní, p~esved~~vo 
dokumentujúcu spätosť nášho hudobného 1 slov~s~eho umem~ s .boJOm nasho 
ľudu vedeného komunistickou stranou, za soctahzmus; proti biede a vyk?
risťo~aniu. Niekoľko platní prináša najcennejšie piesne robotníckeho hnutia 
i súčasné masové piesne. Séria obsahuje tieto platne: 

1. Piesne o st•·ane (Dobiáš, Alexandrov, Seidel, Muradeli). 
2.-3. Revolučné piesne (najznámejšie piesne medzináro.dnéh~ rev?l~č~éh? 

hnutia od Veľkej fran cúzskej revolúcie po Veľkú oktobrovu socmbst1cku 

revolúciu). 
4. Hudba k slávnostn)·m schôdzam a oslavám (slávnostné predohry a fan

fáry klasikov českej hudby i súčasných československých skladateľov). 
5. Revolučné tradície nášho ľudu (zbojnícke, odbojné témy v ľudovej piesni, 

poézii i klasickej a súčasnej hudbe: Smetana, Kovarovic, Cikker, Hurník). 
6. Husitská tradícia (jej odraz v najlepších dielach našej hudby i literatúry: 

Vycpálek, Smetana, Novák). 
7. Revolučný rok 1848 (Schumann, Smetana, Ferenczy; Stúr, Neruda). 
8.-9. Proletariát, bojujúci proti nezamestnanosti, hladu, fašizmu a národ

nému útlaku (Janáček, Ježek, Jeremiáš, Seidel, Suchoň, Stanislav, Blažek, 
Wolker, Krasko, Zápotocký, Majerová, Bezruč, Jilemnický). 

10. Odboj za druhej svetovej vojny (Kabeláč, Hrubín, Drejsl, Nejedlý, Do
biáš; Hrubín, Pujmanová). 

11. Slovenské národné povstanie (Cikker, Kardoš, Jurovský, Kresánek, Jilem-
nický, Kráľ, Plávka). 

12. Zivot pr.oti smrti - Umenie bojuje proti vojne (Burian, Dobiáš, Juchelka, 
Janáček, Seidel, Capek, Srámek, Nezval). 

13. Spev mieru (Tulikov, Dobiáš, Jurovský, Seidel, Macourek, Burian, Kar-
doš, Pujmanová, Mihálik, Nezval). 

14. Robotnícke piesne od začiatku robotníckeho hnutia do založenia KSC. 
15. Robotnícke piesne 20. a 30. rokov nášho storočia. 
16. Piesne našej doby (Seidel, Drejsl, Podéšť, Hirner, Urbanec, Dobiáš, Pauer, 

Grossmann, Andrašovan, Kapr, Kardoš, Stanislav). 
17. S. Havelka: Chvála svetla. Kantáta na slová S. K. Neumanna. 
18. A. Moyzes: Baladická kantáta na slová J. Poničana. 
19. Pionierske piesne (Dobiáš, Fried, Pálka, Rainer, Sauer, Seidel). 
20. Robotnícke piesne (výber z platní 14 a 15). 
21.-30. Masové piesne českých a slovenských skladateľov. 

K 40. výročiu založenia KSČ vychádzajú tieto hudobniny: 

S červenou zástavou vpred! Spevník medzinárodných revolučných piesní, 
zostavený dr. V. Karbusickým a dr. V. Pletkom. 

Rodnei strane. Piesne skladateľov socialistických krajín, venované komunis
tickej strane. Zostavil B. Urbanec. 

Ei, hor sa, sveta proletári! Zbierka piesní medzinárodného revolučného hnutia 
v úprave pre miešaný sbor. Zostavil J. Letňan. 

A. Moyzes: Baladická kantáta pre tenor, sbor a orchester. Stud. partitúra. 
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ZOE~KA BO KESO YÁ 

Po konferencii o kritike 
~a Sjazde socialistickej kultúry s. Štoll v Ú\'odnom rcľc,·útc zdôraznil. že 

v predsjazdových besedách sa o úrovni kritiky častej šie ho,·orilo a že sa \'Še
obecne zo strany našich pracujúcich žiadalo zlepšenie jej úro\'lw. Y diskusiúch 
a besedách sa zdôrazi'íovalo, že úloha marxistickej kritiky nie je sudcovská 
nic vyklad~čská aj ~1odnotiaca, že má byť písaná tak, aby bola zrozumiteľná: 
aby teda UJ hodnotila, ale aj vysvetľovala. Na základe podneto,·. kt o•·é holi 
,-ysi O\·~né .na Sjazde socia listickej kultúry, a preto, že sa uz ukitz~l l a poll·eba 
Yymemť ~· názory o kritickej činnosti , zvolal V~·bor socialistickej kultú"'· 
konferencm do Prahy, ktorá sa uskutočni la v dňoch 20.- 22. februára 19ti l. 
Tu si o~borníci vyme~ili. názory na úlohy kritiky. ako aj kritickej prúce, 
:dw ~a u:to problemy Javta v dnešnej našej vývojovej etape. 
,. Trt c~n1 sa rokoYa)o, pr~b.era li sa problémy na \ 'Šelk)·ch úsekoch umeleckej 
('ll~nosLI vo ~zťahu ku ~nttke a ukázalo sa, že ide v podstate YO Ysetk)·ch 
]mpa?~~~. ndy len .o. Jed~':'- základnú problematiku, o prístup k umeniu 
Z ~OZI CII ZIVOl~ , Z _POZICle krlltkO\'hO, práve tak ako aj umelco\"110 svetonÚZOI'll 
? .1 eho znalosti objektívneho sveta. V tejto súvislosti zdôraznil s. Stol! YO svo
JOm úvo.dno~ referáte .na konferencii nielen dôležitosť procesu poznil\·ania 
umeleckeho diela, ale aJ význam vkusu, ľudskej zrelosti a prip•·avenosti chú
paf hodnoty um eleckého di ela. Okrem toho zvlášť dôlezité sa mi v ideli 
p~známky na marg.o -~účasn?sti umenia, ktorými sa zdôraúlo,·ala prrdovšet
kym po.t~e~a noveJ ztvotneJ pravdy v umení, to znamen;\ vidieť . poznať. 
uvedomtt st a .k.olektív~e precítiť to, čo je nové v živote a čo životom hýbe 
Ypred. Keď kr1L!ka nev1e rozpoznávať tieto procesv yy'voJ·a nem·i ·1 nemo"z"<' 

' l' . T • ' < ' mat trva y yyznam. u vzniká Leda potreba výchovy no,·\·ch \'Zde lan\·rh 
],údrov pre kritiku. · · 

Tát_? pot~·eha do zi,·ota ponoren~·ch umelcov a hitiko,·. zna l ~·rh ,.~-,·ojon:-ho 
"J?oloce~ skeho procesu, bola hla\'n)rm bodom celej konferC'ncil' . pretože v sú
~·.' se s riešením problémo,· okolo kritiky nanovo sme sa ~ tretli s fakt om. ze 
z1vot a umele~ké potreb~ nasich pracujúcich málo poznaj ú umelci i kr·it iri. 
:1 1m•to sa ne\'leme dosta t do predných líni í ,. prog-•·esi,·ite eítenia ,-~· , ·ojowj 
l ' l'SI \ ' , 

. Na k~nferen.cii o kritike sa hovo1·ilo konkrétne o troch p1·obl<'·moch. Saj,·iat· 
d1sku ~n~·eh .PriSp~vkov sa zameralo na otázky ideo,·é, na zúklad né otúzb· 
maJ'XIstickeJ estetiky ako teórie odrazu vo vzťahu ku stt·uktu•·alizmu. Konšt;_;_ 
t ov~ lo su. že. za žiadnych okolností u nás nemožno ozi,-o,·a( st1·ukturali zmus. 
n_ ,ty!n men:J ako pomo?nú disciplínu marxistickej estetiky, pretože ide o od
IIsny postOJ k umeleckeJ t\'orbe, nakoľko štruktural izmus za zúklad t\·ot·i,·ého 
pl'OI't·su pokladá znak, a nie obraz. Z tohto hľadi ska sa lw nf<'r<'nria zaoberala 
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nielen otázkami ideov~·mi a s nun1 suns~a~im pwblé~TlOm hodnoten;a, ?le 
v konkrétnej forme priamo rokovala o nase] umelec~e~ av~ntgarde. ~a t~to 
tému najostrejšie hovoril prof. Antonín S~chra, ~tory SI pľlan:o po_l~z•l otaz
ku či marxista je pre e:\.--pe•·iment alebo .1e prot• nemu. Keď~e pnkla~y,. na 
kt~rých vysvetľova l svoj vzťah k problé~u,, sú z h~dobného ŽIVOta, ~vadzam. 
ich priamo. Hovoril: "Nie som pre hociJaky exper1me?t. B11:dem ~oJova~ za 
experiment u Havelku, pretože si nezľ~hčuj~ cestu k ~·yJadremu dne~ka. V~em, 
že študuje aj seriálnu techniku, a le UJ sov~etsku hud~m , ne~ddeľ~J~ v_e~l od 
seba, ale hľadá syntézu. Ale keď sa exper1ment sta.via prot~ trad1~10nahz~u 
a v diele jestvuje historizmus, keď životný postOJ k novemu dwlu neJde 
v súlade so súčasnou tematikou, takýto experiment nemôže priniesť výsledky 

a je samoúčelný." . 1 ·, • 
Druhým prediskutovávaným problémom konferen~ie ~?l n~':Y lOVUJUC~ 

stav kritiky a zlá úrove•'í kultúrnych rubrík v denneJ tl~cJ. Knt1ka . ?e?.lm 
svoje poslanie vykladačské, necíti dostatočne zodpovedny vzťah, voc1 CJtu
teľovi. Veľa sa hovorilo o cieľavedomom vedení a výchove k dobremu vkus~ , 
0 

úrovni novinárskych recenzií a ich potrebe v krajských denníkoch, o k~l
tickej osobnosti a kritickej činnosti , ktorá má byť uv_e~omenou , z p~znaru~ 
vyplývajúcou činnosťou , o nedostatočnom styku knt1l~ov ~ praco.vlska~m, 
0 

rozdielnosti kritérií medzi Bratislavou a Prahou, o skumam spolocenske~o 
ohlasu umeleckého diela, o potrebe umeleckých v)rrobkov ~ umelec~ých d1el 
pre úžitkovú potrebu a pod. N_ o jedna_ko v každom detaJinom pnpade sa 
vyzdvihovala potreba schopnosti ~ostav•ť, sa za I?r?vdu a potreba zodp~ved
ného vzťahu k posudzovaném u d1elu. Su druh J 1ranek prwmo upozorml na 
niektoré nesprávne tendencie, ktoré prenikli do hubodného života. 

V súvise s týmito otázkami vynárala sa však súčasne otázka pripravenosti 
mladej nastupujúcej kritickej generácie, pretože doterajšia orientácia nebola 
dostatočná. Treba vítať spojenie štúdia hudobnej výchovy s hudobnou vedou, 
čo bude mať vplyv i na vykladačsk~ orientáciu_ na~tupuj~cich kr,itik_o_v. P~?
blémy odborného umeleckého školema sa naozaJ den zo dna dostavaJu hlbs1e 
do popredia záujmov. A je najvyšší čas ich r!:~iť:, ~loh_Y, ktor~ spo_ločn.os_ť 
kladi e na mlad)•ch umeleckých pracovníkov, opustaJUCich skolu, su ozaJ vel k?, 
pričom ustavične vidíme, že m ladí nemôžu tiet_o úlohy zv lá~nuť,. preto_že me 
sú školou na praktický život dostatočne p•·1 pravení. Vcd kntJka Je. len 
čiastkovým, hoc veľmi závažným pr~blémo~ celého k~mpl:xu. pr~bt;mo': 
okolo odborného umeleckého vzdelama. 1o Jednako pr1 kazdeJ pnlez1tost• 
skúsenosti nás poučujú, že napr. v hudobnej oblasti, aj keď zmeny v skolských 
prípravách nie sú ešte uskutočnené, je dosť možností, aby sa mladý hudobn~~ 
či skladateľ teoretik alebo interpret vhlbil do životného prúdu, aby spoJil 
svoje záuj~y so životom pracujúcich , aby ich podporoval , . ich u~el~~kých 
záujmoch a súčasne sa od . nich učil chápať -~bsah .n?vo sn vytvaraJuceho 
socialistického spolunažívama. Treba teda spaJať tcorm s praxou. A keb~ 
mladá rrcnerácia sama, z vlastnej iniciatívy začala kráčať touto cestou, van 
by a j s~ma odstránila mnohé z tých nedostatkov, ktoré sa zo škôl prenášajú 
do života a odrážajú sa v každej práci. 
. Konferencia splnila svoje poslanie v tom, že prebudila v kazdom pocit zod
povednosti k práci, presvedčila nás, že kritická práca v čase procesu 
kul túrnej revolúcie je významnou ideovovýchovnou činnosťou. Azda bude 
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2:a Václavom Talichom 
Dňa 23. marca uctila Slovenská filharmónia pamiatku velkého a neza

budnutelného majstra, národného umelca Václava Talicha koncertom 
ktorý bo.l tryznou za drahým človekom a velkým priatelom slovenskeÍ 
hudobneJ kultúry. Na začiatku koncertu prehovoril o účinkovaní majstra 
Václava Talicha na Slovensku národný umelec prof. Eugen Suchoň. 
Orchester Slovenskej filharmónie zahral II. časť - Uspávanku - zo se
r~nády pre sláčikový orchester od Eugena Suchoňa, ktorú zosnulý majster 
dlľigovával s velkou láskou. Prinášame prejav národného umelca Eugena 
Suchoňa: 

Pred !ýždňom_nás opustil veľmajster dirigentskej paličky, národný umelec 
pro{ V, acla.v T~lt~h. Dne!., práve pred niekoľlrými hodinami, bolo jeho telo 
ulozene na. vecny odpocmok v berounskom cintoríne. Nad stratou veľkej 
osobn?;~ti čes~oslovenskej kultú;!{.• úprimného priateľa hudobných umelcov 
a. gemalneho mterpreta svetoveJ t domácej hudobnej tvorby hlboko žialime. 
Teraz vari. e!te ani nie je. možné v celom rozsahu zhodnotil jeho 'l.•ý;;;nam 
pre rozvoJ ~es~oslovens~e1 hu_~obnej kul!úry, preto mi dovoľte, aby som 
sa. dne~ zmteml len o Jeho, zw.ľ, krátket, ale tým blahodarnejšej činnosti 
v Brattslave a na Slovensku. 

. Profesor V_áclav Tal~ch prišiel clo Bratislavy v jeseni rolw .1949, aby sa 
UJ~l umeleck_e~o vedenw nov_ozaloženej Slovenskej fil harmónie. Svoju činnosť 
zacal ako dtngent Komomeho orchestra Slovenskej filharmónie a súčasne 
sa Hal profesorom dirigovania na Vysokej škole múzických umení. Hneď na 
prvom koncerte Komorného orchestra Slovenskej filharmónie 18. novembra 
!949 sa majst~r Talich ukázal ako vynikajúci dirigent-pedagóg a oddaný 
mterpre~ sklaclteb slove~kých skladateľov. Popri Novákovci Slováckej suite 
a Seren~de D dttr! predvtedol_ Movzesovu predohru Jánošíkovi chlapci, Cikke
rovu swtu Spomtenky a mote ptesne Nox et solitudo tahým presvedčivým 
spôs~?om! že na, prvý pohľad a prvé počutie bolo jasné, že majster Tal ich 
poloztl me~en zak!adné kamene technichej vyspelosti orchestrálnej súhry 
a, umel_ecke1 en~d~?te . Slovenskej [ilharmónie, ale utvoril tief. vý wwnný medz
mk v mterpretacu dtel slovenslty ch skladateľov. Dalšie koncerty Komorného 
o;chestra _Slovenskej filharmónie a neskôr Veľkého symfonického orchestra 
fdharmóme toto konštatovanie plne potvrdili. V rozsahu troch rokov uviedol 
p:of. T~lich, na 58 koncerto~h spolu 235 skladieb. Z toho 42 od slovenských, 
3t . od ceskych, 6~ od rusky ch a 92 od ostatných svetových autorov. Novo
nastudo,,al _54 dtel od 24 autorov, z toho 12 skladieb ocl 8 slovenských 
autorov. Pntom sme stále zreteľnejšie pozorovali umelecký rast filharmónie 
a vývoj interpretačných zásad majstra Talicha. Osobitnú pozornosť si zaslu
hovali reprízy Talichových koncertov. V súvislosti s reprodukciou Smeta-

do?re; ke~ s~ pracovníci .tohto úseku budú z času na čas schádzať, aby si 
~bJasn ovah_ zasadné teoretické problémy a aby spoločne bojovali za socialis
tiCké, umeme, ktoré jediné môže vyjadriť našu súčasnú dobu s celým týql 
veľkym procesom premeny v spoločenskom živote i ,.o vedomí ľudí a ktoré 
je~in~ mô~e priniesť umelecké prejavy trvalej hodnoty a také diela, ktoré si 
kazdy obľub1. 
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novho cyklu Má v last Talich raz napísal tieto v ý znamné ~lová: "~ mojom 
programe neexistuje repríza ako r~p~íza, v_erné_ opa~ov~me raz_ uz .d?s~ah
nutého reprodukčného obra::.u. Kazda ~epn~a 1e m~. vz~y. nov,o/m s_tudwm 
a ka~dé študovanie znamená nové dobyvame matenalu t. ttloh .. Taltch bo~ 
wnelcom, ktorý neustále hľadal nové a nové cesty na ~osw!~twtw t~n:eleclief 
prav dy. Toto sv oje krédo v~tepoval Jiež, do !nysle svoft.ch __ ::. t alw:'-dmgento~. 
Odchoval nám viac diriaenlov z laorych 1e dnes na11na Larlu;lav Slovak 
známy už aj cľaleko za hr~nica~.i našej v lasti. No V á cla v Talich '! r.vpchov~v~,l 
iba svoj orchester a svojich žiakov . • \ 1a koncertoch Slovenske! ftlharm ome 
pre závody a školskú 1nládež sa sám ujímal úvodného slova. S~tn vysvetľo~'al 
a pwčoval, aby dov iedol do ríše tónov každého, ~to sa o hr?sy hudobneho_ 
wnenia zaujínwl. ie menej dô_ležité sú. jeho záraz~y. na ~~le, Slovenske/ 
fil/w.rmónie do významnejších mtest Sloven.~ha, ak~ Of 1 e~o ,ucast na lwdob
ných festivaloch. Ta./ao sa stal národný wn~lec Va~la~ 1 alLe/~,. budovateľr~m. 
kultúry na Slovenslw a propagátorom ttmenw, zalozeneho na :;tro,lwm, socta
listickom podklade. V rohu. 1925 píše o sebe. ešte trochu ~lieptt.cky: "Som 
z rodu tnárniv ých, lebo s?n1 dieťa prít_omn?stt. Reproc~uhuf em = som s~tL
žobtiÍlw m Darcov . Až zmtznem z vereJnostt, bude mo1e m eno zabudmttym 
zvulwm." O tridsať rokov neskôr píše v.~ak Talich už ta_kto: " . .. ch~el. b~ 
som sa dívať na. život, kto~!Í sa pomaly mení na spo'!nenlw , a . mar t~~lu~ 
rados( z toho ze som neztl nadarmo: semeno, ktore som zaswl, vztslo. 
Vi~·wtt sequen~es!" Ano, semeno zasiate majstrom Talich?m vzklíčilo aj tu 
v Bratislave a na celom Slovensku. Cinnosť majstra Taltcha na Slovensku 
mocne podnietila rozvoj orchestrálneho a, lw morného ume~úa, ro~voj ~'ýcho: 
vy mladej dirigentskej generácie a. nie v posle~nom rad~ aJ ~·ozvo1 slovenske/ 
hudobnej tvorby. Preto sa s ním lítčime s pocttom úprtmtWJ vá~!iY a s pev
ným predsavzatím, že slovenshä hudobnú kttltúm budeme rozvt]ať ~' dur/nt 
jeho zásad a jeho odkazu zostaneme verní. 

E ugen Suchol1 

Talich zblízka 
Doznel jeden ::. najkrajších zvukov. 

Doznel človek, čo najlepšie vedel 
miešať zvukové farby. Rozplynul sa 
ako najkrajší alw rd a zostá~'ajú po 
ňom len spmnienky. 

Ne jdem tu písať o jeho geniálnosti. 
To je nám dnes všetkým známe. Rád 
by som všal.. Talicha priblížil čitate
(ovi ako človeka a priateľa. Bol som 
totiž nielen jeho žiakom, al~ poča~ 
ieho práce a pobytu v Br~ttsla.v~ .• t 
ieho priateľom. To bolo r;tnfe na1:'ac: 
šie šťastie. Ak som doswhol da1ake 

úspechy, hlav ne v zahraničí, wfačírn 
za to tej skutočnosti, že som jeho :.ia
/w m, žiakom profesora Václava Ta
licha, čo vždy a všade zdôra::.l111jem. 
Je a bude to m oja najväčšia deví::.a. 
No to že som bol i jeho priateľom, 

' ' ako som ttž spom enul, ma nesmt erne 
blažilo a bolo mi veľkou m orálnou 
oporou. Ked som ho tah dobre po
znal bolo mi oveľa ľahšie chápať ho 

' pri hodinách, pri práci, pri jeho de-
batách úsudkuch, kritikách, est et.ic
kých dtázkach a pod. Talich bol veľký 

nie/et: pri dirigentskom pttlte, bol veľ
k ý Of v súkromnom f.ivote. 

Bolo nás sedem, čo sm e k nemu 
chodili do triedy. Mal nás všetkých 
rovnako rád a so všetkými sa zaobe
ral s veľkým záujmom i s veľkou 
láslwu. Mnohokrát sme Talichovi dá
vali otá::.ky, ktoré sa nám a~ dnes ob
jasňujú alebo stí u ~ objasnené. No 
<~asto sme mtt dávali aj /,aké otázky, 
na laoré sa dalo ťa~ko odpovedať. 
Z duešného odstupu sa mi ::.dá, ~e vte
dy sme príliš jednoducho a ľahko 
thceli mať strohý a jasný recept na 
prácu pri dirigovaní. A Talich nás 
v~dy ~·edel priviesť na správrw cestu 
a ,kládol dôraz tta vnútorné otázky 
problému, vždy nás chcel odvrátiť od 
vonkajších efelaov a viedol po správ
nej koľaji k jadm veci. Hodiny sme 
mávali, hde sa dalo, v prírode v 
miestnostiach filharmónie v šk~le 

v • ' ' casta v 1eho tunajšom byte, a to pre-
to, že pekná poloha a v!)hľad na Du
naj veľmi často podporoval majstra 
Talicha v rozvinutí jeho fantázie. Pa
mätám sa, ako mís postav il do pol
lmt!w oproti sebe a začali sme diri
govať na dve, na tri atd. Zdalo sa 
nám to príliš školské. No hned na 
tej hodine sme prišli na dôležitít {tmk
ciu u.voľt'íovania, na rozdiel medzi 
prav.ou a ľavou rukotl. Talich ~,ždy 
tvrdtl, .:e prav á ruka je ruha činu a 
ľavá mlw u srd('(l. On aj hladil svojou 
ľavou rul;ou. Pravá ruka bola uňho 
ruhou geniálneho dirigenta. Partitúry 
sme študovali pri klavíri a horäčlwvi
le s1~1e Šludovali štvorručné party jecl
uotlt ~>ých symfónií. V ~ely toti=. pod
i:iarlwval dokonalé zvládnutie partu, 
tu bola jeho hla vuá ::.ásada. Až potom 
sa dalo hovoril' o nm::.ike. Tu neob
stála nijal;á výhovorka. Vtedy sme si 
uvedomili, ako preci::.ne a dôkladne 
treba hm technicky pripraviť. ro bo
la, pravda, len technická strán/uz, di
riguvanir diela bolo nieto iné. Pred-

~tava orchestra za klavírom, nástupy 
1ednotlivých nástrojov, predstava ako 

., . ' 11lafU zmeť, ako sa to má hrať auo-
. k. ' " gtc e a vnútorné rozšírenia, rytmické 

ahcenty, otázka frázy ako zdvihu a 
pádu, ehonomika jednotlivých scele
ní, vy:Váženie formálnych prob-lémov, 
to ~olt h~avné momenty, cez ktoré nás 
Taltch vwdol z povrchu diela k jadru. 
Ešte dnes sú wím tieto momenty hlav
ným vodidlom pri práci. Talich je 
"~-' nás a nikdy nm'ího nemó~eme z.a
budnúl', pretože v nás ožíva denno
denne pri štädiu a pri práci s orches
trom. Veď len také vety, ako naprí
klad " . . . crescendo je decrescen
do" . . . alebo " ritardando je acceleran
do". . . a opačne, uvád::.ali nás do 
pomykova svojou jednoduchosťou čo 
do ~'ýrazu slova, no svojou zložitos
ťou prj uslwtočňovaní v práci tejto 
vet y. Casta sponúnal, že diriaent by 
mal ''edieť, čo, ale hlavne: ako bude 
skúšať. Usiloval sa, aby dirigovanie 
na skúške nikdy nebolo bezduché ale 
aby bolo cieľavedomé, aby lwždd ve
del, ču sa urobilo, a ~e to, čo sa ttro
bilo, má nejaký význam. Skúšky sme 
mali viesť v=.dy tak, aby napätie ne
vznikal? z pozície nadriadeného, ale 
z pozícw vmítoméhu napätia a zanie
tenia pre vec, pre dielo - a toto aby 
sme prenášali na svoiich spolupracov
níkov v orchestri. Až dnes sa nám 
tieto zásady pri práci javia ako jasné 
::.~kony, be::. h! orých by sme t'ažko 
mohli postupovať. I ked vieme, ahá je 
cesta, predsa treba. ridiť nespočetné 
varianly, htoré sa znovu vynárajú, no 
hlav ne sa l reb a držať jeho .~pecific
hých zásad; takto možno byť celý 
život ~' Ta/ichovej ~kole a mať ne
ustále ru::.let, fantázitt a ::.vyšovať tech
nicJ.·ít prípravu. Nemal zásacl1J, že sa 
všetho musí hned dariť. Nemal rád 
povrch11ú prácu. Siel do hlbhy. Rád 
mal sl>úšhy, ktoré viedli až ku koreňu 
~'ec i, odtiaľ staval a budoval. Jeho 
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spôsob práce bol nana1vys tvorivý, 
bola lo magická bohoslttžba v najväč
šej intímnosti. Casta nás udivoval svo
jou rozradostnenosťou, keď nám ho
v oril, že dnes pracoval .~tyri až päť 
hodín nad partitúrou, ktorú už rnno
hokrál dirigoval. Nikdy netvrdil o die
le, že ho dokonale pozná. Som rád, 
že ina naučil poznať a prežívať šťast• 
né hodiny tvorivej intimity nad parti
túrou. Tak boli skúšky vždy tvorivé, 
boli najkrajšou ukážkott jeho m.aj
strovstva, za ktorým boli, pra-vda, 
nesp_očetné hodiny prípravy a tvrdej 
práce doma. Dalo by sa ešte veľa pí
sať o jeho formách práce. Vie sa o 
t'íom , že nebol povoľný k sebe ani 
r,.•oči iným. Hudbu priam doloval až 
h jej zlatej hmde, brúsil a formoval 
a:. do tej najväčšej jenmosti. Pravda, 
bolo to t:ažké a nie každý mohol s 
ním udržať krok. 

Nezabudnuteľné zostanú chvíle, 
strávené s Talichom v súkromí. Ako 
radi sme ho čakávali na letisku, keď 
prichádzal z Prahy, ako radi sme ho_ 
sprevádzali na jeho prechádzkach, t 

keď v nedeľu chodieval sám. H ovo
ril že musí zo seba striasť všetlw, čo 
hd trápilo za celý týždeň. Vtedy chcel 
byť sám, vyšiel skoro ráno smerom, 
na Zeleznú sttldničku a v lesoch, ml
čiac a dumajúc, vdychoval krásu pr~
rody. Navečer dosť často prekvapd 
až v Modre rodinu Kopových, kde 
mal vždy pripravený pohár dobrého 
vína. Na týchto prechádzkach sorn ho 
občas sprevádzal a rozhovory. po~~s 
prechádzky mi zostanú ako naJkraT.~W 
spomienky na gen~álneho čfo_veka a 
pedagóga. Raz v ztme sm.e s~L autom 
na Zochovu chatu a. zavwzlt sme v 
závejoch. Una~>ení a mokrí, ale roz
radostnení sme sa vracali domov. Za
ujímalo ho všetko. Pamätám sa, ako 
sme Talich, Babušek, Bílek, Kende 
a ja išli na premiéru Borisa Godtmo-
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va do Brna. Dirigoval Chalabala. Do
dnes opat rujem vzácnu fotografiu, 
ako sme sa u mojich rodičov v o Veľ
kých Levároch zastavili na malé ob
čerstvenie. Rozhovor s Chalabalom o 
Borisov i, o predvedení celej opery, 
akoby dokresľoval veľkosť diela a 
veľkosť týchto dvoch priateľov. Treba 
spomenúť ešte jednu nádhernú prí
hodu. Pozval nás k sebe clo B erouna. 
A tam v blízkych lesoch, v teplákoch 
a s paličkou v ruke, sme chodili po 
nádhernom okolí a pracovali. Prav da, 
11ernohli s1ne sa venovať stále iba u
meleckej práci. Na jeho d~>ore bola 
kopa dreva. Povedali sme si, že to 
spoločne poníbeme. Vypožičali sme si 
sekery a v šetci stne sa dali do rúban'ia, 
vyzlečení do pol tela. Prizeral sa, ako 
:; nás leje, ako kto vie "narábať' 
sekerou, a z duše sa smial, akí sme 
boli mnohokrát nešikovní. Všetko dre
~, 0 sme poníbali, pekne poukladali a 
mali sme z toho veľkú radosť. 

Jeho nadšenie po dobrom koncerte 
spôsobilo, že sme dlho, často i do rána 
sedeli a hovorili o koncerte. Pamätám 
sa, ako sme pri istom pouličnom bu
fete stáli v daždi spolu s profesorom_ 
Moyzesom až do rána. a clebatovab 
o rozličných problémoch. M oyzes mu 
hol pri týchto debatách skvelým part
nerom. Talich mu často hovoril: "Vy 
viete dobre, Saňko, že muzika je vel
mi krásna, ale veľmi ťažká." V tejto 
vete sa odzrkadľovala celá jeho duša 
a celý spôsob jeho ,práce s hudbou. 

Odišiel a doznel skvelý človek, ale 
v nás bude znieť neustále. Ešte pev
nejšie budeme držať jeho pochodeň, 
ktorú nám odovzdal, a budeme sa usi
lovať, aby čo najjasnejšie žiarila a plá
polala plným talichovským ohňom. 

Ladislav Slovák 

IV AN HR USOVS K Y 

Prehliadka symfonických skladieb v Prahe 
v dňoch 18.-27. II. 

Zú častnil som sa len šiestich koncertov prehliadky (20. II.-25. II.), preto 
m oje hodnotenie bude, prirodzene, neúplné.*) Napriek lomu si možno utvori ť 
aj na tomto kusom základe dosť prehľadnú predstavu o základných tenden
ciách našej súčasnej symfonickej hudby, o jej spoločnom menovateli a čiast
kových osobitostiach, ktorých bolo na prehliadke nesporne veľa. Hoci tu ne
odzneli všetky najmarkantnejšie diela súčasnej českej i slovenskej hudby, 
hlavným pozitívom prehliadky a súčasne pre nezasvätenca i prekvapením bolo 
demonštrovanie značného počtu mladých talentov a v niektorých prípadoch 
i neobyčajne pozoruhodných diel. Mladí boli na všetkých koncertoch najpro
p;I·esívnejší, ale súčasne i najproblematickejší ; koniec koncov sú to dve proti
kladné, ale dialekticky späté stránky javu, ktorý sa nazýva tvorivým kvasom 
alebo štartovaním mladej generácie. 

A k odhliadneme od celkovej úrovne prehliadky, ktorá bola z hľadiska. 
najvvšších umeleckých kritérií dosť priemerná a chudobná na mimoriadne 
tvorivé prejavy, vystupujú nápadne do popredia tieto momenty: silná pro
gramová tendencia mnohých diel, nesená prevažne aktuálnou, až pálčivou 
súčasnou ideovou problematikou (najmä v orchestrálnych piesňach, kantá
tach a predohrách), ďalej bohatá štýlová rôznorodosť a smerovosť skla
dateľov a predovšetk")rm tiež nápadná prevaha symionickej formy (10 
symfónií v celej prehliadke), ktorá poukazuje na zvýšené zainteresovanie 
najmä mladých skladateľov na vyrovnaní sa s tlakom dnešnej doby v naj-

. vyššej umeleckej forme. Tento jav je dnes prirodzený a v súčasnej hudbe 
obsahuje črty určitej zákonitosti, pretože mladí skladatelia intenzívnejšie 
peeitnjú veľkosť, až osudovosť dnešných životných perspektív, a to ich núti 
stvá ri'lovať závažné myšlienkové podnety symfonickou rečou. Okrem toho 
symfonická forma najvšestrannejšie (ale nie najprecíznejšie) preveruje schop
nosti mladých , ktorí sa snažia vyrovnávať so stále sa zvyšujúcimi kritériami 
umeleckej náročnosti a umeleckej konkurencie (nie však v kapitali stickom 
zmysle slova) a demonštrovať hneď v začiatkoch všetko, čo sa naučil i. Na dru
hej strane treba si povšimnúť aj negatívne stránky tejto nadprodukcie symfó
nií, a to nielen z hľadiska výlučne hudobného, ale v oveľa väčšej miere 
z hľadiska kultúrno-spoločenského. Nadprodukcia symfonickej tvorby práve 
u mladých skladateľov obsahuje popri nesporných pozitívnych momentoch <'~ .Í 
niečo nezdravé. Tým viac, že naliehavé potreby dnešnej demokratizácie 
a socializácie umenia v etape kultúrnej revolúcie poukazujú na zintenzív
nenie tvorby menších kvalitných žánrov, intímnejších foriem alebo stručných , 
myšlienkove úderných a jasných útvarov. Tý m však nechcem vulgarizátorsky 
popierať prirodzenú n u t n o s ť bohatého rozvíjania všetkých žánrov v celej 
mysliteľnej šírke, teda aj tvorby symfonickej , kantátovej, opernej atď. His
tória tvorby veľkých majstrov symfonizmu nás však u čí, že títo zväčša pri
stupovali k takej zodpovednej práci na symfonickom diele v zrelšom štádiu 
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s,·ojho hudobného myslenia a štýlového dotvárania , často po dlhej a vyčer
pil\·ajíu·rj trrhnickej či myšlienkovej príprave. Specifikum symfonickej formy 
sa mo ,·:vzaduje značnú koncentráciu a vyhranenosť. akúsi "previerku" prí
fHH\·ní·ho pr·ocesu vybrusovaním hudobnej reči a dom)ršľaním problémov, 
najmii v mr nsírh. komornejších žánroch. A v tomto zmysle takmer· všetky 
symfónie u,·rden(· na prehliadke niesli sa v znamení prevahy kvantity nad 
kvalitou. L. j . pr·evahy niekedy veľmi pozoruhodného, invenčne sugestívneho
detailu nad logikou a zomknutosťou symfonickej stavby, kde by nadhodené 
idey mali s,·oj uc<>lený, vyhrotený a myšlienkove doriešený v rchol. Y symfó
niách mlncl~·ch skladateľov tieto črty vynikli niekedy veľmi markantne : tvo
rivá n<'skúsenosť viedla skôr k impro,·izácii symfonického procesu, poznačene.í 
ncucc l cnosťou dramaturgie, dokonca i st)·lovou roztrieštenosťou (napr. Kle
ll'o'·a symfónia), ktorú nezachránili ani viaceré invenčne objavné úseky; 
Z t)·chto dôvodov ani jedna uvedená symfónia nebola umeleckým objavom. 
v pl'nvom zm~rsle slo,·a alebo vzrusujúcou udalosťou ; a tu sa treba i trochu 
znm~·s l i t'f nad cfalsou perspektívnosťou vývoja nášho súčasného symfonizmu. 

Zo s ~· mfónií. ktoré som počul na koncertoch prehliadky, najlepšie zodpo
n•da la poziada,·kám pevnej, až klasickej symfonickej stavby IV. symfónia 
Júna 1/amtsa, koncipovaná skúsenou rukou skladateľa-symfonika , ktorý vedci 
dozi( do svojej stručnej , konstruktívnej hudobnej dikcie veľa závažného
. a ri ton- pravdi vého. Hanušova in štrumentačná a kombinačná virtuozita sa 
nnj,-~Tazn<'j sie prejavila v druhej, scherzovej časti a ,-o finále; tieto časti však 
opr·oti tomu trpeli určitou tematickou plochosťou a šedi,·osťou . Najsugcstív
ncjší a c it on~ najbohatší je Hanuš vo svojej typickej refl exh·nej lyrike -
také (·asti , ako sú tretia a čiastočne i pn·á časť symfónie, môžu byť vzorom 
súcasného českého symfonizmu. Okrem toho Hanuš neobyčajne efektne po
intuje uz;h ·er·y, čím dáva pevn)· svo1·ník celej časti alebo dielu (napr·. zá,·er
druhej časti a lebo este pádnejší záver finále) . 

Z mlad)-ch autorov neobyčajne pr·ekvapil :O.liroslav Raichl svojou Sym
fóni ou . Dielo má melodicky pregnantné, myšlienkove únosné témy i reflcxív
II C hlhol<é ús<'ky YO všetkých častiach. Skladateľ je technicky dobre dispono
Yan)'. dobre o\'lúda princíp rozvíjania , lenže prú,·c v procese rozvíjania strá
cajú t..=.my svoju myslienkovú nosnosť a interesantnosť , takže celková stavba 
symfóni e sa rozpadúva na kontrastné detai ly bez pevnej dramaturgickej línie. 
".'l'asta,·oyanie formy opakovaním konvenčných úsekov nemôže, prirodzene, 
nahradi( logi čnos ť procesu a koncentrúciu základnej idey diela ; škoda, že 
aj inác pozoruhodnú melodiku narušujú niektoré exotizmy a st)· loYe nesúrodé, 
koH,·enl:né pr·eja,·y. ".'l'ajväčšou slabinou Raichlo,·cj Symfónie je nesporne 
konrcpci:.t finúle; osta tne nedotiahnutos( i slabá myslienkovú aktivita finálnych 
partií jt• spoločn~·m znakom všetk)·ch uveden)·ch symfónií. Závery diel bolí 
obyl:ajne pozitívne, víťazné a podľa toho i tlmočené efektnou fanfárovou 
inštnrnw ntúciou - no tý m sa nenahradila pomerne malá osobitosť a životná 
pravd iYos ť myslienok. Okrem toho finále Raichlovej Symfónie utrpelo štý
lovou ncsúrodos(ou, niekedy i protikladnosťou v ln·alite tém. 

Jún Zimmer vo svojej IV. symfónii so záYer·ečn)·m sboroin (na text básne 
J. Kosll·u: " \'ďaka strane") riešil klasicky čistou a na sugestívne obr·azy bo
hatou rečou ťazké preporodenie dnešného človeka. J e pozoruhodné, že jeho 
progrnmovú konfi'Ontácia vojny a mierového i budovateľ ského života, hoci 
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MaP.stoso OP.zider Knrdns 
J 

Tenori~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!J~~~~~~~~~ ~ 
Srdečný ))ozdrav, srdeéný 1JOZdra11 --- sú druh 

Bassi ~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~·~P~3~h~~~~-~-=~222J 
srdečný, S

1

rdeénf 

~ ~ ~ L....:....__j l l 

srdečné /Jozdravy drahý nám sovietsky, 

so - viet-sky ľud' 

ll 

drahý nam IJÝ • cha.l'udstva, taký chrabrý syn vyras-fol 

vyrás- tol tam,kd nieto J)Uf, kde nieto ))Úf Srdeč-ný pozdrav, 
tam, kde nieto 

b~~~ ~ ~~ b...Ô ..b 

tam, nie -to /JÚt, tam kde nieto J)Úf-

pozdravy, srdečný pozdrav, sláva! Stá- - - va, 



\"tie/av Taliclt 

j ej účelom bolo da~ di?lu súvi~~ú _gradač~ú lín~u, v skutočno~ti ~ym~ón~u r?z
polti la na d,·e kvahtattvne odhsne polovtce. Ztmmerova typtcka, vylucne m
š LJ·umentálna dikcia so silným sklonom k rapsodičnosti je oveľa presvedčivej
šia než Yokálna; v prv~rch troch inštrumentálnych častiach dominovali miesta 
ncobyčajncj výrazoyej sily. Posledná časť so spodným baladickým ladením 
mala byť hymnickou oslavou obrodenia dnešného Slovenska. Skoda, že skla
.dnteľ nevyužil básnikov obrazmi preplnen)r text na vytvorenie gradačne 
jedn oliatej, myšlienkove údernej hudby. Chýba tu presvedčivý záver a hu
dobné charakterizovanie sa niekde až povážlivo rozchádza s textom. 

Symfónia Miroslava Hlaváča patrí k typu dynamickej symfoniky s roz
ľnhl)·mi, kontrastujúcimi plochami: štýlove je závislá najmä od Sostakoviča. 
]\Já takmer všetky prednosti i zápory Raichlovej symfónie, len jej tematická 
zlozka je dosť neosobitá (hlavne v prvej časti) a evolučnosť niekde koliše 
pod náporom improvizácie (fragmenlárna stavba). Skladateľ je však vyna
liezavý v orchestrácii ; z reflexívnej druhej časti vyprodukoval veľmi dobrú 
hudbu (v)·borné yyužitie dynamických kontrastov) a v rytmicky dravej hudbe 
poslednej časti účinne vyhrotil záver. Symfónia Jana F. Fischera je dielo 
s prevažujúcim jasným, optimistickým ladením. Treba len obdivovať autorov 
y)rborn)' inštrumentačný talent a schopnosť ostro vykresliť myšlienku. Aj 
melodická invencia je na výške; jej myšlienková nosnosť nic je však vhodná 
pre symfóniu. Dielo nie je symfóniou v pravom zmysle slova. Fischerova 
hudba svoj ím nepretrži t)rm sklonom k programovosti, až ilustratívnosti, ktorá 
zapríčiňuje mozaikovosť stavby (nastavovanie plôch a plošiek) poukazuje 
skôr na programovú suitu. Celkovú statičnosť prvých častí sa skladateľovi 
podarilo prekonať až v rytmicky zaujímavom Allegro vivo a myšlienkove 
závažnejšom variačnom finále. 

Jedným z otáznikov prehliadky bola Symfónia nesporne talentovaného 
Miroslava Klegu, ktorý pri zrode svojho diela iste stál pred nesmierne ťažkou 
ídohou. Že sa mu to vôbec nevydarilo a mladý skladateľ svoj boj statočne 
prehrával takt po takte v úpornom úsilí po trošku osobitejšom prejave, ne
musí ho táto skutočnosť vôbec znechutiť v ďalšej práci. Klega musí podstatne 
zvýšiť tvorivú sebakritiku a dôkladne sa zamyslieť nad štýlovou čis totou 
svojej hudby. 

V ostatn)rch, menších orchestrálnych formách dominovala programovosť 
a väčšinou príklon k závažnej ideovej tematike (predohry, symfonické ob
razy a pod.). O osobit)·, nekonvenčný pohľad na nezabudnuteľné dni nášho 
oslobodenia sa pokúsil Jindrich Feld v Dramatickej predohre Kveten 1945. 
Treba len oceniť, že skladateľ sa vyhol patetickej rétorike a svojou vrúcnou, 
sviežou hudobnou rečou podčiarkol lyrické i dramaticky vzrušené momen~y 
búrlivých udalostí. J eho hudba dýcha životnou plnosťou spomienok a pre
zrádza popri zdanlivej strohosti citlivo vnímajúci intelekt. Okrem toho Feld 
výborne pracuje s orchestrom, jeho invencia je súčasná a syntéza zvoleného 
programu s voľne poňatou sonátovou formou priam príkladná. Brnensk)r 
skladateľ František Sttchý vo svojej programovej suite Vysočina až nad
mieru podľahol popisnej ilustratívnosti.. Svojou ťažkopádnou, polyfonickou 
rečou, zlučujúcou sa vo zvukomaľbe s impresionistickou inštrumentačnou tech
nikou , zameral sa v svojom diele na zobrazenie náladovej atmosféry prírod
ných obrazov. Celok však pôsobí únavne, staticky a neprehľadne, k čomu 
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niformita mclodicko-rytmickej in-
. ' eva hlavne nedostatok kontrastofv ~ ku obr"ze Bubny míru vyrovnal 

pnspt . K l • sym omc om "' . k •'to 
Yencie. To už Juhus a as ~a v -" nejšie Hoci si trochu zviazal ru y ~r~•. ~ 
so slávnostným páto.som ove. ~~ru~ýraz . je priamy, úprimný a sVOJS ·ymt 
jednoznačnosťou na~etu , ~ ed . h l maximum. . l 
vyjadrovacími prosl~tedka~l do~~~ o~ snáď najmarkantn~jš~~ repre~entov~-

Skupinu ostravs~ych s . a ? •.. vv orchester. Dielo prmasa zrel~ n~ o 
Cestmír Gregor SUitou. pr_e slac:ko b. pražských skladateľov, a to .am me tf~ 
lišné prvky od komp? ztcneho ~p:so ~ňatá kontrapunktická štru~tura _v c~ ~~ 
vo faktúre (dôsledna, dyna~~c Y. p , Gre orove témy sú vyrazne, ma~u 
kl d<be) ako skôr v invencn. Ntektorel. kg . ·adro Veľmi zaujala tretta, 

s a , . · : e myš ten ove l · , Sk d 
ostrý melodický .Prohl a ds.v~Jraznd amaticky vyh~otenou atmosfer.ouh. ~ ~~ 

omalá časť sVOJOU bala tc. ou, , r v te"to časti a v ostatnyc ' naJma 
~e mladý skladateľ popusttl ~ _urovne. lochosti a nekontrastnosti. Podob~e 
rýchlych častiach podľahol myshtnko~:Jnľertov Ruralia slovacca od AndrlJa 
vniesla svieži. vzduch do atr_nos ery ve a invenčne na lokálnom. s tre. o
Očenáša. Dielo je budovar:~ programo tmickej a inštrumentačn~J zl?zk_e 
slovenskom folklóre a vy uztv.a ~lav_n~ ': :~~ň hudby je taká vysoka a _mdt
ľudový hudobný preja':. No ~t?'hza~~a ~~ že tu nemožno v nijakon;1 pnp~de 
vidualita stvárnen_á taka, o~ob~a ~ ~ec:~no:O eklekticizme. lnterp~etacta diela 

hovoriť o folklonzovam ale o ~~ • na' me bratislavské nahravky. 
•• · ' rovm nez z ď 1·· 

bola na nepomerne vysseJ ~ • fresiek Josefa Ceremugu vynára. sa a Sl 

V prípade Troch _symfomck~~h tu redovšetk)•m rozpor, medz~ ve!kou 
otáznik celej plrekhba~Y· 'h~a~a:~etu d~eroičnosť, pocta padlym boJOV~~J:u. 
myšlienkovou h b ou ane l k, s racovaním. Ceremugovu s . 
za slobodu) a nedostatoč~ý~ u~.e ~c k~~ri~mi, pretože je to ~edohotovene: 
. e ťažko merať troch~ ~arocneJSl:Ulk , ch zložkách. Na hudbe vsak d?bre p~ 
)technicky až bezradne dtelo vo vsel y ieť k v hranenému, rozh~~~em~ vy
zorovať zaťatú snahu. s~la~at~ľ.a d?o~ppozitívu~ diela; je to i urctty .Pr~sľub: 
razu - a to je skutocne, a e l .le tne koJ" iť s vybehanými, pohodlnym• ces 

• 'kdy nesmte uspo 
pretoze tvorca sa .m , . d i konvencie. · 
tičkami alebo sto]aly~u ~o am_ '"čší ohlas inštrumentálne koncerty. Ntele? 

U poslucháčov mah snaď ~a]va ť demokratičnosť reči, ale UJ pre yn-
. h h dobné kvality a prtstupnos ' , . ( ' ktory' ro sa len vzacne 

pre lC u 'k -, 'kony sohstov JUV, s • · 6 
kladné, niekde až vym ?l~ce, ~y . ch slovensl<ých skladieb sloven_skymt s -
stretávame pri interpreta~~~ sucasny re klavír a orchester (sóh~tka Dag- . 
listami). Lubor Bárta sVOJim Koncert~md p. hľadačský talent. Klavtrny part 
mar Baloghová) prej~v~l sa ako nevse ~~dn ch pseudoromantických . ef~kt
síce rieši klasicko-sóhsllcky' al.e •. bez p o. u~ do spoločného dynamiCkeho 
ností a sprievodnbý.dorch~st·~yu~~~~=tr~ft~ ~dplňujú. Účinnosť Bárthovho p;;~ 

rocesu. kde sa o l ve z oz , . sile motívu alebo vy ranen 
ľa vu s . očí va predovšetkým v su~esttvn~J on u. e striedmo a stručne. Autor 
!naléhľ melodického ~e~a~lll:, ktor.Y.; s~ , ~~p maj!trov, najmä Sosta~wviča . Pre 
neza rie svoje pozorn.e st~.dium su~as ~k a'šou časťou koncertu le nesp_o~ne 
Bárt~v prejav najtyptc~~JSO~, ale e~i~~~v~oJ-rapsodickom štýle s nekzv~caJ~e 
druhá pomalá časť, rtesena v r stavia priam monument; š o a,. z~ 
smelo~ klenbou procesu. Skla~ateľ ~u a ry tmickú motoričnosť a plosn~ 
v okrajových častiach sa s~oh~ha vt~Cd~ ti ktorá tak dominuje v druheJ 

k 
. • bez teJ· melodtckeJ presve ctvos ' opa ovame uz 
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časti . V prvom Koncerte pre husle u orchestet· J a romíra Bažanta (sólista Jan 
Sedláček) je tak isto najúčinnejšou časťou stredné Adagio. Mladý skladater 
v nej vedel vytvoriť najjednoduchšími klasickými prostriedkami krásnu, 
či stú kantilénu sólového nástroja nezvyčajnej myšlienkovej hlbky. Je však 
priam nepochopiteľný rozpor medzi úrovJ'íou tejto ušľachtilej hudby a nízkou 
úroviwu okrajových častí, kde je veľa mnohovravnej, a le málo skutočne ho
Yoriacej a interesantnej hudby. Sklony k epigónstvu v invencii i sladkasto
romantizujúci, bezstarostný výraz nestačia vyvážiť ani dobré technické dis
pozície autora, prejavujúce sa či už v solídnej inštrumentácii alebo vo vhodne 
posadenom kantabilnom parte huslí. Dominantou Koncertu pre violončel<> 
a orchester Rudolfa Kubína (sólista Miloš Sádlo) je nesporne autorova veľká 
hudobná fantázia a vynachádzavosť v orchestračnej zložke. Skladateľ myslí 
orchestrálne takmer vo všetkých úsekoch, takže r iešenie vzájomného vzťahU! 
sólového nástroja a orchestra ide niekde na úkor sólistu. Dielo ináč zaujme 
peknými melodickými myšlienkami i spevnosťou violončela, ale zaráža i ma
lou invenčnou originalitou (najmä v prvej časti časté poukazy na roman
tických majstrov). Osobitejší svojou typickou, baladicky rozorvanou a ostr() 
kontrastnou dikciou je Kubín v druhej a najmä v tretej časti , v ktorej stavia 
smelé, úderné obrazy. 

Vokálno-inštrumentálne žánre boli na prehliadke zastúpené piesňovými 
cyklami s orchesti·om a kantátami. Piesňové cykly, ktoré som počul (Václava 
Felixa Bitevní pole, cyklus piesní pre barytón a orchester na slová S. K. 
~eumanna a Iva Jiráska tri piesne z cyklu Ty, domovina moja, na texty 
básní Andreja Plávku) majú popri básnickej rozdielnosti textovej predlohy 
základný spoločný znak: dôslednú deklamačnosť. Felix je odvážny, mysli
teľský a priebojný, jeho vý raz smeruje k vlastnej podstate Neumannovho 
filozofujúceho textu, ale veľmi často stroskotáva práve na prílišnej dekla
mačnej i formovej závislosti od veršov, ktoré nedávajú v tomto smere 
vhodné predpoklady pre pevnejšiu a širšiu kantabilnú charakteristiku. Mál<> 
kontrastná dikcia, živená permanentnou deklamačnosťou, spája sa, bohužiaľ,. 
aj s veľmi nízkou poloh ou bory tónového partu, takže sólistu niekedy pre
krýva orchester počas celej piesne. Jirásek vo svojich piesňach dopláca na 
deklamačnosť podobnou mierou, hoci jeho snaha o melodicky priamejší výraz 
je zjavnejšia. Citeľným nedostatkom Jiráskovho cyklu je okrem nevhodne 
nízkej polohy sólového partu a jeho zastierania orchestrálnym zvukom (hlav
ne v tretej časti) neprítomnosť súvislej myšlienkovej gradácie, ktorá by 
spojila všetky tri piesne v ideove priebojný celok. Skladateľovi naj šťastnejšie 
vyznieva druhá, lyrická pieseň s peknou stavbou deklamačnej melodiky, 
s jemným orchestrá lnym sprievodom a niekde i strhujúcimi úsekmi. Felixov· 
cyklus spieval barytonista Jan Soumar, Jiráskov Cenek Mlčák. 

Jan Zd. Bartoš sa vo svojej kantáte Poselství na slová Kamila Bednára 
pokúsil o syntézu sólovej recitácie s hudbou (ženský sbor, klavír, organ 
a sláčikový orchester). Dielo je zaujímavé týmto relatívnym experimentom, 
no nie už tak konečným výsledkom. Pekná Bednáfova báseň s nanajvýŠ
aktuáln ou tematikou má jedinečný gradačný vzostup, ktorý volá skôr po 
hudobnom než deklamačno-hudobnom spracovaní. Dielo však viac naznačuje 
rozchodnosť obidvoch zložiek: hudba je pomerne málo samostatná v rozvíjan í 
myšlienok a zväčša sa obmedzuje na lyrizujúci alebo dramatizujúci sprievod 
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vzhľadom na detaily textu. Osntld Chlubna kantátou Ve jménu života ·na 
slová S. K i'leumanna pre sólový tenor, miešaný sbor a orchester siahol 
k osvedčenému. typu lyricko-hymnickej kantáty s deklamačnou stavbou. 
Neumannov silne poetický, metaforami a symbolmi preplnený text síce dobre 
konvenuje Chlubnovmu ly rieko-reflexívnemu naturelu i deklamačnému spra~ 
covaniu, ale nic je natoľko dramaticky pádny a koncízny, aby pomocou hu
.dobn)'ch obrazov upútal poslucháča na dlhší čas. Rozhodne je účinnejší bez 
hudobného tlmočenia. Chlubna nevybočuje z lyricko-reflexívneho tónu, na
.sadf;)ného hneď na začiatku, takme1· cez celú skladbu, nevyužíva dostatočne 
vzrušenejsic úseky, takže po pútavej prvej polovici začína dielo pôsobiť 
únavne. Túto únavu vyvoláva hlavne nadbytočné opakovanie známych te
matických partií a nedostatok gradácií i kontrastu. V Bartošovej kantáte 
recitoval ;\lilan Fricdl, Y Chlubnovej spieval svoj part Old!·ich Spisar. 

Koncerty boli súčasne i prehliadkou našich najlepších profesionálnych telies 
a sbo•·ov. Treba uznať, že \ ' O Yäčšine prípadov pristupovali k novým dielam 
svedomite a okrem niekoľk)·~h v)·nimiek bola ich interpretácia precízna a 
adekvútna objektívnemu tvaru diela. Prekvapili najmä krajové a tzv. "druho
radé" symfonické orchestre, kt01·é sa zrejme chceli v Prahe "vytiahnuť", čo sa 
im aj podarilo. \'~·born~- bol v)•kon Filmového symfonického orchest1·a s diri
gentom F1·antiškom BeHínom, ďalej zaujal presnou hrou a tónom Plzenský 
rozhlasový orchester (dirig. Antonín Devátý), nadšeným a technicky vybrú
sen)·m v)rkonom Slo,·enská filham1ónia s dirigentom Ladislavom Slovákom 
a nie menej i Ostravsk)r symfonický orchester (dir. Jii'í Waldhans). Pomerne 
sklamala rozháranou hrou brnenskú Státní filharmonie s dirigentom Martinom 
Turnovským a ani pražský Symfonický orchestr Cs. rozhlasu ( dir. Alois 
Klíma) nemal šťastný deň. Zo sborov Spevácky sbor Slovenskej filharmónie 
(sbormajste1· Ján ~lm·ia Dobrodinský) a Pevecký sbor Cs. rozhlasu (sbormaj
ster Václav Ji1·áček) mali približne rovnakú spevácku kullúru, hoci pražský 
sbor bol zvukove a prednesove vyrovnanejší. 

Koncerty sa tešili stabilnému záujmu pražského koncertného publika a 
návštevnosť bola pomerne Yysoká, čo je potešiteľným znakom stále užšieho 
spojenia našej súčasnej hudobnej tvorby s verejnosťou v zmysle pokračujúcej 
socializácie umenia. Napriek tomu, že prehliadka nových skladieb nesplnila 
po všetk)·ch str·ánkach očakávanie a niektoré diela, odmenené alebo uznané 
Veľkou jubilejnou súťažou , boli sklamaním, bol to sympatický nástup predo
všetkým mladých skladat.eľsk~'ch kádrov, z ktorých viacerí preukázali sľubné 
vývojové perspektívy. Konečne prehliadka ukázala v celej šírke bohatú indi
viduálnu rôznorodosť záujmov a smerov, čo je iste správne, pretože tvorivým 
kvasom sa Yyhrocuje a rieši problematika. Prehliadka potvrdila ešte jednot
nejší a zomknutejší front tvorcov nášho socialistického hudobného umenia. 

Iv an Hrušovský 

•) V zvy~n )•ch diíoch prehliadky boli tieto koncerty: 18. februára predniesla Ce•ká 
filharmónia (dirig. Bohumír Lišk::l) za spoluúčasti Ceského peveckého sboru (sbormajster 
Josef Veselka) a sólislo,- Heleny Tattermuschovej (soprán), Včry Soukupovej (alt}, Jaro
slava l~achela (tenor) a Theodora Srubnra (bary tón) kantátu pre tri sóla, orchester, detský 
a miešaný sbor na text Ericha Sojku Tri zastavení od Oldricha Flosmana, Piatu symfóniu 
Olympijskú Jana Kapra a Baladickú kantátu pre tenor, miešaný sbor a orchester na 
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J . Poničanovu báseií Demontá•" d Al 
'ark ' f'k '" zo exandraMo- o· 
~ák s y Sym ~mc y orchester s dirigentom Vlad · . Y{Ja· •. na 19. fcbruát·a hral Karlo'-
~he~::r odeR:~~JareK komorný 

0
orchester Miloša~;~:Úu~~~J;,: ~(sólis t om Zdetlkom Stra· 

arasa a ruhú symfóniu od Josef M .: oncert pre flautu a or-
Moravská filh • · . _ a ateJa. 

(fi ) V , . armorua s dirtgentom J a . Nr 
auta ' - Ninklerom (hoboJ') F O ald rokmlr~m l oltejlom a sólistom L l' 

(lesný roh) h 1 26 I h • - sv om ( larmet) J K - . k · ""antorom 
d - l . . ra a . e ruára tieto diel . E . f ' : aspar ·om (fa,.ot) a z. D l 
~ c lo, ·c kvmteto a sláčik od J . a·. plta od Ladtslava Burlasa C~nc. . " rmo om 

februára Symfonicky' orc~es l al lita Klu.saka a Symfóniu .\lirosla,-·t Pe' t·f.· • Cl~ .,rosso pre 
óli - v· er l. mesta p l"tl FO l' . . ' l \OIIa . • \Upokou 27 

bá~el'ís !E'!Jila a~~:~f ~ní~ilokm (husle) a 'Ladi~I::Vom ?1\r~z~:~~g~tl o:)' .Jin~li'ichom Hohanon~ 
cyklus piesní pre hlbok ~a~1 práce, Koncert pre husle n oreh~~~:~. prec nj~sol symfonickú 
od Václava Dobiáša a n~ ~s aSorch~sl_er na slová básní Mal·ic r - od \ tl~tora Kalabisa, 

omec vmfomu Karla R - . UJrnnnoveJ Pruho jediná 
Z obidvoch r . l k ' . < etnera. 

- - p vyc l oncertov prehliadk ď l -
"~ac ~-yzdvthla Flosmanovu K .· Y • . IS wsrn o predvedem'•ch di l· l -
""etl·)= sil . . ant.ttu a MateJovu D . l . . f. - • e .te l , -celku naJ-• ' · nym, novatorským 1 111 lU sym on1u Flos · 
napriek závažne· id . ? ne 'onvenčným prís! u om k ·. m~n z? uJal predo-
hudba. Najsu"esJtivn:Jš~e1 ~áp~tdumelecky vôbec nie j~ na tejle~tu, l~oe•, basnick)r text 
brzdený jeho " mal ~m I : o s . a ateľ práve tam, kde bolo l - uro,:nt ti ,_o F!osmanova 

'·"HI~a, ~t.orou aut:r ds::tz~T s~ .'"~~;tva s~mfónia je muz~~~:~l s~~! 11~j~~kr~rn~de_ nebol 
udernost I kompaklnosť d ' J . y z~l )'s~l PI'C dramatičnosť d ' l 'l ,' - zdrav? 
generácie, Moyzesovu s' algra~"akc~oskt symfomckeJ fm·nn-. Obidve dt'cla " nkll u,l mľys!Jenkovu 
1 1 · wc ·u ·ani: l ľ · s - 11( a te ov t ' · 
!o.<lnotJ!~ z rozmanitých hľadisk Hoci l\~ u- a ""UPI'Onl Olympijskú S)'lllfÚiliu ds J~r>?J 
sr~- ove Jednoliate a • : oy:ces tu Yy lvoril dielo Yefk . 'd - - ' . IS ,us~a 
l<orrlrastmi v dynami:r'~~ove stlné, . ?ynanucky je skladba nadsadená eJ J eo' eJ udernosll , 
cepcii, profesionálnom yc _l proporc~ach. Kaprovej symfónii o r' .'- s. po_m~rnc mal)rnl i 
sahu jednotlivých čast'm!Lstro~stve •. ~~ uš~nchtilej melodike ch~-ľt l za,· a~n_eJ . . tdeovej kon
i Karasov FI • I, o UJ urctta Originalita zdrav . : ' prop_olCiorralnosť v t•oz-
1 df k . nutovy koncert predstavujú dob , k ost lém. edmH'IIhského Serenáda 
lU m , · tora hoci si nekl di fk ru , onccrlne a lecllJliek l d 
prístupná a ;di 1 - a e ve ·é obsahoYé ciele. má cl . 1_ . . Y v 1? rre zditdJlULú 

ena. · 1a1 a ,1e1 zd1·aveJ syntfonikv, je 
Posledné dva koncertv l r dk - - . . 

h ·orivé šli k • pre 1 ta Y prm1esb zo všetl- · ) 1 
ti l corcti:k~~sz~n. OYé Dp~dkne t_y, riešenie ktorýclt sa 'fs~~ s'loncci·Jov azda najzáYa7.nej šie 

auJmu. JS ·us1a oc 'l 1 • ane ccnlrom sl-In l· L r 1 ·1 SI I'O\·sky z vlád • . - • enl a pre( o vsel k)•m D b-: ' l· 'b ' ( <l c s <ll IO 
. l . ,nuty ptesuovy cyklus ktor, •. l . o Ia sov u oko prccíten\- lllti·-

Š)'~m~~n~ pros6'e~l posl~chái:ov, ďale/ ušfaehtil:as~on~-ť'r~~ u odoz~-u nielen u odb~r:níko~·, 
(n·l· .. u s k o atou mven ' nou nápLiou a kla- l epcnc preelzne Z\'hídnut.ú Heincro,-u 
di~l~ý'k~~;~~~ o:enetúe po_malej druhej čast i} a s~c ~e )~:t··~~o t~ d~·ama~lll'tfickou stavbou 
l Ilohilova zvuf ;o~eert • s Jeho ~tyšlienkovou sviežosť~u :J ;~J rrHc~·e l hala!Jis"." lnelo-

~;~J~~~a~~ieo je%~~~ . zoh~;j,:~~~on~ť{=d~~:r~~Ý~J:,-opj:;~ sl~,·n~sl lld~~-~~·e~~~~~;~o~:·~~~~~;;~~~~~ C~~ 
nvencny, prtcboJn-:- t h - 1 • ~ m a ste 1 skhd·u cr -

dynamičnosť s 'l , . J a cc nic 'y odvážnv K.lns ' k C ' ' O\ nesporne 
· - . h • a llUJ ep~Je prejavila v Sl ,. b - • . . a oncertom g'I'Ossom ktorého 
east~~c . Talentovaný Miroslav Pelikán ha ~ ne -zonetyclr, molol·ick ,. ziv\·cfl ;.)-ch l vel 
lll_ll:l! ·u koncepcie symfonických finál ' 0?1 SVOJOU symfóniou este ~·iac I'~ZŠ ÍI·i [ , bJ l 
va~ol_l slabi'_lou takmer všetk)·ch s~fó~~seob~~-e !k bo) lo riešenie finálov~-cl;· cas:;t ouaj~ 
u emerovcJ Symfónie - pevrnou zomkn pre_ a< y ' \'~•vola l obdiv - podobne ako 
prostred~osťou svojich m yšlicnol- B l ut~t?u syrnfontckélw fH'Ocesu a živou b -
presvedčivé dielo, hlavne v -'-. ur asoy P•tni bol hodnot eu ·- ako 1 · ~z-
nét~~l .rozuzle~u. Napriek to~~o}:J ~~~~tvJ· ;tavb;, _ktorá 11csmer~je k m~~~:~~~,.:11~~~~~ 
oso Ily a za Jeho hudbou cítiť silné inšpirač~~ ah~~a::v~.ozoruhodný a aj pl'Íslup k nemu 
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JAROSLAV JIRANEK 

O niektorých kľúčových otázkach marxistickej 
estetiky 

Každá veda sa stá,·a ,-cdou iba vtedy, keď sa jej podarí vystihnúť objektívnu 
zákonitosť oblastí , ktoré skúma. ~ic je to inak ani v hudobnej vede, ktorá už 
prekonala značn)· y)·\·ojo\· ~- proces na ceste za svojím zvedečtením , no i tak 
má väčší kus cesty ešte stále pred sebou. Hlavným problémom muzikológie -
ako koniec koncov i ostatných odborov vedy a umenia - je skutočnosť, že 
predmetom jej skúmania sú jayy jedinečné a neopakovateľné; umelec a jeho 
dielo. Zoll·ní.vať však v hudobnej histórii len na púhom popise jednotlivých 
zjavov a ich diela bez stanoYenia všeobecnej zákonitosti, ako sa dosiaľ často 
stáva, by však znamenalo zotrYávať v muzikológii pred vlastným prahom 
vedy. J ednou z p rYorad)·ch metodol.ogických úloh , nesplnenie ktorej vytvára 
vážnu prekázku cfalšicho rozvoja muzikologického bádania, je teda postihnutie 
~pecifickcj dialektickej jednoty j edinečného a všeobecného, ako sa prejavuje 
v oblasti hudobného umenia, t. j. správne vymedzenie sféry pôsobenia vše
obecných zákonitostí y umeleckej oblasti hudby a jej vývoji. 

:: Túto úlohu Yšak hudobná história sama osebe splniť nemôže, nemôže ju 
~plniť prcdovšetk)·m bez pomoci hudobnej estetiky. Hudobná estetika je po
volaná preskúma( obidve kľúčové sféry pôsobenia všeobecných zákonitostí 
v hudobnom umení, totiž Yzťah hudby a spoločnosti a vzťah hudby a priro
d zeného, p~ychofyziologického, a nt•·opologického založenia človeka 1\ liesto 
vývoja vyjadroYacích prostriedkov (melódia, harmónia, ry tmus atď. ) v hu
d obnohistorickom vývoji, špecifickej hudobnovývoj ovej zákonitosti ako mo
ment vývojových zákonitostí všeobecných, vzťah estetick ých zákonov a no
riem. vzťah histo•·ického a antt·opologického momentu v hudobnej zákonitosti, 
vzťah obsahu a formy v hudobnom umeleckom diele, klasifikácia jednotlivých 
umeleckých štýlov, a le i jednotlivých umeleckých žánrov - hľa, niektoré kľú
čové estetické otázky, ktoré čakajú na svoje hlboké vedecké spracovanie. 

Nebolo by však správne nevidieť , že v tomto ohľade sa už vykonalo i veľa 
užitočnej práce. Yezmime napr. zákonitosť spojenia umelca so skutočnosťou, 
s jeho dobou, s jeho spoločnosťou. Spomeiíme sovietskeho hudobného vedca 
akademika B. V. Asafic\·n. ktor)· sa pokúsil túto zákonitosť sformulovať a 
zhrnúť v pojme a teórii tzv. intonácie. Vyjadril tým tú skutočnosť, že jedinou 
formou bezprostred11ého spoj enia skladateľa so skutočnosťou práve ako skla
dateľa, t. j. umelra tónoY, sveta počutého, je intonácia, t. j . to, čo môže umelec 
zo skutočnosti naozaj konkrétne vypočuť, a to bez toho, že by tým chcel tvrdiť, 
že pri procese odrážania skutočnos ti je hudobník obmedzený len na sféru · 
odpočúvaného. T~·m dospel k možnosti odhali ť pri historickom bádan í typické, 
t . j. ono spoločné, Yšeobecné, čo spojuje príslušný rozsah jedinečného, osobi
t ého, neopako\·atel'ného. Uviedli by sme zvlášť výrazný príklad: J edným 
z najjedinecnejsích zjavo\· s\·etovej hudobnej histórie je iste L. v. Beethoven. 
A predsa nújdeme nejednu spoločnú črtu medzi týmto velikášom a celkom 
r adovými skladatpfmi obdobia Veľkej francúzskej revolúcie (Méhul, Cherubíni 

162 

a i.). Pri podrobnejšej esteticke · ana!· · . . v • . 

e lementy dobového hudobného J\·vra yze ZJ~L!~~· ze tym spoločným sú rôzne 
spoločnú atmosféru tej doby, kt~rú z~,s:f~razaJuc; zvlášť_ typickým spôsobom 
doby vFranc;úzskej revolúcie (piesne a o~~~ zovseobec;ml v pojme intonácia 
spolocenskym tancom kolovy'm ľ d pb dy, ľudove tance spolu s novy· m 

· · · · · u ove s ory tzv k " m_m mtona~Ie ako typickej zvukove · for ' : " a~t~ a pod.). Vymedze-
vych p rostrtedkov (melódia rytmu sJ h my. u~ ponad) ama jednotlivých výrazo-
opalwvateľnú životnú situáciu. vym~'dz~r;o~~a at~:' vzť.ahujúcej sa na určitú 
obe~~é~o v jedinečnom, l. j. 'u~ožnil .. I r ta. ~ ~v suc~s.n~ I sféru pôsobenia vše-
vodtť vseobecnú zákonitosť. ap l acwu kľllena opakovateľnosti vy-

Teória intonácie umožňuje teda . . . . . 
umelecky jedinečného alebo - . roshhnuť zakomtosť spoločenského výskyt 
so ;'Š~obecným. Pôjde teraz o ~~~a oľt?;~gan~ - ~ákon_itú j ednotu jedinečnéh~ 
decnych, to, čo práve tieto jedine~né ·av ť zakon:L~sť. I samotných javov jedi-
eľuje. V tomto ohľade nie je zb L J~ .Y z~ spo oc~eho, ~o všeobecného vy

dr. A. Sychru "Estetika Dvoľákov ~ ocne P~Ip~menuť zauJímavú prácu prof 
sn okrem iného pokúša ' t ) syi_nfon.JCke tvorby" (Praha 1959) kt .: 
Dvorákovho na rozdiel' od' yBs opSovať zako~ttosť špecifiky umeleckého' z'aOr) 
f · k · · metanu a m · h · J vu 
0111(;-·veJ t~orby. Sychrn Yychádza plodne z ze r maJst~ov prog~amovej sym-
dom~sľa JU v.ša~ ďalej a dopfňa teóriou s~ Iev? a Jeho teórJe o intonácii, 
anal!lz?u tvorweho procesu na odkla ume ec~eho obrazu a zrovnávacmt 
~u ~te Je samotná práca so skJ'cpam· ~e z?~hovanych autorských skíc. rÓYum 
JPn t · · · I am teor1a obra 1 · h . 1 ~ ~, ~orwu mtonácic v jednotný . . zu, a e IC premyslené spo-
m~enuJUCJ sa metodoloo-il'k\-· postup 's nahvzaJon~ v n.a seba nadväzujúci a poJ-
• :1 • b "' · · yc ra lOtiZ L • · 
~·dv se~ ~cne p~emenlivú časť individuálneh h dm o~acJu správne považuje 
Je. notbvych sk~e zase postu u ·e vžd o u. obneho obrazu a k analýze 
~P~o t;·~ru-ob,·azu a dost<h·/s~ tnk :- ľub ~peeJe toh~o výsledného umelec
Jedinecneho a lebo k jeho púhem k ICV en st.anovemu zákonitosti výskytu 
:-'lda~tn~h? tvorivého procesu a teda f~ta~okva~IU ~ popisu, ale i zachyteniu 
Je JTnec~:ho. . ' za omtostJ umeleckého sformovania 

Nemoze byť naJmenších h 'b . 
da teľ s~~ es.tetická práca pr/~~~š~ v ~v t~m, a~e ~o~nosti poskytuje takáto bá
h~leď J~J historickej disciplíny kt ). OJ l ~u~ko!ogJe ako vedy, predovšetkým 
P•snfstk ~a jednej a nepodlož~ný~~u š~~k f t~uJe ~d púhej faktografickej po
t~r_ne ec ych konc~pl'ií a úvah na druhe . s~ a Ivnyc aleb~ v)~lučne intuitívne 
' yznvamvpodobneJ estetickej bádateľske .1 • ane. Ro~nako Je vsak nepochybnÝ 
S? ·~z vzd~ označovať ako hudobnú tJ p~ace pr; v tu oblasť muzikológie, ktor6 
c•pli.na doswľ trpí poväčšine tým že e?r~u v uz:o~ zmysle slova. Táto dis
:lenu s~Jadat~ľskú prax" alebo s~ š tu :fu~: o po~azuJe len ~a akúsi "zovšeobec
~'.n za~nedeme a systema tizácia poznatkJ a ro~~ '.'~ede?ky ' čím sa však myslí 
n~vamm be~ hlbších zreteľov historic~v, na lt.?'c 1 P_uhym popisom a porov-
kych. Preto Jednou z kľ. " . l o-spolocenskych a psych f . l . l · ucovyc 1 úloh · . o yz1o oo-•c-
c lzem~ a rozlíšellie m edzi esreticky't11t. ~krave ':' tejto oblasti bude prísne vyt~e-
!1 <o UJ ob· · · · • za ·o11nu a púh · · . . 
l· .. . , J~snen.w obJekth-nej zákonitost' . h .. . . Yn;t estettckymt nortn!llni 
' v~l'lesenw teJto lllohv' d .. l IC \ ZaJomneho vzťahu J e ·. . v' 

;~(~;·i hlboke_j a ši~oko z~ lo~:n~Jp=~~tfc~:~bní. teoretici sa_mi bez ~,)'d;t:~e,p~~ 
• c l metocltk pripadne \·\·zn . . J prace, v ktoreJ okrem už s orne 

psychologick(;ho expcrime,~tu. a mna uloha i rôznym technikám mľdern;hu~ 
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ZD EN KO N OVACEK 

ANTONIN fiOREJš KRITIK A ČLOVEK 
(K šesťdesiatym nnrodeninám) 

Keď som sa pred niekoľk)·mi mesiacmi 
prvý raz stretol s vysokou úroviíou Ho
ŕejšov)•ch kritík a článkov, rozlratcný~h 
zatiaľ po časopisoch, zarado,·al som sa, ze 
konečne využijeme životné jubileum Anto: 
nina Horejša, aby srne celej československeJ 
hudobnej verejnosti povedali, akú významnú 
prácu vykonal v slovenskej hudobnej kultú
rc za pn·ej republiky. 

Vzniká iste otázka, po·cčo sa taká výzmml
ná kritická činnosť skoro zabudla, prečo sa 
Hofejšov ucelen)• estetický názor napríklad 
nespomína v dejinách slovenského hudobné
ho zivotn a prečo ním dávno , -ybojované 
pravdy neprešli plynule do súčasnej kritic
kej činnosti . Hlavnú zásluhu na zahmlení 
Horcjšovho kritického významu majú roky 
tzv. slovenského štátu. Spoločenské okolnosti 
boli vhodné, aby sa zabúdalo na význam
ných cesk)·ch mysliteľov a publicistov, a 
zvlášť sa toto zabúdanie podporovalo tam, 
kde ich názory stáli v prudkom ro;,:pore s 
vtedajšou oficiálnou koncepciou. 

Hol·cjšova kritická osobnosť sa od samého 
začiatku utv:írala v boji za pokrokové ume
nie. V tomto boji mu vedecké vzdelanie, 
ktoré získal v hudobnovedeckom semin:íri 
prof. Orla, nemohlo tvoriť oporný bod, ale 
skôr len východiskovú kvalifikáciu. 

H orejšov nástup do kritického života je 
v mnohých smeroch pozoruhodný. P o·edo
všetkým prekvapí, s akou dôslednosťou sle
duje už v roku 1924, kde sú stlpy českoslo
venského hudobného vývoja a kde sú hlavné 
piliere moderného hudobného životn. Desiat
kami článkov, písaných pri najrozmanitej
ších príležitostiach a premiérach, v racia sa 
k Smetanovi, Dvorákovi, Fibichovi, Foerstro
vi i Betlovi a nekompromisným súdom pre- . 
meriava ich celoštátny význam. Nechcel by 
som preceňovať význam a účinnosť týchto 
súdov, ale jedno sa mi zvlášť vid í. H orejš 
nimi chcel vplývať na slovenskú hudobnú 
kultúru práve vo chvíli, keď sa chystala na 
samostatný rozbeh a keď sa ukazovali 
v svete všelijaké mámivé a bludné krásy. 
Bystrými postrchmi pripomína, že mnohé 
moderné citové a umelecké kategórie sú cel
kom blízko, priam u nás. Vyzerá to azda až 
neuveriteľne, že sa ešte v dvadsiatych ro
koch musel niekto zasadzovať o Smetanu 
a Dvoráka. Zvláštna bratislavská situácia, 
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n{u·udnostnc komplikovaná, konzervatívne v 
mnoh)·ch vrstvách o brátená k Viedni, vytvá
rala zd úštne paradoxy. Vládli tu " nadspolo
•' cnské ideály nemeck~·ch klasikov a kultúra 
~a - napriek stálemu prílivu ~lovenského a 
<'·cského života - často prihližontla k vieden
skému vkusu". Iloi·ejš hneď svojimi prv)•mi 
kritikami a clánl<ami zasahuje na mieste naj
citlivejšom. 

Ešte· jedna vec je zvláš( nápadná. Kde 
L'Crpal mlad~- kritik takú pevnú istotu a po·e
s,·edčenic o pra,·divosti sYojich n{tzorov a 
súdov? Istota korenila v pevnom prcsved
i·cní. že spoločn)• štát je nnjv)·hodnejšou 
platľormou pre kultúrny roz,·oj oboch ná
rodo,-. Tak v dohasínaj úcom " prcspuráckom " 
pi'O~trcdí , k too·é vrhalo staré bratislavské 
,.,.~ ,,-y do núrui·ia cudzonúro<lnej hudby, 
formuloval Iloľcjš najprcsved či,·ejšic stano
Yisko k tvorbe čcskoslovensk)·ch klasikov. 

S tým to sú,·isí aj jeho boj na druhom 
ľront e. Už o·oku 1926 a potom ešte veľa r:íz 
pík. ze Bratislava je zdášť zamorená kon
Z<·o·,·nth·nymi názormi na umenie. Zatiaľ :o 
niektorí fudia z kultúrneho zivo tn sa s t'tsmcš
kont poznstnvovali nad pt·,·)·mi <liclami Stra
YiJlského, Bart6ka i bratislavského Alexandra 
Albrechta, ho,·orí Ilol·cjš, "ze návštcv:níci 
koncertov sú síce ešte vzdialení bezprostred
nému precíteniu tejto hudby, že však obc
ccnstYo ani ncspozorovalo, ako ďaleko stojí 
svojimi znnlos(ami a hudobným chápaním 
za okol it \·m s,·c tom a aká veľká je Láto 
nocdzcra": T)'lnto postojom ncinľikuje však 
lioi'ejš do slovenského hudobného živoLa 
hocak)· lib<>o·alizmus, Hoi'ejš odporúča, ale 
sút'asne je jedným z tých, ktorý dôsledne 
to·i<>tli v stálom prílive d iel a smerov, dc
mnsknjc pseudomodernizmus a pozoruhodne 
prcdvída cel)· ďalší v)-voj. 

~\Iuscli by sme tu sponúnať desiatky člún
ko,- z rokov 1926-32. Ich nekompromisný, 
u,·ážcn)· charakter a stálosť stanovísk nene
chúvajú ani dnes uikoho na pochybách, 
ak ,. z(tstoj mal vo ,·tcdajšcj kultúre. 

\: jeho článkoch zač.inajú stille zreteľnejšic
yystupovať úvahy o vlastnej spoločenskej 
funkcii umenia, o umení, ktoré by nemalo 
opovr:lliv)· pomer k robotníckej triede. Už 
z to·idsiat.ych rokov by sme mohli doložiť 
ni<'koľko citátov, ako Yidí perspekthru ume
nia a ako predpoklad{t víťazstvo ideí, ktor.:-

sa vtedy rozširovali v bratislavských spol
koch intelektuá lnej komunislickej mládeže. 
Dve ÚYahy z tridsiatych rokov sú zvlášť 
y)·znamné pre jeho vtedajšie myslenie -
predovšetkým kritika Prokofievovcj opery 
Láska k trom pomarančom v Slovenskom 
národnom divadle a úvaha v prvom čísle 
časopisu Nová Bratislava, obe z roku 1931. 
~- p~,-o_m článku_ hovorí o súvislosti so skep
tockym• názormi Gustáva Koričanského že 
niektor í umelci a kritici " nechcú uznať' že 
nové formy života, nový svetový názor ~ut
ne vyvolajú i nové umenie". V druhom spo
mínanom článku ešte hlbšie dáva do súvis
losti staré umenie, ktoré dožíva, s umením 
o to\'~'ln. "~~~s ži_jú vedľD: seba dva názory. 
Prvy sa pnlis op1era o nunulosť, druhý tak
mer provokatívnc chce Slovensko zbaviť 
všetkého , čo ho pútalo k minulosti a je vý
razom vôle: utvoriť životné podmienky no
Yé, na základe najvyšších sociúlnyeh "'·hod. 
Pre túto odlišnosť v svojej koncepcii obidva 
núzory ustavične zápasia a vytvámjú tak 
durhovné vlnenie na Slovensku." 

názory sú I?resýtené empiriou, životom, tak 
~-ko sa s ·~~m stretával denne v nojrôznej
~lch fu_nkcta~l.o. Počul som raz poznámku, 
ze razil pozoadaYky, ktoré sám nevedel 
splniť. Je to hlbokx omyl. HorejšoYc kritic
ké názory sa rozvíjali a obohacovali cel
ko!~~ systematicky a organi C'ky , a keby nebol 
po·ts~cl tzv. ~lovenský štát, bol by dnes prav
depodobne Jednou z vedúcich osobnos tí na
~ej umeleckej kritiky. Veď osobná r)-dzosť, 
Jasnosť stanovísk, osvedčená práYc v do
bách názorov~·ch bojov, a váha zásluh v 
dobách politicky nepriazniv)•clt - to všetko 
by ho bolo ua lo predurčilo. 

Od týchto názorov nebolo ďaleko k tomu 
ah~· ~ofejš v~rejne vystupoval ako bojovný: 
sm~~y a ľaVIcovo orientovaný kritik. Naj
lcpsm p latformu pre vyslovenie svojich nú
zoro:v- mu poskytol spomínaný časopis Nová 
~Jrat1slava, ktorého sa s~al dokonca určitý 
•·as vydavateľ om. Casopis sa bystro poze
ral na vtedajšie pomery, uverejňoval sociál
n.c postrehy, mal krit1cký postoj k vládnú
c·tm vrst,·ám a združoval desiatky najpokro
k~lvejší_ch kultúrnikov, medzi inými aj 
J olcnuuckého, Rybáka, arch. Rossmanna a 
uverej.-.oval príspevky zo Sovietskeho sväzu. 
.\l ed_zi ostrými pohľadmi na bývanie, člán
kaom o morálnych pokleskoch mládeže iskria 
i:nsto Horejšove slová o hudobnom živote. 
Hore jš sa riadi heslom : "že umenie rastie 
z podmienok spoločenských, hospodárskych 
a politick)•ch. Bez ich rozboru nemožno vy
kladať umeleckú tvorbu a zaistiť si pravde
pod.C?bno~ť a pravdivosť súdov". V jedn ej zo 
S\'OJtCh uvah (Stát a umenie) burcuje umel· 
cov, aby sa spojili spoločnými ideami na
koľko ic~ prácu oslabuje to, že je to a;rr:äda 
dczorgamzovaná, armáda rozložená najrôz
nejšími ideol6giami". Horejš v tom istom 
clftnku žiada, "aby sa zrušila neplodná ume
lecká neutralita". Pochopiteľne, že každý, 
kto sledoval Hoľcjšovu prácu, vedel, čo tým 
m yslí a v ktorom tábore by chcel umelcov 
vidieť. 

Horejš sa nctvúri v svojich statiach a 
~ritík~ch spokojne. A lu sme u druhej 
crty Jeho práce. Je náročný narába širo- · 
kou stupnicou estetických ;ostrehov má 
stále zásobu dokladov pre svoje súdy,' jeho 

~(eď .. sa po HitleroYom nástupe k moci 
obJaVUJll ~·o svete nehczpei:né príznal< y kon
ľloktu a nocktorí literárni kritici vedú plané 
spory, ako by mal vyzerať literárny r()b
ríček, uvažuje Horcjš o tom, " ako sa dostať 
rlo kľudnejších vôd, aby sa svet n ·hol voj
novému konfliktu". Bolo to vYššie civili-· 
z~čné hľadisko ako mnohé vtedy m'alicher
n~ spory na kultúmom úseku. Toto stano
Vts~o .• n~u _umožo'iov~o. triediť hodnoty z 
poz~en, co JC humanosltcké a co nie. S ne
smiernou intenzitou sa zamyslel napríklad 
nad Wagnerom, Straussom, Sostakovičom 
(roku 1?~5 !) , Sukom, ale predovšetkým naď 
nastupuJucou slovenskou skladateľskou ·•e
nerá~iou. Odpratávaním "mŕlvol" z ce~ty 
uvoľnoval oprúYnené spoločenské uplatnc-
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nic Moyzesa, Suchoňa a ďalších. Preto sa 
napriklad postavil proti Rosinského opere 
Mataj a široký-m rozborom vysvetlil, že ná
rodné hodnoty sú inde, ako si mysleli tí, 
"ktorí tak zúrivo tlieskali, ktorí vyvolávali 
nadšene autora, d<>kazovali, že sú ochotní 
.akceptovať a považovať každ)· omyl za sku
točnú hodnotu, len keď nesie označenie ma
-de in Slovakia." S t)=, pravda, kontrastu
jú mnohé súdy o dielach Alexandra f~Iov
.zesa, pre ktorého tvorbu je často plne z~
nictený . 

V tejto dobe spoločenského kvasu bolo 
nevyhnutné usilovať sa o sústavnosť kritic
kej práce, ináč sa nutne muselo prepadnúť 
náhodilosti a kritick)'lll omylom. Hoľejš 
vtedy píše neúnavne. Klasifikačná mašiné
ria kritikov, ktorí chceli všetko oklasifiko
vať známkou, bola mu cudzia. Má už teraz 
toľko skúseností, že sa môže ku každému 
-dielu alebo interpretačnému v ýkonu posta
viť zno,·a, svojsky, z nového, neopakova
teľného zážitku. A tu je kľúč, prečo sa jeho 
kritiky tak zaujímavo čítajú. Vidíme v nich 
·cestu stáleho prchlhovailla stano,rísk. Ušiel 
veľký kus od článkov o československÝch 
klasikoch až k veľkému estetickému ro;bo
ru Sostakovičovej opery Lady Mackbcth 
(1935) alebo rozboru protikladov vVagnc
rovho Pa rsifala. V t)·ch to článkoch už do
povedal všetko, čo predt ým naznačil alebo 
le tmo zachy til. Boj o presné vyjadrovanie 
nových estetick)·ch názoro\· a stanovísk po
kračuje až do roku 1938. Závažnosť každé
ho slova zmnohonásobovala y ýznam jeho 

pritcc. Y cď nic nesvedi:í o statočnosti 
sm\h a zodpovednosti viac, ako keď každé 
slovo kritika je uvážené! 

Koľko elánu musel vynaložiť v podmien
kach, ktoré neboli priaznivé, kde mnohé 
spravodlivé požiadavky narážali na múr 
vtedajšieho spoločenského zriadenia. Veľa 
ráz akoby začínal od začiatku a vracia sa 
k tým istým problémom. Stačí si napríklad 
prečítať jeho články z bojov o Slovenské 
národné divadlo, kapitoly proti kupčeniu 
súkromných podnikateľov s kultúrou a pod. 

Bol práve v najlepšom rozbehu, aby sa 
stal znalcom rodiacej sa slovenskej moder
nej hudby, keď došlo k násilnému roztrhnu
tiu republil-y. Ten, ktorý uvoľrioval ka
mene z cesty, aby všetko úsilie smerovalo 
k zdravej národnej hudbe, ktorý mal dc
s iatk~· priatcľsk)•ch zväzkov s umelcami a 
politikmi, musi naraz opustiť Slovensko. 
l\Inohé veci nemohol dopovedať, mnohé pet·
spektívy už nemohol vidieť , mnohé pria
teľstvá musel na niekoľko rokov preru
šiť. A tak svetový požiar prežíva v rod
n~·l'h Ccchúch v neustálom nebezpečenstve 
hlbokej perzekúcie. Zhodou logických záko
nitosti dostá va sa po vojne do v)·znamných 
kultúrnopolitických funkcií. Pri vúženi 
celkovej živoLnej práce zostáva slovenská 
etapa azda najvýznamnejšou. To, čo na Slo
,·ensku vykonal, sa nedá v žiadnej etape 
obísť, nakoľko Antonín Hofejš vždy bude 
patriť k priekopníkom socialistickej esteti
ky a socialistickej kultúry " našej vlasti. 

Nemôže byť sporu o lom, že práve v oblasti umeleckej kritiky, zaoberajúcej 
-sa súčasnou tvorbou, prebieha najostrejší názorový boj. A neboli bv sme 
marxisti, keby sme pod rozpormi názorov na umenie, ktorými sa pýši dnešná 
kapitalistická spoločnosť, nezbadali zásadný boj dvoch ideológií a dvoch kultúr, 
umocnený do medzinárodného a dnes už do svetového meradla. Pretože však 
-ide o u m e l e c k ú k r i t i k u, ktorej hlavným poslaním je klasifikácia tvor
?Y, a nic propagácia ideologických hesiel, nie je vždy ľahko odhaliť noetické 
Jadro takýchto názorov, určiť ich ideové perspektívy a ciele. Na to treba pre
-dovšetkým dôkladne poznať samotnú tvorbu daného odboru osvojiť si zá
k?nitosti materiálu, jej tvorivú technológiu a princípy spoloče~skej realizácie 
.d1ela. Ak vše?becne platí tento predpoklad o všetkých umeleckých disciplí
nach, potom Je táto problematika najzložitejšia v pomere k súčasnej hudbe 
.a hudobnej kritike. 
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(Z di.~kusného prí~pevku Václava Kučeru na Celoštátnej hon
ferencii o s1íčamých úlohách socialistickej umeleckej hritiky) 

.A N TONL'í IIOREJ S 

2 mojich spomienok 
40. výročie založenia Komunistickej stra

ny Ceskoslovenska nás priam vyzýva za
myslie( sa nad príčinami gigantického sko
ku, htorý urobil slovenský život, slovenská 
hulttíra i slovenská hudba za uplynulých 
40 rokov. V dejinách národov je to niečo 
celkom mimoriadne, niečo, čo má a musí 
mať strhujúcu príťažlivosť pre všetky ná
rody, ktoré sa oslobodzujú z područia im
perialistov, kolonianistov a akéholw lvek 
národnostného útlaku. Je tó úchvatný do/dad 
o plodnej a ži1•otodarnej sile národnej slo
body . . 

Prežil som prvý ch dvadsať m edzivojno
vých rokov na Slovensku. Viem, z .ak.ú.ch 
jednodttcltých, povedal by som pnmr~w
nych podmienok sa vycluídzalo, za akych 
okolností sa život S lovensl>a dostával do 
pohybu. Píšem e rok 1961, a Slovens ho už 
dávno dosiahlo ekonomick tí , kttltúmu i u
m eleckú úroveň najv yspelejších európskych 
krajín. Vyzerá to alw zázrak. Som šťastný, 
že som sa dožil tejto skutočnosti, ale ~á
zrah v nej nevidím. Naopah, ~o dl'r.a na 
deň možno jasnejšie určiť reálne síly, ktoré 
vyvolali rýchly rast a rozmach nového 
života na Slovensku. Po odstupe ďalšieh 
dvadsa{ rohov pohladám za rozhodujúce 
sily, ktoré spôsobili prudký rast slovenskej 
národnej kulttiry m edzi dvoma v ojnami: 
1. silu, ktorá v yiarov ala z Velhej októbro
vej socialistickej revolúcie, 2. silu, vyplýv a
júcu z prítomnosti Komrmistichej strany 
Ceslw slovenska na Slovensku. 

Obe tieto sily v tedy ešte nija/;o nepôso
bili na bezprostrednú zmenu spoločenských 
vzťahov, ale ju pripravovali. Bolo ich cí
tiť všade, na každom Íl-Seku. Márne sa 
snažili všetky hategórie hapitalisticko-budo
áznej čeliadky žiaru týchto síl od Sloven
ska odv ráti(. Proti morálnej sile, ktorá z 
nich vyplývala, proti nádherným perspeh
tív am, ktoré sa otv árali pracujtícemu ludu, 
nemohli v šak postm•iť nič iné než nacio
nalizmus najhrubšieho zrna, bratovražedný 
boj a vyhliadky na vojnu. Pracujúci ľud, 
čisté srdcia mládeže, básttihov, maliarov, 
hudobníkov sa takmer denne presvedčovali 
práve nekonečným prenasledovanfm komu
nistov, že Komunistická strana Ceslwsloven
ska chce ísť a ide cestou Velkej októbro
vej socialistickej revolúcie a bojrtje za ví
ťazstvo najodv ážnejšej a najkrajšej spolo
čenskej idey všetkých čias. 

Vyiarovanie obidvoch síl zasahovalo hl
bolw do vedomia l udí s pokrohovými sl>lon
mi, predov šetk ým umelcov. Jasnejšie v ideli 
ničomnosť budociznej morálky i úbohosť 
už mnohostranne prelámanej a zahnívajú
cej meštiackej ideológie. Vo svetle morru
mentálnych cieľov Veľhej ohtóbrovej socia
listickej revolúcie a priamočiareho boja TCSC 
naivne vyzerali bttržoázne prrídy bezcieľ
neho hejslovanstva, dom kárskeho vlaste
nectva, ktoré ldiesnili cestu fašistichému 
nebezpečenstvu a zničeniu českoslovenshého 
štcítu. 

Je preto celkom prirodzené, že n~ sl~lonktt 
tridsiatych rokov dochádza l• o~tr~J dt/ere":
ciácii tvorivých síl a pohro/;ove s1ly sa hrr;· 
ticky odťahujú od buržoáznej spoločnostr. 
I nová m ladá slovenshá hudba sa začína 
dištancovať od buržoázneho myslenia a mo
rálky. Nastupuje na scénu okolo rolm 1930. · 
Je nespokojná s atmosférou, ktorú v y tvo
rila budoázia, s malodušnosfou a bezcieľnos
ťou ži1•ota. Do jej vedomia prenikli už nové 
skut.očnosti, ktoré slubujlt ovela väčšie 
m ožnosti rozletu. Na jednej strane je to 
.• irolw rozbujnené hudobné dianie v čcslq)ch 
krajinách i v celej západnej Európe, na 
druhej strane svätožiara najslávnejšej re
volúcie v dejinách ľudstva, hwrá sa .~hur 
alebo neskôr rozšíri z prvého štátu robotní
hav a rolnílwv na celú ~emegulu. V týchto 
dvoch shutočnostiach v idela mladá generá
cia pokrol;. aho protihlad nehybného ovzdu
šia v svojej vlasti, kde zvedavé oči m ladých 
umelcov mohli lwnštatovať d1•e iné skutoč
nosti. Stále rastticu biedtt pracujúceho l udrt 
a ustavične v zrastajtici blahobyt buržoázie. 

Okolo rohu 1930, keď nastupovala m ladá 
skladateľská generácia, pulzoval už na Slo
venslm živý hudobný život, neporovnateľne 
bohatší oproti (omu, čo tu bolo hneď po 
roku 1918. Tvorba však stagnovala, nehý
bala sa z m iesta. J. L Bella svojím náwa
tom i novými kompozíciami pripomenul clo
bu nadšeného obrodenia, ale odmlčali sa 
M. Schneider-Trnavshý i F. Kafenda, ba aj 
Mikuláš Moyzes. Be~dôvodne, len 1' do
mnienke, že v susedstve súčasnej st,etovej 
modernej a modernistichej tvorby ich ••ýra~ 
bude zastaralý. Slwda, boli to umelci, htor·i 
by boli mali čo povedať, len heby sa boli 
v zopreli proti ideový m skutočnostiam, htorP 
ich sputnávali. V idy som mal dojem, a t.o 
z mnohých náznakov, že perspektívu ďalšie-
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ho vý,,oia umenia i spoločnosti predv ídali 
na východe, a nie západe európskeho sveta. 

Novú cestu slovenske; hudobne; tvorby 
otvorila mladá generácia na čele s Eugenom 
Suchoríom, Alexandrom Moyzesom a Jánom 
Cihkerom. J e známe. že táto skladatel ská 
generácia vyviedla sÍovenskú httdbu z ne
h y bne; a ro:.paéitei vlny rokov 1918 až 
1928. J e potrebné dodať, že ani ieden :.o 
skladateľa•• teito generácie nezapustil už 
svoie tt•orivé korene do rýdw buržoá:.neho 
prostredia. Ich sympatie sa obracali, i lieď 
nie hneď na stranu robotnícke; triedy, tak 
aspoií It iednoduchénm slovenskému pracu
irícemtt ľudtt. Zápalisto sa zauiímali o osud 
prvého socialistichého štátu, čo tiež treba 
zdôrazniť . 

Oho/o roku 1930 sa vlastne rozhodlo o 
ďalšei ceste slo1•ensltei hudobne; tvorby. 
Nie na pražs/;ých a brnenských učilištiach, 
ocl/;iaľ sa v rátili nielitorí mladí shladatelia 
rlobrc pripravení. Rozhodnutie sa odohráva
lo priamo na mieste, na Slovenshu. Toto ob
dobie ie zatial vo v ý voii slovenske; hudby 
a:.da naidôležiteišie. 

Doteraz nebolo poclw pené ani ''!Jsvetlené. 
A:.da preto, že horliv í historici, keď hodno
tili tieto rohy, hádzali všetlw do iedného 
v reca preto, že česká a slovenská buržoázia 
tu surovým spôsobom 1•yčíňala. Zabudli, že 
od rohu 1921 pôsobila a pracovala na Slo
t•enslw i Kom unistichá strana Ceslwsloven
.~ha, ktorá svoiou pôsobivou silou života
drm u• zasiahla i do osudot• slovenskei hudby 
a t•ý•·oia slovenského umenia. To preto, že 
'VŠeLi>!J pokrokové sily, a bolo ich dosť, sa 
dostali do sféry iei vedúceho vplyvu. Bola 
to iediná socialistic/;á strana, l<torá bez
t·(;hradne a nelwmpromisne boiovala za po
hra/,·. To 1>edeli ai všetci oportunisti. Bola 
tu tie=: i sociálnodemokratic/;á strana, lttorá 
sa, aha sa :.dalo, usilovala o to isté, ale tam 
sa lw::dá revolta, každá pokroková revoluč
ná idea boiovnei lavice rozbila v ne/;oneé
nei rozvážnosti vedúce; grupy starých pro
l~t~írov, dobrosrdečných otcov, htorých po
lrtrché slw.thy určovalo a viedlo pražské 
ústredie a nerobotníc/;i pohlavári z advo/;át
shei brandže. 

Komunistichá strana Ceskoslovenska čo do 
počttt nebola na Slovensku vedúcou stra
nou, a predsa v iedla a ovplyvňovala všet
ky pokro/;ové sily. Pokrokov í ludia, ktorí 
nechceli žiť lerl pre prítomnosť, ktorí hladali 
vý chodisko z kritickei a tragickei situácie, 
do htorei :.avliekla ľudskú spoločnosť kapi
talisticTw buržoázia, sledovali boi Komunis
t.ichei strany. Vedeli o tom, že v českých 
l;rai inách sa okolo KSC združttiú všetcí ozai 
po/;mlw vf vedci, umelci a kultúrni pracovní-
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ci, k torí boiuiú v neblahých buržoáznych 
pomeroch :::a zachovanie zdravei vývoiovej 
pokrokovei línie éeshoslovenskei kultúry. 

Tak sa KSC dostala do vedúceho posta
••enia v kultúre. Buržoázia síce ovládala 
šholstvo, v iedla div adlá, uskutočňovala ki
nofikáciu, organizovala typickú buržoáznu: 
" hultúrtrégerskú" činnosť, ale rozhoduiúci 
vplyv na vý vo; umenia na Slovenshu si 
za všetkých situácii udržala KSC. 

Nepochybuiem o tom, že raz bude v pl
nom rozsahu a dramatičnosti zachytený 
obra= tei to epochy, v ktorei naša strana 
položila ideové základy mladému slovenské; 
m tL umeniu. Len sa nesmie za žiadnych 
oholnosti izolovať ieclen odbor umenia od 
ost.atných. To ie práve uclwacuiúcou črtou 
teito epochy, že všetky pohrolw••é síly sa 
celkom spontánne spáiali v iednotný front 
pohrohu. A neboli to len spisovatelia, ma
liari, shladatelia, architeTai! Do tohto fron
tu viedla strana i le/;árov, mladých ekonó
mov, vedechých a kultúrnych pracovníkov 
••Šethých odborov. Spolupracovali, snívali, 
učili sa zo stále íntenzívneišie rozširov anej. 
marxisticl>ei literatúry a z materiálov ?' 
SSSR. Spoločne ttvažovali o budúcnosh, 
preboiováv ali nové proti starému, silnela v 
nich viera v revolúcitL ako iediné výcho
dislw k novému životu. Je to až udiv uiúce, 
hoCho pohrohov ých sil sa vynorilo, kalk& 
sa ich ot vorene združovalo a kolho sa len 
nesmelo prípoiovalo. Ale nový vietor po
stupne narovnával i l'udi mravne pohrive
ných. Mnoho bolo neboiácnych. Boli tu: 
architekti oholo Frica Weímvurna, Belluša, 
R ossmanna, ktorí snh•ali o stavbe socialis
tických miest, boli tu maliari okolo Fullu, 
Galandu, '"' einera-Kráľa, Reichentala a i., 
laorí sa snažili zniesť sem zo sveta všetko, 
len aby prerazili malomeštiacku prostred
nos(. Mnoho bolo hercov a divadelníkov 
oholo Fr. Vnoučka, A. Bagara, Viktora 
Sclmlza, · arch. Fr. Troestera, K. Nedbala, 
T šu Kreičího htori sa odv ažovali po pokro
have; línii ;úťai.i( s naipokrokoveišimi di
•·adlamí Európy, obdiv uiúc umenie Sovíet
sheho sväzu. A spisovatelia, básnici, ti šli 
v čele, Peter Jílemnický, Fraňo Král, Ján 
Rob Poničan, J. Rybák a i. Všetci žili po
hromade a spáiali sa s rovnako orientova
nými priateľmi v Prahe, Brne i v zahraničÍ
V komplexe, ktorý vytvorili, a pod vply
vom KSC čoraz hlbšie zapú§ťala korene idea 
socializmu i tícta k SSSR. Je pozoruhodné, 
že tieto pokrokové síly ako celok sa zauii
mali o rast nairôzneišich odborov sloven
shého života. Preto tiež dochádza k zrodu: 
nových inštitúcii a k prenikaniu pokrokovo
orientovaných (udí do inštitúcii a k preni-

kaniu pohrokovo orientovaných lucli clo in
štitúcii doteraiších. Sväz és. diela (v Bra
tislave mal odbočku), bol typichy m eštiachou 
spoločnosťou, ale podnety zo Slovensha ho 
stále v iac obracali k potrebám ludových 
más a vyvolávali závažné ro:.pory v oblasti 
wneleckei t•ýroby. Tiež škola umelechých 
remesiel, htortí sme v tých časoch zalo:ili, 
bola činiteľom, presahuiúcim svoiott prie
boinosťou hranice Slovenska. Bola posilou 
pre no••é slovenské výtvarné dianie. Pôso
bili na nei Ľ. Fulla, Zd. R ossm ann , Fr. Tro
.ester, J . Funke, J. Ho:.ová, A. Iloŕeiš, J . 
Vydra, Fr. Nfalý, silná skupina, :.asalllLiúw 
.do ostatných tísekov slovenské/ro ume/eché
ho diania - do divadla, typografie, arcltitek
Lúry, fotografie, socialistickei propagácie. 
Funke, Rossmann a Troester boli dôležitou 
posilou pre rozviianie lwmtmistickei ideoló
gie. I n!ititúciou, v ktore i bolo čora: 1•iac 
postáv, nadšene sleduiúcich ro:.1•oi SSSR , 
bolo Slovenské národné di·vadlo, ktoré sa 
pod ich ••plyv om ro:.hodlo na významné či
ny, aha bola príkladná premiéra Sostahovi
.čovei Lady Macbeth, Prokofievovei Lásky 
l> trom pomaranéom a pod. Potom to bola 
Hudobná a dramatická ahadémia. Bol to 
ú stav v y v íiaitíci sa zdanlivo normálnou meš
tiackou cestou. Ale Frico Kafenda ho hor
m idloval znamenite, neruípadne, ale po
krokovo. Z " anabázy" po sovietske; kraiine 
si 11epriniesol nenávisť k boľševikom, ale ti
chý obdiv, a podporoval všetTw pohrokové, 
hlavne rast mladých a ich styk so všetkým, 
čo sa ako nové obiavovalo v o svete. Pod 
j eho v plyvom vyrastali Suc/rorl, Moyzes, 
Kardoš a i. J1oyzes v časoch, o htorých 
hovorím, počal s novou, na iné ob:.ory :.a
meranou pedagogickou činnosťou. Konečne 
tu bola Pôdohospodárska beseda slovenská, 
Robotnícka akadémia, tu v.{ade sa ideová 
programovosť pod vplyvom KSC pomalu a 
s ústavne menila a rástol odpor proti v.Ýe.t
h ým iavom meštiacheho ži1•ota. Boli tu ho
uečne časopisy Dav, Nová Bratislava, N ový 
hlas a všetl>y, ba i Elán, prezraclzuiú, ahá 
to bola sila, ktorá vyžarovala z červene; 
hviezdy Velhei ohtóbrovei .~ocialistickei re
v olúcie a pôsobenia KSC na SlovensktL. 

V prostredi takto naplnenom pohrokov ým 
úsilím sa žilo naplno a dynamichy. Utrpe
nie luciu rá.~tlo, bieda sa muožila a hrozila 
•·oina a nebezpečie fašizmtt. Strana bola 
v činnosti a na kultúrrrom front e pracovala 
so stále novou iniciatívotL. Usporacltívali sa 
<1kcie, ankety, v ýstavy , mimifesty. Raz na 
pôde Umelec/ie; besedy slovenshei, v Spoloč
nosti pre hultítrne a hospocltír.~ke styhy so 
SSSR, inoliedy v Bloku. socialistickei inte
ligencie, ·v Robotnickei aTwclémii a pod. 

Všade bolo cítiť prítomnosť strany, pohro
lwvé sily sa udržali '' alitivite a pohromade. 
A to ešte nebolo všetko. Ako posilt1 preni
hal sem prúd pokrokový ch ľudí, oho bol 
Uia Ehrenburg, E. E. Kisch, Hans .\leyer. 
ale predovšetkým milovaní (udia, ako bol 
13. Václavek, Zdenéh Neiedlý, S. K. Neu
man, Vl. 1-fe/fert, l. Olbracht, .\1. Maiero
vá, arch. Kroha a clesiathy pohrolwvých 
vedcov i umelcov. To všetko nemožno krát
ho vysloviť, veď len reťaz návštev Zd. Ne
iedlého, htorému tu často :.aha:ovali scltu
dze, bol reťazou boiových manifestácií proti 
starému, opotrebovanému m eštiachemtt sve
tu. 

V takých podmienkach, kde to priam kva
silo nov ým životom, kde so ui idea socia
lizmu nedala udusiť, žila preclov.fethým Bra
tislava. Sily pokroTm boli ttL v túch časoch 
kompaktneišie, náročneišie a azda i výboi
neišie než v Prahe a Brne, lebo i tlah :; ne
priatelshých centier na ttíto časť štátu bol 
ešte úporneiši. 

Nová mladá slovenská hudba sa rodila ., 
teito situácii. Nemohla sa dlho ro:horlow rC, 
kde a ako pôide. Nemohla sa zaoberať otáz
kou nadväzovania na tradíciu a minulost', 
v ktore; okrem statočného v lastenectva nie
ktorých umelcov nebolo nič príťažlivé. Mladí 
skladatelia, nastupuiúci na scénu deiin, boli 
pokrokoví a od začiatku verní myšlienlw 
spolunažív ania slovenského a če.~hého (uclu. 
i keď úprimné bratstvo zásluhou buržotbie 
prechádzalo bolestnými krízami. Nemohli sa 
zmieriť s meštiackym životom, museli ísi 
proti nemu. A to mohli iba po bohu ostat
n ých pokrokových síl, do vedomia litorých 
v nášala KSC zárodky komunistichei icleol6-
gie. 

Začiatky ruístupu mladei slot,enshei slda
dateľshei generácie nebolí prm•divo " yhocl
notené. Vyčítalo sa, že skladatelia podlieltrrli 
vlne modemi:.mu a prepašowívali ho rw 
Slovensko. Zabúda sa, že primhnutie /; rô:.
nym modemistichým prúdom nebolo ná
hodné. Naopak, bol to vedomý proces. IJ[a
dala sa v lwm nová v ýrazová v ý zbroi, nový 
spôsob hudobl].ého myslenia i hudobne; re
či, hladala sa vyššia pokrohová programo-
11osf, teda prostriedhy odporu proti :;atuch
nutému malomeštiactvu. Dielom, ktoré bolo 
v nedcívnei minulosti ostro hriti=ované, bola 
napriklad: West pocket suita od A. Moyzesa. 
Ale tá sa z rodila práve ako odvážny, tvrdý 
a útočný preiav, vedome v yhrotený, aby 
provokoval zamyslieť sa a uhá:;al, že sa dá 
isť ai inými ako vyšliapanými cestami. Tá 
nevyrástla len vo vedomi Moyzesa, toh isto 
ako iní mladi shladatelia nev yrastali iba :;o 
seba. Jei horene ležia v holelttívnych disktL-
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siách básníl~ov, sldadatelov, maliarov, archi
tehtov o otá::.hach, čo ďalej a aho ďalej a 
o snoch, ako pretvoriť svet. Boli to otázky, 
čo naliehavo kládla KSC, ktorá nechcela, aby 
rodiaci sa tvorcovia podľahli meštiackej a
f{Ónii. Dôka::.om, že West pock et suita 
hola začiatkom nového ideovo-politického 
programu, sú ďalšie Moyzesove skladby: 
Farby na palete a Demontáž, kde sa spája 
s básnikm i, napr. s Poniéanom, o politickej 
orientácii ktorého vedel kdekto. Toto bol 
odvážny skutok mladého profesora, ktorý za
čínal svoju učitelskú dráhu na Hudobnej 
a dramatickej akadémii. Nezískal mu sym
patie v oficiálnych kruhoch, ale zato priate
lov medzi mladými ľuďmi. 

Odpor proti starému svetu podnecoval Tt 
rozširovaniu obzoru. Maliar Fulla objavuje 
zaujímavé podnety u Maleviča a Sagala, 
Galanda sústavne hladí na Paríž a skladate
lia Suchoň, Moyzes a Cil>ker sa úporne za
podievajú najrôznejšími javmi svetovej hud
by. Hladne siahajú po tvorbe ruského pô
vodu, ale cítia svoje miesto na domácej 
pôde. Ttíto cestu im ukazuje Novák, Janá
ček, Mt,sorgskij, Bartók. Vlastne ich ta str
háva to, čo vytýčila KSC: smer k pracu
júcemtL ľudu. Smer k pracujúcemu ľudu ne
mal v tých časoch ešte taký masov ý záber 
oko dnes. Ale z okruhu KSC vychád::.ajú 

podnety, ktoré tiahnu kultúrnych pracovní
Tw v na. Pohronie, na Oravu, do núdzových 
holónií a la " Dornkappel", kde sa stretá
vajú s biedou i ludovým umeleckým pre
javom . Vidia hlad i strašné utrpenie l'udu, 
zatial' čo sa dozvedajú, že prebytky obilia 
sa sypú do Dunaja. 

Nechcem tvrdiť, že v tomto ovzduší vzni
kali diela, výrazne bojujúce ::a zlepšenie 
osudu pracujúceho l'udu. To maril esteticho
ideový ::.miitok, ktorý z meštiackeha sveta 
doliehal na umelcov. Ale vyrastali diela, kto
ré sympati::ovali s ludom, htoré sa priamo 
spájali s myšlienkami o budúcej socialistic
hej slobode a šťastí. Takýmto typom diela, 
smerujúceho k socialistickému humanizmu, 
ie Suchoňov Zalm zeme podkarpatskej. Vy
jadruje atmosféru a podhubie, htoré živila 
KSC svojím bojom. Tá bola záldadom i plod
nou pôdou, v ktorej sa formovali mravné 
sily novej slovenskej hudby. Tie sa potom 
v mladšej generácii, reprezentovanej Kardo

šom, Očenášom, Jurovským, vyhryštali::.ovali 
v sily výrazne bojové, zocelili sa v Sloven
shom národnom povstaní a boli Komunistic
kou stranou Ceskoslovenska dovedené neroz
lučne na stranu robotníckej triedy. 

Osud novej slovenskej hudby ie od svo
jich začiatkov nerozlučne spätý s osudom 
našej milovanej strany. 

"Programove pozitivni charakter zamerení naší kritiky nikdy ne
hude znamenal ani lhostejnost k ideologické stránce umeleckého díla, 
l< jeho společenské pôsobnosti, ani k tviirčí metode umiHcove tím 
spíše, že naši tľídní nepľátelé vedome ideove, morálne i hmotne 
podporují v současné umelecké tvorbe všechno to, co ohromuje její 
poznávací eticky i esteticky hodnotící, človčka osvobozující sílu. 
Proto prinejmenším nebudeme tleskat ani atomové mystice, ani 
J'eligióznímu mysticismu žádnépo ze soudobých umelcii, nebudeme 
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jako lidé v pravde novodobí, lidé novodobé renesance sdílet estetické 
ideály stredoveku, i když dovedeme pravdive pochopil a ocenit napr. 
krásu gotiky, stejne jako se dovedeme nadchnout krásou proslunen)rch 
obrazu mistrii francouzského impresionismu. 

Pritom nikdy nebudeme zapomínat na to, že "rozvoj literatury 
a umení, jak už bylo rečcno, probíhá v podmínkách boje vlivii cizí 
nám buržoazní kultury proti prežilým predstavám a názoriim ve 
jménu utvrzení naši komunistické ideologie." 

(Z referátu akademika Ladislava Stolla na Celoštátnej konfe
rencii o súf::Osn!Jch úlohách socialistickej umelechej kritil>y) 

BOHUl\ii R STEDRO~ 

Spomínam na Vladimíra Helferta 
(K 75. výročiu IUirodenia) 

Spomínať na profesora V ladimíra Helferta 
::namená spomínať na dobréha človeha, ••ed
ca a umelca, bojovníka ::.a slobodu národa. 

Zoznámil som sa s ním, keď bol dirigen
tom Orchestrálneho ::druženia, s ktorým za
v ítal do Vyškova z -príležitosti stého v ýro
čia Smetanový ch narodenín, aby po celej 
Morave šíril jeden z najväčších výtvorov 
XIX. storočia: Smetanovu MotL vlast. Stretli 
sme sa prvý ra::. vo v y šlwvskej sol•olovni. 
Bol som vtedy septimán a z výročnej gym
naziálnej zprávy som ••edel, ie Helfert bol 
pridelený na vyškov.~ké gymnázium ako 
stredoškolský profesor. Toto miesto však ni
hdy nenastúpil. Bol docentom na terajšej 
PurlqjiÍovej univerzite a konal prednášky a 
cviťenia :: hudobnej vedy. 

Na vysokoškolshých štúdiách v Brne som 
po:;~wl vynikajúcich vedcov a učiteľov. Mo
jím odborom bolo síce štúdium dejepisu a 
zemepisu, ale Helfert ma priťahoval najviac. 
Práve vtedy vydal svoje základné diela. Bo
la to najmä kniha Hudba na jaromei·icltém 
::.ámku, v htorei vyzdvihol skladateľa ľudu: 
Františka Václava z Míču. 

Pamätám sa na jeho seminárne cvičenia, 
htoré vtedy konal v Moravskom mú::.eu. Se
dávalo nás tam niek orlw: Karel V etterl, te
raz náš popredný hudobnofolkloristicl>ý pra
covníh, Jan Raceh, dnes profesor hudobnej 
vedy na Purky1íovej univerzite, Zdenek Bla
žek, docent na tej istej univerzite, Robert 
Smetana, terajší docent na Palackého uni
verzite. Občas sa tam uluízal aj šachista 
Bárta a niekoľko hosťov. 

Prvý referát, ktorý som mal u profesora 
Helferta, bol pohľad na dielo Josefa Suka. 
Helfert mi vtedy ochotne požičal potrebné 
pramene a literatúru, lebo seminárnu kni!.
nictL sme nemali - a zvlášť 1na upozornil 
na štúdie v Pražskej revue. Prekv apil ma 
svojou pamäťou, vedel totiž presne na roh 
určiť, lide a k edy ktorá štúdia o Sukovi 
•·yšla. Siel som vtedy po seminárnom cvi
čení k nemu na byt Pri detsk ej nemocnici 
č. 3 (terajšia H elfertova ulica č. 3) v Cier
nych Poliach. Ešte vidy ho v idím usmieva
vého, zanieteného, vidy ochotného pomôcť. 
Pamätám sa ešte, ako som potom prednieso( 
referát o S ttkovi a hral ukážky z jeho sym
fonickej básne Praga. Helfert si všetho po
drobne všímal a upozornil ma, ie sa trochu 

odchyľujem od harmónie, htorá ie v pô
.vodnej partitúre. Tak dobre poznal vec, () 
laorei .Ya referovalo. Dodnes mi utlwela v pa
mäti jeho veta: Ali. chcete skladbu kritizo
vať, musíte ju poznať naspamäť! TaTi som 
prešiel prvým kritichým ohňom, zíshal som 
v iac sebadôvery a môi učitel ma stále po
vzbudzoval do ďalšej práce. 

Vtedy bol Helfert profesorom hudobnej 
vedy a budov al svoj vlastný hudobnovedný 
ústav na terajšej Grohovej ulici, hde je do
sial' hudobnovedný seminár. Najprv miL po
máhal Jan Racek, neshôr ja a naltoniec dr. 
Cenek Gardavský, terajší prednosta Hudob
ného oddelenia Mini~terstva školstva a kul
ttíry v Prahe. H elfert v yv íjal bohatú čin
nosť, ktorá bola vždy zameraná na prax a 
spojená so životom. Jeho prví žiaci, najrrúi 
dr. Ludvík Kundera, terajší rektor Janáč
hovej akadémie mrí.::.ických umení v Brne, 
sa uplatnili jednak aho pedagógo••ia, jednak 
v rozhlase, no hlat>ne v Hudobnom archive 
Moravského mú:.eo, ktoré H elfert založil 
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s ochotn)Ím prispením svojho brata dr. Jaro
slava llelferta. vtedajšieho riaditeľa mrí:;;ea. 
V hudobnom archíve sa :;;hromažďovali ru
kopisné a tlačené hudobniny :;; celej .i\foravy, 
čím sa vytvoril pramenný :;;áh/ad pre bá
danie v nwrm>skej hudobnej lristúrii. ht01-ý 
bol akousi spojkou·s univerzit.ort . . Va fal~rtlt.e 

sme čast.o u.~poradúvali collegia 1111tsicrr, na 
ktorých sme :;;o:;;rwmdt>ali verejnosť s t>ýsled
hami hwlobnovedechej práce. 13oli to. t>e
decky podlo!.ené sprievodné slová s IJ.rrdob
nými uhážl~ami, ktoré predwírhali schopr!Í 
žiaci alebo aj wneleché telesá. A:;;r/a naj
hrajšie bolo collegium musicum , htoré sa . 
uslmtočnilo '' spolupráci $ bmen.•húm ro:;;
hlasom a Bi'etislavom Bahalom , . jnbilejnom 
Smetanovom. rolm 1934. 

Vtedy som hončil svoju di :;;ertaČIHÍ prácu 
11a doktorsht't promóciu. Pretože išlo o ta
liansheho skladateľa Giovanni Battistu Bas
saniho :;; prvej polovice 18. storočia, vymo
bol mi Helfer mesačné štrídiwn v taliall
skych archít>och, hlavne vo Florencii, Bo
logni, Modene a Siene. Mohol by som ho
voriť hlavne o tom, aho so n11wu spolupra
coval v zát>erečnej fáze mojej práce, ako 
v nej všeličo menil, škrtal, dával prepra
covať a doplrWvať. Casta spomínam na hrás
ne odpolttdnia v jeho záhrade v Kráľovom 
poli, kde sme sedávali a spolupracovali. Bo
lo to neďalelw od miesta, kde sa dnes na
chád:;;a uma s jeho popolom. 

V tridsiatych rokoch za prvej republiky 
som s Helfertom spolupr'lcoval v otá:;;/wch 
hudobnej výchovy. Jeho práca, podobne aha 
na iných Ítsehoch hudobnej t>edy, bola ''ódy 
premyslená a sústavná. Najprv jej dal t·e
dechý základ, potom šiel za. vecou prahtic/;y, . 
verejnou činnosťou a príkladom. Jeho lwiha 
"Zálilady hudební výchovy na nehudebních 
šlwlách" ie dodnes vzorom, a./;o uskutoČI~o
vať povinnú hudobnú výchovu na všethých 
nehudobných školách. Pot>estný bol tiež I-Iel
fertov výrok, týkajúci sa hudobnej výchovy 
v rozhlase: Menej hudby! llelfert bol to
tiž presvedčený, že v ro:;;hlase zaznieva 
mnoho hudby, čím set hudba niehedy stáva 
iba kulisou. 

Vtedy sme tiež začínali veľktí prácu na 
Pazdírkot>om hudobnom náučnom slol'tLílw. 
I·Ielfert bol redaktorom českých hesiel. pro
fesor Cemušák redigoval cucl:.ie lwslá . Ja 
som bol medzi nimi spojlwu . . Yespočetné 
schôdzhy pri spolupráci sme mávali strie
davo na Helfertovom a Cerrmšáhoront by
te alebo na fakulte. Fašistická okupácia nám 
:;;nemožnila dohončenie tohto záslu::néh.o 
diela. Helfert bol vtedy dosť politichy e.~;
ponot>aný, lebo svoju vederhiÍ a runeleckú 

prácu vždy spájal s verejnou činnosťou. 
V tridsiatych rohoch, keď u nás vrcholila 
hospodársha hríza a keď už bolo na obzo
re nebezpečie fašizmu, stál Helfert medzi 
poprednými bojovníkmi za sociálny a hul
túmy pohroh. Starostlivosťou Hrtdobr10ve
deckého seminára usporiadal už honcom 
roku 1934 celý cyklus .wvietshej hudby, 
prvý toho drt~hu u nás, neskoršie písal 
do kultrímej revue Inde.,; a úzko spolu
pracoval s pohrokovým literárnym vedcom 
dr. Bedŕichom Vác/avhom. Verejne protes
toval proti zákazu Rollandových osláv v 
Brne, z jeho podnetu vznihla v Brne pred 
fašistickou ohupáciou aj Spo·ločnosť pre po
moc demokratichému Spanielshu, ktorej bol 
predsedom. Okrem toho patril k aktívnym 
členom brnenskej Spoločnosti pre hospo
dárske a kultúrne zblíženie so Sovietskym 
sväzom. 

Pred okupáciou bol Helfertovým ústred
ným ~edechým záujmom Janáček. Helfert 
prišiel z Prahy z ohruhu spolupracovnílwv 
Zdeňka Nejecllého, hde mali shreslený po
hľad na Dvohíka a Janáčka. Preto sa Hel
fert '' Brne doslo1>ne prehrýzal h pochope
niu velkosti Janáčkovej umeleckej práce 
a štýlu. Prvý diel velkej Janáčkovej mona: 
grafie dokončil a vydal krátko pred st>ojím 
zatknutím 14. XI. 1939 na rektoráte rmi
verzity. Vláčený po honcentračných tábo
roch a väznený v samoväzbe, ocitol sa na 
dlhší čas vo HTohlau pri Vrat islavi. Smr
teľne nemocný bol al·w beznádejný prípad 
prepustený na civilné liečenie, a to najprv 
vo 'Vohlau., potom vo vinohradshej nemoc
niCI.. Tam vďaha starostlivosti profesora 
Poláha a svojej obetavej ženy prelwnal 
ťažl<ú operáciu a pomaly zbieral sily do 
nového života. Navštívil som ho vo víno
hradskej nemocnici. Bol vychudnutý, iba 
kosť a koža, ale jeho dttch, plný nových 
plánov do práce na falwlte i vo verejnosti, 
žiaril. Na dmhej mojej návšteve v sute
réne na Koulovej ulici č. 8 sme hovorili o 
postupe Cervenej armády, vo víťa:;;stl>O 
htorei sme neochvejne verili. 

Lenže po rozhodujúcom víťa:;stve Cerve
nej armády pri Stalingrade začalo gestapo 
znovu sťahovať svoje siete. H elfert bol 
druhýhrát zatknutý 23. júna 1944 a naha
nice väznený v Tere:;íne. Nebyť nálw:;;y 
škvrnitým týjom, bol by sa dočhal toho, čo 
si t<1h wrícne prial: znovu dirigovať Sme
tanovrt Mou t>last. Zomrel v Prahe 18. 
mája 194.5, práre na tÍSl'it.e nášho oslobo

denia Cervenou armádou.. 

O problémoch malých foriem 

Sväz československých skladateľov pripravuje koncom júna konferenciu 
o mal)rch hudobných formách, ktorá sa uskutoční v Banskej Bystrici a bude 
spojená s prehliadkou z tejto tvorby. Prípravu akcie zo strany Sväzu sloven
ských skladateľov má na starosti skladateľ Bartolomej Urbanec, s ktO!')·m 
o tejto problematike diskutuje dr. Zdenka Bokesová. 

JJokesová: Potreba shladieb malých foriem 
je u nás čoraz naliehavej~ia a n.a posled
nom sjazde Sväzu česhoslovenshých shla
datelov sa už vynorila nutnosť rozdislm
tovať problematiku tejto tvorby. Ide to
tiž o tvorbu, laorá má najširší spoločen
ský dosah. 

U rbanec: Všeobecne sa usudzuje, že situáeia 
v tej to hudobnej oblasti je zrelá na grun
tovný rozbor, ba dá sa povedať, že práve 
nadišiel čas. Tak ako sa po trinásť rokov 
nášho nového života krok za k rokom me
nil a novým obsahom naplr'\al život nášho 
ľudu, tak sa vzmáhal a menil i jeho 
vkus, výber a názor napríklad aj na tento 
druh hudby. Táto zmena prebiehala sko
ro nebadane, ale, hľa, dnes, po čase, je 
už celkom j asná. Treba si úprimne p ri
znať, že často tápeme a nevieme utrafiť, 
čo sa dnes od skladieb malých foriem 
očakáva. Je naskutku čas ujasniť si na 
konferencii, čo je dnes to nové, aký má 
obsah a ako b y sa to malo v tejto hudbe 
vyjadriť. 

Boltesová: Podľa môjho ná:;oru ide o d~>e 
veci: po prvé o schopnosť skladateľa po
znať novo sa v ytvárajúce spoločenshé 
vzťahy medzi ľuďmi, teda i poznanie a 
prežitie socialistichých vzťahov, a po dru
hé ide o kvalitu umelecl~ého prejavu. S 
podpriemerným kompo:;ičným prejavom 
dnes už v tejto oblasti nevysta'-íme. 

Urbanec: Tak je. Treba poznať o zmocniť sa 
citového života pracujúceho človeka a ľud
ských vzťahov v podmienkach vyspelej 
socialistickej spoločnosti a vyjadriť ho hu
dobnými prostriedkami, ktoré sú pracujú
cemu človeku blízke . . . 

Bokesová: ... a zrozumiteľné. Táto tvorba 
vyžaduje, aby skladateľ hľadal cestu nie
len Tt hlboko prežitému a umelecky pô
sobivému prejavu, ale aj k prejavu jed
noduchému. 

Urbanec: To je veľké slovo. Odvážili ste sa 
povedať "k jednoduchému prejavu". Dnes 
je v móde (i u nás) pechoriť sa s kompli
kovanosťou - a predsa j e pravda a sila 
v jednoduchosti. Ale dovoľte vrátiť sa. 
Vraveli sme, že zmeny v názoroch nášho 

ľudu si od hudobného diela vyžad ujú no
vé kvality . 

Bohesová: A nast'llo aj nové triedenie toho 
doteraÍšieho. Casť staršej tvorby sa :;o ži
vota už stratila. Cas( ešte dožíva. A tretia 
časť, tá najlepšia, zostá,.-a v o!Jlube na-
ďalej. . 

Urbanec: Tuším máte na mysli, či je spr:ivne 
a pokiaľ je správne to, čo v tej to oblasti 
zaznieva dnes v rozhlase. telev ízii a tď. 

Bohesová: Ano. O tom sn treba na konfe
rencii tiež rozdislwto ·vať a ::,ávii:;ne pora
diť. 

Urbanec: Nechápeme, prečo z rozhlasu po
čuť viac Lehára ako Nedbala, častej šie 
Linkeho ako Babuška. Zrejme treba ho
voriť aj o rastúcej obľube a prevahe ta
nečnej hudby. Hudba podčiarknutá ryt
mom účin kuje na mlad)·ch, ale i na sta
rých . . . 

Boltesová: Myslím, že nejde len o ltot•é ryt
mické cítenie a o shladb y vyviera.jríce ::, 
tanečných podnetov , ale že problematiha 
novej tvorby širohého spoločenshého do
sahu je oveľa :;ložitejšia, že sa dotýlw no: 
vého, melodichého, ha.rmonichého, ba aJ 
inštrumentačného cítenia. 

Urbanec : S tým treba súhlasiť. A treba aj 
priznať , že ešte dnes často zaodievame no
vé myšlienky d o starého melodického rú
cha a sprevádzame ich vychoden ými har
monick)=i spojmi. Lenže k týmto pro
blémom treba pristupovať opatrne, nepre
streliť. Máme p ríklady, že sme po tejto 
stránke prejavu zakerovali trošku pri(ľ a
leko a bokom. 

Boheso;·á: Co tým myslíte? 
Urbanec: To, že nová tvorba nemá byť zn{ts

kou odrážok, krížikov a b t·c·iek, aby som 
sa tak , prepáčte, v yjadril. Sťastlivá Yyd
ženosť je aj v tomto jed ine správna. 

Bohesová: Bude treba hot>oriť aj o tom . čo 
sú to shladby malých foriem . Pod tento 
pojem zgrupovali sa tot.i!. všetl;y hudobné 
žánre, ktoré majú shí!.iť na pobavenie. 
Ja sa bránim aj tomu, aby sa '' tejto 
súvislosti hovorilo o operetách s nýnim hort 
tých, k toré sú v podstate hrou so spevmi. 
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i\"emo~no totiž hovoriť o tvorbe be;:; toho, 
:ie by sme nemali na mysli toho, kto si 
ju má osvojiť a pre /who sa vlastne tvorí. 
J rt si myslím, že tu ide o veľkú širhtt lm
clobných žánrov, o rw~domenie si celej 
ro;:;manirosti nášho spoločenshého života, 
do htorého hudba priamo ;:;asahuje. ,Vejde 
tu len o ten moment, /;eď človek sám 
;:;atúži po hudbe a chce sa hudbou vy
jadriť či už spevom alebo hrou na lm
dobnom nástroji, ale ide t.u aj o potrebu 
kolektívneho vyžívania sa hudbou. To ie 
nový moment, čo prenilwl do nášho ži
••ota a ktorý <>yžacluje, aby naň sklada
telia ;:;odpo<•edne reago vali. Mám tu na 
mysli súbory ľudovej umeleckej t<·orivosti, 
pre ktoré treba písať shladby, litoré by 
i11~ boli nielen obsahove b/í;:;he, ale aj 
technickými možnosťami primerané, pri
tom. prirod;:;ene, umelecky strhujúce. Na 
druhej strane mám na mysli spoločenskú 
pieser'i v celej šírke jej tvorby, prirod;:;ene, 
predov.!wthým ta.l;ú, ktorá vyjadruje cíte
nie našich spoločných snáh a svojimi ume
lechými hvalitami v ie toto cítenie ;:;mno
honásobif, a toh je schopná zapaľovať, 
odu.šewiovať a viesť vpred. 

Urbancc : A koľko povinností máme na tom
lo ú seku k mlúdcži, koľko piesní čakajú 
pionieri , cly('hoYé hudby? No nic len o 
tvorbe, ale aj o jej šírení. bude treba ho
Yoriť, o jej interpretácii, o nahrávaní na 
gramofónové platne, o vydúvaní, o hudbe 
v zábavných podnikoch atď. atď. 

Bokesowí: Iste príde reč aj na t;:;v. "estrádntt 
hudbu". Ja som toho n1í=or·u, že estrádna 
hudba alw žáner nee.t:ist u.je. Al• ý ie V á.š 
názor? 

Urbanec: Estráda je forma programu. Má 
· byť vžd y hudobne poučná a umelecky se

riózna. Mylný názor, že estrádna hudba 
je žáner, narobil mnoho škôd a degradoval 
to, čo nám k edysi tak skvele ukázali so
vietski umelci. Zo snáh "po estrádnej hud
be" vyrástli u nás bledé kvety, síce prí
stupné, ale lacné a kriviace vkus. 

Bokesová: To vzniklo len preto, že pojem 
estrády nám nebol iasný. Iné je, pravda, 
mať estrádny orchester alebo byť estriid
nym umelcom. To znamená, že existttjté 
súbory alebo jednotlivci, repertoár ltto
rých ie zameraný na to, aby sa uplatnil 
na estráde. 

Urbanec: A ešte o voľačo sa nám treba na 
konferencii a po nej usilovať: aby od slov 
nebolo ďaleko k činom, ako to b ývalo do
teraz. Tento ú sek hudby nepodporia slová 
o jeho dôležitosti - potrebuje skutočnú 
starostlivosť, a to tak zo strany Sväzu 
skladateľov, ako i rozhlasu, Gramofóno
Yých závodov, televízie i Státneho hudob
ného vydavateľstva. S doteraj ším macoš
skÝm vzťahom treba už konečne skonco
va-ť. Aj o tomto je potrebné na konferen
cii úprimne hovoriť. Problémov je teda 
veľa. Súdruhovia zo Sväzu českosloven
ských skladateľov aj my, v Bratislave, 
máme toho plnú hlavu. 

Bohesová: Ah sa v Banskej Bystrici pôide 
týmto problémom na horeň, ah sa bude 
kriticky a úprimne hovoriť, a to na všet
ky strany, môže byť táto konferencia ú
spešwí a môže sa stať ohníkom, ktorý nám 
posvieti na správnu cestu ďalšieho vý
voja. 

,,Jsou nekleré YČCi, které vyplývají i V hudbe pnmo UŽ Z našeho 
socialistického žiYola. V minulosti navazovali obyčejnč skladatelé na 
tradiční lidovou píseil nebo lidovou píseil své doby. Specifickým ry
sem naši společností je povinnost umčlcu, profesionálô., aby vytváreli 
současná monumentálni díla a současne také to podhoubi, které pro-
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. líná náš život, je živnou piidou, ze které monumentálni dílo roste. 
A konečnč je tu otázka, že vyslovit novost a realističnost sdelovacích 
prostredkii i v hudbe není možné, jestliže se nevyzkoušejí na tématech 
a problémech naší doby. Tím nechci hlásat abstraktní a už opuštenóu 
teorii tematickou. Dívame se na včc z jiného aspektu, jde nám o jed
notu ideologické a teoretické práce, protože tady skutečne političnost 
a na druhé strane včdeckost pomáhá správnč vytyčoval úkoly a na
konec i správne hodnotit." 

(Z diskusného prhpevhu prof. Antonína Sychru na Celoštát
nej lwnferencii o súčasných úlohách socialistickej umeleclteí 
laitiky) 

Nové hudobné vydavateľstvo 

Začiatkom roku došlo k významnej uda· 
losti na jednom z dôležitých úsekov organi
zácie núšho hudobného života, totiž k za
loženiu Státneho hudobného vydavateľstva 
(SHV) v P•·ahe ako celoštátneho podniku 
s odbo!~kou v Bratislave. Nový podnik vzni
kol zlúčením Gramofónových závodov, hu
dobného odboru SNKLHU (Státní. naklada
telství krásné lite ratlll'y, hudby a umení), 
hudobnej redakcie · Slovenského vydavateľ
~tva krásnej literatúry a hudobných redakcií 
,·ydavateľstiev pedagogickej literatúry v 
P.-ahc a Bratislave. V rámci SHV existuje 
ako podriadený podnik výrobný n. p. Gra
mofónové zúvody - Supraphon v Lodeni
ciach. 

Takto dochádza u nás po prvýkrát k spo
jeniu činnosti hudobnovydavatefskej s vý
robou gramafónových platní. v jednom pod
niku, ktoré je sľubným predpokladom pre 
mocný rozmach a široké uplatnenie všetkých 
možností spoločného využívania obidvoch 
t)'chto foriem v šíre1ú hudobného umenia 
v záujme zvý šenia kultúrnej úrovne nášho 
ľudu a lepšieho uspokojovania jeho kultúr· 
nych potrieb. 

Nový podnik usporiadal 1. marca t. r. 
v pražskom Divadle hudby tlačovú konfe
renciu, na ktorej umelecký a podnikový ria
diteľ SHV Jaroslav Seda informoval zástup
cov tla<'c, rozhlasu a televízie o vzniku pod
niku, o jeho organizácii a úlohách v najbliž
šej budú.cnosti a najmä o edičných plánoch 
notovej i gramofónovej redakcie na rok 
1961. 

K hlavný m úlohúrn SHV patrí vydávanie 
Ľcskej, slovenskej i svetovej hudby vo for
me hudobnín, kníh o hudbe a gramofóno
y~·ch platní, získavanie vydavateľských a 
subvydavateľských oprávnení. a obchodova
nie s nimi, prenájom domúcich nahrúvok do 
zahraničia, organizúcia odbytu vlastnej pro· 
dukcie i niektorej produkcie dovážanej, pro
pagácia vlastnej produkcie doma i v zahra
ničí, organizúcia v)' roby gramafónových 
platní, činnosť v)'slmmná a vývojová s cie· 
rom dosiahnuť stály technický pokrok a 
rozvoj tejto výroby atď. Nový podnik sa 
hneď po svojom vzniku stal členom Zdru
ženia československých zamestnancov (oko
lo pol druhej tisícky ľudí) a patrí k najväč
ším podnikom tejto o•·ganiz:'tcie. 

SHV sa člení na Iri hlavné odborné úse
ky: umelecký, ekonomick)' a obchodný. Do 
úseku umeleckého patria: redakcia pre 
publikácie, redakcia pre gramofónové platne 
s nahrávacími štúdiami a kultúrno-osvetový 

odbor, ktorý spravuje Divadlá hudby, Kul
túrnu službu, Gramofónový klub a niektoré 
iné zariadenia. V úseku obchodnom je or
ganizovaný veľkoobchod pre gramofónové 
platne, ktorý zásobuje 171 vlastných malo
obchodn)'ch špecializovaných predajrú (v sú
časnosti už len 3 okresy v Cechách a S 
okresov na Slovensku ncmú špecializovanú 
predajtm gramofónov)·ch platní), asi 400 pre
dajní n. p. Kniha a asi 1500 iný ch predajni 
v systéme štátneho a družstevného obchodu. 
V odbore hudobných publikácií vykonáva 
veľkoobchodnú činnosť Združenie vydava
teľstiev, maloobchodom sa zaoberá 17 špe
cializovaných predajní n. p. Kniha a viac 
ďalších knižných predajní, ktoré majú väč
šie lebo m enšie hudobné oddelenie. V rámci 
svojho maloobchodu zorganizovalo Sl-IV 
zvláštne oddelenie pre spoluprácu s konzu
mentmi z verejných organizácií, podnikov. 
ústavov, úradov a pod. Hlavný význam 
práce tohto oddelenia spočíva v realizácii 
akcií, ktoré majú za cieľ napomáhať pri 
v ýchove pracujúcich. 

Významnú úlohu v činnosti SHV bu<le 
hrať edičná rada ako poradný sbor riadite
ľa, ktorá je spoločná pre edície publikácii 
i gramafónových platní. Dalšou novinkntt 
oproti doterajšej praxi bude to, že edičná 
rada si vytvára pre niektoré úseky svoj~j" 
práce odborné sekcie, napr. pre odbor pro
dukcie pedagogickej, pre tanečnú a zábavnÚ' 
hudbu, pre publikácie a nahrávky folkloris
tické a pod. Edičná rada prakticky konkre
tizuje pri návrhu edičných plánov zásadné
politické a umelecké smernice, určované
MSK. 

Na zabezpe~enie osobitých kultúrnych po-· 
trieb na území Slovenska bola vytvorená
odbočka v Dralislave, ktorá má svoj vlast
ný edičný i obchodný aparát, a to pre 
publikácie i pre platne. .~a uplat•'íovanie 
kultúrnopolitických hľadísk je ustanovená 
osobitná Slovenská edičná rada . 

J ednou z hlavných úloh, ktoré si vytýčilo
vedenie nového podniku, je získanie vlast
nej výrobnej polygrafickej základne, čo by
umožnilo predovšetkým pružnejší a opera
tívnejší styk redakcie s tlačiarňou a veľmi 
by napomúhalo aj úseku gramofónovému 
pri výrobe . etikiet, individuálnych obalov a 
pod. Pre všetky zložky SHV by vlastná tla
čiarel'í usnadnila i obstarávanie propagač
ných materiálov a všetk),ch ostatných po
trebných tlačív. 
Účastníci tlačovej konferencie boli obo

znúmení s edičnými plánmi obidvoch redak-
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cií SilY na rok Hl6 1 (zrejme len technic
k ým nedopatrením bol v predložen)•ch ma
teriáloch opomenu t~· edičný plán bratislav
skej redakcie hudobných publikácií). Vypl)'
Ya z nich, že v tomt o roku sa dostane do rúk 
d omácich i zahraničných záujemco'" Yiacero 
y)·znamn)•ch diel našej klasickej i súi'asn ej 
hudby a hndob rwj literatúry, n to vo for
mc tlnčových publikácií aj grarnofónov)•ch 
platní. V odbore platní bude istotne jednou 
z najväčších ud alostí úplná nah rftvka opery 
"Svätopluk" od národného unwlca E. Su
choiia. Od ostatn ých slovensk ých skladate
ľov nachádzame \" plánoch gr·amofónovej re
dak cie ;\loyzcsovu "Balad ickú kantá tu" a 
Cikke rov u " Dt·amatickú fantáziu". 

V ďalšom programe tlačovej konfc;·cncie 
si jej účastníci vypočuli dve ukázky z p rvých 
československ)·ch stc1·eofonick)•ch n ahrávok 
(predohru k Sme tanovej Predanej neveste 
a záver DYo.l'ákovho Husľového koncertu) 
a potom sa rozvi nula pomerne b ohatá dis
kusia, ktorá sa t)•ka la o tázok veľkoobchod
nej i maloobchodnej d istribúcie, dovozu hu
dobnín, koordinácie edičných plánov (napr. 
výber z Chopinovej korešpondencie vychá
dza u nás v krá tkom časovom odstupe po 
slove nsky i po česky !) , vydávania literatúry 
hudobnovedeckcj a vydávania hudobn)·eh 
p eriodík (napr. " Hudobné noviny" ako .t.ýž-

d enník), nahrávanie sveto,·ej huJby 20. 
storočia, zabezpečovanie orchestrálnych ma
teriálov (najmä pre zahraničné predvedenia) , 
vydávanie vydavateľských ročeniek podľa 
vzoru veľkých zahraničných vydavateľských 
firiem a pod. 

Tlačová konferencia ako celok zanechala 
u prítomn)·ch dojem, že došlo ku skutočne 
rozh odnej zmene v našich hudobnovydava
teľsk)•ch pomeroch, že sa u nás konečne ro
dí vydavateľský podnik, ktorý bude vedieť a 
môcť plni ť všetk y funkcie a úlohy hudob
ného vydavatcfstva , predovšetkým tiež pre 
zahraničie. Výklad J. Sedu pôsobil presved
čivým dojmom, že vedenie nového podniku 
pristupuje k riešeniu všetkých (a n emalých) 
problémov svojej činnosti s vedomím p lnej 
zodpovednosti. Môžeme teda veriť , že n ovú 
organizačnú forma nášho hudobnéh o Yydá
vania bude spoľahlivou a solíclnou základ
l'íou pre všestranný nástup českej a sloven
skej hudby v plnerú jej kultúrnopoli ti ckého 
poslania doma a propagúcie a reprezenlítcic 
nášho hudobného umenia a nášho ľudovo
demokrat ického štátu v cudáne. N OYérnu 
podniku želáme mnoho úspecho,- na jeho 
so zrejm)= elá nom započatej ces te a dosta
tok porozumenia a pomoci zo stmny ostat
n ých organizácií a zložiek, ako aj J'Ozhodtt
júcich úradn)·ch miest. Vit. Dam 

K premiére Mascagniho a Orffa 

Po i\lozartoYej Cai'Ovnej flaute pomerne 
v krátkom čase zazneli na scéne oper y 
SND (4. III. 1961) d ve jednodcjstvové ope
ry - Sedliacka česť Pietra Mascagniho a 
lllúdra žena Carla Orffa. Obe diela naštu
dovali rlirigent Get·hard Auer a rcžis~r .\ li
roslav F ischer. 

lnscenoYanie dvoch jcdnoJcjstvových o
pier s celkom rozdielnym štýlom , hudobno
dramatickou koncepciou , inšpiračným zdro
jom, idcoy)·m zmyslom a konečne hudobnou 
rečou skr<·va v seb e rôzne úskalia a stav;a 
jedno alebo druhé Jielo do určitej výh od y 
alebo nev)•hody . 

Mascagniho n ajveristickejšia opera Sed
liacka česť, ktorá zatienila všetky ostatné 
skladateľovc diela, slávila od svojho vzniku 
triumfy po celom svete. I keď si jej vý
lu čne hudobná stránka podržala svoju krá
su a pôsobiv osf dodnes, pri svojom scénic
kom realizovaní a v dnešn)•ch snahách po 
zdivadclnení opery a po hereckom a scéno
gra fickom prehlbcní operného diela priniesla 
jej bratislavská inscenácia viacero problé-

m ov. R ežisér .\Iiroslav Fischer snažil sa 
t)'ffito d ielom prelomi ť tradície, n o svoju 
snahu po n ovom súčasnom inscenovaní 
klasického diela postavil viac na novom 
scénografickom ako na režijnom poiratí. 
Fisch er vychádzal z predpokladu, že scénic
ké výtvarníctvo, zbavené sta l.ickej a formál
nej úlohy ilustrovať a informovať o prostredí 
deja , môže zaujať oveľa aktívnejší yzťah 
k hlavnému cieľu dnešn ého režírovania , t. 
j. primknúť sa hlbšie k sam ej dt·úme, k sa
motnému dielu a jeho podstate a k samot
n ému h ercovi-spevákovi ako nositeľov; a 
tlmočníkovi m yšlienok diela. Tak aj H an :Hco
va výprava má v sebe všetky znaky sú
časnej scénografie, a to v Lom, že rozširuje 
javiskový priestor do proscénia. Lenže i na
priek tejto dobrej snahe p o modernom insce
novaní staršieho diela nevyšlo všetko tak, 
ako si lo jeho realizátori predstavovali. Ob
medzením sa iba na pôdorys a s malou n á
znakovou kresbou, m yslím, nemožno Yytvo
riť a tmosféru, ktorá je taká potrebná pre 
veristické dielo. Príliš jasnú a S\"ctlá scéna 

bola v 1'0zpore s celkovým ladením diela, 
s jeho prevažnými mólovými tóninami a tm
gick)·m podtextom. Ani hudobné naštudova
nie nebolo bez n ed osta tkov. Predovšetkým 
sa tu natiska otázka, či obsadenie O. Haná
kovej ako Santuzy na dramatickosopránovú 
úlohu je správne a t'mosn é. Nev)•razné 
zd:idnutie vyšších polôh r ozhodne n epros
pc·lo ~elkovému dojmu. Veď pre takú vysp e
l r'r rnezzosopranistku, ako je Ilanáková, j e 
l!:fko krásnych úloh. Na druhej strane sa 
ul,úzalo, a ko p erfektne zvl>idla svoju m alú 
úlohu Ľuba Baricov á ako Lola, ktorá svoj 
hlas i prirodzené zafarbenie dáva plne do 
služieb svojej úlohy spolu s dokonalým he
reck)"ln prejavom. Nedotiahnutý bol sp evác
J, ~· i herecký prejav Juraja Martvm'í.a ako 
:\.lfia . Andrej Kucharsk)• začal svoje v ystú
pen ie v úvodnej siciliáne ako Tm·idu veľmi 
sľubne, no n eskoršie zbytočne forsíroval 
hlas. 

:\',•môže nás uspokojiť , že sme na scéne 
Yideli mnoho nedoricšeného i nedôslednú 
pr:icu s hercom, talde hlbšie p sychologické 
a dmma tick é konflikty Mascagniho diela n e
, .,·zneli vždy presvedčivo. Podobne aj or
chester i sbor mali niekoľko v ážnejších vý
k'"'·ov. A to sú nedostatky, nad ktorými oy 
sa u takého vyspelého súboru, ako je opera 
S.\'D, nemali zatvárať oči. 

Ze náš súbor je schopný väčších výkonov 
a že má aj schopných umelcov, dokázala 
hnccľ druhá polovica večera, kde po prvý 
raz zaznela v Bratislave (nepočítam pohos
tinné vystúpenie opery z Drúžďan) súčasná 
opet·a i\•lúdra žena Carla Orffa. Bol to pravý 
opak. H udobné naštudovanie oper y je vy
brúsené, muzikálne zdravo cítené a divadel
ne ch·amatick y výrazné. Au er dobre vystihol 
Orffov kompozičný záme r. Orff Lu vych ádza 
z •·ytrnu reči a r y tmická z ložka jeho hudby 
'a uplat.t'íuje bohatým využívaním b icích 
a r y tmick ých nástrojov. 

\" .\1údrej žene má Orff niečo spoločné 
s K. \Veillom, a to v tom, že používa ne
náročné melodické nápady, ktoré nie kedv 
stoja až na pokraji pouličných popevko~. 
So na druhej strane opera Múdra žena, prí
beh o žen e, ktorá svojou chytrosťou oklame 
kr-úra, m ú určitý ·ideový zámer. Sú tu čas t é 
narúžky, odsudzujúce tyraniu, ktoré b oli v 
<'·asoch prvého uvedenia diela ch ápané ako 
satira na nacizmus. 

\" eľmi dobre hrajúci orchester výborne 
podporoval všetk)•ch sp evákov na javisku, 
a ta k sm e boli svedkami j ednotlivých vy
ni kajúcich výkonov. Platí to predovšetk)•m 
o dvoch hlavných predst aviteľoch, a to o 
Bohušovi Hanákovi ako kráľovi a mladej 

Anna Peňašková (sedl iacka dcéra) v inscenäcii 
O ... ·ffovej Múdrej ženy na sc~ne SND v Bratis lave 

Foto: šmotJák 

:\ ony Peiíaškovcj ako sedliackej dcé•·y. Ha
núk má túto úlohu dobr·c pr·cpracovanú 
z naštud o,·ania v Linzi. J eho v)'kon po h e
re<·kej stnínkc je takme•· hczchYbn<· a znesie 
najvyššie kr·itériú. Dôkladné l ;·erc~ké i spe
Y[t•·ke p t·cpraCOYanie posla\"y je nj u A. 
P e 'wskon~j . Jej krásny zvoni,·ý a č ist)• ly 
n ck:)• sop r·ún je rados ( poCt'n·a f. Bezchyl.n1c 
Z\·lúdJa. i i nl onač né úskalia, ktoré táto úJoha 
m á. Oboch umelc::>v Y)•bornc do plľíoval s)•ty 
a zvučn)· h'as Júna H adrahu ako scJ liak:-t. 
\'eľm i dobrú bola a j tr:Jj ica tul:iknv - ľil.
, ·ol Cúbor , J uraj \\'icd::-rmann :1 GC'jza Zelc
uay. Pr ekvapili aj svojím hcreck)·m výko
nom a obeccnst,·u [H'ipranl i q·fa vesel)·ch 
v~·st upov. 

Héžia a celé pred vedeni e di ela n iesli p e
ča !' d úkonalcj pr·ipravy. Zjd,·nn tu holo vi , 
dil'l' , že Orffo,·i bola ,·cn 'l\":lU:i nesporne 
väčšia pozornosť i stai'Ostlivosf. ľt·ác·a s 
~?rcom je lu dôslednej šia a dt>rnyselnejšia. 
l•Jschcr· vedie jednotliYých sôi islo" PO•!ľa 
ich hereckých predp okladov a r·pzohráva 
celé predsta venie do Yeľmi ,hiH<:j írrov:•e. 
.\'a ui ektorých m iestach bv !,.) [.) azda , . 7:Í

ujm e lcp!;ie ho spúd u - pr:l'tože sa n ehrá na 
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·O?ga HanäkovA (Santuza) a Andrej Kucharský 
,(Turldu) v lnscenAcll Sedliackej ctl.Foto: Smotlá k 

.(!voch simultánnych scénach ·-. pouvaž<·V;l( 

.o niektorých škrtoch. 
Záverom ešte toľko. Stojí azda za úvahu, 

i i by nebolo vhodnejšie siahnuť p~ inej 
jednodejstv ovej opere alebo balete, co ~'Y 
bolo cennejším prínosom aj pre drumaturg~u. 
Netreba sa báť že by obecenstvo ucchoililo 
n a súčasné dieťa. Treba len správne vybrať. 
Ako príklad uvediem i'lzt>ľí , k:l.J ako dve 
jednodcj stvové diela hrajú Pauerovho Zva
·nivého slimej šc a Ravelovu operu-balet 
Dieťa kúzla. Bolo by vítan•~jšie, keby b ·•lu 
uvedená ohlasovaná Ravelova opera Spa· 
.nielska hodinka. 

\ •1m iá ll .Turík 

*** 
Prokofievova symfonická rozprávka Peter 

:a vlk patrí medzi najobľúbenej šie číslu 
. svetového repertoáru. Je nahraná na gra
rmofónové platne v sedemnástich rcčia~h v 
interpretácii vynikajúcich orchestrov . 1 u
.melcov. Medzi mnohými nahrávkam• na
-chádzame i hlas Gérarda Philippa a Eleo
. nóry Roosweltovej. 
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CARMEN V NO\'Ol\1 HC Cl LL' 

Na scéne Státneho diYadla " Košiciach 
oživili nov)'Dl naštudovaním Bizeto,-u ope
ru Carmen", príbeh vufného, •u·spulnaného 
ci«:j'nskeho die,·čaťa a mladého španielskeho 
se~žantn-dezerléra, zasadený do dcjoYého 
rámca plného charakteristického španielske
ho te:Uperamenlu, zvyklostí fudu i motí
vov sociálnych. " Carmen" hola jedným z 
pn·~·ch opern)·ch d iel, kde sa sociúl!1c n~o
tívy dostali na opernú scénu a kde JC prm
mo evidentná rcalističnos( a zivotnosť tohto 
diela. A práve tie to klad y lib•·eta i hudby, 
ktoré sa tu snúbia Y jcdnoliat ~· u meleck~· 
celok , zaistili BizctoYcj ~perc Carm<'n . už 
viac ako storočnú populm·Jtu a pen •é m •es
to v repertoároch opcrn)·ch scén na celom 
svete. 

Napriek tomu, že je to pri tak01_nt~ .~á
mom a prácou už mnoh~·ch y~·mkaJUCJch 
umelcov preverenom diele vcfmi obťažné, 
ožila opera "Carmen" nao~aj v 11o~·?m !'Ú
chu. Tu treba na prvom nucste ocemt p t·acu 
režiséra Kornela Háilw. ~apriek tomu, že 
všetky jeho nové režisé•·ske nápady tú? s~• 
nediskutabilné jed no je vsak sympallcke, 
že tot iž vyuŽíva svoju bohatú rú isérsku 
invenciu v neustálom hľadaní, dotváraní a 
niekedy i pretvúraní sla•·ších l<onccpcií. Pri 
tejto inscenácii (v)•tvm·nik prof. arch. 0~~: 
kar Br e;:;ina) sa už na pn ·ý pohľad nepac1 
nesúlad medzi náznnko,·ou scénou n kon
krétnou, fotografickou snímkou stYárnc
nvm horizontom, podobne ako nevho<.lnc 
upravený východ z tabako,·ej továr!1c, 'od
kiaľ ani p ri najväčšom rozpore medz• robot
níčkami nemožno vybehnúC, nakoľko to ne
dovolí ťažko zdolateľné schodište a mal)r 
balkón. To sú inscenačné nedostatky, ktoré 
nedovolia rú iséro ,·i dostat ocne uplat n i ť svo
ju fantáziu. No už ycfmi Yhodn)·m spôso
bom boli riešené ďalšie tri dejstvú. Ich v)·
tvarný charakter funkčne dot váral náladu 
jednotlivým situúci:un, . ktoré s: ': ton~:k.to
rom dejstve odohraYalt. A ponalle re~1scrn 
bolo v plnom súlade s predlohou libreta 
i hudobným stvárnením, plné temperamentu, 
dynamického napätia i bezprost red nej uvoľ
nenosti. Svojské je rczijné po•'íatic d ruhého 
dejstva, no najmii vo št,·r!om dejst,:c str~nt~ 
júcim spôsobom postaYena vcfka Ztl\·erccna 
scéna Carmen a Dona .José. 

Hudobné naštudoYanic zostalo na pon·clm 
Bizetovej hudby, v jed notlivých prípadoc~• 
často nepresné, v dctniloch nedopracovan~. 
Len čo prestáva tutli zvuk orchestra a Je 
na niektor)·ch nástrojov)·ch skupinúch , alebo 
jednotlivcoch, aby sa stali nositeľmi hudob~ 
nej myšlienky, za<'nú markantne vystupoYat 

Dňa 15. februára t . r. s ver
kým uspechom vys túpil v ope
t'e Carmen na scéne Sloven
~kébo nirodného d ivadla v 
Bratislave sólis ta budapeš tlan 
•kej Státne j opery J ános St
mandy. Na s nlmke Ján os St-

mandy a Nin a Ha.zucbovA 
Foto: Podhorský 

;;labiny tohto orchestra , k tor)·, pochopiteľne, 
mú na druhej strane jednotlivcov, ktorí sú 
j eho· oporami. Nie je možné vymenovať 
všetky tieto nepresnosti, bolo ich dosť, a ani 
to nie je pot rebné, lebo orchcstc •· o nich 
iste ,·ie. Ale nemožno ich nespomenú( ani 
vtedy, ak si opcrn)· súbor myslí, že na prí
pravu nebolo dosta tok času. Toto je sim· 
točnosC, o ktorej návštevník predstavenia 
prevažne ne,·ie a ani ho lo nijako veľmi 
nezaujíma. Je výlucnc záležitosťou vedenia 
divndln, aby na takéto skutočnosti pamätalo, 
Sem patrí aj takú, možno fo rmálna otázka, 
ako je možné, že na premiére operného pred
stavenia účinkujú členovia orchestra v roz
mnnit~·ch pesl ro[arebn~·ch šatúch, p rípadne 
kockovanej košeli? Ak p íše Yedcnie di vadla 
v čnsopisc " Kultúrny zi,·ot mesta Košíc", 
že oblečenie je vizitkou návšteYníka divadla, 
potom azda bude dvojnúsobnou .-izi tkou 
účinkujúceho. Ba dokonca takéto "ch·obnos
ti" sú v konečnej miere v izi tkou celého di
vadla. 

Sbor spieval tentoraz poi:as prv)•ch troch 
dejstiev dobre. Až v poslednom <.lej stve došlo 
k dosť značnej kolizii, k torá hrozila úplným 
rozpadnutím celého v)'slupu. Kolekthme 
ry tmické čítanie je tu ešte na nízkom stupni. 
Zatiaľ ešte vždy prevláda nad vzájomn)·m 
po<.l•·iadením sa, prispôsobením a vzájom
n)•m počú.-anim jeden drul1ého individuúlne 
f01·sit·ovanie . 

Svoju rolu vychy til tentoraz predstaviteľ 
Dona José, tenorista Oswald Bugel. Vyn i
kol naraz ako spevák i ako herec. So znac
ným hlasovým fondom narábal pomerne roz
,·úžne, vhodne využíval falzet:, spieval lech-

nicky precízne n k tomu pripojil n1Íttorné 
prežitie v spe,·e i v h c1·eckej akcii, takže 
svojím kompaktn)m umelcck)rm výkonom 
nadchol pr ítomn \·rh. Hovnako ~lieacla An· 
ny Polákovei bola StYárnená suverénne spe
,·:'tcky s jemne <list in~tvo\'an)·m hc•·cck~·Ju 
prejavom, ak)• je vlastn~· tejto postave. J ej 
íu·ia v trcfom dejstve bola jcdn~·m z vrcho
lov prcdstavenin. Y titulnej úlohe ,-~·stúpila 
Ofga Go/ovhowí. k torú podala relatívne je
den z najlepších y)·konov svojej umeleckej 
ch·áhy. Escami l l<~ dobre spieval ~ l iro~lnv 
Hájek, u ktorého vadilo miestami distono
Yanie, zapríl-incné azda nC'dostatkom .J~·ehu. 
lebo spieval v značnej indispozícii. V ďal
sích úlohúch yystúpili Božena J-lmuí/;ovú a 
~ !ária i \clamcowí (Frasqui ta a ~ lerccdcs) , 
.\nton ~fateičch C\Ioralcs), Karol Marečeh 
(seržant) . LadislaY Pačai a Stanis]a,· .\lm·ti.~ 
(pašcrúci) . 
~o,·é naštuclonmic lwšickcj Cm·men je 

odiate nn ozaj tlo nového rúcha nf aka rái
séro,·i, i·iastoi·n<' ,-~·l\·nmíko,·i a iste aj vďa
ka ritli,·t·nlu !'pro,·úckcnln j hcr·eckérn u st,·it r·· 
ncoin jcdnotli,·~···h posl :iY poprC'dn ~·mi súlis
lami . .Je YŠak skoda, že takmer vždy ZOSIÚ
vajú niektor·(· momenty prcmiéron'•ho pr·ecl
sta ,·cnia lt·n na okraj i. a lak Yylni·nj ú 
bczv~·hrad né r··ija tie no\'t'j opcmcj inscenÚ· 
CH' . 

J:uhomír Cí:.eh 

*** 
J.' j)mon'• stíodio .\)osfi)ll l fll'i(l i'H\' IIj(• cloku

lllCIItÚI'Il\' dl hunH·t•·úzn,· film o zi,·otc a diele 
gcni:ilnei10 so,·ict skch~ sldadat ,·fa Scrgcjn 
Prokoficnt . 
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POKUS O OSOBITE: HESE:\1"1 FIBICHO\"Y 
NEYJ:::Srt MESSINSK8 V BRNE 

Kullurní revoluce má vyrustal z poluo
kov)•ch rysu tradíce a na nich budovat. 
Sc-hillerova Nevesta messinská jako typ icky 
osudové drama i Hosti nského libt·e to pro 
F ibicha se obracelo proú :múce a její sta
tické sborové účasti , zdihaziíujíc akci a váš
nivos! cit l't, Fibich rešil tragédii j ednotne 
po stránce slohové, opíraje se o Wagneruv 
deklamační princip, a v chmurnč baladic
kém tónu, i kdyz končil poslední akord v 
jasném Es dur. 

vVasserbauerovo nové režijní a inscenač
ní pojet í v jednoduché klasicisující a po 
, ·šechna jednání celkem stcjné výpravč iVI. 
Tomka se pliklonilo k antice. Zanechalo 
sice hluboký dojem, ale Schiller, Hostinský 
a Flbich zustali stranou. Možná, že ncjcn 
nntika, n)·brž také posledn! inscenacc v 
Bayrcuthu podnítily M. \Vasserbaucra, no
sitclc vyznamenání "Za vynikající práci", 
], tomu, že sbor, umístcný vzadu po všech
na tri jednání na vyvýšen)•ch, černe po
krytých praktikáblech, sedí nebo stojí v 
amfiteátru (povstane osvetlen pri smrti Do
na Manuela a Dona Césara) a zpívá v mas
kúch, glosuje jedná ní l\lanuelovo nebo Cé
sm·o,·o. Sbor lu tedy vystupuje spíše jako 
temn)• prízrak a chmurný symbol, nemá 
akce a gradace cit••• a vášní. I když pr-ipustí
mc toto pojetí, nebyl splnen základlú re
produkční požadavek, neboť sborúrn je 
lll:"tlo rozumčt a vetšina slov i tónu unikú 
do n ehu jevišté. Mimo to chybí tu drama
lieky vyhrocené odstupiíování obou protiv
ných táboru a sbor j e plne účasten i tam, 
kde témer nezpívá (Il. jedn[mí). Wasser
hauer sice výborne pochopil, že je treba 
ztlumit neovládatelné vášnč romantiky, al€ 
statickým ant.ikisujícím r·ešením sboru vy
zved i osudovost a prílišnou pochmurnosl 
lragc•die, aniž dal témčľ zasvilnout nadéjím 
:~. jasu. 

Ovlivnil tím výtvarrúka, neboť v stejnč 
inscenované výpravč nebylo místa na za
hradu messinskou a její náznak s pridanou 
r ítží na bráne by l málo vhodný. Herecky 
a pohybové (~1. Mrázková) vynikly výko
ny, protože by ly umísteny správne vpredu. 
a projevy jednotlivcu vyznčly umírneným 
tóncm romantické vášnivostí. .l\Jalý · tver
cov)· prost.or k vlastnímu deji zavinil nčkdy 
pohybovou ukvapenosL. 

\ 'ynikající úroveň melo hudební nastudo
\"ÚIÚ Jílkovo, i když se soustredilo hlavne 
na orchestr. Bylo dramaticky úderné a nos
né, pn čemž tčžko se ubránit občasnemu 
prekrytí sólov)·ch hlasu. Jílek je dnes v 
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o pei'e ,. Brnč skul ečnou umeleckou osob
ností, zamčující S\"OU vážnou a poctivou 
s ,·čdomitostí hodnotný výkon. Sóla jednotli
v~·ch nústrojú, hojnč uplattwvaných, byls 
v provede•ú témči' rovnocenná pľetlnim só
listum na jevišti a mela by se jim vénovat 
~amostatná pozornos!. Populární smutečn!' 
pochod, prvne pro,·edený v Brne již Janáč
kem r. 1886, lrpčl nevyrovnaností smyčco· 
v~·cl t a žesco,-)·ch skupin. 

V ouon premiérových pľedstaveuích 1 
a 2. prosince 1960 velmi dohre vynikly 
, ·cdouci postavy dramatu, kdežto epizodn> 
úlohy s výjimkon Zd. Kroupy ješlč zcel::> 
necloroslly. Jar. Palivco,·á (Dona Isabella) 
pati'í k pľedním sólistkám Janáčkovy opery. 
Dala své úloze dramaticky a citové wnír
nén)r projev, hlasové v ýhodné podeprený 
v~·bornou modulační chantkleristikou. Al· 
tcrnující L. Lesmanov:'t pochopila hlavní pos
tavu s citovou h.loubkou a peveckou svč
Žť'SI Í. Kveta Belanov:í (Beatrice) vynikla ly
riekou nehou svého puvabného hlasu, R 
Tuček i Ed. Hrubeš (l\Ianucl) a J ar. Ulrych 
i Vl. Krejčík (César) se dobre uplatnili, j 
ktl yž Krejčíkuv sloh vyhovuje lépe úlohám 
lyrickým než dramatickým . Z episodnícb 
postav byl zcela na místč Diego Zd. Kroupy. 
méne vyhO\·čli J. Doubek, J. Jaroš, A. Tr
navský; J . Kozderko,; by se mčlo dostat 
pevného vedení a povzbuzCJÚ. Tak zvané 
.,malé" úlohy potľebují výborné obsazení. 
Sbory velmi dobre nastudoval Vil. Rubínek. 

Odstra{une sboru masky, požadavek pre
hnané antikisující, dejme mu volne zpívat, 
v~·bavme jevište stropem, aby hlasy se 
, -skutku nesly, pripravme lepší program pro 
poučení posluchaču a získáme vdéčné obe
{'enstvo Lrvaleji. Rádi konstatujeme, že Ja
nŕtčkova opera si povšimla našich pfipomf
nek a odstranila nekteré závady v dalších 
rcprizách. 

B. Stedroň 

!\0\"AKOV.\ B CRK.\ \" BRNE 

Filharmonický sbor brnenskej Besedy, 
nositeľ Ceny oslobodenia mesta Brna, uvie
dol 9. februára na svojom druhom jubi
lejnom koncerte z príležitosti 100. výročia 
svojho trvania morskú fantáziu Búrka od 
národného umelca Vítézslava Nováka. Pred 
50. rokmi ju Novák venoval Besede, ktorá 
ju vôbec prv)•krát uviedla pod taktovkou 
H. Heissi~ta v roku 191.0. Od tých čias ne
stratila nič na svojej živelnej dramatickej 
ú ' innosú a bola významnou súčasťou re
pertoáru Besedy v časoch, keď ju viedol 
J aroslav Kvapil. Bľctislav Bakala jej ve
llOval mimoriadnu pozornosť. Niektoré mies-

• 

La interpreto,·al pohyblivejšie ako lemz v 
Brne hosťujúci zaslúžilý umelec J aroslav 
J(1·ombholc. J eho potlatie i predvedenie Búr
ky boli však rovnako m?jstrovské ~l osobité. 
Krombholc ako dokonal~- znalec Rurlty, k iLl
rú nahral na platne Supraphon, rozohral v~-
born.:· orchester brnensk)·ch filharmonikov 
y~etk~·mi fa rbami. odtietlmi a s presvedci
,--:-m clramaticko-lyrick)-nt v)·razom. Filhar-
11;'oniť'kv sbor 13esedy, pripravený svedomi
t\·m Zb. Mrkosom, spieval spamiiti a podal 
j~d cn zo s,·ojich najlepší~h výkonov,_ najm.'i 
,. zún·rct·nom sbot·c O, hv1ezda morska. Praz
~kvm sólistom: národnej umelkyni !\f. Tau
be~on•j a zaslúžilému umelcovi B. Blahutovi 
boli rovnocennými partnermi brnenskí só
listi: Zd. Kroupa, veľmi dobre disponovaná 
)J. Steinerová, V. H alíf a O. Jakubík. Dielo, 
predvedené za účasti i\1. ovákovej a jej sy-
1,;1 Jaroslava, akademického mnliam, vzbu
dilo na preplnenom štadióne nadšený ohlas 
a zaistilo uznanie všetkým účinkujúcim. 

I keď večer vrcholil Novákovou Búrkou , 
,. pn·ej polovici p rogramu sme boli svedk-1 -
mi rovnako vyspelého tmwnia. Y ynikajúci 
belgick)· huslista A. Ge~·tler po úvodnej svie
žej WebCI·ovej p•·edohre k Abu Hassanovi 
prvý raz predniesol v Ceskoslovensku L hus
rov\· koncert Bélu Bartóka. Toto dielo posobí 
slol{ovou jednol ialosťou, sniv)-n1 charakte
rom a účinn)·mi d isonanciami v prvej ly
riť'kej úcasti, ako aj dmmalickými dôrazmi 
v dmhej čas t i s náznakmi ľudového chm·ak
Ll' l'll. Okrem znamenitej technickej vy lríbe
nosti ukázal sólista vzácne pochopenie Bar
tókovho slohn a hlboký ponor do zvU1štností 
jeho umenia. 

!3.\L:\DA O \'OJTOVEJ )fAJU~E 
A JASKO\'YCII HĽSLIACH 

, . BHATISL<\ VSKO~I ROZHLASE 

us 

.Jcdn)•m z predsudkov, k toré bránia v ná
ležit)·ch p roporciách posudzovať význam 
jednotlivých podujatí v našom hudobnom 
zivote, je nedocenenie takých masových fo
•·iem šírenia hudby, ako sú rozhlas a tele
vízia. Ešte stále venujeme väčšiu pozornosť 
neraz priemerným koncertom s minimálny-nl 
dosahom než rcláciúm, ktoré počúvajú tisíce. 
~o titto nevšímavosť má za následok, že 
neprávom zapadnú významné a spoločensky 
veľm i účinné tvorivé činy súčasných skla
dateľov, spolupracujúcich s rozhlasom. Bude 
preto treba, aby sa hudobnému vysielaniu 
v rozhlase a televízii venovala podstatne 
väcšia pozornosť než doteraz, t)•m v iac, že 

htulobná kritika tu nebezpečne zaostala na
pdklad za di vadelnou, ktorú sú~tavm• a sta
•·ostlivo sleduje vysielnnia r.nhlasov)•ch 
hi r t·. 

E~te koncom minnlého roku odznela v 
bratislavskom rozh lase relácia , ktor:'t plne · 
put nd:wje, čo sme už po,·edali. T:'tlo rch\cia 
~namená t\·oriv"\• čin a ,-"\·znamn)· kruk pri 
hfadaní no,-)·cl; foriem ~ozhlason•j pl'ttce. 
.\![um• na mysli clramatizúcin po,·icdkv Kn
zimiť'l·za Przerwu-Tetmajera " Balada o \Toi
tot•l'i Marine a Jo.~kových luulicll'h", ku 
kt ·H·cj zložil scénickú hudbu Bartolomej 
L'rbanec. Sfastn)· núpad redakto•·k~· l.?.ubv 
Halw•·ei-Pavlovii:ovei upraviť pre rozhlas už 
th·uhú z Tetn1ajet·ov)·ch poviedok, inšpirova
n~·ch životom podtatranských goralov, IH'

Ptcncj SCasLne realizovala Jarmila Stítnichá. 
Stítnickej sa podarilo vytvot·iť špecificky 
mzhlnsovú, dramaticky účitmú formu, ktorú 
zacho,·ala a priam znásobila prostú krásu 
a hlbokú ľudskosť príbehu o jednoduchom 
muzikan tovi Jasko,,i, kto•·ý márne fúbi 
lu·cl ú, bohatú M:n·inu. Cm·o Tctmajcrovej 
po,·icdky je v zna(·:nej miere v spôsobe, 
nk~·m kreslí charaktery svojich postáv , v 
kt·úsc dialógov a v hlbokej životnej múd rosti, 
kt udt je v sJo,·ách starého H usiarika, roz
pr:'n·ajúceho cel)· príbeh. Urbancova hudba 
1nit podstatn)· podiel na bezprostrednej pô
sobivosti Balady. Skladateľ, ktorý má vefké 
~kúsenosti z práce s [olklórn ym materiálom 
a vrúcny vzťah k nemu, veľmi citlivo ve
dcl prejsť od štylizácie ľudového pies,l o
vého prejavu k v lastnému dotváraniu, ktoré 
je v zhode s duchom ľudovej hudby i cha
raktermi Balady. Osobitne si treba ceniť je
hu zmysel pre miém tam, kde si príbeh 
,- ~·/.aduje zdôrazniť lyrii:·nosť alebo bujarú 
n:selosť či clivotu. Urbancova hudba je 
pmslá a nevtieravá, no láto prostota je vý
~ledkom nárocnej skladateľskej práce. V 
súčasnosti, keď práve rozhlas má naj väčšie 
problémy v tom, ako prezentovať posluchá
!·um našu ľudovú hud bu - pt·etože šedivé 
a jednotvúrne relúcit• nemôžu pre ľudovú 
hud bu získať tých, ktor )•ch pri ťahujú púta
,·ejšie relácie tanečnej hudby - je Urban
t•o,·a hudba k I3alade o Vojtovej Marine 
jdnou z možností, ako rozvíjať folklórne 
bohatstvo s nepochyhným účinkom. 

Xemožno vsak nespomenúť, že na veľ
kom úspechu dramatiúcie Tctmajerovej 
poviedky mali podiel skvelé , -)-kony účin
kujúcich hercov, najmä Karola Zachara, 
Kal'l)la lVlachatu. a J ely Lukešove;. Orchester 
ural islavského rozhlasu, vedený skladateľom, 
vyt,·oril kvalitnú nahrávku Urbancovej hud
by, no technická stránka snímky, žiaľ , ako 
z,·~·čajne, nie je na želatcfnej úrovni. · z,, 
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Slovenská filharmónia vo februári 

Dnlsin >t, ·o•·icu svojit·h vystúpení v nbo
nPntnou• c~·klc začal or·chcster Sloveuskej 
filh tll'lllúnic 2. a 3. fcbruám koncertom, k to
r~- sn znpojil do rúmca os]á,- 40. v)•ročin 
za lozcnia l.;,,mtmistickcj s t•·any Ccskosio,·en
sl.a. T~·mto podujatím zahu súčasne Ladishw 
Slovúk - doteraz séfdi r·igent Orchestra bra
t_i, lavskl·ho •·ozlrlasn a hosťujúci diJ·ig<'nL 
CPskej filharmónie - S\"Oju cinnosť ako ~l-f 
'""cleck~Th telies Slo,·enskej filharmónie. 

'l'ažiskolll tohto vcelku úspešného f>l'OI!r·n
ll rn l.10la (II'Pill it· ra 1\". S\"lllfúnie. 37. diela 
ru·e veľk~ on·heste•·, SOIWt;n, tenor a miešan\· 
suor· od slu,·ensl;ého skladateľa Jána Zin~
llll'l'n. TnlentovtUl~- autor· ,·ytvoril toto dielo 
ako v~·raw~- dokument s,·ojho v zfahu k 
dnd ku z pi'ÍIPzitosti 15. v)•rocia oslobodenia 
uašej Yl:osti hrdinskou Cer·,·cnou armúdou 
čo o\·pl~·ynilo " prevaznej miere i obsal: 
a ideo\·~- zúmcr skladby . Ideu symfónie sa 
•k lndatef S11azil umocniť tým, že závcrc~·nú 
i·asť koru·ipo,·al na spôsob );antúly podľa 
textu L:ísne " \"d'aka strane" zo zbierkv 
,.Javorov)· list" od J{ma Kostru. · 

Symfó 11 in má 4 casti, pričom ťažisko v\·
razu a ohsahu sa prcsúnt do čast i posle~l
nej (typ finá lovej symfónie). Tento moment 
ut·cil do tu·citej miery i rozvrlmutie rozsah u 
jednotli"~·ch i·astí. Tak p rYú casť nie je 
, -dmi rozsiahla a mú funkciu akéhosi pro
lógu, prípravy, ktorá má viesť poslucháča 
do atmosféry fašistickej okupácie. Na roz
siahlej ploche 2. časti používa skladateľ 
techniku ostinata ako zjednocujúceho čini
teľa. Autor ttt exponuje kí·čovité nerv,
drúsajúcc dck ty, neočakávané 1:ytmick.é 
zvr·at ~·. s~· 11 kopy, v 1'om sa tak znameni te 
v yzná ; lu vsak celkom v zhode s lnuloh-
11~" 111 , -yjaclr·l'ním h roznej, všetko ničiacej ne
úprosncj ,-ojn~-- Je lo najpozoruhodnejšia 
<·:osť. k tor:'! ,. Slovúkovcj koncepcii nado
hndla pnrdk~- - n<'Ílprosn~- sp:'td a tb·amatickú 
twdosL \"iac meditath·ne ladenú 3. časť mú 
pranlP[lodohne za úlohu vyjadriť subjcktív
"e pocH ~- lllladuckého skladateľa, stojaceho 
J>O VOjlll' ll:l p r•ah U zivota. \ " najrozsiah)ej
sej. závcrccncj časti , ktorú má vyjadrovať 
radostné pocity dneška a predovšetk)·m zaj
tr~ji<ka ecz prizmu skladatcf ovho subjektu . 
pnlwt·á sa k orchestr:ilnej zložke mohutn)· 
apar:"t L miešaného sboru (Spevácky sbor Slo
,-,.nskej filharmónie, sbormajster Hm l\ [a ,·ia 
Dohrodinsk~-) i dvoch sólistov - soprán 
(Tat iana Krcs:íkovú) u tenor (dr. Gustúv 
Papp). 

:\lakorlw ide o typ finúlovej symfónie. 
u kton·j "' autor to nnjz:h·ažnej sie, co chcel 
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povedať, ncchú do časti poslednej musíme 
sa chvíľu zastaviť u celkového ~ôsobeniu 
kantáty, a teda vlastne i celej symfónie na 
divúka. ' 

Každ ý autor m{~ prú,·o. ,-,,·bra( si taký 
text na zlmdobneme, ktor~- JC blízky jeho 
naturelu. I v tom to prípade sa tak stalo 
v plnej miere. Zimmer si vybral báse11 
k~oril \' podobnom duchu ako Suchoňo~ 
" Zalm" poukazuje na biedu a utrpenie slo· 
~-cns~ého ľudu v minulosti a pritom vyjadru
Je net·u v lepší a krajší zajtrajšok. V tom 
hy vsak ešte chyba nebola. Za hlavnú pri
cínu našich úvah pokladúme fakt, že dielo 
(tak asj)()ti t\Tdilo sprievodnú slovo bulle
tinu) malo vyznieť ako prcs,·cdčivít oslavu 
hrdinstie,- nášho národa. Tým, že autor prí
liš zdôraznil dramatické a tragické miesta 
li terárnej predlohy i v hudobnej zložke, 
nepodartlo sa mu podľa nášho názoru do
siahnuť vytýčen)• cieľ. i'iemôže byť potom 
, -ylúccné, ci dielo nevyvolalo u divákov 
pripadne i opačné emócie, ako bol sklada
teľov zámer. 

lnterpretúcia diela bola ináč na v)•ške v 
orchestrálnej i vokálnej zložke (sbor a só
listi), za čo patrí nemalá \'ďaka majstrov
skému podaniu Ladislava Slováka a precíz
nemu naštudovaniu J. :\!. Dobrodinského. 
Dirigent s plnou dávkou svojej energie a tem
peramen tu strhol účinkujúcich k prccítenému 
a spofahlh ·ému výkonu. 

Celú ptTÚ polovicu programu tohto kon
cer t u v~·plnil uvedením dvoch koncertov 
popredn)· česk)· huslista Josef Suk, ktorý 
sa predstavil ako ucl)· a disciplinovaný u
melec s vynikajúcim zm~'Siom pre štýlové 
odlíšenie nv{tdzan~·ch koncet·tov. Tón jeho 
huslí (,·ynikajúci n{tstr·oj , ktor)· odkúpil náš 
s tút po smrti Yúsu PHhodu a teraz je v 
pouzívanj Suka) je s~· ty, ušľachtilý, tvárny 
- sdtolm~' v~·t·azo,-~·ch a dynamických 
odtienko,- ,. pestrej pale te farieb. Intonácia 
a technika huslistu je čistú , bez kazov, tak
ze sľuhuje oprúnwné n:'tdejc pripoji ť sa k 
slávny m cesk~·m muzikantom európskeho 
formáln. Sukovi je blízky vážny, monwnen
tálny i r:Hlostn)· svet baroka s jeho echami 
(koncct'l E dur J. S. Bacha) i elegantné a 
radostué chúpanie citového bohatstva Mo
zat·tovho št.)·Iu (kouccrt G du •· c. 3, Kochcl 
c. 216) . 

.\lcno kla,·írneho umelca. sólistu Ceskej 
fi lhat·mónic Jána Panenku, predstaviteľa 
najvyššej triedy českého klm·ú·neho mnenia, 
je nfaka vynikajúcim v~'konom i početným 
~.-amofúno\:"·m nahr:h·kam našej verejnosti 

veľmi dobre známe. Jeho hru možno stručne 
charakterizo\·ať ako vysokointeligentnú , dis
ciplinovanú, s maximúlnym využitím kulti
vovanosti v~-razo,·ých prostriedkov klavíra. 

Na svojom vystúpení v dňoch 9. a 10. 
februára hol vtiak Panenka natoľko kulti· 
vovan)·. ze jeho h ra miestami sklzla na ne
žiadúce pole prejcmncnosti a vyumelkova
nost i. Túto zn'l ičcnú kult ivovanos( ncprc
luízala ,·sak vsnde rovn:tko. \" úvodnej 
Bcctho,·cno,·pj \ "aldštcjnskej sonáte op. 53 
C dnr , . poronuwí s interpretáciou Annie 
FischPt'o\·cj. dobre znúmej z platní a z via
ccr\·ch zi,·\·cJ, preth·eden í. nám u Panenku 
ch§hali ,-~--razncjš í drama l izmns. v:íšnivcjšie 
vypiitie a aj v gradúciách pasúží hu tnejší 
zvuk. Brilantné, vzrlušné, i kccf bezc'hybné 
n nesporne i precítené prcch-erlenie i'cského 
nnrelca bolo v rozpore s našimi predstavami 
0 , -zo•·nom tlmoi·cní ideí Beethovenovho 
slohu. 
T~·m . ze Pancnkova d~·nnmická paleta je 

ncpredst:witcfnc d ifc t·enco, ·aná v t)·ch naj
jcmnejsích odtienkoch. dosiahol p ianista ú
činn~· kontrast. ze po,;u nul hranicu spod
ných d\"IHIIllick)•ch l'CgiSII'OV znacne nižšie, 
:tlw je úzus, temet· do im pl'<'sionisticky pre
jemnen~·ch polôh, co bolo m ::u·kantné napr. 
na zaciat ku finále Bccthoveno,·ej sonáty. 

Z t\·orbv Hoberta Schumanna začlenil 
Panenka r~zsiahlu sonútu g mol op. 22. \')·
-st:wba veľkých plôch bola premyslená, gra
<l:ícic úl-inné, a lwei ,. in tenzi te zvuku ne
vystúpil tak ďaleko ako napr. llicht e•· alebo 
Flicr. stupiiovaniu nikde nech)•bal dostatok 
na pHtia a naraSlnnin. T núr·očnú virtuozitu 
'c!tul!laiiiiOvej Torrnty up. 7. zvládol čcsk~

pi::mista suverénne, s p riam mladis t, i·m za
nietením. 

Z tvorb~- Fr~·der~·ka Chopina zahrnul do 
Jli'C!gt·amn pomerne múlo z11úmc llondo E:; 
-dut· op. lG, Yalcík h mol op. 69, c. 2, Des 
-dur op. 70, č. 3 a .\oktum o Fis dur op. 1.5, 
č. 2 a l l dur op. 32, ,-:_ 1. Intimi ta, indi,·i
duúlna kmtabilit a, melancholickú zasncno• i 
.a vt·úcnosC Chopinovej hutluy Jll'i grucióz"c 
brilan tnom technickom zdúdnutí našli v Pa
ncn kO\·i po,·olaného interpreta. 

l'\a z:'l\-ct· programu odzneli l t·i z Tt·anscc
•lcntn~· elr etud Franza Liszta: a mol, Blu
dit'-ky a f mol. Yšetky tri sme už počul i 
v interpretácii Svia tos]a,·a Hichtcra a Blu
·di(:ky i , . poda11í Jeannc .\farie Darré. Su
verénna , -irtuozitn, fan tasti cké tempo a isto
ta rh:u·al;tcriznvali "i ·kony všetkých troch. 
Výko 11 fr·ancúzskej pianistky v Bludičkúch 
predcil v;nk v ľah kost i , vzdušnosti a ele
gancii hm predsa len trochu hmbSích prs
lov obnrh mu žsk )-clt interpretov tejto sklad
by. 

Aj toho najnáročnejšieho diváka musel 
plne uspokojiť program koncertov 16. a 17. 
februára, ktorý dirigoval pomerne mlad)' , 
sympatick)' umelec z NDR , hlavný dirigent 
Komickej opery v DerUne - Kurt .\[asur. 

Jeho mužnému a temperamentnému gestu 
plne zodpovedala voľba symfonickej básne 
.. Uon Juan" op. 20 od Richarda Straussa. 
:'\emecký hosť znamenite podčiarkol jej 
strhujúci vzlet, prekypujúci, úprimný mla
distvý cit , plný sily, rozpínavého dynamiz
In u a vášnivosti. 

Na zá,·er tohto večera vybral si Klll·t 
i\[asur najv)·znamnejšie symfonické dielo 
veľkého moravského národného skladateľa 
Leoša Janáčka "Taras Bulba". Janáčkovu 
rapsódiu sme už počuli vo viacerých inter
pretáciách - Ančerl, Bakala; Bílek a i. Mn
surovo podanie síce inklinovalo tiež k vy
jadreniu dramatizmu, k vášnivosti výrazu, 
no nepodar·ilo sa mu to v takom tvrdom 
núporc (najmä v drul1ej časti) ako napr. 
nebohému Bľetislavovi Bakalovi. Vášni"i' 
v)-raz janáčkovského slohu zviedol Masura 
k prílišnému uplatneniu svojho tempera· 
mcntu i tam, kde by bola namieste predsa 
len väčšia zdržanlivosť, ktorá by napätie 
v\·mzu t \·m \"Íac umocriovala. 
·Osobit~ ú pozornosť si zaslúži uvedenie 

premiéry Bartókovho Husľového koncerltl 
č. 1, op. posth ., v interpretácii v)•znamného 
belgického h uslistu André Gerllera. Belgický 
u melec už na svoj om v latia jšom vystúpení 
uvedením sólovej Husľovej sonáty tohto 
autora doktm1entoval svoj blízky vzťah k 
jeho 1\"0I'bc. Gcrtlcrovo podanie Bartókovho 
koncertu zameralo sa svojou hlbkou a kulti
vovanosťou na úspešné podčiarknutie emo
•·ion<'dnl'ho obsahu fi lozofického charakteru. 
Dielo n i<' je vefmi rozsiahle. V d voch cas
ti ach ,-cdcl Bnrtúk povedať toľko nového a 
úprimného, že divák vôbec nepocifujc po
trebu ďalsej časti. Po meditatívnej prvej 
cast i nasleduje síce rýchlejšia, no vonkoncom 
nic , -it·tuózna časť, ktorá akoby pokračovala 
,. hfban í. ale v inom náladovorn okruhu, 
lentuntz menej vážnom, no tým viac lo
gick y spä tom v kombinovanej f01·me ronda. 

i'ln úspešnom prijatí tohto diela u obecen
stva sme si znovu pol vrd ili fakt, ako sku
toi·ne veľké a z hlbokého prežitku sklada
teľa pt·~·št iace dielo vo vynikajúcej interpre
ltteii sólistu, dirigenta a orchestra i napriek 
pomerne modcrn)·m výrazovým prostricd· 
kom si grandióznosťou svojho v ýrazu získa
vn srd cia i menej vyspelých posluch:'tčov . 

Po vynikajúcom vystúpení NHK Sympho
n y orchest ra s dirigentom lwakim v sep
tembri m inulého roku predstavil sa na pos
lednom koncerte februárového cyklu (po 
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týždiiovej prestávke, zapríčinenej vystúpe· 
ním orches tra i Speváckeho sboru SF v 
Prahe) v dňoch 2. a 3. marca bratislavskej 
verejnosti už známy významn)' japonský 
dirigent Takaši Asahina. 

Do prvej polovice programu začlenil ja
ponský dirigent dve diela , síce známe, no 
nášmu publiku pomerne vzácne. l\.fajstrovsky 
rozvrhnuté Vat·iácie na Purcellovu tému op. 
34 od súčasného anglického skladateľa Ben
jamina Briltena a symfonickú suitu Clauda 
Debussyho "l\•fore". 

Variácie kladú sólistickým exponovaním 
jednotliv)·ch inštrumentov, prípadne nástrn
jových skupín zvýšené požiadavky. Tým, že 
toto dielo doteraz nepatrilo, podobne ako ani 
Debussyho " l'l·fore", do kme{wvého reperto· 
áru orchestra SF a č::.su, ako je to u nás 
už· bežné, nebolo veľa, a keďže nie všetci 
hráči sú rovnako pohotoví a rozvážni, nie
ktoré variácie, čo je celkom samozrejmé 
a dalo sa očakávať, "nevyšli" primn naj
ideálnejšie (variácia driev , harfy, trúbok). 
Osobitne treba pri tejto príležitosti vyzdvih
núť v)·kon skupiny bicích nástrojov, najmä 
suverénneho tympanistu. Záverečná fúga by 
si bola žiadala rýchlejšie tempo, aby pos· 
Jedný nástup témy v plechoch v mohutnom 
vyvrcholení záveru nevyznel pre prílišné 
spomalenie tak rozkúskovane. Domnievame 
sa však, že dirigent sa neodvážil reproduko
vať fúgu v žiadúcom tempe v snahe, aby 
nástupy témy fúgy boli zreteľnejšie a istej
šie. Treba dodať, že i napriek týmto men
ším nedostatkom sa dielo stretlo s veľkým 
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Symfonický orchester bratislav
ského rozhlasu uviedol dňa 3. 
marca t. r. na koncertnom ma
tiné o. i. diela V. A. BielehO> 
(na snímke vpravo) a A. G. 
Aruťjuňaoa (v s trede). Na snim
ke vľavo dr. T. Hirner 

Foto: Šmotlák 

porozumením a úspechom zo strany obe
c·r·nstva . 

. \k Brillenove variácie zásluhou vitality 
dirigenta a striedaním rozličných inštrumen
tov a výt·azu vôbec vedeli upútať posluchá
,-. ,. , n emôžeme to s takou rozhodnosťou po· 
vcdať o interpretácii symfonickej suity "Mo
J'C " od Clauda Debussyho. Zjav!lá technická 
sn,·erenita je pri vytváraní prejemneného, 
prc.havého, dráždivého výrazu Debussyho 
slohu nevyhnutným predpokladom úspešnej 
interpretácie. Emocionálne pôsobenie hudob
nej reči jedného z najväčších majstrov im
presionizmu spočíva v tomto prípade nie 
" budovaní dramatických konfliktov, ale v 
kalcidoskopickom slede pestr)'ch farieb zvu
kov a nálad. Dielo tohto druhu je skúšob
n )'m kameiiom zvukovej kultivovanosti a 
,.~'l'azovej tvárnosti v jemn)·ch pastelových 
odtidíoch tónov. Orchester Slovenskej fil
hm·mónie napriek tomu, že vykazuje neustále 
\'ZOStupnú tendenciu, v svojom vývoji ešte 
nedospel k Lomu stupňu, aby aj pri naj
lepšom dirigentovi dokázal majstrovstvo v 
tomto smere. 

V druhej polovici programu odznela VL 
symfónia "Patetická" geniálneho ruského 
skladateľa P. I. Cajkovského. Z minulosti 
nám zostalo v pamäti nezabudnuteľným po
danie sovietskeho dirigenta Anosova a in
terpretácia fínskeho dirigenta Tauna Hanni
kainena z Bratislavskej jari roku 1958. Po
danie sovietskeho dirigenta vystihlo priam 
ideálne základný ideový zámer skladateľa 
do dôsledkov. Pochybujeme, že by ho mo
hol niekto tak ľahko predčiť. Fínsl<y dirigent 

.nás zas otriasol predovšetkým tragizmom 
rezignujúcej poslednej časti . 

V podaní japonského dirigenta patrili k 
silnejším miestmn tie úseky, prípadne t'óasti , 
kde autor prekonáva pletivo tragických zi
\'Otn)'ch zápasov. Najvyššie hodnotíme jeho 
podanie druhej a strhujúcej , bojovnej a he
roickej tretej časti. V úvodnej časti bol 
pomalý začiatočný úsek oproti našim zvyk
lostiam značne roztiahnu!)' , takže do znao·nej 
miery stratil svoje pôsobenie. V závcrcč· 
nom Adagio lamentoso preexponoval tragi:r.
mus až do chorobnej zmäkčilosli a pasivity, 
pričom v porovnaní napr. s Hannikainenom 
neotriaslo Asahinovo podanie poslucháčmi 
natoľko ako interpretácia fínskeho dirigenta. 
Asahinova interpretácia osvietila nám Caj
kovského z inej strany, svojsk y, osobite a 
väčši non presvedčivo. Jeho koncepcia V l. 
symfónie patrila k najväčším úspechom Ye· 
čera a obecenstvo ju oprávnene odmenilo 
Ircnet ic k)= potleskom. 

Vladimír Cížih 

DALSIE ORGANOVÉ KONCERTY 

Dňa 27. februára 1961 účinkovala v kon· 
cerlnej sieni SF Irma Skuhrová, profesorka 
Státneho konzervatzria v Bratislave. Umel· 
k y1'iu sme nepočuli už dlhší čas, a práve 
preto možno s radosťou konštatovať , že 
svojím výkonom p ríjemne prekvapila. Pri 
prednese úvodnej Fantázie a fúgy g mol 
od J. S. Bacha jasne vyznel jednotný, zro- . 
zumiteľný a živý tok skladby. Interpretačne 
subtílne, v správnom charakterovom odlí
šení bola vypracovaná Ciaccona c mol od 
D. Buxtehudeho. Plastické podanie s prilie
havou artikuláciou ukúzala Skuhrov:í YO 

Fantázii f mol W. A. Mozarta. S neobyčaj
nou umeleckou zodpovednosťou pristúpila 
k prednesu skladby C. Francka Grande piece 
symphonique. Tu majstrovsky využila všPt· 
ky prostriedky nástroja a bohaté zml'nY 
výrazu, dané smnotn)'l11 hudobným ob,a
hom. Dalej sme si vypočuli Chaconne island
ského skladateľa P. Isólfssona a na z:íver 
Lisztovo Praeludium a fúgu na B-A-C-H , 
typický prejav romantickej v)'bušnosti , YY· 
kompenzovanej jemnými akordickými plo
chmni. Tempové i dynamické gradácie y~·šli 
Skuhrovej presvedčivo. 

Celkove ukázala prof. Skuhrová vzo1·nú 
organovú hru, živú i tvorivú interpretáciu. 

Presne o mesiac neskoršie, 27. marca, 
sme si vypočuli koncert Jána Valacha. P1·vá 
skladba jeho programu Toccata cez všetky 
stupnice od A. G. Sorgcho zapôsobila živou 
barokovou farebnosťou. I!ändlovc organové 

koncerty sú stále Yďa!'u)·m číslom progra
mu, obsahove i melodicky veľmi príslnpné. 
Tentoraz predniesol Valach Kon cert g mol. 
Passacaglia B-A-C-H od Georga Schumanna 
je ukážkou romantického chápania poly
fónnej práce. Na Valachovom prednese sme 
si ocenili temperament. a výstižné dynamic
ké i farebné kontrasty. Raritou tohto kon
certu bolo predvedenie skladby Zdeľíka 
Pololánika Variácie pre organ a klavít·, ktorá 
predstavuje zaujímavý pokus o spoločné 
využitie týchto dvoch sebestačn)'ch nástro· 
jov. V tejto skladbe, zameranej na zvukový 
ú 'ino k, klavírny part s rutinou predniesol 
Rudolf Macu.d:.iríski. Je zaujímavé, že aj 
hudobu)' prejav takého moderného sklada
t eľa, ako je D. Sostakovič (Praeludium a 
fúga ti mol}, nachádza také priliehavé zvý 
raznenie v orgmwvej podobe. Záverom kon· 
certu odznela typická skladba Leoša Ja
náčka Postludium. 

U Valacha treba vyzdvihnúť predovšet· 
kým nekonvenčnosť pri v)'bcre skladieb, 
virtuozitú a zmysel pre reprodukciu mo· 
derncj hudby. Na druhej strane sa žiada 
pripomenúť, že miestami bol motoriek)' tok 
skladi eb narušený a tcmpové gradácie ne
prebieh ali všade organicky. 

Dalej zaznamená,·amc, že v rámci kon· 
cerlov SF pre závody odznel dľía 14. a 15. 
marca Händlov Koncert pre organ a orches
ter F dur. Tento koncert dirigoval vynika
júci japonský dirigent Takaši Asahina a 
sólistom bol náš popredný organový ume
lec dr. Ferdinand K/inda, ktorý podal po 
technickej, rytmickej i registračnej stránke 
brilantný v)'kon. Spoluúčinkovanie organa 
s orchestrom má v rámci takýchto populár
n y ch koncer tov veľký výchov ný a propa· 
gačný význam, preto ho môžeme aj do 
bud{tcnosti nelo odporúčať. 

G. Krainiak 

*** 
8. marca L r. navštívil národný umelec 

Eugen Sucho!'• Základnú deväťročnú sLJ·ed

nú školu na Hlbokej ceste v Bratislave, kde 
žiakom školy rozprával o svojich sklada

teľských začiatkoch, ďalej o svojej drama
tickej tvorbe, o inscenáciách svojich diel 
v zahraničí a vôbec o svojom živote a tvor
be. Beseda hola jasn)·'"!l svedectvom o lom, 
ako sa mládež zaujíma o našu kultúrnu prí
tomnosť . 
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NOVE PRUDY 
V DIVADELNOM STUDIU VSMU 

Traja klav iristi, ktorí ašpirujú na miesto 
účastníkov súťaže G. Enesca v Bukurešti, 
resp. P . I. Cajkovského v Moskve, predviedli 
svoj súťažný program v Divadelnom štúdiu 
VSMU dňa 8. II. 1961. 

Ivan Palovič nic je už neznámym klavi
ristom ; svoje kvality opäť potv rdil precíz
nou, kultivovanou hrou, v ktorej dominuje 
technická istota. O tom nás presvedčil v etu
dách Fr. Liszta a A. Skriabina, ako aj v So
náte C dur L. van Beethovena. Kultivova
nosťou prednesu zaujal v Prelúdiu a fúge 
C dur (Temperovaný klavír II.) J. S. Bacha. 
V Palovičovom natureli hrá významnú úlo
hu aj temperament, o čom nás presvedčilo 
predvedenie Enescovej Pavany zo Suity 
D dur. J e potešiteľné, že výkony tohto mla
dého klaviristu majú nielen svoj dobrý štan
dard, ale aj neustálu vzostupnú líniu. 

So svedomite naštudovaným programom 
vystúpila Dagmar R ezánková. Bezpečná pa
mäť umožňuje Rezánkovej väčšmi sa zaobe
rať detailmi, dôležitosť ktorých však v cel
kovej dr~aturgii jednotlivých diel niekedy 
p rccení. Príkladom toho je Cajkovského 
Dumka, jej Iormová výstavba robila inter
pretke najväčšie ťazkosti. Najviac nás zau
jala etudami (Rachmaninov, Liszt, Skriabin, 
Chopin), v ktorých popri bezpečnom technic
kom zvládnutí viac zdôraznila ich lyrickú 
zložku pred dramatickou. 

Výkon Jany Schneweisoveí bol ovplyvne
ný silnou indisponovanosťou, ktorá jej v5'
kon do značnej miery skreslila. Schneweiso
vú poznáme ako dobrú klaviristku, od ktorej 
očakávame výkon na dobrej úrovni. Tento
krát sa však zdalo, že interpretka - azda 
pod vplyvom vonkajších okolností - pri
veľa riskuje, a Lo i na úkor čistoty hry. 
Chceme však veriť, že jej súťažné vystúpe
nia budú úspešnejšie. 
Veľmi sa nám páčilo dramaturgické zo.sta

venie programu, prednosťou ktorého bolo, 
že traja účinkujúci klaviristi mohli ukázať 
svoje schopnosti vo viacerých dielach rozlič
ného žánru. Okrem toho (čo nie je bez
podstatné) museli poslucháči zvlúdnuť väčšie 
psychické i fyzické vypätie, čo bolo dôsled
kom väčšej rozsiahlosti ich programu. Z 
hľadiska prípravy poslucháčov na koncert
nú činnosť vidi sa nám tento spôsob zosta
venia programu správnejší ako bežn)' typ 
školských podujatí, kde jednotlivé čísla pred
vádza väčší počet poslucháčov. l pre kon
certné obecenstvo je takto zostavený prog
ram zaujlmavejší a príťažlivejší. -ip 
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YYDAREN'i KONCERT STÁTNEHO 
KONZEH. V ATOH.IA 

Pri príležitosti 13. výročia Februárového 
víťazstva usporiadalo bratislav~ké Státne 
konzervatórium dňa 25. februára i961 vo 
veľkej sieni sr ďalší verejný koncet·t, kto
rý programove aj interpretačne vyznel veľ
mi vydarene. 
Hneď v prvom čísle programu, v Brixih() 

Koncerte pre organ a orchester F dur, upú
tala Eva CekanoYá muzikálnou, technicky 
bezpečnou a temperamentnou hrou, ktorá už 
má osobný p rofil. Skladba zrejme vyhovo
vala jej založeniu a nepresiahla jej terajšie 
schopnosti, lebo sme počuli vyspelý a pre
cítený výkon, ktor)' bol z celého večera 
azda na jv)·raznejší. P rekvapil tiež sprevä
dzajúci sláčikový orchester , v súhre i dy
namike veľmi precízny a kultivovaný. J e
dine vyladenie na sólistu - na začiatku II. 
časti koncertu - nebolo celkom presné, vy
plýva však z malej orchestrálnej praxe hrá
čov a časom sa iste vylepší. Vzhľadom na 
to, že ide o súbor zložený z poslucháčov 
nižších ročníkov, možno sa len teši( na ďalší 
rast tohto súboru, ktorý sa pod starostlivým 
vedením prof. L Križana uviedol priam vý
borne. 

Huslistka Tatiana Nedelčcvovú hrala Caj
kovského Melancholickú serenádu, ukázala 
svoj vrúcny tón, ale intonačne nebola v~dy 
celkom bezchybná. Letné dojmy J. Suka 
sme počuli v podaní mladučkej Tatiany 
Fraľíovej . Bolo by privčas čaka( od nej 
zrelé stvárnenie týchto náročných sklad ieb. 
Zatiaľ však možno povedať, že m uzikantsky 
veľmi citlivo a s osobným zanietením tl
močila predstavy svojej u:·iteľky. Pri jej 
talente možno dúfať, že pod Yedením zaslú
žilej učiteľky A. Kafendovej sa ro:r.vinie 
pozoruhodným spôsobom. 

Andrej l\ [acháček v troch Schubertových 
piesr'íach ukúzal krásny hlasový fond, rov
nomerne a príjemne zafarbený, vzbudzujúci 
oprávnené nádeje. Predovšetkým však musí 
zlepšiť svoju dikciu : zrozumiteľnosť , k torá 
nám chýbala najmä v Dvojníkovi, nesmie 
trpieť manierovosťou. Možno uvážiť, či 
by nebola namieste tiež foniatrická korektú
ra, pretože by holo škoda nevynaložiť všet
ko na tento hlas. Klavírne sprievody prof. 
Maďarovej a Knoškovej mali zase svoj vy
soký štandard. Skoda, že ich nepočujeme i 
pri náročnejších umeleckých úlohách, v spo
lupráci s renomovanými sólistami. 

Tance S. Jurovského a Groteskný pochod 
D. Kardoša silne zapôsobili v temperament
nom podaní l\lárie Bartovicovej. Tieto kla-

viristicky Yďačné skladby si znsluhujú naj
širšiu publicitu a mali by :r.aznie( všade, 
kde získavame poslucháčov p t•e slovenskú 
hudbu. Od Bartovicovej čakáme ďalšie vv
hraneJlÍ<' v tomto smere, pretože k slovensk~j 
hudbe má zrejme blízky vzťah. 

Dve skladby pre hoboj Miroslava Koŕín
ka, posluchove n ie veľmi náročné, ale tech
nicky a . prednesovc obťažné, pekne zvládol 
R udolf Wild. Tri Skriabinove Etudy zazneli 
presvedčivo v podaní Heleny Tejkalovej 
ktorú sa hlavne v poslednej ro:r.ohrala k za~ 
nietenému a hodnotnému výkonu. 

Ako posledný vystúpil akordeónový súbor 
St. konzervatória pod vedením prof. i\Iarty 
Szókeovej. (Chačaturian: Tanec dievčat z 
baletu Gajané, Musorgskij: Prooohra k 3. 
dejstvu opery Chovanši:ina, Dvorák: 8. slo
, ·anský tanec.) Iniciatíva a pedagogická 
práca prof. Szokeovej je veTmi záslužná, 
pretože práve v kolektívnej hre je obsiah
nutá možnosť vyššieho umeleckého i spolo
čenského využitia akordeónu. Tento súbor 
by si však vyžadoval špecifickú literatúru 
ll'bo úpravy klasickej hudby neznejú vžd; 
najlepšie - zvukovc ani umelecky. V týchto 
otázkach by bol osožný styk so skladateľmi 
ako i oboznámenie su s príslušnou literatú~ 
rou napríklad z NDR, kde na tomto poli 
už dlhšie pracujú. Úsilie o vyhranenie u 
umelecké uplatnenie vo vlastnom žánri je 
vždy presvedčivejším dôkazom životaschop
nosti a spoločenského dosuhu ako prebera
nie cudzích prostriedkov. Další v)'Vin sú
boru v tomto smere bv bol rozhodne víta
ným umeleckým čin01ti . 

Po tomto úspešnom koncerte s veľkou 
núvštevou sa ďalej utvrdzuje očakávanie že 
Státne konzervatórium od dosiahnutej úro~·ne 
verejných produkcií už neupustí. 

KONCERT Z TYORBY 
R. SCH UMANNA 

-šk-

Do rámca osláv z príležitosti t ubilca Ho
berta Schumanna zaradilo sn uj Státne kon
~ervatórium koncertom, usporiadaným 16. 
Januára 1961 v SVKL. 

Pr·ogram večera bol uvedený prejavom 
dr. Kon~úda Ncumanna, ktorý zhodnotil vý
znam diela tohto veľkého romantika pre 
dnešnú dobu. Po úvodnom slove sa začal 
vlastný program. Drobné klavirne skladby 
solídne zahral Igor Bázlik, poslucháč III. 
ročníka. U spevákov Ľudmily Gubricoveí 
(V. roč. ) a Karola Zálešáka (III. roč.) ktorí 
zaspievali po tri piesne, nám chýbalo ' priro
dzené tvorenie tónu, ako aj lepšiu zrozumi-

tcfnosť lcxlu. Tieto ncdostalkv sú však 11 

m lad),ch spev.í~ko_v viac ako č~s l í•, a p1·clo 
ncznehodnocUJ tt rba Y) 'kon spomínan),ch. 
Najpozoruhodnejšie bolo Jlre(h-edc•nie l'~pil
lons op. 2 v podaní klaviristu 'l iloša Sta
ro~tu. J eho .hra s,·cdčí o dobrej technickej 
prtpravcnoslt, ako aj o veľkej mu:t.ikali t.c. 

Vystúpenie komomých súborov malo pek
nú ú rovcrl. Najlepší dojem zanechalo kla
vír"ne t~io ~Václ.av Benkovič. _Libot· [>~hojnú: 
Klara Trgmova) pred,·edenun plTeJ east1 
Klavírneho tria č. 2. Aj dve casti zo Sliii:i
kového kvarte! a č . 1. (hrali : Pan >l Fnr/;a.~. 
Teodo~ Mészáro.Ý, J ún Cút, Peter Sochmnnn) 
vyzneli dobre a spoľahlivo. Tu Ircha n ·
zdvihnúť obetavú a svedomitú pritcu rtt·c;f. 
Praganta. 

Úrovett koncertu, žiaľ, nepre, ·yšovala prie
mer, a to hy n{un dnes už nemalo stačiť. Ak 
vie Státne konzerva tórium usporiadať kon
cert výbornej úrovne, nie je sp rá n 1e, ak clo 
programu zaradí čísla, ktoré nie sú na patr·ič
~ej úrovni. D úfajme, že tieto výkyvy v kYa
hlc budú čoraz zriedkavejšie a ze o kaz
dom koncerte konzervatória budeme môcť 
povedať iba to najlepšie. 

ip 

PO NITRE SA H RDO HLAS I ZILIN A 

Nové formy v)·chovy socialistického ln r
dobného publika už nic sú na Slovenslm 
javom ojedinelým. Ak sme c~ l e don e<hínra 
~.a ~tránka~h n~šcj dennej i odbornej tlaľ·c 
~~tali ~ mtmorta<It:te záslužnej a úspešnej 
cmnost1 Kruhu priateľov a milovníkov u
menia pri PKO v Nitre, dnes su k nej už 
čestne pridružuje i ďalšie sloYcnské nreslo 

Zilina, kde Kruh priatcľo,· a milovníkov 
umenia pri OOD úspešne boj uje :r.a dosiah
nutie triednej prestavby obecenstva a :r.a 
odovzdanie našej hudobnej kull út·y všctk\·11 r 
vrstvám pracujúceho ľudu. · 

O sprá,·nej orientácii a poslaní Kru hu 
priateľov a milovníkov umenia hovorí slw 
točno~ť, že s':oj záujem v prvom rade 
obracta na Bn gády socialis t ickcj práce a 
kolektívy, súťažiace o !ento h r·dý ti tul a na 
prac~~~ci_ch . žilinských tovární a pod~iko,·. 
Ze Zthncamu nezostávaj ú iba pri k raso
r~čne~, s~edčí. ~apr. i koncert , ktorý uspo
nadalt v Januart l. r . pre Bri..,ády socialis
tickej práce v n . p . Slovena ~ Orchestro111 
mesta Ziliny, ako i ďalšie konccrl v ktoré sa 
už v týchto dJ'íoch usku točnili ~Íebo este 
len uskutočnia v Chcmick)'ch ú vodoch a 
v Celulózke. Pri všetkých akciách j e veľmi 
dobrým pomocníkom kruhu Orchester mes
ta Ziliny , ktorý dozaista i v budúcnosti 
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· sYoju i:inno~( zameria na početné koncerty 
pre pracujúcich priamo na pracoviskách. Pri 
nábore no\·~·ch clenov sa Kruh priatefoY 
a milovníkoY umenia obr:\til ďalej na Odbor 
slwlstva a kult úry ONV, OV s ,·iizu zamest
nancov skol~t ..-a a na občianske v:)·bory. 
Ak sa este dnes nadšení pracovníci kruhu 
strelítntjú s prekúzkami a neporozumenim, 
radostné y )•slcdky ich p t·úce postupne zt·ú· 
ca jú akékof ,·ck predsudky a neochotu. 

Ycríme, že Kruh p•·iatefov a milovníkov 
umenia na svojej krásnej ceste zoti·..-á, že 
ešte ..-iac rozšíri rady s,·ojich členov a i 
naďalej , ako to povedal Y privítacom pre
jave predseda kruhu dr. Jún Jirásek, "bude 
všemožne propago..-af a popu\arizovaf našu 
národnú hudobnú tvorbu". A toto je azda 
tá najkrajšia devíza pri uplattiovaní nových 
foriem koncer tného zi..-ola u nás. 

Po ch·och l111dobn\•eh besedách k ruhu a 
niekofl,~·ch úspešn~·ch diskusiách o v)·tnr
nom uml'llÍ. usporiadan)·ch priamo mt vý
s tavúch, n:lj,·Ui·sou a azda i najkrajšou ak
ciou bol anlorsk~- večc•· Alexandra ?lloyzesa, 
laureúta stútm·j ceny Klementa Gottwalda, 
cHia 7. mat·ca 1. r. , uskut očnený za pomoci 
Sviizu sloYenských skladateľov a za prítom
nosti skladateľa v rúmci nového cyklu ,.Po
znávaj•nc naSicl1 UIIlClco\·u. 

Na ko ncerte odznela Zbojnícka rapsódia, 
p iesne, Pt·elúdium z I<la..-írnej sonáty e mol, 
dve časti z Poetickej suity pre husle a kln
Yír a dokonca dve celoštútne prem iéry: 
majsh·ovsk í· Dm•tino pre husle a klavír v in
terpretácii E,-~- Fišerovej a \'likulášn Jelin
ka a Cyklus piesní na slová Jána Kostru, 
ktorý vefmi presvedčivo a kultivovane po
dala -Tati ana Masarikovú (Cyklus piesní 
p rvýkrát vc•·ejnc od:tncl na Umeleckom ve
cere z diela J. Kostru. ,\ . ~loyzcsa a \ l. 
Uazovského ,. Brutislave Hl. 12. 1960) .• 'la 
~kulo ··ne v ~·sokej umeleckej úrovni autor
ského vei'era sa ďalej pod ieľali Janko Bla
ho, Boh us l fa ná k a Dušan Stankovsk~· . 

Búrliv)· ohlas, s ak)·m sa stretli diela .\ . 
.\ loyzcsa. <loluízal sprúvnosť tvrdení, že i 
,.u1 cnej , -yspelé" publikum, ktoré malo clo
~ iaf ibn niekoľko sporadických priležitostí 
sL1·ctnút sa su sút·asnou a ozaj n úroenou 
slovenskou hud bou. Yic túto vysoko oceniť 
a dobre pochopil', ak sa mu Yhodne volenou 
r ... ·mou prib líži (besedu , .),borne viedol 
prom. hi~t. Ladislav :\!okr)·). Po c\Yojhotli
novom programe sa rozvírila v ef mi živá dis
kusin, kto r:Í Z IIOV Il dokumentovala, ZC nie
kedy stai·í ozaj iba sp rítvne volené slovo 
aleho , ·ct<t. aby no,·~· posluchá ·' otvoril oprav
ll ivým nmelcck~·m ho<lnutúm svoje srrlce 
dokorán, stačí závan vzt·ušenej atmosféry, 
ahy zm o padlo clo úrodnej pôdy a v nej 
aj vzklíčilo. Potom niet di,·, že žilinské 
obecenstvo sa ,. diskusii zaujímalo i o " tie 
kvality a v lastnosti slovenskej hudobnej 
tvorby, k toré jej zabezpečujú v svetovom 
meradle popred né miesto práve v dobe, 
keď sn v svetovej hudobnej tvorbe stre· 
t:'tvajú najprotichodnejšie sme•·y, tendencie 
a cxpcrinlcnty". 
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V ten istý de•'í sa uskutočnila ešte ..-eľmi 
srdečná beseda s Alexandrom l\Ioyzesom 
a učiteľmi a žiakmi Yysšej hudobnej školy. 
A. l\Ioyzes zavítal i medzi členov K rúžku 
milovtúkov umenia Y P ra,·de, ..-ydavatefstve 
ú V KSS, kde sa uskutočnil koncert z 
jeho diel s besedou v rámci osláv Medzi
národného dtta žien. (0 činnosti tohto vzor
ne vedeného krúžku su bližšie zmienime 
inokedy.) 

E. :\I/ynárčilwwí 

OSTRAVSKE: KVARTETO 
NA SLOVE:'ISKU 

V ostravskom kraji i na Slovensku sa 
pred druhou svetovou vojnou a najmä po 
nej vybudovalo veľa mostov priatefstvl\ 
a všestrannej spolupráce <':esko-slovenskej. 
PoslaYili ich pracujúci Vítkovických že
leziarní Klementa Go ttwalda všade, kde 
boli zničené ustupujúcimi okupanUnÍ, posta
vili ich slovenskí budovatelia Novej huty 
Klementa Gouwaldn a okolitých mohutných 
sídlisk Ostravska, ustavične ich budujú spi
sovatelia a básnici z Ostravy a Slovenska, 
výtvarníci inštalovaním výstav, divadelníci, 
ľudové umelecké kolektívy atď. atď. 

Do tohto v íru a snúh i prirodzeného vý
voja priaznivo zasahuje i zájazd Ostravské
ho kvarteta, laureáta HaydnoYho festivalu 
Y Budapešti. Ostravské kvarteto, komorné 
združenie Ostravského symfonického orches
tra, sa v posledných šiestich rokoch vypra
covalo na sítbor európskej úron1c. No na
priek tomu sa nezľaklo ani ú lohy v rúmci 
akcie "Hudobná mládež" a rado prijalo po
zvanie na výchov né koncerty na Slovensku. 
Predovšetkým šlo o to - navštíviť tie mestá 
a dediny, kde dosiaT nezaznela komorná 
hudba a kde je svojim spôsobom "panenská 
pôda" p re túto prácu i celú akciu, ktorú pri
pravili pracovníci HUDAGu v Zili11e na čele 
s neímavnou a svedomitou s. Vfu'íovou. Na 
tú to cestu si ostravskí umelci vybrali (B. 
Malocha, O. Samlík, R. Srubar a dr. L 
Mčrka) novinky L. Zelezného, Palkovského, 
holandského skladateľa Flothuisa, Krivinku, 
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Ostravské kvarteto, laureát 
Haydnovej súťaže v Budapešti 
(8. Malocha , O. Samlík, dr. l. 

Merka a R. ~roubai') 

slon~nského skladateľa Tcodoo-a H im era i 
ukúzk~- z hudby 18. a 19. storoeia. 

Bola to obdin.Jwdná cesta. ~~e,·icdla tlo 
lw ncPrtn\·cll siení a ni do di,·adcln \·~h sál. 
ale d o Škol slon•nsk\·ch dedín u obcí, b:; 
aj na dedinky. Osll;a,·ské k\"ur·te to , ktor·é 
e.~kajú ďalšie cesty do znhranicia. hr·alo 
mlädcži, ktorú o komor-n ej hudbe dosiaf nič 
nevedela, preto~c zatiaľ sa do mnol r~·cft 
miest dos tali z Ciech lacné estr·úd,- s Al"l'i
,·ccl!'rci Roma, lacn~•m humorom- a pod. 
\" oblasti Zil in~-, ~Iartina, Ružombcrlw , po
zdlž Or·avy n inde koncert ~- kvartl'tn , . de
l'<'mbr·i, januúri, febmúri a ,. rnar·ci na\"Ští
, ·ilo pr·ibližnc 9000 rnlad~·r·h posluch:íc'oY. 
.\ prostredie nebolo vzdy dosť vhodn í• j)l"e 
prednes komom <'j hudby. Zaujímavé ·poznat 
k,- nám tlmočili cleno\·in k\·artcta; " \" llO \"

sich školách a školsk\·ch b udo\·ách \"Šeohl'c
ne cítiť nov)• vzduclľ a fpp novej do by . Sú 
jasnejšie nielen s,·ojirni oknami a moder·
nosťou, ale i ~iaci sú tu vnírna ,·ejsí a u i'it .. Jia 
sú a kí si v of nej sí a dychtivejší." .\1 o žno po
n·daf. že mnohí dr·obní osvetoví ]mwovrúci 
pr·ipr<;vili koncer ty vefmi starostli,-o. Či to 
uz bolo v .\larline alebo v Ružom b<'rku, <'·i 
,. Nítmesto\"e alebo v Turčianskych T<'pli
riach alebo , . zapad l!'j OraYSkcj P olhor·e . .'ia 
mnolr)-ch miestach po ]ll"\"~· raz zaznela 
hudba Antonína Dvoi·áka a Bed i-irha Srne
lanu alebo hudba s)o,·cnsk)'ch ma jstrov 
Suchoria, Moyzesa, CikJ<era, Kat"doša a i. 
L"navcní a ,·yčerpaní koncic,·ali r'-lcno,·ia 
Ostravského k,·a r·teta svoju dennú prácu, 
ale nový deľi za<'·ínali o to rados l ncjšie a s 
\"Cdomím, ZC v)·sJcdky ich práce S Ú V l)•chlo 
končinách ,-iac ako blahod.trné. \"eď prá,-e 
v pros tredí, kde niel snoho, ·, kde rnl:ídež 

dych tí po kultúm~·ch zážitkoch. Ircha veľmi 
'"er a praco\"ať. 

Dlhé ka piloly b~· sa dali napísať o Lon• to 
zlljazde Oslnl\·skélru kn\r" l<• ta_ na kror·om 
jeho <'·h·n dr. h ·an ~li'r·ka ho\"oril rovuako 
dobr·e po slo,·ensky ako po ccsk~· - kde sa 
\"ykonal Yeľk)· kus práce n ielen ua poli hu
dobnej y~·chovy, ale i pre p•·ial!'fst,·o a 
česko-slon~mk lr spohrpr·:ír•tr . 

.To~rf StciJ i fÍIIel.-

YEt.:Kí' CSPEClf ~IOJSJ::.JI ·: \"OVTIO 
B.\LETNEHO SCBORU \" ~1-:.\IECJ<I~J 

SPOLKO\"EJ HEPCnLJKF. 

\" rámci kultúr•npj dohod~· lll<'llzi sssn a 
XSH. dochádza v lcjto sezóne k r·ozsiahlcj 
, -)·mene koncť'rtn),ch mnelco\" a sr"rborov 
obidvoch slr·án. V ap ríli bude fu·ať ,. !\ los
kve, Leningi"Udc a KijevC' s~-rnfonick~· or
<·hesler Se,-ei"Onemeckého •·ozh lasu C\' Dn -
Xorddeutscher Rundfunk) z llambrrrgu pod 
vedením dr. H ansa Schmidta- lsser·sredta, ' "" 
febru:íri su sovierske uhccerrsl\·o obozn:"111rifo 
so súborom Capella Colonicnsis. kror)- za 
dirigovania Ferdinanda Lcirnenr pl'Nh·i ptlol 
diela komornej hudby pr·e slaré n:ísii"Oje, v 
apríli uskuroční v .\losk,·e :r l.l'ning-r·:rch• ,-,•l
kom 4 koncerty aj pianista \VilhcJm KernpfC_ 
Dalej ešle v J>t'vej po)o, ·iei III:II"Ca ,. SSSII 
koncer·tovalo klavír·ne lr· io Cor11'ad J [arrs<'rr. 
Erich Rohn a Arthur Trocslcr, spev:'Jt'·b 
Erika I\o tho'"á usporiada , - rnúji okrem pn
hostinsk )•eh vystúpení v rnosko'"skej-· oper·c
tiež niekoľko piesriov)'ch koncer· toY za sp r·ic
vod u prof. Hansa AJtrnanna. \' SSSR je ~o
nečne očakávaný tiež mladý západonemecký 
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-organista Gerhard Fischinger zo Schwäbisch
·-Gmiin du. k . 

Zo Sovietskeho sväzu sa zúpadonemec ·e! 
:hudobnej verejnosti .Pr~dstaví. !"f?~kov~~?' 
komorný orch ester, pmn•s.t~ Du·~·utriJ Ba~kt
rov a niektorí poprední dm ge~ ll: Zo. soVIet
skej strany boli nie~toré p_od~Jalm teJtO kul
túrnej výmeny reahzo':a~": uz k~ncom r?ku 
1960. V októbri vystuptli v NSR b as1stn 
Ivan Petrov a Borodinovo kvarteto, v n o
vembri pianista Emil Gilels. Celú tá to lml
túrnopoliticky významná výmena hudob
n ých hodnôt medzi SSSR a_ N_SR .sa . zač~a 
.už v septembri 1960 vefm1. usp~snym ~a
jazdom Mojsejev?vho bale t_neh o subo~u. \ :: 
.stúpenia tohto s':'boru boli ob.ecenstvom UJ 
tlačou prija té pr•am. s ? adšerum. .. 

V časopise "Mus1kalische Jugend . , (de
cember 1960/ január 1961) sa napr. v clanku 

Tancujúca búrka z Vých odu" pod značkou 
"''w-r" zdôrazňujú najprv niektoré zása~é 
7rty, charakteristické pre tento ~úbor a ~c
ho prácu, najmä premena v tcren~ p~z~1e: 
Taných ľudov)•ch tancov na verke suv1sle 
a vyššie umelecké formy. Potom. sa pokra· 

·čuje vlastn)·m referátom o vystupem, k~o· 
rého bol rcferujúci očitým a v nímavym 
sv edkom: "z jcdnotl iv)•ch mal)•ch t:mcov 
.stávajú sa tu štylisticky jedn?ln~ ~ully, z 
pestrých kameňov nádherne žmrlUCI o?rnz 
symfonická maľba: národy Rusk~. Ake _bo· 
hatstvo melódií a ry tm ov! Ake pr~v~. a 
zdravé city! Aká pôvodná sila! VzruS~J~C~ 
prírodná moc živlov, ktor? posluchacov. 
~'l divákovi zaráža dych . Cel~ roky S?~ ~?
v idel nič dokonalejšie a ruč strh';'JUCeJ~ I€ 
na bale tnom javisku. Co do nesenllmentál
nosti, a predsa citovej hlbky, a čo d~ uchva
cujúccho elánu je rytmu .a . melódii ro':no· 

-cenný temperament tnnccn•kov. P rosty ~ 
ľúbostných scénach, ktoré sú len naznacene 
akási vášnivosť b ez pozérstva a humor, kto
rý osviežuje s~dcc ...• Sotva. ~ú. tu výkony 
jednotlivcov, vsetko su to ~sohs~~, a predsa 
je to nenarušcný celok. Ak ma slovo ~ko
lektív~ zmysel a obsah, potom je to tu, ~de 
žiaden nemôže byť lepší než druhý . D~cv
čatá - pôvabné, a predsa rázne. Chlapci -

:akí to chlapi! A najodvážnejší~ .~kc~ky (ce?. 
celú skupinu!), vír a otáčky sl~a Je~~~ 
·veľkému poriadku. Priklady su nc?olcZ1~e, 
rozhodujúci je neslýc~aný um.ele~ky. a dis
-ciplinovaný ·výkon tejtO tanecneJ hurky z 
Vých odu." -vd-

*** 

VÝlNA~l~f: ZIYOT~É JUBILEľ.\1 
HUDOB~OVYD.\ VATEI',SKf:HO 

P R ACOVN ll<.\ 

(Václm• Mihow 65-ročný) 

Vydávanie hudobnín j~ v na~ieh l~.rajin~ch 
pomerne mladý odbor i:mnosll a este _vzd_Y 
nie je mu širšou vercj nosť?u ven?vana na
lcžitá pozornosť, (uncrná Jeh o vyznamu v 
kultúrnom živote našich národov. A nebolo 
dosiaľ ani príliš veľa tých pracovníkov, kt o: 
rí by venovali všetko úsilie a prípadne 1 
svoju celoži,·otnú prácu p osobcmu " ~om~o 
ak nie priam zaznávanom, tak aspon , me 
vždy plne a riadne occľíovanom . a •.•?.nava
nom zamestnaní. :.'-~ie je ver a nrubcn~·ch. hu
dobnovydavnteľských pracovn_íkov, ktor1 _hy 
celý svoj život 7.asvätili. prúc1 pr? dobru . ~~ 
peknú hudobninu _s pl~'Y'" v;clomun kult m 
nopolitickej dôlcž•tost1 a v~·zna•~"' .~md~h
néh o diela a jeh o spristupt'wvama stroky'!' 
vrstvám núroda formou t lačo,·ého vydama 
pre celú núrodnú kultúru, ako aj p re kul
túrnv rnst a rozvoj ntíšho rudu. 

J;dn~·m z t~·eht o nemnoh~·ch v ýzua!nn)·ch 
., zaslúžiK ch pracovníkov a odborndwv ,. 
Ímdobnov.yda,·ateľskej oblast i je \:~•cla.: 
.\Iikota, k tor)· sa 24. marca l. r. doz.I ~b 
rokov svojho života. P? v~·u~?ní ?.a lmlh
kupca a viacročnej prax• v kmzn om odbore 
(kníhkupectvo, antikvari:'•t , vyda\·a t~ľ:~tvo) . 
pričom pilne študoval nj hudbu a u?mko
,·al v rô?.Dych amatérskych ko•~•omych a 
orchestrálnych súboroch , za kol nl v t·ok•~ 
1920 v hudobnom vydavateľstve Hudebm 
matice (HM). Tu pracoval najprv ako ti'- tov
nik, p uto m ako !nj~mník a od ruk~• . 1024 
zastával miesto narhtcfa tohto p od1u k11. 

Cinnos( Hill v t ~·ch /'asoch paii'Í i:r~ do 
•m nožstva a kvalit y --~·dan~·ch hu~lobnm k 

najv)·znamnejším elap:'tm ,-ydán~llta _hudob
nín u nús a je dóležit:'t pc·cd,o,·~ct ky~ pre 
tvorbu žijúcich sklnda tdo,·. Zna~1 e s~ Ja
náčkove slová o v )•znarnc pt·odukeu• l L\ l pre 
prenikanie znalostí o nasl'j hur!bc . clo wl~ra
ničia, ktoré napísal •·oku 'L!l26. \ !~atal?!!'~ 
l L\ l tých čias sn s tt·~·t:'tvamc so :~c~~m~ 
v\·znamn)·mi menami ,· tc~l y za~maJUCCJ 
~ lad ej a najmladscj gc•uc_•·ítc•c . a. pn~odzcnC', 
tiež s hlavnými predst:l\·•tcfnu, kto~·· , . tom 
čase reprezentovali mladú sl?vensk 11 hmlob
nú tvorbu. Nach :idznme tu tl~ela .T. L. Bellu , 
A. Moyzesa a E. Sucho•'la. J et!no z v rchol
n ých diel slovcnsk<'j konturneJ hudb?', Su-

V decembri minulého roku sofij skú Stá t
.na opera uviedla ~aletnú novi~ku Orfeus 
.a Rodopa od m ladeh o bulharskeho sklada
teľa C. Cvctanova na libreto I. Genova. 

chor"•ova "Son atína" pt••• husle a kla~·ll', oh: 
javu je sa v katalógu l nl est~ P•:e~t ym ,_ ne~ 
bola vydaná vo v ied enskeJ l_; mv~rzalneJ 
edícii, a dokonca ako dielo odmcncne pt·vou 
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cenou z vlá '·tneho slovenského fondu pri 
III\'J. Ale i slo,·cnskí bttsnici a spison•tclin 
(Gregor-Tajovský, Vajanský, Házus, Botto 
a iní) sú často uvádzaní ako au tori textov 
zhudobnen ých českými hudobn)•mi sldada
tcľmi. Charakteristickou tTiou c":innosti Hľ\1 
zn \'Celenia Václava ľ\likot u je starostlivos(, 
venovanú v)·tvarnej stránke vydá,·an)·ch hu
dobnín. \'tedy sa začala , . ~irokom meradle 
spolup ráca n ašich pop1·cd n~·ch výtvarníka,· 
(dnc5ného národného umelca Karla Svolin
ského a in)·ch) pri umclecko111 st v:'triiova.ni 
vzhľndu hudobných puhlikúeu, najmä ich 
obálok, takže publikácie l l.\ l ešte i dnes 
patria k najreprezcntnčnejsím ukážkam sta
rostlivosti, venovanej u nás vonkajšienm \')'
baveniu h udobnin. V tej to s{l\·islosti sn Ire
ba zmieni( i o tom, že z podnetu Y. ľ\liko t u 
sa už p red dáv ny m i rol{m i znčnli n aše hu
dobniny vybavovať prcklndmi názvov du 
svetových jazykov a že :l Ž prekvapivo ver
ké množstvo vokálnych die l (kladm ych 
výťahov, ale najmii pies •'í tn·~·ch cyklov) vy
chádzalo s p rekladmi YOkúl n~·d1 pas·tov do 
n emt·iny, angl i čtiny a fmncúz;t i n~- . \ ' tomto 
smere môže Hl\I slúžiť za pr íklad i pre naše 
dnešné hudobné vydavateľstvá. 

Ako riaditeľ Ilľ\I bol Y. ľ\likota súcasn e 
tajomníkom hudobn éh o odboru Umeleckej 
besedy a všestranne organizačne činn)· (spol
kov:í činnosť Umeleckej hcsedy, u spor iada
nie koncer tov a v)·stav, J'C•d igo,·;mie spolko
vých a vydavateľsk)·ch pl'ri udík a i.). Po
sobi! tiež v Spolku pre mocl .. ,·nú h udbu v 
československej sekcii i\Icrlzinúrodnej spoloč
nosti p re súčasnú hudbu. \'~Tazné je tiež 
pôsobenie V. i\Iikotu Y O vtedajšom s ,·äze 
kníhkupcov a vydnvntcfnv, kde prac·nnu 
v tlačovej komisii, ist)· i:as redigoval aj ca
sopis Svi.izu "Kníhlwpec a ualdadatel" a 
často aj článkami n apo1u:'ohnl riešenie a u
jasi'\ovanie zásadných i ak tu:'tlnych otázok 
vydavaterskej i dislt'Íbucncj pt·ácc " k11i
hách i hudobninách. :\ic•ktmí· z prác jeho 
publicistickej činnosti v~·;Ji nj samostatne. 
S nnjväči:im ohlasom sa stre tla jeho kni:i.ka 
" Krise /mihy a /irise stavu", obsahuj úca 
okrem iného i zvláštnu (a aj dnes ešte ak
tuálnu) kapitolu o osohitS·ch problémoch 
vydávania a distribúcie hudobnín. Y~·lučne 
hudobnovyda,·ateľskcj p•·oblematike je v e
novaná jeh o štúdia " H udební matice ťmii
lecké besedy, její -v:;nih, 1>ývoj a vyhlíclhy" 
(pôvodne v sborníku "70 let L'melecké be
sedy"). Veľký význam ma li a ešte aj dnes 
majú V. ľ\likotom red igované obsiahle sbor 
niky " Kniha. a nárocl" (1!)39) a ,.Hm/ba a 
národ" (1940), do ktor~·ch súm prispel via
cer)·m i článkami o v)Tobc hudobnín , o pos
tavení a ttlohách h ud ob nl!ho ,·~·clnva t l'ľstva , 

o distribúcii hudobnín a pod. Redigoval tiež 
všetky ročníky v posledných rokoch opäť 
ohnovení·lw " Hudobného halendára a adre
sára", z kt o•·ého sa u if. stalo nepóstrádateľné 
" Vade mecum" každého hudobníka a pra
covníka v hudobnej oblasti. 

Ako funkcionár Ytedajšieho Sväzu knih
kupcov a Yvclavateľ ov zastupoval Václav 
.\fikotu záujm~· tohto stavu v početnÝch 
organizúci{lch, a lo i medzinárodných. Pred 
vojnou i po nej sa zúčnsll'íovnl na niekto
r)·ch kongt·csoch ~Iedzinárodnej vydavateľ
skej orga tlizácie (Londýn 1936, Lipsko 1938, 
ZeneYa 1947, Paríž 1948). S touto jeho čin
nosťou úzko súvisí i jeho podrobná infor
malin•a stať o organizácii vydávania a dis
tribúcie hudobnín v Ccskoslovensku v sh or
níku " Der Musihverlag wul Musihalienhan
del in der Welt" (Lipsko 1938) . V septembri 
L945 h ol V. Mikota ?.volený za prvého po
,·ojnového predsedu Sväzu kníhkupcov a 
,·ydavat.eľov, hoci sám nikdy súkromným 
podnikateľom nehol. 

V roku 1950 sa skončila vydavateľská 
t·innosf Hudobnej ma tice a V. Mikota p re
šiel do ~{trodného hudob ného vydavateľstva 
Orbis a odtiaľ v roku 1953 do hudobného 
odboru S.V JCLHU (Státní nnkladatelství k rás
né literatury, hudby a umeni), kde praco
\·al ako Yedúci d o roku '1959. Z príležitosti 
svojich 60. narodeniu dostal v-yznamenanie 
.. Za v ynikt,júcu prácu". Pred svojím odcho
d om z aklivnej služby podnikol V. Mikota 
ešte niekoľko obchodných ciest do zahrnni
c'ia, ktoré vyvrch olili jeho cestou do SSSH 
na jeseú 1958. Odborným kruhom i celej 
zainteresovan ej verejnosti spísal svoje zá
:i.itky, dojmy a poznatky o v ydávmú hudob
nín a ich distrib úcii v Sovietskom sväze v 
seriále článkov v časopisoch " Hudobní ro:;
hledy" a " Za čtenáŕem", odbornom orgáne 
pracovníkov vydavateľstiev a knižného ob
chodu. 

Po svojom odchode na "odpočinok" n e
prestal V. J\likota v práci pre svoj vyvolený 
a obľúbený odbor. Aktívne sn zúčastľíuje na 
i-ilmOsti hudobn ej komisie Združenia cesko
slovensk)·ch vydavateľstiev a knižného ob
l'hodu, každoročne rediguje "Hudobný kalen
dár a adresár" a pracuje na štúdiu dejín 
uototlače a hudobnéh o vydávania v n ašich 
k rajinách. 

Želáme mu mnoho pevného zdravia a 
ešte veľa rokov ďalšej nerušenej práce, aby 
svoje bohaté životné a odborné skúsenosti 
mohol literárne zachyt iť a odovzdať ich no
,.~·m generáciám pracovníkov v hudobných 
,·yclavateľstvách a distribúcii hudobnín . 

Vit. Dam 
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K JUBILEU ZASLúZILEHO PRACOV~lKA 
O. J. WILL\IAN~A 

Dr!a 13. apríla 1961 dožíva sa päťdesiat
ky Osvald ./urai 1V i ll mann, lwsliarshy 
maister v Bratislave. Narodil sa v Michál
koviciach pri Ostrave (13. IV. 1911), hus
liarskemu ttmeniu sa učil u Frant. Bre;:;inu 
v Pŕerove (1925), potom u Ant. Ca/lu ' ' 
Pre~·ove n. v Ko.,iciach (.1926-32) a na 
Husľovei Mwle ' ' Schänbaclw (dnes Luby 
v Cechách ) ( 1933-36). Od 1. októbra 1936 
- práve štvrfstnročie - pôsobí v 13ratislave. 
Počas svoiei dlhoročne; činnosti ;:;hotovil 
početné husle pre domácich kon.certných 
umelca••, členov Slovenske; filharmóni e, Cs. 
ro;:;hlasu, N árodného divadla, ba ai pre ;:;a
hraničných umelcov v :Uaclarslm, Rahtíslm. 
F rancú.zsktt a v Ang/ichu. Ohrem lw.~ie[ 
;:; /wtovuie tie:i violy a ••iolončelá pre ko
morné súbory . Do ďalšei i·innoMi mu želá
me veľa tvori••ých úspechov. 

(J. P.) 

PÄtDESIAT ROKOV PRI HĽSU.\HSK0\1 
PONKU 

Prešlo už pol storočia odvtedy, ako mlad)' 
Anton Galia, syn pivovarského robotníka 
dnes majster husliar v Brne a člen Kruhu 
majstrov husliarov pri sekcii koncertných 
umelcov Sväzu čs. skladateľov, odišiel ~ 
chudobným batôžkom pod pazuchou z de· 
dinky na Ceskomoravskej vysočine do uče· 
nia. Hoci si ťažko zvykal na 12-hodinový 
pracovný čas v dielni, plnej zápachu z glc· 
ja a olejov, predsa statočne a samostatne 
vytvoril pr·ed pol storočím prvé husle, učil 
sa nemecky a rusky , domnievajúc sa, že 
siroká matička Hus stane sa mu druh{•m 
domovom. Pr\·<i svetová vojna ho ob,:al n 
o ilúzie a zmrzačila mu ruku. Galia všal< 
pri husliar·stvc zostal a po krátkom pôsobe· 
ní v Pi·erove sa usadil na 12 1·okov v Ko
šiciach. Po vyhlúsení autonómie bol prinú
tený vrátiť sa na l\loravu, čo však nezna· 
menalo, že b y bol celkom prerušil styky so 
slovensk)'mi hudobníkmi. Z 1230 V)'TObe· 
ných nástrojov najmenej 500 huslí, viol a 
violončiel zostalo na Slovensku. Dva razy 
sa zúčastnil na mcdzinárodn\·ch súťažiach 
a v minulom roku bol osobiÍne odmenenv 
v jubilejnej súiaži za vystavené husle ~ 
čelo. Majstrovské nástroje A. Galiu sú ro
bené s m yšlienkou na budúcnosť, Lo zname· 
nú, že na husliach je hrubá vrstva laku 
a zdanlivo silná horná doska. Galia pracuje 
Z\'äčša podľa modelu stradivárok a gum·ne-
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riek, pouzl\·a kvalitné drevo ;t, .SP.ôsobom 
obrábania môže bvť vzorom. l azsm ozvu. 
tónu kompenzuje ·znamenitú nosnosť do 
diaľky a farba z,·uku, najmä spodných· 
strún. 

KLAV1RNA TVORDA 
Ai'/TON1NA DYOHAKA 

.\/. Smirnov: Fortep'iannoe trori'estvo 

JT 

1\. D voržalw. Mtt;:;gi;;;, Mos/;va 1960, str. 13tf 

Dvoľákova klavíma L\'Orba nic je taká 
známa ako jeho skladby orchestrúlne alebo 
komorné, hoci ide o skladby ycfmi zau-· 
jímnvé a cenné. Preto Ircha U\'Ítať inicia~ 
tívu soviet skeho muzikológa ~L Smirnova, 
ktor{' si ako prvý postavil za cieľ zao
berať sa touto vcLYOU Dvoľákovho diela_ 
Hoci ide o pomerne stručnú prúcu, ktorej 
poslaním je, podobne ako pri analogických• 
prúcach O. Sourka o Dvofákov{•ch orchcs
trúlnych a komorn~·ch skladbá~h, vzbudiť 
záujem o ~pracované skladby a zdôrazni( 
ich hodnotu, je Smirnovova knizk a aj svc
decl\·om dôkla<lnej bádateľskej pr·úcc. Skôr 
nez by sa autor rozpísal o Dvoľúkovej kla
vírnej tvorbe, načrtne prehľad v~·,·oja čes
kej lda,·írnej kompozície po D,·o[·áka. Až 
potom pristupuje k analýze Klavírneho kon
<·cr·tu g mol. Po dôkladnom preskúmaní 
Ylastností tohto neprávom obchádzaného a 
nepochopcného diela dospiev a k uzúveru, 
ze ide o skladbu, ktorá znamená významný 
článok vo vývoji ldavímeho koncertu 19. 
storočia. V ďalšej kapitole venuje Smirn~~
pozornosť cyklom klavírnych skladieb. Zá
ver prúce tvorí kapitola , usilujúca sa po
stihnúť hlavné znakv Dvoi·úkovho klavír-· 
neho slohu. . 

Smimovova knižka SYedcí o bvstrom a 
rozhľadenom búdateľovi, kotrý vie patrič.:. 
ne al<ccntovať to, čo je z hľadiska čita
t eľa, ktorému je práca určená, najdôležitej~ 
šie, n o nezanedbáva ani prílel.itosti vyvodiť' 
zo zisten)•ch skutočností všeobecnejšie plat
né uzávery (vidno to najmä v poslednej 
kapitole) . Smirnovovou zásluhou sa obo
hatila nielen sovietska dvorákovská litera~ 
túra, ale vlastne celé písomníctvo o diele 
tohto geniálneho komponistu. ' lv 

*** 
\' adaptovanej súlc hotela Pošta začala 

činnosť Viedenská komomá opera. Je to

tretia operná scéna vo Vied ni. 

NOYÝ OPEHNY SPHIEVODCA 

Ernst l\rause: Oper A-Z. VEB 13reitlwpf 
& T-liirtel Leip;:;ig 1961 

Azda nie t. presvedčivejšieho dôkazu, že 
-opera nestratila na príťažlivosti a aktuúlnosti 
ani pre dnci<ného človeka, ba že zásluhou 
rozhlasu a t<"levízie rastie skôr počet milov
níkov oper~· ako záujem o "operných spr·ie
vodc<J\·" . Konkrétnymi ciframi by bolo mož
né dok:'tzaf. že to je jav celosvetoy)· no 
predsa. múlokclc tak zreteľne vystupuj; do 
'f>opredra ako ,. N OH. Východo nemecké hu
-dohn~ naldadat~ľstvä Henschel a llreit.kopf 
.& Hartcl Yydal• v posledných rokoch nie
koľko stoti síc v)•tlai·kov opcrn~'ch sprievo<l

·cov: Hausswaldovho v núklade 220.000 
-cxempláro\·, kolektívne dielo, rcdio-ované P. 
·Czcrným , dosiahlo vlani v IV. ,':'ydaní už 
1·18 OUO ,- ~· tlai·kov a najno,·sic k tomu pri

·stúpila no\'Ú präca Ernsta T<rau.seho. Autor 
nového spriL·,·otlcu je aj u nús dobre znúrn Y 

:ako jeden z naj'')'znrunnejších nemeck{·ci. 
hudohn\·,·_h kr·itikov a p<lvorl!'a zaujírr,;vcj 
moliO;.(I'afl<' o Hichanlo,·i StJ•ausso,·i. \' s\'o
jn~ opemorn spl'iC\·orlcovi pol \'l'dzujc S\'Oj 
mrmorradn~· rozhfad \' op<'rnorn z:'ull'i a zrnv
sd pre \'~·stihnutie podstatn\·r·h str·ún~k 
jcdnotliy~·ch di<'l ,. pornc•·nr• st.r·ni·nej for·rne. 
l_(raus~ho Opera od . 1 po Z ncrn:\. Z\')'<'ajnú 
uvo~ne ~~:~l l' o_ oper<' .'·seobecn<'. Sklad:'t sn 
:.w t.J? s. nun10r1adnou IStotou a zrn~·s]om pre 
~kutocne umelecké hodnot~· Yyhr·aných. ahe
~cdne. ~~~ ~~o r·ia~lan~·<"h opem~·clt anali•z -
•ha pn sucasn~·ch nl'meck~·ch op<'r·ách postu
poval _Krausc pri v~·bcrc lwnc\·olentnejšic. 
no to 1: yz.hfmlom na to, že _dielo je uri'enó 
predovsetk~·m nemeckérnn ~ ~lat ef o\·i nc\·Y
hnutné. a po~lwpi_tcľné. Cenné je prit~m v~·
zna.m~p zas~upen"' síri·:r s rrC"j opernej tvorby. 
Kazu:.~ a~1al~·za opery sa zai·írra presnou cha
•·:.•kterrsllkOn sólistoY, shoru, prípadne bale
l.u_ .a or~h<'slra , po com nasl<'dujc v~·stižn~· 
nacrt _deJa a ~a. ním porl•·obnejsí rozbor ope
ry. <1 ;ns~'L'Il:r<·n ~·<'h prohl(·mov. \' l<·jto dl'll
h~J cast• :\lllor vysvetľuje pozadie vzniku 
~_rcla, r~~ol)('rÚ Ylastnosti libreta , podrobnej 
~·e _s• Ysll~la lnr~lbn oper~: a koni·í údajmi 0 

J:l_'!lsk~)\'C~ pr·:~Xl (o. 1. UJ o tl'\·nní jcdnotli
~ych <'tiSli) a lllSCenai:n)·ch pr•oblémoch. 5\·o
JIIll zanH'!'all~lll j~ Kr·auselro oper·n)· sprie
vodca urc.·cn~· ll HJill iÍ n{n·ol-ncjSiln 1niJoYní~ 
~om oper·~·. no iste bude rohiť dobré sluzby 
• profesio núlll~- "' praco,·níkom " oblasti opc
•·y. lv 

*** Vo , ·ckn S l mko\· zomrel ,. l.o nd\·nL' ,., ._ 
nikajú<·i :~ rrglick~· dirigen t sir· Thom:os Bc.e
~ham. 

D!SKL'SIA O TIOLOUBKOVEJ OPERE 
HO Dl~ A 

SYiiz sloYensk)·ch skladatcfov pravidelne 
usporiada diskusie o no\·\·ch dielach našich 
skladateľov. 20. marca t.. t'. sa diskutovalo 
o TT?loubko,·ej Rodine. PrPdvcdcnie tej to 
P''''eJ opery s námetom zo sú<'asnosti sa 
očakávalo z pochopiteľn),ch príčin s určit)·m 
napätím. l\' aši skladatelia dlho vúhali ·zo
braziť na opernom javisku človeka, žijúceho 
\ 'O veľkej epoche budovania socializmu. ho
riaceho sa s problémami , s ktor~'mi sa , borí 
každ)' z nás. Kecf sa konečne objavila prvá 
lastovička" v tejto oblast i, spôsobila hodne 
rozruchu a vyvolala výmenu názorov ktorú 
sa. odzr·kadlila i v Clánkoch a disk~sných 
pnspevkoch na stránkach našej tlače . 

Priekopnícky (;in vyžaduje och·alm hľadať 
v ncprehúdaných oblastiach, ísť nevyehode
·~ou cestou znamená i riziko určitých ne
uspccho':· Hľadanie nového v progresívnom 
zmysle Je vsak pre v~·voj nevyhnutné aj 
,. umení: kto z umelcov s:~ d{t touto cestou 
zasluhuje teda uznanie a kladné zhodnotc: 
nie svojich snúh. Všc·tci sa zhodli v tom , že 
HoloubkoYi patrí plné uznanie zn dielo, kto
,.,. J<' priebojné v svojom zameraní vyh o
Yief aktuúln~·m požiadavkám, ktoré kladie 
naša spoloi·nosť na súčasné umenie. Nie
ktorí kYalifikovali Holoubkovo dielo len ako 
~~-o~-i~-~- pokus, iní ako odv:\žny tvorivý cin. 
:\nJ'"H\C ,- ~·hr·ad odznelo proti voľbe námetu 
,-~·hen• pr·edlohy, živo sa diskutovalo o o: 
(U'(tvncnosli zobt·nzenia našej súčasnosti v 
opere zo zomého uhla, ako to robí Prachal· 
, . svojej <lr·ámc " Domov je u nús" ktorú 
hola sklaclntC'foYi predlohou pre vvl~orenie 
lihrct:~ oppr·~·. Ci je takéto zobrazm{ie života 
nai;ich súi-:tsníkoY typické, č i to nie je tro
""" pr·itnHn·o túnovan)· pohfad, či bolo vô
hec únosne'• zhudobniť práve túto drúmu či 
obs tojí tak<·to riešenie problémo\' po icle~vej 
str:ínke'.' '\a tn·cdcné otázk,· holo vine od
l""'''dí pre i pr·o ti , j cdnozn;čn\· uzúver ne
o_d:-ne~. iha :~k z úst autora, k.tor~· pokladú 
r"·senr~· ,. opc r·e nadhodencj problematiky 
z:.l I ~'[H!'k~', [H'(' naŠU SÚČasnosf. 5\·oje tvrde
fil C doložrl skúsenosťami z diskusií o opere 
~ pr-atH)úc~tni v .z{\vodoch , ktoi'Í v raj kon
slato,·alr , ze rodrnné rozpory, prru11eniace 
zo zi,·otn \·ch situúcií. zobmzen{·ch v opere 
sír. u n::•s c:ste ~-cfrni (':!s té. Co sa-<'nsto vysky: 
IUJe. 111<' JC ,-zd~· t~·prcké . .Je ot;ízne, či ~pô
~oh zobrazenia hoci aj t ~·pick~ch konfliktov 
Jl' ,. plnej miere zodpovedajúci skutočnosti 
, -,·clku, ~i rH•t r·pí jednostrannosťou pohľadu 
nn \"<\('. 

\· ~·her· a spr·aco\·:mic tematiky pre operu 

193 



podlieha ďalej aj zákonom tohto umelecky 
vysokoštylizovaného žánru. Treba mať na 
zreteli, že id e o útvar hudobnod.-amat ick)·. 
Ak sa hodi napríklad pre drámu javiskovo 
najpribuzncjší útvar, nemusí sa hodiť p•·c 
operu. Dramatická predloha, tak ako je v 
librete spracovaná, sa podľa nicktor)·eh di ~
kutérov nehodí na zhudobncnic. Je v nej 
veľa deja, veľa textu, čo zvádza skladateľa 
pri zhudobňovaní k ilustra tívnosti. Libreto 
má ešte jeden nedostato!<: dôležité udalosti 
a charakterové zlomy postáv sa väcšinou ne
odohrávajú na scéne, ale sa o n ich len ho
vorí. Trpí tý m logičnosľ vývoja dramatic
kí•ho deja. 

Viac v)'hrad bolo proti literárnej úrovni 
libreta, prot i všednej hovorovosti jazyka. 
Pre javiskovú reč platia určité zákony, kto
ré nemožno ohísť, a najmä nic , - opere ; je 
to prcdovšetk)·m požiadavka umeleckej pre
štylizovanosti s použitím poetizujúcich prv
kov; na libreto je vhodný výrazove konccn
trovan)·, kvantitath'lle striedmy j azyk , vcel
ku taký, ktor)' je schopný splynúť s emo
cionálny m hudobným jazykom. 

Diskusia v SSS o Holoubkov<'j Rodine 
zaoberala sa teda dosť obšírne problémom 
,·)·bcru námetu a spracovaním tematiky po 
su·ánke dramaticl<ej , oveľ a menej sa veno
vala vlastnému hudobnému spracovaniu, 
problémom hudobnej dramatmgie, čo malo 
byť na tomto fóre prv01·adé. Skoda, že oblá
sen)' úvodný refcr;í t dr. Zd . Nováčka odpa
dol. Keby hol odznel ú vod d o diskusie, ktorý 
by sa nemohol vyhnúť nadhodeniu hudob
nodrama tu•·gick)·ch p roblémov, iste by to 
podnietilo ži,·šiu diskusiu aj o týchto otáz
kach . Dalej možno ľutovať, že sa diskusie 
nezúčastnili naši najpoprednejší operní skla
datelia: nádodn)' umelec E. Suchoň a J . 
Cikker, laureát Státnej ceny, ktorí b y boli 
iste najpovolanejší povedať svoje slovo k 
problémom okolo zrodu novej opery. 

Viera Donovalowí 

KOMORNE ZDR UžENIE V NITRE 

D•'m 1. marca t. r. v rúmci abonentného 
cyklu nitrianskeho K ruhu priateľov a mi
lovníkov umenia pri PKO účinkovalo v 
Nitre bratislavské Komorné združenie pod 
taktovkou Vlastimila Horália. Komom é 
združenie predviedlo dobove pestrý program, 
ktorého zvláštnym kladom bolo, že neobsa
hoval len diela baroka, ako lo u mnohých 
komorných súborov býva, ale že zahrňoval 
i súčasné diela. Program sa začal Mozarto
vou Malou noi'nou hudbou, kde vynikol 
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siM·iko\:~· s(d oo•· ncohyčajnc precíznou hrolt 
lwz intona1'n~·ch a rytmických kazov, pričom 
(l·eha vyzdvihnúť neobyčajnú kultivovanos( 
;.:m~·sln pre ~t ~·l. V Suite h mol Johana Se
hastiana IJacha sa nitrianskemu obecenstvu 
predstavil fl au tista Vladislav Brwmer, ktorý 
s,·ojon hron .\'itranov priam očaril. Po 
prcstúvke prcth ·iedlo Komorné združenie die
la našich autorov: Rondo J ána Levoslava 
ilelln, tf alej Suitu Leoša Janáčka, mladé, 
teiiH!t' ncznúmc Janúckovo dielo, prezrádza
júce však už skry té sil y j eho neskorších 
diel. :\a z:h ·er odznela Sonatína národného 
umelca Eugena Sucho1ia z cyklu Obrázky 
zo Slovenska. Komorné združenie, oboha
lcué o dychové nástroje, dob•·e v ystihlo všet
ky nfolady a jemné nuansy prednesu Sona
tíny a t~ mt o svojím najlepším výkonom 
,-cťera úplne strhlo nitrianske obecenstvo do 
neutíchajúceho potlesku. 

kp lei: 

Z.\C.JL\IAVA STATISTIKA 

Zápatloncnoecldt organizácia " Der Deutsche 
Aiihnem ·crcin" u verejnila štatistiku o ope
rúch o operetúch, ktoré sa v sezóne 1959/6() 
na javisk{och v nemeckej jazykovej oblasti 
hrali v iacej než 200-krát. Vyplýva z nej, že 
staré n známe diela si aj v uply nulom roku 
bezpe1' ne uhájili vedenie. Prvých desa( 
miest obsadili nasledujúce diela: Straussov 
Netopier (bol uvedený celkom 725-krát), 
MiUockerov Zobravý študent (578-krát), Zel
lcrov \'ogelhändlcr (558-krút), Weberov Ca
rostrelec (473-krút) , Straussov Cigánsky ba
rón (454-krút), Lortzingov Cár a tesár (466-
k ,·út), Mozartova Figarova svadba (441-krát), 
Hossiniho Barbier sevillský (407-krát), Bi
zetova Carmen (379-krát) a Verdiho La 
Traviata (363-krát) . 

Až na 20. mieste sa stretávame so Smela
novou Prcdanou nevestou , ktorá bola pred
ved enú celkom 290-krát, no i tak predstihla 
aj Laké diela klasického operného a operet
ného repe•·toáru, ako sú: Maškarný ples 
(Verdi), ~1adam Butterfly (Puccini), Veselá 
vdova (Lehár), l\Iamsclle Nitousche (Hervé) , 
Cosi fan tutle (Mozart), Cardášová princez
ná (Kálmán), Fidelio (Beethoven), Rigoletto 
(Verdi), Don Giovanni (Mozart), Hoffmano
ve rozprávk y (Offenbach), Komedianti (Le
oncavallo), Cavalleria rusticana (~1ascagni) a 
pod . 

Statistika uvádza. že celkom 39 diel do
siahlo v spomínanéj sezóne viacej než 200 
predstavení. V tomto počte nachádzame 5 
diel .Mozartových, 4 diela J ohanna Straussa, 
po troch dielach majú uvedené Verdi, Puc--

• 
cini a Leh{u· a po lh·och J\lillock<'l' a l\:nlm:'1n . 
O~ ta l ní_ auto•·i_ sú zas~ ú pení vžd~· len jcd
n~'ln ~l •clon.' (Z~IIer , \\eber, Lortzing, Hossi
!": B1zct, Suppc, n eethoven , Leoncavallo a 
1111): Pozonohodn)· ltspcch dosiahla opereta 
;onetskcho s ldadatefa ~Jiliutin a Bozk .lu
a nit ~·. k11w:í bnla na pmgrame celkom 301-
);,·:ít. -l·d-

_\0\· t~ SI\: L.\DIJY PRE SL'.UK 

Do ~lántosllu\lw rámca osl:í,· 40. ,·\·ro(·ia 
~aložm_lia .r~SC sa plnou mierou zap~jili i 
..J:noY~a SLU~~u. Usk.utočnili už 130 vy
:' lllpen• po nas1ch dcdmkách n n JRD 1·oz
li<;lcní do ~ skupín. Teraz, po nácvik;, no
, ·ych skladieb a tanečn),ch čísel robia už 
l'<·losúborové vystúpenia. ' 

Oo to!-torocného programu prispeli naši 
~kladatclia v nezvyčajnej miere. Spev:.íckv 
~hor pod ,·cdením sbormajstra J ozefa Stei
cem naštudoval nové skladb,· z kton'ch 
ln ·ha spomenúť i'lfoyzesove IÍol'\· č iern·' e" 

l l d . " . - ~a a u yrott. vojn~, " Robotníclw pieseli" 
a f ubostnu "EJ co Je to za strom". l) ale· 
lludasovu "Kantátu k 40. vÝrociu 1\:SC..J 
.\ li kulovu "Piesett o Leninovi" a Piesn~ 
;.:u Súče". I. Zeljenka prispel d o pr~"ramu 
s~l~db~>u . ;'Uspáv<~nk_a" . Pr~ že.nsk~ sb~r, D. 
),a, do_s " J arobskymt ptesnam•", Simon Ju
•·o'::~ky skladbou " Cierne kura". 

Ccsl~é piesne upravil J. Ceremuga. T. 
:\ncl•·asovan, B. Urbanec a J. Móži zložili 
hudbu k tancom "Terchová", ,.Chorovod" a 
" .\lcdvedí" v choreografi i J . · Kubánk u ., 
;\f. Tó thovej. ' 

'['{~to dobrá spolupráca našich skladateľ ov 
so súlJorom tláva záruku jeho ďalšieho ume
Icckl!ho rastu. J. J endrašáh 

*** 
Sklad_a teľská ~?kcia sväzu prediskutovala 

v marci na SVOJICh zasadnutiach v komisii 
pre veľké formy operetu Tibora Andrašo
,.a_n~ "Pánska volenka". Na programe ko
llllSie pre ~al~ hudo~né formy bol pohovor 
s P_raco~knn tanecného oddelenia Osve
t~vého ustavu ? vytv~rení hudobného pod
kladu pre novy spolocenský tan ec. 

Sc~cia koncertných umelcov sa zaobera
Ia. pripravou svojich príslušníkov na dôstoj
ne.· oslavy 40. výr?čia za~ oženia KSC po 
stránke programoveJ, ako tlJ organizačnej. 

D·:IU 23. ma•:~ ' l. r . s,·äz sloven.;!i)·ch skla
dateľov usponada] pre svojich p l'Íslušníkov
bcscdu n? tému "Strana a masy". Po úvod
nom p_reJav_e s. Ladisla~·a Soltýsa nasledo-· 
, ·ala dtskusta. 

SIO\·enskti . fi lharmónia, ktor:í v minul)·rh
~okoch podmkla už niekoľko úspešn<·ch ú
Jazdov do cutl ;.:iny (Belgicko Poľsko. NDR 
Rakúsko a .1\ faďarsko) , vystu~ovala ,; ruiocJ; . 
6. a ?· apríla l. r. v R akúsku v Linci, kdc
u~f?Ortadala d ':a koncerty a jedno ma tiné. 
ZaJa~d do Tahanskn, na Sa,·díniu a Sicíliu 
kt~~y sa u_skutoi'ní od 2ft. apríla tlo 12:· 
maJa t. r., Je n_aj~riičšim zahraničným zájaz
dom SlovenskeJ Íllharmónic. SF bude účin
kov?~ v me~tách: .1\Iilano, Reggio, Nell' ' 
Emilia, Brescra, Modena Livorno Trapan· 
Pal ~ ·f . p ' ' ' '•· ermo! , •. essma, erugia, Aguila, Sulmo-
na, Ban, Lecce a Taranto. 

Pä ľdesiať len ná skupina sólistov bale tu 
Veľkého divadla v Moskve bola na mes·u''
nom turné v Dánsku a Nórsku V kr ·· : ' 1 J l . J b . aJ!Il,IC 1 .. 
v ' Ol'):c l sa o ecens t vo po prvý raz stret!~ 

• so s?v•ets~ym baletným umcJúm, umelci 
V:eľk~ho _dtvadla s obrovsk)'m úspechom u
vtedh Grselle a Chopiniánu <ľaleJ· m l . k • .. 1 • no le
·oncertnc CJS a a v)·seky z celovečern)'dh 
baletov. 

. lO. marca l. ~': za:ít~ _do Banskej BysLrice · 
skladateľ And:eJ . Ocen?s, nositeľ Radu prá
ce,_ ~ popr~_dnymt bratislavskými umelcami:
i\ ~anou Ki~on~~ou, nosit eľkou vyznamena-· 
n ta Za vymkaJUCu prácu Albínom Be k . 
l\ľJ • v·. ' r y m, 1 1 osom anom a Bratislavský m k varte-
to~~ 11. marca .umelci zavítali medzi poslu
ch~cov Pe?ago!l'JCkého inš titútu a v ten istv 
d en. usporiadah d va koncerty v Selciach ~ 
rodtsku ~klad.ateľa Andrej a Očenáša, kt~ré
s? usporiadah z príležitosti jeho päťdesia
h?h narodenín. Sprievodné slovo mal 
Just. Igor Vajda. prom. 

D. S. 

.z ~ôb husits~ého revolučného hnutia čer
pa namet nova opera Juliusa Kalaša Ne-
pokorení". " 



\. r l . . l o· ,. SdpO\'CJ. sieni Do. lllll 0 c _)J'Uaľl . • 

. l . . 'lc><l·, ·c IJoh uveden:'• , . konccrl· SOV l C 0\ \ ,, o ' ' . H. -
nom JWedn•tkní opt•ra-balel :\ !I ac~,, m1

1 1
°11.' . 

. n· l .· ) "l\'ll ko e "" sl;í:loo-h.m·,.;ako,·a. IC~ Pili ~ · .. . . ,_ 
' l· . \ ''-ps, ·' 'tzovt•hn rozhla, o ,J !cle (li"\CO\"Ill "0\ :-- ~ ' · 

,- j~lc s dir·i~C'IliOlll E. s,·ctl anOVUIH. 

Filozofi<" kú fakuha l . nin•rzil y l'a~:u·kt;l.uo 
\. Olo;llOlH'Í usporiadala ako sÍI~:ts l . O'i' : ~ ' 

· I' SC . l > ,.,.,.on·• t.O. výroi·ia za!OZf' IWI ' · '' · · · :. 
obnovenia , ·, ·sokí·loo skn!SI\' :1 , . ~Jiolll~IH l 

,. clo'ioch 20 . ..:...22. noaoTa konft·o·t•ncllo o <'L'S
kC'j Io-:11 u:'orsl,,.j piesni. 

1-i: O:·H; ľHZ 

ll iad i!d sh" S!:Í I neho konzc·o·n~líll·ia ~· Bo·_: ~
lish vc \'V pisuje konhii'Z na n u~·s~o si ~Hl o J~ 
n~·l :o l'('r~·n•nla ( .:.::unostntu~- adtnlll t.:.: tl'at n· n~ 
pr:lť'OVník) . l . . o·i 

1
_ 

l'o·ilolúsk, · na konknt·z lo·c•IJ:t za, :•' 0,1 '1 :._ 

clilt·ľsl,·o ~kol~·. Bt·alislant . H dHl<' na no. '· 
clo 15. apríla l !)(l l. . 1 • 

Požado,·:lllÍ' vzdelanie j(' noaltll'ola slo·t ·< nl'J 
oclbnl'llcj sk o!~· t:I~OJ~omického Sll ll' l'll. 

p0 1tmienk ,. po·oJaiia: . . 
Znalosť sl'r·ojopisn, lesow posu :~ s<:.loo p1 ~w~ l. 

k .· . 1• Hnclohnt· ' zde .moc SHillOS t a tnC' Otltlp O\ ll • . 
. , ·, l 'oo<' nÍ <' J. C' v šak podomt•nkon . 
)L' Z O,tl l • • • "(· 

K žiadosli 0 onieslo lrcba po·opt>J O · 
doklad o , ·zdt' laní. 
,.["klad o praxi, 
[ 1·!<:\o·skc ' \'t·dcl' lvo, 
vyplnl'n~· clolazník, 
zi volopis. 
osvedC:·,.nie o sl:'t lnom obi:ian<l,·c. 

(rslws/orrll xhú ro~/,/as " Ostrftt'r 
\' l ~ iU·:.t.\"'Í. KO:\ I.:: L' HS 

tlo no,·<·ho ~álull'nílw orchr.,tru 
ntísla : 

f/i:LIIll 
1. lw uslr 
:!. houxlt• 
•·io/a 
hontralw.< 

na laln 

11'1/1)!,'{/ • • •.• •. 
Pl·ilol:'tsk, · posílej lt• Ul'yl'it!t·tu· s Jll'lllll~~ ~ ~~~~~ 
zivolopi ; ,..... 0\'t•h:~n ::·m opi"t' IIO ~- ,·~"''\k~n~ 
<~ ukonl·PnÍ ,..,_d l· l:'tní na y~· :-oo k(• HH L' HH 

sknll' (nt'hll konS!'l'\':lloi·i \ a ~!oklatly O · :~~ 
~a,·adni I_H·nk~ i na :ld n~:.u: <.t'~k~slovf•ns '~ 
m zhlas. ( )slo':l\·a 1.. Dr. Smt't'a la -·. \' ·. 

l'la l hut!!' ' ''""'"''n pJ t! l1• plal nt• pla lo c 

, - ~-~~:;•:::;:·),. na t'l'Siovni· budou uh razen ~· 
I>OnZI' , . . j>i'íjoadl• pi·iji'IÍ. 

l ' IOC' It•,tzl'(· i'IIH Doha konkursu huc t• \ 'SI'IIt 
, .,'·as pís<'ll ll lt\ uz n:'ttne na. 
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Hudobnovedné publikácie vydavateľstva SA V 
Kolektív 

HUDOBNO\'EDNE ST ODIE l 

Prvý zväzok l~udobnoved~ých ŠI údií ob-
ahuje monografm slovenskeho skladateľa
~asika Mikuláša Moyzesa, k torú .n~pís~~ 
Zdenka Bokesová. Autorka vo SVOJeJ prac• 
poukázala na dielo i\L Moyzesa ako nn 
nedostatočne ocenenú tvorbu tohto sloven
ského hudobného klasika. Na početných hu
dobn)'ch príld adoch analy zuje au torka hu
dobnú tvorbu l'v!. Moyzesa a zaraďuje ju do 
celkového výv inu slovenskej hudby. Záve
rom práce podáva úplnú b ibliografiu tvorby 
M. Moyzesa. Okrem uvedenej štúdie je v J. 
zväzku HS príspevok R. Rybariča Slovenská 
neuma a Zd. Nováčka K spoločenskému 
zmyslu života a diela B. Smetanu. 

VSA V 1955, str. 210, brof.. Kčs 24,40. 

Kolektív 

HUDOB:'\0 \'ED:\'E STODIE II 

Na začiatku týchto štúdií je zarndený 
príspc,·ok J. Samku, ktorý pojednáva o vý 
zname tvorbv Mikuláša Schneidra-Trnavské
ho. Jadrom - knihy sú však práce, medzi 
ktoré pa lo·í štúdia J. Kresánka o problé
moch sociídncj funkcie h udby. Autor tu 
pozorulwdným spôsobom na historickom 
pôdoryse v)·voja hudobnej tvorb y skúma 
predmet svojej štúdie. J. Terrayová sa za
obcxá metodickými problémami hudobno
historickej d okumentácie. Stúdia je dôležitá 
pre prácu hudobných historikov v tej to 
oblastí. Stúdia Ľ. l\'Iokrého o levočskom 
Peslrom sborníl<u svojím rozsahom je prá
cou monografiekou. Pestrý sborník je pred
mclom štúdia viacerých aj zahranicný ch 
muzikológov, s ktorými autor na základe 
dôkladnej znalosti materiálu polemizuje a 
vedecky správne zdôrazt'íuje svoje závery. 
Stúdia Ľ. Mohého je i v medzinárodnom 

meradle v ýznamným prínosom pri riešení 
otázok spojených s Pestrým sborníkom. 

VSA V 1957, str. 208, (r , n, brož. Kčs 31.- . 

Kolektív 

H UDOBNOVEDN.E STú DIE III 

T retí zväzok Hudobnovedn'\•ch štúdií ob
sahuje príspev ky najmä z odboru hudobnej 
folkloristiky od autorov : O. Elsehek, Pojem 
a základné znaky h udobného folklóru, St. 
Tóth, Poh ybové skupiny slovenského ľudo
,·ého tanca, K Hlawiczka, Genetická ana
l)·za ry tmiky oravských piesní, J. Kresánek, 
H istorické korene hajdúskeho tanca. Dalej 
príspevk y k hud obnému životu na Slovensku 
orl R. Rybariča Dejiny bnnskobyslrického 
Hudobného spolku v r. 1857- 1862, VL 
Lébla, Vzťah V. Nováka k Slovensku a Z. 
Hrabussaya Anton Rub instein a Bratislava. 
Zväzo(, HS uzatvárajú súpisové práce J. 
Potúčka Doplnky k hudobnej bibliografii a 
L J . Súpis gramofónových platní so slo
,·enskou umelou hudbou. 

VSA V 1959, sir. 303, brož. Kčs 32,- . 

Kolektív 

H UDOBNOVEDNÉ S'ľúDIE IV 

Sln t)· zväzok H udobnovedný ch Šlúdií 
SA\ ' prináša tieto v)·znamné štúdie: 

V:íclav Pletka a Vladimír Karbusický , 
Príspevok k výskumu slovenských piesní. 
- M. Filip a Ľ. Leng Slovenské ľudové 
píšťaly. - A. Ban ík, Niekoľko spomienok 
dokumentov a úvah o Bélovi Bart-ókovi. -
R. R ybarič, Sekvencie Spišského graduálu 
Juraja z Kežmarku z r. 1426. - Z. Hra
bussay , Neznáme rukopisy F. Liszla na Slo
vensku a i. Okrem štúdií pr ináša tento 
zväzok aj recenzie zahraničnej odbornej li
leratúry. Každý príspevok má resumé v 
ruskom a nemeckom jazyku. 

VSA V 1961, si r. 288, obr . 4.0, brož. cca 
Kčs 25,50. 



Hudobný archív 

Slovenského hudobného fondu 
• 

pripravil materiály týchto skladieb z piesňovej tvorby: 

Tibor Andrašovan: 

1ltbor Andrašovan: 

Tibor Andrašovan: 

Narcisa Donátová: 

Teodor Hirner: 

Ladislav Holoubek : 

Ivan Hrušovský: 

Július Kowalski: 

Alexander Moyzes: 

Eugen Suchoň: 

Eugen Suchoň: 

Pavol Simai: 

Bartolomej Urbanec: . 
Bartolomej Urban ec: 

Bartolomej Urbanec: 

Bartolomej Urbanec: 

Bartolomej Urbanec: 

Bartolomej Urbanec: 

Michal Vil ec: 

Spomienka na Moskvu a Hviezdy nad Prahou. 

~ po.vstaleckých hôr, pásmo piesní s recitá
cJamJ. 

Zo slnečnej Grúzie, tri piesne pre sólový hlas 
a klavír. 

Tri lyrické piesne pre sólový hlas a klavír. 

Hore grúňom, dolu grúňom, detské piesne 
s klavírom. 

K ľudu, cyklus piesní. 

Cervený mak, piesne pre sólový hlas a klavír. 

Zverinček, cyklus detských piesní s klavírom. 

V jeseni, cyklus piesní pre mezzosoprán 
a klavír. 

Piesei'í zo Zalmu zeme podkarpatskej pre tenor 
a klavír. 

Bačovské piesne pre barytón a klavír. 

Slohy lásky, piesne pre tenor a klavír. 

Piesne o horách. pre tenor a klavír. 

Tri piesne z Oravy pre stredný hlas a klavír. 

Styri dvojspevy na text z Kollárových "Zpie
waniek" s klavírom. 

Svadba, pieseň pre sólový hlas a klavír. 

Rozprávka, pieseň pre sólový hlas a klavír. 

Váh a Hron, pieseň pre sólový hlas a klavír. 

Vysoké letné nebo, cyklus piesní pre stredný 
hlas a klavír. 

Materiály požičinva (i na trvalé používanie} 

SLOVENSKY HUDOBNY FOND, 

Br a t i s l a v a, Gorkého 19, telefón 531-50 



Výsledky súťaže 
, , f vokálne a inštrumentálne, . ktorú pri príležitosti 

na m~le .hudob~e . or~§'C ísali Sväz slovenských skladateľov, Cs. roz-
40. vyročia z~l~zema "ľP · fond v Bratislave. 
hlas, c~. t~leviz~a a f~ove~~t: ~~d5~~~štrumentálnych a 57 tanečných skla-

Do suťaze doslo 1 v~ a ~v '. a manifestačnú účasť našich skladateľov. 
dieb. Porota vysoko ocem a _na seme , skladby sú hodnotným prínosom 
Súťaž splnila. sv?je pos!a~Ie. Odmrn~ne ·a dru jú lásku k strane a vlasti, 
k vzácnemu. Jl~bilcu naseJ s_t~an~, el ob:J~ a šťastie človeka v socialistickej 
radosť a optimizmus, ospevuJU mier, s o 

prítomnosti. . , h b li d é skladby podľa tohto poradia: 
V jednotlivých skupmac o o menen 

Robotnícke revolučné piesne: 
Tanečné sldadby: 
1.' Pavol Zelenay: Pekné je mať, rád·.· 'b 2. 

1. Alc:xander Moyzes: My, Iudia v modrých 
blúzach 

Kantáty : ·· din' 2 Cti 
1 Zdenek Sesták: Zeme dvon~ a, · S: 

. rad Kohoutek: Jabličko malinové, 3. l· 
mon Jurovský: Slovensko 

Malé kantáty: 2 F 
1. Bartolomej Urbane~: Jas slnka, · . •rulan: 

tišek Prášil: Vyznarue, 3. Zdenko Mik a. 
Pieseň o Leninovi 

Vlastenecké a budovatels~é _piesne: • 
1 Milan Novák: Komumsu , hor sa k PVld 

. ťazstvám, a Bartolomej Urbanec: . o v 

šťastnou hviezdou, 2. Karol Elbert: P•esen 
o červenom slnku, 3. Zdenek Cón: Ostra-
va, srdce v lasti. 

Spoločenské piesne: . • . 
1. Bartolomej Urbanec: P•esen o dieť?~· 

2. Vojtech Wick: Po.d s~om ho_rucrm, 
3. Ľudovít Duríš: SpievaJ a tancuJ 

Cykly piesní: . 2 
1. ?vlilan Novák: 4 plesne proti vojne, . 

Zdenko Mikula: Dnes, 3. Teodor Hirner: 
Na tvoju slávu. 

Piesne pre deti: . 2 J · 
1. Milan Novák: 6 detských p1~s~, · u· 

lius Letňan: 4 piesne p~e p10ruerov, 3. 
Josef Boháč: Písničko, zp1veJ 

Sbory a capella: S 
1. Ivan Hrušovský: Biela. brez?, 2. tefan 

Németh-Samorínsky: 2 zenske sbory 

Komorná hudba a worba P. re malé. súbory: 
1. Alc:xander Moyzes: St:na hu_dc•, 2. Ot~ 

Ferenczy: Kytica lesna, 3. Tibor F~ešo. 
N ová jar 4. Miloslav Korínek: Svmtok 
práce, 5. ' Július K?.walsk:i: Sťastná mlá
dež, · 6. Aladär MóZI: Ep1gramy 

Orchestrálne skladby: v 

1. Milan Novák: Lezginka, 2. ~~~ Hrusov: 
ský: Slávnostný pochod, 3. Milos Smatek. 

Slovenská tanečni . 
Skladby pre sólové nástroJe: 
1. Jii'í Laburda: Burleska pre komu a or-

chestr 

Dušan Pálka: Klbko deú, 3. :Ľ:u~?Vlt u-
. • S v ľúbostny' 4 J án S1vacek: Or-

ris: pc ' · p l ' 
chester hrá, 5. Pavol Zelenay: o ~na 
".. 6 Július Bavolyár: Ty predsa VIeŠ, 
Zlara, . Lá k . l 8 
7. Róbert Hrebenár: . s ·ave s ovo, . 
Vratislav H erle : Vodopad, 9. Pavol C~~e
nay : Pieseň na dobrú noc, 10. ll or 
Lenský: Mládenecká, 11. Jozef .Frank
Zemplinsky: Májová polka, 12. GeJza To-

. V detskom parku, 13. Zdenek perczer . . ·..:t 14 
Cón: Preto mám ťa, D_rausl?-v.a, ra-.., . 
Ctibor Lensk)r: Cerveny tulipan. 

KONKUI\.ZY 

Riaditeľstvo Státneho ko~er_vatória v Ko
•. . l Leru' nova č 93 vypiSUJe konkurz na 
SIClaC 1, .' ' • 6 /62 voľné učiteľské m•esta v. sk. r. 19 1 a to 

1 miesto interného uč1teľa spevu a 
1 korepelítora. . . 961 

Konzurz sa uskutoční di'1a 12. JUila 1 
o 8. hod. v budove školy na II. poschodí. 
Ziadosti doložené kádrovým dot~om. a 

. diplomu alebo absolutor1a zašlite OpiSOm . d 1 · • 
riaditeľstvu školy najnes_korš•e .. o. . JUila 
t. r. Cestovné uhradíme iba prlJa~)'l~ uchá-
d 

• Rtadttelswo 
zacom. *** 

Slovenská filharmónia v Bratislave, Fu
číkova č. 3, vypisuje konkurz ?o Spev.ác
keho sboru Slovenskej filharmóme na IDJes
ta sborových spevákov: . • 
do skupiny l. tenor - 1 :mesto na plny 

úväzok (riadne zamestname), .. 
a 2 miesta na tretinový úväzok (vedľaJŠie 
zamestnanie) , . • 

do skupiny Il. altu - 1 miesto _na tretmovy 
úväzok (vedľajšie zamestnarue). . . • 
Prihlášky ku konkurzu s pnpOJenym 

krátkym životopisom a uvedením_ o?J>omé
ho vzdelania treba podať na ~~aditeis~lo 
Slovenskej filharmónie do 15. ]Una 19 • 

Dátunl a miesto konkurzu bude oznáme-
né uchádzačom osobitným listom. . 

Slovenská filharm6rutJ 

l 

SL·OVENSKA HUD:BA MÁJ 1961 

ROCNIK V CISLO s 

List slovenských· umelcov ÚV KSČ 

Vá žení .~údrulwvia, 

my, účastníci slávnostného zasadania slo<•enských umeleckých svä~ov, po.~ielame Vám 
pri 40. výročí založenia Komunístichej strany Ceskoslovenska súdruž.~ké bojové pozdraVJJ. 

40 rokov komunistickej stra.ny, to je slávna história nášho ľudu. Pod vedením strany 
náš ľud mocnel, nesmrtelné idey marxizmu-leninizmu ho mobilizovali v časoch biedy, 
ne=amestnanosti, vysťahovalectva, hladu a pod <•ý ži.vy do boja proti v ykoristovatelom. 
Pod :;ástav y strany si stávali tisíce odhodlaných bojovníkov, presvedčených, že je nutné 
pova/i( prehnitý svet kapitalizmu a na jeho troskách vystťn•ať svet nový, spravodliv ý , 
v kto,.om budú šťastní všetci pracujúci - svet socializ mu. Síky robotníkov, rolnílwv 
a pohrolwvej inteligencie bojovali pod vedením strany nielen proti buržoázii za prvej 
republiky, ale po boku Sovietskeho sväzu aj proti ,fašizmu a ludáctv u a za VelkeJ. vlaste
neckej vojny a S/ovenshého národného povstania pomáhali navždy oslobodiť našu v las( 
z kapitalistickej poroby. Strana im dávala program a smer, v iedla ich do boja i v boji. 
A po oslobodení 1945 a februári 1948 napísal IUÍŠ lud pod <>eclením .komtmistickej strany 
najslávnejšie kapitoly s••ojich mierových dejín. Celú svojtt vlasť, naoko tak krásnu, ale 
, , minulosti biednu a macošsky sliÍfpu, premenil pilnou prácou na bohatý a milovaný 
domov všetkých čestných ľudí našej republiky. Ve fhé sú bohatstwí, ktoré náš lud pod 
••edením strany · ••ytvoril. Vytvoril ich preto, lebo plne mo/zol uplatni( s<;oje schopnosti. 
Státisíce našich · robowílwv, roľníkov, vedcov, umelcov, technikov a mládeže denne ro:;
v íjajú svoje .~chopnosti a nadanie ako lud žiadnej kapitalistickej hrajiny. A práv e preto, 
i.e /;omunistická strana zdvihla nášho človeka z poníženiQ, ie mu uhá=ala cestu z v ylw
ri>ťo·.,ania, ie ho viedla v bojoch i v práci, náš ľud si ju na:;val " rodnou", čím najhrajšie 
''y jadril s••oju lás/{u a synovskú oddanos( k nej. 

My. umelci, bytostne zrastení s naším ľudom," s jeho životom a prácou, hlboko si uve
domu.jeme, akou veľlwu a obrodnou dejinnou silou bola preň strana v 'sociálnych a ná
rodnooslobodzovacích bojoch. Preto, ak sa vo s••ojich dielach a pri svojej práci inšpirujeme 
bojom a pracovnými úspechmi nášho ľudu, vždy máme na mysli stranu, jej múdre vedenie 
a marx-leninské učenie. Uvedomujem e si, že víťa:>tvo komunistických ideí tt IUÍs, to je 
naša lirásna vlasť, nielen s veľkými bohatstvami hmotnými, s nov ými továrňami, druž
stevnými pólami a novými dedinami, ale že sú to predovšetl>ým · noví ľudia, schopní 
socializmus nielen dobudovať, ale odhodlaní ho aj všethými prostriedlw mi brániť, že je 
lo nadšený rozlet našej mládeže, radostný život na.,ich detí. ' 
· .\'tim, umelcom, dala strana pre tvorbu také podmienl>u, o akých umelci v k apitali: me 

môžu len .mívať. Mnohí z nás stáli v radoch strany ui = prvej CSR a za fašizmu a dnes 
jej ••šetci, celý _IUÍŠ umelecký from dch·ame svoje schopnosti, svoje nadanie . a svoje srdce. 
o.~t·edčujeme sa, ie '1'0 svojich dielach ešte s väčším majstrovstvom budem e zobra:;ova{ 
život nášho ťudu, budeme sa inšpirovať jeho tÍsp·echmi a stáL' po jeho boku- pri plnení 
nti .~ho veľlwlepého pät.'ročného plánu. To je jediná cesta, aby sm e v ytvorili · diela plné 
ži•·ota a umelecliej hodnoty . . Strana - to je naša sila. Pevne zomknutí olw lo jej Ústred
ného <>ýboru a •·emi jej ideám, vpred Im komunizmu! 

' \' BratislaYc d1'ía 16. mája 1961. · 
CCASTNIC! ZASADANIA 



ZDENKA BOKESOVA 

Strana inšpirátorka slovenskej hudobnej tvorby 
, v· ·k Komunistickej strany Ceskoslovenska je rokot?, 

Rok 40. vyroc1a v~m u, ~ . v · nosti uvedomujeme význam boJa 
v ktorom si na všetkych usek~ch na~e!·cl:~u stranou pre spravodlivý život 
robotníckej triedy na čele s p ~mu_ms l 'levitosti obraciame svoju pozornosť 

hl h ··cebo človeka. ľl tejtO Pľ1 z . . . . v • l 
a a o pracuJU . d hd b" b d ania nášho soclahstlCkeho statu, a e 
a~ do p_rít~mn_os~ , oko~ b~j~~ a ust~;očnej práce všetkých, ktorí myšlienky 
UJ do mmu osll, o .r? . . . . t V týchto súvislostiach a z tohto 
komunizmu pochoplh a khesmh tm c~s ul. k . h dby Ty' m jasnejšie si 

hľ d h me pozrieť na výVOJ s ovens eJ u . d 
po a u sa c ce v ť vk • ch začiatkoch po období kvasu a zro u 
totiž uve~on:íme, _ze ~ob a~ ľultúr bola- t~ práve komunistická_ strana, 
slovenskeJ narodn~J hu 0 neJ Y, . a že práve ona vytvorila pod
ktorá ukázala naŠim _tvorcom C~StU VrV~~a tvorbu a činnosť ktorá vychádza 
mienky pre ich rozv_OJ a ~rehtaku u~:. e~ eh o ideám krásy ; humanistickým 
zo života ľudu , vyJadruJe o a s uzl J 

túžbam. . . vývojovom procese tri vývojové 
Slovenská ~mdobná kul_túra ~a hv ~~~J~~ľských ·osobností v spoločenských 

etapy; o~do~'R!~:~~-:~~rľ{;{~-w~archie, nástup nove~ skladat~ľskej_ ge~~
P?~mlen b~~žoáznodemokratickej Ceskoslovenskej republ~ke, ktora, o~ler}u~ 
ra cle v v • • dn . h d hne. kultúry a konkretnu pomoc ces yc 
sa o vzor ceskeJ nar~ ~J u o . ~ne" hudobnej tvorbe teda tretej etape 
umelcov,_ dávala _pevne ~akl:~y. naro . ~snosti podmien'kach socialistickej 

jej 1vtvoJ~· · ~o~~dS:bíu~u~~~~~J:d:m~~ratickej republiky pôsobili d~~ s;la-
spo ocnos l. . s v• b l . tvorbou v rámci národnoos o o zo
dateľské g~neráCle. v tarsla . o .a ss~~~~~sťou ochotníckych speváckych telies, 
vacieho bOJU prevazne spOhJezna . v· ost"l nas""lch skladateľov uvádzam ako 

· · · · b t 'ckyc tejtO cmn · • k 
m~dZI mml aJ [·o o t\vrk l : v Schneidra-Trnavského o trnavský robotmc y 
príklakd lsti{~sJl~:os ktor~r:ua~aol skladateľ nielen radcom, ale nesMkôlrd, ~a tzv. 
spevo o r . ' . d k reň aj komponoval. a a gene
slovenského štátu, aJ ochran co~,. ?. on cat. preprezentovali Alexander Moyzes 
. . . k , prvých rokoch JeJ cmnos l . h k 
racia, toru v v v l ví"ať a uplatňovať okolo tridsmtyc ro ?v. 
a Eugen Sucho~, . sa zaca a ro~ ) t" bola tiež ponorená do života svoJhO 
Od počiatku svoJeJ skla?ateľske~ Cl~~o~ 1 

ktoré si kládla boli náročnejšie. 
ľudu, len s. tým vroz~le~om; z~ t~oorb~' obidvoch sklada;eľov z tý~hto ~ias 
Pozoruhodny Je vs.~k a t,.ze . To znamená že pohyb spolocenskych 
sú aj diela so sociálnou tema~l~Ou. t b vyzd~ihnúť kantátu Demontá! 
síl si uvedomovali. Predovšet ym tu . ren~ na text Jána Poničana, s obsa
od Alexandra Moyzesa z roku 1930,v plsa ·· b l 'kov proti vykoris-

b . k . b e a revolucnom postOJI ro o m 
horn o ro ot~JC eJ vz ur krom ašskú vzburu, bolo vytvorené n~ 
ťovateľom. DJelo bolo ohlasom na ľ v• v te"to obci Toto Moyze-
základ~ skladateľov~ch zá~~tko~ z ~~:~~~~~:~:~~me, 1!bo z ~ochopiteľných 
sovo dielo nebolo sice ce e ro y .k· v tejšie hrané jednak sa časom stra
dôvodov jednak l nJ!>?l~ v ~aseh v~~~ d~s~ľ skladateľ k dispozícii, prepracoval 
tilo a len v pos e kyc Brol do~ kú kantátu. No zostáva faktom, že Alexander 
a nanovo uv1edol a o a a ~c 
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Moyzes prvý, a to už v roku 1930, priniesol do našej hudobnej literatúry 
revolučnú tematiku. 

Takto orientované skladby slovenských skladateľov z obdobia buržoázno
demokratickej republiky vyplývali zo záujmov skladateľov o život svojho 
ľudu. Moyzesova Demontáž bola inšpirovaná skladateľovou pokrokovou orien
táciou, no pre vývoj slovenskej hudby ako celku znamená historický medzník 
až 1·ok 1945: oslobodenie našej vlasti Cervenou armádou. Z radosti nad 
touto skutočnosťou vzniklo viacero diel, najmä o láske k vlasti, pričom 
obsahová a emotívna náph'í tých~o diel jasne ukázala a dodnes ukazuje, že 
skladatelia si už od prvých chvíľ oslobodenia uvedomovali, kam speje vývoj 
našej spoločnosti. Keď potom robotnícka trieda na čele s komunistickou 
stranou prebrala v roku 1948 moc a riadenie nášho ďalši eho vývoja do 
svojich rúk, boli už skladatelia na strane novej spoločenskej skutočnosti. 
Obdobie okolo IX. sjazdu Komunistickej strany Ceskoslovenska bolo už 
naplnené snahou túto novú skutočnosť vyjadriť a osláviť. Preto aj vo forme 
záväzkov vytvárali skladatelia pri tejto príležitosti také diela, ktorými vy
jadrovali svoj vzťah k novému životu a predovšetkým ku Komunistickej 
strane Ceskoslovenska. Najkonkrétnejšie tieto myšlienky vyjadrili Andrej 
Očenáš v Kantáte o strane a Simon Jurovský v Kantáte o Gottwaldovi. 

Tak nastalo u nás obdobie, keď sa skladatelia spolu s ostatnými umelcami 
začali nielen teoreticky, ale aj prakticky vlastnou tvorbou zaoberať metódou 
socialistického realizmu, začali konkrétne diskutovať nielen o zmysle a poslaní 
umenia, ale aj o jeho vyjadrovacích prostriedkoch a o tom, ako sa dopra
covať pravdivého um~leckého prejavu. Odvtedy sa totiž boj o socialistické 
vedomie neodohráva len na poli ekonomickom a politickom, ale aj v oblasti 
ideologicko-kultúrnej. Tak sa skladatelia začínajú podieľať na novom živo.te 
nielen ako budovatelia hudobného života v podmienkach, podporujúcich rast 
umenia, ale aj ako tvorcovia takých umeleckých hodnôt, ktoré na tomto 
p1·ocese pretvárania ľudského vedomia berú aktívnu účasť . Tak tvorba·•sJ·ol 
venských skladateľov dozrieva k tomu, aby sa stala bojovníkom za s-ocÍll" 
lizmus a komunizmus, aby sa stala tlmočníkom vytvárajúcich sa socialistic
k)rch vzťahov medzi ľuďmi, tlmočníkom komunistického humanizmu. Nové 
diela sú inšpirované novou spoločenskou situáciou, skladatelia hovoria o našej 
láske k sovietskym ľuďom , o budovateľskom úsilí našich pracujúcich a pod. 
Xajviac ich však zaujala myšlienka boja za mier. Mierová tematika je v slo
nnskej hudbe jedným z najvýraznejších a najsilnejších podnetov a prepletá 
sa veľmi mnohými žánrami. Dáva skladateľom nielen veľké možnosti vy
jadrenia, ale aj hlbokého ponoru do ľudských túžob. Bohatá je na túto 
tematiku najmä tvorba kantátová. Z nej Mierová kantáta od Dezidera 'Kardoša 
patrí k tým dielam, ktoré majú všetky predpoklady pre rozšírenie a zľudo
venie, pretože výrazným a pritom prístupným melodickým spôsobom hovorí 
o citoch, ktoré nosí v sebe každý z nás. 

Roky okolo IX. sjazdu Komunistickej strany Ceskoslovenska sú taktiež 
obdobím, v ktorom sa skladatelia začali intenzívne zaoberaf aj piesňovou 
tvorbou, tvorbou pre každodenné hudobné pot~eby nášho ľudu, tvorbou, 
hovoriacou o tom, čo sa robí v duchovnom živote a spoločenskom vedomf 
nás všetkých. Ide o takú piesňovú tvorbu, ktorá by nevyjadrovala len cítenie 
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jednotlivca, ktorá by neslúžila len na pobavenie, ale ktorou by skladatel 
načrel do našich spoločných myšlienok a citov, ktorou by vyjadril tie nové 
spoločenské city a ľudské nťahy, ktorými sa náš život obohatil v novej 
spoločenskej situácii. Dalej sa v tomto období zo strany skladateľov aj vedo
me hľadali cesty k súborom ľudového umenia, písali sa skladby pre mládež 
a pre deti, ako sa hľadali aj cesty k vyriešeniu nového obsahu a najmä 
umeleckej kvality zábamej hudby. Skladatelia teda začali chápať svoje 
poslanie "; súvislosti s celkovými potrebami našej spoločnosti. A takému 
pochopeniu ich posla nia učila p t·áve strana. Treba však pri tejto príležitosti 
povedať aj to, že úlohy na tomto úseku sú také veľké a široké, že 
s touto teinatikou sa skladatelia musia zaoberať oveľa intenzívnejšie ako 
doteraz, že naše umeleck(· učili štia musia na tieto úlohy vychovávať mla
dých sklada teľov. 

No jednako zostáva faktom , že od IX. sjazdu KSC sa strana stáva našim 
skladateľom a koncertným umelcom oporou, radcom a pomocníkom pri rie- . 
šení úloh a ze umelci sú si tej to pomoci aj plne vedomí. Keď nastalo u nás 
obdobie nebezpečia prenikania revizionistických, individualistických, ale tiež 
dogmatických názorov do umenia, skladatelia a s nimi všetci hudobní umelci, 
zjednotení na pôde Sväzu československých sklada teľov, proti týmto ten
denciám bojovali, ubt·ánili sa im a pokračovali Y budovaní socialistickej 
hudobnej kultúry. Centrálna téma premeny spoločenského vedomia súčasného 
človeka prináša ustavične množstvo námetov pre prácu hudobného sklada
teľa. Len treba, aby skladatelia, ktorí sa už výsledkov dopracovali a môžu 
sa tesiť z dobre vykonanej práce, ved.eli pre ľíu zanietiť aj druh)rch a najmä 
najmladšiu skladateľskú generáciu, od ktorej sa očakáva, že sa ujme práce 
svojich predchodcov a s hrdosťou bude rozvíj ať do dobrej pôdy zasadené 
semä socialistickej hudby. 

XI. sjazd KSC priniesol novú úlohu, úlohu dokončenia výstavby socia
lizmu v našej vlasti , úlohu prehlbenia morálno-politickej jednoty ľudu v du
chu marxisticko-leninského učenia, úlohu doví·šenia kultúrnej revolúcie. Pra
covníkom na hudobnom fron te, ale najmä skladateľom, treba sa znovu 
zamysli-eť nad vzťahom k ochotníckym súborom · a nad tvorbou piesní 
a skladieb pre "každodennú potrebu. Dnes je nám už jasné, že do sféry skla
dateľskej starostlivosti nepatrí len tá tvorba, ktorá sa poslucháčovi prihovára 
z javiska a z koncertného pódia, že tu nejde len o to, či umelec poslucháčovi 
oznamuje svoje myšlienky a emócie alebo nie, ale ze tu ide aj o tú tvorbu, 
ktorú človek denne potrebuje, lebo sa mu stala životnou potrebou. Úlohy 
sú veľké, ale sme presvedčení, že naši sklada telia (a s nimi celá hudobná 
verejnosť, ktorá od oslobodenia rozvíja svoju prácu s vedomím plnej zodpo
vednosti voči spoločnosti a voči KSC á vzala si za úlohu kráčať s pracujúcimi 
do komunistickej budúcnosti), si potrebu plnenia týchto úloh uvedomia pri 
oslavách 40. v~Točia KSC a v rozvíjaní svojej ďagej činnosti budú sa zo 
všetkých svojich síl usilovať ich riešiť. Verte, niet zodpovednejšieho prejavu 
úcty k tejto veľkej epoche, ktorú prežívame zásluhou hoja robotníckej triedy 
a komunistickej strany, ako odovzdať všetky svoje schopnosti ľuau a spolu 
s ním sa. podieľať na. vytváraní budúceho komunistick ého človeka. 

200 

\'I E RA SED I VA 

.. 
Ako sa strana ;zaslúžila o.rozvój hu~gbnej k~ltúrý 

na. Slovensku 

Všetci sme si vedomí toho, že žijeme vo veľk ·ch a · ~· · • · . 
a radi hovorievame, že sme ht·dí a šťastní ž y . h p~~:ratn~?~ . cas~~h, 
zo zvláštností našej epochy je rých)osť ako' e, v . ~tc .mozem.e Zlt. Jednou 
ktorá ~ie je nedôstojná veku kozmick~ch r)~chJ~~t~J .(CJ~ dhoprledu, rdýc~losť, 
nemvshteľné a č k ·. . · 0 1 ~o o o pre vcerom 
násh~ života ni:t ~:r.~~~s:a~uJ~ce, h16 dn~s samozrejmé. Vo veľkej rýchlosti 
s akou sa p .. , . , ~ Fk , a l!Va y, a Je to vlas tne ·dohre: samozrejmosť 
jeho ·veľkos~IJ~m~~~s;~ ~~ed:az~;n~ša~ npaš.f'~·tživ?tek j~ _ied~ým z dokl_ado~ 
vztyč~vané po , určitých úsekoch vývoja, r~;~~~:~~ z~~t:v7ra a:;mzas~~=~ky, 
~a~k tym, ~q_ľky, kus. cesty sme urazili a koľké bohatstvo výsledkov ya výd~~ 

yl _ov . naseJ pra~e Je zahustené do uplynulého úseku. Aj štvridsiate vy' roc't'e 
za ozema strany Je takouto za t ' k · · · · J t\. to t , k . v d s av ou, vyzyvaJucou bdaneovať a porovnávať 
· ym s or, ze v po state všetko, čo sa u nás robí čo sa u · d · hl · 
a k čomu sa · · •· . - ' z osta o 
dôsledkom J·/peJ.e, p~~~~o. ct. neprtamo vyplýva z ideológie strany a lebo je 

J priameJ IOlCia llvy a múdreho vedenia 
Súvaha v oblasti hudobnej · b · d . ' . · 

~00S~o~;~hpla_,~tick.y uk~zSuje obroj:k;s~o~~
11

0j :~o~!:~~eJ h~~~n!v~~~~!c~i~~~ 
~e o z1vota na lovensku . Netreba z . · · - • 

v mmulos~i , ktorá sa zo všetkých kultúrn;~huo~l:~~:t:~~ať n~s~~~za?stal~sť 
vovala pra ve v hudbe . . A čo sa týka dne ' k h h z a. naJv~csmJ preJa
Slovensku kd d · . . .s a, nec ovorta hole fakty. Na 
a všetko 'čo : • o pr':eJ. s.' e_t~veJ VOJ.~?' ~xtstovala umelecká slovenská hudba 
vensku ktoré mnou. suvtsi, J a. v ~'?JCtvych snoch národovcov, na tom Slo
- azd~ okrem ~:~t?rom.a VOJ_?a__I?t bolo d?movom pt·imitívneho diletantstva 
n~ekoľkých desiatok ~~:~Ja:k;~~sJsc~o~de vs~~ bol t~tdobný život v ru~ách 
cl ~ela prebíjali s ťažkosťami od v, v • ~v ~ . e sa oy~eso~e a Suchonove 
fesionálne operné divadlá, Slov:~:k~ f~~omer.?': - p~sob1a, dnes tr! pro-
tele•om · ľ · , 1 arm o ma s " yspelym vokalnvm 

. - , a so so l,stamt europskeho mena, reprezen lačné súbor , ľudov ; ch 

~~~~~ia~i~aC~s~o~~~~n~;~~nic\fesiatkyBsúb_orov ĽUT, redakcie) hudobnrho 
redakcia Ccskoslovenskej tel~~~zieasu v b{at~sl~kvel a v Kosiciach , hudobná 
hudohn · ·h ' k · 1 k . · ' v 0 ash s 0 st va do sto základnvch 
\'S~ JU ~c-s ~ ' onzelrvdatormm v Bt·ati.slave a v Košiciach, hudobná fak~lta 

me v pos e nom rade - steť t · . k , formy a s ôsob . , . us anovtzm, Lore rozvíjaj ú nové 
,.),chovu a~o Ľ~do~~p~~~;zaew h~dob~ého umenia a umelecko-estetickú 
Kluby ~ria teľ ov umenia a yin ?mer;:a~ . omy _?sv~ty, Un~verz!ty mladých, 
politických a vedeckých pozn:tľ~v UJ:{~~ ~ ~amc; , l~o l ocn~sh pre šírenie 
koncerty pre mládež ap V samo t t ' . o na . m a ez a v obec výchovné 
pripomínať - azda len ~oľko žestua nveeJdľhu~o~.nkeJ t_vohr~e si výsledky netreba 

. . •. ' a spte ovyc Javov kto ' • • 
pľlerazneJSle reprezentujú vo svete a . . . , k h , . re nas coraz 
hudobne j veľmoci, SÚ desiatky a stovk pr~:p;evka.JU ' Oddnote~~U CSS~ a!w 

Y te , Lore pre stavuJu dohry pr1e-
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Foto: J . K:Jsela 
Ján Lebli: Motlv z Februlra 

· · • · d kladom zdravia nášho hudobného 
~er solídnej pro~sio;:::J :;;;~esľ~~~ý ~kladateľský dorast. V obl.a~ti h.u-

~~;~~:j ~~~ k\~r~ sa pr~d pr~ou sveto;o~ ;~~~:C{o:~~: t~~~e ~a!~Ja:~;~ 
tencia pred r. 1948 bola v iaC nez skro~na'ie k . . tav ~ CSAV svoju katedru 
Slovenská hudobná veda má. dne~ SVOJ ve ec Y, us . blikačn • or án 
na Filozofickej fakulte Umverz~ty ~o~ensk~ho, . SVOJd .P~rodnéh~ for~lá-
~~u~~~~~:~íd=u~~~~~·;: ~~d~~~í \::~i u;~jr.s~~r~:s;pi~:nsvoje vydavateľ-
stvo svoj sväz ako vrcholnú Ideovu orgamzacm. • t 
T~nto letmý výpočet nemôže a ani nechce byť ~pl~ý, lebo o to nam ~ 
· d N ·de 0 vykreslenie úplného obrazu kvantJtativneho roz~achu s~ o 

neJ ~ . ~l dby hoci by to bol fascinujúci a veľkolepý obraz. Nie kvantita 
~:~~o e~oz~ach~, nech by bola akákoľvek obrovská, je podstat~á .• a rozhod':l
·úca. Co by bol pla tný púhy kvantitatívny vzrast, keby __ prmasal kr~e~~~ 
J . t ľ k , ľ du umenie ktoré by ho nedvíhalo, ale zrazalo, ro z a a, oh. 
nepr~a es e u • ' hk · ľd v·etkyc 
To podstatné a rozhodujúce je náplň, obsah, . due ' l tor; v. a n~ v~, s tvorbu 
našich hudobných inštitúciách , ktorý urČUJe u.me ec U dl ve ?C .'!- .t ľ za 
a usmerňuje výchovu mladých adeptov. A to J~ ten. po statny cJm e ' á 
ktor ' · e slovenská hudba strane najväčšmi zav1az~?a. J e to. str~na, kto~_ 
bdi/n~d čistotou a veľkosťou umenia a nestrpí trav!cov studm. J eJ staros th 
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vosť zasahuje všetky sféry hudobného života. Ideológia strany, k torá rozho
duje v estetike i v kultúrnej politike, určuje ľudsky krásne a veľké obsahy 
umeleckých diel a stará sa o to, aby umenie, ktoré sa predkladá ľudu, bolo 
na majstrovskej úrovni. Kedy a kde by bol mysliteľný štát okrem socialistic
kého, v ktorom by kultúrnopolitické orgány vykonávali odborný dozor, aby 
sa produkovalo dobré umenie, ktoré by splňalo svoje pravé poslanie : zušľach
ťovať ľudí, slúžiť im pre lepšie poznanie života i seba samých, kde by 
zabraňovali šíreniu braku a akéhokoľvek pseudoumenia a gýča, ale aj rôznych 
tých morbidných "umeleckých" senzácií, vlastným poslaním ktorých je dráž
diť a bičovať nervy a zmysly obecenstva - a všetci vieme, že práve v tomto 
sa dnes predovšetkým vyžíva umenie Západu. Strane vďačíme za to, že 
čistú fantáziu našich detí nepoškvrňuje krváková a pornografická periférna 
literatúra, že mládež v televízii a v kine nedostáva vysokú školu v zabíjaní · 
a vôbec v zločinoch najširšieho sortimentu, že je ochránená pred všetkým 
nízkym, surovým, dráždiacim v umení, a naopak, lže u nás aj umenie je 
zapojené do systému výchovy. Vo sfére hu,dobného umenia sa táto kultúrno
politická línia strany premieta napr. v ~epripúšťaní lepkavo erotických 
šlágrov, dráždivej džezovej tanečnej hudby, operetného gýča a dekadentného 
operného naturalizmu. Inými slovami: Strane vďačíme za to, že u nás umenie 
nie je vecou individualistickej záľuby, obchodného "ftOdnikania a zámerného, 
štátom subvencovaného olupovania ľudí, ale stáva sa':nástrojom výchovy nás 
všetkých v lepších a bohatších ľudí, v plnohodnotných ľudí zajtrajška. Strana 
sa stará aj o vytváranie podmienok pre vznik takéhoto čistého, krásneho 
a veľkého umenia existenčným zabezpečením umelcov, ktorí majú všetky 
možnosti na nerušenú tvorbu (Hudonný fond!). Ale strana sa stará aj o to, 
aby čím širší okruh ľudí bol schopný konzumovať umenie. J ej kultúrna 
politika cieľavedome odstraňuje nešťastné dedičstvo kapitalizmu, ktorý po
nechával masy ľudu v úplnej hudobnej negramotnosti, a n aj rôznejšími 
formami hudobnej osvety a popularizácie hudobného umenia, nadobúdajúcej 
už široké, masové rozmery, obohacuje pracujúcich a mládež o ušľachtilý 
pôžitok z hudby. 

Takýto je asi obraz - i keď nie úplný , iba vo veľmi hrubých obrysoch 
načrtnutý - hudobnej kultúry, aká sa u nás vyvinula pod vedením strany. 
Ale aj tak je to obraz, hovoriaci o veľkosti a sile. A záverom už len toľko : 
je dobre, že sú také zastávky na našej ceste, ako sú jubileá a výročia. Clovek 
si pri . nich dopraje chvíľku tichej úvahy a uvedomí si, koľko z toho, čo sa 
mu už stalo samozrejmou súčasťou všedných dní, je vlastne zázrakom. Zázra
kom, aký je schopný vytvoriť iba socializmus. 
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PETER FALTl N 

Hudba v dokumentoch strany 

Lenin výstižne poznamenal: "Žiť v spoločnosti a byť nezávislý od spolo·č
nosti nie je možné. Sloboda buržoázneho umelca je iba zamaskovan~ (alebo 
pokrytecky maskovaná) závislosť od peňažt:tého mešca, od podplácania, od 
vydržiavania."l V prvom dokumente o straníckej organizácii a straníckej 
literatúre rozanalyzoval Lenin problémy umenia novej spoločnosti tak dôklad
ne a na svoju dobu tak odvážne a pravdivo, že tento dokument sa stal 
manifestom pokrokového umenia nášho storočia. Hoci od jeho uverejnenia 
prešlp už viac ako pol storočia, ostal oporou všetkým pokrokovo zmýšľajúcim 
umelcom' v boji proti estetike "tv01·ivej slobody" a "apolitického umenia". 
Stál však zároveň na začiatku bojovej <;:esty nového umenia a neostal ojedi-

nelým. . 
Strana vytvorila nielen všetky podmienky pre nebývalý rozvoj umelec~ej 

produkcie, ale vždy veľmi citlivo a prezieravo reagovala i na potreby umel
cov v snahe pomôcť im. Nechý bali však v minulosti ani také hlasy, ktoré 
tvrdil i, že usmerňovanie celého nášho života znamená v umeleckej oblasti 
ochudobnenie tvorivého rozletu invencie umelca a že je v zásadnom rozpore ( 
s požiadavkami demokratizmu. Tieto názory, pokiaľ sa vyskytli, vyvrátil 
sám život a strana v svojich uzneseniach v boji proti revizionizmu zal!jala 

k nim jednoznačne odmietavé stanovisko. 
Má naša strana právo požadovať oď umelca ·pokrokovosť? 
Je príznačné, že nik nepovažuje nepredvídanú hmotnú starostlivosť o na-

.šich .' um~l~ov, ktorá nemá v svete "slobodnej konkurencie" obmeny, za ich 

.ob~eazoyanie. Požia~avky strany v ideologickej oblasti, tak ako ich vytýčilo 
plénum UV KSC. v januári ~!;158, zname·najú uplatnenie Záujmov pracujúcich 
'našej vlasti , záujmov hnutia svetového proletariátu a objektívnych záujm'ov 
vývojovej d,ialektiky , dejín. Veď každý z nás slúži týmto potrebám! J e 
preds'a podiopiteľné a nik o· tpm n epoch ybuje á nezmýšľa ako o proti
i>rávnom zásahu, ke_ď strana v záujme spoločnosti vyžaduje oa robotníkov 
·!;Laločnú prácu, zvyšovanie výroby alebo viac potravín od roľníkov. Na~"Í 
~racujúci chápu tieto požiadavky ako samozrejmosť a s · radosťou ich plnia. 
Náš pracujúci ľud pt:ipravuje umelcom svojou pt·ácou jedinečné tvorivé 
podmienky. Je téda len samozrejmé, že náš ~ud má aj právo ústami svojej 
strany žiadať od umelcov, aby napomáhali vývoj spoločnosti, ktorú budujú, 
aby správne usmerňovali zdravý harmonický rozvoj citového života ľudu. 
Strana vždy v minulosti zaujímala k umelcom opatrné a prezieravé stano-
visko. Správnosť jej zásad je v pochopení zložitých vývojových tendencii, 
v aplikovaní metódy dialektického myslenia, ktoré usmerňuje celý náš život 
v zmysle vývojových objektívnych tendencií, v zmysle dosiahnutí cieľa, 
ktorý umelcom jasne a jednoznačne vytýčila. 

Nie náhodou Lenin necelý rok po víťazstve Veľkej októbrovej socialistic-

l Novaja ž iz1\. č . 12, z 13. nov. l905. Vicf Lenin : Spisy, ZY. LO, Hrati~lava 1957, st.r. 37. 
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Jas slnka, kantáta o KSč (úryvok) 
Hudba: Bartolomej Urba nec Slová: Ivan Mojík 

> 

Jas stn-ka, 

jas slnka, krÍ-det švih, päst' v žu- le 

> 

...!J.JJ > ~ -· JL 

u 
vy-te-sa-ná.-- Naj - sladSí matkin dych, 

~~~ d; 1 l. j~ .........., l flw 

~ ' b: , C::::l L ...J t-~ l> - }'_J n _J #~ -

naj-drahŠ/ matkin dych: Komu- nisfic -ká Strana. 

kej revolúcie. keď na stranu doliehali nesmierne ťažkosti, ohrozujúce priam 
ži,·otnú exis tenciu mladého socialistického štátu, nezabúda na hudbu a vydáva 
dekrét o stavbe pomníkov Musorgskému, Skriabinovi a Chopinovi vo všet
k)·ch veľkých mestách Sovietskeho sväzu.2 

Hudba nebola pre stranu okrajovým problémom ani v najťažších dňoch 
jej bojov. Nezabudla jej pomáhať. Nezabudla vytvárať podmienky. V zmysle 
leninských téz o umení strana vždy chápala veľkosť úloh, ktoré zohráva 
umenie pri formovaní nového človeka. Preto jej vždy záležalo na tom, aby 
toto umenie bolo pokrokové a nasýtené aktuálnymi problémami. Preto strana 
vždy v minulosti zdôraziíovala potrebu úzkej spätosti umelca so životom. 
Preto proklamovala všetky pokrokové tendencie v hudbe a vždy ed nich 
očakávala pokrokovosť. 

Stn:ma vždy považovala umenie za jednu zo svojich bojových avantgárd. 
V uznesení UV KS(b)R z júna 1925 jasne proklamuje svoje stanovisko : 
,.Tak ako neprestáva triedny boj, nesmie presta ť ani boj na fron te umenia. 
\" tr·icdnej spoločnosti nie je a nemôže byť neutrálne umenie."3 To je jeden 
z klasických postulátov strany , ktoré nikdy nestrácajú platnosť. Pôsobí v ce
lej svojej dôležitosti ešte i dnes. Každý z umelcov je postavený pred otázku: 

l< o mu slúžim svojím umením ? 

Kom u slúži bezduché pokusníctvo, snobské novátorstvo a ošúchan é experimentovanie ? 

Za čie ideály bojujem !>voj ou tvorbou? 

Pritpm strana usmel"l'íuje umenie vždy ako celok, nepodporuje žiaden 
smer a tendenciu viac ako iné. "Strana sa musí postaviť za slobodné súťa
ženie rozli čn),ch zoskupení a smerov. Každé iné riešenie otázky by bolo 
byrokratickým pseudoriesením."4 Napriek tomu sa našli vulgarizátori tej to 
straníckej línie, ktorí využívali voľnos ť umeleckej tvorby na jej odtrhnutie 
od záujmov sovietskeho ľudu a namierili ju proti nim. Všetkým t}·mto ten
denciám navždy urobil koniec XVI. sjazd VKS (b), v uznesení ktorého čítame, 
že " . .. sjazd odporúča bojovať proti akýmkoľvek pokusom odtrhnúť umenie 
od úloh socialistickej výstavby a rozhodne v nej prekonať pr·vky apoli ti čnosti 
a úzkeho kultúrničenia".s 

\'~-razom t)rchto tendencií v sovietskej hudbe sa stala napríklad tvorba 
D. Šostakoviča, ktorá vyvrcholila operou "Lady Macbeth z Mcenského 
ujezdu". Ústredný výbor sa prostredníctvorr, Pravdy prihovoril najširšej 
čitateľskej verejnosti článkom "Chaos namiesto hudby",6 aby poukázal, kam 
vedú názory, prameniace v snahe odtrhnúť hudbu od potrieb spoločn os ti. 

2 

ľznesenic Hady ľudových komistírov o stavbe pomníkov veľkým dejateľom revo
lučnt-ho lmuria a p roletárskej kultúry. Lenin "0 literatúre ", Bra tislava 1953, str. 201. 

3 O poli tike strany na poli umeleckej literatúry. Uznesenie ÚV KS(b)R zo dňa 18. júna 
1925. Li teratúra a umenie v uzneseniach a dokumentoch KSSS. Bratislava 1954, str. 58. 

4 Tamtiež na strane 62. 

5 Kultúrna práca a politická výchova más. Tam tiež str. 80. 
6 Prnvclll 28. janu:íra 1 9:~6. 
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Strana postavila pred Sostakoviča v dôležitom životnom momente prezieravú 
a dôležitú otázku, pre koho píše. Uvedomenie si jej významu znamenal() 
začiatok novej etapy v skladateľovej tvorbe. Pritom nie je tajomstvom, že 
Sostakovičov hudobný jazyk je mimoriadne odvážny a nový, nie je však 
samoúčelný. Strana zavčasu poukázala na škodlivé tendencie hudobnéh() 
internacionalizmu a na potrebu vyrovnania sa s tradíciou, hoci nikdy ne
tvrdila " . .. že klasický odkaz je absolútnym vrcholom hudobnej kultúry".? 
Ziada však, "krásnu a vkusnú hudbu, schopnú uspokojiť estetické potreby 
a umelecký cit nového človeka".8 Ľud bude oceiíovať hodnoty hudobného 
diela potiaľ, pokiaľ odrážajú ducha súčasnosti, pokiaľ je dielo širokým 
ľudovým vrstvám prístupné. Veď hudobná skladba, ako konštatoval súdruh 
Zdanov, je tým geniálnejšia, čím viacej ľudí sa z nej teší, čím väčšie množstvo 
ľudí môže nadchnúť. "Nie všetko je geniálne, čo je prístupné, ale všetko 
naozaj geniálne je prístupné."9 

Našli by sme veľa dokumentov, v ktorých strana veľmi blahodarne za
siahla do vývoja, či už išlo o otázky žánrov, štýlu, novátorstva, národnosti 
a podobne. A nielen to. 

Strana tým, že inšpirovala umenie najpokrokovejšími ideálmi doby a sú
stredila pozornosť na človeka budujúceho novú spoločnosť, zjednotila okolo 
seba všetkých pokrokových umelcov nielen v Sovietskom sväze, ale na 
celom svete. V období do IX. sjazdu KSC ostali teoretické uzávery sovietskych 
komunistov jediným ukazovateľom cesty pre pokrokovo orientovanú čas! 
našej inteli~encie. V tomto čase dochád:z:a pod vplyvom uplatnenia vedúcej 
úlohy KSC v našom živote k základnému obratu v umení a kultúre vôbec. 
Započalo sa obdobie definitívneho rozchodu a dôsledného vyúčtovania. s bur
žoáznym myslením. Na začiatku päťdesiatych rokov to bola opäť Pravda, 
ktorá odhaľovala niektoré úchylky od vytýčenej línie a podrobila ich 
neúprosnej kritike. V období medzi X. a XL sjazdom zvolal Ústredný výbor 
KSC viac ako desať zasadaní, na ktorých riešil aktuálne otázky kultúrnej 
politiky. Vyvrcholením tohto hnutia strany sa stal pamätný XL sjazd, ktorý 
vytýčil pre naše umenie hrdú úlohu dovŕšenia kultúrnej revolúcie. Dôsledne 
odhalil všetky jednostranné tendencie posledných rokov a vyzbrojil našich 
umelcov pevnou ideologickou pozíciou. Zavčasu ich vyviedol z revizionistic
kého bludišťa a postavil pred nich úlohu povzniesť naše umenie na umenie 
všeľudových záujmov. 

Pod vedením strany dosiahla naša hudba v uplynulom období nmolto 
závažných úspechov. Nebudeme na tomto mieste vyratúvať názvy skladieb. 
Dôležitejšou je skutočnosť, že v roku 1959 bol každý šiesty občan našej 
vlasti na koncerte, že počet hudobných škôl na Slovensku dosiahol pomaly 
stovku ... že strana sa stará nielen o tých, ktorí umenie robia, ale i o tých, 
ktorým je určené. 

Pritom uplatňuje požiadavku vysokého umeleckého majstrovstva. Na aktí
ve kultúrnych pracovníkov, zvolanom Ústredným výborom KSC, vystúpil 
súdruh Hendrych s bojovým heslom "Priemer sa nikdy nesmie stať naším 

7 O problémoch sovietskej hudby. Zdanov o umení, Bratislava 1953, str. 55. 
8 Tamtiež na str. '57. 
9 Tamtiť'ž na str. 59. 
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programom". Strana žiada d 'h l 
Bolo len chybou umelcov o. n~ve o ';Im~ ca_ vysokok~alitné I~ové umenie. 
úloh novej tvorive. metóď ze sa ';' mm~ os li nevedeli zmocmť náročných 
proti dogmatizmu ~zývali ľa sh~lnyh '!l~J.strovstvom. V súvislosti s bojom 
pochopili že napodob , S_Y, OJUJuce o "nové umenie". Pritom ne-
. . ' emm expenmentu ktorý bol · • d ·d . 

trmi rokmi, stávajú sa bojovníkm · t' ' . . ozaJ no;y pre tri sia-
doba žiada od umelca nové kva{itro l I~aozaJ n~vemu_ ~ suča_snému_. Nová 
ani za hranicami treba ich hľ d y, a ~Ie nemozno naJsť am v mmulosti 
dnešných dn' p 'd · k ~ ať ~k, ze umelec uzemní svoju tvorbu do 
ako ho prok{~m:·emre? ou exist~ncre a vfvoja socialistického umenia tak 
ktorými sa dá le~šien~a·:~:~n;.!e hľadame .?ových_forie_m a prostriedkov, 
a zárover'í do sŕdc širok/;h vrstie~c:t~os:: hlbsre. p:e~uknutre do jej po_ds~aty 
umenie_, neodopiera mu právo n; um!l~~~? h~da ';!Je hd umei: a _socrahstr_cké 
za povmnosť umelca c· , d M e, a ame, a povazuJe to prram 
balada alebo Spomie~k; :~~~n: di~~a;n~~f~zÁÍ ~a~adic~á kantá~a, Hrdinská 
v našej súčasnosti · b d 1 . < • • re. e .1c mo ernosť Je zakotvená 
Západu. , a me v ez uc leJ estetrke, vyvterajúcej z reakčnej filozofie 

Lenin predsa hovoril, že idea socializ • d · b 
ideou proletárskeho umelca a z·e . , mu. vz Y musr yť usmerňujúcou 
l b prave tato rdea mu zar č · . . , 

s o odu. Strana pritom bdie ab táto slobod b l . u UJ_e pravu tvorrvu 
vala sa na prenikanie pe~i~izri .h'l' a do a ozaJ ~vorrvou a nezneuží-

d . ~ u a m I rzmu o umema ktorém ' · 
ten encte cudzie, pretože jeho úl h . k . ' _ u su treto 
KSC v svojom liste II o d ses o ou je, _a o to UVIedol Ustredný výbor 
srdciam ľudu ktoré h~ sl~~úu p •:d· .. ťtvortť_ n_ové ?iela, nové piesne, blízke 

' s reva za v pracr, boJI a v celom živote". 
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LADISLAV LEN G 

KSČ a ludová umelecká tvorivosť 
(K 40. výročiu založenia KSC) 

"Velkou lm/túrnou úlohou našej socialistickej výsta,..by je 
uchovať všetko bohatst·vo nášho ľudového umenia a ďalej ho 
ro::.víjať v nových podmienl>ach." 

Klement Gottwald 

Jubilejný rok 1961, rok v)'ročia založenia Komunistickej strany Ceskoslo
venska, dáva veľa príležitostí zamyslieť sa nad všetkým, za čo KSC -
predný bojový oddiel robotníckej triedy - bojovala a čo našim národom 
svojimi víťazstvami priniesla. Akčný program KSC, postavený na materia
listickej teórii o vývoji sveta a spoločnosti, zahrľíoval od počiatku všetky 
dôležité oblasti života spoločnosti: filozofiu, ekonómiu a politiku. Jedným 
z dôležitých úsekov sústavnej starostlivosti strany bol a stále zostáva široký 
úsek ľudovej kultúry a vzdelania. Podmienky ľudovej kultúry boli vždy späté 
s podmienkami hospodárskymi a politickými. Feudalizmus nemal záujem na 
kultúrnom povznesení poddaneho ľudu. J eho oficiálna teóri~, ktorá považo
vala prostý dedinský ľud za " tvorov síce hmotných, ale bez spoločenských 
a kultúrnych kvalít" a jeho príslušníkov nepokladala za plnoprávnych obča
nov, nechcela a nevedela obj ektívne oceniť jeho spoločenský a kultúrno
umeleck)' význam. Účasť eirkvi na dianí ekonomickom, politickom a kultúr
nom bola vo feudalizme neobmedzená. "Rabies theologica" (zúrivosť boho
slovecká) v svojom zaslepenom boji robila všetko. aby najmä pôvodné ľudové 
umelecké prejavy, keďže ich inkvizítorsky vyhlásila za záležitosti "diabolské", 
potláčala, plienila, ich nositeľov a obdivovateľov telesne i morálne ničila 
a stavala mimo zákona. Až keď sa buržoáznymi revolúciami a romantizmom 
podmienený záujem o ľud a jeho kultúru stal všeobecn)'m, frontálnym a 
ľudové kultúry a umenie oslnili profesionálny kultúrno-umelecký svet, menia 
mnohí feudáli a meštiaci v praxi svoj vzťah najmä k hodnotám ľudového 
umenia. Lenže ako? Mnohé kultúrno-umelecké skvosty ľudu si privlastľíujú, 
nimi sa vynášajú najmä pred cudzinou, a keď sa im podarilo zabezpečiť aj ich 
export (pri sústavnom zamlčovaní tvorcov, pôvodcov tohto svojby tného 
umenia}, podieľajú sa najmä na poli ľudovej umeleckej výreby na ich intea
zívnom vykorisťovaní. 

Pre kapitalizmus bol charakteristický nejednotný postoj ku kultúre a ume
niu ľudu. Casť intelektuálov ľudové umenie idealizovala a do takéhoto ideo
vého rámca boli sčasti včleňované aj národopisné slávnosti, usporadúvané 
za prcdmníchovskej CSR. Spontánny vývoj, akému bolo ľudové umenie 
ponechané aj za kapitalizmu, bol živnou pôdou pre rôzne šovinistické tenden
cie, poskytoval príležitosť na uskutočňovanie triednej agrárnickej propagandy 
a často bol aj útočišťom cirkvi, ktorá sa snažila vniesť d<:> ľudových umelec
kých fóriem, ako aj do spoločenského prostredia, v ktorom sa odohrávali, 
v najvyššej možnej miere náboženský obsah a program. Na druhej strane 
stála skupina buržoáznych " teoretikov", ktorá umeleckú hodnotu rudo\'ťho 
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umenia v podstate popierala ľudo · · . • , ve umeme a Jeho no "t f · a oznacovala za bezcenný odvar v k 'h . SI e ov xgnorovala 
spoločnosti sa rodí aJ· nová konceypsc~ e "do umex;ua. No. v lone buržoáznej 
r d 'h 0 . xa 1 eovostx umema ··L . u ove o. ~"o"amcky vyra' stla .d 1• . . , vet ane umema z 1 eo ogxe marXJzm -l · · . . . 
rom a predným bojovníkom sa s tala k . . l . u emmzmu a JeJ zastan-
Nia klasikov marxizmu-leninizmu ~~u~xstiC_m strana_. Vychádzajúc z uče
vyjadril l\Iaxim Gorkij: Ľud to : ~o l s a ~l Lej to ~ov_e.J koncepcie výrazne 
h0dnot y, on je i jediný~ a ~e ~11~ }~ en sx. a, vytvaraJuca všetky materiálne 
v dejinách prvý filozof a oetľ ~;a .a teľnym. Lvo_;com hodnôt duchovných, 
d_rá•;tY zeme, a j najväčšiu ľ nich' - ~':rt ~ytvo;x~. vsetky v.?ľké h?sne, vš~tky 
KSC vždy vychádzala z poznatk • ur~e eJ~ny sveta. Kulturna politika 
nic musia nadväzovať na ~ tku, zeľkn?va veľka proletárska kultúra a ume-

. . vse o ve e a demok ť 1 • k 1 • mmulost1, v ktorom hrá významnú . 1 1 . d" x:_a •c 'e ·u turne ded ičstvo 
sa založenie KSC stalo význam . u ~ m aJ ti'U •cná ľudová kultúra. Preto 
kultúrno-umeleckých osvctovy· cllnyml lxmpuhlzom_ hp•·e zakladanie osobitných 

. . . . , , e ovyc ovnyc 1 • d • · 1 mzacu. I keď boJ· KSC za no . k It. . . a m a ezmc 'Ych oraa-.• - vu u urnu polit k · v · v o 
narazal v buržoáznom zr•"::~denx· p ed . h k •. u v naJs•rsom zmysle slova 

• · c r mme ovs e bľk 
CeJ veľkokapitalis tickej triedy predsa t t h ·! rep~I . t ·y na odpor vládnú-
mienky veľké úspechy. Spo~eňme le: ~ n_utJe pr~I~Ies~o na vtedajšie pod
kych spevokolov, ochotníckych robotníck ~l~u~~fpoht•c~y ~ýznam ~obotníc
sk~pín, ľudovovýchovnú činnosť pod yc ru; <OK\s''cro oL~JCkych _agttačn),ch 
bo t o • , necovanu ( zrwďov~ k o v • J pro l Lmarstvu a pod.) činnosť F d . o • • o ullle lliZlliC, 

Sva~u československo-sovi etskeho I~a~;l?CIC proletax·skeJ. telov)-·chovy, činnosť 
neme kultúrnej politiky KSC k upiL . ~ tva l~t?'k· Podmtenky pre p lné upla t-
r d . . . , urneJ po 1L1 ·v v pra 1 
u oveJ , vzmkh však až v roku 1945 hd b : . v_om zmys e slova 

revolúcie a neskôr. ' v 0 0 1 narodneJ a demokratickej 

Z~kla~ný program kultúrne· oli tik .. · , . . 
~vor•vos t• hol stranou vypracovaJ n~ ~~ y vckJtane. u:.el,u ľudoveJ umeleckeJ· 
l . d h < y es e za o upácte ~l • d v • v a ne o programu. Hlavné úsT b l . a ve eneny o Kos•ckeho 
• l dk f •. . . l Ie O 0 zamerane predov ~ tk • ]" . . 

na~-~ o~ as•stxcke.J okupácie v oblasti kultú•· . . se ym ~a llwxdácJU 
neJsie pr•mknutie ku kultu're na' od S . ky . na JC.f demokra tizáciu a Les-

• • • v r ov on ets eh :· p . . . . ICvoluc•e sa vsak mohol v cele" •:· ·k . . o svazu. toces socJalJstJCkcJ· 
. . J su e rozvmuť až f b · pracuJuceho ľudu v roku 1948 M d 'l po e ruarovom víťazstve 

1949,. kto~ý spolu s vytýčení~ gc~le~~L~~~ Jí~~ stal IX. sja~d KS~ ~, _máji 
spolocnostJ položil základy a · . . J e vybudovama socw!JsLICkeJ· 
S • .. J pre rozvmutie sociali ť k · k 1 • · 
, ucasne s rozmachom budovateľsk ' l . "l· b s IC eJ u LurneJ revolúcie "k. • c e 10 usx •a a o č" k . . . 
vzm a mnozstvo súborov v kto . h hl Ia~s eJ pracovneJ aktivity 
!> Lala najmä mládež. K širokeJ· rkyt~ . s~ .. avno~ nos•teľkou tvorivého elánu 

· 1. • . v • a lVIzacu spevackych a t • · h . prxspe 1 sutaze tvorivosti ml.;dez·e p . . . v • anecnyc suborov 
·:· k . u • rave suťaze sa t 1 · 1 sxro o orgamzovaneJ· ideovo-odb . . s. a • nxe en prvou formou r d o orneJ a umeleckej t l" o 

ll oveJ umeleckej tvorivosti ale pol :-·1· : ll cl . s arost xvosti o rozvoj 
. l . . l , ozx I za ' a y UJ pre po t . bi ". 
·1 vorxvu spo uprácu profesionálnych l ĽU s upne z •zovanie 
J L. . . ume cov s T Re 1 v • db lnu Je vytvordo priaznivé hmot . d . k . vo ucne o orové 
~úborov a krúžkov na ·mä . ne po mxeJ; y pre rozvoj systematickej práce 
~epubliky českosloven~kej bo~~vo~och. Vyr~zor~ starostlivosti KSC a vlády 
mštitúcií, ktoré významnou mie aJ vyt:ore? •e Siete odborných metodických 
úrovne súborov ĽCT. Po IX . r~u f{sCeli k pre?Ibeniu ideovo-umeleckej 
rástla do nebÝva lÝch rozme;o~a;, e k ts93~udova umelecká tvorivosť roz-

- - . ro u holo napr. v Speváckej obci 
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československej organizovaných 313 speváckych súborov, dnes ich je vyše 
4000. Iba na Slovensku rozvíja v súčasnom období kultú~no-umeleckú činnosť 
vyše 5600 rôznych súborov a krúžkov ľudovej umeleckej tvorivosti, v kto
rých účinkuje asi 200 000 amatérov. Cieľavedomá práca v súboroch a krúž
koch pomohla vychovať mnohých profesionálnych umelcov, ale predovšet
kým desaťtisíce kultúrnych pracovníkov, funkcionárov, obetavých a nadše
ných organizátorov kultúrneho a verejného života i zanietených návštevníkov 
profesionálnych umeleckých produkcií. Vrcholné prehliadky v jednotlivých 
umeleckých odboroch (Strážnica, Východná, Jiráskov Hronov, Bábkársky 
Chrudim, lhriezdoslavov 1\ubín atď.), ako aj okresné, krajské, celoslovenské 
a ústredné festivaly, sa stali prehliadkou umeleckých úspechov, ale aj pouče
ním a školou života. Dôležitým momentom v rozvíjaní ideovo-umeleckej 
práce ĽUT sa stala skutočnosť, že široké kultúrno-umelecké hnutie nezostalo 
iba na báze tradičného umenia. Poprední pracovníci pochopili, že v ĽUT 
nejde len o ochranu ľudového umenia, ale predovšetkým o jeho rozvoj, a to 
taq1,. na tom mieste, kde si ľud vždy vedel umením popretkávať celý svoj 
život,' predovšetkým na dedine. K najdôležitejším dokumentom starostlivosti 
KSC o kultúrnu úroveň našej spoločnosti patrí XI. sjazd KSC v júni roku 
1958. Tento sjazd na základe rozboru socialistickej ekonomiky a triednej 
štruktúry spoločnosti dôsledne analyzoval aj súčasný stav kultúrnej revolúcie 
a upresnil jej úlohy v podmienkach dovŕšenia výstavby socializmu. Sjazd 
zdôraznil, že dovŕšenie kultúrnej revolúcie si vyžaduje najmä revolučné 
zmeny v ekonomike. "Bez dovŕšenia kultúrnej revolúcie je vybudovanie 
socialistickej spoločnosti nemysliteľné," povedal v svojom referáte prvý ta
jomník ÚV KSC s. Antonín Novotný. V ovzduší XI. sjazdu vznikali dôležité 
dokumenty v oblasti kultúry, v tomto ovzduší sa konal v roku 1959 aj Sjazd 
socialistickej kultúry. K dôležit)rm dokumentom sa zaraďuje Uznesenie ÚV 
KSC o ďalšom rozvoji a prehlbení ideovej účinnosti osvetovej práce. Základny 
cieľ socialistickej osvetové .i práce je v ú om vytýčený takto: " .. . v kolektíve 
socialistickej spoločnosti všestranne rozvíjať osobnosť každého človeka, obo
hacovať ho takými znalosťami a vlastnosťami, aby sa stal osobne šťastnejším 
a schopnejším plne žiť v novej spoločnosti a pracovať pre jej ďalší rozvoj". 
Základné ideovo-umelecké a politickoorganizačné problémy riešil Sjazd 
socialist\ckej kultúry. Ľudovej umeleckej tvorivosti bolo vymedzené miesto 
v celom komplexe politickovýchovnej a kultúrnej práce. Vytýčilo sa viacero 
nov)rch úloh, boli dané perspektívy nebývalého rozvoja ľudovej umeleckej 
tvorivosti a zdôraznil sa jej rastúci význam v rozvoji socialistického umenia 
a v komunistickej výchove všetkého ľudu. Ľudová umelecká tvorivosť musí 
zohrať významnú úlohu aj pri organizovaní stále vzrastajúceho pracovného 
voľna. Má pre to priaznivé predpoklady, lebo je založená na tradičných 
i nových umeleckých formách, na individuálnych záujmoch a záľubách členov 
spoločnosti, ktoré usmerňuje a uvádza do súladu s potrebami socialistickej 
spoločnosti. Ľudovej umeleckej tvorivosti pripadla aj veľmi významná sociál
na funkcia. Je dôležit)'m aktívnym činiteľom v rozvoji bohatého kultúrneho 
a spoločenského prostredia v obciach i závodoch. Je jednou z nových foriem 
estetickej vých ovy ľudu. Pri správnom ideovo-umeleckom a programovom 
usmernení stáva sa dôležitým prínosom výchovy k socialistickému vlaste
nectvu. Dáva široké možnosti uplatniť sa každému členovi socialistickej spo-
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ločnosti a J·e J"ednou z for1"e hľ d' · · · , . . m vy a avama a z1skavama talentov z ľudu 
ĽUS~ s~xe rosk~tUJC .m.noh? podnetov pre prácu profesionálnych umelcov. . 
t . yr~ ~a .~o ov boJOVeJ cesty Komunistickej strany Ceskoslovenska _ 

a
0 ;:d:la~~~~~b~j! :~:~~i:l~;t~~~~n~~ftúzr~:s~s~!t~ráva prol~tari.átu n~ kultúru 

socialistické obsahom. Nespočetné úspech . ' _zakuml ;me narodne_ formou, 
· h · •• • · .. ••. Y naseJ u tury a um ema doma 
l vdz~ r.amc1 S? ~aJvacs1m svedectvom, že kultúrna politika KSC kto · d l 
~~:lc:~ť :k~rl:J~e:~k t~ajvyš~ej. kdu!túrno-~meleckej pr?dukcii p;ofesi~~~l:;c~ 

. ' . a erov, Je Je me spravna a tak Isto ús ešn. k ľk, 
: ysledky ~mdovama socialistickej ekonomiky. Doterajšie úsp~ch a ~ ~ v~ e 
ze P?~ ~astavou Komunistickej strany Ceskoslovenska . y su zar~ o?, 

:ltr~Y~~~a~~e~kľocsi.ialyli"zzma splnen!e. hisltor!ckej úlohy - dovŕšitt~t:~m:'~~~~iú~?~ 
u v naseJ v asti. 

Naše vzťahy k strane 
Oslavujeme 40. výročie založenia Komunisticke' C 

Toto výročie oslavujeme 
5 
hrdosťo d . l strany eskoslovenska. 

výsledkov nášho socialistického bu~ov sr. Cl, napJ~ICn_í radosťou z docielených 
komunistickej budúcnosti Ná. ľ d va~m ~ na sem perspektívou neďalekej 
ťazstvá na ekonomicko~ i :ultuu' r' ve efny stranou, dosahuje nevšedné ví-

. . nom ronte uvoľúuje sv · t · · -1 
a vytv~x_:a Sl životné P?dmienky, hodné tejto 'skvelej e och OJC vorive Sl y 
k ~:myť a~ s~ nad h1stóriou. 40 rokov našej KSC. K~ľko y~vrdých b · 

o o o eti, namah a utrpema za víťazstv k t • 'h k . OJOV, 

:á~~~:~~s~~ ;o~~~~~o::ireoJ;a~?J~~e~: čl?~ľ
0

e:a,u z~~~:ajdstn~a~~bor~a~:~~~ 
l . k l . . mys am sa l na tým čo mne ak 

Vumeľae coSvoima . ':1 turne~u praďcovníkovi darovala naša strana. Je ~oho skutočn oe 
· JCJ nesmierne v ačný .• • b · 'l . 

~!':.~~::in: ~7~:!~k:~~j;~:dki1!!~~:::~~l~l:f?\~~~~F::"kť u k~~::~~ 
Veď ako mak by boli vznikli m · '. . . c~ Y po ro ovy svet. 
fonické diela (kantáty Zem m~~= ~~jo.cet.;j_~ pies~e, mo}e kantátové a sym-

~:~~ý ~~~~~:f~~i~t~~~d;.~J-~~mLl~I. ~~l fó~!~o;~š:tt~~~:~~ľn~)~~~:r::~~jl 
. • ť . , spo u s mm preZIVaJu našu rad t · 

sucasnos 1 zasnívane hľa dia do blízke· k · t · k · b d . . B os nu n~šej KSC, ktorá neustále zdôrazňo~al~m:n~~~~a:~u -~ ucnos.tl. lah?rečí~ 
vyznam umenia, predovšetkým hudob éh . h . J . ve~k?' •. spolo_censky 
ho nevšedne podporuje a SVOJ'imi r:;údroy,mJ~ o edmo~wdn?lneJ u~mnosti, ktorá 

. h . •. l ra aml ava vzacne podn t 
re JC bo rozkV~J a .Slľok_é chápanie. Náš socialistický spoločenský poriaJok 

ava o rovs e moznosti plného ro v"ť 1 k'h N:· · · · ľ d . z 1 Ia ume ec e o a kultúrneho života 
k ~shpraCUJtCl u vyt~o~Il nebývalé tvorivé a pracovné podmienky pre všet~ 
J~c. ume cov a tvorivych pracovníkov - i to je veľké víťazstvo našej 

Nuž pozdravujeme našu jubilujúcu KSC, pozdravujeme ·u · · · 
:rdca. So~ , p_r~s~:d~ený, že všetci statoční hudobní umelci] kr~č~-~rimn.eho 
ze nasledUJU JCJ Zlaľ!Vý príklad, príklad nadšenia, obetavosti a lásk~U kS ľ:~~: 

Dezider Kardoš 
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. . Pri príležitosti veľkého a slávneho jubilea Komunistickej strany Cesk?
slovenska staviam sa i ja do nedozerných šíkov vďačných gratulantov. SvoJe 
myšlienky a city, ktoré v tieto dni prež~vam, chcem uviť do ky~iyce tó~ov 
a postoí.v, pulzujúcich dnešným naším ŽIVOtom: rád. by som totiz n~pisal 
pri príležitosti tohto jubile~ operu so. súčasnou t?mat1kou a odovzdal JU .. s~ 
všetkou skromnosťou v den, keď cely pokrokovy svet bude oslavovať pat
desiate výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. 

Ján Cikker 

. Pri slávnom 40. v)•ročí Komunistickej strany Ceskoslovenska pripomínam 
si znova a znova bojovú cestu našej komunistickej strany od jej založenia 
až po dnešný radostný život. Bol to urputný zá~as o najľ?dskejšie. práva 
pracujúcich s buržoáziou, boj o skyvu chleba! prava ~a p_racu a prava ;fia 
slobodu. V tomto boji položilo 25 000 komumsto~ svoje z1voty l_en z? ČI_as 
Gkupácie v koncentračných táboroch. KSC, kedysi ~ren~sled?vana, z_vlťazila 
a nesie prápo.ry víťazstva, pokroku, slo~ody a ":setkel~o sľ_achetneho, čo 
sú· t;chopné vytvoriť ľudská ruka a ľudsky um. J eJ patri moJa vďaka, ona 
sa stala živiteľkou všetkých mojich tvorivých snáh. 

Teodor Hirner · 

Bolo to práve pred štyridsiatimi rokmi, keď prišiel do mojej rodnej. dediny 
súdruh Gottwald, aby založil Federatívnu robotnícku telovýchovnú Jednotu. 
Ako deti sme sa chodili dívať na cvičenie komunistov, na ich pochody pod 
červenými zástavami, na ich slávne Prvé máje -~ ~šetky zhro~ažde~ia. Moj~ 
rodná dedina, ako dedina robotníkov, pracuJUCJCh v papieroveJ továrm 
v Harmanci, od tých čias bola a zostala komunistická. To boli prvé semienka, 
ktoré zasial život do môjho myslenia od útlej mladosti. Preto po oslobodení 
našej vlasti Cerveno':l armádou _d~vam svoje -~ily stra? e, inšpiráto;ke n~:>Vého 
socialistického umema. Preto aJ Jedno z moJich prvych hudobnych d1el po 
víťazstve robotníckej triedy u nás - Kantáta o Gottwaldovi - ospevuje 
nezabudnuteľného vodcu československého pracujúceho ľudu, jeho boje 
a víťazstvá. I ďalšie diela, čo som vytvoril a čo hodlám vytvoriť, sú len 
nepatrnou. splátkou vďačnosti. a lásky v k. stra? e. z~ no:vý, šť~stný život mojich 
rodákov a všetkých pracujúcich Y naseJ socialistickeJ vlasti. 

Simon Jurovský 

Iskrenne pozdravujem našu rodnú Komunistickú stranu Ceskosl~venska 
z príležitosti 40. výročia jej založenia. A nie náhodou j.u pozdra~uJem na 
prahu kozmického veku, začaté?o 12. a~rí_la ~961 sovietskym .clovekom, 
vychovaným ideou slobody a m1eru, ktora Je. zakl~dom mode~neJ ~ pokro
kovej filozofie marxizmu-leninizmu. Iba táto f1lozof1a mohla pnprav1ť a pre
kliesniť cestu tej to novej epoche. . .. 

Túto ideu a jej šíriteľov v našej vlast~ ta~mer tri desia~k~ rok~v ntČI~ 
ohľíom a mečom. Veď obludnú formu mčema sme poznali 1 po tieto dm 
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'". k_ontra.revolúcii pro.ti hrdinskému kubánskemu fudu, podnecovanej impe
nal~~tamJ. I.~e~ slobody a mieru však nielen v našej vlasti, ale i v mnohých 
ďalsiCh kraJinac~. napok.on pre~sa zvíťazila. Musela zvíťaziť, aby zachránila 
ľudstvo od novsiCh for1em fašizmu a niči\·ej vojnovej skazy. Zvíťazila aJ· 
na Kube! 

.zay.:'ífazstvo t.akej to idey hodno teda pracova( i bojovať. Snažil som sa 
p1:d o~Jť ruku k d1ei~I už v začiatkoch svojej umeleckej tvorby. Svojimi skrom
nym' schopnosťami chcem i naďa lej pomáhať vífazstvu idey komunizmu na 
celom svete. 

Alexander Moyr.es 

, ~(?žd)· z _nás cíti svojským sľôsobom prí~~mnos ť st1·a uy v sebe, v s~·ojej 
p1 ac1. Pozn am umelcov, v k torych sa otvor1h nové s vetv nove' c·t · 
h kt · 1 · • , 1 y a nove 

e m·a ero~e v .aslnosll_ v tedy, keď sa presvedčili, ako úprimne myslí strana 
na blah?_ vsetkych ľud1. Na rn1'ía a moju prácu vždy najviac pôsobí to keď 
say za~ysľam, n?d humanistickým dosahom straníckeho vedenia našej' s _ 
locnostJ. _Ked VIdím, ako sa červenajú líčka batoliat ,, 

1
·asliach k ď ."d~o 

k . l ' h j 'J h v• • • ' e \l Im 
113 roz '' nutyc . u mc , nas.1ch p10merov, keď vidím veľké diela našej v)'-
s.!.avby, za ~knam1 n~vyc? dom.o:' kvety, keď som očaren)r stovkami tele
\ 1zn?'ch a.nten v .~estach 1 na v1dwku. Robím si z toho všetkého uzáver, že 
kt~ llumost . a so~wlna spravodlivosť vstupujú otvorenými dverami do všet
k.~·c~ dom~cnos.t1. :\ko by m oh?l človek v tej to veľkej dobe stáť bokom ? 
~ ed , ho vs.et~w pnam p~·ovokuJe, aby ? enn c prikladal ruku k dielu, aby 1 oz~~-val , S\ OJe ~f'dom?st! , aby ~enne b!lancoval, čo spravi l pre súčasnosť. 
l ndiv!dualna praca kazdeho z nas sa sustavne prelína s prácou kolektívu, 
.net:čune nad spoločnosťou_, ale sme v nej, a čím hlbšie nás vedú kolektívne 
1ydealy a y~olekt1vny humaruzmus, tým sa nám lepšie pracuje, t)rm viac sa mô
zeme tes1ť z osohu, ktorý strane i spoločnosti prinášame. 

Zdenko Nováček 

!~. 40. výročiu založen ia Komunistickej strany Ceskoslovenska čo najsrdeč
n ~J Sie. bl?~oželám. Son: nadsený, že do tohto v)rročia spadá uskutočnenie 
,?a\·neJ tuzby a !an tastiCkého .sna ľudstva - prvý let človeka do vesmíru. 
~al~ ako bol vzn.'~ KSC podnuenený Veľkou októbrovou socialis tickou revo
~~cJ?u: bude gemalny skutok sovietskych technikov a so\·ictskych pracujúcich 
Zlar1vym ':zorom pre ďalší rozvoj techniky a kul túry na celom svete. lelal 
b?' so~. SI, ab?' sme m~, umelci ~ adekvátnym spôsobom zareagovali na 
~sctky cmy a vysledky KSSS a KSC. Ak uvážim, čo všetko znamenala vedúca 
u ~oh a s.trany . .Pre rozvoj a popula rizáciu hudobného umenia vôbec a pre 
liJasn?;'"'Ie m~JICh oso~n~~h :vor~vých problémov, treba, aby si všetci, svorne 
ďa~UJUC, opato~ne .sľuhih_, ze _z~sadám Komunistickej strany Ceskoslovenska 
~os t?neme ve~m , lebo. v mch v~~~me _zá.ruku vzniku zdravého, si lného a pokro
l,oveho umema, ktore bude sluz1ť zauJmom ľudu a veci mieru. 

Národný umelec Eugen Suchoň 
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GABRIEL:\ MOZIOVA 

Viac pozornosti masovej piesni 
, hl f , . masová pieseň svoje ťažisko, ktor)·m 

Ako každá umelecka, o as ~ ~a abo . O\·al za svoje pol itické presvedčen ie. 
bola piesel'i. pro~et?ra. 1, out? ~~e~n~~ · ieová t~~dencia, spojená s dejinami 
Pre túto p1esen l ~ prJznacn.t ~:~í~·~n~i . e · d'alšieho boja. l\lyšlienka, ktorá 
robotn.ícke.ho hnulla a, s per: p . a vedo~ia n~ás a stáva sa hmotnou silou. 
je v plesm zhudobnc.na, zm,ocnuJe st , ' b zmeniť svel a získava veľk~·. často 
Spoločný sp~v s.a stava praporomd_uz y ra' politická pieseň. Niet veľkého 

• 1 vyznam Tak sa ro 1 maso\ . 1 • , . az prevra ny . < : < ·r . 1 a svoje ciele nov)·m1 revo ucnynu 
ľudového hnultn, ktore by ne mam est o\ a o z 

pies1'íami.1 
• . k k bojová piese11 nastupujúcej 

~Iasová pieseň u nás sa rodí sp~cmt ·u a ,o h d štraJ'kové zhromaž-
. . · d .• : na masove protestne poc o y, . . 

robotmcke] tne y, m.cena, . V b .. f bui'Žoázii v období kap1tahzmu 
denia a bojové mamfestane. OJI .ľro l b'l' . , . účinkom a zárovei1 

. d.l • 'tú ú)ohu SVOJim mo l IZUJUCim zohrala nesm1erne o ezl . · · b ·· ·oli panujúcej spo-
emocionálne obohacovala lrodbľot?íc~tdJ tl'led~n~stJJ. eJ· OPJ~sf;nia. Po roku i945 
l • . V l mto sa odzria UJe Je nozna f k . h ocnostl. o 19!. 8 .. ť ~· ko presúva k typu budova te s ·eJ poc o-
a hlavne po roh: u t .sa Je} a;•s . e úloh . v prvom úseku boja robot-
dovej piesne. Keď sp.lnd a P!e~~n svok ok~ Jo vedomí človeka, zba\·ujc sa 
níckej triedy, prehlbuje nove. Iheyd po r d . ľuďmi a pomáha organizo,·ať 
starých predsudkov, borí prle ra y me Zl """'""' __ ·..,.,.....,..-.ll~~~~iiiiiiiiiiiiíiiiii 

b ! lkoly ktorý sa uskutočnil " riJDCI 
Ziber z koncertu družby košickej a. bratlsiB'lls kej 111. h;::o ~~ hudob~ej §koly v Bratislave s dlri~lebn-1 
osláv 40. výročla KSČ. Na snilnke zlacky orches t er a s r . Foto: Pr '1 
tom J. Kowalsklm 
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ľudskú prácu i obnovu životných síl. Tak vznikajú nové masové piesne 
výstavby.2 

Pieseň sa v týchto rokoch stala agitačným prostriedkom na uskutočnenie 
socializmu a nositeľom nadšenia a elánu pri budovaní základov ' novej spo
l očnosti . Na veľkej rozmanitosti príležitostí a situácií, akými boli národno
politické slávnosti, mierové manifestácie, májové sprievody, sa odzrkadľo
valo pevné odhodlanie ľudí, budujúcich nový svet. Tu všade bolo potrebné, 
aby pieseň adekvátne vystihla nové ovzdušie, aby viedla masy k cieľu. Pod
statným tvorivým zmyslom piesní tejto doby bolo zovšeobecniť základný 
morálny profil ľudí, usilujúcich sa o víťazstvo robotníckej triedy a socializmus. 
Nový politický a spoločenský život ľudu, ktorý sa navonok prejavoval 
v manifestáciách, sprievodoch, zhromaždeniach, v hnutí ľudovej tvorivosti, 
ktoré začalo zasahovať závody, vidiek, školy atď. , vytváral tie tvorivé príle
žitosti, pri ktorých mohla pieseň zaznieť. V tomto období ide hlavne o pie.mc 
budovateľské a pochody, ale uz v týchto časoch dochádza k pokusom o žún
rové obohatenie od piesní hymnických ku kantátovým, lyrickým, pionierskym, 
až k piesni estrádnej. No vá štýlovosť masovej piesne je úzko spojená so 
všetkým novým a revolučným v našom živote. 

Na rozsiahly obsahový okruh našich piesní vplývali aj sovietske piesne 
ako piesne prvého socialistického štátu na svete, ktoré prenikali a prenikajú 
k nám a šíria sa. Piesňové tradície ruského národa vznikali rozličnými cesta
mi : umelecká piesňová tvorba zo všedného života, mestské muzicírovanie, 
hlboko preniknuté ľudským emocionalizmom, nakoniec spôsob života ·ruských 
revolucionárov a študentov, ktorí tvorili v roku 1905 bohaté rezervy svojskej 
štýlovej masovej politickej piesne. Veľká októbrová socialistická revolúcia 
r. 1917 otvorila novú éru v živote ruského ná1·oda, otvorila širokú cestu 
k novej piesni, novej piesi1ovej tvorbe.3 Táto pies1'íová tvorba zanechala svoje 
znaky aj nn tvorbe našich piesní. 
Konečné dosiahnutie vytýčených cieľov kultúrnej revolúcie kladie väčši é 

nároky aj na masovú pieseň. Poslanie masovej piesne už nie je ohraničené 
len tým, že sa spieva pri určitých slávnostných alebo politických príležitos
tiach, aby 1'íou ľud manifestoval za svoje politické ciele. Takto ponímaná 
masová piese{t vôbec nenaplňuje spevnosť más, lebo masy sa obracajú 
k piestiam, ktoré sú akosi bližšie ich dnešným spontánnym potrebám a · spev
nosti. Poslaním piesne dnes je tiež aktívna spoluúčasť pri vytváraní charakteru 
cloveka. Svoje poslanie splnia tie piesne, ktoré zapôsobia hlbokou umelec
kou pravdou a vyjadrujú rozmanité stránky skutočnosti. Ide o piesne, ktoré 
by prenikali a boli výrazom všetkých radostných i strastných chviľ života. 

Od masovej piesne nemožno dnes žiadať jednoznačnú žánrovú vyhrane
nosť . Nebolo by to správne a nezodpovedalo by lo súčasnej potrebe a náro
kom, aké sa kladú na dnešnú pieseň. Ako u všetkých foriem umenia, aj 
u masovej piesne je obsahovým jadrom zachytenie súčasného života, všetkých 
jeho stránok v tej-ktorej vývojovej etape. Masová piesell v časoch dosaho
vania ci eľov kultúrnej revolúcie má nové, širšie poslanie. Náš život prechádza 
prudkým tempom vývoja, a to, čo bolo snom, sa stáva reálnou skutočnosťou. 
Výstavba socializmu, kultúrna revolúcia, socialistický rozvoj dediny, technika 
a tómového veku, lety do vesmíru, to všetko má vplyv aj na umeleckú 
tvorbu. A tak sa aj k piesňovej oblasti a hudobnej reci masových piesní 
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vytvára nový vzťah, obohatený o nové znaky. Dnes je úlohou sklada teľov 
vidieť mnohostrann osť životných javov, v ktorých sa človek vyvíja a podieľa 
na politickom a kultúrnom dianí. Tvorivá snaha umelca adekvátne zobraziť 
tieto pokrokové tendencie si vynucuje piesne mnohotvárnejšie, rozmanitejšie 
a žánrove bohatšie. i\'Inohoznačnosť poslania novej p iesne budí dojem, akoby 
sa vymykala zo žánrovej oblasti, označenej termínom "masová pieseň", 
pokiaľ sa chápal a často ešte i dnes chápe príliš úzko. Na základe tohto 
faktu sa môže zdať, že skladatelia dnes vôbec nepíšu masové piesne. Je 
fakt, že v tejto oblasti nám chý ba kvantita. Súčasná aktuálna pieseň prestala 
byť u mnohých skladateľov kompozičnou nevyhnutnosťou oproti obdobiu 
okolo 1948, no predsa nie je m ožné tvrdiť, že skladatelia vôbec prestali písať 
masovú piesei'i. Ani teraz nie je možné zrieknuť sa jej ideovo-umeleckej 
účinnosti. Dnes ide o širšiu obsahovú oblasť a pôsobno!' ť masovej p iesne. 
Pod tento pojem sa neradi a len piesne úderných pochodov a pod., ale celý 
rozmanitý obsahový okruh dnešných piesní. Obsah pojmu masovej piesne 
sa teda rozširuje a hudobná oblasť tvorby týchto piesní by sa dala označiť 
tiež názvom "súčasná spoločenská pieseň" (s ktorým, pravda, tiež nem ožno 
jednoznačne súhlasiť) . Pozor však na jednostranné chápanie tejto hudobnej 
oblasti, ku l<torém u zvádza zaužívané úzke chápanie termínu "masová pie
seň". Posky tovaná obsahová variabilita umoži'íuje vznik v iacerých piesní, 
ktoré tvoria stupnicu odtie1'íov od piesní, udržujúcich ešte súvisl osť s oblas
ťou pochodovej budovaterskej piesne, cez piesne vojenské, detské, lyrické, 
úpravy ľudových piesní atď. až po estrádnu pieseň. 

Masovej piesni, chápanej v širokom zmysle slova, nie je možné jedno
značne určovať formu. J e však možné predpisovať jej podmienku spievateľ
nosti - teda umeleckej prístupnosti. Otázka prístupnosti umenia je jednou 
z najdôležitejších otázok pokrokového umenia vôbec a umenia socialistického 
zvlášť . Umenie, ktoré sa tvorí pre mnohých, musí byť prís tupné. Je nevyhnut
né, aby bola pieseň spievu.teľná kolektívom a aby ju masy prijímali. Otázku 
prístupnosti nemožno, pravda, chápať apriórne v tom zmysle, že pieseň, 
ktorá má jednoduchšiu melódiu, harmóniu a kompozičnú faktúru, je prístup
nejšia a ľahšie sa dá zapamätať ako pieseň po tejto stránke zložitejšia. Po
zornosť si získajú piesne, ktoré pravdivo, výstižne zobrazujú skutočnosť 
v jedinečnom umeleckom nápade. 

Poslanie a funkcia masovej piesne je dnes omnoho sirsia ako v povojno
vých rokoch. Môže byť práve takým dôležitým výchovným prostriedkom, 
ušľachtilou formou zábavy a vyplnenia voľného času po práci ako ostat.né 
žánre malých fori em. Siroké pole pôsobnosti má hlavne v početných profe
sionálnych a amatérskych súboroch, ktoré dnes u nás máme. Nové masové 
piesne, i keď už nie sú také dôležité ako v prvých rokoch po oslobodení a po 
r. 1948, sú predsa ešte vždy potrebou, ktorú by skladatelia nemali zaned
bávať. 

l J. Stanisla\" : State a kritiky 
2 . Tamže 

. . ~ l , N.e.stcv: ;\f asov Íl pieseň 
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G US TAV KRAJN IA K 

O vedeckovýskumných úlohách 
ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 

Pri zostavovaní návrhu plánu vedeckovýskumných úloh Ústavu hudobnej 
vedy SAV pre III. päťročnicu a pre rozpis na rok 1961 sme vychádzali 
z mno~ý~h ~ľadísk: z ktorých spomenieme tie najpodsta tnejšie : 

1. Rteseme aktualnych a naliehavých otázok nášho súčasného hudobného 
života v rámci dovŕšenia kultúrnej revolúcie; 

2. Spol?č~nská dôleži tosť a dosah výsledkov vedeckej práce; 
3. ~~xima!na pom~c ve~y praxi .a .P~edstih vedy pred potrebami praxe; 

•. 4. Z~::.ad~ Je~noty rtadema, koordmacw a kontroly vedeckej a výskumnej 
cmnos.tl. z. Je.dneho centra, ako aj jednotná sústava vedeckých pracovísk a 
koordmac1a Ich práce; 

.s .. ~P?l?~r~ca . s pracoviskami CSAV, ...-ysokými školami a zainteresova-
nymi mslltuciaml; 

6. Kolektívne a komplexné chápanie úloh ; 
7. Efektívnosť výskumu; 
8. Sp~áv?a pr~p~rcia medzi dokumentáciou, budovaním základných fondov 

a teorettekych štud1í ; 
9 .. Plánovitý rozvoj jednotlivých vedných odborov a iné. 
Tieto ?spekty sme zladili s celkovou charakteristikou a činnosťou Ústavu 

hudo~neJ ve~y tak, aby náš plán vychádzal a vecne i formálne nadväzoval 
na S.tatny p!an ":ýskumu a Päťročný plán vedeckovýskumných úloh CSA V. 
ĎaleJ s~e SI boh vedomí .to.ho, že nemôžeme rieši ť všetky úlohy, ktoré sa 
vyskr.tn~;~, a pret_? srn~ pľl ICh výbere venovali veľkú pozornosť v súlade 
'> nasimt personalnymi a technickými možnosťami a s prihliadnutím na 
perspektívny plán rozvoja nášho pracoviska. 

K ~omu ~me pr.ispôsobili aj vnútornú organizáciu nášho ústavu. Pôvodné 
deleme na Jednot,h:'é oddelenia nám toho času nevyhovuje pre ich nedobu
dov~nosť .. Rozh?ol~ sme sa. preto vytvoriť z nášho ústavu jednoliate nedeli
teľne n~~ZI~olog•?k~ pracovisko, ktoré je a ako celok bude schopné opera tívne 
~ mob1hza~ne rteštť mnohé aktuálne i nárazové práce. Budeme pravda 
mterne dehť pracovníkov podľa riešenia vedeckov)·skumných úl~h ktoré 
mo zeme zhrnuť do troch základných špecializácií: ' 

a) súčasná ~udba a teória hudby; 
b) etnomuzikológia; 
c) hudobná história. 

Y k~á.tkosti s:pome.nie~e ~~r?z ve.deckú nápi~ Ústavu hudobnej vedy a jeho 
ortentaci~ na. ~~~se~u~ dolez1ty.ch uloh z hľadiska potrieb našej spoločnosti . 
V III. paťroc~ICl. Sl u.s~av beľle za osobitnú ú lohu pomáhať pri pretváraní 
~yslema . a ct tem a n:sho ľu.du za p~moci hudobného umenia. Vo vývoji 
slov~n_~keJ hudb,r mo~no. konstatovať, ze v tvorbe, ako aj v umeleckej inter
p~eta<:u , ; me uz d.osiah.h výrazné úspechy, no veľmi zaostávame na poli 
vseobecneho pozdv1hnut1a vkusu a umeleckej úrovne širokých más: V tomto 
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· • · d" ôsobenia hudby na čo budú zamerané aj 

:~~~~~e hS:d~~~:;~~l~oro~gi~~é~~n: ~ociol~gi~l~ého , c~h·r~~~e~~di; a,š;~~~~~~nj~ 
úlohou je ideovo-teoretiCky zhodnocovlaťksucasn_y , yh l. J pedacr~gickovýchov-

. · • · l '" · h proble'mov ume ec o-tvortvyc "' . pr1 rtesem pa ctvyc . . . , · · • · h db v mmu-
ných a odkryť najprog~·esívnej_š ~~- r~al,ts~c:{é t~~~~~~~e nts~~ h~Idobné žánre, 
losli. Budeme systemattcky roz.vtjat 'e_ e . ne estrádna zábavná a tanečná 
l · · · ·• · " dosah ako su masove p1es , • · . . dore maJ u naJSirsJ • , : , b ·y Lu dovej umelecke j tvorivosti. 

hu#:.r š~e~~~a~~;~~t ~~~r;;ia~~~~~:d;or~~~: tvho~rbd~s=~~eti~~ :ie~::: ;~~~~~Ý~~ 
l d kl , ť hlaYný doraz na stu te SJrste ' . . dk >U e . as . < "k . h l ,": pričom využijeme aJ prostne y 
problémov hudobneJ estett ·y a psyc ko o~~e, l kt onil·y V roku 1961 sa 
modernej techniky, hlaVlle e\ektroa ustt y a e e r ~ . 
bude pracovať na týchlo problémoch: SNP l 

Zhodnotenie skladieb slovenských sk.l adateCľov k 15. výročiu l a os o-
hodenia CSSR a k 40. výročiu založema KS ; 

Sociálna funkcia hudby; . 
Súčasný stav a problémy súborov ĽUT ; , , 
Dramaturgické problémy nášho reprodukcneho umenia ; 
Slovenská pies{wvá tvorba po roku 19~~ ; . , . b . 
Výrazové a choreografické problémy suc~sneJ tanev~neJ tvor y' 
Hudobnov)·chovné problémy a hudba ?~šho storocta.;v , princípov zá-
Elektronická a konkrétna hudba (krttlka kompoztcnych 

padnej hudby); , b 'h v• t . 
Spoľahlivá dokumentácia súčas_n~ho hudo k~eál~;~~o ~~oblémoch súčasnej 
Usporiadanie odborných semmarov o a u 

hudby. . . k . , · b de ďalej pokračovať v dokumentácii 

l 
V etkn~ncl11uzľtukdool~~~~e~u~~~~)rcs~ a ~~nečných prejavov a v ich teoretickom 

s ovens Y • . • 1 t · e pripadne v na-, Pod dokumentáciou rozumteme yys mm v eren '. . h d b , 
ss/o~c~~%~i~ (filmovanie, nahrávanie, zapisovani.e), lr~nskrtpct~,h . uzvou{o~ 

. d · l · · uYere1novame notovyc l 
a textovú a?~lýzu , trte en~e, wm~::~~'tfť aa dokumentovať klasický folklór, 
vých matertalov. Takto . c c~-~e l a) Slovensku stráca. Sústredíme sa však 

ft~;' vs;skvJ~~~as~j~;~~0~
1

~~ t~;iv?.sl~ a _na teoreJ~:tú ~t~~~: :~~~~~~ 
hudobnej predstavivo~tt , . kto~y Je doleztly ta~ p_re ~u , odnej hudby. 

no~ot~~~~ttefa al ~;~:e~~~rt;;:c~~:U:i~v~~~~~;;~~ ~~~klóru sa budú reali-

zovať v rokoch 19~1-19?5 t~kto: · k slovenského hudobného 
Celoslovenský uzemny vyskum a prtes um 

a tanečného folklóru ; . , , " ., z l' . 
a) oblastn)' prieskum: brattslavska oblast , Sarts,. e~p tn , 

b) tematický prieskum: Tekov, Hont, Gemer, Llptov ' . Sariš ; 
c) inštrumentálna hudba: Považi~~ stre~né Slov~n~ko, Zempltn, 

d) Oblaslnv prieskum tancov_: Spts, S_artš, Zemphn , . k h 
J k ľ d hudby maďars ýc e) výskum ukrajinského etmka a vys um u oveJ 

spoluobčanov. . . b ' h f Jkl ' 
Typová a štýlová charakten s.ttka slovenského hudo ne o o oru ; 
Kategórie hudobného myslema; 
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Syntetické spracovanie slovenskej ľudovej inštrumentálnej hudby, tan
<'O\" a pohybove viazaných hie r pre Ceskoslovenskú v lastivedu ; 

\Jonografické spracovanie hudobného a tane<;ného folklóru na Horehroní ; 
\'ydávanie edície Slovenské ľudové piesne z nových dokumentačných 

fondov; 
\"~·dúvanie edície Slovensk)rch ľudov)rch pi~snj zo starších fondov (Bartók, 

SloYenské spevy); 
\'ydú\'anie edície Slovenská inštrumentálna hudba a tanec z hľadiska 

st)·lového a regionálneho . 
. \ k dnes zdôrazňujeme riešenie súčasn)rch problémov hudobného života, 

neznam ená lo, že možno zabúda( na sústavné prehodnocovanie našich kul
l úrnych dejín. V hudobnohistorických výskumoch príliš zaostávame oproti 
susedným národom, preto bude pott·ebné urýchlene preskúmať hudobné 
pamiatky doma i v zahraničí a uverejni ť Kata lóg hudobných prameň ov na 
Slo\'ensku. Dalej treba uverej r'iovať z výskumov čiastkové kapitoly , a to 
hl avne tie. ktoré poskytujú obraz o realistických a pokrokových tradíciách 
nas<·j hudobnej minulosti. Takto sa postupne spracujú všetky pramene a ako 
\·~·ústen i e celého vývoja sústredíme sa na dejiny hudby XX. storočia až 
po sú casnosť. Doterajšie výsledky hudobnohistorického výskumu ukazujú, 
ze Slovensko nebolo takou zaostalou kultúrnou oblasťou, ako sa to neraz 
m ·ádzalo, ale malo bohatú hudobnú minulosť, ktorá dôstojn)·m sp5sobom 
prispela k vývoju hud obnej kultúry v stt·ednej Európe. Dobuduje sa katalo
gizačná sústava evidovaných pamiatok (ka ta lógy autorské, vecné, žánrové 
i slohové) a uskutoční sa základná identifikácia skladieb domácej provenien
ciP. Rozpis problémov na najbližšie roky je tak)rto: 

\"~rskum a súpis hudobnohistorických pramet'iov na Slovensku i v Ma-
<rarsku ; 

Katalóg hudobných pamia tok na Slovensku ; 
.\áčrt dej ín opery na Slovensku (pre Náčrt dejín divadla); 
Spo ločenské a estetické problémy hudobného klasicizmu ; 
SckYCncie na Slovensku . 
Okrem u\·eden)·ch úloh treba aspoň v krátkosti spomenú C aj inú vše

strannú činnosť nášho pracoviska, a to edičné a popularizačné práce, pred
nášky na vysokých skolách, členstvo našich pracovníkov v 'rôznych odborných 
a poradn~Th komisiách, kri tická činnos(, relácie pre Ceskoslovenský rozhlas 
a tele\·íziu, pre Park kultúry a oddychu a podobne. 

\"Setky spomímwé vedeckovýskumlié úlohy Ústavu hudobnej vedy SA V 
majú cel kove prispieť k ďalš iemu rozvoju našej hudobnej kultúry, .a preto 
ieh treba systematicky rozpracovávať a výsledky čo najskôr uplatňovať 
\' praktickom živote. Pre dosiahnutie tohto cieľa chceme zapojiť a sústrediť 
vsetky t\·orivé si ly. Skutočnosť , že naše vedeckovýskumné práce sú zaradené 
do jPdnotného plánu Ceskoslo,·enskej vedy, má Yeľký význam. T)·m sú dané 
\·hodné predpoklady pre dosiahnutie optimálnej vzájomnej koordinácie a 
lepšej or{ranizácie práce. Tieto no-vé podmienky nám dávajú aj nové metódy 
spolupráce tak medzi jednotlivými pracoviskami Akadémie, ako a j medzi 
príbuzn)•mi katedrami vy sok)rch škôl, rezortných inštitúcií a umeleckých 
sv~i zov. Ide nám o úzku a premyslenú spoluprácu. o riešenie niektor)rch 
úloh. kt oré majú c<'lkov)· v)·zrHllll pre československú hudobnú kultúru, 
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o usporiadanie odborných seminárov, o vzájomnú účasť na vedeckých radách 
a podobne. Takáto spolupráca by bola všestranne prospešná a zabránilo by 
sa zbytočnému triešteniu síl. Prvé úspechy v tomto smere už môžeme za
znamenať v spolupráci medzi naším ústavom a Katedrou hudobnej vedy 
a výchovy Filozofickej fakulty univerzity Komenského, a to napr. pri pre
rokovávaní otázky vytvorenia špeciálneho pracoviska pre hudobnú akustiku. 
Ďalej tu treba spomenúť návrh Predsedníctva IV. sekcie SA V, aby pri našom 
ústave započala činnosť údborná komisia pre otázky súčasnej hudby, ktorá 
by združovala popredných vedeckých pracovníkov, čím by v ýsledky mali 
celoštátny dosah. Iste prinesie plodnú činnosť aj Zmiešaná maďarsko-česko
slovenská komisia pre koordináciu v oblasti hudobnej vedy. Bude osožné 
určiť si konkrétne spoločné akcie i s hudobnovedeckou sekciou Sväzu slo
venských skladateľov a zladiť niektoré naše spoločné problémy . 

Z našej strany urobíme všetko pre úspešné splnenie vytýčených vedecko
výskumn~-ch úloh, pričom efektívne a hospodárne využijeme všetky f'rostried
ky. Pracovníci Ústav u hudobnej vedy Slovenskej akadémie v ied si plne uve
domujú svoju spoločenskú úlohu a budú rozvíjať nové poznatky vedy pre 
bohatší intelektuálny a citový život nášho ľudu. 
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Podmi~nky a 2ásady vydávania autentickej 
Iudovej hudby na gramofónových platniach 

{K pripravovanej ed fcii slovenskej ludo'l>ej hudby) 

T~k ak~ ra.trí k základným cieľom etno
muzikologickeJ práce vydávanie a rozbor 
fudo'ich. piesni a inštrumentálnej hudbv 
v kruzneJ. f?rme, ako sú hudobné zápisy 
a tra~skripcie, je tak isto dôležité aj v _ 
dávame zvukov)·ch prameňov ľudovej hu~
by. Ob~ fo~1Y prcds!!lvujú sprístupnenie 
prac?vnych vysledkov siršcj verejnosti i od
bormkom a predstavuJ· ú reali' 'lác' " 

• , " .4o tu , prc-
ncsemc vyslcdkov etnomuzikologického v)•-
sln~'?u . d_o pra_xe. O tento materiál preja
V UJU ~UuJ:~u '!!Cien skladatelia, reprodukční 
umelci, ucHcha, kultúrni a osvetoví pra-

~?vní~i a s~?.ry ľudovej umeleckej tvo
llvosu, ale. llJ Sl~oká verejnosť. Ako príklad 
chceme uvie~ť, ze za posledných 10 rokov, 
a .to_ len. zo styroch zväzkov ľudových pies
ni, ktore vydal Ústav hudobnej vedy SAV 
sa odpredalo vyše 30 000 exemplárov. Prav~ 
da, to _všetko by nebolo mysliteľné keby 
sa .z?- t~e rok?' neboli odohrali ď alek~siahle 
politicke, sociálne, ekonomické a kultúrne 
pr.eme'!y, ktoré sa odrazili aj vo vy tvorení 
mimoriadne priaznivých podmienok _ 
~avatefskú prácu. pre vy 

I keď ešte ani dnes nemožno povedať, že 

221 



e11icnú metodika knižných publikilcií ľudo
y)·ch piesní je uspokojujúca, predsa má 
,·zoslllpnú tendenciu, a to tak pri v edec
kj·ch, ako aj pri popularizačn)•ch vyda
niach . K vvdávaniu materiálov sa pristu
puje s určitou perspektívou, s ohľadom na 
realizáciu súborného vydania našich piesní 
v dohľadnom <asc, práca sa k oordinuje, 
pripravujú sa typologické tematické k ata
lól:(y a pristupuje sa k vydávaniu n ajcen 
nejších starších zbierok (Bartók, Slovenské 
Spevy) . 
Pokiaľ iclc o zvukové vydania, môžeme 

poveda l", že zatiaľ sa ešte len ch ystáme n a 
prn~ detské krôčky. Vydávanie ;wukových 
materiá lov autentickej ľudovej hudby je 
zluzitejs.í komplex problém ov, ako sa na 
prv~· pohľad zdá. 

-'\acrieme trocha do dejín pla tiíových zvu
kových vyd aní. Prvá komcrcion:'ľno-hucl oh
noctnologická cd.ícia vznikla r. 1929 pod ná
zvom "i\lu sik des Orients" (od E. v. Horn
hostia}. Sťastnou zh odou okolností v tom 
istom roku na návTh i\Icdzinárodnej ko
misie pre ľudové umenie (CIAP-UNESCO) 
uslmtocnila u :1Í1s francúzska gramofónová 
spoločnosť Pathc'! na vtedajšiu dobli v Euró
pe ojedinelú gramofónovú nahrávaciu akciu 
slovensk ej ľudovej hudby (131 pla tni_ so 469 
ľudovými pics•"íami a inštrumentálnymi 
skladbami). Zo strany Matice slovenskej 
sa na tejto edícii ako jej realizátor podieľ al 
K. Plicka. I keď to n ebola vyslovene ko
mcrcionálna edícia, pla tne boli totiž vy
dané len v niekoľk~·ch exemplároch, p redsa 
majú tieto snímky veľk)• dokumentárn y 
v)~znant . 

Bolo to koncom tridsiatych rokov, keď 
g ramofónové spoločnosti prišli k poznatku, 
že v počctn)·ch hudobnoetnologických inšti
túciách v Európe (Viede•'í, Berlín , Lenin
g rad) a v Améri ke (New · York) nazhromaž
d ené snímky ľudovej hudby európskych a 
mimoeurópskych národov sú pre nich boha
tým zužitkovateľným pokladom. Pravda. 
d ovtedy použív ané technicky nevyhovujúce 
fon ograf y sa v p r iebehu tridsiatych rokov 
vymenili za plattto"vé nahrávače a táto no
vá techn ika zaručovala takú akustickú kva
litu n ahrávk y, že gram ofónové spoločnosti 
ich mohli priamo preberať zo zvukových 
a rch.ívnych fondov elnomuzikologických in
š titúcií. Iludobnofolklórny materiál veľkých 
fonoték začal takto nadobúdať v ýznam ako 
reprodukčný prejav umeleckej jedinečnosti 
a aj v širšej verejnosti začal rásť záujem 
o ľudové umenie ako o novú oblasť repro
dukovanej hudby. Tá to skutočnosť mala 
<ľalekosiahly vý.lllam. V mnohom smere sa 
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kultúrna verejnosť dovted y pozerala na 
ľudové hudob né pr·cjavy ako n a niečo pri
mitívne, n eumelecké, m enejhodn otné, to sa 
t)·knlo predovšetk~·m jej núzoru n a m imo
európsku hudbu. T ie to pla ll'íové vydania 
ukázali a vyvrá tili neopodsl aln!'nosť tak)·cl•
to tvrdení a demonštrovali prekvapivé u
melecké kvality , b ohatstv o, rozmanitosť a 
nekonvenčnosť v)'l'azov)•ch prost•·icdkov fu
dovej hud by. P ravd a, mnoh~ gramofónov~· 
spoločnosti sa spočiatku pozerali na vydá
vanie ľudovej hudby s určitou ncd,h;CJ·ou , 
uvažovali o finančnej v)•nosnost i tak )·chto 
podujati. Neočakávaný obra t nastal však 
po druhej svelo,·cj vojne. Vyd{l\·anic sní
mok európsk ej i mimoeurÓJ)Skcj f u dovej 
hudby sa stalo priam módou. Začalo vy
chádzať niekoľko neobyčajne rozsiahlych 
' )'dam v najviičších gramofónov~·ch spoloi·
nostiach , ako Columbia, E thnic Fol1.·way, 
The Sound of Africa, Collection U niverselle 
de l\lusique Populaire Enregistrét·, v roz
sahu niekoľko sto platní a i., tak?.e dnes 
vydáva vyše 40 gram ofónov)·ch spoločností 
na celom svete aut entické snímky ľudovej 
hudby. Tu m usíme zdôrazniť, že ide o au
tentick é snímky v podaní ľudových tnnel
cov, a nie o úpravy v p r·ofesionúlncj alebo 
poloprofesion{tlnej reprodukcii. 

K takémuto obra tu m ohlo dôjsť iba pri 
splnení mnoh~·ch p odmienok: uvedieme len 
hlavné : 

1. E tnomuzikológia musela mai na laké
to podujatie n nzhrom nžden{• dostatočné 
množstvo zv ulw vého maiC' r· i{rlu, ktorý mu
sel byť zachy ten~· technick~· uspokoji,·~·m 
spôsobom a m us!'( byť aj n•ílc:l.itc "Pxotic
k)·", pútm~· a cste licko-unwlerky hodnot
ný. 

2. E tnom uzikológovia sa lnk~·chto zvu ko
v)·ch v yd an í čoraz n alieh avejšie dožadovali, 
pretože časom sa ukázalo, že zvuková sním
k a je najadek v:ítnejsím dokumentom ľudo
vej hudby, kt or)· sa n cmôz1: nalll'adiť ani 
najdôkladnejsim notov~·m zápisom a rozb o
rom. Prišlo sa však aj k poznaniu, že pr
v otnú n ahrávka ľudovej hudby je n ielen 
vedecko-študijnou, archív no-konzerva ··nou 
zá!cžitos i ou, a le je súčasne a j najdokonalcj
šou, n nj autentickejšou reprodukciou umelec
kého javu. Ukázalo sa, ze u ľurlového u
melca prichá dza ku kolízii tvor·cu i r epro
dukcného umelca, reprodukcia je súčasne 
i tvorbou, improv izáciou, proct•som stvá•·
ncnia hudobnej matérie. 

3. Gramofónové spoloľnosli boli presved
čené, že vydávanie tak )·chto nahrávok je 
z komercionúlneho hľadiska tak isto v)·
nosné ako napr. v y dávanie tanečnej, pri-

padne symfonickej hudby . Ze je to vskut
k u tak, svedčí dnešná vydavateľská aktivita 
gramofónov)·ch spoločnosti v tomto smere. 
Môžeme povedať, že po vojne sa hudobná 
kultúra africk)rch a ázijsk)•ch národov stala 
na európskom a americkom trhu obchod
ným artiklom. J keď je motivúcia etnomu
zikologických vydani komercionálna n e
možno poprieť, že gramofónové pl~tne s 
Tu~ovou h~dbou sa stali j ednou z hlavných 
forrcm vzajOmného poznávania národn~ch 
~mltúr! a t)= aj formou vzájomn ého z.bli
zovam_a a p orozumenia medzi n árodmi. 

. Polna ľ :a vydávanie ľudovej hudby ro
~nlo n~ ?aze národnej , totiž tak, že sa u 
jCdn.oth vych národov založili antolor.ick é 
cc~ícJe ?omácej ľudovej hudby, ich hlav
nym_ c1e_ľom. bolo sprístupňovať n aj širšej 
ver?Jnosh n ajhodnotnejšie ľudové hudobné 
prejavy a upozor1'íovať n a krásu a boha
l o~ť n~rodn_ej ľudovej hudobnej tradície. 
-~!nnon_adnej aktuálnosti sa vydavateľskej 
cm~ostr v tom to smere d ostalo vo v ýchodo
c~ropskych ľudovodemokrat ických kraji
n:•~h, k de sa n árodná ľudová hudobná trn
dJCJa. stala progran10van),n východi skom 
novej hudobn ej tvorby. Ziaľ, edičnú prá
en l~ola d_o teraz v iac sústredená n a a ran žo
,·anc ~rcjavy, úpravy ľudových piesni a 
ru~~ ovej . hud by . Autentické sn ímky sa uve
~-?jnov?h len_ oj edinele. Y Poľsku vych ádza
JU taketo smn?l~y len sporadicky, v l\faďar
~ku o~re~ c~•c•c z r. 1939-42 (100 platní s 
::>00 PJ~snam1) , ktorá nebola komercionálna, 
a le .skor J?r e odbornJkov, sa nevydalo nič 
nove. J cdmc v R umunsku začal r. 1959 
~lectrecord ': spolupráci s f olkloristickým 
ustavom _vyd~vať "An tologia muzicii popu
l~_re romm_~~t!" · Keďže však vo všetkých 
~~ ~l~t? _kraJ mach pracujú elnom uzikologické 
ms_tr tuc~e na. rozsiahlej dokumen tácii f udo
VCJ _hudby, !e uskutoč•'íovanie takýchto vy
dam len otazkou času. 

~ituácia v dokumentačnej oblasti nie je 
zatraľ celkom uspokojivá ani u n ás. Od 20.
:JO. ro~ov us~utoč?ovali tak úto p rácu roz
l ~lasove :polocnosn. N aisústavn ejšie sa ta
kouto praco~1 zaoberal Ceskoslovcnský roz
hlas ~'. Bratislave, ktorý má ·najrozsiahlejší 
mate~w_l; v posledných rokoch sa doku
mentac•ou zaoberajú aj pracovníci rozhlasu 
v Brne a v Ostrave. Z vedeckých inštitúcií 
sa zvu_ko~ou d okumen táciou zaoberajú dve 
pracoVJsk~ : brnenská pobočka Ústavu pro 
cthnogr~n a folkloristiku CSA V a ústav 
ht.'dobnC:J ':edy SA V. Naj rozsiahlejší zv uku
vy arcluv Je v SA V, a lo asi 20 000 zázna
mov. Ceskoslovenské gram ofón ové závod y 
resp. Stá tne hudobné vydavateľstvo, ,-ydä~ 

\·ali dotcr·az r udovú hudbu v autentických 
formách len celkom ojedinele a náhodne a 
snímky p reberali z\·iičša z Cs. rozhlasu. IX á
v rhy n a rozšh·c•nie žímru autent ickÝch vv
dauí sa n erealizovali. Až roku 1959 došio 
k nadviazaniu kon taktu medzi Gr·amo[ónu
':~,n~i závodmi a Ústavom hudobnej vcd~· 
SA' a r. 1960 srne predložili návrh na v,._ 
dávanie autentickej slovenskej ľudovej hu ~l
by a na zapocatie edície "Ľudovít hudha 
v Ces~oslovensku"; z tohto návrhu vychá
dza UJ tento príspevok. V tom istom roku 
Ml uskutoi:nila prvá nahrávaciu akcia G•·a
m~fóno,·~·ch zúvodov v Zilinc; bolo nahnr
n?·ch 300 minút inš•rumentálnej hudbv. z 
lyc~to . ~nímok mala postupne vych.idznf 
prva Scna p latní "Sólová inštrumentálna 
hudba". 

Pre celú spomínanú antológiu boli na
n hnu té tieto ed ičné zásady : 

L. l~ud_ový hu~oh?ý materiál tej to edície 
m usi byt autentrcky, bez najmenšieho zá
sa lru upravova_lefského alebo režijného, pre
lu se~l n ebud u zahr~uté ani prejavy súbo· 
•·o ~· ĽUT. Dramatur·gm edície alebo jednotli
\"CJ I~ la tne sa bude l )rkať len usporiadania 
sk.lad1eb, vybran)·ch z repertoáru ľudov\·ch 
umelcov,,. príJ_>adne __ vhodného zostrihu {po
dľa mozn osll maJu byť zachovaní- skla
dobné a piesňové celky). 

_2 .• _Základom edície musi byť est etick<~ 
kntcnu~1. Hozhod ujúca je umelecká hod· 
r~ota p~esnc . alebo skladby . Reprodukčná 
urov~n m us• zodp_ovcdať najvyšším pozin
rl?vk~m u meleckeJ presvedčh·osti a tcch· 
ntckcJ dokonalosti. 

3. ~dícia ľudo\·ej h udby b ude pr·in{ršaf 
ľudoy~· hudob~)· n~ateriál našej vcrejn<Jsli 
p omerne meneJ znamy ; ab y sa rozširoval 
fund ~nalosti ľudovej hudby. 

4. ' ~ v)·bcroch musia byť piesne a sklad
??· typické p re m·čitú oblasť, lokalitu štvl 
zancr, reprodukčnú techniku alebo ľ~do_-,& 
h~ umcl.ca ; Ya1·ianty ncmajl1 byť z ust.ále
nych; \"Seobc~ne známych stereotypných 
zr_ten!, al~ vammty so znakmi umeleckej je· 
dmecnos ll. 

5. ~--še tky sním k~· musia mať na \ r ·s<í 
l~c luHck)' Šlanda•·d (ako platne 50 s~-~~
mcko~ al~bo op ernou hudhou) s dokona
lou ' :•acnnkrofón ovou mixážou, pri inštru
n~ent~ln~·ch cnsembloch s použitim slereofo
IIICk~J techniky. Takúto technickú ill·ovci• 
m u_sm mať aj snímky, ktoré pochádzajú z 
~e •:c •~nych v~·skumo,·, a nielen z práce ,. 
studm. 

6. ~sporiadanic skladieb a p iesní musí 
vo ~·yberoch . vy~•ž i ť kontrastnosť a obsa
hon• mzmamtosl: využit' hlavnp kontrast 

223 



pohy bový-tcmpický, štýlový, v obsadení v 
zložke inštrumentáln ej a vokálnej. Roz"Th
nutie materiálu musí v sukcesívnosti vždy 
sledovať logiku usporiadania materiálu 
z hradiska a zo zámeru, z ktorého vychádza 
výber ako celok. Trnmie jednej piesne ale
bo skladby v priemere má byť 60-90 sck. 
s krajnými hranicami 30 sek. - 4 minúty. 

7. Má sa vyberať len taký materiál, o 
ktorom sú k dispozícii dostatočné údaje o 
účinkujúcich, funkcii skladieb, piesni a pod: 

8. Pri v)·bcre treba mať vždy na zreteli 
komercionálnosť týchto platní, že je to 
vydanie pre širokú verejnosť, aby sa spl
nili nielen umelecké núroky a požiadavky 
vedecko-dokumentu · n ej hodnoty, ale aby 
snímky vedeli upútať aj technickým a u
meleckým majstrovstvom, zvláštnou zvuko
vou farbou prejavov, h armonickou nekon
venčnosťou, z.i,·ou improvizačnou variabili
tou, na ktorú je naša ľudová hudba ob
zvlášť bohatá. 

9. Pri všetk)·ch platňových výberoch má 
byť v prílohe vedecko-populárny text o da
nom materiáli o jednotliv)•ch skladbách 
a piesľiach, o príslušnej oblasti, hudobnom 
štýle, reprodukčných umelcoch, spevákoch 
a o funkcii daných ukážok; pri nástrojovej 
hudbe charakteristika nástrojov a hracej 
techniky. Tieto charakteristiky majú byť 
doplnené fotografick)-m materiálom, hudob
nými transkripciami, ukážkami textov, prí
padne iným ilustračným materiálom. 

Text v rozsahu 800- 1000 slov má byť 
podľa n ášho návrhu pripojený k 10 min. 
zvukových ukážok. 

Edícia slovenského hudobného folklóru sa 
započne týmito prehľadov)·mi výbermi: 

A. Sólová inštrumentálna hudba 
B. Ensemblová inštrumentálna hudba 

muziky 
C. Vokálne-piesňové štýly v historickom 

priereze 
D. Hudobnonárcčové štýly v jednotlivých 

oblastiach Slovenska. 
Súčasne s týmito výbermi sa budú zvu 

kové vydania pripravovať z takýchto zre· 
teľ ov: 

1. Krajové monografie pics1'10vé a inštru
mentálne (Kysuce, Liptov, púchovská doli
na, Zemplín, Sariš, Gemer, Pohronie, Hore
hronie, Tekov a iné.) 

2. Monografické lokálne alebo m onogra
fie o jedn otlivých muzikách alebo ľudových 
umelcoch (Sumiac, Terchová, Rovné, Kle
novec, Oravská Polhora, J. Rybár z Detvy 
a iné). 

3. Speciálne monografie o w·čitých hu
d obnoštýlových typoch alebo piesňových 
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žánroch; svadobné piesne, tanečné piesne, 
pastiersko-zboj1úcka kultúra a pod., cifro
vacia technika fudových muzikantov, typy 
viachlasn ého spevu ~a Slovensku a iné. 

4. ~fonografie jednotliv)•ch ľudových ná
strojov: fuja ra, rífová píšťala, valašská píš
ťala, gajdošská hudba a pod. 

Rozsah jednotlivých v ydaní b y sa po
ln-bo,·al medzi 12-50 minútami. R oku 1960 
b~li dohotovené zostrihy prvých štyroch 
platní a 12 min. z týchto tri vytvárajú ce
lok Sólovú inštrumentálna hudba. Je na 
nich 32 inštrumentálnych ukážok s 8 pies
iíami z 13 obcí, ktoré boli zachy tené v 
Ústave hudobnej vedy SA V v rokoch 1956 
až 1960. Vo výbere sú autentické ukážky 
hry na 12 nástrojov)·ch typoch: bačovská 
trúba, rífová píšťala, podolka, handrárska 
píšťala, fuja ra, valašská píšťala , flauta, dvo
jačka, gajda, fanfárka, 2-hlasné a 3-Wasné 
gajdy. Hráči, od ktorých pochádzajú tieto 
ukážky, patria medzi najlepších predstavi
teľov násho ľudového inštrumentálneho 
umenia. 

Stvrtá plat1ia je celú venovaná inštrumen
tálnej muzike (6 skladieb) z Klenovca, kto
rá bola objavená priebehom r. 1960 a re
prezentuje vrchársky hudobný prejav Ge
mera, nechýba tu však určitá lyrická mäk
kosť a elegičnosť . Obsadenie muziky je Vno, 
Vla, Cb. a Cimbal. Po t ýchto platniach, kto
ré vyjdú ešte tohto roku, budú ďalej vy
dané ukážky z repertoáru jednej výcltodo
moruvskej muziky. 

Výber B. - Ensemblová inštrumentálna 
hudba - bude zostavený podľa typu obsa
denia muzík (gajdošská hudba, slá ·iková 
trojka, štvorka, päťka, muzika s cimbalom). 
Podľ a predbežnej úvahy by prišli do tohto 
výberu muziky z týchto obcí : Pohorelá, 
Svermovo, Klenovec, Rovné, Vyšné Rasla
vice, Petrovany, Kežmarok, Suchá Hora, 
Oravská Polhoru, Terchová, Hrochoť. 

V piesňovej edícii C. by bol materiál uspo
riadaný podľa Wavn)·ch vývinových etáp 
našej ľudovej hudby: 

1. Magicko-rituálny piesl"10vý štýl (detské 
piesne, plačky, uspávanky. obradné piesne 
pri vynášaní Moreny, Dedka, na J ána, za
klínadlá a pod.). 

2. Stará roľnícka kultúra (piesne svadob
n é, žatevn é, trávnice, tanečné a iné obrad
n é). 

3. Pastierslw-zbojnícka kultúra (piesne 
zbojnícke, pastierske, lúčne, tanečné, balady, 
žartovné). 

4. Nová piesiíovú kultúra (ľúbostné, 
regrútske, vojenské, balady, sociálne, žar
tovné, tanečné, robotnícke, družstevné). 

Kritériom v)'beru bude d emonštrovanie 
ľudov)'ch piesní od najprimitívnejších reci
tovan)•ch útvarov po melodicky rozvinuté 
piesňové typy s viachlasnou faktúrou. 

Vo výb!'rc D. - Krajové štýly v ľudovej 
hudbe - bude materiál usporiadan)- podľa 
štyroch hudobnonárečových oblastí na Slo
,·ensku: 

J. Oblasť západného a ju7.ného Slovenska 
(obradné piesne a n oYÚ harmonická pics
liov:í kultúra) . 

I l. Oblasť valašskej kultúry s bohatou 
vm~lornou diferencovanosťou (púcho,·ská 
dolma, K ysuce, Orava tal ranská oblas t' 
Horehronie, zvolenská o'blasf). ' 

III. VýchodosloYcnské hudobné nárečie 
(rozvinutá tanečnosť, h ypotonalita a viac
hlnsné spievanie). 

I V. Spišské a gemerské hudobné štý ly 

(improvizovanosť prejavov, rytmická asy
metria a spojenie prvkov východo- a stre
doslovenského hudobného nárečia). 

Rozsah vydaní by v jednom roku n e
prekročil v iac ako 3-4 platne; to však 
za\"ISI I_>redoYšetkým od záujmu, s akým su 
toto yr•p~aYo~ané ~:danie stretne v širokej 
v:reJno~tJ.. Tato ed1cn\ by mala predovšet
kym pr1sp1eť k lomu, aby náš vzťah k ľu
do,·ej hudbe n eb ol založen\· na abstraktnom 
:omantic~om rojčení, aby. sa ľudové prc
JUVY apriÓrne nepodccľíovali a neodmietali 
ale aby bol náš Yzťah k takému cenném~ 
n árodnému kultúrnemu dedičstvu minulosti 
i ži~'e_j ~účasn.ost~ založený na skutočnej zna
los ll JeJ este iiCkych, umeleck)>ch a ideových 
h odnôt. To j e hlavný zámer, z ktorého sme 
vychádzali pri príprave z\·ukovej antológie 
našej ľudovej hudby. 

Nad príbehom jednej opery 
(K pražskej premiére Prokofievovho Príbehu opravdi1•ého cloveka) 

Do nasich pálčivých diskusií o súčasnej 
opere znie Prokofievov hlas: "Vábi ma ná
met, ktorý zdôraztJUje kladné pr,·ky. He
roizmus budovania. Nový človek. Doj o 
prekonávanie prekážok. Takými to citmi ta
k )·mito emóciami chcem presýtiť veľké' hu
dobné fresky. " 1 Na našej scéne bola d1ia 
14. IV. 1961 uvedcn{t Prokoficvova posledná 
opera PríiJeh opravdivého človeka. 

Tento Prokofievov " diskusn )' pi"Íspevok" 
bol u nás už dlho s napätím a zvedavosťou 
očakávaný. Skoda, že len malá časť referá
lo\". hodnotiacich premiéru, zaznnmenala 
okolno.~ť , . ktorá veľmi dobre skyprilu pôdu 
nn priJatie opery : prvú generálna skúška 
bola slávn eho 12. apríla 1961, druhá 13. 
aprila a premiéra sa uskutočnila iba dva 
dni po prvom sovietskom kozmickom le te 
a tak zvláštnou zh odou okolností si tt; 
obaja - skutočne legendárni - letci podali 
ruky. Jurij Gagarin priblížil Pružanom ešte 
v iac: Alexeja Mercsicva a naopak. 

V Hudobný ch rozhľadoch vyšli v posled
nom č~se o l t:jto závažnej Prokofievovej o
perc tn veľké state.2 Netreba teda venovať 
prlliš veľa miesta základnému rozboru ope
ry, predovšctk~-m otázkam skladatcfského 
štýlu opery a pod., ktoré čitateľ ľahko nájde 
na príslušných miestach spomínan ých statí. 
N_ež prikročím k niekoľkým poznámkam o 
d1ele, nemôžem nezaznamcnuť j ednu ťažko 
po~hopiteľnú skutočnosť. V histórii prepadla 
neJc~na neskôr slávna a obľúbená opera. 
Lenze dnes nemáme právo ponechať osud 

diela náhode alebo živelnosti pr,·ého a k 
tomu ešte kusého dojmu. Prokofievovo dielo 
stihol l~ k~- osud. - až neuveriteľne podobný 
osudu JCho hrclmu. Z úvodného citá tu vi
díme, .s ak)·m úsilím a láskou pristupoval 
~r?~Ofie\· v rokoch 1947- 1948 ku kompo
ZICll. Na základe neúplnej prehrávky lenin· 
grudsk)'m IGrovovým divadlom sa však 
di~!? zrútilo, zostrelené krajne odmietavou 
krutkou. J eho n ohy boli od tej chvile v iac 
ako desať ro.kov chromé, než mohli urobiť 
prv~ -~·o~~' ku scéne, a to ešte iba po am
putacu n1ckofkých častí. Trvalo viac ako 
desať rok~v, k)•m sa mu podarilo presvedčiť 
o reúlnosll návratu do života. J e v šak nad 
všetku po_chybnosť jasné, že o svojej života
sch opnosll a zdraví presvedčilo práve tak 
slávne a ko hnlina Meresiev. Bohužiaľ toho 
sa už autor nedočkal. Dielo svojou 'n cob
vyklosťou námetu a bystrým striedaním scén 
nesporne prináša inscenačné problémy. Nc
rn_ožno sa, pravda, domnic,·ať, že hrdinov 
zapa_s o návrat do života, či je to u ž v opus
teneJ tundre (1. d ej stvo) alebo v nemoc
ničnej i~be. (2. de~stvo) "nepochy bne vy
volá po_c1t utrpnosu a mcnejcennosti".3 Nie, 
t~nto zapas, slcclo\·an~' a umocnený Proko
ft~vovou hudbou, vnímame s pocitom ob
divu a strhuje nás svojím príkladom. Veď 
prá'::~ ~e~na z hlavných tém, tu po prv)' raz 
pouz1ta, Jednoducho vyklenutá ťaživá a pri
to~ hc~oická, patrí k najsiln'ejším hudob
n r m nuestam opery. Citlivý divák tak isto 
nikdy n emôže chápať Meresievovo horúčko-
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vit é blúznenie a jednu zo silných scén, ke~ 
nás Ale."Xcj tancom presvedčuje o ~nožnosll 
svojho návratu k lctec~ém~ .~~ro~~, "~ko 
zľahčovanie výsmech a 1rómu . Ct mozno 
heroický zá~as obvillovať z "hrubých natn
ralistick:\·ch podrobností" ?5 

Dielo . sa obvii10valo dokonca zo ,,slabosti 
· l"k " t'nke" 6 

po výlučne formálneJ, tec tme ·eJ s ra · 
Všimnime si len 2. dejst,·o a 7. neho stred
nú časť ! S ak)'m, slovami až ťažk? vys~et
liteľným majstrovstvom, v ie Prokoh~v 7. J~d
notli~)·ch scén - zdanlivo ť~žko zluCiteľn?·ch 
- vytvoriť úplne jednotn~ a moc1~e po~o
biaci celok. Ako v ie nenás1lne a s .Jemny~ 
cítením pre potrebu ko~trastll: sk~b1ť k~mL· 
sárovo krásne rozprávanie o p1esm, ~tora. z~ 
vojny pomohla jeho útvaru preko? al slr~snu 
cestu púšťou, so samopašnou, az ko~uc_!co
opernou Kukuškinovou žartovnou ptesBou 
a vzápätí opäť prejsť k wcholu op_e:y, k~e 
sa vplyvom ozajstného člo~eka-ko~tsara sta
va ozajstným človekom aJ Me~·esiCv. : \lebo 
si všimneme umenie hudobneJ g1·adacw v 
komisárovom rozprávaní, práve tak . a~o v 
onom vrchole, keď skladate_ľ kom~sarov~! 
vetu "Ty si však predsa soVIetsky clovek 
(mimochodom hlavná téma opei"Y) ___ proste 
päťkrát posúva vžd y o poltón vy~ste (o_d 
D dur až do Fis dur) , až posledna zazme 
už v i\Ieresievov),eh ústach ako víťazstvo 
nad vlastnou skepsou. Koľko ďalších príkla
dov môže nájsť v opere každ ý ! . . 

Dielu sa vyč.ítala "bezfarebnosť, ~uchost , 
nepoetičnosť".7 Proti tomuto. tvrd~mu ~no
vu uveďme komisárove partie, pr1pomenme 
organické, situačné kompo?ovanie ľu?ov.ých 
piesní, pripomei\me poézi_u ~lavnc~ temy 
opravdivého človeka - p•esen o ~ubku a 
scénu stretnutia s mal)'ml chlapcami v ~un
dre alebo starostlivosť dedinčanov, prlpo
mellme čistú postavu sestry Klaudie ~eh~ 
hudobnú charakteristiku Oľgy, Afosovej 
milej. . . 

Ako mohlo dôjsť dokonca k _ob'.'utcnm ~ 
formalízmu8 pri mozartovsky čtsteJ! prosteJ 
hudobnej reči pritom však prokohevovsky 
osobitej, sa vÔbec nedá pochopiť. Zn?va _s_a 
chcem dovolať spomenut)·ch predchadzaJ_U
cich stati, ktoré dávajú za pravdu P1·okoftc-
w~ . 

J ednou z mála v)'hrad voči tomuto dtelu 
je konštatovanie oslaben ia konca. opery. Je 
zaujlmavé, že od moment~ :\lexeJevho dra
m atického návratu z prveJ b1tky po uzdra
vení hudobné napätie citeľne klesá, že ne
vyznieva presvedčivo - .skôr plocho a _PO· 
vrchne - scéna stretnutia s Oľgou. ZreJme 
i taký majster jasu a radosti občas zápasil 
6 jedným z najťažších hudobn),ch p roblé-

226 

mov s ktorými dnes ťažko zápasí aj naša 
hudba :9 vedieť dotiahnuť dielo k presved
čivému op timistickému uzáveru, nezlomí( 
<>radúci~ v opernom či symfonickom finále. 
0 

V pražskom predvedení tr~ba aspoľi struč
ne vyzdvihnúť prácu soVIetskeho hosťa 
Ceo1·gija Ansimova, výtvarnú prácu Josefa 
Svobodu a predovšetkým viac než dirigent
skú skor stelesilujúcu či oživujúcu prácu 
Zd~t1ka Chalabalu. 10 Z celkového vyrovna
ného hereckého kolektívu najviac vynikol 
výkon Ladislava Mráza v role komisára a 
v )•kon Premysla Kočího v titulnej role, sil
n )' hlavne na miestach dramatických, o po
znanie m enej presvedčivý tam, kde mal ste
lesniť nadšenie, radosť , pohľad dopredu. 
Strhujúci spevácky i herecký výkon podala 
aj tu Viera Souku~ová v rol~ sestry Klau~e, 
ale aj ostatní herci - menupne za všetkych 
aspoľí Libušu Domanínsku, Antonína Vo
tavu a ~lilana Karpíška - vytvorili silné 
postavy. Konečne treba upozorniť na nad
priemerný výkon celého orchestra. 

Co povedať záverom? Natiska sa mi jed
no p rirovnanie, ktorým by som chcela vy
zdvihnúť význam opery : socialistický, dneš
ný Ivan Susanin! Pripomína mi ho rovnaké 
lu-dinstvo a láska k zemi, dobove glinkovská, 
korenne a bytostne" ruská scéna Aľošovho 
kl-átkeho p~bytu u vysťahovaných dedin
čanov a zase jasavé a víťazné intonácie 
glinkovského "Siavsja" na nejednom mieste, 
azda najviac pri Alexejevorr~ návrate . k let
com. Pa1·alela by sa dala v1esť ďaleJ: som 
pres,·edčená, že toto Prokofievovo geniálne 
dielo má pre našu v pravom zmysle slova 
súčasnú operu o málo menší význam ako 
kedysi zakladateľské dielo Glinkovo. 

AI. Ladmanová 

l) Ctánok ,.Kakoj sjužet ja išču", Večerná Mo.
kva zo 6. XII. 1932, vyš lo v sborniku S. S. 
Prokofie v , MUZGIZ, Moskva 1956. 

') J . Ketdyš : Posledná ope.ra Sergeja Prokolleft, 
Hudebn( rozhledy XIII, 1960 č. 4 
J. Jiránek: Priklad opravdivého urnet.,a (Nad 
moskovs kou premiérou Proko! evského "Prlbella 
opravdivé ho človeka"), Hudební rozhted:r XW, 
1960. č. 22 l 
J. JirAnek: Cin, hodný opery Nirodnébo d
vadia (K premiére Prokorievovej opery "Pribeb 
opravdivé ho človeka"), Hudebni rozbledy XIV, 
1!!61, č. lO 

') Vid' citovanú Keldyšovu stať 
')Tamtiež 
') Vid' V. Gorodlnskij: Zn kotvenie realizmu v bad-

be, Hudebni rozbtedy l, 1959, č. 10 
') Tamtiež 
') Tamtlei 
' ) Tamtlei 
' ) Pripomeňme sl problematiku mnobý.,h skladieb 

tohoročnej celoštitnej skladaterskej prehU~ 
v Prahe! 

•O) o Ansirnových a Chalabatových zisahocb .. 
p2rtltúry a Ich význan:e sa s odkazom na ... 
Jirinkove štúdie o moskovskej a prailkej .-.. 
miére Gebudeme tu zmieňovať. 

Premiéra poslednej Myslivečkovej opery v Opave 

Hoci je epocha klasicizmu nepochybne 
jednou z najzaujímavejších období dejín 
európskej hudobnej kultúry, predsa sme ešte 
ďaleko od toho, aby sme mohli povedať, 
že ju už doh1·c poznáme. Mnoho diel po
cetn\·ch skladateľov XVIII. storočia llšte 
s tá l~ lú í v rôznych knižniciach a arclú
, ·och a vyckáva, že ich trpezlivý Lúdateľ 
alebo ~ťustný nadšenec objaví a nechá za
znieť dnešnému poslucháčovi , ktorý ich čas
to po.-lwpí a ocení lepšie ako súčasníci . ::-.le
,."7. sa st{l\·a, ze rukopisy diel starých maj
~tnJ\· putujú po mnoh)·ch krajinách, kým 
sa ná jde niekto, kto je sr.hopný vidieť v za
zltnni ~·ch listoch starej partitúry viac než 
vzttcnu rnritu ... 

'1\piek~·m príkladom je história poslednej 
oper~· J osefa ,\lyslivečka (1737-1781) " Me
don, kráT epirský", rukopis ktorej bol od 
prvého, notabene neúspešného predvedenia 
r. 1780 Y Ríme až dodnes takrečeno stra
ten)· a až po iemer dvestoročnej anabáze z 
Híma do Leningradu zásluhou sovietskej 
spisovateľky a publicistky i\larielly SagiJi a
novej sa Y O forme mikrofilmu vrátil do 
skladatcfovej vlasti, kde konečne 30. marca 
1961 znovu zaznela na opernej scéne Slez
ského di,·adla Zdet1ka Nejedlého v Opave. 

.Josef Mysliveček, " Il divino Boemo", je
den z najlepších predstaviteľ ov českého hu
dobného klasicizmu, ozajstná žiariacu ko
mí-l a na európskom hudobnom nebi XVIII. 
storočia , skomponoval svojho Medona tesne 
p1·cd smrťou okolo r. 1780. Autorom pôvod
ného libreta je - ako sa zistilo - znám y 
Giovanni de Cummera, ktorý o. i. pracoval 
aj pre \\". A. Mozarta (Lucio Silla), J . Chr. 
Bacha, Paisella, Salieriho ap. Gammerovo 
libreto však nebolo určené pre Myslivečka, 
ale pre . Giuseppe Sartiho, ktorého " i\lcdonte, 
He di Epiro" hol pred vedený vo Florencii 
uz r. 1777, teda tri roky pred dielom i\lysli
vct'-kov)·m. 1\iysliveček, ktorý na sklonku 
svojho života upadol do biedy, predal ru
kopis partitúry istému kniežaťu Jusupovovi, 
c{u·skcmu vyslancovi v Ríme ktorý si ho 
od,·iezol do Ruska, kde ho n~dí1n1o v Le
ningrade našla Mm·ictta Sagillanová. Nuž a 
z Leni ngradu do CSSR bola už pomerne 
krát ka cesta ... 
Povesť o krutom epirskom tyranovi Me

donovi; ktorá sa v hlavných črtách stala 
podkladom pre operu Sartiho i Myslivečka, 
má isté pravdivé historické jadro. Z dejín 
sa mozno dočítať , že taký to kráľ v staro
veku skutočne žil. Istý čas vraj strávil na 

dvore fonického kráľa Arga, kde sa zasnúbil 
s jeho krásnou dcérou Selénou. Selénu však 
na sobáš s kl-utým a zlým tyranom pristala 
len na otcovu žiadosť ; jej srdce patrilo iné
mu, mladému epirskému vojvodcovi Arsa."Xo
v i, ktorý bol členom Medonovho sprievodu. 
Neskôr, keď Seléna odišla do Epiru, i\ledon 
sa dopátral pravdy, spoznal, že medzi i\ou 
a Arsaxom je ľúbostný pomer, dal príkaz 
oboch uväzniť a v mučiarni Chrámu pomsty 
brutálne popraviť. Povesť má terla tragický 
konie~:. Libretista sa, pravda, dejinnej pred
lohy celkom nepridržiaval: v Epi1·c vypukne 
ľudové povstanie, Medon prichádza o život 
a milenci sú oslobodení. Z Arsaxa sa stáva 
akýsi typ ľudového bojovníka proti tyranii. 

Dielo v podobe, v akej ho máme možnosť 
vidieť v Opave, je síce zaujímavé, ale nie 
neproblematické. Nemožno mať nič proti 
tomu, že " Medon" sa objavuje aktualizova
ne a že dobové libreto de Gammcru bolo 
prepracované (Kamil Bednár). Odhliadnuc 
od toho, že nájdený ma teriál obsahoval len 
Myslivečkovu hudbu (a lo tiež nic celú) , bo
lo potrebné libreto zrekonštruovať až ex 
post, čo je už samo osebe veľmi chúlostivá 
záležitosť ; použiť in e."Xtenso originálne libre
to, ktoré bolo sice osobitne vy dané koncom 
XVIII. s t oročia vo Florencii tlačou (a kto
ré sa zachovalo vo viacerých exemplároch) , 
by nebolo celkom únosné. Svel sa za tých 
približne osemnásť desaťročí predsa len zme
nil, ľudia sa dnes dívajú na operu ináč, 
takže nie je isté, či by dielu - samo osebe 
prekl-ásnemu - ozaj poslúzilo dôsledné "štý
lové" predvedenie so všetkými dobovými 
rekvizitami. Diskutabilná je však aj iná vec. 
Ako sme sa už zmienili, z celej hudby sa 
zachovala len časť: predohry a uzavreté 
spevné Císla - r iizne koloratúrnc, dramatic
l•é a ly rické árie, duetá, tercet[l a záverečný 
sbor. Recitatívy, k toré práve v talianskej 
opere XVII. a XVIII. storočia (i\lysliveček 
skomponoval svoju operu pre talianske obe
cens~vo !) mali dôležité poslanie, sa zatiaľ 
nenašli. Preto opavskí divadelníci boli nú
tení p rista( na kompromisné riešenie : hudbu 
vyplniť hovoreným slovom. Tým sa, prav
da, z opery stal akýsi druh "Singspielu" -
reťaz uzavretých spevných čísel , spojených 
pr67.ou. Rušivo však pôsobilo dvojité obsa
denie j~dnotliv),ch postáv spevákmi a her
cami. Striedania neboli vždy celkom plynulé 
a ani prejav hovoriacich hercov nebol vždy 
náležite vypracovaný a dotiahnutý na patrič
nú úroveň. Rubom predstavenia bolo aj to, 

·227 



že na javisku, notaben c v rámci miestny ch 
možností veľmi dobre a m oderne Yy rieše
nom najmä zásluhou v)-tvarníka zaslúžilého 
umelca J ana Sládka, bolo vcelku málo dy
namiky (najmä v treťom d ejstve) . 

Naproti tomu veľmi sympaticky pôsobilo 
hudobné vypracovanie. Dirigent Jiľí Karcš, 
ktorý mal celé predstavenie bezpečne v ru
kách, vy konal tu veľký kus záslužnej a sta
točnej práce. Myslivečkova hudba je u sfach
tilá, štýlove dosť blí.zka Mozartovi. je však 
náročná; treba, pravda, podciarknuf, že tak 
()rchcster, ako aj sólisti (l\1irosla,· Smyčka 

ako Medon, Helen a Klašková ako princez
ná Scléna, VlastislaY Vajsejtl v úlohe Arsa
;xa, Emílie 7.áková ako Zclindn a i.), sa čest
n e zhostili svojich partov. V kolora túrnych 
ári(~eh bolo síce badať isté kolísanie, no 
tento nedostatok nic je iba opavskou špecia
litou . 

J\'l ysliYcckoY ~1cdon je dielo, ktoré po
td í všctk~·ch milovníkov s ta rej hudby, nk 
sa ch)·bajúci materiál ešte azda n ájde, za
sln·ie sa toto malé cllCf ďocuvre inconnuc 
" svojej plnej kráse. 

Richard Rybari~ 

BALLET DE KUBA V BRATISLAVE 

Po tri dni sme s vcľk)•m záujmom sledo
v ali vystúpenia bale tu rev olucncj Ku by. 
Toto vystúpenie oživilo náš hudobn)· život 
a umožnilo nám zoznámiť sa s tanečn)'In 
umením krajiny , o k torej sme pred dvoma 
rokmi vedeli lak málo, hoci svoj ou revolú
ciou udivila svet. V d1'íoch 31. marca a 1. 
apríla l. r. vystúpil v Bra tislave bale tný 
súbor, ktorý vďaka revolúcii m ohol rozvi
núl' svoje schopnosti. Balle t de Kuba a 
jeho členovia sa stali prvými kultúrn ymi 
po~lami medzi našimi národmi, kultúrne 
sty ky ktorých sa v tomto roku začínajú 
prehlbovať. 

Vystúpenie knhánskych umelcov sme o
čakávali s veľkým záujmom. Hneď od pr
vého vystúpenia nám bolo jasné, že lu vy
stupuje súbor pomerne mlad)·, sformovan~
iba n edávno, n o neobyčajne talentovaný , 
muzikálny a sn aživý, ktorý má veľké am
bície. Treba brať do úvahy okolnosti, za 
akých súbor vznikal, pracov al n v akom 
prostredí vystupuje. Súbor v tomto zložení 
sa utvoril až po víťazstve kubánskej re
v olúcie, a tak jeh o zájazd po sociali stick~ch 
krajinách je veľkým triumfom a úspechom . 
Pred zájazdom do socia listick:)•ch krajín o
pustilo súbor desať Američanov, ktorí tým 
chceli narušiť zájazd i morálku v súbore. 
Súbor však disponuje zanieten)=i ľu,ďmi, 
takže prek onal i túto prekážku. 

Kubánski umelci p rišli sice s repertoárom 
založen ým na tradičných formúch, ale i lu 
je mnoho nového, čo súbor rieši a chápe 
svojrázne. Tradičný balet je tu ak)•msi od
razovým m ostíkom k postupnému vypraco
v~niu svojskéh o n árodného tanečného u me
ma. 

Ballet de Kuba disponuje skvelými sólis
tami a choreografmi, ktorí vedia z diela 
vyťažiť maximum. Choreograf Alberto Alan-

228 

so vyt,·oril na hudbu Koncer tu pre klavír 
a orchester f m ol Vivaldi-Bacha pôsobi"')· 
harmonick)• obraz hudby a pohybu. Cho
reograf sa lu ukázal uko citliv)• muzikant 
a zo štýlu hud by a jcdnotliv~ch tém vy
tvoril baletný klasick~· kon cert, v ktorom 
d ôsledne vy užíva prepracovanie celého ba
le tného pásma od baletného sb oru , jemných 
tane ných "árií" až po ncefektné, ale pô
sobi,·é pas de dcux, pas de troix a pod. 

Pod obn e na hudbu Koncertu pre klavír 
a orchester Jos<•pha IIu ydna vytvoril ba
ll'tn~· obraz choreograf José Pares a dal mu 
n ázov Koncert v bielom a čiernom. Aj táto 
bale tná transkripcia dokázala, že kubán
skym choreografom nejde o e tudovité cvi
čenia, ale o :r.v lúdnutie klasického štýlu a o 
baletné , ·yjadrenie hlbok~·ch hudobných 
m yšlienok. V oboch dielnch sa veľmi dobre 
uplatnili mladí sólisti .Uirta Pla a Joaquin 
Banegas. 

Schopnosti lmb:'mskt•ho b :1lctu n ajlepšie 
ukázal jcdnodejstvoy~· bale t .\lá rna opatr
nos( od P. L. IIe rtla. l ' v iedli ho v choreo
gra fii p rimabaledny i\licie Alonsa. ktorá 
súčasne vytYorila aj hlavnú p ostavu Lissety. 
V jej choreografii ožilo staré roman tické die!
k o v živ)•, roztomilý a usmievavý komick)
halet. Choreografka Yytvorila z naivného pri
behu tanečn)• satirick ý obraz, odsudzujúci 
meštiacku chamtivosť a zadubenosť, a dala 
zvífaziť sp ontánnej č is tej lásltc. Výkon Ali
cic Alonso nám dlho zostan e v pamäti. 
Umclkp'ía ukázala v plnej šírke svoj vý
ru:r.ov)· a tanccn)• register. J ej Lisseta je 
hravá, naiv ná, rozmarná, figlia rska i múdra 
a n ežná die,·či na, ktorú predstaviteľka pre
m yslela do najmenších de tailov. J ej p artner 
Rodo/fo Rodrigue::; ako Collin tiež potvrdil 
s,-oju skvelú formu a udivoval hlavne svo
jou istotou v skokoch a otočkách. 

AJ:c!a Alcnso a Rodotro Rodrl
guez v Pas de deux Minkus ov
h o baletu Don Quijote 

Foto: ~motlAk 

V b alete P rebu denie na hudbu c. Farina
sa . sme sa zoznámili s dielom, ktoré nazna
ČUJe . ce~!~· k torou sa súbor bude uberať 
v n?Jblizsích r~koch. Prebudenie zob razuje 
~c~avny včcr~~Js.~k, keď kubánsk y ľud zvi
taz•! . v rev?lu~u. V choreografii Enrigua 
Martltlez? rue Je tento námet realizovaný 
y konkrclnych postavách , ale symbolicky · 
ako Oslobodený človek Slob oda T . · 
K D. •. Ľ • , yran, 

at, •evc!fla, u d a pod. VllOdnym' v ži-
l . . . k yu 
un pant? UllilllC )·ch prvkov dosiahol ch o-

f'.cograf siln ú dramatičnosť deJ·a a z . .1 ll · •li k .vyrazm 1 avnu m ys en u - oslobodzovanie kubán-
skeho . ľudu spod tyranie. y tomt d' 1 t 1 l 

. , . O ICe 
vy vo~J str lUJUCl a nezabudnuteľný výkon 
J oaqum Banegas ako Osloboden · ·1 k Kl . k . b l y c ove . 

aslc -y !'l e t má v repertoári kubánskeho 
bale tu svoJe pevné miesto Na ň . . 1 · · om s1 su
Jor . overuJe svoju technickú vyspelosť a 
doz~uwa na. ~ššic, náročnejšie úlohy . Zo 
s':oJh~ klas J~keho repertoáru u viedli lw-
~anski umeleJ ako celovečernÝ balet C . 
~~~. Lea_ !Je libesa, kde opäť Člominova~p~~~ 
~st~ :'Jicia Alonso ako Svanilda a Hodolfo 

o ~'~!Suez ako František. Obaj a tvor ia v sú
??re !nteq~retačnú špičku. Dokonale ovláda
JU :VYraznc elegantné gestá, múniku a su
veren~.u l~chniku, ktorä nie j e vir tuózne 
samoucelna, ale podriaden á výrazu Al·o 
charakterový baletny' tanečník'- sa v c' ' l' .. · ·k ·· op pe n 
t -nt a~uco predstavil J osé Pares v úlohe 
z~pp~J~~ i d?brom svetle sa tentoraz uká-

1
., aJh a etny sbor , hlavne v n árodn"ch 
ancoc . ·' 

Vysoké bal_etné umenie Alicie A.lonso a 
l~odolfa l~od ľlgucza sa prejavilo a j v dvoch 
samostntnych Lancén)·ch císlach v Pas de 

deu~ z :\l i.nkusovho baletu Don Quijote a 
v. Cigú? skeJ scéne v Spanielskom cap ricciu 
R1mskcho-Korsakova. 

Balle t de Kuba sprevádzal na zájazde p o 
Ceskoslovensku Severočeský symfonický or
chester. Bola to síce obetavá práca, no or-
chest~r nezvládol úlohy tak aby sme . 
mohli byť k . N ' s mm 

•. s~o 0 JilÍ. estačil ani naštudovať 
cel~ reJ?ertoar, . a ~~k z programu vypadol 
ohlase~y Stravm skiJ a Cajkovskij. Za diri
~entskym pultom sa striedali M. Duchesne 

uzan a B en Steinberg, na oboch kon cer
toch bol sólistom Hubera! H errera 
Vystúpen~c k ubánskych balctný~h umcl

Do'vl.v . Drat1slave malo zaslúžen)• úspech 
~· Ive potlesky, ako aj pozornosť pa~o~ 

n atnych, _závodov, boli úprimným vyjadre
n ím n~~·ch sy mpatií a priateľstva, ktoré 
r echova\'ame k statočnému kubánskemu 
u du. 

*** 
-nl~-

rli~ident C~:~oslo~enksej socialistickej re
f(u . Y p repoz1cal narodnej umelkyni Marte 
. ras~~el Rad pr~c~ za mimoriadne spevilc

ke V).l,onr , k torym1 obohatila české operné 
umcn~e .. ' '?'sok é vyznamenan ie odovzdal u 
~eLkym n~~estník ministra školstva a kul
tury V. Knstek. 

*** 
Rekordný počet repríz dosiahla T . · . 

.. .. " " 10J"l 0-
sova_ opera B. B_rcchta a K. Wcilla v New 
Yorku, • keď v prtebehu šiestich rokov h ola 
uvedenu 2.249-krát. 
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Koncerty Slovenskej filharmónie 

Japonský dirigent Asahina, vystúpenie 
ktorého uzatvorilo februárový abonentný 
cyklus, dirigoval i koncerty v dňoch 9. a 
10. marca. Po romantike a moaemc z 
predchádzajúceho koncertu mohli sme si 
v úvodnej predohrc Leonore č. III. od 
Beethovena doplniť obraz o Asahinovom 
prístupe k ďalšej slohovej oblasti. Po jem
nom úvodnom Adagiu , kde dirigent· vedel 
vyvolať u diváka skutočné napätie a oča
kávanie, hlavnú myšlienku Allegra začal 
sice akoby v duchu romantizmu trochu po
malšie, no tento postup možno ľahko vy
svetliť (aspoň v expozícii) programom 
(úzkostlivé hľadanie Florestana) . I celková 
výstavba tejto klasickej ouvertúry v soná
tovej forme, zdá sa, vychádzala z j ej prog
ramu. Asahina chápal predohru tak trochu 
ako symfonickú báseň, čím síce vybočil 
l': konvencie a priblížil sa romantizmu, no 
podal ju jedinečne, účine a presvedčivo. 

Druhú polovicu programu začala Bacho
va " Passacaglia a fúga" c mol (pôvodne 
komponovaná pre organ) v inštrumentácii 
Ottorina Respighiho. Podobne ako v Britte
nových variáciách na Purcellovu tému, i tu 
sme mali možnosť overiť si dirigentov vzťah 
k barokovej monumentalite, i keď, prav
da, v novom rúchu moderných inštrumen
tačných v)·bojov. Asahina vedel dať ba
chovskej polyfónii v symfonickom zvuku 
vyváženosť, zreteľnosť a plastiku, i keď nie 
všade s rovnakým úspechom (dychy -
plechy). 

V symfonickej básni "Rímske slávnosti" 
Ottorina Respighiho poznali sme opäť ener
gického A~ahinu v hýrivom svete - tento
raz živelného, južn.>ho temperamentu, fan
tázie, dramatizmu, no prežiareného intelek
tom a dôkladnosťou Východu. 

Podobne ako svoje minulé vystúpenie, i 
tentoraz dirigoval Asahina s výnimkou Mo
zartovho klavírneho koncertu program spa
m ä ti, čo svedčí popri nadaní a pohotovosti 
aj o svedomitej príprave. Skoda, že z tech
nických príčin vypadla z programu pôvod
ne plánovaná suita zo Stravinského baletu 
"Vták ohnivák". 

Rakúsky pianista dr. Giinther Radhuber 
sa spolu s Asahinom predstavil v známom 
klavírnom koncerte W. A. Mozarta A dur 
(Kochlov zoznam 1!88). J eho vystúpenie ne
zanechalo však hlbší dojem. Zdalo sa, že 
dr. Radhuber, známy i ako čembalista, pre
náša techniku tohto nástroja aj na klavír, 
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čím ho ochudobňuje o plastiku a širšiu dy
namickú paletu. I keď tento klavirista roz
hodne nie je iba akademickým virtuózom, 
pôsobi jeho m álo diferencovaná hra týmto 
dojmom. Bol to v sezóne už treti Mozartov 
klavírny koncert, no v porovnaní s pred
chádzajúcimi rozhodne zostal slohu tohto 
majstra najviac dlžný. 

Ceská klavírna umelkyňa Viktorie Svihli
ková sa predstavila našej verejnosti sa
mostatným koncertom v dňoch 16. a 17. 
marca. J ej umenie charakterizujú solídna 
technika (najmä prstová), zmysel pre štýl 
a seriózny prístup ku skladbám. Ak skúma
me, ktorá výrazová oblasť je jej najbližšia, 
musíme o tom hovoriť v tesnej súvislos~ 
s jej technickými možnosťami. Fyzické di&: , 
pozície tejto klaviristky ju preflurčili pr6-
dovšet.k-ým pre oblasť lyriky a liligránskej 
drobnokresby. Tam ju nič neobmedzuje, tak
že môže bez zábran prejaviť bohatstvo svo
jej umeleckej fantázie (Jozef Mysliveček: 
Sonáta A dur). 

V kompaktnejšom zvuku "Talianskeho 
koncertu" J. S. Bacha rušivo pôsobili dosf 
časté preklepy. Zdá sa, že snaha po kontra
ste dvoch zvukových registrov viedla pia
nistku k ich prcexponovanému odlíšeniu, čo 
zapríčinilo zas nedostatky v oblasti kultivo
vanosti, plastiky. 

V Beethovenovej Sonáte cis mol op. 27, 
č. 2 upútala umclkyiía najmä hlbkou lyriky 
v 1. časti. Dramatický a vášnivý výraz 
finále utrpel nedostatočným technickým 
zvládnutím (tempové výkyvy, zlomené gra
dácie) . Nezvyklé, prílišné zdôrazňovanie 
sprievodu, najmä v f avej ruke, ktoré malo 
slúžiť ako v}-razotvorný prvok, tým, ie 
viedlo k ľahko badateľnej únave hráčkinej 
ruky, slúžilo v lastne opačne - proti výra
zu. 

"Sonáta in C" od súčasného českého skla
dateľa Ivana Jirku zastupovala v recitale 
Viktorie Svihlíkovej tvorbu posledných ro
kov. Vo vášnivej, expanzívnej a dramati~ 
kej prvej časti sonáty so značným použf
vanim najmä oktávovcj hry nemohol sa 
poslucháč ubníniť dojmu, že pianistka sa 
z technických dôvodov necíti v tejto výra
zovej sfére celkom doma. Na proti tomu v 
hlbavcj i trochu dramaticky ladenej poma
lej časti a v brilantnom žartovnom a ele
ganciu vyžadujúcom finále klaviristka 
úspešne uplatnila svoj vkus a cit. 

Záverečnú dvojicu skladieb si česká umel-

1cyňa vybrala z tvorby poľského národného 
:skladateľa Fryderyka Chopina. Zo spome
nutých dôvodov v heroickom Nocturne c 
mol najpôsobivej šie podala vznešenú šírku 
.a tragiku prvého dielu, ako i začiatok stred
ného chorálneho dielu. V oktávových girlan
<lúc?, tent~ra~ bczp_ečne zvládnutých, vy· 
.zdv1hla SVJhlíková 1ch monumentaJitu no 
pri striedaní oktáv s akordmi ju vynáŠanie 

:Skry tej melódie viedlo k prílišnému uvoľne
niu ry tmického toku. V záverečnom reprí
.zovanom diele Nocturna by bolo bÝValo 
prospc~ncjšic ešte výraznejšie podčiarknutie 
<lramauzmu a bezpečnejšie tcclmické zvlád
nutie. 

V ~vodnom A~da!'ltc spianate k Veľkej 
poloneze vedela p1an1stka opäť rnihrať bo
batstvo svojej poet~ckcj fantázie. Výmzn)-m 
.U:okumentom techruckých možnosti sólistky 
b ola Veľká polonéza, ktorá využíva celú 
·palet'! bril4~tných I?rostriedkov klavírnej 
techruky. JeJ koncepcia trpela predovšetkým 
n epremyslenou voľbou tempa, ktoré malo 
pn pot~žívani_ menších druhov techniky 
(prstoveJ, dvoJhmatovej) typický expanzív
ny polonézový ráz, no pri nástupe akordov 
.a oktáv došlo k násilnému, ničím neodôvod
nenému spomaleniu. 

Dr. Ľudovít R ajter dirigoval orchester 
Slovenskej filharmónie v d ľíoch 23. a 24. 
marca; V p~vý deň jeho vystúpenia vyzdvi
hol narodny umelec E ugen Such01i význam 
:zosnulého národného umelca pr~fesora 
Václava Talicha. 

Úvo??.m ~dznela Such01'íova "Serenáda 
pre slac1kovy ?rchestcr", dielo 5., aJc vo 
:stvrtok, pochoplteľne, bez rázneho grotcsk
n~ho. poch.odu. Rajter s vhodno~ dávkou 
<!Jskre~nosll a krehkosti tohto žán ru vyzdvi
hol vt1p~e a duchaplne kontrastný charakter 
-w:otesknych a nežných lyrických časti scrc
nady. 

Kt? sled_ujc . tvorivý rozlet dirigenta Raj
tr~, Iste VIe, ze Brahmsova tvorba je mu 
~lízka a patrí k j eho "srdečným záležitos
tiam':- Po vynikajúcom uvedení Beethove
n.o~CJ Pa.sto_rálnej a Dvofákovej G dur sym
fome poculi sme nemenej pôsobivé a z hl
hoké~lO prežitia prameniace podanie Brahm
sov_eJ II. S)71lfónic D dur op. 73. Pri hodno
teru p~da~a tohto d iela musíme poukázať 
predovsetkym na ten moment, že umelecký 
nat_urel a celko,·é psychické založenie dr. 
RaJtra tentoraz "prehovorili" slobodne voľ
ne, ~cz zábran, čo tým viac umoc•{ovalo 
hmocionálne pôsobenie. Pomerne kľudný 

ezkonfliktový charakter 1 ..-:asti kl d · ! <lo d' · " , a UCI 
• po~~e la momenty poetické, jasné a svie-
.ze, nasiCl v dirigentovi skutočne toho naj-

koncerte v Bratislave 
Foto: 1. Herec 

povolanejsieho interpreta. Rajtrovi bol blíz
ky ~cl~_ncJ_wlický ráz okrajových dielov 
druheJ c~sll , pôvabný, noblesný charakter 
menuetu. 1 _raclo?tná, .?ezprostredná, strhujú
ca, srdecna, pr1am z1velná jasavosť finále. 
Bol_a to nes~orne najlepšia interpretácia sym
fomckého. c~ela v_ to~to abonentnom cykle. 

. Vyspel~ u~?ven vecera doplnilo hosťova
rue _vynikaJuceho francúzskeho umelca 
Andre Navarru, ktorý vystúpil ako sólista 
v _ Hay_dnovom Koncerte D dur op. 101 pre 
v1_oloncelo a ?rchester. J eho skutočne prvo
trted~e umcruc nespočh·a len v suverénnom 
t~chmckom. zvlúdnutí (čistá intonácia, tech
nik~ praveJ ru~y) alebo azda v nejakom 
cfektn?m•. p~tctJckom prejave. Navarrovo 
podarue Je ~ednoduché, bez akýchkoľvek 
gest. alebo VIrtuóznych póz; ·vyvoláva však 
u dn:'ák? tým väčšie napätie, a práve v 
tom J~ J?ho osobitosť a veľkosť. Tón jeho 
nástroJa J~ sýty, ušľachtilý, nie však v zho
?e s ldasJCkfm ~lohom zbytočne sladkastý; 
Je l~o dyn~l!ka JC striedma, no nic mdlá. 
Pravo_m mozeme povedať, že je to osobité 
Ul~eruc ~relého, vyrovnaného umelca pln 
respektujúceho požiadavky klasickéh~ slo~ 
hu. 

Na poslednej dvojici m arcových koncer
tov (30. a 31. marca) vystúpil na pódiu SF 
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šéfdirigent Drážďanskej filhar~óni<:_. profe· 
sor H einz Bongartz. Ako su stava _(zt~I) le· 
mer už pravidlom, pre nezab~zp~ce!'~e ~?· 
tového materiálu odpadlo nnJpnťu_zlt~eJSIC 
číslo programu: "Orchestrálne vanác1e ~a 
tému Niccolu Paguniniho" op. ~6 od vy· 
zn umného predstaviteľ a súčasneJ _západo· 
nemeckej hudobnej kultúry -;- Bortsa Bla· 
cl~era. Tak došlo k podstatneJ zmene prog· 
ramu ktorÝ sa začal síce majstrovskou, no 
často ' hráv~nou romantickou ou~·ertúrou k 
opere "Carostrclec" od Carla :Marta. \ .Vehera. 
flongarlz v nej demonštroval sv?J .zmysel 
pre d•·umatickú výstavbu _a ~aladt~ky, tem· 
pc•·amentný, trochu . patc.ltcky. preJaV. Tro· 
chu nezvykle pôsobtlo vsak nahlc spo~nale· 
nie na vrchole gradácie v prvom uscku 

Molto vivace" znázoriiujúcom hrôzu u 
~úpas hlavného 'hrdinu s temn)'llli mocnos· 
ťan1i. 

Sólista Slovenskej filharmónie Tibor Gaš· 
parek predniesol v skvelej forme Brahm_sov 
Husľový koncert D dur op. 77 a s nevsed· 
ným zmyslom vyzdvihol . citové bohatstvo, 
výrazovú hlbku a dmma_ltčnosť !ohlo pozo· 
ruhodného koncertu. Pn bezpecnom tech· 
niekom zvládnu ti podal (nehovorme o po· 
pusten1 strún, ktoré musel nalad~ť upr_ostred 
kadencie) skutočne plnohodnotny, maJS~rov· 
ský výkon najmä v prvých dvoch_ časllach. 
Nemecký dirigent sprevádzal huslistu s ~r
chcstrom citlivo, spoľahlivo a v zh'ode s JfT 
ho cbápaním. 

Druhú polovicu programu otvorila orches· 
trálna suita Tragédia Salome" od francúz· 
skeho sklad~~cľa Florenta Schmidta. Toto 
ef~.:ktné eklektické dielo vkusne spája v se· 
be v)·dobytky novoro~antickej i. ~mpr~esio
n.istickej zvukovosti a mštrume_ntu"te vob~c. 
Viac k expanzivite ako k hlbaruu a k detUtlu 
smerujúci naturel dirigenta našiel v tejto 
sklrHlbe vhodnú príležitosť na skvelé uplat· 
nenie s\·ojich schopností. 

Záverom odzneli vďačné "Yeselé p ríhody 
Tilla Eulenspiegla" - symfonická báseií op. 
28 Richarda Straussa. Hýrivá fontán~ • o~·
chestrálnych farieb , v tipná charaklen_zacra 
hudobn)·ch nápadov, k torú prináša parlrtúra, 
našli v nemeckom dirigentovi skúseného 
majstra, ktor)• má blízky vz(ah i k satiric· 
kej výrazovej sfére. 

Vlado Cížik 

*** 
Umeleckému šéfov i Slovenskej filharmó· 

nie dirigentovi Ladislavovi Slovákovi udelili 
vyznamenanie "Za zásluhy o výstavbu". 
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KONCERT SLOVENSKEHO KOMORNE:HO 
ORCHESTRA 

Vcľk)·m prísľubom pre ďalší rozvoj slo
venského interpretačného umenia bol ken
ceri Slovenského komorného orchestra v 
koncertnej sieni Ceskoslovenského rozhlasu. 
, . utorok 1 L apríla l. r. 

V našom hudobnom živote sa už dlhši čas 
pociťuje potreba tohto druhu komorného 
umenia, ktoré sme u t;'ás objavili v celej 
príťazlivosti hlavne prr koncertoch Stros
sovho komorného orchestra z NSR a zdru
ženia záhrcbsk)·ch sólistov pod vedením An
tona J a nigm. ,\ lnohí u nás sa snažili na
podobniť tieto súbory a mnohé Ycclku dobre 
mienené snahy narazili potom na problémy, 
ktoré nevedeli alebo nemohli vyriešiť. V 
krátkom čase vzniklo u nás v iac komorných 
súborov, bohužiaľ, Yäčsinou bez väčších am
bícií a perspektív. 

Vzácnou výnimkou je komorné združe
nie, ktoré zalozil Bohdan Ware bal, . 2 .. kon• 
certný majster orchcsl~a . Slov~nskeJ _(,!har
mónie spolu s niekoľkym1 nadsencamt z ra
dov ~lad)rch talentovaných hráčov orches
tra SF. Pou ení chy bttiD;i svojich. predch?d· 
cov, úspešne čelili úskali~~· k~ore obyčaJne 
krátko po vzniku ohrozuJU t~keto ensembly. 
Ich snaha bola korunovaná uspechom. Ko~
cert 11. apríla potvrdil, že toto združeme 
si v krátkom ale intenzívnou prácou vy
plnenom čas~ vydo~ylo vl~stnú inte~re;
tačnú tvár a vyhramlo SVOJ reprodukcny 
št)•l. . 

Forma komorn\·ch orchestrov stavra svo-
jich realizátorov 'pt·~d •. obro~ské problém~·
Ponajprv treba vy~testť ota_zku obsad~ma 
a repertoáru , ktoré~ 1 ke_cľ stoJa ~k_oby ~·~~ 
vlastnej rcproduk cte, su neo~yc_aJne z.IV~ ~
né. Bohdan "-"archa! so sVOJimi spoluhrac· 
mi vvabstrahoval obsadenie: 3 prvé, 3 dru
hé h~sle 2 violy a po jednom violončele a 
kontrab;se. Obsadenie je pomerne malé, no 
práve takéto rozmery komo~ného telesa veľ
mi usnadt'lujú pružnosť prt~c~, hlavne k~lf 
komorný súbor hrá bez ~rJgenta. _Takyt? 
súbor sa pravda, musí op1erať o zakladnu 
štvorhlas~ú sad zbu. Na jednej strane to vy
lučuje možnosť reprodukcie napr. tak~ch 
Bachov)•ch sláčikových brandenbu.I7kych 
koncertov, z ktorých tretím sa v Bratislave 
priam zaskvel súbor Strossa. _Pr~vda,. ak u· 
vázime, že väčšina dostupneJ literatury ~ 
opiera v podstate o štvorhlasnú sadzbu, VI

díme že SlO\·enskému komornému orchestru 
bude' reprodukovateľná značná ča~ť litera
túry. Osobne m yslím, že v súčasneJ zostave 
SKO trochu prevažujú husle a že by sa· 

zišlo podporiť nízke nástroje napr. druhým 
violončelom alebo treťou violou. 

Program koncer tu, ktor)· bol záväzkom 
SKO k 40. v)Točiu KSC - hodno tu ešte 
spomenúť, že svoj honorár venovali v pros· 
vech kubúnskeho ľudu - obsahoval diela 
baroka (k torý koniec koncov vždy zostane 
hlavnou ztikladt'íou literatúry komorných 
• rchcstrov), reprezentovaného A. Corellim, 
G. F. Händlom a H. Purcellom ; svoj kon· 
cert doplnili dielom ,.Simple Symphony" B. 
Brittena. 

Priam úchvatn)"Til spôsobom bolo repro· 
<luko, ·ané Concerto gmsso Corelliho a 
Hiinrlla. Dokonalá intonácia a technické 
z d :ídnutic partov, úžasná Yycizelovanosť hu
<lobného prejavu, skvele podmienená dô
ldadn)m využívaním pľ\·kov vpl)-vajúcich 
na prednes, predovšetkým dokonale nacvi
čeného vibratu, pres,·edčila všetkých poslu
cháčoY koncer tnej siene. SKO nehrá bez "i·· 
razu ani jeden obyčajn)• alwrd. Hlavný 
vplyv na tom to interpretačnom profile bude 
mať nesporne jeho umelecký ved úci, p rav
da, bez umeleckej vyspelosti ostatn)·ch by 
j;a mu to asi sotva podarilo. Dmhé sólové 
husle hral Vladimír Piatkowski, ktorý svo
jou kultúrou k Warchalovi dobre zapadol. 
Ripienové skupiny prímov realizovali :\li
chal Bušo a J ozef Saller, ripienové sekundy 
Anton l\JaťašoYsk)• a Zdeno Kunc, všetci vo 
v-Lúcnom súlade a ušľach t ilom prednese. 
Part Yiol zastupujú v SKO Zdenčk H usek 
a Eugen Effcnbergcr ; sólové a ripienové 
:violončelo v jednej osobe hrá i\lar tin Cap· 
ku u kontmbasový základ je zverený Karlovi 
Illckovi, poslucháčovi VSMU. 

PurceJio,·a Suita bola tiež interpretovaná 
vynikajúco, s prav)·m pochopen ím pre Pur
cellovu hudob nú reč, všetky špecifiká ktorej 
vyzneli v)'bomc. Trochu diskutabilné u Pur· 
celia ltolo azda použitie všeobecne príliš 
rýchlych temp. Brillcnova "Simple Symp
hony" dokazuje, že SKO sa nemieni uspo· 
kojiť s v)·berom repertoáru z barokovej li
teratúry, ale hľadá svoj vý raz i v súčas
ných štý~och. Je, pravda, otázne, či je Brit
tenovo dielo dosť vhodné na tento účel keď-
• • l . d ' .ze .v~zac UJe az a väčši orchestrálny aparát ; 
naJVIac to bolo badateľné v Il. časti Pizzi
cate. Dôležité je však U\·iesť, že SKO i toto 
dielo prcrkiedol vynikaj úco naštudované po 
technickej i štýlovej stránke. 

Svoj výraz v dynamike SKO by mohol 
ešte viac dotiahnuť. vlastní mnohé a dmma
tické forte i skvelé pianissimo. Zišlo bv sa 
:však doplniť tieto kr ajné možnosti precilod 
ným_i stup•iami (mezzoforte, mezzopiano a 
pod.) . 

Co sa týka repertoáru, treba mladému 
súboru odporúčať, aby siahlo tiež po nie· 
ktorom z vynikajúcich domácich diel. Súťaž 
mladých slovensk)·ch skladateľ ov, vypísaná 
pre súbor SKO, mladým komorným umel· 
com ich v )•ber iste usnadní. 

Tiež by bolo zdra,·é, keby svoju pozornosť 
zamerali okrem tradičného repertoáru na 
diela nášho storočia. Skladbv ako Hindc
mithova "Smútočná hudba" , ·Bartókovc Di
,·ertimento, al<o aj mnoho rľalšich diel, sa 
priam núkajú do repertoáru komorného sú· 
boru takéhoto zloženia. 

Záverom ostáva vysloviť želanie, aby kom
petentní činitelia ďalšiu t\·orivú cestu SKO 
zodpovedne podporovali, pretože SloYenský 
komorný orchester b ude v krátkom čase dosť 
zrelý, aby s úspechom mohol šíriť slávu 
nášho interpretačného umenia i v zahra-
ničí. 

Ladislav Kupkovič 

*** 
D1"ía 18. mája t. r. Y Smetanovej siGni 

, . Prahe vystúpila Slovenská fil harmónia pod 
taktovkou Ladislava Slováka. Pred začatím 
koncer tu odovzdal minister školstva a kultú· 
ry dr. F. Kahuda orchestru Rad )'!ráce, kto· 
rý mu udelil prezident republiky za zásluhy 
o rozvoj slovenskej hudobnej tvorby a o 
, -)·chovu pracujúcich a mlúdeže hudobn\·m 
umením. • 

l\Iinister F. Kahuda ďalej odovzdal diri· 
gcntovi Ladislavovi Slovákovi vyznamenanie 
"Za vynikajúcu prácu", ktoré mu prezident 
republiky udelil za zásluhy o •·oz, ·oj nášho 
reprodukčného umenia. 

::O.IUSICAL K 40. VYROCIU KSC 

Teodor Sebo :\fartin~k)' nnpísal musica! 
Kormorán odchádza zaj tra. Autorom libreta 
jG Juraj Caban, te.-xtov piesní Vít llek. Dej, 
plný vesel)•ch a komických konlliktov a ne· 
dorozumení, predchúd:~:a plavbu luxusného 
v)·le tného parníka Kormorán, ktorý premá· 
va po Dunaji medzi Bratislavou a Ciernym 
morom. Vystupujú tu ľudia z nášho súčns· 
ného života, typy klad né i záporné, tak 
ako sa vyskytujú v dennom 7-ivote. Hudba 
je plná sviežich ry tmov, vyj atlrujúcich dneš· 
né pulzovanie života. Dej má, pravda, svoje 
aktuí1lne a morálne závažné pozadie, no 
obecenstvu poskytuje p ritom po celý vecer 
osviežujúcu zábavu. i\lusical uvedie bra· 
tisln,·sldt_ :\" OYÍt scéna. 
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Zo života Sväzu slovenských skladatefov 

Výbor Sväzu slovenských skladateľ?v .sa 
zišiel dňa 17. apríla t. r., aby zhodnotil čm
nosť predscdn!ctva, sekcií a odbočiek ~a 
prvý štvrťrok 1961. Po otvorení zasadnuua 
výbor uctil pamiatku zosnulého národ~ého 
umelca Václava Talicha. Predseda s. Deztder 
Kardoš vyzdvihol jeho veľké zásluhy o roz
kvet súčasnej slovenskej hudobnej kultúry. 

Zasadnutie v)·boru sa kon~o v ~":~duši 
radostného vzruchu a nadšema m1honov 
ľudi celého sveta nad epochálnym víť.az
stvom urnu a úsilia génia človeka nad sila
mi prírody, v ovzduší vypustenia. prvého 
kozmonauta do vesmirnych pnestorov. 
Predseda Sväz u slovenských skladateľ ov v 
úvode svojej zprávy o čimlosti J?reds~dnic: 
tva venoval pozornosť tejto mJmormdneJ 
historickej udalosti a vyjadril radosť nad 
skutočnosťou že schopnosť sputnať a or
ganizovane si podriadiť n~s~i~rne m~10žstvá 
energie je v rukách naJb~zstch pnatefov, 
najvernejších ochrancov ~~e~u ~a s~ete -
v rukách sovietskych ľud1, co Je zarukou, 
že dosiahnuté výsledky sa budú ďalej roz
víjať v prospeclJ ľudstva. 

V uplynulom štvrťroku sa život sv~ 
formoval jednak podľa určeného plánu CID· 

nosti v sekciách i odbočkách, jednak podľa 
akútnych potrieb, ktoré signalizoval každo
denný styk so životom. Otázka tesného spo
jenia so súčasnosťou, s každodennou p;ácou 
a životom našich ľudí sa často pretrtasala 
na zasadnutiach predsedníctva SSS, ktoré 
podmieňuje vstup do Sväzu slovenských 
skladateľov úprimným vzťahom k nášmu 
dnešku. V tejto súvislosti je potrebné pre
veriť aj náš pomer k niektorým javom v 
spoločenskom živote, ktoré formujú alebo po
máhajú formovať tvár našej kultúry. Zdá 
sa, že nie všetko, to tu dnes nachádzame, 
obstojí. Nekliesnime vždy dostatočne a s 
rozhodnou dôraznosťou cestu novému. Zdá 
sa že je pohodlnejšie chodiť po starých vy
šli~paných, i keď dnes už prežitých chod
níčkoch. Najmä organizátori nášho kultúr
neho života by mali jasne vidieť značné 
množstvo tých zdravých klíkov vo forme 
dobrovoľných organizátorských sborov, kto
ré vzišli v našich krajských a okresných 
mestách. O ich rozvoj a rozkvet sa treba po
starať s plnou vážnosťou. Ide o pomocnú 
ruku, ktor(t treba podať širokej verejnosti 
pri obrovskom procese dovršovania socia
listickej kultúrnej revolúcie. Máme na mysli 
mstúce hnutie zakladania kruhov priateľov 
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umenia. Tie rozhodne potrebujú účinnú po
moc štátnych, osvetových a kultúrnych or
ganizácii. 

Do systematickej čimlosti predsedníctva 
Sväzu slovenských skladateľov patrí sústav
ná starostlivosť o rozvoj činnosti v jednotli
vých oblastiach hudobnej kultúry. Diskusie 
s vedúcimi pracovníkmi útvarov, ktoré ma
jú na starosti jednotlivé odvetvia, pomáhajú 
objastwvať a uprestíovať čiastkovú proble
matiku a tým i riešiť dané úlohy. 

Sväz v uplynulom štvrťroku uplatnil nie
ktoré nové formy práce v sekciách i nové 
formy práce vo vztahu k našej verejnosti. 
Sekcia koncertných umelcov v spolupráci 
s ostatnými sekciami pripravuje interpre
tačné semináre z diel súčasných autorov. 
Hudobnovedecká sekcia si úspešne počina 
v prednáškovej činnosti na Univerzite mla
dých v Bratislave. Sväz s úspechom zaradil 
do svojej kultúrnopolitickej činnosti autorské 
večery našich popredných skladateľov. Vše
obecný, občiansky i umelecký rozbor pro
filu skladateľa, ukážky z jeho tvorby, jehct 
osobný príhovor, vysvetlenia a diskusie s 
poslucháčtni vytvárajú veľmi intímne a sr
dečné ovzdušie, ktoré priaznivo ovplyvňuje 
náš základný cieľ: čo najviac priblížiť hu
dobné umenie a jeho tvorcov nášmu ľudu. 

40. výročie založenia KSC ovplyvňovalct 
a bude i naďalej ovp1yvňovať činnosť sviiza 
v tomto roku. Medzi akcie, ktoré Sväz slct
venských skladateľov usporiadal spod zor
ného uhla tohto výročia, nepočítame iba pl
nenie našich kultúrnopolitick),ch úloh, aJu. 
sú naše výchovné, autorské večery, besedy. 
prednášky atď., ale i akcie ideovo-tvorivéhct 
charakteru, ako vypísanie a vyhodnotenie 
súťaže pre tvorbu malých hudobných žán
rov, ktorá, ako už bolo oznámené v tlači, 
priniesla pekné výsledky. Sekcia koncert
ných umelcov pripravila v skupinách pro
gramy pre oslavu tohto výročia a dala ich 
k dispozícii organizátorom kultúrneho živo
ta na Slovensku. Sväz pre svojich prisluJ. 
níkov zorganizoval besedu na tému "0 nie
ktorých otázkach strany a más", ktorá po
skytla možnosť zamyslieť sa nad historickou 
úlohou strany pri vedení proletariátu z kapi
talistického útlaku až k víťazstvu socializmu. 
Spolu so Slovenskou filharmóniou oslávil nái 
sväz 40. výročie založenia KSC slávnostným 
sborovým koncertom v Bratislave a Vý
chodoslovenská odbočka sväzu spolu s C.. 
rozhlasom v Košiciach symfonickým kon
certom. 

Cinnosť sväzu, ktorá je motivovaná sláv
nym výročím založenia strany, bude pokra
čovať i v budúcich štvrťrokoch v sekciách 
i odbočkách. Medzi najvýznamnejšie akcie 
tejto t innosti na Slovensku patrí aj júnová 
konferencia o malých hudobných formách 
v Banskej Bystrici, ktorá bude spojená s 
celým radom kultúrnopolitických podujatí 
v Stredoslovenskom kraji, a seminár o spo
ločenskom význame a uplatnení hudby v 
októbri t. r. v Nitre, spojený s množstvom 
praktických ukážok. 

Napokon sa predseda s. Kardoš zmienil 
o milej udalosti, akou bola návšteva dele
gácie sovietskych skladateľov (Kabalevské
ho, Arutjuňana, Bieleho, Salmanova a hu
dobného vedca Martynova), k torí začiatkom 
marca navštívili náš sväz. Návšteva počas 
ktorej sovietski hostia mali možnosť počuť 
našu hudbu z magnetofónových pásov, z 
.koncertného predvedenia i na opernom 
predstavení, srdečnosť, s akou sa stretali nie
len s členmi nášho sväzu, ale aj s verejnos
Con, ešte viac utužila pevné priateľstvo a 
bratstvo. 

Po zpráve predsedu referovali o činnosti 
~ekcií a odbočiek tajomníci. Diskusia, ktorá 
nasledovala po prednesených referátoch bo
la zameraná na rozvedenie podnetov ' ob-
aialmutých v referátoch, najmä: ' 

a) na zvýšenie aktivity členstva v obdobi 
dovršovani~. socialistickej kultúrnej revolú
cie v relácu k sväzu i verejnosti, 

b) na bližšie primknutie našej činnosti k 
IIÚčasnému dianiu v hospodárskom a kultúr
nom rozmachu našej vlasti, 

c) na plnšie využívanie všetkých existu
júcich zdrojov rozširovania kultúry, 

d) na zavádzanie nových, účinnejších fo
riem ~udobnej kultúry do spoločnosti, pri
iom čmnosť sväzu v tomto smere bola hod
notená aj z hľadiska historického vývoja. 
Počiatočné prehliadky tvorby v Bratislave 
mali za úlohu formovať a zamerať sklada
telský front na j eho ideové zjednotenie. Vý
c~ovná činnosť, autorské večierky, besedy v 
r:~vodoch a družstvách atď. vyplynuli z po
~a~avky prestavby našej dediny a jej zbli
r:ewa s mestom v zmysle úloh dovršovania 
socialistickej kultúrnej revolúcie. 

Ukazuje sa, že najbližšou formou v bu
dúcnosti bude pôsobenie na dômyselnú ko
o~~n~ciu činnosti všetkých kultúrnych in
Šhtuctí, ktoré majú na starosti rozvijanie 
umenia a kultúry. 

Dš 

ZAPADOSLOVENSKA ODBOCKA SSS 
V I. STVRTROKU 

Cinnosť Západoslovenskej odbočky SSS 
sa v prvom štvrťroku 1961 zameriavala pre
dovšetkým na kultúrnopolitické potreby 
kraja. Z tejto úlohy vyplynula aj úzka spo
lupráca s inštitúciami, pôsobiacitni v kraji. 
Výbor odbočky uskutočnil stretnutie s pra
covníkmi Krajského podniku pre film, kon~ 
certy a estrády, na ktorom sa prediskutoval 
najmä dramaturgický plán KP. O problema
tike rozvoja ľudovej umeleckej tvorivosti v 
Západoslovenskom kraji diskutovali členovia 
odbočky na zasadnutí s pracovníkmi Osveto
véh? ústavu, k torým prisľúbili ďalšie prehl
bewe aktívnej spolupráce so súbormi ľ.UT, 
vo vý~hove ochotníckych dirigentov a pod. 
Clenovta Západoslovenskej odbočky SSS dis
kutovali tiež s pracovníkmi tane· ného od
delenia Osvetového ústavu o vytvoreni no
vého spoločenského tanca, ktorý by si široké 
masy obľúbili, čo by pomohlo obmedzova( 
tance impórtované zo Západu (Osvetový 
ústav vypísal súťaž na hudobný poklad pre 
nový spoločenský tanec). Západoslovenská 
odbočka SSS sleduje tiež činnosť Parku kul
túry a oddychu a niektorí jej členovia pra
cujú i v komisii pre estetickú výchovu pri 
SUV CS.M. 

Jednou z hlavných úloh odbočky bolo or
g~z~v?JÚe. besied a koncertov pre brigády 
soctalisuckeJ práce, pre pracujúcich v zá
vodoch, jednotných roľníckych družstvách 
a študentov. Niekoľko takýchto podujatí sa 
U:ž uskutočnilo (Slovnaft, Sala, Jur), no väč
šma koncertov sa realizuje v máji ako prí
spevok skladateľov k 40. výročiu vzniku 
KSC. 

Aj iné, menšie podujatia Západoslovenskej 
odb~čky SSS svedči~ o intenzívnej činnosti, 
ktoru však bude potrebné v budúcnosti ešte 
viac prehlbiť, aby sa mohli do všetkých 
dôsledkov splniť uznesenia Sjazdu socialistic
kej kultúry. EM 

*** 
Skladateľ Ján Cikker · pracuje na inštru

m.entácii tretieho dejstva svojej, v poradí 
uz 4. opery - Vzkriesenie. Týmto dielom 
o ktoré prejavujú živý záujem tak domáce' 
ako i zahrani né operné scény, vzdáva skla: 
dateľ hold pamiatke veľkého ruského kla
si!ca a mysliteľa L. N. Tolstého. 

Námetom .Cikkerovej piatej opery je Sha
kespearov Večer Trojkráľový. Jej dokonče
nie plánuje autor na rok 1964. 
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KONCERTY V KOSICIACH 

Zdá sa mi, že článkom o k oncertnom 
ži,·ote Košíc v decembri minulého roku som 

uriekol" jeho ďalší rozvoj, ktorý sa začiat
kom poslednej sezóny ukazoval taký sľubný. 
1\lusím 'a primať, že moja predpoveď bola 
príliš optimistická - i keď boli všetky reál
ne predpoklady pre jej splnenie. Totiž práve 
v januári a februári, keď samotné ročné ob
dobie . dáva optimálne predpoklady pre 
získanie obecenstva, zaspal koncertný život 
v I<ťošiciach ~tpánkom Sípkovej Huženky a 
z tohto spánku sa začal prebúdzať vlastne 
až v n1arci. Vo februári sa konali len dva 
koncerty - koncert populárnych skladieb. 
h•·an)·ch Košickým rozhlasov)•m orchestrom 
za dirigovania Vojtecha Adamca, a repertoá
rove pozoruhodn)' koncert Kosického komor
ného orchestra (dirigent Roman Skl-epek), 
na ktgrom odzneli skladby J. J-1. Schcina 
(Suita číslo 14) , J. S. Bacha (Koncert d 
mol pre i embalo a orchester), M. Baningova 
Sonatína, Schubertove Nemecké tance a 
Beethovenova Fúga z kvarteta opus 59. Só
lový part v Bachovom koncerte predniesla 
na krásnom novom nástroji, zapožičanom 
Státnym konzervatóriom, Zuzana Rúžičko
vá. 

Je nepochopiteľné, že organizátori hu
d obného života v Košiciach si n echali ujsť 
príležitosť využiť záujem obecenstva o gra
mofónové koncerty, ktorý sa tak očividne 
prejavil na minuloročnom aprílovom festi
vale, na uskutočnení ktorého sa levským 
podielom zúčastnilo bratislavské DiYadlo 
hudby. V januári a vo februári ostala sie1\ 
Technického múzea prúzdna a gramofónové 
koncerty sa konečne rozbehli až v marci. 
Jeh programový plagát vyvoláva však ná
mietku: prevažné zameranie marcov)•ch 
koncertov na džez, tanečnú a zábavnú hud
bu svedči o nežiadúcom posunutí dôrazu 
z výchovnej stránky na stránku kasovú, 
čo je - najmiernejšie povedané - p ochy
bené. Tento fakt sa zdá svedčiť aj o inom: 
o tom, že organizátori týchto koncertov 
n cYedia zabezpečiť prísun kvalitných na
hrávok - a potvrdzujú opäť platnosť prí
slovia o tme pod svietnikom, lebo Státne 
konzervatórium a Státna vedeckí• knižnica 
majú dobre vybavené diskotéky . Diskuta
bilná je tiež skutočnosť, že gramofónové 
prehrávky sa ešte stá!e uskutoč1íujú v Tech
nickom múzeu. Státn a vedeckú knižnica, 
ktorú patrí - nielen t o sa hudobného od
d elenia t~·ka - medzi najlepšie vybavené 
knižnice na Slovensku, ba i v celej re
publike, by mala mať právo usporadúvať 
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tieto koncerty, pretože len tak m ožno od
strániť doterajšiu živelnosť a nárazovitesť 
na tomto dôležitom poli v)•chovy k umeniu 
(nielen k hudobnému, ale i literárnemu -
viď pásma poézie a hudby v bratislavskom 
Divadle hudby). 

Na prvom marcovom koncerte (2. III.) 
vystúpil mladý so";etsky pianista Sergej Do
renskij. R ccital mladého umelca sa očakával 
se záujmom najmä pre to, že Košice mali 
v novembri roku 1959 možnosť poznať jeho 
učiteľa G. R. Ginzburga. Sergej Dorenskij 
splnil očakávanie v zmysle rozvíjania sa v 
intenciách ginzburgovskej školy. Je lo verv
n ý umelec, vyniká bohatou senzibilitou, 
krásnou, výslovne prstovou technikou (ob
divuhodné behy a glisandá) i zmyslom pre 
kultúru zvuku, ako aj mimoriadne bohatým 
používaním pravého pedálu (niek•e vari ~ 
prílišn)•m ) . Jeho štýlovou doménou je ne
sporne romantizmus (azda aj impresioniz
mus), alw to dokázal prednes Lisztových 
skladieb Pohreby, Petrarcov Sonet A dur 
číslo 104, Zabudnutý valčík ~íslo 1 a De
sia ta uhorskú rapsódia. Ich reprodukcia za
n echala nezabudnuteľný zážitok. Podobne 
sa možno v superlatívoch vyjadriť o pri
davku v podobe Chopinovej Mazúrky a mol 
opus 17, číslo li, i keď sa tento krehký kvie
tok tak kontrastne líši od zvukove oslňujú. 
cich Lisztových skladieb. 

Už ni c natoľko zasvätene v edel Dorenskij 
vniknúť do prokofievovskej faktúry: zo šty
roch časti klavírneho prepisu baletu Romeo 
a Júlia upútala Scéna a najmä Dievčatko 
Júlia (tu sa mohla opäť n aplno prejaviť 
perlivá prstová technika a jeh o jemná cito
vosť), no Masky trpeli nedodržaním rytmic.
k ej pulzácie a l\Iontekovia a Kapuleti dostali 
šat temer až lisztovsky bravúrnej e tudy. Je 
tiež otázne, či treba Prokofieva, skladateľa 
.obrovského počtu klaYírnych skladieb, pro
pagovať práve transkripciami (hoci aj autor
skými). 

Zaujímavým spôsobom interpre toval Ser
gej Dorenskij d,-e sonáty Ludviga van 
BeethoYena: Sonátu číslo 12 As dur op. 26 
a Sonátu číslo 8 c mol op. 13 - Patetickú. 
Spôsobom prednesu sa priblížil ovzdušiu 
posledných sonát tohto skladateľa; veľmi 
rúd b y som ich vypočul , . podaní Sergeji! 
Oqrenského. Dúfam, že sa mi toto želanie 
raz splní. Veď Dorcnskij má predpoklady 
zaradiť sa medzi eli tu vynikajúcej sovietskej 
klavírnej školy a Y.rejme nebol v CSSR 
posledný rar:. 

Druh)·m klaviristom, vystúpenie ktorého 
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Vladimír Kompánek: Brigádnička 

sfuhovalo pozoruhodný zážitok, .mal byť 
Rakúšan G. Radh11ber. V poslednej chvili 
však odriekol - t o nijako nepro~pelo pro
pagácii abonentného cyklu, ktory -sa I_Ual 
zacať práve jeho koncertom - a ta~ na
miesto neho J>rice3tOval bratislavsk)• pedagÓ~ 
Samo Ko,·ár. ~a jeho rccitale (15. III.) tre
ha v,·soko oceni ť hlavve nekonvenčný prog
ram." Yeú málokedy ~ožno na jednom kon
certe počuť u nás tak málo hrávané sklad
hy ako sú Scarl attiho sonáty (Kovár z nich 
uviedol dve) , F ranckovo Prelúdjum, toccatu 
a fúgu, SuchoiÍov u Baladickú suitu (mys
lím že Kovár je - žiaľbohu - jediným 
ko1;ccrtujúcim klaviristom, ktorý jq má ~v 
živom repertoári) ; ani Bachova Toccrtta, 
ada"iO a fúga c dur a Chopinova Mazúrka 
op. "50 číslo 3 nepatria k obohraným čís
lam, a tak na programe koncertu objavila 
sa iba jediná známejšia (pre priemerné kon
certné publikum) skladba - Chopinova Etu
da op. 25 číslo 11 Des dur. Z uvedeného 
repertoáru najlepšie vyzneli skladby p re
mv šf avého, fi lozofického rázu, predovšet
k{m bohato registrovaná Bussoniho trans
kripcia J. S. B~cha, pri ktorej vznikal do
jem až organovej h ry. Pravda, pre košiéké 
obecenstvo, odchované (a živené) poväč~inc 
skladbami, kypiacimi romantickou hy pertro
fiou citovosti, boli problémom najmä César 
f 'ranck a Domcnico Scarlatti, i kelľ treba 
objektívne povedať, že práve Scarla ttiho 
sonáty občas trpeli ry tmickou rozkolisanos
ťou. Kováľov jemný naturel sa však nevedel 
~-ysporiadať s vášnivo dramatickou Bala
diekou suitou (s v ýnimkou posledného Lar
ga con malinconia); i k cú túto tecbnieky 
a pamäťove veľmi náročnú skladbu zvlá
dol, v~·razove jej ostal v<;ľa dlžný. Lepšie 
vyznel Chopin: jeho d ve mazúrky_ (jedna 
bola hraná ako prídavok) K_ovúľ svojím ze
mitcjsím, realistickejším pod:iním priblížil 
ích ľudovcmu základu. Známu E tudu op. 
25 číslo 11 zahral síce menej brav úrne, 
nez je zvykom, ale nič neubral na j ej kúzle. 
: V prída,·koch . Kovár opäť dokázal svoj 
yytdben~· zmysel pre štýlovosť programo
vej zostavy (posledným číslom koncertu 
hol Chopir\ a pridával len jeho a Smctanove 
skladby), ako aj to, že sa v ie i poeticky 
rozospie,·ať - prednesom Clropinovho Noc
turna Des dur. (ra) 

*** .\ fosko,·sk )• komorný orchester 's umelec
.k)·m vedúcim 11. Baršajom a sólistkou mos
kovskej filharmónie Zarou Doluchanovovou 
usporiadali niekoľko mimoriadne úspešn)·ch 
koncertov v ~ emeckej demokratickej re
·p!rblikc i -'emeckcj spolkovej republike. 

l'RE:\flf:RA OCENASOVHO KLAVlRNEH(} 
._ KONCERTU 

Kosice sa po minuloročnej novembrovej 
prehliadke československej hudobnej tvor
by 22. marca tohto roku opäť stali dejiskom 
vÝznamnej hudobnej udalosti : v tento deň 
tu bol po prvý raz na verejnom koncerte 
predveden ý Koncert pre klavír a orchester 
op. 20 od Andreja Očenáša. Toto dielo, 
ktoré vzniklo v prvej polovici roku 1059, 
organicky zapadá do posledného sldadate
ľovho obdobia, rozvádzajúc vo väčších plo
chách najmä tie štýlové znaky, ktoré na
povedali suity Novú jar, lllladosf, Ruralia 
slovacca a iné. J e to predovšetkým rázovitá 
hudobná reč, vyvicrajúca z pretavenia va
lašsko-roľníckeho folklóru Očenášovho rod
ného selčiansko-priechodského kraja s jeho 
charakteristick ými melodick)-mi zvratmi i 
bohatou ry tmikou ; lľalej variačný proces, 
pripomínajúci muzicírovanie T udových ka
piel (v r)rchlych častiach) . Koncert je u·ak
tovan)r symfonicky - ako d ialóg sólového 
nástroja s orchestrom; pritom po technic
kej a pamäťovej stránke je hodne náročný 
(najmä v krajn)·ch častiach) . I požiadavky 
na presnú sú hru sólistov s orchestrom sú 
značné. Dielo je cenným prínosom pre ne
veľmi bohatú slovenskú klavírnu koncertnú 
literatúru a verím, že si nájde stále miesto 
nielen v program och našich orchestrov, ale
s úspechom preni kne i na zaluaničné pó
diá. 

Naj výraznejšou , najjednodncMou a zá
roveň najlepšou j e pomalá II. časť koncertu 
(i geneticky má primát - bola dokončená 
7. II. 1959). Možno ju charakte1·izovať ako 
symfonicky rozvitú ľudovú baladu. Za jej 
predchodky11u pokladám Chlapskú z Rozlúč
ky s mladosťou. Druhá časť Koncer tu stavia 
na kontraste elégie a vášnivého vzruchu, je 
však rozsia hlejšia a po mo ti,·ickej a formo
vej výstavbe koncentrovanejšia. Celá časť 
vychádza z tónového centra g is-as a osti
nata gis (úvodn)• tón a zároveri organový 
bod) - a - ais - a (pričom okrem pn·ého 
tónu - opakovanie troch osmín - sú ost:ll
né ry tmizované ako osminová nota a nota 
štvrťová) . Témy sú mimoriadne široké a ori
ginálne, inštrumentácia, hoci jednoduchá, 
je veľmi pôsobivá. 

Druhá časť tvori kotrast uprostred I. a III. 
časti , k toré sn vyznačujú t anečným ry tmom 
a bohatšou inštrumentáciou. Vznikali · po
vedľa, seba - aspoň sa tak zdá podľa dá
tumov dokončenia (III. časť 22. IV. 1959, 
~- časť 27. IV. 1959} - z ktorých vyp])-va, 
ze r. časť koncertu (čp d o ná$lcd nosti pri 

237 



predvedení) vznikla ako posledná. Co platí 
pre následnosť ich genézy, platí i pre hie
rarchiu hodnôt, ktoré sú im vlastné. Tretia 
časť je najtemperamentnejšia a najvirtuóz
nejšia, zárove1í však i najťažšia čo do tech
nického zvládnutia i súhry s orchestrom. 
Ide o kaleidoskop nápadov (pre Očenáša 
príznačná bohatá invenčnosť) , zovretých v 
pevne vybudovan)· trojdielny celok s kraj
nými dielmi, bohatými na množstvo motív
kov s častým striP.daním mcll·a a strednou 
baladickou širokodychou témou - pričom 
prechod od stredného dielu k variovanej 
repríze je nenápadný; dielo sa končí buja
rou kódou, pripomínajúcou vrchol ľudovej 
veselice. 

Prvá časť má tiež tanečný charakter; len
že tempo (opäť bohato pulzujúci r?'tmus) 
j e tu zdržanlivejšie než v III. častt. Fo~
move ide o viacero variácií a opakovame 
jednej témy, jej nosnosť je však ?a. celkové 
trvanie časti malú, a preto vznika doJem 
zd[havosti podporovaný viacerými farmo
vými ·cezJrami. Vzhľadom na ll. a III. časť 
by azda nebolo od veci, keby sa autor k 
tejto časti ešte vrátil a skoncentroval ju, 
respektíve prepracoval. 

O predvedenie Očenášovho Klavírneho 
koncertu sa zaslúžili sólista Ceskoslovenské
ho rozhlasu v Bratislave Miloš V ú1ia (jeho 
výkon si zaslúži úctu, hral novinku spa~~
ti) a Košický rozhlasový orchester za dm
govania Jána Sefla. Prítomnosť autora ?a 
posledných skúškach dala záruku autentič
nosti interpretácie; len na niektorých mies
tach neboli vedúce myšlienky vždy dosta
točne v popredí ; tiež by sa bola žiadala 
väčšia sýtosť zvuku najmä v sláci~och. 

Na tomto koncerte odznela úvodom Kar
<lošova Východoslovenská predohra a v 
druhej polovici Dvoi'ákova VIII. symfónia. 
Orchester košického rozhlasu podal v nich 
-svoj najlepší výkon, aký som pri jeho ve
rejnej produkcii v posledných dvoch rokoch 
počul. Technické problémy akoby v týchto 
skladbách pre orchester neexistovali: hral 
·ich v premyslenej dirigentovej koncepcii so 
zjavným zanietením. Skoda, že tých, čo se
deli v hľadisku, nebolo omnoho viac než 
účinkujúcich na pódiu. 

Igor Vaida 

*** 
V Leningrade uviedli po dvanásťročnej 

prestávke opäť Pucciniho operu "Bohéma", 
v naštudovaní S. Prokofieva. Režisér obsa
dil všetky úlohy výlučne mladými lenin
.gradskými spevákmi. 
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KONCERT KOSICiffiHO KOMORNEHO 
ORCHESTRA 29. III. 1961 

V cykle štyroch abonentých koncertov, 
ktoré PKO usporiadal v Košiciach v mesia
ci marci, odznel aj koncert Košického ko
morného orchestra (v poradí ako treti) pod 
taktovkou Romana Skfepka. Ako v minu
losti, i tentoraz sa súbor predstavil košické
mu obecenstvu s vkusne voleným progra
mom. Je chvályhodné, že i pri všetkých 
ťažkostiach - hlavne so zaobstarávaním no
tového materiálu - nezostáva na úrovní 
bežného koncertného programu (diela klasi
cizmu a romantizmu), ale približuje konzu
mentom i diela menej známe: barokc:>vých 
majstrov a najmä modernu. 

Ako prvé číslo koncertu odznela Symfo
nietta pre sláčiky op. 52 Alberta Roussela. 
Dielo, komponované v duchu neoklasicizmu, 
vyznelo precízne, bez technických kazov, 
okrem niektorých rytmických zakolisanf. 
hlavne pri prechádzaní tém z nástroja do 
nástroja. Interpretácii by neškodilo zjedno
tenie dynamickej výstavby pod väčšie ce
lostné oblúky, viac eruptívnosti a vitálnosti, 
čo by vytvorilo v diele pulzujúcejší dyna
mizmus a celkový dojem by bol kompakt
nejší. Dielo je i pri menších nedostatkoch 
kvalitatívnym prínosom orchestra. Do pre
stávky odznela ešte Mozartova Symfónia i. 
29 A dur (K. z. 201). Technicky náročný 
part zvládli hráči (odhliadnuc od zopár chýb 
lesného rohu) s obdivuhodnou istotou. Celé 
dielo malo patričnú mozartovskú vznosnost 
a švih. 

V druhej polovici programu predstavil 118 

publiku mladý, nádejný huslista Milan 
Bauer s Mozartovým Husľov)= koncertom 
č. 5 A dur (K. z. 219), u ktorého imponovala 
hlavne jeho intonačne čistá hra. Po štý
lovej stránke by sme mohli mať určité vý
hrady proti prílišnému exponovaniu temp. 
Utrpela tým hlavne III. časť koncertu, kde 
Menuett, ktorý sa mal hrať skoro o polovicu 
pomalšie ako Allegro, bol hraný v tom istom 
tempe. Tým sa zmazal kontrast medzi kraj
nými Menuettmi a brilantným Allegrom. 
Dosť rušivo pôsobilo pamäťové zakolísanie 
sólistu v III. časti. Vzorne kultivovaný or
chestrálny sprievod bol na výške a nepre
hlušoval sólistu. Na záver koncertu zahral 
orchester Haydnovu Symfóniu fis mol -
Rozlúčkovú. V celkove peknom výkone ru
šila distonácia v záverečnom Adagiu. 

(ti) 

, KONCERTY Z DIELA ANDREJA 
OCENASA V JEHO RODNOM KRAJI 

Sväz slovenských skladateľov v spolu
·práci s Radou Okresného národného výbo
ru v Banskej Bystrici usporiadal v dňoch 
10. a 11. marca v Banskej Bystrici a Sel
ciach štyri programy z diela Andreja Oče
náša, nositeľa Radu práce, za skladateľovej 
účasti. O reprodukčnú stránku vystúpeni 
sa zaslúžili naši poprední umelci Mária Ki
šoňová-Hubová, sólistka SND, Miloš Váľía, 
sólista Cs. rozhlasu v Bratislave Albín 
Berky, sólista Slovenskej filhar:Uónie a 
Bratislavské kvarteto (A. Móži, A. N e~ee, 
M. Telecký a J. Sikora) ; sprievodné slovo 
o živote a diele Andreja Očenáša prednie
sol pro_m. historik Igor Vajda. Na progra
me boh Obrázky z bájí, suita Mladosť dru
há ~asť Violončelového koncertu, pÍesne 
Zakhata panna a Ej, Janičko, ako aj tri 
časti zo sláčikového kvarteta Obrázky duše 
a dve. časti zo suity Nová jar (Turoň-zbojn ík 
a Hajduchy) v úprave A. Móžiho pre slá
čikov~ kvarteto. Po každom vystúpení nasle
~ovali besedy so skladateľom (nahrával ich 
Cs. rozhlas v Bratislave). 

Prvý koncert sa uskutočnil v Robotníc
kom dome v Banskej Bystrici v piatok 1.0. 
marca. Bol to prvý program, ktorý pre svo
ji~h členov pripravil Kruh priateľov ume
ma v Banskej Bystrici. V sobotu 11. mar
ca pr.e~poludním ~avítali umelci medzi po
sl.uchacov pedagog~.ckého inštitútu, popolud
m do skladateľovho rodiska Seliec kde sa 
t_I.skutočnili dve vystúpenia - po~oludňaj
sie bolo venované školskej mládeži a večer 
bol slávnostný program pre početné obe
censtvo, ktoré prišlo uctiť svojho význam
ného rodáka. 

. Všetky vystúpenia mali mimoriadne vre
lý ohlas, no ešte väčší zážitok u prítomných 
zanechali besedy s autorom, ktorý srdečne 
a ochotne odpovedal na početné otázky 0 
svojom živote i práci, o skladateľoch našich 
i zahraničných, o problematike nášho hudob
ného života, o práci a podujatiach Sväzu 
čs . skladateľov atď. Neraz sa do besied za
pojili aj prítomní umelci - napr. v Selciach 
rozprávala M. Kišoňová-Hubová o hudob
nej dt·úme, primárius Bratislavského kvar
teta A. ~fóži o práci koncertného umelca. 
Veľká ú~·asť na všetkých týchto podujatiach 
o~äť dokumentovala vrelý vzťah pracujú
cich k tvorbe našich skladateľov. 

(ra) 

úSPECH JÁNA VALACHA V DRNE 

Slovenský organista a dirigent Ján Valach 
predstavil sa prvýkrát v Brne 14. marca t . 
r. na organovom koncerte na Stadióne. Po
četné obecenstvo, medzi ktorým bolo veľa 
mládeže, prijímalo Valachove výkony s ras
túcim záujmom a uznaním. Umelcov vzor
ný program. zdôraznil niekoľko typických 
slohov organovej tvorby a uviedol sloven
ské a české skladby, ako aj diela organo
vých klasikov: J. S. Bacha, Händla a Schu
manna. Prekvapením hola slovenská hudba 
zo 17. storočia (bardejovské a Ievočské zbier
ky) . Osem drobných skladbičiek prezradzo
valo ľudový tón tanečného charakteru, sú
zvukovú (harmonickú) jednoduchosť i la
hodnosť a holo vkusne a jednoducho re
gistrovaných. Händlov Koncert g mol re
gistroval Valach so značnými farebnými od
tieňmi. Preto hol tiež nútený voliť pomalšie 
tempo a hrať opatrne. V Händlovom kon
certe by sa bolo žiadalo vjac mixtúry a 
jednotnejšej zvukovej línie, ktorá by veľmi 
prospela celkovej výstavbe. Najlepšie a u
melecky najzanietenejšie vyznela Bachova 
Toccata F dur, v ktorej dosiahlo Valachovo 
umenie vrchol v technike manuálovej i pe
dálovej, v náležitej slohovej disCiplinova
nosti a pri úspornom registrovaní. 

V druhej polovici koncertu bola pozorne 
predvedená najnáročnejšia Schumannova 
Passacagli_a na meno BACH, ostatné sklad
by neboli také náročné, zato však veľmi 
vďačné. Jurovského náladová Fantázia Sos
takovičovo málo výrazné Prelúdium' ale 
dobre vrcholiaca Fúga, Kabeláčova Fantú
zia, šťastne sa usilujúca o nový výraz, Ebe
nova zdravá a vtipná Muzika, v ktorej si 
skladateľ píska do rytmického ostinata -
to. všetko predniesol ~ladý organista s bys
trym spádom, vynaliezavosťou a vkusom 
v registrovaní a s takou podmanivosťou, že 
nadchol obecenstvo, ktoré si vynútilo prídav
ky. So svojím brnenským koncertom môže 
byť mlad)• umelec úplne spokojný. 

B. Stédroň 

SLOVENSKY UMELECKY DORAST 
V BRNE 

5. apríla sme v Brne privítali poslucháčov 
Vysokej školy múzických umení z Bratisla
"? ~a koncerte Janáčkovej akadémie mú
zwkych umení v Besednom dome. Hostia 
prišli s docentom Rudolfom Macudziňskvm 
kto~ý tu ako mladý umelec vystupoval \e~ 
dyst na koncertoch Kurzovej majstrovskej 
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klavírnej školy. Te1·az počúval svojich žia
kov, ktorí uvádzali prevažne súčasnú hud
bu. Zoznámili nás s hodnotý mi skladbami 
dnešných klasikov slovenskej hudby i s 
hudbou zástupcov najmladšej slovenskej 
sk ladateľskej generácie. 

Večer bol o to zaujímavejší, že zárove•i 
ukázal pedagogické v ýsledky profesorov 
kompozície, spevu, klavírnej i fla.utovej 
školy. Skoda, že nebolo zastúpené husľové 
oddelenie. 
Veľkú pozornosť vzbudilo vystúpenie 

J indry Krampcrovej. Predviedla šesť častí 
z Macudzmského klavírneho cyklu Obrázky 
z výstav y zaslúžilého umelca J. Ncmčíka 
Po stopách kapitána Nálepku. Z jednotli
vých častí sme vy cítili zvukomaľbu (Potôčik 
v Smižanoch) , lyriku (Matka kapitána Ná
lepku) , tvrdošijn)' odboj (Pri Daniloviči) , 
širokú epiku (Na šírej Ukrajine) a znovu hr
dinský postoj (Cierny domík). MacudziJí
ského Obrázky z v)'stavy sú hodnotné krát
ke fresk y , v ktorých Kramperová ukázala 
disciplinované školenie, vystihnutie obsahu, 
výrazu a perliv ú techniku so vzornou pc
d alizáciou. Sonatína pre flautu a klavír od 
P. Simaiho je romanticky a ľudovo nescná 
skladba priP.hfadncj formy s tancčn),mi a 
lyrickými protik.ladmi v záverečnej časti. 
Miloš Jurkovič ju predniesol s vcľk)'m sp ev
ným a vihrátov)-in tónom v druhej časú a 
dal jej pravý tanečný charakter i vzlet. 
Závažnou skladbou pre klavír bola Sonáta 
cis mol od J. Hatríka, ktorú predniesol sám 
veľmi nadaný autor. Spočiatku pôsobila doj
mom rozvlúčneho, miestami siláckeho diela, 
v druhej časti však prcnikal vply v ľudovej 
piesne a v ·závere vyústila Sonáta v lisz tov
sky virtuóznu časť. Zišlo ·by sa jej však 
viac kontrastu a sústredenosti. Autor sa 
osved il aj ako výborný klavirista. Hral 
nielen naspamäť, ako napokon v šetci klavi
··is ti-sólisú , ale aj s muzikantskou v ervou 
a temperamentom. 

Druhá polovica programu obsahovala kla
vírne skladby a piesne. Po zaujímavom kla
vírnom Intermezzo-unisono I. Paríka pred
niesla A. Schubertová IV. časť Met.amorfóz 
od E. Suchoňa. Rozmanitosť nálad, v ýrazu 
i tccllniky výborne charakterizuje tieto skve
lé miniatúry, zahrané s istotou a slohovou 
~ríkladnosťou. Toccata a fúga S. Némethu
Samorínskeho v krásnom podaní A. Cattarina 
síce prezradzovala staršie tradičné prostried
J;.y, ale zaujala vzletom a kompozičnou dô
slednosťou. 

. · Klavírna Zbojnícka rapsódia A. i\Ioyzesa 
je majstrovsky spracovaná voľná reťaz zboj
níckych ľudových piesní. Takýchto tech-
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nicky ná1·očných a pritom vnímatcľom prí
stupných skladieb, ktoré zachovávajú výra
zové i spevné jadro ľudov),ch zbojníckych 
pies1ú, nám ozaj treba. Interpret Zbojníckej 
rapsódie D. Stankovský sa zmocnil skladby 
nielen s láskou k ľudovej slovenskej piesni 
ule .vystihol i jej obsah a lásku k rodnej 
zenu. 

Ak sme mohli vysoko oceniť úroveň kla
vírnej i kompozičnej školy VSMU, spevácka 
škola zostala v pozadí už aj preto, že sme
počuli malý počet piesní i poslucháčov. F. 
Livom v Očenášovom hymnickom cykle 
:\.ká to bola jar upútal príjemným a po
merne vyrovnaným hlasom. J. Hagalová sa 
zavďačila dvoma pies1'íami z Moyzesovej 
Novej zbierky slovcnsk)'ch ľudov)'ch piesni. 
Odb. asistentka I-1. Gáfforová sa osvedčila 
uko citlivá klavírna spolupracovníčka, ktorá 
vie spre\'ádzať. Skoda, že n a tlačen)'ch pro
gramoch neboli uvedené mená profesorov 
jednotlivých škôl a ročníkov. 

Vystúpenie bratislavského vysokoškolské-
ho umeleckého dorastu sa v Brne stretlo s 
veľkým a srdečným ohlasom. B. Stédroň 

*** V Ziari nad Hronom založili v druhej 
polovici junuára 1961 Kruh priateľov ume
nia. Vďaka jeho originálnemu výboru (Z. 
Strnadová-Paráková, manželia Baranovičovi, 
ss. Madách, i\'Iarck, S. Pá.rtošová) sa usku
točnilo už niekoľko p odujatí. Vo februári to 
bol večer Straussových melódií, v mani 
pásmo o taliunskej romantickej opere. V 
apríli u sporiadali besedu o operách nArod
neho umelca Eugena Suchoňa, ktorú viedli 
J ela Krčméry, spoluautorka Svätopluka, a 
Igor Vajda. V niektorom z budúcich veče
rov sa počíta s ukážkami z opery Svätopluk 
za autorovej účasú (nakoľko na spomfna
nom večere Suchoňových opier sa predvá
dzali len úryvky z Krútľíavy - gramofónová 
nahrávka Svätopluka t. č. ešte nie je). V 
máji chystá Kruh priateľov umenia v Ziari 
pre svojich členov večer Dczidcra Kardo§a 
(za skladateľovej prítomnosú) a prehrávku 
Smetanov ho cyklu symfonických básni "Má 
vlast", v j úni príde do Ziaru Havličkova 
skupina a Dvaľákovo kvarte to. 

-ra· 

*** Vo Frankfw·tc uviedli n edávno Glagolskú 
omšu Leoša Janáčka. Sólové partie spievali 
poľské umelkyne Eu genia Zarcska á Stela· 
n.ia Woy towicz pod vedenim dirigcn~a Lju
bomira Romanského. Na tom istom koncerte 
odznela ešte Prokofievova kantáta AlCJtander 
~cvsk~·. 

Kvarteto majs tra husliara Joze
fa Vavru, ktoré ziskalo na Sve ... 
tovej výstave v Brus eli z latú 

'tneda!lu Foto: L. Roller 

Z H UDOBNEH O ZlVOTA 
PARKU K ULTú RY A ODDYCH U 

\' P KO v Bratislave bola v d1ioch lí 
II.-1~. II_I. i_nštalo\'aná veľmi zn ujímav:'; 
.a. nc\·~cdna. v ystava strunov)·ch hudobn \·ch 
n:tstrOJOV zu,·odu Cremona z Lúh u Ch~b u. 

· V~·sta,·a sa uskutočnila z iniciatívy Parku 
kult urv a oddych l t · · 

J • • u, i o ry su sta v n e za mtf uje 
~o .s':OJicll. J?rO~ramov cykly výchovných 
kon~c• lov 1 htcrarno-hudobné pú sma. obf ú
h~ne a ? avstcvo\'ané najmä žiakmi h udoh
n ych šlwl. 

C~eľom výstavy holo doplni( n úwrnc te
OI'l'IIC.ké vedomosú hu dobníkov i žiakov hu-
dohn,·ch škôl b · · · · 1 ... · . '.o.ozna~n 1~ 1 s p ostupom 
v; '.~by !ednotl":~·ch nastrOJOV a všctk)-m 
~·" števmkom vystavy ukázať v~·znamné 
~ISpl•chy to!: to jediného závodu u n.ás doma 
1 , . znh•·antcf. 

:'invštcvníci mali možnosť na v\·st . .· -d' ( . k • . a \ c 'l-l(: lntiJSir.ovs ·é nástroje a na kon certoch 
pn ot,·o•·em a 2.3. HI. počuť ich tón. 

• ~a v kusne i!lštal?v?nej v)·stave majstri 
:za, _od u poskytli zauJemcom poradenskú 
~luzbu, vykonali m enšie opravy na nástro
i~ch zadar•~o a besedovali pri p1·cmie tani 
1 n~ov o vyrobe n:\strojov. 
:\a tlnč~vej konfercnéii pri slávn ostnom 

<>t~1m·cní zastuJ?C~>Via bratislavsk)'ch rcdakciL 
roz 1lasu, televn 1e závodu i Pl'O 1 • v· ní · - . ' .. _\.. , a to aJ 
. yz~~m mtestm hudobníci v diskusii ob-
J~s!'uh. mnoh o zaujímav),ch problémov sú
VIsm.ctch . s· výr?bou nás t•·ojov. Tá to k~nfc
rencb•n pn sp ela m tenzívne k tomu že vy' sta-
va ola propago · .• • ' . Sm • \·ana ~ustavnc na verejnosti. 
. elo mozn o tvrdJť, že výstava, ktorú 

v-idelo vvšc 20 000 n{lvštevníko", splnila 
svoj cieľ: 
. H~d~bni~ov .iste bude zaujímať, že ma·

s_tro\ sk~ nastroJ~ z výstavy boli ponechanJé 
' .B~allslavc a Je možné ich kúpiť v pre
ci <~J~l hudohll~·ch nástrojov na Lenin".rad k •. 
ul tel N · • · · n s CJ 
Us'

. ·t •• <1\'S!e,·n~cl, .ktorí kladn e h odnotili 
d l ocn emc ICJIO VVSia\'Y vyslo 'li • ) · b • ' , Vl ze ·tme 

a ~ sa v nnj hl.ižšcj budúcnosti v rámci 'aké: 
~?Sl c.:·Iu u obJav~la v našom meste ďalšia 
v~stavd~ "an~eranu zase -n a iný druh huclob
nych nasLroJOV. .r-1lexander !:.o 

*** Y Di,·adelnom štúdiu VS.\JU sa 8 III 
1.9~1 uskutoi'nil koncer t z tvorbv b ratislav: 
s~ycl.l s~ ladatcľov. Poslucháči \ ;S.\'IU prcd
's' led~~ d~ela ~kladatcľov R. lVIacudzitíského, 

· :"'cmetha-Samorínskcho J P ar'•ka · d 
n ého u melca E. Suchoňa' p. 's· ~ naroĽ,-
R · \ ' ' , . llllaJa a 

<lJi ra. ečer bol spestren'· bástla1n1· K B · 
d · \ ' .\ · ·' ' . cn-oveJ, , .. ·~·hMika a M. Rúfusa. 

Bol_o to Jedno z podujatí, ktoré YS.\IU 
uspol'lada z p r íležitosti 40 \'Ýročia zaJo·· · 
KSC. · · ' zcma 

*** 
-lp 

K o!"com marca zavila) do Brn tislavv ba
ry tomstn Dimitrij Gnatiuk. národný u;ncl 
~~SR . . ?k~e!"1 !)~host inského ,·ystÍ1penia c~ 

•l ~ .. ~ ~s tupil t1 e~ v p rog-t·am!" b1·at islavskej 
lc c~ tz•e, a _tak Jeho veľké umen ie m ohlo 
obdn•ovať t1sícc tclevízn\'ch dt' va' l·o. 
SI k z · '' v na .ovcns :u .. ~vlúšť srdečnú bolu beseda s 
pl acovmkrlll Cs. televízie na ktoru' al • • 1 h . • pozv a 
vzacne l? . o~~a odbočka SCSP p ri Cs. · tele-
~~z~l. Drmltrl~ Gnatiuk oboznánlil besedu
JUCtch so SVOJOu doterajšou umeleckou čin-
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Nirodný umelec SSSR D!mitrlj Gnatluk 

nosťou, s hudobn)·m životom v SSSR a 
najmä v Kijeve, kde pôsobí ako sólista Ope
ry a Baletu Tarasa Sevčenka. 

ESTE K H UDOBNOHISTORICKE i\JU 
WSKUMU NA V'i'CHODNOJ\'f 

SLOVENSKU 

-l-

· V čísle 12/ 1960 tohto časopisu uverejnil 
Peter Faltin "rozhovor" so mnou o problé
moch hudobnohistorickej práce na východ
nom Slovensku. Uverejnený príspevok som 
predtým nečítala a ·za · jeho formu nemôžem 
niesť plnú zodpovednosť. Za jeho obsah, 
resp. nastolenie problematiky však nesiem 
i naďalej plnú zodpovednosť. Na tento roz
hovor reagoval R. Rybarič vlastným prís
pevkom v čísle 3/ 1961, v ktorom doplnil 
a spresnil moje údaje vo forme obrany 
Ústavu hudobnej vedy SA V.. Ani v rozho
vore s P. Faltinom ani dnes mi nejde o 
" kritiku" ú H VSAV, ale skôr o konštato
vanie podľa mľía ešte vždy smutnej skutoč
nosti, že hudobnohistorický výskum vý
chodného Slovenska nie je natoľko syste-
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rnatický ani plánovitý, ako by si to vý
chodné Slovensko svojou doterajšou nepre
bádanosťou zaslúžilo. Súdruh Rybarič správ
ne poukazuje ria výsledky vykonaného sú
pisu hudobnín na východnom Slovensku. 
Vykonali ho pracovníci ÚHVSAV a výsled
ky ich práce treba kladne hodnotiť. Priebeh 
týchto prác nehodnotíme, lebo pri pohľade 
naň dostaneme iný obraz z Košíc a iný 
z Bratislavy. Chápem, že to, čo sa mne 
z Košíc v idí "sporadické a náhodné", pri 
pohľade z Bratislavy sa vidi tak, že úHV 
SA V má na starosti aj iné oblasti, nielen 
východné Slovensko, a že tieto práce sa 
môžu robiť z Bratislavy len vo forme slu
žobných ciest, ktoré musia byť pre pra
covníkov v Bratislave skôr výnimkou ako 
pravidlom. úHVSA V zaradil výskum a sú
pis hudobnohistorických pran1eňov na ce
lom Slovensku medzi svoj e hlavné úlohy 
preto je samozrejmé, že všetky klady a ne: 
dostatky sa pripisujú len jemu. Nechápem, 
prečo teda "karhá" s. Rybarič Košičanov 
že dostatočne nepriložili ruku k dielu, ked 
ich ÚH' SAY do plnenia svojich úloh ne
zapojil. 
Rybarič iste vie, že súpisom hudobnín 

sa v hudobnohistorickej práci na východ· 
nom Slovensku urobia ešte len prvé kroky. 
Veď tu ostáva ešte prieskum veľkého množ· 
stva administratívnych archívov, verejných 
a iných knižníc, atď. Ba po tomto základ
nom prieskume archívov a knižníc bude 
potrebné nazhromaždený materiál "vzkrie
siť", pracovať na ľíom, doplňovať ho, atd'. 
Je nesporné, že tie to práce patria do náplne 
úHVSA V. Isté je však aj to, že ú HVSAV 
ich v dohľadnom čase zvládne len vtedy, 
keď bude mať dostatok spolupracovníkov 
priamo na v)•chodnom Slovensku. Nemôže
me sa totiž uspokojiť s tým, aby sa tieto 
práce vykonávali len tak)= tempom, ako 
to dovoľujú služobné cesty. Viem aj to, že 
ú HVSAV nebude mať tak skoro v Koši· 
ciach alebo na vÝchodnom Slovensku ni
koho v priamom ·zamestnaneckom pomere. 
Preto sme vo Východoslovenskej odbočke 
Sväzu slovenských skladateľov uvažovali o 
iom, akým spôsobom a v ktorých ustanoviz
niach v Košiciach vytvárať perspektívy pre 
plne zamestnaných hudobných vedcov, ktori 
by vedľa iných úloh mohli vykonávaC za 
priam eho usmerľíovania ú HVSA V aj hudeb
nohistorický výskum. Preto sme v· odbočke 
mysleli, že by sa rukopisné hudobniny 
mali sústreďovať v hudobnom oddelení Stát
nej vedeckej knižnice v Košiciach, ktoni 
-si pri terajšej starostlivosti o najnovši no
tový materiál nemôže dovoliť zamestnávaf 

na plný úväzok ani jedného pracovníka v 
hudobn?n~ o_ddelení. Podľa môjho názoru 
mccha~shckym prístupom sa dostali star~ 
hudo~nmy z Košíc do mestského archív~ 
nespravne, lebo , tam sa nikdy nevytvorí 
m~znosť zamcst~avať hudobného vedca. Ale 
am v .tom nevtdím tragédiu, že sú tieto 
hudobnmy v mestskom archíve Sko' · 

b ' b Ú · · r Je potrc n~, a
1 

_Y HVSA V prerokoval svoje 
pracovne p any s Východoslovenskou od
boč~ou SSS a. ah?' spolu s ňou hľadal mož-' 
~ostt , ako. urychliť práce na hudobnohisto
rtckom ;ysk~~c východného Slovenska. 
NehovortT? mc nového, veď v čísle 6/ 1959 
S!ovenskeJ hudby som celkove o tej to veci 
r~ala. B~o bb~. preto iste zaujímavejšie, 

e Y s. Y artc bol napísal, ako by si 
predstavoval lmdobnohistorickv výskum 
východnom Slovensku, keby žiÍ v Košiciac~a 
Prosím, . ~by sa diskutovalo o tom, ako si 
p;edstavuJe ÚHV.SA V priloženie košických 
rúk k hudobnolustorickému výskumu , _ 
chodného Slovenska. vy 

Mária Potemrová 

NOVAKOVO KVAH.TETO 

absolvovalo turné po Belgicku a R oland k 
kde okrem klasických diel vyvolalo ~. u;' 
l I . .. d ztvy 

o l as. naJma pre vedením V. kvarteta B 
Martmu, ktoré si rozhlas v H asselte a j na~ 
~~l. V ~~terdamc sa Novákovci zúčast
n~ na. oftctálnom otvoretú Janáčkovej spo
locnostJ za prítomnosti čs. vyslanca koncer
tom, na . progr~me k torého bolo: K varte to 
o~: 12 Vtta NeJedlého, Listy duvérné L. J a
nacka ,a D.v_oiákovo Kvarteto As dur. Ho
!andska ~~tllka bola priam očarená na. mä 
mterpr~taciOu ~aná~ka a Novákovo kvar!eto 
zaraďuJ e medzt naJlepšie kvartetá na svete. 

*** 
.N~ počesť XXII. sjazdu KSSS ísalo 

Muuster~tvo kultúry RSFSR spolu ~P Svä
zom. sovtetskych skladateľ ov súťaž na dielo 
~o sučasJ_Jou tema tikou. Súťaž sa týka všet
.~<ých fortem a žánrov. 

*** 
V minulých dňoch hola vo veľkej sieni 

rnosko~ského konzervatória premiéra kantá
ty. estonskcho skladateľa V. Tormisa D -
mteru" p • k , b " en h , re muzs ·y s or a organ. Kantáta 
0':0r~ 0 tom, ako socialistickú armádu ráce 

po~~mlo. státisíce demobilizovaných voľakov 
a ostoJníkov Sovietskej armády. • 

FRANTJSEK FUR CH 65-H.OCNY 

1?. mája . sa dožil 65 rokov prerovský 
rodak Franttšek Fu r c h, k torý od svojho 
prfc~odu do Bratislavy r. 1919, kde za
k?tvti , nutr;aio, popri zamestnaní banko
veho uradruka našiel dostatok času pre 
pozo~uhodnú čin.nosť k.oncertného speváka
ten?~·s~u, a.ko aJ pre mtcnzívnu kultúrno
politiku J?r~~u, ktorú za prvej CSR vyko
nával ~aJma v Spoločnosti pre kultúrne a 
hospo?urskc styky s SSSH, SHV, a po oslo
boderu r. 1945 ako vedúci p racovnik 
CJI(-~, vydav~~cľstva Pravda, HAú lektor 
nemcmy na VSMU atď. ' 

Furch . na zájazdoch do SSSR (1936) , 
~umunska, Bulharska a Juhoslávie osved
~il s~ ako úspešný interpret a propagátor 
cs. ptc~nf v cudzinc, patri medzi prvých 
pr?P~_gatorov sovietskych piesní u nás, 
~~Jma p_;ostredrúctvom rozhlasu. Jeho kri
tiky 0 cs. hudobnom živote a sovietskej 
hudo;mej, kultúre v n emeckých časopisoch 
(Praber ľagbla~t, Volksstimrne, Grenzbote, 
P r_essburger Z~1tung) boli vtedy cenn)•m 
ľrtsp~vkom prt popularizácii našej pokro-

oveJ hudby. (S) 

*** 
. Státny orchester ruských ľudových nástro
Jov, ktorý sa veľmi úspešne .uviedol v Ces
koslovensku, NDR Maďarsku Rumu k 
.R k , k · ' , ns u , 

a ·us -u a mde spolu s Uralským národným 
sboro~, s n~vídaným úspechom vystupoval 
po cely. apríl v Pa!ais des Sports v Pariži. 
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Severonemecký rozhlas v Hamburgu na
hral v m arci t. r. Cikkerovu prvú operu 
Juro J ánošík. Dielo naštudoval a dirigoval 
Winfried Zillig. Titulnú úlohu spieval Her
bert Schachtschneider. Réžiu mal Herbert 
Sielmann. 

Casopis Sovietskaja muzyka priniesol ob
siahly článok o scénografickej práci popred
ného českého výtvarnika J. Svobodu. Autor
ka článku vysoko hodnotí jeho poslednú 
práéu na výprave Suchoiíovho Svätopluka. 

Will1elmovi Bakhausovi ako prvému kla
viristovi udelila Viedenská hudobná akadé
mia "Beethovenovský prsteň" za vyn ikajú
·cu interpretáciu a propagáciu Beethovenovej 
klavírnej tvorby. 

V septembri t. r. sa v Izraeli uskutoční 
II. medzinárodná violončelová súťaž Pabla 
·Casalsa. Súťaž bude prebiehať v dvoch ka
tegóriách : vo veku od 16 do 25 rokov a od 
25 do 35 rokov. 

Na koncerte anglo-americkej hudby vo 
veľkej sieni moskovského" konzervatória u
viedli prvý raz v Sovietskom · sväze VIII. 
symfóniu V. Williamsa. 

Na svojom koncertnom turné po západnej 
Európe uviedol J . Mravinskij s leningrad
skou filharmóniou i menej hrávanú VIII. 
symfóniu D. Sostakoviča. Dielo sa stretlo u 
obecenstva s veľkým úspechom. 

Symfonické sekcie moskovskej a lenin
gradskej odbočky Sväzu sovietskych sklada· 
teľov usporiadali podnetné semináre na té
mu "Crty súčasnosti v symfonickej a ko
mornej tvorbe našich skladateľov". 

I. J ampolskij uverejnil v Sovietskej mu
zyke -podrobný rozbor Bartókovho po smrti 
objaveného Husľového koncertu. J e to prvý 
podrobnejši rozbor tohto dosiaľ m álo zná
meho diela vôbec. 

16. a 17. júna bude v Bratislave celoštátna 
porada hudobných pedagógov z pedagogic
kých inštitútov. Na programe je riešenie hu

-(}obnovýchovn)·ch problémov so zreteľom 
na diaľkové štúditml. 

· Vydavateľstvo Sovietskij kompozitor vydá 
·v tomto roku niekoľko. zaujímavých kniž
n)·ch titulov. Napdklad: "Fúga a iné poly
Íonne formy" od Golovinkého, "Sonátová 
forma a sonáto"\'Ý cyklus" od Berkova a iné. 
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Hudobný archív 

Slovenského hudobného fondu 

pripravil materiály týchto skladieb pre klavír sólo a sláčikové 
nástroje a klavír 

Ján Cikker: Tatranské potoky, tri etudy pre klavír 
Oto _Ferenczy: Intermezzo pre klavír 
Deztder Kardoš: II. klavírn a suita 
Július Kowalski_:_ l\I!ádežnícke concertino pre husle a klavír 
Rudolf Macudz~'!8k~: Slovenská sonáta pre husle a klavír 
Rudolf M_acudzmskt: Obrázky z výstavy (Po stopách kpt. Nálepku) 

pre vwlu a klavtr 
Dušan Martinček: Tanec pre klavír 
Dušan Martinče/;, : Dve etudy pre klavír 
Alexander Moyzes: Duettino pre husle a klavír 
Alex~nder , Iy_I oyzes: Zbojnícka rapsódia pre klavír 
Aladar Mozt: l. concertino pre husle a klavír 
Stefan Németh-Samorínsky: Rapsódia pre violončelo a klavír 

(orchester) _ 
Andrei Očenáš : Obrázky z bájí pre klavír 
Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a klavír (orchester) 
~ugen ·~uch_oň : Metamorfózy pre klavír 
l avol Smwt: Sonatína pre husle a klavír 
H~rtolomei Urbanec: Tri romantické kusy pre klavír 
Il1a Zeljenka: Bagately pre klavír 
J~n Z~mmer : Dva tance pre husle a klavír 
J an Ztmmer: Koncert pre husle a klavír (orchester) 

Materiály požičiava (i na trvalé používanie) 

SLOVENSKY HUDOBNÝ FOND 
' 

Dr at i s l a v a, Gorkého 19, telefón 531-50 

Státní symfonický orchestr Moravská 
filharmonie vypisuje reditelství Moravsl<é filharmonie, Olomouc, 

Slovenská 5. 

KONKURS 

do tčchto nástrojových skupin: 
zástupce I. klarineListy 

I. housle 

violoncello. 

Podmínky: absolutorium konservatore 
nebo akademie nebo odborná kvalifikace 
pro symfonický orchestr. Veková hranice 
35 let. 

Prihlášky s krátkým životopisem, udánlm 
odborného vzdeláni nebo praxe zašlete 

do 31. kvetna 1961 

Cestovné bude l1razeno j en prijatým ucha
zečlim. Termin ·konkursu bude oznámen 
uchazečum písemnč. 

SútAZ 

. O~vetový dom v Uherskom Hradišti vy
piSUJe dňom 24. aprila 1961 súťaž 0 naj
lepší " Slovácky pochod" pre dychovú hud
bu. Najlepšia skladba bude odmenená a 

rozmnožená. Skladby zašlite do 30. mája 
t. r . na adresu: Metodický kabinet Osveto
vého domu, Uherské Hradište. 



Piešťanský festival 1961 3. VI. ~ 30. VII. 1961 
Sobota 3. VI. 

K 40. "1iročiu založenia KSC - sláv
nostné otvorenie 
Eugen Suchoň: Svätopluk 
Učinkujú sólisti a sbor SND v Bratislave 
Amfiteáter o 20,00 hod. 

Stntok 8. VI. 
K 40. ~ýročiu založenia KSC 
Státny symfonický orchester SSSR 
Dirigent: Gennadij Roždestvenskij 
Sólista: Viktor Pikajzen 
Na programe: Bach, Prokofiev, Strauss 
Slovan o 20,00 hod. 

Nedeľa 11. VI. 
K 40. "1iročiu založenia KSC 
Slovenská filharmónia Bratislava 
Dirigent: Konstantin Ivanov - SSSR 
Sólisti: Wenglor, Fleischer, Apreck, 
Schulz- NDR 
Na programe: Beethoven IX. symfÓnia 
Amfiteáter o 2'),00 hod. 

Stvrtok 15. VI. 
Pieitanský festi~al de(om 
Slovenské národné divadlo Bratislava 
G. Kompanejec: Vlk a sedem kozliatok 
M. Koi'ínek: Ako šlo vajce na vandrov
ku 
Amfiteáter o 15,00 hod. 
K 40. "1iročiu založenia KSC 
S. Jurovský: Rytierska balada 
Učinkujú sólisti a sbor baletu SND 
v Bratislave 
Amfitéáter o 20,00 hod. 

Sobota 17. VI. 
K 40. ~ýročiu založenia KSC 
Ceská Iilhannónia Praha 
Dirigent: Ladislav Slovák 
Sólista: Albín Berky 
Na programe: Burian, Suchoň, Dvoŕák. 
Slovan o 20,00 hod. 

Stvrtok 22. VI. 
Kla~írny lwncert 
Zbygniew Szymonowicz - Poľsko 
Na programe: Chopin, Brahms, Bach • 
Slovan o 20,00 hod. 

Nedeľa 25. VI. 
K 150. výročiu narodenia F. Liszta 
Slovenská filharmónia Bratislava 
Dirigent: J. Beaudry - Kanada 
Sólista: F. Clidat - Francúzsko 
Na programe: Dvoŕák, Liszt 
Slovan o 20,00 hod. 

Stvrtok 29. VI. 
Bratida'Pské k'Parteto 
(A. Móži, A. Nemec, M. Telecký, 
J. Sfkora) 
Sólistka: dr. T. Masariková 
Na programe: F. X. Richter, Dvoi'ák, 
Bartók, Respighi 
Slovan o 20,00 hod. 

Sobota 1. VII. 
K 60. ,,ýročiu smrti G. Verdiho 
G. Verdi: Aida 
Učinkujú sólisti a sbor SND v Bratislave 
Amfiteáter o 20,00 hod. 

Nedeľa 2. VII. 
Tanečný orchester G. Golascha - NDR 
Sólisti : M. Grimm, E. Ha pks 
Amfiteáter o 20,00 hod. 
Tento program je mimo rámca PF 

Stvrtok 6. VII. 
Operný 'PeČer talianskych sólistov 
Sólisti: V all on, Poli, Beggiato, Sarti 
Taliansko 
Na pro~ame: Verdi, Puccini, Rossini, 
Mascagni 
Slovan o 20,00 hod. 

Nedeľa 9. VII. 
K 40. ~ýročiu založenia KSC 
Bohuslav Martinú: Spalíček 
Učinkujú sólisti a celý baletný súbor 
SD v Ostrave 
Amfiteáter o 20,00 hod. 

Stvrtok 13. VII. 
Koncut dycho~ého k~inteta - NDR 
(Lucchesi, Folksdorf, Schiitte, Wappler, 
Schaffrath) 
Slovan o 20,00 hod. 

Sobota 15. VII. 
G. Puccini: Madame Butterfly 
Učinkujú sólisti a sbor SND v Bratislave 
Amfiteáter o 20,00 hod. 

Stvrtok 20. VII. 
K 120. ~ýročiu narodenia A. D~oŕáka 
Symfonický orchester hl. mesta Prahy 
FOK 
Dirigent: V. Neumann - Praha 
Sólista: D. Zechlin - NDR 
Na programe: Dvorák., Beethoven 
Slovan o 20,00 hod. 

Nedeľa 23. VII. 
K 40. ~ýročiu založenia KSC 
Velká estrádna revue 
Učinkuje celý umelecký kolektfv DJGT 
v Banskej Bystrici 
Amfiteáter o 20,00 hod. 
Vysielanie Cs. televfzie 

Stvrtok 27. VII. 
K 70. "1iročiu narodenia S. Prokofiew 
HusľoVÝ koncert 
Albert Kocsis- Maďarsko 
Na programe: Prokofiev, Bach, Brahma, 
Paganini, Bartók 
Slovan o 20,00 hod. 

Sobota 30. VII. 
K 40. "1iročiu založenia KSC 
Slovenský ľudoVÝ um~lecký kolektfv 
Slávnostné zakončenie 
Amfiteáter o 20,00 hod. 

Zmena programo'P a účinkujúcich ~yhradená! 

• 
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Hudobný archív 

Slovenského hudobného fondu 

pripravil materiály týchto skladieb pre klavír sólo a sláčikové 
nástroje a klavír 

Ján Cikker: Tatranské potoky, tri etudy pre klavír 
Oto Ferenczy: Intermezzo pre klavír 
Dezider Kardoš: Il. klavírna suita 
Július Kowalski: Mládežní~ke concertino pre husle a klavír 
Rudolf Macudzinski: Slovenská soná ta pre husle a klavír 
Rudolf Macudziríski: Obrázky z výstavy (Po stopách kpt. Nálepku) 

pre violu a klavír 
Dušan Martinček: Tanec pre klavír 
Dušan Mal'tinček: Dve etudy pre klavír 
Alex ander Moyzes: Duettino pre husle a klavír 
Alexander Moyzes: Zbojnícka rapsódia pre klavír 
Aladár M óži: l. concertino pre husle a klavír 
Stefan Németh-Samorínsky: Rapsódia pre violončelo a klavír 

(orchester) 
Andrej Očenáš : Obrázky z bájí pre klavír 
Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a klavír (orchester) 
Eugen Suchoň: Metamorfózy pre klavír 
Pa vol Simai: Sonatína pre husle a klavír 
Hal'tolomej' Urbanec: Tri romantické kusy pre klavír 
Ilia Zeljenka: Bagately pre klavír 
Ján Zimmer: Dva tance pre husle a klavír 
Ján Zimmer: Koncert pre husle a klavír (orchester) 

Materiály požičiava (i na trvalé používanie) 

SLOVENSK"? HUDOBN~ FOND, 

B r a ti s l a v a , Gorkého 19, telefón 531-50 

KONK .UR7Y 

Ceskoslovenský rozhlas v Košiciach vy
pisuje súbeh do Košického rozhlasového 
orchestra na obsadenie týchto miest : 

Riaditeľstvo Divadla Jonáša Záborského 
v Prešove vypisuje konkurz do orchestra 
spevohry na tieto nástroje : 2 prvé husle, 
1 druhé husle, 1 viola, 1 violončelo, i 
flauta, 1 hoboj, 1 fagot, 1 bicie. ~~y 
s udaním žiVótopisu a umeleckej priiD 
zašlite ihneď, najneskoršie do 30. júna L r. 
Uchádzači budú na konkurz vyzvan( p1-
somne. Plat bude stanovený podla platnej 
platovej vyhlášky. Ubytovanie pre slobod
ných zaistené. Cestovné sa hradf iba pri
jatým uchádzačom. 

husle, koncertný majster '~>iolončiel, 
'l'iolončelo a kontrabas. 

Záujemci o konkurz sa môžu prihlásiť do 
30. júna t. r. písomne na adresu: Cesko
slovenský rozhlas, orchestrálna kancelária, 
Moyzesova 7a, Košice. Termin konkurzu 
bude osobitne oznámený. Cestovné hradí
me iba prijatým uchádzačom. 

l 

SLOVENSKA HUDBA JVN 1961 

ROČNIK V čfSLO 6 

OS KAH E L S CH EK 

K problémom "malých foriem" 

Na )~n tohto rol~u pripravuje Sväz československých skladateľov v Banskej 
BystriCI konferencm o malých hudobných formách. J e zrejmé, že sa tento 
hudobný žáner dostá,·a vždy viac do stredobodu záujmu umelecko-tvorivých 
i teoretických pracovníkov, pretože si uvedomujeme, že ide o hudobn)· žáner 
s naj širšín~ ?P?Iocenským dosahom, že ide o tú oblasť hudobnej tvorby, s kto
I'OU sa naJŠirŠie H slvy najčastejšie dostávajú do styku, že práve ona určuje 
a vytvára esteticko-citovú sféru hudby, v ktorej sa človek pohybuje. Ak si 
uve?omín_1e, že tzv. malé formy predstavujú aspoň 75 Oj0 " konzumovanej" 
,-~:s t_e laneJ , repi·_odukovanej a hranej hudby, potom je zrejmé, že táto hudba 
a JeJ_ proble_matika nám nemôže byť ľahostajná, ak nám len nie je ľahostajná 
estetická, citová a hudobná výchova nášho ľudu . Pozdvihnutie kultúrnej 
úro,·ne, sprístupnenie hudobného umenia najširším vrstvám je neodmysliteľné 
od ri~šenia J?roblémov tohto najmasovejšieho hudobného žánru, kto~ý pred
stavuJe dommantný psychologický fa ktor hudobného vnímania, pretože pre
do,·šetk)·m on určuje hudobný vkus a lebo nevkus najširších vrstiev. 

Pokúsme sa zhrnúť a vymenovať h udobné žánre ktoré patria do okruhu 
,.ma!ých ~ori~m" . Sú to : tvorba určená pre súbory Ľur (hlavne úpravy ľu
do' ) 'Ch p1esm a_ t?nc,ov), dychová hudba (pochody, tance, h udba na počú
vam_e, cha_rakteľls tteke skladby, skladby na rôzne p ríležitosti a pod.), tanečná 
a zabavna hudba (predovšetkým užité tanečné skladby), džez (vyhranená 
moderná tanečná hudba), piesne žartovné, ly rické, častušky, drobné sólové 
skl~dby pre nástroje, masové a politick é piesne a hudobná tvorba určená pre 
dett. Sa~ostatný žáner estrádnej hudby nejestvuje, lebo estráda vyjadruje skôr 
~yp urcttého programového pásma zábavného charakteru, kde je hudba len 
Jednou zo zložiek programovej koncepcie. 

Tieto skladobné formy sú veľmi rozmanité a rôznorodé, (ažko sa daj ú 
zh rnúC v úplnosti. Sú nayzájom späté (často sa jednotlivé skladby preinšlru
mento,·aním a úpravami uplatňujú vo v iacerých spomínaných skupinách) 
hud_obno-štýlove nie sú jednotlivé druhy dôrazne špecifikované (hoci dže~ 
vočt univerzálnejšiemu tane.čno-zábavnému š týlu je diferencovaný, tak isto 
n_aprí~lad dychov~ ~udb~- opro~i žá,nru. poli tickej masovej piesne a pod.). 
\ SVOJOm obsadem swhaJu od solovych Inštrumentálnych skladieb cez rôzne 
typy komorných i stredných džezových a zábavných orchestrov a sláčikové 
súbory až k symfonickému orchestru (masové piesne, úpravy ľudových piesní 
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a tancov, rôzne charakteristické skladby a pod.). Nie je cieľom vytvoriť v tej to 
oblasti hudobnej tvorby štýlove homogénny hudobný žáner, ale je tu skôr 
snaha vytvoriť rozmanitú, pestrú paletu hudobných typov, či už podľa obsa
denia alebo štylistickej diferencovanosti, ktoré by mohli zadosť učiniť naj
rozmanitejším spoločenským záujmom. 

Z uvedených typov hudobných skladieb je zrejmé, že i keď ich viac alebo 
menej vedome konvenčne hádžeme do priehradky, ktorú v posledných rokoch 
naz)·vame "malé formy", tento termín nevystihuje podstatu týchto hudob
ných prejavov v pome1·e k iným hudobným žánrom. Veď to nie sú malé 
formy ani hudobno-technicky ani podľa svojho stavebného ú~trojenstva ani 
trvaním (napr. malé kantáty alebo často skladby v komorneJ hudbe tvoria 
menej rozsiahle skladobné celky) a nakoniec nás na to neoprávňuje ani obsa
denie ako sme to už naznačili . Podobne sa i symfonický, operný a komorný 
žáner' nevhodne zahrňuje pod pojem "veľké formy", čo v nepresnosti nemá 
ďaleko od často opakovaného rozdelenia ľahká a vážna hudba. Casto sa ako 
synonymum malých foriem používa označenie "masové žánre", " užité žánre", 
"umelecké žánre". Zdá sa, že najviac užívaný termín "masové žánre", určené 
pre "zábavu a oddych" a pod., najpriliehavejšie vrj?druje zmrsel a _funkciu 
týchto hudobných foriem. Nad všetkr po~hybn~stl J~ tu d?mmavntna -~~~~o
čenská funkcia (užitosť, účelovosť) a JeJ cwľom Je pr1hovor1ť sa co naJSirsie
mu kruhu poslucháčov čiže masám. U týchto skladieb býva zrejmejšia priama 
spoločenská potreba a "objednávka" ak? _u i?ých ~u?~bných žánrov, či u~ ide 
0 tanec, zábavu, oddych, aktuálnu pohtJCku motiva~JU ~lebo tvorb~ priamo 
na objednávku súborov a pod. U t_ýchto ž~nro~v_prichadz~ ľrvo~?Y podnet 
k skladateľovi zvonka, zo spoločnostt oveľa casteJSie ako u mych zanrov, kde 
prevažuje vnútorná, citová, osobná zauj~tosť a moti_vácia u s~;no.tného tvorcu. 
v každej tvorivej oblasti musí však dôJsť k ~drave~u vrvazemu ob~ch zlo
žiek, objektívnej a subjektívnej zložky. Extrem. ved1:. vzdy na s?estie, pre
dimenzovaná spoločens~á ~bjed~ávka _u ~~sov,Ych. zan_rov na~hadza o~~az 
u skladateľov v komercwnalnost1, tvoriVeJ sablonov1tostt a opacne .- . z~ačša 
u symfonických a komorných f?riem pri~ádza sklada~eľov ,k tvort':eJ Izolo
vanosti od života k odtrhnutosti od aktualnych spolocenskych potrie_b. Spe
cifičnosť masových žánrov spočíva v ich spätosti s určitou kon~rétno~ žt; otnou 
situáciou, ktorá je vyjadrená hudobným obsahom (tex~om, casto ~J nazvom) 
a lebo markantne niektorou hudobno-zobrazovacou zlozkou. (r~tn;n~.a pocho
dov, tanečných skladieb, slávnostnosť, hymničnosť v m~lodJCkeJ hnu. a ~?d·) · 
V námetoch a v obsahu je tendencia v tomto žánri neprmášať ~enerahzuJucer 
šie pohľady na život, vytvárať veľké monumentálne hu~obne obrazy,, lenze 
citový svet sa v iac sústreďuje na detaily každodenného žtvota - hľa~a pod
nety z momentálnej konkrétnej situácie, preto~e všetko mus~ byť vyjadrené 
v naj časovejšej a najaktuálnejšej forme. To IS~é sa vz~ahu.J e na_ vhudo~~o
výrazové prostriedky, ktoré viac ako kdekoľvek mde mus1a byť naJcasovejšte, 
najvyhovujúcejšie súčasnému poslucháčovi, čo obyčajne vyjadrujeme slovom 
modernosť. Modernos ť sa nevzťahuje len na aktuálnosť, atraktívnosť, ~wvosf 
výrazových prostriedkov, ale práve tak i na obsah a námety. Skladatelia mu
sia prežiť, precítiť nové vzťahy medzi ľuďmi, čo najc~tli~ej šie vyj adriť ?áladu! 
rytmus,- atmosféru našej doby, všetko, čo hýbe citmi, mysľou ľudí našeJ 
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spoločnosti, v skladbách musia rezonovať túžby, radosti, ťažkosti a potreby 
nášho ľudu. Ak toto skladatelia nebudú vedieť vyjadriť v umelecky presved
čivej , invenčnej , bohatej, pôsobivej a nekonvenčnej forme, nenastane v tejto 
oblasti hudobnej tvorby obrat k lepšiemu. Toto je problém, ktorý sa musí 
rieši ť v tvorivej oblasti, a nie v teoretickej, i keď je snaha pripisovať doterajšie 
nezdary tomu, že teoretickí pracovníci nevenovali týmto žánrom pozornosť. 
Dnes je situácia taká, že o masových žánroch sa už napísalo mnoho štúdií 
a článkov s teoretickým zameraním, azda viac ako o symfonickej a komornej 
hudbe. Teoretické stavanie otázky masových žánrov nie je dnes akútne, ale 
je aktuálne jej tvorivé zvládnutie, hlavne zainteresovanie čo najširšieho skla
da teľského frontu o tvorbu masových žánrov. 

Pokúsime sa stručne o charakteristiku súčasného stavu v tomoo odbore. 
V celkovej tendencii možno v tejto tvorivej oblasti sledovať za posredné roky 
potešiteľný vzostup, i keď zatiaľ zväčša v kvantitatívnom zmysle; napr. roku 
1955 na konferencii o piesňovej tvorbe sa konštatovala úplná stagnácia, dnes 
je však situácia podstatne lepšia. Pravda, jednotlivé žánre sa rozvíjali ne
rovnomerne. Kým roky 1948-53 boli charakterizované širokým nástupom 
v oblasti politickej a m asovej piesne v ľudových hudobných žánroch, tvorivá 
oblasť zábavnej, tanečnej hudby a džezu zatiaľ živorila. Určité liberalistické 
tendencie, ktoré sa prejavili v rokoch 1956- 58, priniesli na jednej strane 
škodlivý odklon od aktuálnych n ámetov, čo sa prejavilo najmä v oblasti 
masovej piesne, ale na druhej strane sa .začala veľmi intenzívne rozvíjať 
tanečná a zábavná hudba. V rokoch 1958-59 sa začal boj proti žánri.! ľudo
vých úprav, ktorý mal v danej situácii opodstatnenie. Ako sme už spomenuli, 
roky 1954-58 priniesli určité vákuum v oblasti masových žánrov. O tomto 
období možno povedať, že celé "pole" ovládli dva typy skladieb : úpravy 
ľudových ·piesní a dychovka. Pritom bolo obom nepriamo prisúdené aj satu
rovanie takých požiadaviek , ktoré im boli cudzie. Úpravy ľudovej hudby 
mali do určitej miery nahradiť aj zábavnú alebo "estrádnu" hudbu, a tak sa 
dostali až na pokraj operety; banalizovaním sa ľudová hudba znížila na 
ply tkú zábavú, kabaretnú formu. A tak krátkozrakí kritici (aj z kruhu zná
mych kultúrnych pracovníkov) bojovali nie proti t omuto znižovaniu úrovne 
ľudovej hudby, ale napádali folklór vo všeobecnosti. Dychovka a " lidovka", 
ako aj džez, sa niekedy zase vydávala za všeobecnú zábavnú hudbu. Obom 
formám takáto univerzalizácia spoločenskej funkcie a zuniverzálnenie hudob
nej reči viac škodili, ako osožili. J ednoducho vyjadrené, rozhlas, Gramofónové 
závody chrlili také skladby z odboru masových žánrov, ktoré boli k dispozícii ; 
boli lo predovšetkým tie, o ktorých sme už písali. Verejnosti sa servírovali 
namiesto bohatstva a rozmanitosti hudobných typov, žánrov, útvarov užitej, 
zábavnej a tanečnej hudby len obmedzený, k šablónovitosti inldinujúci re
pertoár ľudových úprav, a dychovky. Ostatné formy z oblasti masových 
žánrov len živorili. To viedlo k všeobecnej kríze masových žánrov, a až keď 
sa pokrivkávanie za spoločenskou potrebou stalo zjavným, začal tento hudob
ný žáner čoraz viac upútavať pozornosť tvorivých hudobných pracovníkov 
a teoretikov. V posledných dvoch rokoch sa začali objavovať prvé kladné 
výsledky vďaka sústavnejšej starostlivosti sekcií ses o masové hudobné 
žánre. 
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Na Slovensku je dodnes najmasoYeJSim hudobným žánrom ľudová hudba 
~ z nej vyrastajúca ľudová umelecká tvorivosť či už v rámci alebo mimo 
rámca ĽCT. Táto skutočnosť dala pečať aj všetkým masovým žánrom. Bola 
to jednak oblasť tYorby úprav ľudových piesní, ktorá si popri svojom za
meraní pre najširšie vrstvy vedela zachovať svoj vysoký umelecký štandard. 
Veď na vytvorení programu SĽUKu, Lúčnice, VUSu a iných súborov sa po
dieľali najpoprednejší skladatelia (A. :\loyzes, J. Cikker, E. Suchoii), ktorí 
vytvorením "vzorov" udávali tón celej tvorivej oblasti. Rovnako úspešné 
úpravy priniesli B. Urbanec, T. Andrašovan, Zd. Mikula a iní. Pri úpravách 
počas uplynulých 13 rokov prebiehal súčasne v tvorivej i reprodukčnej oblasti 
boj proti salónnemu, lžiromantickému, pseudoľudovému poňatiu .nášho hu
dobného folklóru . Svojím podielom k noYému umeleckému poľíatm ľudovej 
hudby prispeli i Brnenský orchester ľudových nástrojov a bra tislavský roz
hlasový súbor. V mnohých úpravách však pociťuj eme nedostatok invenčnosti, 
technického kompozičného majstrovstva a amaterizmu. U mnohých upravo
vateľov sa za chcenou "ľudovou" jednoduchosťou ll- "primi tívnosťou" neraz 
skrýva skladateľská nemohúcnosť, niektorí považujú ľudovú pieseň za vhodnú 
na to, aby si na nej vybrúsili svoje hudobné prvotiny. Rovnako tre~a potierať 
sklony k operetncj sentimentalizácii našej ľudovej hudby, ktorá JU zbavuje 
jej zdravého citového jadra. Hodnotných a dobrých úprav ľudových piesní 
máme mnoho, lenže väčšina z nich je uložená v "šuplíkoch", resp. archívoch 
našich popredných profesionálnych a poloprofesionálnych telies, ktoré sa na 
skladby, čo boli vytvorené na ich konkrétnu objednávku, pozerajú ako na 
svoj majetok a chránia ho a snažia sa, aby iný súbcrr nedajbože nehral, ne
predvádzal tú istú skladbu. Základná chyba je aj v celej našej hudobnej 
edičnej politike, že sa tieto skladby nevydávajú. Mali by sa však vydávať 
aspoň v aranžovanej forme pre menšie súbory, ak už nie v originálnej verzii 
pre veľké symfonické teleso. J e tu dilema. Pre nespočetné množstvo súborov 
niet Yhodného repertoárového materiálu a na druhej strane už jestvujúce 
hodnotné skladby sa nevydáYajú, a pritom sa tvrdí, že niet skladieb pre 
súbory. 

I keď povojnový rozvoj ĽUT priniesol v Cechách určitú renesanciu a znovu
zrodenie českej a moravskej ľudovej hudby, a tým aj znovuzrodenie zaned
baného žánru úprav ľudových piesní, predsa bol základný charakter naj
masovejšieho hudobného prejavu sústredený v tradičnej dychovke " lidovke". 
Žil tu žáner v najrozličnejších typoch dedinských a závodných dychových 
súborov, pre ktoré však vznikal repertoár celkom na periférii hudobnej tvorby. 
Poprední skladatelia pre dychové súbory netvorili, a tak v tomto žánri pre
kvital diletantizmus, umelecký nevkus, primitívnosť a rutinérska šablóna. To, 
čo vyprodukovali najmä Gramofónové závody vo forme "dychoviek" a čo 
preniklo do všetkých kútov našej republiky, bola azda tá najhoršia s!užba 
pre hudobnú výchovu nášho ľudu, akou mohol taký to masový prostnedok 
šírenia umenia "pôsobiť"_ Vzhľadom na rozšírenosť a aktivitu dychových 
súborov u nás máme v tejto oblasti čo doháňať. O tento žáner užitej hudby 
treba· zainteresovať našich popredných skladateľov, veď v tejto oblasti máme 
z minulosti bohatú tradíciu, na ktorú možno nadviazať. 

Masovými piesňami vznikla u nás po vojne nová hudobná forma progra-
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Poslednou . ~astávkou predstavit!ra s ovietskej vlády na ceste do Viedne bola Bratislava. Na 
snlmke N1k1ta Sergejevič Cbrusčov s Ninou Chruščovovou medzi členmi SlovensUho rudového 
umeleckého kolektívu. Foto: ČTK 

mového aktuálneho zameran ia, ktorá mala ao-itačnú a mobilizujúcu funkci u. 
Za jej úspešný rozvoj začiatkom päťdesiaty~h rokov možno ďakovať pre
doY~etkým t?m~, že_ sa podarilo zainteresovať o tvorbu masových piesní a 
malych. kan,tat Si r?,~Y sklada~eľský fron~. Na tejto bohatej žatve sa podieľali 
R. DreJsl, \. Dob1as, J. Stamslav, J. Se1dl , M. Moyzes, D. Kardoš, S. Jurov
ský, B. Urbanec, l\1. Novák, Zd. Mikula, K. Reiner, J. Kapr, Ľ. Podéšť , K. 
Macourek a mnohí iní. Masové formy priniesli do našej tvor·by novú intonáciu 
hr~osti, pátosu, ~ojovnosti a rozospievanú hymničnosť. Po v)rraznom pre
bojovaní nových mtonácií a novej rytmiky v tejto tvorivej oblasti bolo bada
teľné upadnutie do výrazo,·ej stereotypnosti, Yvt,·orenie urči tého univerzálneho 
melodického út,·aru. R )rchlc začal upadať :z"áuj em zo strany skladateľov 
o masoYé piesne a oživenie nas talo až v poslednom roku najmä v súvislosti 
s prípmvou súťaže a sborníkov masových p iesní, nnovan)·ch 40. výročiu 
založenia KSC. . 

• _T~·orbe tanečnej a zábavnej hudby sa v poslednom čase veno,·alo toľko 
s!udJÍ, čl ánkov a publikácií, že len ťažko možno stručne charakterizovať zlo
ŽltÚ situáciu v tejto oblasti. Nezdravé, negativistické tendencie, ktoré videli 
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v ~ýchto hudobných formách len buržoázne prežitky, len sentimentalitu, pesi
mizmus a sexuálnu dráždivosť ako výraz buržoáznej morálky, boli vystriedané 
triezvejším pohľadom na tanečné a zábavné hudobné formy. J e pochopiteľné, 
že mnohé západné skladby sú v rozpore s našimi ideovo-umeleckými krité
riami a potrebami , lebo ~ú plodom pesimizmu, nihilizmu a citovej zvráte
nosti; na druhej strane sú však v modernej tanečnej hudbe prvky, ktoré 
v mnohom konvenujú zdravej priebojnosti, optimizmu a smelosti mladého 
človeka. V modernej tanečnej hudbe je aj to, čo citlivo odráža dravosť, dy
namičnosť, prevratnosť dnešnej doby, čo je výrazom rytmu, tepu dnešného 
života a našej epochy. Treba si uvedomiť logiku a funkčnosť vývoja tanečnej 
hudby, ak ju chceme správne hodnotiť. Ak naša ľudová hudba vznikla a do
dnes slúž~ špecifickému uspokojeniu hudobných potrieb dedinského obyvatel
stva, tak tanečná a zábavná hudba, ktorá sa začala rozvíjať v 19. stor., vznikla 
pre potreby m asového hudobného konzumovania obyvateľov veľkomesta. 
V)·voj tohto žánru sa však neodohráva! tak ako vývoj ľudovej hudby hudob
noštýlovou diferenciáciou, regionalizáciou a národnou špecifikáciou hudobno
výrazových prostriedkov, ale naopak, vývoj v tanečnej a zábavnej hudbe 
od počiatku sm eroval k vytvoreniu univerzálneho svetového tanečného štýlu. 
Odlišnosti tu n evznikali uvedomený m národným poňatím, ale sú zväčša vý
razom provincionalizácie a jej prispôsobenia miestnym možnostiam. Tak isto 
ako je pre ľudovú tvorbu mesto provincionálnou záležitosťou, pre tanečnú 
hudbu je ňou dedina. Typickým príkladom tejto univerzalizácie je moderný 
džez, ktorý vznikol z exotiky, zo špecificky černošského hudobného cítenia, 
na jeho rozvoji sa však zúčastnili talentovaní hudobníci a skladatelia súčas
nosti bez rozdielu národnosti, a tak vytvorili súčasný, svetový štýl tanečnej 
hudby. Z tejto skutočnosti vyplýva aj to, že pokusy o prenesenie výrazových 
prostriedkov modernej tanečnej hudby do hudby symfonickej museli strosko
tať na nemožnosti spojiť národne orientovaný symfonizmus so ~šeobecným 
džezovým štý lom. Práve tak aj uplatnenie národných hudobných prvkov 
v modernej tanečnej hudbe vyznieva ako groteska, ako karikovanie národ
ných prvkov, a nie ako vážna umelecká snaha. Na jednej strane treba však 
hľadať cestu, ako najlepšie využiť prostriedky moderného džezu a tanečnej 
hudby na vyjadrenie nového obsahu, ako využiť jej rytmickú živelnosť, 
melodickú dynamičnosť, harmonickú bohatosť a novú nástrojovú techniku na 
vyjadrenie vzťahov, cítenia a m yslenia dnešného socialistického človeka. 
Odmietavý postoj voči modernej tanečnej hudbe vo všeobecnosti mal za 
následok, že v päťdesiatych rokoch táto tvorba vypadla zo záujmu našich 
skladateľov a že toto pole bolo ovládnuté diletantstvom, komercionálnym 
rutinérstvom a banálnosťou. Situáciu n emohla radikálne napraviť ani inten· 
zívnejšia starostlivosť ses o tanečnú hudbu od r. 1956. v tomto čase sa 
záľuba a nadšenie mládeže pre novú tanečnú tvorbu vymkli zo zdravej kon
troly našich hudobných inštitúcií a rozvíjali sa živelne, v ovzduší ideovej 
neujasnenosti. Prvé zdravé impulzy v tejto tvorivej oblasti priniesli samotní 
mladí umelci, sústredení najmä v malých pražských scénach (Na zábradlí, 
Rokoko, Semafor a iné) . Vznikli tu živelne n ové tanečné popevky, kabaretné 
piesne, tanečná hudba, ktoré reagovali na aktuálne otázky a problémy dneška. 
Tento živelný proces treba podchytiť, usmerniť. V tejto oblasti nám chýba 
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predovšetkým tvorivá smelosť a to t k hľ d . . 
v použití nových výrazových 'prostrie~ko v. kal dam ľnoveho. obs~hu, ako aj 

l . . l d. k . . v' s a ate om chyba Jed d h. a e vy razna me o 1c a m vencia techn · k . k . v . . no uc a, 
hých skladbách cítiť namiesto' bezp IC t e, d o'?p~z~cne .majstrovstvo, v mno-
šablónu alebo secesnú romantickú se;;s re t? C~lvvostl b:z~uchú chladnú 
vždy pohybuje v šablónach ktoré vz;~,~n a ~u: asa tanecna hu~ba sa ešte 
chýba jej tvorivý prístup k 'vzorom . k ď med z~ dvloma. sveto;')' ml. vojnami, 
iba napodobňujú a nevydarene ko Ír~ .úe J eu ztm, ~tor; sa ':'sak vtac-menej 
túto doteraz zanedbávanú temer p~ ·eJ · ebplotrťehbne sust~ed1ť pozornosť na 

• l ' rt ernu o as udobneJ tvorb ť 
na nu aw na rovnocennú umeleckotvorivú bi ,. . y a pozera 
menejcenných hudobných žánrov al . l . h od asť,_ prctoze met umelecky 
t\·orba, bez ohľadu na typv alebo ve. Je ehn dobno~na alebo umelecky plylká 

• zanre u o neJ tvorby. 

* * * 

Povzniesť masové žánre na v sokú l . . . • . . 
problémom len z hl'adiska umclecrh ,ume ecku. ur~veu me je akútny m 
ného. Ak tisíckam našich súborov ~eo~ \ e predovs~tky_rn z hudobnovýchov
teiies, vyše 5000 inštrumentálu ~ sť~t .a~ profeslonalnych ?rchestrá lnych 
h odnotnú tvorbu plne us ok · Y.. . pmam .nebudeme ved1eť poskytnúť 
usl'achtilé a hlbdké city &ov~k~~u~~b~:ez;:stell~é ~ožiadav~y, rozvíjajúc~ 
lYorby mocný výchovný nástroj Naš h d eb s? fP~t. vytvonť z hudobneJ 
strojom kultúrnej revolúcie - ne~1ÔŽe ~ u o na . m ~ura - ak má byť ná
mnohostrannú a povznášajúca (z oblast~ť sd~f Lv~r~,_Jednu um~lecky bohatú, 
ných. žánrov) a druhú úpadkovú banálny omc. ych,. ope~nych a _komor
zhovlevavosti voči meštiackemu 'ne vk u, be~~yraznu,. ~tletantsku, plnú 
kultúra môže byť len 

1
·edna V l ku~u , a g~cu. Soc1ahstická hudobná 

.1 . · ume ec CJ urovm v ob h · . . 
muz1 <antskeJ vyspelosti a bohato f . v b ' sa ovej rozma nitosti , 
masovými, symfonickými a o e ~ l . n~~oze . yť podstatný rozdiel medzi 
spoločenskej funkcii a odlišných r~~~~ z?n~anll,; r?zdiel je tu iba v odlišnej 
u nás bola umeleck v l' vyt a.zovyc prostrtedkoch. Nie je možné aby 
hudba určená pre na~irlespr:a:yle~o Jedna časť bumeleckej tvorby, zati;ľ čo 
férii. V minulosti u nás cely' nzument~v y zostala na umeleckej peri-
•. 1 proces rozvoJa masov· h v· . 
Zive ne, bez usmerúovania bez jasného l k 'h . yc zanrov prebiehal 
vými javmi úpadku, pričdm sa holdov ume e~ e ? Cl~ľ~ so všetkými škodli
predovšetkým silný komercio ' l l alo ~aJbanalneJstemu vkusu a bol tu 
rukách všetky prostriedky ~·na ?Y hvpdyvb. . nes, keď náš ľud má v SVOJ.ich 

. su·ema u o neJ kult· • v 
rozhoduJÚcou mierou ovplyvniť . . ury, mozeme tento proces 
riadení celej kultúrnej politik ~ po~Itt;nom ~mere. V tomto uvedomenom 
s ci eľom: vnútorne obohatiť a ypoJe a~ zťa~lladnky zmysel kultúrnej revolúcie 

. v• v vzmes c ove a poskytnu' ť • k . cenneJSie, co sa v minulosti a v s. v . h ď . . mu vsel ·o n l:lJ-
hodnotení masových žánrov l reb ucas~ost\v u o~?eJ kulture vytvorilo. Pri 
tt·eba potierať znevažovanie l '·ch a ~p/tm . vyso. e umei:cké požiadavky, 
novitosti , diieta tizmu a t . y. to du obnych r.onem a bojovať proti šabló-

0 . voriVeJ nezo povednostt 
v t~zka masových žánrov však môže b ť . : : v• . 

vs<;Lkych hudobných, osvetových i kultlr.n v~ri:s:n.a .l~~ str~~ou ~poluprácou 
skych skladateľov Státneho hudob ' h YJ 1 lnstltucu, Svazu ceskosloven
vodov, Ceskoslov~nského rozhlas neoo vy a.vhate~s tva, Gramofónových zá-

u, svetove o ustavu, Ústredia ľudovej 
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S. FEJN BERG 

štýl interpretácie 
l\Iáme , -eTa uži točn~·ch , prcmyslených in

terpretačných lrad.ícií, ktoré sa opierajú o 
veľké realistické interpretácie, o výroky 
v)·znamn)·ch autorít, ako aj o údaj e získané 
z hry umclco,·, resp. z ich spomienok na 
vystúpenia. 

Okrem l~•chto jestvujú aj názory pscudo
akadcmického charakteru, ktoré vznikajú v 
dosledku dogmatick)·ch a zjednodušen)•ch 
predstáv o tvorbe interpretov. Nič tuk ne
škodí dobrej interpretácii ako móda, ktorú 
na určitý čas zavládne a dáva rovnaké 
chladné zafarbenie št)•lovo najrozmanitej
ším dielam. 

Zavše možno poču( oslabeného Chopina, 
zbaveného t\Tdého metrického základu, ale
bo Beetho,·ena s hrnb)•mi akcentmi a drs
ným, vraj preiího c:haruktei·istickým dele
ním na frázy. Stáva sa, že odtiene a i n
terpretačné pokyny nebadane prechádzajú 
z jedného št)•lu do d•·uhého, od jedného au
tora k inému. V Beethovenovej sonáte vy
nechané sforzando su nečakane objaví v 
Chopinovcj mazúrke a virtuózna okázalosť, 
neobjavujúca sa v lisztovskej rapsódii, sa 
nájde v mozartovskcj pasáži, ktorej nežnosť 
potlá<'a. 

Pod štýlom interprP.tácie nemožno rozu
mieť len súhrn určit)•ch n>lzorov na pred
vedenie hudobného diela. Okrem nich tre
ba brať do úvahy a j vyjadrovacie a tech
nické prostriedky tmlclca, svojráznosť jeho 
členenia na frázy a neopakovateľný spôsob 
narábania s nástrojom. Umelcova hra zlh; sí 
aj od fyzického uspôsobeniu rúk, od ich veľ
kosti, sily alebo slabosti. Spôsoby klavírnej 
hry rovnako podmie1iuje aj predvádzané 
dielo, jeho forma - homofónna alebo poly
fónna, jej rozvinutosť alebo lakonickosť , resp. 
malebnosť diela. Nemožno však zabúdaL ani 

na to, že ,. každom období prevláda ten 
alebo onen spôsob hry , ktor)· tiež ovplyv
ňuje interpreta. 

V)Tazovosť, charaklerist.ická pre jedno ob
dobie, môže presahovať počet vy jadrovacích 
prostriedkov, charakteristických pre iné ob
dobie. l\Ien! sa však aj samotný pojem in
terpretácie. Spomet'tmc, že interpreú v mi
nulosti s obľubou robili korekcie te..'C:tov 
skladatef a, lebo len , . takom "spoluautor
St\·e" videli tvorivú inicia tívu umelca. 

Pri určovaní súvislosti medzi štýlom in
terpretácie a obsahom interpretovaného die
la nemožno nevidieť , že prevládajúce spô
soby hry a vôbec vkus vlúdnúcich je závislý 
od tvoriv)·ch prúdov. Dielo v zásade vzniká 
v súlade s dan)·mi vyjadi'Ovacími možnos
ťami. Skladatefova tvorba - to nie je kon
štruovanie abstruktn\·ch zvukových kombi
nácii, ale živý pro;>c~s vy t,·árania materiál
ne dokončených hudobn)·ch obrazov. 

Skladateľ sa môže podiefa( na uskutoč
není svojho zámeru ako interpret, resp. mô
že počítať s konkrétn~·mi, súčasnými for
mami a spôsobmi inštrumentálneho vyjadro
vania. Hegemóniu najčastejš ie získava silná 
tvoriV>i osobnosť sklndatef a - interpreta. 
Ten si dlho zachováva vedúce postavenie 
nielen svojimi dielami , ale aj výraznou in
terpretáciou, organicky spojenou s jeho tvo
rivými ideami. 

Tvorivý temperament odkrýva nové, ešte 
neobjavené virtuózne perspektívy. Ani veľ
mi dlhé cvičenie nemôže priniesť taký prud
ký a nečakaný rozmach majstrovstvu, aký 
prináša tvorivá voľn skladateľa a jeho istý , 
premyslený umeleck)• zámer. Dlhou, úmor
nou prácou nahromadené technické vymo
žcnosú sa môžu stať nepotrebn)'lTli a nie· 
ked y i staromódnymi pri geniálne nájde-

111melcckej tvorivosti a zapojením širokého frontu tvoriv)·ch i reprodukčných 
•umelcov, teoretikov a kt·itikov. Cieľom banskobystrickej konferencie nie je 
!len vytýčenie všeobecn)rch ideovo-umeleck)rch, politických a teoretických 
·postulátov a kritické zhodnotenie doterajšej tvorby. Treba zainteresovať všet
lky inštitúcie a mobilizovať pracovníkov, aby si uvedomili, ako by podľá 
:Svojich možností a prostriedkov mohli čo najúčinnejšie prispieť k rozvoju 
masových žánrov, a to všetko treba skoordinovať. Cieľom nie je vysloviť 
všeobecné tézy, lebo tých je už dosť, ale vytvoriť p1·edpoklady pre statočnú, 
uvedomenú a úspešnú prácu v tejto oblasti hudobnej tvorby . 
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nom riešeni technickej úlohy v samotnom 
diele. Nielen umelecké, ale i virtuózne sú
ťaženie vždy vyznie , . prospech silnvch tvo
rivých osobností. Spomeňme Bceth~vena a 
Steibelta, Chopina a Kalkbrennera , Liszta a 
Talberga. 

Pravda, dispozície a usilovný cvik dávajú 
inštrumentalistovi niektoré v)·hody v špe
cifickom odvetví techniky (r)•chlosť oktáv 
trilkovania tremola atď.) , lenže no,·é spô: 
soby, akostné zmeny techniky sú mu do
vtedy neprístupné, k ~'1n si neuvedomí ich 
umeleckú nevyhnutnost'. 
Keď Beethoven interpretoval svoje prvé 

sonáty, odborníci obdivovali nielen ich pred 
nosti, ale i nezvyklú technickú faktúru, ktorít 
sa zdala nesplniteľnú. 1 

Chopin su nemal čo učiť od Kalkbrenncra 
no len mohol veľa poučného získať z Chopí~ 
novej tvori,·ej činnosti a z jeho interprctač
u\·clt zamerani. 

. -~agan_ini , Cl~?pin, Liszt, S_kriabin, Musorg
skiJ, CaJkovskiJ, Hachmanmo,· Prokofiev 
boli tvorcami nov)•ch smerov ,.' interpretač
nom umeni, ktoré si až podnes zachovali 
s,·oju akwálnosť. Spôsob a charakter inter
pretácie silných l vorivých osobností sa ne
obmedzoval len na ich vlastné diela, ale na 
~-š:Jky, ktoré __ r•·edvá?zali, hoci dobove aj 
stylove sa lísih. Takcto presahovanic spô
sobo,· a vyjadrovacích prostriedkov za hra
nice historicky oddclcn)·ch štýlo\')•ch for
mácií je do urcitej miery nevyhnutné. 

.\Iožno, že skladateľ -interpret s\·oj\'oľnej
šie interpretuje štýl iného autora ako ume
lec-int~rpret, ktorý zaujíma objektívnejšie 
s tanovisko. SkladateTova hra sa bude od
lišovať vášnivosťou a presvedčivosfou za
tiaľ čo hra interpreta sa môže líšiť rozr:.ani
tosfou prostriedkov a št)•lov)·ch možností. 
Skladateľ, nech hr;í hocičo , hrá v určitom 
zmysle vždy seba samého. 

_Profesionálny i~tcrprct sa ľahšie prcorien
tUJC. Denne sa CVlČÍ v interpretácii rôznvch 
aut~rov . a svoj koncertn)· program buciujc 
v lustortckom poradí, prechádzajúr z jednej 
epochy do druhej. 
~? i __ vším~':Ý a nad~n)· umelec-interpret 

pr•.~a~ezi svoJeJ dobe a Je spojený s prevlú
daJUCim vkuson_1 a náladami. Táto prispô
sobcnosť prostnedkov p redvedenia prevlá-

1 Dnes, keď diela Skriabina hrajú študenti 
konzervatória, je prek,·apujúce spomenúť 
~c _taká geniálna autorita, ako je A. Hubin: 
Sl!'Jn, pokladal za neprcdvediteľnú prvú 
sldadateľovu sonátu a že nevšedn)• virtuóz 
L_ Hoffman s ťažkosťami prekonáva! skria
hmsk)' pianizmus. 

clajúcim prúdom Y kompozícii nrostá\'a bez 
v plyvu ani na interpretáciu t)·clt autorov 
ktorí patria k inému obdobiu a k in)m u: 
meleckým princípom. 

V období, keď v koncertn~·ch sie•'íach za
vládli nové spôsoby interpretítcie, k toré ma
li s\·oj počiatok u Chopina, Schumanna a 
Liszta, diela Haydnove, Mozartove a hlavne 
IIäncllovc a Bachove sa alebo ncobjavovali 
na programoch konccrtujúcich klaviristoY, 
alebo sa podávali vo výlučne romantickom 
stýle. Aj v súčasnosti sa veľké rozšírenie 
impresionistických diel na Západe a zvlášť 
cliel lineárneho zloženia odrazilo na štýle 
h_ry ~ahra~ičn)·cl1 interpretov, intcrpr(•tu]ú
Clch 1 klas1kov a romantikov. 
. l~rirodzt>nc, na formovaní š t ~·lu interpre

tacw sa môžu podieľať nielen skladateľské 
školy. Aj predt)·m boli a i dnes sú pozoru
hodní n~cl~n umelci-interpreti, ktorí svojimi 
do~_onalymt novútorskými spôsobmi ' pomá
haJ~ autorom vytvárať majstrovské diela. 
~emožno považovať za obvykl)· taký roz

V~J hudobného _umenia, v k torom sa pros
triedky pokladaJÚ sa dôležitejšie ako samot
ný cieľ. Ani nie veľmi dávno, v období 
nadmerného nadchýnania sa oktávovou tech
nikou, takmer každ)• konccrtujúci klavirista 
považoval za potrebné zavádzať oktávové 
zdvojenia. Stačí poukázať na nevkusné 
zdvojenie v desiatej variácii SchumUimových 
"Symfonických etud " (klaviristi W. Back
hans, S. Barrer a iní) . A toto sa robilo vte
d~, keď .rozvoj klavírnej skladby už od
~n~_ctol . sp~sob, ktorý s~ h_odil len pre ur it ý 
stylovy ramec. U Skn abma, Mcttnera, De
bussyho a Ravela zriedka nájdeme oktávové 
pasáže, ktoré zväcša prešli medzi technické 
etudy a cviky ako väčšina technických spô
sobov minulosti. 

In~erpret, úplne odkrý\'ajúci zm vsel hud
b y_ ?tcl_a a_ usilujúci sa sprostredko,:ať poslu
~hacov1 za~e_r skladateľa, nic j e bez obáv, 
~~ ho . obVlma z nedostatku originálnosti. 
Ztaľ, mektorí kritici a návštevníci koncer
tov P~~udzujú hodnotu interpretácie podľa 
toho, c1 . sa spôsob hry páči, či je módny. 
Povrchnu pozornosť upútava spôsob hrv 
umel~a nez~visle od toho, aké dielo inte;
pretuJe. Pritom však skutočne s nndaním 
mte~p_rc_tované dielo znamená v podsta te 
t•ea!.zacm autorových idei. 

Ci je naozaj takou skromnou úlohou inter
pretova ť dielo? 

I: ~Ioffman dokazoval každému klaviris
ton, ze hrá menej, než je zapísané , . notách. 
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Skutočne, odovzdať poslucháčovi všetky 
detaily diela, vnuknúť mu správne pred
stavy o rytme, harmonickej logike, plasticky 
charakterizovať tematický materiál, zdôrazniť 
následnosť tvorenia foriem, vyčleniť objavu
júce sa nové hudobné prvky, zmäkciť opa
kujúce sa epizódy, nepokaziť, nestlačiť ani 
jeden zvuk, ani jednu notu - pre toto všet
ko sa vyžaduje ve[ké majstrovstvo, vníma
vosť a usilovná tvorivá práca. 

Ako v idno, starý výrok "v)·razná hra", 
ktorý s obľubou používal Glinka, nezname
nal iné ako presné, jasné a precítené pred
vedenie hudby. Zákonitými a najvýraznej
šími v interpretácii môžu byť len také spô
soby a odtiene, ktoré vyplývajú z hudby 
samotného diela. 

Medzi interpretačným podaním a dielom 
vzniká úzka príčinná súvislosť: všetky dy· 
namické a tempové odtiene sú závislé od 
správneho prečítania te...,.tu. Samostatnosť 
štýlu hry sa prcjantje nielen v tom, čo chce 
interpret urobiť, ale aj v tom, ako splt"ta 
svoje zámery. 

Možno súhlasiť s interpreta ··n}-m plánom, 
no pritom nemožno schvaľovať umelcovu 
hru. J eho dobré zámery môžu byť zle pred· 
vedené. V inom prípade možno mať vý· 
hrady proti výkladu diela, no možno byť 
nadšený silou temperamentu a presvedči
vosťou hry. Keby prednosti hry podliehali 
teoretickému uvedomeniu - cesta k doko
nalosti by bola otvorená pre každého. 

Hra veľkého umelca bude vždy jasná, a 
hoci sa bude do krajnosti pridržiavať ducha 
diela, prekvapí svojou neopakovateľnou ori
ginálnosťou. 

Sila dojmu mocnie úmerne s pravdivosťou 
odkrývania hudobného obsahu. Veľký vý
znam má presvedčenie umelca, že zvolený 
plán interpretácie je správny. Ak je to 
tak, obecenstvo nadobudne dojem, že mne
lee hrá vlastné dielo. Takúto ilúziu dosaho
val Mettner pri interpretácii niektorých diel 
Beethovenových a Rachmaninov Cajkov
ského Klavírnym koncertom b mol. 

J e pravda, že originalita klaviristu sa 
prejaví len pri zachovávani zámerov autora. 
Predvedenie nesmie zameniť dielo. Ani pri 
výnimočných kvalitách umelca nemožno 
zameniť obrazy a idey skladateľa. Keď die
lo samotné je málo významné, nepomôže 
mu ani nadané pred vedenie, ak, pravda, 
možno toto epiteton použiť vo vzťahu k 
bezobsažnej hudbe. 

Prísnosť kritiky je namieste, ak má ná
mietky proti nedhalému a povrchnému vzťa· 
hu interpreta k hudobnému dielu. Interpret 
sa predsa nemôže dostať do položenia, aby 
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kritik pred ním musel hájiť dielo. Medzi
in~·m koncertná prax ukazuje, že zranitef
n)·m miestom interpretov nie sú zámery, 
ale nedostatok prostriedkov na ich realizáciu. 
Nedostatky majstrovstva sa zvlášť silne po
ciťujú pri vynikajúcich a známych dielach. 

Falošná honba za údajnou originálnosťou 
podporuje medzi časťou interpretov udomác
nenú tendenciu všemožn e zdôrazňovať ,,lí
bivost" svojho umenia. Každý mal možnos( 
počuť o t)·chto temer čarovných náhlych 
zmenách nálady pod vplyvom vnímavého 
poslucháčstva, prílivom citov, sih1e vnikajú
cielt do procesu predvedenia a podnecujú
cielt umelca k momentálnemu riešeniu za
tiaľ ešte ncdosialmutej umeleckej úlohy. 
Akoby tvorivá m etóda improvizácie, ktorá 
sa nepoužíva v súčasnej koncertnej pru.x:i, 
úplne prešla do oblasti predvedenia cudzích 
diel. Interpreti, o ktorých v tejto súvislosti 
ide, premyslené a dôsledné predvedenie na
htnutého plánu považujú za nezlučitefné 
s inšpirovanou hrou. 

Samozrejme, nie je správne odmieta( ar
gumenty o neopakovateľnosti interpretačné
ho procesu. Zahrať dielo dvakrát po sebe 
rovnako je tak isto nemožné, ako je ne
možné (podľa Heraklitových slov) dvakrát 
vstúpiť do tej istej vody v tečúcej rieke. To 
však neznamená, že k inšpirácii dochádza 
len počas koncertného vystúpenia. Do tejto 
chvíle od prvého zoznámenia sa s dielom 
do dokonalého ovládnutia diela sa urobi 
veľká cesta. Akoby bolo možné popierať 
nadšenú a zdlhavú prácu interpreta, prácu, 
plody ktorej on premyslene a starostlivo, 
ba dokonca s uváženou vypočítavosťou dá
va posluchá' om. Stáva sa, že najčastejšie 
sa zapamätávajú prípady umelcovho úspe
chu pri optimálne priaznivých vonkajších a 
psychologických podmienkach; sotva však 
tieto podmienky menia j eho vzťah k dielu 
a k zvolenému plánu interpretácie. 

Nezriedka stavajú prácu proti inšpirácii. 
V momentálnom nerozmyslenom riešeni u
meleckej úlohy sa skrýva zvláštna čarovná 
sila. Smelá, odvážna improvizácia vzbudzuje 
údiv a imponuje svoj ou zdanlivou ľahkos· 
ťou. V predstave o neobmedzenej slobode 
interpretačného procesu sa skrývajú tradí
cie improvizácie, ktoré sa ked ysi považovali 
za povinné pre každého umelca. 

Predsa je správnejšie vidieť v improvizá· 
cii prvotné ohnívko tvorby, v ktorej sa 
zhí-J1ajú a organizujú živelné momenty ume
leckej fantázie. 

Za "salierizmus" možno oprávnene pova· 
žovať vyumelkovanú tvorbu, v ktorej sú 
všetky prvky vypočítané na efekt a prevláda 

... 

v nej teória nad umelcovou intuíciou. Sme 
však oprávnení odmietať len improvizáciou 
získané plody fantázie, ktoré nie sú kontro
lované vedomím a organizujúcou tvorivou 
myšlienkou. Premyslená a precí tenú cesta 
od prvého zoznámenia sa s not·JVým te..x
tom do úplného sformovania zvukov)rch 
obrazov, cesta hľadania, pravdivého vyja
flrenia a starostlivého technického cviku, 
ktorú Yedie k definitívnemu uzúvcru , ku 
koncertnému vystúpeniu - táto cesta sa 
umclcoYi javí inak ako poslucháčovi. Poslu
cháč ju vidí, ak m ožno takto poYedať, v 
obrátenej perspektíve. P reto konečn<\ etapa 
- koncertné vystúpenie sa v tvorbe umelca 
zdá yýznamné, hoci v skutočnosti svojráz
nosť a nadanie sa môžu v}Tazne prejaviť už 
YO chvíli p rvého čítania notového te..xtu. 
Bezprostredná odpoveď na dojmy z výraz· 
nej témy, z nez,·yklého skladateľského zá· 
meru a mohutného roZ\·oja ideí vo chvili 
pľ\·ého zoznámenia môže mať veľkú inšpi
rujúcu silu. 

Hra naspamäť sa stala bezpodmienečnou 
podmienkou koncertného vystúpenia. Naj
,~·znamnejšou prednosťou tohto spôsobu 
predvedenia je, že h rajúc naspamäť, klavi
rista akoby úplne ovládol hudobné dielo, 
ktoré žije v jeho vedomi a tvorí jeden ce
lok s procesom interpretácie. 

Hra bez nôt súčasne sputnáva interpreta. 
C mclcc j e nútený sledovať určenú cestu in· 
terpretačného zámeru. V opačnom prípade, 
berúc do úYahy vzrušenie počas koncertu, 
riskuje, že stratí vedúcu niť, čím sa naruší 
súvislosť zvukových obrazov, nevyhnutná 
pre pamäť. Hra bez nôt privádza naivného 
poslucháča do omylu, vy tvára zdanie sa
mostatnosti a nezávislosti koncertujúccho u
melca, hoci ten m ôže pritom pociťovať zby
točné napätie zo strachu, aby neurobil chy
bu. Pripomeňme, že pre mnohých nadaných 
interpretov "k ríza pamäti" bola prekážkou 
koncertnej činnosti. 

Hra spamäti v súboroch nie je ničím odô
vodnenú. Prečo vzrušovať iných? Cien sú
horu, i keď sa ďobre naučí svoju partiu, 
bude menej citlivý k hre partnerov z oba
Y)", že stratí logickú niť svojej partie, ktorá 
má často druhoradý význam. 

Samozrejme, hra naspamäť umo:l11uje pre
konávanie virtuóznych ťažkostí. Klavirista 
sa môže jednoduchšie orientovať, keď sa 
díYa na klaviatúru. Niektorí interpreti napr. 
t~·rn , že za oveľa efektnejší považujú roz
t.-.litý" pohľad do priestoru, zbavujú s~' tej
to výhody. 

Jllimu Pauerovi bola udeteni Státna cena Klementa 
Gottwalda za operu Zuzana Vojlrová 

Foto: ČTK - J . Rublii! 

Takto hra naspamäť má svoje "pre a pro· 
ti". J e zrejmá tiež závislosť štýlu interpre· 
tácic od tej to kategorickej požiadavky sú
časného koncertného ~ystúpenia. 

Ve[kí umelci neradi hovoria o remeselnej 
stránke interpretačného umenia. Snažia sa 
zabudnúť na namáhavú prácu, k torá je zá· 
klad~m veľkých majstrovských úspechov, 
tak ISto ako boháči, ktorí sú nevšímaví 
k svojim pokladom. 

Interpretačná dokonalosť je nekonečná a 
každ ý dosiahnutý stupcr1 otvára nové hor i
zonty. Plán interpretltcic závisí od vlast· 
ností a majstrovstva interpreta. Hlas spevá
ka, zvučnosť alebo mäkkosť zafarberúa do 
určitej miery predurčuj ú intérpretáciu. Spe
vák prináša ako dar skladateľovi to, čo mu 
dala príroda a čo dosiahol majstrovstvom. 
Tak isto aj klavirista. 

Virtuózne ovládanie nástroja je najcennej
šou vlastnosťou a je nevyhnutné pre steles
nenie skladateľových nápadov. Virtuozita a 
zvlúštne črty pianizmu vplývajú na koneč
ný výsledok interpretácie. Umelec sa môže 
pridržiavať hocijakých intcrpretačn)rch zá
sad, individuálny charakter jeho hry vy
tvára osobitý št)rl predvedenia. 
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Ani jeden pokyn autora, i _keď by h_oci
jako presne určoval rýchlosť, silu, dy_nrumk~, 
členenie na frázy, nemôže byť realizovany, 
ak presahuje možnosti interpreta. 

Skladateľ -interpret sa môže obmedzovať 
na ovládanie prostriedkov, ktoré zodpove
dajú jeho tvorivým zámerom, ale koncertu
júci umelec-profesionál musí disponovať roz
manitými spôsobmi inte~J~retácie die~ rôz
n ych štýlov a období. Moze a ne~us1 mať 
rád rôzne javy v umení, môže ~eliť u~el~ 
cov na svojich a cudzích , no _Je P?VIlll_lY 
disponovať širok)·mi štýlovýmt moznosta-
Jn t. 

Takzvaný pojem akademického . štýl_u in
terpretácie skrýva v sebe veľa neJasneho a 
zveličeného. E šte vžd y možno stretnúť zby
točný pedantizmus, vyplývaj_úci zo snahy 
podať i najmenšie odtiene dtela. 

Koncertný umelec dobre vie, ~e p_re za
chovanie skladatcľovho zámeru Je rueked y 
nevyhnutné upustiť od jeho interpretačnýc_h 
pokynov alebo doplniť zabudnuté. Nerob!~ 
to - znamenalo by dostať sa do nerozumneJ 
situácie osôb niektorých rozprávok a bá
jok. Prílišná " ochota" nesmie zameni ť sku~ 
točnú službu umeniu. Veď pokyn, ktory 
autor náhodne zabudol, alebo menej starost
livo post-avené znamienko privádza do omy
lov aj hudobníkov vysokej kvalifikácie. Tak
to niektorí klaviristi nerobia prirodzené ac
celerando na začiatku Cajkovského Klavír
neho koncertu b mol v narastaní p red pr
vou neveľkou kadenciou preto, lebo tento 
odtiet'i nic je v notách . V klavírnom parte 
ho skutočne niet ale autor ho zaznamenal 
do partitúry, čo interpret nemusí vedieť. 

Schumannova Toccata nemá temer nija
ké interpretačné pokyny. J e Lu iba všeobecn)· 
pokyn skladateľa o zámernom upustení ?d 
podrobného označenia .v~ctkých ~ynamtc
·kých a tempových od tJCnov, aby _mterprc~ 
mal čo najväčš iu slobodu. No me vsetct 
klaviristi sa usilujú prejaviť in iciatívu p ri 
interpretácii Toccaty a Schumannovu po
známku si vysvetľujú ako v~,·in na moto
rickú hru na hru "bez odtieiwv" . Nadan)• 
interpret 'musí vedieť , že je nielen "inter
pretom", ale i hudobníkom, nesmi~ sa. po
dobať naivnej žiačke, vedome hraJÚCCJ fa
lošnú notu, ktoní na učiteľovu poznámku 
odpo~edá, že nota je tak vytlačená . .. l\Iož
no poukázať na v iaceré podobné omyly, 
ktoré možno vysvetliť chybami pri vydani. 
Napríklad v Beethovenovej Sonáte op._ 57 
v repríze finále je v mnohých v ydam ach 
namiesto rinfoľ'~ando ďalšie slovo ritardando, 
čo sa spravidlr. aj J'ealizuje, pričom sa za-
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búda, že spomal<'nie nezodpovedá charakte
ru hudbv. 

Už ra~ bolo zdôraznené, že pri interpretá
cii diela najdôležitejšia musí byť metricko
intonačná tvárnosť skladby, ktorá udáva 
tvárnosť hudobného obrazu.2 

Všetky ostatné pokyny (odtiene) iba tlo
plr'iujú alebo spresrmj ú zvučnosť, ktorú skla
dateľ domýšľal . Keď sa s dostatočnou po
zornosťou a prirodzeným nadšením sleduje 
základn)' hudobný te.-xt, všetky ostatné ozna
čenia sa prijímajú ako signály , aj ked' pod
statné, no už vopred interpretom predpokla
dané. Cestujúci, ktorý dobre pozná cestu, 
nepotrebuje cestné znaky. Y každon\ prípa
de je lepšie sledovať cestu ako spoliehať sa 
na znaky. Hudobníkovu intuícia našepkáva 
vierohodnej šie cestu k cieľu ako označenie, 
ktoré môže byť chybné; 

Svedomite a m ajstrovsky dával pokyny 
Beethoven, no napriek tomu ani tie to ne
možno považovať za vy:'erpávajúce. V pr
vej časti Sonáty op. 57, keď téma, zo za
čiatku postavená na opakujúcich sa osmi
nách, mení sa v nepretržitý pohyb osmin, 
je všeobecný pokyn priamo na osem tak
tov : 

P ozorne sledujúc násÍednosť hudobntc~ 
myšlienok, tvoriacich prechod k vedfaJše~ 
téme, vidíme v ich striedaní a kontrastnosb 
značne veľkú diferencovanosť, čím sa môže 
vyjadriť len jedna gradácia sily z~u. ~e
pretržitý pohyb, k tor t sa obJaVUJe, pn.ro
dzene, možno zdôrazruť pomocou nevelkeho 

2 Viď pr,-ý fragment z knihy S. Fejnb.erg~ 
"Umenie klavi.ristu" - " Interpret a dtelo 
("Sovietskaja muzyka" 1960, č. 9). 

rinfoľ't:ancla . Po beethovenovskom sforzandc 
na se.-xtakorde v pravej ruke nasleduje téma 
zdóraznená tercianli f avej ruky . Tieto tri 
údery nema jú byť piano. Nemožno pochy
hontť, že tu chýbajú značky akcentov také 

<·harakteristické pre beethovenovský' št)·J. 
Téma sa ďalej člení na ľahké synkopované 
tercie, k toré by bolo lepšie označiť pianis
simo. Znovu sa v racajú po prvom sforzande 
t•·i úde•·y zdôraznenej témy a nastupuje 
postupné diminuendo, označené Beetho,·c
nom pre prechod k \'C:clf ajšej téme. ~aozaj, 
ak neberieme do úvahy beethovenovské 
sforzando, možno všetko ostatné real izovať 
,. jednej gradácii sily, v rámci uvedeného 
piano? Vtedy tr i energické úder~' ustúpia 
a nadobúdajú podobu harmonického sprie
vodu. Stráca sa scherzu podobná ľahkosť 
nasled uj úcich synkop a celá hudobná ep i
z<ida sa stáva obeťou plnenia uvedeného od
t ~c•!_a , !<tk a ko _l? možno vidieť v interp re
tacH tych klavmstov, ktorí sa pridržiavajú 
pokynov autora s dôsledným pedantizmom. 

Všimnime si Chopinovu Baladu č. 1. P r
"~·ch šestnásť osmín je napísané v tempe 
Largo bez ak)·chkoľvck odchÝlok. Predsa 
sa nevysky tuje klavirista, k torý.by si dovolil 
zalu·ať t.~to ~pizódu non rubato a ktorý by 
.,ncpozbt_eral p~hyb osmín na neveľkej 
tcmpoveJ odchylke. Presne sa pridržuj úc 
no to~ého záznamu, v základnej téme Bala
dy Je ~e~·yhnutné urobiť neveľký prízvuk 
na osmmach prcdlžen)'ch • vydržan)·m zne
ním : 

T)·mto sa v)·razný pohyb osmín rcrilizujc 
na neveľkom di minuencle. Túto pozoruhodnú 
fnízu, ktorá zaznieva a ko začiatok a koniec 
!Hldobnej m yšlienky, p redchádza pauza. 
f nm, k~e. začína na ťažkej dobe, od tónu 
es, klavm sta robí neveľké zosilnenie: ----$ť p ' ,.Mia 

l 

V .rozvíjani . t_émy sa jej j ednotlivé p rvky 
,r <~leJ zoskupuju do radov následnosti. Toto, 
j)l'l rodzene, vyžaduje od interp•·eta tempon:t 
pohotovosť v podobe neveľkého zrýchlenia, 
ktoré sa kompenzuje o niekoľko taktov ne
sko~. au torsk~'m pok~·nom na ritenuto p red 
pasazou, vyptsanou d•·obn)rmi notami. Nasle
d ujúce d\'a štvor takty, kde druhá konštruk
ci~ var·iuje p rvú, sa realizuj ú s postupným 
Zl'ychlením, lebo fak túra dl'uhého štvor-

Svatoptukovi Ha.vetkovi udeli li Š tátnu cenu Kle. 
menta G >t twalda za kantátu Chv:i'a svetla na 
text S. K. Neumana 

Foto: CTK - J. Rubľč 

tak tu sa zľahčuje (ch~·ha ,. nej synkopa na 
poslednej osmine), čo vedie k novému tem
pu, k toré je u Chopina oznai!ené ako a"'itato. 

Oz na · cnie sforzando pred druhou ~émou 
pra\'_cj rt_rky nast upuje JWV ako u ľavej , kde 
sa ZJaVUJe novú, lesncímu rohu podobná in 
tonáciu so zdôrazncnoa zmenou kvárt a 
kvín t. 

.\k neberieme do únrhy dnt pokyny au
tora;. c~l)' načrLnut )' plún intcr·pretácie je 
zalozcny len na údajoc·h hudby samotnej. 
Pozome sledujúc stad m hudobného obrazu 
kahl ~- kla virista lll'obí uzávery, ktoré s~ 
sotva hud ú líši ť od uveden\·clr. 

Charakteristika princípov · realizácie nebu
de úplná, ak sa nespomenie vi t'luóznu bra
vú ra, sk,·elá h ra, tak im ponujúca poslucltúc
st.vu a tvoriaca zavše Ílmdament na kto
rom vzrukú popularita UlllC)ca. s:I'ÍÓzny u
melec p reja, ·í ľnhkom\'sefnosť. keď sa· orl
,·~acia od tejto str{mky.in terp•·etačného ume
nra. Pohí-danie virt uóznosťou je clrarakteris
tick_é pre nic~t~~~·ch kriti ko,-. k torí ju_ ne
sprav~e po, ·azuJ_u. za v)·luc'nc vonkajšiu po
n-chnu vlastnost mterprctui:ného st\·Ju. Kecr 
č_ít ~m.c kr·itick? ~lá nk): , za_, ·še rnÔŽ<'-;ne mys
het, ZC \')'Soka UJ'OVell V IIIICJ'Jlt'etúcii Z<\visí 
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Ladislavovi Mrázovi udelili Stá~u ce!'u Klemen~ 
Gottwalda za pravdivé a vyftlkajuce vykony v op -
rách domáceho 1 svetového r epertoáru • a za kon-

certnú činnosť v oblasti kan:,'o~o~ či~n~ J . Rubli č 

len od hlbokého vžívania sa do obs~hu diela 
a do zámeru autora, od všcohcc~e} umelec
kej kultúry interpreta a smelosti Jeho este
tických hľadísk. . . • •..• 

Prirodzene, to všetko JC veľnu dolez1tc: 
Virtuozita a majstrovstvo sú nevyhnutne 
pre dosiahnutie umelcck)•ch cieľov. Ale ''?': 

ke• umelecké tvorivé úlohy sa nedosahUJU 
so . , r- d · · 
-cestou najmenšieho odporu. y_za UJ_u ~a-
pätosť nielen duševn)·ch , ale UJ fyz1ckycl~ 
síl. Ako keby brány kráľovst,·a krá_sy bol~ 
l)evne strážené, ~ričon:' je potrebne veľke 
lll'dinstvo premknuť donho. • . 

Ci je veľa pozoruhodn)·c~l hu~obnych d~el , 
interpretácia ktorých nevyzaduje ~cľa pra~e 
a námahy? A či skladateľ nem~lSl I?reko~a: 
vať oveľa zložitejšie ťažkosll pn svoJeJ 

konale. Za rutinou a silou zvuku sa zavše 
skrývajú nedostatky hry, !<toré.~ožno ľahko 
objaviť pri prechode k mJ~rneJSI<;_~U te~P':l· 
Y pomalom pohyb~ sa ~ak 1~to moze preJa:"1ť 
nádherné odádarue naslrOJa ako v kraJne 
r )·chlom. . . . 

Casio sa pod VlrluO~Jtou r?zum1~ pre_ko
n:1vanie ťažkostí prostnedkanu, ktore uputa
v~jú pozor~10sť po~luch~čov a _impon~jú ~j 
vizuálne. ' skutocnostt mnohe veľke ťaz
kosti nebadať a ich suverénne .~re~ona~e 
môže oceniť len odbor1úk. Klavmsll vedia, 
že sú efck lné virtuózne diela s nczložitým 
t.echnick\·m ~bsahom a naopak, sú diela 
technick~· veľmi zložité, i keď nie vir tuózne. 

Y ,·nik~júcc majstro\'StvO premic•·•a vš~tky 
diel~ na "virtuózne", nakoľko ťažkosll, s 
ktor)'llli sa stretáva, tu ?epozoro.vať; 

Nie je správne porovnavať fyz!c~11: ene: 
giu, vynaloženú povedzm~ na realizacJU ťaz
k\·ch akordo,· v Rachmamnovovom koncerte 
č~ 3, s energiou pred,·edenia ľahkých mozar
tovsk\•ch pasáží. Pri takomto predvedeni 
hudobné tkanivo stráca pre umelecký do
jem nevvhnutnú váhu, obsah a kompakt· 
nosť ; hudba prestane byť materiálne citeY· 

ná. . . d . 
Ako v\-razne vníma cstellcke pove om1e 

zväcsujú~c sa rozpätia oktáv na začiatku 
LisztodlO Klav írneho koncertu Es dur! Ak_é 
v)-razné sú ľahké pasáže v treťom Chop1· 
novom koncerte! 

Aké patetické sú skoky v . ú~ode Beetho
veno,·cj Sonáty op. 111. ~{a~d?' zvuk alebo 
akord sa vry je do pamäll Cltl.'vou. predsta
vou, usilujúcou sa . o hu_dobny doJem. . 

Preto dojem z virtuozll)' takme~ neb?"'a 
vonkajší a je spojený s umeleckym poso-
bením hudby. . • . 
Posluclláči ktorí sa usadzUJU na ľavu stra-

' )'" 'd li" ô-nu prízemia, aby "poču l . <>; ,~vl e , . v 
bec nie sú natoľko nemuztkálm, ako. Sl to 
niektorí myslia. Títo jednoducho chcu mat 
ucelenejší dojem zo všetkých zložiek P~~ 
vedenia. Clo,·ek , k torý je často ľaho~taJny 
k fyzickej zdatnosti, s na~šenim sleduJe hru 
virtuóza a má pôžitok ruelcn z hudby, al~ 
aj z technickej dokonalosti hry. Tak vysok~ 
cieľ povyšuje aj prostricd~y, k toré vedu 
k realizácii. Zvláštna, ak mozno tak pove~a(, 
mravná stránka virtuozity tkvie v dosiah-

tvorbe? . 
Crty veľkého diela sa nám jav1a tak! ak~ 

lteby ich dokonalosť prevyšovala mozn~st1 
ľudského umenia. V našej predstave muza 
je nositeľkou inšpirácie ~j maj str~v~tva. 

nuti duchovných hodnôt p rostredníctvom 
fyzického úsilia. . . . , 

Je naivné rozlišo,·ať d1ela na ťazk~ a ľ~h
ké, závislé od tempa, sily i':lterpretá.cl~ al?oo 
-zvláštnych spf>sobov techniky. Kazde dtelo 
môže byť predvedené dokonale alebo nedo-
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Samotnv pojem virtuoZity Je spoJeny s 
kmeňom tohto slova virtus, čo latinsky zna
mená cnosť. Ako je to v ľudových rozpráv· 
kach, obľúbený hrdina fyzickou silou, udat
nosťou koná h rdinstvá mravné a cnostné. 

(Zo Sovietslwi mu:.yki č. 2, 1961) 
.... 

FERDINAND KLINDA 

Problémy kompozičnej techniky v skladbách 
pre organ a orchester 

Snalla o sólislické uplatnenie organa v 
súhre s orchestrom siaha do obdobia počiat
kov inštrumentálneho koncertu a úzko sú
visí s uplatľíovaním organa v rámci svetskej 
hudby. G. Fr. Händcl, k tor)• nenapísal pre 
organ ani jednu sólovú skladbu, napísal 20 
organových koncertov; tieto predvádzal o
sobne v prestávkach opier alebo medzi čas
ťami svojich oratórií, čím v ytvoril žáner, 
ktorý ideálne využil kompozično-technické 
a hlavne inštr umentálne danosti svojej doby 
a štýlu. Naproti tomu J. S. Bach popri množ
stve veľkých sólových skladieb uplatnil or
gan s orchestrom obligátne iba v niekoľkých 
kr-átkych predohrách ku kantátam, z kto
r~·ch iba dve sú pozoruhodné (kantáty č. 
29 a 146), kompozične však nedosahuj ú bo
hatstvo veľkolepého Bachovho organového 
št)·lu. Zatiaľ čo v nasledujúcich rokoch roz
Yoj inštrumen1í1lncho koncertu iných ná
s trojov rýchlo pokročil, u organa trvalo tak
mer pol druha storočia (z rozličných dôvo
dov, ktoré tu neuvádzam), kým sa objavili 
romantické organové koncerty J os. Rhein
bergcra, A. Guilmanla, E. M. Bossiho, Ch. 
l\1. \Vidora a ďalších, čo zase súvisí so vstu
pom organa do koncertných siem a s jeho 
technickým rozvojom. 

V našej hudbe sa organ v súvislosti s or
chestrom používal donedávna len ako obli
gátny nástroj (s výnimkou ojediného, pred 
pol storočím napísan ého koncertu Josefa 
Kličku) . V posledných rokoch, iste v súvis
losti s rozvojom svetského organového wne
nia, vzniklo u nás viac pozoruhodn)•ch diel: 
dva koncerty Jifího Reinbergera (tretí ešte 
neprcdvedený), Koncertantná symfónia Ja
na Hanuša, koncerty J. Zimmera, Petra E
bena a Stefana Németha-Samorínskeho. Spo
ločnou snahou všetkých bolo preklenúť do
terajšiu nevšímavosť voči tomuto žánru a 
poslaviť organ do svetla koncertantného 
nústroja bohatých zvukov)•ch možnosLí. To
to poslanie bolo splnené sčasti dobre, sčasti 
dokonca mimoriadne dobre, ak si uvedo
míme situáciu v súčasnej svetovej literatúre 
v tomto žánri. No tieto skladby, hoci napos
pol znamenajú výrazné osobné úspechy v 
skladateľskom diele svojich tvorcov, p redsa 
len nepriniesli to, čo od nich poslucháčstvo, 
odborruci, ba i sami skladatelia očakávali. 

Naše predstavy sa viažu na inštrumentálny 
koncert, ako ho rozvinuli Beethoven, Caj
kovskij, Brahms, Bartók, Sostakovič - a z 
tohto hľadiska musíme konštatovať, že ne
máme organov)· koncert, ktorý by bol rov
noC'enný hocktorému z často hrúvaných 
koncer lo,- pre iné nástroje. Ncmierim tu na 
slt·ftnku obsahovej závažnosti, ide mi o in
slnunentálny ráz, reprezenl atívnosť a vý
raznosť nástrojovcj zložky, ktorá v súhre 
s o •·chcstrom má dosiahnuť vrchol svojho 
muzikúlneho v)·znamu. 

Túto požiadavka je veľmi vážna, lebo 
keby súhra s orchestrom nemala byť obo
hatením a novou kvalitou , nemala by pre 
nástroj raison ďétre. T)•m, pravda, nestráca 
na význame opačné : obohatenie orchestrál
neho koloritu nástrojom - vo forme obli
gátneho partu. Povedzme hneď, že tento 
p roblém je rovnako pálčivý aj u iných 
súčasných inštrumentálnych koncertov. 
Koncertní umelci by vedeli mnoho pove
da( k tejto téme, ktorú nazývajú j edno
ducho, ale v ýstižne: malá sólistická účin
nosť. 

Doterajším organovým koncertom sa vo 
všeobecnosti vyčíta, že dosť neuplatňujú 
špecifické p rvh.-y nástroja, že sa v nich strá· 
ca farebný i d ynamický ambitus organové
ho zvuku, že organový part vyznie akosi 
chudobnejšie než u sólových organových 
skladieb (!), že podiel nástroja v skladbe j e 
podradnejší ako u iných inštrumentálnych 
koncertov, atď. Prečo tieto dojmy a výčit
ky? Veď sólové party koncertov, najmä však 
našich spomínaných diel, sú výslovne virtu
ózne, e..xponovane sólisticky koncipované! 

Casť tohto zvukového nepomeru, hoci ne
podstatnú, možno pripísať okolnostiam pries
torovej akustiky, ktoré obvykle zaviiiuj ú, že 
dirigent, dostávajúci organový zvuk priamo 
spredu, tlmí organ, neuvedomujúc si, že 
pár krokov za rum je pomer obrátený v ne
prospech organa. 

Hlavné problémy tkvejú v otázkach kto-
ré sa týkajú : ' 

1. špecifickosti samotného organového 
zvuku, 

2. zlučovania organového zvuku s ná
strojmi orchestra, 
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3. spôsobu v yuztnmia osobitosti organu 
vo vlastnej fak túre partu. 

V tomto rámci nemožno dopodrobna ro
zoberať špeciričnosť organového zvuku ; 
chcem uviesť stručne aspoň toľko, koľko je 
nevyhnutne potrebné pre rozbor ďalších 
dvoch problémov. (Keby nebolo týchto špc· 
cifických danosti, patriacich sčasti do ob
lasti akustiky, bolo by možné koncipovať 
organový koncert tak ako povedzme kla
vírny.) Po prvé, organový tón je stacionár
ny, to jest. znie farebne i dynamicky rov
nako po celý čas znenia (stlačenia klá, ·csu) , 
pričom ho nemožno v )Tazove ovplyvúo,·ať. 
Dynamické zmeny možno rozbiť len činnos
ťou žalúzií (tie sú však malého rozsalm) ale
bo pridávaním registrov, čím sa do určitej 
miery zase mení zárove1í aj fa rba. Veľké a 
náhle dynamické vlnenie nemožno na orga
ne uspokoj ivo dosiahnuť. 

Po druhé, farba zvuku, ako je známe, 
záv isí od formanty čiže zoskupenia zvrch
ných tónov, ktoré u organa možno aj ume
le pridávať, a tak získať jedinečné a zaují
mavé farby. Co sa týka celkového zvukovo
farebného charakteru registrácií, rozlišujem~ 
, . zásade tri druhy , ktoré uvádzam preto, že 
skladateľ musí mať jasno, aký zvuk chce 
od organa dosiahnuť a aké sú možnosti je
ho uplatnen ia v koncer tnej inštrumentácii. 
Charakter z.cíhlndných hlasov prcdstantjc 
pomerne indiferenlllý zvuk, ktorý sa v or
chestri ťažko uplatimje, ale hodí sa naprí
klad na sprievod, pozadie, v)rplľi alebo na 
sólové úseky rozličnej dynamiky. Charakter 
sólo <·ei registrácie je farebne silne akcenlo· 
van)·, vhodn)· pre vedenie melodickej línie, 
pre zvláštne farebné efekty, ale ne, ·hodný 
pre polyfónnu sadzbu. V orchestt·i sa dobre 
presadzuje na indiferentnom sprievodnom 
zvulm alebo pri veľkom kontt·aste farieb či 
polôh. Farba a dyna mika spolu súvisia. )ic
možno každú farbu dosialutuť v každej dy
namike. Charakter organa plena - čo, prav
da, ešte neznamená fortissimo - je zvoni,·ý, 
striebristofarebný, veľmi charakteristick)· or· 
ganový zvuk. Najlepšie sa uplatľíujc v ot·· 
chestri i oproti nemu, prednostne sa hodí 
pre dynamicky exponované úseky, mohu t
né akordy, ale aj r )·chlc pasúžc a poly rónÍlt. 

Po tretie, pre rozoznanie zvuku toho-kto
rého nástroja sú pre ucho dôležité takz, ·ané 
nástupo,·é kmity (Einschwingung), inál' po
vedané "nasadenie tónu". Tieto kmit y sú 
pre charakter nástroja aspo•·, také doležité 
ako zvrchné tóny. Pri Ynímaní úseku stucio
mírneho tónu, teda keď ch~·()ajú nástupné 
kmity (napríklad p t·i núhlom otvorení pri
j ímača pri ,·ydržanom tóne alebo i p ri spät-
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nom pohybe zvukového záznamu), ani cvi
čené ucho často nerozozná nástroj! Labiálny 
teda na nástupné kmity pomerne chudob: 
nejší organový tó n sa ťažšie rozoznáva v 
súhre s in)'mi n:ístrojmi. Preto zaniká orga
no-_,ý zvuk v s~·tom orchestrálnom kolor:te, 
bohatom na nástupné kmity a na prirodzené 
Yibrtlto každ(>ho jednotl i,·(·ho nástroja. Pre
to počuť napríklad sám osebe omnoho slab
ší klavírny úder alebo i hlas sólových huslí 
pomerne dobre aj , ·o forte orchestra. Táto 
vlastnosť sa prejavuje najviac v unisonových 
úsekoch. \' skutočnosti vždy organový zvuk 
nezaniká - " akordickcj hre totiž počujeme, 
keď chý/Ja - len ho nemožno vždy jedno
značne rozoznať ako_ organový. Toto pova
žujem za hlavný akustický handicap pri 
súhre organa s orchestrom - z ktorého vy
plýva jú spomínané nedostatky i záver \· pre 
kompozíciu. · 
Keď sa po tomto akustickom rozbore obra

ciame na v lastné problémy inštrumentačné 
a skladobnotechnické, možno \' zásade vv
sloYiť, že ideálny zvukový účinok by ~ 
dosiahol vtedy, keby skladateľ pridelil or
ganu tie úlohy, ktoré nic je schopné na
toľko y)·stižne a charaktet·isticky zvládnut 
inštt·umcntúrium orchestra. a orchestru tie, 
ktoré sú cudzie organu, respcklive tie, kto
ré orchester lepšie zv ládne. 

Doteraz uvádzané danosti organového 
z,·u_ku print1šajú so sebou mnohé obmcdze.. 
n ia. Treba si však u\'edomiť, že sú to ob
medzenia hJa,·ne ,. relácii k orchestrálnym 
možnostiam, kdežto oprot i ostatn)"llt sólis
tick)·m nástroj om n ie je situácia taká ne
priaznivú. Stacionárnosť a neovply\'nitcľnost 
organoYého z, ·uku počas zaznenia - ktorá 
nie je u iných nústrojoY, je veľkým ne
dostatkom ot·gana. In terpret však musi ve
dieť účinným i spôsobmi p t·ednesu tento ne
dostatok oslabi(. Každý nástroj má svoje 
h ranice a záleží vo veľkej miere na sklada
tefo,·i, aby sa nielen clo n ich YpraYil, ale 
aj vyťažil z nich t oľko, aby neboli citeľné. 
Pri organe, ktorý vyžaduje dosť dôkladné 
znalosti svoj<·j podstaty, to nie je práYe ľah
ké, lebo to , čo počuje skladateľ svojím " vnú
torn:)·m sluchorn", často sa ani pri najlep· 
šej ,-ôli nedá uspokojivo uskutočniť. Z in
Ycncic tt·cba uváž]i,·o vyberať tie nápady, 
kto•·é sa i pri sYojom roz\'íjaní Yedia uplat· 
niť v rámci t:)·chto hmníc, a rozhodnúť sa 
pre také kompozičné postupy, ktoré sú tu 
najlepšie realizovater né. Treba určitej sme
losti pri odpúta,·ani sa od zažitých skladob
n)·ch a formoy~·ch postupov, v)'hodnejších 
p re iné ž:\nre, len práve nie pre organ v 
s íd•rc s ot·chestrom. Viac ako hocikde tu 
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plnú, že forma i samotné kompozičné postu
py musia byť podriadené obsahu. Domnie
vam sa, že v tomto prípade treba dávať 
prednos( in)= prostriedkom zjednocovania 
hudobného procesu než formovým. 

Kde sú teda klady organa a prostriedky, 
ktoré môžu byť obohatením orchestrálneho 
z\·ukového materiálu? Casť z nich tkvie vo 
farebnom bohatstve organa ; ich použitie je 
z;íležitosťou interpreta, ak mu dá skladateľ 
príležitosť rozvinúť ich. Casť priniesli rozlič
né skladobné postupy a v ich príkladoch 
možno nájsť podnety na ďalšie tvorivé hľa
danie a rozvíjanie. V baroku sa problém sú
hry organa s orchestrom r iešil alternatim -
pra..xcm, ktorá bola i štýlove silne podmie
nená. V Händlových koncertoch sa organ 
s orchestrom striedajú. Stretávajú sa len na 
kratších úsekoch a v kadenciách. Takto sa 
jednak v)·hodne a ničím nerušene môže roz
víjať part organa, jednak sa využijú pros
triedky kontrastu, ktoré posky tujú dvaja 
rozcliP.lni oartneri. 

Teória, že Händel sa preto utiekal k ta
kému kompozičnému spôsobu, lebo videl 
nemožnosť súčasného znenia organa s or
chestrom povedzme v polyfónii sa mi ne
zdá opodstatnená už z dôvodov štýlových·. 
\'eď podobnú koncepciu majú a j iné inštru
mentá lne koncerty z tohto obdobia. Okrem 
toho harokový orchester a organ stáli k se
b<' zvukove bližšie ako napríklad v ro
mantizme. Akokoľvek účinný a jednoduchý 
je tento spôsob striedania, dnes už s nim 
na dlhé úseky nemožno vystačiť. Súčasní 
ncobarokovi skladatelia často nadväzujú na 
H iindlove koncerty, čo je pre o•·gan priazni
vejší prípad. Nevýhodnejšie je, ak použijú 
organ v zložitom polyfónnom pletive s or
chestrom, prideľujúc organu časť hlasov, u 
ktorých je muzikálne vzaté - jedno, 
ktorý nástroj ich hrá. Pri polyfónii, zvlášť 
pri rovnakom traktovaní hlasov organa a 
orchestra, sa nedostatok nástupných kmi
tov organa prejavuje veľmi nepriaznivo. 

J edinou pomocou je d ynamicky hodne zo
silniť organové hlasy. Skúsenosť ukazuje, že 
pri piane orchestra musí organ vyvinúť 
značné forte, aby sa uplatnil v rovnakej 
polohe. 

Alt#.ltl~ 1"'1":'1 J ]'T-, t"'"T"'"l . • f'TI· . rr-. 
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Vo forte orchestra už organ zaniká, musi 
prej sť buď k akordickcj hre, alebo k uni
sonu v oktávach. Mimochodom, pre uni
sonovú hru v silnej dynamike je na organe 
uajvýhodnejší interval dvoch oktáv. 

Všeobecne možno povedať v súhlase s 
Berliozom, že pre polyfónnu súhru je organ 
zlým partnerom. Tvrdenie, že organ je ide
í•lny nástroj pre polyfóniu, stráca svoju 
pla t nosť so stúpajúcou komplikovanosťou 
melodickej a najmä harmonickej štruktúry. 
Aj obrovité Regerove diela sú účinné len 
v tedy, keď je ich tematika melodicky i 
harmonicky veľmi pregnantná. Sú však ú
cinné viac celkov)rm dojmom ako kontra
punktickou virtuozitou vnútorn)·ch hlasov, 
ktoré sa často prekrývajú a nevoľky sa stá
Yajú iba nutnou výplňou. V súčasnej hudJ>e, 
pokiaľ nejde o hlasy výslovne bizarnej roz
ličnosti , to platí dvojnásobne. Od hustejšej 
sadzby ako trojhlasnej si nemožno zvukove 
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veľa sľubovať. Optický účinok (v partitúre) 
tu nad zvukovým obyčajne prev láda. 

Veľmi účinn é je držanie "organového bo
du", ak ordu alebo celého pomalého legáto
vého úseku na organe oproti rytmickým 
figúram orchestt•a - a lebo naopak. Aj syn
kopovan é úseky zneiú ·veľmi presvedči vo. 

"rg. 

.3. Sf. Ni'" r•!t· ŠtJmcr:n,lJ /(CIIC fi i,+- Čnl 
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Ry tmicky pregnantné a odlišné útvary sa 
vždy dobre uplattlujú preto, že prmasapt 
viac nástupných kmitov. Organista vie i 
bohatou artikuláciou zvýrazniť svoj hlas, ak 
ho skladateľ koncipuje tak, že túto artiku
láciu znáša. Nechcel by som stavať zásady, 
ale iba pripomenúť, že organové legato má 
svoju určitú funkciu , kde sa jedinečne uplat
ní, napríklad pri vytváraní veľk),ch plôch 
ak ordick),ch či melodických - m yslime na
príklad na geniálne použitie v Janáčkovom 
Tarasovi Bufbovi, v I. i v III. časú. Legato 
však treba s mierou dávkovať. Bohato arti
kulovan)' organový hlas sa v súhre uplat
ňuje nepomerne lepšie. Traktovanie orches
trálnych hlasov spolu s organom v rovna
kých notových hodnotách a v rovnakom 
rytme je, ako vypl)cva zo spomínaných sú
vislostí, najmenej v ý hodné. A predsa sa 
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tomu, žiaľ , nevyhol nikto zo skladateľov. 
Dôsledok takého postupu je zatlačenie orga
noYého hlasu do úzadia, ako to vidíme na
príklad v Toccate z Zim merovho Organové
ho koncertu , kde po skvelom začiatku or
chester preberú dominantnú zvukovú funk
ciu nad celou časťou, hoci organ práve v tej
to "organovej" forme maJ byť sólisticky 
najviac exponovaný. Príkladov by som 
mohol uviesť mnoho, zo všetkých však vy
plýva, že ry tmické unisono čiastočne a me
lodické unisono prakticky úplne pohlcuje 
organový hlas a je zbytočné ho písať i: 
hrať. (Tak napríklad sa zaužívala prax, že 
v poslednej časti Händlovho Koncertu F 
dur op. 4 ., č. 4, kde organ s orchestrom 
hrajú unisono fugovanú expozíciu, sa pre
necháva tento ú sek len orchestru a organ 
nastúpi až v medzivete.) Svoje opodstatne
nie má unisono v h lbokých basových polo
hách, kde organ vie vyvolať jedinečnú at
mosféru svojím profundným basom, o dve 
oktávy hlbším ako najhlbší orch estrálny bas! 
Platí to však tiež len pri úsekoch poma
lých a lebo akordických. Veľmi výstižné pri
klady uvádza znamenitá a dôkladná inštru
mentačná učebnica Dm. Rogaľa-Levického 
(Sovremennyj orkestr I V, Moskva, 1956). 
O rýchlych unisonových figuráciách v in
štrumentácii organový pedál '+ kontrabasy 
(resp. fagoty) platí, . čo sme už povedali: 
kontrabasy nárazovými kmitŕni sa uplatňujú 
omnoho lepšie; p edál tu často len zmazáva 
kontúry - akusticky i rytmic.ky. V takých
to prípadoch nie je totiž .v .popredí požia
davka profundného basu , ale výraznosť fi
gurácie - k torej treba obetovať hlbku, v 
rýchlosti aj tak múlo postrehnuteľnú. Virtu~ 
ózne e.xponovan ie organového p edálu ob
stojí n ajlepšie v sólových partiách - naprí
klad v Zimmerovom kon certe v zaujímavej 
súhre s bicími nástrojmi. 

·org. ===-=-=- ... ~ 
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.. Pri .r?vn.akom ry~mickom toku je najlcp
snn riCsemrn uplatnovať buď alternovanie 
organa a orchestra, i keď na celkom krát
kych ú se!w?h, alebo. zdôrazňovanie r ytmu 
sta~ca tovy_mi , akord~1 , teda v zmysle aké
h osi rytmiCkeho sprievodu - čo v\,borne 
uplatnil ficinberger v III. časti svo{ho II 
Koncertu. · 
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Obe techniky prinúša príklad z Casellovho 
Conce1·to Homano . 
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:' eľmi. účinný inštrumentačný efekt je stup
nov~n~e organom. Keď sa orchestrálny zvuk 
rozv1me, k sv?jmu vrcholu, nástup organa 
znam~na ďalšm novú zvul•ovú kvalitu i 
k~•ant1t_u. Organ rozšíri tónové spektrum do 
hl!)k y I d~ výšky umel)•m i zvrchnými tón
~u. a ~vo~tm zvukom zaokrúhľuje a spev
ItUJe _Yibra tový orchestt•ítl ny zvuk. Spome~'í
me S I znovu na záver Tm·asa Buľbu, ale 
I na Sukovu Pragu, Očcnášovu Oslobodenú 
zem, atď. 

Čo sa týka vlastnej inštrumentácie súhry 
organa s orchestrom, nemožno vysloviť vše
obec~e ~la tnú. zítsad u. fiozšÍJ·ený je názor. 
ktory ~~ svoJe hi storické korene, že naj~ 
vh~dneJSim. partnerom organa je sláčikový 
cns~mble, w sa zdôvodt'íttje odlišným tvo
r?n~m a _pods~?tou tónu - organ sa v tejto 
s_uvisl?sti pocl_ta k d ychový m nástrojom. 
Skutocn e : staciOnárny , na Ilautovom princí· 
pe tv~ren)' . organový tón výborne koreš.
pon_duJ~ s Jemnými záchvevmi sláčikov -
hoci am tu n eodpadá jav pohlcovania! (Prí-
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klad č. 7 .) Na druhej strane zvrchné tóny 
sláčikových nástrojov vo forte sú dosť po
dobné chárnkteru "organo pleno" v baro
kovom zmysle. V súhre so sláčikmi možno 
docieliť krásne zvukové odtiene. Ako príklad 
spomeniem úseky z I. časti Heinbcrgovho 
If. koncertu, kde na pozadí akordickej, cho· 
rálovitej témy kontrapunktujú sláčiky ve~
ľajšiu tému taktiež variácie z Passacaghc 
Némethovh~ koncertu a začiatok Il. časti 
Hanušovej Konccrtantncj sym[ónie, kde je 
táto technika všade veľmi priliehavo použitá. 

Drevené dychové nástroje vidíme .v parti
túrach organových koncertov zr1edkavo: 
l{oľko pôvabu dodajú hobojka a fagot, 1 
ked' hrajú unisono so sláči.kmi, v ~~ndlo~ 
v ých koncertoch ! Hinde~1thov ~auJ1mavy 
Organový koncert ?P· 4~, c. 2, ma toto p~
zoruhodné obsadcme: p1kola, flauta, hoboJ, 
klarinet in B, basklarinet in B, 2 fago~y, 
kontrafagot, lesný roh, trúbka, pozauna, v iO
lončelá kontmbasy. Z našich skladateľov 
naprlld~d Stefan Németh-Samorínsky vý· 
borne uplatnil basklarinet s organom (v1ď 
7. a 13. variáciu Passacaglie) . Azda len po-
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užitie flauty a pikoly s organom možno po
važovať za nic dosť výhodné, pretože po
dobný zvuk vie docieliť i organ. 

Plechové nástroje svojím prierazným a 
lesklým zvukom sa v inštrumentácii s mäk
ším organovým tónom výborne . osvedčili 
najmä pri ry tmických figúrach (vid' príklad 
č. 6) a veľkých akordoch. Ale i menej ob
vyklé inštrumentácie, ako napriklad s har
fou a bicími nástrojmi, vedia vytvoriť s 0!"

ganom veľmi podarené zvukové kombinácie 
(Hanušova Koncertantná symfónia). 

V celku teda možno povedať, že viazanie 
sa na tradované predstavy o inštrumentácii 
nie je nutné. Naopak, práve tu sa otvárajú 
možnosti, ktoré nie sú dostatočne využité 
ani dosť prebádané a ktoré v súvislosti s 
organom môžu poskytnúť nepreberné zvu
kové bohatstvo. Berliozov výrok, k torým po
rovnáva organ a orchester s pápežom a ci
sárom, ktorých " úlohy sú rozličné a záujmy 
príliš obsiahle a protikladné, aby sa mohli 
zj ednotiť" , je iba polopravda. Už Richard 
Strauss s ním nesúhlasil, keď písal, že or
gan sa s orchestrom predsa lepšie znáša než 
klavír, o ktorom nikdy neboli takéto po
chybnosti. Správne tiež rozoznáva technický 
pokrok organovej stavby ako veľký podnet 
k spoluúčinkovaniu s orchestrom. 

Nak?niec bv som chcel poukázať ešte na 
jeden dôležitý. bod, ktorý sa týka nar~ania 
s tvárnou 7Jožkou hudby, s dynanukou . 
Organ svojou povahou nie je uspôsoiM;ný 
na reprodukovanie tém a úsekov, stavanych 
na d ynamickom princípe. Náhle a silné dy· 
nnmické vlnenia sa tu nedajú uskutočniť, ak 
sa len neuspokojíme s uniformným ?- ume
lecky nic neproblematickým prosmedk_oii_l 
- s valcom, generálnym crescendom. Kazd~ 
dynamickú a farebnú zmenu na _organe moz- . 
no dosiahnuť len pomocou reg1strov, ktoré 
však nemožno meniť každé dva takty podla 
ľubovôle skladateľa. Stavať koncepciu orga
nového koncertu na zvukovo-technicky. ťaž: 
ko uskutočniteľných požiadavkách Je BJ 
prakticky neúnosné. Pri s~e s orc~estro~ 
nestačí ako u iných nástroJOV "trosku pn
tlačiť alebo popustiť" , ale treba často me
niť celú registráciu od základu, a to ešte na 
každom organe iná~. Aj v týchto záležito~
tiach treba byť realistom a počítať s t~, ~e 
žiaden dirigent nemôže venovať na skusame 
viac ako dve frekvencie. Ak nechceme zľa
viť z umeleckých požiadaviek, treba orga
nový koncert koncipovať tak, aby sa dal 
realizovať prostriedkami, ktoré sú organu 
vlastné. Aj tak ostane interpretovi ešte dos~ 
problémov pri vyrovnávaní sa ~ vlastnos!affil 
toho-k torého organa a s akustikou, od coho 

•l. 

sú iní inštrumentalisti ušetrení. Pre sklada
teľ a, ktorého im·encia je bytostne spätá s 
pojmom d ynamiky tak , ako ju ,·ie uskutoč· 
n i ť orchester, to znamená obmedzenie. N ic 
je dnk neprekonateľné. Dynamicky nad
merne expono,·ané úseky možno prideliť 
orchestru a organ nechať nastúpiť len na 
urcitej d ynamickej h ladine alebo na vrcho
loch - či už v piane alebo vo forte. Iná 
možnosť spočíva vo vy užití bohat)·ch dy
namicko-kontrastn)•ch možnosti organa, kto
ré sú (pri využití v iacerých klávesníc) usku
točni teľné aj na celkom mal)rch plochách a 
sú povahe nástroja blízke, ba sú dokonca 
jeho "materiálnou podstatou". ~ázorným 
príkladom na takúto t.echnilm je Ebcnova 
sólo, ·á skladba i\loto ostinato. 

Zd áštnu štúdiu by si vyžadovalo rozo
hranie problémov inštrumentálno·tcchnickcj 

realizácie samotného organového partu. Od 
čias Regerových mnohí skladatelia, hoci sa
mi sú organisti, v zápale tvorby idealizujú 
svoj ohľúbený nástroj, nechcú vidieť jeho 
obmed zenia a komponujú tak, akoby ich 
nebolo. Radi sa od,·olúvajú nn Beethovenov 
výrok " . .. nestarám sa o váš mizerný ná
stroj, keď ma duch posadne". Pokiaľ ide 
o kumulovanie známych a zažit)·ch tech
nick)rch prostriedkov do tej miery, že sa už 
nedajú sluchom analyzovať, toto rozhodne 
nepatrí do sféry Beethovenovho výroku. 
Naproti tomu každý interpret rád privíta 
hocak)' zložit ý postup, keď otvorí nové a 
úi:inné zvukové oblas ti, keď prinesie novú 
k,·ali tu vo v)'nlze a v možnost iach vyjadriť 
nov)' obsah. 

Záverom chcem zdó•·azniť, že zmyslom 
t)·chto úvah nebolo posilniť skepsu tých, 
ktorí hovoria, že nemožno napísať ideálny 
organový koncert, ani odradiť dn1hých, kto
rí tak zamýšľaj ú urobiť. Naopak, domnievam 
sa, že pri lriez\·ej úvahe a dobrej vôli by 
bolo možné dokonca zlepši ť nejedno ne
účinné miesto už existujúcej literatúry. Tak 
isto som pres,·edčený, 7.e skladatelia sú 
schopní vyro, ·nai sa i s tými zložitými prob
lt'mami, ktoré boli predmetom tejto úvahy. 

" Co dostupno, neláká nús. Pŕekonáváním 
rostem." (A. Sova.) 

Nemo žno tr;n ec s/.av, že v literárno-umeleckej tlači sa často 
uvereji"IUjú č/cinky, la oré od " a" do " z" zavrhujú nejakú knihu, 
film, alebo predstavenie a. nerozoberajú silné a slabé stránky týchto 
diel. Je prirud::.ené, že o nepodaren.úch veciach treba hovoriť 
pravdu., ale naozaj pravdu, bez zveličovania a neprajníctva. 

Komunistická strana ~'ychádza z toho, že kritika m ttsí. byť ne
ľútostná a nekompromisná, k eá ide o obranu na.~ich ideových a 
politických zá.~acl, heá ide o pokusy prepašovať k nám. cudzie, 
bur::oázne 1uízory a predstav y. Treba však pamätať, že neúspechy 
v práci, najmä v umeleckej tvorbe, sa m ôžu prihodiť aj tak ým 
ľuďom, čo oddane a verne slúžia svojmu ľudu. T ých treba ltriti
zovať šetrnejšie, dobromyseľnejšie. Netreba náročky vyhfad.ávať 
v literárnych a umeleckých dielach len slabé stránhy a na tomto 
základe ich ce!é zatratiť. 

(Z prcjm·u :N. S. Chruščova, prcdneseného 
pri p riležitostí stretnut ia s predstaviteľmi 
sovietskej inteligencie 17. júla 1960 a z re
cepcie na počesť spisovateľov a skladateľov 
HSFSR.) 
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JAN ST ANISLAV 

K Suchoňovmu Svätoplukovi 
Gorazdovi ľudia a Svätopluk so svojimi 

synmi a d ružinou vkročil_i na naše. operné 
scény. Ukázali, ak~ naš•. predkovta _pred 
1100 rokmi budovali novy spoločensky po
riadok a ako tento poriadok bránil ľud so 
svojimi vedúcimi činiteľmi. Donášajú sve: 
dectvá našej vtedajšej kultúrnej ''?'.spel~su 
a politickej sily. Svätopluk P?dľa sucasnych 
historick )·ch pramet"'10v patnl v l X . . s_tor. 
medzi najmocnejších vládrov, ktorého Sl JCd
ni ctili a druhi sa ho báli. 

Goruzdovi ľudia zarecitovali velebný cho
rál Hospodine, pomilui ny, ktor)· slavistika 
vysoko ocet"'mje. Treba zdôrazniť, že prísluš
níci slovanskej literatúry, s)oYanského pís
ma, slovanského bohoslužobného jazyka, pre
kladatelia a pôvodcovia prvých slovansk)·ch 
literárnych diel reprezentovali tú časť . na
šej vtedaj šej spoločnosti , lc~01·á vysoko :uesla 
zástavu slobody slovanskeho ľudu , zasada 
rovnosti nášho jazyka s jazykmi iných vy
spelých národov, najmä hebrejského, gréc: 
keho a latinského. Boj o právo na vlastny 
bohoslužobný jazyk bol borbou za dobytie 
najvyššieho stupľía v stredovekej hierarchii 
kultúrnych hodnôt. Tento boj viedli ti, kto
rých opera volá gorazdovcami, a to podľa 
mena dezigno\·aného nástupcu arcibiskupa 
1\Ie toda Gorazda. Títo Ziaduli, aby celá slo
vesná tvorbu a celá kultúra bola písaná na
ším j azykom a prístupná nášmu _rudu. 
Pt·otivníci tohto smeru na strane · latmsko
nemeckého duchovenstva vyčítali Cyrilovi a 
Metodovi a ich druhom, že ustupujú pred 
ľudom a vnášajú barbarské prvky a pro[a
náciu do bohoslužby a kultovej literatúry. 
Slovanský jazyk v literatú:e a litu_rg~i bo~ 
heslom, pod ktor)•m sa vtedol ťazky boJ 
za zachovanie domácej kultúry a štátnej ne
závislosti proti agresívnym snahám Frankov 
a ich úsiliu o vyničenie jazyka podunajských 
Slovanov a ich samých. 

Naši predkovia, odcho~·ani touto ideoló
o-iou urobili podľa slov Zivota i\lctodovho, 
~apí~aného roku 885, tento čin : "Stalo sa 
vtedy, že i\loravania, spoznajúc nemeckých 
kt"'tazov, ktorí žili u nich neprajúc im, ale 
nástrahy kujúc proti nim, vyhnali všet
kých." Ten istý historický pramci"• hneď u
vádza aké vefké úspechy mal potom .\lc
tod a 'veľká .\!orava : Píše sa tu : "a prijmúc 
ho (Metoda) Svätopluk so všctk)·mi .\lora
vanmi, zveril mn všetky kostoly a duchov-
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n)·ch vo všetk)•ch mestách . . . Tým i Mo
ravská oblasť rozširovať sa začala na všet
ky strany, ako i sami Moravania vždy roz
právali." Túto epochu životopisec opisuje ako 
dobu veľkého rozmachu života na Veľkej 
Morave. Bola to epocha víťazstva pokroko
v)·ch síl , rcprezentovan~·ch prívržencami 
slo,·anskcj kultúry, slovanského jazyka, slo
body a odboja proti ú tlaku a cudzej nad
v lúdc. Len čo sa Svätopluk odchýlil od 
tejto línie, zaraz ľud povstal proti nemu a 
Frankom a postav il sa na stranu Metodo
v)•ch odchovancov, ako o tom píše Zivot 
Klimentov. ~apokon Frankovia roku 885 
využili Svätoplukova neprítomnosť a ve
dúcich predstavi teľov a budovateľov domá
cej slovanskej kultúry a literatúry vyhnali, 
a to spôsobmi krutými. Franski vojaci ich 
v zime zobliekli donaha a tak ich vliekli 
z hlavného mesta. 

Celkove išlo o boj medá dvoma ideoló
giami a kultúrnopolitickýnú sférami. ~a 
jednej strane stál byzantsko-slovanský svet 
a na druhej latinsko-germánsky. Naša kra
jina Ježí na priesečníku t)•chto dvoch sve
tov. Preto sa tu tak bojovne zrážali obidve 
strany . 

K)·m prejdeme k Suchoľiovmu dielu, tre
ba ~i pripomenúť ešte aspm1 dve dôležité 
okolnosti. Ide o to, č i slovenské územie ma
lo účasť na dianí, o ktorom bola reč, a ďa
lej na ktorom priestore žili naši predkovia, 
t. j. či bolo únosné, aby naši predkovia ko
nali tu veľmocenskú politiku. 

llý\·alí profesori Filozofickej· fakulty Uni
verzity Komenského Václav Chaloupecký a 
.\liloš Weingart stúli na stanovisku, že oblasť 
Slovenska nebola účastná slovanského pí
somníctva a kultúry, ktorá sa s inými zlož
kami spoločenského, politického a hospodár
skeho života tak impozantne budovala. Tú 
istú mienku vyslovil slavista univerzity v 
Budapešti akademik Stefan Kniezsa, orav
sk)• rodák, v štúdiách písaných najmä cez 
druhú svetovú vojnu ll po nej . V niekoľkých 
štúdiách som poznášal svedectvá o tom, že 
staroslovanská kultúra na Slovensku v IX. 
storocí bola a že jej stopy ostali u nás ešte 
aj neskoršie. Aj na konferencii slavistov v 
Berlíne 1954 som poukazoval na tieto sve
dectvá a aj na to, že čo viac, v slovensk~ru 
miestopise máme údaje o tom, že rod deztg
novaného .\le todovho núslttpcu Gorazda po-

chúdzal z oblasti Galanty. Tu sú aj stopy 
staroslovienskeho jazyka v mene obec, ktorá 
sa roku 1113 zapisuje ako mussenic, t. j. 
1/lllt'cník, a toto meno svojou stavbou je 
juznoslovanské, v našom prípade z jazyka 
Konstan tína a :\ lc toda. Sú aj iné svedectvá, 
o ktor·\·ch sa lu nemožno š[ri(. V k rátkosti 
som ic"h zopako,·aJ v Dejinách slovenského 
jazyka I. Otúzka tá to sa pretriasala dlho. 
l\ apokon shl\·ista uni,·erzity v Krako,·e, cte
~~~· v rn crlzinárodnej slavistike, prof. dr. 
Tadcusz Lchr-Splawiľtski zhrnul všetky po
lclllické štúdie a uznal za správne moje 
twclenic, podľa ktorého Slovensko bolo ú
h ts! né na staroslovienskej pokroko,·ej kul
tlu·c IX. storočia, reprezentovanej Konštan
tínom, .\letodom, Klimcntom, Gorazdom, 
i\aumom a A.ngclúrom. Od toho času prestali 
polemiky. Teraz nastúpila do roboty arche
ológia, ktorá našla svedectvá o tej istej kul
túre u nás. 1ickoľko rúz som publikačne 
poukazoval na závažné postavenie Nitrv 
, . dejoch Yefkej .Moravy za čias Konšta ntín; 
:t :\l ctoda. Ešte môj ctihodný učiteľ Miloš 
\Vcingart vyslovil predpoklad, že v Nitre 
bola progcrmúnska orientácia a že sa preto 
tu staroslovienska kultúra nemohla ujať. 
L:robil tak v sborniku Ríša Veľkomoravská 
ktor)· som zredigoval v Prahe roku 1933: 
Tento sborník v tedy vzbudil takú pozornosť 
že do roka vyšiel znova. Polemiky o tvcht~ 
otúzkach bývali rušné. Doniesli sme 1;a to 
materiftlu pr~ve dosť. V Such01iovcj opere 
sa uvudza 1\ tlrava ako dôležité kultúrne a 
politické centrum. J e to správne. Pred dva
dsiatimi rokmi by to nebolo malo vedecké 
zdó,·odncnie. Dnes ho má. A tu práve vidí
llll' , a ko aj naše operné umenie bezpodmie
nečn~ musí nadvä~o,·af n~ vedecké v)•sku
my. r:eba po~hváltť_, že v tomto bode Eugen 
Suchou tak aJ urobtl. Tu si veda a umenie 
podali ruku. 

Dalej je tu otázka územia Veľkej :\!oravy . 
O tom by bolo možné písať veľmi mnoho. 
Ľda~o.sti v jeseni 1938 nás poriadne upo
zomdt na to, aby sme v slavistike vyrie
šili aj otázku, kde všade v dunajskej ko tline 
:<ili zúpadní Slovania ktorvch združovali pod 
Sn>jou vládou jedn; k .\Íojmír a jeho ná
stupcovia a jednak Pribina a Koceľ . Vply
, ·om prof. V. Chaloupeckého sa myslelo, že 
staré Slo,·ensko bolo malou oblasťou, s Liače· 
nou na širšiu oblasť Nitry. Podrobným v)·
~kumom historického miestopisu sa ukázalo, 
ze lo bol názor veľmi pom)'lený. Odkazujem 
t_u na svoje trojzväzkové dielo S/ovem/;ý 
Jlllr ." stredoveku (.\ lartin 1948). Túto proble
lllallka sa doniesla na medzinárodné fórum 
, ),1\·istiky. Písalo sa o nej a píše až do 

našich d ní. Na bezvýznamne malom územi 
Nitry sa nemohli konať tie veľké udalosti, 
ktoré sa konali, a to nie ani v tedy, keď 
vieme, že územie Moravy tu hralo dôležitú 
rolu . K územiu Moravy musíme však pri
rátať aj oblasť medzi Dyjou a Dunajom, 
ktorá dnes patrí Hakúsku ll na ktorej sa 
spomínajú knieža i\lojm[r a Svätopluk ešte 
a j po zúniku Veľkej Moravy. 

Bez historicko-miestopisných výskumov 
by Eugen SuchOJi nemohol vo svojej opere 
uvádzať ako veľkomoravský hrad Zcmlín . 
J e to dnešný Zemplín. J eho men~ je vlast
nícke, feudúlnc. J e správne uvedené podľa 
dokladov historick~ho m iestopisu, ktoré som 
zhrnul v uvedenom diele. Forma mena Zem
lin je staršia ako tvar Zemplín. J e teda v 
zhode s dejinami tohto mena, keď sa uvádza 
v takom znení, v akom sa v opere uvádza 
pričom v poslucháčovi nevzniká dojem, ž~ 
tdc o dnešný Zemplín, je správne aj to, 
k.eď s~ pohanské prežitky lokalizujú na okraj 
\ eľkeJ Moravy, do oblastí vzdialen)·ch od 
hospodúrskeho, politického a kultúrneho 
cent•·.a feudálneho štátu. Do význačnejšieho 
feudalncho centra by sn prežitky predfeudál
ncho poriadku nemohli dobre lokalizovať 
lebo n~ Veľkej ?.!orave platili a boli napi~ 
sané zakony. Hneď prvý odsek veľkomorav
ského zákonníka obsahuje túto vetu : Kaž
dú dedina, v ktorej bývajú pohanské ·~bete 
a prísa hy, nech sa so všetkým imaním odo
vzd{! chrámu božiemu. Ktorá mú pänn a ten 
~· tejto ded ine koná obete a prís:thy, nech 
JC predaný so všetkým svojím majetkom a 
co ~a u tí·~-~. nech sa dá chudobn~·m" (po rov. 
lliOJ,e _l)cJu~y slownsk~h~ jazyka ll l, 67). 
. !'- \ .cľkcj l\I!J~avc očtvtdne patt·ilo aj Po

It Ste az po hramcc starej Husi. Na hornom 
Potisí sú miestne n:ízvy vojenského cha
rakteru , ktor·.! svedi·ia o tom, že tam bolo 
obra~lllé, hranicné púsmo. Známe je, že spo
za Ttsy Svätopluk dovážal soľ. V uhorsk\·ch 
historick)·ch pramerloch sa uvádzn, že Svii
loplukovi patrilo nj územie za Tisou. .la
zykove táto oblasť patt·i la v strc!loveku k 
strcúoslovenskému níu·c!!iu a to smerom na 
východ až po Sedmolu-adsl~é hory a smerom 
na ju l! . ~~ po riek.u i\laroš. KmCJ'io,·é sväzy 
sa Sf?aJa~t. predovsetkým na podklade rov
nakeJ rec1. Preto by nebolo nič zvl{tštncho 
ak aj toto územie patrilo k Veľkej Morave: 
:>l cll·cba pritom zabúdať, že oblasť Matry 
a Bukového lesa bola v tedy slovanská. 
. ~a t)·ch ~o oblas.tiach som našiel stopy cy

nlomctodejského Jazyko . To značí, že tie to 
krajc holi zapoj ené do kultúry Veľkej .Mo
rm·~·, reprezentovanej Konštantínom a ,\ lc
todom. 
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Tieto th·ahy treba uviesť preto, aby sa 
pochopilo, že sa politická moc kráľa Svä
topluka opierala o rozsiahle územia a roz
vinutý hospodársky život v bohatých a 
úrodných krajoch. O značne pokročilom pof
nohospodárskom živote v storočiach IX. a 
X. v oblasti ohybu Tisy a pri Dunaji písal 
nedá,·no maďarský vedec Elemér Moór. • 
Dokazoval ho podľa slovanskej hospodárskej 
nomenklatúry v miestnych menách a v ma
<ľarskom slovniku. Co sa t)·ka vojska, ktoré 
m al k dispozícii Svätopluk, môžeme uvies! 
údaj Fuldského letopisu v zázname na rok 
884: "J eho ( t. j. Svätoplukovo - pozn. J. 
S.) vojsko bolo totiž také veľké, že cez 
jedno m iesto pochodovalo od svitu do mrku. 
S t)'ln to ohromným vojskom plienil 12 dni 
v Arnulfovej ríši ; nakoniec, ako chcel, vrátil 
sa domov neohrozený" (porov. moje Dejiny 
liT, 33). 

Z toho v idíme, že sila ríše a jej váha ne
bola neodôvodnená a že napokon Svätopluk 
nie bez pri in mal starosť o celistvosť štátu. 
A k tomuto sa v iaže rozprávanie Konštan
tína Porfyrogeneta v diele O spravovaní 
ríše, na ktorom buduje Eugen Suchoň (po
rov. cit. Dejiny III, 51-52) . Rozprávanie 
česk)·ch pramel"íov (Kosmas, Pulkava z Ra
denína, V. Hájek z Libočan atď.) j e, pravda, 
iného rázu. 

V prvom spracovaní libreta nesprávne bo
lo, keď sa ako panónsky hrad uvádzal 
Modlín. V S/ovensl>om juhu v stredoveku 
sa uvádzajú nielen všetky hrady na tomto 
území, ale aj mestá , dediny a osady slovan
ského pôvod u, pokiaľ ich dejinné záznamy 
a dnešn)' miestopis poznajú. Zakreslené sít 
na mapách v III. zväzku diela. H rad Modlín 
v Panónii neexistoval. Poznáme dedinku 
;\1/ od/ín, pôvodne Modlice v Cechách (A. 
Profous, 1\Jístní jména v Cechách III, Praha 
1951, str. 120). l\Jôžcme si tu uviesť nie
ktoré m ená panónskych h radov: Stregom 
(dnes Ostrihom), Be::.prém (dnes Vesprém), 
Tichoň (dnes Ti hany) , Blate ns ký Kostel 
(dnes Zalavár) ; slovanské meno je zazna
čené v Apológii slovanského písma od mrú
cha Clu·abra na začiatku X. stor.; je to 
Pribinov a Koceľov hrad), ďalej Belegrad 

• E. i\I o ó r , Die Ausbildwtg der Betriebs
formcn der ungarischen Landwirtschaft im 
Lichte der slawischen Lehnworter, Studia 
Sluvica II, Budapest 1956, str. 31- 117. 

Tibor Kavecký : Drui!ca Zeme, s adra, 1961 
Foto: J . K:rsela 

(St ol ičný Belehrad), zapísaný ešte v X II. 
stor. v slovanskom znení, potom V yšegrad, 
dnes Vyšehrad, nul{ľursky Visegrád (pri 
Dunaji), Te/ena (dnes Tolna), Brana (dnes 
Barunya), ::\lošorí atď. Už inde bola reč o 
tom, aby v realistickom diele boli aj mená 
pra,·d ivé, nepovym),šľoné a sprúvnc u tvo
rené. Treba s uznaním U\-icsť, že sa meno 
Modlín z oper·y už odstránilo. Pôvodne sa 
nesprú, ·ne uvádzalo meno kniežaťa Braslava 
ako Braclav. Forma Bracla.v pochúdza z pra
sb,·anského t,·aru Br~cis lav b (vyslov Brcn
cislav-). Tvar Rraclav vznikol po odstránení 
nosovky n ieked y v polovici X. st.or. a teda 
nepalrí do IX. s toročia. Okrem toho Braslav 
bol Chon·át. Po chorvátsky by nebol tvar 
lJraclav, ale Breclav (po odstránení nosov
ky). :\Ieno Braslav značí to isté ako meno 
Borislav. \" koreni mena Braclav ide o 
značenie " vojnového huku". V koreňoch Bra
a Bori- ide o útvar, ktor )· je v slovese bo
riť. 

Tieto nedopatrcnia sa oprm·ili. 
l\ !cno Svätoplukovho syna Prede.~lav sa 

pô,·o<lne zle uvádzalo ako PrecL~lav ( \ "O v)•
sJo,·nosti Prcclav). Zaznačené je na okraji 
Evanjelia z Cividale v zá pise z IX. storočia 
takto : s::.uentiepulc. s::.uente::.i::.na prede::.laus. 
Títo traja navštívili ktorýsi kláštor v seve
rov)·chodnom Taliansku a ich mená zazna
či li na okraji uvedeného evanjelia. V prepise 
ide o mená Sw:ťepl b h o (Sväťepluk), 
Sw:te::i::.na ( -ría) a Prédeslav o . Prvé meno 
patrí Svätoplukovi, druhé j eho žene SvätC.. 
žizni (Svätežizne) a lrelie podľa mienky D. 
Hapanta (Elán z júna 1940) asi najstaršiemu 
Sv;itopluko,·mu syno,; Predeslavo\·i. Inde 
sa Ioto meno už potom nespomína. Staro
český Iu-onikár V. Hájek z Libočan uvádza 
tohto syna pod menom Svatoboj. 

Treba uviesť, že v Suchoiíovej opere sú· 
skoro všetky menú historické, t. j. sú vzaté 
z historických pra mmíov IX. storočia alebo 
zo slovenského miestopisu. \"zaté sú j ednak 
z Conver·sio Bagoariorum et Caranlanorum 
z roku 871, a to z mien osôb prítomn)·ch 
na P,·ibinovorn hradl' a jednak zo spome
nutého Evanjelia z Cividale, v ktorom je 
do 300 s lovansk~'ch osobných mien z Veľ
kej :\Ioravy a Panónie. Casť týchto mien 
sa uvádza v mojich Dejinách slovenského 
jazyka III. (str. 89- 92). Spracoval som 
všetky v osobitnej rozprave, ktorá vyšla 
doteraz len v zlomku (Slávia 1946). 

Pri budovani Suchoiío,·ho libreta sa teda 
z tejto stránky postupovalo podľa historic
k~·ch prameirov. i\lenú sa ne\-ym)·šfali, ale 
vzali sa také mená, ktoré tu skutočne e,xis-

tovali. Na tomto postupe som pri poradách 
trval z dôvodov historickej pravdy a realiz
mu. Tak meno Nitrabor je vzaté z družiny 
kniežaťa Rastislava pri púti do Talianska 
(porov. Dejiny III, 90). Je to velmi dôležité 
meno. Zaznačuje sa v Evanjeliu z Cividale. 
Je to osoba, ktorá sprevádzala Rastislava 
na ceste do Talianska. V zázname na fóliu 
6' je popri Rastislavovi ešte 17 iných Slova
nov. S nimi sa uvádza aj Adalvinus, arci
biskup zo Salzburgu (porov. moje Dejiny 
III, 90) . ::\Ieno je dôležité tým, že jeho pr
,·ou zložkou je meno m esta Nitry a d ruhou 
bor, súvisiace so slovesom boriť sa, podstat
n~·mi menami borba, borec a pod. Osobné 
meno by teda značilo "Xitriansky borec" , 
l. j . vojenský činiteľ. V Suchoľíovpj opere 
Nitrahor je velit eľom Mojmírovej družiny. 
Označenie môžeme pokladať za správne. 
Yážnc je tu, že máme svedectvo o vážnosti 
postavenia Nitry . Dragomír je tiež meno, 
vzaté z Evanjelia z Cividale. Tam sa zazna
čuje vo forme dragom er na fóliu 13. V pre
pise by sme mali formu Dragomér o. (Pozri 
Dejiny III, 90.) 

Ľutomíra, ženské meno, sa vyskytuje v 
Evanjeliu z Cividale v mužskej forme na 
fóliu 6' ako lutomer, t. j. v prepise Ľuto
m.ér b . 

Blagota j e u star)·clt Slovanov obvyklé 
meno. 

Milena je v Evanjeliu z Cividale na fóliu 
2 zaznačené ako mi/lena. Táto osoba hola 
v Taliansku ešte aj s in)·mi osobami, ktoré 
mali slovtmské mená. 

Boga! je u starých Slovanov známe me
no. To isté plati o mene Dragoš. 

Shrbeň bol v dr užine kniežaťa Pribinu a 
Koceľa na panónskom Pribinovom hrade 
prítomný na posviacke kostola roku 850. 
Zaznačuje sa ako Zcurben v Conversio Ba
goariorum et Carantanonrum (871) a ako 
scriben v Evanjeliu z Cividale na fóliu 6' 
(Dejiny III, 90). 

Vi/an je v Evanjeliu z Cividale na fóliu 
38' spolu so Skrbeňom, k torý sa tu píše 
ako cruben. S nimi sú aj ini Slovan.ia a 
medzi nimi diákon Vyšegnev. Vojan a Du
choň sú staré mcnú, ale nie sú v uvedených 
pamiatkach. Rolerád je zložené náčeln.ícke 
meno, z ktorého vzniklo meno obce na zá
padnqm SIO\·ensku Boleráz "Bolerádova 
ves". 

Velehrad sa uvádza ako Veligrad. Ide vlast
ne o zloženinu velí "veľký" a grad "hr·ad", 
t. j. Velí grad. Rozdiel medzi formou Velí
grad a Velegrad (Velehrad) je ako medzi 
1\ový hrad a Novohrad. Dolo by ešte azda 
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treba uvážiť, či by v opere n emala byť 
forma Velehrad, známa nášmu publiku. 

B/atnograd označuje Pribinov a Koceľov 
Blaten ský hrad . Latinsky sa volal Urbs pa· 
ludarum, n emeck y Mosaburg a slovensky 
Blatenslíý Koste!. Slovo kostel pochádza z 
latin. castel/um a značilo pôvodne "hrad". 
Slovanská forma sn zaznačuje na začiatku 
X. stor. (pozri Dejiny slovenského jazyka 
III, 21). Možno uvažovať o tom , ci toto 
meno mú mať formu Blatnograd alebo pri· 
padn e B/atnohrad. Ani jedna z nich nie je 
historickú. Bol to Blatenský Kostel = Bla
tenshý hrad. 

Hovorí sa aj o Milene z Domašia. T ento 
miestny názov je dobre známy (pozri môj 
Slovensk ý juh v stredoveku TI, 139, 158). 
Lepšia b y však bola forma Domaša a po· 
tom Milena z Domaše. 

Zaujímavé je , pravda, meno igric. Táto 
formu, u n ás zaužívaná, je maďarským pre
vzatím slovanskej formy igr b c b . Sloven· 
ský l\'ar by bol igrec s vokalizáciou jeru v 
e; táto zmena sa konala v X . stor. :'lfaďuri 
p ri svojom príchode k Dunaju našli tu Slo
vanov, ktorí ešte jer vyslovovali. Prevzali 
~eda starš.iu formu. Forma s -i- za mäkký 
Jer uka7.UJe na to, že inštitúcia i"ricov bola 
známa pri príchode Maďarov na"' k onci IX. 
a začiatku X . s tor. J e správne že Suchoň 
pou žil tohto veľkomoravského 'činiteľa slo· 
vanskej kultúry. lgric i mali svoje vlastné 
osad y obyčajne pod d ôležitý mi hradmi (po· 
rov. Slovenský juh v stredoveku II, 227-
228, kde sú doklady a v)•klady). 

V ope re zaznieva v 2. obraze tretieho 
d~jstva zn~m~ a veľmi vzácna pieseň H ospo· 
dm?, P?!nrlu1 ny. So zvýšen)·m hlasom ju 
od!'l.~ lmJU Predeslav a vojaci Mojmírovej 
<h·uzmy . Spr(tvne je p oužitie piesne ,. kon
te.xte, v akom je. Pritom sa urobil pokus o 
r ekonštrukciu znenia do jazyka IX, storočia. 
P?kus ~ rek?n~lr~kciu te.xtu urobili už pr v 
ruektort slav tstt. Zhoda v názoroch na nie
kt.oré mi.esta textu piesne nejestvuje. Ostat· 
n y r az JU r ekonštruovali Roman Jakobson 
v knižke Nei~tarší české písné duchovní 
(Praha 1929) a t. liloš Wcingurt v knižke 
Cesho~/ovenshý typ cirhevnei slovančiny 
(Bra tislava 1949, 100). l\I. Weinaart nesú
hlasil s n iektor)·mi miestami Jakobsonovej 
rekon štrukcie. 

W eingartova rekon štrukcia vyzerá takto: 
1. Gosp odi, pomiluji n y! 
2. Jsuchr b ste, pomiluji n y! 
3. T y S o pase vb scgo mira! 
4. S o pasižc ny i uslyšiže 
5. Gospodi , glasy naš~! 
6. Dažd b nam o v b sem o , Gospodi, 
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7. Zizn b i pokoj b v zem fi ! 
Kr o Ješ b , 3 razy. 

Toto by bola rekonštrukciu do staroslo
vienskeho jazyka l X.-X. storočia, aký Kon
štantín a Metod doniesli na Veľkú Moravu 
z Byzantska, resp. od Slovanov oblasti mes
ta Solúna. 

\ Veingartova rekonštrukcia je presná. Za
mie tla sa v nej len slovo mir o slovom po
koi b .. J akobson v 5. verši slovo glosy na
hradil slovom glagoly a n apísal na zemli 
namiesto v o zem/i. 

Nn tomto mieste nech ceme ďalej rozvá
dzať zmysel týchto úprav. Citateľ sa o tom 
viac dozvie v uveden ých knižkách. 

V libre te SuchoŤwvho Svätopluka uvede
nú prekrásnu skladl.n1 máme v tomto zne
ní: 

Gospodi, pomiluj ny! 
J ezu Christe, pomiluj ny! 
Ty spaso všego mira, 
spasiž ny i u slyší, 
Gospodi , glasy naše. 
Daj n{un všem , Gospodi, 
žizn i mir v zemi ! 
K rieš! Krleš! Krleš ! 
Porovn anie ob och znení ukazuje , že v li

bre te nejde o rekonšt.ruovan)' text v duchu 
zákonov jazyka IX . stor. Je o tázka. či sa 
má v d anom p rípade použiť tvar ·,·o1iatívu 
Gospodi. Id e o to, že tento tvar bol, prav
da, známy v starej slovienčine IX . storočia, 
ktorá bola juznoslovanského pôvodu. U zá
padn)·ch Slovanov sa používal t var Gospo· 
<lin, voka tív Gospodine. Od X II. storočia 
Cesi a Slováci mali formu Hospodin, voka
tív llospocline, v slovenčine časom vokatív 
H ospodin. Treba poukázať na to, že sa na 
Yeľkej Morave už pred príchodom Kon· 
štantínn a Metoda prekladali b ohoslužobné 
tc..xty do domáceh o veľkomoravského kul
túrneho jazyka. Konštantín a ~detod pre
vzali tieto te.xty. Okrem toho do prekladov, 
urobcn)'ch na Veľkej Morave, ~a vnášali 
prvk y veľkomoravského kultúrneho jazyka, 
aby obyvateľstvo textu lepšie rozum elo. 

Pieselí H ospodine, pomilui ny obsahuje 
slová z jazyka južných Slovanov a popri 
nich aj slovú veľkomoravských Slovanov. 
Tak pornilui ny značí v južnej slovančine 
" zmiluj sn nad nami". Slovo pomilovati 
značí u juzn~·ch a v~·chodných Slovanov 
"zmilovať sn" , k~·m u západn)·ch niečo cel· 
kom iného. 

Pr,·)· verš tejto piesne sa zachoval iba 
\ 'O forme Ilospocline, pomilui ny. V jed
nom le.xle aj Hospodin, pomilui ny, t. j. 
jt' tu zúmena ,·okativu nominatívom, a toto 

je typický stredoslovenský jav. Forma Hos· 
podin, starší vokatív Hospodine, by v tc..xte 
piesne mohla pochúdzať od západných Slo
, ·ano,·. :\ie je však n eznáma tÍlto forma ani 
u juzn)·ch a ,·)·chodn)·ch Slovanov, nie tu 
má v~·znam S\'Ctského p{ma, k)·m forma 
uospocli bý va na označenie boha. Pre to m ož· 
~o predpokladať, že tvar Hospodin patrí 
zúpadn~·m Slovanom, resp. Cechom a Slo
vákom. 

Nemožno tu rozoberať cel~· te.xt. Možno 
však upozorniť na slovo spaso. , ·yslovovan é 
na javisku S::-ID v znení spúso. V tt'jto forme 
b,· i;lo o vokatív podstatného mena spasa, 
r~sp. spá.~a so známy m značením. \' zachova
n)·ch textoch piesne ide vždy o tvar spase, 
ktorý je vokatívom k n omina tívu m užského 
rodu spas. Toto slovo značilo to isté ako 
"spasiteľ". J e tu teda iný v)·znarn . Po tom to 
vysvetlení sa iste definitívny text upravi. 
Zindalo by sa upraviť aj formu tLslyši na 
uslyší!'.. V zach ovaných textoch piesne ne
existuje znenie uslyší; sÍt znenia : 1. spasiž ny 
i uslyší:.. 2. spasi!'. ny i us/yš. Prvé znen ie 
je starobylejšie. Sú to tvary imperatívu . 
Tex ty sú v mojich Dejinách slovenského ja· 
zyka I Il, 86- 87 (na str. 87 ,. druhom riad· 
ku zhora je tlacová ch yba: dyš m. vslyš 
= us/yš). Dobroslav Orel obsírne písal o 
tejto vzúcnej pamia tke v štúdii lludební 
prvhy svatavác/avshé (Svntováclavsk)' sbor· 
n íl< ll, 3, str. 28- 39, 41-63). 

\ 'idcli sme, že sú p roblémy pri rekon
stru kcii znenia textu tej to pamiatky. Zdá sa , 
ze n ajlepším v )·chodiskom z tej to proble· 
ma tiky v Suchotwvom Svätoplukovi b y 
bolo , l<eb y sa uviedlo nerckonštruované zne· 
n ic, ako sa zach o, ·alo v dávn vch zúzna· 
moch a je známe z dejín českej d slovenskej 
literatúry (pm·ov. citované Dejiny III , SG). 
:\lerckonštruujemc predsa ani znenie mena 
hlavného hrdinu opery Svätopluka, h oci tvar 
jeho m ena z IX . stor. je nám dob•·e znúmy. 

Text by mal znieť takto: 
H ospod ine, pomiluj ny! 
J czu Kriste, pomiluj ny~ 
Ty, spasc všcho mira, 
spasiž n,· i u sh·siž 
llospodi ~e, hlas~· t;asč! 
Daj nám všem, 1 Iosp odine, 
Zizrl a 1nír y zem l f 
Kde;! Krlcš! Krleš! 

. \'o výs~~moch vcľkomora\'Skej problema
ti~Y urobtlr sm e na Slo\'C•nsku za posledn )·ch 
:b- 30 roko,· základn~· y~·slwm. T u Irch a 

Ester Simerová : Spojenými sllaml , návrh na vltrlíž, 
olej, 1961 

Foto: J . Kysela 



spomcnúelf>Omoc sovietskej sla)-~iky a Aka
démie vied SSSH. Hoku 1930 vydala spo
menutá akadémia dielo P. A. Lavrova Ma
terialy po istorii vo::;niknoveniia drevneišei 
slav ianskoi pis'mennosti. Ukrajinská Akadé
mia vied v Kijcve vydala roku 1928 dielo 
toho istého autora Kyrylo ta Metodii v clav
río-slovaňskom!t pysmenst"i: lu sú obšíme 
rozbory star)·ch slovansk)·ch pramciíov o 
veľkomoravských dejinách. Po druhej sve
tovej vojne Almdémia vied SSSH začala 
vydáva'ť historický časopis Voprosy istorii. 
Hneď v prvom čísle tohto časopisu vyšla 
vý-.mačná štúdia prof. N. Gracian keho o 
Veľkej Morave. 

Otázkami prameňoY k Yeľkomoravsk)'T11 
dejinám sa zaoberal ruský u · enec Gorskij 
už roku 1843 v čas. Moskviťanin, kto•·)• je 
pamätný svojím kladn)'111 postojom k Slo
vákom a ktorý odoberali štúroYci. Ešte pred 
Stúrov)-m kodiiikovaním spisoYnej sloven
činy prednášal na l\foskoYskej univerzite 
slovenčinu O. M. Bo(ľanskij , ktor)• pred 
110 rokmi navštívil Bratislavu, naučil sa 
po slovensky, podporoval štúroYcov v ich 
snahách o slovenský spisovn)• j azyk a po
vzbudzoval ich v boji za sociálnu a nái'Od
nú slobodu. Tento moskovský profcso1· sla
vistiky vydal v rokoch 1863- 1865 doležité 
slovanské pramene k dejin:'tm Veľkej Mo
ravy a osobitne k účinkovaniu Cyrila a 
. \'lctoda. V časoch neslobody donášal mos
kovský slavista, náš veľk)• priateľ, význač
né svedectvá našej dávnej lmlt.úrnej vyspe
losti a politickej slobody. Kto by si aj dnes 
ncvážil túto veľkú pomoc pokroko,·ého rus
kého slavistu v tých dobách, keď u nás 
vedecký a politický život bol dôkladne udu
senÝ uhorskou reakciou? 

lloku 1933 som preložil najdôležitejšie sta
roslovanské pramene o dejinách Veľkej :\!o
ravy podľa spomenutej edície Akadémie 
vied SSSR v Leningrade z roku 1930. Pa
miatky vyšli v tedy v Prahe pod názvom 
Zi1>oty slovanshých apoštolov Cyrila a Me
toda. Obrázky bol nalucslil Martin Benka. 
TJž v januári 1935 knižka vyšla v druhom 
vydaní. Cez druhú svetovú vojnu som pre
kladal z uvedenej sovietskej edície ďalšie 
tc..xty a tieto vychodili v časopise Elán. 
Roku 1950 l\f alica slo_vcnská vydala pre
klad y skoro všetkých prame•'íov k dejinám 
Yeľkcj :\Iora,·y, ako ich publikovala Aka
démia v ied SSSR a iné inštitúcie. Kniha 
niesla nadpis Zivoty Cyrila a Metoda a ich 
ttéeníhov v legendách a listoch. 
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Bez uvedených e~cií by naše vedomosti 
pramcč10v o našej kultúre IX. storočia boli 
bývali neúplné a ťažko prístupné. Sucho
J'íovo hudobnodramatické dielo by nemalo 
pC\'né \'edecké zdôvodnenie, ktoré si vyža
duje dnešnú slavistická veda. Jeho dielo 
je zakorenené mnohými stránkami vo výsku
moch našej slavistiky, podporovanej prácou 
ruskej a sovietskej a nie menej českej vedy 
o Slo\'anoch. Pritom sa nedotýkame podrob
ností, o ktorých sme už písali inde. Ide 0 
základnú stavbu diela a dielo samo, ktoré 
je umeleckou korunou toho, čo sme v sla
Yistikc vykonali fai:kou prácou za posledné 
štnľročie. J eho dielo by nebolo pevne ve
decky podložl'né na pozadí slovenskej vedy, 
ktorú tu bola, resp. vlastne nebola, pred 
25- 30 rokmi. 

Vidíme tu zákonité vzťahy medzi vedou a 
umením. Slavista, čo vcfkú časť svojej vý
skumnej prúce venoval problematike, ktorú 
Eugen Suchoľt spracúva hudobne, vidí váž
nos( otúzky s patričnou váhou a aj s ra
dosťou. Suchm·wvo dielo je iste monumen
tálne. 

Ak , -ítamc Suchoľío\'ho Svätopluka ako 
umelecký v)Taz nášho kultúrneho napredo
vania v socializme, treba si nám uvedomiť 
aj to, že jeho predstavenie na scéne Národ
ného divadla v Prahe po slovensky je zá
konitým ja,·om v kultúrnych a politických 
vzťahoch Cechov a SJo,·ákoY " socializme . 

I ná je otúzka voľby veľkomoravskej te
matiky. Pre slavistu najväčsou postavou 
Veľkej :\fora\'y nie je Svätopluk, ale Rasti
slav. Tento budo,·al nanaj\')·š pokrokové 
dielo, ktoré malo v svojich zúkladoch slo
vnnsk)· spisovný jazyk, slovanskú literatúru 
a slovanskú bohoslužbu. Z jeho počinu žili 
v~·cltodní a južni Slovania ďalšie dlhé sto
ročia, upotrebujúc v podstate jazyk, ktorý 
sa \'niesol do literatúry na Veľkej Morave 
z podnetu kni ežaťa Rastislava. Naproti to
mu ľ\l!' tod a jeho spolupr·acovníci museli 
neraz bojovať so Svätoplukom za uplatnenie 
Rastislavo\'ho diela v plnej šírke. Tieto 
boje zachytilo Suchoňovo dielo dobre. Ca
k:'tmc ešte hudobnodramatické dielo o Ras
tislavoYi. Bol to jeden z najgeniálnejších ľu
dí našich dejín. Za jeho v lády sa u nás pohli 
dejiny dokladnc napred. Niet pochybností 
o tom, že posta\'n krMu Svätopluka je váb
nou osobnosťou pre dramaturga. Bola to 
tiež veľká osobnosť našich dejín a sme po
vcfační za to, že ju skladateľ stvárnil s toľ
k~·m úspechom. 

Prokofievove Zásnuby v kláštore na košickej scéne 

Ideove a umelecky plnohodnotn)• repcr
to{lr divadla, obrútcn)• k súčasnosti, je moc
n )'111 činiteľ om morálno-politickej a estetic
kej výchovy divadelného obecenstva. Tvár 
divadla v jeho tvorivej práci najlepšie cha
rakterizuje repertoár. A najmä z tohto hľa
d iska treba kladne hodnotiť počin Státneho 
divadla v Košiciach, ktoré 23. apríla 1961 z 
príležitosti nedožitých 70. narodenín dnes 
už klasika súčasnej hudby Sergeja Proko
fieva uviedlo jeho operu Zásnuby v kláš
tore. Dramaturgia opery košického divadla 
na svojej ceste od pokladnicového repertoá
ru romantických opier k súčasnej opere 
správne vybrala práve Prokofievovu operu. 
Veď Prokofievove diela, jeho hudobná reč 
a umelecké ideály sa v posledných rokoch 
stali prijatou a trvalou hodnotou nášho 
publika. Zo scénických diel S. Prokofieva 
naše obecenstvo doteraz poznalo a kladne 
prijalo len jeho balet Romeo a .I úli a (pre
miéra v Košiciach 5 . marca 1952). Právom 
teda košická opera očakáva od svojho obe
censtva kladné prijatie inscenácie Proko
fievovej opery na doplnenie obrazu o cel
kovej jeho umeleckej tvorbe. Na druhej 
strane d ramaturgia košickej opery správne 
zvolila Prokoficvovu operu pre svoje snahy 
prebojovať operu 20. storočia aj k srdciam 
t)·ch poslucháčov, ktorí každé hudobné 
dielo súčasnosti prijímali s určitými vý-
hradami. . 

Priekopnícka dramaturgia košickej opery 
súčasne kladie na nie celkom vyrovnaný o
perný súbor košického divadla požiadavky 
tvrdej práce na zvyšovanie umeleckej ú
rovne všetkých umeleckých zložiek opery. 
Veď len vysoká umelecká úroveJl. inscená
cie prcbojovúvaných opier presvedčí pochy
bovačné publikum o vysokých kvalitách 
súčasnej opery. A tu t1·eba v záujme zdra
vého umeleckého rastu našej druhej oper
nej scény konštatovať, že často správny 
dramaturgický čin košickej opery nie je do 
premiéry realizovaný so všetkou umeleckou 
a výchovnou zodpovednosťou pred svojím 
obecenstvom. Myslím tu na skutočnosť, že 
už predchádzajúca premiéra SD (Carmen) 
pôsobila na obecenstvo dojmom akejsi ne
dokončenosti, ncdot.iahnutosti, dojmom, že 
sa operný súbor nevyrovnal do premiéry 
s inscenáciou tak, aby premiérové obecen
stvo neprejavilo určité rozpaky. To isté 

treba konštatovať aj pri premtere Proko
ficvových Zásnub v hláštore. Nedostatočná 
príprava premiéry týchto posledných insce
nácií ostro kontrastuje s dobre vydarenou 
premiérou Hubicky (19. n ovembra 1960), 
ktorá bola priam osviežením premiérového 
obecenstva. Nemáme totiž zabúdať, že v 
našich podmienkach premiérové obecenstvo 
je veľmi účinným propagátorom i kritikom 
novoinscenovaných opier. Neúspech premié
ry v košických pomeroch veľmi vážne ohro
zuje úspech inscenácie vôbec. A preto treba 
vedeniu košickej opery odporúčať radšej 
odložiť premiéru ako riskovať úspech celej 
inscenácie. A pri priekopníckej dramaturgii 
j e to potrebné l)•m viac, že nedostatočne 
pripravená premiéra sa pripisuje nielen na 
rováš umeleckého súboru ale aj skladateľa. 
A práve v · prípade Prokofievovho diela sa 
tak nemuselo stať. 

Prokoficvova opera Zásnuby v kláštore 
je založená na nic celkom hodnotnom librete 
ako takom. To, čo Zásnuby v kláštore 
robí súčasnou operou, je jasavá a mäkká, 
žarto\'ná i satirická Prokofievova hudba. 
A práve táto zložka opery, jej orchestrálne 
naštudovanie, bola na premiére na posled
nom mieste. Ak režisér B. Krišha správne 
postavil inscenáciu na dvoch líniách proko
fievo,·skej hudby: lyrickej a komickej, a 
vnútorný rytmus deja na javisku sústredil 
do komickej línie, tak šéf opery J . Vincou
reh vypracoval v orchestri dokonalejšie líniu 
lyrickú, k)'m líniu komickú podstatne spo
malil a veľa zostal dlžný ostrovtipu, gro
tesknosti, ba až satiričnosti Prokofievovho 
rukopisu. Preto ucelenejšie vyzneli na ja
v isku a v orchestri ariózne scény. Tieto 
však na d ruhej strane, prirodzene, marili re
zisérovc snahy po bystrejšom spáde celej 
inscenúcie a koniec koncov i celkovej stavbe 
opery, ktorá už v partit úre počíta s rýchlym 
s triedaním ly rick)·ch a komických núlud. V 
z;íujrnc sp>'1d u celkovej insccnúcic réžia uro
bila nicktor·é škrty v partitúre a zdá sa, že 
by ešte niekoľko ďalších škrtov spád deja 
mohlo ur)•chliť. Napríklad v 6. obraze, pre
plnenom Prokoficvov)·m ostrovtipom a pa
ródiou na domúcc muzicírovanie, určite by 
prispelo k realistickému chápaniu deja, ke
by Don J erom nastúpil so svojím " prestm'í
te už hrať ... " niekoľko takto, - skôr, roz
hodne však tak, aby " domáci muzikanti" 
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prestali hrať až po jeh o zahriaknutí. Ináč 
recitatív Dona J eroma n emá zmysel, keď 
zahriakne muzikantov vo dnr:íli , keď už 
nehrajú. V komickej línii opery v košickej 
inseenácii takto stráca na účinnosti jeden 
z Prokofievom zvlášť vypointovan)•ch obra
ZO\". Na druhej str ane treba konštatovať, že 
scéna Y kl~íštore s opit)·mi mníchmi vyznela 
i na ja,·islm i v orchestri presYedči,·o. Zá
snuby v kláštore boli pre režiséra ll. Krišku 
i pre sólistO\" košickej opery dobrou príle
zitosťou vyskúšať svoje schopnosti, spújať 
speváck y a hct·ecký výraz na javisku. Kriš
ka už v predošlých inscenáciách dokázal, 
že má Yšelky predpoklady, aby sa dopra
coval k ú sp echom v no,·om chápaní opernej 
réžie vo forme teatro-opery. Ba aj sólisti 
ukázali, že sa s novým smerom inscenovania 
opic•· môžu úspešn e vyt·ovnať. Po dlhej dobe 
herecky i spevácky príjemne prekvapil L. 
1\.ucko Y role Dona J e t·oma. Mal dobréh o 
partnera v hre i speve v L. Neshybovi 
( ~1endoza), ktorý v šak v ďalších predstave
n iach b ude musieť zYlášť opatrne zach ová
vať mie i"U komičnosti svojej postavy . or ga 
(;olovlwwí priliehavo stv:'tmila postavu Du
enc. Ľúbostné dvoji~e: Lujza (Lucia Gan::o
vá), Don Antonio (J. R egec), Klára (G. 
. \brahámov á), Don Ferdinand (K. Mareček), 
dodali s~;cžosti lyrick)·m scénam. Kladne 
treba hodnotiť aj výk ony A. Mate jéelia (P. 
Augustín) , J . Pasiarn (P. Eustach) a l\l. 
Háj/,;a (Don Carlos) . Prokofiev tu ncpripí
sal sborom veľkú ttlohu. l\lužský sbor sa 
s,·ojej malej ú lohy v kláštornej scéne zhostil 
dobre. Aj baletné vložk y v choreografii S. 
Remara boli Yhodn )m doplnkom režiséro
vý ch zúmerov. Scénu nanhol J. Hanák 
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O. Golovkovä a L. Neshyba v 
košickej Inscenácii Prokoflevo
výcb Zisnub v kláštore 

Foto: M. L!etavski 

l'iapriek výhradám, uvedeným v zauJ me 
nmeleckého rastu košickej opery, treb a klad
n e hodnotiť nielen dramaturgický priekop
níck y čin košickej oecry, ale aj snahu všet
k ých zložiek opery SD realizovať tento zá
mer podľa svojich najlepších schopností. 
Treba ďalej dúfať, že inscenácia Prokofievo
vých Zásnub '" kláštore v Košiciach sa bude 
od p redstavenia k predstaveniu zdokonaľo
vať, stmeľovať a približovať k predstavám 
nielen ostrov tipného divadla, ale aj proko
ficvovskej hudby. Prokofiev i košické obe
censtvo si to zaslúži. Mária Potemrová 

*** Krútňam ,. :\Ioskve. 

Divadlo Stanislavského a X. Dančenku 
v Moskve naštudovalo operu národného 
umelca Eugena Such01'ía "Krútňava". Po 
T bilisi je to druhá scéna v SSSR, ktorá 
m·ádza toto dielo. Premiéra opery bude 
na začiatku novej divadelnej sezóny kon
com augusta l. r. Riaditeľstvo divadla pri
pravuje aj \")•stavku o živote a tvorbe E. 
Such01'ía, ako i o doterajších inscenáciách 
.,Krútiíavy" na našich a za lu·aničn)•ch scé
nach. 

Sh/adat eT s ké jubileá. 

24. múj~l 1961 polo:lila delegácia Sväzu 
slovensk)·ch skladateľ ov, vedená s. pred
sedom Deziderom Kardošom, veniec na 
h rob národného umelca l\Iikuláša Schnei
dra-Trnavského v Trnave pri príležitosti 
80. výrocia jeho n arodenia a 25. má ja t. r. 
na hrob hudobného skladateľa Jána Levo· 
s)a,·a Bellu v Bratislave, pri 25. výročí 
jeho smrti. 

Nová česká opera 

\ ' posledn)·ch aprilových dolo~h uviedl? 
pražské :\árodn~ dl\·a~lo po prvy raz ~ov~ 
(·cskt't operu J uhusa h.alasa Nepolwrent. LI
b•·eto vychádzajúce čiastočne z motívov, 
prirlí·*-ajúcich sa historických udalostí, č ias
točne vymyslen)·ch príbehov, napísal skla
dateľovi autor znamenit)·ch romúnov z hu
sitskej doby Miloš V. Kratochvíl. Na deji, 
sústredenom okolo bitky pri Domažliciach, 
sa auto•·i pokúsili stvárniť opernou formou , 
vcelku to·adičnou a prístupnou, nielen obraz 
sily ľudového revolu čného hnutia, ktorý je 
aj dnes aktuálny, ale i túžbu ľudu, d onú
teného brimiť sa proti brutálnym útokom 
sil starého s,·eta, svela panstva a moci, po 
mieri a slobodnom živote. Idea diela je teda 
skutočne časová a nic je do lá tky vnesen á 
n(osilnc. Dôkazom toho je aj text záverečné
ho sboru víťazných husitov, ktorý slovami 
historickej p iesne o bitke pri Domažliciach 
vyslovuje , ·ieru v dobu, keď 

" ... mPČ se zmcm v pluh 
a oštep v srp, jak slíbil Búh ". 

Nielen toto vyznenie diela, ale i ďalšie 
jeho momenty sa opierajú o autentické fak
ty a dokumenty. l Kalašova h udba veľa 
ťaží z husitskéh o chorálu " Ktož sú b oží bo
jovníci", a Lo spôsobom, ktorý aj po Smela
novi a mnohých ďalších · spracov:miach vie 
ešte priniesť nové tóny. Vcelku teda možno 
o tejto hudbe povedať, že prezradzuje skú
~cného autora, ktor)' má cit pre divadelnosť 
a vie vystihnúť rytmus j aviskového diania. 
Zdá sa tPd a, že sú tu v šetky predpoklady 
úsp echu. 

A pred sa v konečnom v yznení nepôsobí 
dielo presvedčivo , b a, nebojím sa tvrdiť, 
ani pnwdivo. Kde je teda chyba? Idea je 
dobl"ti p ostavy sú vytvorené pravdivo a 
historicky vierohodne, a to tak historick é 
- P rokop, kardinál , Friedrich Hoheu zollern 
- ako aj vymyslené. T ie typizujú alebo 
chcú typizovať dobov ú situáciu, či je lo u ž 
žoldnier J org, k torý sa pridá k husitom, 
alebo Friedrichov dvorný šašo. Jeh o m edi
tácia nad osudom sveta, s ktor)·m je sp ä tý, 
a prejav ľútosti , že " k taml)'m bohužial 
nepatrí", v záverečnom monológu druhého 
dejstva nám p ríliš pripomína intelektualiz
mus 19. a 20. storočia. Pripusťme, že každý 

triedny konflikt m ohol mať na svojom okra
ji ľudi, ktorí takrečeno "s hodinkami v ru
ke očakávali zánik svojho sveta ". No práve 
tu sme už, domnievam su, pri jednej z pod
statných príčin nepresvedčivosti Kalašovej 
a Kratochvílovej opery. (Meno libre tistu 
nezdôrazľíujcm n áh odou.) Už jej libre to nic 
je v pravom zm ysle dráma. Postavy, k toré 
typizujú oba svety, sa tu nestretávajú v 
priamom k onflikte. Ku skutočnej priamej 
zrážke, keď na javisku stoja proti sebe 
predstavitelia ob och protichodných síl, do
chádza len v ep izóde prvého dejstva vo 
v)'slupe križiackeho rytiera-posla 13runa a 
husitsk)·ch bojo,·níko,·. Celý ďalší dej sa 
rozvíja tak, aby postupne odhaľoval cha
rakteristiku oboch tých to síl - teda metó
dou v podstate c..-xpozičnou. I kulminačný 
bod, keď sa križiaci dávajú na útek, pre
behne temer nebadateľne. A predsa uspott 
tu b y hudba symfonickým intermezzom 
m ohla ešte niečo zachrániť. No ani potom 
neprestáva toto dokrcsľovanie ch arak ter isti
ky oboch svetov. Aký iný zmysel by totiž 
inak mal výstup zajatého Bruna so svojou 
nevernou ženou Agatou, končiaci sa jej za
vraždením. Tu sa už, myslím, ocitáme na 
hranici v ieroh odnosti a prijatefnej m otivácie 
dcjo,·. Ostatne postava Agaty (pri prenú ére 
zásluhou predsta,;teľky I. l\lixovej jedna z 
najživo tnejších a najviac strhujúcich zanie
tený m a imponujúcim spev:ícky m prejavom) 
je sama osebe dosť nejasná. J ej otázka z 
druhého d cjsl\'a "Kto je mocnejš.í, lmieža 
Friedrich či kardinál", je mnohosľuhná. No 
n edozvieme sa, koho máme vskutku pred 
sebou , či ženu zmyselnú a nevernú, alebo 
ctižiadostivú a predáYajúcu sa. Tu libre tista 
svoju postavu zrejme nedotiahol. To je 
všalt len frapantný príklad. Ani iné posta· 
v y nežijú a nedorastajú k dramatickému 
konflik tu, ale ibu zaľudtlujú javisko. To 
isté bv sme mohli hovoriť o hlavnej husit
skej Ítrdinke - osta tne n eviem, prečo sa 
česká deva z 15. storoCia menuje Mária -
i o ostatných. Ich povahy sú dosť matné 
a nelll·čité aleb o sú charakterizované iba 
j ednou ty pickou a statickou črtou. No dosť 
už o librete. Natíska sa síce otázka, ako 
sa mohol takýchto výslov n)•ch chýb dopus
tiť spisovateľ Kratochvílovho formátu. l 
tentoraz je, myslím, príčina jasná - libre-
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tistovi dosiaľ neznáma a mnohé úskalia 
skrývajúca pôda opery. Zjednodušenie deja, 
istý podiel statičnosti a schematizmus pos
táv zdajú sa tu ne,·yhnutné, aby hudba ma
la dosť priestoru a možnosti hovoriť. 

Cesta, ktorou sa dali libretisti i skladateľ, 
vedie skôr na opačnú stranu. Hudba, stvár
ňujúca ideu, iba zhusťuje dej , namiesto 
toho aby ho viedla. A dej, pravda, zase len 
ilustruje ideu. Odtiaľ pramení dojem ne
pravdivosti a nesúrodosti hudby, ako aj ja
viskového diania. Ak nemá hudba zjedno· 
cujúci plán a úlohu, rozpadá sa a ostrejšie 
vystupuje ráz jednotlivých miest. Preto sú 
sentimentalita či banálnosť miestami očivid
né, preto nedosiahne účinok ani postup, 
ktorý by za iných okolnosti mohol mať 
mimoriadnu silu a ideový účinok, ako je 
napriklad moment, keď pod kardinálovou 
kliatbou proti husitom znie motív husitské
ho chorálu. A preto pociťujeme, že protivní
ci husitov nemajú dosť nosnú intonáciu a 
hudobnú charakteristiku. Márne je potom 
i skladateľovo úsilie umným rozkladaním 
svetiel a tie•iov, akcentov i oddychov sklbiť 
hudobný prúd a udr.lať poslucháča v na
pätí. 

Nechcel by som však , aby obraz, ktorý 
tu načrtávam, vyvolal v čitateľovi, ktorý 
nepozná dielo, príliš pesimistický a negatív
ny dojem. Kalašova opera má viac hudob
ných javiskove dobrých miest a akokoľvek 
krivka dramatického napätia po krátkom po
čiatočnom expozičnom vzostupe k prvej ko
lízii nezadržateľne klesá, predsa sme z pre
miéry neodchádzali s dojmom prehry. Na 
tom mali nespornú zásluhu aj znamenití 
predstavitelia jednotlivých postáv: Zd. Ota
va (kardinál) , E. H aken (Prokop), B. llla
chut (mladý husita Tomeš), J. Veverka 
(starý husita Simon), V. Havlák (Jorg) a 
K. Berman (šašo) i obe hlavné predsta
viteľky ženských postáv M. Subrtová a l . 
Mixová. Tým skôr nemôžeme obísť podiel 
dirigenta J. Bartla a jeho pomocníkov, ako 
ani režiséra H. Theina, k torí vypracovali 
predstavenie presne, do najmenších podrob
nosti. Treba vyzdvihnúť i prácu výtvarní
ka J . Svobodu, ktorý s autorom kost) 'IllOV 
vytvoril zaujímavý slohový a pôsobivý 
obraz scény. Netlieskali sme však len t)-m, 
čo dali dielu scénický život. Napriek všet
kým výhradám, i keby boli čo najvážnej šie, 
patril p rimeraný podiel nášho potlesku i 
opere ako takej. J e to dielo, ktoré má čo 
povedať a je schopné javi~kového života, 
i keď svoju ideu nevyslovilo celkom pre
svedčivým a strhujúcim spôsobom. N apo· 
kon problémy, na ktoré autori narazili, nie 
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sú iba ich problémy. Koľko by sa našlo 
súčasných českých opier, ktoré si s nimi 
vedeli poradiť a riešia ich. Ich jadro je v 
zásadnom poňatí opernej dramaturgie a v 
tom : nájsť a uchopiť ústredný dejový mo
th·, ktorý by bol dosť nosný pre hudobné 
zobrazenie, ako aj pre pravdivý život postáv 
a v)•,·oj problémov, typicky zachycujúcich 
pravdu života. Domnievam sa totiž - a 
problémy Kalašovej opery ma v tom znovu 
utvrdzujú - že pohľad na skutočnosť cez 
pri;,;mu opernej formy musí mať svoju špe
cifičnosť , odlišnú od špecifických zákonov 
nielen epického rozprávania, ale aj činohry. 
Každý pokus o vyrovnanie sa s touto 
problematikou, i keby priniesol len polo
vičný úspech, je cenný, pretože túto špe
cifičnosť sme dosiaľ nenašli a nevieme ju 
ani definovať inak ako všeobecne teoreticky. 
Kalaš a Kratochvíl chceli túto hradbu pre
boriť určitým spôsobom, opretí o vopred 
vytýčenú n až do schematičnosti vyhranenú 
ideu. I to j e vo všeobecnej podobe možná 
cesta. Preto je ich dielo cenným zdrojom 
skúseností pre ďalších, ktorí prídu po nich. 
Veríme, že ani autori tejto opery nebudú 
medzi nimi chýbať. 

Miroslav K. Cerný 

YSl\tU OBJAVUJE JEDNODEJSTVOVE 
OPERY 

Po dvoch jednodejstvov)·ch operách Sed
liacka česť a !\ol.údra žena, uvedených v SND, 
pripravila VSl\IU premiéru dvoch ďalších 
jednodejstvových opier - Ostrčilovo Poupl 
a Pauerovho ZvanLvého slimeiše. Toto porov
nanie mi pripomína rovnicu o dvoch nezná
mych, ktorú v tomto prípade dramaturgicky 
šťastnejšie vyriešila dramaturgia VSMU. Na 
profesionálnu opernú scénu sa totiž jedno
dejstvové opery dostanú - i keď zriedka 
- len overené, pri kt.orých j e vylúčené 
"riziko" návštevnosti. Zlé j azyky vravia, že 
na jednodejstvové opery ľudia nechodia, že 
ich nemajú radi a pod. No nech sú príčiny 
zriedkavého uvádzania jednodejstvových 
opier akékoľvek, posledné uvedenie štyroch 
takýchto diel dokázalo, že aj tieto diela -
ak sa im venuje pozornosť ako celovečerným 
- majú svoju zvláštnu krásu , kúzlo a pô
sobivosť. Okrem toho svetová i česká oper
ná tvorba, počnúc starými talianskymi maj
strami až po modernú hudbu, čo platí najmä 
o nej, vyprodukovali mnoho zaujímavých 
a cenn)'eh diel. Treba ich hľadať, objavova( 
a postaviť ich na scénu v dokonalom ume
leckom dotvorení a prepracovaní. 



Lea .Uní~owí: H11dba, oleiomafbt, na ple.óslde 

Operné stúdio YSMU odvážne prelomilo 
doterajšie tradície študijných predstavení, 
ke•ľ tradičné " absolventské" opery nahra
dilo dielami, ktorými odkrylo nové hudobné 
krásy a nastolilo aj nové tvorivo-interpre
tačné problémy. Mladi absolventi postavili 
si pred seba ťažk(t úlohu a chvála im patrí 
predodet k~·m za to, že sa snažia spie' ·"f 
súčasnú hudbu a hudbu, ktorá je nám blíz
ka. 

Ostrcilovo Poupe na skvelé libreto F. X. 
s ,·obodu je ak~:msi zhrnutím skladateTovho 
hudobnodramatického št~·lu. Majstrovská 
a prirodzene spevná deklamácia slova v re
citatívnych i arióznych častiach, symfonické 
prepraco,·anie a charakterizovanie nálad, jed
notli v)·cll postáv a celého deja nesú v sebe 
pei'ať , ·yspelej umeleckej osobnosti a diva
delného cítenia autora. Poupč je nesporne 
klenotom českej opernej literatúry. Lyrika, 
komornosť, pohoda a poézia pravého čes
kého domova poslucháča priam oč~u·ujú. 
Poupč kladie na mlad)·ch spevákov mimo

r·iadne náročné úlohy. Najlepšie si v iedla 
\'lasta floilwwí (altemovala Soľ\a Vlkovú), 
ktorá sa úspesnc úila s roztomilou posta
vou Anežky. Svieži a Ľist~' hlasový fond. 
technická pripravenosť a pochopenie úlohy 
jt·j umožnili takmer suverénne zvládnutie 
úlohy (odliliadnuc od premiérovej trémy). 
.Jej partner Vojtech Schrenkel ako Ladislav 
disponuje pekn)·m l~Tick)·m tenorom, i ke<ľ 
zatiaľ málo priebojn)·m, mal by sa však 
zbaviť zbytocn)·ch star)'ch spevúckych ma
nier a taliaruzmov, ktoré dnes v realistic
k~·ch a súčasných modern~·ch dielach i na 
rnsi .. h scénach pomaly, ale iste odumierajú. 
Je potrebné, aby sa venoval hlbšiemu herec
kému prepracovaniu. S)·tym hlnsov~·m fon
dom a peknou farbou disponujú aj J uraj 
flntbant ako Klán a .Jozef Ranint?c ako Ku
či na. Obaja majú predpoklad y Jll'e ďalsí 
úspesn ~· rast. 

C roveii statoi'ného speváckeho nastudova
nia nedosahovala réžia, ktorá vo vedení só
listov, vo využití priestoru a prirodzeného 
yystupoYania mohla urobi( oveľa Yiar. 

P :u•ct·oya rozprávkovú opera ZYaruv~· sli
mejš na libreto Mily iVIcllanovcj bola pre 
Bratislavu novinkou. I keď dielo vzniklo 
už " roku 1950 a po prv5· raz bolo U\·edené 
.1958 na scéne pražskej A.;\IU, predsa je d o
dnes svieže a živé. Svojím obsahom a idco
, ·)·m zámerom o ,·ečne sa obrodzujúcom zi
Yotc, mladosti a kt·ásr•, odsudzujúc a zo
smieš•'\ujúc hlúposť a zadubenosť , má i tlnes 
s,·oje i:asové uplatnenie hlavne pre mlad):ch 
posluchúco,·. Pauc•·o,·a hudba je radostnú a 
optimistická, mú živ)• spúd a diYadclne je 

veľmi úcinná. Vokálna zložka je kompono
vaná s veľkým zmyslom pre charakterové 
odtiencnie jednotlivých postáv. Celé dielo 
sp:ija do jednotného hudobného prúdu ryt
micky svieži a inštrumentačne bohatý or
chestrálny · sprievod. 

V hlavnej úlohe Slimejša sa predstavil 
Juraj Somoriay s bohat)-n1 hlasov)'m fon
dom a talentom pre zvládnutie a j náročnej
ších úloh. František U '•ora ako Kičibej sa 
hlasom i hrou pričinil o úspešné stvárnenie 
svojej postavy. Celkove úspešne sa predsta
vili aj Ľudmila Stamberová (Opica) a Otí
lia Hagarová (Saiša). Režisét· M. Fischer 
Pauerovu operu rozohral už oveľa živšie a 
uplatnil tu niekoľko dobr)'ch nápadov. 

Obe opery hudobne naštudoval a dirigo
val Ladislav Holoubeh s orchestrom SND. 
Icli prácu treba plne uznať, veď popri nor
málnej prevádzke a študovaní nových diel 
zvládli tieto náročné diela s minimálnvm 
počtom skúšok. Dirigent Ladislav Holoubek 
tvárnym gestom a dobrým prehľadom spo
ľahlivo viedol mladých umelcov, c1m sa vo 
vefkcj miere zaslúžil o úspešné predstave
nie. 

.'\larián Juríh 

DISKUSIA O PROBLÉ.\JOCH 
SCCASNEJ OPERY 

Po prcdYedení lloloubko,·ej opery Rodina 
sa rozpriadla mimoriadne živá a zaujímavá 
diskusia, a to - konečne - nielen v kuloá
roch, ale aj pred verejnos(ou, v tlači , najmä 
v Kultúrnom ži,·ote a Slovenskej hudbe. 
Diskusia č i polemika, ktorá sa začala expo
zíciou silných a nízkych registrov invek tív 
a argumentácií "ad homincm", sa na šťas
tie preniesla do vyšších poloh. Po prvej bez
prostrednej a spontúnnej reakcii na nové die· 
lo sa teoretici a kritici začali vúžnejšic za
m)·i;f a( nad veľkou problematikou súčasnej 
opery a súcasnosti v opere a hudbe vôbec, 
pokúšajú sa o nadhľad, o zovšeobecnenie, 
zhrnutie, skrútka o poznatky širšej a vše
obecnejšej platnosti. TaJe bol cMpan)· a tak 
aj vyznel seminár o súčasnej O[JCre, ktorý 
usporiadal 5. apríla t. r. Ústav hudobnej 
vedy Slovenskej akadémie vied. 

l\' a semmai'J odzneli ll·i referáty . Prvý 
K ideovo-estetickým problémom opery so sú
časnou tematikou od Yie•-y Donovnlovej 
{v)·ťah z referátu je v 14. čísle K ultúrneho 
života) bol, ako už aj z n Íizvu Yidno, vcno
, ·nný estetike súčasnej opery. Oba nasledu
júce rcferÍity, a lo referát docenta J. Krc
súnka O lmdohnej strá nke Rodin y a .J . Ter-
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Allneliese Richter (Dulcinea) a Wolfgang Krajevski (Pastier). V rostockej inscenAcll Doubravovbo ba
letu Doo Quijote Foto: H. L. Westerbolz 

rayovej o librete, sa síce zamerali v iac na 
konkrétne dielo, no tiež priniesli myšlienky 
širšieho dosahu. 

Diskusia, ktorá potom nasledovala, bola 
úprimná konkrétna a vecná. Všetci disku
téri (L. Cnvojský, V. Donovalová, O. Elschek, 
J. Kresánek, R. Rybnrič, J. Szelepcsényi, N. 
Tánska) kladne ocenili tvorivý zámer a od
vahu skladateľa Ladislava H oloubka, ktorý 
ako prvý siahol v opernej tvorbe po súčas
nej tematike. V tomto zmysle j e Rodina 
priekopníckym činom, preto si treba želať, 
aby Holoubkov príklad nasledovali aj iní. 

V každom umeleckom diele, najmä diele 
scénickom, teda aj v opere, treba rozlišo
vať látku a obsalt. Hoci sa obe tieto zložky 
realizujú - spolu s formou - v dialektickej 
jednote, predsa treba diferencovať látku, t. 
j. sujet, fa bulu a dej od obsahu, t. j. od 
idey, myšlienky alebo - ak chceme - od 
etosu diela. Inak povedané, nejde len o sú
časné prostredie, o dej, kto;ý sa odohráva 
v súčasnosti (a ani tu pojem súčasnosti ne
možno zúžiť len na "teraz" a "tu"), ale aj, 
a to predovšetkým, o súčasný obsah, o idey, 
ktoré hýbu súčasným svetom, ktoré sú preň 
typické. S ideou diela, s t ým, čo chce ume
lec povedať, si musí byť už vopred na čis
tom; dramatik, spisovateľ m ôže niekedy 
akoby ostať na " polceste" , môže sa spo
liehať, že divák, čitateľ si sám vyvodí správ
ne dôsledky z toho, čo bolo naznačené, ale 
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nedopovcdané, no v opere je to trochu ináč. 
Podstatnou zvláštnosťou opery je, že zá
mer a idea musia byť vyslovené a dotiah
nuté až po samú hranicu jednoznačnosti. 
Samozrejme, veľa závisí od možností, ktoré 
skytá libreto, no nemenšiu zodpovednost 
nesie aj skladateľ (ten je koniec koncov tiež 
vo väčšej alebo menšej miere spolutvorcom 
libreta), k torý myšlienku dotvára, dopovie 
a umocľíujc. V t~•clllo reláciách sa v sú
vislosti s Holoubkovou Rodinou vynárajú 
niektoré vážne o tázky. 

Idea diela je pre J~•ch, k torí sa Rodinou 
vážnejšie zaoberali - m áme tu na mysli 
predovšetkým kritikov a teoretikov - vcel
ku jasná: autori Rodiny, načierajúc do 
prostredia súčasnej družstevnej dediny, chcú 
ukázať vraj typický osud troch generácii 
jednej rodiny, konflikty a "preporodenie" 
niektor~•ch jej príslušníkov (t. j. Karola 
Petráka, v meste pôsobiaceho straníckeho 
funkcionára, ktorý sa obem man:lelskej ne
very dopúšťa aj iných vážnych deliktov -
o nich sa dozvedáme len všeobecne - za 
čo je vylúčený zo strany u prepustený zo 
zamestnania, a jeho dcéry Boženy, ktorá 
spreneverila úradné peniaze). Bolo by iste 
zaujímavé podrobne skúmať, či je príbeh 
Hodiny ozaj typický; j e síce pravda, že so
cializmus nebudujú anjeli, ale ľudia, že roz
svárené manželstvá sú a vždy budú, že má
me i takých, ktorí dôveru strany sklamali. 

Odltliadnuc od toho, že celý námet ukazuje 
skôr na kritick~· než na socialistický realiz
mus, ide tu však aj o čosi iné, o presvedči
yosf a pôsoh ivosf diela, o to, či diYák od
chádza s Yedom!m, že tak, ako žil Karol 
Pctr:ík a Božena, sa dnes žiť nemú a nedá. 
Diskusia ukúzala, že to celkom tak nie je a 
že naj,·äčším úska)jm Hodiny je nešťastne 
postavené a koncipované libr·cto, p•·edialo
gizo,·anic a najmä to, že sa kon flikty odo
hrá, ·ajú viičšinou za scénou. O Karolovej 
ne,·ere a neskôr o jeho vylúčení zo strany, 
ako aj o Boženinom obrate, sa dozvedáme 
väčšinou len z rozprávania clr-uh)•ch osôb. 
Karol sa síce na konci tretieho dejstva skrú
šene vracia (k smrteľnej posteli svojej že
ny) , lenže Ynútorné pohnútky, psych ické 
pozadie, to, čo u neho vyvolalo zmenu, sa 
podáva iba z cL·uhej ruky. I postm·a Hele
ny, Karolovej manželky, je na uvúženie. 
Pracovi tá a čestná žena, členka strany a 
jedna z hlavných postúv, sa nestala ako 
zdravší protipól nositeTkou dramatického 
v)·voja: jej úlohou je trpieť a nechať sa 
unášať životom bez toho, že by do neho 
ak tíYne zasiahla. 

Hudba Ladislava Holoubka nic je bez za
ujímavostí. Skoda, že práve skladateľova 
invencia nemá - ako sa to v diskusii na 
konkrétnych p rípadoch ukázalo - vždy a 
všade rovnakú úrove!'• a hodnotu a popri 
nápadoch vysokej ú rovne počuť aj menej 
zaujímavé. Druhým nedostatkom h udby 
Holoubkovej Rodiny je, že skladateľ nie 
vždy vedel hudbou znázorniť a dokresliť 
to, čo sa deje na javisku a čo sa odohráva 
v srdciach a mysliach jednotli~rch postúv. 
A práYe preto, že hudba nepodt'·iarkuje cha
raktery, psych iku a konanie postáv, pôsobí 
miestami rozkúskovane, ch~·ba jej logika. 
Samozrejme, že to neplatí o celom diele, v 
ktorom aj napriek výhradám sú i dobre 
vyriešené a pôsobivé miesta. 

Holoubkova opera Rodina nemôže byť 
vzorom súčasnej opery, je však zaujímavým 
pokusom, ktorý ako tak~· treba oceniť . 

Richard Rybarié 
-----

Premiéra "Zalmu ;;eme podlmrpatshej" 
, . Berlíne. 
Berlínska Státnu opera uviedla dňa 9. 

Yl. 1961 premiéru kantát~· nár·odného u
melca Eugena Suchm'ía "Zalm zeme pod
karpatskej". Orchester a sbor Státnej opery 
dirigoval Karl Schmidt. 

Toto Suchoňovo veľké symfonicko-vokál
ne dielo svojou p ravdivosfou, otrasnosťou a 
silnou dramatickou pôsobnosfou patrí me
dzi skvosty našej hudobnej literatúry. 

"DON QUIJOTE" 
J AHOSLA \'A DOUBRAVY V NDR 

15. b rezna t. r. uvedlo Lidové divadlo v 
Rostocku jako celonemeckou premiéru a 
v.::1bec jako první provedení v zahraničí 
Doubravuv balet " Don Quijote". Predsta
vení bylo nesporn)·m úspechom díla i jeho 
interpre tLJ a vzbudilo nevšedný zújcm u kri
tiky. \' obsáhl~·ch refcrútech jsou všeobecne 
vyzvedávány nekonYcnční hudební i dra
matické hodnoty díla, zvlášte osobitá nota 
I~Tická, instrumentace a smysl p;o jevištne 
úcinný hudební kontrast. 

11. dubna melí jsme možnost shlédnout 
jednu z repris. Potvrd ila jen hlasy nčmcc
kého tislm. Výbornč tancčnií i d r·amaticky 
cítčná choreografie a rcžic Very Bräuerové, 
penu~ hudební vedení Dra Karla Schuberta 
a krásná, poetická v~•prava Ileinze ' Vci
mera vytvo.ľily pfcdsta,·cní vzácnč vyrov
nané, jež p rítomné mladé publikum sledo
valo se stále stup!Íovaným zájmem a na
konec odmčnilo spontúnním potleskem. 

Lidové divacUo v Rostocku pl·idalo tím 
k nesporným dramaturgick)·m zúsluhúm o 
českou a slovenskou jevištní tvorbu další 
v~·znamný príspčvek. - Naše čtenáľe bude 
jistč zajímal, že souťasnč se v Rostocku 
hraje i Karvašova "Pulnoční mše". 

j h 

Z Cii':NOSTI KRUHOV PRIATEĽOV 
U:\!ENIA V ZIARI NAD H H.ONOM 

Organizovanie kruhov priateľov umenia 
" krajských a niektor)·clt okresn~•ch mestách 
na Slovensku nachádza vždy viac a v iac 
porozLtmenia u našej verejnosti, osvetov~·ch 
zariadení a p rofesionálnych organizátorov 
kultúrneho života vôbec. Cinnosť kruhov 
obrodne a b lahodarne pôsobí na množstvo, 
systematičnosť a kvalitu usporiadmua kul
túrnych podujatí z mies tneho hfadiska. Tmn, 
kde osvetové zariadenia pochopili organizo
vanie a úspešné rozvíjanie kruhov ako vec 
sústavnej pomoci v ich v lastnej práci, ako 
vec potrebnej , dobrovoľnej "občianskej kon
troly" nad "konzumáciou" kultúrnych stut
koY, ako organizovaný prejav masy našich 
pracujúcich po intenzívnom kultúrnom ži
vote v n ovej triednej štruktúre našej spo
ločnosti - tam, ako výsledky ukazujú, je 
radostné oYzdušie, ktoré vytvára dobre Yy
konaná práca. Dobre poznáme šťastný vý
raz tváre mnohých nadšených dobrovoľn)'ch 
pracovníkov, ktorí z čistej lásky k veci ne
ľutujú svoje voľné chvíle a obetujú sa v 
prospech celku. Dobré výsledky a vďač-
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nosť občianstva sú najkrajšou odmenou tým
to skromným nadšencom, pracujúcim vo 
v)•boroch kruhu priateľov umenia v Nitre, 
Ziline, Banskej Bystrici, Prešove a v iných 
mestách. 

Takouto pracovníčkou je aj Zita Strnado
vá-Paráková, riaditeľka Hudobnej školy v 
Ziari nad Hronom. 3. mája privítala tu 
predsedu Sväzu slovenských skladateľov 
Dezidera Kardoša, laureáta štátnej ceny a 
nositeľa Cs. ceny mieru, ktorý so skupinkou 
hudobných umelcov prišiel na pozvanie 
KruJm priateľov umenia v Ziari nad Hro
nom predstaviť sa so svojou tvorbou miest
nemu obyvateľstvu. Myšlienky založiť KPC 
v Ziari nad lironom podľa vzoru prosperu
júcich organizítcií na Slovensku sa ujala s. 
Zita Strnadová-Paráková, ktorá našla väčsí 
počet oddaných a oduševnených pracovní
kov zo svojho okolia i medzi osvetovými 
pracovníkmi. Autorský večer D. Kardoša 
nebol pn·)·m podujal.ím mladého kruhu, no 
aj tak dosiahnuté pekné v)·sledky organizá
torov zatiaľ neuspokojujú. V budovateľskom 
k,·ase, ak ý predstavuje stavba socialistic
kého závodu a mesta v Ziari nad Hronom, 
zameriava sa kruh prcdovšetk)·m n a orga
nizovanie m ládeže a príslušníkov brigád 
socialistickej práce. Hozvíja záujem občian
stva o všetky druhy umenia, iím vytvára 
podmienky pre formovanie všestranne vzde
laného, ušf achtilého a plne harmônicky ci
tove roz,·inutého človeka socialistickej epo
chy . 

.\uturský večer otvorila riaditcfka liS s. 
Z. Strnudová-Paráková. Oboznámila občian
stvo s niektor)rmi životopisn)•mi dátami 
Dezidera Kardoša. Potom nasledoval vlast
n)· umelecký program, uvádzaný rozborom 
pr·om. hist. Ladislava Mokrého, v ktorom 
analyzoval umelecký profil skladateľa. Na 
pr·edwdcní jednotlivých diel sa podieľali 
!\.L Kišor·tOvá-Hubová, ktorá zaspievala J>ics
ne o lúske, (keď predt)•m ich text od .\Jaše 
Ilaľamo,·cj zarecitov al ~ [ikuláš Huba) u v )·
chodoslovenské f udové piesne Y ÚpraYe prÍ
tOmnéhO aulo.-a, Gejza Zelenay u\·iedol pies
n e zo zbierky Sp evy východného Slovensku, 
huslistu Pavol Far·kuš Uspá,·anku a v)·ber 
z Bagatel, u kúžk y z klavírnej tvorby skla
dateľa predviedol ~liloš Yút1a. Napokon Y.O 

symfonického dielu D. Kardoša odptcla r c
produkovune 1. časť z Hrd inskej balady. 

Po umeleckej časti programu sa rozprúdila 
beseda, v ktorej prítomn)• autor odpovedal 
na mnohé otúzky poslucháčov, týkajúce sa 
jeho l\"orby v šeobecne, tvoriv ých zúmerov 
do budúcnosti , tvorivého procesu a jeho 
osobn ého prístupu k nemu . .\lnohé ot<"tzky 
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boli všeobecného rázu, no nechýbali ani kri
tické konkrétne poznámky o organizovaní 
hudobného života v krajoch, kam sa často 
dostávajú g)·čovité programy, ktoré krivia 
a olupujú zdravý cit pre vkus. Vyskytli sa 
aj hlasy nespokojné s propagáciou a uvá
dzaním hudobnej tvorby niektorých našich 
inštitúcii. 

Beseda sa skončila n eskoro v noci a prí
tomní občania i umelci, obdarení kyticami 
kvetov, sa rozchádzali s hrejiv)"ID pocitom, 
že získali niečo, čo bude ich povzbudzovať 
v každodennej práci. Poslucháči mali mož
nosť nazrieť do občianskej i umeleckej inti
mity jedného z popredných československých 
skladateľov a presvedčiť sa, že naši umelci, 
umelci socialistickí, idú ruka v ruke s vlast· 
n ým ľudom. 

KONCERTY SLOVENSKEJ 
FlLHAR.\IÚNIE 

D.< 

Spevácky sbor Slovenskej filharmónie pod 
Yedcním svojho dirigenta Júna Máriu Do
brodinského vystúpil so s\·ojím rozsiahlym 
programom na pn·ej d,·ojici abonentných 
koncertov v dľloch 6. a 7. apríla, ktoré 
usporiadal s ,·äz slo,·cnsk)·ch skladateľ ov a 
Slovenská filharmónia pri príležitosti osláv 
40. v)•ročia založcnia KSC. 

Všímoime si n ajprv zostavenie tohto prí
li š rozsiahleho programu. Popt·i štyroch pre
miérov)·ch skladbách (z tuho 3 cyklov) vy
počuli sme si zo starších naštudovaní zná
mc 4 piesne, ch-a no,·onaštudované cykly 
a jednu picset'L Domnievame sa, že i na
priek snah e po kontraste striedanie ilie! so 
spt·ieYodom (ldavír, harfa alebo orgtm) so 
skladbami ú capella, ako i ženského sboru 
s mužsk)·m alebo zmiešan)•m, kládlo zosta
venie progt·amu koncertu Speváckeho sb oru 
Slovens);ej filharmónie príliš veľké nároky 
nielen na poslucháča, ale aj na interpretov. 
Podfa nášho názoru mohla sa napr. odlo
žiť premiéra Ebenovho cyklu " H orkú hlina" 
i napriek tomu, že ju sprc,·údzal organ, na 
niektorý z ďalších koncet·tov, alebo sa mala 
zaradiť d o pn·ej polo,·icc programu, pričom 
su m ohlo v~·pustiť pár skladieb. 

Zostavenie programu sborovej tvorby nie 
je )JI"Úvc najfahsiu vec, ale treba si uvcdo
mif, že tento hudobn ý žúner si u nás, žiaľ, 
este stále musí prcbojovúntť cestu k be.l
nélllll koncertnému divákovi. 

Vý kon sbom oproti vlattUjšku ukázal zrej
mú yzostupnú líniu najmä v oblasti tech
túckcj a d ynamickej, no v niektor)·ch re
gistroch (najmä v pimlissimách) sa miestu-

mi z času n a čas vyskytli hluch é miesta 
a aj v pléne by sa dal docieliť ešte mohut
nejší z,·uk. Odstránenie týchto nedosta tkov 
je však podfa nášho n ázoru predovšctk)·m 
otázk ou individuúlnej technickej prípravy 
jednot~v)·ch spevákov. . . . . . 

SúdJUc podľa pred chadzaJUCtch vykonov 
i úrovne na tejto d,·ojici koncertov, práca 
J. M. Dobrodinského inklinuje najmä k od
stdtneniu t)·chto čiastkových n edostatko,·. 
z roka na rok sa zlepšuje zrozumiteľnosť 
tc.xtu, presnosť a čistota nástupov, detailne 
vypracovaná dy namická forma - krásne, 
tvárne postupné narastanie crescenda a na
opak. Dobrodinský je typ dirigenta, ktorý 
su predovšetk)•m snaží verne tlmočiť po
žiadavky skladateľa, pričom zatláča svoju 
individualitu do pozadia, čo zvádza k mien
ke, že jeho podaniu chýba punc osobitosti. 

Optimistická, majestátna revolučná robot
nícka piese•'í "Májová h ymna" (pochádza
júca z čias pred prvou svetovou vojnou) 
v úprave Zdenka Mikulu pre miešaný sbor 
s patetickým klavírnym sprievodom v p o
daní Ladislava Holáska, otvorila program 
vystúpenia i\liešaného sboru. Vystriedala ju 
viac meditatívne lyrická "Zimná cesta" od 
\". Scbalina, známa už z predošlých koncer
tov. 

So zaslúžen)·m vrelým ohlasom sa stretla 
pozoruhodná, inYenčne svieža a vtipná 
" Eúbostná sonatína" l\lilanu Nováka pre 
ženský sbor, ktorá dokumentovala vyspc
losf sborovej techniky autora a jeho vrúc
ny vzťah k životu. V štyroch rozsahom 
neveľkých častiach na text Eleny Králiko
vej dosiahol Novák úspešné a priliehavé 
zobrazenie nežného pôvabu u slastného čara 
viacerých stupt'íov lásky. Dielko svojou 
krehkosťou, zdravou lyrikou, priliehavou a 
prístupnou hudobnou rečou patrilo nespor
ne k najväčším kladom programu. 

V Janáčkových "Hrudčanských pies•'íach" 
v~·zncl výkon sbom v "Zlatej uličke" tro
chu šedo a plocho. Naproti tomu v "Bel
ved eri" zaujal popri muzikálnom výkone 
sboru i precítený, technicky vysp elý, ko
morne laden )' , kultiv ovaný výkon sopra
nistky Cecílie Lévaiovej. Od podania Jaro
slava Kliku (harfa) sme očakávali hlbšie 
p~chopenie základnej nálady skladby a 
mtcstarni i bezpečnejšie technické zd údnu
tie. 

Rozsiahle dielo Ju raja Pospišila · "Mar
gita a Besná" na te.xt Bottovej balady po
chádza ešte z čias jeho štúdiu na VSl\IU 
u profesora Cikkera. Veľkým handicapom 
mladého skladateľa bol fakt, že pôvodný 
orchestrálny part musel odznieť v úprave 

pre 4-ručný klavír (Hilda Maršálková, La· 
disluv Holásek) , ktorý i napriek úpornej 
snahe a svedomitej príprave pianistov n e
mohol konkurovať pestrejšej palete a väč
ším v)'razovým schopnostiam orchestrálnych 
nástrojov. Pospíšil ukázal v balade ako 
dobrý žiak svojho profesora zmysel pre 
dramatickú výstavbu, vysp elý stupeň zvlád
nutia náročnej sborovej faktúry, ktorá vy 
chádza z literárnej predlohy a zväčša pri
liehavo podmaľováva prúd deja. Za naj
silnejšie a najúčinnejšie pasáže skladby po
kladáme úseky, zobrazujúce v)•čitky sve
domiu vražednej macoéhy. Táto najťažšia 
oblasť stvárnenia psychologick~-ch stavov 
hrdinov je skladateľovi rozhodne bližšia ako 
hudobné podmaľovávanie baladického deja. 

Pospíšil si zatiaľ ešte nevy tvoril výrazný, 
osobitf sloh ; zrejme sa v tejto skladbe vy
sporiadal (a ú spešne!) so zvládnutím sbo
rovej techniky a viacerých výrazových sfér. 
Nie je typom experimentátora, ktor)• za 
každú cenu hľadá niečo nové a osobité, ale 
v y užíva najlepšie výdobytky sborovej lite
ratúry (predovšetkým Janáčka - jeho v plyv 
bolo najviac cítiť v záverečnej katarzii). 
Rozhodne však ide o výrazný talent, ktorý 
by sa bol ešte úspešnejšie uviedol v inter
pretácii s orchestrom Slovenskej filharmó-
nie. . 

Co sa t)·ka úroYnc interpretácie, treb a roz
hodne pochváliť starostlivú pozornosť, ktorú 
venovali dirigent i sbor vyspelému a sku
točne serióznemu naštudovaniu balady. Vý
kon sopranistky Lévuiovej v tomto diele n e
dosahoval pre pomerne malú prieraznosť 
jej jemného hlasu miestami (plénum sboru) 
lej úrovne ako u Janáčka. Skoda, že pô
vodne programovaná Pet'íašková svoje vy
stúpenie odvolala. Alt Viery Palátovcj j e 
s)·t.y u príjemný, no v malom parte 
sa nemohla výraznej šie prejaviť. Neuspo
kojivý bol výkon bary tonistu Pavla Blahu, 
z rejme značne indisponovaného. 

V druhej polovici programu popri zná· 
m ych sboroch Ferenczyho : "Ako vonia ho
ra", Kálikovho "Sátečka" (sólo C. Lévaiovú 
a H. Porgesová - mezzosoprán) , Sostako
vičovej " l\lájovej piesne" odznela i "Jar", 
jedna z ran)•ch skladieb Ale.'Candra Moyze
sa. 

"Zbojnícke piesne" pre mužský sbor od 
Bohuslava l\lurtinu zaujali svojím prostým, 
nefalšovaným, zrozumiteľn)•m a krásnym, 
pr itom však majstrovsky vysp elým prístu
pom k ľudovej poézii. Ich uvedenie patrilo 
nesporne k najsilnejším zážitkom večera. 

Tri sbory pod názvom " Ho.l·ká hlina" na 
slová Jaroslava Seifertu od mladého české-
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Hans Swarows kl s macJarským klaviristom Mlhá
lyom Bäcberom Foto: J . Herec 

ho skladateľa Petra Ebena pre miešaný sbor, 
barytónové sólo (Pavol Blaho) a organ (.Ján 
Yalach) odzneli ako predposledné číslo prog
ramu. c,·klus tematicky čerpá a . výstižne 
hudobne · charukterizujc pochmúrne, nešťast
né obdobie národa v období ~lnlchova. Po
dľa nášho názoru mala sa na predposledné 
miesto zaradiť - ak už - tak len jedna 
časť, pretože tri sbory, i keď iste zaujímavé 
a dramaticky účinné, no zväčša pochmúr
neho, tragického výrazu, napriek zaniete
nému organovému sprievodu .J. Valacha ne
bolo obecenstvo schopné pri tak dlhom 
programe intenzívnej šie vrúmať. 

Silný zážitok pripravil návštevníkom kon
certov hosťujúci rakúsky umelec Hans Swa
rowski ktorv dirigoval orchester Slovenskej 
filhar~ónie ·13. a 14. apríla. Uviedol prog
ram, s ktorým toto teleso vystúpi v rámci 
med.zinárodného hudobného festivalu "Praž
ská j ar". 

Swarowski je typ zdravo muzikálne cítia
ceho dirigenta, ktorý svoju prácu s orches-
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trom zameriava na účinnú celkovú výstav
bu; vie držať orchester v napätí od prvého 
po posledný takt. Uniknú mu sem-tam síce 
nejaké detailiky, ale celkové emocionálne 
pôsobenie jeho strhujúcej interpretácie 
" preváži" tie to nepatrné kazy. 

V Brahmsovej I. symfónii, ktorej zarade
nie na začiatok programu pokladáme za 
veľmi vhodné pre úspešné vyznenie večera, 
demonštroval Swarowski v okrajov)'ch čas
tiach veľmi podarene svoje schopnosti pre 
účinnú dramatickú v)·stavbu, pre logické na
rastanie a uvoľt10vanic výrazového napätia. 

Správnym pomerom mierne vzrušeného 
v)·razu skôr tanečných ako ly rických stred
n\·ch častí vYtvoril účinný kontrast drama
ti~ky viac V);hrotcnému finále. 

Symfonická báscit "Don .Juan" op. 20 
Richarda Straussa dala naproti tomu rakús
kemu . dirigentovi plnú možnosť rozpútať 
živelnú strá nku svojich tvorivých schopnosti. 
Pri koncepcii diela plne vychádzal z prog
ramu. V porovnaJÚ s Masurovou interpretá
ciou Swarowski temer až preexponoval vy
stihnutie nesputnaných síl mladistvej ener
gie hrdinu. Pod jeho taktovkou sa orchester 
vypäl skutočne k mohutnému, plnému, ty
picky straussovskému zvuku. 

i\laďarsk )' pianista ~lihály Bächer spolu
účinkoval na koncerte ako sólista v Liszta
vej parafráze na sekvenciu Dies irae, známu 
pod menom "Tanec mŕtvych". Toto dielo 
sa pomerne málo hráva, a preto z tohto 
aspektu treba kvitovať jeho uvedenie. Podľa 
nášho názoru neprináša však po hudobnej 
stránke okrem samoúčelnej Yirtuozity a 
dramatického, často pree..-xponovaného pá
tosu, nášmu divákovi nič nového. Niekoľko, 
hoci i vydaren)·ch ly rick)·ch úsekov, by 
sotva stačilo vyvážiť lesk prázdnej brilant
nosti. 

~Iihály Bächer disponuje veľkými tech
nick)-mi i zvukovými možnosťami, no v 
tejto výrazove príliš jednostranne zamera
nej skladbe nemohol v plnej miere rozvinúť 
svoje koncepčné ani výrazové schopnosti. 

Ladislav Slovák vystúpil v dlíoch 20. a 22. 
apríla s orchestrom Slovenskej filharmónie 
na slá,·nostnom koncerte, usporiadanom v 
rámci osláv 40. výročia vzniku KSC. Na 
programe odznela v prvej polovici l. sym
fónia op. 10 - mladistvé dielo Dimitrija 
Sostakoviča . Sirokú paletu výrazov od g\"o
teskného cez lyrický s nádychom mclim
chólic až po slávnostný, mladistvo jasavý 
záver našla v Slovákovi najpovolanejšieho 
dirigenta. I keď možnosť vyžívať sa v te~to 
symfónii vo väčších dramatických konfhk
toch dirigent nemá, s pozoruhodným zmys-

lom vystihol jej mladistvý pôvab. Interpre
tácia tohto diela patrí k nov)-m veľkým 
úspechom nášho dirigenta na pódiu SF. 

Ako ďalšie číslo vybral si Slovák III. 
symfóniu op. 55 - Eroicu Ludwiga van 
Beethovena, známu v dejinách hudby ako 
zvýraznenie hrdinského úsilia v tedajšej spo
ločnosti po doby tí práv za ľudskú dôstoj
nosť a slobodu, dielo vyjadrujúce veľký re
volucn)· prelom epochy feudalizmu a kapita
lizmu. I Slovákovu koncepcia vychádzala 
z tohto revolučného programu : zo stuptto
vania heroického v)"I'azu a z narastajúcej 
strhujúcej údernosti l. časti. Smútočná II. 
čas( sa ,. Slovákovom podaní (najmä na 
sobotiíajšom koncerte - oproti štvr tkovému 
omnoho vydarenejšom), stala realistickým 
zobrazením všeľudského žiaľu nad krutou 
a neúprosnou tragikou smrti. V súhre troš
ku neisté, no prudké a vzrušujúce scher.w 
v\·znclo ako jasn )· a účinný protiklad elégie 
p;·edchádzajúcej časti . V IV. časti Slovák 
účinne yyzdvihol tvrdosť úvodnej myšlien
ky, z ktorej vybudoval skladateľ viac va
riácií. I záverečnej apoteóze dodal tento 
umelec slávnostnú monumentalitu, oslavujú
eu voľnosť a slobodu ľudstva. 

O tom, že žáner komornej hudby sa u 
nášho obecenstva teší veľkej obľube, pre
svedčilo 27. a 28. apríla vystúpenie Ceského 
komorného orchestra na čele s umeleckým 
vedúcim - Talichovým žiakom - Jozefom 
Vlachom. 

Tento súbor 22 hráčov charakterizuje pre
dovšetkým zdravé, nadšené muzikálne cí
tenie, solídna súhra (nie však bez nepatr
n5·ch kazov), plný a sýty, no nie celkom 
dokonale vyvážený zvuk (2 kontrabasy ako
bv chceli vyvážiť svoje malé obsadenie hut
n~jším zvukov)•m nánosom). Siroká dyna
mická paleta a zmysel pre zvuk patria k 
najsilnejším strá nkam tohto kvalitného en
semblu. Zaujímavé bolo porovnávať rozäiely 
vo voľbe tempa v tej istej časti (badateľné 
najmä pri zopakovanom Preste Mozartovho 
"Divertimenta"). 

Prvú polovicu programu vyplnila Vival
diho "Sinfoniu in G", kde hráči uplatnili 
zmysel pre kontrastný princíp barokového 
echa. S nevšedným zanieterúm a klasickou 
vyváženosťou podali "Symfóniu B dur" od 
Jiŕího Bendu, predstaviteľa českej emigrant
skej generácie, pripravujúcej klasicizmus. 

Záverom odznelo už z Bílkovho podania 
dobre známe " Divertimento D dur", (Koch
lov zoznam č. 136) od W . A. Mozarta, v 
ktorom okrem tempove nevyrovnaného fi
nále uplatnili svoje poľíatie striedmej klasic
kej agogiky a dynamickej formy , zameranej 

skôr na celok ako na detailnú vybrúsenosť. 
Zásluhou dlhšej, sústavnejšej práce, vyš

šej technickej vyspelosti a, pochopiteľne, i 
dokonalejšej súhry podali Mozarta zrelšie 
ako hráči Komorného orchestra Slovenskej 
filharmónie. 

Priam talichovsky príznačn)· zmysel a cit 
pre zvukovosť, pre čo najširšiu paletu fa
rieb, jemne oatiettOvanú dynamiku a zmy
sel pre temperament i ly riku ukázal Ceský 
komorný orchester v Dvoiákovej serenáde 
op. 22. Umelecký •·ozlet fantázie a zároveft 
prostota výrazu si v tomto najúspešnejšom 
čísle večera plne získali ·srdcia divákov, 
ktorí si vynútili početné prídavky (.Janáček, 
Mozart). 

Vlado Cižih 

RECITAL SAMA KOVAR.A 

Po svojom chopinovskom progran1e v je
seni minulého roku predstavil sa Samo 
Kováiľ bratislavskej verejnosti druh)• raz v 
tejto sezóne celovečerným koncertom v rám
ci utorkových večierkov KDK dt'ía 25. aprí
la v Koncertnej sieni Cs. rozhlasu. Umelec 
sa neobjavil na koncertných pódiách už 
viac rokov. Predviesť hneď dva recitalové 
programy pred náročným bratislavským obe
censtvom znamená značný fyzický a najmä 
nervový nápor. To sa napokon prejavilo 
práve v dmí tohto druhého koncertu akút
nymi bolesťami v pravej nohe: namáha
vými krokmi nastúpil umelec temer ako 
chorý k svojmu nástroju. Ze v tomto stave 
predsa len vydarene absolvoval celý prog
ram koncertu, nech slúži za vzor najmä te
rajšej mladšej generácii, ktorá nieked y prí
liš ochotne odloží koncertný termín pre hoc
aké menšie indispozície. Obecenstvo s uspo
kojetúm kvitovalo Ková rovu odhodlanosť a 
odpustilo mu niektoré nedostatky, zavinené 
týmto stavom. Veď človek nie j e stroj a 
koncertný umelec je tiež iha človek! 

Prvá polovica programu nesporne vyvr
cholila v Baladickej suite Eugena Suchol"ta. 
Tá to znamenitá skladba našla v KováŤovi 
ďalšieho oddaného interpreta. V Bachovej 
rozsiahlej Toccate a fúge C dur snažil sa 
pianista azda nadmerne vyzdvihnúť pôvod
nú organovú koncepciu diela ; dve Scarlatti
ho sonáty ako úvodné číslo koncertu trpeli 
rytmick)'111Í nepresnosťami , zapríčinen)'llli 
azda začiatočnou nervozitou. Druhá polovica 
koncertu nedosial1la úroveň prvej, najmä vo 
Franckovi (Prélude, Choral et Fugue) bolo 
badať isté znaky únavy. No treba sa zmie
niť o solídnej a plastickej interpretácii 
Franckovej i Bachovej fúgy. Chopinova Ma-
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zúrkn hola v SVOJeJ úderovej rytmickej 
koncepcii mimoriadne, až nechopinovsky 
tvrdá a záverečná Etuda a mol (Búrka) 
mohla byť podaná s väčšim elánom a tem
pom, čo však možno ťažko žiadať od umel
ca v zlom zdravotnom stave. 

Vcelku možno povedať, že pri S\'Ojej vy
trvalosti a usilovnosti, spojenej so spoľahli
v)·m pamäťovým fondom a zdravou tech
nikou, môže Samo Kovái· ešte veľa urobiť 
pre našu pianistiku, najmä na poli sloven
skej klavírnej tvorby, ktorá mu zjavne naj
lepšie vyhovuje. 

Rudolf Macudzinski 

VII. PREHLIADKA KONCERTN};:HO 
UMENIA OCA~II MLAD"?CH 

\' dľwch 16.-23. apríla sa v Prahe už 
po siedmy raz konala celoštátna prehliad
ka koncertného umenia, na ktorej sa naša 
verejnosť oboznámila s výsledkami práce 
popredn)•ch českých a slovenských koncert
ných umelcov. Na deviatich koncertoch pre
hliadky, ktorú usporiadala sekcia koncert
nÝch umelcov Sväzu československých skla
d~teľov, sa podieľali umelci rôznych odbo
rov, reprezentujúci či už sólistickú alebo 
komornú hru. 
Poslucháčom inštrumentálnej katedry bra

tislavskej VSMU umožnilo vedenie školy 
zúčastniť sa na prehliadke, no, žiaľ, nie od 
prvého dr1a, a tak bol obraz prehliadky o
chudobncn~· o prvé, nepochybne tiež zaují
mavé koncerty. Účasť na ďalšieh šiestich 
koncertoch bola však pre poslucháčov cen
n}'Ill zážitkom a dobrou školou súčasného 
interpretačného umenia. 

Bolo by ťažké pokúsiť sa hodnotiť v)·ko
ny takého veľkého počtu účinkujúcich a ani 
to nie je cieľ tohto príspevku. Veď na pre
hliadke sa zúčastnili naši poprední umelci, 
ktorí majú zvučné meno nielen u nás, ale 
i v zahraničí. Preto spomenieme iba nie
ktorých umelcov, ktorí upútali našu pozor
nosť zaujímavým momentom v svojom vý
kone alebo uvedením diela, ktoré si nítro
kuje mimoriadne interpretačné požiadavky 
alebo je u nás málo známe a jeho uvedenie 
možno považovať za podnetn)• čin. 

Jedným z takýchto umelcov bol prof. 
František Maxián, laureát štátnej ceny, kto
r)· predviedol málo hrané a veľmi náročné 
dielo ,.i\Iacbeth a čarodejnice" od B. Sme
tanu. Prof. Maxián hral s jasavým rozma
chom, technicky suverénne, štýlove doko
nale a presvedčivo. Vystúpenie klaviristu 
Ilju Hurníka bolo poznamenané jeho skla-
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datefskou činnosťou. Hurnik predniesol die
la Leoša Janáčka, Sonátu 1. X. 1905 a vý
ber skladieb z cyklu "Po zarostlém chodníč
ku". Janáčkovská interpretačná tradícia je 
iba v štádiu zrodu. Nieto ešte žiadnych 
pevných noriem a zväčša ani tzv. "klasic
kých" interpretácií. Je preto namieste po
znamenať, že Hurníkovo vystúpenie charak
terizovala premyslenosť, štýlovosť podania 
a najmä zmysel pre jasnú formovú vý
stavbu. 

Nemalú úlohu si vytýčil prof. Miloš SádJo, 
keď vystúpil so "Sonátou pre violončelo 
sólo" od Zoltána Kodálya. Sonáta je ne
smierne náročná, patrí medzi najťažšie diela 
vo violončelovej literatúre. Preto treba vy
zdvihnúť výkon prof. M. SádJa, ktorého in
terpretácia sonáty je znamenitá. Dalším v)•
znamným dielom violončelovej literatúry, 
ktoré nn prehliadke odznelo, bola Sonáta 
pre violončelo a klavír od D. Sostakoviča. 
V)•kon dvojice Stanislav Apolin (čelo) a Ra
doslav Kvapil (klavír) bol viac ako pozo
ruhodný. To najcennejšie, čo sme na ich 
hre mohli pozorovať, je skvelý zmysel pre 
súhru a najmä pre kuJúvovaný a skutočne 
komorný prejav. 

Zo spevákov podal pozoruhodný výkon 
Jindrich Jindrák v štyroch piest'lach Vítéz
slava Nováka Nočné nálady. Hlasový fond, 
bezpečná intonácia, plynulé prechody medzi 
jednotlivými registrami, značná dynamická 
škála, to sú pre Jindráka samozrejmé veci. 
Ak k nim pridáme vzácny zmysel pre ko
morný spev a kultivovanosť prejavu, dosta
neme predstavu o Jindrákovom výkone, kto
rý bol rovnocenne sprevádzaný Vl. Menclom. 
Päť piesní Richarda '1-Vagnera na texty 

Matildy Wesebdonckovcj predniesla s ver
kým zanietenim národná umelkyr'la Marta 
Krásová, ktorá nedávno oslávila šesťdesiat
ku v plnej tvorivej sile. Subjektívna lyrika 
týchto piesní mimoriadne vyhovovala natu
relu tejto umelkyne. Vynikajúcim partnerom 
Krásovcj bol prof. Alfréd Holeček pri kla
víri. 

Z komorných súborov sa v odbore sláči
kových kvartet zúčastnili prehliadky Janáč
kovo, Vlachovo a Bratislavské kvarteto. O 
kvalitách janáčkovcov a vlachovcov sa na
ozaj netreba šíriť. Sú to vynikaj úce te!esá, 
úspešne reprezentujúce naše koncertné ume
nie aj v zahraničí. Chceli by sme sa však 
zmieniť o výkone Bratislavského kvarteta, 
ktoré prednieslo u nás málo známe IV. sláči
kové kvarteto Bélu Bnrtóka. Interpretácia 
Bartókov),ch kvartet je veľmi náročná kom
plikovanosťou rytmickej výstavby, intonač
nými problémami, ktoré sú dôsledkom ne-

obvyklosti melodickej i harononi<"kcj zložky, 
ako aj špcciľicl<~·mi technick~•ni a zvuko
, .).,ni finesami , ktoré Bartók tak rád použí
\'a. J e preto pot ešiteľné, že sa práve Bra
tislavčania podujali na túto náročnú úlohu 
a zdádli ju skutočne dob•·e. 1'\avyšc vykonali 
záslužný čin, že pred\'iedli dielo autora síce 
s,·etoYého, u nás však, žiaľ , tak málo lu·a
ného. 

Zá,·crcčný koncert prehliadky bol veno
, ·an\· dielam so sprie,·odom orchestra. Po
dicľ'ala sn na ľiom Ceská filharmónia pod 
taktovkou Karla Ančerla, lnuretltn štátnej 
ceny. Sólistami Yečera boli Bruno Bčlčík, 
Josef Chucho·o a prof. Fmntišek Rauch. Úro
\'Crí tohto koncertu bola vynikajúca a účasť 
na iíom pato·ila medzi najväčšie zážitky pre
hliadky. Výkony všetkých sólistov boli vy
nikajúce, no nemožno nevyzdvihnúť aspoň 
Josefa Chuchra, ktorý podal v DYorákovom 
koncerte v)·kon, ktor)' je neobvykl)· aj v 
jeho lwnceo·tnej kariére. 

Úrove•·, prehliadky bola okrem mal)•ch 
\' )'llimiek skutočne Yynikajúca. i\Iy všetci, 
posluchá<'-i inštrumentúlnej katedry, sme 
boli rndi, že sme sa mohli tohto podujatia 
zúčastniť. Účasť na prehliadke bola praktic
kou školou, akýmsi živým seminárom, kto
rého podnety sa budeme usilovať v plnej 
miere zužitkovať. 

(A. S. ) 

SBOROV1' FESTIVAL BRi\'0 1961 

Po zdarilém vstupním festivalu v minu
lém roce se uskutečnil !etos v Brne festival 
druhý. Stalo se tak ve dnech 8.- 17. dubna. 
Koncepce brnensl<ých festivalu není dána 
ovšem pouze serií sborových konccrltl (po
kud možná jen dobré a velmi dobré úrov
ne), nýbrž je dána též pruvodními nkcemi. 
Tak se každoročne počítá s týdením diri
gentsk)'lll kursem, s konferencemi (seminári) 
o sborové problcmatice a s prehrávkami 
sborové tvorby, periodicky se počítá s vý
stavami o sborovém umení, s tvitrčími sou
téžemi (skladntclskými) a s mezinárodními 
soutéžemi reproduk ' ními, které jsou vlastné 
hla\'ním moúvem festivalu. 

Ka léto značnč široké festivalové bázi se 
!etos uskutečnila konfercnce o dčtském sbo
rovém zpévu, a to ve dnech 7. - 9. IV. J ejí 
prednosti bylo, že účastníci konference mohli 
hospito\'at ve zkouškách našich špičkových 
detsk),ch sború a že mohli být pfítomni 
i jejich festivalovým koncertum. Konferen
ce se zúčastnilo pres 100 pracovníku z celé 
republiky a její výsledky byly ve Iormč 

resoluce rozeslány všem odpovčdným insti
tucím, organisacím ap. 

Jinou prttvodní akci festivalu byl dirigent
ský (sbormistrovsk)•) kurs, jehož se zúčast
nilo na 25 frekventanltl. Probíhal od 9. do 
18. IV. (paralelné s koncerty) a vcdli jej 
- podobné jako zmínenou konferenci -
naši pľední odborníci: J . Soupnl, J. Plavec, 
Zb. Mrkos, K. I·lradil, J. Fiala, i\I. Venhoda, 
B. Valnšťan, Zd. i\fikuJa, Ed. Hrubeš, L. 
Vrtal. (Konferenci vedli: J . Lcdeč, F . Lý
sck, i\l. Kiihnová, K. Hradil , A. Tučapský, 
Zd. Kaňák, B. Spindra, J. llcnde aj .) 

Pokud jde o samotný festival, jcnž je 
určen prozatím toliko souborúm amatérským, 
sestával !etos z de\'íti koncertu (dobre na
vštívených!), z nich ž poslední byl vénován 
t.O. výročí KSC (m. j. československá pre
miéra Kabalevského kantát y Lcninovci). Na 
8 vlastních fesúvalových koncertech se pak 
podílelo 16 peveckých souború, z nichž 2 
byly slovenské (SSSU a Technik) , 3 české 
(Kiihnuv detsk)· sbor, PSCU - J. Plavec 
a PSP učitelek - R . Zeman) a ostatní mo
ravské (Vachuv dívčí sbor z Olomouce, 
Dvoŕák z Uh. Brodu - Fr. Vcselka a Slapa
nický dčtský sbor - I. Sedláček) , pri čcmž 
na každém koncertu mel polovinu poi·adu 
soubor brnenský z dúvodu hospodúf-
sk)·ch (VSMU Zb. i\Irkos, Dostalikúv 
detský sbor, Brnenský detsk)• sbor - F•·. 
Lýsek, Bendl - J . Slimáček, FS Beseda 
brnenská - Zb. i\Irkos, Foerster - K. H ra
dil, Radost - D. Spilka a J. Pančík, Mo
ravan - J. Veselka.) Účast jednotlivých 
souboru .i'í<li a i-ídil festivalov~· výbor podle 
zásady, aby se špičková tčlcsn v jednotli
v)•ch ročnících stHdaln (napí·. v r . 1961 
Moravan, v r. 1962 PSMU - atp.). Podle 
oboru pak byly soubory zastonpeny takto: 
4 detské, 3 ženské, 4 mužské. 5 smíšcných 
(nepočftfune-li poslední spolcčný koncert se 

sborem konservatornlm, se ZPS Krásnohorskú 
a se Stútní Iilharmonií - vedie již dľíve 
angažovan)·ch tčles: Dostalíkuv a Lýskt"n
sbor, Bendl, Radost a FS Beseda brnčnská) . 

Dramaturgie festivalu, j enž je ve své pod
state zamčľen na kvality I'Cprodukční, byla 
dána požadnvkem: 50 % klasického odkazu 
českého a slovenského, 25 % klasické vo
kálni polyfonie a 25 % tvorby současné. 
Tento nový požadnvck nebyl vždy zcela do
držen, zvlášte \'C vokálni polyfonii , zatímco 
byl pľekročen ve tvorbe současné, z níž m. 
j . zaznelo na festivalu 24 sborových premiér 
- samoúejmé kvalit nestejných. 

Z výkonu jednotliv)'ch souboru st{tly opčt 
neJvyse sbory brnenské (.\!oravan, VS:.\IU, 
Lýskuv sbor aj.), což zno,·u potvr.wje pr-

285 



Spevácky sbor slovens kých učlterov s dirigentom Jurajom Haluzlckým na Sborovom festivale Brno 1961 
Foto: J . Hochm.., 

YenstYÍ :\[oravy v tomto oboru a nemene 
i oprávnenost Brna, jakožto sídla techto 
Yýznamn)·ch sborov)•ch festivalu , na nichž 
je účast pro pevecké sbory už dnes včcí 
umelecké cti. 

Pohližíme-li na Sborový festival Brno 
1961, vedený heslem Zpevcm k srdcím ná
rodu !, jako na celek, jeví se nám jako pozo
ruhodný a záslužný umelecko-or·ganisační 

cm, hodný sousti'edeného pozoru i péče . V 
pi'íštím roce, t. j. ve III. festivalovém roč
niku, m ají se ho již zúčastnil prvé soubory 
zahraniční. Prejeme mladému a odvážnému 
festivalu, aby se mu tento zámer podai'il, 
aby u tvrdil a potvrzoYal pak i nadále po
sici československé sborové Yelmoci. 

Zd. Zouhar 

OT VÄR ACI KONCERT KOSICKEJ H UDOBNEJ JARI 

Xa úvod nom koncerte K I.TJ prcdslavila sa 
košickému publiku bulharská klaviristka 
Tamara Jankova, nositeľka štátnej ceny J u
raja Dimitrova, a Košický rozhlasový or
chester za dirigovania Vojtecha Adam ca. 
Početné publikum odchádzalo však s veľmi 
zmiešan}-mi dojmami. Skl amaním bol naj
mii výkon sólistky, ktorá ostala mnoho dlžná 
~vojej povesti. 

Ako prvú zalnal Košick )· rozhlasový or-

286 

chester Slúvnostnú p redohru J. L. Bellu. In
l•.•rprctúcii možno vyčítať zvukovú nevyvá
·l.~?nosť nústrojových skupín, keď najmä ple
chy neorgau icky vyčnievali nad ostatný 
orchester. Po tomto čísle nasledoval Beet
hovenov Klavírny koncert č. 5 E s dur op. 
73. Ziaľ, treba konštatovať, že sólistka ne
podala ani len priemern)' výkon. Celý 
koncert vyznel šedivo a fádne. Vôbec ne
bola zv)rrazncná heroičnosť J. casti, kde 

interpretka pôsobila dojmom fyzickej ne
vládnosti. Ciastočnc prijateľná a premyslená 
sa zdala len d r·uhá časť ; tej však možno 
vyčítaC romantizujúco-lyrizujúcu koncepciu. 
v' rr l. čas t i dosť rušivo pôsobili technické 
chyby. Z celého koncertu vyzneli pck~c 
Jen miesta, kde m ohla J ankova uplatnrť 
svoju perli vú prstovú techniku . Vo väčších 
skokoch bola neistú. O lo p rekvapivejsic 
pôsobilo. pridá,·anie Lisztovej transkripc!e 
Paganinrho La Campanelly no hrala Jll 
0 polovicu pomalšie, než je zvykom, a ešte 
aj tak to bol v )·kon technicky labilný (spo
maľovanie exponovanýcl_1 miest). Až v dru
hom prídavku, Chopinovom Nokturne cis 
mol, ukázala J ankova technicky i štýlove 
hodnotný prednes. Uplatnila v ňom najmä 
svoj zmysel pre lyričnosť. Dolo azda naj
lepšie číslo večera. 

Na nie najlepšom dojme z Beetlwveno,-
ho koncertu nesie vinu aj orchester , ktorý 
hral vefri1i nepresne a nastupoval pravi
delne s jedno- až d vojrlob)·m oneskorením 
za sólisikou. ~epôsobili dobre ani h rubé 
in lorw<· né chyby dychov a technicky kostr
balú hm sl áčiko,·. Dirigent sa nesnažil o 
pozdvihnulie or·chestra na rovnopr{tvnu sym
fonickú zložku so sólovým nástrojom . Celý 
sprievod bol dynamicky veľmi plochý. Cha
bá bola i tek tonika skladby. 

Po prestávke odznela Symfónia h mol 
(Bohatierska) Alexandra Borodina. Výkon 
orchestra v tom to diele bol vcelk u uspoko
jiv)·, no nemožno nespomenúť dosť častú 
d istonáciu nástrojových sk-upin, niektoré 
oneskorené nástupy a iné menšie technické 
nedostatky. Po stránke výstavby žiadala by 
sa väčšia vyrovnanosť , dômyselnejšie nará
banie so zvukom a plastickejšie modelova
nie dominantn:)rch úsekov diela. (li) 

VY1\ IKAJ0CI SOVIETSKY KLAVIRISTA 
V KOSICIACH 

Anton Ginzburg, mladý sovietsky klavírny 
umelec, nie je Košičanom neznámy; pred
sta,·il sa už predvlani ako skvelý partner 
huslistu Igora Oistracha. Tentoraz (5. apríla 
1961) ukázal svoje umenie na samostatnom 
koncerte ešte z viacerých pohľadov. Mozart, 
Prokofiev, Janáček, Debussy a Liszt, to je 
program, na k torom ozaj možno ohodno
li ť umelecké kvality klaviristu. Už v úvod
nej ~ lozartovej Sonáte D dur ukázal Ginz
burg jemné štýlové cítenie a precíznu p rslo
vú techniku. Ako však zahral Prokofievovu 
8. sonálu B dur· op. 84., to vyžaduje slová 
najväčšieho uznania a obdivu. Kolosálna 

stavba polyfónne b ()hato rozvetveného die
la, plného dramatických vzruchov-ozvien 
veľkej vojny, počas ktorej skladateľ dielo 
komponoval, stavia interpreta pred obrov
ské úlohy. Ginzburg neostal dielu nič dlžn)• 
a vyťažil z neho po všetkých stránkach 
ma.-ximum. Predovšetkým zvládol nesmierne 
ťažké dielo dokonale technicky - suvereni
ta techn ická mu potom dovolila koncentro
vať sa na výstavbu rozsiahlych hudobn)•ch 
plôch. Vedel poslucháča (aj na opakova
nom koncerte druhý deň, keď obecenstvo 
tvorila prevažne mládež) udržať po celý čas 
v napä tí. P rokofievova sonála bola umelec
ky i vonka jšou odozvou u publika vyvrcho
lením večera a ešte dlho nám ostane v pa
mäti talt, ako ostávajú len ozaj silné ume
lecké záži tky. 

H udobné obrazy L. Janáčka (V hmlách) 
a Debussyho (Prelúdiá) podal Ginzburg s 
veľkou zvukovofarebnou fantáziou. Dve bri
lantne p redvedené Lisztove diela (Zasnúbe
nie a Mefisto-valčík) , mali progran1 uza
vrieť, no obecenstvo si V)''Ilútilo ďalší kon
cert z prídavkov. 

O úspechu Ginzburgovho recitalu najjas
nejšou rečou hovorí fakt, že koncer·t sa mu
sel na druhý det1 opakovať (v podstate s 
týmže p rogramom) a m al opäť peknú ná
vštevu. Po tomto koncerte neváhame zaradiť 
A. Ginzburga napriek jeho mladosti do pr
vej garnitúry sovietskych klavir istov. Tým 
j e, myslím, povedané viac, než by povedal 
dlhý rad superlatívov. R. Skŕepek 

ABSOLVENTSKE KONCERTY 
STÄT~EHO KONZERVATORIA 

V KOSICIACH 

Ukazo,·ateľom odborného a umeleckého 
rastu hudobnej mládeže na východnom Slo
vensku si'r každoročné absolventské koncer
ty Stá tneho konzervatória v Košiciach. Tá
lo stredn á hudobná škola dodáva hudobno
osvetovému a hudobno-umeleckému životu 
na východnom Slovensku čoraz viac absol
ventov. V školskom roku 1960/61 absolvo
valo 29 žiakov, z ktorých 17 absolvovalo na 
šty roch verejných absolventských koncer
toch v sále PKO Slovan (7., 13., 21. marca 
a 7. apríla 1961). 

Z klaviristov najviac na seba upozornili 
K. Scholtzová z triedy M. Gabešovej ume
lecky zrel)•m p red nesom Debussyho Suite 
Bcrgamasque, ?ll onika Veseličová v Kabalev
ského Klavírnom koncerte a Eva Skalská 
(obe z triedy M. Reitrovej) v Griegovom 
Klavírnom koncerte a mol. Z huslistov upo-
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zomil na seba najmä L. Očič (z triedy K. 
Takáča) so Sucho•'íovou Fantáziou pre husle 
a orchester a M. Kán (z triedy F. Vodičku) 
v Bruchovom Koncerte pre husle a orches
ter g mol. Oddelenie d ychov)rch nástrojov 
reprezentovali K. Klocaň (z triedy H. Schrei
be.-a) s \Ycbcro\"ým IL kon certom pre kla
rine t a orchester a A. Kudla (z triedy V. 
Adamíra) s Händlo\")·m koncertom g m ol 
pre hoboj a orchester. Z pomerne počet
ného oddelenia hry na akonleón naj,·iae 
vy nikol Y. Cuchran (z triedy J. Salaja) v 
Ondmšovom Koncertantnom triptychu p•·e 
akordeón a orchester. Yšetky absolventské 
vystúpenia nn verejných koncertoch podali 
dókaz o SYedomitej p1·áci nčitefov i i:iakov. 
Tohoročné absolventské koncerty v Ko

šiciach boli obohatením celkového koncert
ného života už tý m, že na troch koncertoch 
vystupovali absoh·enti s Košickým rozhla
sovým orchestrom pod taktovkou V. Adam
ca a R . Skrepka, ako aj so školsk)·m orches
trom Státneho konzervatória pod taktovkou 
R . Ski'epka. Ukázalo sn, že práca mlad~·ch 
absolventov s veľk)•m orchestrom kladie na 
nich síce veľké požiadavky (minimálny po
čet orchestrálnych skúšok) , ale je mimo
riadne užitočná pre prcveroYanie ich schop
nosti a pre ich ďalší v)·, ·oj a z hľadiska 
spoločnosti pre vyhľadávanie sóli stick ých 
talentov. V tejto práci treba v Košiciach 
sústavne a s vopred vypracoYan)•m plánom 
pokračovať. - Prínosom absólvllntských 
koncertov bolo aj uvedenie novej skladby 
J. Ondruša: Koncertantn)· triptych pre akor
deón a orchester, ktorý če1·pá námet z boja 
slovenského ľudu proti fašizmu. Dielo bolo 
na koncerte prija té kladne, i keď si v nie
ktorých detailoch iste vyžiada umelecké 
dotiahnutie. mp 

:4.-

K PRE~H'E:RE ~IAÚARSKEHO SDBORU 

V estrádnej hale PKO sa 28. apríla pred
stavil Maďarský umelecký súbor SDV 
CSi\I sl:'tv nostnou }>remiérou, venovanou 
40. výročiu zalozenia KSC. V programe sme 
počuli a Yideli niekoľko čísel z kmet10vého 
reperto;hu súboru, ako aj nové diela v y tvo
rené či nnštudovan é pri tejto príležitosti. 
Program bol rozdelen)• na 2 časti. Prvá 
časť, silne ideovo Yedená, bola vážneho 
charakteru, možno povedať, že bola histo
ricky stavaná. Ideovú líniu udávali tri ta
nečné kompozície, z nich prvá, Ciemolw
m enný lwštiel, čerpala z doby feudalizmu, 
d1·uhú, Pamätní!> hrdinov. z obdobia robot
níckych bojov z čias prvej CSR a tre tia, 
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" Hej, rybári" . zo súčasnej družstevnej ry
bárskej dediny . Tieto tanečné kompozície 
boli doplnené obsahove priliehavými spe
\'áckymi sborov)•mi skladbami. Druhá časť 
bola obsahove menej náročná, veselá, mož
no povedať estrúdneho charakteru v dob
rom zm\'sle slo,·a. 

Progra:m mal správne postavenú líniu a 
umeleckému vedeniu sa tentoraz podarilo 
popri maďarskom národnom charaktere 
vtlačiť jej i pečať proletárskeho internacio
nalizmu, k čomu prispela menovite tanečná 
kompozícia Pamätník hrdinov a niekoľko 
sborov, najvýraznejšie znamenitý sbor Ván
dora na slová Józsefa Attilu "Vrav, v čo 
do::;rieva tahý údel". 
Tanečný obraz " PamUtník hrdinov" je 

pomerne vydaren ý pokus o vyjadrenie hl
bokého obsahu tanečnými prostriedkami. 
Bolo z n eho jasne vidieť, že mladý. nada
n)• choreograf Jozef K vočák pristupoval 
k tejto ťažkej úlohe veľmi zodpovedne a 
hlavne s hlbokou vierou v to, o čom sa 
v diele ho\'orí. Bude ešte potrebné hľada( 
tanečné v)-razové prostriedky, ktoré by boli 
v úplnej harmónii s obsahom. To sa Kvo
čákovi znamenite podarilo v Ciernokamen
nom k oštieli, nie celkom v Pamätníku a 
najmenej v diele Hej , r ybári . Pritom hudba 
Tibora Andrašovana, dokonale tanečná, ob
sallOm a vyjadrovacími prostriedkami v ú
pinO!ll súlade s témou, dáva na to pred
po~lrrdy. 

Spevácky sbor upútal v p1·vej časti najmä 
už spomínaným Vándorov)•m sborom, kto
rý je emocionálne silný, no v interpretácii 
by sa žiadala mohutnejšia dynamická gra
dácia, čím b y sa dosiahol ešte silnejší úči
nok. 

V druhej polovici mali u obecenstva 
najväčš( úspech Kuckov čardáš a Na priad
kach v radostnej a temperamentnej Kvo
čákovej choreografii, d ve Bárdošove piesne 
a prekrásn e ľudové piesne z Medzibrodžia 
v úprave St. Németha-Samorínskeho. 

Premiéra Maďarského ľudového súboru 
bola dôkazom, že tento mladý poloprofe
sionálny súbor od vystúpenia k vystúpe
niu wnelecky rastie. Takmer profesionálna 
úroveň tanečného súboru je výsledkom 
veľkej práce a dôkazom, že títo mladí ľu
dia pracujú s láskou a nadšením. Pod ve
dením sbormajstra G. J. Kucka značne 
stúpla i úrove1'í speváckeho sboru, vyža
duje si v šak ešte v iac prepracovanosti hlav
ne po stránke dynamickej . Najslabším člán
kom súboru - ako konečne u všetkých 
našich súborov - je orchester, hoci v ume
leckej osobnosti dirigenta Ladislava Né-

metha sú tie najlepšie predpoklady. Do
mnic,·am sa, že príčina je v disciplíne čle
nov orchestra. 

Verím, že tento mlad)•, sympatický sú
bor pôjde i na<ľalej svojou osobitou cestou 
a v budúcnosti nás ešte milo prek,·apí. 

J{ov. 

PREMIERA PODDU KELSKI!HO 
UKRAJINSKÉHO ľ.UDOVEHO Sú BORU 

Skutočne radostne a jasa,·o oslávil Pod
dukelský ukrajinský ľudový súbor v Pre
šove U . mája 40. výročie založenia KSC. 
Program, otvorený a uzavretý jasavou La
di:.inského zdravicou " Partiji sláva", pô
sobil ako kytica sviežich lúčnych kvetov, 
preúazan )·ch červenou stuhou. Od prvého 
do posledného čísla v iala z javiska radosť 
a mladosť. Ci to u ž bol Poddukelský po
zdrav alebo hry "Na lúB~e", prosté a plné 
čara, (hudba T. Andrašovana) alebo rázo
,·it~·, brilantný zemplínsk y Cardáš alebo 
s,·ieže ukrajinské ľudové piesne a vtipné 
častušky. 

Potldukelský ukrajinský súbor ide svo
jou vlastnou cestou a hľadú si osobitý štýl 
prejavu. Zatiaľ nejde cestou "ľudového di
vadla" ako naše osta tné súbory, ale snaží 
sa svojím programom prinášať ukrajin
ským spoluobčanom radosť tancom a spe
vom a úsmev pravdivej irónie častuškami. 
Vychádzajúc z dojmov z premiéry mys
lím, že sa im to darí. Svižná a plynulá 
réžia, poetické sprievodné slovo, efektné 
a pritom vkusné kroje Ireny Tonlwvičovej 
a čistá dramaturgická línia programu (dra
maturg Juraj Cimbora), to boli znaky tohto 
pred stavenia. 

Je správne, domnievam sa, že súbor pod 
umeleckým vedením Stefana Ladižinského 
nastúpil túto cestu. Choreografia malých 
žánrových obrázkov je Melánii N emcovei, 
nositeľke vyznamenania "Za vynikajúcu 
prácu", bližšia než choreografia veľkých 
dejov)·ch obrazov . Bolo to vidieť na sklad
be "V deň priateľstva", stavba ktorej bola 
narušená, takže vyznela v troch vyvrcho
leniach. Značný podiel mala však na tom 
Sulelwva hudba. 

I sboru, ktorý pod vedením A. Cígera 
urobil pekný kus práce, lepšie vyšli m en
šie celky , najmä ukrajinské žartovné (zna
menitá sólis tka Maéošhová), ako Davidov
ského rozsiahly náročný sbor "Bandura", 
v ktorom veľmi obťažné sólové party po
trebujú zdatných interpretov. Sólistov sú
boru treba však sústavne a cief a ,·ed ome 

školiť. Treba sa zamyslieť aj nad využitím 
sólistu Prihodu, ktorý má predpoklady ras
lu a mohol by byť využitý aj ináč, nielen 
VO Ytipn)·ch castuškách , i keď ich robí sku
toČne výborne a dosahuje veľk)• úspech u 
obecenstva. 

Napriek svojej sviežosti , elánu a b ez
prostrednosti má tento sympatický súbor 
pred sebou ešte veľ a práce, hlavne po 
stránke technickej dokonalosti umeleckého 
prejaYu, a lo tak v tanci , ako v sborc a 
hlavne v orchestri. Som presvedčená, že do 
budúcej premiéry bude ich prejav i po 
tejto stránke skutočne profesionálny. 

Kov. 

l!CDOBNE SKOLY K 40. VYROCIU 
KSC 

Hudobná škola v Kosiciach a HI. hu
dobná škola v Bratislave v x·ámci družby 
a výmeny skúseností osláYili 40. výročie 
KSC v )•menn)'lni koncertmi v Bratislave a 
v Košiciach. Z v ýkonov Košičanov upo
zornili na seba klaviristka M. Sitárová, 
flautista E. Duhský a čelista V. Cséfalvay 
predvedením \-Veberovho Klavírneho tria, a 
klaviristka Z. Braunová zasa prednesom 
Suchoľíovej Horalskej suity, ďalej akorde
musia D. Harvan jemn)•m a precízny m 
interprctovmúm Elbertovej skladby Dumka 
a tanec, a opäť Duhský vytrilienou techni
kou a krásnym tónom pri predvedení Dop
plerovej Fantázie pre flautu. 

Učitelia III. hudobnej školy z Bratislavy 
predviedli na koncerte v Košiciach Vivaldi
ho Malú symfóniu pre sláčikové n ústroje, 
Bachov Koncert c mol pre dva klavíry a 
sláčikové nástroje, piesne od L. Koželuha 
a H. Purcella, ďalej Koncert Es dur pre 
klavír a sláčikové nástroje od J. Chr. Ba
cha. Po prestávke odznelo Mláde/.nícke 

·concertino J. Kowalsk éh o (sólista E. Wci
dinger), Wieniawského Polonaise briliante 
(E. Turcár), ária P aulíny z Cajko,·ského 
opery Piková dáma (H. R épassyová) a na 
záver skladby pre sláčiky od A. Glazunova, 
D. Sostakoviča a E. Suchm'ía. Z klaviristov
sólistov sa výborne osvedčili učiteľky E. 
Fernerová a V. Neumannová, ktoré spolu 
s členmi Komorného orchestra MDKO pod 
umeleckým vedením J . Kowalského S\'ojou 
nad šenou a precíznou hrou vyvolávali ra
dosť a uznanie vďačného publika. 

Kowalského Mládežnícke concertino pre 
husle a komorný orchester , ktoré sme na 
reprízovan om koncerte 9. apríla v koncert
nej sieni Cs. rozhlasu v BratislaYe počuli 
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po prvý raz s orchestrom, znova potvrdilo 
svoju sviežosť, jednoliatosť koncepcie jed
nodielnej formy so striedaním: Allegro
Andante-Allegro. Dielo zaujalo pregnantnou 
barokovou ry tmikou hlavnej témy, najmä 
však dvofákovsky hrejivou melodičnosťou. 
Skladba vo farbistej a komorne cítenej 
inštrumentácii vyjadruje nový život, napl
nený odhodlanosťou, optimizmom i budo
vateľským elánom našej mládeže. Sólista 
Eduard Weidinger predniesol husľový part 
s takou zanietenosťou a presvedčivosťou, 
že by si toto dielo zaslúž.ilo nahrávku na 
gramofónové dosky. 

J. Samko 

SLOVENSKÉ ROBOTNlCKE P IESNE VO 
SVETLE VEDY 

Slovenská hudobná veda veno,·ala až do
nedávna malú pozornosť robotníckej hudoh
nej kultúre na Slovensku. Príčinu t·_,hto 
možno hľadať najmä v tom, že počet našich _ 
robotníckych spevokolov a najmä robotníc
kych piesni bol čo do množstva podsta tr.b 
nižší ako napr. v Cechácb, ďalej v tom, 
že mnohé pan1iatky a piesne ostali v rl1ko
pisoch a vplyvom nepriazniv)·ch okolnosti 
sa ich veľa stratilo, resp. zabud.lo. Napriek 
spomen11tým dôvodom ostávalo štúdium slo
venskej robotníckej hudobnej kultúry otvo
renou otázkou, ktorá volala po dôkladnom 
štúdiu. V posledných troch rokoch (1958-
1960) nastal v tejto otázke podstatný obrat, 
keďže vyšlo viac diel a štúdií, ktoré sa za
oberajú touto témou a venujú jej patričnú 
po7.ornosť. 

Prvý krok k zhodnoteniu robotníckej pies
ne u nás urobili českí bádatelia Vladimír 
Karbusick)• a Václav P le tka dvoj7.väzkovým 
dielom Délnické písné (Praha, SNI<LHU 
1958). Autori tu zozbierali predovšetkým 
české robotnícke piesne, ale paralelne si· 
všímali aj slovenské robotnícke piesne. Všet
k y piesne uvádzajú s príslušn)'Tili m elódia
mi, variantmi a kritickým aparátom, takže 
dielo je východiskom pre každého českého 
i slovenského bádateľa o robotníckej piesni. 

V časopise Ľudová tvorivosť (1958- 1960) 
u verejnil Július Bateľ sériu príspevkov O 
slovenskej robotníckej piesni. Autor okrem 
známych piesni uvádza viacero robotníckych 
piesní, ktoré zozbieral v okolí Vrútok, Mar
tina a iných miest. Práca m á priekopnícky 
charakter a prináša veľa nového materiálu. 
Od toho istého autora vyšli časopisecké prí
spevky O slovenshej piesni (Slov. hudba 
III. 1959, s. 4.38-443) ; Pieseň bojrLjúca 
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(Ľudový kalendár na rok 1960, s. 156-
157); Robotnícka piesen znovu ožíva (Ka
lendár odborárov na rok 1961, s. 24- 26) · 
Nacvičujeme revolučné piesne (Osvetová 
práca IX. 1939, s. 72- 73) ; Zivot baníkov 
a banícka piesen (Ľud. tvorivosť IV. 1954 
s. 380-381). ' 

Pamiatke priekopníka robotníckej piesne 
na Slovensku - Václava Chl11meckého 
(1861- 1944) venoval samostatnú monogra
fiu Ján Pleva: Václav Chlumechý (Martin, 
Osveta 1958) . Chlumecký už pred rokom 
1914 uverejtloval v Robotníckych novinách 
texty rcvolučn)•ch a robotníckych piesní. 
\'lastné piesne a preklady vydal knižne v 
zbierke Spevník 33 robotníchych piesní 
(Praha 1921). 

Slovenskej robotníckej piesni venoval po
zornos( tiež Pavel Paška v diele Z dejín 
robotníckej osvety na Slovensku, str. 124.-
171 (Osveta 1959) . Autor práce poukazuje 
na význam spevu v ťažkej minulosti slo
venského fudu, na revolučné u·adície fu
dových piesní, na ktoré nadväzujú aj ro
botnícke piesne. 

Pre praktické účely · zostavil Ján Novák 
za spolupráce s Júliusom Bateľom a Cyri
lom Gálom spevníček Svitá nový den. Re
volučnli robotnícke piesne (Bratislava, 
SVKL 1959). Spevník obsahuje 22 najzná
mejších robotníckych piesní domáceho pô
vodu a prekladov, opatren)•ch príslušnou 
melódiou a historickými poznámkami. 
Okrem spevníka publikoval J. Novák štú
diu Začiatky výskumu robotníckej revol"č
nej piesne na Sfo.,enskt' (Slov. hudba III. 
1959, s. 331-332; Ľud. tvorivosť IX. 1959, 
s. 76- 77) . 

P re potreby spevokolov zostavil Bohuslav 
Valašťan Sborníh re\1olučných piesní k 40. 
výročit, Velkei olrtóbrovej socialistickei re
volúcie (Bratislava, Slov. dom ĽUT 1957). 
Sborník obsahuje 43 revolučných - pre
važne sovietskych piesní v slovenskom pre
hlade. 

Otázke robotníckej lmdobnej kultúry a 
spevu na Slovensku venoval pozoruhodnú 
štúdiu dr. Zdenko Nováček v diele Robot
nícke spevolroly na Slovenslm 1872- 1942 
(Bratislava, SAV 1960). Autor na pramcn
nom materiáli sleduje dejiny robotníckych 
spevolw lov na Slovensku, všíma si ich čin
nosť a repertoár. Dielo je doplnené cenným 
fotografick)'111 materiálom, čo je oproti iným 
prácam nesporne prednosť. Recenzie o diele 
priniesli viaceré časopisy (Slov. hudba 1960, 
s. 516 ; Pravda 1961, č. 32; Hud. rozhledy 
1960, s. 1040; Kult. život 1961, č. 2 n i.) 
Okrem knižnej práce publikoval dr. Nová-

ček v časopisoch štúdie K histórii robotníc
kych spevoholov a robotníc/(ei piesne na 
Slovenslw (Ľud. tvorivosť VI. 1956, s. 339-
341); Spevokoly v počiatkoch robotníckeho 
hnutia (l-Iud. rozhledy X. 1957, s. 728-
729). . 

Z celoslovenského seminára o sborovom 
speve, ktorý sa konal v Modre 24.-25. 
októbra 1959, bol vydan)• rozmnožen)· sbor
ník Znej, pieseň viťa::ná (Bratislava, Osvet. 
ústav 1960) , v ktoo·om sú niektoré príspev
l<y venované tiež robotníckym spevokolom 
nn Slovensku. 

Dôkladnou štúdiou, ktorá spracúva dosiaľ 
znínne slovenské revolučné a robotnícke 
piesne, je práca Václava Pletku a Yladimí
ra 1\.arbusického Pŕíspéveh k ''ý:;/wrnu 
slovenshých clélnic/,ých písní (Hudobno
vedné štúdie SAV IV. 1960, s. 5-69). Autori 
pod úvajú v štúdii zoznam temer 200 piesní, 
búsní a scén. Materiál je poron1aný s čes
k~·mi picsoíami, variantmi a opat ren)• dôldad
ný m poznámkov)·m aparátom. 

Zftvcrom treba spomenúť, že robotníckej 
piPsni bola venovaná medzinárodná konfe
rencia v Liblicinch v dr'íoch 16.- 19. marca 
1960 za účasti delegátov desiatich štá tov . 
Tioto konferencia je ďalším dôkazom, že ro
botníckej piesni sa venuje čoraz vä šia po
zornosť nielen u n{ts, ale aj v zahraničí. 

Všetky dosiaľ uverejnené zbierky, štúdie 
a pram ene tvoria dobrý základ, na ktorom 
bude možno ďalej pokračovať a stavať. Ve
fa materiálu možno nájsť v rukopisn)·ch 
pamiatkach, zápisniciach, resp. v star )·ch ča
sopisoch a kalendároch. Až po dôkladnom 
zhodnotení všetkého prístupného materiálu 
bude možno v yslovi( záverečné slovo. Do
siaľ p ub likované práce svedčia , že hádanie 
sa úspešne rozvíja a ďalšie výskumy prinesú 
ešte veľ a nového, cenného materiálu. 

(J. P.) 

*** 
Dr. Kurt Honolka, známy SVOJlffil pre

kladmi a úpravami českých a slovenských 
opier, sborov a piest'íových cyklov, vydal 
v minulom roku dve originálne knihy o hud
be. Prvá z nich, Die grossen Primadonen 
(Von der Gordoni bis zur Callas, 288 strán, 
cena DM 19,80), hovori o slávnych menách 
svetových dejín opery. Kritika hodnotila na 
tejto knihe najmä to, že napriek zvolenému 
štýlu causerie prináša mnohé nové poznatky 
z tejto v)•znamnej oblasti svetových kultúr
n ych dejín. 

Druhá kniha nesie názov Das vielstimmi
ge .J ahrhundert (Musik in unserer Zeit, 396 
stran, cena DM 29,-). Podľa te.."'<tu záložky 

ide o "nekonvečné dielo o hudbe našej do
by". J edna z recenzií považuje túto charak
teristiku za nedostačujúcu, podľa mienky 
recenzenta je táto Honolkova kniha najori
ginálncjším dielom, aké sa v posledn)·ch ro
koch na tému hudba napísalo. Kritika chváli 
autorove vedomosti, vynikajúci štýl a oce
iíuje veľký dar jeho humoru. 

Obidve kni.l1y vydalo v roku 1960 vyda
vateľstvo J. G. Cotta'sche Buchhandlung 
Nacht. , Stullgart. -v d-

*** 
Státnu opera v Szegede (Maďarsko) uve

die_ v_ bud~cej sezóne Cikkerovu operu Beg 
BaJazJd. DICio hudobne naštuduje riaditel 
tamojšieho divadla a opery Viktor Vaszy. 

*** 
Opera v Ľubľani hodlá uviesť v roku 

·1962 Cikkcro.vu operu Juro Jánošík. 

*** 
K jubileu S. Prokofic, -a dokončilo mos

kon ké štúdio populárno-vedeckých filmov 
nový dokumentárny film o živote a diele 
tohto skladateľa. Vo filme, ktorý za od
bornej spolupráce D. Kabalevského a I. 
Nesteva natočil L. Stepanov, počujeme naj
lepších interpretov Prokoficvových skladieb . 

*** 
Na tohoročných moskovských koncertoch 

uv i<'d ol K Kondrasin Tretiu symfóniu G. 
Mahlera a A. Gauk "Carminu buranu" C. 
Orffa. 

*** 
HANUS SVOBODA 85-ROCtVY 

15. júna dožil sa 85 rokov príbramský 
rodák Hanuš Svoboda, skladateľ a hudob
n ý pedagóg, ktorý v rokoch 1919-25 pô
sobil na b}-valej Hudobnej a dramatickej 
akadémii a učitef skom ústave v Bratislave. 
Svojou pedagogickou činnosťou inštruk
tí\'nymi skladbami a učebrúcami 'h udobnej 
výchovy sa zaslúžil o rozvoj hudobnosti 
na našich školách v prvých rokoch CSH. 

Jubilantovi, ktorý má na Slovensku veTa 
oddaných žiakov a priateľov, želáme zdra
via a radosti z tvorivej práce pre rozk vet 
našej hudobnej kultúry. (S) 
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Na počes( 40. v)·ročia založenia KS!= 
usporiadala Hudobná skola v Popr_?de • o. 
Y. 1961 verejný koncert pred pocetnym 
obecenst,·om v kinosále Talranu. Predsta
v il sa mím slái:ikový súbor pod vedením 
riaditefa školy Yejra, spevácky súbor kln:
vím vm sprievodom učitefky LcdereroveJ, 
ako -aj harmonikový súbor. Sólov)·mi ':~·
stupmi vynikali ziaci: Varton1il~ . a Q,·c~
ček ako huslisti, Husso ako kluvmsta, i\I tl
i'úk ako harmonikár a ďalší. Nn programe 
bol : F aus l Suehoľí, Fibich, Orszúg, Knba
levskij, S~hubert, Strauss, Smetan~ a iní. 
Pozoruhodné vystúpenia úi!inkujúctch zw
kov dokázali obetavú a svedomitú prácu 
učitcf ského sboru. Obecenstvo odmenilo 
účinkujúcich srdečn)-m potleskom. 

E . R. 

*** 
Další sovietsky klavirista Dmitrij Rašli_i

rov ukončil s mimoriadnym úspechom SVOJe 
koncertné turné po Spojených štáLOeh a 
Kanade. Okrem bežného repertoáru obo
známil poslucháčov s dielami Prokofieva, 
Sostakoviča a Debussyho. 

*** 
Ceslioslovenshý ro::.hlas " o.,Lrm·é 

,·ypisuje 

VEREJ~)' KO. "1\.Cľ\S 
do nového ::.ábavnílw orclleslrtt na !alo 
místa: 

flétna 
1. lwusle 
2. lwus/e 
" io/a 
lwntrabas 
trubka 

Pi'ihlášky posílejte urychlenč s pripojeným 
životopisem, oviii·eným opisem vysvedčení o 
ukončení vzdelání na vysoké hudební škole 
(nebo konservatofi} a doklad y o dosavadní 
praksi na ad res u: Ceskoslovensk)' rozhlas, 
Ostraav I., Dr. Smerala 2. 

Plat bude stanoven podle platné platové 
vyhlášky. 

Náklady na cestovné budou uhrazeny pou
ze v prípade pi'ije tí. 

Doba konkursu bude všem uchaz!'Čilm 
včas písemnč oznámena. 

Ve vyjímečných pi'ípadech muže b~·t kon
kurs proveden v místč Vašeho pusobištč. 
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Umelecká súťaž k 20. výročiu ČSSR 
Vláda Ceskostovenskej scciallstlckej r epubliky v:y

plsuje na počesť 40. výročia :taloženla Komunis
tickej strany Ceskoslove:.>ska 

umeleckú súťaž k 20. výročiu CSSR. 
CleTom umeleckej súťaže k 20. výročiu CSSa 

je spojenie umeleckej tvorby, zobrazujúcej pravdi
vo život nUbo pracujúceho fudu s jeho úslllm 
o vybudovanie vyspelej socialis tickej spoločnosti , 
diela o umeol, ktoré pomáhajú pretvárať a vychOvá
vať človeka pre uskutočnenie vefkých komunlstlc
k9ch perspektlv. posllňujúcich boj za mier, za 
šťastné s polunažlvan le všetkých rudi v duchu pro
letárs keho Internacionalizmu. 

Súťaž sa vypisuje aj na d ie la, ktoré svojou ume
leckou formou budú tlmočiť bojovú históriu Ko
munistickej strany Ceskoslovenska, vzťah n U bo 
Tudu k n l rodom Sovietskeho sväzu a verné spolo
čenstvo nirodov a §titov socialistickej sústavy. 

Súťa! sa vypisuje v týchto odboroch : 
l . Liten\rna a dramatická tvorba, 11. Hudba, 111. 

Výtvarné umenie, IV. Architektúra. V. D lv~tdlo (In
scenácia a uskutočnené predstavenie , zodpovedajúce 
Ideovému :tameranlu •úťaže) , VJ. F ilm, VII. Vedec
kokrítické price. 

A. SPOLOCNI:: PODMIENKY 
l. Súťaž je verejnä a neanonymni. Môže sa na 

nej zúčastniť kaidý občan Ceskos lovenskej socia 
listickej r epubliky. 

ll. Hla.vným vyplsovatefom súťaže je vláda re
publiky a organizuje ju Ministerstvo ikolstva a 
kultúry. V rämci sútale vyhiAsta ministerstvá, ú
stredné úrady, nArodné výbory, zhody a spoločen
ské organ lz l cte ako člastkovl vyp·sovatella konkrét
n e tematické úlohy a závahté čiastkové súťaže. 
Tieto úlohy sa stanovia v rá mci Ideového · zamera
nia súťaže a naj mä v architektúre v súlade s 
rozvojom ni rodnébo hospodárstva CSSR a rastlí
clml kultúrnymi potre bami š irokých vrstiev naš ich 
pracujúcich. 

MinisterstvA, ústredné lírady. nérodné v9bory, 
zävod v a spoločenské organtzäcte môžu okrem 
konkré tne vyplsaných tematických úloh a čiastko
vých súťaži objednať umelecké d iela vo váetkýcb 
súCdnýcb odboroch. ktorých tematiku alebo za
m9iraný s pôsob použitia ohlisla. Diela . predložené 
na tieto objednivky a odporúčané hlavnou poro
tou sú však povinné odkúpiť po výšku objedniv
ky. Zistupcovla čiastkových vyplsovatefov zúčast
n ia sa na rokovani odborných súťažných porôt pri 
oosudzovanl d iel predložen9ch na úlohy súťaže. 
ktoré vyplsali. 

111. Te r m l n 11 a o d o., zd a n l e s úfa i 
n ý c h p r A c j e 3 O. s e p t e m b e r l e 8 4. 

C e l k o v é s ú ť a ž n é v ý s l e d k y s a v "_ 
b l A s t a 9. v. 1 9 6 5, 

Clas tkovl vyptsovatelia môžu pre n iektoré vtfnA 
tematické líloby a čiastkové sdtaže stanoviť so sil
hlasom hlavnej porotv zvlUtny termln pre pred
loženie umeleckých diel a návrboY, 

V n\mcl ume leckej súťaže k 20. vjročlu CSSR 
budú prebiehať tieto člastkoYé súťaže oo n liltnym 
dAtumom na predloženie diela a udelenlm člastko· 
vých cien. 

l . a) Pre diela, ktoré autori zablbla ako mani
festačné zAväzky ., n\mcl sllťaže k 15. vfročlu 
vzniku fudOI'Odemokratlckej CSa a sllčasne aj k 
40. výročiu KSC. bude 
u z á v l e r k a 30. mij~t 1981 a hodnotenie sa Vf
koná do troch mesiacov po uzAvlerke. 

h) Pre menile litertrne formy (rozprtYky, zbier
ky rozpn\vok a b6snl a 41Yadelné hry) na témy 
blstôrle Komunistickej strany Ceskoslovenska bude 
u z á v l e r k a 15. februára 1982 a výale4ky aa 
vyhlásia do 9. V, 1982. 

2. Pre vietky druhy literárnej a dramatickej 
tvorby, hudobné skladby a texty plesni, fllmoYé 
rozprávky na tému .,VIťamý február 194& .. a , .15 
rokov od vlťazného februira 1948.. bude 
u z i v l e r k a 31. oktôbra 1962 a výsledky sa 
vyhiAsla 25. II. 1963. 

3. Pre filmové rozprAvky bude 
u z á v l e r k a 31. mij~t 1962. Hodnoterlle a oce
nenie ftlmov9cb rozprhok vykonA sa do troch me
siacov po u zAvlerke. Vlťazné Ctlmové rozprivky vy
volané súťažou sa budú odporúčať Cs. filmu spraco•ať 
na scenér a d'alej realizovať tak, aby v konečnom 
súťažnom termlne (30. septe mber 1964) mob il byť 
hodnotené alebo vo forme dokončených 111mov ale
bo konečných sce'nérov. 

4. Pre operné libretA (vrAtane operných a balet
ných libriet na tému .. Vlťazný ťebruir 1948.. a 
.. 15. rokov od vlfazného februára 1948" ), spevo
herné a baletn é libretá bude 
u z i v l e rk a 31. mija 1962. 

VICaz.aé d iela sa odovzdajú Sväzu čs. budobnýcb 
skladatefov, ktorý Y dohode s autorom libreta bude 
odporúčať skladatefa tak, aby sa vznik hotovýc h o
pern9cb , spevoherných a baletných diel umožnil 
do konečnej uzAvlerky súťaže. 

5. Súťaž na všetky d ruhy detskej literatúry, 
u z i v l e r k y pre odovzdanie súťažných pric ba· 
dú: 

a) knihy pre deti od 8-9 rokov - 30. novem
ber U61, 

b) lmiby pre deti a mlidež v:yUiebo veku (10 -
-15 rokov) - l marca 1982, 

c) knlby umelecko-ntučné p re mládež - 1 . mar
ca 1962. 

Podrobné podmienky pre túto súťaž vydávajú sa 
zvl6št. 

Obdobných č iastkových súťaži možno v n\mcl 
umeleckej súta že k 20. vfročlu CSSR vyplsať 
aj v iac. Podmienkou j e, že kafdá čiastková sútal 
mus i te.matlck:y zapadať do niektorého z od boroy 
umeleckej súťaže k 20. výročiu CSSR a že cle
le. ktor é čiastková súťa! s leduje, zodpovedajú Ide
ovému zameraniu tejto súťaže, Vyplsanle d'a lilcb 
čiastkových súťaži vykonA sa spoločne so zverej
nenlm tematických úloh , t. j. do 31 júla 1981, 
a lebo v nutných prlpadocb, ked' sa potreba takej 
súťaže ukAže neskoršie, aj dodatočne zviUtnym o
zo4menlm v prlslušnej odbornej tlači a prostred
nlctvom zviUtnycb zpráv umeleckfcb sväzov a 
fondov. Najneskoršl termln uzávierky, kt or:f mož
no stanoviť pre pred loženie pric na tematické ú
loby a č iastkové súťaže . je termln uzivterky ce
lej súťaže , t . j. 30. september 1964. 
Vlťazným d ielom zo všetkých čiastkových súťaži 

možno udeliť aj hlavnú cenu sútaže k 20 . ..,..ol'lu 
CSSR. Ak sa autorom, ktor! v čiastkovej etape zvl• 
ťaz llt , v závere h lavnej j ubilejnej súťaže prlzni n ie
ktorá z hlavných cien, vyššia ako cena, ktorú dostali 
v čiastkovej súťaži , vyplatí s a Im rozdiel medzi obo
ma cenami. 

IV. Diela treba do súťaže predložiť tak, ako je 
určené pre každ ý súťažný odbor vo zvliitnycb od
dieloch podmienok. Autor i môžu predložiť len d ie
la neuverejnené (t. j. ktor é n eboli v:ystavené, V7• 
dané alebo v previdzke) prea U . mijom 1981 a 
ktoré neboli zadané do nijakej Inej súťaže. 

Do súťaže mofno zulať aj diela kolektlvne; pra 
každé takéto d ielo musia vi ak spoluautori s plno
mocniť jednu osobu, ktort dielo prlblhl a bude 
bo zastupovať pred porotou . J eaeo autor môže prt
blislť do súťaže aj Ylac d iel. 

v. Rozpätie hlavných súťažných cien je 5.800-
-20.000 Kčs. Okrem tfchto cien môže hlavni po
rota odmeniť aj také diela, ktoré nedostanú nie 
k torú z blavnýcb c ien , s umami nlže 5 .000 Kčs. 

Ctastkovl v:yplsovatella ude lia ús pešn9m d ielam, 
predloženým na nimi vyplsan6 tematické úlohy ate
bo čiastkové sútaže, ceny (čiastkové ceny), ktor6 
pri v:yblásenl úloh v súťaži určili. Cias tkové ceay 
spravidla nepresiahnu 5.000 Kčs (výnimku môfu 
tvoriť ceny za d ielo na úlohy. vyžadujúce niUC 
náročné a rozsiahle pri ce) a možno leb :za jedna 
tematickú ú lohu udeliť aj Ylac. 

Ak čiastkový vyplsovatef určil pri n iektorej te
matickej úlohe a lebo pri člastkovfch s6ťažlaeb 
zvlUtny termln pre predlofenle pn\c, udeli ceny, 
ktoré vyblhll pre t ieto úlohy, a lebo ceny, 1ctor6 



mu odporúčala porota, hned'. Ospešnjm dielam, 
ktoré odmnlll tjmlto c:enaml čiastkového YJPI
aovatera (čiastkové c:en7) vo zvllitn7c:h termlnoc:h, 
možno ndeliť roku 1985 aj niektorú z hlavnjc:h 
c:len. Autorovi sa potom vyplatl rozdiel medzi c:e
aou čiastkovou a hlavnou. 

Vl. Súťaž riadi a. o udelml c:len na nAvrh od
bomjch porôt jednotllvjch súťažných odborov roz
hoduje hlavni porota sútaže. Predseda: Frantliek 
Kahuda, minister ikolstva a kultúrf. 

Podpredseda: Vasil Blfak, minister pover..,lk 
SNR pre ikolstvo a kultúru. 

Clenovla. Nlrodni umelk7ňa Marie Majerovl, 
predsednička odbornej porot7 pre literatúru a dra
matickú tvorbu, nlrodnj umelec: Eugen Suchoň, 
predseda odbornej porot7 pre hudbu, Jlfl Gočlr, 
predseda odbornej porot7 pre architektúru, alrod
aj umelec: Jan !koda, predseda odbornej porotJ 
pre divadelnú lasc..,lclu, Pavol Dubovskj, pred
seda odbornej porot)' pre film , akademik Ladislav 
!toll, predseda odbornej porot1 pre vedecko-kritic
ké prlee, nArodn:ŕ umelec: Andrej Bagar, Tibor 
Blrtla7, Vlclav DobiAJ, zulúžil:ŕ umelec Oto Ec
kert, Gustav Hnilička, Miloi Krno, Jlf! Pauer, nA
rodný umelec Karel Pokornf, Karol Rosenbaum, 
Olclflch Starý, Zdenek Urban, zaslúžilý umelec A
dolf Zlbranskj, tajomalk sútaže Vladimir Klapka. 

Umelecké diela, ktorých hodaotenle spadl do 
pôsobnosti viacerých porôt, bodnoU komisia z!o
fenA zo zistupeov tfchto porôt a odporúča spôsob 
oeenenla odbornej porote, do ktorej odboru dielo 
patri. Sporné otúk7 medzi odbornfml porotaml 
rozhodne hlavni porota. 

vn. Clenovia súťažných porôt môžu sa zúčast
niť sútaže ako autori. Ich price aa budú posudzo
vať bez prltomnostl autora. 

VIli. Pri M!IK zrlad'uje sa sekretariát súťaže, 
ktorý bude V)'bavova( organizačné a adminlstra
tivne price hlavnej porot7, organizovať st)'k s 
čiastkovými porotaml . prljlmať diela zaslané do 
sútaie a plni( ostatné úloh7, stanovené podmien
kami súťaže. 

Adresa: Sekretarllt umeleckej aútaže, Praha l -
Mali Strana, ValditejnsU alm. č. 4, telefón 
608-41. 

B. ZVLÁ!ITNE POD!\IIENKY PRE JEDNOTLIV~ 
SÚŤAŽ~ ODBORY 

ll. HUDBA 

l. Súťaž sa vypisuje pre hudobn.odramatlcké die
Ja (opera, opereta, balet, bra so spevmi a tanca
ml, spevohra) s)'mfonlcké diela (symfónia s)'m
foaletta , S)'mfODIC:kl Useň, predohra a pod ) , ver
ké vokilne diela (orat6rll, kant&tr). rozsiahle die
la a capella, komorné diela vietkých žiarov hl
itrumentUne l vokilne), malf !orm7. 

Sútai môže zahrňovať aj hudobnú lnterpret&elu, 
pokiar bade niUť YJPisanA v určeajch kategó
riAch. 

Filmovl hudba sa aeposudzuje ako samostatné 
ali(ainé d ielo, ale Jen ako zložka filmového diela 
pri jeho celkovom hodnoteni. 

2. Predložené diela posúdi a nlvrh)' na oc:ene
nle v7praeuje odboml porota pre odbor hudba v 
tomto zlolenl: 

Predse.._ nArodný umelec: Eugeň Suchoň. 
Cleaovla: Jan Zd•ek Bartoi, Oto Ferencz,., Ce

afk Ga.rdavskj, Teodor Hlrner, zaslúžilý učltef 
Emil Hlobil, Vlelav Holzkaec:ht, Jaroslav Hurt, 
Frantliek Jllek, Josef Kablar. Jan Ka pr, Dezider 
Kardoi, Gustav Kflvlnka, Emil Kublt, Otmar Ml
cha, Juraj Mlrnarik, Alexaader Morzes, Andrej 
OC!enU. Jan Seidel, Jose! Staals lav. Tajomnlk: Vie
lav Felix. 

3. Ocen ... é hudobné d ie la sa odporúčajú umelec
kým teleslm a organizlcllm prednostne do pre
vidzkJ. 

4. Súťafné diela treba predlo!l( v konečnom zne
ni (v partitúre do 30. septembra 1983 s vjuim
kou diel hudobnodramatických, ktoré treba pred
loži( Jo 30. septembra 1984, alebo vo zvliitn:reb 
termlnoc:h, poktar takHo terminy budú pri jed
notlivých tematických úlohlch alebo člastkovfcb 
sliťaiiach stanovené. Pri hudobnodramatických, 
velkých vokálnych dielach a vokllnos:rmfoniekjcb 
skladbieh predloži autor partitlru. klavlrn7 vj .ah !l 
2 znenia libreta a 'ebo textu. Pri os tatnjch vok6ln7eh 
dielach predioil tiež dve znenia textu. Autor pred
loži dielo poklar možno vo vlaeerjch exempllroc:h. 

Autorské priva zostAvajú zachovalé. Neodmeae
né diela budú autorom vrltené do it:rroc:h mesia
cov po vybllsenl výsledku sútale. 

VIl. DIELA VEDECKe A KRITICK~ 

l. Súťaž sa vypisuje pre vedecké diela, pojed· 
nanla a state z literatúry a umenia vietkjeh od
borov vritane arehitektúr,., ktoré spracovali jed
notlivci aj .kolektlV)'. 

Súťažiaci môžu sl voliť almety pocll'a vlastného 
rozhodnutia a zlujmu. Do pozornosti autorov od
porúh sa najmä tito tematika: Teoretické a kri
tické diela o súčasnom umeni. diela, ktoré mar
xis tick,. rieiia dôležité estetle:Cé, kritické l histo
rické otúk7. o vjvine sceiallstlekej Jlteratúrf a 
umenia vrltane arehitektúr7, otázkJ socialistického 
realizmu - jebo vjvln v l oteratúre a v jednotli
v;ýcb odboroc:h umenia vriteno archltektiÍr7, ot&z
ky literatúr)' a umenia v obdobi prechodu od kapi
talizmu k socializmu, spo!očenskl funkcia umenia, 
podiel svetového nhoru vo vjvine umenia a prob
lém met6dy a osobnosti v umeleckej tvorbe Yj
znai!ných osobnosti funkcia soc: allstiekej kritik,., 
ktoré marxistick)' hodnotia vjzuačné zjav)' nAibe 
l s vetového umenia a pom6fu objasňovať zlkladn6 
othkv aliho umenia a vedr, čim bud•j pomlhaf 
aj súčasnej umeleckej tvorbe, ot&zk7 ru dovej u
meleckej tvorivosti vo vzťahu k tradlelim fudoriha 
umenia, k jeho novodobým spoločeaskjm podmien
kam a vfvlnovfm možnostiam. historleko-krltlc:k6 
srntetieké diela, podlvajúee obraz vjvinu aovodo
b! ho umenia. 

Do súťaže molno d'alej zasla( súbory prileiitost
nýcb kritických s ta.tl, sledujúcich sústavne vývla 
v určitom umeleckom odbore v obdobi slitaie 
(1981-1984). 

2. Price posúdi a nAvrh)' na odmenen:r vrprac:uje 
odbo ml porota: 

Predseda: akademik Ladisl ... StoJI. 
Clenovla: Frantliek Burllnek. Frantiiek Cemt, 

Mlloi Fiala, Karel Honzlk, Branlslo.v Choma, Jaro
s lav Jirinek. Miloslav K ll var. Jan Kopec kf, Jozef 
Kres lnek. Zdenek Lako'tlý, Lubomlr Lhlhart, Miro
slav Mičko Jaromlr Neuman, Vieiav Pelliek, La
dek Puleman, Antonbl S)'chra, JaD Stern, Fraatliek 
Todt, Miloš Tomčlk, Jlf! Ulman. Tajomnik: J..,_ 
mir Kublček. 

3. OhoclJlotené diela sa bud :i odporúča( na v:rdeale 
prlsiuiným nakladaterstvim a'ebo sa budú Inak vhod
ne publikova(. Autorské priva zostAvajú zaručen6. 

4. Súťažné diela predložia autori v troch exem
pllroeh sekretarlitu súťaže do 30. septembra 1114 
alebo v termiaoc:h určenJieh zvJUť pre jednotlld 
tematické úlohy čiastkovej súťaže. Neodmeneaé ru
kopisy sa vritla do ityroc:h mesiacov po vpil
seni vjsledkov sliťale, 

HLAVNA POROTA 
UMELECKEJ SOfAžE K 20. V'fROCJU CSSR 
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Nová edícia slovenského vydavateľstva krásnej literatúry 

KNIZNICA ESTETICKÉHO VZDELANIA .. f 
•' 

zoznámi vás so základnými otázkami z oblasti es tetiky, literat~y, poetiky, • 
divadla, filmu, m aliarstva, sochárstYa, architektúry, hudby a uŽitého umenia . . ~ 

KNIZNICA ESTETICKEHO VZDELANIA 

naučí Yás chápať a vnímať umelecké diela, rozšíri vaše vzdelanie 

KNIZNICA ESTETICKÉHO VZDELANIA 

prinesie ešte v tomto roku tieto zväzky: 
A. Y. Lunačarskij: Hudba a re, ·olúcia 
Lion Fcuchtwanger: Hľadám umenie 
S. i\1. Ejzenštejn: Scenár môjho života . 
Karel Honzík: Tvorba životného prostredia 

KNIZNICA ESTETICKÉHO VZDELANIA 
. . · .~ :-· .~ 

.. . -·· •t 

priprantj e ďalši e diela o moderných výtvarných smeroch . ' . .. • ... 
o hereckom umení .·. 
o americkej dramatike 
o filmoYej estetike 

.. 
. .· .. 
. . · . . 

Vý s l e dk y .. súťaže na ~ov~ vokálnu tvorbu, ktorú vypísal Osvetový ústav v Br at i s l a v~ 
" ... .. 

Porota zložená zo zástupcov jednotliv)·ch umeleckých sväzov a inštitúcií a zá
stupcov umeleckého poradného sboru Os;etovéh_o. ú_:;tavt~_konš tatov~la Tast v_o- ... ··: · 
kálnych skladieb , najmä pre sbory detske. Do sulaze pnslo 43 vokalnych ~el , 
samostatn)·ch alebo cyklick)·ch. . . . 

Z nich porota udelila tieto jednotlivé ceny : 
I. kategória skladieb pre sbory detské, mládežnícke, ženské, mužské a miešané:' •. 
1. cena : .. Stvri detské sbory" na slová Rázusovej-i\Iartákovej. Autor Stefan 

.Né~eth-Samorinský 
2 druhé ceny: " Osm dčtsk)·ch sbon'i" na slod Františka Hrubína. Autor 

Václav F elix 
Piesne o Váhu pre pioniero,·. Autor Július Letl'ían 

.. . 
3. cena: "lVIaliniarky" - deväť piesní pre dievč~nsk)r ženský sbor na slová · 

P. O. H viezdoslava. Autor Sláva Vorlova 
. . 

. ·· .. 
If. hategóría - kantáty: ... 1 cena - neudelená ·~ 
2. cena: Krásna zem" - malá kantáta pre miešaný sbor a orchester na slova 

. J ána Poničana. Autor Ondrej Francisci 
.,. 

3. cena - neudelená .. 

Odm en y: F · · a 
1. "Pieseú mladej brigády" - pre detský sbor. Autor Ondrej ranctsci n 

slová Kristy Bendovej ( . . · 
Ďalšie tri odmeny pre skladby : "Nesmrteľná pieseň ' pre mtešaný sbor n~ s~o-

vá 1\'I. Lajčiaka. Autor Július Letlían . 
"A hrdý buď" pre mužský sbor na slová St. K. Neumanna. Autor Františe~ 

. ' . .. 
·. 

Sauer · · · 
"Spev mladých" - miešaný sbor na slová Stefana Záryho. Autor OndreJ 

Francisci . . .. ·. : . ' ~ .. 

l 

SLOVENSKA HUDBA JVL-AVGVST 1961 

ROčNIK V čiSLO 7-8 

Program dobytia ľudských túžob 
(K návrhu Programu KSSS) 

V celom procese v)rvinu ľudského myslenia možno sledovať dva prúdy: 
jeden, ktorý svojím obsahom a platformou stojí na stanovisku skutočných 
záujmov celého ľudstva, a druhý, ktorý stojí na stanovisku záujmov len úzkej 
vrstvy ľudskej spoločnosti, na stanovisku spiatočníckych príživníkov. Tieto 
dYe základné stanoviská sa počas histórie často formulovali vo vyhranenú 
ideológiu, no často sa aj vedome maskovali, zakrývali sa pravé ciele, no 
neraz sa uvedomovali len v deformovanej forme, sublimovali do rôznych 
foriem spoločenského vedomia, ktoré dané historické podmienky pripúšťali 
a dovoľovali . 

Tento dvojpólový proces svetonázorového v)rvoja ľudského myslenia sa 
Y poslednom storočí vyh1·anil v otvorenú a uvedomelú triednu bojovú ideoló
giu. Ak proces vývinu nemeckej iracionalistickej filozofi e, počnúc obdobím 
medzi dvoma revolúciami na konci 18. a v prvej polovici 19. storočia, ktorý 
nakoniec vyústil v reakčnú ideológiu fašizmu, možno nazvať procesom detro
nizácie rozumu, tak protichodný prúd vývinu svetonázorového myslenia 
predstavoval a bol výrazom skutočných v)rvinových záujmov ľudskej spoloč
nosti , záujmov celého ľudstva, ktorý nakoniec vyústil v ideológiu komunizmu, 
ktorej nositeľom sa stala najpokrokovejšia spoločenská trieda: rob o t ní ck a. 
Konečné ciele ideológie komunizmu nie sú nové. Vyvreli zo spoločensko

triednych a životných záujmov pracujúceho človeka, ktorý chce žiť plnším 
a úplnejším životom. Novou je však skutočnosť , že sa tieto ciele stávajú 
reálne v takej krátkej dobe. Táto reálnosť a dohľ·adnosť sa, pravda, nedostavila 
len ako výsledok trpezlivého čakania, ale je výsledkom úpornej ľudskej práce, 
vedome budujúcej tieto podmienky. J e to v),sledok neuveriteľného vypätia 
ľudských tvori,·ých síl pri uskutočl'íovaní Marxovho hesla : Teraz už pôjde 
o to, svet nielen vysvetľovať, ale ho aj zmeniť . 

Program , podľa ktorého sa toto pretvorenie deje, nie je nejakým vymys
leným programom. J e to uskutočňovanie cieľO\·, ku ktor)'m speje celý dote
rajsí vývin spoločnosti. J e to uskutočňovanie všetkého toho, čo je vlastným 
zmyslom vývinu spoločnosti: zabezpečiť pre človeka možnosť plného rozvoja 
jeho života . 
Uskutočnenie tohto sna ľudských dejín má dve stránky. Na jednej strane 

je !O hospodársky rozvoj, vytvárajúci podmienky pre plnší a bohatší život, 
na druhej strane je to otázka výchovy, kultúrneho a ideového pozdvihnutia 
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človeka: naučiť ho plnšie žiť, naučiť ho žiť na vysokej kultúrnej a ideovo
etickej úrovni. Komunistická strana vždy chápala toto pozdvihnutie človeka 
ku konečným záujmom jeho života z oboch strán. Po stránke hospodárskej 
i kultúrnej a súčasne ideovo-etickej. 

Takto je nastolený i program poslednej fázy boja o dosiahnutie ľudských 
túžob v návrhu Programu KSSS. Významná úloha pri jeho uskutočňovaní 
pripadá aj umeniu. ~ielen tým, že má sformovať a stvárniť človeka v nadše
ného usk-utočňovateľa ideálov, ku ktorým sa priblížil už na dosah ruky, ale 
aj tým, že ho už teraz pripraví pre plnší život, že jeho život urobí krajším 
a esteticky bohatším. K tejto vznešenej úlohe umenia sa pripája i hudba, k torá 
má jedinečné predpoklady vyhovieť tomuto poslaniu umenia. Pravda, len 
vtedy, ak nestratí zo zreteľa toto poslanie, ak sa bude uberať cestou k týmto 
vysokým ľudským ideálom a bude sama seba stvárňovať tak, aby to bolo 
dôstojné týmto ideálom. 

J e pravda, že návrh programu prechodu ku komunizmu je zatiaľ len 
návrhom KomwlÍstickej strany Sovietskeho sväzu. ~o kam smeruje táto 
špička vývinu, tam dospeje i celé ľudstvo. V návrhu programu sa hovorí: 
"KSSS je toho názoru, že výstavba komunizmu v Sovietskom sväze je súčas
ťou výstavby komunistickej spoločnosti , ktorú budujú národy celej socialistic
kej svetovej sústavy. . . Krajina, ktorá ide ku komunizmu prvá, uľahčuje 
a urýchľuje postup celej svetovej socialistickej sústave ku komunizmu." 

Nebolo ľahké dospieť na taký vývinový stupeň, aby sa mohol nastoliť 
takýto program už ako reálny.Stálo to veľa húževnatého zápasu i obetí. 
Cieľavedomá práca a cieľavedomé vedenie komunistickej strany však zaru
čovali úspešný výsledok. A doterajšia úspešná cesta dáva záruku úspechu 
i v budúcnosti. O to viac, že cieľ je už blízky a posledné vypätie síl bude 
stáť zato dosiahnuť ho, pretože "spoločenské bohatstvo bude plynúť prúdom 
zo všetkých zdrojov" a uskutoční sa veľká zásada "každý podľa svojich 
schopností, každému podľa jeho potrieb". 

Návrh Programu KSSS vyvolal na celom svete obrovský ohlas. Jeho usku
točnenie prispeje v rozhodujúcej miere k tomu, aby sa z ľudskej spoločnosti 
vykorenil hlavný prameň všetkého spoločenského zla, ktoré ešte stále visí 
nad ľudstvom. Veríme, že realizácia nového Programu KSSS bude veľkým 
medzníkom novej epochy, keď spomienky na ľudské utrpenie, ktoré majú 
spoločenské príčiny, ako napr. vojny, budú už len zlým snom. Vytvorenie 
podmienok tejto novej epochy zaväzuje každého, kto cíti spoluzodpovednosť 
za budúcnosť každého z nás a celého ľudstva, zvyšovať . pracovné úsilie, aby 
sa stal realizátorom veľkého sna o šťastí pracujúceho človeka. 

Eugen Simúnek 
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J OZEF KRESANEK 

Nad dielom päťdesiatročného Jána Cikkera 

Osobitosť každého z nás je silne formovaná životom, v ktorom žijeme, ale 
i napriek tomuto činiteľu, ktorý unifikuje, zostáva v každom jednotlivcovi 
veľa osobitého, individuálneho. Táto osobitosť tvorcov je veľkým šťastím 
pre umenie, lebo vytvára pre vývoj umenia nevyhnutné vnútorné protiklady, 
a v tom zároveň aj záruku veľkej rozkošatenosti kultúry. Bolo šťastie pre čes
kú hudbu, že proti Smetanovi stál Dvorák a proti nim ešte Janáček. Tak je 
šťastím i pre nás, keď oproti Suchoňovi, vytvárajúcemu vnútorne skoncen
trované celoživotné dielo, stojí Ján Cikker - typický polypersonálny typ. 
Oproti Suchoňovi-syntetikovi stojí tu osobnosť s tykadlami rozovretými na 
mnohé strany, hľadajúcimi takto stále nové námety i nové riešenia. Oproti 
Suchoňovi, rozumom kontrolujúcemu každý počin, je tu Cikker, nechávajúci 
sa strhnúť inšpiračnými zdrojmi a momentálnym hudobným nápadom. 

Tomu, kto sa chce dopátrať podstaty skladateľského tvorivého typu - a 
toto je pre vedca jedna z hlavných úloh - je polypersonalizmus Cikkerovej 
osobnosti veľmi tvrdým a ťažkým problémom. Hocičo, čo sa pozdáva, že by 
sa dalo generalizovane vyhlásiť za typicky cikkerovské, je vyvrátené v nie
ktorom inom z jeho diel. V takýchto prípadoch si zväčša podobné osobnosti 
delíme v živote i tvorbe na obdobia, no u Cikkera by ani toto nebolo prilie
havé. V Cikkerovej osobnosti a tvorbe sa najvhodnejšie ukazuje vychádzať 
z okruhov rôznych inšpiračných zdrojov, ktoré sa síce v určitých obdobiach 
dostávajú do p opredia alebo na vedľajšiu koľaj, a preto v nich možno sledovať 
aj určité vývojové tendencie, no v podstate sa mnohorak)rm spôsobom na
vzájom prelínajú celým Cikkerovým dielom. 

Azda najtypickejší cikkerovský okruh možno vidieť v prekypujúcom tem
peramente. K všetkému, k čomu Cikker pristupuje, zaujíma postoj vo fortis
sime; a to nielen citový postoj k samotnej lá tke, ale a j čo do prostriedkov. 
Cikker sa akosi nevie vyjadrovať jednoduchými a lapidárnymi prostriedkami, 
v ľíom to vždy hrá ·už v rudimentárnom tvare niekoľkými smermi. Stačí si 
povšimnúť letmo nadhodené nápady v klavírnom cykle "Co mi deti rozprá
vali" (z r. 1958), a vidíme, ako je už každý nápad bohatým komplexom. 
Ci~ker nie je typ, ktorý dotvára, spriada z elementov v konečný výtvor, ale 
prwhádza hneď s hotovým riešením. Teda skôr improvizujúci než prácne 
komponujúci skladateľ. V Cikkerových improvizáciách priam cítiť ten primár
ny fortissimový postoj. Keď mu to káže jeho prekypujúci temperament, po
užije akékoľvek zvukové kombinácie. Dá sa to cítiť , a preto nás táto hudba vie 
aj "chytiť", ako nás chytí ľudový tanečník, ktorý rovnako oplýva a prekypuje 
temperamentom. Cikkerova hudba by si miestami hádam žiadala jemnejšie 
obrúsenie a pevnejšie opraty , no potom by to už nebol Cikker. Ideálne je, 
pravda, vedieť podrobovať improvizácie aspoň dodatočnej ~:ozumovej kon
trole, nakoľko v improvizačnom procese sa často dostane na papier veľa 
z tvoriteľského kvasu, ktorý sa ešte čistí, čo u Cikkera znie (to treba priznať) 
zvukove veľmi apartne, zaujímavo, a teda aj dobove - myslené vo vývo.ji 
hudby od expresionizmu ďalej . . V tomto je u nás. Cikker rozhodne na výške 
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Z obrúbeného pobytu pod tatranskými končiarmi... 

doby. :\a dobrý chlieb je každopádne 
potrebný ozaj hodnotný kvas. Cikke
rov kvas až preky puje a rozvoniava 
osobn)·m i dobov)·m svojrázom. Tým, 
pravda, nehovoríme, že by Cikker ten 
chlieb nedopiekol. Lenže svoj záujem 
nekoncentruje na toto dotvorenie -
ten sa v čase dotvárania koncentruje 
už na ďalšiu tvorbu. 

S okruhom cikkerovských čŕt, po
značen)·ch prekypujúcim tempera
mentom, súvisí okruh mladíckej roz
topašnosti, ktorý sa však netiahne 
celým jeho dielom , ale je sled ovateľ

ný najviac po symfonické Spomienky 
(r. 1947) a operu Juro J ánosík (r. 
1953). Do J ánošíka bol tento okruh 
taký silný, že prerážal cez iné okruhy 
(či už ako eulenšpígľo,·sk)r úskľabok 

aj v rámci odlišnej tematiky . či v pl
nej sile ako radostn)• tanec). Spojitosť 
s t)rmto okruhom to ako plnokrvný 
tanec prezrádza piata časť Slovenskej 

suity (z r. 1943), ktorú sám autot· nadpísal: " J ano, Jano, ty si zbojník" . Prípad 
úškľabku či len mihnutie očkom nájdeme zase v strednej lyi·ickej časti Con
certina (klavírne sólo, Molto moderato) , keď do rozospievan)·ch paralelných 
tercií vložil Cikker tento bodkovan)· pasus : 

Spieva, ale prit om si neodpustí, že by si neposkoči l ako žriebä. 

\Iladícka samopašnosť má v jeho starších skladbách charakter scherzový 
a capricciový - v symfonickom Capricciu (z r. 1936) a miestami ešte aj v Con
certine (z r. 1942), no oveľa viac sa mu spája s ľudov)·m tancom horehronskej 
va lašskej oblasti. Tento druh mládeneckého tanca, z ktorého priam srší 
mladícka bujarosť, Cikkerovi najviac prirástol k srdcu a možno ho sledovať 
od Sonatíny (z r. 1933) až do tancov v opere Beg Bajazid. V Sonatíne 
nemá síce ešte vyhranene valašský charak ter , ale vrchol tohto je v Slovenskej 
suite (z r. 1943) a v tancoch z opery Ju ro Jánošík. Cesta vyjadrenia mladícke
ho optimizmu ľudovou tanečnosťou uz v Sonatíne ukazuje na orientáciu 
smerom k Novákovi a odtiaľ možno ešte cľalej až k Smetanovi (už ako štu
dent r. 1929 hr·al :\lovákovu J arnú sonatínu a poznal aj Zbojnícku sona tínu). 
Tu si treba uvedomiť , že to nie je v podstate žiaden folklorizmus či napodo-
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bovanie ľudovej hudby, ale zvýraziíÓvanie radostnosti - v)•slovne cikkerov
sky prežitá rozradostnenosť , podávaná formou. nadväzujúcou na intonácie, 
britký temperament vrchovského mládenca. Najlepšie to ukazuje Slovenskú 
suita, komponovaná ~ez prázdniny r. 1943 v čase mimoriadnej duševnej po
hody, dalo by sa povedať , až osobného šťastia. Partitúra hýri nápadrni, in
štrumentačným leskom a hlavne vrchovským koloritom, ktorý by sa nikdv 
nebol dostal pod taký jednotný kepienok, keby tu týmto kepienkom nebol~ 
cikkerovsky subjektívne prežitá radosť. 

Podobne je to v opere Juro Jánosík. Už v ľudoYom por'íatí je '" osobe tohto 
zbojníka-ľudomila nerozlučne spojená dráma so šibalskou veselosťou (v Bot
toYi: "Janíček, zbojníček, samopašné dieťa") ; J ánošík i ki'adol so zábavnou 
eleg_an~iou (.ozbíjanie Radvanského a jeho drt.Jžiny). Dotvárať takúto osobu 
na J_av1sku_ nebolo teda m~žné bez zbojníckeho tanca. A zase to nie je fol
klOI'IZOVame, ale dotvárame v duchu ľudoYej tradície a hlavne v duchu 
toho optimizmu, ak)r vie zažiť človek, čo ešte nebol preparovaný dekadenciou. 
J e v tom veľa smetanovskej radostnosti - no ani Smetanu nemožno za to 
označiť za folkloristu. 

Okruh mladíckej roztopašnosti sa cez tanečnosť dotýka ďalšieho okruhu, 
k~orý mo~no ozna~iť ako lásku k_ svojeti a k prí.rode. J ej korene siahajú do 
C~kkeroveJ ~Iadosti , keď rád chodil po horách v okolí Banskej Bystrice, Krem
mce, a udržuJÚ sa až do mužných rokov, keď si obľúbil Tatry. S horskou prí
rodou mu_ k srd~u prirástl~ i ľudi~ tohto prostredia, ich zvyky a mentalita. 
~ h~~vne JCh pr~Ja~ radosti v tancr. J e zaujímavé, že Cikkerovi sa vždy spája 
rdy!Icno,sť ?u~ohcl~eho charakter';! s tancom - tento druh má teda vyhranenú 
.fyzt~gnom_m, 1. ke? to au~or nadptsom al~bo inak nikdy obzvlášť nezdôrazňuje. 
~akymlo _1dyhck)_'m obrazk?m I?r~rody Je. ~?pr. druhá čas( Slovenskej suity 
(_t keď nas nadpisom " l\loJa mila, kde st? · chce možno až dezorientovať), 
Selanka pre orchester , druhá časť zo Spomienok, no a ako vrchol celé III. 
dejstvo Bega Bajazida. Toto záverečné dejstvo šlo - iste vinou libreta - az 
tak cľaleko, že odkrylo tento Cikkerov okruh azda viac, než to on, inak v pod
state všetko vnútorne prežívajúci, robieva. Preto nám je toto záverečné dej
!' tvo kľúčom k Cikkerovej láske k prírode a svojeti. Už to, že si dovoľujeme 
dr·uhú časť Slovenskej suity (nadpísanej "Moja milá, kde si?") zaraďovať do 
tohto okruhu, nám prezradila rovnaká intonácia hudby '" oboch prípadof'h. 
Klavírne etudy Ta transké potoky tvoria v tomto v)rnimku. lenže tu ozaj ide 
o inú prírodu, o pl'Írodu bez ľudí, bez radostnosti, ide o majestátne žulové 
skaly, dravé potoky a napokon i búrku, čo autor aj vyznači l v nadpise tretej 
etudy. Tatranské potoky nie sú teda obrátené k okruhu radostnosti, ale skor 
k okruhu meditácií o živote a osude. 

I ?kruh. me?,itácif o záhadách života a smrti má korene v Cikkerovej mla
dosti. VyvieraJU z lasky k matke a z bolesti nad stratou otca - malý Janko vy
rastal od štvrtého roku života ako sirota, lebo otec mu v r. 1915 padol nn 
fronte. Už ako dieťa prežil teda tragiku smrti. prežil trpký údel utiahnutých. 
lebo matka, učiteľka klavírnej hry v Banskej Bystrici, mu veru nemohla 
veľa poskytnúť. Veľmi dôležitý impulz dostal Cikker počas štúdií v Prahe 
keď v školskom roku 1934/35 prednášal dr. Václav Stepán na konzervatóri~ 
celý rok o Sukovom Asraelovi (samozrejme, v kontexte s celým Sukovým 
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dielom). Cikker navštevoval tieto prednášky, a tak m~l ~ožno.sť poznať 
psychicky veľmi blízkeho .skladateľa, .ktoré?o v.rcholne ,dielo , Je ~eľ~ou 
subjektívnou meditáciou O ŽIVOte ~ smrti,. O laske l vosudovych der~10m~kľc~ 
silách. Do akej mier toto zapôsobtlo na Cikkera, mozno_sledovať uz na mspt
račných okruhoch, dokonca v näôp1soch skl,adi~b oboch ~klada~eľov. Tak_,_~
má medziiným i takéto skladby: Jaro, Letrn dojmy, Pohadka. let,a, O matm:~· 
Zivotem a snem a ako vrchol obzvlášť pozoruhodný symforncky cyklus o zi
vote (Asrael, Pohádka léta: Zrání, Epil:og): V tý~h časoc~, k~ď Cikker, počúv~l 
Stepánove prednášky, naptsal Symfomck?' ~rol~g, neskor p~sal}ar~~' symf~
niu, Leto, piesne o mamičke (tu v tretej piesm "~a~ka ml Pl?e v~IS~ po~~ll 
dokonca podobné rytmizo:ané ~~ery ako Suk v vcasti "ov• ~atmCI?e srdci ). 
Najväčšiu príbuznosť mozno -~•d•eť, a~o .sme uz naz~acih, ; .Cikkerovo~ 
cykle O živote, do kto~ého spopl symfomck~ c~lky : ~a~nu symfomu, Leto, Boj. 
(Vojak a matka) a Rano. V ty~hto symfomckych ~asnach dokonca ako sym
boly citoval myšlienky z jednej skladby do dru~.eJ po!io~n~ ako Suk. Samo
zrejme, z týchto paralel nemožno vyvodzovať z1a~e eptgonstvo. ~ ov du
chovnú príbuznosť oboch, u Cikkera, ~ko sm,e ukaz~b,, zakorenenu uz od 
äetstva. Co je hlavné, kompozične sú to dJam.etralne o.dhšne typy: Suk, ~ostup-
ne prehlbujúci, dotvárajúci dômyselný staviteľ, a Cikker, ': podstat~ Impro
vizátor. Ich spoločnou črtou je však veľký zmysel pre nástrOjOVÚ farbitosť ako 
celok i špecifitu jednotlivých nástrojov a skupín. 

Mimoriadne miesto - Sukovi cudzie - zaujíma u Cikkera vojnový okruh. 
Strata otca už v útlom veku a hrôzy druhej svetovej vojny, ktoré rozpút~l 
v Európe fašizmus, vybur~ovali Cikkerov? sved~m~e k , prote,stu: Ťažem.e 
Nemcov proti Poľsku bolo Iskrou k plamenu protiVOJnoveho vyknku, reali
zovaného v kantáte Cantus filiorum (r. 1939) na slová Vladimíra Reisla. Kan
táta je obžalobou podpaľačov a nárekom nad osudor1~ mladých, ods~den~ch 
na jatky. Ešte precítenejší nárek predstavuje symfomcká báseľí Boj (Vojak 
a matka). Na smrť zranený vojak položí skrvavenú hlavu do lona matky. a 
svoje srdce do dlane milej. Symfonická báse.ľí R~n.~ je prebudením z .te~~o 
clivej nálady, prebudením do slobody,. ktoru. prmasa pe~ne zo~kn~ty Sl~ 
osloboditeľov, kráčajúcich v rytme a mtonáCJách ťahavej ruskeJ VOJensk~J 
piesne. Hudobnou intonáciou teda jasne hovoriaca reč. Ránom sa síce otvoril 
nový deľí, nový' svet, no ťažko je nespomínať také hrôzy aj neskôr: v, Spo
mienkach - v tretej časti - orámovanej vážnym chorálov~m recitatlvom! 
si Cikker ešte raz uvedomil, čo sme zažili, a ešte raz vzkypel Jeho odpor proti 
vojnovému besneniu. 

S okruhom úvah o živote a smrti súvisí okruh súcitu s ubiedeným človekom. 
S ubiedeným zvonka - sociálnym .útlakom a vykorisťovan_ím, a ubie?entrn 
aj znútra, psychicky. Vrcholným dielom v prvom zmysle Je opera Janos1k, 
kde sa v mohutnom obraze nielen vykreslí feudálny útlak poddaných, ale 
vysloví sa aj nádej v príchod lepších čias. V tomto zmysle vyznieva v zá.vere 
sbor prostých ľudí pod šibenicou - spievajú na melód~u i slová, ~toré mto
noval Jánošík ešte pred súdom. A tak akoby umocnene ~vedome~ne o~poru 
Jánošíkovou zásluhou zachvacovalo všetok ľud. Východ1sko z btedy Je tu 
dané. Súcit s ubiedeným rieši i v opere Tiene. Jej hlavný predstaviteľ 
Scrooge je taký beštiálny vydriduch a vykorisťovateľ, že je z hľ-adiska vše-
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ľudského humanizmu z roku 1843, keď vznikla Dickensova novela "Vianočná 
koleda" - literárna predloha tejto opery - až poľutovaniahodný. V opere 
ho ľutuje za toto jeho pisár Bob, hoci je ním neľudsky vykorisťovaný, a rov
nako ho ľutuje i jeho synovec Fred slovami: "Keď o ľíom premýšľam, je mi 
ho ľúto." Opera nebola ešte predvedená a nemáme preto ešte obraz o tom, 
ako to vyznie na scéne, ale posudzujúc podľa klavírneho výťahu, myslím, že 
už žijeme v inej dobe než utopisticky orientovaný Dickens .. Autor libreta sa 
nemusel natoľko pridŕžať literárnej predlohy, mal právo do nej ideove za
siahnuť. 

To, že si Cikl,<.er ako námet opery vybral Scroogeho záchvaty pred smrťou 
a jeho obrátenie pod dojmom smrti, to bolo zaiste inšpirované i Cikkerovou 
chorobou, ktorá takto priniesla do jeho života ďalší okruh podnetov. Doku
mentuje to okrem iného i dedikácia opery Tiene "Liečivým prameľíom a 
zamestnancom kúpeľ ov Sliač v hlbokej vďačnosti Ján Cikker". Choroba, 
ktorá postihla nášho jubilanta, sa ozaj iba vo výnimočných prípadoch nekončí 
smrťou, nuž a žiť v znamení takýchto výhľadov sotva vedie k optimizmu. 
Co bolo pritom ešte horšie, počas liečby stratil kontakt s ľuďmi, a tým aj 
mladícku roztopašnosť, optimizmus. Z tohto hľadiska treba chápať i Drama
tickú fantáziu, v ktorej sú miesta, ani čo by v zúfalstve tlkol hlavou o stenu. 
U skladateľa subjektívne mocne prežívajúceho život to treba chápať, ale sú 
v histórii hudby aj takí majstri, ako napr. Smetana, ktorý - hoci bol hluchý 
a chorý - predsa vedel písať komické opery. Toto veľké poslanie umenia 
uz dnes pochopil aj Cikker a veľmi sa tešíme, že sa už dostal zo zajatia týchto 
ch már. 

Inšpiračné okruhy, na ktoré sme poukázali, sa navzájom prestupujú. Hoci sa 
tiahnu celým životom, v určitých obdobiach sa predsa dostali do popredia len 
určité okruhy vo vyhranenejších zoskupeniach. Takto možno v Cikkerovom 
živote vymedziť niekoľko období. Až asi do roku 1939, po Cantus filiorum, 
prevládala uňho mladícka veselosť, do kt~rej zasahoval okruh meditácií 
o živote, vyúsťujúcich do lásky k matke. Týmto dielom sa začalo obdobie 
s protivojnovou tematikou. Pravda, iba sa začalo, lebo Concertino (z r. 1942) 
a Slovenská suita (z r. 1943), hoci sú chronologicky mladšie, predstavujú vy
vrcholenie práve v rámci okruhu mladíckej roztopašnosti. Boj, Ráno, Povsta
lecký pochod z rokov 1943-45 sú poznačené hlavne druhou svetovou vojnou. 
K nim sa druží III. časť Spomienok. Verbunk, Dupák a tance z opery Jánošík 
a Beg Bajazid sú ďalšou renesanciou mladíckej veselosti, spojené však s evi
dentnejšou láskou k svojeti. Po Begovi Bajazidovi boli najviac poznačené 
jeho nemocou Tiene a Dramatická fantázia. Do roku 1950 čiže do začiatku 
práce na opere Jánošík písal Cikker prevažne inštrumentálne skladby, po tom
to roku temer výlučne opery. 

Prednostné uplatňovanie určitých druhov v určitých obdobiach, ako aj 
rázne presedlanie na operu, nás núti hľadať príčiny. A tu sa ukazuje, ako 
Cikker veľmi živo reaguje na vonkajšie prostredie a popudy. Zivo, ale pritom 
jemne, v sublimovanej a cez svoje vnútro presvietenej forme. No nie je to 
subjektivizmus, v ktorom by bol predmetom záujmu iba jeho subjekt, napo
kon, on vo všetkom reaguje na život okolo a v operách vkladá svoje myšlien
ky do úst hrdinov, teda mimoosobne. J eho obrat k opere sa jasne ukazuje 
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v stupňovanej snahe po odosobnení, pritom však po skonkrétnení. Cikker 
tu pomocou textov proste sleduj e možnosť konkrétnejšieho vyslovenia myš
lienok zo svojho okruhu, či už z okruhu súcitu s ubiedenými, lásky k svojeti 
alebo z okruhu úvah o zmysle žiYota. 

Pozoruhodné je, že Cikkerova hudba, ktorá je takou bezprostrednou, i keď 
nie mechanickou reakciou na život, hovorí predovšetkým muzikantsky, lepšie 
povedané inštrumentálne. I kefľ v piesňach, kantátach a operách zhudobňoval 
texty, nevenoval im - ich poetickej stránke - mimoriadnu pozornosť a ani sa 
nesnažil hlavne spevnou líniou vykresľovať obsah týchto básnických predlôh. 
Cítime, že podstata celého prejavu v týchto s textom spojených dielach je 
v inštrumentálnom sprievode, za tiaľ čo spevák viac deklamuje, než spieva. 
C:asto tiež spevák spieva skôr inštrumentálne než vokálne m elódie. Cikkerove 
opery sú predovšetkým veľkol epé symfonické básne. Cikker je telom i dušou 
muzikant. Preto aj vedel viac Yyťaži ť z tanečnej zložky ľudovej hudobnej 
tvor ivosti než zo zložky deklamácie slovenskej reči. 

Tak ako je pozoruhodný svet Cikkerových inšpiračných okruhov, je hodný 
povšimnutia i obraz jeho v yjadt·ovacej techniky. V podstate i tu vládne dô
sledný polypersonalizmus. Inak to ani nie je možné; nesie to už samotná 
mnohorakosť inšpiračných okruhov a Cikkerova schopnosť adekvátne hovoriť 
hudbou. Od čistého umenia, ako ho v deväťdesiatych rokoch minulého sto
ročia nastoľovali vo Francúzsku, je Cikker ďaleko. Bližšie sú mu romantické 
ideály, lenže vraviac takto, dopúšťame sa toho omylu, že označujeme za 
romantické to, čo je nadčasove jedným zo základných znakov hudby. 

Cikkerov polype•·sonalizmus sa dá vidieť už v tom, ako má jeho hudba 
práve tak impresionistickú, ako aj expresionistickú tvár; dokonca najčastejšie 
obe tváre súčasne. Okrem malých výnimiek nemá Cikkerova hudba jedno
liaty charakter ani v takom zmysle, že by boli všetky hlasy rovnocenné ako 
povedzme v bachovskej fúge (fú ga v III. časti Spomienok je výnimka), alebo 
ani tak, že by boli všetky ovlád~né jednou tematikou v duchu prísnej homo
fónie (chorálovité harmónie na začiatku III. dejstva Bega Bajazida a kde-tu 
ešte malé pasusy sú tak isto iba výnimkou, potvt·dzujúcou pravidlo). V Cik
kerovej faktúre sa prevažne pridružujú k sebe dva svety: jeden, tvoriaci poza
die, a druhý svet ako nositeľ základnej tematiky; budeme ho nazývať: tema
tický pulz skladby. 

Prvý svet, tvoriaci akési pozadie, je prevažne zameraný na vyvolanie fareb
nej a vôbec celkovej náladovej a tmosféry. J e v ňom veľa impresionizmu, za
meranie na číru zvukovosť - v tomto zmysle využíva Cikker obzvlášť v star
ších skladbách často durovo-veľký septakord, rád používa kvartové a kvintové 
akordy a, samozrejme, i akordy undecimové a tercdecimové, ako i prieťahy 
k nim. Pokiaľ zostal prevažne u týchto zvukov, má jeho hudba charakter 
impresionistický (hlavne v Slovenskej suite). No Cikker potreboval z výra
zových dôvodov a j iné "vresky", ktoré už rozhodne nemajú tú hedonistickú 
zvukovosť, aká je typická pre impresionizmus. V Capricciu, J arnej symfónii, 
v prvej časti Rána a v Dramatickej fantázii prevládajú tvrdé disonancie ob
zvlášť v dychových nástrojoch , kolorit ktorých je takto skôr expresionistický. 

Nad týmto pozadím, vytváraným poväčšine technikou charakteristických 
figurácií, prebieha vlas tný tematický pulz skladby. Označili sme ho tematic-
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kým pulzom, lebo lo znova nie je čosi jednoliate, ale zase komplex, v ktorom 
vládne i homofónia, paralelizmy tercií (v Concertine), sext i celých kvintakor
dov (v Concertine, Slovenskej suite), ba i septakordov a často sa tu uplatňuje 
aj imi tačuá technika aj tematický kontrapunkt. 

Tematick)· pulz je dosť často relath·ne nezávisl)' od pozadia, a preto medzi 
oboma komplexmi dochádza k poly tonálnym rozporom (súčasne znejú rov
naké noty, no s rôznymi posuvkami). Zase to má výrazové príčiny, ktoré 
up r·cdnostňujú raz pozadie, inokedy tematický pulz; ide to tak ďaleko, že 
niekedy toto pozadie temer úplne vládne, ako je to v Tatransk)rch potokoch, 
inokedy (ako napr. \" kvartete ) \ lala som frajera" v opere Jánošík) je v po
pr·rdí tematický pulz. 

Yefké protiklady sa ukazujú i v charaktere tematiky. J eden druh tematiky 
jt> idylick)' až na nerozoznanie od ľudovej piesne, in)· je nekantabilný, dravý, 
, -),slovne expresionistiek)·. Napr. tento motív zo symfonickej básne Boj 

fticltc m odera to 

l®!m 
'!Tfi;:: 

je priam symbolom dramatického zhustcnia - ako keby do kolesa strhlo. 
Podobné protiklady sú v opieraní sa raz o výslovnú diatoniku a v inom prí
pade o dôslednú chromatiku. Ba v duchu cikkerovského polypersonalizmu 
nájdeme obe spojené dovedna. V tematickom pulze má napr. diatoniku až 
ľudoYého charakteru, a pozadie je pritom postavené na chromatickom posú
Yaní septakordov - také sú celé partie v Sonatíne (Symfoniette), v Concer
tine a kde-tu aj v Slovenskej suite. Hudobná tematika je práve tak ako iné 
zložky eminentne závislá od inšpi~;"ačných okruhov: v tematickom pulze Já
nošíka je viac dia toniky, zatiaľ čo v Tieňoch prevláda chromatika. V J ánošíkovi 
majú témy i keď nepravidelnú, no predsa ešte v dynamickom vzťahu k perio
dicite koncipovanú stavbu, v Tieňoch prechádza Cikker do prózy , ktorej len 
kde-tu figuratívny sprievod dodáva súmernosť. 

Vo formovej výstavbe vyšiel Cikker ako typický inštrumentálny skladateľ 
z klasicko-romantických inštrumentálnych foriem. No . týmito sú poznačené 
ponajviac len staršie skladby asi tak do klavírneho Concertina. V ďalších 
prácach sa už opieral o tieto formy viac-menej len náznakove. Ale nevzdal 
sa živelne muzikantského využívania a zdokonaľovania stavebných techník; 
tieto neopustil. Zo základných techník, z ktorých rástla hudba od svojich 
prvopočiatkov, vie Cikker svojským spôsobom využívať variačnú techniku. 
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Táto má uňho niekedy charakter ľudového cifrovania, inokedy veľmi dômy
selnej prestavby, dotýkajúcej sa podstaty samotnej tematiky. Dôležitú úlohu 
pri formovej výstavbe hrá uňho aj inštrumentačná stránka, obzvlášť v tan
coch. V týchto sa často opiera o krátky melodický model, ktorý cifruje a pre
hadzuje z nástroja do nástroja. 

Jedno je zaujímavé - a to si vyžiada ešte veľa skúmania - že pri všetkej 
rôznorodosti-polypersonalite je Cikker jednotná osobnosť. Je v tom typická 
črta 20. stor., nakoľko sa s ňou môžeme stretnúť aj u iných skladateľov našej 
epochy, napr. u Bartóka - no Bartók má v iac barbarského ironizmu a sklonu 
až k pozitivistickej vedeckosti, čoho u Cikkera niet. Veľa podobného je 
u Szymanowského, obzvlášť z jeho posledného obdobia (v Mazúrkach, v Har
nasí), v mnohom sa Cikker blíži Honeggerovi. No vo všetkých týchto príbuz
nostiach je to skôr pôsobenie doby, a nie nejaké ovplyvnenie. Veď je známe, 
že dialektické rozpory sú hlavnou známkou súčasného umenia, a po tejto 
stránke je Cikker nesporným dieťaťom doby. 

Janko Cikker sa dožil päťdesiatky - čo mu želať do ďalšej? Rozhodne 
predovšetkým zdravie. Ďalej mu prajeme v rámci jeho polypersonality ďalší 
okruh invencie, šťastnejší, než do akého sa prechodne dostal v Tieňoch. Vývoj 
sa rodí zo vzájomných protirečení a tie nie sú v jeho polypersonálnom založení 
len čímsi pasívne daným, ale dynamickým, čo je v stálom vare. Nuž a u živel
ného, od kosti ešte vždy mladícky roztopašného Cikkera nemôže táto tempe
ratúra klesnúť pod bod varu. Stále hľadajúci a stále nachádzajúci Ján Cikker 
ešte veľa urobí pre slovenskú hudbu a pre hudbu vôbec. To je naše presved
čenie! 
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Na prechode ku komunizmu sa tvorivá činnosť vo všetkých sférach 
kultúry stáva zvlášť plodnou a prístupnou všetkým členom spoloč
nosti. Sovietska literatúra, hudba, maliarstvo, film, divadlo, všetky 
odbory umenia dosiahnu nové úspechy pri prehlbovaní ideového 
obsahu a zdokonaľovaní umeleckého majstrovstva. Značne sa rozšíria 
ľudové divadlá, umelecká tvorivosť, technické novátorstvo a ďalšie 
formy ľudovej tvorivosti. Z radov účastníkov umeleckej tvorivosti 
vyniknú noví nadaní spisovatelia, výtvarníci, hudobníci a herci. 
Umelecký poklad spoločnosti sa rozvíja a obohacuje spájaním maso
vej umeleckej tvorivosti s profesionálnym umením. 

Strana sa bude neúnavne starať o rozkvet literatúry, umenia 
a kultúry, o Pytváranie všetkých podmienok pre najúplnejší prejav 
osobných schopností lw.ždého človeka, pre estetickú výchovu všet
kých pracujúcich a utváranie vysokého umeleckého vkusu a kultúr
nych návykov ľudu. 

(Z návrhu Programu Komunistickej strany Sovietskeho sväzu) 

• 

Ján Cikker zaslúžilým umelcom 

Cestný titul ,,Zaslúžilý umelec" odovzdal skladateľov~ J ánovi Cikkerovl v deň jeho päťdesiatych naro
denín nAmestnlk poverenlka SNR pre ikolstvo a k ulturu Karol ~a vel 

Foto: ČTK 

Vláda Ceskoslovenskej socialistickej republiky udelila skladateľovi Jánovi 
Cikker ovi laureátovi štátnej ceny Kl. Gottwalda a nositeľ ovi Ceskoslovenskej 
ceny mie~u, za vynikajúce zásluhy o rozvoj slove~kej hu~obnej lwltúry 
čestný titul Zaslúžilý umelec". Vysoké vyznamename, ktore umelec dostal 
v deň jeho ;äťdesiatych narodenín, odovzdal sltladatelovi námestník pove
reníka SNR pre školstvo a kultúru Karol Savel. 

Srdečne blahoželáme Jánovi Cikkerovi k jeho životnému jubile'u a k vy
sokému štátnemu vyznamenaniu a želáme mu veľa zdravia a úspechov do 
ďalšej tvorivej práce. 
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Malé hudobné formy _ a 
perspektívy ich ďalšieho rozvoja 

V dňoch 24. a 25. júna usporiadal Svii:; česlioslovensl-qjch sliladatefov v Ban
skej Bystrici t vori1·ú /ionferencil' o malých hudobných formách. Zo ::usadnutia 
prinášame ::nenie slovensliého hore/erátrt. 

Súčasná etapa uskutočiio,·ania kultúrnej revolúcie a najmä požiadavky 
sirok)·ch más, vyslovené na besedách počas predsjazdovej kampane, stavajú 
nasich hudobných skladateľO\" pred nové tvorivé úlohy. Predsjazdové besedy 
s umelcami ukázali, že nový, socialisticky sa formujúci človek potrebuje pre 
svoje citové a kultúrne vyžívanie nové piesne a skladby, v ktorých by sa 
odrážali jeho pocity, radosť a optimizmus a vedeli by mu prinášať ušľachtilé 
rozptýlenie pri práci a odpočinku, dodávať pocit šťastia a pevného vedomia, 
že v socializme je záruka šťastného a mierového života. Sjazd socialistickej 
kultúry a sjazdy československých a slovenských skladateľov usúdili , že naj
významnejším pomocníkom v tomto úsilí sú piesne a skladby malých foriem. 
Tieto "hudobné obrázky" svojou formou, prístupn)rm melodickým výrazom, 
súčasným demokratickým obsahom a bezprostredným citovým účinkom sú 
nášmu pospolitému ľudu blízke, rád ich prijíma a osvojuje si ich. 

:\fajväčší záujem v oblasti malých foriem sa u poslucháčov, najmä u mlá
<feže, sústreďuje na problémy a hodnoty tanečnej hudby a džezu. Už veľa 
ráz na sväzových schôdzach a najnovšie na aktíve Ceskoslovenského rozhlasu 
v Bratislave sme si objasl'íovali problémy v tejto oblas ti. Keby sme sa pozreli 
na uplynulých desať rokov, videli by sme, že sme a j tu urazili kus cesty 
dopredu. Casom hodne stratilo na svoj ej pôsobivosti tango, ktoré sa vyznačo
valo našou svojskou melodikou a vo vývoji tanečnej hudby na Slovensku 
zohralo v)' znamnú úlohu. J eho texty zakotvovali často v nesplnených citoch 
a túžbach. V)rvoj našej spoločnos ti prekonáva jeho životnosť. Spom el'íme 
, -šak, akú stereotypnú intonačnú a inštrumentačnú paletu mala väčšina fox
trotlov a ako sa v procese vývoja prehlbovala melodičnosť týchto foriem , ale 
najmä instrumentačná vynalieza,·osť a pod. Za pozornosť stojí i konštatovanie, 
že sa rozšíril i tematický a obsaho,·ý okruh tanečných skladieb , v tejto hudbe 
nájdeme dnes zjavné i skry té najrozmanitejšie nálady. Vcelku si slovenská 
tanečná hudba udľZala dobrý priemer. Nepla tí to, pochopiteľne; o všetkých 
skladbách, ktoré sa napíšu. Napriek mnoh)·m diskusiám, stálym lektorským 
pri pomienkam k textom vo všetkých lek torsk)rch a výberových komisiách , 
napriek tomu, že sa akosi sústavne kultivuje poetický cit hudobníkov, niektorí 
skladatelia sú ešte stá le nútení uspokojovať sa s veľmi slabými textami, a to 
tak z hľadiska jazykového, ako aj umelecko-poetického. Svedčí to o akejsi 
polovičatosti umeleckej práce, keď autor, i keby stál na výške všetkých tvo
rivých úloh, oslabuj e celkovú účinnosť svojho diela. I keď je vzostupná 
tei1dencia úrovne textov tanečných piesní zjavná, a to najmä zásluhou mla
dých básnikov, predsa ešte takmer polovica našich tanečných piesní ~a 
oslabuje práve vinou textu a jej rozširovanie a obľuba naráža na pripomienky 
najmä k textovej stránke. V tejto súvislosti sa stretávame s názorom, že máme 
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dávať skladateľom presný návod, ktoré texty sú dobré a ktoré zlé. J e to 
požiadavka nesprávna a nereálna, nakoľko vieme, že umenie je plné variabi
lity, najjemnejsích odtie1'iov, a predpokladáme, že kto chce s plnou umelec
kou zodpovedn?sťou vytvoriť dielo, musí mať natoľko vytdbený vkus a lite
rárne vedomosti, aby sám rozoznal, čo je dobré a čo zlé. 

Niektoré nové tanečné piesne majú slabinu predo,·šetkým v melódii. Ich 
melodická kostra je plytká alebo pripomína staršie skladby, prípqdne je v roz
pore s text?m: Zvlášť by sa v tej to súvislosti mal ujasni ť problém, ako dos tať 
do tanečneJ p1esne výraznejšie črty súčasnosti, ako sa prejavuje v melodickom 
myslení vnútorný skladateľský pocit optimizmu, bezpečnosti , šťastia atď. Bolo 
by dobré konfrontovať niekoľko melódií a ukázať , ktorá je únosná a ume
leck?' domyslená~ ktorá nie .. A~~Je známe~ i ~a Slovensku prerazili do tvorby 
n.ov~ rytmy ,_ ktore _vo veľkeJ vacsme premkh k nám rôznymi sprostredkujú
CJm! cestam1 zo Zapadu. Bolo správne, že sme sa nepostavili proti niekto
l')·m nov)·m rytmom a moderným tancom. ~aša súčasná tanečná hudba 
n :? ela tieto ry tmy vo Yäčši ne prípadov spútať uvážením a prispôsobiť vkusu 
nasho ľudu. ~a Slovensku sa len celkom ojedinele vysky tli takéto rytmy 
v preexponovanej forme, väčšina autorov ich zdravo uplatnila vo svojich 
skladbách. V tejto situácii ťažko určíme, aká proporcionalita sa vyvinie v na
som ~ivo te medzi najnovšími modernými rytmami a staršími, tradičnými ry t
man~J . Vce~~u ~ršak mo_žno. predpokladať , že staršie klasické rytmy budú i na
ďale.J tvoriť zaklad vyvoJa tanca. Spoločenský život mládeže si žiada vy
~vo •·• ť nový _;;poloč~nský tanec s nov_ým.rytmick)rm pôdorysom, a to tým viac, 
ze sa v nasJCh zavodoch a orgamzác1ách veľmi úspešne rozvíjajú krúžky 
spo ločens~ého tanca. A m ôžeme byť presvedčení, že práve tieto krúžky sa 
ochotne UJITIÚ nových tancov a spopularizujú ich. V tomto smere urobil už 
s,·äz v spolupráci s Osvetovým ústavom potrebné opatrenia. 

~k~ sa už veľa. ráz ~o?~ta.tovalo, k . n~dos~atko~ súčasnej slovenskej ta
ne~n~J hudby pat~tla. akasi mstrumentacna un•form1ta. Skot·o všetky skladby 
~a mstrumentovah v Jednom zvuku, v jednej zvukovofarebnej predstave a pre 
Jeden ~at~šíkov. tanečný orchester. Tento jav, ako to v umení vždy býva, 
musel Jedneho dna vyvolať negatívny ohlas u poslucháčov. Tento nedostatok 
sa v poslednom čase rýchlo napravuje najmä tým, že v krá tkom čase začne 
nahráv~ť nový tanečný orc? ester Ceskoslovenského rozhlasu, rozšíril sa počet 
schopnych o~chestrov a z viacerých strán sa vyvíja úsilie rozšíriť okruh a ran
~érov a inštrumen táto:ov. V súvislosti s tým treba dorieši ť i otázku vokálnych 
mterpretov, ktorých Je na Slovensku veľmi málo, a je nebezpečens tvo že 
č~~tý~ opakov:ním nám ~íto do.sť ~alentovaní ľudia môžu zovšednieť . N i~ je 
niJaka taJnOsť, ze v oblasti lanecneJ hudby pracuje na Slovensku mal)' počet 
sk ladateľov. Ich tvorba stačí len z menšieho percenta kryť napríklad potrebu 
~·ozhl~sových relácií alebo celého nášho verejného života, a to i napriek tomu, 
ze mektorí zo skladateľov tejto oblas ti, najviac p•·acovníci Cs. rozhlasu 
obj~voval~ sa minu~ý :ok_ v hudo.bnom v~si~laní takm er denne, ba v ojedi~ 
ne~ych pľlpadoch az .trikra t za den so SVOJtmt skladbami. Logicky z toho v y
plyva. ze treba podniknúť kroky, aby sme rozšíril_i počet talentovaných tvor
cov tanečnej hudby. 

Práve tak ako v celej našej republike, i slovenská mládež je zvedavá na 
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d:l:ez, najmä, ako ona hovorí, na čistý, klasický džez .. P~esné vymedz~nie 
pojmu džez nebolo jasné. Pod tento t_ermín sa zahrnovali _vsetky for~y ?-žez~ 
alebo, lepšie povedané, všetko, čo_ mesl~ z~aky zvukoveJ p~echoveJ _ prteb~J
nosti, improvizácie a pod. Dnes vteme, ze Je to forma a sp?s~b hry ~~ertc
kých černochov na základe ich tane~ných ;,?:"t~ov a .m~l.od!t. v zvlastnom 
nástrojovom obsadení, pričom jednothví hra_m. tmpro~l~U_JU stylove a _ume
lecky na d~ú impr~vizačnú schém_u. Stý lova Improvtzact~, pred~oklada _hu
dobníka nielen techmcky, ale v určttom zmysle aJ kompoztcne pnpraveneho. 
Improvizácie môžu byť, pravda, vopred nakomp~no~an~ skl~dateľom. Dotera~ 
však máme len ojedinelých skladateľ ov . a OJed}n_elych mterpretov,. _ktoľl 
domýšľajú otázky moderného dže~u z ~ľadi.ska na.seJ doby ; Tu tre~a s?cas~e 
vplývať na dvoch frontoch. Proti ~avym. uch~lkam, ktore _nechcu pr1p.ust1ť 
prvky džezu do nášho ži~ota, -~. pr~~l p~avym n~zorom? ktore .z~s~ nelmt.1~ky: 
bez rozumového zvážema priJimaJU vsetky sposoby, unp~ov1zact~, ~vehc.~ne 
rytmické a nástrojové extázie atď. Z prvého kvasu d~ezove~o o~OJ.ema zacma 
sa kryštalizovať akýsi ukľudnenej ší n~zor a v BratJsl.ave 1 ': t~ych sloven
ských mestách objavujú sa uváženejšie džezové skupmy , naJma v kruhoc~ 
vysokoškolskej mládeže. Doka~ujú to ús~e~hy týchto súboro':" na posledneJ 
STM, pričom tieto súbory mah v repertoan mn~h~ slovensl.eJ hud~_Y· Bude 
ďalšou úlohou skladateľov pomôcť súborom, ktore SI z ned_ostatl~u nasJCh skla
dieb robia improvizačné schémy podľa cudzích a meneJC~nnych vzorov, a 
takto vplývajú na svoje okolie nedomyslenou umeleckou pracou. 

Tanečné orchestre na vidieku majú _zväčš~ nízku inter~r~.tačnú úro_;re•~, n~
vyhranený repertoár a štý l. Tu veľmi pomaha Osvetovy ~sta':" SVOJimi ed!
ciami a školeniami. To je kľúčové miesto, ktoré treba pnazmvo ovplyvmť 
novou tvorbou. 

Omnoho horšia situácia je v oblasti spoločenskej pies~e. Zatiaľ čo v Ce
chách možno pozorovať akúsi renesanciu spoločenských ptesní.' na Slo;rensku 
je stagnácia, ktorá iná viacero príčin. Predovše~kým v obl~stl ľudo_veJ ume
leckej tvorivosti zanikli v posledn)rch rokoch s?bory, k~ore pr; s uspec?om 
p estovali tieto druhy piesne. Tak napríkl~d ~amko! bratislavsky_ Vys~ko~kol: 
ský umelecký súbor a terajší súb_or Techm~ tde sk_or ~en ~o kla~IC~O-\· Okaln~~ 
línii. V tomto žánri komponovali v obdob1 preboJovava~I.a s_ocmhzmu u ~as 
s veľkým oduševnením všetci naši skladatelia . a v?'tvonh _Piesne~ z ktorych 
mnohé si obľúbili široké masy nášho ľudu ; tie vyzna,;nny~ ~poso.~om po~ 
mohli úsiliu našej strany a vlády. Očakávalo by sa, ze n~J~a nas1 J?ladšt 
skladatelia, ktorí už prechádzajú v_ýchovn?;n vplyvo~ nas~J doby, Sl .u,ve
domia blahodarnú potrebu vyslov1ť pesmckou akt~alne n?~ety zo sucas: 
nosti. Toto však nepozorujeme, pretože ani v mladeJ generacu, dokonca am 
u najmladších absolventov umeleckých uči~íšť ,. sa v posle~nýc~ d':'o.ch rokoch 
tieto piesne nevyskytli, a ak, tak len veľmi zrtedka . . Na v me su ~l skoly, kde 
sa mladí adepti k týmto formám n~ved~; a~ebo. len cel~om o~r_aJove, nep?d
statne. r0 sú aj iné príčiny. Spolocenska p~esen vy~~s.ta oby~aJne ~ veľk':ho 
umeleckého spriaznenia básnika a skladat~ľ?. Z d~OJI~e , ~tora ak_ost .spolocn_e 
prežíva našu dobu. Z dvojice, ktorá sa p; 1da k ~eJ akeJ dtva.delneJ •. s~ene, satl: 
rickému kolektívu alebo schopným televtznym Cl rozhlasovym reziserom. Am 
toto sa nestáva, a to tiež oslabuje túto prácu. -Nepodarilo sa nám n·a Slovensku 
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vytvoriť doteraz taký typ politickej piesne v uzsom zmysle slova, ktorá by 
bola na rozhraní medzi piesňou a tanečnou hudbou, taký typ, kde sa mo
dernými rytmami dajú uplatňovať súčasné intonácie a súčasný text. Niekoľko 
takýchto piesní vzniklo z príležitosti prvého letu sovietskeho kozmonauta Ga
garina, cyklus piesní proti vojne napísal · Milan Novák. To sú však len prvé 
náznaky. Spoločenské piesne majú mať v svojom erbe ako základný znak 
širokú zrozumiteľnosť a spievateľnosť. To znamená, že musia mať v istom 
zmysle slova podmaňujúcu melodiku, fluidum a kúzlo piesne, ktorá nás 
"chy tí" . Lenže takýchto piesní je veľmi málo a stále počujeme pripomienky, 
že nedostatok piesní v tejto oblasti sa citeľne prejavuje i v hudobnom vysielaní, 
počujeme to i od mládežníckych súborov a iných kolektívov, ktorým nová 
pesnička chýba, a tak z nedostatku dobrých nových piesní siahajú dokonca 
k piesni bez umeleckých kvalít, často i zastaralej. V tejto oblasti sa stretávame 
ešte s jedným problémom, so žánrovou nevyhranenosťou. Niektorí skladatelia 
píšu niečo, čo je medzi piesňou a kantátou, a táto štýlová nevyhranenosť sa, 
pochopiteľne, premietne aj na posluďháča. Nechápe takú skladbu ani v jej 
spoločenskom pos.Ianí ani ako podnet k umeleckému zážitku. Celú situáciu 
ovplyvňuje i fakt, že spoločenskej piesni sa teraz venujú zväčša len skladatelia 
stredných umeleckých schopností, ktorí dúfajú, že ich sily stačia na zvládnutie 
požiadaviek v tomto žánri. Musíme znova prízvukovať, že aj spoločenská 
pieseň má viacero pevných umelecko-ideových kritérií, a preto treba k jej 
tvorbe pristupovať s najväčšou umeleckou zodpovednosťou. S tým súvisí 
i tvorba sborová, najmä tvorba menších sborov, bezprostredne počúvateľných, 
tvoren)rch pre oddych a zdravé impresie. Je stále veľký nedostatok ľahkých, 
ale kvalitných skladieb, a tak naše malé vidiecke sbory majú často problémy 
s repertoárom. Vôbec sa vy tratil z tvorby jav, že by tvorca priniesol malú 
sborovú skladbu ľahšieho iskrenného charakteru, ktorá by sa ako lavína šírila 
medzi amatérskymi telesami. Ojedinele sa ešte na.komponuje veľký pre
komponovaný sbor reprezentačného charakteru, prístupný najvyspelejším 
telesám, alebo sa do sborovej úpravy posadia ľudové piesne, lenže žáner 
malého iskrenného sboru, tvoreného na súčasný text, sa úplne stratil z tvori
y)·ch dielní skladateľov. Kultúrno-spoločenské dôsledky tejto situácie sú veľké. 
Predstavte si, ako inak by pravdepodobne prekvitali naše amatérske vokálne 
súbory, keby mali niekoľko desiatok dobrých, krištáľove jasných, zrozumiteľ
n)·ch a vokálne dobrých skladieb na súčasné texty. Keby sa nám na sú
(ažiach tvorivosti mládeže objavilo viac takýchto sborov a mládež by práve 
týmito sbormi mohla vyjadriť svoju lásku k súčasnosti a podobne. Na adresu 
speváckych súborov a najmä ich vedúcich treba povedať, že prejavujú málo 
snahy obohatiť svoj repertoár skladbami, ktoré majú novší výraz v melodickej 
i harmonickej faktúre. Pridŕžajú sa starého, klasického repertoáru, už dávno 
ošúchaného. Treba zlepšiť kontakt skladateľov s činiteľmi, usmeriíujúcimi 
naše spevácke sbory, ba priamo s vedúcimi sborov. V oblasti pionierskej 
a detskej piesne je v poslednom čase situácia priaznivá. Úspešné účinkovania 
Detského sboru Cs. rozhlasu a mnohých detských speváckych. sborov na vi
dieku, zvlášť pri školách a domoch pionierov, ovplyvňujú túto tvorbu veľmi 
významným spôsobom. Pre pionierov napísali pesničky, ba viac cyklov piesní 
aj mnohí naši poprední skladatelia. Len v ojedinelých prípadoch sa autori ne-
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vedia zbaviť schematickej, zaužívanej harmonickej i melodickej štruktúry . 
Naša mládež, naša druhá smena si zaslúzi piesne, dýchajúce j ~j šťastným 
životom. I tu môžeme na zlepšenie spolupráce odporúčať vedúcim súborov, 
aby sa so svojimi konkrétnymi požiadavkami a námetmi __ na vy_tv~renie 
nových skladieb obrátili hoci priamó na Sväz skladateľov, a svaz urob1 vsetko, 
aby im pomohol. 

Na Slovensku je zvlášť závažná otázka úprav ľudov)·ch piesní a tancov pre 
rôzne orchestre a súbory. V tej to oblasti máme prekrásnu národnú tradíciu. 
Celá skladatdská generácia, ktorá nastúpila v tridsiatych rokoch na čele 
s Alexandrom ~Ioyzesom, dala si ako jednu z najzávažnejších osobných úloh 
vyriešenie klasického prístupu k ľudovým zdrojom. ~láme desiatky veľkých 
montáží piesní, v ktorých bol rýdzi skvost násho ľudu prehlbený _a obo?aten_)· 
tvorivým umeleckým činom skladateľa. Keď po roku 1948 vzmklo viac su
borov ĽUT i vyspelé hudobno-tanečné súbory priam reprezentačného cha~ak
teru ukázala sa potreba nových úprav ľudových p1esní primárne zrozumrteľ
ných, a ľudová pieseň a ľudový tanec slávili mode1~nú r~ne_sa_ncfu. Opäť .vy
stúpili poprední skladatelia a ich úpravy sa vyznacovah c1thvym postOJOm 
k piesni a súčasne jej veľk)rm umeleckým domyslením. V posledných rokoch 
sa však stretávame i s tak)rmi úpravami ľudov)rch piesní, ktoré sú krokom 
nazad. Caro účinkov, ktoré vyťažili skladatelia z ľudo,·ej piesne, je tu v nových 
úpravách oslabované a skladatelia nehľadajú no~ý ~-~~~z, umeleck~ _prešty
lizovanie, opakujú sa v postupoch. Dnes sa uz vacsma posluc~acov, ne
uspokojuje s primitívnou úpraYou, ktorá ~s~o len kopÍruJe _rud1~entarny 
zvuk ľudovej hudby . Každá úpraYa ľudo~eJ p1esne ~ tanca m? byt u~~lec: 
kým činom. Preto pri úprav~ ľudov)·ch p1es~í, nec~ J~ m7slena pre hoc1pk?' 
súbor, pre hocijaké obsademe, zostáva pla tQa cstetiCka zasada : zachovať na
rodnú čistotu a pridať k nej svojské umenie skladateľa , vytríbené a umelec~y 
umocnené. Našej mladej skladateľskej generácii treba len odporúčať rozvíp~ 
svoj národný štýl a overovať si svoje sily umelec~ým, spracovávaním ľu_dov~J 
piesne a tanca pre naše reprezentačné _súbor~ p1esm ~ tanco;. Ved.ema su
borov majú zase takto možnosť spestriť SVOJ repertoar a vyrazovu paletu 
o úpravy širšieho kádru skladateľov. 

Zvláštne problémy máme na Slovensku s LYorbou skladieb pre estrády 
a populárne hudby. Až v posledných rokoch sa vyjasnila náplň pojmu "~o: 
pulárna" hudba. Pred rokmi boli tendencie vtesnať pod tento termín akyst 
medzityp, ktorý gravitoval raz nižšie, raz vyššie. Dnes vidíme, že po~. ten_to 
pojem možno zahrnúť každú skladbu, ktorá. má pred?o~lady. pre roz~1reme, 
pričom to obyčajne býva skladba s ľahkými hudobnym1 myshenkam1, krat
šieho rozsahu. Typ estrádnej hudby vo vlastnom národnom význame sa na 
Slovensku vlastne ešte nevytvoril. Niekoľko pokusov vytvoriť typické národné 
estrádne orchestre zlyhalo, a tak sa ako estrádna hudba často vydávajú sklad
by Urbancove, Andrašovanove, Novákove a pod., i keď to v pra~om zmysle 
slova estrádne skladby nie sú. Estrádny žáner, ktorý sa rodí zo silného tlaku 
dobových potrieb, musí mať viac zanietenia pre .sú?a.snosť, !nto~ačné pr~k~ 
súčasného optimizmu, ktorý je iný, ako bol optimizmus mmuly, a SVOJske 
črty aj v inštrumentácii. V tomto zmysle nemáme doteraz súčasné estrádne 
skladby. Tak isto zámerné tvorenie ľahko zrozumiteľných populárnych skla-
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dieb značne pokrivkáva za potrebami doby. V tejto oblasti nevznikne viac ako 
10- 15 nových skladieb ročne, čo je ozaj veľmi málo, hrozí tu nebezpečenstvo, 
ze to zapadne v mori importovaného populáru. A tu znova treba upozorniť 
skladateľov, že rozhlas i kúpeľné a zábavné orchestre čakajú na skladby, kde 
by sa atraktívnym spôsobom uplatnili sóla na obľúbené nástroje, napríklad 
husle, harmoniky, trúbky, klarinety, ďalej populárne predohry a zmesi , cha
rakteristické skladby pre malé a špeciálne obsadenia, či už so sólovým alebo 
Yiachlasným spevom. Nie je nijako umelecky znižujúce napísať takéto skladby 
yysokých kvalít, ako to ukazujú niektorí sovietski skladatelia, napr. Sosta
kovič a Chačaturian. Pomerne lepšia je situácia v oblasti dychových hudieb. 
Y poslednom čase sa podarili dobré kompozície i úpravy pre vojenské dychové 
hudby a zásluhou dychovej edície Osvetového ústavu dostali dychové súbory 
Yäčšie množstvo materiálu ako v predchádzajúcich rokoch. A však aj tu sú 
pl'Oblémy. Mnohé úpravy ostávajú na rovnakej inštrumentačnej úrovni a nie
ktoré úpravy sú svojou technickou zložitosťou pre dychové súbory nehra
teľné. Okruh skladateľov, ktorí píšu pre tento typ hudby, je na Slovensku veľ
mi malý. Zdá sa, že pre týchto tvorcov treba vytýčiť ako úlohu číslo 1: vy
tvoriť dobré, typicky pochodové a iné dychové skladby, v ktorých by poslu cháč 
cítil nový život. Neslúži nám ku cti , keď dychové hudby (najmä pri oficiálnych 
príležitostiach) hrajú napríklad pochody spred 30-50 rokov, prípadne pocho-
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dy súčasných autorov, ktoré sa však v mcom nelíšia od tých spred 30-50 
rokov. I tu treba hľadať, tvoriť spod zorného uhla súčasnosti. 

Zostáva nám porozmýšľať o oblasti operety a spevohry. Ako je známe, pred 
3-4 rokmi sa tento žáner veľmi pekne rozbehol. Dusíkove, Elbertove, Nová
kove, Andrašovanove operety narušili kľud, ktorý tu bol predtým, vyvolali 
zaslúženú pozornosť a niektoré piesne z operiet sa ujali. Na tieto operety sa 
však zatiaľ nenadviazalo. Zostali osamotené, v tejto oblasti sa celkom nevy
hovuje požiadavkám našej spoločnosti. Stretneme tu vždy ako prvé osprave
dlnenie, že nie sú dobré libretá a texty. Okrem toho niektorí zo skladateľov 
tejto oblasti ešte vždy nemajú istotu, ako má vyzerať dramaturgia modernej 
operety, či má inklinovať ku klasickej operete, či k súčasnému musicalu. 
Presné návody ani v tomto smere neexistujú. Istá vec je, že niektorý námet 
si vyžaduje skôr klasickú stavbu operety, iný zas môže smerovať k revuálnemu 
typu, pričom oba môžu zohrať pozitívnu úlohu v našom živote. V tejto oblasti 
máme na Slovensku niekoľko skúsených skladateľov, škoda, že sústavnejšie 
nevenujú svoje sily tejto oblasti. Mohli sme byť už ďalej a naši ľudia mohli 
mať dobrú, vkusnú zábavu. Situácia bude azda lepšia, až verejne odznejú 
operety, ktoré sú ešte v rukopisoch · alebo rozpracované. Dramaturgie našich 
operetných scén nezaujímajú k nim vždy kladné stanovisko a len ťažko 
sa rozhodujú pre nové operety. 

Treba _sa nám ešte zmieniť o činnosti inštitúcií, ktoré majú na starosti pro
pagáciu a šírenie našej tvorby. Ceskoslovenský rozhlas považujeme za naj
účinnejší nástroj propagácie všetkých druhov malých foriem. Zábavná hudba 
v poslednom čase podľa vyhlásenia zodpovedných zástupcov neslúži už len 
na vyplňovanie vysielacieho času. Jednotlivé relácie sa zostavujú zodpovedne. 
Zelali by sme si len, aby z rozhlasového vysielania ustúpili skladby už preko
nané, so zastaralou melodikou, výstavbou melódie, vôbec skladby schematic
ké, šedé. Bude úlohou rozhlasu urobiť všetko, aby skladby malých foriem 
nahrával so všetkou starostlivosťou a v dokonalej r eprodukcii. Sme presved
čení, že naša spoločenská pieseň a hodnotná zábavná hudba budú zaznievať 
vo vhodných časových termínoch v nemenšej miere ako doteraz. Osvetový 
ústav, ktorý má na starosti repertoárové a umelecké problémy súborov ĽUT, 
sa prejavuje iniciatívne. Edíciou nových repertoárových sborníkov musí pô
sobiť na stále zvyšovanie umeleckých schopností súborov a zaktualizovanie ich 
repertoáru. Súbory majú mať lepší prehľad o novej tvorbe, ktorá by im vy
hovovala. Slovenské hudobné vydavateľstvo sa staralo o zábavnú hudbu 
vydávaním albumov a materiálov. Malo by však dbať o rýchlejšie vydávanie 
i nahrávanie takých titulov, u ktorých je predpoklad, že budú obľúbené, a 
vystihnúť práve to obdobie, keď sa pieseň alebo skladba začína úspešne roz
širovať medzi ľudom. V uplynulom období sa nahrávalo málo masových a 
spoločenských piesní, stagnovalo tiež nahrávanie titulov s úpravami ľudových 
piesnÍ: Slovenský hudobný fond by mohol pomôcť propagácii tanečnej hudby 
rozmnožením materiálov pre malé tanečné súbory, pretože dve zbierky, ktoré 
rozmnožil, sa s úspechom ujali. SHF musí zohrať v najbližšej etape dôležitú 
úlohu pri rozvinutí tvorby malých foriem. 

Z načrtnutej problematiky vyplýva, že v oblasti malých foriem (napriek 
tomu, že sa tu dosiahli dobré výsledky) je ešte veľa problémov a nesplnených 
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požiadaviek. Proces stálej obrody a oz1vovanie tvorby prebiehajú tu denne 
a často v naliehavejších formách ako v iných žánroch. Súčasne však táto 
hudba neznáša stagnáciu čo do súčasnosti výrazu a aktuálnosti obsahu. Preto 
každé prešľapovanie na mieste, spoliehanie sa na zaužívanú melodickú in
venciu, na rutinu, liberálnosť k textom, podceňovanie a na druhej strane 
preceňovanie ľudového vkusu sa vždy negatívne premietne v práci. V málo
ktorej oblasti umeleckého snaženia zostáva v tvorcoch toľko otázok a stáleho 
tvorivého kvasu. Nie je dobré, keď sa tieto otázky neriešia a zostávajú tvor
com nezodpovedané. 

Zeláme si, aby uzávery tejto konferencie načrtli perspektívny pohľad 
a cestu v tvorbe malých hudobných foriem. Uskutočnenie týchto uzáverov ne
bude akciou jednorazovou a krátkodobou, tu ide o dlhodobý vývojový proces. 
Nové, výrazove a žánrove bohaté diela s vysokými ideovo-umeleckými kva
litami si určite vybojujú víťazstvo v úpornom boji s dožívajúcimi formami. 
Aby sme tento vývoj urýchlili a poskytli nášmu ľudu čo najväčšie možnosti 
správnej estetickej výchovy, ušľachtilej zábavy pomocou hudobného umenia, 
musíme v nastávajúcej etape venovať všetky svoje sily, umelecké schopnosti, 
srdce i lásku novej tvorbe. Niet pochybností, že naše nové piesne a skladby, 
prýštiace z hlbky komunistického presvedčenia, nájdu trvalé miesto v srdciach 
nášho ľudu a budú ho niesť v svojich tónoch k vytúženým métam komu
mzmu. 

NADA HRCKOVA 

Vzájomná podmienenosť televíznej opery 
a spoločnosti 

Opera bola svojou tvárnosťou vždy odrn· 
zom spoločenských pomerov svojej doby. 
A práve tak bolo aj jej konzumovanie 
podmienené triedne. Až donedávna bola 
opera ako nákladné a náročné umenie spra
vidla výsadou bohatých. Ľudové vrstvy sa 
prakLicky k tomuto vysokému umeniu ne
dostali. Tak sa ustálil určitý typ stáleho 
operného publika, predstavujúceho menšiu, 
zámožnú časť spoločnost.i , ktor{t si na ope
ru zvykla a podporovala jej konvencie, l'CŠ

pektované skladateľmi. 
Socialistická spoločnosť prináša v tom to 

smere zásadný prelom. Namiesto bývalej 
hí·stky konzumentov operného umenia pri
chádzajú široké masy pracujúceho ľudu, 
ktorým sa sprístupňujú všetky poklady hu
dobnej kultúry a najmä opera, ktorá má 
spomedzi vážnej hudby najlepšie predpo
klady náj sť si cestu do vedomia nového 
ľudového poslucháča. S novými spoločen· 

sk)'Tili pomermi, ktoré dávajú umť!lcom tie 
najpriaznivejšie podmienky pre tvorbu, i 
s novým vkusom masového konzumenta 
sa mení celý d oterajší spoločensk)' dosah 
opery , jej sociálna fu nkcia, pretože sa m e
nia sociologické danosti, ktoré pri hodno
tení opery nemožno obchádzať. Opera má 
dnes pokračovať v najlepších tradíciách 
minulosti, aby v tematike i v h udobnQm 
stvárnení zodpovedala ideám a potreb;í.m 
bohatéHo citovo-intelektuálneho života ~o

cialistického človeka. 

J eden z najúčinnejších prostriedkov zväč
šovania tohto spoločenského dosahu - naj
širšieho uplatnenia opery predstavujú pros
triedky masovej oznamovacej techniky. P r
vé kroky na tejto ceste zohral rozhlas, 
gramofón, film a ako ďalšie ohnivko pri
chádza televízia, ktorá spája v sebe väčšinu 
podstatných znakov svojich predchodcov. 
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Schopnosti rozhlasu umocnuJe vizuálnym 
elementom, používa prostriedky g~amofón~ 
i magnetofónu, spája filmovú tech_mku s dt
vadelnými možnosťami , vytváraJÚC z to
ho všetkého svojráznu syntézu, ktorá plo•lí 
nové formy a nové účinky. 

Ak pripočítame k týmto vlasln<?s~am eš~e 
obrovsk)' počet televíznych d1vakov, Je 
zrejmé, že v tclevíz~i ?ostá~'a ..• ?.Pera za 
svojho 350-ročného vyvoJa naJvacste uplat
nenie a príležitosť slať sa súčasťou obr:>v
ského demokratizačného procesu hudohn•~
ho ži\·ota. Nejde tu teda iba o populUJ:it~, 
ale o dosah distribučnej rnožnosll, ktora JC 
schopná sústrediť na seba v danej chv~ 
milióny ľudí. Veď len v Ceskosl?~en~ke~ 
-socialistickej republike máme v sucasnosll 
"800 000 televíznych koncesii a tento počet 
rapídne vzrastá. Televízia začne pomal_y 
predbiehať už i rozhlas, najmä keď sa benc 
do úvahy že jej diváci venujú sústavnejšiu • 
a sústrcd~nejšiu pozornosť. Tento závratn)· 
rast televíznych poslucháčov je typický aj 
pre ostatné krajiny soci~stického .. tábora. 
Príkladom môže byť Sov:tetsky svaz, kde 
sa v súčasnosti zhromažďuje pri televízo
roch každodenne 20 miliónov fudl a kon
com sedemročnice ich bude 70 až 80 m i
liónov. Socialistické zriadenie dáva rcá!P.e 
predpoklady, že i v budú~nosti sa bude 
stále zvyšovať vplyv televíziOu spostredko
vaného hudobného umenia na široké masy. 

Hudba hrá "významnú úlohu pri výcho
ve a vytvárani harmonického človelm bu
dúcnosti a pri rozvijaní jeho hlbok)'ch a 
ušľachtilých citov" (Sostakovič) . \"ieme. ~i 
preto uvedomiť akv význam má tclev:tzm 
v tomto ohľade' keď sa v nej hudba mô.le 
uplatniť prakticky vo všetkých svojich .lo
terajších formách. a žán_roch . . A poč~s. po
merne krátkeho casu eXIstencie teleVIzte sa 
ukazuje že televízia má priaznivejšie pod
mienky ' ako ostatné oznamovacie prostried
ky, a to najmä pre uplat::tcnie hudb_Y váž
neho umeleckého zamerama. Je to doslcd<>k 
možnosti scénického a výtvarného ob<>ha
tenia. Preto majú v televízii význa!':tn_é 
miesto hlavne žánre hudobnodramaucke, 
kde je vizuálne obrazová zložka_ inte~~n?~ 
súčasťou. Spomedzi týchto zauJala naJvac
šic miesto opera. 

Uvádzaním opier v televízii dosial10l ten
to žáner obrovskú intenzitu. Stojí za uvá
ženie že prostredníctvom televízie vidí ~ 
nás 'operu za jediný večer približne .. tn 
milióny divákov. A pohľa~ na vzt:astaJ~<:c 
množstvo (vyše . 70 op:ter, vystel~yc~ 
v Cs. televízii od r. 1953) a dramaturgicky 
výber opier v televízii ukazuje, že sa opera 
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na televíznej obrazovke uplatňuje čoraz vý
raznejšie. 

Tu sa zvlášť jasne ukazuje, že nové pre
tváranie a vytváranie opery je dialekticky 
závislé nielen od nových technických a re
žijných predpok~ado~! ale j~ -:-. tak . ako 
v celom predchadzaJUCom vyvoJI - uzko 
späté so spoločnosťou, ktorej je adresovani' 
a ktorou je ovplyvľíované. . 

Preto opera v súvislos~ s masovými 'lz: 
namovacimi prostriedkami - a spomeJzt 
nich najmä televíziou - vyžaduje sv~jím 
neuveriteľne širokým vzťal10m k spolocen
skému prostrediu, aby sa skúmal _dos?h jej 
spoločenskej funkčnosti ako. vcľmt d~lez1~a 
zložka ako aj jej vytvárame a pretvru:ame 
z toh~o hľadiska. Ak sociálna fw1kčnosť 
opery, ktorá je rozhodujúc<?u pr: jej ~tý
lové stvárnenie bola dopostaľ vzdy odra
zom určit)·ch ~poločensk--ých pomerov, ži
votn)•ch princípov, vkusu určitej spoloče':l
skcj triedy, stáva sa tvárnosť a. ~un~eta 
opery v televízii vzhľadom na. ~eJ stlne 
zväčšený spoločenský dosah zav:tslou ocl 
týchto princípov v najväčšej miere. . 

Túto záviplosť treba chápať spravnym 
spôsobom. V opačnom prípa~~ m~žc to~iz 
masový vplyv, ktorým telev:tz:ta d1~pon~]e, 
viesť k niektor)= pomýlen)·m ch(1pamam 
o dôsledkoch ktoré tento vplyv na umcruc 
v televízii U::á, a v súvislosti s tým i na 
tvorbu a interpretáciu televíznej opery. 
Môžu sa vyskymúť názory, ktoré vidia v 
televízii nebezpečie pre "vysoké" umenie. 
hovoria o degradácii umeleckej formy, o 
túvelizácii umeleckých hodnôt. Z tohto as
pektu nemá miesto v televízii ani oper:'; 
Tieto názory si zrejme chybne vykladapt 
otázku vyhovovania vkusu nového š~ok~_
ho publika a okrem toho celkom zabud~IJ_U 
na hlbok)' demokratizačný dosah telcvtzlc 
v umení. Je to postoj výslovne estétsky. 
Pritom ich námietky nie sú oprávnené, 
pretože masovosť dosahu na široké televíz
ne publikum vôbec nemusí zu~enať z~
žovanie umeleckej hodnoty. Spravne cha
panie otázky vkusu publika nielen ako m e
chanického vyhovenia tomuto vkusu, ale 
naopak ako správneho vplývania naľí , "'Ý
chovnéilo momentu, musí viesť práve k sna
hc o vysokú majstrovskú u~~leckú úrove1~ 
umenia podávaného v teleVIzn, o_ umelecku 
virtuozitu masového oznamovaeteho pros
triedku. Preto nic sú namieste názory, ktoré 
v estétskej povýšenosti ignorujú. masovcl~o 
poslucháča a jeho potreby, a prave tak mc 
je správny ani jednostranný názor, že t~:~~ 
znížiť vysoké umelecké nároky, lebo va~sJ
na masového poslucháčstva ich SVOJOU 

apercepčnou úrovňou nedosahuje. Toto je 

-
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pre televíznu operu práve také nebczpeené 
ako prvý prípad. 

Ak televízia t)=, čo produkuje, skutočne 
pôsobi spoločensky i umelecky v t.akomto 
zápornom zmysle, potom sú obavy o tle
gradovanie umenia oprávnené. Ide tu napr. 
o niektoré kapitalistické televízne spol<>č
nosti, kde je televízia poznačená svojím 
komerčným charakterom. Zije z predávania 
vvsielacieho času reklamám, a preto jf'j 
ide iba o výnosnosť televízneho pr'>gramu. 
T)·mto, ako a j konkurečnými dôvodmi, .ic 
dan)' obsah každého - aj umeleckúho 
programu, ktor~· (vyjmúc časť dobrých vy
siclruú) sa v servilnej snahe vyhovieť ma· 
~ovému vkusu stále viac obmedzuje tw 
zúbavnosť a senzáciu. V Amerike dokonca 
I'Xistuje aj taký jav, že operné vysiel.mic 
sa prerušuje v priebehu reklamami. Ume
lecká hodnota· je tu poslednou vecou. Táto 
cesta j e vážnym nebezpečím jednak pre 
sa motnú hudbu, jednak pre rozvíjanie este· 
tickej kultúry poslucháča, ktorej úroveň su 
takto stále znižuje. 

J e to len ďalší príklad toho, čo n1ím ho
voria dejiny, že umenie, ako aj inštitúcie, 
ktoré ho produkujú, sú odrazom spoločen
ských pomerov svojej doby, jej triedneho 
charakteru. Preto aj v kapitalistických kra· 
jinách síce televízia vysiela opery, a tak 
má aj veľké mn<lžstvo obyvateľstva z niž
ších vrstiev možnosť zoznámiť sa s operou. 
Lenže práve tak ako sa jej funkcia slúzi( 
vyvinutému vkusu vyššej zámožnej triedy, 
ktorá ju konzumuje, nezmenila svojho času 
\' divadle, prístupnom len pre buržoáziu, 
tak aj teraz v televízii sa opera ťažko 
dostáva do vedomia obyčajného masovel10 
poslucháča, keď sa celkový prístup k · jej 
funkcii nezmenil z hľadiska masového so
ciologického rozvrstvenia televízneho puhli
ka. 

Masový oznamovací prostriedok v socia
listickej spoločnosti však slúži (čo plati aj 
o ostatných spoločensko-politických a kul
túrnych inštitúciách) rozvíjaniu estetického 
chápatúa celého ľudu, j eh o umeleckého ve
domia, bohatej emocionálnej vnímavosti a 
dobrého umeleckého vkusu. Tejto :ílohe 
slúži celé umenie, divadlo i opera, ktor:1 
prekonáva svoj starý charakter výsady bo
hatých a priťahuje nového návštevníka -
robotníka, roľníka atď. 

Televízna opera predstavuje tento zrne· 
ncný postoj v mnohonásobne zväčšenom 
meradle. J ej publikum je v podstate celá 
mnohotvárne rozvrstvená spoločnosť. Opera 
v televízii má slúžiť nielen záujmom tej 
časti obyvateľstva, ktorá chce uspokojiť 
svoj vyvinutý vkus (hoci aj na týchto divú-

kov sa musí v dramaturgii pamätať - ma
jú právo požadovať, aby televízia boh pre 
nich prínosom), ale má tiež povzbudiť a 
obohatiť nové obecenstvo, ktoré j ej venuje 
väčšinu svojho voľného času. 

Táto úloha je pred operu postavcnú 
prakticky prvý raz, pretože doteraz mala 
vždy "svoje" ustálené obecenstvo. Naproti 
nemu stavia televízia náhle diváka každo
denného. Popri veľkej časti inteligencie sú 
to robotníci z fabrík i diváci vidiecki, u 
ktor),ch možno ťazko predpokladať vä\:iíie 
hudobné vzdelanie. A práve v nachádzaJú 
ohlasu u tejto prevažujúcej kategórie <!ivá
kov musí televízia vidieť jednu zo .wojich 
l)lavných osvetov),ch a kultúrnopoliti~kých 
úloh pri postupnom stieraní kultúrneho 
rozdielu medzi mestom a dedinou. 

Vidime Leda, že proti malému množ~tvu 
divadelných návštevníkov sú tieto milióny 
televíznych záujemcov pre operu v televizi.i 
ohromne dôležitým faktorom. Preto ~a opé
ra svojou tvárnosťou vzhľadom na takto 
posilnený a stále vzrastajúci spoloccnský 
dosah operného diela s táva závislou priamo 
od sociálneho profilu divákov a popritom 
aj od oslalll)'ch faktorov, ako sú stupclí 
vzdelania, vek , pohlavie a iné rozdiely. 
O tom, že tento fakt žiada odlišný prí~tup 
k opere v televízii, nemožno pochybovať. 
Dôkazom toho je i ohlas rozličných vrstie\' 
divákov na opery vysielané televíziou, kto
rý je podľa nich veľmi diferencovan)' a 
nemôže nevplývať na televízno-op~rnú 
tvorbu a dramaturgiu. Predovšetkým si 
Ircha uvedomiť, že veľké percento tých di
vákov, ktorí sa na operu v televízii dívajú, 
ju nikdy predtým nevidelo v divadle. V mi
milosti preto, že nemali k nej prístup ani 
prostriedky, v súčasnosti ešte hlavne veľká 
časť dedinského obyvateľstva a vôbec v3cl
ci, ktorí sa z najrôznejších príčin (staroba 
a pod.) prakticky do divadla nemôžu rloslnť. 
Operné <lielo musí preto pri týchto divá
koch splňať iné požiadavky ako pri druhej 
časti, ktorá je na operu zvyknutá z pravi
delnej návštevy divadla a u ktorej možno 
predpoldadať znalosť operného umenia a 
určité vyššie nároky. Priklad : Jamičkova 
opera "z mŕtveho domu" je hudobne jed
no z najvynikaj úcejších diel svetovej oper
nej literatúry. Pritom má všetky prcdp.>kla
dy úspešne vyhovieť televíznym požiadav
kám. A predsa po jej uvedení zaujala 
k nej väčšina obecenstva (okrem milovníkov 
vážnej hudby) odmietavé stanovisko (po
dľa prieskumu Cs. televízie v Prahe). Pre
čo? Je to opera po hudobnej a dramatur
gickej stránke príliš náročná a nepriprave
nosť nového televízneho diváka narazila tu 
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na malú dejovú pohyblivosť spolu ~ po
chmúrnou a "ťažkou" Janáčkovou hudbou. 
Tým viac, že televízna réžia s tj"rnito fak
tormi nepočítala a nehľadala 1m :r.onp~
dajúce nové riešenie. Neznamená to, ze 
chceme vylúčiť uvedenie tejto opery, .ke.u
že na i\u nestačí každý televízny cltvak. 
Môže byť veľkým umeleckým zážitkom 
pre tých, ktorí sú s operou hlbšie obozná
meni, resp. majú aké-také hudobné v.r.dc
lruúe. Je potrebné, aby televízia vyhovela 
aj takémuto druhu konzumentov. Trt'ha 
však dokonale uvážiť, ako často vsúvať do 
operného televízneho programu tak)·to d.ru~ 
opier , akým spôsobom ho predkladať cltva
kovi (či si nevyžaduje určitú osobitnú prí
pravu, určité nové spôsoby režijného stvár~ 
nenia ktoré by boli schopné vyhovovať IIJ 
zmen~ným nárokom tohto nepripraveného 
poslucháča, pozdvihovať ich na vyššiu ú
roveň). 

Vidíme teda, že spoločenská funkcia ope
ry v televízii prežíva výrazné a všestran
né premeny. Zatiaľ čo doposiaľ v dej inách 
opery bola to v jednotlivých obdobiach 
funkcia temer vždy jednoznačne vyhranená, 
teraz v nej možno pozorovať veľké di fe
rencovanie, zodpovedajúce viacvrstevnatosti 
širokého televízneho publika. A pretože no
vá funkčnosť vyvoláva vždy nové skla
dobné cesty a formy, musia sa aj tieto 
premeny spoločenskej funkcie televíznej 
opery prejaviť nakorucc v jej obsahovom 
i formovom stvárneni, Y špecificky telcYíz
nom prístupe k opere ako výsledku naj
širšou publicitou zaktivizovaných :tzkych 
vzájomných vzťahov operného umenia a 
nového televízneho obecenstva. Pri pm·ov
nani s ustáleným "operným" puhlik,•m 
chýba novému televíznemu obecenst\'U ur
čitá hudobná príprava, no i mnohé zlé kon
venčné návyky, 1.-u ktorým stará opr.ra di
váka viedla. Preto je toto obecenstvo ove
ľa pružnejšie pri prijímam nových, súčas
ných operných poňatí, pokiaľ tieto zname
najú skutočný dramatický zážitok, silný, 
pohyblivý dej, ktorému môže rozumieť, 
(s tým súvisí zrozumiteľnosť spievaného slo
va), charaktery, ktorým môže veriť, koua
nie, ktoré ho presvedčuje. Skrátka, ziada 
skutočný dramatický zážitok, a ak ním 
opera v televízii je, prijme často i taký 
druh modernej hudby, ktorá by ho v di
vadle či rozhlase odpudila. 

Televízna opera si preto musí nájsť noYé 
cesty, aby vyhovela novým požiadavkám, 
vyplývajúcim z nových sociologických da
nosti. Do istej miery patria sem aj tm':ité 
rozdiely, ktoré vyplývajú z odlišných pod-

314 

mienok v jednotlivých krajinách. Tam, ],de 
je od stáročí hustá sieť operných divadiel 
- napr. nemecká záľuba v operách , vy
jadrená veľkým počtom operných divadiel 
v porovnaní s počtom obyvateľstva, po
dobne v Taliansku a inde - bude mať te
levízia iste menej významnú úlohu pri 
vysielani opier a bude k nemu musieť tiež 
inak pristupovať ako tam, kde niet väčšej 
opernej tradície. Tu môže televízia spraviť 
pre operu to isté, čo spravil rozhlas pre 
koncertnú hudbu. Milióny ľudí vidí prvý
krát operu, tak ako pred 35 rokmi počulo 
prvý r az symfonický orchester. 

Tento rozdiel v obľube opier, v sile oper
nej tradície, ktorý je výsledkom odlišného 
spoločensko-hospodárskeho vývoja jeclno~i
vých krajín, má vplyv aj na spôsob V)'SI~
lania opery, či ide napríklad o prenos z di
vadla alebo o inscenáciu v štúdiu. J e mož
né a pravdepodobné, že napríklad talian
ski televízni abonenti si budú vyššie cc.· niť 
uvedenia z predstavení ich obľúbenej ope
ry kdežto inde, kde niet v iacerých stál yr.h 
op'erných scén, vyhovujú omnoho via~ .itú
diové prcdvederua. Tento prípad je prevlá
dajúci a platný pre prevažnú väčšinu kra
jín. U nás je síce pomerne hodne operných 
scén, no tradícia živej javiskovej opery 
nie je predsa len tak silne zakorenenú a 
široké televízne publikum - najmä n:ltl'a
dom na vyššiu kvalitu pôvodných insce
nácií - im dáva prednosť pred prenosmi. 

Tieto rozdiely sú však v porovnani 
s predchádzajúcimi sociologickými zmenruni, 
ktoré sme uviedli, len málo významne a 
pravdepodobne iba dočasné. Dočasné v t<>m 
zmysle, že stratia význam v tedy, keď tP.l.e
vízia nebude už závislá od tradičného oper
ného repertoáru, ale vytvorí si úplne nový, 
v lastný typ opery, ktorý bude nový tak 
pre neoperné", ako aj tradičné "operné" 
obec;~stvo, a nebude teda narúšať jeho 
návyky. 

Nakoniec sa chceme zmieruť ešte o nie
ktorých faktoroch povahy skôr psyclv>logic
kej ktoré majú tiež určitý vplyv na telrlvíz
ny' prístup k opere. Treba si totiž uv~Jo
rniť že od vzniku oznamovacích prostrt•!d
kov' sú v spoločnosti vyvolávané nové slu
chovo-zrakové schopnosti, pričom je hu
dobný zážitok na jednej strane obmedze
ný na auditívny prvok, na druhej stra~e 
je zase televíziou vyvolávané rozšil-eme 
Yizuálneho detailu. Počúvanie bez videnia 
(gramofónová platňa, rozhlas), videnie te
mer bez hudby (kino) a počúvanie ~poj<•né 
s koncentrovaným videnim a naopak (tele
vízia) sú modifikácie stupľíov pozornosti 
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a schopnosti vytví1rať predstavy. S týmito 
zmenami treba pri novom utváraní opery 
počít ať, pretože z nich vyplývajú ro7diciy 
v postoji členov spoločnosti k hudobnému 
fenoménu. 

Z tohto hľadiska vyvolali tieto zmeny tak 
v televízii, ako aj u každého z oznamova
cích prostriedkov, dva druhy publika, a v 
dôsledku toho aj dva druhy funkcií, t)·ka
j úcich sa opernej hudby. Jedna skupina si 
už osvojila zmenené vzťahy medzi počúva
nim a videním a schopnosť meruť stupne 
pozornosti a stupne vytvárania predstáv 
podľa jednotlivých druhov oznamovacích 
prostriedkov, najmä televízie ako záležitosti 
ešte pomerne veľmi novej. Druhá skupina je 
tá, ktorá lipne na vzťahoch, na ktoré si od
dávna navykla, a nepoužíva preto (pokiaľ sa 
t ýka opery) oznamovací prostriedok, alebo ho 
použh·a iba ako náhradu alebo prostrie,lok 
na zúbavné oživenie spomienok. Nemožno 
ignorovať ani jednu ani druhú 3kupinu. 
Tieto zmeny hrajú tiež dôležitú úlohu pri 
novom vytváraní opery. U opery na j avis
ku ide totiž už a priori o v)•berové ume
nie, lebo tu sa očakáva, že umeleekl\ dielo 
sa bude konzumovať so sústredenou po
zornosťou. Pri rozhlasovom a televiznun1 
prenose opery je lo však čosi iné, lebo Je 
pre 1iu typické, že býva konznmovan:i so 
zníženou pozornosťou. V intímnom domá
com prostredí chýba (v porovnani ~ jllvis
kovým predvedenim) spoločenská slávnost
nosť operného predstaverua; potreba mi·i
tého predchádzajúceho naladenia, uri'itej 
psychickej prípra,·y, po ktorej príde ohso
lútne sústredenie. Závisí iha od umeleckéioo 
diela, či divúka zaujme alebo nie, či ho 
bude sledovať s väčšou-menšou poZ'l!·nos
ťou, či televízor vypne. 

Z doposiaľ získru1ých poznatkov vyplýva-

JU teda pre problém nového vytvárania 
opery tieto uzávery: 

Osudy živej javiskovej opery a mecha
túcky reprodukovanej opery sú síce vzá
jomne úzko späté, je ale nepravdep'ldo1mé, 
že by sa u nich zhodovali otázky vkusu. 
Spôsobuje to dané miesto, v ktorom sa re
alizuje operný zážitok, rôzne v rstvy obyva
teľstva, ktorým slúži príslušná umelecká 
forma, príležitosti a okolnosti, ktorci urču
j ú hudobný zážitok a v tejto súvislosti pod
mieňujú intenzívnosť jeho pôsoberua. 

Televízia ako aud itívno-vizuálny pr,•slrie
dok ostáva v protiklade k auditívno-"izuál· 
nemu zážitku v hľadisku opery zá7itkom 
bez účasti ostatných členov spoločnosti. 
J ednotlivcov zážitok v jeho foteli nemc)zc 
nikto zdieľať, ani nemôže byť ovplynumý 
reakciou ostatn)·ch. Podľa toh::> sa musí 
nájsť taký spôsob nového vytvárania ope
ry , ktorý by okamžite vzbudil záujem 
tohto jednotlivca a vyvolal by v 1íom nž 
v prvých minútach dramatické napiitie, 
ktorý by však, hoci stále stnptíovaný, 
predsa neprekročil hranicu únosnosti vy
volaného stupňa pozornosti. Preto všet ky 
momenty, ktoré vyplývajú zo .~:menen)·ch 
spoločensko-sociálnych daností, musia spo
lu s tým to momen tom spätne pôsobiť na 
tvárnosť opery v televízii, ktorá sa bude 
musieť pri svojom spoločenskom dosahu 
opierať o čoraz silnejšiu umeleckú jednotn 
hudobného stvárnerua, libreta a vlastného, 
špecificky televízneho predvedenia, berúceho 
do ú,·ahy všetky spomenuté okolnosti. Pre
to sa opera v televízii vzhľadom na ra,!i
kálne premeny všetkých vzťahov, ktoré ju 
obklopujú, nebude môcť v budúcnosti ob
medzovať na dedičstvo javiskovej opery 
bez hľadania vlastného, špecificky televb.
neho umeleckého výrazu. 

Sovietska literatúra a umenie, predchnuté optimizmom a životo
darnými komunistickými ideami, majú veľkú výchovnú úlohu a roz
víjajú v sovietskom človekovi vlastnosti budovateľa nového sveta . 
Majú byť zdrojom radosti a inšpirácie pre milióny ľudí, majú vy
jadro~'ať ich vôľu, city a myšlienky, majú byť prostriedkom ich 
ideového rastu a mravnej výchovy. 

Hlavnou líniou v rozvoji literatúry a umenia je ich stále užšie 
spätie so životom ľudu, pravdivé a vysokoumelecké zobrazovanie 
bohatstva a mnohotvárnosti socialistickej skutočnosti, oduševnené a 
výstižné zobrazovanie všetkého nového, skutočne komunistického 
a odhaľ ovanie všetkého, čo bráni napredovaniu spoločnosti. 

(Z núvrhu Programu Komunistickej strany Sovietskeho sväzu) 
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ANTONIN 1-IOREJS 

O vzťahu českej a slovenskej hudby 

V procese premeny Ceskoslovenska na 
socialistickú krajinu sa aj hudobná kul
túra na území celého štátu čoraz inten
zívnejšie mení v hudobnú kultúru socialis
tickú. To je skutočnosť, ktorá odlišuje ccs
koslovenskú hudobnú kultúru dn!'ška a v 
budúcnosti ju ešte· viac odlíši od českosll)
venskej hudobnej kultúry pred rokom 
1948. Túto odlišnosť spôsobuje mnoho fak
tOJ·ov, ktoré súvisia so socialistickou výstav
bou krajiny i zmenou výrobn ých vzťahov. 

Jedným z činiteľov, ktorý ovplyviíuje a 
bude ovplyvňovať črty dnešnej i budúcej 
československej kultúry, sú a vždy budú 
vzťahy medzi českou a slovenskou hudbou. 
I ch úroveľí a kv ali la sa odrazí v ich socia
listickej úrovni i vo vzťahoch medzi čes
ký m a slovensk)'m ľudom. 
Vzťahy medzi českou a slovenskou hud

bou prešli niekoľkými etapami živelného 
vývoja. Bolo b y nezdravé, ba v socialistic
kej spoločnosti neúnosné, keby prevažne 
živelnosť určovala i dnes ich kvalitu. Slo
venská i česká hudba tvoria dnes rovno
cenné zložky vďaka vývojovému skoku 
slovenskej tvorby . To zavä.zuje cieľavedome 
a sústavne spolupracovať pri riešení spo
ločných otázok a dosahovať spoločné ciele. 
Proces vývoja vzťahov českej a slovenskej 
hudby nie je ešte vôbec ukončený. l dnes, 
hoci spoločenské vzťahy majú už výrazné 
socialistické črty, práve pomer medzi obo
ma národnými hudobnými kultúrami nie 
je ešte sústavne a cieľavedome domyslený. 
Na tomto úseku sú diskusie o hudbe ako 
faktore veľkej zjednocujúcej sily veľmi 
zriedkavé. Tam, kde ide o vzájomné a 
obojstranné hodnotenie českej i slovenskej 
hudobnej tvorby , a to predovšetkým v or
gánoch Sväzu československých skladate
ľov, má ešte vždy prevahu taktika obchft
dzania. Nech sú už d ôvody akékoľvek, je 
to na škodu oboch hudobných kultúr. 
Sťažuje to kryštalizáciu diel českosloven
ského dosahu, t. j. ideove i esteticky zá
važných a pôsobivých v celej oblasti štátu. 
Keďže ani vo v rcholnej ideovo-tvorivej or
ganizácii. nedochádza k sústavnému hodno
teniu tvorby na celoštátnej úrovni ani k 
sústavnému uplatňovaniu diel, ktoré túto 
úroveň dosiahli (napr. Suchor1 - Krútrmva, 
Dobiáš - N oneto o rodnej zemi, Kardoš 
- Koncert pre orchester a pod.) , na území 
celého štátu, zostáva aj pôsobnosť silných 
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diel lokalizovaná iba na územie české ale
bo slovenské. Toto rozhodne nie je zdravý 
jav. Dokazuje to, že úroveň vzťahov me
dzi slovenskou a českou hudbou nedosiahla 
ešte potrebnú kvalitu, ktorú predpokladá · 
spoločné budovanie socialistickej hudobnej 
kultúry . Možno je to preto, že vo vedení 
českých i slovenských tvoriv)·ch síl ncza
kotvila ešte v celej rozsiahlosti a význame 
osudovosť a nedozerná cena spolužitia o
boch našich národov. Spoluži tie sa chápe 
iba ako samozrejmá skutočnosť , no túto 
skutočnost by mal každý tvorivý pracov
nik v našej vlasti rozvíjať ozajstným socia
listick ým vlastenectvom. 

Bratské vzťahy medzi nas1m1 národmi 
vyžadujú sústavnú ušľachtilú k ultiváciu. V 
jej rámci ma jú hudobné vzťahy nedoceni
teľný význam. Už v skorších etapách, i v 
tých, keď bol československosti pripisovaný 
nesprávny v)'znam a obsah, objavovali a 
vytvárali sa prirodzenou cestou, priamo z 
najjednodnchšieho a najčistej šieho vzťahu 
medzi českou a slovenskou h udbou a ľu
dom oboch národov také hodnoty, ktoré 
politicky zväzovali oba národy k spoločné
mu životu a vytvárali základy pre spoločnú 
československú hudobnú kultúru, hoci vte
dy ešte nehol jasn)' spoločný a zjednocu
júci cieľ, ak)'m je budovanie socialistickej 
kultúry. Boli to však vzťalty, vyrastajúce 
z rýdzej túžby po bratskom spolužití. Ich 
korene sú zapustené do dávnej m inulosti 
a rozrástli sa bez ohľadu na hranice a 
násilné politické rozdelenie po celom území 
dnešného Ceskoslovenska. Tieto vzťahy tu 
boli prv, než došlo k ich monu mentalizácii 
v spolupritci Chmelenského a Skroupa na 
Drátenikovi, v diele Vítezslava Nováka, 
którý jasnozrive p redvídal československú 
budúcnosť, a v Suchoľíovom Svätoplukovi, 
ktorý odhaľuje dávnu minulosť a súčasne 
začiatok večného českého a slovenského 
bratstva. 

I kecľ sa historicko-politické udalosti vy
víjali akokof vek a dnešné Slovensko a čes
ké krajiny boli štátnopoliticky oddelené, 
vedomie prirodzenej spolupatričnosti exis
tovalo a vždy sa prejavovalo. Otázka čes
kých a slovenských vzťahov bola stále živá 
na všetkých úsekoch života. To platí aj o 
hudbe. Keby sme analyzovali ktorúkoľvek 
etapu a na základe historických dokumen
tov skúmali vzťahy, dospeli by sme vždy 
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k radostnému uzáveru, že tu existovali, a 
to celkom spon tánne, a ich nositeľom 
h ol na oboch stranách ľud. Ľud nerešpek
toval štátnopolitické h ranice. Dôkazom čis· 
tých a prirodzených vzťahov je prelínanie 
ľudového piesJ\ového bohatstva z územia 
na územie. Podobnú tendenciu možno sle
dovať v oblasti duchovného spevu a cir
kevnej hudby v priebehu min ulých storočí. 
Muzikológia, najmä slovenská, na dokáza
nie tejto skutočnosti odkryla a zhromaždi
la už početný a dôležitý materiál. Nepo
chybne dospejeme k uzáveru, že slovenská 
iniciatíva pri rozvíjaní a realizácii vzťahov 
medzi českou a slovenskou hudbou až do
roku 1918 rozhodne prevyšovala iniciatívu 
českú. To je historická skutočnosť, ktorú, 
žiaľ, nie je v českých hudobných kruhoch 
azda ešte ani dnes pochopená. Táto sku
točnosť presvedčivo ozrejmuje vernú prí
chylnosť slovenskej hudby k českej a jej 
snahu o spolužitie. To nebol chvíľkový 
jav, ale rozvíjal sa ako historický proces 
po niekoľko storočí. Tu možno sledovať, 
s akou pokrvnou a príbuzenskou pudovosťou 
a živelnosťou si 1 azil cestu za neobyčajne 
ťažkých a zložitých podmienok. 

Je dôležité, že slovenskú hudba sa vždy, 
i za tých najťažších podmienok, až do 
dneška orientovala na českú hudobnú kul
túru. Ani poľská, maďarská, rumunská, 
ba ani viedenská, ktoré tak mocne zasah 'J
vali do niektorých miest na Slovensku, 
nestrhli jej or ientáciu na seba. To je sku
točnosť, ktorá vyjadruj e celkom jasn ý, 
temer až obdivuhodný postoj. 

Ak sa naskytne akákoľvek cesta, u pravu
jú si ju Slováci tak, aby vytvárala pevné 
putá. Je to história drobných činov, ako 
to umožňujú skromné podmienky, je v nich 
však hrejivá opravdivosť a viera vo veľkú 
budúcnosť. Odráža sa v činnosti mnohých 
generácií a výrazne vystupuje na povrch 
v živote a diele Kadavého, Fajnora, Bellu, 
Schneidra Trnavského, Figuša-Bystrého, Mi
kuláša Moyzesa a iných. 

Po roku 1918 preniká do českosloven
ských hudobných vzťahov iná náplľí a 
mení sa aj ich forma. Predtým neexistova
lo v českých k rajinách s vyspelou hudob
nou kultúrou organizované úsilie, ktoré h y 
bolo zamerané na pomoc rozvoju sloven
skej hudby. Až v spoločnom českosloven
skom štáte sa česká hudba ujíma inicia tívy. 
Prichádza na pomoc s celým svojím apa
rá tom, so všetkými zložkami, s vrcholnými 
a špičkovými zjavmi a produktmi, s ľudo
vou tvorivosťou i najvulgárnejšími prostried
kami ľudovej hudobnej zábavy . To pôsobí 
závažnú zmenu v kvalite hudobných sly-

kov. Ceská hudba vidí v Slovensku predo
všetk)•m hudobne zanedbanú krajinu , a nie 
krajinu odlišnú v citoch a mysleni, k toré 
sú podmienené inými spoločcnsko-politic
k)-mi a hospodárskymi skutočnosťami. Pod 
v plyvom chyb ného b uržoázneho vysvetľo
vania "československosti" a "českosloven
skej jednoty " chcela sem m echanicky p re
sadiť všetko, čo vyrástlo a úspešne sa roz
víj alo v prostredí českom. Nebola to zlo
vôľa. Bol lo iha živelný pocit, prostodu
chý, politicky nedomyslený a primitívny. 
Bolo v ňom však i mnoho ozajstnej spon
tánnosti, ktorá podnietila búrliv)' rozvoj 
hudobnej kultúry na Slovensku. Bohužiaľ, 
nebola usmerľíovaná, aby v ydala viac, a 
inštitúcie, predovšetk)·m v ládne, ktoré sa 
usilovali aj o konsolidáciu hudobn),ch po
merov, postupovali v buržoázno kapitalis
tickom výklade "československosti" a "čes
koslovenskej hudobnej kultúry". Tým 
vznikli známe rozpory, ktoré boli pôdou 
bolestného kryštalizovania česko-sloven
ských vzťahov. P rejavili sa aj v hudbe, ale 
nikdy nie natoľko, že by tieto vzťahy boli 
nebezpečne ohrozené. To, čo sa najostrejšie 
vyhrotilo a spôsobilo viac ako nepokoj 
medzi ortodoxnými " Cechoslovákmi", bola 
prirodzená a pochopiteľná túžba sloven
ských umelcov po osobitom u meleckom 
vyjadrení, založenom na špecifických ná
rodných črtách života slovenského ľudu. 
Tie holi v tedy iné, oveľa odlišnejšie, než 
sú dnes, keď sa v p rocese výstavby socia
lizmu česká a slovenská časť našej vlasti 
v ekonomickej oblasti i v spoločenských 
výrobn ých vzťahoch k sebe veľmi priblí
žili. Túžba, vedúca k hľadaniu slovenského 
národného tvorivého p rejavu, bola v pod
state jadrom rozporov. Nie však medzi čes
kou a slovenskou hudbou, ale medzi ur
putnými dogmatikmi, ktorí zotrvávali na 
masarykovsko-benešovskom poľíatí česko
slovenskosti. Nebola ani odklonom od čes
kej h udby, nepredpokladala nijaké naruše
nie vzťahov. Bol to prelom národných tvo
rivých síl vo vrstve nánosu iných kultúr, 
prelom, k torý sa odoh rával neskrývane a 
čestne pred zrakmi celého Ceskoslovenska. 
Pokrokoví a socialisticky orientovaní u
melci a kultúrni pracovnici tento jav pri
jímali ako prirodzený a plne zodpoved a
júci historickému vývoju Slovenska a jeho 
ľudu. Na čo nestačili buržoázna spoločnosť 
a štát,, k torý diktátorsky trval na svojom 
politickom poňatí československosti, riešila 
si slovenská hudba v spojení s národným 
cítenim ľudu. Začala si už vtedy fakticky 
osvojovať formu i náplľí dnešných vzťahov, 
ako i nový obsah československosti. Ne-
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chcela ruc viac ako byť samostatnou a rov
nocennou zložkou českej hudby a všetkými 
svojimi silami vyjadrovať city, myslenie 
a život slovenského ľudu. Dôsledky tejto 
spontánnej slovenskej iniciatívy, ktorá za
siahla do utvárania vzťahov medzi českou 
a slovenskou hudbou, viedli k zrodu ná
rodnej slovenskej hudby. Bol to však aj 
nástup k prerodu slovenskej hudby na 
plne zodpovedného budovateľa spoločnej 
eeskoslovenskej hudobnej kultúry. Bol 
uskutočnený až po tragickom rozpade prvej 
Ceskoslovenskej republiky , po víťaznom 
Slovenskom národnom povstaní, po oslobo
dení našej vlasti Cervenou armádou, keď 
robotrúcka trieda Ceskoslovenska v čele 
s KSC zavrhla starú, bezcieľnu buxžoáznu 
koncepciu československosti a prebojovala 
spoločný štát dvoch rovnoprávnych náro
dov: Cechov a Slovákov. Na podklade so
cialistickej štátnosti, proletárskeho interna
cionalizmu a socialistického vlastenectva 
stala sa "československosť" výrazom brat
skej vernosti, verného súdružstva a spoloč
ného boja za socialistickú a komunistickú 
spoločnosť oboch národov v spoločnej 
vlasti. 

To zmenilo vzťahy m edzi českou a slo
venskou hudbou. Historický vývoj viedol 
slovenskú hudbu k osamostatneniu. S vá~
nivou ctižiadostivosťou sa v krátkom období 
snažila vyrovnať kvalitaúvny náskok čes
kej hudby, aby bola rovnocenným partne
rom nielen de juxe, ale i de facto. Za la-

kýchlo okolností nie je už československá 
hudobná kultúra súhrnom náhodného dia
nia a živelného vývoja. J e cieľom vrchol
ného úsilia všetkých československých tvo
rivých hudobn),ch síl o svoj rozvoj a roz
kvet. Za takýchto okolností, keď sa hudba 
zúčastJíujc na budovaní socializmu a so
cialistickej kultúry v našom štáte, majú 
česká a slovenská hudba rovnaké povin
nosti: sústrediť a zamerať všetky sily na 
tento cieľ. Ceská i slovenská hudba majú 
však aj rovnaké práva hodnotiť a potierať 
všetky javy, ktoré by prekážali dosiahnuť 
vytýčený cieľ, či je to už v slovenskej 
alebo českej hudobnej oblasti a v tvorbe. 

Ceskoslovenskú hudobnú kultúru budú 
spoločne vytvárať obe hudby, česká i slo
venská . .Jej úrovcri, jej črty budú určované 
kvalitou hodnôt, ktoré do nej vnesú obaja 
rovnocenní partneri. Co sa z nej ako z mo
numentálneho u spoločného celku bude 
vracať do hudobných kultúr oboch náro
dov, nie je ťažko uhádnuť. Budú to vr
cholné diela, ktoré sa z národných kultúr 
povznesú na socialistickú úroveň. Budú to 
myšlienky , city, hudobná reč, prejav a 
zrozumiteľnosť, ktoré sa prejavia ako naj
bližšie ľudu oboch národov. 

Preto je pre upevňovanie i rozvoj vzťa
hov medzi českou a slovenskou hudbou a 
pre rozvoj socialistickej hudobnej kultúry 
našej vlasti osudovo dôležité, aby česká a 
slovenská hudba živo a sústavne prelínala 
do oboch národných území. 

Za socializmu a za vystavby komunistickei spoločnosti, keá živelný 
hospodársky rozvoi ustúpil uvedomele; organizácii výroby a celého 
vereiného života, keď sa teória každodenne stáva praxou, nadobúda 
prvoradý význam utváranie vedeckého svetového názoru všetkých 
pracovníkov spoločnosti. Ideovým základom utvárania tohto sveto
vého názoru je marxizmus-leninizmus ako ucelený a harmonický 
systém filozofických, ekonomických a sociálno-polftických názorov. 
Strana vytyčuie úlohu výchovy všetkého obyvateľstva v duchu ve
deckého komunizmu preto, aby si pracuiúci osvoiovali idey marxis
ticko-leninského učenia, hlboko chápali priebeh a perspektívy sve
tového vývoja, správne chápali udalosti v kraiine a v medzinárodnom 
živote a uvedomele usr.nerňovali život po komunisticky. V správaní 
každého človeka, v činnosti každého kolektívu a každei organizácie 
sa musia komuni.stické idey organicky spáiať s komunistickými činmi. 

(Z návrhu Programu Komunistickej strany Sovietskeho sväzu) 
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J . B. B OREV 

O umeleckej metóde 
(Niektoré definície umelecke; metódy) 

Na diskusii o socialistickom realizme 
v Ústave histórie umenia Akadémie vied nie
ktorí teoretici umenia protestovali proti te
oretickému prístupu k tejto problematike. 
J eden z diskutérov dokonca povedal, že 
treba zostúpiť zo stratosféry teórie na hrieš
nu zem, rukami ju ohmatať a povedať, že 
"A" je "A" a že Majakovskij a Solochov, 
to je socialistický realizmus. 

Takýmto empirickým prístupom k prob
lému socialistického realizmu sa nedosiall
ne nič. Samoúčelné abstrakcie sú, prav
da, vede cudzie, ale bez skutočných ab
stral{cil sa veda nemôže rozvíjať . Bez sku
točných abstrakcií by sa človek nikdy ne
mohol dopracovať k vedeckému teoretic
kému mysleniu. K problému socialistické
ho realizmu je potrebné pristupovať teore
ticky. 

l\Iedzi teoretickým a empirick~= prístu
pom k problému existuje rozdiel, čo sa pre
javuje i v odlišncýh výsledkoch. Ak sa 
pokúsime teoreticky správne pochopiť pod
statu človeka, tak hneď po Marxovi mô
žeme citovať Franklina, ktorý definuje 
človeka, ako " a tool making animal", akn 
živočícha, ktorý si vyrába pracovný ná
stroj. Empirickou metódou zistíme, že veľa 
ľudí pracovné nástroje nevyrába, z čoho 
vyplýva, že nie sú ľuďmi. V skutočnosti 
je však každý 'z nás človek. Medzi empi
rickým faktom a teoretick)'lil zovšeobec
nením je mnoho medzičlánkov. Teória sa 
zakladá na faktoch, nevzťahuje sa však na 
žiadne z nich, ani na ich jednoduchý súčet. 
Dialektická logika učí, že "niet abs traktnej 
pravdy, existuje len pravda konkrétna", 
ako rád hovoril po Heglovi Plechanov. 
Pravé abstralicie sú vždy naplnené boha
tým konkrétnym obsahom. 

Na diskusii o realizme IMLI vznikol spor 
o to, čo je lepšie, či veda zbierajúca a 
zhromažďujúca fakty - alebo veda od fak
tov odtrhnutá, dusiaca sa v pokusoch sa
rnoúčeln),ch abstrakcii. Bolo by výstižnejšie 
postaviť otázku, čo je horšie. Riešiť túto 
dilemu je ťažšie ako odpovedať na otázku, 
čo je realizmus, pretože jedno i druhé je 
rovnako zlé. Niet teórie bez histórie a niet 
histórie bez teórie. 

Lietadlo letí tým, že sa opiera o vzduch 
a premáha jeho odpor. V takom istom 

vzťahu má byť naša myšlienka k .faktom, 
lebo fakty sú vzduchom a myšlienka krídla
mi. Iba takýto prístup k veci pomôže vy
stavať budovu realizmu a socialistický rea
lizmus. 

Nemožno však začať stavať budovu te
órie od druhého poschodia. Ako možno 
hovoriť o zvláštnostiach realizmu a so
cialistického realizmu bez odpovede na 
otázku, čo je to umelecká metóda? Aká je 
j ej podstata? N a tieto otázky niet u nás 
jednotného názoru. Okrem toho niektorí 
kritici pochybujú o existencii umeleckej 
metódy. 

Je možné, že by kategória umeleckej 
metódy bola našej vede nepotrebná? J e 
možné, že by neexistovala metóda v umení? 
Veď pojem umeleckej metódy sa objavil 
na konci dvadsiatych a začiatku tridsia
tych rokov v sporoch s rappovcami. Do
vtedy sa estetika obišla bez pojmu "ume
leckej metódy", ten neexistoval ani za čias 
Platóna, Aristotela, Hegla, ani za čias Be
linského a Cernyševského. Ba i samotn~· 
pojem "estEtika" sa objavil až v 18. sto
ročí u nemeckého filozofa Baumgartena. 
To nás však ešte neopráVJíuje myslieť si, 
že estetika p redtým neexistovala. Clovek, 
ktor)' pochybuje o existencii umeleckej me
tódy len preto, lebo tento pojem sa obja

v il až v 20. storočí, je podobný molierov
skému hrdinovi, ktorý žasol, keď sa dozve
del, že celý život hovoril v próze. 

Ak Aristoteles hovorí o troch spôsoboch 
vyjadrovania skutočnosti v umení, aká je 
alebo ako o nej m yslí a hovorí väčšina 
alebo akou má byť, nestojí za touto myš
lienkou vlastne pojem ume.leckej metódy, 
o zmysel ktorého zápasíme? 

Nie! Histórii estetického myslenia nie j e 
pojem umeleckej metódy cudzí! Už natu
ralisti a Zola hovorili o experimentálnej 
metóde v umení. A či za myšlienkou Be
linského o "prirodzenej škole" (naturalnoj) 
a myšlienkou Cem yševského o "kritickom 
smere" v ruskom tunení nestojí pojem ume
leckej metódy? Pojem umeleckej metódy 
nie je vnesený do vedy wnele, nie je plo
dom vým yslu dlhej chvíle alebo admini
·stratívneho zásahu do umenia. 

Co je to umelecká metóda? 
Na túto otázku sa dávajú rôzne odpo-
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vede. Prvá skupina hovorí o umeleckej 
metóde ako o súhre postupov, súhre ume
leckých prostriedkov. Druhá skupina vidí 
v umeleckej metóde princípy estetického 
vzťahu umenia ku skutočnosti. Tretia sku
pina pokladá umeleckú metódu za systém 
všeobeen)•ch ideologických a svetonázoro
vých princípov. Zastavme sa pri týchto 
troch definíciách umeleckej metódy. 

Pokladať umeleckú metódu za súhrn 
postupov a umeleckých prostriedkov nie 
je správne. Jednotlivé umelecké postupy 
a prostriedky úspešne slúžia rôzny m ume
leckým m etódam. 

Zoberme si oblasť komiky. Satirické po
s tavy, kontrasty komédie, slovné hračky, 
napätosť atď. - celý tento súhrn umelec
kých postupov a prostriedkov úspešne slú
žil umeleckej metóde klasicizmu, kritické
ho a socialistického realizmu. Okrem toho 
i v rámci jednej metódy má satira svoj 
systém postupov a umcleck)·ch prostried
kov a lyrika má tiež svoj systém postupov. 
Z toho vôbec nevyplýva, že v satirických 
dielach používa Majakovskij jednu umelec
kú m etódu a v lyrike druhú. Spojovať u
meleckú metódu s púhymi umeleckými 
prostriedkami a postupmi nie je možné. 

Každá umelecká metóda podriaďuje svo
jim cieľom a úlohám určitý systém ume· 
leckých prostriedkov a postupov. Pritom 
jedny a tie isté umelecké prostriedky a 
postupy, podrobujúcc sa rôznym umelec
kým metódam, môžu riešiť úplne rôzne 
ideovo-umelecké úlohy . Spojovať umeleckú 
metódu so systémom umeleckých prostried
kov a postupov nie je správne. 

Tak isto nie je možné stotožňovať ume
leckú metódu s estetickým vzťahom ume
nia ku skutočnosti. V takom prípade ide 
o stotožnenie problému tvorby s tými te
oretickými otázkami, ktoré sa z oblasti fi
lozofie automaticky premietajú do oblasti 
estetiky a z oblasti estetiky do umenia. 
Umelci, ktorým bola vlastná romantická u
melecká metóda, riešili otázku estetického 
vzťahu umenia ku skutočnosti rôzne. Pre 
niektorých teoretikov i praktikov romantiz
mu je umenie odrazom subjektívneho sve
ta umelca, pre druhých vyjadrením princí
pu romantickej irónie - skepticky zákerného 
vzťahu k súčasnosti , pre tretích je ideali
záciou minulosti alebo predpoved::mim bu
dúcnosti, prípadne zobrazením túžob. Rôzne 
boli princípy estetického vzťahu romanti
kov k súčasnosti, ale umelecká metóda bola 
u nich rovnaká. 

U niektorých romantikov a sentimenta
listov sa často zhodovali princípy estetic
kého vzťahu k súčasnosti, ale metóda tvor-
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by bola u nich rôzna. Reakční nemeckí 
romantici, ako Wackenroder, Tick a Nova
lis, horlili za umenie "prenikajúce" za hra
nice viditeľného sveta, ich princíp estetic
kého vzťahu umenia k životu spočíval 
v podriadení reality subjektívnej fantázii 
básnika. Tieto reakčno-romantické princípy 
estetického vzťahu umenia ku skutočnosti 
sú veľmi blízke princípom umelcov-senti
mentalistov. V článku "Co potrebuje au- • 
tor?" píše sentimentalista N. M. Karamzin, 
odvolávajúc sa na Rousseaua, že poézia sa 
má zaoberať len z,·Jáštnym a má sa vyh)·
bať všednej skutočnosti. "Len Lo je krásne, 
čoho v skutočnosti niet" - hovorí J. J. 
Rousseau. Keď toto krásno, podobné ľah
kému tieriu, stále od nás uteká a ovládame 
ho iba v predstavách, snažme sa preniknúť 
za nim do sveta sladkých snov, a budeme 
klamať san1)'ch seba i t)rch, k torí sú dôstoj
ní toho, aby boli klamaní. Básnik m{l dva 
životy, má dva svety. Ak je mu clivo a 
nepríjemne v jestvujúcom, odchádza do 
krajiny predstáv a žije tam podľa svojho 
vkusu a predstáv ako počestný mohamedán 
v raji so svojimi siedmimi huriskami. 

Ako vidíme, estetické princípy vzťahu u
menia ku skutočnosti sú u Ticka a Nova
lisa na jednej a Rousseaua a Karamzina na 
druhej strane veľmi blízke. Bez ohľadu na 
taký to súhlas princípov estetického ,·zťahu 
k súčasnosti u niektor)rch romantikov a 
sentimentalistov predstavuje romantizmus 
a sentimentalizmus rôzne metódy umenia. 
Tak napr. ak pre sentimentalistu je vedú
cou estetickou kvalitou clivosť, pre roman
tizmus je ríou ušľachtilosť. 

Stotožnenie podstaty metódy so systé
mom všeobecných ideologick)·ch princípov 
a svetonázoru tiež nie j e správne. Z kon
cepcie, ktorá stotožňuje umeleckú metódu 
so svetonázorom , so všeobecn)-mi ideolo
gickými pozíciami umelca, je ťažko objasniť 
a pochopiť napr. tvorbu Dostojevského ale
bo Picassa. Ešte ťažšie je v rámci tejto 
koncepcie pochopiť, ako mohla existencia 
dvoch protichodných svetonázorových sys
témov - filozofického idealizmu a mate
rializmu - zrodiť v umení také bohatstvo 
umeleckých metód: klasicizmus, sentimenta
lizmus, kritický realizmus, socialistiek)· re
alizmus atď. 

Túto mnohotvárnosť nie je možné vtes
nať do rámca dvoch protichodných filozo
fických svetonázorov, ako nie .ie možné 
vtesnať do rámca dvoch protichodných sys
témov politických názorov reakčné a pro
gresívne. Umeleckú metódu a konkrétne 
socialistický realizmus je nevyhnutné skú-

.. 
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mať s ohľadom na jeho vlastnú estetickú 
povahu. 

V poslednom čase sa v našej tlači správ
ne zdôradmje, že na socialistický realizmus 
nemožno nazerať iba ako na ideový smer, 
ako na zavedenie socialistickej ideológie do 
oblasti realizmu. J e zrejmé, že socialistický 
realizmus je revolučne spätý s marxisticko· 
leninským svetonázorom. My však musíme 
odhaliť nielen ideové, ale i estetické zvlášt
nosti socialistického realizmu, inak zvedie· 
me všetko len na svetonázor a dopustíme 
sa tej istej teoretickej chyby, akej sa svoj
ho času dopustili rappovci, ktorí hovorili 
o dialektickomaterialistickej metóde tvor
by. 

Neochota prihliadnuť na zvláštnosti ume
nia a mechanické prenesenie zákonitostí 
filozofie na oblasť umeleckej tvorby sa 
prejavila i v tej rozšírenej koncepcii roz
voja wnenia, podľa ktorej sa umenie roz
víja bojom medzi realizmom a antirealiz
mom . 

Nie je možné zamieľíať metódu na súčet 
hotov)•ch foriem-šablón alebo raz na
vždy daných postupov, prostriedkov a ká
nonov. 

Podstata umeleckej tvorby v našich teo
retických úvahách sa často traktuje ne
správne. Ak máme hovoriť priamo a túto 
rozšírenú koncepciu umeleckej metódy do
viesť do konca, môžeme ju nazvať idealis
tickou. Podstata tejto koncepcie pozostáva 
v tom, že umelecká metóda sa chápe ako 
výlučne ideálny subjektívny jav, v pod
state podmienený nie zvláštnosťami sku
točnosti , ale svetonázorom umelca. Takto 
akoby marxistický svetonázor automaticky 
predpokladal ako m etódu tvorby socialistic
ký realizmus. Pokrokový a progresívny 
svetonázor umelcov XIX. storocia automa
ticky predpokladá umeleckú m etódu kritic
kého realizmu. Naopak, umelec socialistic
kého realizmu - to je umelec m arxista a 
kritický realista, a ak nie je revolučný de
mokrat, tak je to celkom určite človek 
pokrokových politických názorov, človek 
pokrokového svetonázoru. 

Okolo otázky o vzájomnom vzťahu sve
tonázoru a metódy bolo nemálo sporov. 
Všetci sa pamätáme na búrlivú polemiku 
na konci u·:dsiatvch rokov a teraz medzi 
blagodaristami a .voprekistami. Prví tvrdili, 
že umelec tvorí vďalta svojmu svetonázoru. 
Druhí tvrdili opak. Ako jední, tak aj druhí, 
chcejúc odhaliť podsta tu umeleckej metódy, 
postavili otázku spätosti vzájomného vzťa-

hu svetonázoru a metódy . Otázka podmie
nenosti metódy skutočnosťou sa nezdôraz
ňovala dostatočne. Úi!astníci diskusie sa ná
s~e odvolávali na klasikov marxizmu, 
priČOm často dávali ľubovoľný výklad nie
ktorým dôležitým výrokom zakladateľov 
marxizmu. Niektorí sa odchýlili nielen od 
známych výrokov Engelsa o Balzacovi ale
bo Lenina o Tolstom, ale i od marxistickej 
metódy ako nástroja poznania umenia. 

Nedá sa povedať, že táto polemika bola 
neužitočná. V jej priebehu sa povedalo ·.re
ľa cenných myšlienok o pôvode spätosti 
svetonázoru a metódy i o pôvode zloži
tosti tohto spojenia. Polemika sa neskončila 
dodnes (možno sa odvolať napr. na zaují
mavý článok M. B. Chrapčenkova, ktorý 
rozoberá hlbokú a zložitú vzájomnú spätosť 
svetonázoru a m etódy). Otázka vzájomného 
vzťahu svetonázoru a umeleckej metódy si 
zasluhuje osobitý rozbor. Teraz je nevy
lmutné podčiarknuť, že podľa našej mien
ky otázku vzájomného vzťahu svetonázoru 
a metódy nemožno pochopiť bez objasne
nia otázky o podstate umeleckej m etódy 
ako takej. Iba po vyjasnení estetickej pod
staty poval1y umeleckej metódy je možné 
správne riešiť otázku jej vzájomnej spä
tosti s filozofickým svetonázorom a poli tie
kými názormi umelca. V skutočnosti, prav
da, umelecká metóda neexistuje v čistom 
stave, izolovane od svetonázoru, od politic
kých názorov, ale medzi prvým, druhým 
a tretím existuje hlboká vzájomná spoji
tosť. Aby sa táto vzájomná spojitosť pocllo
pila, treba postaviť nielen otázku o vplyve 
svetonázoru na metódu, ale i o vplyve sa
motnej skutočnosti. Odvodzovať umeleckú 
m etódu zo svetonázoru alebo z politických 
názorov, klásť otázku o ich vzájomnom 
vzťahu alebo o určujúcej úlohe svetonázoru 
bez ohľadu na podmienenosť skutočnosťou 
znamená zabúdať na špecifičnosť umelec
kej m etódy, to znamená zameniť umenie 
len s ideologiou a v konečnom dôsledku 
obj asniť podstatu umeleckej metódy nie 
dialektikou objektívnych a subjektívnych 
faktorov, ale len faktormi subjektívnymi. 

Náš spôsob objasnenia umeleckej metó
dy spočíva v tom, že sa má vyvodzovať 
zo samotnej skutočnosti a má odhaľovať 
jeho estelickú podstatu, v tom, aby sa pod
čiarkol hlavn)' a určujúci význam skutoč
nosti, aby sa obrátila pozornosť na dialek
tiku objektívneho a subjektívneho v proce
se vzniku umeleckej metódy. Tento názor 
nie je originálny, pretože také je tradičné 
klasické hľadisko na podstatu každej me
tódy všeobecne . 
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Co je to metóda? Metóda a skutočno.~( 

Prv ako budeme riešiť , čo j e to wnelce
ká metód u, treba vyjasniť, čo je to metóda 
všeobecne. Pre začiatok určíme v)•chodis
kové postavenie a pohovorme si o všeobec
nom obsahu, ktorý dávam e pojmu metó
dy. 

Ako oporný hod môže slúžiť Engelsova 
definícia dialektiky ako metódy - analó
g ie skutočnosti, formy myslenia, ktorú vy
slovil v doda tku v Antidiihringovi: " . . . dia
lektika je pre súčasnú estetiku najsprávnej
šou formou myslenia, pretože len ona pred
stavuje analógiu, to znamená metódu, ktorá 
objasňuje procesy rozvoja v prírode, pre 
všeobecné vzťahy v prírode, pre prechody 
od jednej oblasti skúmania k druhej . 

Pre pochopenie umeleckej metódy je dô
ležitá i Hcglova definícia metódy všeobec
ne. Hegel ponímal metódu ako formu ur
čitého obsahu, urcitého poznania hodnoty" 
momentov obsahu. Podf a neho je metóda 
procesom odhalenia celku. Metóda nie je 
vonkajšou formou, ale je vyššou dušou a 
peúntím obsahu. Metóda je podstatná ob
sažná vnútorná forma. P redstaYa dá\'a ob
sah jeho celistvosti. Metóda dáva obsah 
v jeho rozvoji, pričom ohraničuje jeho dôle
žité momen ty. 

l\Ietódou môžeme rozumieť spôsob mys
lenia, t. j . hodnotu najvšeobecnejších fo
riem myslenia a s nimi spätých objektív
nych potrieb , ncvyhnutn)•ch pre LÚ all'bo 
inú formu osvojenia skutočnosti, pre tú 
alebo inú sféru spoznania a praktickej cín
nosti. P ri myslení, ktoré j e adekvátne sku
točnosti (pri umelecky pravdivom zobra
zení v umení a vyjadrení vedeckej prav
dy vo vede), sú najvšeobecnej šie formy 
myslenia odrazom najvšeobecnejších ČÍ't 
zákonitostí predmetu poznania, čo dodáva 
metóde objektívny charakter. 

Metóda je spôsob myslenia, forma mys
lenia, vykryštalizovaného vo vedomí a prie
behu samotného historického procesu po
znania, osvojenia si sveta, vykryštalizovaná 
v silu mnohonásobného vyjadrenia všeobcc
" ' 'ch ČÍ't obsahu. Metóda je typom mysle
nia. Metafyzické a dialekti,cké metódy vo 
filozofii, analytická a syntetická, deduktív
na a induktívna metóda vo vede sú urcJ
t ~'IDÍ spôsobmi m yslenia · a umelecká me
tóda je určitým spôsobom obrazného mys
lenia. Metóda je zhoda foriem myslenia, 
zodpovedajúcich podstatn)'Ill momen tom 
obsahu poznania, p ravdivo alebo neprav
divo odrážajúcich zvláštnosti samotného 
predmetu poznania. Hegel písal, priamo 
spá jajúc charakter metódy s charakterom 
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metódy poznania: "Závisí od formy sa
motn)•ch predmeto\', ktoré si želáme po
znať, ktorú z d,·och metód, vyplývajúcu z 
konečného poznania, m áme použiť ." 

Hcrcen ho\'oril o metóde ako o opako
vaní zvláštnosti skutočnosti v mysleni 

l\Iarxizmus pokračoval v tradičnom kla
sickom názore na povahu metódy a roz
vinul ho. Engels hovorí, že metóda je obdo
bou skutočnosti. Akademik T. Pavlov správ
ne navrhuje používať toto hľadisko i 
vzhľadom na umeleckú metódu. Vo vzťahu 
k dialektickej m etóde toto Engelsovo hľa
disko znamená, že sn najpodstatnejšie vzťa
hy skutočnosti , osvojené a prevzaté vo vše
obecnosti, menia nn nástroj poznania. 
Všetka cinnosť spolu s najvšcobecnej šími 
zákonmi je predmetom poznania filo 'l:ofie. 
Preto je obdobou celej skutočnosti a ume
lecká metóda je obdobou predmetu u•nc
nia. 

Vo vzťahu k umeleckej metóde to .wn
mená, že dôležitej šie y)astnosti skutočnosti 
sa v procese umeleckej tvorby stávajú pod
statn)'llli m omen tmi obsahu umenia, kr~·š
taliz~jú do osobitných foriem " obmzného 
myslenia". Estetika, ktorá zoYšeobcciíuje 
tie to najpodstatnejšie momenty obsahu u
menia, vyčleiiuje jeho umeleckú metó~u. 
Umelecká metóda prináša umelcovi určttý 
súhrn objekth·nych pot rieb a je nítstrojmn 
jeho tvorby. 

Aby sa pochopila špecifičnosť umeleckej 
metódy, treba odpoYedať na otitzku! oblo
bou čoho je umelecká metóda, t. J· treba 
určiť povahu predmetu umenia. 

Existujú dva názory na tento problém. 
Pr,· ~· je sformulo\'aný v knihe A. J. Buro
va, kde sa ho,·orí, že špecifick )•m predme
tom mnenin je č lovek. Tento názor, uvede
ný v Burovovej knihe, n ie je sp rávny a 
bol na diskusii o tejto knihe podrobený 
kritike. Tak sa správne hoYorilo, ze nehľa
diac na to, že človek je na jdôležikjším 
predmetom umenia, nie je správne celú 
špecifikáciu pred metu umenia pripiso,·ať 
človeku. Za hranicami špecifikácie umenia 
ostávajú : kra jina, zátišie, architektúra, ako 
aj užité a de.korativne umenie. 

Druh)·, správny názor na problém tvrdí, 
že predmetom umenia je celá skutočnosť 
v svojom estetickom bohatstve (tento l!á~ 
zor je dobre podložcn)· napríklad v kn1he 
V. V. Vanslova "Obsah a forma v umení") . 

Umelecká m etóda má estetickú povahu, 
predstavuje historicky podmienené všeobec
né formy emocionálne sfarbeného obrazné
ho myslenia. 

.. 

Predmet umenia neslobodno rozobemť 
pasívne, len ako objekt, ale i ako p redmet 
čitmost i ľudsk)·ch zmyslov, p raxe. Ume
ním sa osvojujú estetické . v lastnosti sku
t očnosti, široký estetický význam jav'l\' 
skutočnosti, ktoré vošli do spoločenskr.j 
praxe a nesú na sebe pečať fu ds kých schop
ností, podmienených historickým výYinom. 
V takomto stanovisku k otázke je jasn)· 
historicky sa me1úaci charakter predmetu 
umenia a jeho závislosť od základn)•ch 
z mien \' charaktere spoločenskej pra..xe, me
niacej obsah širokého spoločenského vply
vu , od javov reálnej skutočnosti . 

Umelecká metóda vystupuje ako obdoba 
p redmetu umenia. Tak isto sa objast·mjú 
i historické zmeny umeleckej metódy ume
nia i objavenie novej umeleckej metód y 
historickými zmenami predmetu umcnin, 
llÍstorickými zmenami estetických kvalít 
skutočnosti a charakteru spoločenskej pra
xe. 

lio\'oriac o mnohotvárnosti umeleckých 
m etód v istej epoche, treba brať do úv:1hy 
j estvovanie rôznych vrstiev a sfér spoločen
skej praxe a úlohu svetonázoru. Tie vždy 
vystupujú ako jestvujúci faktor , formujúci 
umeleckú metódu. Aby sa vo formách o
brazného myslenia verne a pravdivo vylo
žili základné zákonitosti predmetu umenia, 
aby umelecká m etóda vystupovala ako ne
skreslená obdoba estetick)·ch kvalít sku toc
nosti, nie je všeobecná ideologická " istota" 
a "pravdivosť" umelcovho poznania bez
významná. Stuper'í. a charakter skreslenosti 
alebo adekvátnosti, stupe!"'t a charakter nna
logičností umeleckej metódy so svojim 
predmetom (estetickým bohatstvom slmtoc
nosti) závisí v značnej miere od sveto
názoru. 

Predmet i zvláštne úlohy um enia alebo 
jeho prax (poznávajúco-vzdelávajúco-eslc
tická) sa vymedzujú a vyčleľlujú počas 
historického rozvoja umenia ak o formy 
spoločenského vedomia. 

Predmet umenia, prevzatý zo sveta pra..xe, 
tiež podmieľiuje umeleckú metódu. Lenže 
umelecká metóda n ie je výsledkom zrkarl
lového odrazu predmetu. Predmet umenia 
je životná osnova jeho umeleckej metód y. 
Umelecká metóda je v)·slednicou aktívne
ho, tvorivého odrazu predmetu umenia, vi
deného cez prizmu všeobecného filozoficko
politického svetonázoru umelca. Inými slo
vami : umelecká metóda opakuje tie zvlášt
nosti predmetu umenia, ktoré vidieť cez 
p rizmu daného svetonázoru, t. j . tie zvlášt
nosti, ktoré vošli do obsahu umenia ako 
jestvujúce momenty. 

Sú.hrn uveden)•ch okolností vyvoláva 
mnohotYárnosť umeleckých metód, podmie
IIUJe existenciu rôznych metód v jednej 
a tej istej epoche. (Tak napríklad na za
čiatku XX. storočia na základe jednej ob
jektívnej skutočnosti existuje kritický rea
lizmus, romantizmus, modernizmus, socia
listický realizmus atď.) . Treba dodať, že 
mnohotvárnosť metód každej danej epochy 
nie je nekonečná. Samotný charakter sku
točnost i a jeho estetických hod nôt je taký, 
že \' tom alebo inom stupni mu môžu zod
poYedať len určité umelecké metódy. 

V súčasnej vede môže existovať analy
tická i syntetická, deduktivna i induktívna 
metóda výskumu. Predmet súčasnej fyziky 
sa v porovnaní s predmetom fyziky za 
Descarta zmenil. Avšak súčasná fyzika, vni
kajtjca do intraatómového mikrokozmu, sa 
nemôže vyvíjať vo formách metafyzick•ího 
myslenia. Nie je náhoda, že i tí teoretici 
v odbore fyziky, ktorí sa v svojom sveto
názore vôbec nepridržiavajú m arxistických 
názorov, v oblasti svojej vedeckej činnosti 
vystupujú ako p raví materialisti a dialek
tici. Taký bol napríklad Einstein. 

Svojho času sa zmenou p redmetu 
botaniky a biológie zmenila i metóda tých
to v ied . Metafyzika sa ukázala slabá niečo 
\' nich dokázať. Bola nutná hlboká dialek
tická, v samotnej svojej podstate evolučná 
Darvinova teória, aby sa tieto vedy mohli 
ďalej rozvíjať. Bez ohľadu na to, že Dar
, ·in neprijal marxizmus, v oblasti svojej 
vedeckej činnosti vystupoval ako p ravý 
dialektik a Il).nterialista. 

Vo vzťahu k predmetu sucasnej fyziky 
je m etafyzika ako vedecká metóda neplod
ná. Umelecká m etóda antického umenia 
so svojimi estetickými kvalitami by sa vo 
vzťahu k súčasnosti tiež ukázala ako abso
lútne neplodná. Marxizmus dokázal, že for
my an tického mytologického obraznét10 
myslenia nie sú vhodné pre umenie epo
chy tlačiarenského lisu. Ani umelecká me
tóda sentimentalizmu alebo klasicizmu sa 
nemôže stať plodotvornou vo vzťahu k úlo
hám zobrazenia súčasnosti . 

Súčasnosť sa úspešne zobrazuje pomocou 
umeleckej metódy kritického realizmu (na
pr. viacero filmov talianskej pokrokovej 
kinematografie i viac indických filmov), 
pomocou revolučného romantizmu a hlav
ne na základe umeleckej metódy socialis
tického realizmu, ktorý v najväčšej miere 
zodpovedá zvláštnostiam súčasnosti . 

(J. B . Borev: Osnovnye estetičeskije 
kategorii) 
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ONDREJ FRAN C I SCI: 

Súčasná slovenská detská piesňová 
a sborová tvorba 

Ešte pred niekoľkými rokmi hola slo
venská detská piesľí.ová a shorová tvorba 
reprezentovaná príležitostnými shorovými 
pies•'íarni v zbierke Jána Valašťana-Dolin
ského "Slávme slávne". Z tejto zbierky 
možno spomenúť niektoré piesne zostavo
vateľa, ako "J arná pieseň", "Počkaj, vtáč
ku, neuleť", "Za horami ďaleko" a "Moje 
piesne", ktoré dohre poslúžili v období roz
víjania detského sborového spevu u nás. 
Tieto práce nasvedčujú, že ich vytvoril člo
vek milujúci život, prácu, prírodu a najmä 
deti, ktorým sa celý svoj život venoval. 
Jeho pedagogická, kompozičnú, upravovatef
ská a edičná činnosť by si zaslúžili väčšie 
povšimnutie. 

V zbierke "Slávme slávne" sa nachádza 
aj "Ziačikova pieseň" Mikuláša l\Joyzesa, 
veľkého znalca a majstra sborovej kompo
zičnej techniky. Poslúži ako ukážka našej 
staršej " klasickej" shorovej tvorby pre 
deti. 

Z p rv),ch prúc Alexandra Moyzesa po
chádzajú aj "Tri dvojspevy" pre detské 
hlasy a k lavír, ktoré napísal na slová Má
rie Rázusovej-l\Iartákovej. Sú to "R ybári", 
"Naša mať" a "Zmok". Tieto skladby sú 
náročnejšie a vyžadujú od shoru vyspelej
šiu intonačnú a hlasovú techniku. Jeho a 
capella sbor "K ľudu" na slová P. O. Hviez
doslava sa čo do náročnosti blíži viac cha
rakteru ženského sboru . . Dohre vedené jed
notlivé hlasy však veľmi pomôžu pri osvo
jovaní si tej to síce náročnej, ale vzácnej 
sborovej sk ladby. 

I zaslúžilý umelec Janko Matuška má 
bohatú piesňovú tvorbu pre deti. Všetky 
jeho piesne pre deti sú unisono s orchestrál
nym sprievodom a sú presiaknuté intonáciou 
slovenskej ľudovej piesne, ktorej sa naj
viac venoval. Dobre poznal schopnosť detí 
zapamätať si melódiu, preto písal jedno
ducho, spievateľne, ale s veľkým umeleckým 
vkusom. Jeho " Zimné piesne" a "Kvetin
ky " sú obľúbené medzi našimi deťmi. 

Tu treba spomenúť dve pionierske piesne 
Gejzu Dusíka "Pionieri do radu" a "Veje 
zástava pionierov", ako aj "Pieseň šťast
ných delí" Dezidera Kardoša, ktorí sa prví 
venovali tejto tematike. Ich piesne sú ob
ľúbené a rozšírené medzi pioniermi. 
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V roku 1953 hol založený Detský spe
vácky shor bratislavského rozhlasu pre pro
gramové účely Cs. rozhlasu v Bratislave. 
Pôsobenie tohto sboru podnietilo vzni.k no
vých piesní a sborových skladieb, ktoré sa 
vysielaním rozhlasu s veľkým úspechom 
šírili medzi našou školskou mládežou. Po
treba nových piesrú, ako aj ich kvalitnejšie 
predvedenie, zainteresovala mnohých skla
dateľov, ktorí začali písať pre sbor, a tak 
sa začala rozvíjať tvorba pre detské spe
vácke sbory vo forme umelecky nároč
nejšcj a zodpovedajúcej požiadavkám dneš
ka. 

Medzi prvými, ktorí sa podujali písať pre 
deti, bol Oto Ferenczy, ktorý si na svojich 
šty roch sborových skladbách, nazvaných 
" Detské obrázky", úspešne overoval a brú
sil S\"oju sborovú kompozičnú techruku. Vy
tvoril v nich prvé diela - síce náročné, ale 
z\"ládnuteľné v slohu modernej polyfónie, 
ktoré dlho zostanú vzorom a pý chou tohto 
žá11ru. Komponované sú na básne Rudolfa 
Fabryho. Samostatnosť a melodičnosť jed
notlivých hlasov, ako aj rytmická pestrosť 
a nepree..xponovaný hlasov)· rozsah, sú veľ
kým kladom týchto vďačných sborových 
skladieb pre deti. No väčšie-menšie pauzy 
v jednotlivých hlasoch by spestrili ich fak
túru a zvýšili účinnosť, skladby by boli 
vzdušnejšie. 

Básne B. Rázusovej-Martákovej podnietili 
Teodora Hirnera k vytvoreniu cyklu pies
rú " Hore grú•'íom, dolu grúiiom". V cykle 
je deväť jednohlasn)•ch p iesní s klavír
ny m sprievodom, ktoré autor upravil a j pre 
dychové okteto s harfou. Piesne sú rôzneho 
typu a charakteru, klavírny sprievod je 
samostatný a len miestami prechádza do 
vedúcej melódie. Popri správnej a logickej 
melódii sústredil sa autor na prácu klavú·
neho sprievodu, ktorým sa snaží vyjadriť a 
podfarbiť obsah piesne miestami dosť sme
lými harmonický1ru p rostriedkanú, čo sťa
žuje spontánny prejav detí a vyvolá,·a pocit 
neistoty pri nástupoch. 

Naša mládež je vďačná národnému umel
covi Eugenovi Suchoňovi za jeho suitu 
"Obrázky zo Slovenska" a naši najmenší 
speváci za l. a II. časť, v ktorých sbot· 
spieva so sprievodom sláčikového kvarteta. 

, 

l{ 

t 

Sú to ":O.Ialičká som" a "Keď sa v lci zišli". 
V tvchto častiach sa prejav deti stupňuje 
od ;.ajjednoduchších úprav až po brilantnú 
poslednú, ktorá má názov "Husičky popo
lavé". V uvedených skladbách sú spra
cované slo,·cnské r udové piesne s ver
k)•m kompozičn)•m majslrO\"Stvom. Toto 
dielo majstra Suchoiía znamená p re detskú 
piesňon'• a sboroYú 1 ,·orbu veľ mi veľ a, ško· 
da. že ne,·yslo tlačou aj v tejto úprave. 
.,Akit si mi k•·ásna" s,·ojou vlasteneckou 
m\·slienkou a rozkošné "Husičkv" sú a zo
st~nú stá!ymi koncertnými císiami naj,·y
spelejších detských spe, ·áckych shorov. 

Július Kowalski sYoj cyklus piesní ,.Z\"e· 
rinček" venoval žiakom hudobn)•rh škôl. 
.'iapísal ich na slová M. Rázusovej-?l'lartá· 
ko vej. Je tu jedenásť rozsahom malých, 
<losť náročn)'ch piesní s klavírnym sprie
, ·odom. Upravené sú aj p •·e skupinu slá
i:ikov)·ch a dychových hudobn~'ch nástro- ~ 
jov. Obsah kjednohlasnyh'·chd piesní _vyjaddrhuje . 
, ·ý·1tižný, v usn)• a v . o n)· sprtevo u-
dobn)·ch nástrojo\". Nakoľko autor piesní 1 
dobre pozná mentalitu detí a má k nim dob- l 
rý vzťah, mohol by sa v budúcnosti ve
novať a j \"äčším (k:mtátoYým) for111ám pre 
deti. 

Bartolomej Urbanec s vefk)•m porozu
me•úm, ale svojsk )•m spôsobom vytvoril pre 
detský sbor a orchester mitjoYÚ pieseií pio
niero,· " Horou, horou" na text Kristy Ben
dovej. ú zkostlivo dbal na rozsah a melod ic
kú líniu vedúceho hlasu, ako aj na spevnosť 
ostatnvch hlasov, ktoré sú presiaknuté me· 
lodick~mi a rytmickými prvkami slovenskej 
fudo'"ej hudby. Rytmicky sv·ieža a obsahove 
bohatá pieseň ostane stálym číslom vyspe
lejších detských speváckych sbo•·ov. Dalšia 
jeho sborová skladba "Svadba" p o·e detský 
dvojhlas a klavír je vydareným zh udobne
ním textu z Kollárových "Zpiewaniek". 
Optimistickú valčíkovú picse1'í " Obraz srd
ca" pre sbor s harmonikov)•m sprievoJom 
napísal na text Milana Ferka. Búsnický text 
i \" tomto prípade dOSIÚ\"a f ah kosť š(ast· 
n<' m zhudohnerúm. 
·Jednohlasné piesne pre deti s k lavírnym 

sprievodom Tibora Freša "Detský m srdcom" 
sú väčšinou trojdielne, formou a-b-a, v stred
nom diele so smelším vybočením. :O.Ielódia 
piesni je prirodzene vedená s väčším roz· 
sahom. Klavírny sprievod je dosť náročný 
a dohre vystihuje a podfarbuje obsah kaž
dei piesne. 

Sestnásť drobných piesní Dezidcra I\:ar-

z výstavy Karola Dúbravského 
Foto: J. Kysela 



doša "Pomôžeme slávikovi" na text Ernesta 
Petríka je určených našim najmenším. Tieto 
piesenky sú akési zdravotné poučky, ich 
chutný text je vtipnou hudbou u mocnený 
a dosahuje účinok hravou, ale umeleckou 
formou. 

" Spievaná abeceda" Ota Ferenczy ho ob
sahuje 32 pesničiek p re deti na veršíky 
Smrekovej "Abecedy ". Sú to jednohlasné 
piesne s klavírny m sprievodom. Každú 
z nich je iného typu, charakteru, v každej 
je riešený určitý hudobnoteoretický problém 
- melodický, ry tmick)·, prednesov~· alebo 
iný. Prvkami slovenskej ľudovej piesne p re
s ialmuté melódie piesní sú prirodzene vede
né, ich slovný a hudobný ry tmus sa všad e 
zhoduje. Klavírny sprievod je dosť náročn~·, 
ale dobre hrateľný. Skoda, že väčšina piesní 
má len jednu slohu a nadhodená téma
problém nedostáva väčšiu plochu na do
riešenie. Pritom je však každá pieseľí uce
lená, umelecky hodnotná a pôsobivá. Toto 
dielo svojím špeciálnym zameraním nic je 
len spievanou, ale aj hudobnou abecedou. 

"Karnevalová", "Pieseň mladých miču
rincov" a "Pieseií mladých modelárov" sú 
piesne, ktorými sa prihovoril deťom Milan 
Novák. Jeho sborová skladba "Na Sla
víne" je jedna z najpôsobivejších, ktorú 
napísal na slová Eleny Králikovej. V sklad
be je v yjadrená vrú~na vďaka hrdinom
osloboditeľom, ktorí odpočívajú na Slavíne. 
K 15. výročiu oslobodenia našej vlasti 
vznikla piesel'i "Jubile jná" pre d etský sbor 
a orchester. Táto, ako 'lj jeho osta tné pies
ne, majú švih, sú optimistické, radostné a 
úprimné ako jeho vzťah k deťom. 12. apríla 
1961 pohotove vy tvoril piese!'i pri príleži
tosti prvého le tu človeka do vesmíru. 

"Naša pieseň" a "Manifest detí" Miro
slava Broža majú svoju p'ôsobivosť v texte, 
melodike a ry tmike, ako aj v úprave pre 
detský sbor a orchester. 

"Styri piesne pre pionierov" skomponova~ 
Július Letňan na texty súčasnej slovenskeJ 
poézie. Najucelenejšie a najhodnotnejšie 
z nich sú " Sarkan" a "Prvý máj". 

Tibor Andrašovan obohatil repertoár det
ských speváckych sborov slávnostnou pics
iwu pre sbor a orchester "Sľub vlasti" m! 
text M. Ferka. Naše spevácke sbory st 
obľúbili aj sborovú picseú " Domovina moja" 
z filmu Prerušená pieseú" na text Vojtecha 
Mihálik;. Najnovšie vytvoril pre deti cyklus 
piesní pod názvom "Leť, pieseň" na texty 
revolučných piesní z čias prvej CSR, ktoré 
inštrumentoval pre menšie skupiny hudob
ných nástrojov, ako sú trúbky, malý bubon, 
ústna harmonika a iné. 
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"Salvy bojovníkom" nesie názov zbierka 
jO detsk)·~h sborov)·ch skladieb Narcisy Do
nátove j, ktoré vytvorila na texty súčasnej 
slovenskej poézie. J e to pekná práca s dob
rou vokálnou sadzbou, no pre žiarkc spe
, ·ácke sbory, ktor)'m je určen•í , p ríliš ná
ročná. 

Do slusne sa t·ozvíjajúcej piesňovej a 
shomvcj tvorby pre deti prispeli niekoľ
k)·mi prúcami aj ďalší skladat elia: Simon 
.l urovský "Snícek", Teodor Sebo-Mar tinský 
.. \"ítnme nov ý máj", I: udovit lh jter "V 
kli<' tkc", J án Zimmer " K lipke", Karol El
hert " Pionieri, vpred", " ::Vlládež s úsmevom 
kráča", Ladislav Burlas "Pionicr~ka", ďalej 
František Alvin. František p,.,)šil, .Jaroslav 
:\leier, Jnmmír Dlo uh)r a Anton Pejhovský . 
Sám som sa snaiil napísať niekoľko desiatok 
detsk~·ch '' pionierskych piesní, ktoré vypl
nil.i medzeru na tomto úseku . . \1 nohé z nich 
odznievajú na prehliadkach ST.\!, ako aj 
na sborových slávnostiach, usporiadaných 
Osvetovým ústavom. Sú to piesne z cyklu 
.,Deti slobody ", "Ccrvcnú salka " a iné. 
Z novších boli kladne hodnotenú " H ora 
nsloboditcrov" na text Ivana :\lojíka a "Ry
hí s\·at.hn" pre sbor a orchester na text .Ji
i·iny Bílkovcj. 

Z tohto stručného prchfnd u vidno, že 
sucasná piesiíovú a sborov:"t tvorba p re 
deti sa sfubnc rozvíja a napomá ha zakla
dať školské spevácke sbory, čo je veľm i 
dôležité z hľadiska estetickej v ),chovy mla
dej gcncráric, ktorá sa aj takto učí chápa( 
a zárovctt vvtvárať v kolektíve umeleeké 
hodnoty. Z r~ka na rok s túpa počet a kva
lita našich detských sbomv, čo vyžaduje 
nové, umelecky hodnot né a náročnejšie 
diela pre ich potreby . ~a tomto rýchlom 
t·astc našich sborov majú vefkú zásluhu 
STM a sborové slávnosti, na ktorých okrem 
dospelých speváck ych sborov vystupujú aj 
detské sbory , pre ktoré sa vyberajú naj
hodnotnejšie piesne a sbot·ové skladb y. 

V súčasnosti sa venuje veľká pozornos( 
tvorbe pre deti aj v Cechách a v zahraničí, 
<' o sa odráža na festivaloch sborového spevu 
za účasti zahraničných speváckych sborov, 
kde odznievajú aj diela najpoprednejších 
hudobných skladateľov. Vytrvalou a svedo
mitou prácou sa naše najvyspelejšie detské 
spevácke sbory dosta nú a j na tieto význam
né podujatia, kde má hyť zastúpená tvorba 
naširh skladateľov podobne, ako je to 
v symfonickej a opernej tvorbe. V pies
t'íovej a sborovcj tvorbe treba teda pokra
čovať, lebo na tomto úseku boli a ešte v ždy 
sú nedostatky. 

·,, 

Prvé výsledky univerzít umenia 

J cd no11 z na jnovších foriem kultút·nej vý
chovy a h lbšieho oboznamovan ia s u me
ním sú . ,Ľudové univerzity u men ia" . Ho
,·orl sa o nich v niekoľkých doku mentoch 
stran y i v uzáveroch zo S jazdu socialistic
kej kultúry. J e to výhod ná fo t·ma pre pra
cujúcich, k torí popri s, ·ojom znmcstnaní 
môžu navštevovať prednášky o u mcttí, roz
š íri ť si okruh svojich vedomostí a tie potom 
š íriť medzi svojimi spolupracOHlíkmi. 

V Bratislave už začala či nnosť Univet·zita 
mladých, k torá je jednou formou I:udových 
u niverzít umenia, máme teda už p rvé skú
senosti. 27 mladých ľudi dokončilo v júni 
prv)' semester hudobnej v~·chovy. Boli to 
pracovníci z rozličných p racovisk, k torí sa 
v prvom semes tr i obozná mili so základnou 
problematikou h ud by a h udob ného vníma
nia. Osnovy J. semestra boli zamerané tak, 
abv v účastníkoch kurzu \"Y\"olali a ud i'Žali 
hlbší záujem o h udobné krisy. Preto sa čas
to hovorilo o nesporných h udobných hod
notách , volil i sa p ríklady na vkus i nevkus, 
vysvetľovali sn zúkladné h udob né pojmy, 
uvažovalo sa o chápa ní hudby v súvislosti 
s naším no,·)·rn životom a na mnohých prí
kladoch sa d okumentovalo, ako sa rôzne 
h udob né zún re môžu d oh re využi ť v našom 
d ennom živo te. 

Toto h ni d astne základn~' tón všet k)rch 
prednášok. Poslucháči sa v JHTOm semestri 
v prednáškach dr. K.rcsánka, dr. Burlasa, 
dr. Bokesovej, (\t-. Fedora, prom. pcd . Fili
pa a in)•ch oboznamovali s úvodom do hu
dobného myslenia. Pri konzultáriách a v zá
verečnom vvhodnotení sa ukázala sp rávna 
voľba osno~ i p t·ednáša tefov. Frekventanti 
kurzu Yetleli odpovedať, ak ý je primárny 
rozdiel medzi piest'íou, p redoh ro u, sy mfo
nickou básňou a symfóniou, vedeli p raktic
ký mi príkladmi doložiť vedomosti, rozprá
vat o najvýznamnejších dielach súčasnej 
československej h udby, vedeli sa vžiť do 
životnÝch osudov niektorých svetových hu
dobn\•~h vclikáno,-. vedeli rozoznať hudobné 
nástr~je podľa fa;·ieb i technick),ch mož
ností a mnohé súčasné otázky z estetiky 
spojovali s v lastný mi nítzormi a osobný mi 
skúsenosťami. 

Pekne sa , . tej to súvislosti diskutovalo 
o gýči v tanečnej h udbe a mladí ľudia po
zoruhodne našli desiatky p ríkladov. Uvedo
mil som si, aký je tento p roblém a j medzi 
mlad)·mi ľuďrni pálčivý, a ko sa naša mlá-

dež nenechá ohúriť lacno-módnou, zveličene 
senti mentálnou skladbou. k torá je nedôstoj
ná našej doby. Pochopiteľne, že zdravá zve
davosť frekventantov p rerastnla h ranice od
prcdnášaných lekcií. P reto ,. diskusii od zneli 
mnohé otázky o vzťahu k lasikov k Bra
tislave, o tom, ako sa rodi symfónia od 
skíc a náčrtkov až k hotovej koncepcii, ako 
vzniká opera, ako sa pracuje -so sborom, 
kde si možno zadovážiť najrozmanitejšiu 
pomocnú literatúru, ak ý mi formami sa za
kladajú krúžky pria teľov umenia a pod. 
A v tom je i v lastn)' zmysel l. semestra 
hudobnej v ýchovy na Univerzite mladých 
v Bratislave. Mladí frek ventanti zvlád li od
pt·ednášanú látku, ale s,·ojou zvedavosťou 
súčasne aj naznači li , čo by sa chceli v ďal
ších semestroch naučiť, čo by si chceli do
plniť a uccliť. Z tý ch to konzultácií a pod
netov " zdola " sme teda mohli zostaviť 
osnovy hudobnej v)·chovy na celý b udílCi 
rok. 

V osnovách sa pot~ í t a s p rehlbctúm zna
lostí o hudobných formách. Predovšetkým 
\lšak s tý m, že frekventant i podstatnejšie 
vnikn ú do p rocesu hud obného myslenia, že 
sa na praktick ých príkladoch naučia chápať 
hodnotu melodického ná padu, sledovať roz
voj melodickej myšlienky , v niknú do p ro
blematiky hudobn)•ch kontrastov a napätí. 
Na tieto účely sa v budúcom roku počíta 
aspot·l s d voma p rednáškami, ktoré sme 
predbežne nazvali " Zamyslenie nad par
titúrou". Predpokladáme, že niektorí z na
šich popredných skladateľov, na jmä tí, kto
r í vedia p útavo rozprávať o svojej tvorbe, 
zasvä tia mladých záujcmrov do vzniku a 
v nútorných tajností svojho diela. Súčasne 
sn počíta s rozšírením estetických vedomostí. 
:\i iekoľko prednášok sa má venovať otázke 
hodnoty, pochopi t eľne, v tesnej súvislosti 
s praktický mi ul<:"tžkami. Dalej sa má ukojiť 
zvedavosť frekventa ntov, pokiaľ ide o t a
nečnú hudbu. Ch<'ú vedieť viac ako ich 
kolegovia z dej ín džezu a modernej taneč
nej h ud by. Chcú mať jasno v otúzkach 
zdravého a nezd r:1\·í·ho " džezu" a pod. Bu
dúce osnovy vychádzajú v ústrety a j ich 
požiadavkám priblížiť sa prakticky k h udbe. 
Preto sa počíta s n iekofk)·mi p raktikami 
z odbor u zúkladov sborového dirigovania, 
~ jednou až dvoma pedagogickými a meto
dickými p red míškami, predbežne nazvanými 
,,Ako praco,·nť s ľu!l sk ~·m l tlasom," s jedntHt 
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až dvoma praktikami z oblasti hudobnej in
tonácie a niekoľkými praktikami v rozhlase, 
Slovenskej filharmónii a Národnom divadle. 
Zatiaľ čo I. semester obsadila hudobnove
decká sekcia Sväz u slovenskÝch skladateľ ov 
výhradne SYojinú prednášateľmi, ktorí sa 
predovšetký m pričinili o úspech kUJ·zu, 
v ďalších semestr·och sa priherajú k spolu
práci skladatelia, koncertní umelci a pedagú
"Ovia. T)'m sa neobvčajne rozširuje ak i:n\· rú
dius Univer·zity mladých, vyučovacia látka sa 
dostáva bližšie k praxi a potrebám dneška 
a hudobné umenie sa ukazuje v celej svojej 
bohatosti i zložitosti. Keď sme prečít ... li ab
solventom I. semestra návrh osnov na bu
dúci rok, stretol sa jednohlasne s veľký111 
ohlasom. Z návrhu eítili, že sa zostavil podľa 
ich predstáv a kultúrfych potri!'b. 

Univerzita rnlad~'ch tvorí však v ýhodný 
prieskumn)• materiál i pre samotných hu
dobných špecialistov. Od mladých Tudí YY· 
chádzajú mnohé cenné podnety , nad kto
rými sa môžeme plodne zamýšfa( aj my. 
Spomeniem aspott niektoré prípady, s kto
rými som sa stretol na konzultáciách i zá
verečn)·ch skúškach z L semcstr·a. Skoro 
všetci z frekventantov chápu a preživajú 
hudbu ako dynamický proces. Dáva im 
veľmi málo, keď sa im hudba vysvetľuje 
podľa starých formových príručiek, kde je 
každá skladba charaktcrizoYanú ako určité 
formové klišé. Chcú od teoretikov predo
všetkým odpovecT, ako sa hudba rozrastú, 
sceľuje v časovom priestore. Preto ich za
ujímajú predovšetký m tie zákonitosti. ktoré 
podmier'tujú ča.sovú stavbu diel, čiže zaují
ma ich rad vnútorn)•ch formovo-obsahovýclr 
nnansí diela. Okrem toho celkom spontánne 
cítia za každ)'m formov)•m riešením obsah. 
Na niekoľkých príkladoch - a lo je tiež 
dobrý materiál pre estetika - som si overil, 
ako pri počúvaní nmelrckého diela napriek 
osobným citovým nuansám vyciťujú z die
la čosi spoločné. To, pravda, len potvrdilo 
pravidlo, že silné dielo môže na široké 
vrstvy pôsobiť jednotne svojimi najsilnej
šími vlastnosťami. Rovnako zaujimavé pod
nety boli v problematike apercepcie moder
ného zvuku. C:asto počujeme, že k orches
trálnemu zvuku nášho storočia sa poslucháč 
prepracúva skúsenosťami cez hudbu kla
sickú a romantickú. i\rnohí z tý .:hto mla
d)rch ľudí podrobne nepoznajú staršie štýly, 
a predsa sú náchylní prijímať súčasnú tvor
·bu. Doba, plná no,·ých cito,-, vzrušerú, ob
javov a vynálezov, kryštalizácia moderného 
človeka a nová socialistická hrdosť , to všet
ko zbližuje týchto Tudí so súčasnou tvor-

bou. Cítia v nej vyslovené sucasné city . 
Citia , . nej ostros ť konflikto,-. zaujímavú 
,·yhrotenosť g radáci í, širšie uplatnenie fa
rieb a pod. A to im vnútorne konvenuje, to 
ich priťahuje k modernej hudbe. Bolo za
ujímavé sledoval', ako si niektorí z návš tev
níkov kurzu uvedomovali , čo všetko patrí 
k majetku a nutnej duševnej výzbroji mo
derného mladého človeka. Mohli sme sa 
doZ\·edief, že b y chceli hll)šie vniknú( do 
, ·šet k~·ch v )·znamn)'ch súčasných slo,·cn
sk~·ch diel, chceli b y si tieto diela kon
fr·onto,·ať s mnoh ý mi s účasnými dielallli 
,-.esk~' mi. Pritom majú záujem poznať re
rrczcntačné diela tak, aby si vedeli hoci
kedy vybaviť hlavné melodické piliere, ci
to,·c si pripomenúť . obj.ah týchto diel a ob
fúhiť si najkrajšie miefa, ku ktorým by sa 
, -ždy radí vracali. V toon je uložený určitý 
kapitál, výhodný pre ffalšie zapustenie ko
r·eŤtov našej tvorby .. \!ysUm, že toto kul
túrne chcenie nie je len výsadou najlepšej 
časti bratislavskej mládeže, ale že z bra
tislavského príkladu môžeme vyvodiť uzá
V<'r, že v najlepšom jadre našej mládeže je 
úprimný záujem o sú časnú tvorbu, že sa 
len čakli , aby sa správne otvorili všetky 
kanále a riečištia, ktor~rmi b y tá to tvorba 
tiekla medzi mládež. A lu sme u ďalšej 
otázky, ktorá sa tiež - hoci nepriamo -
vvslovila na diskusiách. Ide o koordinova
n~sť a ciefavedomosť propagácie súčasných 
hudobných hodnôt. Ide o zladenie výchov
nej. práce rozhlasu, televízie, škôl, učebných 
osnov, v ýchovných koncertov a pod. Mla
d)' m ľuď orn sa oprávnene zdá, že v tomto 
~ú stredenom propagačnom nápore sa nie
kedy ply tvá silami, že dobré snahy jednej 
inštitúcie nepodporuje inštitúcia druhá, že 
najmä hudobnov)·chovné koncerty na vidie
ku nie sú často dosť domyslené z hľadiska 

mládeže, ncb)·, ·ajú s\·ojou náplr'íou diferen
cované podľa veku mládeže, niekedy majú 
dokonca len ak)·si for·málnv v)•znam. 

T."ž te r·az možno robiť prognózu, že z tých 
fr·ekventantov. ktoi'Í dokončia celé plánova
né hudobné vzdelanie na T; niverzite mla
dých a všetk ých ďalšieh Ľudových tmiver
zitách, budeme mn( osoh. Možno, že najlepší 
'z nich budú v čele ďalších kruhov Priateľov 
umenia, prípadne podnetne zasiahnu do plá
no,·anej renesancie Iudovej umeleckej tvo
r·i,·osti, a to najmä v tom zmysle, že budír 
zakladať a viesť malé vokúlnc sbor·y, menšie 
'umelecké zdr·užt-nia a pod. Vycítil som to 
z diskusie i z dychtivosti viacer;ý·ch, ktorí 
'sa zaujímali o mnohé praktické a organi
začné otázky . 

\'a jednu Y('<' Yšak neslobodno zabúdal. 
\' flra tisla,·c sn uniYer·zit.y umenia rodia po
meme ľahko. J e tu štúb teoretikov, ktorí 
sú k dispozícií týmto akciám, sú lu verejné 
_knižnice, kde si možno vypožičať literatúru, 
pi'Ípadne zaobstarať knihy, ktoré ešte nic 
s ú rozobrané. Horšie to bude v in),ch mes
t;-\ch a na vidieku. Z tohto uhla sa ukazuje 
ako zvlášť intenzÍYna úloha vypra covať -
aspm'í pre rozbeh týchto kurzov - skript;) 
a pomocné materiály . Hudohnovedecká sek
cia SSS už vopred počítala s touto potrebou 
a kolektívne pripravila 10 materiálov a jed
nu ďalšiu pomocnú publikáciu na tieto 
účely. I. semester hudobnej výchovy na 
Univerzite mladých potvrdil, že myšlienka 
I:udových univerzít umenia je správna a 
prichádza v prav)· čas . Hudobným špecialis
tom sa naskytá príležitosť prehovoriť k \"Zác
rre vníma vému poslucháčstvu a súčasne od 
neho dostať podnety a inšpiráciu na vlastnú 
l ,·oriv ú prácu. 

Zdenko Nováček 
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2: odka:zu Bélu Bartóka 

Takto sn začínali tri slávnostné p rednášky, 
ktoré z príležitosti 80. narodenín tohto vý
znacného maď nrského skladateľ a a hudob
ného folkloristu usporiadala '" dlwch 22.-
24. marca t. r. ~Iaďarská hudobná akadé
mia, skupina pracovníkov Y~·skumného od
delenia ľudoYej hudobnej tYor·h,·. SláYnostné 
prednitšky pod Yedením Zoltt1na J<odálya 
holi zamerané na to, aby širokej ,·erejnosti 
a záujemcom o maďarskú fudov(t tYorbu 
odkryli dlhoročné výsledky výskumnej a 
zberateľskej pr1íce, ktorú na tomto ústave 
systematirky začal Béla Bartók. 

Po sláYno~tnom otvorení prvej pt·eclnášky 
populámo-náučnou formou hovoril G~·ôrgy 
Kerényi o zápisoch a fonografic.k~rrh na
hrávkach, ktoré samostatne robil Béla Bar
tók. Prednášku doplnil priamymi ukážkami 
zo zápisov, diapozitívmi a prehrávkami ľu
dovej hudb~· z fonogr::tfických valcoY. \' cľal
šej časti ho,·orila Ilona Ráczová o posledných 
rokoch B. Bartóka v ~Iaďarskej hudobnej a
kadémii. Pán Járdányi uzavrel prednášku no
vým pohľadom na usporiadanie maďarských 
ľudových piesní. Poukázal na to, že už nie 
je dostačujúce vydávať zbierky, ktoré sa 
s\·ojou tematikou v piesňach viažu iba 
k prrležitostiam, ako bolo 5 zväzkov A 
magyar Népzcne Tára. V ďalších zväzkoch 
tejto zbierky chcú spracovávať piesne už 
nie podľa toho, k akým . príležito~tiarn sa 
viažu, nie podľa vlastnej vnútornej lmdob
nl"j štruktúry. Táto práca bude pr·e nich 
n(tročnejšin a obsiahlejšia a vyžaduje Yeľké 
množstvo zozbieraného materiálu. 

Okrem tejto zbierky, na ktorej pracuje 
celý kolektív pracovníkov tohto oddelenia, 
pracujú niektorí vedci aj na osobitných 
zbierkach, ako je napr. Népzcnei Konyvtár, 
ktorého l. a Il. zväzok obsahuje maďarské 
ľudové piesne, III. zväzok maďarské zľudo
vené piesne a IV. zväzok (ktorý práve pripra
vujú) marijské (čeremiské)piesne. Dalšiu, oso
bitnú 7.bierku Népzenei monografiák tvo
ria jednotlivé monografické publikácie ľudo
vých hudieb a piesní, na ktorých systema
ticky pracujú niektorí externí pracovníci, 
ako László Lajtha, Benjamin Rajeczky a 
ďalší. 

V druhej prednáške podal Lajos Kiss 
obraz o macľarských robotníckych hudob
n)•ch pamiatkach i o začatej Ycdeckej 
práci na kompletizovaní materiálu pre sa
mostatnú zbierku robotníck~,ch piesní a o 
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hudobnej činnosti robotníkoY Y :\lnďarsku 
\'obec. Gyorgy Schiffert-Szomjas oboznámil 
prítomných so spoločnými hudobnými pa
miatkami príbuzných ugrofínskyrh núro<IOY. 
:'leobyčajnú pozornosť vzbudila interesantn:í 
zúvet·ečná časť druhej prednášky o melodic
k~·ch typoch marijských (čeremisk~·ch) pii'S· 
ní. ktorú názorne predviedol Lúszló Vikár. 
Pt·ipomenul slová Bélu Bartóka, ktorý v 
štúdii A magyar népdal poukázal na vz:1-
jomnú príbuznosť národov v uúvnej minu
losti na ztíklnde rovnakých melodických 
typov piesní. Tieto náznaky sa podujal ve
derky dokázať mladý pracovník ústavu Lá
szló Vikár a jeho spoločník jazykovedec 
Gábor Bereczkv. V rokorh 1957 a 1958 
uskutočnili výskum, zápisy a nahr{tvky Tu
dovej hudby v SSSR, v údolí medzi Volgou 
a Jletou neďaleko Tatárskej autonómnej re
publiky , v kraji Marijcov. Jeh poznatky do
kazujú, že marijské (čeremiské) piesne sú 
yefmi podobné maďarským ľudoY)•rn pies
t'iam s kvintovarum a pentatonikou. Stvor
Yeršové marijské piesne obsahujú vlastne iba 
dve melodické časti , ktoré sa opakujú 
v prm;delnom slede takto : melodická ča~( 1. 
v t'ršn sa opakuje o kvintu nižšie , . 3. verši 
a ml'lodická časť 2. verša sn opakuje o kvin
tu nižšie v 4. Yerši. 

Z dvorh miest v marijskej oblasti získali 
400 piestú aj s variantmi, zo zbiet·ok a zá
pisov získali celkove asi 2000 p iesní. Pre
tože piesne s kvintoYatúm sú podobné ma
ďarským ľudovým piesňam, rozčlenili ich 
ja podT a finálnych-kadenčných tónov vo 
veršoch. Takéto rozčlenenie im umožnilo za
členiť piesne do dvorh veľkých skupín mo
lového a durového rharakteru. 

Okrem kvintovania v piesňach formy A, 
B, A5, B5 vyskytuje sa i kYartovanie A, B, 
At,, B,. alebo A\ A, A. Niekedy nemajú 
kvintovanie piesne príležitostné. Lá
szló Vikár pripomenul, že z doterajších poz
natko,· ešte nemôže urobiť úplný uzáver 
o tejto hudbe, no predpokladá, že ďalšie 
bádania a spoluprára medzi i\Iacľarskou a 
Sovietskou hudobnou akadémiou hudú mať 
priaznivý vplyv na doriešenie mnohých 
týchto problémo,·. 

Na tretej sláYnostnej prednáške v spolo
čenskej miestnosti hlaYného mesta odznel re
fcritt Imre Olsvaiho na tému Zadunajské 
hudobné nárečie a referát Bálintha Sárosi
ho o Ľudovej hudbe. Priamymi dokumentár-

nymi zábermi zobrazil obsah progt·nmu bu
dapeštianskej ľudovej hudby, j<·j interpre
túciu i vkus dnešnej budapeštia nskej spo
ločnosti, zloženej z rôznyrh Yr·stic,· robot
níkov a inteligencie. Zv)ršen ll pozornosť 
, ·zbudila závercčnít časť prednášky, v ktorej 
Vig Rudolf referoval o piest'íach maďar·
ských Cigánov. Poukúzal na v~· r·ok Bélu 
Bartóka z roku 1936, kNľ po\·edal : .,:Vlýlia 
sa tí, ktorí si myslia, ŽI' každ~· Cigán pri
chádza na sYet s husľami . Xii', Ycľká čast 
dedinských Cigánov nehrá na žiadnom 
nástroji. Podľa štatistiky pripad:'t iba 6 % 
na muzikantov. :VIestské cigánske hudby ne
hrajú cigánsku ľudovú hudbu. ale p re
dovšetkým znárodnené maďarské melódie. 
Dedinskí Cigáni majú vlastné cigánske pies
ne, ktoré mestskí Cigáni-muzikanti nchJ·ajlt, 
ba ani nepoznajú." Poznamenal, že doteraz 
nie je ani v ostatn)·ch európskyrh krajinách 
pozoruhodnejšia hudobná štúdia alebo zbier
ka cigánskych piesní. Maďarské zbierky B. 
Bartókn, Z. Kodálya, L. Lnjthu, bratov Csen
kiovcov, A. Hajdu a oddelenie fudo\'cj hud
by :\laď arskej hudobnej akadémie v lastnia 
spoločne asi 6000 piesní. Z toh to materiáln 
sa už dá urobiť približný obraz o h lavných 
h tách v piest'íach Cigánov, žijúcich v :\Ia
ďnrsku. Vig Rudolf priniesol hudobné ukáž
ky z 30 obcí maďarských CigímoY. Cigánske 
piesne rozčlenil nn pomalé "parlando-ru
bátové", ktoré poukawjú nn niekoľko zá
kladných štý lových typov, a piesne "guisto"
tanečné, v ktorých je tiež dosť časté kvin
tovanie. Cigánske piesne s kvintovarum ne
majú nič spoločné s maďarský1ni ľudovým i 
piesňami alebo p iest'íami príbmm)•rh náro
dov. K ým v maďarských ľudov)•ch piesňach 
je kvintovanie pentatonického tonúlneho zlo
ženia, kvintovanie v cigúnskych r ndových 
piesňach je diatonického tonálneho zloženia. 
Tieto piesne dedinskí Cigáni nehrajú nn ná· 
strojoch, nie iba spievajú a rytmicky spre
vádzajú (tlieskaním, lúskaním na prstoch. 
búchaním a pod.), čo sami nazýyajú .,kon
trovarum". Dalej ich zvýrazt'íujú bohatou 
melodickou ornamentikou s neYyčerpateT
nými variáciami. ~akoniec sa vynorila ottíz
ka: Sú tieto znaky pôvodné pozostatky ale
bo novšie úkazky, ktoré ~a do rigánskej ľu
dovej hudby dostali až , . ~ l aďarsku? DaC 
správnu odpoveď na túto otúzku zostáva 
úlohou pracovnikov tohtn oddelenia. Podfa 
odkazu Bélu Bartóka - " máme sa uči( 
z fudovej hudby všetkých národov a etnic
kých skupín, k toré žij t't na území našej vlas
ti" - doložil na uzáver \'ig Rudolf. 

Treba ešte poznamenať, že v tomto jubi
lejnom roku predstavil sn s ľudovou bud-

bou, piestínmi a tancami v ôsmich samostat
tl)•ch koncertoch Státny sllbor piesní a tan
co,·, yyznamcnaný Hadom práce, ktorý 
,. tomto roku sfá,·i 10. výročie svojho vzni
ku. Y tej to sliYislosti venuje ľudovej hudob
nej lYorhe nemah't pozornosť i maďarský 
rozhlas, k tor)• v s,·ojich programoch uvád:r.a 
maďarskú fudovú hudbu dedinskému fudn 
v spracova ní súboro\' a v lrprnvách i v št,·
lizácii popredných skladateľov podľa k;·i
térií, ktoré pre 1'íu vyhranil B. Bartók. B)·
valý Ľudov)· or·chcster rozhlasu pod vede
rum Sándora Lakatosa nahradil externý r u
dový orrhcster, ktorý vedú primáš Gúbor 
Kozák a Lajos Bors. Orchester na nahrávky 

umelecky pripraYujc Miklós Grabócz. 

J~udovej hudbe v :\Iaďat·sku venuje veľkú 
pozornos( i i\Iaďnrské národopisné múzeum, 
ktoré má samostatné oddelenie ľudovej h ud
by. Zbiera ľudový folk lór nielen domácich, 
ale aj iných národoY. \' ňom sa nachádza 
i zbierka zápisov a fongl'afických nahrávok 
Bélu Bartóka. Národopisné múzeum spra
eúYa hudobné folklórne materiály pre sa
mostatné edície alebo ich poskytuje ďal
ším inštitúciám na študijné alebo iné vedec
konáučné účely. Treba tu zdôrazniť, že ma
ďarskej ľudovej hudbe sa ,. súčasnosti na
ozaj dostáva ocenenia (či už z podkladu 
hudohnovedeek)·ch ústavov, zo strany hu
dobných skladateľoY, ako i populárno-zá
bavných inštitúcií, medzi ktorými je vzá
jomné doplňanie i porozumenie), akého si 
podľa odkazu Bélu Bartóka v plnej miere 
zasluhuje. Dnes to umenie maďarského f u
du, na k toré pred niekoľkými rokmi revo
l učne poukúzal, už v p lnej štedrosti a rôz
rtymi fo rmami obohacuje i širokú svetovú 
hudobnt't verejnosť. 

Andrei Demo 

Otázkami novátorstva v hudobnej tvorlw 
" ' nedávno zaoberalo plénum Sväzu buUJar
~k),ch skladateľo,· pod predsedtúctYOtn hlav
rtého sekretára sväzu F. Kuteva. HeCet·áty 
hudobného vedca S. Stojanova-h-anoYa a 
skladateľa A. Karastojanova riešili mnoh!" 
estetické a teoretické problémy súčasnej hu
dobnej tvorby, pričom neobišli ani atonálnu. 
dodekafonickú, punktualistickú, konkrétnu a 
elektronickú hudbu. Vo všetk)·ch diskusných 
príspevkoch sa bulharskí skladatelia a hu
dobní tl'orPt i ci jednoznačne postavili za re
alistické no,·átorstvo, späté s tradíciami ná
rodnej hudobnej kultúry, ktoré pravdivo 
zobrazuje život, cítenie i myslenie národa. 
\ "ýznamný diskusný p ríspevok predniesol aj 
sovietsky skladateľ Aram Chačnturian. 
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Lis:ztov a Bartókov jubilejný rok v Maďarsku 

Celý kultúrny svet si v roku 1961 pripo
mína d,·e veľké postavy rnacfarskej hudby: 
Franza Liszta a Bélu Dm·tóka. \"ef ký po
Čel slúvnostn)·ch koncertov, , ·edeck)•ch pu
blikácií, gramafónových platní signalizuje. 
ako vysoko si ľudstvo O(·diujc dvoch ma
ďarských reprezentanlo ,· hummústického 
tvorivého umenia. Strediskom osláv je, sa

mozrejme, ,\Iaďarsko. \ lustu t> osla,·y budú 
od 24. septembra do 23. októbra t. r . V lom 
čase sa usporiada .\Iedzinárodná klavírna 
súťaž Liszta a Bartóka, hudobnovedecká 
konferencia o diele oboch majstrov a kon
certn)• seriál v rámci Budapeštianskych hu
dobných týždňov. Oslavy sa \'Šak neobme
dzujú iba na toto obdobie, uskutočľíujú sa 
prakticky po celý rok. 

Diía 16. januá ra bol pod predsedníctvom 
ministerky kultúr·y Yalé t·ie Benke u sta no
vený jubilejný vi·bot· L iszta a Bartóku, na 
práci ktorého sa podieľajú vedúci hudob
ných in štitúcií a rôznych spoloiŕensk)·ch or
ganizácii, ako a j poprední maďarskí hudobní 
skladatelia, vedci a koncertní umelci. Toho 
istého dňa dirigoval János Ferencsik Sym
fonický orchester maďarského rozhlasu za 
spoluúčinkovania klaviristu Mihály a Bäch e
ra. Odv tedy prebiehaj ú koncerty a výchovné 
prednášky po celej krajine. Pôsobenie spo
ločenských organizácií usrnedíuje Sväz ma
ú arských hudobných umelcov. Odborové 
organizácie v snahe spopularizovať Liszta a 
Bartóka u sporiadali početné spev:ícke stret
nutia. Najrozsiahlejším z nich bol festival 
odborovej organizácie VASAS . .\Ienom Bélu 
Bartóka pomenovali vefmi úspešnú ja rnú 
masov ú sborov ú prehliadku, organizovanú 
Sväzom maďarskej komunistickej mládeže. 
Najväčšou udalosfou hnutia ľudovej ume
leckej tvorivosti b ude p ripravovaná Med zi
národná sborovú s úťaž v auguste t. r. v De
brecíne. Významný m podujatím bude ďalej 
.\Iedzinárodná klavírna sú(až Liszta a Bar
tóka v čase od 24. septembra do 9. októbra 
L r. Prihlasovanie v čase písania tohto člán
ku nebolo ešte uzavreté, n o možno počí tať 
so 45 účastníkmi, z toh o s 19 účastníkmi 
maďarskýnú. Títo mladí maďarskí umelci 
majú možnosť overiť si svoj pt·ogram 
,. rámci menších koncertov, ktoré u sporia
da Sväz maďarsk)•ch hudobných u melcov 
v 25 vidieckych mestách, v hudobných ško
lách , kultúrnych domoch a pod. 
Maďarská akadémia vied u sporiada na 

počesť Franza Liszta a Bélu Bartóka od 

25. do 30. septmebra hndobnovcdeckú kon
ferenciu. Po medzinárodnom hudobnove
deckom s tretnutí v roku 1939 v rámci 
H aydno,-ých osláv a v lani pocas osláv 150. 
Yýročia n at·od enia Ferencza Et·kcla je to 
nz tretia významná udalosť toh to druh u 
v Maďarsk u. Prednášky Yedcov, zídených 
z celého s, ·cta , odznejú , . niekofk)·ch sek
ciách. Lisztovsk í b ádatelia p rehovoria v riun
ci tý chto Yeľkých skupín otázok: 1. Li sz to\· 
zi,·ot. 2. Liszt a v)·voj národnej hudobnej 
kultúry. 3. Rozhor L isztovho hudobného 
štý lu. 4. Vplyv Liszta na sú časníkov n 
na neskoršiu európsku hudbu. 5. Liszt a 
ľudová hudba. 6. Liszt v literatúre. 

Program zasadnutí, zaobernjúcich sa Bar
tókom, je takýto : 

1. Zivotopis. 2. Hozbor Barlókovho hu
d obného št)·lu. 3. Bar tók a t·ea lizmus. 4. 
Interpre tácia Bartókových diel. 5. Bartól•
virtuóz. 6. Bartók-bádateľ fu d ovej piesne. 
7. Bartók a fudová hudba. 8. Bartók-spiso
vateľ (korešpondencia alef.) 9. Bat·tók ako 
kritik. 10. Bartók a obecenstvo. 

Z maďarskej stra ny budú p t·ednúšať Zol
tán Gárdonyi, László Somfai, Bence Sza
bolcsi, István Szelényi, J ózsef U jfa lussy a 
iní. Očakáva sa veľká účasť vedro,· z ľudo
vod emokratických krajín, ďalej z Anglicka, 
Rakúska, Belgicka, zo Spojen)·ch státov a 
Francúzska. Význanmou udalosťou konfe
rencie má by ť obsiahly referát Denijsa Dille, 
belgického b artókovského bádateľ a, Yedecké
ho šéfa no vozriadenéh o Bar tókovho archív u 
v Budapešti. Zahraniční h ostia sa obozná
mia s maďarským hudobný m živ otom a 
s p rácou maďarských skladateľov. 

Lisztovská a b artókovská tematika sa od
ukadľujú v koncertných programoch celého 
roku 1961. l\Iaďarská š tátna filharmónia 
u sporiada viac ak o 200 koncertov z Bartó
koYých a Lisztových diel, a Lo aj ,. obciach 
dosiaľ hudobne izolovan)·ch. Tie to Yečery 
komornej hudby, usporiadané v kultúrnych 
domoch, majú obrovský kultúrnopolitický 
význam. Vidieck e obyvateľstvo p rejavuje 
veľký záujem o poznanie hudby veľkých 
majstrov. Na jeho p t·ehlbova ní majú podiel 
tiež učitelia a žiaci vidieckych h udobných 
škôl, k torí usporiadajú Yef a Lisztov)·ch a 
Bartók ových k oncertov na dedinách a v roT • 
nickych dntžswách. Ústredné oslavy budú 
" rámci Budapeštianskych hudobných týž
d tiov, k toré sa usporiadajú u ž po tretí raz. 
\ ' rámci yefkolepého festivalu odznejú všet-

LIBU SA 

V sú~-islosti s ?ramaturgick)-m pUmom 
opery ND v Bnuslavc počuť mnohé n e
spokojné a kri tické hlasy. Tentoraz v šak 
vš~_tky ut i~hl~. Opera ~D oslávila 40. vý
:?cte zalo~e?ta . K~~ d tcjom n ajpovolan cj
sml a naJdoslOJneJsrm : Smetanovou Libu
šou. A môžeme konštatovať hneď na za
či~tk~, že opem~ kolek tív sa tej to nie ľah
keJ úlohy zhosul veľmi čestne a so zjav
n )'n;t zaniet~nim vytvoril vydarr•né predsta
veme, ktorcmu n echý ba slltvnostnv lesk 
ani smetanovskú vrúcnosť. • 

Ako je známe, Li buša nic je obyčajná 
op_era,_ ale "slávnostné tableau", určené pre 
SVIatocné ch víle národa. J ej súčasná inter
pretác~~ ~ladie ;:ef~é t;~roky predovšetkým 
n_a . reztsera. Pr1 L1bust treba m imoriad ne 
Citlivo vyyažo,·ať mieru sláYnostnej monu
m ent_á lnej št ~·Jizácie, ktorú yyžadule dielo, 
a ~meru realizmu, ktorý požaduje naša es
te tika a dnešné cítenie. 2\Jiroslav F isclwr 
vyriešil ten to problém v hlavn)·ch čt·tácll 
v~e~u dobre. Je pravda, že jeho Libuša 
me Je len pompézny , do strnulej veľkole
posti šty lizovan ý " živý obraz", na aký si 
azd~. s~arší návšle \'IlÍCi divadla zvykli pri 
LradJCnych predstaveniach Libuše. N edo
púšťa sa však ani druhej krajnosti. Zdenek 
Nejedlý raz napísal v jednej kritike že Li
buša nesmie behať k oblôčku a rykúkať 
von, nesmie podávať pri stre tnutí rukv 
ako . s~sedka a tc!'. Fischerovi sa podaril~ 
uchramť pred lpn, aby takto rozmiCJial 
veľkosť Libuše ako slávnostného hudobno
dm_matick ého diela na drobné. I šlo mu 
zr~Jmc o zdôraznenie dramatičnosti diela 
prtčom správne pochopil že to nesmie fsé 
na úkor jeho celkového ' po vznesen ého ve
lebn_éh_o tónu .. Dosiah?l Lo tým, že z' jed
~otli"?'c~ postav urobil ľudí z mäsa a krvi. 
Zosad il Jeh z_ kotu:nov nelvorivej tradície, 
al~ ne~bavil 1_ch . prtt_om tej ušľachtilej d ôs
LOJno~ll , k tora rm Je daná slohom diela. 
N?~?a,·ame ~a, že _také t_o p01'íatic najlepšie 
sluzt samotnemu dtelu 1 nárokom a pred
stavám, s akými súčasn)• divák pristupuje 

k~ významnejšie Bartókove diela a viacero 
zr!edka predvádzaných Lisztových diel. Oča
kava sa viičší počet zahraničných umelcov 
medzi in)'mÍ v ys túpia Ernest Ansermet Si; 
J~hn Barbirolli, Sviatoslav Rich ter, GyÔrgy 
Sandor a Andt·é Foldes, v cudzine žijúci 
maďarský klavírny virtuóz, Miloš Sádlo a 

B<b uš Hanák v úlohe Pŕemysta 

Foto: A. šmotlák 

k opernému dielu. - Ak prácu s h ercom 
realiz áciu jednotlivých postáv možno zara~ 
diť medzi úspešné prvky p redstavenia -
i keď je zjavné, že režisérov zámer sa ne
odráža rovnako plastick y v o v)·kone všet
k ých spevákov - prácu so sborom nemož
no pokladať za rov'Ilako úspešnú. V režíro
vaní sborov)'ch scén má Fischer ešte znu,' 
ný kus c~sly k dosiahnutiu tej ž ivosti a JJI'i
rodzenostr, toh o p lynulého a nen útcného 
pohY:bu, slovom takého pmnlivélto p t·cjavu 
sk~pmy alebo. masy ľudi, k torý je neod
delttefnou požtadavkou realistickej opernej 
rc:a~ .• _'!'enlo pravdi":ý p~ejav nás okúzľuje 
v reztach Felsenstcmovych a obdivujeme 
ho napr. v réžii Dombt·o,·ského Borisa Co-

s láčikové kYartcto Amadeus. Z clomácicl1 
koncertných umelcov účinkujú Annie Fi
scher, J á nos Ferencsik, l\Iihály Bächcr, Dé
nes Kovács a iní, ako aj všetky význač
neJsie maďarské orches trálne telesá a ko
m orné súbory . 

János Bretter 
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Boris lllmanovský a Gejza Zelenay v bratislavskej 
Inscenácii Libuše Foto: llmotlik 

dunova. U Fischera nic sú ešte zricd.kavé 
miesta, kde pozorný divák vie presne od
deliť prvý tenor od druhého, za nimi vidi 
stáť basistov pevne ako hradby, a zrazu 
si prvý soprán ako na povel sadne na 
zem. Prečo? - Nevedno. Iba ak na dôkaz 
svojej spolupatričnosti a súdržnosti. Takéto 
momenty sú v opere, ako je Libuša, kde 
sborové scény hrajú takú v)•značnú úlohu, 
veľkou prekit~kou dokonalého umeleckého 
zážitku. V nie dosť v tipnej a umeleck~· 
tvárnej práci so sborom vidimc aj príčinu, 
prečo posledný obraz Libušinho proroctva 
nevyznel ako pra,·ý vrchol diela. 

Výtvarné riešenie Ladislava Vychodila 
nevychádza v ústrety našej predstave o 
Libušinom hrade z bájnej s taročeskej pre
histórie, neprináša však ani nový pohľad 
tvorivej výtvarnej fantázie, ktor)· by si 
nás na prv)• pohľad podmanil a vyvolal v 
nás presvedčivý pocit, že to tak muselo 
vyzerať. Rieše=tie pôdorysu je zrejmým 
výsledkom boja o priestor, taký potrebn)•. 
v operách s veľkými sprievodmi a sláv
nostnými shorov)"llli výjavmi. Nepokladíl
me ho však za šťastné. Otvor, vykrojcný 
uprostred javiska, umožnil síce lepší prí
chod a odchod hercov, ale javisková plo
cha, aj tak malá, sa t)·m ešte väčšmi zmen
šila. Scéna obidvoch obrazov druhého dej
stva sa snahou o skratku už väčšmi pribli-
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zuJe tomu. čo očakávame od súčasného 
scénického výtvamíctva. 

O kostýmoch Ludmily Purkyr·rovej sa clá 
povedať vcelku to isté ako o dekorácii 
prvého a tretieho dejstva. Nevyhovujú na
šej predstave, usmernenej Mánesom a Ale
šom. l'i'ie sú však ani takým novým tvori
vým činom, ktor)· by nahradil alebo do
konca prekonal starší. Chápeme a v pod
sta te scln·aTujeme samu osebe sprá,-nu 
snahu o zdôraznenie vysokej kultúry slo
vansk)•ch kmetrov, k toré osídlili kraj okolo 
ftípa - ale Libuša a j ej družky v hodvál>e, 
to akosi predsa len nie je v súlade s idylic
k )•m pôvabom a čarom sta rosvetskej jedno
duchosti a prísnosti sveta stnr)•ch povesti 
česk:í•ch. 

P~kiaľ ide o hudobné naštudovanie, mož
no povedať, že táto Libuša je predovšet
kým speváckym predstavením, l. j. prcd
stave.ním ncseným zrelým umením predo
všetkým hlavn)·ch predstaviteľov: Libuše 
Margity Cesányovej a Premysla Bohuša 
Hanáka. Menovite statick-ý obraz bol j edi
nečn)-nl speváckym koncertom Hanákovým. 
Ale aj ostatní speváci prispeli k v)•sledné
mu silnému dojmu a hudobnému zážitku. 
Krasava Oľgy Hanákovej vyznela herec
kým a hlasovým stvárnením ako typ pu
dového stvorenia, ako :f.ieita-mačiatko, kto
ré je síce zamatovo hladké, ale úlisné a ne
bezpečné. Domnievame sa, že Smetanova 
Krasava je zložitejšia, je to vášnivá žena, 
silná v nenávisti i v utrpení. Veľmi dobrí 
boli Nouzonk.:· ako Lutobor a Malachov
ský ako Chrudoš, práve tak ako aj korekt
ná dvojica G. Pappa a Ľ. Baricovej ako 
Sťáhlav a Radmilu. Wiedermann ako Ra
dovan bol zle obsadený. Sbory vyzneli 
miestami ako nehotové, vcelku však mali 
potrebnú smetanovskú plnosť a vrúcnosť. 
l orchester pod taktovkou Tibora Freša po
dal vcelku veľmi dohr)", slohovo čistý vý
kon s vyvážen)•m zvukom, patričným les
kom a s tým vnútorným jasotom, ktorý 
je podstatn)•m činiteľom slávnostnosti Li
buše. 

Viera Sedivá 

*** 
Päť v)·znamn)·ch skladateľov z oboch čas

tí Nemecka - Boris Blacher, K. A. Hart· 
mann, W. Henze (NSR), Paul Dessau a 
R. Wagner-Regeny (NDR) - skomponovalo 
spoločne kantátu Zidovská kronika na text 
J. Gerlacha, opisujúcu povstanie vo varšav
skom gete. Premiéra bude na jeseň tohto 
roku. Výnos z koncertov venujú autori chu
dobným židovským deťom. 

Predaná nevesta na banskobystrickej scéne 

Kritikovi by nezaškodilo pozrieť sa oh
<'as na reprízové predstavenie a nielen na 
premiéru. Nestotožr'íujem sa síce plne so 
starým porekadlo m, že premiéra je naj
horšie predstaYenie, no vari nikto nebude 
popierať, že by bola predstavením naj
lepším (už len pre Lú premiérovú nervozi
tu ~). Okrem toho premiéra temer nikdy 
nepodúva obraz úroYoe, ktorá sa predkladá 
n ie sviatočnému, zyäčša znaleckému publi· 
ku, ale radovému - neraz aj v iac-menej 
náhodnému navštcvnikovi. Preto som bol 
rád, že mi šťastná zhoda o!;.olností umož
nila vidieť 6. mája reprízové predstavenie 
Predanej nevesty v Banskej Bystrici. Sko
da, že som nemal možnosť vidieť premiéru, 
nemôžem ju porovnať s reprízou. 

Už úvodný dojem hol vefmi uspokojiv)•. 
Mal)· orchester banskobystrickej spevohry 
zvládol partitúru predohry, k torá sa po
kladá zn skúšobný kamel'í technickej vy
spelosti, veľmi uspokojivo, so žiadúcou ver
vou a švihom. Už tu sa ukázala nová strán
ka dirigentského vedenia Jána Kendeho, 
ktorá sa naplno rozohrala v ďalšom prie
behu opery : akcentovanie dramatických mo
mentov a temperamentnejšie ponímanie kľú
ľloYých hudobných čísel - v zhode s impul
zívnejším slovensk)·m naturelom. Nie že 
bY sa Kende za každú cenu odchyľoval od 
vŽitých temp a nedal dostatočne vyniknúť 
lyrický m miestam. Yeď doteraz sa preja
voval predovšetk)•m ako dir·igent prevažne 
lyrického ladenia. J e zrejmé, že si nenechal 
ujsť možnosť rozospievať partitúru tam, kd~ 
to holo ozaj žiadúce. Ale neostal len prr 
lyrizujúcom chápaní a každej situácii vedel 
dať, čo jej patrí. Orchester zdarne splňal 
jeho pokyn y, i keď niekedy nástupy neboli 
vždy presné, a ako sa predstavenie bližilo 
ku koncu, na všetkých účinkujúcich bolo 
badať znateľnú únavu. Nie div: toto pred
stavenie bolo v poradí už tretie vystúpenie 
operného súboru za tri dni - predchádza
júce dve sa však nekonali v Banskej Bys
trici; boli zájazdové. Je obdivuhodné, že 
i za tak)•ch ťažkých podmienok vedeli 
Bystričania "vyprodukovať" predstavenie na 
úrovni, za ktorú by sa nemusela hanbiť ani 
repl"Íza opery v " kamennom" divadle. 

!>alšou svetlou stránkou spomínaného 
predstavenia bola popri výkone orchestra 
úroveň scénického predvedenia, vytvorená 
košickým režisérom Kornelom Hájkom a 
domácim výtvarníkom Pavlom Herchlotn. 

(Obaja spoločne navrhli kostýmy). Na po
zadí pestrej, v prvom a treťom dejstve až 
rozprávkovou sviežosťou pôsobiacej scény 
rozohral režisér premyslený kaleidoskop he
reck)•ch akcií. Vedome vychádzajúc z tra· 
dičného chápania, neostal Hájek len pri 
r"íom, ale väčším dynamickým oživením ja· 
viska približil P redanú nť'vestu súčasným 
inscenačným tendencití.m. 

Pravda, mtera realizácie režisérovýcll 
predstáv závisela od väčšej či menšej po
hotovosti, predpokladov a momentálnej 
dispozície jednotliYých hercov-spevákov. 
Z nich na tomto prcdsta,·ení zvlúš( vynikli 
Mária Urbanová (Marienka) Vladimír ICli
m eš (Vašek). Urbanová disponuje veľmi 
dobr)-m. dramatick)•m fondom, bezpečnou 
intonáciou a bezprost redným hereckým pre
javom. Vladimír Klimeš po úspešných ste
lesncniach Alfréda v Traviate a Lenského 
v Oneginovi vytvoril ďalšiu mimoriadne 
sympatickú postavu svojím Vaškom: správ
ne ho totiž chápe ako mimoriadne naivného 
dobráka, ktorý sa práve pre svoju neskú
senosť v styku s ľuďmi dostáva do viace
rých komických situácií, respektíve ich svo
jim správaním vytvára. Mladistvý zjav, vý
borná maska a kulth ·ovaný ly rický tenor 
dali Klimešovi možnosť kreácie, na akú sa 
hneď nezabúda. Spevácky prejav Andreja 
IJystrana (Kecal) zrejme trpel únavou 
z predchádzajúcich vystúpení; čiastočne to 
holo cítiť i u Viliama Boshu, predstaviteľa 
Janíka, u k torého však možno s potešením 
zaznamenať prekonávanie operetných ma
nier (holo ich ešte cítiť najmä v scéne 
s Marienkou "Keby som sa niečo také
ho ... "), ako aj lepšie hospodárenie s in
tenzitou hlasu počas celého večera. I ostat
ní uspokojivo zvládli svoje úlohy ; zvláštnu 
zmienku z nich si zasluhujú na jmä Stefan 
Babjah (Krušina) a Terézia Vargová (Lad
mila). Mimoriadne príjemne prekvapil (he
reckým i speváckym prejavom) shor pod 
vedením Karola Bélu. I napriek jeho ma
lému počtu zneli sborové partie výra zne a 
tvárne. 

Co napísať na :r.áver? " Len" toľko, že 
banskobystrická spevohra kvalitnou úroviíou 
svojich predstavení a zanietenou propagá
riou hudobných hodnôt medzi pracujúcimi 
môže byť vzorom i p re staršie, skúsené 
operné a baletné kolektívy. Treba však 
umožniť, aby i naďalej mohla úspešne vy-
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konávať svoju činnosť. Preto b y nebolo od 
veci - v záujme postupného odstrm'íovania 
prílišného preťažovaniu celého kolektív u a 
zvyšovania kvality predstavení - uvažovať 
v budúcnosti o určitom obmedzení zájaz
dových predstavení a o ich postupnom na-

hradzovaní zájazdmi divákov (osadenstvá 
podnikov, brigád socialistickej práce, JRD) 
do Banskej Bystrice. Tý m sa neprihováram 
za zrušenie zájazdových predstavení, len za 
ich vždy zvládnuteľný počet. 

Igor Vaida 

Revolučná opera 

K prvému predvedenht opery Víta Neiedlého 
" Tkalcí" 

Ako po všedných d1'íoch prichádza ra
dostný sviatok, ako medzi tisíckami ľudí 
nájdeme jedného priateľa, tak sa aj v ume
leckej oblasti iba občas stretávame medzi 
priemerný mi dielanú s prejavom, ktorý vie 
človeka plne zaujať a nadchnúť a môžeme 
ho nazvať rýdzim umením. 

J ednou z takých dominant bežného toku 
tohoročnej hudobnej sezóny sa temer ne
čakane stala plzenská premiéra opery Vita 
Nejedlého Tkalci (7. a 8. mája). Nie je ná
hoda, že prvoradý priekopnícky čin urobilo 
práve plzenské divadlo J. K. Tyla. Jeho 
operná. dramaturgická koncepcia (predo
všetkým vďaka iniciatíve šéfa opery Bohu
núra Lišku) je už roky ako málokde za
meraná nielen na klasický repertoár, ale 
maximálne i na českú a svetovú opernú 
t vorbu nášho storočia a priamo našich dní. 
Plzenská scéna sa nebojí rizika, ktoré uve
denie ešte nehranej opernej novinky so 
sebou v žd y prináša, pretože pri takom zlo
žitom útvare, ako je hudobnodramatické die
lo, iba živé predvedenie môže preveriť jeho 
kvality. 

Záslužný čin dať život dielu, čakajúcemu 
pln)rch triadvadsať rokov, bol korunovaný 
úspechom, aký súčasná hudba len zriedka
kedy prináša. Nejedlého opera prekvapila 
a hlboko dojala odborne zainteresovaných 
divákov, práve tak ako a j prosté publikum, 
ktoré zaplnilo divadlo p ri premiére, spojenej 
s udele1úm štátnych cien a vyznamenaní 
najlepším pracovníkom plzenského kraja. 
Hneď pri premiére sme si uvedomili veľ

kosť straty, ktorá postihla československú 
hudbu pred časným odchodom Víta Nejed
lého. J e až neuveriteľné, aké zrelé a hlboké 
dielo vedel vytvoriť v svojich šesťadvadsia
tich rokoch. Kompozičné nadanie spojil 
s nemalou praxou, získanou hudobnou spo
luprácou v Sväze DDOC a dvojročným pô-
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sobením v olomouckom divadle, počas kto
rého - ako svoj 15. opus - operu kompo
noval. 

Upútala ho najznámejšia dráma majstra 
nemeckého naturalizmu Gerharda H aupt
manna o povstaní sliezskych tkáčov v šty
ridsiaty ch rokoch minulého storočia. Výber 
literárnej predlohy nebol náhodný. Od kom
pozič·ných začiatkov hľadal sujet na hudob
nodramatické dielo, ktorým b y mohol jasne 
vyjadriť svoje pokrokové revolučné pre
svedčenie. Je zaujímavé, že si vždy vyberal 
námety, kde dramatický d ej nie je stavaný 
na jednotlivcovi, ale na kolektíve. V prvom 
prípade v torze opery "IGižník X" to boli 
námorníci, v druhom, nazvanom "Nelson", 
baníci a konečne v poslednej opere tkáči. 
Skladateľ pomocou Hauptmannovej pred
lohy podal pozoruhodný argument, že ko
lektív temer "bezmenných hrdinov" môže 
byť nie menej výrazná a konkrétna dra
matis persona než jednotlivec. 

Ako to Nejedlý dosiahol? Predovšetkým 
tromi menšÍini, ale výraznými zásahmi do 
Hauptmannovej drámy. Obmedzil počet 
osôb, dialógy prepracoval na stručnejšie a 
päť dejstiev z~enil na päť obrazov, logicky 
sklbených do dvoch dejstiev. Tri obrazy 
prvého d ejstva gradujú od trpnej biedy 
úboh)rch tkáčov pozvoľným uvedomovaním 
možností odporu k spoločnému rozhodnutiu 
postaviť sa na odpor ubíjajúcej moci fabri
kantov . Druhé d ejstvo vrcholí štvrtým ob
razom revolučného činu, šíriaceho sa potom 
v poslednom obraze ďalej do okolitých obcí. 
Napriek otrasnému koncu - smrti jedného 
z tkáčov - kolektív pochopil a ukázal svoju 
silu, ktorá po desia tkach rokov raz celkom 
zvrhne drvivé vykorisťovanie. 

'ľažko si predstaviť adekvátnejšie hudob
né pochopenie, s aký m sa Vítovi Nejedlému 
podarilo predlohu nielen dokonale vystihnúť, 

Záber z plzenskej inscenácie 
opery Tkalci od Víta Nejedlého 

Foto: V. Caltová 

ale aj domyslieť a povýšiť. Ako v)rrazné 
farby na vykreslenie strhujúceho obrazu 
bied y a vzbury proti spupnosti vydierania 
použil výrazné ry tmy, tvrdú harmóniu 
s prevahou chromatiky, výraznú inštrumen
táciu, hojne používajúcu plechy, lakonickú 
melodiku prevažne recitatívneho charakteru 
a inde zase spojenie hovoreného slova 
s hudbou. Nejedno miesto svedčí okrem 
toho a j o veľkom u mení deklamačnom. 

To sú všeobecné črty. Ako funkčne a 
účinne sú však využilé ! Ako sú napríklad 
postavené a ako sa pracuje so základnými 
motívmi diela ! Všimnime si revolučnú pieseň 
tkáčov, ktorá je vy tvorená ako prostá, ale 
lapidárna robotnícka piesei'í, z ktorej skla
dateľ urobil ústredný motív diela, priam 
akýsi sy mbol či heslo uvedomovania a 
vzbury tkáčov. Exponuje ju v bohatých 
výrazových obmenách na všetkých mies
tach, kde krok za krokom postupuje re
volučná myšlienka od svojho tušenia až 
k realizácii. Proti narastaniu tohto motívu, 
naopak, ustupuje v priebehu deja druhý 
hlavný prvok - monotónna téma ubitých , 
rezignujúcich tkáčov. Práve pri obsaho
vých premenách oboch hlavných motívov 
sa s veľk)rm ma jstrovstvom využívajú har
monické, inštrumentačné i ry tmické varian
ty vrátane argumentácie a diminúcie. Po
dobne je spracovaná sprvu drzo sebavedo
má a neskoršie ryllnickou obmenou nalome
ná téma fabrikanta Dreissigra či vojensky 
útoi!ný motív jedného z vodcov vzbúrených 
tkáčov, husárskeho záložníka J ägra. 

Za zvláštnu zmienku stojí kompozičný 
nápad odlíšiť bezcitný fabrikantský svet 

hudobne podkresleným hovorený m slovom 
proti spievaný m rolám ostatn ých postáv, 
ako aj umenie i v rámci striedmej recita
ta tívnej situačnej charakteristiky vykresliť 
viacero výrazných a presvedčivých postáv. 
Ci je to už podlízavý, ale voči tkáčom pá

novitý expedient Pfeifer alebo hlavné tkáč
ske postavy : uved omelý, spurný Bäcker, 
k vzbure dorastajúci Baumert, Ansorge a 
mladý Hilse, skeptický a v revolúciu neve
riaci starý Hilse, ďalej výborná žánrová 
figúra handrára Horniga alebo konečne nie
koľko v biede hrdinských a biedou ruče
ných clivých postáv tkáčských matiek. 

Ak sa hlbšie zamyslíme nad Nejedlého 
tvorivou hudobnou p rácou, zistíme, 7,e je 
tu vytvorená gradujúca reťaz či cyklus 
hudobných obrazov, ktoré vytvárajú akúsi 
krížovú cestu tkáčov. Rozdiel je však v tom, 
že legendárna Kristova krížová cesta od 
čoraz viac rastúcej bolesti spela kedysi 
až k smrti, no tu z múk bolestnej krížovej 
cesty vedie hore k lepšiemu životu. Ako 
jednotlivé obrazy alebo, ako sa hovorí v ná
boženskej terminológii, "zastavenia", radí 
skladateľ nielen obrazy v širšom zmysle 
ako časti opery i v užšom zmysle ako 
samostatné scény v ich rámci (spomeniem 
aspoň hudobnú scénu okoloidúceho vidiec
keho pohrebu), ale navyše a j hudobné me
dzihry medzi jednotlivými obrazmi. V nich 
je majstrovský m spôsobom hudobne vy
stihnutá atmosféra dejov, ktoré ich obklo
pujú. Ak máme uviesť aspoň jediný príklad, 
spomenieme medzihru po prvom obraze, 
ktorá zachycuje ťažký útlak a desiv ú prázd
notu a zúfalstvo biedy spôsobom, trochu 
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pripomínajúcim spev o biede ruského ľudu 
z prvej vety Sostakovičovej Xl. symfónie. 
Keď na uzáver pristupujeme k niekoľkým 

poznámkam o predvedeni, nemôžeme sa ne· 
zmie1úť o práci skladateľa Jana Hanuša, 
ktorý dokončil inštrumentáciu časti posled
ného obrazu a pripravil na vydanie pôvodný 
rukopis. Vít Nejedl)r totiž tesne pred ukon~ 
čením opery nedostal od G. Hauptmanna 
vo vtedajšej predvojnovej dusnote súhlas 
na operné spracovanie diela a vojna ho 
rýchlo strhla do svojho víru prv, než mohol 
operu po všetk ých stránkach dokončiť. 

Ako som poznamenala už na začiatku, 
hlavnú :r.ásluhu o u vedenie diela má šéf 
opery Bohumír Liška. Jeho naštudovanie 
a dirigentský výkon je priekopnícky čin 
prvoradej tvorivej h odnoty. Okrem veľmi 
dobrej práce orchestra treba vyzdvihnúť 
vyrovnanú úroveň celého speváckeho a he
heckého súboru, ktorý vedel so zaujatím 
a opravdivosťou venovať veľkú starostli
vosť i tým najdrobnejším postavám. Oce
nenie si zaslúžia najmä J. Kantor ako Bäc· 
ker, J. Hoi'ický ako Jäger, J. Berdych v role 

suu·ého Hilseho, J. ::\lovolný v dvojitej úlohe 
P feifera a Horniga, ženské postavy J. Jiiz
kovej, i\L SeCiovej, A. Stodolovej a i. 

K \• spechu diela nemalou núerou p rispela 
aj výbornú, prirod:r.ená režijná práca Bohu
ntila Zoula a scéna Vladimíra Hellera. Za 
mimoriadne podarený nápad považujem 
,. tejto súvislosti živé tiCJ'iové obrazy, odrá
žajúce sa na stenách javiskového priestoru 
a umoc,-mjúce odohrávajúci sa dej životom 
celého kolektívu tkáčov. 

Teraz, keď sme poznali toto strhujúce die
lo Víta Nejedlého, ozaj ľutujeme, že sa ne
dostalo na scénu už vo vtedajších ťažkých 
časoch, keď vzniklo. Lenže i dnes, a práve 
pri príležitosti osláv štyridsiateho výročia 
vzniku našej komunistickej strany, má táto 
opera aktuálny a Živý význam v tom, že 
plasticky ukazuje nepredstaviteľne ťažké po
čiatky hnutia, ktoré vykúpilo a vybojovalo 
náš socialistický dnešok. Vítovi Nejedlému 
sa podarilo premeniť sociálny Hauptrnannov 
námet na ozajstnú revolučnú drámu. 

M. Ladmanová 

CESKOSLOVENSKA OPERNA 
PRE~.tlf:RA V BRNE 

Capkov a Berko11cov Krakatit po prl•ý raz 
na scéne v Bme 10. marca 1961 v réžii 
Miloša \>Vasserbauera, nositeľa vyzname
nania Za vynikaiúcu prácu, dirigent Fran
tišek Jílek, nositeľ v yznamenania Za vyni
kaiúcu prácu, scénická výprava Miloša 
Tomka, laureáta štátnei ceny. Sbormaister 
V. Rttbíneh. 

:\Had)· pražský skladateľ dr. JiH Berkovcc, 
:r.námy s,·oj imi hudobnovednými prácami, 
niekoľk)·mi skladbami a činnosťou v rozhla
se, predstavil sa v Brne ako operný skla
dateľ. Na operu sa u ž predtým pripravoval 
niekoľkými scénickými hudbami, najmä ku 
Klicperovej hre Hadrián z Rímsu a dokonca 
spevohrou Rozprávka o dvanástich mesiači
koch (1957). Capkov slávny román Krakatit 
sa mu javil ako veľké memento pre n ašu 
dobu, ako dielo, ktoré dôrazne varuje pred 
hrozbou atómovej vojny a celou vojnovou 
psychózou i atmosférou, vy,·olanou západ
nými militaristami. So skladbou opery začal 
v novembri 1957 a pracoval na nej s pre
stávkou asi jedného roku do začiatku roku 
1960. 

Borkovec ideove pozmenil Capkovo po
ňatie, a Lo tak, že uzáver slávneho románu 
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zbavil mystiky a postavu deda vytvoril ako 
rázovitého clovcka z ľudu . Ten bol tlmoční
kom mierumilovných ľudí, dôrazne žiadajú
cich, aby Prokopov vyn{liez dával úžitok, 
"aby to svietilo, aby to hrialo, aby sa ľu
ďom lepšie pracovalo". , 

Pri zhudob1'\ovaní diela mal Borkovec na 
m ysli predovšetký m tieto mot.ívy : Prokopa
vu snahu zabrániť zneužitiu k•·akutitu na 
vojnové účely a jeho lltsk y plnú túžbu po 
neznámej dievčine so závojom. Obe tieto 
hybné sily Prokopovho správania sa usiloval 
vyjadriť aj hudobne odlišn ou charakteristi
kou. Celý hudobnodramatický útvar Kraka
titu rozdelil Borkovec n a dve časti o piatich 
obrazoch, v ktorý ch ch arakterizuje jednotli
vé postavy nielen prostriedkami melodický
mi, h armonickými a rytmickými, ale aj 
zvláštnou inštrumentáciou. Epilóg opery nad
väzuje hudobne na úvod diela. Opätovné 
stretnutie Prokopa s dedom znamená rieše· 
nie zákl adného problému, Lo znamená po
užiť uvoľnenú atómovú energiu ako silu, 
ktorá j e pre ľudstvo prospešná a blahodar
ná. Pre celé ovzdušie hudby Krakatitu je 
dosť príznačný tón cis, z ktorého vychádzajú 
a ku ktorému sa vracajú mnohé čiastkové 
úseky a ktorý tiež ako zadržan)r tón úporne 

sprevádza celé scén y. StýJo,·ú jednotu do
sahuje však Berkovec v)·bcrom určitého 
okruhu výrazových prostriedko,·. V jednej 
scéne sa objavujú ľudové tanečné prvky a 
názvuky, a to najmä polonézy a ,-alčíku 
(zámok Balttin) . 

Celé hudobné spracovanie lepšie vy znelo 
v druhej ako v prvej časti, ktorá je príliš 
deklamačná. Skladateľ zachádza Lak ďaleko, 
že v partitúre predpisuje často len ry tmus 
dek lamácie, takže vzniká akási priam ry tmic
kv dramatizovaná reč. Druhá časť je t•·oclm 
spevn ejšia a prijateCncj~ia. Vokálna a Mches
u·Mna zložka vyznejt't často ako celkov)· 
protiklad, až :r.rejm)· rozpor. Ak sa vokálny 
prejav obmedzuje hlavne na hudobnú dckla
múciu s niekoľkými spevnými v rcholkami, 
dramatickú charakteristika zostáva sústredená 
,. o•·chest•·i , ale bez väčšieho kontaktu 
s d ramatick}"ID v)·razom predstaviteľov. Bcr
kovec stavebne dobre nadviizuje na účin
nosť charakteristických tém, ktoré opakl!je, 
•·ozdja ; tieto témy v závere h y mnicky vr
•·holia. Pre túto vlastnosť, pre lyričnosť a 
dramatii'nosť stal sa Berkovcov Kralwtit 
úspešným operným pokusom. P•·edsa v šak 
pripomíname, že n ovinky treba uvádzať nic 
preto, že sú súčasné, ale p re to, že po strtínke 
ideovej i umeleckej majú plnú hodnotu. 
Pre Berkovca bolo predvedenie Krakatitu 
cenným poui·ením, ako prehlbi ť predovšcl· 

k ým vokálny prejav a dať opere aj spe
vácky charakteristický výraz. 

Nebolo ľahké vyhovieť všetk)rm p ožia
davkám novej opery. Režisér M. Wasser 
bauer plne uplatnil svoju vynachád:r.avosť, 
a Lo s ozajstným vkusom, spádom a v zhode 
so slohom diela, i keď si najviac všímal 
h erecklt stránku prcdstavitefov. V tom všet
kom bol podporovan)' modernou a v tipnou 
výpravou i\I. Tomku, ktorá bola najvy dare
ncjšia v ú vodnom a zúvc•·ečnom obraze, ako 
aj v scéne anarchista,·. Sér opery Fr. Jílek 
venoval dielu vdkú pozomosť a dosiah ol 
predovšetk)·m v orchestri plastický zvuk i 
drmnalick~r vzruch. V lyrick)·ch častiach by 
sa však >:iadalo viac v r (lcnosti a podmani
vosti. Z triadvadsiatich sólistov treba vy
zd vihnúC hla vnú postavu René Tučka, no
vt'•ho barytonistu .Janácko,·ci opery, predsta
viteľa inž. Prokopa, ktorého horúčkovitá 
túžba po uplatnení nového vynálezu tra
gicky narazila na kapitalistické nepochopenie 
a dostala sa na správnu cestu iba spásnou 
m yšlienkou jednoduch(•ho železničného v)r
h y bkára v majstrovskom podaní Zd. Souška. 
Ohľazné sboro\'é spevy, plné rytmických 
úskaU, veľm i dobre zvládol V. Rubínek. 
Všetci si zaslúžili uznanie obecenstva, ktoré 
vyvolitntlo skladateľa a hlavne úč: • kujú
cich. 

Bohumír Stédroň 

SLOYENSKA FILHARMON IA 
:\l A TOIIOROCNEJ BRA TTS L.\ VS KEJ 

.JARI 

Ak porovnávame tohoročnú účasť orches
tra Slovenskej filhannónie s bratislavsk)•mi 
hudobn)rmi festivalmi predchádzajúcich ro
kov, musíme \'oľky-nevoľky priznať, že po
diel priameho účinkovania tohto súborn na 
il•·atislavskej jari z roka na rok klesá, !:Jk
že z b ý valého ťažiska programu fes tivalu 
sa stíl\·a vlastne iba hosťovanie. l keď po
duja tia Bratislavskej jury nezahŕňajú len 
,-~·st ú penia v koncertnej sieni Slovenskej 
filharm ónie, treba poukázať na jej pomer· 
ne veľké priestorové možnosti, ku ktor~·m 
pristupuje ešte reprízovanie úplnej väčšiny 
orchesh·úlnych p rogramov hneď na •lruhý 
d m'\, čím sa kapacita návštevníkov vlastn e 
zdvojnúsobuje. Naproti tomu poduj't~ia 
Bratis]a , ·skej jari v Koncer tnej sieni Cs. 
rozhlasu sa nereprízovali, pričom návštev· 
nosť h ola i v pomere k možnostiam tejto 
siene percenLUálne omnoho nižšia. 

Pred vystúpením na Bratislavskej jm·i, 

nie aj po 1'íom, absolvovala Slavenski fil
harmónia veľké turné po Taliansku, vy
stúpila na Pražskej jari, na hudobných fes
tivaloch v kúpeľných mestách, takže Lra
tislavskému obecenstv u mohla venovať iba 
dve dvojice koncer tov. 
Veľký počet vystúpení tohto ensemblu 

svedčí na jednej strane o zahraničn~·ch 
úspechoch SF, o veľkom záujme širok)·ch 
vrs tiev nášho národa o hudobnú kultúru, 
o zmobilizovaní naozaj vefkého počtu po
slucháčov, a teda o úspešnom napredr>Vaní 
kultúrnej revolúcie. ~a druhej strane tie l o 
priam gra ndiózne úspechy paralelne sprevá
d za spomalenie rastu vývinu, poslupn(•ho 
zdokonaľovania ma jstrovstva, čo sa preja
vilo vo výkyvoch v kvalite vystúpení na 
Bratislavskej jari i pod rukou skutnčne 
veľkého dirigenta. 

T ýmito okolnosťami mozeme vysvetliť 
sklamanie, s akým sme uvítali otváracl kon-
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Antonio Pedrottl 
Foto: J. Herec 

cert festinuového cyklu SloYenskcj filhar
mónie, ktorý dirigoval 25. a 26. mája vy
nik'ajúci taliansky dirigent Antonio Ped~ot
ti. 

Po nezabudnuteľnom zážitku, ktorý n{un 
tento majster pripraYil nn s\·ojom predl'há
dzajúcom vystúpení pred piatimi rokmi, 
očakávali sme, pochopi t eľne, opäť vynika
júci v')'kon. No únava zo zahraničného zú
jazdu, ako aj veľa skúšok a vyst\1pcní, 
priniesla svoje nežiadúce ovocie. Napriek 
silnej individualite a peYnej ruke diric:cnta 
boli mnohé miesta nevybrúsené, nedotinh
nuté, trpela i vyro\'nanosť a súhra skupiny 
drevených nástrojov v :'lokturne orchestrál
nej suity zo scénickej hudby k Shakespea
rovej veselohre "Sen noci svätojánskej" op. 
21 od Felixa Mendelssohna-Bartholdyho ako 
i ľahkosť, istota, tempo, a tým, pochopi
teľne, i výraz v Scherze z tohto cyklu. 
Maďarský vi rtuóz Mihály Bächer, ktorý 

namiesto rumunského pianistu Valentina 
Gheorghia v poslednej chvili prevzal sólo
vý part v Lisztovom I. klavírnom koncerte 
Es dur, nám opäť dosť jednostranne o;;vci
Lil svoje klaviristické schopnosti , roz, ·íjajú
ce sa predovšetkým v oblasti v irtuót.ne 
technickej a menej vo sfére výrazovej, i 
keď jeho kantiléne nemôžeme uprit't u-
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šľachtilosť a určitú dávku poetizmu. Tento 
často hrávaný koncert sme však rozhodne 
počuli už aj v umeleckejšej koncepcii (An
nie Fischer, Gleb Axelrod a ďalší) . "Zusko
čenie" bolo miestami badať aj v neistej 
súhre a nervozite sólistu (najmä v pocho
dovom finále). 
Najväčším kladom večera bola nesporne 

interpretácia IV. symfónie B dur Ludwiga 
van Beethovena. Pcdrotti dodal tomuto 
pomníku skladateľovej pohody, pohybujú
cemu sa vo sférach blízkych radostn.-mu 
jasotu VII. symfónie, živý pulz encr&ril', 
rozmaru, tanečnej hravosti a veselosti, ·vy
vážený meditatívnou vyrovnanosťou a ozaj
stnou beethovenovskou hlbkou adagia. 

Umenie veľkého skl adateľa i veľki!ho tl
močníka jeho zámeru prehovorilo a pre
mohlo i únavu a vyčerpanie hráč·Jv /. pred
chádzajúcich úmorných zájazdov. 

Dvojicou vystúpení v diwch 1. a 2. júna 
predstavil sa Komorný orchester záhreb
ského rozhlasu a televízie na čele s tliri
gcntom i umeleckým Yedúcim profesorom 
Stefanom Sulekom. Profesor Sulek je typ 
umelca-mysliteľa, ktorý svoj zdravý mu
zikálny cit racionálne ovláda a stavia do 
služieb verného tlmočníka slohovosti dielu. 
J eho umelecký naturel, súdiac podľa prog
ramu, s akým vystúpil nn Bratislavskej 
jari, je tvárny, má širokú vý'l'azovú škálu, 
no zdá sa, že v snahe dvíhať úroveň en
semblu príliš "rozpitYáva" detaily, prii:om 
mu sem-tam unikne zo zreteľa celk~vé po
danie. 

Co sa t ýka technickej úrovne s(L~oru, 
zaujali viac dychové nástroje (najmä ple
chové) ako sláčiky, ktoré popri l:csk~·ch 
komorných súboroch predsa len nemali tú 
vrúcnosť a technickú vyspelosť. 

Program sa úspešne začal známou Hayd
novou symfóniou D dur č . 73 (Loveckou~ . 
Popri uvedomenej a požiadavky štýlu plne 
rešpektujúcej koncepcii chýbalo celkovému 
dojmu (najmä v rýchlych častiach) tech
nické dotiahnutie, no naproti tomu zaujal 
sólový part fanfár lcsn)'ch rohov. 

Dirigent sa nám predstavil aj ako ~kla
dateľ Koncertom pre violu a orchester 
v solídnom podaní Stefana Passagia. Sulek 
nepatrí ku skladateľom hľadajúcim a ob
javujúcim ; jeho muzikantský natm·cl 
meditácia a racionálnosť ako protiváha sa
moúčelného virtuózneho exponoYa nia uá
strojových m ožností - spája sa s využitím 
melodických a ry tmických prvkov jnh?slo
vanských ľudových intonácií a tancov. 

Zaslúžen)' úspech vyvolalo vystúpenie 
výborného hornistu Jozého Falouta, ktorý 
intonačne i výrazove pozoruhodne .r.vládol 

I. koncert D dur pre lesn)' roh od Wolf
ganga Amadea Mozarta. 

Záverečná Dvorákova serenáda E dur 
op. 22 odznela nevysvetliteľne bez valčíka 
s pekným dynamick)·m stvárnením detuilov 
i so slušný'Jil technickým spracovaním, no 
trošku odlišne od nášho azda už trochu 
skonvencionalizovuného chápania slohu 
tohto majstra. 

Prítomné obecenstvo odmenilo záhreb
ských hosti podľa zásluhy nadšen)·m potles
kom a vynútilo si ďalšie prídavky {Ja
náček, Mozart). 

V rámci osláv 40. výročia založenia KSC 
hosťoval v našej republike známy Státny 
symfonický orchester SSSR na čele s diri
gentom Konstantinom Ivanovom, núrod
n)·m umelcom. Na svojom vystúpení v Bra
tislave v dľíoch 6. a 7. júna toto tdeso 
s 25-ročnou tradíciou vpísalo do sŕdc 
našich návštevníkov siln)·, nezmazntc:-ľný 
dojem, a to predovšetkým zásluhou maj
strovského predvedenia "Sostakovičov<!j XI. 
symfónie g mol "1905" op. 103. Toto vr
cholné programové dielo vynikajúceho skla
dateľa našej epochy spočíva v striedaní 
verkých, výrazovo pôsobivých obhikllv, 
kontmstujúcich čo do dynamiky i .tálacly, 
nasledujúcich nepretržite za sebou. Vnútor
né napätie, fascinujúca sila výrazu, vzne~e
nosť, tragika, neúprosná tvrdosť revolúcie a 
grandiózne narastanie hudobného prúdu 
našli v sovietskych hudobníkoch i v diri
gentovi skutočne tých najpovolanej~k!J. a 
najnadšenejších interpretov. 

V úvodn ej Leonore ITL od Ludwig'! van 
Beethovena sme mali dojem, akoby Ivanov 
bol chcel odhodiC od seba putá konvencie 
a vybudovať si osobitú koncepciu. To sa 
mu sice podarilo, no problematickou zostá
Ya podľa nášho núzoru otázka verného 
zodpovedania štýlovo reprodukčných JJOZIIi

daviek diela (agogika s romantick)'m nády
chom). 

Menej uspokojiv)' bol y)·kon Oistrachov
ho žiaka Viktora Pikajzena, laureáta medzi
nítrodných súťaží, v Beethovenovom Koncer
te D dur pre husle a orchester np. Iii. 
Jeho podaniu chýbala výraznejšia dyn~mir.
ká paleta, nedostatok zmyslu pre výraznejšie 
odlíšenie kontrastujúcich nálad a intenzív
ne prežitie obsahu skladby. Pik::tjzenovi 
nebola dosť blízka skôr vyrovnaná. .1 medi
tatívna ako expanzívna hlbka výr11zu. I 
keď j~ho danosti výrazové a najmii tech
nické sú značné, predsa len nevystačili 
širokému dychu a logickému výrazovému 
sklbeniu rozsiahlych úsekov. 

Pokiaľ ide o technické a najmä zvulwvé 
kvality orchestra, zvláštnu zmienku si za-

slúži skupina dreven),ch dychov, farby kto
rej sú zásluhou odlišnej stavby nástrojov 
nezvyklé, čo mohlo u niekoho vzbudiť do
jem technických nedostatkov. Vynikajúca 
bola skupina bicích nústrojov so zvonmi 
zvláštneho naturalistického tvaru, ktorá 
našla virtuózne uplatnenie najmä v Sosta
kovičovi. 

Záver koncertu sa zásluhou krásneho vý
konu sovietskych hostí zmenil v spont1Í!um 
manifestáciu českosloYensko-sovietskcho pria
teľstva. 

Druh)= vystúpením orchestra Sloven
skej fill1armónie na Bmtisla\'skej jari bolo 
uvedenie tradičnej IX. symfónie Ludwig-a 
van Beethovena d mol op. 125, ktorá od
znela v dňoch 8. a 9. júna pod taktovkou 
dr. h. c. Ľudovíta Rajtra. V porovnaní 
(pra\'da, s v)'nimkou vlaľíajš ieho uvcd~:niu} 
s koncepciami minul)·ch rokov zam.,rrJ ~a 
dirigent predovšetk)·m na verné tlmočenie 
autorových požiadaYiek notového záznamu, 
čím však osobnosť dr. R ajtra ustúpila do 
pozadia a celkové podanie nadobudlo' punc 
akademického stvúrnenia. Najmä v úse
koch 1. časti, kde sa vyžadovalo viac ener
gie a hutnej šieho zvuku, nedosiahol diri
gent potrebné napätie. Naproti tomu Scher
zo malo už potrebnú dúvku vzruch,• a dio
nýzskeho rozmachu. Adagiu by sme zns 
vyčítali akademickú jednotv{trnosť, šetlivosť 
a nedostatok vrúcnej šieho p•·ecítenia melo
dického toku. 

Najkrajšie a najúčinnejšie predvie"dnl or
chester finále. Potrebná miera jasavej ra
dosti, prekypujúceho života a šťastia, zná
sobená strhujúcim v)'konom 'liešnuého 
sboru SF (sborma,ister J. :\1. Dobrodinský), 
ktorý podal jeden zo svojich nezabtulnuteľ
ných a v rcholných výkonov, ktoré móžu 
v budúcnosti slúžiť ako vzor pre po•·ovná
vanie, stretli sa u koncertných divd.kov so 
zaslúženým úspechom. ' ef mi chvályhod
ným a výrazu prospešn~'111 ťahom bolo u
vedenie Schillerovej " Údy na rad<>5ť" v 
origináli, čím dostala tn·dší, ráznejší a ú
či nnejší spád. 

Kvarteto sólistov berlínskej a drá~rľan
skcj opery (lngeborg 'Wenglor - soprán, 
Ce•·trnnd Brenzlow - alt, Wilfáed l<rug 
- tenor a Hans Het·be•·t Schultz -- has) , 
ako býva už priam tradíciou, nebolo ideál
ne zaspievané, čo sa prejavilo v ne,·vozite, 
,. občasnom zrýchľoYaní tempa a najmä 
v hlasovej nevyrovnanosti (prisiln~· soprán, 
jemnejší alt}. Schuhzov basbary tón rnal 
krásnu, sýtu farbu, ale, žiaľ, i intonai'né 
v)•kyvy. Značne upútal tiež siln)·, t\'ÍU'Il)' 
a i technicky dosť vyspel)' hlas sopranistky 
lngeborg Wenglor. 
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K<>morný orchester záhrebského rozhlasu a televízie s dirigentom llte(anom šulekom 

Skutočne dôstojn )'m vyvrcholením Bra
tislavskej jari bol záverečný konce~! !cHi
valového cyklu , na ktorom vystúpil a v 
rámci osláv 40. výročia založenia K SC 
Cesk:i. filharmónia, nositeľka Radu republi
ky a laureátka štátnej ceny, pod taktov
kou dirigenta Ladislava Slováka, vyznamc
naného radom "Za zásluhy o výstavbn re
publiky ". 

Vyspelá úrov e1'í všetkých inštrumentál
nych skupín, dokonalé umelecké maj,;trov
stvo, skutočná nadšená česká muzikalita 
súboru, v ktorom je ~caždý hráč vyni.kajú
cim sólistom, a konečne i znamenitý diri
gent poskytli plnohodnotn)· a nezal.)l[dnu
teľný zážitok. 

Úvodné "Scherzo" .Jiľího Pauera zaujalo 
svojím živ)= spádom a rcmeseln)rrn spra
covaním, menej však svojou origina.lito11 a 
logickým skfbením jednotlivých dicl.,v (te
mer orientálny nádych Tria podľa n(,šho 
názoru nezapadal do rámca tejto skladby 
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Foto: J. Herec 

Y pome,·e k okrajoy~-m dielom). Xadscné :1 

strhujltce podanie česk~·ch umelc:ov to 
však značne vyvážilo. 

K oslavám 40. \')'ročia založenia strany 
zvolil si dirigent vari:i.cie na vlastné témy 
vo form e suity pre veľk)' orchester, "Me
tamorfózy" od národného umelca Eugena 
Such01'ía, dielo Yeľké svojím priam revoluč
n )'m obsahum, majstrovsk)'m spracov:~ním 
ideového zámeru autora, v yrovnávajúceho 
sa hudobn~'mi prostriedkami s určitým d e
jinný m v)·sekom rokov 1935-45, tak_)-,n dô
lcžit)·m pre osud nášho národa. V p<,daní 
orchestra Ceskej fi lharmónie a Ladislava 
Slováka dostal ten to pomník histót·ie náš
ho národa a skladatcfovho osobného vývinu 
jedinečnú a účinnú koncepciu v kontcn
platívnej lyrike cez dramaticky exponovanú 
vášnivosť k najrozsiahlejšej poslednej variá
cii, v závere ktorej dominuje radosť nad 
konečne vybojovan )'ln mierom. Počuli sme 
"Metamorfózy" YO fascinujúcom podaní, 

v ohromujúco dokonalom technickom i dy
namickom vypracovaní, v podaní skutočne 
dôstojnom veľkej príležitosti a 'Jeľk.~ho 
skladateľa, ktorý ich vytvoril. · 

Vynikajúci čelista Jozef Chuchro, špičko
vý predstaviteľ mladšej sólistickej f!''nerá
cie českých hudobníkov, podal technicky 
ozaj bezpečne a výrazovo skutočne účinne 
za citlivého sprievodu Ladislava Slvvúka 
známy Koncert h mol pre violončelo od 
Antonína Dvoráka. Chuchrov výkon najmii 
:~ko celok znesie i tie najprísnejšie krit•íriá, 
takže sa stal naozaj dôstojným partnerom 
vynikajúceho orchestra. 

V II. suite z Ravelovho baletu "Dafnis a 
Chloe" mal Slovák jedinečnú možnosť v pl-

nom lesku hýrivej orchestrálnej impresio
nistickej palety ukázať svoju expanzívnu, 
energickú a zdravú muzikálnosť, svoje je
dinečné architektonické schopnosti, znúso
bené nanajvýš citlivo reagujúcim a vníma
vým orchestrom, splňajúcim do posl~dnej 
bodky dirigentove požiadavky. 

Na záver nám ostáva len vysloviť žela
nie, aby bolo čím viac takých krásnych a 
intenzívnych zážitkov, čím viac možností 
vypočuť krásy hudobného umenia v takom 
vynikajúcom podaní, aby raz aj náš orchester 
dosiahol tú výšku, vyspelosť a dok•malosť 
ako reprezentačné teleso bratskej CCJ•kej 
filharmónie. 

Vlado Cížik 

Slovenská filharmónia v Taliansku 

V dňoch 24. IV. až 14. V. t. r. bola Slo
venská filharmónia na svojom doterajšom 
najväčšom zájazde. Vystúpila na 14 koncer
toch v mestách Brescia, Milano, Livorno, 
Modena, Palermo, Messina, Arezzo, Perug
gia, L' Aquila, Sulmona, Bari, Lecce, Taranto, 
Belluno. Umelecká náročnosť tejto cesty 
bola mimoriadna; v mnohých talianskych 
mestách existujú staré hudobné tradície a 
na pódiách sa striedajú najznámejší sólisti 
a hudobné telesá z celého sveta. Nedávno 
boli v Taliansku Viedenskí filharmonici 
a Leningradská filharmónia. Slovenská fil
harmónia bola prvým telesom z Ceskoslo
venska, ktoré uskutočnilo v Taliansku taký 
rozsiahly umeleck)r zájazd. V mnohých 
mestách znamenali koncerty SF prvý styk 
s československou kultúrou vôbec. Z tohto 
hľadiska vyniká dôležitosť reprezentácie Slo
venskej filharmónie ako priekopníckeho či
nu pri nadväzovaní kultúrnych stykov s Ta
lianskom, ako i pri otváraní ciest našej 
hudbe a ďalším našim umelcom. 

Výkony, ktoré Slovenská filharmónia po
dávala, boli na výške týchto úloh. Húžev
natosť, oduševnenosť a pocit zodpovednosti 
udržovali vysoký štandard umeleckých vý
konov aj za obťažných podmienok. Posled
ný koncert, absolvovaný bezprostredne po 
17-hodinovej ceste vlakom, mal prinajmenej 
takú úroveň ako predchádzajúce vystúpenia. 
Odozva, ktorú tieto koncerty zanechali, bola 
taktiež mimoriadna. Na Západe je zried
kavé také jednomyseľné kladné hodnotenie, 
akého sa dostalo SF a jej dirigentom bez 
výnimky od všetkých recenzentov. Skvelé 

kritiky milánskych denníkov "La Notte", 
"L'Italia", "Corriere della sera", modenských 
novín "Gazzetta dell' Emilia", recenzie v 
"L' Unita" z Peruggie, v "Giornale di Bres
cia", v "La Gazetta dcl Mezzogiorno" z Ba
ri atď. nie sú zdvorilostné pochvaly: dopo
drobna rozoberajú, porovnávajú a hodno
tia. Zaslúžený úspech mali obaja dirigenti: 
Ladislav Slovák (dirigoval 8 koncertov) a 
a Ľudovít Rajter (dirigoval 6 koncertov), 
vysoko oceňovaní kritikou a zahrňovaní 
vďakou obecenstva. Obaja vedeli - každý 
s\·ojím osobitým umeleckým naturelom -
nadchnúť orchester a upútať obecenstvo 
natoľko, že koncerty sa končili až po 2-3 
prídavkoch; Dvoi.'ákove Slovanské tance ako 
p rídavky vyvolávali búrky nadšenia. 

Sólisti zájazdu, brilantný Jo-sek Suk a 
výrazove hlboký Tibor Gašparek, sa podu
jali na ťažkú úlohu uprednostňovať diela, 
ktoré nie sú u obecenstva, zvyknutého na 
bravúru klasických koncertov, veľmi obľú
bené. Ich obetavosť a dosiahnuté úspechy 
treba preto ceniť dvojnásobne. 

Napriek týmto jednoznačne kladným vý
sledkom si netreba myslieť, že boli ľahko 
dosiahnuté. I pri obdivuhodne bezchybnej 
organizácii talianskeho pobytu bol zájazd 
(14 koncertov v rozpätí 18 dní) fyzicky 
i duševne vyčerpávajúci. Bolo potrebné 
zvyknúť si a j na niektoré talianske zvlášt
nosti: koncerty sa začínajú v nezvyklom 
termíne (o 21.30), časť obecenstva prichádza 
postupne počas celej prvej časti koncertu, 
často sa -na koncertoch fajčí, štrkocú zapa
ľovače a podobne. Vstupné je neprimerane 
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vysoké, podľa toho sa prejavuje i zloženie 
talianskeho obecenstva, ktoré voči neznáme
mu orchestru, tobôž spoza " železnej opony", 
nereaguje apriórne srdečne, úspech si treba 
vydobývať. Bolo príznačné, ako stúpla ná
lada a oduševnenie obecenstva po každom 
čísle programu. V obecenstve, grupujúcom · 
sn z členov spoločností priateľ ov hudby 
(Amici della musica), k toré pôsobia v kaž
dom meste, je pomerne múlo mládeže. Tam, 
kde hola mládež lepšie zastúpená, dostalo sa 
Slovenskej filharmónii v iac srdečnosti. Na
príklad v Sulmone vyčkávala mládež náš 
orchester hodinu po koncerte a s hlasitými 
aklamáciami ho odprevádzala na ceste na 
stanicu. 

Väčšina koncertov Slovenskej filharmónie 
v Taliansku uzatvárala hudobnú sezónu 
toho-ktorého mesta. Hoci úrovm"í koncert
ných produkcií (súdiac podľa programova
ných umelcov a telies) je všeobecne vysoká, 
Taliansko žije hlavne (okrem najväčších pár 
miest) z produkcií hosťujúcich umelcov a 
telies, väčšinou zahraničných. Organizácia 
a financovanie koncertov a divadiel sú po
nechané na iniciatívu a nadšenie jednotliv
cov alebo miestnych organizácií, ktoré na 
prevádzku stálych telies, pravda, nestačia. 
Je smutné, že pekné a veľké divadlá v mno
hých talianskych mestách nie sú stálym prí
bytkom umenia, ale iba akýmisi hotelmi, 
ktoré sa využívajú na všetky možné podu
jat ia. Samostatných koncertných siení je 
v Taliansku veľmi málo. I Slovenská filhar
mónia hr·ala väčšinou v divadlách. Pokiaľ 
sme mali možnosť diskutovať s talianskymi 
priateľmi umenia, všetci tento stav ľutovali 
a s obdivom i závisťou počúvali zprávy 
o našich kultúrnych zariadeniach a roz
machu. 

Na programe koncertov SF sa vystriedali 
tieto diela: Mozart: Haffnerova symfónia, 
Beethoven: III. Symfónia, \Veber: Oberon, 
Smetana : Vltava, Dvorák: Symfónia G dur, 
Husľový koncert, Karneval, Sostakovič: I. 
symfónia, Suchm'í: Serenáda, Fantázia pre 
husle a orchester. Pestré zostavenie progra
mu (s prevahou slovanských skladieb) sa 
ukázalo správne. Obecenstvo priliehavo re
agovalo a s porozumením prijímalo túto 
hudbu, ktorá svojou živou melodikou, ryt
mom a temperamentom poslucháčom vôbec 
nebola vzdialená, skôr naopak. Možno po
vedať, že úspech Slovenskej filharmónie bol 
podmienený v nemalej miere práve tým, že 
priniesla pre obecenstvo nové, prekvapivo 
pôsobivé diela a vedela ich interpretovať 
spôsobom, ktorý nakoniec zavážil viac ako 
programovanie vyslovených "ťahákov". Vý-
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znnm zája7.du tkvie teda nielen v interpre
tačnom úspechu nášho reprezentačného te
lesa, ktoré si upevnilo a rozšírilo dobrý kur7. 
v 7.ahraničí, ale i v tom, že vydobylo cenné 
umelecké víťazstvá našej kultúre v krajine 
kde sa konkurencia medzinárodného repe; 
toáru uplatr"iuje špičkovými svetovýnú umel
cami i telesami. 

Zájazd Slovenskej filharmónie do Talian
ska v zvrchovanej miere splnil očakávania 
a dôveru, s ktorou šla SF plniť túto vý
znamnú kultúrnopolitickú úlohu. Výsledok 
treba zhrnúť slovami: plný úspech. 

Ferdinand Klinda 

SLOVENSKA FILHARMONIE 
NA PRAZSKEM J ARU 

V prlihčhu let vrostla do tradíce Pražské
ho jara Slovenská filharmonie jako neod
myslitelná složka. Ne pouze proto, že zde 
vystupuje jako prvoradý representant slo
venské hudební kultury, ale predevším pro 
své vynikající kvality. To se v Praze vdéč
nč oceňuje. Na široké ploše Pražského jara, 
kde se ocitá zpravidla v nesnadné souteži 
n~ši~h _i čelných zahraničných orchestru, je 
VIdet, Jak z roka na rok roste, jak cílevédo
me pracuje a jak si vytváľí dôstojnou po
sici mezi predními evropskými orchestry. 
Tak se stala nepostradatelnou součastí Praž
ských jar i proto, že je pripravená a schop
ná ujmout se vskutku tčžkých a zodpoved
ných úkolu. Pohliží se na ni s vrelými 
sympatiemi jako na mladé teleso, které 
v podivul10dnč krátké dob(~ uzrálo tech
nicky i v)•razove a nepolc,·uje ve své cti
žádosti jít stále výš. Však to také bylo po 
zásluze oceneno a s nadšením byl na pr
vém koncerte prijat moment , kdy ministr 
školství a kultury predal orchestru Hád prá
ce, vyznamenání,kterési svou umeleckou, vý
chovnou i propagačn{ práci opravdovč vy
dobyl. 

Oba koncerty Slovenské filharmonie v 
rámci letošného Pražského jara hyly däka
zem jejího dalšího vývoje i zdravosti, sve
žesti sil i prlihojnosti, kterýnú tak šťastné 
disponuje. Vrcholy výkonu spočinuly ten
tokrát v prvém koncertč (18. mája) na 
Beethovenove " Eroice", v druhém na 
Brahmsove L symfonii c-moll. Na obou kom
posicích byla pred zkušenýrn medzinárod
ním ohecentstvem proverena výkonnost, 
technická pripravenost i zvuková kulturn 
orchestru i v)•kony dirigentu s úspechem ne
pochybným. To ovšem neznamená, že by 

v interpretaci ostatních dél hylo mene 
problému a méne príležitosti dokázat vše
strannost vysokého mistrovství orchestru. 

Provedení " Eroiky" bylo bezesporu úcty
hodné. Laco Slovák, poctený vyznamenáním 
"Za vynikající práci", je dirigentem ncvšed
nich kvalit. "Eroice" dal žhavý spád, i když 
ne plné, s trhující napetí, ale zato uvážlivč 
a s imponující jistolou vyzdvihl monumen
tálni tektoniku díla a sem soustredil nej
vetší sílu účinu. S neméne vrelým zaujc
tírn i'ídil " Baladickou kantátu" Alexandra 
i\Ioyzesa. Zde byl dirigent, orchestr, zna· 
meniLý smíšený shor Slovenské filharmonie 
i solista Kucharský postaveni pred úkol 
rozhodne ne snadný. Autor ani jedné složcc 
neulchčil její úlohu v novém zpracovam 
" Demontáže", komponované pred 30 lety 
na slova J. Poničana. Toto veliké dílo do
svedčuje, jakou vývojOVOU Cl', tll autor IIJ"a

zil, jak je sebejistý a siln~· ve stavebnosti, 
jakou školu výrazov)•ch prosti'edku si vy
tvoľil a virtuosne ovládá. Tím rozhodne 
pi'ekonává pôvodní pojetí své " Demontáže", 
ale zato nápadne ustupuje zde do pozadí 
pro :\Ioyzesa pi'iznačná spontá nnost hudeb
ního pr·ojevu i emot.iv:ní pi'esvčdčivost. 
K edosáhla-li kantáta rozhodujícího úspechu, 
nebylo to zpusobeno výkonem teles a diri
genta. Ti pracovali pľesne a oddane. Osla
bená opravdovost díla nestrhla ani orchestr 
k výkonu tak živému a docela virtuosnímu 
jako Chačaturjanih· cellový koncert, i když 
svou ústrojností a im·encí stojí daleko za 
jeho koncertem klavírním. Sólový part hrá! 
znamenité, ač s komorní patinou, sovetský 
cellista S. Knuševickij. 

Druhý koncert Slovenské !ilharmonie di
rigoval vídčr'íský dirigent zvučné povčsti 
Hans Swarowsky . P rogram koncertu, to hyla 
dramaturgická všehochuť. Figurovala zdc 
Rossiniho ouvertura "Semi ramis", Straussuv 
" Don Juan"", Lisztuv " Danse macabre" a 
Brahmsova I. symfonie. Zde sa ho·ái'ské i di
rigentské mtinérství i virtuosnost mohly 
rozpoutat do kra jních mezi. To se Swarow
skému také podarilo, mčl-li k disposici tak 
pohotový a sebejistý orchestr, jako je Slo
venská filharmonie. Na Brahmsovč c-moll 
synúonii podal však dúkaz, že je také umčl
cem velkého formátu, schopným ponorit se 
hluboko do díla, které je mu osobne blízké 
a drahé a spoutat a primet posluchače, aby 
ho s opravdovým zaujetim prožil. 

Proč hy zai·azen k oslave Lisztovč na 
program jeho " Danse macabre" pro klavír a 
orchestr, není dobre pochopitelné, když ve
likého mistra nerepresentuje práve nejvhod-

neji. Klavínú part brál technicky velkolepé 
a nadšene maďarsk)• klavírista Mihaly Bä
cher. Ro7.hodnč úspech patril jemu a niko
liv skladbč. 

A. Horejš 

KO~CEH.TNE OH.G.\.NY PHE T.\.Ll:\ 
A LENl~GRAD 

Y dňoch 27.- 29. mája prcbichul;:o v To
várni na organy, n. p., Krno\· slávnostná 
kolaudácia organa pr·c konc~rtnú sicľi hlav
ného mesta Estónskej SSR Talin. :\"ústroj 
má 57 registrov, rozdclen)•ch na štyri ma
nuály a pedál, zásu,·kové vzdušnice a po
sm·ný elektrický lu·ací stôl so štyrmi vof
n)'Illi kombináciami . Xávrh dispozície pre
viedli prof. dr. Jii"i Beinbergcr z Prahy 
a prof. Hugo Lepm11·m z Tnlina. , 

Pre organ do koncer·tnej siene Státneho 
konzervatória v Leningrade rozvrhli dispo
nenti dr. J. Reinbcrger a prof. I. A. Bran
do z Leningradu 57 registrov taktiež na 
šty ri manuály a pedál pri štyroch voľn)'ch 
kombináciách. N ústroj bude vsta van)• do 
pôvodnej bm·okovej skrin•1. 

V továrni dohotovujú štvormanuálový 
hrací stôl s 88 registranú a 8 amcrick)"Tni 
kombináciami pre Smetanovu sier'i v Prahe; 
organ samotný prestavujú a doplr"íujú zá
vody v Kutnej H ore. 

Pri príležitosti slávnostnej kolaudácie hol 
usporiadaný lwnccrt za účasti domácich aj 
zahraničn)•ch umelcov, ako aj finále súCa
že tvorh·osti mládeže v hre na organe. 

OHGANOV\" KONCEBT 
KARLA POKORU 

J. V. 

\" koncertnej sieui Slovenskej filhMmó
nie vystúpil dňa 15. mája gottwaldovský 
koncertný organista a pedagóg Karel Po
koru. Uviedol diela Bacha, Francka, Wic
dermanna a u nás neznámu Blatného So
nátu. Na j eho hre zaujala spoľahlivá lech· 
r0'a, muzikálna stavba a výborná registrá
Cia. 

<". 

*** 
Dimitrij Sostakovič rlokončil nov)• cyklus 

piesní Satiry, ktorý možno prirovnať k pies
ňovej tvorbe 1\Iusorgského. Dielo sa stretlo 
na premiére v Moskve s obrovským úspe
chom. 
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Komorné koncerty Bratislavskej jari 1961 

Uplynul práve rok, čo sme pri hodnotení 
komorných konccr·tov minuloročnej Bratis
slavskej jari vyslovili niekoľko vážnych, 
ale úprimných kritických pripomienok, ktoré 
sa prejavili v oblasti programovej drama
turgie, ako aj vo voľbe koncertných umei
COY. Keď si dnes retrospektívne premietneme 
program i úroveň vlaňajších festivalových 
komorných koncertov, musíme priznať, že 
nastal zásadný obrat k lepšiemu. V tomto 
roku to neboli len zvučné mená zahranič
ných interpretov, ale a j ich program a vý
kony, ktoré znamenali nadpriemernú úro
veň, s akou sa na bratislavských komor
ných koncertoch málokedy stretávame. Ná
ročnosť i vyspelá interpretácia, veľmi oso
bitá, stali sa toh to roku dôstojn)•m festiva
lov)•m vyvrcholením koncertnej sezóny. Päť 
komorných koncertov, na ktorých vystúpili 
traja zahraniční sólisti, jeden komorný súbor 
a dvaja doámci umelci, prilákalo do Kon
certnej siene Cs. rozhlasu (okrem trápnej 
účastj na poslednom koncerte) nesporne viac 
záujemcov ako inokedy. 

Festivalový cyklus komorných koncertov 
l organizovaný Mestským domom kultúry a 
osvety) otvorila známa anglická klaviristka 
Moura L y m p any, ktorá svoju svetov ú 
tried u potvrdila už na viacerých koncertoch 
v Ceskoslovensku. Na bratislavskom klavír
nom večere predniesla veľmi pestrý, za
ujímavý a nekonvečný program. Skladby, 
ktoré umelkyňa zaradila do svojho progra
mu, vyžadovali maximálne fyzické vypätie, 
vnútornú koncentráciu a vrcholnú klavírnu 
techniku. Lympany nám pripravila zážitok, 
na ktorý sa tak ľahko nezabúda. ObwvoYali 
sme jej perfektnú techniku, obrovskú vý
razovú stupnicu a hlavne účinnú dynamickú 
intenzitu, čo je pre ňu charakteristické. 
O tom nás presvedčili predovšetkým dva 
ozaj náročné zošity Variácií na Paganiniho 
tému Johannesa Brahmsa, Harmónia večera 
z Transcendentálnych štúdií Franza Liszta 
a Skriabinova Siedma sonáta. Schiinbergo
v)•ch Sesť krátkych kla'.<-:írnych kusov a dve 
Bartókove Baga tely predniesla s delikátnos
ťou rytmickou vervou a moderným muzi
kál~ym cítením. Vrcholom večera boli však 
Brahmsove variácie, v ktorých sólistka roz
vinula bohatú škálu výrazových a klavi
ristických prostriedkov. 

O tri dni sme s veľkým záujmom sle
dovali ďalší komorný večer - vystúpenie 
vynikajúceho telesa Q u ar t e t to I ta-
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l i an o. Toto vystúpenie bolo tiež nevšed
ným umeleckým zážitkom. Talianski umelci 
sa predstavili ako súbor vzácneho, jednolia
teho zvuku, dokonalej súhry. Z ich skve
lých nástrojov prúdila živá hudba, z ktorej 
vanuli južný temperament a emocionálnosť. 
Rozpätie ich dynamickej škály, mohutnosť 
forte, dramatické akcenty a vášnivé gra
dácie na vypätých miestach rovnomerne 
rástli z tónov jednotlivých nástrojov a só
listov do uceleného, pôsobivého a jedno
lia teho výrazu. Tento kolektív štyroch vý
borných umelcov (P. Borciani, E. Pergeffi, 
P. Farulli, F. Rossi) tlmočil wela V O vzácne 
kultivovanom, no pritom živelne muzikál
nom zvuku. K tomuto výkonu súboru bez
pochyby p rispeli všetci šty ria umelci, u kto
rých sme obdivovali predovšetkým vlastné 
uplatnenie funkcie jednotlivých nástrojov 
a bohaté muzikálne, i keď osobité rozvíjanie 
tematického materiálu, či to už bolo v kla
sicky hravom a vyrovnanom Haydnovom 
Kvartete B dur, romanticky vzrušujúcom 
Brahmsovom Kvartete c mol alebo v okúz
ľujúcom poetickom Ravelovom Kvartete F 
dur. Svojím výkonom sa teleso zaraďuje 
medzi popredné svetové sláčikové kvartetá. 

S veľkým záujmom sme očakávali vy
stúpenie sovietskeho klaviristu Leva Ob o
ri n a. Oborín sa p redstavil ako zrelý ume
lec, ktorého vyrovnaná interpretácia prame
ní p redovšetkým z toho, že už nehľadá, ale 
ide za vlastnou zvukovou a slohovou pred
stavou diela, ku ktorej dospel počas dlho
ročnej klaviristickej koncertnej činnosti. 
U Oborína sme videli vzácnu vyrovnanosť 
všetkých interpretačn)•ch zložiek - skvelú 
a úplne spoľahlivú techniku, rozumovú kon
trolu, mieru pre citovosť, pevný rytmus a 
zmysel pre štýlovosť. U jeho Beethovena 
v Sonúte Es dur č. 26 sme obwvovali stav
bu, u Chopinovej Sonáty h mol stavbu 
a výraznosť melówe, ako aj triezvo vášnivé, 
ale nepreromantizované podanie výrazu, 
v Debussyho piatich prelúwách to bol ohňo
stroj farieb, ry tmické a dynamické kon
trasty . Vrcholom večera bolo Oborinovo po
danie Skriabinovej Sonáty č. 10. Vytesal ju 
z jedného kvádra. Dosiahol v nej viacero 
zvukových odtieňov, boha tých r y tmických 
p r·evratov bez toho, že by dielo utrpelo na 
s,·ojej celistvosti. V Skriabinovej sonáte sa 
Oborinovo umenie ukázalo v plnom svetle. 
I keď sk ladba má v sebe čosi špekulatívne 
v harmonickom myslení i vo filozofii, Oho-

rin z nej urobil zdravú muziku. Svojim 
,-eľkým, ncokäzalým tónom, pôsobivými 
dvnamick)•mi kontrastmi, citlivo od meraný
n;i pia nissimami a fortissimami dokonale 
vystihol a tmosféru Skriabinovho diela. 

Domáci interpreti sa na festivalovom ko
mornom cykle podieľali len jedn)•m kon
certom. Boli to Ma rta Or s zág o v á so 
svojou osvedčenou klavírnou partnerkou H e
Jenou G á rf or o v o u . O súh re oboch umel
k~·ií je zbytočné hovoriť, pretože ich nie
koľkoročná umelecká spolupráca sa stala 
brzpcčným z:'tkladom pri dotvárarú ume
lct:kého v)•razu. Na ich výkone vidieť spo
ločnú snahu a svedomitú prípravu s cieľom 
dosiahnuť maximum. Országová neoslňuje 
poslucháča brilantnou hrou, ale s.naží sa l~o 
s trhnúť do obsahu hudby. SvoJe podarue 
buduje na pevnom, sýtom tóne, jej ovlá
da nie s láčika nemá ženskú ľahkosť, ale skôr 
mužný rozmach, ktor)•m dosahuje veľkú 
zvukovú intenzitu. V takomto poňatí sa 
niesol aj úvodný Bach (Sonáta c mol), kto
rému sa snažila dať široký barokový melo
dický tok. Menej úspešne sa jej darila 
d ynamickä stavba diela a kontrastnosť kon
trapunk tického spracovania tém. Úspešnej~ia 
bola v Brahmso,·ej Sonáte A dur op. 100, 
ktorej romantická zvlnenosť bola bližšia jej 
s)•temu a spevnému tónu. Országovej ~e
nie však najlepšie vyniklo v súčasných We
lach, ku ktorým má sólistka veľmi dobrý 
vzťah. Hindemithovu sólovú Il. sonátu a 
III. Sonátu B. l\Iartinír predniesla s veľ
kým porozumením. Podarilo sa jej vcítiť 
do ich v lastného hudobného jadra a vy
stihnúť vyjadrovacie zvláštnosti, melodickú 
rapsodičnosť, ry tmus a bohatosť nálad. S':o: 
jím festi,·alov)•m koncertom dokázala, že JeJ 
umelecký rast má stúpajúcu tendenciu. 

PoslednÝ festivalový komorný koncert 
patril spe~tí.čke z NDR Eve Fleischerovej, 
ktorá za spoľahlivého koncer tného sprievo
du Michala Karina p redniesla pestrý a za
ujímavý progra m : W. A. i\Iozart : Aria 
z opery Titus, Fr. Schubert : 5 piesní, G. 
i\Iahler: tri z Piesní o mÍ'tvych deťoch, E. 
Suchoľí.: tri piesne z Nox et solitudo (za 
túto pozornosť patrí umelkyni vďaka), Z. 
Kodály : tri piesne a A. Dvorák: Cigánske 
melódie. 

Eva Fleischerová má veľa predpokladov 
pre interpretáciu piesní. Vie zachytiť ná
ladu diela, spieva s veľkou muzikálnosťou 
a má zmysel pre štýlovosť. Najkra jší záži
tok nám spev{tčl;a pripravila v Mahlero':Ých 
a Kodályových piesľíach, ktoré predruesla 
s veľkou sugestívnosťou. Veľmi slabá účasť 

na tomto koncerte neprispela k p ropagácii 
nášho koncertného života. 

Záverom niekoľko slov k dramaturgii pro
gramov. I keď nemožno tvrdiť, že pro
gramy boli konvenčné alebo nefestivalové, 
predsa nás niečo núti povedať, že ich dra
maturgickú náplň bola náhodná alebo pone
chaná na výber sólistov. Program v~ctk)·ch 
umelcov bol síce starostlivo pripravený, no 
čakali sme, že v tomto roku, takom boha
tom na významné jubileá, ako je Prokofie
vo, ·o, Bartókovo, :\lahlerovo a Dvoi'ákovo, 
zaznejú ich wela v úmernom rozsahu ich 
významu. Veď títo · ma jstri vytvorili diela, 
ktoré patria k skvostom svetovej komornej 
literatúry. Dvoľák sa síce hrá často, ale ne
pozomosť voči dielu Prokofieva a Bartólm 
na Bratislavskej jari sa nedá ničím osprave
dlniť. Festivalová dramaturgia by v objav
nosti a priebojnosti nemala zaostávať za 
obycajnými sezónnymi koncertmi. Bratis
slavská jar má byť dôstojný m vyvrcholením 
nášho hudobného života. Skutočnosť, že sa 
zabudlo na spomínané význa mné jubileá, 
považujeme za vážny nedostatok celej toho
ročnej Bratislavskej jari, ktorý by sa už 
nemal opakovať. Bratislavskú jar by mal 
dramaturgicky a j ideove usmerňovať festi
valový v)•bor pod jednou firmou, a nie ju 
rozložiť na niekoľko inš titúcií. 

Marián Jurík 

*** 
7. júna t. r. v Gôteborgu slávnostne otvo

rili pamätnú siett tvorcu českej nár~~nej 
hudby Bedricha Smetanu, ktory tu ~il. v 
rokoch 1856- 1861. Expozíciu pamätneJ sre
ne pripravilo :\lúzeum Bedľicha .Smetanu 
v Prahe a niektoré významné matertály dalo 
k dispozícii Svédsko, najmä .Histor!cké mú
zeum Univerzit ná knižnica a Drvadelno
histor~ické múzeum v Goteborgu, .H~clobno
historické múzeum v Stokh?lm~ 1 m~koľko 
švédskych rodín. Pamätná sre•l Je umrestená 
v starej časti mesta Got~borgu, v budove 
bývalej burzy, kde kedys• Smetana l~oncer
toval. Budova t eraz slúži mestskeJ rade 
gôteborskej, ktorá vlastn_~. n~~adom ~ala 
upraviť priestor pre pamatnu sren. Veľvysla
nec CSSH. v Stokholme dr. J. Havelka ?do
vzdal expozíciu ako dar ~esko~lo~·enskeJ so
cialistickej republiky do ruk prtmatora m esta 
Goteborgu A. Jungena. 

*** 
llulharský dirigent S. Popov uviedol v 

J eruzaleme Divertimento pre sláčikový or
chester od svojho krajana P. Stojanova. 
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2 Ko3ickej hudobnej jari 

Po neveľmi vydarenom úvodnom kon
certe Košil'kcj hudobnej jari ostala nádej 
v hodnotný umelecký zážitok na recitale 
:\Iyriam Pnscal (26. apriln) opäť zväčša ne
spln~nil. :\Iladá belgická klaviristka upútala 
jedine svojou jemnou JH·stovou technikou 
a prednesom l)'ch skladieb, kde ju mohla 
využiť: Scarlattiho dvoma sonátami, De
bussyho Odrazmi vo vode a minia túrou F. 
Poulenca, hranou ako prí"dnvok. - ~\o tam, 
kde bolo na pred,·cdenie skladby potrebné 
aj niečo iné než pohyblivosť prstov, inter
pretka zreteľne pokuľhá,·ala za skladateľo
v),mi zámermi. Tak lo bolo v Bachovej 
P artite c mol, :\Iozartovej Sonáte Es dur 
i Beethovenovej Sonáte Fis dur op. 78. 
Yšetky trpeli najmä malou d ynamickou a 
tcmpovou odlišnosťou : l\Iyriam Pascal po
súva všetky silové a tempové značky k aké
musi neutrálnemu stredu, z čoho vzniká 
dojem šedivosti, vyvolanej práve tempovou 
a dynamickou jednotvárnosťou. V BachoYi 
sa klaviris tka neúspešne pokúsila imitovať 
na klavíri čambalový spôsob hry - výcho
diskom bolo akademicky !'hladné poda nie; 
v Mozartovi a Beethovenovi reprízovala jed
notlivé diely častí podľa momentálnej ná
lady - niekde áno, niekde nie, čím úplne 
porušila ich architek toniku. Dve rapsód ie 
Brahmsove ju síce prinútili k rozšíreniu 
hraníc svojej mezzofortovej a mezzo tempo
vej hry, no i tak ostala ich temperamentu 
mnoho dlžná. Bez vnútornej účasti bola 
pred vedená jedna z Debussyho Arabesiek 
a jeho Doctor Grndus ad Pn.-nassum. (Prečo 
radšej neh rala obe .t\.rabesky alebo celý 
cyklus Detská izbn ?) Z celého večem ostal 
dojem strojovej reprodukcie, navyše ani 
technologicky nie vždy uspokojivej. 

Naproti tomu príjemne prekvapil koncert 
Košického komorného orchestra za dirigo
vania Romana Skŕepka (3. mája). Za jeho 
programovú zostavu (\V. F . Bach, J. S. 
Bach, Sostakovič, Britten) by sa nemuselo 
hanbiť ani symfonické teleso. Uvedenie sym
fónie F dur najstaršieho syna J . S. Bacha 
upozornilo na neprá,·om zabúdané hodnoty 
jeho skladieb, ktoré výrazovou atmosférou 
ostávajú síce v hra niciach baroka, ale svo
jím dramatizmom neraz napovedajú vrchol
ný klasicizmus. K dokonalému zvládnutiu 
diela chýbal len plnší zvuk orchestra. -
Tretí brandenburský koncert G dur J. S. 
Bacha dokumentoval stály rast o pozoru
hodnú vyspelosť sláčikovej skupiny. Vr-
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cholným číslom koncertu bol Sostakovičov 
I. klavírny koncert, skvele zahraný nestar
núcim dr. Otakarom Vondrovicom (part 
konccrtantnej trúbky veľmi dobre zvládol 
člen Košického rozhlasového orchestra Fran
tišek Hrčka). Vďaka precíznemu naštudo
Yaniu a dirigentovej pohoto,·osti malo dielo 
taký úspech, že jeho hJa,·ný prednášateľ 
bol zo svojich p rídavkov (Bach, Chopin, 
Liszt, Musorgskij) nútený urobiť menší sa
mostatný koncert. To však neočakávne pre
tiahlo dlžku večera a zapríčinilo únavu 
v poslednej skladbe programu - sviežej, 
schválne novoklasicky písanej Brittenovej 
Simple symphony. I keď proti technickému 
zvládnutiu nemožno mať nijaké námietky, 
predsa by sa bolo žiadalo od interpretácie 
viac živosti. 

Okrem tejto ' i•hrady bol koncert mimo
riadne vydaren)·m podujatím. 

Dúfam, že orchester pod vedením svojho 
rozhľadeného dirigenta pripraví Košičanom 
ešte nejeden pekný umelecký zážitok. 

Igor Vajdu 

Stvrtý koncert VI. I<HJ (10. mája) patril 
Vlachovmu kvartetu, jednému z našich naj
lepších komorných súborov. Vlachovcov 
predchádzala výborná povesť a v ničom ju 
neskla mali. Ich prvé košické vystúpenie 
dosiahlo presvedčivý úspech. J ediná výhra
da patrí iba prog.-amu koncertu, v k torom 
by sme boli radi počuli aspo•! jedno súčasné 
alebo novšie dielo, napríklad Janáčka, kto
rého v lachovci tak výtečne interp retujú. 
Pravda , tá to výčitka nie je adresovaná umel
com, ale agentúram, čo ich definitívny pro
gram určujú. Tak ostal prog.-am Vlachovho 
kvarteta iba v oblasti klasicko-romantickej 
a neposky tol nám širší obraz o jeho umení. 
Hral sa Haydn (Serenádové kvarteto), Schu
bert (Es dur op. 125, č. 1.) a Dvoi'ák (Slo
vanské kvarteto). Tieto diela, pravda, zvlád
li v lachovci skvele a ukázali nám ozaj pre
cíznu interpretáciu , dokonale vyváženú, 
v najlepšom zmysle slova štýlovú a pritom 
hlboko muzikantskú, žiYú, bez akéhokoľvek 
nádychu akademičnosti. Co si u vlachovcov 
najviac cením, je ich skutočne komorná 
súhra, ktorá nedáva vyniknúť jedincovi na 
úkor ostatných, no pritom nepotláča indi
vidualitu hráčov. Celá ich hra smeruje je
dine k vyjadreniu podstaty interp retova
ného diela - poslucháč si neuvedomuje, 
kedy má sólo práve Snítil, Koďousek či 

l\foU<'·ka ale vžd y vníma dielo ako celok. 
K verk{·m kladom kva rteta pat.-í aj abso
lútna i~tonačná čistota, požiadavka zdan
livo celkom samozrejmá, no p ritom aj 
u popredných kvartet nic vždy bežná. Ne
chcem tu odstuptto\·ú,·ať kvalitu p redvede
nia jednotlivých čísel - n ijakých v)·kyvov 
tu nebolo - p redsa však ich Dvoľák za
pósobil najbezprostrednejšie. Tri prídavk~' 
- Scuerzino I. Krejčího, Serenáda Ch. W. 
C lucka a finále Dvol·ákovho Amet·ického 
kvarteta boli dostatočným dôkazom, že obe
censl\"o bolo s koncertom veľmi spokojné 
a Ž(, sa zaraďovania komorn),ch koncertov 
v Kosiciach netreba báť, ak sú inlel·pretacni~ 
na dobrej úrovni. Obecenstva prišlo síce 
o niečo menej ako na tie koncerty, kde 
účinkujú zahraniční umelci, ale tí snobi, čo 
chodia obdivovať iba zahraničný import, 
v sieni nikomu nechýbali, pričom sa pripra
v ili o takv umelecký zážitok, aký im d o
terajší zal;raničn í hostia VI. KHJ pripraviť 
nevedeli. 

KONCERTY H KOSICl<EJ IIUDOB~EJ 
J.\IU 

O t\·žde•'í po v)·bornom \lachovom Iwar
tete p redstavilo sa na KHJ ďalš ie české 
komorné teleso - Ceské dychové kvinteto 
filhar moniko,·. Okrem jednej výnimky 
(Hejcha) prislo s programom, zostaven)·m 
z d iel súčasn\,ch skladateľov, a to vo veľ
mi vkusnom · a zauj ímavom výbere. Zo
známil i sme sa s dvoma d0siaľ menej zná
mYmi sklarlatefmi: A ngličanom .\I. Arnol
d;m, ktor)' sa ukázal ako ozajstn~' znale.c 
dvchov)•ch nás trojov a v nc,·eľkeJ kombi
nácii flaut,· hoboja a klarinet u Yedel v 
svojom Di~·~•·timcn tc op. 37 vytvori ť via
cero rozkošn)·ch, v tipn)·ch obrázkov, nú
strojo,·e ycfmi Yďačn)·ch. Tak isto ;\laďa.r 
H. .\l aros. Kodályov žiak, v)•znamnc prt
spel do nepr ílis bohatej li~era t ú ry. pre dy
chové kvinteto. Jeho Musrca leggtera pre
zrádza skúsenú ruku technicky vyspcil!ho 
,;kladat cľa . J e zakotvená v ľudových into
náciách komponisto,·cj Ylasti. Skladba bola 
brilantn\·m závcrečn)·m číslom programu. 
Po úvo.dnom Rejchovom Kvin tete c mol 
pozostával ostatok programu z T;och ma
l ičkostí J. Tbertn a Dychového kvmteta to
hm·očného laureáta štátnej ceny J. Pauera, 
komponovaného vo veľmi sviežom, p rístup
nom slohu, formálne zaujímavo rieš~nom. 

V),kon jedJootlivých členov kvmteta 
nell·cba ro..:obe•·ať, je to j edinečne vyváže
nÝ u zladený súbor piatich vynikajúcich 
n;ajstrov s,·ojich nástrojo,·. Docie!iť zv':'
kovú vyrovnanosť v dychovom kvmtele Je 

ešte ťažší problém než v sláčikovom ko
mornom ensemble - tu ide o piiť rôzno
rod)·ch nústro jov, kde každý tvorí tón od
lišn )'m spôsobom a má iné dyn~mické 
proporcie. T~·m vä(·šmi tt·eba obd1vovaC 
dychové kvin teto filharmonikov, že tejto 
požiadavke vyhovelo v plnej miere. Súbor 
hrá s úžasnou muzikantskou vitalitou a po
daním každej sldadby vie v p ravom zmysle 
strhnúť aj takého poslucháča, ktor~· je voči 
tomuto druhu l;omornej hudby zaujal)'. 
Flautista Jan Hecl má v)•sostne inteligentný 
prejav, no miestami by sa predsa len žia
dalo viac tónového lesku, k torého má zase 
nadostač fantasticky muzicí•·ujúci František 
Ha nták - ozajstná duša súbortL Klarinet 
:\Iiloša Kopeckého má hásny, okrúhly tón, 
lesný roh Miroslava Stefka je decentn)·. 
intonačne až neuveriteľne bezpečn)•. Sonór
o,· farrot Karla Vacka znie vo všetkých 
p~lohi~h sýto a d :ha súboru bezpel:ný 
fundament. 

Koncert Ceského dychového kvinteta 
filharmonikov vykonal (napriek tomu, že 
návšteva koncertu proti predchúdzajúcim 
poklesla) kns dobrej práce pre propagáciu 
komornej hudby a znamennl veľký prínos 
po stránke programovej aj interpretačnej. 

Do obsiahleho registra sovietsl;ych hus
listov opäť pribudlo nové meno - m]ad.ý 
Albert Markov si razom získal sympat•c 
Košičanov. P rejavil sa predovšetkým ako 
suverénny technik, ktot·ý sa najlepšie cíti 
v dielach, vyžadujúcich technickú bravúru, 
no krivdili by sme mu, keby sme s uzna
ním nek\-itovali i jeho podanie strhujúcej 
Prokoficvovej II. sonáty (D dm·). Úvodný 
Bach (3. sólosonáta) b y bol po t•·eboval 
vacste p rehlbenie, no v Schumarmovej 
Fantázii C dur odkryl Marko,· aj značné 
emočné zdroje. Dvom Paganiniho dielam: 
Sonatíne a mol a Tancu čarodejníc dal 
:VIarkov toľko lesku a brilantnosti, že sme 
ani nepostrehli ich obsaiwvú chudokrvnosť. 

I keby Albert Markov nemal iba dva
dsaťosem rokov a nestál na samom prahu 
svojho umeleckého vývinu, aj tak by sme 
jeho koncert hodnotili veľmi vysoko. Za 
t)·chto okolností je však náš obdiv t)'m 
väčši lebo s takou umeleckou zrelosťou 
sn v' jeho veku stretávame ozaj zriedkavo. 
Serafína Cernigovská, ktorá sprevádzala A. 
Markova, po všetkých stránkach skvele 
doplňala mladého umelca. Najmä ;o:a Pro
kofieva si zaslúži osobitnú pochvalu. Sme 
radi, že sme Markova v Košiciach počuli, 
vždy ho radi privítame. 

R . Skŕepek 
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ZAVER 
VI. KOSICKEJ HUDOB~EJ JARI 

Xa záver tohoročnej VI. KHJ odzneli 
rlva orchestrálne koncerty . Vystriedula sa 
na nich Slovensl'á a Ceská filharmónia -
obidve telesá v podstate s podobnnu prog
ramovou zostavou, obsahujúcou po j ednom 
~účasnom diele slovenskom, resp. českom, 
jednom pozdnoromant.ickom a jcrln•>m sú
časnom sovietskom. Koncerty odzneli v 
košickom Slovane, kde sú pre také veľké 
orchestre priam absurdné podmienky (i 
keď hrajú v zmenšenom obsadení). Horú
čava a dusnota dosiahli najmä na koncerte 
Ceskej filharmónie taký stupeň, ak)' tento 
orchester nezažil hádam ani na najhorú
cejsom koncerte svojho nedávneho zájazdu 
v . lrHlii či Austrálii! Ako v takýchto pod
mtenkach tvoriť umenie? Kto je zodpoved
ný za. to, že sa stále preťahuje dokončenie 
koncertnej siene? Kto bude zodpovedný za 
to, že. ~áto nová koncertná sie1i, ktorá stoj1 
14 miliónov korún, adaptovaná z bývalej 
synagogy, predsa len nebude celkom vY
hovovať svojmu účelu? Prečo sa aspo1i ko;t
certy SF a CF, keď je už situácia taká akú 
je, nekonali aspoľí v Státnom divadl~? Ci 
si t~ké orchestrálne telesá nezaslúžia asp01"1 
zn~st.teľn? pracovné podmienky pre svoju 
ťazku pracu? A napokon, ako k tomu príde 
obecenstvo, aby sa na koncerte namiesto 
toho, _aby s pôžitkom mohlo načúvať, potilo 
a dustlo ako v pravej fínskej saune? Takto 
chceme získať nov~·ch poslucháčov umelec-
kej hudby ? • 

T:)m viac treba kvitovať, že oba orches
tre podali napriek t)'lTito ťažkostiam veľm i 
dobré výkony. Slovenská filharmónia pod 
taktovkou Ladislava Slováka najmä v Sos
takovičovej mladistvej I. symfónii. Kom
P?k~ý zvuk orchestra (okrem mal)·ch vý
rumtek) , presná súhra a ucelená výstavba 
~?arakterizuj_ú hru SF. Hosť koncertu, švaj
cmrsky huslista českého pôvodu Petr Ry
búr, predniesol Cajkovského koncert lech
nic~?' brilantne aj intonačne bezpečne, no 
SVOjim podaním nevedel strhnúť. Bol to 
dobrý, statočný výkon, ale nič viac. Ako 
úvod koncertu SF odznela v podaní tohto 
orchestra v Košiciach už známa pôsohivá 
Moyzesova Februárová predohra. Namiesto 
nej, práve preto, že sme ju už počuli 
m ohla SF priniesť iné slovenské dielo. ' 
Z~~erečný konce.rt, patriaci Ceskej filllar

mórm, stal sa ozajstným sviatkom huriby
milovných Košičanov, čomu nasvedčovala 
aj mimoriadna návšteva koncertu. Ceská 
filharmónia so svojím šéfom Karlom An
čerlom očakávanie publika napriek spo-
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mínan)'Ill ťažkostiam nesklamala, i keď holo 
každému jasné, že tento koncert nepatril 
k jej špičkovým výkonom. Po úvodnom 
Scherze Jifího Pauera bolo umeleckým v r
cholom večera predvedenie Prokofievovho 
Il. klavírneho koncertu g mol v interpre
tácii Dagmar Baloghovej. Prokofiev v po
daní Baloghovej bol ozajstn}= zážitkom. 
Mimoriadne ťažk)· part koncertu zvládla po 
všetk:)·ch stránkach skvele - počuli sme 
klaviristku s vynikajúcou technikou, muž
n:)m úderom a schopnosťou dokonalého 
vcítenia sa do Prokofievovej hudby. Úspech 
mladej klaviristky bol mimoriadny. Záver 
programu tvorila Dvo.ľákova Novosvetská 
symfónia. I keď by sme boli namiesto až 
priveľmi obohranej symfónie radšej počuli 
iné dielo, vyznela sviežo a celkom presved
mvo. Niekoľko rušivých technick:)•ch kazov 
možno pripísať skôr na vrub atn10sférv než 
hráčom. " -

Koncert CF boJ skutočne dôstojn\·m za
vŕšením YI. KlU. J e programovani bilan
cia je vcelku kladná, chyba je však, že na 
slovenskú tvorbu sa opäť zabudlo. Košiča
nia sledovali väčšinu koncertov s veľk:)m 
záujmom a možno konštatovať, že záujem 
o umeleckú hudbu stúpa. Dúfajme že aj 
Košičania budú mať raz dôstojnú koncert
nú sieň . 

-ný 

OHGAi~OYf: KO JCERTY J\IL.ADYCH 

V máji sa skončil prvý rok cyklu or
ganov:),ch matiné v sieni VSMU na ul. Cs. 
armády. Koncertná agentúra vykonala tu 
priekopnícky čin v rozvoji organovej kul
túry, keď umožnila samostatné vystúpenia 
mladým organistom, ktorí by po ukončení 
štúdií ináč nemali možnosť verejne hrať 
a naďalej sa venovať svojmu nástroju. 

A tak sme si m ohli raz mesačne postupne 
vypočuť Ivana Sokola, Zdeľíka Maška, Bo
risa Turzu, Ladislava Kissa, Pavla Pal
kovského a Andreu Móriovú so spoluúčin
kujúcim huslistom Ladislavom Kupkovičoom 
a speváčkami Alžbetou Há jkovou a Annou 
Peňaškovou. 

Možno súhrnne povedať, že úroveň všet
kých v:)·konov bola sľubná a pre každého 
účinkujúceho zaväzujúca. Rast.ie nám nová 
generácia organistov, ktorí budú potrebovať 
nástroje i v mimobratislavských sieňach, 
aby a j organová hudba mohla spolupôsobiť 
pri kultúrnom prerode našej spoločnosti. 

J. Valach 

Televízny koncert 

Po dlhšej prestávke sme opäť mali mož
nost' vidieť na obrazovkách televízorov 
priamy prenos symfonického koncertu, kto
r )· vysielala Bratislava. Dielo, ktoré tele
vízna dramaturiga na tento prenos vybrala, 
bolo jedno z najv~·znamnejšich d iel svetovej 
hudobnej literatúry, IX. symfónia Ludwiga 
van Beethovena. :\Iyšlienka iste cenná, sprí
stupniť toto dielo tisícom diváko,·, dať im 
spoločný veľk)· zážitok a spoločné uvedo
menie si takých veľk~·ch a ľudsk~·ch m yš
lienok, aké Beethoven do tej to S)'IIIÍónie 
vkladá. Ziaľ, už na úvod treba povedať, 
že v)'sledok snaženia televíznych pracovní
ko,· nebol uspokojiv)•. IX. symfónia od
znela na koncerte hudobného festivalu v 
Piešťanoch (11. VT. 1961) v podaní zahra
ninč)•ch sólistov l. ,\-englerovej, E. Fleische
rovej, ll. Aprecka a H. H . Schultza, hostí 
z XDR, a miešaného sboru a orchestra Slo
venskej filharmónie pod takto,·kou dr. Ľu
dovíta Rajtra. Obsadenie koncertu t)'lTiito 
účinkujúcimi iste nemôže byť príčinou ne
priaznivého dojmu, kto1·ý v nás prenos za
nechal. Ani prostredie piešťanského amfi
teúlra, hoci nebolo najvkusnejšie uprave
né, k zhoršeniu dojmu zvlášť neprispelo. 
J(ritizovať ten to koncert by iste nebolo 
ťažké, pokúsme sa Yšak nájsť príčiny, prečo 
tcle,iznc koncerty ako žáner majú toľko 
odporcov a prečo zv~·čajne ich priebeh, 
najmä pokiaľ ide o prenosy z koncertných 
siení, nie je vždy vydarený. 

Z doteraz uskutoi:nených prenosov jP 
zrejmé, že televízni pracovníci (nielen u 
nás, problém prenosu koncertov sa nám 
javí, pokiaľ môžeme sledovať programy 
zahraničn:)·ch tele,izií, ako celosvetový) ne
majú ešte ujasnenú predstavu, čo to vlast
ne teledzny koncert je. Praco,·níei tele
vízie vedia s istotou iba jedno, že hudbu 
nemožno '')'radiť z tele,·ízneho vysielania 
a že opera a balet, to nie je všetka hudba. 
Preto je vysielanie každého koncertu oso
bitným problémom, na riešení ktorého stros
lw távajú zatiaľ všetci reali.zátori j eden po 
druhom. O čo vlastne pri realizácii takéhoto 
prenosu ide ? Diváko,·i treba sprostredko
,·ať dva druhy dojmov: zrakový a slu
choYý. Hudba ako umenie, ktoré sa dost:'t
va do nášho vedomia prostredníctvom 
sluchu, zdanlivo nepotrebuje vizuálny 
vnem. To je však omyl. Zrakové vnímanie 
súborov, orchestrálnych teli.es a jednotliv
cov, ktoré hudbu predvádzajú, zvukový 
dojem iba podporuje. Tvrdíme dokonca, že 
zrakový vnem je pri počúvaní hudby ne-

posl!·ádatef ný . Na potvrdenie uvedieme už 
neraz cito,·an)r príklad, ak)' t'u' inok vie vy
volaf v prizerajúcom sa poslucháčovi jed
notn)• smyk v skupine sláčikových nástro
jov, ako tento umocní poslucháčov vnem. 
Zrakove vnímajúci poslucháč sa temer in
stinktínlc orientuje na také vi.zuálne 
dojmy, ktoré mu jeho sluchový vnem pod
poria a zintenzívnia. J e .tnáma skutočnosť, 
že pozornosť poslucháčoY je upriamená na 
účinkujúcich, ktorí práYC hrajú a sú teda 
v pohybo,·ej akcii. Tieto fakty samy osebe 
hy mali stačiť , aby sme dôležitosť zrako
vého dojmu pri počúvaní hudby nepodce
iíovali. \' takýchto poznatkoch m{tme zá
chytn)· bod, z k torého v ychádzame pri po
kuse určiť možnosti a úlohy, k toré môže 
televízia pri sprostredkovaní koncertov 
plniť. 

Od tcle\'izneho prenosu z koncertnej sie
ne OcakáYame, že vy tvorf divákom pri pri
jímaČOCh atmosféru, aká skutočne v kon
(:ertnej sieni jestvuje. To by však bolo 
málo. Televízia musí a môže divákov do
jem znásobí f YytYorenim paralelne prebie
hajúcej obrazo,·ej kompozície, ktorá má 
priamy vzťah k r eprodukovanej hudbe. J e 
prania, že obrazoYé možnosti snímania 
koncertu sú nepomerne m enšie ako pri 
inscenácii akéhokoh·ek iného tele"izneho 
zúnru. Predsa však pri svedomitom obozná
nw ní sa s hudobn)·m dielom nájdeme veTa 
možností rozlične obrazo,·o znázorniť vý
ztu·ovc rôzne úseky partitúry hudobného 
diela. Vecf režisér má k dispozícii 3- 4 ka
mery, tie rozosta,·i tak, aby obsiahol čo 
možno najväčší výsek priestoru, v ktorom 
~a sníman)· dej odohráva. Každou z jed
notlivých kamier má možnosť snímať od 
,·efk:í·ch celkov, zaberajúcich veTa účinku
júcich , prípadne obecenstva, až po najmen
šie detaily hudobn:)•ch nástrojov. Záleží na 
fantúzii režiséra. koľko z t\ ·chto možnosti 
V_Y~tzij_e. Netreba zdórazi\o~rať, že možné 
n esema musia byť v priamom vzťahu k 
t•eprodukovanému zvttku. Okrem možnosti 
snímať práve prebiehajúce dianie možno 
použiť a j zábery , ktoré majú súYis s re
produkovanou hudbou. Ide napríklad o 
zábery partitúry, obrazu autora, prípadne 
iného obrazového m ateriálu, ktorý priamo 
súvisí s predvádzan~·m dielom. V narába
JÚ s t)•mito možnosťami treba byť v šak 
opatrn~· a striedmy, ab~' takéto zábery 
neodpútaYali pozornosť od priebehu hudob
ného procesu. Dôležitý je tiež problém 
vkomponovania tak)•chto záberov do obra-
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zového sledu. ;\falo by sa stať pravidlom, · 
že režisér spolu s hudobným poradcom 
(ktor)r by mal byť samozrejmosCou !) pre
študujú dielo do detailu, ujasnia si drama
turgiu výstavby skladby a potom vytvoria 
plán záberov , ich postupného nasledova
nia, a to s pln)rm využitím všetk)·ch tech
nick)rch možností televízie. Tento obrazov)' 
rozvrh musí byť prispôsobený dramaturgii 
hudobného diela, charakteristické vlast
nosti hudobného procesu budú priamo 
,·pl~·vať na gradáciu či uvoľnenie vývoja 
ob1·azovcj kompozície. Uplatnením spomc
nut)·ch či niteľov iste možno vzbudiť v tele
víznom divákovi, najmä ak nie je pra,;
deln~·m návštevníkom koncertov (a tak)·ch 
je prevažná väčšina !) , často väčší a hlbší 
zážitok, ako keby bol prítomný priamo na 
koncerte. Treba však povedať, že tie to 
možnosti a schopnosti televízie zostávajú 
zatiaľ nevyužité (na škodu divákov i tele
vízie) . 

Pri každom prenose z koncertnej siene 
televízia zápasí s mnoh)•mi problémami. 
Neraz je to neochota účinkujúcich telies 
alebo j ednotlivcov, nepatmý počet kame
rov)·ch skúšok, ťažkosti Iechnického rázu 
a v neposlednom rade odpor ná,·števní.kov 
koncer tných podujatí, ktor)·ch prenos ruší. 
Tu záleží na organizačných pracovníkoch 
tele,·fzie, aby zabezpečili a dohovorili vhod
né podmienky pre úspešné realizovanie 
prenosu. Nebolo by od veci uvažovať aj o 
forme koncertov usporiadan)rch priamo pre 
televíziu, pričom by sa vysielanie skrátilo 
na únosnú mieru a ná,·števníci by boli in
!ormovaní o poslani koncertu. Veď všetci 
vieme, že náš kultúrny život je ešte stále 
vo veľkej mie1·e centralizovaný a sústre
ďuje sa prevažne do väčších miest. J e pre
to potrebné využiť každú možnosť , aby sa 
kultúra dostala aj do najzapadlejších mes
teč iek a dedín. A Lu niet lepšieho prostred
níka, ako j e televízia. Veľa televíznych prí
strojo,·, ich prístupná cena a pokry tie skoro 
celého nášho územia televíznym signálom, 
to všetko sú činitele, ktoré televíziu priam 
predurčujú na aktívnu činnosť pri rozširo
n mí kultúrneho obzoru čo najväčšieho poč
tu našich pracujúcich. Keď sa z tohto as
pektu pozrieme na problémy prenosu kon
certov zo siení, ktoré majú kapacitu 400 
až 700 poslucháčov, spomenuté ťažkosti 
budú bczpodstatné. Ve<ľ jeden koncert mó
žc pri obrazovkách prijímačov sledovať ti
síce divákov! Mnohým televíznym div:í
kom m!ižeme umožniť vidieť a počuť vy
n ikajúce hudobné diela v podaní skutočne 
vynikajúcich umelcov. i\Iyslíme, že táto 
skutočnosť by mala byť rozhodujúca. 
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Keď si teda kladieme otázku, či treba 
Yysielať televízne prenosy z koncertných 
siení, odpoveď je jednoznačná. Ide však o 
to, uby úroveň prenosov zodpovedala tým 
najvyšším kritériám, aby tclevizia bola spo
luúčast ná na v~·cltoYc fudí, aby ich v iedla 
k vedomému poznávaniu vtiet!•:Vch hlbokých 
zážitkov, ktoré nám hudobné umenie v 
takej veľkej miere ·posky tuje. Ivan Parí/( 

RETROSPEKTIYNY POHI~.A.D 
NA DIPLO:\IOVÚ PRACU 
DUSANA ~IAHTINCEKA 

Bohat)· rozkvet slovenskej hudby v našej 
súčasnosti a v nej kulminujúci rozvoj, kto
rého korene siahajú do tridsiatych rokov, 
nastoľuje otázku, či máme mladé talenty, 
ktoré budú schopné prevziať dedičstvo na
šej hudobnej kultúry a priviesť ho k ďal
ším úspechom. Jednou z kladných odpovedí 
na túto otázku je diplomová práca Dušana 
~·[artinčcka, ktorého skladbu p redviedol Cs. 
rozhlasový orchester pod vedením Ladislava 
Holoubka. 

Diplomová práca D. ::'\1artinčeka - ab
solventa kompozície VSMú z triedy dor. 
Jána Cikkera - nesie nadpis "Dialógy vo 
fo•·me variácií". 

Nadpis sám naznačuje, že autorovi, ktorý 
sám hral sólový part, išlo o symfonické die
lo s exponovaným sólovým klavírnym par
tom; chcel bohato využiť všetky nástrojové 
zoskupenia a farby, všetky konfrontácie, 
v ktorých môže viesť klavír svoje hudobné 
dialógy s ostatnými skupinami orchestra. 
Práve túto koncertantnosť chcel autor vy
jadriť názvom " Dialógy". 

Hlavným problémom variačnej formy je 
práve viazanosť na daný hudobný pôdorys, 
na ktorom vyrastá celá budova; každé po
schodie tejto budovy má poskytnúť nový a 
nový pohľad nášmu zraku stálym rozširo
vaním obzoru, pravda, bez toho, že by sa 
mohlo opustiť vymedzené miesto, nad kto
rým sa rozrastá hudobná skladba. Skrátka: 
variovať znamená vytvárať nové súvislosti 
hotových tehál z daných celkov. 

Najnáročnejšie diela koncipované vo va
riačnej forme - sú to predovšetkým diela 
Bacha, Beethovena, Brahmsa a R egera -
dokazujú, že práve charakteristický variačný 
princíp sa osvedčil oproti tzv. formálnemu 
variačnému spôsobu. To znamená, že naj
bohatšie obmeny nie sú tie, v ktorých sa 
daná téma len rozkladá na čoraz drob
nejšiu pohybovú mozaiku, ale také, z kto
rých - aj nepatrnými modifikáciami - 'ry
rastú nový aspekt, nový svet. Tento svet 

,-edel D. ~Iartinček vyčari( z každej varta
cie. A nielen to, možno po,·eda(, že vyčerpal 
uj bohatstvo základných životných prejavov. 
J eho dielo sa nepohybuje v stavoch výhrad
ne ext•·émn,·ch a vôbec nehľadá arLizmus vo 
,·ariačnej t ~chnike, ale sled svojich obrazov 
ad •·csuje na zdcavého č loveka, k tor)· sa žiada 
pozna( umením, ktorý chce, aby sa umenie 
pohybovalo v h lavných tepnách jeho ži
vota, aby mu bolo o~aj h!aYn~·m pokr
mom, chlebom a mäsom,· a nielen pochú ťkou 
alebo lahôdkou. (1\Iožno poYednf, žr predo
,·i;etkým taká hudba si vedela stále - nie
kedy po celé stáročia - p•·ipútať svojho 
konzumenta. ~Iožno práve v tom je ta
jomstvo Beetho,·cnoYej hudby.) Pr:h·e Y tom 
zdravom sklone, možno ani nie celkom uve
domenom - v hľadaní integ rálneho človeka 
treba hfadaf na jsfuhnejšie jadro ~Iartinče
kO\·ej hudby. 

Tak ako štruk tú ra, je aj celá tektonika 
dialógov veľmi dobre riešená. Skromná 
téma, ktorá nastupuje po stručnom úvode 
,. piane a pizzicate sláčikov, pevn)rmi kon
túrami udáva šetrný náčrt ďalšieho vývoja. 
Prvá a drult:í variácia rozvádza načrtnutú 
náladu, vedie k jej menšiemu dočasnému 
vyvrcholeniu. Tretia nuiácia kontrastuje 
svojím burleskn)·m núdychom a p ritom už 
prináša zaujímavé imitačné, kontrapunktic
ké finesy. Po ná vrate do charakteru pasio
nata prináša šiesta variácia zaujímavé kan
labilné úseky, siedma energické tanečné 
rytmy, ostro kontín·ované. Deviata variácia 
, ·ystrieda zas . intímne adagio pí1tav)rrn 
scherzandom. Dalšie tempera mentné yY\T· 

cholenie vyúsťuje do zasLrenej nočnej ná
lady jedenástej variácie exponovanou 
úlohou klavíra. Nasledujúca mazúrka po
dáva obraz ta nca veľmi originálnej šty
lizácie. Charakter energica stt~púuje ďalšia 
variácia. Strnásta variácia prenáša ťažisko 
opäť na sólový nástroj. Nasledujúce adagio 
uvádza intímnu spevnú tému. Spevný ráz 
prerastá v šestnástej varitícii do s,·eta tem
ných a tajomných obrazov. Dalšia variácia 
obnovuje kontak t s témou a privádza vý
,·oj k vášnivému vyvrcholeniu. Posledná 
mriácia donšuje skladbu ozaj finálnou 
gradáciou, a to využitím vyváženej súhry 
klavíra a orchestra. 

Napriek tomu, že naša tlač nereagovala na 
tento koncert, kvitujeme '~·kon mladého 
aLttora (a nie na poslednom mieste i jeho 
učiteľa, ako a j veľmi záslužného dir igenta) 
s veľkým uspokojením a s pocitom, že 
v budúcnosti splní naše veľké očakávania 
a nádeje, ktoré do neho vkladáme. 

Ján Albrecht 

KONCERT Z DIEL MLADYCH 
SKLADATEĽOV, POSLUCHACOY VSMU 

J edným z mnohých pod ujatí, usporiada
ných z príležitos ti 4.0. výročia založenia 
KSC, bol aj koncert zo skladieb posluchá
čov kompozície na YS~1:U v Bratislave. Na 
programe koncer tn, ktorý sa konal pod 
núzvom "Rodnej sll·ane", odzneli skladby 
priamo inšpirované týmto slí1vnym výročím. 
Treba oceniť tú skutočnosť, že aj prísluš
níci najmladšej sldadateľskcj generácie p ri
speli tYorivým činom k dôstojnému priebehu 
osláv. 

Na úvod koncertu zazneli Slávnostné fan
fáry Ivana Konečného. Klavírna tvo rba 
bola zastúpená i\Iá jov)·m prelúd iom a 4 
skladbami pre klavír od Jozefa Sixtu a So
nátou pre klavír od Juraja Hatríka. K úspeš

' nému vyzneniu skladieb p rispelo aj to, že 
ich autori interpretovali sami. Oblas( ko
mornej hudby reprezentoval Epitaf pre tri 
nástroje od h·ana Paríka. ~Iilan Dubovský 
su predstavil Pics1'íou o Leninovi. Neobvyk
l~·m riešením up útala na seba pozornosť 
kantáta J Ul'aju Beneša Cervená šatka. Mi
lým oboha tením večera bolo vystúpenie 
detského sboru Cs. rozhlasu pod vedením 
Ondreja Francisciho, k tor)• p recízne inter
pretoval pionierske piesne ~Iilana Slirnáč,ka 
a Vlastimila J arúnka. Interpretáciu uvede
ných diel úspešne zabezpečili poslucháči 
VSMU. 

Vhodným doplnením hudobnej časti ve
•' era boli recitácie básní K. Bendovej, Fr. 
Kráľa, H. Križanovcj-Bryndzovej a S. Pár
tošovej v podaní poslucháčov divadelnej 
fakulty VS~1U. 

Koncert, ktorý sa uskutočnil 10. \". 1961 
v štúdiu YSMU, bol iste vhodným prí
spevkom mlad ých umelcov k oslave vý
znamného jubilea I<SC. 

SPEV ACKY SBOR SF 
A 40. VYROCIE KSC 

-ip-

Tohoročný máj bol oslavou a prehliadkou 
výdobytkov a úspechov 40. výročia boja 
a práce nášho ľudu. Nad všetkými kultúr
nymi i spoločenskými akciami, k toré sa 
konali z príležitosti jubilejných osláv 40. 
výročia KSC, vysoko a vof ne vial prápor 
revolučnej piesne - výrazný odkaz bojov 
a hrdinsk)•ch zápasov robotníckej triedy a 
jej avantgardy-Komunistickej strany Cesko
slovenska. 

Bolo ve[ a v)rznamných a vydarený ch 
kultúrnych poduja tí, na ktorých sa podie-
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ľali mnohé umelecké súbory, telesá a in
štitúcie. Jedným z týchto telies bol aj 
Spevácky sbor SF. Nebudet"? ~u sporrúnaf 
jeho účasť na všetk)·ch poduJatiach. Spome
niem len tie, ktoré výstižne charakterizujú 
náladu koncertného života v niektorých na
šich slovenských mestách. Viackrát sme sa 
presvedčili o tom, že v tých mestách, kde 
je pružný kultúrny referent, prípadne pra
covníci kultúrnych zložiek, prejaví sa to 
a j na účasti obecenstva na koncertoch. Zdá 
sa už dnes a iste to tak bude i v budúc
nosti, že kultúrny pracovník je akýmsi ba
rometrom kultúrneho rastu a vyspelosti to
ho-ktorého mesta. Na ilustráciu takejto vzor
nej činnosti v praxi uvediem dva prípady, 
ktoré si zasluhujú povšimnutie a pochvalu. 

Koncert, ktorý sa uskutočnil v rámci osláv 
40. VÝročia KSC v JSS v Zlatých Morav
ciach," usporiadal tamojší s. prof. Podhorný. 
Vrelý vzťah k umeniu priam charakterizuje 
jeho všestrannú činnosť na umeleckom po: 
vznesení svojho mestečka. Aj tentoraz Sl 

pozval madrigalistov SF s celovečerným 
programom a dojednal ďalšie výcho':Oé kon
certy pre mládež. I ostatní kolegoVIa tohto 
agilného profesora pomáhajú udržovať to 
pekné a oživujúce nadšenie pr~ vážnu hud
bu. Počas koncertu boli jednotlivé skladby 
prijímané so sústredeným záujmom. Drobné 
nápady, ktoré robia skladbu zaujímavou, 
dosiahli účinok. V aplauze, v ktorom sa 
vždy zreteľne odzrkadlil prejav zážitku, boli 
síce určité odtienky, nie však odstupňované. 
A to je to potešujúce pre účinkujúceho, že 
vie, na čom je a pred kým stojí, to je to 
zrkadlo, v ktorom vidí sám seba. Potlesk 
nadšený a spravodlivo oceňujúci, to je min
ca, ktorá u reprodukčného umelca často 
získa veľmi vysoký kurz .. . Nás všetkých 
teší najmä to, že už máme obecenstvo, ktoré 
nám v tomto smere rastie, že hrudy tejto 
úrodnej zeme niekto obrába, kyprí a pri
pravuje na prijatie vzácnych semien, a to 
nielen minulých storočí, ale i našich dní. 

Druhý príklad eminentnej pozornosti a 
práce osvetových pracovníkov bol v Lučen
ci. SSSF bol tu už viackrát. Pri tomto má
jovom koncerte jubilejných osláv 40. vý
ročia KSC sa rámec obyčajného koncertu 
ďaleko prekročil. Nie pre svoju slávnostnú 
náladu, tá hola len obrubou toho krásneho 
koncertného ovzdušia. Tu išlo o čosi viac ! 
O živého konzumenta - nového a dychti
vého poslucháča v našej sále. A to je 
smeroda jné. Jednotlivé sbory, to boli ka
pitoly, ktoré sa každému prihovárali ~e: 
čim iným, a predsa u všetkých vyvolah tu 
rozhodujúcu pointu celovečerného progra-
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mu a capella: kvalitný umelecký zážitok. 
O ten sa v plnej miere delili členovia SSSF 
s obyvateľmi Lučenca a chcú, aby tak bolo 
i v budúcnosti, a to nielen v Lučenci, ale 
v hociktorom meste našej vlasti. 

Jo:r.ef Danišo'~>ský 

:VILADf UMELCI K 40. VYROCIU 
KSC 

V rámci osláv 40. výr<Jčia KSC a 16. 
v)-roc1a oslobodenia CSR vystupovala v 
dňoch 9.-14. V. 1691 v liečebn)•ch ústa
voch vo Vysokých Tatrách skupina mladých 
koncertných umelcov z B~;atislavy: Elena 
H erényi a Ondrej Friihauf - spev, Ján 
Skladaný - husle, Oto Sebesta - klavír. 
Správa liečební často usporiada koncertné 
podujatia pre svojich pacientov. Tentoraz 
však boli koncerty oveľa slávnostnejšie, 
lebo boli spojené s oslavami 40. výročia 
založenia K SC. Tak to bolo v N ovom Smo
kovci, Vyšných Ružbachoch, Dolnom Smo
kovci, Tatranskej Polianke. Treba tu zvlášť 
vyzdvilmúť veľkú snahu kultúrneho refe
renta v Liečebni TBC J. Wolkra v Tatran
skej Polianke, ktorý pripravil pre svojich 
pacientov festival pod názvom "Hudobná 
jar", v rámci ktorého vystupovali mladí 
umelci. Ako ďalšiu nápUt festivalu pripra
vujú večer poézie J . Wolkra, prierez ope
rami J. Cikkera Juro Júnošík a Beg Baja
zíd za priamej účasti skladateľa a ďalšie 
hodnotné hudobné podujatia. 

V rozhovore pred koncertom sa pacienti 
živo zaujímali o nové slovenské hudobné 
diela. O ich záujme o tieto diela sme sa 
presvedčili na našom koncet·tc. Tak to bolo 
aj na slávnostnej akadémii v Detskej lie
čebni TBC v Dolnom Smokovci, kde ro
botníci v pracovných šatá.::h a montérkach 
po boku lekárov a zdravotných sestier 
prišli priamo z práce na naše vystúpenie, 
spoiené s oslavami 40. výročia založenia 
KSC a 16. výročia oslobodenia našej vlasti. 

Na všetkých koncertoch predniesli mladí 
umelci starostlivo vybraný a zodpovedne 
pripravený program z diel Kardoša, Cikke
ra, Moyzesa, Kafendu, Urbanca, Jurovské
ho, Schneidra Trnavského, Alabieva, Caj
kovského, Dvclfáka, Rimského-Korsakova, 
Kabalevského a ďalších. Všetky skladby 
prijalo obecenstvo veľmi vďačne a mla
dých umelcov odmenilo zaslúženým potles
kom. Pri ukončení zájazdu ich pozvali na 
ďalšie koncerty vo Vys'>kých Tatrách. 

-fa-

KRASNE TISLEDKY DRU2BY 

Koncert družby, usporiadaný pri príle
žitosti 16. výročia oslobodenia CSR hrdin
skou Cervenou armádou a 40. výročia za
lože•Úa KSC základnými hudobnýlni ško
lami v Trenčíne a v Gottwaldove dňa 5. 
mája 1961 v Klube 2. VO v Trenčíne, bol 
dokumentom úspešnej spolupráce v rámci 
dlhoročnej družby týchto škôl. Posledný 
taký to koncert bol pred piatilni roklni a 
z takéhoto časového odstupu je nielen za
ujímavé, ale aj poučné porovnávať do
siahnuté výsledky, ktoré iste naplňujú kaž
dého nezaujatého pozorovateľa hrejivým po
citom. Očividne ras tú naše školy nielen 
počtom žiakov, ale hlavne po stránke ume
leckej. Pritom · stále pribúda viac a viac 
talentov, ktoré budú mať možnosť venovať 
sa odbornému štúdiu, a tak sa zapojiť do 
aktívneho kultúrneho života . 

K tomu sú žiaci zámerne a veľlni správ
ne vedení najmä účasťou v súboroch škôl. 
H.ád by som vyzdvihol najmä sláčikové 
orchestre obidvoch škôl, ktoré z roka na 
rok kvalitatívne rastú a idú po dobrej ceste. 
Potešiteľným javom je, že tieto telesá ne
zotrvávajú na tradičných osvedčených pro
gt·amoch žiackych súborov, ale obohacujú 
svoje programy o nové, súčasné diela, ktoré 
sú svojím obsahom a poňatím mysleniu 
našich žiakov oveľa bližšie. Takéto novinky 
sme počuli od Gottwaldovčanov, ako napr. 
skladby D. Dovrtéla, učiteľa ZHS, J. Ráhu 
alebo v podaní žiackeho orchestra z Tren
čína od F. Textora. 
Veľký pokrok urobili huslisti v Trenčíne, 

kde ešte donedávna mala hegemóniu klavír
na tvorba. Treba spomenúť niekoľko veľlni 
talentovaných huslistov, ako L. Szabadfyho, 
R. Rapaiča, M. Rusňákovú, A. Mihalíkovú 
a J. Podébradskú. U žiakov z Gottwaldova 
treba konštatovať štandardnú úroveň v hre 
na sláčikových nástrojoch, čo sme poznali 
už aj predtým. S'(l"oje programy obohatili 
aj vystúpením komorného súboru zahranim 
l. časti Mozartovej Malej nočnej hudby, ako 
aj vystúpením v sólových číslach. Treba 
spomenúť niekoľko Inien huslistov, ako M. 
Sklárovú, Vl. Dostálkovú, L. J ežka, B. Ale
xovú, violistku Libušu Ondruškovú a vio
lon·čelistku E. Krejčii'íkovú. Obe podali vy
nikajúci výkon. Novinkou bola aj hra na 
gitare. Tu sa predstavil veľlni zručný gi
tarista M. Peček z Gottwaldova, ktorý zahral 
skladbu José Viňasa. 

Z klaviristov sa nám páčil najmä malý 
O. Dohnányi z Trenčína, ktorý sa už teraz 
javí ako veľlni sľubný talent. Pekný výkon 

podali aj M. Sirotná z Trenčína a P. Drž
Ličková z Gottwaldova. Zvlášť treba vy
zdvihnúť žiaka gottwaldovskej školy H. Do
manského, ktorý sa zahraním vlastnej sklad
by "Tanec" a "Kvapík" od B. DovrtiHa so 
sprievodom sláčikového orchestra prejavil 
nielen ako výborný klavirista, ale aj ako 
talentovaný komponista. Jeho skladba ob
sahom, ako aj smelým rytmom a harmóniou, 
prevyšuje úroveň žiackych kompozícií. 

Harmonilcári boli zastúpení i sólovým vy
stúpením. Boli to P. Harínek z Trenčína a 
harmonikový súbor z Gottwaldova pod ve
dením s. uč. B. Dovrtčla, ktoi"Í ukázali svoju 
pohotovosť v náročných skladbách. 

Eliška Vlčková z Gottwaldova prekvapila 
svojím príjemným hlasom a najmä peknou 
slovenskou výslovnosťou. Preto mal prednes 
skladby Ružičky od M. Schneidt·a Trnavslté
ho u obecenstva veľký a zaslúžený úspech. 
Gottwaldovských sólistov sprevádzala na 
klavíri s. uč. Viera Včeláfová. O jej bez
pečný sprievod sa mladí sólisti mohli dobre 
opierať. Trenčianskych sólistov presne a 
spoľahlivo sprevádzala žiačka E. Cíferiová. 
Veľmi záslužnú prácu obidvoch dirigentov 

- s. uč. Kone.čného 'z Gottwaldova a s. uč. 
Svatoľ\a z Trenčína - netreba zvlášť chvá
liť. Hovoria o nej samotné výsledky. Veď 
sláčikový orchester žiakov Základnej hu
dobnej školy v Trenčíne sa prebojoval 
v súťaži tvorivosti mládeže až do ústredného 
kola v Prahe, kde sa umiestnil na III. mies
te. 

Program koncertu bol vhodne doplnený 
básňou M. Krnu "J e iba jeden pracujúci 
ľud", ktorú predniesla Táňa Takáčová, 
ú častníčka Hviezdoslavovho Kubína. 

Bohatý a obsažný program tohto kon
certu družby bol krásnou ukážkou príklad
nej a záslužnej práce učiteľských kolektí
vov oboch škôl, za čo im patrí uznanie. 
Treba tu zvlášť vyzdvilmúť, že žiaci obi
dvoch základných hudobných škôl sú v dob
rých rukách, že sú správne vedení k po
znávaniu krásy umenia a k ďalšiemu upev
ňovaniu bratstva Cechov a Slovákov. 

Lad. Lackner 

*** 
Nakladateľstvo Panton vydalo klavírny 

výťah oratória Ervína Schulhoffa " Komunis
tický manifest". Dielo vzniklo roku 1932 na 
počesť 50. výročia smrti Karola Marxa. 
Text oratória spracoval podľa Marxovho a 
Engelsovho Manifestu RudoU Fuchs. 
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Juraj Halu2ický 50-ročný 

Sborový spev b )•val vždy iskrou, ktorá 
zapaľontla nadšenie ľudu v najkr itickejších 
dobách jeho d ejín, akou bola napr. husitsk[, 
revolučná piese•'\, piesne fra nc í• zskych bari
kádnikov, robotnícke piesne rusk~·ch, čes
k)•ch a slovensk)•C'h revolucionárov na roz
hraní 19.-20. storočia. Tieto p iesne burco
vali n úi'Od do boja za nové p oriadky v so
ciálnom a kultúrnom živote národa, pre
búdzali vlasten ecké cit,. i nadk ni1· nbeto
vať sa. 1 ajlepši sklada telia sa potom chopili 
toh to piesňového odkazu, aby ho v rátili 
ďalš ím generáciám v umeleck y pretavenom 
rúchu, obohatenom h armonicky, polyfonic
ky, fa rebne, podľa svojho na turelu. A tu sa 
nask ytá krásna príležitosť i úloha sborových 
telies a ich dirigento,·: stvárniť tento odkaz 
a šíri( ho po všetkých kra joch našej vlasti. 

S vefkými osobn~·mi obeťami, prameuia
cimi z nadšeného idealizmu a zo zaostrené
h o pohľadu na v tedajšie neutešené politické 
a sociá lne pomery, pmcovnli dodnes plne 
nedocenení dirigen ti svetoznámych sboro
vých telies, ako Ferdinand Vach , Jan Soupal, 
František Spilka, Metod Doležil, Yilém Stein
man, Bi'etislav Bakala, V. B. Aim, i\ Iiloš 
Ruppeldt, J án Strelec a iní. Slovenský kul
túrny vývoj sa v minulosti značne onesko-
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ro,·a l za česk)•m , preto si t ~·m viii:Smi treha 
všímať tých, čo v tejto oblasti národnej 
kultúry vyorávali brázdu p re ďalší rozvoj 
národného ži,·ota. ;\ledzi nich patrí nesporne 
aj päťdesiatnik d r. Jura j Haluzický. 

Juraj H aluzický narodil sa 28. augusta 
1911 v Uherskom Brode. Pochfldza z uči
tcfskej rodiny ; jeho sta rý otec Jozef Halu
zick)• b ol uči teľom vo Veľk)· ch Levároch, 
, . Ružomberku a ' ')·n ik a! aj ,. hurl bt•. Otec 
Bohumil, naroden~· r. 1879 v lJ;w,·pj , uz za 
svojich vysokoškolských št údií v Prahe sa 
úspešne uplatľíoval v o v tedajšom známom 
slovenskom študentskom spolku Detva n ako 
agilný kultúrny praco,·n ík i výborn)· ten o
r ista a potom ako bojovník za lw ltíu·no
politické zblíženie Cechov a Slováko,· ; pô
sobil ako s tredoškolsk ý profesor a od r. 191!:) 
ako riaditeľ v Ružomberku a v Bra tislave, 
kde sa popri novinúr·skcj i· inn 'lsti \'enr"·al 
,. posledných rokoch svojho života na jmä 
práci literárnohistorick ej a k ritickej. 

Syn Juraj popri štúdiu n a gymnáziu, po
tom práva a hudobnej vedy na Komenského 
univerzite absolvoval a j klavírne oddelenie 
bratislavského konzervatória v tr·iede prof. 
A. Kafendovej. No po mnohoročnej činnosti 
dirigenta spevokolu Zora, kde mal príleži
tosť okrem b ežného domáceho i svetového 
repertoáru nas tudo,·a ť a j sborové party a 
tak pripravi ť premiéry významn)'ch slo
venských symfonicko-vokálnych diel, aký mi 
holi napr. Suchotwv Zalm zeme podkarpat
skej a Cikke•·ov a kantúta l.an tus filiorum ale
bo Kardošo, ·a vokúlna kantúta Zem moja 
rodná atď. , absolvon1J aj sborové dirigovanÍ•• 
v triede prof. J ána Strelca na Vysokej škole 
rnúziekých umení v Bratislave (1953). Ha
luzick)• spolu so svojím učiteľom Strelcom 
,·enuje sa výchove dirigentského dorastu n a 
VSMU a už r . 1954 preberá s dirigentom 
Jánom Valachom aj vedenie Speváckeho 
sboru slovensk ých učiteľov (SSSU), kde až 
podnes za pomerne ťažkých p odmienok 
(členovia sboru, roztrúsení po celom Sloven
sku, často m usia bojovať o uznan ie tejto 
umeleckej činnosti ako mimoškolskej osve
tovej práce) popri svetovom repertoári štu
d uje a uvádza na koncertoch doma i v cu
dzine celý rad slovenských vokálnych diel 
(sbory J . L. Bellu, l\Iikulá~a Schneidra Tr
navského, E. Suchoňa, A. l\foyzesa, O. Fe
ren czyho, T. Hirnera, L. Burlasa; úpravy 
ľudových piesní A. l\loyzesa, E. Suchoňa, 
J . Cikkera, Zd. Mikulu, O. Francisciho a i). 

Náš jubilant často poukazuje na nedo-
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;ander Tri:uljak: .Wilenci, brou:, 1961 (detail :návrhu na fontánu ) Foto: J\ysela 

statok novej sborovcj tvorby, čo zvlášť ne· 
príjemne pociťuje nielen ako dirigent SSSU, 
a le. i ako. pedagó;!: (je docentom sborového 
dingo,·a rua n a YS:'II U) a predseda Porad· 
ného sboru p re vokálnu hudbu pri Osveto· 
vom ústave v Bmtis)a,·e. J e p ravda, že naši 
skladatelia s úspechom zasahujú tvoriv o 
do lakmcr \'Šetkých žámov hudobného 
u menia. Zdá sa však, že nedocenili a ešte 
stále n:'tležil e ncdoccľiuj ú v~·znam sborového 
spevu pre kultúmy a estetický rozvoj na j
širších vrstie\· nášho ľudu, najmä ak si 
uvedomime, že sborový spev je n ajlepším, 
najmaso,·ejším a najúčinnejším bojov)·m 
pt·ostriedkom, mobilizujúcim revolučné, bu
dovat eľské a onicrové. nadiicnie más. Našim 
sborovv m te lesám treba dať čím skôr do
statočn.)· v )·bcr materiálu p re ich repertoár 
a napomocf ušľachtilé poslanie, ktoré naše 

sborové telesá tak úspešne plnia doma za 
hranicami. 

Pre his lót·iu hudobného života n a Slo
vensku je význam ná a j Haluzického pub· 
licistická činnosf. Osobitn(• ocenen ie by si 
zaslúžili najmii rc•ferá ty a kr itiky o pre· 
mi érach hudobnodt·amatil'k \'C h. "·mfonic
k)·ch i komorn)•rh diel sú~as~)·clľ sloven· 
sk)·ch a českých skladateľ ov. ktoré m ·erej· 
iíoval. v E láne a v ::\fárodn)·ch novinách. 

Jubilantovi Haluzickému, t. č. prodeka· 
no,·i Hudobnej fakulty YS:\IU a členovi 
výboru sekcie koncertn~·rh umelcov pri 
Sväzc sJo,·ensk)·ch skladat eľov, želáme do 
ďalšej piiťdcsiatky veľa nových a nových 
skladieb pre jeho milovun)' SSSU, veľa 
zdravia a ,·ytrvalo~ti v práci pre ďalší roz· 
voj našej sbot·ovPj kultú1·y. 

.Jozef Samko 

Jubileum Mikuláša Schneidra Trnavského 

Os, ·e to,·á beseda, robotnicky spevácky 
sbor Bradl:m a Kruh priateľov a milovní
kov u menia uspot·iadali fh'ía 23. mája t. r., 
v predvečer nl'dožit)·ch 80. narodenín ná
rodného umelca :\Iikulúša Schneidra Trnav · 
ského, spomienkový večet· v koncertnej sieni 
Krajského divadla v Tl'llave. Program ve· 
čera bol zväl:ša YenoYaný tvorbe j ubilanta. 
Na začiatku slávnostného koncertu dr. K. 
Neumann zhodnotil tvo t·bn M. Schneidra 
Trnavského, ktorú spája hudobný odkaz 
minulého storočia s našou súčasnou hu
dobnou tvorbou, a jej dosah pre našu kul
túru. Zároveií poukázal na ľudský profil 

umelca, k torý si svojím zdt·m·~·m op timizmom 
vedel i v ťažk)·ch chvíľať'h ndt'Ž:lť zi,·otnú 
rov noYáhu. 

V prvej časti koncertu odznela piesňová 
a inštrwnentálna tYorba Schneidra Trnav· 
ského a v druhej ukážky z jeho sborovej 
tvorby. V podani ci tlivej interpretky Schnei
dro,·)·ch piesní Márie Kišoňovej-Hubovej, 
nositeľky vyznamenania Za vynikajúcu prá· 
eu a za Zásluhy o v~·s t avbu, a s k lavírnym 
sprievodom Miloša Yát'íu sme si opäť ove
rili, koľko krásy skrýva tento úsek Trnav
ského h udobnej tvorby . V sviežej a obsa
hove dôsledne p remyslenej interpretácii 
mladého, nadaného huslistu Milana Bauera 
a Miloša Vát'í u sme si vypočuli Sonátu 
g moL 

Tvorbu a život Mikuláša Schneidra Tr· 
navského nijako nemožno oddeliť od práce 

a existencie Bradla nu. Stá l pri jeho zrode, 
preň tvoril a ako čestn)' predseda sboru 
zdieľal všetky jeho osudy. Na tomto kon· 
certe nebolo Yyst.úpenie llradlanu len hol
dom jubilantovi, ale bolo veľkým sviatkom 
telesa, ktorému pred niekoľk)'mi týždr'íami 
za vynikajúcu výchovnú a umeleckú činnos( 
udelili Rad prá('e. Predvedením Sl:ívnost· 
ného sboru a Včna od Bcdi'icha Smetanu 
sp evokol pod vedením dirigenta F. Broza 
nielen zdoraznil význam poby tu M. Schnei
dra Truu, ·ského ,. ran),ch skladat.cfský ch 
rokoch v Prahe, ktorý zanechal pečať na 
jeho rclozivot nom tvorivom úsilí, ale pre· 
rlovšctkým vyzdvihol vefké úsilie u melca 
o československú vzájomuosť, za ktorú hor· 
lil celý svoj život. Ju.bilanto,·a sboroYá 
tvorba, interpretovaná Bradlanom a Okres· 
ným učiteľsk)'m sboron• v Tl'llave, k torá je 
s účasťou programO\' stovi<•k naširh sboro· 
vých telies, dá,·a tušii , ako skladateľské 
dielo :\likuláša Srhncidra Trnavského už 
vyše 50 rokoY p lní s\·oje poslanie v kultúr
nom žiYotc n:išh o pracujúceho ľudu a je 
stále živé a aktuúlne. 

Snaha o rozvoj hudobného školstva na 
Slovensku, ako a j rozvinutie súťaží tvori
vosti m ládeže, kto t·é tak nástojčivo ležali 
na srdci Schneidra T rna\'Ského, prináša 
v súčasnosti svoje oYocic. Ukážkou toho 
bolo i vystúpenie žiačky trnavskej hudobnej 
školy h uslistky Viery Bílikovej. . 

Na záver slávnostného Yci'cra z príležitosti 
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80. narodenín národného umelca Mikuláša 
Schneidra Trnavského odznela ruská ľudová 
pieseň: "Kde ty, kde ty, dolka m?ja" 
v úprave M. Schneidra Trnavského a Jeho 
sbor " Hurá, práci česť!" 

Trnava si skutočne dôstojným spôsobom 

spomenula na svojho rodáka národného 
umelca Mikuláša Schneidra Trnavského. 
Treba si len želať, aby podobné hudobné 
podujatia obohacovali kultúrny život Trna
vy čo najčastejšie. 

Z. Gaburová 

150 ROKOV 
PRAZSiffiHO KONZERVATúRIA 

Na krásnom nábreží Vltavy, v tesnej blíz
kosti Domu umelcov, má dnes svoje sídlo 
pražské konzervatórium. Nebol by ostatne 
potrebný ani zlatý nápis na d verách školy, 
pretože budova sama prezradzuje svoje ur
čenie z otvorených oblokoY znie tu spev, 
počuf tóny huslí i organu, fagotu i cimba
lu. 

Tu je kolíska našich vynikajúcich umel
cov, škola slávnej minulosti a veľkej prí
tomnosti. V čase českého národného obro
denia roku 1811, vznikol tento ústav, 
ktorý' si čoskoro získal vedúce miesto v 
českom hudobnom živote a podržal si ho 
na dlhú dobu. Hoci podnet k založeniu 
školy dali v čase napoleonských vojen praž
skí šľachtici, ktorí chceli mať v Prru:e 
dobrý symfonick)' orchester, stalo sa praz
ské konzervatórium školou, v ktorej po
stupne prevládli zdravé ľudové prvky. Pre
javilo sa to v radoch učiteľov a žiakov 
v zmysle triednom i národnom, v duchu 
školy, jej práci a výsledkoch. Veľkú záslu: 
hu na rozvoji pražského konzervatória mah 
vynikajúci riaditelia, ktorí stáli v čele tejto 
školy - spomeľíme za všetkých aspoň 
Antonína Dvoráka. 

Stopäťdesiat rokov trvá už pražské kon
zervatórium, obrazne nazývané "konzerva
tórium Európy"; toto pomenovanie má 
iste príčinu nielen vo vedúcom postavení 
pražského konzervatória, ktoré sa svojimi 
výsledkami vyrovnalo zahraničným ústn
vom a v mnohom ich aj prevýšilo, ale tiež 
v skutočnosti že pražské konzervatórium 
vychovávalo ~elcov, ktorí sa uplatnili 
prakticky v celom svete. V prvých desať
ročiach trvania školy značná časť absolven
tov neostala v Cechách, ale odchádzala do 
všetkých krajin v tedajšieho Rakúsko
Uhorska, do Ruska, Nemecka, Fínska, Fran
cúzska. Odchovanci pražského konzervató
ria pôsobili v cudzine v orchestroch, učili 
na hudobných inštitútoch, obetavo pomá
hali pri kultúrnom rozvoji ďaleko za hra
nicami našej vlasti. Medzi absolventmi 
ústavu nájdeme všetkých popredných čes-
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kých umelcov 19. a 20. storočia - J. 
Slavík , F. Lauh, V. Blodek, F. Ondi'íček, 
O. Sevčík, K. Kovafovic, V. Suk, K. Hoff
mann, O. Nedbal, J. Kubelík, J. Kocián ... 
a tak by sme mohli pokračovať cez V. Ta
ticha až po členov dnešného Smetanovho 
kvarteta. Jednou zo zvláštnosti tejto školy 
je skutočnosť, že učitelia, ktorí tu pracujú, 
sú z veľkej časti stále ešte umeleckí čin
ní. 

Dnes má pražské konzervatórium v mno
hých smeroch inú úlohu, ako mal tento 
ústav pred 150 rokmi , stačí si iba pripo
menúť, že sú tu ďalšie če~ké a slovenské 
konzervatóriá a vysoké školy, že škola 
musí zodpovedať potrebám socialistickej 
spoločnosti najmä v oblasti kultúrnej re
volúcie. 

Vzhladom na slávne tradície a význam 
pražského konzervatória stali s~ oslavy 150: 
výročia ústavu skutočn}-m sv1atkom celeJ 
našej hudobnej kultúry. Samotné prípravy 
si vyžiadali veľké vypätie a nadšenú prá
cu školy, ktorá napriek veľkému programu 
osláv nestratila ani v tomto roku styk s 
kultúrnopolitickým životom našej vlasti a 
pripravila súčasne i veľkú predmájovú 
estrádu a ďalšie vystúpenia k oslavám 40. 
výročia KSC. 

Väčšina akcií z príležitosti 150. výročia 
pražského konzervatória prebiehala. v sláv
nostnom t\·ždni od 10. do 16. máJa 1961, 
ktor)' bol -otvoren)r veľl-ým zhromaždením 
pracovníkov školy , poslucháčov a hostí 10: 
mája vo veľkej sále Domu umelcov. Boh 
tu prítomní zástupcovia ústredných úradov 
v čele s ministrom školstva a kultúry dr. 
F. Kahudom, alw aj delegácie našich kon
zervatórií a vysok)rch škôl; svojich zástup
cov vyslali tiež zahraničné konzervatóriá 
z Moskvy, Leningradu, Tbilisi, Varšav;r, 
Krakova, Budapešti, Bukurešti, Sof1e, 
Drážďan, Weimaru, Belehradu, Paríža, 
Londýna Helsínk, Rejkjaviku, Viedne a 
Salzburg~. Na tomto zhromaždení bol ko
lektívu pražského konzervatória udelen~ 
Rad práce, riaditeľovi dr. V. HolzknechtoV1 

vyznamenanie Za vynikajúcu prácu :" ďal
ších osem učiteľov bolo ~')'meno':anych_ z~ 

slúžil)·ch umelcov a UČiteľov. v ten Isty 
~:Ií otvorili vo veľkej hale Domu u~el?ov 
v)·staYu ~ _dejinách a v)'zname prazskeho 
konzervatona. . 

\'eľká pozornosť sa - pochopi~eľ~e -
sústreďovala na umelecké "?'stúperua sko~y, 
. ktor\·ch prvé sme počuli uz 24. apríla 
: druhé 8. mája~ na týchto. ~oncerto~.h 
vvstúpili profesori konzervatona. Dalsie · 
d~a koncerty zaradili priamo do progra~u 
tohoročného medzinárodného hudobneho 
festivalu Pražská jar - bol • l? konce~t 
Komorného orchestra konzervatoria 13. ma
·a v zrkadlovej sieni pražského Klement_í;ta, 
kde zaznela naša súčasná hudba (F1ser, 
Bartoš, Kalach, i\Iartimi, Janáček) , a veľ
ký koncert v ~orne umel~?" 14. ~aJa 
s programom z diel A. Dvorá!'a. .K. t~ mto 
koncertom bolo do rámca PrazskeJ , JUri ~a
hrnuté tiež uvedenie opery druheho ria
diteľa pražského konzervatória J . B .. Kittla 
Francúzi p red Nizzou" na text R1charda 

\Vagnera. Toto dielo sa hr~o roku 1848 
s veľkým úspechom v prazs~om Stavov
skom divadle a pochod z teJtO opery sa 
spieval v pražských ulici~~h v revolučných 
diíoch roku 1848. V teraJsom prvom pred
stavení opery dňa 15. mája v Ty lovom 
divadle vystúpili v hlavných úlohách čle
novia opery Národného divadla';. Prahe -
absolventi pražského konzerv.atť:ma. . 

Yšctkv tieto umelecké poduJalla mali vy
sokú fuoverí a kri tika, ako aj zahraniční 
hostia nadšene komentovala výkony školy. 
Oslav~ boli sčasti prenášan~ !.1a~ím. rozhl~
som a televíziou k propagacu Jubilea pri
speli tiež príležit~stné poštové zná~~y, kto
ré vydala poštová správa v apríli toht~ 
roku, a vkusné pamiatkové plakety . . Boh~ ta 
bola tiež publikačná činnosť k ~slavam L>9· 
výročia pražského k_onzervatór1a.. Koleku~ 
autorov napísal rozsiahly sbormk, k_tory 
obsahuje dejiny j ednotliv)rch od~elení ust~
vu; niektoré state sú spracovane po prvy
krát a iste budú cenným prínosom pre 
našu hudobnú históriu. Sborník vyšiel v 
máji v Státnom hudobnom nakladateľstve 
v Prahe. Okrem toho bola vydaná menšia 
obrázková brožúra o práci dnešného kon
zervatória a podrobný katalóg '1stavy. ~a 
všetkých publikáciách bol použttý grafic-
ký znak osláv. • . •. • 

Pražské konzervatortum ztlo skutocne u
silovnou prácou, ktorá je a bude najlepším 
svedectvom životaschopnosti ústavu. Os~a
vy 150. výročia sa stali aj v dejinách teJto 
školy medzníkom - ško_la sa na ne d~o 
prip ravovala a venovala Im mnoho energie. 

No teraz nastáva v histórii školy nová, ne
menej slávna kapitola, ktorá bude ch~rak
terizovaná úsilím dostať sa znova a uplne 
do čela pokrokovej práce našic~ konzerva
tórií, vytvoriť zo školy vzorny hudobno
pedagogický inštitút v plnom zmysle slova, 
stať sa hlavným článkom systému česko
slovenskej hudobnej výchovy. 

Dr. V. H ubtiéck 

GEORG KNEPLER : i\IUSIKGESCHICHTE 
DES 19. JAHRHUNDERTS 

Band I. Frankreich. England. Henschelver
lag Bedin 1961. 

Začiatkom toh to roku vyšiel l . zväzok už 
dávnejšie av izovaných dejín hudby 19. sto
ročia z pera Georga Kneplera, profesora 
H umboldtovej univerzity v Berlíne. V mar
xistickej hudobnej vede zname.ná. táto sku.
tolčnosť závažnÝ moment, pretoze Ide o prvu 
pr.ácu, ktorá s~ cieľavedome. usilt_t_ie o po
chopenie a vedecké spracovame deJin hudby 
19. storočia na celkom nových základoch. 
z tohto dôvodu tiež môžu a majú byť Knep
lerove dejiny predmetom ?iskusie o. zá~ad
ných otázkach marxistickeJ h~dob;"eJ_ his~o
riografie. Je, praYda, pocho~tteľne, . ze tát~ 
diskusia musí prebiehať na mom fore, nez 
je referát v časopise ; nám pôjde iha o pou
kaz na charakter Kneplerovej práce a na 
stručné nadhodenie problémov, k torými sa 
zaoberá. •. 

I. diel Kneplerových dejín 19. storoCJa 
zahŕtm podľa podtitulu vývoj hud~.Y vo 
ľrancúzsku a Anglicku, teda v kraJmách, 
'" ktorých v 19. storo~! z\·íťaz~a buržoázn,a 
revolúcia. Knepler totiž v I. d1ele chce uka~ 
zať ako sa formovala meštiacka hudobna 
kw'túra, ktorej vývoj považuje za prí~naón'5: 
pre 19. storočie . ~reto ti~ž v . p rveJ časti 
knihy sleduje vzruk meštiacke~ . hudby od 
pozdného stredoveku, podrobneJŠie analyzu
júc najmä dobu osviet~nslva a Mozarta ako 
jej typického predstav iteia_. . • 

Najobsiahlejšia časť kruhy Je .. venovana 
Francúzsku (z francúzskych d~Jlll prevzal 
Knepler aj periodizačné kritértá - 1789, 
1848, 1871). V centre pozornosti sú.~poločen
ské podmienky, v akých hudba zila ': ~b
dobí revolúcie a rozvíjaJúceho sa ~a~Ht~
mu. Bohat)rmi dobovýrm pramennymt Clt~t
mi dokladá autor spoločenskú,. f~~cm 
všetkých odvetví hudby od "vazneJ po 
rôzne formy zábavnej h_udb):· V tom~o ne
pochybne správnom soc10logtc~om _Pnstup_e 
je hlavná prednosť KnepleroveJ knihy, pr1-
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nášajúrej súhrrmé spracovanie mnoh)·ch do
teraz iba izolovane známych skutočnosti o 
procese formo,·ania meštiackej hudobnej 
kultúry (to platí aj o tr·e tej časti knihy, ve
novanej vývoju v Anglicku). Xa druhej 
strane nnal)•za tvorhy veľk)·ch majstrov 
francúzskej a anglickej hudby je príliš 
stručná a vzhľadom na pozornosť, akú au
tor venoval v)•,·oju hudobného ži,·otn, ne
dostatočne hlboká. Ak je na jednej strane 
nepochybne správna požiadavka vidieť čin
nosť veľk)·ch osobností v širok)·ch v)•vojo
, ·)·ch súvislostiach , tak na druhej strane ne
možno v monografickej prirr i o dejinách 
hudby 19. storočia (v kapitole o Anglicku 
je v skutočnosti reč hlan1e o ' i-voji v 17. 
.1 18. stol'očí - to vyplý va z Kneplerovej 
snahy opísať výYoj meštiackej hudby od 
jej vý razných počiatkov) obísť také pod
statné mo menty, ako je skúmanie vývoja 
hudobného myslenia, hudobnej reči atď. 
Knepler, prania, i k tý mto otázkam prináša 
mnoho dôležitých poznatkov, najmä pokiaľ 
ide o ich spoločenskú podmienenosť, no 
práve z tohto hľadiska h y ich bolo treba 
skúmať ešte hlbšie. 

Posledná časť knihy má názov Lesk a 
bieda meštiackeho hudobného žh·ota a pri
náša a nalýzu postaYCrl ia hudobníka '" mo
dernej triednej spoločnosti, vzniku kapÍta
listickej tanečnej a zábavnej hudby, vzťahu 
hudobníka a meštiackej ideológie a problému 
romantizmu v hudbe. Uzatvára ju kapitolka, 
zhhíajúca všeobecné znaky kapitalistickej 
hudobnej kultúry. l táto časť knihy prináša 
po prvý raz sústm·nejší rozbor nmohých 
základných otázok vývoja meštiackej kultú
ry (nie všetkých; ch)·ba napr·. anal~·za ,·)·
voja meštiackeho koncertného života). 

Veľkou prednosťou Kneplerovej prácf• jP 
množstvo notoYých, obrazových a tex tových 
pramcnných citátov, ktoré autor nepoužíva 
iba ako ilustrácie, ale ako priamu súčasť 
s\·ojho výkladu. Naproti tomu pr·ácu 
s I. dielom Dejín hudby 19. storočia sťa
žuje to, že registre, poznámky a odkazy na 
pramene tu chý bajú (má ich priniesť II. 
diel, ktorý - dúfajme - nenef'há na seba 
dlho čakať). 

'Kneplerova práca o vývoji meštiackej 
hudobnej kultúry (ktorý sa časove nekry jc 
s názvom práce) je v istom zmysle zavŕše
ním práce nemeckých marxistických a sčasti 
aj meštiackych his torikov hudby o vývoji 
buržoáznej hudobnej kultúry (E. H. Meyer , 
L. Ballet, E. R ebling, E. Preussncr a i.). 
V modernej muzikologickej literatúre, naj
mä vzhľadom na práce buržoáznych báda-
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teľ ov o 19. storočí, znamenia rnctodicl"· i ma
ter·iálove (najmä zo sociologického hľadiska) 
kvalita tívny krok vpred - odlišnosť Knep
lcr·ovej koncepcie najlepšie vynikne. ak jeho 
prircu por·o,·náme s cenno u prúcou Alfreda 
Einsteina Die Romantik in d er· ~l usik 
( 'vYien 1950 : pr·ácn vyšla najprv v anglic
kom p reklade v ~ew Yorku 1947), repre
zctujúcou w ešLiacku hudobnú vedu. 

J e llf'sporné, že Kncplerova koncepcia de
jín hudby 19. storočia nie je bez p roblémov 
(úplnejšie ju budeme môcť posúdiť, keď 
vyjde ďalší zväzok, ktorý má byť venovaný 
Ra kúsku a ;\"'emccku, no najmä po dovŕšení 
celého diela, na ktoré budeme ešte asi 
dlhší čas čakať), no je autorovou veľkou zú
sluhou. že sa vlastne prv)• pokúsil o princi
piálnu revíziu ponímania dejín hudby a že 
svoju koncepciu, založenú na marxis
tickom pohľade na vývoj hudby , tak dô
kladne realizO\·al. 

lv 

*** 
V Státnej knižnici v Berline našli ruko

pis neznámej symfónie a klavírneho koncer
tu, ktoré skomponoval F eli.x :.\1endelssohn 
Bartholdy vo veku 14 rokov. 

*** 
Delegácia Sväzu so";etskych skladateľ ov 

na čele s tajomníkom Tichonom Chrcnniko
vom pozvala do So";etskeho sväzu Igora 
Stravinského. ktor)• v roku 1.962 bude v Mos
k ve dirigovať koncert pri pr-ílczitosti svoj ich 
80. narodenín. 

*** 
Na scéne milánskej Scaly s ,·eľkým úspe

chom u";cdli Prokofievov balet Popoluška. 
Hlavnú úlohu vytvorila mladá umelkyría 
Carla Fracci. 

*** 
V :Moskovskom sväze skladateľov prebie

hala dvojd1íová diskusia o problémoch fil
movej hudby, ktorej sa zúčastnili skladatelia 
i pracovníci filmových štúdií. Veľmi pod
netná diskusia vyniesla na povrch mnohé 
tvorivé a organizačné problémy, vysky tujúce 
sa v tejto oblasti, ktoré bude potrebné ur)•ch
lene vyriešiť aj v praxi. 

POZNAMKY K V. ROCNIKU ST.\1 

Oby1!ajne sa v ýkony najlepších súborov 
zo Slovenska na sú ťažiach poro\'Ilávajú s 
českými súbormi a podľa toho sa hovori o 
ich úrovni. Casto to , ·ychádza v neprospech 
slovensk)·ch súboro\·. Keby srne si však 
prezreli listinu víťazov tohoročného ústred
ného kola súťaže tvor ivosti mládeže, zistili 
by sme, že sú tam slovenské súboa·y zastú
pené čestne, ba v mnoh~rch prípadoch p re
vyšujú popredné české mládežnícke súbory 
(Technik napriklad predstilwl Vysokoškol
sl<ý súbor Z. Nejedlého a Fučíkovco,·) . Pri 
prepočít aní víťazo,· na percentá by IPnto 
fakt nebol natoľko v)-razný, ale aj podľa 
toho by sa dalo dokázať, že situácia v ama
térskych súboroch na Slovensku sn zlep
šuje a pomaly sa vyrovnáva rozdiel vo 
v)•konoch českých a slovensk~·ch súboro,-. 
To by mohlo vzbudiť dojem spokojnosti 
s terajším stavom. Nie že b y sme neboli 
spokojní, ale sú vari aj dôležitejšie veci 
ako poradie prvých troch súborov z ústrP.d
ní•ho kola, a p reto sn pokúsime povt>daf 
niečo o súťaži tvorivost i mlúdcže bez tohto 
poro,'Ilávania. 

Nebudeme zavádzať rc1' na zai'iatky \'. 
ročníka súťaže tvorivosti mládeže, hoci by 
sme ich mali spomenúť, lebo o súťaži sa 
obyčajne píše len od krajských kôl, keď 
v nej už vystupujú kvalitnejšie súbory. Tu 
sa už niekedy daj ú hodn'Jtiť koncepcie 
dirigentov, možno spomenúť problémy dr·a
maturgie, a to je uz na pohľad vefmi pekná 
úrovcr"i . Nezainteresovaní pozorovatelia m•'l
žu byť nadšení. Clún ky, ktoré napíšu, sú 
viac-menej priaznin~. Chceme pr·e to zrlóraz
niť fak t, že súťaz sa zai'ína uz oh ,·odnými 
kolami (ďulej sú okresné a až potom k raj
ské kolú), kde sa schádza v ef a m al ~•ch 
začínajúcich súboro, ·, k toré nemajú žiadne 
skúsenosti, nevedia nič o hudbe, alP chcú 
niečo robi ť, pál-i sa im prúca v súbore, a 
preto sa p r·ihlásili do súťúP . .\lnohé spie
vajú l<"n šlágre (v lepšom prípa de tie, 
ktoré počujú z ro;(hlasu) a ich predst;n -y 
o práci v súbore sú veľmi pestré. A tu, na 
týchto kolúch , sn ukážu hlavné nedostat
ky , tu hy bola potrebná pomoc, o týchto 
ťažkostiach b y sn m alo písať. Veď je to 
paradoxné, ze súborom, ktoré sa na ústr·cd
nom kole u miestia na poprerl n~·ch miestach , 
prideľujú sa poradcovia p re tie alebo oné 
problémy, hoci majú med;(i sebou veľa 
schopn)'ch ľudí, no o tie, ktoré túto pom oc 
m:jviac potrebujú, sa nik nestará. ~ebu
deme zavádza( reč na začiatky súťa~e, 
chceme však pripomenúť, že jej hlavná 
časť - tá najdôležitejšia - sa odohráva 

na najzapadlejsích ob,·odn)·cll kolách, kde 
prídu súbory, ktoré by chceli začať praco
vať. ale nevedia ako. Je ich viičSina a sú 
úpl;1c bez pomoci. Zo súťaže vypadnú po 
prvom alebo druhom vystúpení a k01nisia, 
ktoJ'<i ich hodnotila, nemá čas ef alej sa s n i
mi zaoberať, venuje sa t)·m súborom, ktoré 
postupuj ú do vyšších kôl. A tak sa stáva, 
ze súbory, k toré vznikl i z popudu súťaze 
1 vori ,·osti mládei:c, hnecľ po súťaži zanika
jú, lebo sa o ne nikto nestará, dokonca ani 
platení p racovníci CS.\.J a osvetových in 
štít úcií. Toto je nu·i najväčší nedostatok 
súťaže. Doter·az ešte stále n ie sme schopní 
tento obronk~- záuj em podchytiť a or·gan i
zai:ne upevniť v pra,·idelnej súboro\·ej cín
nosti. 

Y téme, k torá sa má :rÁ}obera( súťažou 
tvori,·osti mlúdei:e a hodnotif jej pri.e.beh, 
by sa dalo spomenúť veľa , ·ecí, no senozny 
rozhor by sa neuspokojil s mzsahom takí·
hoto čHnku. .\1alo hy sa napríklad písať 
o organizačnom zabezpeče1ú súťažných vy
stúpení, o práci porot. mali by sa spome
núC fin11nčné ťažkost i súborov, s ktorými 
je spojená ich účasť na vyšších kolách . 
nedostat očn)· zilujem s,·äzu slovensk)'ch 
sld adatcl'ov a p rofesionálnvch hudobnvch 
institúcií o súťaž a podobn~. Problémo; je 
tu naozaj veľa. Napr·íklad aj fakt, žé súťaž 
umožni súborom vystupovať pred novým 
obecenstvom, si zaslúži pozornosť. Veď to 
uie je taká jednoduchá vec. Súbory potre
bujú obecenstvo. .Jednotli,·cc si móže hrať 
sám pre seba, ale súbor s väčším počtom 
členov, ale sa chce udržať, musí vystupo
vať. A týchto možností vystupo,·ať majú 
amatérske súbory málo. Y okruhu svojho 
pôsobiska možu vystúpiť dvakrát, naj,·iac 
tr ik.r·át s t )·m istým programom. P ri ďalších 
vystúpeniach progr·arn obeccnst,·o unanrjc. 
Súbory hľadajú možnosti vystúpenia po 
okoli, narái:ajú však na veľkí• finan(·né 
fažkosti, a to ich odrádza od práC('. ~c
dostatok vystúpení zapríčinil aj rozpad v ia
cer )·ch súborov. Je to teda vážny problém, 
a kccf voláme po zdvojnásobení počtu 
účastnikov v f udo,·ej umclcckl'j t\·orivosti, 
treba uvažovať aj o možnostiach zvyšova
nia koncertných poduja~í a vystúpení, kde 
by súbory mohli ukázať p lody svojho úsilia 
obecenstvu , overiť si program a nadobud
núť skúsenosti. Zatia[ sa venuje pozornosť 
len t~·m najlepším, o ne sa starajú koncert
né agentúry. \'äčšina súhoroY však zápasí 
s veľk ~·rni ť:tzkosťami , nemá Yyhontj(rr" 
podmioenky pre svoju prácu a ostáva bez 
pomoci. Ak sa pozeráme na \'. ročník 
ST.\I , musíme zdôrazni(, že to bola význam
ná akcia, ktorá mobilizovala súbory k zvy-
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Z premiérového programu macl'arského umeleckého súboru SÚV ČSM .,Mladé srdcia" Foto: ČTK 

šovaniu umeleckej úrovne, nabádala ich k 
práci a dávala im možnosti porovnávať 
svoje v~rsledky s inými súbormi. Objavila 
nové talenty a zabezpečila desaťtisícom 
mládežníckych súborov vystupovať. Bola 
to rozhodne najväčšia akcia na podnietenie 
činnosti amatérskych súborov. Skoda, že sa 
na jej v)·sledky nenadviazalo. Neurobili sa 
napr. opatrenia, aby nové súbory po súťúi 
nezanikali, nezaistila sa odborná pomoc sú
borom pred a počas súťaže (či už formou 
inštruktorov, notových materiálov alebo 
aspoií metodick)·mi listami) atď. O týchto 
veciach by sn malo uvažovať už dnes, pred 
organizáciou budúcej súťaže. 

V období príprav budúcich ročníkov sú
ťaže by sa mala venovať vcľluí. pozornosť 
tiež školeniu vedúcich súborov. Je predsa 
známe, že bez odborného vedenia nemôže 
súbor dobre pracovať. Neschopný vedúci 
svojou neodbornosťou nielen odrádza čle
nov od práce, ale v mnohých prípadoch 
výslovne škodí, ba môže spôsobiť aj vážne 
organické poruchy (napr. v neodbornom 
vedení detského sboru n::t školách). Tieto 
známe pravdy potvrdil aj V. ročník STM. 
Ukázal, že bez odborného vedenia sa sú
bory ďalej nedostanú. 

O úrovni tohoročnej STi\f nemožno teda 
hovori( v superlatívoch. Okresné a krajské 
kolá ukázali veľké nedosta tky, väčšinou 
zavinené spomínanou zlou úrovňou diri
gentov. Bolo teda správne, že najmä v od
hore vokálnej hudby sa robil veľmi prísny 
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výber súborov pre postup do ústredného 
kola v Prahe. Očakávali sme, že konkuren
cia bude väčšia, a boli sme prekvapení, 
keď sa temer všetky spevácke súbory zo 
Slovenska, ktoré prišli do Prahy, umiestili 
na prvých troch miestach v svojich kate
góriách alebo dostali aspoň čestné uznanie. 
Množstvo cien nemusi však ešte hovoriť 
o kvalite. Interpretačná úrover'í súborov bo
la totiž veľmi slabá. Na dôkaz spome
nieme jeden príklad. Najlepšie súbory z 
:\[oravy, Slovenska a Súbor J. Fučíka uspo
riadali tri celovečerné reprezentačné kon
certy v rámci podujatí ústredného kola, no 
na všetkých týchto troch koncertoch ne
odznela ani jedna pieseň, ktorá by bola 
znintonovaná čisto. Veľmi poškodilo spevá
kom aj nevhodné uby tovanie, kde prechlad
li a nemohli podávať obvyklé výkony. J e 
zaujímavé, že ani pražské súbory nepodá
vali lepšie výkony. Išlo teda predsa o akýsi 
štandard a nebola to záležitosť ojedinelá. 

Ak by sa výsledky ústredného kola STM 
porovnávali mechanicky, ukázalo by sa, že 
naše súbory obstáli v Prahe pomerne 
úspešne. No s ich ú•·ovŤ•ou ešte nemôžeme 
byť spokojní. Piaty ročník STi\1 poskytol 
však mnoho dobr)rch impulzov, umožnil 
súborom besedy s odborníkmi po súťaž
ných vystúpeniach, odhalil organizačné ne-

. dostatky , upozornil na potreby odborného 
školenia vedúcich a pod. Toto všetko teraz 
čaká na využitie v praxi. 

Ivan Mačák 

VYDARENÝ SPEV ÄCI<Y FESTIVAL 
SúBOROV ĽUT V BRATISLAVE 

\' rámci osláv 40. výročia KSC pripravil 
Obvodný dom osvety-Nivy spevácky festival 
súborov ĽUT, ktorý sa uskutočnil v Ružovej 
záhrade Pa•·ku kultúry a oddychu dňa 21. 
mája t. r. 

V tomto utešenom prostredi, plnom ze
Jene a kvetov, našlo ycfa LratislaYských 
ob·čanov duševnú pohodu, ku ktorej nebolo 
skúpe ani počasie. Pred obecenstvo pred
stupoYal súbor za súborom. Boli to všetko 
súbory z obYodu Nivy. 

VystupoYali tu spevácke súbory ZK ROH 
SpráYa Bratislavskej dráhy, 12-ročná DZS 
z K vačaloYej ulice, DZS z Páleniska, DZS 
z Ružinova, Osvetová beseda Ružinov, sú
bor Dumka pri ZV ROH Státneho úradu 
dôchodkového zabezpečenia, závodný klub 
ROH pri CSPD, závodný klub Dopravného 
podniku mesta Bratislavy, závodný klub 
Západoslovenských tlačiarní a odborové uči
lište závodu 8. marca MDZ. V spoločnom 
programe vystúpil aj hudobno-spevácky sú
bor J. L. Bellu. 

Program speváckeho festivalu súborov 
ĽUT bol svedomite pripravený, o čom sved
čia nielen výkony sólistov, ale i všetkých 
súborov. Spevácky festival ukázal, ako naša 
pieseň zapúšťa korene do širok)•eh más 
našich pracujúcich, ktorí sa už neuspokoja 
s ľahšími fo•·mami piesne, ale siahajú po 
náročných skladbách, ktoré cvičia a pilujú, 
kým s nimi vystúpia na verejnosti. 

To bolo vidieť na prednese Chačaturia
no,·ej skladby O čom snívaj ú deti alebo 
Seidlovom Speve slobody, pri Sostakovičo
,·cj Piesni mieru, Dobiášovej piesni Príchod 
Cervenej armády a iných. 

Tešíme sa z tohto rastu našich súborov a 
do ďalšej práce im želáme ešte veľa ta
kých úspechov. 

-mo-

SVIDN1K - 1961 

Ústredný výbor Kultúrneho spolku ukra
jinských pracujúcich (KSUP) usporiadal v 
dJ'íoch 27.-28. mája 1961 Siedme slávnosti 
piesní a tancov vo Svidníku. Národopisné 
slávnosti sa konali v znamení osláv 40. 
výročia KSC a desaťročného trvania KSUPu. 
Vystúpenia 28 súborov sledovala v troch 
programoch hádam rekordná návšteva 
(ukázala dokonca, že pre takéto podujatia 
svidnícky amfiteáter v terajšej podobe už 
nepostačuje) l 

Sobouíajší program sa začal spoločn)'1Tl 
vystúpením pionierskych speváckych súbo-

rov. Za vedenia sbormajstra J. Cimboru 
predniesli spojené detské sbory ukrajinskú 
ľudovú piese•'í "Nova Makovicja" v úprave 
St. Ladižinského. I keď by si spoločné vy
stúpenie žiadalo sústavnejšiu prípravu, toto 
číslo predsa vhodne zapadlo do rámca sláv
ností. K)'ffi spevácke súbory mali v reper• 
toári úpravy ľudových piesní, repertoár 
tanečn)·ch súborov priniesol okrem tradič
ného tanečného prejavu i súčasnú tematiku 
(radostný život detí v socialistickej vlasti, 
vďaka strane a vláde za učebnice, práca na 
dmžstevnom poli a pod.). Vecer posky tli 
priestory svidníckeho amfiteátra príležitosť 
na prehliadku pestrých krojov, spevov a 
tancov na ľudovej veselici. 

V nedeľu dopoludnia privítali účastníci 
slávností delegáciu Krajského výboru KSS 
v Košiciach i početn)·ch hosti. Druhý prog
ram opäť patril spoločnému vystúpeniu 
speváckych súborov. Spojené miešané sbo
ry pod vedením J . Kosťuka zaspievali 
"Kantátu o strane" Program spestrili pri
zvané súbory: vojenský súbor "Letka" z 
Prešova a súbor "Carníca" z Košíc. Do 
programu však nebola vhodne zaradená 
"Sláčiková suita" Juraja Kosťuka (bola 
predvedená prvá časť spojenými orchestrami, 
ktoré ukázali svoju nejednotnú úrove1'í. a 
nepostačujúcu prípravu). Tretí program (ne
deľa popoludní) obohatili hosťujúce súbory: 
Umelecký súbor závodu na výrobu nábytku 
z Užhorodu, maďarský súbor zo Saiárikova 
a poľský z Ceského Tčšína . 

Je potešiteľné, že úroveľí tohoročných ná
rodopisn)•ch slávností vo Svidníku značne 
prevyšovala predchádzajúce: Zistili sme však, 
že sa neprávom podceňuje hudobný folklór, 
sprievodná hudobná zložka je slabá, sbo
rový prejav sa sústreďuje na jednoduché 
úpravy (väčšinou pochádzajú od sbormaj
strov-praktikov) ľudových piesní. Súčasná 
tematika sa dostala iba do tanečných preja
vov. Skoda, že jednotlivé programy sa od 
seba podstatne flelíšia (diváci majú dojem, 
že pokračuje vlastne jediný program). VeT
kým prínosom boli spoločné vystúpenia spe
váckych sborov - odporúčali by sme však 
rozšíriť repertoár (aspo•1 o 2-3 piesne, no 
nielen ľudové!) a venovať osobitnú starost
livosť príprave. 

40. výročie KSC je mocným impulzom 
i pre činnosť v oblasti ľudovej umeleckej 
tvorivosti. Veď aj tohoročné národopisné 
slávnosti vo Svidníku presvedčivo ukázali 
umelecký aj ideový vzostup umeleckých sú
borov ukrajinských pracujúcich na východ
nom Slovensku. 

Ľudo Beleš 
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l'ofsk)• skladateľ Witold Lutoslawski skom
ponoval nové dielo, na:;:vané Benátske hry 
(Jcux vcnetiens). Dielo má 3 časti s výraz
nou architektonickou stavbou, plné živeln)•ch 
výbuchov a energie. Vyniká najmä maj
strovskou hrou inštrumentálnych farieb, 
pestrou kaleidoskopickou hudobnou faktúrou 
a svojskou polyfóniou. 

*** 
OZ.\' AM 

Základná hudobná škola v Krompachoch 
obsadl jedno miesto učiteľa hry na harmo
niku a jedno miesto učiteľa hudobnej náuky 
s kombináciou. Zenatý uchádzač má rodin
ný by t zabezpečený, slobodn)• uby tovanie 
v slobodárni. Ziadosti zašlite do 31. augusta 
1961 na riaditeľstvo Základnej hudobnej 
školy, námestie Slobody č. 6, Krompachy. 

*** 
Státne konzert,·atórium , . Ostrave prijíma 
uchadzačov o štúdium hr·y na gy taru, ktoré 
sa začne v šk. roku 1961/ 1962. Prihlášky na 
štúdium zašlite do 30. júla 1961 riaditeľstvu 
Státneho konzerva tór·ia , . Ostrave, Hrabäko
Ya č-.1. tel. 247 32. 

*** 
Hudobná škola , . Poprade obsadí od 1. 

septembra 1961 d\·c miesta - učiteľky hry 
na harmoniku. Ziadosti s potrebnými do
kladmi zašlite na adresu: Hudobná skola, 
Poprad. 

*** 
Reilitclství KonzcrTatoi'e v OstraYČ vypisuje 
konkurzy na obsazeni techto míst : 

2 učitele obligátního ltlavíru 
korepetitom pro instrumcntální a pe
vecké oddeleni 
učitele hry na kytaru. 

K ží1dosti vedie dokladft prokazujících splne
ní podminek pro vznik pracovního pomčru 
podle§ 6 odst. 1. písm. a (-c) zák. č. 66/1950 
Sh. pi·ipojí žadatelé životopis, overený opis 
absolutoria konzervatofe, AMU, JAMU nebo 
VSM U a doklady o umiHecké a pedagogické 
činnosti. Rádnč doložené žádosti podejte do 
25. VII. 1961 ŕeditelství Konzervatoi'e v 
Ostra,·e, Ostrava J., Hrahákova č. 1. 
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Umelecká súťaž k 20. výročiu čSSR 
Vláda českos lovenskej socialistickej republiky vy

pisuje na počesť 40. výročia založenia Komunls· 
tickej s trany českoslove<lska 

umeleckú súťaž k 20. výročiu ČSSR. 
Cieľom umeleckej súťaže k 20. výročiu ČSSR 

je spojenie umeleckej tvorby, zobrazujúcej pravdi
vo život näšho pracujúceho ľudu s jeho úsilím 
0 vybudovanie vyspelej socialistickej spoločnosti, 
diela o umení, ktor~ pomähajú pretvärať a vychová
vať človeka pre uskutočnenie veľkých komunistic
kých pers pektív. positňujúclch boj za mier, za 
šťastné spolunailvanie všetkých fudl v duchu pro
letárskeho internacionalizmu. 

Súťaž sa vypisuje aj n a diela, ktoré svojou ume
leckou formou budú tlmočiť bojovú históriu Ko
munistickej strany Ces koslovenska, vzťah n äšho 
ľudu k närodom Sovietskeho sväzu a verné spolo
čenstvo národov a štlitov socialistickej sústavy. 
Súťaž sa vypisuje v týchto odboroch: 
I. Literárna a dramatická tvorba. ll . Hudba, 111. 

Výtvarné umenie . IV. Architektúra. V. D ivadlo (in
scenácia a uskutočnené predstavenie , zodpovedajúce 
ideovému zameraniu •úfaže ). Vl. Film. VII. Vedec
kokritické práce. 

A. SPOLOCN~ PODMIENKY 
l. Súťaž je verejná a n eanonymná. Môže sa na 

nej zúčastniť každý občan československej socia
lis tickej republiky. 

ll . Hta.vným vyplsovateľom súťare je vláda re
publiky a organizuje ju Ministerstvo školstva a 
kultúry. V rámci súťaže vyhlásia mlnlstersl\•á. Ú· 
stredné úrady. národné výbory, závody a spoločen
ské organizácie ako čiastkoví vypisovatella konkrét 
ne tematické ú lohy a závažné čiastkové súťaže. 
Tieto úlohy sa stanovia v rámci ideového zamera
nia súťaže a najmä v architektúre v súlade s 
rozvojom národného hospodärstva ČSSR a rastú· 
ciml kultúrnymi potrebami širokých vrstiev našich 
pracujúcich. 

Minis terstvá. ústredné ú r ady. národné výbory. 
zá\'ody a spoločenské organizácie môžu okrem 
konkré tne vypísaných tema tických úloh a čiastko
vých súťaii objednať umelecké diela vo vietkých 
súťa 'nS·ch odboroch. ktorS•ch tematiku alebo za
mýšľaný spôsob použitia ohlásia. Diela . predložené 
na tieto objednávky n odporúčané hlavnou poro
tou sú však povinné odkúpiť po výšku objednáv
ky. Zástupcovia čiastkových vypisovateľov zúčast· 
nia sa na r okovani odborných súťažných por ôt pri 
posudzovaní diel predložených na ulohy súťaže. 
ktoré vypísali. 

111. Term l n na od o v zda n le s úfa ž. 
n ý c h p r á c j e 3 O. s e p t e m b e r l 9 6 4. 

C e l k o v é s ú t a ž n é v ý s l e d k y s a v Y
h l ä s i a 9. V. l 9 6 5. 
Čiastkoví vypisovatella môl:u pre niektoré väžnP. 

tematické úlohy a čiastkové súťaže stanoviť so sú
hlasom hlavnej poroty zvláštny termln pre pred
loženie umeleckých diel a návrhov. 

V rámci umeleckej súťaže k 20. výročiu čSSR 
budú prebiehať tieto čiastkové sútaže so zv!Utnym 
dátumom na. predloženie diela a udelenim čiastko
vých cien. 

l . a ) Pre d iela. ktoré autori zahtAs!a ako mani
festačné záväzk:.- v rámci súťaže k 15. výročiu 
vzniku ľudovodemokratickej čSR a súčasne aj k 
40. výročiu KSČ. bude 
u z A v l e r k " 30. mAja 1961 a hodnotenie sa vy
koná do troch mes iacov po uzávierke. 

h) Pre menšie literárne formy (rcnprävky, zbier
ky rozprávok a hAs ni a d ivadelné hry) na témy 
hlst6r le Komunistickej strany Ceskoslovenska bude 
u z á v l e r k a 15. februára 1962 a výsledky sa 
vyhlästa do 9. V. 1~2. 

2. Pre všetky druhy literárnej a dramatickej 
tvorby. hudobné skladby a texty piesni. filmové 
rozpriivky na tému .. Viťamý február 1948" a ,.15 
r okov od víťazného februära 1948" bude 
u z á v i e r k a 31. októbra 1962 a výsledky sa 
vyhläsia 25. ll. 1963. 

3. Pre mmové rozprlvky bude 
u z 4 v l e r k a 31. mAja 1962. Hodnotenie a oce
nenie filmových rozprävok vykoná sa do troch me
siacov po uzávierke. Vlťazné filmové rozprávky vy
volané súťažou sa budú odporúčať čs . filmu spracovať 
na scenár a ďalej realizovať tak. aby v konečnom 
súťažnom termíne (30. september 1964) mohli byt 
hodnotené alebo vo forme dokončených filmov ate
bo konečných seen á rov. 

4. Pre operné libr etá (vrátane opern ých a ba let
ných libriet na tému •• Vlťazný február 1948" a 
" 15. rokov od vlfazného februára 1948"), spevo
herné a baletné libretá bude 
u z á v l e r k a 31. mája 1962. 
V!ťamé diela sa odovzdajú Sväzu čs . hudobných 

skladateľov, ktorý v dohode s autorom libreta bude 
odporúčať skladateľa tak, aby sa vznik hotových o
perných . spevoherných a baletných diel umožnil 
do konečnej u závierky súťaže . 

S. Súťaž na všetky druhy detskej literatúry, 
u z 4 v l e r k y pre odovzdanie súťažných prác bu
d ú: 

a) lcnlhy pre deti od 6-9 rokov - 30. novem
ber 1961. 

b) knihy pre deti a mlädež vyššieho veku (10-
- 15 rokov) - l. marca 1962, 

c) knihy umelecko-náučné pre mládež - 1. mar
ca 1962. 

Podrobné podmienky pre túto súťa.i vydävajú sa 
zvlášť. . 

Obdobných čiastkových súťaži moino v rámci 
umeleckej súťaže k 20. výročiu ČSSR vyplsaf 
aj viac. Podmienkou je. že každá čiastková súťaž 
musi tematicky zapadať do niektorého z odborov 
umeleckej súťaže k 20. výročiu CSSR a že cie
le. ktoré čiastková súťaž s leduje, zodpovedajú ide
ové mu zameraniu tejto súťaže. Vyp!sanle ďalšieh 
člastl<ových súťaži vykoná sa spoločne so zver ej
nenlm tematických úloh . t. j . do 31 júla 1961, 
a lebo v nutných prlpadoch. keď sa potreba takej 
súťaie ukáže neskorš ie, aj dodatočne zvldštnym o
známentm v prísluš nej odbornej tlači a prostred
nictvom zvláštnych zpräv umeleckých sväzov a 
fondov. Najneskor lil termín uzávierky, ktorý mož
no stanoviť pre predloženie prác na tematick~ ú
lohy a čiastkové súťaže. je termln uzávierky ce
lej súťaže. t. j. 30. s eptember 1964. 

Viťazným d ie lom zo všetkých čiastkových súťaži 
možno udeliť aj hlavnú cenu súťaže k 20. výrol'lu 
ČSSR . Ak sa autorom . ktor! v čiastkovej etape zvl
ťazUI, v závere h lavn ej jubilejnej súťaže prizná n ie
ktorá z hlavných cien, vyššia ako cena, ktorú dostali 
v čiastkovej súťaži . vyplatí sa Im rozdiel medzi obo
ma cenami. 

IV. Diela treba do súťaže predložiť t ak . ako je 
určené pre každý súťažný odbor vo zvlälitnych od
dieloch podmienok. Autori môžu predložiť ten die
la neuverejnené (t. j. ktoré neboll vystavené. vy
dan é alebo v prevádzke) pred 14. májom 1961 a 
ktoré n eboli zadané d o nijakej Inej súťaie. 

Oo súťaže možno za.. tať aj diela kolektlvne; pre 
každé takéto d ielo musia však spoluautori splno
mocniť jednu osobu. ktorá dielo prlhlbt a bude 
ho zastupovať pred porotou. Jeden autor môže pri
hlásiť do súťaže aj viac diel. 

V. Rozpätie hlavných súťažných cien je 5.000 -
-20.000 Kčs. Okrem týchto cien môže hlavná po
rota odmeniť aj také diela. ktoré nedostanú nie
ktorú z hlavných c ien, s umami niže 5.000 Kčs. 

čiastkoví vyplsovatella udelia úspeJným dielam, 
predloženým na nimi vyp!sané tematické úloby a le
bo čiastkové súťaže. ceny (člastkovl' ceny). k toré 
pri vyhlásení úloh v súťail určili. Čiastkové ceny 
spr avid la nepresiahnu 5.000 Kčs (výnimku môžu 
tvoriť ceny za dielo na úlohy. vyžadujúce zviAlit 
náročné a rozsiahle práce) a možno Ich za jednu 
tematickú úlohu udeliť aj viac. 

Ak čiastkový vyplsovater urč[! prl n iektorej te
matickej úlohe alebo prl čiastkových súťažiach 
zvlištny termln pre predlofenie prác . udeli ceny, 
ktoré vyhlásil pre t ieto úlohy. a lebo ceny, ktoré 



.,.. odporúčala porota, bneof. Ospelufm dielam, 
ktod odm..,lll tfmlto ce1181111 j!jastkovébo VJPI
aovatera ( i!laatkové cen7) vo zviUtn7cb termlnocb, 
moino udeliť roka 118~ aj alektorú z hlavnjch 
elea. Autorovi sa potom VJPiatl rozdiel medzi ce
nou i!lastkovou a lllavnou. 

Vl. Súťaž riadi a o udelen! cien na uiYrh od
borufch porôt jednotllvjch sútažnjcb odborov roz
hoduje hlavni porota sútaže. Predseda: Fraatliek 
Kahuda, minister ikolstva a · kultúrJ. 

Podpredseda: Vasil BUak, 'minister poverealk 
SNil pre ikolstvo a kultúru. 

Clenovla: Nirodni umelk7iia Marie Majerovi, 
predsednli!ka odbornej poro!J pre literatúru a dra
matickú tvorbu, nirodný umelec Eageu Suchoii, 
predseda odbornej poroty pre .hudbu, Jlf! Go«r, 
predseda odbornej porot7 pre arellltektúru, úrod
aj umelec Jaa Skoda, predseda odbornej porot7 
pre divadelnú lnsceniclu, Pavol Dubovský, pred
seda odborne j poroty pre film. akademik Ladlslu 
Ston, preds .... odbornej poro!J pre vedecko-krltle
k6 price, úrodný amelec Andrej Bagar, Tibor 
Birtfa7, Viclav DobW, zaslúžllf umelec Oto Ec
kert, Gustav Hnllli!ka, Mllol Krno, JIH Pauer, ni
rodnt umelec Karel Pokornf, Karol Ros enhaum, 
Oldflcb Starj, Zdenik Urban, zaslúžllj umelec A
doU Zibranskj, taj011111lk sútaže Vladimir Klapka. 

Umelecké diela, ktorých bodaotenle spadi do 
pélsohoos tl vlacer;ýcb porôt, hodnoti komisia zlo
ženi zo zistupcov tjchto porôt a odporúča spôsob 
ocenenia odbornej porote, do ktorej odboru dielo 
patri. Sporné ot6zk7 medzi odbornfml porotaml 
rozhodne hlavni porota. 

VIl. Clenovla sútažnjcb porôt môžu sa zúčast
niť súťaže ako autori. leb price aa budú posudzo
vať bez prltomnostl aatora. 

VIli. Pri M~K zriatfuje sa sekretarlit súfaia, 
ktorj bude vybavovať orgllllizačné • admlnlstra
tlvne price hlavnej poro!J, organizovať s t7k a 
i!lastkovjml porotaml, prljlmat diela zaslané do 
aúfaie a pln it ostatné úioh7, staaoveué podmien-
kami sútaže. · 

Adresa: Sekretarlit umeleckej s útaže, Praha 1 -
Mali Strana, Valditejnsk6 nim. i!. 4, tele16u 
106-41. 

B. ZVLÁSTNE PODMIENKY PRE JEDNOTLirt 
SOŤA.tN€ ODBORY 

ll. HUDBA 

L Siifai aa vn>lsuje pre hadobllodramatlcké die
la (opera, opereta, balet, Jara so spevmi a taaca
ml, spevohra) s,mfonlcké diela (symfónia, sJIII
fonletta, s,mlonlcki bise6, predohra a pod.), ver
kf vokilne diela (oratórli, kauti!J). rozsleble die
la a capella, komorné diela vletkýcb žiarov ID
i trumentilne l vokilne), mal6 tormJ. 
Súťaž môfe zebr6ovať aj hudobllú !Dterpreticla, 

poklal bade zyfiJ( ",plseni v uri!enjch kateg6-
rllcb. 

Fllmovi hudba sa neposudzuje ako samostatn6 
aiitažné dielo, ala len ako zložka fllmoribo diela 
pri jeho celkovom hodnoteni. 

2. Predložené diala· posúdi a ÚYrhJ na ocene
ala ",pracuje odborni porota pre odbor hudba " 
tomto zloženi: 

Predseda: nirodnt umelec Eugeii Sucho6. 
Claeovla: Jan Zdenik Bartol, Oto Fereaeq, Ce

nik Gardavokf, Teodor Hlrner, zaslúžllj ul!lter 
Emil Hlobil, Vie lav Holzknecht, · Jaroslav Hurt, 
Fraatli ek Jllek, Josef Kalnar. Jan Ka pr, Dazlder 
Kardoi, Guatay KfiYIDka, Emil Kub6t, Otmar Mi
ella, Juraj WIJ1l8rlk, Alel<Ulder WOJZU, AndreJ 
Oi!euil. Jan Sei del, Jose! Stalllslu. Tajomnlk: Vic
lay Felix. 

3. Ocen ... é hudobaé d iela sa odponičajú wnelec
kfm telasim a orgaalziclim prednoetue do pre
vidzkJ. 

t. Sútažné diela treba predložiť v koae&om :me
nl (v paril túre do 30. septembra 1113 a 'lfalm
kou diel hudobaodramatlckjcla, ktoré treba pnd
loflt do 30. septembra U6t, alebo vo nWtn7cla 
termínoch, poklaf takéto term1D7 budú pri Jed
notlivých tematlckfch úlolaicb alebo ~lastkovjch 
súťažiach staaoven6. Pri hudohoodramatlcktcb, 
vel'kjcb vokiln)'cla dielach a vokilnosJmlO&Ickjch 
skladblich predloži autor partitúru, klavlrnJ vj(eb a 
2 znenia libreta alebo textu. Pri ostatu;ýcb vokiiDJCb 
dielach predloži tlel dve znenia textu. Autor pred
loži dielo poklar možno vo Ylacerjch exempliroch. 

Autorské priva zostAvajú zachovalé. Naodmene
né diela budú autorom vdtené do itJZoch mesia
cov po vyblisenl vjsledku súťaže. 

VIl. DIELA VEDECKa A KRITICU 

1. Súťaž sa VJPisuJe pre vedecké diela, · poJed· 
...Ua a state z literatúr,. a wnellla detkjeb od
borov Yritaae archltektúrJ, ktoré spraconll Jed
notlivci aj kolektlvJ. 

Súťažiaci môžu sl nllt aime!J podla vlastnélae 
rozhodnutia a ziujmu. Do pozornosti autorov od
porúča sa najmä tito tematika: Teoretické a kri
tické diela o súčasnom umeul, diela, ktoré mar
xlstlckJ rleila dôležité estetlck6, kritické l histo
rické otizk7, o vývine socialistickej llteratúr7 a 
umenia vritaae archltektúr7, otizk7 aoclallstlckého 
r eallzma - jeho vjvln v literatúre a v jednotll
v;ýcb odboroch umenia vrit.,e arclaltektúrJ, otiz
ky literatúry a umenia v obdobi prechodu od kapi
talizmu k socializmu, spoločeuski !UJ>kcla umenia, 
podiel svetového aizoru vo vývine umenia a prob
lém met6d7 a osobnosti " umeleckej tvorbe vt
mačnýcb osobitosti, funkcia socialistickej krltlk7, 
ktoré marxlstlck7 hodnotia Yjmai!né zjav7 aiilae 
l svetového umenia a pomôžu objasňovať zikladn6 
otizky Di i ho umenia a ved7, čim bad ú pomibat 
aj súčasnej umeleckej tvorbe, otizk7 fudovej u
meleckej tvorivosti vo vzťahu k tradlclim rudovébo 
umenia, k j elae uovodobtm spoločea.skjm podmien
kam a vfvlnovfm možnostiam, hlstorlcko-krltlek6 
SJDtetlcké diela, podivajúce obraz v;ývlnu novodo
bého umenia. 

Do súťaže možno .ratej zaslať súborJ prllelltost
nfch kritických stati, sledujúcich sústavne vývin 
v určitom umeleckom odbore v obdobi sútaže 
(11161-1184). 

2. Price pos6dl a ninb7 na oclmenen7 VJPracuje 
odbo mi porota: 

Predseda: akademik Ladislav StoU. 
Clenovla: Frantllek Burlinek, Fnntliek Ceruf, 

Miloš Fiala, Karel Honzlk, Branislav Choma, Jaro
s lav Jlrinek, Miloslav Kllvar, Jan Kopeckj, Jozef 
Kresinek. Zdenik Lakom;ý. Lubomlr Llnlaart, Miro
slav Mli!ko. Jaromlr Neumau, Viclav Peliiek, Lu
dek Pulcman, Antonia S7cbra, Jaa !ltern, Fraatliek 
Todt, Miloš Tomi!lk, Jlf! Ulman. Tajomnlk: Jaro
mir Kublček. 

3. Ohodnotené d iela sa budú odporúi!ať na VJdaule 
prlsluiDjm nakladatefstvim alebo sa budú Inak Ybod
ne publikovať. Autorské priva zostivajú zarui!en6. 

t . Súťažné d iela predložia autori v troch exem
pliroch sekretarlitu sútaže do 30. septembra 11M 
alebo " termlnocb uri!eD;ých zvléiť pre jednotlld 
tematické úlohy čiastkovej sútaže. Neodmenené ru
koplsJ sa n6tla do ltJroch mesiacov po v71ll'
senl ytsledkoy sútaže. 

HLAVN& POROTA 
UMELECKEJ SOŤ.A%E K 21. vfROCIU cs• 

slovenská 



Drcížáansl>é dychové h 'l'it!leto na Letnom festi•·ale /;umomei hudby v Bratislave 
Foto: Smotlák 

l 
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Juraj Mlynárik 

Ľudové školy umenia centrá estetickej 
výchovy mládeže a pracujúcich 

Pre posilnenie estetickej výchovy mládeže a pracujúcich zriadia sa ľudové šk<Sly 
umenia, ktoré sa budú starať o rozvoj umeleckej tvorivosti ľudu, budú vyhľa

dávať a vychovávať talenty. 

(Z uznesenia OV KSC " 0 tesnom spoiení školy so :.ivotom a ďalšom rozvoii 
výchovy a vzdelania" ) 

Pokrokovým ľuďom na celom svete je známa Marxova myšlienka, že spo
ločnosť si vždy rieši také úlohy, na ktoré jej stačia jej materiálne a duchovné 
sily. Dnes pred tretinou ľudstva, ku ktorej tiež patríme, stojí už reálny cieľ : 
premeniť jeho odveký sen - lwmunizmus v skutočnosť. 

Dva nosné piliere tejto spoločnosti u nás - materiálnotechnickú základňu 
a tomu zodpovedajúci rast uvedomenia pracujúcich - kladieme tretím päť
ročným hospodárskym plánom a nástupom do záverečnej fázy socialistickej 
kultúrnej revolúcie ako nástroja výchovy človeka, ktorého základný m článkom 
morálneho kódexu je bezmedzná oddanosť veci socializmu a všestranne 
aktívna účasť na jeho budovaní. 

Významnú pozitívnu úlohu pri formovaní človeka vyspelej socialistickej 
a komunistickej spoločnosti má literatúra a umenie. 

Treba však ešte vždy dať za pravdu názorom, že vo výchovnom využití 
umenia máme ešte dostatok "skrytých, nevyužitýc'h rezerv" . Je to jednak preto 
(načo tu tajiť) , že našu skutočnosť sme doteraz vedeli lepšie budovať ako ospie
vať, a potom tiež preto, že šestnásť rokov vlády robotníckej triedy nestačilo 
na úplné odstránenie pozostatkov tej vedomej bariéry, ktorú ako produkt 
zotročujúcej deľby práce, ideologického ohlupovania a malomeštiackeho ne
vkusu postavil kapitalizmus medzi skutočné duchovné hodnoty ľudstva a masy 
zotročených a ponížených ľudí. Preto tiež súčasnú etapu našej kultúrnej revo
lúcie charakterizuje ú s i l i e o p r e k o n a n i e v p l y v u b u r ž o á z n e j 
i d e o l ó g i e, o v š e !i t r a n n é r o z š i r o v a n i e k o m u n i s t i c k ý c h 
i d e í, o d e f i n i t í v n e v í ť a z s t v o s o c i a l i s t i c k e j p r o l e -
tá r s k e j k u l túry. 
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Z vystúpenia Lúčnice Foto: !lmotlá k 

Pritom celý tento obrodný, renesančný prúd proletárskej kultúry v oblasti 
umenia chápeme ako dialektickú zdvislosť umenia od ľudu a ľudu od umenia. 
Mimo tohto vzťahu nevzíde dohrá úroda ani n a jednej strane. Z toho istého 
zorného uhla pristupujeme tiež k problému výchovy umením a výchovy 
k umeniu v súvislosti so zakladanými ľudovými školami umenia . 

Do bohatého a organizačne vcelku dosť členitého organizmu n~šej výchov
nej sústavy pribudne od začiatku tohto školského roku, a to n a základe uzne
senia ÚV KSC, ďalší článok: ľud o v é š k o l y um e ni a. Prípravy na ich 
založenie sa dostali už tak ďaleko , že od 1. septembra 1961 okrem n eúplných 
ľudových škôl umenia (poväčšine ako ich hudobné aleb o výtvarné odbory) 
otvoria sa v každom kraji 1-2 komplexné ľudové školy umenia, ktoré sa budú 
členiť na odbor hudobný , literárny a recitačný, výtvarný, tanečný, dramatický 
(divadelný a b ábkový). Pričom sa počíta s tým, že do roku 1970 bude takáto 
kompletná ľudová škola umenia v k<.~ždom okrese. 

Tomu, kto sa zbavil tradičného spôsobu nazerania n a školskú problema
tiku, nebude ťažko pochopiť zmysel a poslanie ľ!J,dových škôl umenia. Treba 
ho vidieť v tom novom, čím sa tieto školy líšia od terajších základných hu
dobných a v}·tvarný ch škôl, ale n ajmä od podobných zariadení l. buržoáznej 
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. publiky.' O tom, že no v ý m. ~a tu však nerozumie a b so lútn e nego-
1.e ·ic doteraJ·ších vy' sledkov· všeobecnovzdelávacieho umeleckého školstva, 
\ a ll .... . b' d •v• h ' . ·edcí to že ľudové školy ume!Qa vznikajú pnamo na aze oteraJSIC • za-
t~adn~·clľ hudobných a v)·tvarn) rch škôl a nadv~zujú na. ne a~ pre~ran_ím ~na 
prechodn)· čas) ich učebných pláno_v_ a osnov .. Zak.ony dwlek~~kr ' :yvoJa vsalt 
aj tu presadzujú svoje : vyj s ť z pozltlvnyc~.~ysledKo:V ~o teraJ:_eJ sustavy, pre
hÍbi ť ich a prepracoYať hlavne v smere uzs1eho spoJ ema so z1votom a p otre- . 
bami našej socialistickej spoločnosti , a tak urobiť z nových škôl v k a ž do m 
o kr ese ce ntr u m um e l ec k e j v)• c h ovy ml á d eže a um e 
l e c k é h o ž i v o t a o k r e s u. 

Centrum umeleckej v ýchovy mládef.e a umeleckého živ ota okresLt - to sú 
ľudové šlw ly wnenia. 
Ľudové školy umenia majú za cieľ rozvíjať umelecké vlohy, schopnosti 

a nadanie svojich žiakov, prehlbovať v nich estetické cítenie a zá~jem o _hod~ 
notné umenie a učiť ich toto umenie správne chápať a hodnotiť . Rob1a_ ~o 
spraYidla na širšej základni a v podstate aj inými metódami ako doteraJŠie 
základné hudobné a výtvarné školy . Tým, že k dotera jším _dv~m o~bo~om 
pribudnú ďalšie tr~ (l~nečný, liter~rn?' a reci~čný, dram~tiCky) , pr~s~1:va 
[udová škola umema v1ac k harmoruckemu rozVOJU osobnosti , ako to pľlpusťal 
doterajší systém, a zasa. tým, že. sa tu. e~tel~~~á y~·choYa stáv~. v~ch?~ou .dô
sledne záujmoYou, ro::.ví1a metodtclr.y calwefSW a cwľavedomefste mdwtdualne 
schopnosti a' sklony žiaka v tom. odbore ~unen ia, na. kt01·ý ~á zvlášť. vlo~y~ . 
Takto možno zámernejšie rozvíjať talent Žiakov a z mch zvlasť nadanych t_tez 
pripravovať na ďalšie odborné umelecké vzdela~ie .. Dôrazom n.~ !~to tv_o~Ivú 
dastnosť ľudskej osobnosti ľudo\·é školy umema Jednak rozVIJaJU pozitivne 
piTky doterajších základn)·ch hudobn),_ch a v)·tvar~)rch škôl, _j ednak defini~ívne 
zúčtovávajú s poslednými výhonkam1 buržoázneJ pedag~giky, v obl_asli hu
dobnej napr. aplikovanej tézou o ~~tí vn ej _a. r_eceptívneJ. hudo~n~stl, po.cn:a 
ktorej sú jedni sch opní hudbu len priJÍmať a mt JU zas tvoriť (burzoazna teoria 

0 tvorivých a netvor iv)rch typoch). Vyhľadávanie ui?eleckých tal_ent?:" sa tak~o 
dostane na oveľa širšiu základňu , bude odstránena doteraz exisluJUC~ nevy
hoda detí robotníkov, roľníkov, ako aj vidieckej inteligencie, ktoré SVOJe um~
lecké nadanie nemohli pestovať v takom priaznivom prostredí, aké posky tuJÚ 
,·efké mestá. 

V ybudovaním ľudových škôl um enia bude teda vyhľadávanie urr~;elechých 
talentov podstatne zdemoltratizované, rozšírené a dostane systematLcký cha-
rakter. · 

Napriek tomuto významnér~:m prínosu do_ :ystematick~j príp~avy budúcic~ 
profesionálnych umelcov musta v šak ľudove skoi~ umema zasta':ať prvor~du 
úlohu: b y ť pr o s tr i e dk om v še str a nn e h_o ro z v oJ a a kt l v
n e h 0 u m e·l ec k é h o am a t ér s k e h o p r e J a v u. Od absolventa'~ 
t\rchto škôl sa očakáva, že budú hlavnými oporami rozvoja ľudovej umeleckeJ. 
t;,oriv osti a pomocníkmi pri zvyšovaní jej kvalitatívnej úro~ne, povolaným~ 
honzultantmi ľudu v o viacerých umeleckých otázlwch, dôlezLtých pre rozVOf 
cellwvého Ttultúrneho života ·.'okresu. Bez tohto politicky a odborne dobre 
pripravovaného kádru si nevieme predstaviť prácu kultúrnych klubov v závo-
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doch a v JRD, činnosť amatérskych symfonických o1·chestrov, amatérskych 
divadiel atď. 

Ľudové školy umenia budú teda prispievať k tomu, aby pracujúci človek, 
ktorý už dnes má široké možnosti získať odbornú vedeckú a technickú kvali
fikáciu, mohol súčasne v rovnakej miere pestovať aj umeleckú činnosť a roz
víjať ju hlavne v smere aktívneho prejavu. Nielen preto, že "najúčinnejšie 
sa umelecký zmysel rozvíja ... aspoľí. e l e ment á rn y m tvorením" (Tep
lov), ale najmä preto, že na konci tohto úsilia stojí človek vyzbrojený takými 
vlastnosťami a schopnosťami, ktoré z neho robia nielen objekt, ale aj subjekt 
wneleckého tvorivého procesu. A t o j e n i e l e n p o t r e b n é, a l e 
n u t n é v č a s o c h, k e ď s a h a r m o n i c k á r o z u m o v á, p r a -
c o v n á, m o r á l n a a e s t e t i c k á v ý c h o v a s t á v a z á k l a d n o u 
podmi en kou ďalšieho postupu na ceste ku komuniz
mu. 

Ale od ľudových škôl umenia očakávame ešte viac. Majú sa stať nielen 
kultúrnymi zariadeniami slúžiacimi umeleckej výchove ľudu a centrami kul
túrneho života okresu, ale aj prostriedkom, pomocou ktorého sa stovky profe
sionálnych umelcov-pedagógov čo najviac priblížia ľudu a budú pôsobiť priamo 
v jeho strede. Očakáva sa, že ich tvorba, ovplyvňovaná oveľa viac ako doteraz 
priamym stykom s pracujúcimi, bude významným obohatením socialistického 
a realistického umenia. 

Hľa, aká veľká príležitosť pre umelcov prejsť od všeobecných proklamácii 
{) potrebe užšieho spojenia s ľud om k praktickým činom. 

Z významného poslania ľudových škôl umenia pre estetickú výchovu by 
holo najmenej správne z ab s o l ú tni ť tento ich význam a pripísať ho 
j edine predmetom , ktoré sa na týchto školách vyučujú. Estetická výchova 
v škole sa nemôže obmedzovať len na predmety, v ktorých bezprostredne 
estetickovýchovný proces prebieha (literatúra, hudobná a výtvarná výchova, 
tanec atď.) , ale sa musí premietnuť do všetkých predmetov. Tak ako sú estetic
ké názory neoddeliteľnou súčasťou všeobecného názoru na svet a jeho javy, 
tak aj estetická výchova je organickou časťou celkovej výchovy človeka, to 
znam~ná vedeckej, technickej, umeleckej, výrobnej atd. Rozdiel je len v tom, 
že zatiaľ čo tzv. náuková (výrobná, prírodovedná, spoločenská atď.) zložka 
výchovného procesu robí z človeka špecialistu (odborníka) , tzv. estetická 
(Umelecká) zložka toho istého výchovného procesu organizuje vôľu a cit) 
človeka premeniť tieto odborné znalosti v spoločenské, všeobecne prospešné 
dielo (tvorivý akt). V našich podmienkach to znamená viesť ľudí k tomu, 
k čomu nás nabáda všestranná a dnes už prakticky overená skúsenosť strany: 
premieňať v skutočnosť ideály vyspelej socialistickej a ku komunizmu sa obe
rajúcej spoločnosti. 

"V j e dn e j ru ke k l a d i v o 
dne šný prol e tár kovať 
Gottwald). 

a v druhej knih a - tak musí 
b u d ú c i l e p š í ž i v o t" (Klement 

K problematike ludových škôl umenia sa ešte vrátime v budúcom éisle nášho 
časopisu v článku M. Strausza, ktorý prináša konkrétny obraz o formách ich 
realizácie a o spôsoboch výuky na týchto školách. 
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LADISLAV BURLAS 

K jubileu Alexandra Moyzesa 

4. septembra t. r. sme oslávili 55. narodeniny významného slovenskéh() 
sklada teľa prof. Alexandra Moyzesa, laureáta Státnej ceny KG. Dnes, keď· 
sa skladateľ dožíva tohto jubilea, má už jeho dielo v novšom vývoji sloven-· 
skej hudby a v súčasnej bohato rozkošatenej hudobnej kultúre dnešných dní1 
s,·oje pevné a zvlášť významné miesto. \' posledných rokoch bol význam 
diela Alexandra Moyzesa osvetlený z hľadiska h istorickov)rvojového, ako aj: 
z hľadiska noy)·ch estetických kritérií. Zápas o plnšie a správnejšie zhodno
tenie novšieho rozvoja slovenského hudobného umenia však nepripúšťa , aby· 
sme ostali len pri doteraz známom a poznanom. Yedie nás k neustálemu skú-· 
maniu minulých i súčasných hodnôt v snahe o správnu orientáciu v zložitých: 
problémoch umeleckej tvorby pri hľadaní perspektív nášho ďalšieho vývoja. 
Skladateľské dielo Alexandra Moyzesa, ako i jeho činnosť pedagogická a orga
nizačná, si právom zasluhuje, aby sme sa k nemu znova vracali za cieľom 
hlbšieho poznania a docenenia, ba aj poučenia. 

Právom sa u nás často konštatuje, že vstup Alexandra Moyzesa do sloven
skej hudobnej tvorby koncom dvadsiatych rokov znamenal začiatok novej" 
epochy slovenskej národnej hudby. J eho prvá symfónia má v tomto zmysle až. 
symbolický význam. Pre takýto kvalitatívny zvrat dozrievali v tom čase všet
ky podmienky, ako bol vznik Ceskoslovenskej republiky, proces profesionalí
zácie slovenskej hudby, nové ideové a estetické kritériá atď. Alexander 
~\Ioyzes bol však prv)', ktorý bol schopn)' v sYojom diele realizovať nové úlo
hy, čo priniesla na program diía konkrétna hisiorická si tuácia. Mal na to · 
všetky podmienky objektívne i subjektívne. Priekopnícky charakter jeho skla
dateľského diela sa javí na začiatku jeho hudobnej tvorby ako ostro vyhra
nený avantgardizmus. Napomáhalo to i ovzdušie pražského hudobného života 
počas jeho tamojších štúdií. No javí sa výraznejšie ani nie tak v momente· 
pt·enesenia tohto ovzdušia do slovenských pomerov, ako skôr v relácii k vte
dajšiemu stavu slovenskej hudobnej tvorby, poznačenej stojatými vodami 
konzervatizmu, nedostatkom umeleckej odvahy vidieť zmenenú problematiku 
spoločenskej situácie, izolovaním tvorivej problematiky od českej a svetovej 
hudobnej kultúry. Prvé Moyzesove diela - i keď nie všetky - dávajú tušiť 
istú snahu o exkluzivitu. Vlastný zmysel Moyzesovej hudobnej tvorby však 
neuYiazol v t)·chto sférach, pre dobu tak)rch príznačných, a tak sa obsah jeho
avantgardizmu mení od negácie k pozitívnemu riešeniu: k hľadaniu správnej
sieho ľudského a umeleckého postoja a k hľadaniu nového s p o l o č e n s ké -
h o k on ta kt u pre svoje umenie. Priekopnícky charakter ;\loyzesovho· 
diela dostáva tak nový obsah , ktorý mu umožnil nájs( kladné miesto v ďalšom 
rozvoji slovenskej národnej hudby. Vďaka t ejto skutočnos ti osvojoval si ume
lec len niektoré technickokompozičné skúsenosti zo súčasnej svetovej hudbyr 
no nie príznačn)r intelektuálsky pesimizmus západného umenia, špekulatívne 
kompozičné dogmy, módny futurizmus a pod. Táto skutočnosť sa stala roz-



hodujúcou i pre celý vývoj novšej slovenskej národnej hudby. Bola to však 
súčasne revolta proti predchádzajúcemu stavu našej hudby, proti nacionál
nemu iluzionizmu, proti zastaralému klišé, v narábaní s ľudovou hudbou. 
Napriek tomu, že motívy slovenskej prírody sa v Moyzesovom diele javia 
prevažne v svetlých farbách (suita Dolu Váhom a i.) a postavy ľudových 
hrdinov neprechádzajú cez katarziu tragizmu (Jánošíkovi chlapci), svet skla
dateľovej hudby predsa len žije z poznania protirečení a protikladností svojej 
doby; je jej odrazom i výrazom. V svojej kantá te Demontáž, ktorá je pred
obrazom Baladickej kantáty, nielenže necháva zaznieť tóny ostrých sociálnych 
protirečení, ale sám zaujíma k nim svoj postoj , postoj pokrokovej ľavej orien
tácie. Tento ho ·spája nielen s podobne zameranými českými umelcami, ale 
vytvára spolu s literatúrou i výtvarným umením spoločný prúd v slovenskom 
umení tridsiatych rokov. 

Zrod novej slovenskej hudby v tridsiatych rokoch sa prejavoval aj vo vý
raznej zmene sociálnej funkcie hudby . Prechod od amatérskeho p estovania 
hudby k rozvoju profesionálnej zložky, od osvetovej a národnobuditeľskej 
funkcie k náročnej umeleckosti, od meštianskej komnaty ku koncertnej sieni, 
to boli faktory, ktoré Moy::es citlivo pochopil a svojou tvorbou sám aktívne 
podporoval. Odtiaľ pramení jeho orientácia na tvorbu orchestrálnych diel, 
v rámci ktorých zastávajú prednostné miesto jeho symfónie, cyklické diela 
suitového typu, predohry a pod. Zdravé zdôraznenie funkcie intelektu v hu
dobnej tvorbe sa u Moyzesa prejavuje ako snaha po technickom i umeleckom 
majstrovstve, snaha po doltonalosti a adekvátnosti uméleckej formy. Zame
riava sa na zvládnutie najnáročnejších hudobných druhov a ako dieťa svojej 
doby sa snaží .o ich nové vnútorné riešenie. Hľadá a zápasí s novými problé
mami ako objavovateľ nových možností vývoja našej hudby. Vytvára novú 
súvzťažnosť medzi hudobnými myšlienkami, ktoré necháva pred tvárou poslu
cháča vznikať, pretvárať sa v nové podoby, vytvára v slovenskej hudbe 
t yp e v o l u č n é h o symfonizm~. Takouto vysokou náročnosťou vytvoril 
Jmeď pri zrode novej národn~j,. hudby vysoký štandard, ktorý potom na
trvalo udával tón a meradlo hodnôt v takej miere, že predchádzajúci kompo
.zičný diletantizmus bol tým principiálne porazený a v ďalšom vývoji, kedy
koľvek sa znova objavil, nemohol viac zaujať trvalo vedúce postavenie. 

Svet Moyzesovskej hudby nebol inšpirovaný len pravdivejším poznaním 
.-charakteru ľudového hodobného umenia, šťastným osvojením si niektorých 
/Podnetov zo súčasného svetového umenia, ale priamo alebo sprostredkovane 
. nadväzuje na najlepšie výdobytky novovekého hudobného vývoja. Zužitko
val v svojej hudbe niektoré podnety b arokového kon trapunktu, čo sa odráža 

.aj v snahe o dôkladné vypracovanie jednotlivých inštrumentálnych hlasov 
v zmiešanej faktúre; z hudobného klasicizmu prijal snahu o jasné formové 

. členenie, za základ symfónií štvorčasťový sonátový cyklus, formu predohry 
:a i. U majstrov romantizmu sa učil spoznávať typ malej klavírnej skladby, 
;práve tak ako monumentálne riešené symfonické formy. K hudbe romantickej 
. epochy ho viažu aj ďalšie putá, akp napr. prevažujúca snaha o programovosť 
1tzv. absolútnych .žánrov (symfónie, predohry . a i.). Popri sonátovej cyklič
•nosti využíva i typ suitového cyklu (Dolu Váhom, Tance z Pohronia, Gemer
:ské tance.) Už sme spomínali evolučnú povahu Moyzesovho symfonizmu. To 
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tiez znamená, že skladateľ nepredstavuje hneď svoje myšlienky v hotovej 
podobe, ako to robili skladatelia hudobného klasicizmu, ale v procese vzni
kania a vývoja hudobných myšlienok kombinuje súčasne expozičný a evo
lučný typ hudby. Kombinuje dovedna viacero formových typov (napr. soná
to,·ej formy s variáciou), pričom variačnú t echniku uplatňuje v rámci súvis
lého hudobného procesu ako zvláštny spôsob rozvíjania. Na rozdiel od roman
tikov nepozná však Moyzes v svojej tvorbe typ symfonickej básne. Zrejme 
sa skladateľ vyh)rbal naivnosti romantického "Tonmálerei", ako i väčšiemu 
podriadeniu špecifity hudobnej formy sujetu. V tomto ostáva Moyzes viac 
klasikom než romantikom a rieši problém zobrazenia hudbou viac v prospech 
specifických hudobných zákonitostí. z hudobného impresionizmu a postimpre
sionistického vývoja si osvojil nielen bohatosť inštrumentálnej farebnosti, ale 
aj niektoré skúsenosti z oblasti harmonického myslenia, ktoré v súvise s prí
značn)rmi tonálnymi vlastnosťami slovenskej ľudovej hudby nadobudli zvlášt
ne prifarbenie. Tieto podnety neprijal Moyzes do svojej hudby mechanicky, 
eklekticky, ale tvorivo, tak, že vytvárajú svojrázny štýlový organický celok. 
J e to podobný prípad ako u majstrov ostatných výchôdoeurópskych hudob
n)·ch kultúr nášho storočia, ktorí priniesli do svetového vývoja svoj vlastný, 
osobitný prínos. 1• 

Priekopnícky charakter Moyzesovho skladateľského diela sa neviaže len 
na počiatočné fázy jeho rozvoja, i keď sa tam najmarkantnejšie pociťoval. 
Badáme ho pri objavovaní a dobývaní nových žánrových a druhových oblastí 
našej hudby. Alexander Moyzes s rovnakou vervou siaha napr. po tvorbe 
filmovej hudby, hudby scénickej a rozhlasovej. Niektoré pokusy v tomto 
smere dali podnet k vzniku náročných symfonických diel, práve tak ako napr. 
jeho hudba k prvému programu Slovenského ľudového umeleckého kolektívu 
podmienila vznik symfonického diela Tance z Pohronia. V Moyzesovej tvorbe 
ozili slovenské ľudové piesne v najnáročnejšom symfonickom rúchu (Znejú 
pi esne na chotári a i.) a prvé montážne celky tohto typu silne zapôsobili na 
ostatných skladateľov, a tým podmienili diametrálne odlišné poňatie úpravy 
ľudovej piesne od úprav a harmonizácií predchádzajúcich generácií. Veľmi 
podnetné sú jeho kompozície k tanečným útvarom našich ľudových umelec
k~·ch súborov, ktoré reprezentujú zvláštne riešenie nového, kompozične roz
s iahleho hudobného obrazu z ľudových inšpirácií. Vo väčšine prípadov vlastný 
:\Ioyzesov podiel na vzniku podobnej skladby, hoci je podstatný, tak organicky 
,-~·rhádza z ľudov)rch vzorov, že umelé kompozície pôsobia dojmom r)·dzeho 
fudoyého prejavu, pretaveného do náročnej umeleckej formy . 

Možno preto právom povedať - i keď sme na tomto mieste nemohli vyme
novať všetky priekopnícke črty Moyzesovho diela - že doterajšie skladateľské 
dielo Alexandra Moyzesa organicky splýva s procesom intenzívneho i exten
zívneho rozvoja našej národnej hudby posledných troch desaťročí. Je to 
umelec, ktorý drží ruku na pulze nášho hudobného života, citlivo reaguje 
na podnety a využiva možnosti na podporovanie rýchleho vývoja našej ná
rodnej hudby . 

Osobnosť Alexandra Moyzesa organicky doplňa jeho práca pedagogická. 
Nie je možné nespomenúť, že z jeho skladateľskej školy odrástli za vyše 
.30 rokov viaceré generácie, mnohí z jeho odchovancov zastávajú významné 
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miesto v našej súčasnej hudobnej kultúre a zvlášť hudobnej tvorbe. Právom 
možno hovoriť, že Alexander Moyzes založil u nás celú skladateľskú šlwlu

7 

ktorej príslušníci okrem svojich individuálnych znakov majú k niektorým 
otázkam kompozičnej techniky spoločný alebo podobný postoj. Svedčí to 
nielen o sugestívnosti vlastného kompozičného štýlu Alexandra Moyzesa, ale 
i o jeho intenzívnom učiteľskom vplyve na svojich žiakov. J eho škola vycho
váva k nekompromisnému ovládaniu kompozičnej techniky s dôrazom na 
plné využívanie špecifick)rch zákonitostí hudobného umenia. Moyzes vycho
vával a vychováva svojich žiakov z pozícií realistického umelca, nikdy však 
nedovolil svojim žiakom klesnúť k vyžit)rm predstavám už spomínaného 
romantického "Tonmalerei" alebo k pokusníctvu niektorých extrémnych mód
nych smerov. Správne ukazoval, že realistické zobrazovanie a rešpektovanie 
špecifických hudobn)rch zákonitostí najmä z oblasti hudobnej formy nie sú 
navzájom v protiklade, ale práve naopak: ich vzájomná jednota je jednou 
z mier umeleckého majstrovstYa. 

K doplneniu charakteristiky Alexandra Moyzesa spomeiíme napokon jeho 
organizačnú prácu, ktorú zasvätil idei čo najrýchlejšieho rozvoja slovenskej 
národnej hudby vo všetkých jej oblastiach. Aj tu sa prejavuje Alexander 
Moyzes ako priekopník. Veľkú časť svojej životnej energie venoval doteraz 
budovaniu základov viacer)rch hudobných ustanovizní. Spomeľíme len jeho 
činnosť v bratislavskom rozhlase, Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve, 
na Vysokej škole múzických umení. Bol to on, ktorý sa podieľal na vytváraní 
edičných možností slovenskej hudobnej tvorby po r. 1945 a pôsobil vo via
cerých umeleckých inštitúciách ako jeden z vedúcich funkcionárov atď. 

Bilar1cia doterajšieho Moyzesovho diela je, možno povedať, viac než veľká 
a významná. Alexander Moyzes patrí medzi tých, ktorí stáli a stoja v prvých 
radoch v zápase o naš.u hudobnú kultúru, kultúru primeranú a dôstojnú našej 
epochy. Je to umelec, ktorý túto kultúru v nemalej miere formoval v svojich 
rukách a srdci. Týmto ideám Ycnoval všetko najlepšie, čím disponuje. 

Alexander Moyzes zaslúžilým umelcom 

Za mimoriadne zásluhy o rozvoj československej hudobnej kultúry udelila 
vláda CSSR hudobnému skladateľovi Alexandrovi Moyzesovi čestný titul 
"Zaslúžilý umelec". Dekrét o vymenovaní odovzdal skladateľovi v dei'í jeho 
55. narodenín, 4. septembra t. r., minister Vasil Biľak. Povereník SNR 
pre školstvo a kultúru mu súčasne blahoželal k životnému jubileu a ocenil 
jeho dielo. Jubilantovi pri tej to príležitosti blahoželali aj národní umelci 
Andrej Bagar a Eugen Suchoú, ako aj zástupcovia Sväzu slovensk)rch skla
dateľov na čele s predsedom Deziderom Kardošom. 

K vysokému štátnemu vyznamenaniu zaslúžilému umelcovi Alexandrovi 
Moyzesovi zo srdca blahoželáme! 
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zaslúžilý umelec Alexander Moyzes v kruhu ministra Vasila Btraka, poverenlka SNR pre školstvo 
a kultúru, a Dezidera Kardoša, predsedu Sväzu slovenských skladaterov Foto: ČTK 

Milý pán profesor, 

dovolte mi, aby som v mene predsedníctva Sväzu slovenských skladateľov 
i v o svojom mene Vám k Vaším 55. narodeninám z celého srdca blahoželal. 
Tešíme sa, že Vaše bohaté skladateľské dielo, ktoré má zakladateľský význam, 
Vaša vyše 30-ročná pedagogická práca, ktorá dala slovenskej hudobnej kul
.t:ítre nové generácie skladateľov i zásluhy v oblasti organizácie hudobnej k ul
túry na Slovenslw boli dnes ocenené v ysokým štátnym vyznamenaním -
udelením čestného titulu " Zaslúžilý umelec" . 

Zeláme si aby aj naďalej vzrastal Váš veľký podiel na formovaní česko· 
.slovenskej ~ socialistickej hudobnej kultúry v o všetkých oblastiach Vášho 
pracov ného záujmu, aby Vaše dielo rozkvitlo ešte mnohými krásnymi kvetmi 
do kytice našej národnej hudobnej kultúry, ktorá čarom našich hôr, bystrín, 
lúk i rázovitosťou nášho ľudu prinesie svoj príspevok k svetovému umeniu. 

Ešte raz Vás pri príležitosti Vášho dnešného sviatku pozdravujeme a do 
dalšej práce Vám želáme veľa zdravia, sily a spokojnosti. 

So srdečným pozdravom Vám oddaný 

Dezider Kardoš, 

laureát štátnej ceny, nositeľ Cs. ceny mieru, predseda SSS 

V Bratislave. dňa 4. septembra 1961. 
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OLDl\ICH D UZBABA 

K problematike školských výchovných koncertov .- ' 

Dnes existuje temer neobmedzená mož
nosť počúvať skladby, ktoré boli ešte pred 
štvrťstoročím vyhradené pre koncertné sály 
veľkých miest, prípadne úzkej vrstve. vte
dajšej spoločnosti. Rozhlasové stanice vy
sielajú dnes veľa hudby všetkých druhov. 
Dokonalé nahrávky hudobných diel na gra
mafónových platniach nám umožľíujú ke
dykoľvek si vypočuť obľúbenú skladbu. 
V poslednom čase nie je nijakou zvlášt
nosťou ani domáce nahrávanie rozhlasových 
relácií na magnetofónové pásy. Je dôle
žité dodať, že všetko toto hudobné bohat
stvo je prístupné nielen technicky, ale aj 
materiálne. · 

Ide o to, akými formami zabezpečiť 
zľudovenie umeleckých hodnôt tohto kul
túrneho bohatstva, aby sa stali majetkom 
najširších vrstiev. Snaha dosialmuť tento cieľ 
sa u nás v posledných · Čas~ch prejavuje 
v mnohých krajoch v širšom - masovom 
meradle výchovný1ni koncertmi pre škol
skú mládež, ďalej akciou " Hudobná mládež", 
vo väčších mestách pre mládež hudobne ve
kom vyspelejšiu, koncertmi pre dospelých 
poslucháčov, zaraďovaním hudobno-vzde
lávacích relácií v rozhlase. V tejto úvahe 
sa dotkneme otázky koncertov pre školskú 
mládež. 

Dnešné deti vyrástli pod vplyvom me
chanickej hudby. Rozhlasová hudba všet
kých druhov sýti mladých poslucháčov sku
točne už od kolísky. Výber relácií je určený 
prostredím poslucháča. Nikto sa zatiaľ ne
staral, čo dáva deťom posluch, u,·čený do
spelým. Je im prístupný, zaujímav)•, tríbi 
alebo kriví ich vkus, vyznajú sa vôbec 
v tom množstve hudby ? Pomáha im niekto 
z okolia v orientácii v takom množstve žán
rov? Výrok žiaka V. ročníka, hodnotiaceho 
dojem z hudobnej besedy, na ktorej počul 
a poznal po- jednom nástroji z každej ná
strojovej skupiny, nám umožľíuje nazrieť 
do hudobného myslenia a predstáv neskú
seného poslucháča. Chlapec napísal: "Teraz 
už viem, že zvuk, ktorý počujem z rádia, 
robia jednotlivé nástroje." Koľko je tu 
medzier v poznávani hudby ! Uvedomujeme 
si, koľko zostávame dlžní dnešným de
ťom? 

Umelci a hudobní pedagógoYia už dávno 
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došli k uzáveru, že poslucháča hudby treba 
vychovávať. Z:,~ujímavým dokladom toho
je kritika koncertov pre mládež od Zd. 
Nejedlého z roku 1907. Píše tu o koncerte 
Ceskej filharmónie v Prahe, ktorý mal na 
programe Slovácku suitu. Všíma si výher 
skladieb a zd.ôrazľíuje potrebu predbežnej
prípravy na koncert. A to sú i dnes dô
ležité podmienky úspechu výchovných kon
certov. V tých časoch bola taká príprava 
obťažnejšia. Nebolo dokonalých gramofónov 
ani platní s nahrávkami diel, ktoré by boli 
vhodné na koncerty pre mládež, ani skú
senosti s touto formou výchovy . Ceská filhar
mónia y tridsiatych rokoch tiež usporadú
vala v Prahe v odpoludňajších hodinách 
koncerty pre mládež. Pravda, len pre tú 
mládež, Kto; á sa o ne zaujímala. Sám Václav 
Talich tu vysvetľoval a rozoberal symfo
nické diela. No ani tento malý počet koncer
tov nebol dostatočne obsadený, pretože 
návs tevu koncertov nikto neorganizoval. Po
dobné koncerty usporiadal po druhej sve
tovej vojne orchester FOK a istý · čas aj 
Ceská filharmónia. Zatiaľ čo orchester FOK 
pripravoval zvláštne pásma na tieto kon
certy, Ceská filharmÓiiia zaraďovala výber 
diel z večerného koncertu, ktorý práve pri
pravovala. Oba koncerty sa časom stali, 
skôr stretnutím dospelých poslucháčov. Boli · 
príťažlivé vzorným predvedením i výstiž
nými výkladmi. 

Skokom vpred bolo, keď v Gouwaldove, 
v~aka iniciatíve Františka Blahu a za pod
pory školskej správy bývalého Gottwal· 
dovského kraja, boli tieto koncer ty orga
nizované ako súčasť vyučoYania pre 
všetkých žiakov po príprave na hodinách 
hudobnej výchovy. Dnes sa podobné sym
fonické výchovné koncerty konaj ú i v mno
hých ďalších krajoch. Uvedomujeme si, že 
tie to koncerty sa uskutoMujú za pomoci 
členov štátnych symfonick)•ch orchestrov, 
niekde i orchestrov in)•ch (Jihlava, Liberec). 

.Y súčasnosti sa pre školskú mládež ko
najú trojaké koncerty : a} koncerty sólistov 
a komorných súborov, b ) menších orchestrov 
(hudobné besedy pre žiakov od III. po ·v. 
postupný ročník) , c) symfonické koncerty 
od VI. po najvyššie ročníky, vokálne sbo-

rové koncerty p re žiakov od VIII. postup
ného ročníka vyššie. 

Koncerty sólistov a komorných súborov · 
sú vhodné p re vidiecke školy, kde niet p rie-· 
stornejších sál alebo kde nie je veľký počer 
detí. Osvedčená zostava troch sólistov (napr •. 
klavír, husle, spev; klavír, flau ta, spev; gi
tara, husle, spev a pod.) zabezpečuje pestrý 
program. Problémom ostáva zatiaľ klavír .. 
Nedá sa spolieha ť, že by bol vôbec k dispo· 
zícii, a ak, treba skontrolovať jeho stav. 
Hrou na nedokonalom nástroji ťažko totiž 
presvedčiť poslucháča o kráse hudobného 
diela. Reprodukciou na takom nástroji utrpí 
skladateľ, ako aj interpret. Výhodou týchto 
koncertných besiedok je ich intímnosť v· 
školskom prostredí. Prihováram sa za deti, 
aby toto prostredie bolo pokiaľ možno· 
estetické a pre malých poslucháčov poho
dlné. Preto je dôležité, aby sa zástupca
Domu osvety alebo inštitúcie, k torá organi
zuje koncerty, dohodol s miestnym usporia-
dateľom koncertu o týchto podmienkach. 
Ak takéto podmienky neexistujú, je lepšie· 
koncert vôbec neusporiadať. Uvážme, že· 
mnohé deti majú doma veľmi dokonalé 
reprodukčné zariadenia a školský koncert• 
by ich neuspokojil ani nepresvedčil o kráse· 
hudobného diela. A Lo by bol deficit, ktorý· 
by sa v budúcnosti ťažko mohol vyrovnať: 
Na takomto koncerte musia poslucháči ďôjsf· 
k uzáveru, že žiadna reprodukovan á: hudba ' 
nemôže nahradiť priamy posluch. 

K účinkovaniu komorných súborov by · 
sme dodali, že je vhodné oboznámiť poslu-· 
cháča v ukážkach najprv s jednotlivými · 
nástrojmi (rozsah nástroja, farba· tónov ná-
stroja), zaradiť koncertné sólové výkony 
alebo skladby pre rozličné zoskupenia ná· · 
strojov vedľa vlastného p osluchu celého sú-
horu. Predovšetkým striedanie dojmov a• 
pestrosť programu upúta pozornosť žiakov .. 
Spevácke sólo i tu výrazne pomôže spes-· 
treniu programu. 

Predpokladáme, že účinkujúci sólisti s~· 
po umeleckej stránke preverení. Niekedy 
úspešne účinkujú aj amatérske združenia 
(Ceské Budčjovice) . Týmto amatérskym sú
borom by len pomohlo, keby im profesionál-· 
ni umelci poradili, ako zlepšiť výkon, a · 
skontrolovali p rácu nadšených jednotlivcov . . 
Tieto koncerty sa majú dohodnúť pro· · 
stredníctvom Domu osvety alebo· iných ve
rejných inštitúcií. Tak sa zabráni nemilým• 
pl'Ípadom, keď sa ekonomickým hľadiskám 
dáva prednosť pred umeleckými a pedago
gickými zreteľmi. V čom sa má uplatniť" 
pedagogick)• zreteľ? Predovšetkým vo v)'
bere, v dlžke p rimeraných skladieb, vo-

z tvorby >Dagmary Rosulkovej .. Foto: J . Kys ela. 



forme výkladu, ,. pomere slova a hudby 
v koncerte, v trvarú koncertu, v premysle· 
nom systéme týchto koncertov v tom-ktorom 
mieste (aby sa neopakovali nástroje, súbory, 
prípadne aj umelci, aby koncerty v rozpätí 
troch-šty roch rokov poskytli v posluchu 
hudby základné informácie o nástrojoch, 
skladateľoch), v pestrosti programu kon
certov, vo vekovom rozpätí zúčastnen)'ch 
žiakov. Všimnime si bližšie tieto zretele. 

Výber druhu skladieb je v zásade určený 
IJSnovami. Tie uvádzajú príklady skladieb, 
vhodn)'ch pre jednotlivé ročrúky. Budeme 
z nirh vychádzať. Pomôžeme tak školskej 
hudobnej výchove plniť úlohu, určenú osno· 
vami, úlohu, ktorá sa na mnohých školách 
vôbec neplní. Výber skladieb v školských 
osnovách posluchu počíta s možnosťami 
školskej hudobnej výchovy. Tie sú však ob
medzené vybavením školy a závislé od 
osobnosti učiteľa hudobnej výchovy. Pro· 
gram výchovných koncertov takéto obrne· 
dzenia nepozná. Nie sme teda výlučne via· 
zarú osnovami. Môžeme voliť skladby pri
bližne rovnakej náročnosti. Dodržané zásady 
primeranosti sa zvlášť vyplatia. Je dosť 
častým javom, že umelec považuje koncert 
pre mládež za generálnu skúšku na večerný 
koncert. .Je nemilo prekvapený, keď po 
prednese Beethovenovej sonáty zostanú žia· 
ci ľahostajrú, keď nepozorne počúvajú, ba 
pri koncerte dokonca vyrušujú. Ziacky kon
cert vyžaduje dobre pouvažovať nad pro· 
gramom. Improv izácia sa rúekedy môže 
vydariť, no môže aj sklamať, a ďalšie kon· 
certy, i tej najlepšej úrovne, sa potom 
odmietajú s tým, že sa neosvedčili. Uvážme, 
že o užitočnosti výchovných koncertov tre
ba presvedčiť aj sprevádzajúcich učiteľov. 
Musia mať istotu, že čas, ktorý stratili kon· 
certom pri vyučovaní, bol výdatne využitý 
po stránke výchovnej. Učitelia nám za túto 
prácu prejavia vďačnosť podporou nášho 
snaženia v budúcnosti. Nerátajme všalc 
s tým, že naše snahy pri výchove hudob· 
ným umeleckým dielom bezvýhradne po· 
chopia všetci učitelia. Vždy sa nájdu po
chybovači o účelnosti tohto spôsobu vý
chovy. Takíto jednotlivci obyčajne vychá· 
dzajú z vlastného stanoviska (orú takéto 
koncerty nemali, a predsa ... ), niekedy 
z učiteľskej svedomitosti, pretože ľutujú 
stratu" vyučovacích hodín, niekedy, žiaľ, 

i' keď zriedkavejšie, aj z pohodlnosti, že 
sa im nechce deti sprevádzať a pomáhať 
pri organizácii koncertov. Vráťme sa však 
k otázke výberu skladieb na koncerty. 

J e vhodné, keď umelec navrhne, čo by 
mohol na program zaradiť, a učitelia (prí-
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padne okresrú alebo krajskí metodici), ktorí 
poznajú doterajšiu prípravu a skúsenosti 
mladého poslucháčstva, by sa tiež mali zú· 
častniť na zostaverú koncertu. Program treba 
oznámiť škole dlho pred koncertom, aby 
sa umožnila čo najdokonalejšia príprava. Do 
budúcnosti bude potrebné, aby učitelia spo· 
ločne so skladateľmi, hudobnými historikmi 
a s dirigentmi, ktorí majú skúsenosti s kon
certmi p re mládež, navrhli osnovy výchov
ných koncertov. Tak by bolo možné vydať 
celoštátne rozbory a melodické pokyny 
k skladbám tlačou. Ušetrilo by sa tým 
mnoho práce v krajoch s rozmnožovarúm 
hárkov, s rozosielarúm školám atď. 

V praxi sa ukazuje, že výber výchovných 
koncertov možno riadiť didaktickým zrete
ľom, keď poslucháčom priblížime určitého 
skladateľa alebo určité obdobie. Zreteľ hu
dobnovýchovný umožňuje pestrejší výber. 
V tomto prípade vychádzame zo stanoviska 
pôsobenia samotnou hudbou. Nie sme obme
dzovarú výberom skladieb jedného sklada
teľa. Vyberieme si skladby so zreteľom na 
určitý hudobný výraz, i keď je ich autorom 
skladateľ, ktorého by sme deťom vôbec ne
predstavovali, prípadne by sme ich s ním 
oboznámili neskoršie. Takýto výber umožrú, 
že zaujatie posluchom je čo najintenzívnej
šie. Dlžka jednotlivých skladieb sa riadi 
vekom zúčastnených poslucháčov. I pre 
staršie deti je čas 12- 15 minút najvhod
nejší. Je nevýhodné, ak sa koncert koná p re 
viac ročníkov, napríklad až v rozpätí päť 
rokov. V takomto prípade treba mať na zre
teli najmladšie i najstaršie ročníky, a to 
tak vo výbere skladieb, ako aj v sprievod
nom slove. Preto dbáme, aby výklad nebol 
náročný pre najmladšie ročrúky a na druhej 
strane zas príliš elementárny pre starších 
poslucháčov. Je to o to obťažnejšie, že temer 
nijaké dielo nebolo napísané pre školop~
vinné deti. Preto treba skladby deťom pn
blížiť a vysvetliť. Len veľmi zriedka sa 
objavujú skladby inštruktívne. Pri tejto 
príležitosti sa obraciame na našich sklada
teľov, aby pamätali na skladby druhu "Pe
ter a vlk", "Sprievodca mladého posluchá· 
ča" a pod. Skladby nemusia byť rozsiahle. 
Prihovárame sa za skladby kratšie, obsahu· 
júce určité hudobné výjavy, tematic~y blíz· 
ke detskému svetu. Dúfame, že sa 1ch do
čkáme. Rastúci počet výchovných koncertov 
ich potrebu vyvoláva. 

Bolo by ideálne, keby žiaci prišli na 
koncert tak pripraverú, aby dlžka výkladu 
bola čo najkratšia. Sprievodné slovo by 
malo za úlohu iba sústrediť nesúrodé množ-

stvo mladých poslucháčov na posluch a čo 
najviac ich upútať, aby pozorne vnímali. 
Náuková stránka by tak ustupovala, lebo 
by bola zaistená v školskej príprave na 
koncert. V súčasnosti, keď vyučovanie hu· 
dobnej výchovy na školách nie je vždy za• 
bezpečené učiteľmi-špecialistami a na ško· 
lách druhého stupňa sa hudobná výchova 
spravidla nevyučuje, sa nemožno spoliehať 
na potrebnú a rovnomernú prípravu všet
kých detí. Treba tu pamätať na obe stránky. 
Predsa sa však treba snažiť, aby sa z kon
certu neurobila normálna triedna vyučovacia 
hodina. Musí lu hovoriť predovšetkým hud
ba, i keď vieme, že sama na to nestačí. 
Premyslené a účinné slovo, ktoré prezradí 
zaujatie toho, kto hovorí, je tu rozhodujúce. 
Disproporciou by bolo, keby hudba vyznela 
podmanivo a sprievodné slovo by pôsobilo 
neúčastne. Učitelia tu asi nerobia chybu. 
Skôr naopak. Až príliš sa snažia o sprístup
nenie hudby. Chcú podchytiť aj tých naj
zanedbanejších poslucháčov a vychádzajú im 
všemožne v ústrety. Vyčíta sa im, že vul
garizujú, že podceňujú zaujatie a pôsobenie 
samotnej hudby. Záleží na doterajších skú
senostiach poslucháčov. Tažko určiť hranicu 
medzi účinkom hudby a potrebou sprievod
ného slova. 

Kto má hovoriť sprievodné slovo? Má 
to byť predovšetkým pedagóg, či je to už 
učiteľ z povolania alebo niekto, kto má 
skúsenosti v práci s deťmi, prípadne z inej 
činnosti. Táto skúsenosť sa javí vo voľbe 
prístupných slovných zvratov, v obmedze
nom množstve nových pojmov a podrob
ností, v náročnosti výkladu. Je to tým 
dôležitejšie, čím sú poslucháči mladší. Ne· 
treba sa snažiť vyčerpať všetko, čo sa dá 
povedať o skladbe, najmä po stránke for· 
málnej. Treba vyberať najdôležitejšie fakty 
o skladateľoch, o počúvaných dielach, o pod
netoch ich vzniku a o hudobnom výraze, 
ktorý z toho vyplýva. Dfžka sprievodného 
slova na koncerte, ktorý trvá asi 75-80 
minút, zaberá asi šestinu alebo pätinu cel
kového trvania koncertu. V najnižších trie
dach, kde má koncert formu hudobnej be· 
siedky, má byť sprievodné slovo širšie. Má 

za úlohu predovšetkým zainteresovat deti 
o program, pozorne vysvetľovať, celkom 
zaujať a zabaviť hudbou. P ovažujeme za 
úspešné, ak sa sprievodné slovo podarí skrá
tiť , ale pritom súčasne zabezpečiť nevy
h~utné porozumenie a zaujatie všetkých 
poslucháčov. Nie je to ľahká úloha, najmä 
ak je v koncer tnej sieni vyše tisíc detí. 

Trvanie koncertu má opäť závisieť od 
veku detí. Besiedky v triede sú obyčajne 
45-minútové. Orchestrálne hudobné besedy 
(orchester asi 35-členný) pre III.- V. ročník 
sa najlepšie osvedčili, keď trvali najviac 
70 minút. Pritom sa ich snažíme spestriť ta
nečn)'mi vložkami, speváckymi sólami, re
citáciami, prípadne · detským sborovým spe
vom a podľa možnosti premietnutím sve
telných obrazov na začiatku besiedky. Robia 
sa v sálach pre 400 až 600 detí. Symfonické 
koncerty plánujeme v rozpätí 75-90 minút. 

Predpokladáme, že všetky hudobné be
siedky a výchovné koncerty sa pripravia 
v škole. Ak by to mala byť len výstava 
portrétov niektorých skladateľov, diela kto
rých budú na programe koncertu, alebo 
obrazov nástrojov , ktoré deti na koncerte 
spoznajú, už aj to by bolo určitým zain
teresovaním na· programe, vzbudením zá
ujmov a vystupňovarúm zvedavosti. S ne
vôľou zisťujeme niekedy prípady, keď deti 
prichádzajú na koncert a vôbec nevedia, čo 
bude na programe. Na výchovných koncer
toch treba teda ešte veľa zlepšiť . Tieto kon
certy boli vyvolané p raxou a dodatočne za
radené do osnov ako vyvrcholenie školskej 
hudobnej výchovy. Ich úroveň sa však musí 
neustále zvyšovať, aby sa malo na čom 
budovať. Bude spoločným úsilím pedagógov, 
skladateľov, dirigentov, hudobných histori· 
kov a vedcov, aby sa výchovné koncerty 
v budúcnosti zdokonalili vo formách i v ob· 
sa hu. 

Dotkli sme sa len niek torých otázok vý· 
chovných koncertov. Bude užitočné, ak ich 
problematiku vyčerpáme úplne, ak zachy
tíme praktické skúsenosti z rôznych k rajov 
a na tomto základe ich pomôžeme realizovať 
tam, kde sa dosiaľ neuskutočnili, a zlepšíme 
ich v krajoch, kde sa už vžili. 
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·EUGEN SUiúNEK 

'Z pokrokových kritérií dejín estetiky 

Motto: F. Engels pouká:.al na to, že francú:.ski materialist.i a osvietenci XVIII. 
storočia nám :.anechali " maistrovské diela dialektihy; pripomíname len Synovca 
Hameaua od . Diderota" . . . '' 

Všimnime si niekoľko momentov z dejín 
..estetiky - počnúc od začiatku ·doby meš
tianskej kultúry, teda od polovice 18. s to
ročiu - aby sme si na ich pozadí ozrejmili 
historický zmysel a zdôvodnenosť kritérií, 
·ktoré kladie na umenie dnešný spoločensko
kultúrny vývin. 

Akési " hlavné" a "celkové" kritérium 
-estetiky z polovice .A'VIII. storočia, ktoré 
potom m·čovalo i parciálne hľadiská, vy
rástlo z dobovej spoločenskovývinovej ten-

-dencie. O čo šlo? 
Polovica .A'VIII. storočia je dobou, keď 

.sa nutnosť spoločenskovývinovej premeny 
feudalizmu stáva akútnou na celej čiare 

.ži,·ota. Spoločenské pomery spolu s dusno
tou cirkevnej duchovnej diktatúry zname
'llali už neznesiteľné obmedzovanie a zábra
-nu v dosahovaní ideálov, ktoré nové 
vývojové tendencie načrtávali a dávali tušiť 
-človekovi osvietenstv:J. Objektívna vývojová 
tendenciu spoločnosti si kliesnila cestu: čora? 
viac sa uvedomovala "neprirodzenosť", "nc

· rozumnosť " spoločenských pomerov a z tcj
.to negácie ;vzišiel veľký pozitívny program 
boja, boj o prirod:.cnosť fudského života -
v celej šírke. Snaha a boj o "prirod:.enosť" 
-sa stali ·hlavným a celkovým kritériom 
i v oblasti duchovnej tvorby, v umení, 
v estetike i v hudbe. Aj v oblasti estetiky 
·Sa bojuje proti prežitému v mene priro
..dzenosti. Takto bola i estetika a hudobno
vyvmová tendencia súčasťou prológu a 
·ideologickej prípravy spoločenskovývojové
·ho zvralu: Veľkej francúzskej revolúcie. 
Hlavné a celkové kritérium polovice XVIII. 
storočia, "prirodzenosť", bolo odrazom i s ú
čas Cou tohto spoločenskovýv;nového pohy
"bu, ktorý nakoniec našiel svoj výraz a pre
jav v 'k.ritickom racionalizme doby, v idiar 

·nevyhnutnosť premeny spoločenského po-_ 
riadku i duchovnej tvorby a potrieb člo· 
veka. 

Spolu s touto spoločenskovývojovou kri-
7.0U prebiehala i vývojová kríza v oblasti 
11Udby a estetiky - mali súvislosť, boli sú-

·.378 

(Kolekth· : Dejiny filozofie 1, 1960, str. 472) 
·" 

časCou toho istého procesu. Išlo v podst~te 
o prechod od baroka ku klasicizmu. 

V tomto boji treba spomenúť Ramcaua 
ako typický príklad, tvorba ktorého sa stn
la bezprostredný m terčom boja v mene 
nového krité1·ia "prirodzenosti". 

Hamcau - napriek všetkým jeho historic
kým zásluhám najmä na poli harmónie -
bol už za žiYa považovaný za " destilátora 
baroka". I keď hovoril o tom, že chce znovu 
získať práva rozumu na poli hudby, že je 
po t1·ebné študoYať prírodu a poznať Yášne -
tie to momenty nemali u neho a najmä nie 
v jeho l\·orbe ten pokrokový zmysel ako 
napr. u Balteuxa, Diderota a vôbec u en· 
c~·ldopedisto,·, k torí sYojimi názormi vy
jadro,·ali záujmy Ytedajších '-i•vinovýeh 
spoločensli)'ch síl. Jeho hudba sa stala ty · 
pickým objektom toho, čo sa v mene ďal
šieho vývoja k " prirodzenosti" zavrhovalo. 
I keď ho tradicionalistickí lullyovci (hoci 
falošne chápaného Lullyho) považovali za 
príliš nov{tlorského, objektívne sa jeho tvor
ha pociťovala ako zas taralá, vyumelkovaná, 
nepriJ·odzenú, chaotirk{t, a to najmä zo 
s to·any tých , ktorí reprezentovali cľalší vý
vin: zo strany cncyklopedistov ď Alemberta, 
Rousseaua, Grimma, Diderota, Holbacha 
atcľ. Každá jeho ďalšia opera vyvolala po
ddtždenic a rastúci odpor, čo z hľadiska 
celkového výYinu malo o to väčšiu závaž
nosť, že hlavn)'m bitevným poľom vývino
Yého úpusu sa stala opera - opera si 
v tom čase podmmiovala celý Paríž. 

r\1<1> sa prejavila požiadavka a kritérium 
prirodzenosti nových spoločenských síl na 
osude opernej t\·orby, ktorá sa v tých ča
soch tak rozrástla a opanovala hudobný 
žiYOt? 

Pre reprezentantov nov),ch spoločenských 
síl opera serin - vážna opera - sa stala cu
dzou po stránke estetickej aj po stránke ide
ovej. Stala sa cudzou až natoľko, že obľúbe
nú opera tohto nového obecenstva - opera 
buffa - veselá opera, neraz parodizovala 
a zosmiešľioYala operu seriu pre jej ne-

prirodzciwsť, rozumkárstvo, suchosť, nezá
živnosť a zastaralosť. Pomer opery serie 
a opery buffy bol typickým odrazom spo
ločenskovývojového zápasu v hudbe. Opera 
buffa so svojím novým, prevažne meštiac· 
kym obecenstvom začala vyhovovať potre
bám tých kritérií, ktoré priniesol estetick )· 
a ideový cit nastupujúcej triedy: " zrozumi
teľnosti" a " prirodzenosti" (Rousseau : "ná
H at k p rírode"). 

Pravda, toto nové kritérium ako odraz 
spoločenskovývinového kvasu sa odohrú· 
, ·alo na celej ploche hudby, nielen v oblasti 
opernej. Vidíme to na rozdielnosti baroka 
a prelomu do klasicizmu i na genéze a prí
činách týchto zmien. Je všeobecne známe, 
že tento prelom v porovnaní s barokom -
zodpovedají1c jeho spoločenskej podmiene
nosti - prináša moment "citovosti", taneč· 
nosti, ľudové prvky a nálady, jednoduchosť, 
ľahkosť, teda voči barokovému prejavu "na
turalistickejší" prejav. Voči ťažkopádnemu 
baroku to bola hudba vzdušnejšia a pric
zračnejšia . . . Nie bez príčiny konštatoval 
Bach, že sa zmenil vkus. Jeho synovia tiež 
už nešli v jeho šľapajách ... 

Nové kritérium prirodzenosti rozdelilo hu· 
dobný život na tábor " francúzskej" hudby 
a na tábor " talianskej" hudby. Na začia~);:u 
toh to zápasu francúzska hudba - to bol 
barok, talianska hudba, to bola nová ten
dencia procesu, ktorý neskôr vyústil do 
klasicizmu. Cesta od začiatku ľudových lúer 
a opery buffy viedla až k tvorbe Mozarta, 
Grétryho a Gosseca. 

Súčasťou tohto zápasu boli aj Diderotove 
estetické názory a kritériá, ktoré uplatňoval 
na hudbu. Boli typickým prejavom osvie· 
tcnstva - od jeho sociálneho obsahu :JŽ ·po 
vonkajšie znaky. 

Racionalizmus osvietenstva, ktorý sa pri 
zYiádnutí problémov neubránil určitej me· 
chaničnosti, prejavil sa a j v Diderotovej 
estetike. Pri · všetkej jej historickej pokroko· 
vosti nesie teda na sebe i znaky lústor iclcej 
obmedzenosti. 

l pri riešení otázky ďalšieho vývoja hud
by vychádzal Diderot z teórie napodobJ'ío
, ·ania. Pravda, toto jeho teoretické výcho· 
disko nebolo celkom pôvodné. Z teórie na· 
podobňovania vychádzal už a j Ch. BattetL...:, 
ktorý bol pripravovateľom estetických ná
zorov .encykloped.istov. Pravda, spoločné 
styčné body mal.i aj v iných otázkach, nie
len v otázke cieľa umenia, ktorý mal podľa 
nich spočívať v napodob1'íovaní. 

Veľkú estetickú problematiku doby -
ot{tzku umeleckého napodob1'í.ovania prírody 
a konkretizáciu tohto predmetu napodob-

1'iovania - v oblasti hudby rieši Diderot 
v svojom satirickom pamflete "Rameauov 
synovec", ktorý upútal i Goetheho pozor
nosť (preložil ho ako prvi' !). J e príznačné 
že Diderot svoj nesúhlas s barokom a svoj~ 
n:íhfady na novú hudbu dáYa do úst sy· 
no,·co,·i, " destiJátorovi baroka" Rameauovi 
k101·ý v dialógu dô,·erne vraví, že i hudb~ 
jeho strýka je plochá. Azda nie je náhoda 
ani to, že Hameauov synovec, taký nadšený 
novou talianskou hudbou a operou buffou, 
je už typick)·m, produktom novších spolo
čensk ),ch pomerov, je sociálny typ, " cynik" 
a ,"parazit", avšak s neobyčajne jemným 
citom a zmyslom pre " novú hudbu" a p re 
jej teoretické zdôvodnenie a estetiku. 

V dialógu dáva Diderot synovcovi Ra
meauovi otúzku: Kaž<;lé nápodobňujúce 
umenie má v prírode svoj vzor. Co je vzo
rom p~e hudobníka p ri tvorení melódie? 

Synovec R!lmeau začína odpoveď pred · 
chádzaj llcou otázkou: čo je spev? A odpove· 
dá: "Spe.v je napodobením fyzického zvuku 
ako akcentov vášní • . . čo je vzorom pro 
hudobníka alebo pre spev? Ak žije a myslí, 
tak je to prednes; ak je neživý, tak je to 
zvuk. Prednes treba považovať za liniu, 
melódiu ?..a druhú líniu, k torá sa vinio 
okolo prvej. Cím je p rednes ako vzor sil· 
nejší, čím vo viacerých bodoch pretína pri
spôsobujúcu sa melódiu, tým pravdivejšia a 
krajšia bude melódia; a toto veľmi správne 
pocítili . naši mladí hudobníci ... ". "Ne• 
existuje pekný recitatív, z ktorého by šikov• 
ný človek nevedel spraviť peknú melódiu ... 
Ide mu teda o podobnosť, no nie o reduko· 
Yanie napodobnenia na originál, ale o po· 
dobnosť, pokiaľ je to v záujme prirodze· 
nosti, pravdivosti. Batteux podobne hovorí 
o napodobnení: " ... súdim, že najvzneše· 
nejším predmetom tanečného umenia a hud· 
by je napodobnenie citov a vášní" (podčiark· 
nuté nami). "Napoly stvárnené h udobné 
melódie sú obsiahnuté už v deklamovaných 
slovách, len malé umenie je potrebné n:J 
ich vyzdvihnutie .. . " (Úvo'd do krásnej li
teratúry.) 

Pri spresnení pojmu hudobného napodob
ncnia, čo nachádzame u Diderota najmä pri 
,·ymedzení predmetu napodobenia, čoraz 
viac miesta pripisuje vášňam a afektovému 
obsahu napodobenia. "Nás už neoklamú. 
Privyknú n~ napodobenie tónov vášní alebo 
iných úkazov prírody pomocou ľudského 
spevu alebo hudobného nástroja, lebo toto 
je celým okruhom predmetu hudby. Zverský 
výkrik vúšne musí určiť líniu . . . My ne
potrebujeme duchaplné epigramy, pekn e 
vyrezávané myšlienky; toto je veľmi ďaleko 
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od prírody. Potrebujeme výkriky ... vášeň 
musí byf prudká ... " 

O vášni hovoril, pravda, už aj Batteux. 
Poznamenal, že pravý muzikant musí zostať 
pri "citoch a vášňach". Len v takomto prí
pade je hudba schopná hovoriť " jazykom 
úprimnej prirodzenosti". Keď hovorí o tom, 
že "tanec a hudba vždy musia mať svoj 
význam", tak "vášeň je prostriedkom", po
znamenáva. Príznačný je výrok Rousseauov: 
"Co sa týka kontrapunktu, dvojitých a zr
kadlových fúg, úzkych postupov a iných 
ťažkých hlúpostí, sú evidentne pozostat· 
kami barbarizmu a zlého vkusu, ktoré -
podobne portálom gotických chrámov -
zostali len na hanbu tých, ktorí mali dosť 
trpezlivosti ich vytvoriť." 

Spoločensko-historický obsah dožadova
ných nových kritérií je ideologickým a 
estetickým odporom voči estetickému ide
álu, ktorý vyrastal z prežitého spoločen
ského poriadku. Nové kritérium pravdivého, 
prirodzeného prejavu vášní a citov - to 
je obsahové kritérium, vyjadrujŕ«:e požia· 
davku, aby sa obsahom hudobnej tvorby 
·stal svet nového človeka, ktorý už má iné 
životné ideály a iné estetické cítenie, než 
mal človek baroka. Je to nové kritérium, 
ktoré znamená ďalší, historicky nevyhnut
ný krok - prinesený spoločenským vývi
nom. Napriek tomu, že toto kritérium pri
rodzenosti, jednoduchosti a zrozumiteľnosti 
si obľúbilo poéziu a krásu prirodzených 
"primitívnych", elementárnych ľudských 
stavov, nakoniec vývinom tohto procesu vy
ústilo do klasicizmu, ktorý dnes pociťujeme 
esteticky za taký vnútorne vyvážený a 
vyrovnaný. Tento estetický ideál vyrástol 
z kritérií jedného dôležitého úseku heroic· 
kého boja ľudstva, z prechodu feudalizmu 
k novému svetu buržoázie, z ideologickej 
predprípravy tohto boja. 

Prinesené nové teoretické kritériá sa na
koniec realizovali v klasicizme, Diderotove 
požiadavky nachádzame uskutočnené už 
u veľkého reformátora opery Glucka. Ako 
vyplýva z jeho teoretických názorov, usku
točňoval ich celkom vedome. 

V predslove k partitúre Alcesty takto 
udáva program svojho novátorstva: "Chcem 
priviesť hudbu k jej vlastnej úlohe, aby 
slúžila poézii, aby prehlbila výraz citov, 
čaro situácií ... " "Stalo sa mi presvedčením, 
že nástroje treba použiť podľa ich dramatic
kej dôležitosti a stupňa vášní . . . konečne 
dozrelo vo mne, že hlavným cieľom mojich 
úsilí je vznešená jednoduchosť . . . pre mňa 
nikdy nebolo dôležité vynájdenie nejakého 
nového obratu, ak to nežiadala dramatická 
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situácia a zákonitosti jej výrazu. Naše 
úspechy ukázali, že najpevnejším základom 
pre každé umenie je jednoduchosť, prav
divosť a prirodzenosť." 

k realizácii týchto všeobecných kritér:U 
druhej polovice XVIII. storočia dopomohol 
Gluckovi so svojimi estetickými názormi a 
kritériami Raniero de Calzabigi. Za základ 
prirodzeného klenutia spevnej melódie po
važoval deklamáciu. I keď v spoločnej ope
re, v ktorej chceli tento ideál uskutočniť. 
v Orfeovi, tento zámer ešte nevedeli do 
dôsledkov uskutočniť (Calzabigi mu dekla
moval text Orfea, aby mu aj takýmto spô
sobom naznačil, o čo ide), v Alceste je toto 
kr itérium " prirodzenosti" už plne realizo
vané. Tým, že sa Gluckovi - i keď už ako 
päťdesiatročnému - podarilo hudobne kon
kretizovať estetické ideály XVIII. storočia! 
"jednoduchosť, pravdivosť a prirodzenosť". 
stal sa nielen vyznavačom pokrokového es
tetického ideálu XVIII. storočia, ale i tvor
com, pre ktorého veľké kritérium tohto sto
ročia (prirodzenosť a pravdivosť) sa stalo 
i skutočnou mierou jeho praktickej tvorby. 
Pre kritérium Gluckovej tvorby je príznačná 
Burneyova poznámka v jeho cestopisnom 
denníku: " ... pozoroval zvlášť to, na čo je 
poslucháč citlivý, a odkedy zistil, že naj
viac pôsobia jednoduché, hladké postupy, 
snažil sa o to, aby písal také spevné me
lódie, ktoré by boli jednoduché, vyjadrujú
ce city a vášne, a nie také, ktoré svojou 
ťažkopádnosťou lichotia len odborníkom". 

Nebola náhoda, že kritérium "prirodze
nosti", "pravdivosti", "zrozumiteľnosti" a 
nakoniec a j "ideovosti" vzišlo z veľkých 
spoločenskoprelomových tendencií XVIIL 
storočia a že z týchto kritérií sa nakoniec 
vykryštalizoval klasicizmus. Pravda, išlo tu 
v podstate o základný problém pomeru 
umenia k skutočnosti. Všetky tieto kritériá 
v podstate riešili tento problém. Táto otáz
ka sa riešila tak isto afektovou a napodob
ňujúcou teóriou ako i napr. problémom po
meru melódie a harmónie, zdôrazňovaním 
primárnosti melódie ako najdôležitejšieho 
prostriedku hudobného výrazu atď. Nie je 
náhoda, že tieto nové kritériá priniesla nová, 
nastupujúca trieda a že z tejto novej spo
ločenskovývinovej tendencie vzišlo veľké 
umenie s novým obsahom ako súčasť cel
kových spoločensko-životných ľudských ide
álov pokrokového človeka osvietenstva. Nie 
je náhoda, že v spoločenskoprelomových 
obdobiach nachádzame určité analógie, prá
ve tak ako nie je náhoda, že dnešné pokro
kové tendencie sa považujú za dedičov po
krokových názorov a náhľadov progresív-

LADISLAV BURLAS 

Dve kapitoly o Bélovi Bartókovi 
(K 80. výročiu narodenia) 

K ESTETIKE BARTOKOVEJ HUDBY 

Bartókovo vystúpenie na skladateľskom 
poli zabralo necelé polstoročie: necelú po· 
lovicu nášho. podivuhodného veku. Veľké 
sociálne a ideologické premeny, ktorých 
sme boli nielen svedkami, ale aj účastníkmi 
za posledných pätnásť rokov, umožňujú nám 
azda vidief mnohé problémy a tvorivé 
zápasy priekopníkov moderného umenia 
Bartókovej doby s odstupom kritického 
pozorovateľa. Napriek tomu, že odvtedy sa 
mnohé veci ozrejmili, prebojovali alebo za
J)lietli, nie je neaktuálne vrátiť sa v úva
hách k Bartókovej hudbe, k jeho umelec
kému odkazu. Ukáže sa, že Bartók ako 
umelecký svedok svojej doby vyjde z ta
kéhoto hodnotenia mimoriadne kladne -
ako umelec, ktorý je v mnohom aktuálny 
a podnetný aj dnes. 

Meno Bélu Bartóka priam reflexívne aso
ciuje predstava vedca-folkloristu a skla
dateľa, ktorý svoje bádateľské výsledky 
v oblasti hudobnej folkloristiky geniálnym 
spôsobom uplatnil v hudobnej tvorbe, čím 
jeho hudba získala výrazný nacionálny a 
ľudový charakter. 
Ľudovosť Bartókovej hudby má svoje špe

cifické zvláštnosti, ktoré neostali nezužit
kované v podnetnom zmysle v najnovšom 
vývoji svetovej a zvlášť východoeurópskej 
hudby . O nadväzovanie na ľudovú hudbu 
sa pokúšali mnohí skladatelia pr'<.~ "Bartó
kom i po ňom. Bartók je významným 
ohnivkom v celom vývojovom procese po
ňatia ľudovosti. On to bol, ktorý poprel 
a umelecky prekonal meštiacko-nacionálne 
a šovinistické poňatie ľudovosti a národ" 
nosti v hudbe. Toto poňatie sa prejavovalo 
predovšetkým ako snaha o romantizujúci 

nych síl XVIII. storočia. Ak niektorí re
akční teoretici vedome odmieta jú pokrokovú 
estetiku XVIII. storočia, naše dnešné este
tické nálll'ady nachádzajú v nich historickú 
oporu napriek ich historickej obmedzenosti. 
Nejde o obsahové stotožňovanie sa s nimi 
(ďalší vývin prekonal aj ich kritériá) , ale 
o vývinovú tendenciu, o to, že tejto estetike 
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exotizmus, ktorý zamieňal podstatu za jav, 
ktorý sa uspokojoval s povrchným nadvä
zovanim na niektoré zvláštnosti ľudových 
hudobných kultúr bez hlbšieho pochopenia 
ich podstatných znakov. Je to rustikaliz
mus, ktorý vidí ľudovú kultúru očami 
výletníka, povzneseného a blahosklonného. 
Druhou črtou tohto poňatia je diletantizmus, 
neumelecké a nevkusné zneužívanie ľudovej 
piesne a ľudovej hudby nielen na svoju zá
bavu,. ale i na nacionálno-š·ovínistické argu
mentácie. Tým, že sa postavil proti ta
kémuto vzťahu k ľudovej hudbe, dostal 
sa do príkreho protirečenia so spoločnosťou, 
v ktorej žil. Prejavilo sa to nielen vo fu
migovani jeho tvorby, ale i v jeho existenč
nom ohrozeni v horthyovskom Maďarsku. 

Základným východiskom Bartókovho po
stoja k ľudovej hudbe je jeho snaha sku
točne spoznať ľudovú hudbu v čo najširšom 
rozsahu. Preto sa sám stal vášnivým zbe
rateľom ľudových piesní maďarských, ru
munských, slovenských, bulharských; zbie
ral dokonca aj v Turecku a v severnej 
Afrike. To mu umožnilo spoznať najtypic
kejšie štýlové vrstvy ľudových kultúr a 
neobmedziť sa výlučne len na ľudovú hud
bu maďarskú. Roku 1931 píše v liste, 
adresovanom Octavianovi Beu: "Moiou pra
vou vedúcou ideou, ktorií si plne uvedo
muiem, odkedy som ako skladateľ našieT 
sám seba, ie idea zbratania národov, zbrata
nia proti každei voine a nepriatel'stvu. Teitr7 
idei sa snažím - pokial mi to sily dovo
luiú - slúžiť svoiou hudbou; preto sa ne
odťahuiem od niiakého vplyvu, či už 
pochádza zo slovenského, rumunského, 
arabského alebo akéhokoľvek prameňa. Len 
nech ie ten prameň čistý, čerstvý a zdravý! .. 
(Béla Bartók levelei III, 191.) 

šlo v podstate o vývinový životný obsah, 
predstavujúci nakoniec záujmy a potreby 
celkového spoločenského a kultúrneho vý
voja ... 

(Úryvok z historickej časti chystanej 
štúdie o problémoch umeleckých kri- . 
térii) 
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Barlók videl v nadväzovaní na ľudovú 
hudbu možnosť vedomého obrodenia hudby 
umelej, ktorá sa p•·;ivc v prv)·ch dcsaC
rociach nášho slorocia dostávala do prvého 
vážnejšieho krízového postavenia v dôsled
ku vyhrancn)·ch spoločensko-triednych pro
tirečení. v r udo\'ej hudbe ,-idei cestu od
subjektiv i:;ov ania s účasnej hudobnej tvorby , 
ktorá sa prúve v prejavoch krajného ro
J!lantizmu dost;hala do spoločenskej izo
lácie .. Jeho nndväzonwie na ľudovú hudbu 
7Jlamená nielen osvojenie si ist)•ch hudob
qorečo\')-ch zvláš tností, a le svojím spôsobom 

• a j originálny a praYdivéjší pohľad na žiYot 
~!;a mi ľudového človeka. Pokiaľ Bartók 
narába! priamo s citúlmi ľudovej hudby, 
:Spájal icJt s naj,·yspelejšou kompozičnou 
technikou tak, aby ich nezdeformoval, ale 
-celkom využil všetky skryté dispo:;ície 
f_udového hudobného I>•·ejavu, a tak ho 
rozvinul v plne rozkvitnutý kvet. Z fu
-dovej hudby si osvojil Bartók pre št)·l 
našej doby ešte jednu zvláštnosť. Je to 
hutnosť a stručnosť \'O fonnulácii myšlienok 
i celých skladieb. Oproti romantickej mno
hovravnosti, •''asto aj bombastičnosti a po· 
zérstv u, stavia Dartók princíp maximálnej 
úspornosti, konrentro, ·anej hutnosti. Y tom 
·sa azda najvia<' p1·ibližuje svojmu vyni
kajú(·emu rovesníkovi Leošovi Jan{u!kovi. 
~ tak 13a•·tókov Mikrokozmos, cyklus in
štruktívnych skladieb p1·e klavír, je Yiac než 
iedný m z jeho diel a viac než klaYh·nou 
-školou: je to symbol jeho št)·lu a wnc
J_cckcj osobnosti. 

Y 13artókoYcj osobnos ti sa shladatcC a 
-et.nomu:;i/;o/óg tak spája do organicky spä
lej jednot y, že jeho skladateľskú činnos( 
nemožno vvs, ·et liC bez vedeckej. Ziaf, do
tm·ajšie mo;1ogmfie " úkladnom metodic
kom poťíalí práce olwluídzajú túto zdanli vú 
-samoz,;ejmosi a kladú 13artókovu vedeck ú 
a umclcck ll rinnosť vedľa seba bez toho, 
ze by hľadali medzi n imi spoločný, kau
zúln y súvis. ,\ko Dar lók spoznáYal rôzne 
zvlás! nosti r uJo,·ého lnidobného myslenia 
podunnjsk)•ch, balkúnskych a severoafric
k\·eh n:í•·odo,·, tak na ne a j reago\'al v svo
j~j t,·o.-bc - pri•·odzcne, nie mechanick y, 
ale aktívne. 

ZaujímaYé je s ledovať, ako sa vyvíjal 
Bartókov ' ':; ia/1 h lwdolmcj tradícii a h SIÍ.· 
časným skladatc[om. Je znúme, že Bartól< 
horJi,·o š tudoval hudbu p •·edklasick)·rh 
ma jstrov a ako koncertný umelec ich sám 
často hr{l\·a l : sú to diela .J. S. 13acha, J. 
Ph. Hamcaua, Fr. Couperina, Domcnica 
Scarlattiho, G. F. Händla, H. Purcella a i. 
Táto hudba neos tala bez vp!y ,·u na jeho 
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tvorbu, najmä na jeho faktúru. Zvlášť hor
livo študoval Bartók Ludwiga van Beetho
vena, ktorý ho ovply vnil predovšetkým 
dokonalosťou svojej formy. Hoci z roman
tickej hudby poznal Bartók veľa (R. Sebu
mann, Fr. Chopin a i.), najciteľnejšie ho 
ovplyvnila pozdná tvorba Franza Liszta 
(Dance macabre, Sunt lacrimae rerum) a 
(\·orba Richa1·da Stmussa. To bolo v prvom 
jeho tvorivom období od Rapsódie pre 
klavír a orchester až po I. suitu pre veľký 
orchester op. 3. Druhé tvorivé obdobie, 
ktoré sa začína Druhou orchestrálnou sui
tou a siaha po ll. sláčikové kvarteto, zna
menú zitsadný štýlov)· prelom v Bar tókovcj 
hudbe. Stojí v znnmeni revolučného nového 
p01'íat ia ľudovosti a vpl}-va naň mocne 
Claude Debussy a neskôr francúzsky pos6m
prcsionizmus, hudba ]gora Stravinského. 
V treťom jeho tvo•·ivom období stretávají• 
sa p•·vky impresionistické s expresionistický
mi, a lo najmii pod vply\'0111 d iel A. 
Schonberga a Albana Berga: je to svet 
jeho Podintého mandarína, Tanečnej suity, 
cez III.- V. s láčikové k,·arleto ku Cantale 
profane až k Hudbe pre strunové a bicie 
místroje. Tu sa dostáva Bartók na vrchol 
svojich technických výbojov, v ktorých ob
javuje nové horizonty rytmického elementu, 
nové vý razové a zvukové možnosti hudby . 
V poslednÓm období Bartôk už neprijíma 
podnety od iných skladateľov a ukazuje 
predovšetký m to, k čomu súm dospel nu 
sklonku SYojho ži\'ola. Je lo akési \'yro\'na
nic, ktoré zavlád lo , . Yf. s láčiko,·om k var
tete, v III. kla\'irnom koncert e a najmii 
, . Koncerte pre orchester. "Cím zrelším sa 
i:lovek sláYa - hovorí v inter,·iew r. 191i1 
- zdú ..sa, že tý m \'Íac sa v 1'íom objavuje 
túžba šetriť s,·ojimi p•·oslricdkami, túžba 
byť jednpdpchším." 
Yply:~"' zmienenýf'h skladatefo,· nezna

menajú, že by bol Barlôk z obdobia nn 
obdobie dúYal S\'oju hudb u do služieb vždy 
no'l§.ím a novším št)·loYým konccpciúm. 
Podnet y z,·onka prijímal Yžd y s k ritic
kýn~:postojom veľkého umelca a možno 
po,·eda(, že v lastne nikdy nekapituloval 
pred hudbou druh)•ch skladatefO\- tak, že 
b~· ich bol bezvýhradne prijal. Bartók sa 
(\'OrÍ\·o vyro,mal svojho času s tak mód
nou dodekafôniou. Ako samospasiteľnú tech
niku ju, samozrejme, od•nictol, os,·ojil si 
Yšak mnohé zvuko,·é vymoženosti, p rúvc 
tak ako i exprcsínty výraz, ktorý dal do 
služieb tlmočenia svojich ideí. Bartók, veľ
ký novútor, ktor)• pred smrfou ho,·oril, že 
je mu ľúto, že musí odísť "s plnou bato
žinou" - toľko mal ešte tYoriv)>ch plúnov 

- hľ:Hl<·l "" našu ldaYiatúru tak, že ju 
;;fw,Ja opustiť v prospech nových zvukových 
Pxpcrimcnlo\·, p retože ešte vôbec nie sú 
, . ~·čerpané jej možnosti. 

Ktoré sú teda tie svojrúzne črty, l:o cha
o-a ktcrizujú 13artók n ako hudobného t,·orcu? 

Bartóko,·e hudobnorcčo,·é p rostriedky ne
možno redukovaf len na jeden princíp_. J eho 
h udobné myslenie vyrastá z hombinácii 
rlur-mo/ového myslenia s modálnymi radmi. 
Tak Yzniká u Bartóka lonálne svojrúzna 
('hromatika, niekedy neúplná, inokedy vy-

l \"Orcn:i tak, že sa v jej rámci preskup ujú 
a ko mbinujú viaceré mody. Oh em toho 
hadúme u neho mnohé pen.t.aroni:;my a ce
lrJIÓIW''é rady. Bartókovo oscilovanie medzi 
diatonilwu a chromatiliott sa prejavuje nic
len v melódii, ale tl j v harmónii. Bartókov 
harmonick)• systém je jedn)·m z riešení 
rozšíreného tonálneho systému tak, že každ)· 
akordi(·k)• ÚtYar, Yyl\·orený na niektorom 
z 12 tóno,·, je alebo môže byť doškálny . 
l lu hrá dóležitú úlohu oscilovanie medzi 
d ia tonikou a chromatikou, medzi tonálny m 
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upevňovaním a tonalitu porušujúcimi ten
denciami, ktoré v období jeho vrcholných 
výbojov siahajú za hranice tona1ity. Mno
hé javy nemožno u Bartóka vysvetľovať 
tradičnou harmóniou, ale treba ich chápať 
ako číry zv~ový fenomén. Ani mnohé sú
zvukové javy nemožno správne pochopiť 
bez prihliadania na nové poňatie lineárnosti 
jeho faktúry. Bartókovský kontrapunkt vy
chádza z poznania všetkých tradičných hod
nôt svetovej hudobnej kultúry, je to však 
svojím spôsobom nový d.ruh konlrapunktic
kého myslenia disonantného typu s dô· 
slednou imitačnou technikou a s dvojitým 
a viacnásobným kontrapunktom, ktoré Bar
tók rozširuje o transpozičné možnosti na 
všetkých stupňoch chromatického radu, 
najčastejšie však o intervalový pomer zväč· 
šenej kvarty, sekúnd, septím a i. Zvlášť 
dôležitú úlohu hrá v Bartókovej hudbe 
rytmus, ktorý svojím dravým rytmickým 
ostinatom, zvláštnym spolupôsobením rýlmu 
a metra, polymetrie a polyrytmiky, -~UŽí
vaním zvláštností ľudovej hudby ( chronos 
protos bulharskej hudby a i.) zastáva funk
ciu významného formotvorného činiteľa. 
V svete Bartókových foriem badáme osci
lovanie medzi klasickými prísnymi formami 
a formou voľnou, niekedy až fantazijného 
charakteru. Bartók si z Beethovenových 
~oriem osvojil predovšetkým jeho techniku 
rozvedenia, ktorú naplňa ostrými konflikt
nú a kontrastmi, plne zodpovedajúcimi ľu
dovému naturelu. Z viacerých skúseností, 
osvojených z romantickej hudby, je naj
významnejšie splynutie expoziénei a evo
luénei hudby (postupný zrod a premena 
myšlienok v priebehu skladby), ako aj 
prenesenie dôrazu na dynamickú stránku 
hudobnej formy ako činiteľa tektonického. 
Popri symfonickom poľíatí techniky rozve
denia stojí jeho typ variácie, inšpirovaný 
ľudovou hudbou. V reprízach nikdy ne· 
opakuie m echanicky: mení rozmery aj sa
motné hudobné pletivo. Cyklické formy 
vytvára nielen na spôsob normálnej alebo 
skrátenej klasi~kej sonáty, ale často v nich 
uplatňuje kombináciu sonáty a suity. Jeho 
z~láštnosťou je tzv. klembová forma (Briik
kenform), v ktorej hlavná časť cyklickej 
formy tvorí symetrický stred skladby 
o troch alebo piatich častiach. 

Mnohotvárnosť hudobných obrazov Bélu 
Bartóka konverguje - k dvom základným 
obrazom, ktoré stoja pri sebe ako dve 
protirečivé veličiny. Pred niekoľkými rokmi 
na to zvlášť výrazne upozornil maďarský 
skladateľ Pál Járdányi v jednom zo svojich 
článkov o Bélovi Bartókovi. Ako typ jed-
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ného z týchto obrazov je jeho klavírna 
skladba Allegro barharo. V nej sa spája for
mostavebná sila a presnosť z umelej hudby 
posledných storočí s prvkami prapôvod
ného ľudového prejavu národov východnej 
Európy. Bezuzdná vášeň, rútiaca sa v lavíne 
r~tmu, je tu sputnaná železnou rukou 

.limel~, pratvar ľudového prejavu tu vy
stupuje v najdokonalejšej umeleckej kul
túr~. Táto skladba symbolizuje v celom 
diele:-Bartókov vzťah k ľudovému hudob
nému prejavu. Druhým, protipólnym typom 
jeho hudobných obrazov je štvrtá čast 
cyklu piatich klavírnych skladieb V príroaé, 
nazvaná Hudba noci. Skladateľ tu zobra
zuje svoju skľúčenosť, osamotenosť upro
stred tmavej, opustenej prírody, žijúcej 
svojím nočným životom. Tento obraz je 
niečo viac než iha maľba nočnej prírody. 
Subjektívne pocity skľúčeného osamoteného 
umelca majú a.zda širšiu spoločenskú plat
nosť - sporadicky sa ~ova a znova pre
dierajú k slovu v mnohých najvýznamnej
ších Bartókových dielach. Je to úporný zá
pas človeka nášho storočia, ktorý ešte len 
hľadá východisko z hlbokých spoločenských 
protirečení svojej doby a spoločnosti; člo
vek - oscilujúci medzi jasným svetom ľu
dovej hudby a medzi subjektívnym expre
sívnym pesimizmom. Allegrom barbarom lie
či Bartók príšeru Hudby noci, kým sa 
v svojom diele nestane hrdinom, víťazom 
nad sebou i nad spoločnosťou, v ktorej žil. 
V časoch: najväčšej biedy, ktorú trpel počas 
svojej emigrácie v USA, v čase zhoršujúcej 
sa smrteľnej choroby dostáva jeho hudba 
zvláštny bolestný jas, zvláštne vyrovnanie, 
ktoré je dopriate len človeku, čo už vizio
nársky ' vidi nové životné brehy, nové per
spek!~vy. ,f.ráve vtedy musí odísť "s plnou 
batozmoll ... ,,. 

BARTOKOVE VZTAHY K NÄM 
. . 1", 

i • •• t- .... 
: Vjzťahy Bélu Bartóka k našim národom 

majú . jednak charakter biografický, jednak 
umelecko-vedecký. Za uplynulých desať ro
kov bartókovské bádanie u nás natoľk() 
postúpilo, že hol v podstate zozbieraný zá· 
kladný pramenný materiál zo Slovenska 
(listy Bélu Bartóka, iné dokumenty, inf.or· 
mácie priateľov a známych) ; pokiaľ sme 
informovaní, p racuje sa na podobnej úlohtt 
aj v českých krajinách. 

Bélu Bart6ka pútalo Slovensko ako hu
dohnofolkloristický objekt už od roku 1906. 
Jeho zberateľské cesty na Slovensko po~ 

z korešpondencie HéJu Bart6ka Alexandrovi Albrech{ovl 

kračovali až do roku 1918, keď v dôsledku 
politických znúen musel v tejto činnosti 
prestať. Už roku 1911 disponoval Bartók 
zbierkou slovenských piesní (okolo 400), 
ktorú ponúkol na vydanie vydavateľom 
Slovenských spevov. K dohode o vydan1 
však nedošlo. Bartók pokračoval v zbieraní 
a výsledkom jeho činnosti je jeho veľká 
zbierka slovenských ľudových piesiÚ s čís
lovaným počtom okolo 2600 nápevó; . Túto 
odovzdal v rokoch 1920-28 Matici slo
skej na vydanie. Z rôznych príčin však ne
bolo možné zbierku v dohodnutom termíne 
vydať, čo v nijakom prípade nevrhá qobré 
svetlo na pome.ry a kultúrnu úroveň vtiľdaj
ších čias. Treba oceniť benevolenciu Matice 
slovenskej, že rukopis napokon odovzdala 
na vydanie bývalému Slovenskému hudob
nému vydavateľstvu a po jeho zániku Slo
venskej akadémii vied. Vďaka pracovníkom 
Ústavu hudobnej vedy, ako i vydavateľstva, 
zásluhou ktorých už vyšiel I. zväzok tejto 
zbierky, sú všetky predpoklady aj na vy· 
danie zostávajúcich dvoch zväzkov. 

Zbieranie slovenských ľudových piesní 
ovplyvnilo priamo i nepriamo tvorivú či).l, 
nosť Bélu Bartóka. O vplyve slovenskej 
ľudovej hudby na dielo tohto skladateľa 
nemožno preto hovoriť iha tam, kde skla-

dateľ upravuje slovenské ľudové melódie; 
tento vplyv treba chápať oveľa širšie ako 
celkové ovplyvnenie Bartókovho štýlu slo
venskou ľudovou hudbou. Podobne hol Bar
tók ovplyvnený aj inými ľudovými kultú
rami, a preto možno právom povedať, že 
patrí do istej miery všetkým podunajským 
národom, že je naším s p o l o č n ý m kul
túrnym majetkom. Bol to čestný a korektný 
clovek, ktorý nehol ochotný postaviť svoje 
bádanie do služieb dobových nacionálno
šovinistických tendencií. Bol to veľký ume
lec, ktorý svojím príkladom vyjadril ideu 
zbratania národov, ukázal, čo národy spája, 
a nie, čo ich rozdeľuje. Bude správne, keď 
sa v budúcnosti pri výklade dejín sloven
skej hudby 20. storočia nezabudne na or
ganické včlenenie diela Bélu Bartóka tak, 
a ko sa v skutočnosti organicky včlenil do 
vývoja slovenskej hudby svojím priamym 
i nepriamym vplyv_om (napr. na Dezidera 
Kardoša, Jozefa Kresánka, Stefana Németha
Samorínskeho a viacerých skladateľov na j
mladšej generácie). 

Bartók už ako svetoznámy umelec nie· 
koľkokrát vystupoval v Prahe, kam chodie
val koncertovať na pozvanie spolku "Prí
tomnost". Roku 1928 sa zúčastnil na Medzi
národnom kongrese o ľudovej kultúre 
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v Prahe. Tu bola roku 1926 s Yeľkým úspe· 
chom prijatá i jeho Tanečná suit a. Oď 
roku 1920 koncertoval Bartók na Slovensku 
vcelku osemkrát. Styri razy v Bratislave 
so speváckym sborom ,Bélu Bartóka", k torý 
viedol Stefa n Németh-Šamorínsky; raz \" Ko
šiciach, Komárne, Lučenci a v Rimavskej 
Sobote. V r . 1937 bol Bartók napCJsledy 
pozva ný koncertovať do Trenčianskych Tep
plie, čo však odmietol, pretož.e mu príslušné 
úrady odopreli vydať v posledných 2-3 
rokoch povolenie koncCJ"lovať v Košiciach. 

Napokon ešte niekoľko záYažných úda jov, 
ktoré svedčia o ďafších vzťahoch Bélu Bar· 
tóka k Slovensku. Bartókova matka Paulu 
Terézia, rodenú Voitová, pochádza z Martina 
(nar. 22. I. 1857). Béla Bartók študoval na 
gymná;.;iu v Bratislave v rokoch 1894-1899. 
Stýkal sa s viacer)·mi sloYenský mi hudob
níknu - najYiac v súvislosti so svojou zbier
kou s)o,·cnských ľudo,-)•ch piesní. Zvlášť 
priatcf s ké vzťahy , ·iažu Dartóka k nášmu 
Alexandrovi Albrechtovi, ktorý u Bartóka 
aj študoval. Burtók sa zas nezabudol za· 
staviť uľiho pri svojich cestách cez B1·ati· 
slavu. l\lal priateľský vzfah a j k Némethovi
Samorínskemu. 

ZOLTÁN HR AB U SSAY 

Citatelia nU azda prepacm, že sa tu ob
medzujem na pomerne stručný v)·počet 
faktov. Bližšie osvetlenie Bartókov)•ch vzťa· 
hov k Slovensku bolo už u nás urobené 
a naposled y z pera A. 13anika osvetlené 
spomienkami z osobného s tyku s Bartókom, 
oBjasnené veľkou znalosfou archívneho ma
teriálu :\[at ice slovenskej (Hudobnovedné 
štúdie IV. 138-176). Vplyv slovenskej ľu
dovej hudby na Bartókov št)•l nebol zatiaľ 
v plnom rozsahu prebúdaný. Prvé zaujímavé 
skutočnosti podáva O. Elschek v predhovore 
k I. zväzku Bartóko,·ýrh Slovensk)·ch ľu
dov)•ch piesní. V tomto s1nere nás ešte čaká 
monog•·afické spra?o'·?ni~ problematiky. 

Na zí1ver dajme slovo ''Ynikajúcemu ma· 
ďarskému muzikológo,·i Bence Szabolcsimu, 
ktorý o Da rtókovi napísal túto hilsnu a 
pravdivú myšlienku: 

"A~ budúce poholenie bude ra:; chcieť ve
dieť, aho c/ovek našej doby bojOl·al a trpel 
a ako konečne našiel cesw h slobode, har· 
mónii a mieru, pov:;náiiajrícu •·iertt v seba 
a v · z ivot, bude musieť počuť Bartóhovu 
hudbu a st.ále sa vracať h príliladu tohto 
<•eľhélw majstra." 

Franz Liszt a Bratislava 
.Jubilejné oslavy veľkého maďarského 

klaviristu a skladateľa Franza Liszta (18H 
až 1886) v tomto roku, ktoré aj Svetová 
rada nUeru zaradila medzi svoje tohoročné 
poduja tia, sú vhodnou príležitosťou, aby sme 
aspoií stručne spomenuli jeho \-ýznamné 
vzťahy k Bratislave. 

Y tomto meste sa začala jeho umeleckú 
kariéra, často sa sem vracal v čase, keď si 
podma.'\oval svet ako klavírny v irtuóz, a 
sem chodil a j v posledn),ch rokoch svojho 
plodného života, keď chcel byť medzi fuď· 
nú, ktorí ho mali úprimne radi, keď sa 
chcel cí tiť doma. 

Liszt prichúdza prvý raz do Bratislavy 
ako deväťročn)•, keď Mihúly Eszterházy, 
vidiac priam zázračný talent malého Franza, 
dal Lisztovcom k dispozícii svoj byt v Bra· 
tisluve na usporiadanie koncertu. Tak došlo 
d1'ía 26. no,·embra 1820 k prvému vystú· 
peniu Franza Liszta v Bratislave v dvor
nom pavilóne domu na Ventúrskej, teraz 
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.Jir;iskovej ulici č . 15, ktoré malo rozho
dujúci ,vplyv na jeho ďalší umelecký život. 

Brat islavský časopis Pressburger Zeitung 
(h'ía 28. novembra 1820 vvsoko hodnotí 
toto vystúpenie a predpovedá.Lisztovi veľkú 
budúcnost'. Po koncerte su Júekofkl nadšen· 
ci z bratislavskej šľachty zaviazali poskytnúť 
mladému Lisztovi šesfročné štipendium, kto· 
ré mu umožnilo ďalej študovať. Prcssburger 
Zeitung sledujú živo tnú púf a umel~cké 
úspechy svojho obľúbenca i mimo Brat1sla· 
vy a 1. apríla 1825 obšírne referujú o Lisz· 
tových úspechoch v Paríži. 

Roku 1826 prichúdza Liszt druhý raz do 
Bratislavy. Navštívil lu svojho priateľa Zir
kela. Pri tejto príležitosti ho portrétoval 
akademický maliar Ferdinand Liitgendorff
Leinburg, bratislavsk~· rodúk. 

V obdobi s\·ojcj slávy svetového klavir
neho virtuóza sa Liszt znovu vracia do 
Bratislavy a predvedie tu tri .konce•·ty. Prvý 
koncert odznel 19. decentbra 1839 v mest· 

,, 

Stephan Zádor: Liszt s Rossiovou a Frledrichom Dohnányim na koncerte v Bratislave 19. apriia. 1874 

s~cj redute (prístavba bývalého "starého" 
d1va~l~) ako mati~é, . kde hral rôzne svoje 
fantaziC a transkr1pc1e na cudzie témy :1 

svoj efektný Grand galop chromatique. 
Dr~l~ý raz _vystúpil 20. decembra v prospech 
mesll?nskeJ opatrovne a evanjelickej ne· 
mocmcc. Tretie vystúpenie Lisztovo bolo 
zas v redute, a to 22. decembra. I.:iszť zase 
h1·al svoje transkripcie na Rossiniho Ouver· 
túru k \'iliamovi Tellovi, na Schuherton 
Uhorské melódie, Erlkoniga a iné. Okrem 
toho sprevádzal aj bratislavských spevúkov. 

Bra tislavský nemecký časopis Pannonin 
písal o tých to koncertoch v superlatívoch, 
pre ktoré je charakteristický tento úryvok: 
" ... Liszt je umelec, ktorého nemožno po· 
písať ani vysvetliť. J eho hru nemožno ana
lyzovať ani po technickej ani po mechanic
kej strúuke - a tým menej ducha, k torý 
z neho súla a nezadržateľne strhuje poslu
chúča ... " 

Po niekoľkých úspešných koncertoch v 
13udapešti, kde bol oslavovaný ako najvyni· 
kajúcejšl občan maďarského národu, vracia 
sa Liszt v januári 1840 znova do Bratislavy. 
Tu účinkuje 21. januúra v župnom dome 
(terajšin budova Slovenskej národnej rady 
na Októbrovom nám. 12) a 26. januára 

v mes tskom (livadle v prospech Cirkevného 
hudobného spolku ako jeho čestný člen .. 
Predniesol \Veberov Konzertstiick f mol op. 
79 a \ 'a •·iúcie H exameron na tému z Pu
ritilno,·. 1'\a tom istom koncerte vystupoVa[ 
Liszt aj ako dirigent, predvádzajúc čast·í 
z Hossiniho a Weberových opier. (Liszt di
rigoval v ted y druhý raz v svojom živote. 
Bratislava má teda podiel aj na jeho diri~ 
gentskom raste.) 

H oci sa Liszt v najbližších rokoch ne
dostúva clo Bratislavy, tunajšie obecenstv() 
i tla č naďalej sleduje jeho rastúcu· slúvu. 
O Lisztových úspechoch p•·ináša pravidelné 
zpr{n·y Pannonia z rokov 1842-1843. 

Boku 1846 po sérii vypredaných koncer
tov vo Yiedni odchúd za Liszt loďou do 
Budapešti. Pravda, nemohol sa nezastaviť 
v svojej milovanej Bratislave. Pricl~t\dza 28. 
apríla, v prístave ho čaká delegácia Cirkev· 
ného hudobného spolku. Je uby tova ný u 
Kazimíra Eszterhúzyho a večer pred do
mom mu d:ívajú clcnovia spolku scrcnúdu, 
za ktorú Liszt n elo ďakuje. 

Od roku 1848 Liszta p lne zaujala jeho 
rôznorodá činnosť \ 'O \Veimare a len ojedi
nele sa dostal do našich končín. Prvé stopy 
c no ,·é nad,·iazanie stykov s Bratislavou 
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vedú do roku 1856. Vtedy bola delegácia 
Cirkevného hudobného spolku v Ostrihome 
na prvom predvedení Ostrihomskej omše a 
požiadala Liszta o notový materiál, aby si 
zabezpečila predvedenie tohto veľkolepého 
diela aj pre Bratislavu. 

O dva roky neskôr, roku 1858, zavítal 
Liszt 12. apríla do Bratislavy na návštevu 
poštového riaditeľa Vrábelya, s ktorým bol 
v priateľskom pomere. 

V Lisztových stykoch s Bratislavou na
sleduje potom dlhá prestávka, prerušená iba 
tu i tam zprávami bratislavských novín 
o jeho svetových úspechoch. Až v období, 
ked' je I;sztov život rozdelený medzi Rím, 
Weimar ' a Budapešť, teda od roku 1871, 
nastáva nové živé a trvalé spojenie Franza 
Liszta s Bratislavou. Je to v nemalej miere 
zásluhou Jána Batku, mestského archivára, 
sekretára Cirkevného hudobného spolku, 
Lisztovho ctiteľa a priateľa, že Liszt bol 
v poslednom období svoj~o života ~ stá!o~ 
kontakte s Bratislavou, pnčom sa pn kazdcJ 
príležitosti snažil dávať najavo svoje sym: 
patie k tomuto mestu, ktoré mu bolo tako 
oddané. 

Prvou takouto príležitosťou bol koncert 
Hansa Biilowa, Lisztovho žiaka, vynikajú
ceho klaviristu a dirigenta. Koncert sa 
konal 19. januára 1872 v sieni reprczen: 
tantov (t. č. už nejestvujúca časť starel 
radnice) . Liszta pri vstupe do sály, ako aJ 
po predved~ní jeho s~la.dieb C?~m~nie lesa 
a Tanec šknatkov ), burlivo pr1VItali a osla
vovali. 

Koncom tohto roku (24. novembra) nastala 
nová významná udalosť v kulte Franza 

·Liszta v Bratislave. Po pätnásťročnom úsilí 
.sa Cirkevnému hudobnému spolku podarilo 
predviesť v dóme sv. Martina slávnu Lisz
tovu Ostrihomskú omšu pod taktovkou 
Karola Mayerbergera. 

Na najbližšie predvedenie diela, ktoré sa 
uskutočnilo 14. apríla 1873, sa Liszt prisľú
bil a po živej korešpondencii s Batkom 
a Mayerbergerom skutočne prišiel i s mno
hými zahraničnými hosťmi. Po predvedení 
bolo pohostenie, na ktorom slávili aj Lisz
tovo 50-ročné umelecké jubileum. Zvlášť 
príznačný bol prípitok Eduarda Liszta, 
Franzovho strýka: "Pred dávnymi rokmi 
korunovala Bratislava kráľov. To sa časom 
zmenilo. Dnes je Bratislava verná svojej 
vysokej úlohe, svojej nádhernej funkcii, ko· 
runuje kráľa umenia spôsobom a činom, 
ktoré tomuto malému provincionálnemu 
mestu môžu závidieť mnohé rezidencie!" 
Liszt sa zúčastnil aj na nasledujúcom pred-
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vedení Ostrihomskej omše v Bratislave, 
ktoré sa konalo 23. novembra 1873. 

Vd' ačný Liszt pri predvádzaní Ostrihom
skej omše prisľúbil Cirkevnému hudobnému 
spolku, že zanedlho usporiada koncert v .jeho 
prospech. A skutočne; dňa 19. apríla 1874 
sa uskutočnil veľkolepý koncert, ktorý dlho 
zostal v pamäti Bratislavčanov. Liszt pred
niesol na koncerte Beethovenovu Sonátu 
As dur op. 26 a svoju Legendu o sv. Fran
tiškovi, kráčajú,com na vode. Spolu so svo
jou najlepšou žiačkou Sophiou Menterovou 
predniesol Liszt na dvoch klavíroch svoje 
"Concerto patetico" a Wagnerov "Walkii
renritt". Z Lisztových vokií.l.nych skladieb 
predviedol Anton Strehlen so sborom Cir
kevného hudobného spolku "Blahoslaven
stvá" z oratória "Christus" a Mária Ros
siová piesne "Kling leise, mein Lied" a 
;,Der Fischerknabe". Z bratislavských hu
dobníkov účinkovali Mayerberger ako diri
gent, Karl Forstner pri harmóniu a profesor 
Friedrich Dohnányi (otec vynikajúceho ma
ďarského klaviristu a skladateľa Ernó Do
hnányiho) ako čelista. Priebeh celého kon
certu nadšene opisujú Pressburger Zeitung. 
Batkov článok zvlášť vyzdvihuje Lisztovu 
podmaňujúcu silu, klasický prednes Beetho
vena, michelangelovskú výstavbu Legendy 
a uchvacujúce čaro pridanej Uhorskej rap
sódie. 

Na po;wanie svojho ctiteľa a oddaného 
priateľa Batku prichádza Liszt roku 1881 
znovu do Bratislavy, aby tu 3. apríla kon
certoval so svojimi žiakmi: Gejzom Zichym 
a Aladárom Juhászom v prospech fondu pre 
postavenie pomníka bratislavskému rodá: 
kovi, klaviristovi a skladateľovi JohannoVJ 
Nepomukovi Hummelovi. Na koncerte od
zneli z Lisztových piesní "Vértesdal" (Pieseň 
panciernika) a "Lelkesedés dala" . (Pieseň 
nadšenia}, "Loreley" a "Es muss em wun
derbares sein". Liszt zahrul Schubertov 

Divertissement a ľhongrois" a svoju trans
kripciu na Rossiniho "La charité". Spolu so 
svojím najmilším peštianskym žiakom Ala
dárom Juhászom predviedol Liszt Humme
lovu štvorručnú klavírnu sonátu As dur a 
s jednorukým virtuózom Gejzom Zichym 
trojručnú transkripciu na Rákóczrho .P~~ 
chod. Úspech koncertu bol obrovsky, naJma 
sólistické vystúpenie nestarnúceho 70-;oč
ného Liszta vyvola~o priam entu:r.iashcké 
prijatie zo strany nadšeného bratislavského 
obecenstva. 

Liszt však prichádzal do Bratislavy nielen 
vtedy, ked' tu mal koncert alebo vystú
'penie. Využil aj iné príležitosti, aby svojou 
prítomnosťou zvýšil príťažlivosť a lesk ur-

čitých podujatí. Tak došiel 12. februára 
1882 celkom neočakávane do Bratislavy na 
koncert Hansa Biilowa, ktorý v sále re
prezentantov na počesť svojho prítomného 
majstra-učiteľa predviedol namiesto progra
movanej Schumannovej skladby Lisztovu 

Spanielsku rapsódiu" a "Peštiansky kar
~eval", ku ktorým za obrovských ovácií 
obecenstva pridal ešte "Gondolieru a taran
tellu". 

Roku 1883 pripravoval bratislavský Cir
kevný hudobný spolok predvedenie Lisz
tovho oratória "Legenda o sv. Alžbete", 
dcére uhorského kráľa Andreja Il., narode
nej roku 1207 v Bratislave. Po predchá
dzajúcej čulej korešpondencii s Batkom 
17. marca prišiel Liszt do Bratislavy a ak
tívne zasiahol do interpretácie diela na 
generálnej skúške. Slávnostné predvedenie 
legendy bolo 18. marca v divadle pod tak
tovkou Jozefa Thiard-Laforesta za prítom
nosti Franza Liszta. Na úspechu predvedenia 
sa podieľali všetky bratislavské spevokoly: 
Cirkevný hudobný spolok, Singverein, Press
burger Liedertafel, ako aj robotnícky spe
vokol Typographenbund. 

Roku 1884 bola v bratislavskom dóme 
predvedená Lisztova Korunovačná omša, 
ktorú 25. februára osobne dirigoval Liszt. 
Pre Lisztov kult v Bratislave je významný 
aj 21. november 1884, ked' sa tu usku
točnila svetová premiéra mužského sboru 
"Magyar Királydal" (Pieseň na uhorského 
kráľa), ktorú predviedol spevokol Pressbur
ger Liedertafel pod taktovkou Ferdinanda 
Kitzingera. 

Posledná Lisztova bratislavská návšteva, 
pripadá na 13. apríl 1885, 'Red' sem prišiel 
z príležitosti koncertu svetoznámeho rus
kého klaviristu Antona Rubinštejna, ktorý 
sa konal v p rospech fondu pre postavenie 
pomníka Johanna Nepomuka Hummela. 
Z recenzie koncertu sa dozvedáme, že na 
koncerte, ktorý sa konal v župnom dome, 
bol Liszt búrliv.o privítaný a Rubinštejn 
na konci programu pridal dve Lisztove 
skladby. Na bankete odzneli známe skrom
né slová oslavovaného Rubinštejna, že "ko
nal iba svoju povinnosť ako jednoduchý 

vojak pred očami poľného maršala Frá~a 
Liszta". 

Ani po Lisztovej smrti neprestal jeho 
kult v Bratislave. Ján Batka a činní diri
genti Cirkevného hudobného spolku a spe
váckych sborov Pressburger Liederta fel a 
Singverein sa starali o pravidelné kvalitné 
predvádzanie Lisztových sborových a in
štrumentálnych diel. 

V 20. storočí Bratislava naďalej _pesto
vala umelecký odkaz Franza Liszta. Na to 
dávali príležitosť sedemstoročné jubileum 
narodenia Alžbety z rodu Arpádovcov roku 
1907, ked' za prítomnosti panovníka, cisár
sko-kráľovského dvora, zahraničnÝ,ch hostí 
a širokého obecenstva bola predvedená Lisz
tova Legenda o sv. Alžbete - a p redovšet
kým storočnica Lisztových narodenín roku 
1911, ktorá Batkovou zásluhou vyznela 
v dôstojné a mohutné oslavy. 
Začiatkom roku 1911 Batka veľkoryso 

daruje mestu Bratislave Lisztovu bustu, 
modelovanú roku 1884 bratislavským rodá
kom Viktorom Tilgnerom, ktorú mesto pri 
tomto výroč! umiestilo na námestí pred 
dómom (terajšie Rudnayho nám.) Zelezné 
zábradlie p t:ed sochou je ozdobené kovo
vými notami v umeleckom prevedení, ktorP. 
predstavujú tóny Hosanny z Korunovačnej 
omše. 

Lisztov život bol vyplnený heroickým 
bojom, hľadaním pravdy, nových ciest a 
výrazových prostriedkov, bojom za prav
divosť a úprimnosť v umení. Lisztove vzťa
hy k Bratislave boli v posledných desať
ročiach Lisztovho života také významné a 
pre bratislavský hudobný život také roz
hodujúce, že toto obdobie hudobno-ume
leckého vývoja tohto mesta môžeme prá
vom nazvať obdobím Franza Liszta. 

Bolo by želateľné, aby lisztovská tradícia 
bola v Bratislave obnovená, aby 150. vý
ročie narodenia tohto veľkolepého priekop
níka umenia, tohto barda pokroku a vzne
šeného priaznivca Bratislavy bolo v roku 
1961 dôstojne oslávené. 

Rozvíjanie Lisztovho hudobného odkazu 
a diela bude najkrajšou a skutočne nehy
núcou spomienkou na veľkého človeka a 
umelca. 
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Príklad marxistickej metódy v knihe A. Sychru 

Objemnú knižnú štúdiu A. Sychru " Este
tika Dvoľíokovy symfo otické tvorby" možno 
hodnotiť v podstate z dvoch hľadísk. Ako 
hist01·ickú prácu a ako prácu estetickú. 
Z oboch hľadísk je však metodologickou 
uká:i:kou, ako marxisticky zvládnuť takúto 
núročnú Yýskumnú úlohu. 

U b:ídatefov, ktorí nie sú schopní prijať 
marxistické metodické hľadiská, nacl1ádzame 
obyčajne skreslenú predstano o marxistic-kej 
metóde bádania: nazdávajú sa, že marxis
tické hľadisko predstavuje nejaké "osobit
né": "úzko YyJnedzenéu, "jednostranné" na
zeranie. i'ievedia postrehnúť, že takéto po
nímanie marxistickej metódy je zužované 
a deformované ich vlastnou v ulgárnou pred
stavou o marxistickej metóde. V čom spo
číva podstata marxistickej metódy? 

PredoYŠetkým v tom, že jej ide o čo 
na júplnejšie vysYetlenie javov. To znamená 
vysvetlenie v plnej podmienenosti, čiže 
v úplnej gené::;e a v spätnom pôsobení: 
v spoločensko-historickom ::mysle diela. Ze 
súčasťou tejto snahy o úplnosť a dôsled
nosť je i spoločensko-historické vývinové 
hľadisko, to je samouejmé. Jednostranné 
a vulgárne sú predstavy o marxistickej me
tóde, ktoré ju redukujú len na tie hľadiská, 
o ktoré je marxistická metóda bli!.šŕe /;. típl
nosti a plnosti pravcly. :\Iarxizmus neuplat
twje nejaké parciálne hľadisko. Práve na
opak. Ide mu o úplnú. pravdu. 

Touto základnou mctodologickou požia
davkou je pr·eniknutá a presiaknutá celá 
tendencia Sychrovej štúdie o DYorákoYej 
symfonickej tvorbe. StopoYanie genézy a 
podmienenosti Dvoľákovej symfonickej tvor
by je mu základným kritériom, ktor)'lTI vy
svetľuje konečnú tvárnosť, zmysel a význam 
jeho symfonických diel. Pravda, ak chcel 
úspešne dosiahnuť takýto cieľ - v záujme 
úplnosti a praYdivosti - musel sa pridržia
Yať čo najširších súvislosti. Nešlo mu len 
o výlučne hudobnú genézu. Od tohto ima
nentistického hľadiska ide o mnoho ďalej a 
širšie. Pokiaľ je to možné, stopuje popri 
hudobnej genéze diela i jeho podmienenosť, 
ako n z ak)·ch duševn),ch stavov a život
n)·ch situácií skrsli, ako boli životom mo· 
tivované, z akých pohnútok sa zrod ili. ob
jektívnym výrazom čoho boli atď. Takto 
sleduje Sychra v podstate obsahoYé hľa-
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disko: Co všetko sa zo života prctavilo 
v špecifický obsah Dvoľákovej symfonic
kej tvorby. Tento všeobecný metodický prí
stup možno považovať za samozrejmý, no 
Sychrov prínos spočíva práve v tom, že ho 
vedel jedinečne realizovať a konkretizovať. 
Pra,·da, nie v zmysle "aplikácie", v tcsná
Yan ia materiálu do apriórnych kategórií, ale 
práve naopak, ako sledovanie samej logiky 
po·oc-esu genézy Dvoľáko,·ej tvorby - po
kiaľ to, pravda, daný materiál dovolil. 

Zo základ nej tendencie čo najúplne jšicho 
yysvetlenia vyplynula pre Sychrovu meto
dickú koncepciu ďalšia požiadavka. Ak chcel 
vysvetliť, nutne musel predt)'m a spolu 
(alebo so samým) s vysvetlením poda~ 
i riešenie vynárajúcich sa problémov. Takto 
sa stala táto Sychrova štúdia i estetickým 
systémom, predstavujúcim ucelenú estetiku, 
s tou výhodou a prednosťou, že je demon
št rovaná na konkrétnom materiáli. Prínos 
Sychrovej knihy z hľadiska marxistickej 
estetiky v idíme hlavne v tom, že všeobecné 
metodic-ké hľadiská marxizmu vedel tak 
šťastne konkretizovať. Pravda, táto kon• 
kretizácia p1·edstavuje tvorivú a objavnú 
prácu. V tom je predsa ťažisko každej " apli
kovanej" estetiky, a to najmä vtedy, ke& 
ide o historickÝ materiúl. J ednota estetick~ 
ho a historického hľadiska vyžaduje nielen 
mateo·iálovú objavnosť, ale aj objavnosť 
v odhaľovaní vývinového zmyslu skúmanej 
tvorby . 

Svchrovu metodickú dôslednosť pri sto
pov~ní gené::.y Dvorúkovej tvorby možno 
kr[osne demonštrovať už hneď na prvej časti 
jeho knihy "Dvoi-ák a tradícia ľudovej 
l:oudby " (1. Intonácia a žánre ľudovej hudby! 
2. Ľudová piesnivosť - základ DvoľákoveJ 
epiky) - kde skúma zakorenenosť Dvofá
kovej tvorby v hudbe ľudovej . " ... styk 
s ľudovou piesr'lou bol najmocnejším čini
teľom pri tYorcní rýdzo dvorákovskej hu
dobnej reči" - konštatuje a pri dokazovaní 
tohto faktu rieši i problematiku vzťahu 
umelej hudby k hudbe ľudovej. Rozlišuje 
rôzne formy nadväzovania umelej tvprby 
na hudbu ľudovú. Počnúc od citátov, "kon
štrukcii ako ľudoYých", použitia princípov 
ľudovej melodiky, domyslenia, dotvor~nia 
až po intonačno-výrazové nadväzova~re a 
žánrovú typizáciu. "Dvol·ák nenadväzuJe na 

' 
Tudovú pieseň len formálne, ale vychádza 
z hlbokého pochopenia jej obsahu, jej 
intonaéno-v ýra::owilro charahteru (str. 28). 
Tento obsahový zreteľ mu umož1'lujc sle
dovať ľudovú genézu Dvorákovej tvorby 
skutočne vedecky. Dopomáha mu k tomu 
pojem " intonácia", ktorý upresi'luje a pres· 
ne definuje v tomto obsahovom zmysle. 
Tohto svojho metodického východiska i jeho 
vedeckého podklad u si je plne vedomý: 

Pojem in tonácie umožiíuje postihnú( hlbšie 
;\·o o·čí proces i otázky obsahu v hudbe" (str. 
33). Rozlišuje "in tonáciu" v širšom a užšom 
zm,·sle. " ... zvukovú pribuznosí, spätú tes
ne ·s obsahom a Yýrazom, nazývam príbuz
nosfou intonačnou, intonáciou v širšom 
zrnvslc slova" (str. 30). Za intonáciu v už
šou~ zmysle slova považuje charakteristické 
melodic-ké obrat y . Pri tomto rozlíšení skúma 
ešte vzCnh intonácie k obraznosti, k melódii, 
k žúnru, typičnosli , motívu, zvuku, ku 
kontextu atď., teda zachycuje úplnos( vzia
hov, aby presne vymedzil pojcn~ a aby 
pomocou neho mohol potom vykaz~ť slw
toéntÍ národnosť, ľudovosť a zrozumr teľnosť 
("zdclnost") Dvoi·ákovej hudby. '_fento fakt 
demonštruje na bohatom dvorákovskom 
materiáli, čím dokazuje platnosť tejto tézy 
vôbec. Toto zovšeobecnenie, vychádzajúce 
z konkrétneho a indiYiduálneho materiálu, 
je pre Sychrovu pracovnú metódu typické. 
Ca sť "Ľudová piesnivosí - ~áklad D:vol·á· 
kovcj epiky" možno nazvať metodickou 
ukúžkou v tomto smere. Svoje uzávery, že 
.. D,·oľák využíva t ypičnosli ľudových ná
pevov, ich nerozlučného spätia so život~ou · 
situáciou s charakterom, náladou, vyuzova 
i vokúln~sti áno neraz hovorovosti ľudovej 
hudbv a v~'tváo:a skutočne objavne inštru
mcnt:\ľny dialóg a tým šťastne nachádz~ 
<falší prostriedok, ako hudobne. bez pom??I 
slov vypráYať dej . . . východ.osko . D:vor~
ko,·cj epiky treba hľadať v ľudoYeJ poesm
, ·osti . . . ľudová picsnivosť je v Dvoľáko
, -)·ch symfonických básriach vôbec je~ný1:n 
zo základn)'ch princípov p rogramovosu, na
rodnosti a realizmu" (str. 53) - toto záve
rečné konštatoYanie - opakujem - je me
todirkou ukiožkou, ako '')'stopovať genézu 
na konkrétnom materiáli. 

V podstate túto dôslednosť mo~no sledo
,·aí i v druhej časti knihy (Kniha II.) 
"Symfonické básne - Erbenova ,Kytice' ." 

V l [L kapitole ("Kryštalizácia hudobno
obrazovej predstavy v Dvoráko\')'ch symfo
nických báso'iach") vychádza autor z ko_n: 
štatovania toho, že Dvorák by v svoJeJ 
epičnosti nebol vystačil len z charakte~istiky 
žúmovej a intonačncj. Dalším ohmvkom 

reťaze genézy je sledovanie procesu vznika
nia tvorby, "z akých podnetov a postrehov 
rastú a ako tieto podnety a postrehy po
stupne kryštalizujú v konečnú zvukovú for
mu" (st r. 59) . Takto postavený zámer sved
čí o vysokej náročnosti voči sebe i o kon
zekventnej vedeckej dôslednosti. V tomto 
zámere využíYa Sychra veľmi serióznym 
spôsobom n,·orákove tzv. dramatu rgické po
známky. Slúžia mu jednak ako vodidlo, jed
nak ako verifikačný prostriedok. Tieto d ra
maturgické poznámky rozdeľuje do piatich 
skupín : " Do prvej skupiny zahrr'lujem po
zn{omky k príznačným motívom, do druloej 
s[o,·né zázna my k dialógom, do tretej ko
mentá re k charakteristike žánrovej, do 
štvrtej zápisky k momentom zvukomalebne 
popisný m a do p iatej marginálie, týkajúee 
sa celkovej koncepcie a výstavby hudob
ného obrazu" (str. 59). Yychádza - pre 
neho zo samozrejmého predpokladu, že 
k správnemu a úplnému pochopeniu možno 
dospieť len vtedy, keď sa skladba nechápe 
výlučne len hudobne. A k tomuto úpl.ne~
šicmu chápaniu sú tieto poznámky Jech
ncčným kľúčom, dávaj ú možnos~ p~chopi~ , 
že diela " .. . sú stelesncnim, realizáciou rm
mohudobn)·ch predstáv" (str. 61), že " majío 
obrazový charakter" (tamtiež) . Sem patriace 
analýzy na konkrétnom materiáli veľmi prí
stup •le objasr'lujú i pojem hudobného obra
zu. (Definuje ho úplnejšie až v ďalšej ka
pitÓle.) Tu stačí azda uviesť len tú poznám
ku autora, že v uvedených príkladoch 
Dvorákova invencia nie je výlučne hudobná, 
ale sú "predstavy hudobne obrazové, resp. 
hudobne búsnické" (str. 62). "Inak pove
dané : skladateľ tu vychádza zo životného 
postrehu, z básnického videnia skutočnosti 
a z v tipného nápadu, ako ten to životný po
streh vyjadriť hudbou" (tamtiež). A pod 
poznámkou: " ... hudobne obrazové pred
stavy, resp. predstavy hudobno-básnické ... " 
(str. 62), Predpokladom adekvá tneho rea
listického zobrazenia je talent. Dvoľák bol 
v zobrazovaní skutočným majstrom, a 
v tomto aj treba byť majstrom, lebo 
v skladbe programovej je invencia naskrz 
~otivovaná sujetom" (str. 66). Y týchto 
súvislostiach autor chtiac-nechtiac demon
štruje i Dvorákovo realisticko-umelecké 
majstrovstvo. Pravda, nic náhodou úvodom 
k týmto úvahám hovorí o talente. Treba 
tu však poznamenať, že celú problematiku 
obsiahol Sychi-a vefmj zhlboka: hovorí už 
o majstrovstve žiYotného pozorovania a ži
votného postrehu, súčasne však vefmi ži
vo necháva pociíovaí závažnosť vhodnej 
voľby formy, "ako vyjadriť životný zábeo:: 
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hudbou" (str: 68), a to na pozadí toho, 
že pri skúmaní vzťahu obsahu a formy vy
kazuje prioritu obsahu, jednotu obsahu a 
formy (nie však absolútnu, ale dialektickú), 
ich vzťah ako proces, relatí~u samostat
nosť obsahu a aktívnosť formy voči obsahu, 
možnosť ich rozporu. V týchto súvislostiach 
sa potom nemohol vyhnúť ani problematike 
jednoznačnosti či viaczna.čnosti, určitosti či 
neurčitosti konkrétnosti či nekonkrétnosti 
hudobnéh~ obsahu. Odtiaľto ho potom vied
la sama logika problému ku skúmaniu, 
v čom tkvie podstata zobrazenia v hudbe?. 
A dochádza k uzáveru: "Konkrétnosť "'hťl
dobné~o zobrazenia treba hľadať predovšet
kým rtil!' v napodobení, ale vo sfére emo
cionálneho výrazu" (str. 71). Záruk~ ~on
krétnosti hudobného prejavu vidí ..:t· ob
jektívnych zákonitostiach psychofyziologic
kého pôsobenia hudby, pričom ako výrazov.é 
hudobné " jednotky", no~iace obsah, lo~all
zuje intonácie a ž~nre. T1et? Syc~o.':e .uva
hy m ajú ďalekosmhly zovseobecnUJUCI do
sah no i konkrétnu znázorňujúcu hodnotu,. 
ako' sa u Dvofáka utvárala hudobnoobrazová · 
predstavivosť. 

Ze Dvofákova invencia je motivovaná 
sujetom a obrazovými momentmi, ukazuje 
i na tematickom rozbore, "resp. variačnej 
práci" a na analýze formy, pod čím rozu
mie tektonickú výstavbu skladby. Toto je 
témou ďalšej , IV. kapitoly knihy "Realis
tická tema tická práca a forma v Dvofáko
vých symfonických básňach''. Neubránil sa 
tomu, aby uprostred obsiahleho a dôklad
ného materiálového rozboru nepoznamenal, 
že "Dvofákova tematická, resp. vat;ial}ná 
práca smeruje k maximálnej obsahovej ob
jektivizácii, k maximálnej dejovej, sujet~vej 
motivovanosti všetkých tvárnych prostried
kov" (str. 82). Váži si u Dvoi'áka "práve 
tú úzkostlivosť a starostlivosť vo výbere 
variant, tú autokritičnosť", vidí v i10m 
"jeden z výrazných ~nak~v ~eho reali~ti~ei 
dôslednosti a pravdivosti, Jeho realisticke 
myslenie a cítenie" (str. 84). Sem spada
júci rozbor, v ktorom zachycuje Dvor?kovu 
kompozičnú špecifičnosť, dáva autoroVI mož
nosť urobiť niekoľko zásadných zovšeobec
není, počnúc od princípu rozmanitosti a 
jednoty až po vzťahy obsahu a formy. Jed
nota a rozmanitosť sa vo väčších, najmä 
epických skladbách dialekticky podmiei'mjú. 
Pojem rozmanitosti v kompo~ičnom zm~sle 
má pozitívny význam len na základe ~ed
noty. Ide o vnútornú diferencovanosť Jed
ného celku, ide o proces rozvinutia celého 
obrazu, v ktorom existujú podľa dramatur
gického rozvinutia relatívne samostatné par-
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ciálne časti. V téjto dialektickej jednote roz
manitosti a jednoty ide v podstate o "jed
notu typizácie" (str. 91) o jednotu obsahovú, 
myšlienkovú, emocionálnu a v dôsledku 
toho o jednoiu tematickú, ktorá sav rámci 
kontinuitného jlozvoja tejto jednoty vnú
torne diferencuje podľa celého sujetu, ako 
celý systém obrazov, vytvárajúci celok -
jeden vyšší obraz. Sychra veľmi výstižne 
ukazuje na materiáli, že u Dvoi'áka nie je 
daná forma ako apriórna schéma, ale ako 

proces ako formovanie, stvárnenie obsahu" 
(str. 99). Z tohto hľadiska hodnotí ešte pred 
týmto konštatovaním Dvofákovu technickú 
prácu a z tohto postulátu vysvetľuje i for
mu symfonickej básne. Z tohto aspektu 
konštatuje a j niektoré slabosti, ale i pev
nosť Dvofákovej architektoniky. Nedostatok 
jednoty v tematickej práci alebo vo forme 
osvetľuje z rozpornosti obsahu a formy. 
Týmto polemicky dokazuje i možnosť tejt~ 
rozpornosti. Niektoré zása~Y •. _ktoré mu ~n 
materiálovom rozbore vystupili do popredia, 
zovšeobecňuje na úrovni pravidla: 1. "Opa
kov~rue nie vždy upevňuje jednotu, ale ju 
niekedy rozbíja, ak nie je späté s prehlad
ným kompozičným pôdorysom." ~· "Cím 
bohatšia je skladba obsahove a zánrove, 
tým prehľadnejšie členenie potrebuje." 3. 

Detailná dejovosť má SVOJe medze: ak 
j~ v skladbe p~íliš !nn~ho podrobnosti! kl~dú 
sa tým nadmérrié požiadavky na rac10nalne 
logickú činnosť poslucháča a vlastné hudo~
né "-nlmanié trpí." 4. Svojím spôsobom Je 
obmedzenú v programovej skladbe i te~~
tizácia materiálu: príliš dôsledná tematlza
cia rozbíja obsah v malej plôške, znemož
iíuje, aby plne pôsobil" (str. 113). 

Piatu kapitolu "Poňatie žánru symfonickej 
básne u Dvofáka" začína autor kladením 
troch otázok: Ci je možno považovať za 
prednosť Dvol·aka dôslednú spätosť jeho in
vencie s predmetnou skutočnosťou a dejovú 
motivovanosť jeho tematickej práce? Ci je 
pravda, že Dvoi'ákove symfonické básne s~ 
založené na druhotných momentoch? A Cl 

z hľadiska poslucháča majú zmysel detaily, 
či ich postrehne, hoci by poznal Erbenove 
balady? Vychádzajúc z takejto problema
tiky, Sychra charakterizuje dvoi'ákovské po
iíatie symfonickej básne - pravda, ako 
všade na rozbore konkrétneho materiálu 
a vý~ledky zhrňuje potom do .jasl!e fo_: 
mulovaných uzáverov. Takto zisťuJe pa( 
rozhodujúcich momentov v Dvoi'ákový~ 
symfonických bás1iach podľa ErbenoveJ 
.Kytice". Podstatu všetkých básní tvorí psy
~hologická charakteristika. Svojrázny inštru
mentúlny dialóg plynie z tohto. Týmt() 

vie vystihnúť vzťahy, ktoré vyplýv11-jú 
z deja a sú ním motivov~né. Dôkladná je 
Dvoi'ákova kresba prostredia: Hojne využíva 
žánrové zobrazenie. Vedome sa usiluje o ľu
dový tón. Odtiaľ fudove z.nejúce nápevy 
a ich bohaté rozvinutie. V, drobných zvu
kovomalebných podrobnostijtch - s ľudo
vým tónom - je spätý i Dvofákov humor. 
Moment naivity používa s ďalekosiahlym 
zmyslom. Jedinečným spôsobom rieši Dvo
fák v svojich symfonických básňach pro
blém časti a celku, problém parciálneho 
momentu v rámci jednoty celku. 

Siesta kapitola "Poňatie žánru symfonic
kej básne u Bedi'icha Smetanu" dáva Sych
rovi možnosť ešte plastickejšie ukázať Dvo
fákovu špecifičnosť porovnávaním. Stálo by 
za to - čo však rámec recenzie nedovoľuje 
- túto kapitolu o Smetanovej symfonicko
básnickej tvorbe osobitne rozoberať a uká
zať, ako hlboko vie Sychi;a preniknúť do 
podstaty pri charakterizovaní tvorby. Obsa
hová výstižnosť a nabitosť tjljto kapitoly 
j ej zaručuje osobitné postavenie i v samot
nej knihe. Zároveií je dôkazom plodnosti 
a osožnosti porovnávania - pravda, ak sa 
toto porovnávanie robí seriózne a so všetkou 
vedeckou dôslednosťou. . 

Po preskúmaní špecifičnosti Dvoi'ákovej 
invencie a jeho realistickej tematickej práce 
a formy pristupuje Sychra k estetickému 
a historickému hodnoteniu Dvoi'ákových 
symfonických básní. Rob'í tal} v VIII. ka
pitole "K estetickému a histoflckému hod
noteniu Dvoi'ákových sym(of1ic1{ých básní". 
K vlastnému hodnoteniu pristupuje až po 
rozriešení niektorých dôležitýcJ:t. gnozeolo
gických otázok hodnotenia. "Dvorákovo do
myslenie epičnosti v programných sklad-' 
bách bolo nad všetky pochybY, pokrokom, 
činom historicky kladným a plodným, sta
valo nové úlohy realistickému hudobnému 
umeniu" (str. 172). "Avšak pa q~uhej stra
ne ... Smetanovo stanovisko voči programu 
je vyššie . . . V záujme pokroku, · rozšírenia 
možnosti programovej ·hudby bolo treba 
prekonať literárnosť, čo práve dokázal Sme
tana" (tamtiež). Aby nedošlo k nedorozu
meniu, treba poznamenať, že Sychra tu 
hodnotil len symfonicko-básnickú tvorbu, čo 
mu tvorí, ako sám poznamenáva, len výcho
disko. "Programové skladby napriek všet
kej vážnosti sú v jeho diele predsa len 
okrajové, vrchol jeho tvorby je v symfó
niách a v skladbách komorných" (str. 171). 
Z historického hodnotenia Dvoiákovej sym
fonicko-básnickej tvorby vyvodzuje Sychra 
i niektoré závažné ponaučenia pre súčasnú 
tvorbu. 

Ak v doterajších kapitolách postupoval 
Sychra "podľa problémov", v ďalšej časti 
knihy "Programné ouvertury" postupuje 
podľa skladieb. Je to kapitola VIII. " ,Do
mov muj', ,Husitská' a ,Príroda, Zivot, 
Láska'." Sú to obsahové rozbory, analýzy, 
chárakteristiky i ideové hodnotenia, ktoré 
môžu slúžiť za vzor, ako robiť rozbor a 
analýzy z hľadiska obsahu bez vulgarizácie, 
bez toho, aby sa v skladbe videlo viac, 
ako v nej skutočne je. Určité asociácie, 
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:1 ského chorálu v Husitskej. Sychra privádza 
pole.mjcky .ideové a ob'sahové poňatle tejto 
skladby na pravú mieru a v_)•stižne nazn!<
:čuje, že diela tr!lba chápať ~""' .ich hi~torič

··nosti, a nie z hľadiska neskorších ·vyhrane-
nejších okolností, ktoré v takejto. vy hrane
nosti v čase vzniku skladby nee~stovali. 
To, čo sa núm javí dnes ako protirečivé, 
sa v čase vzniku skladby nepociťovalo ako 
protirečivé. ~ejdc teda u Dvoi'áka o neja~Ý, 
ideov)• kompromis. 1\'a uzáver a nalýzy 
cyklu "Príroda, Zivot, Láska" poznamenúva~ 
" ... poznali sme ďalší typ programovosri :, 
lyrický refl exívny v ;;;t.'ah k su.jew. J e lo tá 
istá koncepcia, akú je vlastná Robertovi 
Schumannovi . .. " A ďalej: ". ! . prelínáním 
objektívneho a subjektív neho ly rického plá
n u sa cyklus ,Prí•·oda, . Zivot, Láska' blíži 
zobrazovacej metóde v žánroch absolút
ných . .. " (str. 228). Takto prichádza autor 
k ďalšej časti knihy "Symfónie", v ktorej 
analyzuje Dvoľákovu hudobnú tvorbu "ab
solútnu": .. 

V X. kapitole ".Jednota programových a 
abso1útnych ž{ull'ov, zák1adné- metodologické' 
problémy " rieši najprv svoje metodicko
noeticRé v)•chodisko. V polemike s jcdno
stra,nu)•mi názormi H anslicka, s dualistic
kýni stanoviskom O. Hostinského, O. Zicha, 
V. llelferla, O. Klauwella, ~- E. Ring:boma ' 
a 'ďalších dokazuje, že medzi -programovými 
a lzY. absolútny mi žánrami neexistuje ab 
solútna hranica, že treba ' hovoriť o j edno tP. 
.progra movÝ,ch a absolútnych žúnrov. I ab
solútne .žánre' -sn d ajú analyzovať z hľadiska 

. obsah.ového; Sy;chra tu uvúdza n,ielen meto
dický·p~íklad, ale i konkrétnu ukážku. Prá
vom konštatuje, že " je možné dobrať sa 
objektívne, vedecky obsahu absolútnych 
i programov')·ch žánrov" (str . 256). I abso
lútne žánre p racujú t)·nú istý mi prostried
kami ako žánre prog ramové. Tak isto , -y
rastajú zo životného emocionálneho podkla
du. z ,·ovná,·aním možno tieto moment y 
dokázal. 

XI. kapitola " Dvol·úkove symfónie nko 
syntéza tvorby v jednotlivých obdobiach" 
podáva spoločensko-historickú podmienenosť 
L1·och sy mfónií D dur (op. 60), d mol (op. 
70) a G dur (op. 88.) Odhalením toho, 
z akých vply vov a ideov)•ch kore <'íov rástli 
tie to symfónie, dostávame kľúč k pocho· 
peniu t)•chto symfónií vo svojich etick ých 
hodnotách. Skúmanie a vystoponmie tohto 
odrazu nám dáva možnosť sprá<·ne ich po
I'íaf. Sy mfónia D dur Y)Tastá z idei spolo-
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éenského zápasu 70. rokov, tu korenia jej 
názory aj sloh. Presnejšie povedané : slo
vanské obdobie 70. rokov sa týmto dielom 
u Dvoráka končí. Do " krízového obdobia" 
spadú symfónia d moL Aký je Dvorákov 
inšpiračný zdroj po r . 1880 ? - kladie si 
auto•· otázku. A odpoveď hľadá práve v sym
fóJÚi d moL SycllJ'a konštatuje príbuznosť 
so skladbami nadväzujúcimi na tradíciu 
husitského spevu, no zároveľí zisťuje u Dvo
i-úka krízové momenty ako odraz ideových 
krízov)·ch momentov v samotnom národnom 
zápase. Túto skutočnosť dokladá veľmi v )•
stižný m rozborom danej politickej situácie 
a nálady . "Nevšedné svetové úspechy Dvo
híka mali svoj rub : niesli v sebe tŕií znov u 
a znovu sa objavujúceho pokušenia koz
mopolitizmu" (str. 288). A láto kríza sa 
vliekla veľmi dlho, jej dozvuky sa objavili 
ešte v čase kompozície "Jakobína". A ak 
si autor kládol otázku, odkiaľ tú pochmúr
nosť, strohosť a prísnosť v d mol symfómi, 
klndie si aj otázku, ako " túto hlbokú a 
vážnu ideoYÚ a etickú krízu" Dvorák vy· 
riešil ? ". . . ú spešne . . . ale n ie bez holest· 
n)·ch o trasov a jaziev. . . nie náhodou sa 
skladateľ obracia k najčeskejšej tematike 
pnive v období, kc(f je od nej svojimi 
zahraničn)•mi priatcľnú najviac odmdzo
van)• . .. Tu všade sa priam d emonštratív ne · 
prejavilo Dvorákovo če~stvo ... A nie inak 
to bolo i s Dvohíkov)·m demokratizmom" 
(str. 289-290). E tickú a ideová kríza v čase 
komponovania G dur symfónie bola už pre
konaná. Zivotná radosť, optimiznms a ener
gia, kto.-é z te jto skladby súlajú. stavajú 
túto skladbu do úplného pro tikladu predoš
lej symfónie, akoby ani nebola od toho isté
ho autora. Okrem tohto životného ob ratu 
zisťuj e autor i umelecké dozriev~1nie a rľal
!;ie vyhraľí o,·anic v svojich typick)·ch dvo
i-líkovsk ýcll črtúch. Na konci kapitoly kon
štatuje A. Sych ra ešte dva uz:ívcry: o,·orú
konl symfonickú tvorbu nemožno oddeliť od 
žánrov užit)·ch , vok úlnych, dramatických a 
programových. Ich hudobnoobsahov{l prí
huznosť poukazuje nn spoloi'ný zdroj, na 
spoločné ideové, e tické a osobné p•·clomy. 
\" tomto zmysle sú vidcn(· cez auloro, ·c zá
žitky, ale obsahujú i jednotlivé vývojové 
obdobia sklada tel' ove. A rf alej: sy mf{mie sú 
dôkazom toho, že D,·oľák bol spätý s čcs
k)•m národný m životom, s jeho humanitn)•
mi a demokra tick)•nú tendencia mi. .Je to 
zjavné i v tedy, keď rieši svoje v nútorné 
ideové a e tické problémy alebo keď kolíše, 
prežíva krízu. 

XTJ. kapitola nesie len istý n úzov nko 
predošlú. Tvorí osobitnú kapitolu preto, 

lebo v nej sa zhrnuje Dvoľákovo tzv . ame· 
rické obdobie. Podtitul "Z Nového s' 'eta " 
nám naznačuje, že nutor toto Dvoi'áko,·o 
obdobie skúma spod zorného uhla tejto 
symfónie. Pravda, neobmedzuje sa len na 
úu. l~apitola vlastne s vcfkou dôslednosťou 
ukazuje všetky tie momenty, ktoré pod
mienili autorovo vedomie, myslenie a zú
žitky v tomto období, a tak stvúr•'íovali 
i jeho hudobnú tvorbu. S veľkým citom 
ukazuje Sychra, ako v Dvol·áko..:.ej tvorbe 
v tomto období navzájom splýva jú, pre
pletajú sa a sh·árňujú domáce české prvky 
s nov)·mi pn·kami, spoznanými a zažitý mi 
v novom prostredi. Nejde len o momentv 
hudobné, ale i životné, ba až ideové, keď 
sa Dvoľák so svojimi sympatiami, korcnia
cimi v osude svojho núroda, stavia na 
stranu utláčaných - černochov, Indiánov. 
nezamestnaných . . . Jeho neobyčajný zá
ujem o ich hudobný folk lór, s ktor)•m síce 
neprišiel do styku v p lnej šírke, obrodil 
jeho t\·orbu wnelcck y, esteticky aj ideove -
korenil tak v omnoho širších životnvch ci
toch než v~·lučne hudobných. Plodnosť toh
to sty ku bola aj p reto takú šťastná. lebo 
išlo už o zrelého skladateľa. Tu mám~ hľa
dať i pô,·od toho, prečo mohol zostať 
i v t)·chto svojich skladbách česk)·m skla
datel'orn. "Prináša každé Dvoľákovo ame
rické dielo niečo nového" . . . no tie to diela 
sú aj dôkazom toho, " že umelec usilujúci 
o novátorstvo sa nl'musí vzdávať svojej 
indiv;duality ani tradície z ktorej vyšiel" 
(str. 295). Spccifičnosť if,·oľákovej hudob
nej reči je Y Sychro,·cj anal)·zc starostlivo 
zachy tená. Okrem t)·chto špeci fických mo
mcntO\' zisfujc Sychrn ť'Š lC cr alšie charak
te.·istické črty, totožné s ostatnou Dvol·á
lw vou symfonickou t,·orbou. 

'N XIII. kapitole sa hovori o hudobno
??mzo~·ej predstavin~sti v symfonickej Dvo
rakoveJ tvorbe. Kapttola má n:í zov: ,.1-T u
clohne obrazo,·ú p redstava v svmfóniách". 
Ako v)·chodisko si kladie otázk~, č i možno 
u Dvoľ{lka i " absolút nych ž:ínroch ho, ·o riC 
o obraze, o hudobnoobrazov)·ch predstavúch, 
o pravdivosti, o realizme a o ideovosti? Ak 
(mo,_ ma)ú nejaké špecifické črt~· v pOI·ov
lllllll s Jeho skladbami programovými ? Na 
prvú skupinu otázok dáva kladnú odpovNT 
tým, že zisťuje zhrubn šesť intonačnvch 
o~~ul~ov v tejto Dvoľákovcj tvorbe. D; lcj 
ZISLUJC, že vzfah ku skutočnosti je u ab
solútnych žánrov iný než v žúnroch pro
g mmových. " ... v epike a programovú·h 
žún~och domi_nuje objekti,·izačná tendcn~ia, 
kdezto v lyrike a v a bsolútnvch žánroc-h 
ustupuje subjektívnemu z{tžitk.;_" (str. 352). 

,, . . . ly rika - ako absolútna hudba - zú
merne podtrhuje subjektívny vzťah indiví
d ua ·k danému sujetu, subjektívne prežitie 
a _hodnotenie danej skutočnosti" (tamtiež). 
" \of né, spontúnne priracrovanie predstáv je 
z{tkladn)' obsahov~· princíp v absolútnej 
hudbe, a to i tam, kde je jeho inšpiračn)'lll 
zd rojom konkrétny sujet" (tamtiež). Zobra
zovacia metóda v absolútnych žánroch je 
teda kvalitatívne iná, a to aj napriek tomu, 
ze v rozdielnosti absolútneho a prog ramo
vého žánru vidí len rôzny stupe•'í idealizácie, 
poetizácie a monumentalizúcic atď. V Dvo
ľúkov)•ch zobrazovacích metódach, ktorých 
rozoznáva šesť, nachádza určitú špecifičnosf, 
korcn.iacu v podstate v ly rickom p rístupe 
k realite. Hovorí lu o určitej špecifičnosti 
konvencionúlnych citácií n š ty lizácií, o au· 
lo•·izovanom intonačnom a žánrovom zohra· 
zení, o ty pizácii ľudskej reči v hudobnej me· 
lód,ii, o kolorite inš tmmentnčnom a harmo
nickom, o metóde príznačných motívov, 
o skladateľovej samostatnosti pri využívaní 
a vytvúraní "zobrazovacích prostriedkov 
obsaho,·e a formálne jedinečných, novátor
sky objavn ých" (str. 362). Priamo na tieto 
otúzk y nadväzuje problematika povahy ob
sahovc:>j " zdclnosti" v absolútnej hudbe, čo 
skúma na pozadí k valitatívne j odlišnosti 
medzi zobrazovacou metbdou absolútnej a 
progmmovej hudby. Odtiaft.o mu priamo 
,- ~·plynula cr nlšia ol{lzka: čo je vlastn)•m . 
obsahom hudby? Rozbor d, ·ofúkovského 
materiálu mu ukazuje. že nemožno stotož· 
,·,o, ·aC predmet a obsah, podnet a obsah, 
zúmer a ohsah, ze IU treba skúmať "Špf' 
c·ifický obsah" (str. 372) . Tento moment 
nús o•·ientujc aj " to m, že tzv. obsahovú 
vincznacnosť ncznamcnú obsahov ú neurči
tost': l fanslickova gnozeologick{t skepsa, ko
r·emnrn v podstat e v H egJo,·i, nie je na
mieste. " ... obsaho,·á mnohozna i'nosť, po
l ~·sémantičnosť nic je nedostatkom abso
lútnej hudby, absolútny m ž;ímom bude 
,-ždy prislúchať y )·znamná úloha vedfa 
z:'tnrO\' programoY)•ch. , ·okáJnyc-h, dramat iť
k~·ch a užit~·rh . .. istá významová poly 
,·a len tnosf, subjekt h -na variabilita p•·cd stúv 
patrí k pods tate umeleckého ob•·azu vôbec, 
je vlastu;í akémukoh·ek umeleckému vni
lllaniu, a to i v umcniac·h predsta,·ove naj· 
prcgnnnlnejš ich a najkonkrétnejšírh" (str. 
:!ili). " . . . za skutočný obsah absolútnej 
~klndby možno považovať len a len tie b i>
halé, rôz not,·úrne. nanaJYYS nuansoYané 
cmocionúlnc a asociačné impulzy, ktoré sú 
objektiv; zované zvukovou formou a ~ Íl 
usporiadané a uvedené v súYislosť taký m 
spôsobom, aby bol zrejm)• zmysel diela" 
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(str. 378). V závere kapitoly - na základe 
konkrétnej analýzy - dáva kladnú od
poveď na otázku, ktorú si kládol na za
čiatku kapitoly, majúc, pravda, na zreteli 
určitú špecifičnosť pri absolútnych žánroch. 
Pri týchto odpovediach sa neobišiel bez 
~oho, žeby nedefinoval pojem hudobného 
obrazu, lebo len pri jasnej predstave tohto 
pojmu si mohol dovoliť odpovedať na otáz
ky, ktoré si položil. " ... umelecký obraz je 
názorný (a, samozrejme, subjektívny a 
aktívny) odraz skutočnosti, ktorého podsta
ta spočíva v tom, že objektívne, všeobecné 
a zákonité je podľa zákonov krásy zachy
tené prostredníctvom subjektívneho, zvlášt
neho (individuálneho), emocionálneho a vy
jadrené v zmyslove názornej forme mate
riálom niektorého umenia" (str. 384). Na 
otázku, či možno hovoriť o realizme, prav
divosti a ideovosti v absolútnych sklad
bách, odpovedá analýzou dvoi'ákovského 
materiálu v ďalšej, XV. kapitole, ktorá má 
názov "Realistická tematická práca a forma 
v Dvoi'ákových symfóniách". 

Kým doteraz skúmal autor skôr objektív
ne momenty, ktoré determinovali jeho tvor
bu a pomocou nich sa snažil vypátrať obsah 
diela, v tejto kapitole skúma Dvoi'ákovu 
tvorbu z druhého hľadiska, "z hľadiska 
tvorčieho procesu". Pravda, nie z hľadiska 
psychológie alebo individuálnosti, ale z hľa
diska noetického, "ako rastie hudobne-obra
zová predstava" (str. 387). Ako sám autor 
poznamenáva, výdatne mu v tomto skúmaní 
pomohol bohatý skicový materiál. Na tomto 
materiáli možno najlepšie sledovať tvorivú 
kryštalizáciu a tvorivý zápas. Skúma ich 
z hľadiska zmyslu tematickej práce. Vyvra
cia iluzórne zdanie, že v absolútnych žán
roch ide len o kontrast, proporciu, symetriu 
atď. Dokázal, že Dvoi'ákova tematická práca 
je nesporne realistická - že nositeľom rea
lizmu je i tematická tvárnosť skladby -
pramení v realističnosti invencie. Sychra 
konkrétne dokumentuje, ako je u Dvoi'áka 
tematická práca domyslením a súčasťou ob
sahu a ako je mu cudzia technická rutina. 
"Len vtedy, keď vychádzame z obs_ahu, 
môžeme rozumieť Dvoi'ákovmu melodické
mu mysleniu, pochopiť, v čom tkvie jeho 
schopnosť rozklenúť melódiu v široký, mo
hutný oblúk" (str. 401). Sychra tu nezabúda 
poznamenať, že Dvoi'ák bol vynikajúcim 
majstrom intonačného rozvíjania melodic
kých nápadov, že "niektorí bádatelia si ne
dostatočne uvedomujú, že obsah nie je ne
sený len melodickým nápadom, ale aj in
tonačným rozvíjaním nápadu, najmä tam, 
kde ide o skladbu monumentálnu" (str. 401). 
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Dalej si Sychra vs1ma z hľadiska obsáhÚ 
formu a má na zreteli architektonickú ~dí.é
mu; na materiáli dokazuje, že obsah j~ pr_i
márny, no neznamená to, že hy forma z' nej 
vyplývala len pasívne, konštatuje i aktívnu 
stvárňujúcu úlohu formy voči obsahu. Po
pritom konštatuje i relatívnu samostatnos( 
obsahu a formy voči sebe. Dokazuje to mož
nosťou voľby formy pri konštatovaní tohó 
istého obsahu. Ak na jednej strane zisťuje 
Sychra u Dvoi'áka záplavu nápadov a ·roz
manitosti, tak nachádza u Dvoráka i dia
lektický protiklad tejto jeho hýrivosti, a 'm 
práve v jednote tematického materiálu; 
ktorý neraz ústi "do vyslovenej tendencie 
k monotematičnosti" (str. 413). Kým z hla
diska realizmu bolo pre Sychru dôležité 
zdôrazniť spoločné črty programových a ab
solútnych žánrov, tak nevyhnutne podčiar
kuje aj ich špecifičnosť. Robí tak v piatich 
bodoch. 1. Hovorí o tematickej špecifič
nosti. V tejto súvislosti užíva termín "obsah 
špecificky hudobný". 2. V špecifičnosti vzfa
hu techniky, obsahu a formy v súvislosti 
so špecifičnosťou obrazotvornosti v absolút
nych žánroch. 3. V absolútnych žánroch 
lepšie "vyhovuje metóda dynamickej tema
tickej práce" (str. 419). 4. V absolútnych 
žánroch zisťuje mimoriadnu dôležitosť kon
textu, ktorý určuje pravý ideový a este- . 
tický zmysel parciálnych častí i tematickej 
tvárnosti skladby. 5. Kým v programových 
žánroch má rozhodujúcu váhu sujetová 
predloha, v absolútnych žánroch nadobú
dajú prevahu tra'áičné formálne schémy, 
pravda, v zhode s tvorivým momentom. ~o 
konštatovaní ešte niekoľkých ďalších typic
kých Dvoi'ákových čŕt. (povaha bll_nelodi~ 
nosti, polymelodičnost1 atď.) pristupuJe 
Sychra k veľini výstižnej závereč1_1ej ch_lť· 
rakteristike, ktorá by stála za cttovame. 
Predpokladáme však, že každý, kto.~ 
záujem o cennú pôvodnú hudobnoteoreticku 
literatúru, siahne po tejto publikácii. 

V záverečnej kapitole "Sme oprávnení 
hodnotiť Dvorákove symfónie z ideového 
hľadiska?" pristupuje Sychra po niekoľkých 
metodologických poznámkach k hodnoteniu 
ideového a spoločensko-historického zmyslu 
Dvorákovej symfonickej tvorby. Fakticky 
robí ideový uzáver, ktorý mu vyplýva 
z dôkladného, skutočne vedeckého IJ_late
riálového rozboru. V ňom sa dopátral melen 
širokej genézy Dvorákovej tvorby, ale i jeho 
spoločensko-historickej úlohy, ideového 
zmyslu jeho tvorby. 

Rámec recenzie nedovoľuje odhaliť veľké 
obsahové bohatstvo Sychrovej knihy o Dvo-

SND v :závere se:zóny 

Na záver sezóny 1960/61 uviedla opera 
SND (30. Vl. 61) dve diela: Spanielsku ho· 
dinku od Maurica Ravela, hudobnú komé
diu v jednom dejstve, a Leoncavallových 
Komediantov. 

Uvedením Ravelovej Spanielskej hodinky 
dostalo sa na bratislavskú scénu vďačmí 
hudobno-scérúcké dielo, ktoré hlavne našim 
mladým režisérom dáva možnosť uplatnil 
sa predovšetkým v modernom chápal_lÍ ope· 
ry ako hudobného d~vadla. A Rav~lova _ope· 
ra týmto zámerom uplne vyhovuje. Uz sa· 
motný námet podľa rovnomen:nej divade.l· 
nej jednoaktovky Franca Nohama obsal~uJ6 
v niekoľkých postavách črty goldoruov· 
ských, resp. rossiniov:skýc_h buff, kt?ré Ravel 
vždy obdivoval. Určite al prostredie, v kto· 
rom sa dej odohráva, malo veľký vplyv na 
voľbu námetu. Spanielske prostredie, jeho 
hudba, z ktorej Ravel bohato čerpal v Bo
lere, Sparúelskej rapsódii a v klavírnych 
skladbách, poukazujú na jeho :vzťah k to· 
muto prostrediu. Hodinárska ?telňa s. J?eS· 
trým zvukom mnohých hract.ch. ho~mek, 
temperament a vášeľí mladeJ spamelskeJ 
ženy, to všetko výdatne podporovalo skla
dateľovu fantáziu a jeho orchestrálnu pred· 
stavivosť. 

Francúzske opery sú u nás pomerne vzác· 
nymi "hosťami", a tak s veľkým uznaním 
kvitujeme prácu mládého režiséra Júliusa 
Gyermeka. Gyermek, ktorý upútal pozor· 
nosť predovšetkým Egkovým Revízorom, 
znovu potvrdil svoj zmysel pre komický 
žáner. Aj v Ravelovej Spanielskej hodinke 
sa stretol s dielom, ktoré je jeho režisér· 
skemu chápaniu blízke. Podarilo sa mu 
vytvoriť svieže predstavenie s dobre cíteným 
rytmom a plynulosťou impresionistických 
a charakteristických scén. Gyermek má 
zmysel pre moderné hudobné divadlo, a 
tak vytvoril inscenáciu, v ktorej ani v de
tailoch niet núdze o humor. 

i'ákovej symfonickej tvorbe. Ak sa o tejto 
knihe vytvorila Inienka, že je metodickým 
pokusom, tak musíme povedať, že je to 
pokus nanajvýš úspešný, ktorý bude dlho 
slúžiť za vzor, ako metodicky správne a dô· 
sledne zvládnuť podobnú úlohu. Kniha nie 

Tatjana Masarlková a Juraj Ma.rtvoň v Ravelovej 
Spa.nlelskej hodinke Foto: Smotlák 

Významnou zložkou predstavenia bol~ je· 
ho hudobné naštudovanie, ktorého dormnu· 
júcou črtou boli pružné tempá a bo~ato~t 
d ynamických i orchestrálnych nua~~~- J?t• 
rigent Ladislav Holoubek dobre vy<;_Itil ~?rte
stor divadla a nosnosť zvuku, takze rukd~ 
neprekrýval spevákov a účinne vytvoril 
zodpovedajúcu at:no~féru. Hol?ubko~.kon
cepciu charakten~uJe b~ha!a plastiCnosť 
zvuku zdôrazneme rytrmckych prvkov a 
vo fa;bách jemné zdôraznenie drevených a 
plechových nástrojov. 

Sympatická je aj snaha divadla o maxi-

nadarmo dostala prvú cenu vo veľkej jubi
.lejnej súťaži k 15. výročiu vzniku CSR. 
Mal by si ju prečítať každý, kto má zá
ujem o hudobnovednú literatúru. Veľa povie 
aj laikovi, aj odborníkovi. 

-k 
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Scéna z Leoocavallových Komediantov 

málne uplatnenie mladých talentovaných 
umelcov. Hneď na prvom mieste treba vy· 
soko vyzdvihnúť nadpriemerný výkon mla
dej sólistky Ľuby Baricovej ako Concepcion 
(hodinúrovej ženy). Bola to vlastne jej prvá 
veľkú samostatná úloha. Znova plne uplat· 
nila svoju peknú farbu hlasu a veľký hla· 
sový fond. J ej hlas je svieži, má nesporný 
pôvab i vášnivosť a technicky je veľmi 
dobre ovládaný. Náročnú úlohu mladej 
ženy starého hodinára, túžiacej po mužnej 
láske, zvládla v celom rozsahu bezpečne. 
Na jej výkone vidieť dokonalú prípravu a 
snahu o zdravý hudobný prejav. Baricová 
je skvelá he'rečka, i keď si divák miestami 
númovoľne uvedomí, že jej postava. je sta· 
rostlivo naštudovaná. To je však prvá etapa 
za vyššínú cieľmi mladej umelkyne, tá dru· 
há, ktorá smeruje k dokonalej a prirodzenej 
zladenosti spevu a hereckého prejavu, príde 
časom a skúsenosťami z ďalších úloh. Pre· 
kvapila i alternujúca dr. Tatjana Masariko· 
vá. Dobre zvládla svoju úlohu, no nedo· 
siahla spevácku v)•raznosť, istotu a výra· 
zovú pestrosť Baricovej. Z ostatných úlóh 
treba vysoko hodnotiť i muličiara Ramira, 
ktorého spevácky i herecky výstižne pred· 
stavil Juraj i\Iartvoň. Spieval dobre dispo· 
noYaný a aj svojím zjavom bol dobre vo-

398 

Foto: Smotlák 

leným typom zdravej ľudovej postavy. Aj 
ostatrú sólist~ ako dr. Janko Blaho, Ale
xander Baránek, dr. Gustáv Papp, Boris 
Simanovský a Gejza Zelenay, veľmi dobre 
zvládli svoje úlohy. Všetci hrali s chuťou a 
dobre p ripraverú. 

V Ravelovej Spanielskej hodinke sme vi
deli predstavenie znamenitej úrovne, diva
delne svieže a dramaturgicky objavné, kto· 
rému prispeli aj scéna Pavla Gábora a 
kostými Ľudmily Purkyňovej. Po umelec· 
kej stránke znamená naštudovanie Ravelo· 
vej opery krok vpred. 

Trochu inú tvár mala d rul1á polovica 
Yečera, v k torej odzneli Komedianti od R. 
Leoncavalla. Zaradenie a znovunaštudovanie 
tejto opery malo vzkriesiť slávnu veristickú 
operu a prilákať do divadla obecenstvo. Zdá 
sa Yšak , že po študijnej stránke sa tomuto 
<lielu venovala menšia pozornosť ako Rave
lovi. Premiéra vyznela dobre jedine pre 
trojicu hlavných predstaviteľov: Carúo (dr. 
Gustáv Papp a Karol Sekera), Nedda (Dra· 
homíra Královcová a Anna Martvoňová) a 
Tonio (Franjo Hvastija). V úlohe Cania 
dominoval Karol Sekera, mal by však získať 
Yäčší kľud n venovať Yinc pozornosti rov· 
nomernému vypracovaniu charakteru svojej 

úlohy. V úlohe Neddy dominovala Draho· 
mira Královcová. l\Inohé dramaticky vypäté 
miesta sa jej darili, no mala by sa ";ac 
zžiť s citove rozkolísanou Neddou. I Ko· 
lumbínu zalu-ala vc\)lku veľmi dobre a dala 
jej jemnú koketnosť. Po dlhšom čase sme 
počuli na p remiére spievať Franja Hvastiju, 
k tor)' nás prekvapil lmeď v slávnej árii pro· 
lógu. V svojej úlohe uplatnil predovšetkým 
svoj priebojný, zvučný hlas. Na jeho výkone 
oceľíujeme predovšetkým snahu po ušľach· 
tilom výraze a zvládnutí dramaticky vypä· 
tých miest. :Máme však dojem, že psycho· 
lógia postavy nebola ani sólistovi ani reži· 
séroví dosť jasná. Nebol to ani Tonio plný 
zloby n nenávisti, ani Tonio zdeptaný spo· 
ločnosťou a považovan)' za menejcenného, 
ani po láske túžiaci člov\'k, k čomu sa in · 
scenácia najviac prildáňala. Ani orchester 
tu nepodal taký vyrovnaný výkon ako 

v predchádzajúcom diele. Chýbala mu ľah· 
kosť a detailnejšie prepracovanie. Sbor bol 
na mnohých miestneh nevyrovnaný, nečistý 
a herecky pôsobil príliš neprirodzene. 

P o obidvoch predstaveniach sme sa však 
nemohli ubrániť dojmu, že Komedianti už 
na mnohých miestach stratjji na svojej prí
(ažlivosti. Ani obecenstvo nereagovalo tak, 
a ko sa očakávalo. Po predchádzajúcej pre· 
miérc Mascagniho Sedliackej cti, ktorá je 
po štýlovej stránke "čistejšou veristickou" 
operou, nemožno uvedenie LeoncaYallovcj 
opery považovať za dramaturgický prínos. 
Nakoniec sa nám zdalo, že všetci účinkujúci 
pracovali na R avclovi s oveľa väčším zá
ujmom a zápalom ako na Komediantoch. 
Z toho vidieť, že na náš súbor treba klásť 
nové požiadavky s novými interpretačnými 
problémami. 

M. Jurík 

Fibich tedivivus 

J ednou z najvýznamnejších udalosti nic· 
len Pražskej jari, ale celej tohoročnej ume· 
.leckej cezóny, bolo nesporne naštudovanie 
"Smrti Hyppodamic", ktorým bolo dokon· 
čené uvedenie Fibichovho melodramatického 
cyklu na scéne Národného divadla v Prahe. 
J e to zárovetl vítaná príležitosť povedať 
o tomto jedinečnom čine niekoľko slov aj 
rnimopražským záujemcom, predovšetkým 
() diele samom, k toré - inak sa to nedá 
povedať - bolo pre mnohých proste obja· 
vom. Kto pozorne sledoval tlač, nemohlo 
mu uniknúť, ako sa niektoré počiatočné 
rozpaky a dokonca i slová, ktoré nikdy 
nemali padnúť, od jednej inscenácie k dru· 
hej strácali v postupne narastajúcom obdive, 
a ž nak01úcc už jednoznačný úspech posled
ného večera označil jeden z pražských kri
tikov heslom: Smrť Hyppodamie - život 
celej trilógie! Hoci si to možno ani ne· 
uvedomil, komentoval tým veľmi vtipne už 
zmienený "proces rastu" našej k ritiky a 
v podst~tc mal pravdu, i pokiaľ išlo o stále 
vzostupnú úroveň predvedenia. Nie je to už 
však také jasné, pokiaľ ide o samo dielo. 
V tomto smere je zaujímavé, že bystrému 
postrehu veľkého kr itil<a-nchudobrúka ne· 
zostala u tajená geniálnosť Fibichovho diela 
hneď pri prvom predvedení. Pretože išlo 
navyše o literáta a nášho popredného ko· 
murústického kritil<n Júliusa Fučíka, nebude 

snáď od veci odcitovať niekoľko slov z jc'10 
referátu o Ostrčilovom a 1-Iilarovom na· 
študovarú Námluv Pclopových už v rokoch 
dvadsiatych, kde súčasne i priamo odhalil 
dramaticky rozhodujúci podiel Fibichovcj 
hudby: "Stačilo by ... doporučit provederú 
Hyppodnnúe bez hudby, pouze jako drn· 
matu; ukázaly by se všechny velké slabiny 
této dokonalé hry, jež by jí samotné nedo
dávaly na scéne životnosti. Má jen svou 
dokonalost a krásu formálrú a z této formy 
nerostou ani charaktery, ani dej, atú drama· 
tičnost sama, jako je tomu napríklad u for· 
my Shakespearovy. Tato dobre a poctive 
dčlaná forma staví tedy právem 1-Iyppoda
mii na vrcholck českého libreta a - ne· 
mužeme l'íci : nic vice, nýbrž nic méne, 
neboť to skutečne málem není." 

Vrchlického p redloha je skutočne vynika
júcim libretom, i keď libretom pôvodne byť 
nechcela. Básnik napísal na jprv Smrť H yp· 
podanúe, teraz práve ;~:ávcrečnú časť, a až 
potom vznik li Námluvy Pelopove. Iba vtedy 
sa Fibich rozhodol, že text svojho priateľa 
využije na scénickú melodrámu, a Vrchlický 
potom pripísal ešte strednú časť, Zmierenie 
Tantalovo, k toré bolo písané už s plným 
vedomím toho, že bude J!Oužité v melodra· 
matickej h·ilógii. Zrejme teda nie je náhoda, 
že práve táto druliá časť cyklu pôsobí 
" najhudobnejšic" a že jej záver vyznieva 
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s účinnosťou priam veľkolepej symfonickej 
básne. 

Antická Fibichova dráma sa hlboko líši 
napríklad od studenej krásy Stravinského 
Kráľa Oidipa svojím romantickým po1"íatím, 
hlbokou zainteresovanosťou na mocných 
psychických silách ľudského vnútra, na 
jeho základn)•ch emóciách, túžbach a váš
Iíach. Tým sa antická náplň sujetu - na 
tento cieľ , pravda, jedinečná - stáva iba 
šupou, ktorá skrýva jadro všeobecne ľud
ských hodnôt, hodnôt "nadčasových", ktoré 
si, pravda, každá doba interpretuje podľa 
svojho. V tomto prípade tým ľahšie, že 
dejový rámec je ozaj iba šupou. Preto ne
vnímame napríklad protiklad "helénstva" 
a "barbarstva" v jeho konkrétne historic
kom, ostatne v tomto zmysle práva dnes 
ťažko udržateľnom význame, ale ako výluč
ne psychický protiklad "sveta rozumu" a 
"sveta vášne". Sú to abstrakcie, a v tom 
iste tkvie romantická obmedzenosť tohto 
odrazu, ale sú to abstrakcie, o hlboko ra
cionálnom jadre ktorých sotva zapochybuje 
ten, kto poznal život a má odvahu žiť ho 
ozaj shakespearovsky plnokrvne. Týmito 
o tvorenými dverami vchádza Fibichovo die
lo naplno i do našej dnešnej doby. 

No i v)•lučne umelecky je to skvost priam 
jedinečný v celej svetovej hudobnej lite
ratúre. Fibich vedel odstrániť najväčšie ne
dostatky predchádzajúcej melodramatickej 
literatúry, neorganické striedanie slova a 
hudby a oboje vedel spojiť a prekompo
novaf v harmonicky jednotnú a ucelenú plo
chu. V tomto zmysle, ako správne poukázal 
už Zdenek Nejedlý, niet nijakej základnej 
štýlovej priehrady napríklad medzi Hyppo
damiou a Nevestou messinskou. Ani v me
lodráme neupadol Fibich do stereotypie 
" recitatívneho slohu", ale aj tu - v tomu 
zodpovedajúcej rovine - môžeme rozozná
vať miesta " recitatívne" strohé a zase na
opak, "ariózne" lyrické (napríklad nárek 
Hyppodamie nad hlavami nešťastných ná
padníkov na múroch Pisy v Námluvách 
Pelopových, Pelopovo chlácholenie rozváš
nenej Hyppodamie v druhom de jstve Zmie
renia Tantalovho a pod. To, pravda, vy
žaduje hlbokú znalosť zákonov hudby, ako 
aj zákonov slova, potrebu správne odhadnúť 
farbu, silu i dlžku recitovaného slova, po
žiadavku oveľa úsečnejšej, lapidárnejšej a 
vo výraze koncentrovanejšej motivickej prá
ce atď. To všetko ovláda Fibich ozaj maj
strovsky, takže jeho hudobnovýrazová pa
leta nie je chudobnejšia než v opere. 
Pripomeňme i zo záverečnej časti ostrý? 
plne obrazný kontrast napríklad medZI 
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úsečne strohým Pelopovým súdom nad 
synmi za bratovraždu a temer "duetovo" 
rozospievanou a rozplývajúcou sa scénou 
Theystovho zvádzania Airopy. 

Inscenátori, dirigent Jaroslav Krombholc, 
režisér Ladislav Boháč a výtvarník Fran
tišek Trôster pochopili svoju úlohu velmi 
správne, keď sa sústredili hlavne na vystih
nutie osobitej monumentalíty diela, ktoré 
sa vyznačuje predovšetkým zvláštnou pros
totou. Výtvarník sa hneď orientoval hlavne 
na antický priestor, v podstate nemenný 
a otvorený, len tu a tam oživený najnutnej
šími rekvizitami, a tomuto princípu zostal 
bez akýchkoľvek násilností verný po všetky 
tri večery. Kľúčová úloha pripadla, pravda, 
dirigentovi, ktorý vystaval dielo ozaj v la
pidárnych celkoch. Svoju úlohu si nezjed
nodušil tým - ako sa niekedy stáva, -
že by potlačoval detail na úkor celku. 
Správne totiž pochopil, že výsledkom by 
bola vonkajškovosť, teda lžimonumentalita, 
prázdna a rétorická íráza. Sústredil sa teda, 
práve naopak, na svedomité vypracovanie 
detailu, pravda, nie samoúčelne, ale tak, že 
takto vypracovaný detail domyslel až do 
poslednej výstavby celku. Takýmto spôso
bom mu monumentalita celku celkom pri
rodzene vyrástla z prostoty detailu. 

Nebol to malý tvorivý čin. Fibichovo die
lo vystavuje totiž umelca vôbec najťažšej 
skúške pravdivosti, totiž podať v umení 
vznešené pokiaľ možno najjednoduchším 
spôsobom. To je však práve to, od čoho 
umelca moderná buržoázna doba celkom od
vykla, pretože buržoáznej spoločnosti nie je 
nič také cudzie a vzdialené ako práve pros
tá vznešenosť. Ľudovú prostotu premenila 
buržoázia v kramársku všednosť a vzneše
nosť ra finovane rozdrobila iba pre niekoľ
kých "vyvolených". Niet teda sa čo diviť, 
že umelci, nenachádzajúci živnú pôdu v sku
točnosti, stroskotávali často na Fibichovi 
v obojom: prílišnou strojenosťou a rafinova
nosťou podania, alebo zase naopak, šedi
vosťou a prízemnou bezfarebnosťou prejavu, 
zbaveného všetkej poézie. 

Aké ťažké je prehrýzť sa týmto ba
lastom, ukázal nám v našom· prípade naj
lepšie vývoj činohernej zložky. Režisér vie
dol síce hercov v podstate už od začiatku 
veľmi dobre, no napriek tomu sme po pre
miére Námluv Pelopových neodchádzali cel
kom spokojní. Až príliš bolo cítiť rozpor 
medzi dramatickým pátosom hudby a príliš
nou civilnosťou slova, do ktorých upadali 
jednotliví predstavitelia (s čestnou výnim
kou Doležalovho Myrtilla) z inak pocho
piteľnej obavy pred falošným bombastom. 

Až v Zmierení Tantalovom našli a j obaja 
hlavní predstavitelia, Pelops Vladimíra Ráža 
a Hyppodamia Dany Medi'ickej, správny 
tón, k torý zrazu dodal obom postavám ne· 
obyčajnú plastičnosť i žiadúce zvukové čaro 
celému dielu. Hlavne D. i\'Iedl'ickej treba vy
sloviť najvyššie uznanie, lebo jej Hyppoda
mia rástla doslova každ)•m dielom od vášni
vo planúcej devy cez ukrutne žiarlivú ženu 
až po drvivý majestát na smrť urazenej 
krúTovnej. Práve na postave Hyppodamie, 
kľúčovej postavy celého diela, sme si mohli 
ozrejmiť, aká plodná, hoci náročná, bola 
režiséron idea obsadiť jednotlivé úlohy tý
mi istými hercami. Z ostatných predstavi
teľov by mali byť okrem už spomenutého
Miroslava Doležala vyzdvihnutí hlavne : 
Oionomaos Vítezslava Vejražku, Tantalos 
Ladislava Boháča, Axiocha Nadeždy Gaiero· 
Yej, čarodej Jaroslava P rúchu, Antreus Vla· 
d imíra Brabca. Osvedčila sa i smelosť .. 
s akou režisér siahol mimo členov činohr) 
Národného divadla. (ll. Navrátil ako Chry·· 
sippos, J. Velda ako Thyestes, poslucháčka 
AMU R. Merunková ako Airopa). 

Zaujímavou zhodou okolností bola pred 
dovŕšením Fibichovho cyklu· úspešná pre· 
miéra opery Tkalci Víta Nejedlého, diela, 
ktoré sa otvorene hlási k dedičstvu smeta
novsko-fibichovských tradícií. Vynika júci 
umelecký čin spojenej opery a činohry Ná 
rodného divadla v Prahe znovu potvrdil, 
že historik, až bude raz skúmať najvnútor
nejšie vzťahy medzi našou hudobnou sú
časnosťou a našou národnou hudobnou mi
nulosťou, nájde Fibichovo meno na rodnom 
liste skladateľov a diel, o ktorých to dnes 
možno niekto ani netuší. 

Jaroslav Jiránel,· 

KRÁTKO O TELEYIZNEJ INSCENÁCII 
HA.NDLOVíCH "SLA VNOSTl NA VODE" 

V júni tohto roku uviedlo bratislavské 
štúdio Cs. televízie ako celoštátnu premiéru, 
zaradenú aj do programu Intervízie, balet
nú inscenáciu suity, vytvorenej z Vodnej 
a Ohňostrojovej hudb:t G. Fr. Händla. 
S radosťou sme konštatovali, že sa tele
vízna dramaturgia pokúsila osviežiť svoj 
program raz aj takouto lahodnou, nená
ročnou, pritom však hodnotnou hudobnou 
pochúťkou majstra, ktorého rozhlasový a 
koncertný poslucháč pozná väčšinou iba ako 
skladateľa veľkých symfonid-ých a oper
ných diel. Ze sa v príjemnej letnej pohode 
chcela prihovoriť svojou bezprostrednosťou 
a krásou srdcu diváka, tak ako sa o to 
kedysi pokúsil sám Händel, keď vra j touto 

hudbou očaril hannoverského kráľa a znovu 
získal jeho stratenú priazeň. Táto povesť 
sa stala základom televízneho scenára, k to
rý k H ändlovej hudbe vytvoril pásmo ba
letných výstupov od tanca mytologických 
postáv cez dvorný tanec až k ľudovej zá
bave. 

Televízia sa tu pokúsila o jeden zo spô
sobov " televízneho" využitia "absolútnej" 
hudby tým, že použila príležitosť, na ktorú 
hudba pôvodne slúžila, ako námet k balet
nému stvárneniu, s výhodou možnosti po
užitia vofnej prírodnej scenérie. Takéto vy· 
užitie obrazového doplnenia a umocnenia 
sluchového zážitku, ktorý mal zostať prvo· 
radý, predpokladá predovšetkým dokonalý 
pôžitok z hudby, ktorý však slabou kvalitou 
hudobnej nahrávky veľa utrpel. Spôsobii:J 
Lo najmii rozplývavá akustika, ktorá zrejme 
vyplývala z exteriérovej hudobnej snímky 
a v uzavretej miestnosti jej nevýhody vy
nikli ešte viacej. 

Preto sa divákova pozornosť viac sústre
dila na to, čo sa odoh rávalo na obrazovke. 
Pekné, slnkom zaliate prostredie, zábery 
okolitej prírody, tancujúca spoločnosť na 
lodi, pestré striedanie prostredia, ohňostroj 
a iné možnosti, ktoré poskytlo prírodné 
priestranstvo, do k torého nás tvorcovia in· 
scenácie zaviedli, to všetko malo síce svoj 
pôvab, no skrývalo v sebe aj veľa úskalí. 
Bolo potrebné použiť telerecordingový zá
znam, k torý m á síce tú výhodu, že vylúči 
nepríjemné náhody, ktoré sa nezriedka vy
skytnú pri priamom prenose, no nepriaznivé 
znaky "konzervovania" sa prejavili na sla
hej kvalite obrazu. O nepríjemné prekva
penie su však postaralo svojím pohybom 
slnko (a, samozrejme, aj kamera, ktorá mu 
nekli1dla odpor), keď sme na niektorých 
miestach v dôsledku zlého osvetlenia videli 
tancujúcich v čiernom vydaní. 

Skoda, že pre takéto ťažkosti technického 
rázu, s ktorými sa naša televízia ešte potý
ka, ustupuje potom do pozadia celková 
koncepcia a dobrý úmysel réžie. Na viace
rých miestach by sa aj tu bolo žiadalo viac 
invencie v striedaní a výbere veľkosti a 
uhla záberov na tanečné i iné scény, v ich 
lepšom zladení a pestrejšej kombinácii. Keď 
obrazové dianie samo osebe nemá súvislejší 
a pestrejší dej, je táto požiadavka zvlášť 
nevyhnutná, lebo každý zdllu:.vejší a jedno
tvárnejší záber veľmi r ýchle zovšednie a pô
sobí nepriaznivo (v tomto prípade najmä 
v prvej časti inscenácie). Dalo by sa pouva
žovať a j o tom, či by nebolo b)-valo -
vzhľadom na väčšinu hlbšie nezaintereso
vaných divákov - účinnejšie opatriť kalei-
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doskop výjavov s náznakmi deja jasnejšími 
dejovými kontúrami (niektoré, napr. zjave
nie Venuše a pod., boli pre nich chaotické), 
a tak ešte via.c upútať ich pozornosť. Možno 
pravda, namietnuť, že toto by snáď už 
prekračovalo hranice ilustrovania Händlovej 
" absolútnej" hudby, ktorá pôvodne žiadny 
dej nepredpokladá, alebo že by to mohlo až 
príliš uprednostniť zrakový dojem na úkor 
sluchového. Predsa sa však nemôžeme zba
viť dojmu, že takéto riešenie by bolo zapô
sobilo na diváka účinnejšie a nebolo by ho 
odpútavalo od hudby, ale práve naopak, 
bolo by odbremenilo jeho zrakovú pozor
nosť, ktorá tieto dejovo-významové súvis
losti aj tak hľadala. 

Spôsobov "televízneho" stvárnenia krás 
tzv. absolútnej hudby má televízia veľa 
a závisí len od nej, aby si vybrala práve 
ten, ktorý tieto krásy v danom prípade 
najlepšie priblíži divákovi. Pravda, bez toho, 
že by nadmerné využitie pestrých televíz
nych možností bolo na úkor hudby samej. 
Citlivé zachovávanie tejto miery je veľmi 
ťažké a vyžaduje si hodne úsilia a hľadania, 
čo dokazuje i to, že tento druh televíznych 
hudobných programov je doposiaľ jedným 
z najzriedkavejších. Bratislavskú inscenáciu 
Händlových Slávností na vode hodnotíme 
preto z tohto hľadiska ako jeden z prvých 
stupienkov na ceste hľadania, ktorý, dúfame, 
neostane (čo do kvantity a kvality) posled
n)rm slovom našich televíznych pracovníkov. 

Han 

Do programu tohoročného festivalu Di
vadla národov v Paríži boli o. i. zaradené 
tieto diela: Janáčkova opera Z mŕtveho - do
mu, Bartókov Hrad kniežaťa ?.Iodrofúza, 
Prokofie,·ove opery Zásnuby v kláštore u 
Príbeh opravdivého človeka a Sen noci 
svätojánskej od Benjamina Brittena. 

Slávny tenorista Mario del Monaco pod
písal zmluvu s operou Veľkého divadla 
v ?vloskve, na základe ktorej bude v se
zóne 1961/1962 účinkovať v Cajkovského 
Pikovej dáme. ú lohu H ermana bude Mario 
del Monaco spievať po rusky. . 

V roku 1962 sa má v Londýne usporia
dať sovietsky hudobný festival, ktorého sa 
zúčastní aj operný a baletný súbor Lenin
gradskej opery. V tom istom roku sa usku
toční anglický hudobný festival v Moskve 
s účasťou baletného súboru Lond)·nskej ope
ry a Státneho mládežníckeho orchestra. 

402 

K UVEDENIU NETOPIERA 
V KOSICIACH 

Poslednou premiérou spevoherného súbo
ru košického Státneho divadla bolo pred
vedenie operety Netopier od Johanna 
Straussa. Vzhľadom na skutočnosť, že ko
šický súbor sa v posledných rokoch venoval 
naštudovávaniu súčasných operiet (Sosta
kovič, Dunajevskij, Novák), nemožno za
zlievať, že sa vrátil " na skok" do minulosti 
- a to tým viac, že Netopier je z plejády 
výtvorov tzv. viedenskej operety ešte vždy 
jedným z najhodnotnejších nielen z hľadiska 
hudobných hodnôt, ale aj dejového pod:: 
kladu. (Pri uved~ní tejto operety zohrali, 
pravda, úlohu a j prozaickejšie okolnosti, 
najmä ohľad na vysýchajúcu pokladnicu -
staršie "domorodé" publikum zásadne igno
ruje novšie hudobnodramatické diela, a 
"prisťahovalcov", ktorí by sa mohli stať 
ich pravidelnými návštevníkmi, sa zatial 
nepodarilo získať. Tu načim vyvinúť veľa 
práce, ale to by už bol námet na osobitný 
článok.) 
Stručná charakteristika premiérového 

predstavenia sa dá vtesnať do dvoch slov: 
dobrý priemer. V inscenácii (réžii a výpra
ve) i vo výkonoch sólistov, sboru a orches
tra. Na rozdiel od svojho zvyčajne náznako
vého chápania scény výtvarník Ján Hanák 
urobil v svojom návrhu ústupok obecenstvu 
bohatším kuHsovitým vybavením javiska, 
nesklzol však k naturalistickej popisnosti 
(vari s výnimkou dosť preplneného I. dej
stva). Podobne režisér Kornel Hájek bol 
determinovaný určitým klišé viedenskej 
operety (striedanie hovoreného slova a uza
vretý ch čísiel spevných a tanečných) , vedel 
ich však vkusne aranžovať, takže prechody 
medzi nimi (známe nebezpečné opere~é 
krátke spojenia") pôsobiH zväčša nenásil

~e. Tiež , -jedol spevákov k úspornejšiemu, 
operetistickými manierami nezaťaženému 
hereckému prejavu. Orchester a sbor (sbor
majster J{m Griinwald) pod tak tovkou Ra
dovana F. Spišiaka podali discipHnovaný 
Yýkon. . 

Z početn),ch sólistických kreácií treba 
vyzdvihnúť spevácky prejav Ladislava Pa
čaja (Eisenstein) a Stanislava Martiša (dr. 
Falke), herecky však nie vždy vedeH zdiscip
linovať svoj mladý vek - ďalej stvárnenie 
nie celkom normálneho slávneho tenoristu 
výborným Osvaldom Bugelom, ktorý popri 
sYojom v)rbornom hrdinskom tenore po 
prvý raz ukázal vlohy aj pre komické po
stavy. Tiež Karol Marcček (riaditeľ väznice), 
Anton Hucik (dr. Blind), Božena Hanáková 

a J olana Koronská (chyžná a jej sestra) 
~?dali v .rámci svojic? úloh dobré výkony. 
Cmoberne postavy prmca Orlovského a do
zorcu väzľwv vytvoriH Ján Pasiar a Jozef 
Hodorovsk)'. Hlavnej ženskej postave (Ro· 
zaHnda) v stvárnení Eleny Gmucovej chý
bala potrebná životnosť (herecký register 
speváčky je príliš jednotvárny ) a tempera
ment - i keď o úrovni speváckeho výkonu 
(nie tak už hov.oreného - ten bol niekedy 
príliš afektovaný) sa nemožno vysloviť inak 
než pocln·alne. J ej alternantka Gita Abrahá
mová pre ochorenie na II. premiére nevy
stupo,·ala. Alternujúci predstaviteľ Alfréda 
Júli us Regec sa nemohol O. Bugelovi vv
rovnať ani svojím buffovým malým fondo~ 
ani hereckým stvárnením, ktoré bolo na 
túto postavu málo humorné. 

VI. PIESTANSKY FESTIVAL 
(3. iún - 30. iúl 1961) 

(ra) 

. Dramaturgický plán tohoročného VI. pieš
tanského hudobného festivalu nasvedčoval 
tomu, že proti minulému roku možno oča
kávať krok dopredu. A festival to skutočne 
potvrdil. Hneď prvý koncert na ktorom 
vys~~pil Státny symfonický or~hester SSSR 
s d1r1gentom Gennadijom Roždestvenským 
splnil najlepšie očakávania. ZvoHl si pro: 
gram u nás, žiaľ, ojedinelý : Prokofiev: III. 
s~mfónia, Prokofiev: Husľový koncert a 
Rtchard Strauss: Till Eulenspiegel. G. Rož
dcstve~skij potvrdil dobrú povesť, ktorá ho 
P.redchadza~a. Je to neobyčajne presný di
rigent s usporným gestom, pričom vie 
strhnú~ orchester k veľkému výkonu. Tažký 
Prokoftevov Husľový koncert našiel vo Vik
torovi Pikajzenovi veľmi dobrého interpreta 
!•.tor)' .hravo zahral i technicky najnáročnej: 
s1e truesta koncertu. Vystúpenie Státneho 
symfonického orchestra SSSR patrilo k naj
\"iičším zážitkom festiva lu. 

Druhým význa mný m hosťujúcim orches
trom na VI. PF bola Ceská filharmónia 
n?siteľ Radu republiky. Za dirigovania La~ 
tllslava Slováka predviedla Pauerovo Scher
zo a Metamorfózy od národného umelca 
E.u?ena S?choňa. Obidve tieto skladby dali 
dll'lgentoVI možnosť ul{ázať svoju záľubu 
v modernej hudbe. V Suchoľíov)rch :.\Ieta
morfózach nám L. Slovák najviac ukázal 
zo svojho mnenia. V Koncerte pre violončelo 
a orchester h mol od A. Dvoi'áka vystúpil 
~osef Chu~luo za citlivého sprievodu Ceskej 
fdharmóme. Túto skladbu sme už počuH 
niekoľkokrát na minuloročných piešťanských 

Josef Cbuchro a Ladislav SlovAk na Piešťanskom 
!es tivale Foto: R. Miiller 

festivaloch, . ale Cbuchrova interpretácia za
nechala naJhlbší dojem. 

Symfonický orchester hlavného mesta 
Prahy FOK prišiel na VI. PF pod ve
dením dr. Václava Smetáčka so sólistom 
Dictcrom Zcchlinom z NDR: Koncert sa 
začal Dvol'ákovou dionýzovsky ladenou pre
dohrou Kameval, ktorá bola brilantne za
hraná. D. Zechlin potom vystúpil s Beetho
venovým Koncertom pre klavír a orchester 
č. 5, Es dur. I keď koncert zahral veľmi 
do~re,_ predsa sa zdá, že celkom nevyho
VUJe Jeho nautrelu. Ľutovali sme že ne
vystúpil na klavírnom recitalc, s' ktorým 
koncertoval v Bratislave. Po prestávke boli 
na progran;~ Lašské tance č. 1, 2, 5, 6 od 
Lcosa J anacka a Slovenská suita pre or
chest~r od Jána Cikkera. Tieto skladby sú 
tematteky dosť blízke, preto je škoda že 
sme nepočuli namiesto jednej z nich ' inú 
skladbu týchto autorov. Pražskí symfonici 
potom pridali Lisztovu synúonickú báseň 
Les Préludes; zahrali ju so vzácnym vku
som a striedmosťou. 
Sloven~k? filhar~ónia, nositeľ Radu prá

ce, vystuptla na 'T.PF dvaluát. V amfi
tcútri za dirigovania dr. h. c. Ľudovíta 
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Rajtra odznela Beethovenova IX. syrniónia 
so sólista mi z NDR. Táto skladba sa hrá 
na PF každoročne. Keď uvážime, že na 
piešťanských festivaloch býva málo sym
fonických koncertov ( toht~ roku päť) a inak 
sefn. zriedka zavíta symfonický orchester, 
musíme prísť k uzáveru, že by bolo bývalo 
správnejšie namiesto Deviatej oboznámiť po
slucháčov s inými, menej známymi skla d
bami. Na druhom koncerte v Piešťanoch 
dirigoval Slovenskú filharmóniu Jacques 
Beaudry z Kanady; odzneli tie to diela: 
Vodná budha ·od Händla, Lisztov Klavírny 
koncert A dur a Beethovenova VII. symfó
nia. Francúzska klaviristka France Clidat 
vie strhnúť obecenstvo svojou t emperament
nou hrou, pritom má i vysokú technickú 
úroveň. Na druhej strane má však rada 
efekty i za cenu ústupku vkusu posluchá
čov. Ako prídavok zahrala Lisztove Para
frázy na Verdiho operu Rigoletto. J . Beau
dry sa snažil držať orchester na patričnej 
úrovni, veľká horúčava mu však bola ne
priateľom. Prejavilo sa lo najmä v posled
ných dvoch častiach Beethovenovej VII. 
symfónie. Vodná hudba vyznela oveľa pre
svedčivejšie. 

Bratislavské kvarteto prišlo na VJ.PF so 
sympatickým programom; F . X. Richter: 
Sláčikové kvarteto G dur op. 51, A. Dvoi'ák : 
Sláčikové kvarteto C dur op. 61, Ottorino 
R espighi: ll tramonte, skladba pre spev a 
sláčikové kvarteto, Béla Bartók : Sláčikové 
kvarteto č. 4. Vrcholom večera bol Bartók, 
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France Clfdat na koncerte v 
Piešťanoch Foto: R. Muller 

i keď by sn niekde bola žiadala väčšia vy
váženosť; náročná skladba ako celok vy
znela však veľmi dobre. V. Respighiho ll 
tramonte spoluúčinkovala dr. Tatjana Ma
sariková. 

Dychové kvinteto zatiaľ v histórii PF 
nevystupovala, preto sme so záujmom oča
kávali členov Drážďanského dychového 
kvinteta, ktoré prišlo s programom z tvorby 
u nás málo hrávaných skladateľov: Anto
nín Ružička (Rossetti), Max Laurischkus, 
Georg Texler , Theodor Gouvy a Antonín 
Rejcha. Drážďanské dychové kvinteto je 
súbor s vysokou úrovňou. Najlepšie sme to 
mohli vidieť v prekrásnom kvintete E s dur 
op. 88 od A. Rejchu. 
Poľský klavirista Zbigniew Szymonovicz 

a maďarský huslista József Sepsey vystú
pili na sólových koncertoch. 

Z. Szymonovicz je typom intelektuálneho 
hudobníka. Výstavbu skladieb má podrobne 
premyslenú a hrá veľmi disciplinovane. Na 
programe mal Chromatickú fantáziu a fúgu 
od J . S. Bacha v B usoniho úprave, Beetho
venovu Sonátu cis mol op. 27 a Brahmsovu 
Rapsódiu h mol. Druhá polovica programu 
patrila poľským skladateľom (F. Chopin, 
K. Szymanovski, G. Bacewicz, Zb. Szymo
nowicz). 

J ózsef Sepsey predviedol na husľovom 
recitale za klavírneho sprievodu Michala 
Karina prierez husľovou tvorbou od Corel
liho až po Bartóka a Prokofieva. Zastúpil 

svojho krajana Alberta Kocsisa, ktorý mal 
na VI.PF pôvodne vystupovať. 

Zo všetkých konce1·tov najväčší záujem 
sústredil na seba operný večer talianskych 
sólista,·, i keď nie celkom oprávnene. Na 
vokálnom koncerte vystúpili Lícia Yallon -
sopri111, OI·tensia Beggiato - mezzosoprán 
a Pier Francesco Poli. Na programe mali 
árie talianskych skladateľ ov (okrem Saint
Sacnsa). Očaká,·anie splnil iba P. F. Poli 
svojím lahodn)·m lyrickým tenorom. Licia 
Vallon bola o poznanie slabšia, hoci mala 
niekoľko pekn)·ch momentov. OI·tensia Beg
giato zaspieYala p rvú áriu so zastretým hla
som. Neskôr sa síce rozospievala, no predsa 
nedosinhla úrove!"t svojich kolegov. Operný 
večer spoT ahli,·o sprevádzal na kla.";ri J ii'í 
Hubička. 

i\a \'I.PF uviedlo SND tri opery v am
fiteátri . Opäť sa potvrdilo, že amfi teáter je 
výborná vec, ak je v prípade nepriaznivého 
počasia možnosť usporiadať predstavenie 
v sále. A táto možnosť zatiaľ v Piešťanoch 
nie je. Opera Svätopluk, ktorá sa vlani ne
mohla zalu·ať pre nepriaznivé počasie, i len
to rok utrpela n iestým počasím. P ucciniho 
~\Iadame Butterfly museli pre dážď trikrát 
prerušiť, až napokon zostala nedokončená. 
Počasie žičilo iba Verdiho Aide. 

Baletnému umeniu boli vvhradené dva 
,·ečery. Na pn·om vystúpil baletný súbor 
SND s baletom Rytierska balada od Simo
na Jw·ovského. 1-IOI·šic pocl10dil baletný sú
bor Státneho divadla v Ostrave. Do Piešťan 
prišiel s baletom Bohuslava Martini• Spa
líček , žiaľ, počasie a ni tentoraz neprialo. 

Dobr)· nápad bol venovať jedno z podu· 
jati VI.PF deťom. 4.000 deti videlo v podaní 
S:\!D dve rozpráYkové opery (Kompanejec : 
\ l k a sedem kozliatok a Korínck: Ako šlo 
vajce na vandrovku). Pre bud{u·nosť bude 
dobré udomácniť na PF podujatia takéhoto 
druhu. 

\'I.PF zakončil SĽUK svojím prem.iéro
v~·m programom. 

Y porovnaní s minulým rokom bol VLPF 
na vyššej úrovni. Táto skutočnosť je veľmi 
dôležitá, veď tomuto festivalu treba vcno,·ať 
pozornosť, lebo jeho dosah je väčší, ako by 
sa na prvý polúad zdalo. V Piešťanoch sa 
počas festivalu vystriedajú návštevníci z ce
lej republiky i zo zahraničia. A to je dô· 
ležitý moment, k torý treba mať neustále na 
zreteli. 

Kornel Duffek 

FESTIVAL AZ PRlLIS VYROVNANY 

~Iedzinárodný festival Pražská jar býva 
v bežnom hudobnom živote celkom mimo
riadnou udalosťou. Sústreď uje svetových 
umelcov prvej triedy, aj repertoáro,·e priná
ša vrcholky svetovej hudobnej tvorby a 
neraz i v premiérach. Toho roku - v tom 
sa zhodlo mnoho odborníkov - nemal taký 
vyhranený špičkový charakter ani čo do 
reprodukcie ani repertoáru a bol skôr akousi 
syntézou, koncentrátom alebo vzorovou 
ukážkou celoročného hudobného ži,·ota náš
ho hlavného mesta. Z toho však vyplýva 
radostná skutočnosť, ktorú treba zvlášť 

. podčiarknuť. Toto konštatovanie pri celkove 
vysokt'j a pomerne vef IDÍ vyrovnanej ÚrOVni 
tohoročného festi,·alu svedči o značnej výš
ke a ' bohatstve celej hudobnej sezóny, ako 
b)•a len málokde a málokedy. 

Ani tentoki·át netvorili dominanty festi
valu iba zahraniční umelci a cudzie skladby. 
Celkom rovnocennými partnernú boli naši 
umelci. Ak teda vybei·áme najzaujímavejšie. 
a najhodnotnejšie koncerty, budeme vedľa 
seba uvádzať na jednej strane Pedi'Ottiho 
Beethovena, ~Iendelssobna a Brahmsa, Rož
destvenského XXI. symfóniu .\<Iiaskovského 
a Prokofievont III. symfóniu; Stokowského 
Sostakovičont piatu a na druhej strane 
K rombholcovo vynika júce predvedenie Mé 
vlasti, Aučcrlovo naštudovanie Prokofie
vovho Alexandra :\levského, ale i Liškov 
výkon v Havelkovej Chvále svetla. Vedľa 
pozoruhodného violončelového ,·ečera A. :\la
varni, vefkého, prirodzeného speváckeho 
umenia I. Secfriedovej, vrúcneho a pritom 
prostého podania ~[ozartovho Ilusfového 
koncertu A dur W. Schneiderhanom, neoká
zalého a neobyčajne presvedčivého pia
nistického wnenia H. Boschiho, či Gheorghi
ovho výborného predveaenia Lisztovej 
Sonáty h mol môžeme pokojne uviesť na 
druhej strane prina jmenšom recital J . Pa
nenku, Sttkovu interp retáciu Dvoi'ákovho 
Husľového koncei·tu, Soukupo,·ej spevácky 
výkon v Alexandrovi ' evskom, strhujúce 
' i·kony ~Ioravanu a Ceského speváckeho 
sboru, ale i veľké umenie P. Stčpána, ktor)• 
vystúpil s íce len ako sprevádzač speváčky 
L. Westo,·ej, ale jeho klavír hlbokým pocho
pením každej skladby neraz prcdčil sólistku. 
Podobne to bolo v oblasti komorných sú
borov, hoci do festivalu vôbec neboli zara
dené všetky naše najlepšie ensembly. Vla
chovo kvarteto a Ceské dychové kvinteto 
filharmonikov čestne obstáli v súťaži s ta
liansky m, mnďai·sk)'m a rumunsk)·m kvar
tetom. Z orchestrov nemohla našu Ceskú 
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filharmóniu - toho roku hojne a vynikajú
cim spôsobom zastúpenú - zatieniť ani 
s lávna Dresdner Staatskapelle v čele s F. 
Konwitschnym ani veľmi dobrý Státny 
symfonický orchester SSSR. 

Naopak, zdá sa, že naši umelci mali často 
prevahu, čo sa týka programu. Pre nás je 
dnes už dosť problematické a nezvyklé upú
tavať pozornosť obecenstva na začiatku kon
certu napríklad dosť povrchnou Cherubiniho 
predohrou Ali Baba, ako to urobil P. Hin
demith na svojom inak veľmi zaujimavom 
koncerte, alebo ukončiť program večera, 
prinášajúceho Sostakovičovu V. symfóniu a 
Racbmaninovov Klavirny koncert práve 
Korsakovovým efektným Spanielskym cap
ricciom. 

Zvláštnu zmienku si nesporne zaslúžia 
traja zahranični umelci. Predovšetký.rtt ne
mecký spevák Dietrich Fischer-Dieskau, kto
rého samostatný koncert s výberom piesní 
H. Wolfa "-yklenul krivku pomyselného gra
fu kvality koncertov vysoko nad jej inak 
len mierne zvlnenú liniu. Tento umelec 
dokumentoval svoj štýlove premyslený, 
technický suverénne zvládnutý prednes i na 
orchestrálnom koncerte predvederum Mahle
rových Piesru tuláka. Drultým veľkým maj
strom bol dnes už s Prahou a vôbec s Ces
koslovenskom úzko spätý David Oistrach, 
ktorý opäť strhol a očaril poslucháčov v 
Brahmsovom koncerte a mal umelecký prím 
aj v známom Komornom triu Oistrach-Obo
rin- Knuševickij; z jeho koncertu zaujalo 
Haydnovo Trio C dur, no predovšetkým 
vynikajúca interpretácia Sostakovičovho 
Klavírneho tria e mol. Na veľkú škodu 
dramaturgie festivalu nebol z nepochopiteľ
ných dôvodov zaraden)' Oistrachov samo
statný koncert, a tak unikla príležitosť na 
ďalší kulminačný bod tohoročnej Pražskej 
jari. Zo spomínaného komorného tria vystú
pil š tyrikrát Lev Oborin. Zdá sa však, že 
o čo lepšie mu vyznel Rachmaninovov III. 
koncert vystilmutím zamyslenej, poetickej 
stránky diela, o to viac nám chýba v jeho 
Prokofievovom III. koncerte krištáľová jas
nosť, iskrenie rytmu i strhujúce dynamické 
uchopenie ; bez nich skladba vyznela nepro
koúevovsky matne. Je, pravda, otázne, do 
akej mier)' zastrel prcgnantnosť prejavu 
sprievod Symfonického orchestra Ceskosh
venského rozhlasu. 

Z celkového počtu 4.5 ],oncertov temer 
všetky ďalšie prinášali veľmi dobré v)'kony, 
nevybočujúce okrem zanedbateľných výni
miek z hranice, danej medzinárodn)= cha
rakterom festivalu. 

Ako sme sa už zmienili, ani po repertoú-
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rovej stránke nebolo toho . roku na festivale 
mimoriadnych vrcholných zážitkov. Najza
ujímavejšie proponované dielo - Sostako
vičova XII. symfónia - nemohlo byť n!iko
niec zaradené, a tak dramaturgia voľne 
zaraďovala tu v iac, tu menej pozoruhodné 
rliela našej i svetovej hudobnej tvorby v 
nímci jubilejných ukazovateľov, ako boli 
výročia Sergeja Prokofieva, Franza Liszta 
a pražského konzervatória. Myslím, že prvé 
dve jubileá sa plne nevyužili a že repre
zentatívny v)'ber a predvedenie diel spomí
nan)·ch dvoch geniúlnych velikánov dvoch 
posledných storočí mohli dať festivalu pečať, 
ktor[t mu predsa len chýbala. Vedľa jubi
lejnej výstavy a slávnostných koncertov 
holo výročie konzervatória oslávené neoby
C:ajne šťastne konzervatórnym predvedcrum 
Kittlovcj opery Francúzi pred Nizzou v na
študovaní B. Lišku, ktoré nás nad očakáva
nic presvedčilo ,o kvalitách a životnosti tohto 
revolučného diei~. 

Ycdfa týchto jubilejných skladieb sympa
ticky pôsobilo zaradenie značného počtu sú
časn),ch diel, z ktor),ch upútali pozornosť 
najmä nové predvedenie Havelkovej kan
táty Chvála svetla, ďalej Sviridovovho Pate
tického oratória, naša súčasná sborová tvO!·
ha na koncerte ~foravanu a snáď aj 
Ešpajova I. symfónia. Podľa môjho názoru 
možno za jeden z vrcholných zážitkov po 
tejto stránke označiť pražskú premiéru III. 
sláčikového kvarteta Išu Krejčího. Sklada
t eľ v iiom veľmi sugestívne dokázal svoje 
rázne zrelé majstrovstvo, ktoré ho radí me· 
d zi niekoľko popredných v)•azných osob
ností česl,ej hudby. V tejto súvislosti nie 
je možné nezmieniť sa o "autointerpretácii" 
l Iindemithovej Pittsburgskej symfónie a Vio
lového koncertu. Obe skladby boli sice za
ujímavým obrazom tvorby osobitého švaj
t;iarskcho skladateľa, ale na nejednom mies
ste vanul z nich až prilišný chlad nedosta
točnej citovej náplne. Vyrovnanú úroveii 
ďalších koncer tov len občas trochu narúšali 
výslo,·ne slabšie diela, ako napríklad Cilen
šckova I. symfónia, symfonická báseň B. 
!\fartinti Skála. Problematické bolo a j zara
denie Bairdových Styroch esejí. Je otázne, 
či by nebolo bývalo správne početnejšie 
7.astúpenie skladatefshj !:\·orby Leoša Ja
náčka, ktorý je a ešte dlho bude obrovským 
reprezentath·nym kapitálom českej hudby. 

Táto priemernosť tohoročnej Pražskej jari 
sa snáď najciteľnejšie prejavila vo výbere 
- alebo azda lepšie povedané v istom "ne
, -)·bere" programového podielu opery a ba
letu Národného dívala. Bolo zaradené 20 
predstaveru, teda veľká časť repertoáru, a 

pri takej šírke sa, prirodzene, nemožno vy
varovn( tak)·ch predstavení, ktoré na medzi
národn)' festival vôbec nepatria. Možno, 
že by sa bolo viac docielilo podstatne men
ším počtom, lenže opakovarum špičkových 
inscenácií, a to aj vzhľadom na to, že za
hraniční hostia sa počas festivalu menia 
Yäčšinou po týždni, a tak mnohi z nich 
nemajú možnosť uvidieť najlepšie divadelné 
predstavenia, o ktoré je vždy značný zá
ujem. Tak)'mi inscenačnými tvorivými čin
mi prvoradého významu boli okrem niekof
k),ch klasických diel nesporne Prokofievov 
Príbeh opravdivého človeka, BurianoYa :\Ia
ryša, Suchoľíov Svätopluk, ale aj obľúbený 
Hanušov balet Othello a Pauerova Zuzana 
Yojíi'ová . Túto sériu vygraclovalo kompletné 
pred,·edenie Fibichovej melodramatickej tri
lógie Hippodamia, ktorá si svojím v)'zna
mom zaslúži celkom zvláštne zhodnotenie. 

O tom, že záujem publik:'l bol opäť ob
ron ký, sa netreba rozpisovať. Stačí uviesť 
cifru 80 000 návštevrukov a znásobiť ju 
pravdepodobným počtom rozhlasových po
slucháčov temer každodenných priamych 
prenosov, pripočítať divákov dvoch tele
, ·íznych prenosov, pridať poslucháčov 37 
zahraničných rozhlasových staníc - a po
chopíme obrovskú šírku dosahu festivalu 
n reálnosť jeho hesla: "Hudbou k mieru a 
priateľstvu národov." Pre našu kultúrmt 
politiku bolo navyše dôležité a typické, že 
nad viacerými na jdôležitejšími koncertmi 
prevzali patronát veľké pražské i mimo
pražské zttvody a že ich zamestnanci tvorili 
časť nového publika. Mnohi z nich boli na 
symfonickom koncerte prvý raz, no určite 
nie naposledy. Tu robí každoročný festival 
nesmierne dôležitý kus výchovnej práce. 

Celkove možno festival hodnotiť kladne, 
o tom niet pochýb. Napriek tomu sa ne
odbytne vtiera jedna myšlienka: Ci múdra 
, -yrovnanosl', ktorú delí niekedy len neveľ
ký krôčik od priemernosti, nerobí z tohoroč
ného festivalu akési až príliš zrelé "pražské 
leto". Nech teda budúci :X.'VII. festival vy
znie po všetk),ch stránkach opäť ako slm
točná jar so všetkou pestrosťou fa.rieb , mla
dosťou, prudkosťou rastu a hoci a j ncvy
rovnanosťou! 

M. Ladmano•'á 

*** 
V Pekingu zomrel vo ;veku 67 rokov jeden 

z najslávnejších čínskych operných hercov 
Mej Lan-fan, ktorý svoj život zasvätil di
vadelnému umeniu, najmä pekingskej opere. 

VIDE -,SKA KONFERENCE ISME 

Nejednou již bylo konstatováno, že oso
bité rysy hudebniho života v Ceskosloven
sku, rysy, jež jsou dány jak historickou 
traclicí tak novými spoločenskými skuteč
nostmi, spočívají predevším v demokratizaci 
hudcbního života a v jeho opravdovém se
pétí se životom národa a spolcčnostL Stejné 
rysy pak má i československá hudebni vý
chova. Progresivnost tohoto zaméi'eni jsme 
si ovčrili naposled pri konferenci o hudobní 
výchové, kterou porádala Mczinárodni spo
ločnost pro hudobní "i'chovu (ISME). Mi
nulá konfcrence IS:\IE, jež byla prvlli kon
ferenci, jíž se zúčastnili delegáti ze socia
listických a lidové demokratických zem1, se 
konala v roce 1958 v Kodani. Lctošru kon
fercnce mčla naznačeno hlavni téma prírho 
ve svém názvu: čtvrtá mezinúrodni konfc
rence o v)' znamu hudby ve výchovč mlá
deže i dospélých. (Musím ovšem i'íci, že 
právé o tomto problému se hovorilo velmi 
málo.) Konference se konala ve dnech 22.-
28. června v sálech vídeňského Konzert
hausu a Hudebni akademie a zahrnovala 
prednášky, ukázky metodické práce i vy
stoupeni hudebruch souborti. 

Nejdi'íve nekolik slov k ISME. :Má být 
ohniskom mezinárodruch styku v oblasti hu
dobru výchovy, iniciátorkou mezinárodruch 
akci, jež by sméi'ovaly ke zlepšení stavu 
hudebru výchovy. Dá se ovšem ŕíci, že toto 
své posUmí plní I S!\<IE jen částcčné. To 
proto, že se v ISME projevují nékteré ne
zdravé politické tendcnce. Krátce rečeno, 
ve Spoločnosti mají rozhodující slovo zá
stupci nčkterých západllich státu (prcde
vším ĽSA a NSR), zatim co socialistické a 
lidové demokra tické zemé se práce témčf 
nczúčastr'íují. Tak by la na vídeňské konfe
renci zastoupena jen NDR, Maďarsko a Ces
koslovcnsko. Naši republiku zastupovali šty7 
ri delegáti - národm un:u'Hec Eugen Suchoň, 
docent dr. František Lýsek, dr. Karel Reiner 
a prom. lúst. Ivan Polcdňák. Setkali jsme 
se se zdvorilým pfijelím, bylo však patrno, 
že vedeni ISJ\IE nemá zújem na intensiv
néjši účasti našich zemí, a že mu vyhovuje 
skutečnost, že se nám dosud nczdaľilo zko
ordinovat hudobne výchovnou práci jak 
v Ceskoslovensku tak v rámci spolupráce 
socialistických a lidové demokratických ze
rm, takže nejsme dostatočnou protivahou 
dosavadnímu vedení. Bude proto nezbytné, 
abychom v pi'ištich lctech pronikavč zlep
šili spolupráci jednotlivých našich institucí 
zabývajících se hudebru výchovou, i spo~ 
lupráci mezinárodní, a tak abychom zaupb 
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Ye Společností takoYé místo, jež nám prá
Yem náleží. 

\oto "právem náleží" je možné i'íci s hlu
bokým presvedčením. To, co jsme mohli 
vidčt a slyšct - a tím se dostávám ke 
zhodnocení odborného prínosu konfcrencc 
- nás presvedčilo o tom, že jsme v hudební 
' ')•chove na správné ceste. Jistč, ve vyspč
lých kapitalistických zerních se starou hudeb
ní a hudebnepcdagogickou tradíci jsou do
sahovány nčkteré velice pozoruhodné v)•
sledky - presvedčili jsme se o tom pri vy
stoupeních nčktcrých instrumentálních sou
boru, ,·id čl i jsme to p ri u.kázkách nčkterých 
metodických postupu, je to patrné na ni\
kterých Yclice zajímavých matcriálech a po
muckách. J e to však všude pokrok jen dílCí, 
nikde se nel·cší základní otázky poslán í a 
funkcc hudební výchovy \ 'C výchove vubec, 
nikde v kapitalistických zerních není a nc
m i:tže ])ýt zajištčna tuková komplexnost 
péče o hudební výchovu, takové sepetí po
krokové teorie se ži votní praxí jako právč 
u nás. Proto tak silnč zapôsobila napriklad 
skutečnost, že hudební výchova není u nás 
jen z:'tležitostí YŠeobccnevzdelávací školy, 
ale že o hudcbní výchovu se stará společ
nost též prostrednictvím rozhlasu, televize, 
gramafonov)•ch závodu, organizaci mládeže 
a pľcdevším hustou silí státních hudehních 
škol. Stačí malé srovnání - u nás v Cesko
slovensku máme 407 základnícb hudebních 
škol, jež naYštčvuje 103 860 žákt\ zatím c-o 
v c-elé i\"čmecké spolkové repuhlice ani 100 
Yeľejn)•ch hudebních škol. Na výsledcích 
práce, jež jsmc ,;deli pri vystoupcní ruz
n)•ch hudebních souboru, a jež miHy doku
m entoval úrovct'í budcbní výchovy, jsme 
•-idčl i , že i pokud jde o úroYcň Ylastního 
,-yučování a( již na všeobecnčndčlávacích 
školách nebo na odborných hudehních ško
lách, stojíme ve sYčtovém mčľítku velmi 
vysoko. Tím O\'Šem nijak nemá být fečeno, 
že jsme neYidčli a nesl yšeli nic zajímavého. 
ukazuje se napriklad, že se ve svčtč vč
nuje mnohcm vice pozom osti než u nús 
nástrojo,·é hi·c , .e všeobccnčvzdčlávací ško-

. lc (užití ri:•zn)·ch star)•ch i noYč konstruo
vaných nás trojl1 pfímo " procese vyučo
vání), že se vÍC'e pozornosti včnujc rozvoji 
v lastní hudební t\'orÍ\'OSti detí (otítzky im
provizace) nebo rytmické výchoYč. Ľkazuje 
se též, že se zahranič1ú hudcbní pedagogika 
vice než my zabývá otázka1ni pi'ípravy ž:l
ku ke vnímárú jin)·ch typu hudebních pro
je"u než je bčžná no\'oveká hudba (starší 
hudba, na pr. renesanční , hudba afrických 
a asijsk)·ch mírodll, afroamerický folklór a 
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jazz atd.). Tady bude nutno uv;jžit, k terých 
podneti:J je možno využit i u nás. 

Citcln)•m nedostatkem v tématickém za
méi'·CJú konference hyla skutečnost, že p rak
ticky zt'cla opomenula hy la oblast fyziolo
gicko-psychologického výzkumu v oblasti 
hudcbní výchovy. Tak napr. mimo okruh • 
zájmu zi:•staly problémy (dčtského) vnímá
ní hudby, jež patri ke stčžejním problé
m t'J m, jejichž i'cšení bude mít dusledky 
i pro celou koncepci hudcbní výchovy (napr. 
pomer zpčvu, nankové složky a poslechu 
hudby) a z ej mé na pro koncepci poslechu 
hudby \ ' C škole. Problematika poslechu hud
by se objevo\'ala jen sporadicky - nebyly 
prakticky dotčeny problémy výbčm skla
deb (otázka primčrenosli VC \'Ztahu k Ved
nÍmu systému) atd.; slejnč nebyly dotčeny 
mnohé závažné otázky, jež stojí pl·ed naši 
hudobní pedagogikou. Práve zde však bude 
možné, aby českoslovcnš tí zástupci na pľíští 
konferenci, jež se má konat v roce 1961, 
vystoupili s Yedecky fundovanými pi'íspev
ky, nebof ty lo otázky jsou u nás systema
ticky rešeny. Vôbec by bylo účelné, aby 
,·edle informati\'OJ zprávy o stavu a orga
nizac-i hudební , ·)·chovy v CSSR byly pred
neseny též problémové včdccké pľíspevky, 
t)•kající se jednotliv)·ch ~pcciálních otázek, 
jež reší českoslovenští pedagogičtí pracov
níci. 

A nyní k československému zastoupcní na 
konferenc-i. Velikou senzac-í bylo vystoupení 
Brnenského dčtského sboru, kter~· i'ídí F. 
L)·sek. Bylo pro nús Yelmi v)·hodné, že 
vystoupcní bylo hned v první pracovní den 
konfercnc-e. i\" ejrnže delegáti pak srovnávali 
úrove t"1 všcch dalších souborii s úrovní Lýs
kova sboru - a nutno i'íci, že náš souhor 
Yyšel z tohoto srovnávání naprosto vítezne 
-, ale skutečnost, že se všichni delegát} 
na v lastní oči a hlavne uši presvčdčili 
o špickových v)·sledcích naši hudcbní peda
gogiky, zpusobila že hyly pozornčji pi'i
jímány naše referáty i názory vyslovené 
v r ttzných neoficielních rozhovoroch a jed
nánít'h. Pro neinformovanost západních de
legátu o úrovni a Yýslcdcích naši hudební 
v)•cho''Y bylo typické, jak by li doslova 
otľcscni skutečnosti, že Lýskuv sbor zpíval 
latinsky •·enesanční polyfonii, a nglicky Hän
dela, nčmecky Schuberta, že zpíval s ma
ximúlní kulturou hlaso,·ou, intonačne čiste, 
a pi'ccc nefalšovanč detsky, muzikantsky 
vrele. Nebylo divu, že sboru pak pľímo 
pršela pozvání na vystoupení do celého 
s,·čta. Účastníc i konference mčli ovšem 
možnost seznámit se se stavem, problémy 
a výhlecly československé hudební výchovy. 

Ceskoslovenští delegáti prednesli dva prt
spevky - I. Poled•iá.k referoval o hudební 
výchovč na všeobecnevzdčlávacích ško
lách a K. Reiner o mímoškolnť a o odborné 
hudební , ')·chove. 

Dá se f íci, že i když vídeňská konference 
ncpi'inesla velká prekvapení v podobč no
vých objevu na poli hudební pedagogiky, 
prece by la užitcčnou akcí. Došlo zde k vý
mčne informací, zkušeností a materiálu a 
tím vším i k \')•menč cenných podnčti:t . 
A uk~{zala, že pl·i úsili pedagogu ze socia
listických a lidové demokratických zemí hy 
byly predpoklady k tomu, aby též IS~IE 
prispela k tomu, že hy se v hudbe a v hu
dební v)•chovč spati'oval prosti'edek k do
rozumení mezi národy. 

l . P. 

POZNÁMKY ZO STRÁZNICE 

Strážnické slávnosti ľudovej hudby, spe
vu a tancov sa nám dnes predstavujú ako 
slávnosti celoštátneho rázu. Pásmo "Družba 
národov" smeruje však ešte ďalej - účasť 
francúzskeho a švédskeho súboru spolu 
s vrcholnými výksmmi našich súborov nám 
ukázala, že záujmy pracujúceho ľudu všet
kých kra jín sú spoločné : šťastný a bohatý 
život v mieri. 

Snaha o širokú prehľadnosť hola zjavná 
vo Yšctkých pásmach. Cyklus "Ej, hora, 
hora" ukázal spojitosť ľudového umenia 
(hudby, spevu, tanca, kroj ov atď.) so ži
votom rudu v horských oblastiach celej 
našej republiky. Presvedčivo ukázal šírku 
a rozmanitosť nášho ľudového umenia, uká
zal, aké bohaté zdroje krásy vytvoril náš 
ľud. Pásmo " Veselá je dedina" holo p rí
kladom toho, ako treba využiť bohatstvo 
ľudového umenia pri vytváraní širších ume
leckých diel s dnešnou tematikou. Presved
čili sme sa, že sa nemusíme obávať krízy 
v našom umení, ak budeme vychádzať 
z nepreberného bohatstva umenia nášho 
ľudu. Veď tu vyrastajú mnohé umelecké 
žánre, ako napríklad tanečná scéna "Chyťte 
zlodeja". 

Snahu o rozšírenie hlbšieho poznania náš
ho ľudového umenia demonštrujú takzvané 
odborné okienka. Tohoročné odborné okien
ko bolo venované českej gajdošskej hudbe, 
teda odboru nie veľmi známemu. Téma hola 
všestranne spracovaná a zaujímavo podaná. 
Radostne pôsobilo vystúpenie žiakov a žia
čok hudobnej školy v Strakoniciach, hrajú
cich na gajdách. Dokázalo, že tradícia gaj
došskej hudby je u nás stále živá. 

Zdrojom krásy a poučenia sú a j stále 

výstav-y, usporiadané v Strúžnickom zám
ku, z ktorých výstava ľudových hudobných 
nástrojov je veľmi vhodne doplnenú dvoj
hodinovým výkladom s ukážkami sólovej 
i súborovej hry na ľudových hudobných 
nástrojoch, nahranými na zvukový pás. 

Celoštátna hola aj súťaž amatérskych sú
borov a jednotlivcov v odboroch ľudovej 
inštrumentálnej hudby, spevu a tanca, kto
rou sa hlavné strážnické slávnosti 7,ačínali. 
V širšom kole súťaže, trvajúcej celý deň, 
bolo vyše sedemdesiat samostatných vystú
pení. Náplň bola veľmi rozmanitá a po
skytla mnoho podnetov k premýšľaniu. 

Novinkou tohoročnej súťaže bola v užšom 
kole v kategórii súborov ľudových nástro
jov a malých ľudových súborov skúška 
ich muzikantskej pohotovosti a improvi
začnej schopnosti. Pred začatím užšieho 
kola určila porota každému súboru uve
denej kategórie (ktorý sa, samozrejme, do 
užšieho kola prebojoval), jednu p iese1'í, po
kiaľ možno súboru neznámu, ale typick(t 
pre pies1'íovú oblasť, ktorej sa súbor pre
važne venuje. Vedúci týchto súborov do
stali ilia jednohlasný nápev piesne s jednou 
slohou textu, a to pol hodiny pred za
čiatkom kola. Ich úlohou bolo upravi ť pa
tričnú piese1'i pre svoj súbo~: a zahrať ju 
ako dodatok k vopred pripravenému pásmu 
pre užšie kolo. Cieľom holo povzbudiť našich 
inštrumentálnych hudobníkov do väčšej tvo
rivej aktivity pri hre, podobnej tej, akou sa 
vyznačovali naši hudobrúci, hrajúci bez zna
lostí nôt a hudobnej teórie. Pre nich hola 
improvizácia spravidla jediným spôsobom 
kolektívnej hry ľudovej hudby, a bývala to 
často, hlavne pri tanečných zábavách, im
provizácia okamžitá, po prvom zaspievaní 
piesne, a to často aj piesne neznámej. Veľmi 
zaujímavé holo pozorovanie niektorých sú
borov p ri práci tesne po tom, ako dostali 
úlohy. Bolo radostné sledovať, s akou chu
ťou sa všetci pustili do práce. Na ich po
čínaní holo badať vedomie, že ide o vec 
celého súboru. Úprimne som ľutoval, že 
nebolo možné sledovať prácu všetkých zú
častnených súborov počas celej ich prípravy. 
Veľmi poučné bolo porovnávanie pracov
ného postupu pozorovaných súborov. Ve
dúci jedného súboru si napríklad najprv pí
somne označil harmóniu a potom začal so 
svojím súborom pracovať. Naproti tomu iný 
súbor postupoval tak, že pieseň najprv za
spievali dva ja sólisti dvojhlasne a inštrumen
talisti sa postupne pridávali. Treti súbor 
sme zastihli už pri práci. Hrali, ponorení do 
piesne, akoby pre nich okolitý svet neexis
toval. Zaujímavé bolo však oj lo, že úpravy 

409 



Zo Strifnlce •.• 

piesni pri vystúpeni súborov sa odlišovali od 
znenia, aké sme počuli pred začiatkom pro
gramu. Niektoré súbory sa zrejme zaoberali 
úpravou piesne temer až do toho času, kým 
na ne prišiel rad, a táto práca bola na 
úpravách celkom zjavná. Pri plneni týchto 
úloh sa kladne prejavila znalosť hudobnej 
teórie spolu s praktickými skúsenosťami. 
V praxi pôjde o to, aby sa úpravy piesní 
alebo tancov pre hudobný súbor stávali čo
raz viac tvorivou záležitosťou celého súboru. 
K tomu pomôžu hudobnoteorelické znalosti 
všetkých jeho členov. 

V širšom kole súťaže sa objavili najlepšie 
súbory s hudobným sprievodom sólového 
klavíra alebo harmoniky. Niekoľko taneč
ných súborov so sprievodom sólovej har
moniky sa prebojovalo i do užšieho kola. 
Táto skutočnosť nás vedie k úvahe, že prak
ticky nie je možné, aby sólový sprevádzač 
tanečného súboru hral iba hotové, alebo 
skladateľom upravené skladby. Pre pružnú 
tvorivú prácu tanečného súboru treba, aby 
si sprevádzajúci klavirista alebo harmonikár 
vedel potrebnú pieseň alebo tanec upraviť 
podľa pokynov choreografa sám. Na to, 
pravda, potrebuje prípravu, a to dnes pre
dovšetkým na ľudových školách umenia. 
Je nutné, aby ľudové školy umenia naučili 
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vacsmu svojich žiakov, klaviristov alebo 
harmonikúr·ov, tomuto umeniu, inak by sa 
odcudzovali núšmu folklóru v jeho dnešnej 
podobe. · 

Na strúžnických slávnostiach sme my, 
obecenstvo na štadiónoch, obdivovali krásy 
nášho folklóru na vysokoumelecky štylizo
vaných a Lechnicky vrcholne zvládnutých 
výkonoch našich súborov. Náš folklór sa nám 
tu predstavoval ako umelecky štylizované 
kultúrne dedičstvo (z veľkej časti ešte živé). 
Na vlastný aktívny prejav v ľudovom tanci 
a speve mali všetci účastníci príležitosť pri 
ľudov)'ch zábavách v parku (okrem štadió
nov), kde vyhrávali ozaj dobré cimbalové 
a dychové ľudové hudby. Príležitostí na
spontánny spoločný spev, prípadne tanec, 
by však malo byť oveľa viac. Bolo by správ
ne, keby väčšina našich klaviristov a hlavne 
harmonikárov vedela rozospievať, prípadne 
roztancovať kolektív napríklad na brigáde, 
pri zájazdoch atď. A tu sme zase pri ľu
dových školách umenia, ktoré by to mali 
svojich žiakov naučiť. 

Slávnosti v Strážnici priniesli účastníkom 
veľa , hlbokých dojmov, podnetov na pre
mýšľanie a problémov na riešenie. Mojím 
najhlbším zážitkom bolo, že som sa stal 
účastníkom pravej ľudovej veselice, ako ju 

popisujú Janáček a Úlehla, keď spevák za
spieva pieseň, primáš a ostatní hudobníci 
ihneď "podchytia" nápev a druhú slohu 
spustia naplno a s vervou, vlastnou ľudo
v)'m hudobníkom, a keď s rovnakým elá
nom spievaj(r tí, ktorí pieser'í náhodou po
znajú. Tu som si uvedmnil, že ide predo
všetk)·m o to: prebúdzať a rozvíjať tvori\'é 
schopnosti nášho ľudu v práci, ako aj 
v uJneni. 

Jindrich Ouŕedníl> 

POZ~Á~IKY Z FESTIVALU DETSKYCH 
A ~ILÁDEZ:\lCKYCH Sú BOROV 

K eby nás uspokojili čísla, mohli hy sme 
byť spokojní s doterajšou činnosťou ama
térskych súborov - pomerne často úči.nJw
Yali a dosť bolo aj podobných festivalov, 
o akom sa chceme zmieniť v tejto poznám
ke. Jeh úroveň nás Yšak celkom neuspoko
jila. Pokúsime sa sledovať len to, čo pokla
dáme pre festival za podstatné. Detský 
sboroYý spev na Slovensku oproti pred
chúdzajt'rcim rokom viditeľne pokročil; ako 
dokaz by sme mohli uviesť výsledky 
z Ústredného kola STM v Prahe. Oproti 
predchádzajúcim súťažiam, keď sme dostú
vali uznanie za účasť, prisúdili nám poroty 
niekoľko čelných miest s plným rešpekto
vaním ich právoplatnosti. A s týmito sú
bormi sme sa stretli v Prešove. Preto nie 
div že sme tu YideU aj vrcholné výkony, 
aki môžeme na Slovensku vidieť. 

Hlavným kladom všetkých vystúpení bol 
správny prístup dirigentov k práci s det
sk)' mi sbormi. Aby sme toto tvrdenie skon
kretizovali, spomenieme stav z minulosti, 
keď detské sbory v snahe po optimistických 
preja,·och forsírovali hlasy, neprihliadali na 
špecifičnosť detského shorového spevu a ko
pírovali prejavy dospelých profesionálnych 
sborov po vonkajšej stránke. Netreba snáď 
dokazovať, že popri takejto nevkusnej inter
pretácii sa detským hlasom vážne škodilo, 
a iste by sa našli a j výstražné prípady 
z talcéhoto nesprúvneho prístupu dirigentov 
k práci s detskými hlasmi. Na festivale 
v Prešove sa tieto nedostatky vyskytovali 
len zriedka. Yidief, že dirigenti sa už čias
točne vyškolili, odráža sa to á j v ich práci. 
Ide na prvý pohľad o požiadavku, ktorá je 
podmienkou práce s detskými sbormi, no 
doteraz sa v ich práci objavovala len zried
ka, a preto ju pri tomto širšom výskyte 
hodnotíme kladne. 

Konštatovanie, že sa k~nečne splriajú zá
kladné požiadavky správneho prístupu 
k práci s detskými sbormi, nie je, samo-

zrejme, jediným kladom festivalu. Môžeme 
tu u\·ies( a j (zatiaľ ojedinelé} pokusy o no
vú, osobitnú dramaturgiu detských a mlá
dežníckych speváckych sborov. V Prešove 
srne videli d va sítbory (z Trenčína a Z() 

Zlatých ~Ioraviec), ktoré priniesli nový, 
nckom·enčn)' program s veľmi hodnotnými 
skladbami. Svedčí to o snahe odpútať sa 
od stereotypnosti a uniformity . Priam osvie
žujúco pôsobili napríklad madrigaly mládež
níckeho súboru pri JSS zo Zlatých l\Iora
v-i.ec. J e pravda, že na rte v mnohom ne
stačili , najmä mužské hlasy uspokojivo ne
zvlúdli predpísané výšky, ale v programe 
homofónnych skladieb aj tak pôsobil tent() 
št)'! osviežujúco a novátorsky. Podobne by 
sa dalo hoYoriť o detskom speváckom sb:>re 
z Trenčína, ktorý mal veľmi citlivo ladený 
progra m a prekvapil smelosťou a objav
nosíou. Objavil ná m pre amatérske sbory 
Yítčzslava . Nováka a Vladimíra Sommera. 
U tohto súboru bola kladom a j prekvapujú
co čistú intonácia a veirni pôsobivé hudob
né zvládnutie skladieb. 

Popri detských súboroch vystúpil v Pre
šove len jeden mládežnícky súbor zo Zla
t)·ch i\Ioraviec. Hoci čísla nemôžu byť sme
rodajné p ri hodnotení výsledkov činnosti 
súborov, zdá sa nám, že v tomto prípade sa 
ukázal závažný nedostatok v pestovani sbo
rového spevu na školách tretieho stupňa. 
Deti, ktoré si obľúbia prácu v spevúckom 
súbore, nemôžu neskôr svoju záľubu roz
víjať ďalej, a výchovná práca dirigentov 
detských sborov vychádza tak nazmar. 
~(ožno je to situácia prechodnú, nemôže sa 
však dlho obchádzať bez povšimnutia. 

V Prešove sa ukázala zlepšujúca tenden
cia v našom detskom sborovom speve, ča
som snáď budeme môcť povedať to isté 
aj o iných amatérskych hudobných súbo
roch. 

Ivan Mačál• 

Kolektív Veľkého divadla v Moskve ako 
záväzok k XXII. sjazdu KSSS pripravuje 
premiéru opery Osud človeka od I. Dzeržin
ského. Réžiu mú B. Pokrovskij. Na tej 
istej scéne uvedú v budúcej sezóne prvú 
operu R. Sčedrina Nielen láska, ktorú skla
dateľ skomponoval podľa motívov pov-iedok 
S. Antonova. 

Na záver divadelnej sezóny uviedlo Malé 
operné divadlo v Leningrade premiéru troch 
jednoaktových baletov: Klasickú symfóniu 
(na hudbu S, Prokofieva), Tému s variácia
mi (na hudbu Tretej suity Cajkovského) a 
Stravinského Petrušku. 
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O nových dielach sovietskych skladateľov, 
napísaných na počesť XXII. sjazdu Komu
nistickej strany Sovietskeho sväzu, hovoril 
na tlačovej konferencii v Moskve Tichou 
Chrennikov. Dimit.rij Sostakovič napísal XII. 
symfóniu, venovanú V. I. Leninovi a VeT
kej októbrovej socialistickej revolúcii, Aram 
Chačaturian venoval sjazdu baladu O vlas
ti, Muradelli dokončil klavírny výťah opery 
Október. Nové symfonické dielo Dimitrija 
Kabalevského má názov Reqiem za padl)•ch 
vo Vlasteneckej vojne. 

Ústredné gramofónové štúdio v Moskve 
pripravilo pre milovníkov hudby novinku: 
pod titulom "Naučte sa počúvať hudbu" 
nahrali na mikrodosky dvaapol hodinov)• 
program. Úvodné slovo hovorí známy hu
dobný vedec Nestev. 

Ruth Zechlinová, manželka známeho kla
viristu, napísala nedávno oratórium pre só
la, sbor a orchester "Der Wacholder bliiht". 
Text zostavil mladý Giinter Deicke z básni, 
prózy a dokumentov nemeckej literatúry. .. 

Za podpory UNESCO bolo vo Viedni za
ložené Medzinárodné hudobné stredisko, 
ktorého cieľom je šíriť hudbu sluchom i zra
kom. Prvou akciou Medzinárodného hudob
ného strediska bude svetový kongres na 
tému Hudba v televízii, ktorý sa uskutočrú 
v Salzburgu. 

Významné parížske stredisko etnografic
kého výskumu Múzeum človeka vydalo sé
riu gramofónových platni s hudbou afric
kých národov. 

Renzo Rosselini, brat Roberta Rosseliniho, 
napísal operu na námet Millerovho "Po
hľadu z mosta". 

KONKURZ 

Riaditeľstvo Státneho konzervatória v Zi
line vypisuje konkurz na obsadenie miesta 
riaditeľa a učiteľských miest na tieto hu
dobné odbory: 
husle, violončelo, klavír, sólový spev, akor
deón, cimbal a klarinet. 

Riadne doložené žiadosti podajte do 15. 
októbra 1961 riaditeľstvu Státneho konzer
vatória v Ziline, ul. Marxa-Engelsa 18. 
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Gr1stáv Papp ako Canio v Leoncavallových K omedimttoch 

Hudobný archív slovenského hudobného fondu 

pripravil materiály týchto skladieb: 

Piesňová t~>orba.: 

Tibor Andrašovan: Spomienka na Moskvu - Hviezdy nad Prahou, dve piesne 
pre sólový hlas a k lavír 

Tibor Andrašovan: Z povstaleckých hôr, pásmo s recitáciami pre sóla a klavír 
Tibor Andrašovan: Zo slnečnej Grúzie, tri piesne pre sólový hlas a klavír 
Tibor Frešo: Nová jar, šesť piesní pre sólový hlas a klavír 
Teodor Hirner: Hore grúl'íom, dolu grúl'íom, detské piesne s klavírom 
Ladislav Holoubek: K ľudu, cyklus piesní pre sólový hlas a klavír 
Ivan Hrušovský: Cervený mak, piesne pre sólový hlas a klavír 
Július Kowalski: Zverinček, cyklus detských piesní s klavírom 
Alexander Moyzes : V jeseni, cyklus piesní pre mezzosoprán a klavír 
Eugen Suchoň: Bačovské piesne pre barytón a klavír 
Bartolomej Urbanec: Piesne o horách pre tenor a klavír 
Bartolomej Urbanec: Tri piesne z Oravy pre detský hlas a klavír 
Bartolomej Urbanec: Váh a Hron, pieseň pre sólový hlas a klavír 
Bartolomej Urbanec: Styri dvojspevy na text Kollárových "Zpiewaniek" 

s klavírom 
Michal Vilec: Vysoké letné nehe, cyklus piesní pre stredný hlas a klavír 

Inštrumentálna tvorba: 

Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto 
Ladislav Burlas: Spievajúce srdce, sláčikové sexteto 
J án Cikker: Tatranské potoky, tri etudy pre klavír 
Oto Ferenczy: Intermezzo pre klavír 
J án Fišer: Kresby pre klavír 
Simon Jurovský : Melódie a dialógy, sláčikové kvarteto 
Dezider Kardoš : II. klavírna suita 
Július Kowalski: Druhé sláčikové kvarteto 
Július Kowalski: Mládežnícke concertino pre husle a klavír 
Rudolf Macudzinski: Slovenská sonáta pre husle a klavír 
Rudolf Macudzinski : Obrázky z výstavy (Po stopách kpt. Nálepku) pre violu 

a klavír 
Dušan Martinček: Tanec pre klavír 
Dušan Ma1'tinček: Dve klavírne skladby 
Dušan Martinček: Dialógy pre dva klavíre vo forme variácií 



Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto e mol 
Alexander Moyzes: Duettino pre husle a klavír 
Alexander Moyzes : Dychové kvinteto 
Alexander Moyzes: Styri a hudci, sláčikové kvarteto 
Alexander Moyzes : Zbojnícka rapsódia pre klavír 
Aladár Móži: Rapsódia pre husle a klavír 
Aladár Móži: Concertino pre husle a klavír 
Stefan Németh-Samorínsky: Sláčikové kvarteto 
Stefan Németh-Samorínsky: Klavírne kvinteto 
Milan Novák: Sonatína pre klarinet a klavír 
Ľudovít Rajter: Dychové kvinteto 
Mikuláš Schneider-Trnavský: Humoreska , sláčikové kvarteto 
Eugen Suchoň: Sláčikové kvarteto 
Eugen Suchoň: Klavírne kvinteto 
Eugen Suchoľí: Serenáda pre dychové kvinteto 
Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a klavír 
Eugen Suchoň: Metamorfózy pre klavír 
Bartolomej Urbane : Tri romantické kusy pre klavír 
Michal Vilec: Letné zápisky pre sólové dychové nástroje a klavír 
Michale Vilec: Trio pre husle, violoncello a klavír 
J án Zimmer: Koncert pre husle a orchester (husle a klavír) 
Ján Zimmer : Dva tance pre husle a klavír 

Inštruktívna tvorba: 

Miloslav Korínek: Sonatíny radostnej mladi pre rôzne sólové nástroje a klavír 
Július Kowalski : Sťastná mládež, malá predohra pre žiacky sláčikový orchester 
Ala dár Móži: Drobnosti pre husle a klavír 
Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli, pre sláčikový súbor 
Eugen Suchoň: Preletel sokol, pre sláčikový súbor 
Eugen Suchoň: Sona tina, pre sláčikový súbot 

Sborová worb.a: 

Oto Ferenczy: Ako vonia hora, pre miešaný sbor 
Zdenko Mikula: Domovina moja, cyklus mužských sborov 
Zdenko Mikula: Počúvaj, počúvaj, ľudové piesne 

a) pre miešaný sbor 11 
b) pre mužský sbor 

Alexander Moyzes: Ty krásna zem, mužský sbor 
Milan Novák: Ľúbostná sonatína, pre ženský sbor 
Eugen Suchoň: Spievanky pre sólo, miešaný sbor a klavír 
Eugen Suchoň: Terchovské spevy, pre sólo, sbor a klavír 

Materiály požičiava (i na trvalé 

SLOVENSKY HUDOBNÝ FOND 
Bratislava, Gorkého 19, telefón 531-50. 

slovenská 
hudba 



Novinky na gramofonových deskách SUPRAPHON 

A. Dvoi'ál~ - Koncert a moll, op. 53. 
Vedie dvou koncer tu, klavírního a cellového, 
vyniká houslový hlubokou vnitrní procíté
:::tostí a púvabnou zpévností. Dílo včnované 
J. Joachimovi, o premiére hrané F. Ondľič
kem, má už dnes velkou i·adu ctitelú a in
terpreti• , p i'inášejících vždy nová podání. 
Jedno ze skvčlých a typicky českých bylo 
nyní z::tchyceno i na desce. - Romance. 
Skladba čerpá témčF doslovné z Dvol·ákova 
kvartetu I moll a dozná,·á svou rqdo,·ou pi'í
buznost s konccrtem svou zpévností a 
vdečnou stylizací sólového partu. - Obč 
skladby hraje J. Suk s Ccskou Iilharmonií, 
i'ídí K. Ančerl. DV 5í28. 

J. Kalaš - op. 81 ., Slavii> 11 rúže, sym
fonická pohádka podle O. Wild::t. - O. Wil
de - Staví/;. a rú::e, pohádka. Na tomto 
snímku je spojená literárni pi·edloha se sym
fonickým dilem, jež jí bylo inspirováno. Tre
baže nejde o skladbu popisnou, má tu po
sluchač možnost sžít se blízce s ovzdušim 
námčtu a nechal se tím snáze unést krásou 
hudby. Hraje Ceská filharmonie, Gejza No
v{tk - fl étna, 1-ídí K iÚlČerl ; vypravuje K. 
H oger. 5734. 

Antológia atttentichých foriem: Slovenský 
hudobný folldór. Sólovú inštrumentálna hud
ba: píšťaľa, flautička, dvojka, dvojhlasé gaj
dy. I. Dubašák - spev. 03085. 

Antológia autentichýGh foriem: bačovská 
trúba, rífová píšťaľa, fujara, píšfaf a. 03084. 

Na základe autentického snímání hlasú a 

CESKOSLOVENSKY ROZHLAS 

vypisuje 

nástroju pľímo v terénu a jejich srovnává
nim s výsledky badatelské práce a včdee
k}-mi poznatky Akademie včd v Praze a 
v Bratislave vzniká, prvními snímky ze Slo
venska, komplet gramofonových záznamú 
který vytvoľí živý a vskutku pttvodní do: 
kument o české a slovenské lidové hudební 
tvorbč. 

Bartolomej Urbanec - Večer 'V Zalu::iach. 
Svadobné piesne. Slovenshá ludová: Vysho
čilo nad Komárno sluneclho. Slovenské 
Iido,·é písnč a skladby jimi inspirované, na
vie interpretované sólisty a soubory žijícími 
v kraji vzniku léto tvorby, maj í stále pod
manivé lwuzlo, jež je dáno chm·akteristic
kým kontJ·astcm citlivé cmotivnosti a ži
vé, nespoutané veselosti. H ruje souhor písní 
o tancu Lúčnica se sólisLy, fídí i\1. Smíd, 
I~udový súbor E. Farkaše a Ľudový súbor 
Cimbal i-ídí J. l\1óži. 03082. 

Cernošská píse1'í z Brazílie - Marracatú, 
C01·o~ao cle gerciero (Srdce bojovníka), 
Ranchito lindo (Milý ranč) , Arribn el norte 
(AC žije sever) . lnez Barosso - zpčv a kytara, 
Ilja Casanovas - zpév, Pinon Martinez !bar
rez - ky tara. 030:52. 

D••a motýli, l ncliáns/w ste~ha, Kovboj, 
Samba - Duo Camara, zpčv a ky tara. 03050. 

Brazilské písnč: Shli:.etl hávy, Bouie, T<ná
zúv /wchai', Píseň /w/wsového oŕechu, Villa 
legos, Rybáŕsl•á písetí, zpev Inez Barosso. 
03051. 

SKLADATELSKOU SOUT:f:1 

na skladbu vhodnou pro slavnostní pol·ady hudebního vysílání čs. rozhlasu. 
Námet, forma i obsazení se ponechává na vuli tvurcu (napr. slavnostní pre
dehry, symfonické básne a obrazy, slavnostní pochody, menší kantáty atd.), 
je však podmínkou, aby skladba diJ.stojným zpôsobem zobrazovala náš nový 
život, slavné dny našeho lidu, i úspechy socialistického tábora. 

Rozsah skladby nemá presahovat lG až 20 minut. Skladbu je možno zadat 
anonymne i neanonymne. Vítezrré· skladby · budou- oo-meneny- takto: 

I. cena: 7000,- Kčs 
Il. cena: 5000,- Kčs 

III. cena: 3000,- Kčs 
Mimo to budou ocenčné skladby zakoupeny čs. rozhlasem podle platného 

autorského sazebniku. Hodnocení skladeb provede porota, složená z predních 
členu ses. 

Soutežní skladby je t.Ceba zasla t na adresu Ceskoslovenský rozhlas, hudební 
dramaturgie, Stalinova 12, Pŕaha 2, ·s označením · "Sou tež na- slávnostní hud
bu" do 31. l e dn a 1962. 

Vyhlášení výsledku souteže a premiérové provedení vítezných skladeb 
bude uskutočneno na slavnostním koncerte Symfonického orchestru čs. roz
hlasu, vysílaném prímo ze studia dne 30. dubna 1962. 

• 

SLOVENSKÁ HUDBA OKTÓBER 1961 

ROČNIK V 

Víťazí velká životodarná sila 
marxisticko-leninského učenia 

Č[SLO 10 

taľ1~~~~ ~ovie ~sk_~:lo ~vfak·~? ~?špiruje ':šet_ko pokrokové ľuds tvo. Nikdy sa 
, , epre~avi a ' e a ztvotodarna sila marxis ticko-leninskéh • · 

ak_? v sucasno~ti , _ keď socializmus zvíťazil plne a definitívne v So~ieuc~ma 
svazc, _ke([ so~I~IJ~mus dobýva stále nové víťazstvá vo všetk 'rch ~~ .?111 

svetoveho socwh llckého spoločenstva keď b, l" . !, . kraJ mac? 
, d · k · . ' ur IVo rastie a Siri sa med 

~~aro ne om?r~ISLICké a _robotnícke hnutie a národnooslobodzovací bo. nz~~ 
I od_o~. ~e,:olucia prebudila veľkú energiu národov, ktorá retváJ" . J 
sociahstiCkych a komunistických základoch K obrovsky' m p , ad svhe~dna 
a b d d h ' d · · zmenam oc a za 
•· , u e oc a z? L v celom svete pod vplyvom ús eehov k · -
,. I ťazstvo komumzmu je nevyhnutné! p omumzmu, 

(Zo zpráv y o činnosti OV KSSS z XXII. sja:.du KSSS 
prednesenej srídmlwm N. S. Chru.~éovoti1. ) 

1\'ový Sja~dot•ý pa/tie " Kremli, dejisko historického XXII. sja::.du KSSS 

-- ·-- - - -



Afrika neustáva v boji . . . 
' 

Keď začneme hovoriť o afriqkej 'kultúré, 
vyvoláva to často p1:ekvapenie aj u pomer
ne informovaného Európana. . , 

bili príveskom nášho kontinentu -'- Euro-
afrikou. ' · · 

Náš kontinent žil až donedávna v ~a~at1 
klamných alebo celk.or:n .nedost.ato~~nych 
predstáv 0 Afrike,, o JC.J . mn~ulosll, ZIVOte, 
práci a schopnostiach JCJ narodov. 

Boli to vlastne až posledné roky , keď 
Afrika vstúpila do plného svetla re!lekto~ov 
svetovej pozornosti a zač~?- konec~e. VJfa
ziť ,. svojom urputnom boJI za nezav1slosf. 
Rozpad koloniálneh? sys.tér;n~ ':l~dobud~l 
práve v súčasnej Afnke naJburl~vcJSle a naJ
radikálnejšie formy. Iba v ,Ju:atkom ob~o
bí 5 rokov dosiahlo tu nezav1slosf 22 s~á
tov. Sedemnástim z nich sa to pod~r1lo 
v "africkom roku" 1960. Ak sa P?zr1em~ 
d o pomerne nepatrne vzdialen~j mmulo.sll, 
do roku 1950, nájdeme v ton: c?se na P?de 
;Vriky len 4 štáty, ale an1 Ile n~moz':10 
označiť za naozaj nezávislé a naozaJ a~rJC
ké. Veď napr. v Egypte boli ešte anglické 
posádky, v Juhoafrickej únii kruto vládla 
biela rasistická menšina nad masou d?mo
rodého čierneho obyvateľstva. Ku koncu 
tohto roku keď dostane nezávislé postave
nie terajši~ britské poručenské územie Tan
ganjika, bude však už v Afrike 29 samo-
statn)'ch štátov. . . , 

Rozklau francúzskeho rmpérm, ktory sa 
začal v Azii, pokračuje teraz ~o:vn~ko ne
zadržateľne aj v Afrike a gaullist1~ka sľ';lP
ná a neprispôsobivá koloni.zátorska polit1ka 
voči africkým Arabom tento proces .len u
rýchľuje. Rovnako prudko sa z koloruá~eho 
jarma vymatmjú britskí podda:'í. Pra~t.lck~ 
tu Británia ovláda v pôvodneJ koloruálneJ 
forme už len najdrobnejšie a najmenej. o
sídlené územia svojho bývalého veľkeho 
impéria. 

Cesta k nezávislosti v šak nikde nebola 
hladká. Za slobodu všade museli pr~liev~ť 
krv. Alžírsko už stratilo doteraz vyse mi
lióna svojich občanov, ~äčšinou. ~~en, detí 
a starcov ktorí podľahli represáliam a u
krutnosti; m francúzskeho okupačného re
žimu. 

Tvrdošijné kolonialistické fašistické Por
tugalsko barbarsky potláča odboj Angoly a 
krvavému teroru padlo za obeť vyše 50 000 
ľudi. Takéto obrovské číslice koloniálny~h 
vrážd si ani nevieme konkrétne predstaviť, 
a predsa k nim dochádza v našom stor?čf, 
v roku 1961 v susedstve Európy, v Afr1ke, 
ktorú by ni~ktorí neokolonizátori radi uro-
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Tak blízko sú dnes pevniny ~ ~\'adiska 
modernej dopravy, také tesné .~u Ich hos
podárske i politické st?'kY. a vzaJomné vp~y-

- a predsa sú s1 ruekedy tak . v.zu1~
~é a cudzie, ak je ešte st~e ~oznc_, ze 
imperialisti potláčajú a vyvrazďuJ~ _cele af: 
rické kmene a národy a nez?-~tav~Ju. s::. ani 
pred desaťtisícovými a státislc?vynu cJs~a
mi arabských a černošských .mrtvol. A. me
ked dokonca ani my u nas nevenuJeme 
t)'n~o strašným údajom takú pozornosť, ako 
by si zaslúžili. . . 

Revolúcia afrických národov . a ~ch veľke 
úspechy v boji za nezávisl?s.ť. Sl vsak v po
slednom čase priam vynull~, aby sa :'~ 
svetovej politike rátalo s Afrikou podľa JCJ 
ozajstného významu. . , . 

V súvislosti s tý m sa prebúdza aJ zauJC~ 

0 africké umenie, ktoré bolo v ~u~·ópe ~~ 
mo okruhu odborníkov temer nezname. e 
delo sa niečo o umeleckých pokladoc~ a 
stavbách starých Egypťanov, ale .kulturna 
tvorba čierneho obyvateľstva zo_stavala ta
ká neznáma ako srd ce ich svetadielu, o kto
rom kolonializmus šíril legendy ako o .pev
nine barbarstva, nevzdelanosti a letarg1e. 

Tým väčší bol údiv, keď sa upr?str.ed 
saharských piesočných presypov v . Jasky
niach Tassili al-Adžer našlo azda na!bohat: 
šic prlrodné múzeum sv~ta . - nastenn~ 
kresby, vy tvorené pravekyml ob~at.eľiW 
týchto končín, ktorí tu umelecky v.y.raz??u 
a dodnes pôsobivou formou zachytili. V~Ja
vy zo svojho života poľovníkov e:;:ollck~ch 
zvierat bojovníkov a tanečníkov, sťasmych 
v obj; tí bujnej prírody hustýc~ ~ralesov! 
aké kedysi rástli na území dnesneJ pusteJ 
Sahary. . • 

História Afriky a afrického umerua, po
vodnej kovov)•rob;:.. ktor.á za?'echala po 
sebe pamiatky slarslc nez , europska .doba 
železná afrických umeleckych remesiel .a 
históri; afrického ľudu nie je ešte ~apísana, 
ale vie sa už, že je bol~at~ a v m~om n~
zaostáva za minulosťou mych pe':nm a na
rodov. Pravda, nemožno hovor1ť o čer
nošskom umení v tom zmysle, ::ko. sa nap~. 
hovorí 0 umení čínskom. Cer~osske umeme 
je práve taký bezobsažný po~em, ako keby 
sme povedali belošské um~me .a_lebo u~e; 
nic žltých národov. Cernos1 maJU s~olocny 
záujem na likvidácii nadvlády a .ras1.1:mu a 
v tomto ohľade sú jednotní, ale mak pred-

stavujú zložil)• komplex. kmeňov a nálod
nosli ktoré ešte nie všade dospeli k utvo
reniu' moderných národov. Státlle hranice, 
ľubovoľne narysované koloniálnymi doby
vat eľmi, a ani mnohé h ranice, ktoré z tých 
čias zdedili nové africké štá ty, sa nekryjú 
s etnický mi celkami afrického obyvateľstva. 

Umelecké prejavy rezbárstva, sochárstva, 
kovorytectva, ľudové piesne a tance mnjú 
osobitý ráz podľa príslušnosti k niekoľ
k ým veľk)rrn kultúrnym typom a tiež v po
drobnostiach podľa menších oblasti svojho 
nniku. V ich bohatej členitosti možno však 
predsa vybadať určité zhodné charakteris
tické prvky, ktoré dovoľujú označiť vý
tvarné prejavy afrických černochov za rea
listicko·expresívne, pričom ich realizmus 
hraničí a zabieha na j ednej strane do natu
ralizmu a na druhej strane prechádza nie
kedy v umelecké prejavy, ktoré majú sym
bolický, ba až abstraktný ráz. l\Inohí sú
časní africkí umelci však nenadväzujú pria
mo na kultúrne dedičstvo svojej krajiny a 
ľahko sa prispôsobujú svetov)rrn prúdom. 

Najvý raznejší bol prínos, ktorý posky tli 
černosi Afriky a Ameriky pri vzniku a roz
voji modernej džezovej h udby, ktorá svo
jou rytmickou a melodickou naliehavosťou 
a priebojnosťou slávila triumfy na celom 
svete. 

V prozaickej tvorbe afriek)•ch spisovate
ľov sa po druhej svetovej Yojne namiesto 
bývalého záujmu o zvyky a legendy derie 
do popredia sociálna a politická tematika. 
Pomer kolonizátora k jeho obetiam domi
nuje. Románopisci a básnici sa stávajú pred
staviteľmi súčasných túžob svojho ľudu a 
rozbíjajú mystifikácie kolonizátorov aj neo
kolonizátorov. 

Tak ako medzi veľkým i revolucionármi 
Ázie - spomeiímc iba Mao Ce-tunga a Ho 
Ci Mina - aj v Afrike možno nájsť básni
kov, umelcov a politikov v jednej osobe. 

J edným z nich je K eita Fodéba, ktorého 
sme svojho času s nadšením privítali aj 
v Bratislave ako vedúceho afrického taneč· 
ného súboru ; dnes je ministrom národnej 
obrany a štátnej bezpečnosti Guinejskej re-

publiky. Keita Fodéba pochopil, že aj v 
Afrike tajomstvo úspechu a životnosti ume
nia spočíva v službe najvyšším záujmom 
spoločnosti. Ako divadelný autor smeroval 
od tradičn)•ch černošských umeleckých prv
kov k realistickým predstaveniam, zamera
ný m proti kolonializmu. 

V galérii osobností prebudenej Afriky naj
väčšou postavou zostáva však Patrice Lu
mumba. Túžba po spravodlivosti a slobode, 
ktorá ho viedla do boja proti imperialistom 
a dodávala mu sily neskloniť hlavu pred 
soldateskou a katanmi kolon izátorov, v naj
ťažš ích cln·íľach jeho mladého hrdinského 
života mu diktovala básne, plné silných, 
strhujúcich obrazov, inšpirované nezlomnou 
a doteraz ešte vôbec neuvoľncnou energiou, 
ktorá sa tají v africkom kont,inente : 

Pri ohni žalostil si, spievajúc clivé piesne 
žobráka bez domova, čo u cudzích dvier 

klesne. 
No keď ťa schytil ošiaľ a krv ti vrela nocou, 
ty netancoval si, kvílil, posadlý váš1'íou 

otcov. 
Ako !ceď zúri búrka na nápev mužnej nôty, 
vyvrela z teba sila lej tisícročnej psoty 
kovov)'m hlasom džezu, výkrikom neza-

krytým, 
čo hrmí kontinentom ohromným vlnobitím. 
Celý svet prekvasený vzbudil sa od údesu 
na prudký ry tmus krvi, na prudk)• ry tmus 

džezu, 
pobledli bieli ľudia od tejto piesne novej, 
čo nesie čiernou nocou lúč pravdy purpu

rovej. 
Už svitá, brat môj , svitá ! Pohliadni v naše 

tváre, 
vychádza nové ráno v Afrike našej starej. 
Už bude iha naša zem, voda, veľká rieka, 
ktorých sa chudák černoch po tisícročia 

zriekal. 
A prudké lúče slnka budú zas len nám 

žiariť, 
vysušia slzy v očiach i sliny v tvojej tvári. 

(Úryvok z básne Ráno Afriky .) 

Ivan Doležal 
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Diskusia o experimente 

S · d' ladého autora Petra Faltina "Experiment ako estevtick~ ja':" 
tu lOU m , d. k . , t tému Očakávame, ze dtskusta 

v našom časopise otvarame IS ·usm na tu o · . . . 
olá širok ·, ohlas medzi našimi muzikológmi ~ skl~~ateľmt a pns~eJ~ 

k
vyvb. . ) ohy' ch problémov ktoré dnes pnťahuJu pozornosť naJma 

o Jasnemu mn , . ' 
našej mladej generacw. 

PETER FALT I ~ 

(Výťah 

Experiment ako estetický jav 

::; práce, odmenenej cenou ~· celoštátnej sítfaEi 
drntskú ~·edeckú prá ru" ) 

.,0 najlepširt .~t. u· 

Ernst Fische•·: 
ahé má umenie moEnosti. :\lusí!ne e:tP_erim en· 
Homéra nihdy nebol napísal svoJU Estetr/w.' N enuEeme .Yi ' "!Jill!JSiief, 

tow!ť. Aristotell's by be:; 

Igor Stravinskij: . . . b . , z· d d bní sk ltulba nemôEe 
V hudl>P ne:;namentr e.rpenme"!t •·o ec m c: ~a 7a dba 2 

byť len r.rperimentom. Alebo Je, a/rún llre Jl' w ou. 

František X. Salda : 

N 
· d 1 1cen1 slo•·a 1"eho~ v íce lll'lláviclí šnsák em po s ur · ' . !\ 

~:;dorovité. :;avilé a :;áll_adné jmé~.? err;nmenl. . no. 

ne:: to schoulené. 
experiment je ten, 

jen~ ro:;\'ijí. E.-.;periment Je vodott :;1vn1a. 

Zdenlm Bokesovú: 
[ J../01-u· _,.,, ,·ste ".'J'uaní. z exp eritnento,·ania. a 

Ide o sldadat e a, T 
l . 11111 :;i /wntském u pre javu. át_o cesta ~H'I' 

ruíjde .~i 
umoi'.1íuje 

cest u h :;1 rat·e•_1111· 1 1 1 d nt" ' 
110 neprináiia /;ladn~ ume ec ;e 10 11 .,. 

erperimento•·amr. 

llu[!O Dingler: voláml' e.rpcrimeutom.5 
Odpn•·eď prírody lw orá:;/w po:;ororate fa 

Celá zložitosť a protirečiYOS~ p•·oble ~na· 
t'ky ktorou sa ch ceme zaoberat, JC o~sJah· 
~ul:{ v u veden)·ch \ ')Tokoch umelc~ky~h a 
vedeck)·ch autorít nu_šej d~lJ_Y· ~?miCSI~ 
p olemiky 0 ~pr{1ynosll pou~111a :t:oJmU sa 
pokúsime o jeho ,·)-me<~;em~ .. ~mpadne , .~ 
odhalenie okol no~t í , kto•·~ UI'<'UJU Jeh o '~ · 
.znnm v rôznych okoln osuach . 

CF.NEZ.\ PODIC F.XPERL\IE:\T 

Ak sledujem ~' Y:"voj tohto pojm~ • , o citne: 
mc sa v oblasti ved y, kde ma SVOJU b oha_tu 
históriu . Cez ved u sa dostáv~ do um~ma. 
ale pritom u·eba poznamenal. že hoCI sa 
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, . literatúr!' XTX. storočia dosť pís~lo o . p o· 
kroku s t)-mto pojmom sme sa cs~e mkde 
nesll'e;li. J eh o prenesením z ohlastt ved'~'-~~ 
kej d o oblast i umel.ecke_j do_šlo ~ zme~e : 
;mamu. Cvedomen•e Sl tejtO zme~~- n.un 
pomôž.e .~ochopiť jeho najpodstatneJ~lll ob· 
sahov u s1rku. 
Každ~- c..~p•·•·imenl , -0 vede. 11~o_zno p_ont· 

žovať za ot:í.zlw prírody, ktoru JCJ . klad•.eme 
na ,.,.,.icšeuie.s Samotné vyt~·ceme ota~ky 
predt;oklaMt urcité zn al os.ti o problem~llkl'~ 
Tie to získm·a vedec na zaklade p~~?chadza 
j(1ccj príprm·y. _.\plik';'júc dotc~aJSL~ v~do~ 
most i yytvorí st nont predsta' u , J,toru s~ 
expe/imentom oYeruje. Túto e tapu, k tora 

síce pr!'dchádza samotné e..xpcrirnentoYanie, 
ale je jeho ne,·yhnutnou súčasťou , voláme 
štádiom vytýccnia h ypot(·zy. Do tejto e tapy 
sa koncentruje všetka tv nri" ú éinrwst" vedca. 
Tu sa ma..ximálne upla tiíuje fantazijn)• mo
ment. Experiment je potom uskutočnením 
, i •sledku tvorivého činu ; je jeho OYeren ím. 
Aby sme považoYali umeleck~- e;xperimcnt 
iba za takto určen)• čin, mali by sme prúvo 
pripísať m u zápornú funkciu. p retože mu 
ch)·ba t\·oriv:"t aktivita a koncepcia. \' ume· 
ní však nejde o .,overovanie". X ejde tu o 
narábanie s v~•sledkom vopre•! prebchnuvšie· 
h o tvorivého činu, ale oii. sá m. Pohybujúc 
sa v smere umeleckého v ýrazu, stá, ·a sa 
e..xperiment v~·lučne tvor iv)'m činom. Ohraz 
existuje len vtedy, ak ho niek to namaľuje. 
Existuje ako niečo, čo definith-ne skončilo 
s, ·oju cestu t~'lTI , že vznikJo. Vedecká hy
potéza (tvoriv)· čin) však n edosiahla cieľ 
t ~·m, že sa zrodila. ~~adobuune v~·znamu až 
po jej overení experimentom, ktorému vo 
vede na rozdiel od umenia ch )'ba t vorivá 
aktiYita a obmedzuje sa iba na tech nickú 
realizúciu. Odtiaľ tie aprioristické tendencie, 
ktoré stotožňujú umeleck)• e..xperimen t s tech
nick),n pokusníctvom. ;\l y si však ukážeme, 
že problematika j e oveľa zložitejšia. V ume
ní možno k hotovému dielu zaujať h odno
tiace stanov isko. No ani to nič n<,mení na 
skutočnosti , k torú zahd íujeme du kategórie 
by tia. Nie každý tvorivý čin je e..xperimen· 
tom, a le každý exp eriment v umení je tvo· 
riv~·m činom. Nepovažujeme ho za jeho je· 
dinú fo rmu, ale je jednou z nich a z hľadis
ka v)•vojoYého má d ôležitú úlohu. 

Ak j l' pre experiment rozhodujúcou prí
tomnosť tvori,·ého momentu , pôjde o skú
manie jeho kvality. Ak vcd!'c zaf ne miešať 
<'hemikálie bez predbcžn)-ch tcoretiek)·ch 
pdprav len tak, "od oka", spolieha sa na 
n áhodu. Pravdepodobnosť v ýslerlku je nu
lová a ma..~im:ílna, ale predovšetký m ncre
{dna. Tu ide nakoniec tiež o pokus, chýba 
mu však v edúca sila h ypotézy. Chýba pod
stata tvorivého činu a e>..-perimcnt sa meni 
na b ezmyšlienkovité pokusnic tvo. Takému
lu e..xperimentu v umení zodpovedá t\·orba, 
k torá nie je realiz:íciou žiadaného zámeru . 
" Dielu" chýba koncepcia, a hoci máme do 
činenia s niečím, čo disponuje určitými kva
litami, predsa j e ich estetická hodnota spor
ná, a to práve pre to, že im ch )•ba obsahová 
fundovanosť. Tento ok ruh sa však dostáv a 
do sporu so samotnou podsta tou existencie 
umeleckého d iela a možno h o z uašich ďa!.:' 
ších skúmaní "'·lúčiť ako mimottmelcckv 
faktor. T )'lTito Íendenciá m zodpovedá dneŠ· 
ná Cageho estetika, smeruj úca k hypertrofi i 

aleatorickej kompozíeic. Jej konkrétnym 
prejavom sú skladb~- založené na grafickej 
notácii (Busotti, Carscw, Kagel, Stockh au· 
seno ve KlaviCI'Stiickl' a iné) . 

Do tejto skupiny nemožno však zaradiť 
skladateľov, k torí experimentujú za urči 
t)·m účelom, sled ujúc istý cieľ. Umelecký 
exper iment n estotoziíujeme s p okusom. Otúz
ne je , aký je t<•nto zúmer, z čoho sa zrodil, 
a k ak)·m ideálom smeruje táto tvorb a. Po· 
tom zistíme, že medzi experimen tmi sú rôz
ne kvalitatívne stupne. :\ikdy však n ebude 
experimcnto,·anie niečo apr iorne pokrokové 
alebo úpadkové. Lebo Stockhausen nie je 
úpadko,·)· preto, ze experimentuje, ale preto, 
alw ea·pcrimentt~je. 

HISTORICKO-SPOT .OCF.i\TSKÁ 
POmii ENEXOST AKO KRľfERIUM 

E.xpcrimen t je jedn~·m z t)·ch cstetiek)·ch 
javo, -, kt oré sú kauzúlnl' podmienl'né, ba čo 
viac, n ic j e VO Yývoji iba cinitefom paS.ÍV· 
ny m, ktorý je len výslednicou pôsobenia 
objektívnych síl, al e má sám Sl'hopnosť pô
sobiť spätne na v)·voj. A prá,·e v charakte
re vzťahu experimen tu k tenden ciám objek
tívneho v )Tojového procesu nújdeme jedno 
z hlavn)·ch hf adísk pre struwvenie jeho 
hodnoty . Pôjde nám v ždy o to, či to nové, 
k toré e..xpcriment vždy p rináša, b ude pro
gresínle i z h f ad i ska v)• voja. 

Poznávacia funkcia umenia vystupuje do 
popredia vžd y v do be, keď staré dožíva, ale 
ešte n ezaniklo a bráni sa novému. V ča
soch , keď meštiacka sociológia nevie ukáz~ť 
cestu vpred, hľadú ju umelec. V období 
krízy európskeho umenia v prvých desať
ročiach nášho storočia znamená samotná 
snaha prelomiť vtedaj šiu dekadenciu v čin 
nanajvýš progresívny. J eho program om bola 
negácia. Experimen t vznikol v d obe zblí· 
ženia umeleckého a racionalistickéh o pohľa
du na skutočnosť, v dob e, ktorá odmietala 
m ystiku a neskutočnosť romantického p :'t
tosu, ako príklon k realite, ako odvaha 1 vo
riv ého činu v časoch ú olu ej stagnácie ume
nia. Preto v 1'iom vid í Salda .,vodu života". 
Umelec tejto doby odmietol v tedajší este
tický ideál, a le n evedel si Yyt)•čiť n ový . Tu 
treba hľadať tú jeh o v)•znamovú stnínku, 
ktorá zvádza ešte dnes s totoži'10vať ho s n e· 
gáciou. Exper imen t tej dob y n egoval, ale 
p ráve tým zohral v t)'ch časoch jedine mož
nú progresívnu úlohu. 

A predsa rozkvitá ex periment n a počiatku 
n ášho storocia, teda v dob e, proti ktorej 
bojoval. Tento paradox onedlho d ovádza 
samotn~- experiment k hlbok ej kríze, keď sa 
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mení na činiteľa retardujúceho, k~orý má 
veľmi málo spoločného s experunentom 
šaldovským. Ozrejmime si tento dôležitý 
historický prelom, ktorého nepriaznivé stopy 
ovplyvľiujú i náš dnešný pohľad naň. 

Reakcia zdegenerovala e._.._periment tým, 
že ho zredukovala na oblasť výdobytkov 
výlučne technického charakteru. Hľadanie 
nového a popieranie starého sa stalo módou 
a živnou pôdou v rukách menej talentova
ných jednotlivcov. F..xperiment sa vzdal myš
lienky, z ktorej pramenila potreba negácie, 
a stal sa iba negáciou. Buržoázia sa stala 
m ecénom tohto "c..xperimentu", ktorý ochu
dob!"toval jej pokrokový charakter. Prestal 
byť pre ľm nebezpečný, lebo sa zmenil v 
opak. Stotožnil umenie s technickými vý
bojmi a odviedol ho od problémov, ktoré 
mali nájsť svoj odraz v obsahovej sfére 
experimentu. Stal sa exhibíciou tvarov, zvu
kov a farieb bez myšlienkovej fundovanosti, 
a tým, ako sme spomenuli úvodom, sa sám 
vylúčil z umeleckej sféry. Tomuto degene· 
rátu chýbala odvaha nového pohľadu na ži. 
votnú totalitu, obmedzil sa iba na jeden jej 
úsek. Tým dal podnet pre stotožnenie pojmu 
experimentu s tendenciou po technických 
výbojoch. 

JE EXPERIMENT IBA HĽADANlM 
NOVEJ FORMY? 

Je všeobecne známe, že umelecké dielo 
chápeme prostredníctvom technických pros
triedkov, vyjadrujúcich jeho obsah. Ak u· 
melec stotožní pojem umeleckého diela so 
spôsobom jeho realizácie, teda estetick)= 
obsahom sa stane moment technického pre
vedenia, potom znamená aj hľadanie po
kroku takýto postoj k umeniu a aj expe· 
riment znamená výlučne technickú mani· 
puláciu, ktorú sa stane obsahom a jediným 
zámerom autora. Tak vznikli tendencie, kto- . 
ré označovali experimentovanie za forma
lizmus. Ako však došlo k . tomuto nespráv
nemu stotožňovaniu? 

Z nedostatočnej ideovej vyspelosti umel
ca vyplýva, že nechápe podstatu umelecké· 
ho zápasu ako zápasu o nové obsahy proti 
starým, ale snaží sa zúčtovať so star~= sve
tom iba v oblasti technickej, ktorá je však 
adekvátna tomu obsahu, ktorý prehliadol. 
Umelec rozbíja starú techniku a neuvedo
muje si, že ona je iba nositeľkou čohosi. 
Protest umelca proti doterajšiemu stavu u
menia alebo jeho snaha o pokrok sa pre
javuje len ako protest proti doterajšej for· 
me. Tu pristúpi ešte otázka oprávnenosti 
tohto protestu. Možno ju zodpovedať klad
ne v tom prípade, keď je zákonite podmie-
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nená, ako výsledok na kultúrno-spoločenské 
napredovanie. Možno s ním súhlasiť naprí
klad u Wagnera. vVagnerov experiment vzni
kol však ako protest proti samotnému este
tickému ideálu doterajšej opery, ktorý ne
vyhovoval novému ideálu rozmáhajúceho sa 
svetonázoru buržoázie druhej polovice 19. 
storočia. Išlo lu nielen o negáciu formy, 
ale o vytvorenie nových hierarchických 
vzťahov za účelom nového ideového záme
ru. Wagner protestoval proti svojej dobe 
novým umením. J eho dielo je nové formou, 
ale, čo je dôležitejšie, je nové i myšlienkou. 
Oprávnený je tento protest tiež v diele 
Antona Weberna. Prejavil sa však nedosta
točne iba v sfére formovej. Je ťažko pocho
piteľné, že 'Vebern, ktorý sympatizoval s 
robotníckym hnutím, ktorý bol vášnivým 
odporcom fašizmu, ktorý viedol robotnícke 
spevokoly, by sa bol vedome snažil o uza
vretie hudby pred širokými vrstvami poslu
cháčov, ako do tohto štádia svojou tvorbou 
dospel. Tragédia Webernovho e..xperimentu 
spočíva práve v tom, že nepochopil potreby 
podstatnej myšlienkovej negácic súčasného 
krajného e..xpresionizmu v zmysle objektív
neho pokroku, ale obmedzil sa iba na pro
test proti doterajšiemu spôsobu umeleckej 
dikcie. Jeho protest ostal neukončený a zo
hral skôr negatívnu funkciu vo vývoji ume
nia. Treba však pochopiť, že j e záporom nie 
preto, že je c..xpcrimentom, ale práve preto, 
že je nedostatočným experimentom. V pod
state iné v)•sledky dosial1li v svojich dielach 
napríklad Stravinskij a Prokofiev. Postavili 
sa v svojich dielach proti ideál-Jm expresio
nistickej estetiky a postavili proti nej nový 
estetický ideál. Stravinského neoklasicizmus 
tejto doby je novinkou nielen v oblasti 
formovej, ale predovšetkým v obsahovej. 
Ba môžeme povedať, že po stránke technic
kej je "krokom späť", a predsa je to ume
nie, ktoré znamená posunutie vývoja, čo 
však samo osebe ešte nemusí znamenať 
pokrok. Vidíme, že to nové nie je chrono
logickým pokračovaním v)'Voja výrazových 
prostriedkov. Nejde o absolútne novátorstvo, 
ale o novú funkciu umenia vo vývoji. Pro
kofievov balet " Romeo a Júlia" nie je nový 
svojim Lechnickým riešením, ale svojou 
myšlienkou, ktorá je z hľadiska vývoja po
krokovejšiu ako v tom istom roku vytvo
rená Varessova "Partita ". 

Ak spLia experiment základnú požiadavku 
cieľavedomosti a ak umelcov zámer nie je 

'v rozpore s vývojovou tendenciou v danom 
momente (pritom nemusí ísť o pokrok z hľa
diska objekúvneho procesu, ale o adekvátny 
prejav dobového estetického ideálu, na 

ktorý neJ?ozeme mať dnes rôzny názor) P erri • a Caccini nastolili novú formu, ktorá 
potom prmáša pre vývoj veľmi cenné vý~ do dosled.~ov negovala vtedajšiemu ideálu 
dobytky, hoci nastupujú v tvare, ktory' 1·e nevyhovuJUcu polyfó · Tá k 

'l . . ruu. to rajná mo-
v rozpore s mo~enta nou tendenciou vývoja. no. dia za_ vr_ hla s _polyfóniou i niektorc· zdra-
~dalo by sa, ze neobsahuje žiadne progre- k In 

k A "ak . ~e . r:nuzJ ·a . e P.rmcípy a muselo prejsť nie-
stvn~ prv ·y. . vs 0J taký experiment, koľk_ o desa_ troc1, keď i\'Ionteverdi vyťaz·1·J z 
ktory vystupuJe vo forme laboratórneho 1 
pokusu, má svoju oprávnenosť e..xistovať len prvyc l opier ono vývojaschopné jadro v po-
h b . ak , dobe tendencie po dramatičnosti a v tv · · 

o tr~ a OJ t to pochopiť. H. H . Stucken- · d .•• onveJ 
schmtdt v tejto súvislosti hovori: ,,Co v su'_ synt~ze s ovtedaJsnn v)•vojom kodifikoval 
• . d k novy hudobný typ v úplneJ· životnos•:. 
casnost1 .. o ·ázalo kolínske ~túdio H . Eimer- " 
ta a _mtlanske _Rai. studio treba chápať v JE HĽADANIE NOVí' CH Ví'RAZOVí'CH 
oblast! . ele~tromckeJ hudby ako nastolenie PROSTRIEDKOV FOR!VIALIZMOM? 
matertalu m statu noscendi. "7 Stoto~nenie ~per}mentu s technickými 

Okr;m -~oho si t_reba uvedomiť, že to nové pokusm~ v obla~tt vyrazových prostriedkov 
vo. vY';'OJI ~~ema nastupuje obyčajne v z~amena _popretie umeleckosti a redukova
naJ7XtremneJSeJ forme. Obyčajne sa ohme- me e':perJm~ntu na štylistické cvičenie. Zme
dzuJ~ na ~plnú negáciu, ktorá je reakciou nu. vyrazovych prostriedkov nemôžeme po
pr:sy~enostJ, a preto prináša pre ďalší vý- vazo.vať len z~ otázku formy. Každé ume
VOJ _aJ mnoho neužitočného. Ak však ide o le~ke zob~?zeme prináša pohľad na výrazo
~vonvý un;elecký č~o,. ~ájde sa správne vy ~ater•ál, ktor~m sa konkretizuje. Nová 
Jad_ ro, ktor~ nás ~pra vn uJe pripísať na po- tec~mka môže byť, ba dokonca má byť 
hľad _hezvyznamnemu e..xperimentu kladnú pr~Javom nového pohľadu umelca na sku
funkc~u. Preto ho možno súdiť iba po urči- tocnosť. f!melecký anarchizmus ie popretím 
tom caso:vom odstupe. Vezmime si naprí- umeleck~/ hodnoty. Ak by to tak nebolo, 
klad vzmk opery začiatkom 17. storočia. um;l~cka tvor_ba by dospela k neštýlovosti. 

Kazdy prostnedok je viazaný na látku, 
Z besedy vedúcich činitelov . Komunisticke1· Sl strany ovenska so slovenskými umelcami 
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ktorú vyjadruje. Tu treba pripoc:íta( ešte 
suujekt, ktorý musí byť inclividuúlny, teda 
nový. 

Ak prebieha vnimanie diela asociatívnym 
procesom, potom sú pľ\·ky, ktoré vzbudzujú 
asociúcie, nositeľom obsahu, sú prejavom 
subjektívneho postoja t\·orcu. Ich zmena je 
p•·cja,·om no,·ého postoja tnnivého indiví
dua. Ak napríklad búsnik nahradí slovo 
,.stm·ee" meta forou "zrd~· klas·•, nic je to 
iha zmena fonnúlna. lebo nové slovo nesie 
~o sebou in)· kompl~-.- druhotn)·ch predstá,·, 
ako boli tie. ktoré sa pojili k slO\·u starec. 
A prúvc tie to (teda nie siO\·o. alt• asociácie) 
sú nosit eľom onoho umeleckého specifika. 
Podobne i no,·v ako•·d nPbude len otázkou 
nového zvuku, ·ale môže sa stať podkladom 
pre novú psychickú reakciu. Platí to najmä 
o hudhe, kde i najobjekt ívnejšie kvality sú 
viazané na vyjadrenie subjektívneho posto
ju, pretože hudba mú málo tých prostriell
kov, ktoré môžu zúmer konkretizovať tak. 
ako napríklad v dráme sujet. A prejavom 
postoja jcrlnotliYCa k látke je nielen spôsob 
technickhéo riešenia diela, ale i realizovaný 
obsah. ~ová forma je tu v)·sledkom nového 
n:ťahu umelca k skutočnosti i určujúcej 
Junkcie obsahu. 

Na prvý pohľad b y sa zdalo, že pri expe
rimente ide pr!'dodetk)•m o to "ako", a nic 
o to, "čo" sa hovorí. Ide tu však o nedoro
zumenie. ObrMme sa pre názornosť k v)·
tvarnému umCIÚU. Objekt (čo) môže b~-( 
vždy ten ist)·. Predstavuje nemennú objek
tívnu skutočnosť. i\'fóžu však <'.xistovaf rô:;ne 
v:;fahy rôznych fudí k tejto objektívnej sku
točnosti. Potom znamen;\ Ío•·ma (ako) v~·
jndrenic tohto nového vzťahu. Cím sa od
lišujú napríklad dva Chopinove p01·trí•ty . 
Líši su Delacroixov akvarel od Coctoovej 
karikatúry len technikou rnaľb~· ? Alebo je 
táto prúvc prostriedkom v~·jad,·enia yzfahu 
dvoch rôzn ych fudí rôznej doby k tomu 
istému objektu. Výrazové prostriedky v~·
jadrujú teda všetku objcklívnu podmiCJw
nosf. ktorú odl išuje svetonázor Dclacroi..-xov 
od Coctoovho. 

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ chápeme· 
v ý razové prostriedky ako prejav Yzt'ahu u
melca ku skutočnost i (ktorý je v podstate 
objekth·ny a ind ividualizovan)· Y medziach 
objekti,·ity), chápeme i experiment ako jed
notu oboch stránok umeleckého procesu. Ak 
však umelec nepochopí, že zmena formy 
musí byť jedn)•m z prostric·dkov vyjadrenia 
jeho yz(ahov, potom podľahne klamu, že 
zmyslom c..-xpcrimentu je iba technické ma
nipulátorstvo, ktoré takto stráca akýkoľvek 
zmysel a vylučuje sa z okruhu umenia. Pri 
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posudzovani treba byť veľmi opatrný a 
uvedomiť si, ze práve vo forme sú zmeny 
najnápaclncjšie. To však neznamenú, že sa 
obmedzuje len na ne, bez dosahu na obsah. 

EXPERntE~T A DNESOK 

Zdôraznili sme už, ze e..-xperiment bol vždy 
určen)· spoloi:nosti. \" prípade, ze by to 
tak nebolo, môžeme ho z nášho skúmania 
vylúi:if. Spoločenský ohlas erperimenttL bol 
vžd~- najspofahliwjsím kritériom pre jeho 
zaradenie do y~·,·ojového procesu. U kaž
dého umeleckého did a ide toti/. o to, aby 
bolo tl\·cdcní• do života, aby bol prostred
níctvom 1who narlviaznn~· kontakt s poslu
chúcom. 

Co roziuuicme po<l t~·mto .,kontvktom"? 
Kontakt umeleckl·ho diela s poslucháčom 

nesmieme stotož1'iovať s jeho ohlasom. J eho 
poslaním nie je iba púčiť sa. Jeho úlohou 
je aktíwJC ::;asalw·••at' do spoločenského vý
voja a reagovať nuiÍ, byť mu adekvátnym 
obsahom i formou. Toto nevyhnutne poža
dujeme aj od takej špičkovej umeleckej 
formy, ako je experiment. Budeme teda or! 
neho vyžadovať, aby čo najp1·imeranej:;ie 
reagoval na problémy súčasnosti. Budeme 
vyžadoYať od umeka, aby svoj subjekt sto
tožnil s objekth·nou tendenciou \-ývoja, 
ahy si však prilom zachoval svoju individu
álnu tvár. Budeme preto hodnotiť e..-xperi
ment z toho hľadiska, ako reaguje na sku
toční• y~·vojové tendencie. Keďže v rôz
nych podmienkach boli tieto ,ri;dy iné, po
chopíme, že experiment nemožno jedno
znacn<' definovať ako kladný alebo záJ>Orný 
pojem, ale trc•ba ho posúdiť vždy v dialek
ticlwj spätosti s podmienkami, na ktoré 
reagoval a ako na ne reagoval. Odtiaľ tá 
protircčivosť samotného pojmu, ako sme ju 
úvodom demonštrovali , ktorá len vysti huje 
jeho poYahu ako pojmu maximálnej kau
zality. 

Ak sme zatiaľ hovorili o experimente ako 
o forme ncg-ácie, vypl)'valo lo práve z toho, 
že negácia bola odpoveďou na dobu, v kto
rej vznikol, a nie preto, že by negácia bola 
jediným atribútom experimentu. T)·m vy
vrú tim<' otázky , •' i este má experiment v 
dnešnej dobe, keď umelec nestojí so spoloč
nosťou v konflikte, keď nemusí vyjadro,·ať 
svoj protest proú nej, s,·oje existen i'né opod
sta tnenie. 
Keď sme definovali experiment nko cieľa

vedomý umelecký čin, ktorý je avandgard
nou formou objektívneho vývojového pro
cesu, ktorému zodpovedá, ba dokonca, kto
r)· presadzuje, zistíme, že má v dnešnom 
umení výsostné postavenie práve ako klies-

.. 
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Súbor z Mali na svoiom vystúpení v Bratislave 
Foto: .\ . Smotlák 
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nitef pokroku. V socialistickom umení ide 
0 zobrazenie n ov ých látok a o v yjadrenie 
nového vzťahu umelcov k nim. Hľadanie 
toho nového bude predovšetkým vecou zdra
v ého experimentu. Nov)• tvar musí vyplý
vať z novej spoločenskej funkcie. Nesmie byť 
redukovaný na technické finesy. Budeme 
považovať za ne tvorivý tak)• experiment, 
ktor)• je cudzí ideálom realistic!,ej hudby 
(komponovanie miniatúrnych foriem), a to 
nielen preto, že je to "experiment" u ž aspoií 
tridsať rokov starý, ale preto, že n evyplynul 
z n ašich potrieb. Ak v šak vznikne minia
túrna forma ako v )•sledok prirodzeného 
obsahového zúmeru, potom mu pripíše
mc progresívnu úlohu, a lo práve preto, že 
nie je samoúčelným pokusníct,·om, ale bez
prostrednou , samozrejme, umelecky dokona
le zvládnutou r eakciou na naj sú časnejšie 
problémy doby . Za podobné e.-xperimenty 
budeme považovať výboje v oblasti mal)•ch 
foriem, masových žánrov, komickej opery a 
in)•ch naliehavých otázok, ktoré pred nás 
stavia naša kultúrna politika. 

Dnes má umelec jasnú perspektívu spolo
čenského v ývoja. Dnes umelec nemusí e.-x
perim entom intuitívne reagovať, ale môže 
vedome tvoriť. N ový vzťah umelca k novej 
skutočnosti má za následok vznik nový ch, 
súčasných diel. Poslucháč musí počuť, že 
naša hudba je iná, že ju robí umelec nového 
typu, že ňou chce povedať niečo nové no
vému poslucháčovi. To nové n eznamená len 
akord a formu. Tým n ovým musí byť nov)• 
obsah nášho umenia. A o tento nový obsah 
musí umelec bojovať e.xperimentmi. Expe
riment znamená zobrazovať novo a pokro
kovo. Znamená reagovať najcitlivejšie na 
najaktuálnejšie potreby spoločnosti . A ako 
takúto umelecká forma m á ex periment svo-

je miesto Y dielni každého pokrokov o zmýš
ľajúceho skladateľa. Každé dobré umelecké 
dielo b y sa malo stať experimentom, aby 
sme n emuseli rozlišo,·ať umenie na expe
rimentálne a tradičné, ale len na dobré a 
zlé. 

Dnes nestojí umelec pred dilemou, či 
e.-xperimentovať alebo nie , ale iba p red otáz
kou, aho experimentovať. Na túto otázku 
odpovedá v)'stižne P e ter Karvaš "Nepoznám 
iný e.xperiment ako experiment m yšlienky, 
iné novátorstvo ako novittorstvo m yšlien
k y ". 8 Ak je Leda e.-xperimcnt formou ume
leckého poznania novej skutočnosti a j ej 
odrazom v n ajavandgardncj šej forme, je 
jedným z najdôležitejších pmst•·iedkov " ru
kách talentovaného umelca v boji o novú 
tvúr našej hudby. 

Poznámk y : 

1 Mluví E rnst Fisch e•-. Kultúra 1960, č. 
31. 

2 Igor Stravinskij-Robert Graft: Neue 
Dialoge. Melos, r. 1958, t'. 9. 

3 Soubor díla F. X . Saldy 1. Boje o 
zítľek. i\1elantrich Praha 1948, str. 17. 

4 Zd. Bokesová: F estival súčasnej hudby 
vo Varšave. Slovenská hudba, r. 1960, č. 11. 

5 Hugo Dingler: Das Experiment sein 
' Vesen und seine Geschichte. i\Itinchen 1928, 
str. 9. 

6 Vojtech Filkorn: Úvod do m e todológie 
vied. SA V Bratislava 1960, str. 224. 

1 H. H. Stuckensehmidt: Entwicklung 
oder E.xperiment. Darmstädter Beitriige zur 
neuen Musik. Schott-Meinz 1958, str. 93. 

8 Pe ter Karvaš : O integrácii drámy . Slo
v enské pohľady, r. 1961, č. 1, slr. 30. 

Naši pracujúci očakávajú. od svojich umelcov, že budú 1'ytvárať 
veľké umenie dnešnej epochy, umenie, ktoré podpomje 1'Šetko zdravé 
a potláča všetko zlé, podlé, umenie, ktoré fučíkovsky burcuje, uka
zuje dobrý a zlý príklad, umenie, ktoré kladie pred oči nášho ľudu 
ciele, za ktoré bojuje, umenie, ktoré je na strane socializmu a ko
munizmu, umenie socialistické. 

(Z prejavu s. Bacílka n a besede vedúcich činiteľov KSS 
so slov enskými umelcami ) 
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K otá:zke experime.Qtu 

Vítam diskusiu o experimente v umení, 
ktorú otvára ozaj podnetný článok Petra 
Faltina. Problém je dnes veľmi pálčivý a 
musíme ho aj teoreticky riešiť, hoci sa v 
prvom rade týka praktickej oblasti - tvorby. 
Hneď v prvých odstavcoch článku sa po
rovnáva C..'l:periment vo vede a v umeni, a 
Faltin tu Yidí rozdiel v tom, že vo vede 
j e experiment overením tvorivého činu ved
ca ("otázkou, ktorú kladie vedec prírode 
na rozriešenie"). V umení e..xperimentuje u
melec len dotiaľ, pokiaľ kladie svoj prejav 
na papier, po čom sa definitívne končí tvo
rivý čin a teda aj e..xperiment. 

Myslím si, že umelec, podobne ako vedec, 
urobil takto ešte .len prípravu k experimen
tu, ale s tým rozdielom, že vedec s ním 
hneď nevychádza ' na verejnosť, ale pred
kladá ho najprv prírode na rozriešenie. V 
laboratóriu alebo inde sa sám presvedčí, či 
to, čo si vo svojej fantázii vykombinoval, 
opravdu platí. Umelec naopak: už to, čo si 
takto vykombinoval kladie na papier ako 
niečo definitívne. Vynám sa tu však otáz
ka: experimentom v umení nemohlo by sa 
nazvať aj podobné overenie v praxi; dielo 
sa zahrá poslucháčom a čo tí naú povedia? 
Faltin konštatuje, že toto hodnotiace stano
visko ľudí už nič nemení na skutočnosti , 
že vec je už hotová, alebo ináč povedoné: 
dielo je hoto,·é, aj keby sa nikdy nikomu 
nezahralo. Fala je, že vedci s prírodou, kto
rej predkladajú svoje tvorivé kombinácie 
na riešenie, nikdy nemajú taký hrozn)· 
kríž ako umelci s ľuďmi , a preto sa Faltin 
naľakal ľudí a overovania umeleckých diel 
u nich a umelecký experiment radšej chytro 
ukončil položením skladateľovej fantázie na 
papier. Nevyh)·bajmc sa však tomuto púlči
vému problému! Co ak by sme sa pokúsili 
do e..'Cperimentu zahrnúť ešte aj akt ohod
notenia, hoci je to podľa citovaného článku 
už mimo experimentu? 

Nedávno sa mi dostala do rúk štúdia o 
výskume v teréne, kde "vedec" nechal hrať 
jedno z najavandgardnejších diel západo
európskej moderny ľuďom, ktorí sa, žiaľ, 
nemali možnosť vzdelávať v hudbe. Prijatie 
bolo, samozrejme, vrcholne negatívne. Po 
prečítaní tohto prišiel mi na um experiment 
chemika, ktorý by zlial dovedna kyselinu 
sírovú a kyselinu dusičnú a čakal, že mu 
z toho vzíde glukóza alebo iný cukor. Ako 
mohol tento "hudobný sociológ" prísť na 
myšlienku hrať týmto ľuďom takú skladbu 

načo chcieť experimentálne dokazovať 
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rueco, čo musí už a priori yYznieť negaúv
ne? Keby k pochopeniu zložitých vecí ne
bolo treba vzdelanie, načo by boli školy, 
načo ľudí vzdelávať, načo by boli všetky 
snahy o kultúrnu revolúciu? Toto je krajný 
prípad, žiaľ, nie ojedinelý, lebo hoci v men
šej miere, ale stále sa s ním stretávame 
(ešte nedávno sa takto dívali na listy 
poslucháčov v rozhlase) . Nuž od takéhoto 
hodnotenia len preč, tak ako to robi Faltin! 

Rovnako nebezpečný by bol a j druhý 
krajný pól: ak by sme povedali, že činnosť 
umelca skončí v tedy, keď svoju predstavu 
fix uje na papieri a ďalej by nús už nič 
nezaujímalo. A ešte horšie, kecľ by si skla
dateľ - ako sa často stáva najmä mladým 
- povedal : som svojské indivíduum, vo 
vývoji som tak ďaleko, že ma vôbec ne
zaujíma, čo · si druhí myslia. Moje výtvory 
sú geniálne a obyčajní smrteľníci nemajú čo 
hľadať na Olympe. Pre koho potom tvoria 
títo ľudia? História a etnografia hudby po
ukazuje na niečo celkom iné: na obrovský 
zástoj umenia vo vývoji spoločnosti. Hudba, 
ktorá nechce mať spoločenský dosah nebude 
ho mať. Načo potom je? 

Myslím si, že skladateľ, podobne ako ve
dec, svoj v)•tvor musí predkladať na ove
renie. Samozrejme, predkladať ho tam, kde 
sú predpoklady pre spoločenský dosah. Tí, 
ktor)'ch hudba zaujíma a ktorí chodia do
konca na koncerty, tvoria podľa mr'ía dosta
tocne spoľahlivú pôdu. A_k by aj ncd '>kiizali 
všetko hneď prijať, chcú vedome prijímať 
- inak by nechodili na koncerty - nuž a 
tÍito snaha a dobrá vôľa vraj "hory prená
ša". Podávajú nám ruku a my by sme sa 
mali od nich odvracať? S podobným publi
kom musí každý skladateľ počítať. V opač
nom prípade by mu zostala len zúsuvka 
v písacom stole a presvedčenie o jeho , ne
smrteľnosti". Publikum, aby bolo schopné 
prijímať a hodnotiť , treba vychovávať. A 
kto ho má vychovávať? Na čom má rásť 
j eho muzikalita a vkus ak nic na tvorbe, 
ktorá ho vedie dopredu? Som presvedčený, 
že i keď je umelecké dielo hotové, keď je 
už na papieri, že až toto overenie hodnoty 
predstavuje lconiec experimentu, a lo preto, 
lebo tvorba a e..xpcrimentovanie nie sú jed
norazovým aktom, ale procesom vo vývoji. 
Dielo čaká overenie a ohodnotenie, ktoré je 
rozhodujúce v tvorbe ďalších diel nielen 
toho istého autora, ale aj ostatn)•ch. 
Keď som sa už pokúsil rozšíriť experiment 

smerom hore, rozmýšf am, či by sa nemalo 

fsť aj smerom dolu, pred tvorbu k snahe 
čo autor svojím dielom zamýšľa: Na tot~ 
by .sa dala da~ ta~át.o "realistická" odpoveď: 
chcieť a urob1ť rue )e to isté, a preto čo nás 
po :na~ác~. R ozhodujú?e je to, čo ~istuje. 
T? co Je, JC smero.da)ne. Smerodajné by to 
vsak ~nohlo byť pn remeselných v)Tobkoch, 
aJ~ mc. v um_eni. Hudobná veda si to dnes 
st ale v1a~. ~- VJ.ac uvedomuje, a preto sa dnes 
ďaleko sJrs1e rozvíja štúdium skíz ako v 
časoch pozitivistickcj orientácie keď platilo 
to, čo .sa dalo konštatovať. Tv.'>rba umelec
kého diela je tot iž vždy zápasom autorovho 
zám.eru. s materiálom a formou, v ktorom 
ne_~1ťaz1 le~. to, čo autor chcel, ale aj to, čo si 
spatne vy:uadal materiál i forma. V prie
beh~ t:v~rb?' sa autorovi ukazujú iné mož
n.os.ll . ~1esenm, ktoré prináša materiál a tvo
ľlv.a c1_nnosť a tie to me.nia pôvodný tvoriteľ
sky z.amer. Takto pô,·odn)' tvoriteľský zá
mer . . c~sto bY'::a pregnantnejšic uchopitcľn)• 
v. sk1~ach, nez v hotovom diele. (Pravda 
me vzdy.) ' 
Prečo ~hccme po~nať to, čo autor zamýš

ľal predt~ ako za:al tv~)l_'iť? -Je to preto, 
!~bo ":.teJtO snah~ Je na1sl1nejšic obsiahnutá 
ta . soc:a~na I~kc1a, ktorá je zmyslom by tia 
pr~slusneho ~ela. Každá doba a prostredie 
ma1u SVOJe ~stredné_ sna11y. Každý sklada
teľ s~ v k~zdom diele o niečo usiluje -
~xperunc~ltUJC, hfadä v ur,, itom zmysle· z 
coho logicky. vyplýva skúmaná dôležit~sť. 
B_ol~ by oz?J vcľ~i za~jímavé, ak hy sa 
m~kto poduJal naplsať históriu umeleckých 
snah v hudbe, a to celých období i umel
cov. Alco pramene by mu k tomu mohli 

slúžiť esteticko-bitické výroky aj neumel
cov: _(pre stredovek cirkevných hodnostárov 
~ol1tikov, vychovávateľov a predovšetk~ 
filozofov) a rôz?e v)•roky umelcov (čerpané 
z korešpondencie, pamätí, teoretických diel 
a pod.). 

~e em~nentne niečo iné, ak skladateľ slc
d~Je SVOJOU tvorbou, povedzme ako základ
~u _snalm, str~úť čo najviac ľudí pre ne
J~U veľkú etickú myšlienku, alebo ak jeho 
zakladno~ snahou je vynájsť také nové zvu
ky, ry tmické a kontrapunktické kombiná
Cie, . aké tu ešte neboli. Pri určitej šikov
nosll a rozhľadenosti v tom, čo je práve 
a J~ur? to ~~lada.tcľ sp?mcnutého druhého 
snazerua ~oze aJ "ma)str<?vsky" dokázať. 
~ebo .~~tykate skladateľovi, že v diele rie
sil ~Citu ve~ tak a nie inak a on vám 
poVJ.e : "Veď J~ som to práve tak chcel" a 
Jasavc sa u~mleva, že sa mu jeho cxperi
mc~lt vyd.ar!l. Experiment sa mu ozaj po-
daril. Mozno potom hovoľl·ť 0 . 

k expenmente 
~a to odtrhnuto od snáh a zámeru? c· . 
Je potrebné_ v súvislosti s e..xperimento~ ;:: 
sud~o~ať UJ zámerový movcns tohto počí
naruar 

Peter Faltin , pravda, nehovorí o C..'l:peri
~ente odtr~nuto a definuje "experiment ako 
c~eľavcdomy umelecky' čm" " 1 . k . . • · naprie to-
mu s.J n;tYslím, ze sa treba ešte dôraznejšie 
vystríhat neb~zpečcnstva zúžiť experiment 
smerom hore l dolu len na oblasť samotne. 
tvorby - a preto týchto niekoľko riadkov~ 

Jo:ef Kresánel( 

b ť .. Vstúp.ii~ sme do vell~ej triednej bitvy, v ktorej víťazstvo musí 

~es:: aru:~~~žr:~:aj~t~o'ľ:IdoZ:aJ!až':l$ kaž~ý svo[e zodpov_edM 
aktívnu účasť v tomto boji za s~o,· n.a,·va~c.~as ,m~su~e povazovať 

. [" t" k • 1. · •• • SL ZaVaZOit VOČÍ SVOjej 
socw_ts L~ eJ v astt, voct vect komunizmu a mieru 

Pn te7to príležitosti chcem · ' · · 
ak~ ešte .lepšie z?pojiť do ruíš~~ :;~l~g~;~~~Lťbof!ya s~::Joe:::::~~~~ 
prac~ 1_tase umeme. Umenie je tou čarovnou silou ktorá vie získať 
srdcw t um ľudí. Umenie si nájde cestičku všade.:. 

(Z prejavu s. Bacílka na besede vedúcich činiteľov KSS 
so slovenskými umelcami.) 
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HT C TIAH.D H Y BAH I C 

Súčasný stav a vyhliadky 
nášho hudobného dejepisectva 

Iste nik nebude '" tom v id iel ~rejav p~
simizmu keď tieto poznúmky zarnem ~rl
znnním ~mutncj -skutočnosti . že ~o YŠ~tkyc~I 
odw tí hudobnej vedy je hi storwgrafH~, vy
"kun1 trauícií našej hudb~·, tou d•sc•phno';l, 
i, torit ,·yknzujc najmenej ~-idi~efn)•c_h vy
slcdkov. J e predsa známe, ze este stále ne
múme v poriadku naše prame~é . fondy, 
že máme múlo dobr)•ch lmí!l a st';ld'i o de· 
jinúch slovenskej hudoJ;>ncJ kultur:: a ž: 
diela našich star5·eh maJStrov sa am nev~ 

d úYajú, ani nehrajú! • ~ 
S takým to staYom sa, pra,·daze, ncmoz-

na hudobnohistorieké pamia tky a p ramene 
ako na osobitnú kat~óri tt kultúrnych do
kumentov akob y sa u nás nepamätalo. Cel
kove sa síce '" múzeách a. v are~h:oe!t hu
dobným pamiatkam venuJe tal~? 1sta sta
rostlivosť ako ostatnému matcnalu, predsa 
však status quo" môže mať neželateľné 
následky. Stále je riziko, že _hudobniny h~
dú p rekladané z jedného nuc~ta .n a d ruhe: 
z jednej inštitúcie do druheJ, ze nebudu 
podchytené "bezprizorné" muzikálie, že p_ra
coYníci jednotliv5•ch ústaYOY môžu odnuct
nuť úschovu hudobnín a pod. 

Xie sme za úplnú cen tralizáciu hudob
nvch pamiatok, iste by YŠak bolo dobré, 
k~by sa vy tvoril nej aký ,,Pamätník sloven-

no uspokojiť. Chcel by som preto v . t)•cht~ 
riadkoch poukázať jednak na dosmhnute 
výsledky, jednak načrtnúť perspek~ín.t to
ho čo by sa u nás, v našich podmicnk?ch, 
pri troške dobrej vôli za po~e~e kra~y 
čas dalo urobiť. .1'\ik ovšem rue JC n.eom~ ~
n ý a nie ltažd ý mu_sí so n~nou suhla.slt; 
o všetkom možno d•s~u~ovat a_ ~oleml~O
vať a preto treba . prlVItať ka~~e~o, .• kt~ 
bude ochotný podeht sa so s,·oJUUl skuse 
nosťami. 

I. 
Prv)•m problémom je vlastne otú1;ka na

šich hudobn5·ch pramei'\o,·! h_udobn~, hu
dobn)•ch nástrojo,·.. t_eorellcky~h diel, , ar
chívnych spisov, hbr1et, plngatov, slo,.om 
všetkého toho čo vytvára podklad y_ pre 
poznanie a rekonšt•·ukci~ v~·;:inu na~eJ hu
dobnej tvorby a hudobnc~10- zwo~~-? ' alwm 
stave sú a co treba s ruml r?b1t . . . 

Na Slovensku niet doposiaľ osobitneJ 
ustanovizne ktorá by sa zvlášť zao~e
rala ochra,;ou a archiváciou nôt , nástrOJO~ 
a pod. T)= sam?zrejme ne~hcem povedat , 
že jediným podmkom, ktory m~ o hudob
niny záujem, sú zberné surovmy; chcem 
Jen upozorniť na fakt, že ~k Y ruekt?rom 
archíve knižnici múzeu n{tjdeme stare hu
dobné ~ukopisy, ' tlače, nústr?jc ap:,. sú . ~am 
zvyčajne preto, lebo kedyst tvorili sucasť 
nejal,ého fondu, zbierky inéh~ c~.arakter~. 
Hudobné nástroje sa prcchova~aJU :' m~
zeách len preto, že patrili k zarmdenm. k_as
tiefa ktorý p rešiel do sprúvy dotycneh? 
múz~a staré hudobniny nújdeme v arcln
ve pr~to, že boli m ajetkom inštitúcie (ško: 
ly , cechu, kostohlého chóru atď), ktoreJ 
spisovný materiál prevzal archív. Slovom, 
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skej hudby ", kde ~y sa .:~romúdili .a sú
stredili iba tie naJcennCJS~e hudobne P?
miatky celoslovenskéh~ vyzn:~:mu! pocnuc 
vzácnvmi stredovck)•ml rukop1sm1 a k?n
čiac pozostalosťami popredných slov.cns~ych 
skladateľov. Nemusela by to byt vob: c 
žiadna vefkú ustanov izet• s veľkým poe
tom pr~covnikov, spočiatku by bol.o celkom 
možné uspokojiť sa s vybudoYamm dobre 
fungujúceho a dotovn~ého l~~dobného o<~
delenia napríklad prt ľl lauci s loven~kcJ. 
Hudob~é oddelenie pri ?\'IS už síce ~'7.111klo; 
zápasí však s určit5·mi ťažkosťami, ktore 
ale našťastie nie sú takého . rázu, že ~y ~ 
pri malom vypätí síl nedah p•:ek~n~t. _Do
ležité ovšcm je, že tento "pamatmk , t esp. 
inštitúcia ktorá by ho nahrad zovala, by 
mala b;ť vybavená širokou právomocou, 
mala by mať na starosti . úschovu. a kon
zcn ·áciu všetkých hudobnych pam•at~k _na 
celom Slovensku, riadiť a usm_crl'•o.val vset
ky práce, súvisiace so starostltvostou o ne, 
dozerať na ne. 

Zbierky a fondy regionálneho charakteru 
by mali ostať t~_m, ku~ provcnienčn_e p_at
ria ; dokumentUJU komec k?ncov kult";l'u 
toho-ktorého mesta či obla~lt a p reto ~tel 
príčin, pre ktoré by ~ mah z ?modzcn_~h~ 
historického p rostredia vytrlmuť. Je vsak 
potrebné presvedčiť . mies:nych. cini tefov~ 
najmä pracovníkov narodnych ~-.borov, ab~ 
sa viac starali o hudobné prumatky, lebo 
práve tak , ako zodpovcd~jú ~a hospodáre· 
nie s hmotn<·mi statkami, su spoluzodpo
vední i za hodnoty duchovné a kultúrne. 

Podľa doterajších skúseností možno súdiť, 
že najlepšie miesta, kde nájdu staré ruko
pisné a tlačené hudobniny bezpečný útulok, 
sú štátne, okresné a mestské archívy. Na 
vidieku, najmä v menších mestách a de
dinách je ešte stále veľké m nožstvo nôt, 
ktoré boli kedysi v používaní kostola, mest
ských kapiel ap., a k toré sa teraz pova
ľuj ú na chóroch, povaliach a p ivniciach bez 
dozoru. Tieto by mali byť všetky v naj
kratšom čase uložené do najbližšieho archí
vu: platné smernice i kvalifikácia ľudí pra
Ctljúcich v arclúvoch zaručujú, že tam bu
de o ne dobre postarané. ~ctvrdíme, že 
všetky hudobniny (noty) patria do archí
,·u; ak sú uložené a dobre opatrované inde 
(v múzeách, knižniciach a pod.) nech tam 
ostanú i naďalej, nemá zmyslu zbytočne 
ich prenúšať. 

Spomínal som, že n ie je ani dobré ani 
potrebné scentralizovať všetky hudobné pa
miatky na jedno miesto. I keď nie sme 
za to, aby sa hudobniny sústredili, je ne
vyhnutné, aby ich súpis a výskum bol ro
bený, resp. r iaden)· z jedného strediska, 
aby sa uskutoč1"ioval tam, kde sú pre takúto 
dU10dobú a náklad nú akciu najlepšie pod
mienky. Od roku 1950 je povct·cn~' touto 
úlohou Ústav hudobnej Yedy Slovenskej 
akadémie vied, kde sa na nej podieľajú 
nielen in tertú zamestnanci, ale i ši roký ká
der externých p racoYniko,·. ~ l ateriály zís
kané v teréne slúžia ako p odklad pre vy
pracovanie katalógov, ktoré sa postupne 
budú publikovať, a to jednak ako samo
statné štúd ie, jednak ako príspevkv v Hu
dobnovedn)·ch štúdiách, časopise CHYSA V. 
~ajlepšie sa osYedči lo - a lo nielen u nás 
na Slovensku, ale nj v Ccchúch a v cu
dzine - vydávan ie katalógu, · či súpisov 
jcdnotliYých fondov a zh ierok, prU\·da, len 
väčších a v)·znamncjších (je však možné 
,·ydať spoločne súpis túckofk)·ch fondov 
menších), resp. vydtívauie kata lógov tema
tických. Tak napr. na rok 1963 sa p l:\ nuje 
dokončenie podrobného ka talógu matcriúlu 
z Levoče, neskôr bude vy daný súpis hu
dobnín z Trencína, súpis stt·cdovck5·ch ru
kopisov a kancion:ílov. Už tohto roku ide 
do tlače súpis umeleckej pozostalosti ná•·od
ného umelca Mikuláša Scluwidra-Trnavské
ho. i\Iedzi tie to monografie budú zahrnuté 
aj katalógy hudobných slovetúk v zahrani
čí. :Na prvom mieste sú pochopi teľne ktúž
uicc a archívy v ~Iaďarsku, kam bolo ešte 
j)l'ed t'. 1918 oth ·ezené z b)•valého Feh ·idéku 
veľké množst,·o vzácnych pam ia tok. Výber 
rukopisov, k toré boli premiestené do Ma
ďarska, robili skúsc1ú odborn íci, a z tých 

najhodnotnej ších ostal doma len mal:)• zlo
mok. Charakter a v )•znam pamiatok pre
vezen)•ch do l\ faďarska je tak ,·eľký, že ne
postačí ich len spísať a skatalogizovať, ale 
bude dobré ich aj srotografovať. Akcia sú
pisu sloveník v l\I aď ars ku je už rozbeh
nutá, v ieme presne kde čo je (pravda, po· 
kiaľ je to vôbec možné), maďarskí kole
govia nám id(t všestranne v ústrety. B.or· 
šic je to so slovenikami napr. v Rumunsku 
(Bibliotheca Batthyaniyana v Alba lulii!) 
a v Poľsku (Kraltov), o ktorých zatiaľ ešte 
nem áme prehľad. A napokon j e tu Rakús
ko ; tamojšie knižnice, múzeú a archívy 
sú p re nús úplnou terra incognita! Pred
bežne nemožno stano,·if termín, kedy sa 
súp is sloYensk)·ch hudobn)•ch prame1'íov do
končí ; len v minulom roku sa našli tri 
mimoriadne rozsiahle a cenné zb ierky, o 
ktorých sa p redt)'m nevedelo (Oponice, 
Dubnica a najmä P ruské). Počíta sa, že 
úloha má byť sphlcná do konca r. 1965, 
no to neznamená, že sa mater iál n eskôr už 
nebude dopl•"iovať a reYidontf. 

Dalším stupňom starostlivosti o hudobné 
pamiatky je edícia prameiíoY. Každý kul
túrny národ, každé civilizované spoločen
stvo sa snaží YO forme vydaní sprístupniť 
svoje hudobno-historické hodn oty bádate
Tom a záuj emcom. V celej Európe a vlast
ne na celom s,·ete yychádza jú série hudob
n)·ch pamiatok, reedícií inkunúbul, paleo
typov, faksimilové vydania, publlliácie 
vyobrazení hudohn)•ch nústrojov a pod. Spô
sob, ak),n sa hurlobné pamiatky vydávajú, 
b~·ya rôzny, riad i sa podľa poYahy mate
riálu a podľa možností editora a vydáva
fa. Najbežnej šie sú snáď v ydania jednotli
Y~•ch sklad ieb v tenších zoši toch (napr. 
edícia Musica antiqua Dohemica v Ccchúch, 
~fusik alter Meister v Rakúsku a pod.), 
resp. postupné vydávanie diel J. S. Bacha 
Y NDR, diela rusk~•ch ldasiko,· Y SSSR, u 
nás edícia odkazu Anl. DYoi'itka, n. Smeta
nu a . pod. MatCI·iál sa môže vydúvať aj 
tematicky, YO väčších aj menších okruhoch. 
Takouto bude veľkú edícia stredo,·ek\·ch 
latinsk )·ch melódií Y ~Tonumcnta monoclica 
medi i acvi (I'iSH). sét·ia Corpus mcnsm·abi· 
lis musicae a o. i. aj ~fonumenta musicac 
B~·zantinae (USA). 
~a Slo,·cusku sa do1<·raz so ziadnym ta

k~·m to podujatim nezačalo. Y mi•tulosti sa 
lo dalo vari ospntYedlniť cclkoy)·m stavom 
našej hudobnej histo•·iogmfie, skutočnos
fon, že sa o pi'Umdioch vedelo vcelku mú
lo, ze sme o n ich nemali preh ľad. Dnes je 
všalt našťastiP sitmicia <ľ al eko priaznivcjsia, 
lakže by sa už k ich vyd:'tv:uúu mohlo pri- ' 
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kročiť. Je pochopiteľné, že nie je možné 
vyrukovať naraz s veľkými viaczväzko'1-
mi edíciami, netreba začínať hneď so su
hornými vydaniami, zahrňl!júci~i širo~é .te
matické oblasti, ale edíc10u Jednothvych 
skladieb zbierok skladieb (cyklov) po zo
šitoch, :Oonograficky. Pravda, i takéto vy
danie jednotlivých skladieb_ je ťažká a. zod
povedná úlo~a; veď edíCia~ v . ktoreJ by 
vychádzali dtela problema~ckeJ _hodno~y, 
spornej proveniencie, netypJCk~, Je ho~s~a 
ako žiadna. A okrem toho sa ztadna ed1c1a 
nevydáva len pre domáce potreby. Pr;to 
pri príprave edícií slovenských ~udobnych 
prameňov nebude možné improVIZovať, ale 
bude potrebné celý podnik vopred premys
lieť, vypracovať dôkladný a ~odro_bný_. te: 
matický plán, zásady vydávnrua, UJasrut SI 

cieľ a zmysel edície (každý vie, že napr. 
edícia študijná je iná ako edícia pre prak
tickú potrebu hudobníkov!). Co sa týka 
tematickej línie edície, bolo by podľa môjho 
názoru dobré sústrediť sa na tú hudbu, kto
rá je pre nás najtypickejšia a ktorä má sú
časne európsky význam. Myslím, že by ne
bolo od veci pouvažovať napr. o vydaní zbie
rok tanečnej a inštrumentálnej hudby XVII. 
až }..'VIII. stor. (Zbierky A. Szirmny-Kecze
rovej, Oponická zbierka z r. 1?30, Z~ierka 
Eleonóry Lányi z r . 1729 a 1.) n ruekto· 
rých svetských skladieb }..'VIII._ stor, (di~la 
Drušeckého, Zimmermanna, P1pusa a 1.) . 
Bolo by potrebné podiskutovať o možnos

·tiacli vydania súborného diela J. L. Bellu, 
prípadne i ostatných znldadateľov sloven
skej národnej hudby (l\L Schneider-Trnav
ský, Mikuláš Moyzes). Do edície sloven
sk)•ch hudobných prameJ'iov by mohlo dob
re zapadnúť aj nové vydanie Slovenských 
spevov (ktoré sa už pripravuje) a in)•ch zbie-. 
rok slovenských ľudových piesní, prípadne aJ 
album fotografií vzácnych hudobných ná
strojov nachodiacich sa na Slovensku, a i. 

A napokon sa ukazuje tiež potreba začať 
s prípravou antológie dejln slovenskej hud
by, kde by v jednom, prípadne dvoch 
zväzkoch boli vydané najzaujímavejšie a 
historicky i umelecky najhodnotnejšie sklad
by slovenského pôvodu. Myslím, že by bo
lo veľmi záslužn}= činom, keby sn tieto 
diela súčasne nahrali na gramofónové dos
ky. 

Pri všetkých týchto edíciách a antoló
giách neslobodno zabudnúť, že pôjde o pub
likácie medzinárodnej pôsobnosti, o publi
kácie, ktoré nás budú reprezentovať u ná
rodov s vysokou kultúrou a veľkými ná
rokmi. Netreba azda pripomenúť, že úvod
né štúdie a edičné zprávy majú vychádzať 
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zásadne aspoň vo dvoch svetových rečiach, 
že bude treba dodržať určité medzinárodné 
zvyklosti (systém skratiek, spôsob trans
kripcie do modernej notácie, spôsob vy
značovania doplnkov editora, atď.). Daleko 
väčšiu starostlivosť si vypada aj technická 
a výtvarná stránka; potreba dobrého pa
piera, peknej, pútavej a hlavne modernej 
grafickej úpravy, je dnes samozrejmosťou! · 

Il. 

To isté platí v podstate aj pre vedecké 
publikácie o hudobnej minulosti Slovenska. 
Dnes sa už všeobecne ujíma názor, že na 
Slovensku sa behom stáročí vytvoril celkom 
osobitný typ kultúry, ktorého š~údi~ je 
nevyhnutnou súčasťou pre poznanie a mter
pretáciu duchovného vývoja Európy. Slo
vensko ako most medzi Východom a Zápa
dom ako kolbište rôznych kultúrnych a 
duchovných prúdov, ktoré sa premi~tli a 
preta..,oili do našej literatúry, hudby 1 vý
tvarného umenia, je čím ďalej tým viac 
predmetom záujmu medzinárodného vedec
kého fóra. Z roka na rok stúpa počet vedec· 
kých pracovníkov, bádate.ľo~,. ktorí -~ _nám 
prichádzajú, aby sa zoznamili s nastmi ar
chívmi knižnicami a múzeami. Zvyšuje sa 
i dopy't o naše vedecké práce, knihy, časo
pisy a pod. Tento záujem, ktorý by mal 
našej vede slúžiť ku cti, je obmedzovaný 
tým, že všetk-y hudobnovedecké publikácie 
na Slovensku vychádzajú len a len v slo
venčine, takže pre zahraničného záujemcu 
sú to komnaty uzavreté na sedem zúmkov. 
Musíme si konečne uvedomiť, že škody, 
ktoré vznikajú dogmatick)'lll zotrvávaním 
na starej praxi vydávania odbornej hu: 
dobnovedeckej literatúry len v slov~nskeJ 
reči sú nepredstaviteľné a nenahraditeľné. 
Prednedávnom keď ešte slovenská hudob
ná vedn iba vähavo cupitala vo svojich det
ských topánočkách, bola takáto skro~nosť 
a hanblivosť pred cudzinou azda na mieS~
Dnes keď už n'!is má čo reprezentovať, Je 
však ' iba na škodu. Nemusíme sa červe
nať za prácu, ~torú r?bím~, prečo bf. s~e 
teda nepovedah o neJ naštm zahran1cnym 
kolegom ? Cudzojazyč~é . resumé,. k~o~é .• sa 
z času na čas v knihach a pn studiach 
objavujú, sú iba veľmi s~abou _náhrado~ 
za solídnu väčšiu stať v ruektoreJ svetoveJ 
reči. Takéto články, príspevky a štúdie by 
mali oveľa väčšiu a širšiu publicitu, i lepší 
finančný efekt (n. b. v devízach!), než ako
koľvek dobre vypracovanú vedecká práca, 
zrozumiteľná asi len pätnástim miliónom 
Cechov a Slovákov, z ktorých pochopiteľne 

... . len malá časť bude čítať štúdie o špeciál
nych mu.'zikologických problémoch! 

Vec má však aj druhú stránku: v zahra· 
ničnej literatúre vychádza od zahraničných 
autorov v poslednej dobe dosť slušný rad 
rôznych príspevkov i knižných prác, kde sa 
spomínajú osobnosti našej minulej i súčas· 
nei hudby a ich diela, uvádzajú sn rôzne 
dáta, týkajúce sn histórie hudby na Slo· 
vensku a pod. V nových vydaniach serióz· 
nvch zahraničných hudobných lexikónov a 
e~cyklopédií je vine hesiel o slovenskej hud
be než predt)=. V rôznych príručkách, bib
liografiách a prehľadoch sn našej hudobnej 
kultúre venuje čím ďalej tým viac miesta. 
Tento záujem nás teší, mrzí nás však to, 
že mnohé údaje o našej hudbe, hudobní
koch, skladateľoch, niekedy priam základ· 
ného chnrakteru, sú v zahraničnej literatúre 
nesprávne. V mnohých prípadoch sa jedná 
o zrejmý omyl, o tlačiarenského škriatka, 
no sú aj také prípady, že sa v novej za
hraničnej literatúre stretávame s údajmi, 
ktoré kedysi platili za správne, no na zá
klade novších objavov, novších bádaní na
šich vedcov boli prekonané a opravené. 
Príkladov by som mohol uviesť viac ako 
dosť. Bolo by nespravodlivé pripisovať všet
ky chyby zahraničným autorom, vytýkať 
im povrchnosť, nedbalosť, neinformovanosť, 
lebo časť viny, a to časť nesporne dosť 
veľkú, máme na tom aj my sami. Situ
ácia je totiž taká, že zahraniční bádatelia, 
ktorí píšu o Slovensku, majú vlastne iba 
jediný prístupný zdroj informácií: starú ne
meckú a maďarskú (do nemčiny prelože, 
nú) literatúru, pochádzajúcu neraz ešte 
z čias rakúsko-uhorskej monarchie! Táto li
teratúra je plná omylov, nepresností, skres
lení ; tieto sa šíria ďalej, odborná verejnosť 
je sústavne mystifikovaná a otravovaná 
bludmi a nezmyslami. Dalo by sa tomu 
zabrániť dvoma spôsobmi: predovšetkým 
tým, že by sa naši muzikológovia-špecialisti 
viac podieľali na vypracovávaní sloven
ských hesiel pre rôzne le.x.ikóny, encyklo
pédie a príručky, a hlavne tým, že by sa 
už konečne začalo s vydávaním hudobno· 
vedeckej revue vo svetových rečiach. 

Poslanie takejto cudzojazyčnej hudobno
vedeckej revue, kde by príspevky vychá
dzali v nemeckom, ruskom a francúzskom 
jazyku, by bolo vlastne v prvom rade in
formatívne; jeho úlohou by bolo oboznamo
vať cudzinu s výsledkami našich vedeckých 
bádaní. Náplň revue by bola v prvom rade 
vlastivedná, písalo by sn v nej prevažne 
o slovenskej hudbe, neodporúčal by som 
však vylúčiť i príspevky iného charakteru. 

Chcel by som však zdôrazniť, že by nemalo 
zmysel vydávať veľké zborníky, ktoré by 
vychádzali v rýchlom časovom slede (po
jem rýchleho časového sledu je relatívny!); 
na začiatok by bolo dostačujúce, keby sn 
raz za rok, alebo raz za dva roky, veľmi 
seriózne pripravil zväzok stredného rozsa
hu (200- 300 strán), kde by bolo zhrnuté 
všetko najlepšie, čo naša hudobná veda vy
produkovala. Mohli by to byť samozrejme 
i štúdie pôvodné, ako aj výťahy z knižných 
prác, skrátené zneni:i väčších a závažnej
ších príspevkov, ktoré už vyšli po sloven
sky (pričom by revue samozrejme zacho
vávala prísne vedeckú úroveľí) . lVIyslím, že 
by nik, kto by bol o to požiadaný, neod· 
mietol dodanie príspevku takéhoto druhu. 
A som rovnako presvedčený, že sa i vyda
vateľ ľaliko nájde. Iste sa nedopustím ne· 
diskrétnosti, keď prezradím, že orgány SA V 
prejavili súhlas, aby takáto ročenka vychá
dzala vo Vydavateľstve Slovenskej akadé
mie vied. 

A napokon ešte niekoľko slov o vlast
nej problematike vedeckého spracovania 
dejín slovenskej hudby. Citateľ si vari vši· 
mol, že som sa prihováral za monogra
fické vydávanie katalógov a za monogra
fickú edíciu prameňov. To isté možno v pod· 
state povedať aj o vedeckých prácach: bez 
toho, že by sme sa podcei'íovali, treba pri
pu~tiť, že na syntézu sme ešte nedozreli, že 
čas na veľké, zhrňujúce diela ešte neprišiel. 
Máme príliš mnoho neprebádaných problé
mov, ale vieme, ako treba na ne ísť, pozná
me spôsob, ako ich riešiť. Pracujme teda pre
dovšetkým na parciálnych problémoch a té
mach, píšme dobre fundované a do hlbky na
čierajúce monografie, ale súčasne nezabúdaj
me, že i čiastkové problémy treba vidieť v ši
rokých reláciách a že všetko to, čo je, resp. 
bolo súčasťou slovenskej kultúry, bolo a je 
rovnako organickou časťou kultúry podunaj
skej, stredoeurópskej. Každý historik sa usi
luje o vypracovanie organickej koncepcie, or
ganičnost treba však chápať nielen v zmysle 
časovom, ako poznanie plynulosti, logiky a 
kauzality v historickom vývoji, ale i v zmys
le taluečeno priestorovom, zemepisnom, et
nickom. Inými slovami, musíme si osvojiť 
európsku koncepciu, uvedomiť si, že našu 
kultúru treba začleniť do európskeho rámca. 
Len tak, ked' si historik zreteľne uvedomí 
nielen osobitosť našej hudby, tie faktory, 
ktoré ju odlišujú od ostatných kultúr a za· 
ručujú jej tú fascinujúcu špecifičnosť a 
svojráz, ale aj činitele, ktoré ju spájajú 
s kultúrami ostatných národov, môže si 
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historické poznanie n{trokovať atribút dia
lcktičnosti, vedeckosti. 

Na mape dejín slovenskej hudby je ešte 
veľa bielych miest. ~emôžc byť úlohou 
tohto článku upozorúovať na témy, ktoré 
je potrebné spraco,·ať, predsa však si dovo
lím poukáza( na skutočnosť, že máme mizi
vé množstvo monografií o hudbe v našich 
mestách (nepočítajúc staršie maďarské prá
ce) , nejestvujú monograrie ani o jednom na
šom skladateľovi XVIII. sotročia (Bajan, 
Roškovsk)•, Zimmermann a pod.) a že okrem 
Zavarského !mihy o J. L. Bellovi niet väč
šej knižnej práce o ostatných spoluzaklada
teľoch našej národnej hudobnej kultúry. Té
my, ako je napr. problematika latinskej 
i slovenskej hymnológie alebo vývoj hudob
noteoretického myslenia na Slovensku (osob
nosť takého rm·mátu ako bol Michal Bu
ľ oYský si vari predsa len našu pozornosť 
zaslú~i) už ani nespomínam. ~láme síce tra
dične nechu( ku YŠetkému, čo je star~ie ako 
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sto rokov, ale, dar.mo je, budeme ju musiet 
prekonať a viac sa zaoberať naším stredove
kom, renesanciou a barokom. A čo sa týka 
novších dejín, prichodí skonštatovať, že vý
skum robotníckej hudobnej kultúry a vý
skum československých hudobných vzťahov 
je ešte tiež celkom v začiatkoch! 

To, čo som uviedol, ešte ani zďaleka nie 
je všetko. Zmysel t)•chto mojich pripomie
nok je iný: ide mi o pokus vypracovať 
akúsi perspektívu, celkovú líniu, ktorou sa 
naša hudobná historiografia azda bude ube
rať. Nemám úmysel vnucovať svoje názory, 
chcel som iba napísať o tom, ako vidím 
situáciu tohto odvetvia našej hudobnej ve
dy. 

Sme kultúrnym národom a je našou po
vinnosťou vážiť si svoju hudobnú minu
losť. Musíme sa starať, aby bola správne 
ocenená, zhodnotená a aby sa to, čo je 
z nej najhodnotnejšie, stalo majetkom všet
kých. 

Ešte raz k fudovým školám umenia 
Nový školsk)· rok prmasa na úseku · u

meleckého školstva niekoľko noviniek. ~aj
v)•znamnejšou z nich je realizovanie uzne
senia strany a vlád y o postupnom zriaďo
vaní a rozvoji ľudov)•ch škôl umenia. 
Podľa smernic o poslaní, or·ganizácii a čin
nosti ľudových škôl umenia, ktoré vydalo 
i\'linistcrst vo školstYa a kultúry za účelom 
Yykonania príslušného ustanovenia nového 
školského zákona, budú tieto školy dôleži
tým místrojom širokého rozvoja kultúry 
v našej socialistickej spoločnosti a budú 
slúži( na rozvinu tie osobitých wneleckých 
d ôh, schopností a nadania každého jed
notliYca. Ich hJa,rn~·m poslaním je posky
tovať formou záujmoYého štúdia nadanej 
školskej mládeži i pracujúcim základy od
borného yzcJelania v rozličných odboroch 
umenia. Prispejú tak k rozkvetu ľudovej 
umeleckej t\"oriYosti a k zvyšovaniu v)·
chovného vplyvu umenia v úvote ľudu a 
stanú sa dôležitou zložkou komtmistickej 
y)rchovy. Socialistická spoločnosť je si Ye
<lomá vefkej výchovnej sily umenia, spro
stredkujúceho poznanie okolitého sveta 
Ylastn)rm spôsobom, roYnocenn)"lll vedec
kému poznaniu. Sjazd socialistickej kultúry 
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v r. 1959 venoval veľkú pozornosť týmto 
otázkam a medzi jeho najvýznamnejšie u
závery, ktoré si osvojil Ústredný výbor 
KSC, patrí uznesenie o postupnom budova
ní ľudových škôl umenia. 
Uskutočnenie úloh a cieľov postupného 

budovania ľudových škôl umenia, prirodze
ne, nic je jednorazové opatrenie školskej 
správy, ale mnohoročný proces, k tor)' sa 
len začína. Treba si to uvedomiť najmä 
preto, že nejde len o školy v užšom zmysle 
slovu, ale o ustanovizne, ktoré budú prvou 
komple..··m ou umeleckou inštitúciou v okre
S(och a mestách, v ktorých budú tn ·ale pô
sobiť ako učitelia umelci rôznych odborov. 
13udú hybn)•mi pákami mneleckého života 
hlavne v okresoch, ktoré sa postupne o
sídlia umelcami-pedagógmi. 

ľ.udo,·:"t škola umenia sa bude členiť na 
päť odborov : hudobný, výtvarn)"-, tanečn)•, 
litcrárno-recitacný a d.ramatick)• (divadel
ný a bábklu·sky). Hlavné zásady postup
ného rozvoja ľudových škôl umenia sú tie
to: 

1. Doter·ajsic základné hudobné školy a 
základné v)·tvarné školy sa od prvého sep
tembra L r . stávajú súčast"ou novej ľudo-

Mu::ikanti, litografia. Práca žiaka výtvarného odboru Ľudovej šlwly umenia v Bratislave 

Yej školy umenia ako jej odbory. Skoly, 
ktoré majú menej ako 200 žiakov, nebudú 
samostatné, ale budú pobočkou alebo u
čebnou skupinou najbližšej väčšej · a vyspe
lej školy , ktorá je obyčajne v sídle okre
su. 

2. J ednotlivé umelecké odbory sa budú 
zriaďovať na školách postupne podľa plá
nn siete ľudových škôl umenia, k torý pre 
t•·e ti11 a štvrtú päťročnicu vypracovali a 
schválili krajské národné výbory. Do roku 
1965 sa zriadia v každom kraji dve alebo 
najviac tri školy so všctk)•rni odbormi. Do 
r·oku 1970 sa vybuduje vo všetkých okres
n)·ch mestách ľudová školo. umenia so 
všetkými odbormi. V miestach mimo okres
ných miest sa zriadia postupne ďalšie od
bory podľa potrieb a konkrétnych podmie
nok okresu. V menších obciach sa zriadia 
pobočky alebo oddelenia najbližškh škôl. 
Pre zriadenie pobočky hudobného odboru 
je podmienkou, že sa v nej budú vyučovať 
najmenej d va nástroje a bude mať 25 žia
kov. Ľudové školy umenia a ich jednotlivé 
útvary možno zriaďovať aj pri závodoch za 
ich účinnej podpory. Predpokladá sa že 
najlepšie predpoklady vzniknú vo väČších 
mestách okresu, pri väčšieh priemyselných, 
prípadne poľnohospodárskych závodoch v 
k torých je veľa robotníckej a družste~nej 
mládeže. 

Bolo by omylom domnievať sa že z hľa
d iska doterajšieh hudobných škÔl ktorých 
počet za uplynulých päť rokov' vzrástol 
na Slovensku z 50 na 100, má zakladanie 
ľudových škôl umenia menší v\•znam než 
pre ostatné odbory. Je pravda, ž~ výtvarnÝ 
a tanečný odbor sa dodnes pestuje na cel
kom nepatrnom počte škôl. Literárno·reci
tačn)• a dramatický odbor okrem j ednej zú
kladnej hudobnej školy , na ktorej sa konal 
v. uvedených odboroch výskum, prakticky 
este vôbec. nejestvoval. To značí , že kým 
v hudobneJ výchove máme dlhoročné skú
senosti a tradíciu, v ostatn)rch odboroch 
lúto tradíciu bude treba len vytvár-ať. J e 
nepopierateľné, že novým umeleckým od
borom bude treba venova( mimoriadne 
veľkú pozornosť a starostlivosť. To však 
neznamená zatlačenie hudobného odboru na 
vedľajšiu koľaj, ako sa vyslovili niektoré 
hlasy z umeleckého školstva. Hudobná 
zložka zaujme vedúce postavenie v ľudo
vých školách umenia už svojou početnos· 
ťou. Počet učiteľov na hudobnom odbore 
bude vzhľadom na ind.ividuálnu povahu 
vyučovania vždy prevyšovať počet učiteľov 
v ostatných odboroch. Riadenie škôl bude 
v prevažnej väčšine v rukách hudobníkov. 
. To zname~á _nielen zvýšené organ izačn(! 
u~ohy p~e r1adJtcfov ľudových škôl urne
ma, pokwľ sú hudobníkmi, ale aj plnenie 

429 



umelecka>výchovných úloh, vyplývajúcich ' 
zo základnej koncepcie ľudovej školy u• 
menia. Táto spočíva v komplexnosll ume· 
leckej výchovy. Jednotlivé odbory nebudú 
izolované, ale ich vzájomný styk bude veľ· 
kým prínosom pre výchovu umením. Ako 
príklad stačí uviesť bes~d.y. ži~!·o~ , h?dob
ného odboru, ktoré nnvsllv•a z1ac• · vytvnr· 
ného odboru, alebo výstavky žiacky9h prác 
výtvarného odboru, ktoré vidia aj žiaci 
hudobného odboru. Styčné body _medzi hu· 
dobným a ostatnými odbormi sú mnoho
tvárne a otvárajú ďalekosiahle perspektívy 
komplexnej umeleckej výchovy. · 

Založenie ľudových škôl umenia má svoj 
dôležitý odraz aj v samotnom obsahu vy
učovania hudobného odboru. Učebné plá
ny základnej hudobnej školy sa podrobili 
dokonalej revízii, ktorej výsledkom sú po~
statné zmeny v učebných plánoch. NaJ· 
podstatnejšie je členenie výučby na dva 
cykly, z ktorých l. cyklus pozostáva z prí· 
pravného ročníka pre deti 7 až S-ročné a 
zo základného, spravidla sedemročného 
štúdia pre deti 8 až 15-ročné. V 5.-7. roč· 
níku' sa zvyšuje individuítlne vyučovanie na 
11f2 hodiny týždenne, čo po povinnom 
zavedení od šk. roku 1()62/63 prinesie zvý· 
šenie kvality výkonov v tých ročníkoch, 
ktoré trpeli nedostatkom vyučovacieho ča· 
su. Zatiaľ čo prvý cyklus (základné odde
lenie) sa zameriava na získanie základov 
technickej zručnosti a elementárnych po· 
znatkov hudobnej náuky a intonácie, dru· 
hý cyklus má svoje ťažisko v hre s part· 
nermi, či už v súbore, komornej hre alebo 
v klavírnom sprievode. Vyjadruje to aj 
jeho názov: oddelenie hudobnej praxe. 
Vzhľadom nn veľké zaťaženie žiakov dru· 
hého cyklu na všeobecnovzdelávacej škole, 
možno redukovať individuálne vyučovanie 
hry na nástroji v druhom cykle nn 11/ 2 
hodiny za 14 dní. Obidva cykly sa uzavrú 
záverečnou skúškou. Dôležité je tiež, že 
zvlášť schopní a nadaní žiaci, ktorých ľu
dová škola umenia pripravuje na ďalšie 
odborno-profesionálne štúdium na konzerva
tóriu, môžu mať za predpokladu príslušné· 
ho schválenia rozšírené vyučovanie v ná
strojovej hre v prvom cykle na 2 vyučova· 
cie hodiny v t)•ždni. 

Po úplnom vybudovaní ľ~dových. .škô~ 
umenia treba počítať s trom• katcgor1aml 
žiakov. Najviac bude žiakov, navštevujú
cich· súčasne povinnú základnú deväťročnú 
školu vo veku 7 až 15 rokov. Do literárno
recitačného a dramatického odboru sa bu
de prijímať školská mládež len od 12 rokov. 
Do druhej kategórie patria žiaci vo veku 
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h~Jcl ' i'S ~JtC:v; ·· ktorí navštevujti· ·~kq\y; po
skytujúce ' ~šeobecnE alebQ odborné ;stredo· 
školské vzdelanie, kým tretiu kategóriu bu
de tvoriť pracujúca mládež. Popri p~vne 
stanovenom štúdiu budú ľudové školy u· 
menia organizovať v zmysle svojho posla· 
nia aj rozličné kurzy a výchovné akcie• pre 
dospelých. Hoci výber žiakov sa bude ko
nať predovšetkým podľa preukázaného na· 
dania pre zvolený odbor, treh.a mať · na 
pamäti, že v podstate ide o štúdium záuj· 
mové, a nie výberové (ako príprava na 
profesionálnu dráhu). Táto črta ľudových 
škôl umenia sa bude ich ďalším rozvojom 
neprestajne zosilňovať. Predpokladá sn pre
to že postupným budovaním ľudových 
škôl umenia dôjde aj k prevzatiu terajších 
kurzov hudobnej výchovy pri osvetových 
zariadeniach, v ktorých sa t. č. hudobne 
vzdeláva (bez ohľadu na stupeií nadania) 
časť mládeže, ktorú základné hudobné ško
ly nestačili prijať. 

Základnou otázkou pri budovaní ľudo
vých škôl umenia je .pro?lém počtu. a ~va
lily učiteľov. Predovsetkym sa bu~u ~~sk?· 
vať pre jednotlivé odbory scho~ru ."?.c•telia 
z radov aktívnych umelcov. NaJvyss•a po· 
treba učiteľov sn ukazuje v hudobnom od
bore v ktorom aj doterajšie základné hu· 
dob~é školy zápasili s neprestajnými ~až· 
kosťami pri obsadzovaní učiteľských miest. 
Do r. 1965 by bolo treba dosiahnuť, aby 
počet žiakov ľudových škôl umenia v hu· 
dobnom odbore stúpol z 3 % mládeže vo 
veku 7 až 17 rokov na 5 Ofo. To vyžaduje 
asi 300 nových učiteľov. I keď počítame 
s odstránením niektorých príčin te!'ajšieho 
nepriaznivého stavu, z ktorých na prvom 
mieste možno uviesť neochotu absolventov 
profesionálnych hudobných učilíšť pôsobiť 
na učiteľskej dráhe najmä mimo veľk)•ch 
centier treba mať na pamäti, že potreby 
ostatn;ch hudobnoumcleckých pracovísk 
budú odčerpávať stále stúpajúci počet ab
solventov. Preto je plne odôvodnená požia· 
davka rozšírenia kapacity našich konzerva· 
tórií v Bratislave a v Košiciach a zvä§še· 
nie ich siete aj o konzervatórium v Zili· 
ne. Pritom bude potrebné priviesť k uc1· 
teľskému povolaniu oveľa väčší počet hrá· 
čov sláčikových a dychových nástrojov, 
ktorých sa základným hudobným školám 
nedostávalo. Terajší stav je taký, že aj uči
teľov klavíra a najmä akordeónu je na vi· 
dieku nedostatok. Počet učiteľov bez kva· 
lifikácie sa pohybuje už viac rokov okolo 
30 Of0 napriek tomu, že sa na Slovensku 
zaviedlo v r. 1956 diaľkové štúdium na 
konzervatóriu. Je to priamy dôsledok hla· 

du našich pracujúcich po hudobnom vZ'de· 
lani. ť:elkom novou úlohou bude zabezpe· 
čenie výchovy učiteľov tanečného odboru. 

Úspešný Vývoj ľudových škôl umenia 
bude. do ':eľkej miery závisieť od pomoci, 
ktoreJ sa un dostane od umeleck)·ch usta· 
novizní, škôl, orchestrov a od umeleckých 
sväzov. Veľké úlohy a zodpovednosť čal<á 
pri ich budovaní národné výbory všetkých 
stupňov. Od ich pochopenia a záujmu bu· 
de závisieť materiálne, najmä však priesto
rové zabezpečenie škôl. Hoci školská vý
stavba v najbližších rokoch musí plniť veľ
ké úlohy na úseku 'všeobecno-vzdelávacích 
škôl, bude potrebné postupne vytvárať 
dobré podmienky aj pre činnosť týchto 
škôl. V. záujme jednotného výchovného 
pôsobema budú národné výbory zabezpe
~ovať ~zku spoluprácu medzi ľudovými 
skolam1 umema a ostatnými školami. 

JAROSLAV VANICKY 

Rolland, Beethoven 

Rollandovo veľké dielo dozrelo aj u nás. 
Po štvorročnom tvorivom úsilí eaitorov a 
pre~ladateľov hola dokqnčená záslužná práca 
na Jeho ,,veľkom"1 päťzväzkovom Beethove
novi.2 Naša verejnosť, ktorá sa už od vyda-

l Romain Rolland (1866- 1944) v roku 
1~03 ~dal . neveľkú, znamenite napísanú 
?wgrafm "Z1vot Beethovenov". Naz)"Vame 
J.~ l~ollandov "malý" Beethoven, čím ju od
hsuJe!l"e od monumentúlneho päťzväzkové
ho dJela, k torému hovoríme "veľký" Bect· 
hoven. 

2
. Beethoven - Veľké tvorivé obdobia: 

fŕ o~ Er?iky k · Appassionate - II. Spev 
\ zkľlesema - III. Nedokončená katedrála 
I: IX. symfónia - IV. Nedokončená kate
drála II: Posledné kvartetá - V. Nedokon
čená katedrála III: Fi ni ta comoedia. Pred· 
sl~v k prvému zväzku je datovaný v októ· 
bn Beethovenovho jubilejného roku 1927, 
predslov k druhému zväzku 1937 k tretie
m.u zväzku 1941, k štvrtému a pi~temu bez 
datumu; oba zväzky boli písané v samom 
závere Rollandovho života. V preklade S 
Hanuša (12), 1957) O. A. Tichého (IT 1958. 
III, 1959, IV, 1960), a K. Krausa ('/ 196l 
za redakcie V. Holzknechta celý cykl~s vv
dalo SNKLHU, Praha v Knihovni klasik;v 

·'Myšliehka ľudových škôl umenia sa 
stretla so širokým záujmom celej českoslo· 
venskej verejnosti. Na ich vytváraní a 
zdokonaľovaní sn v budúcich rokoch bude 
podieľať tisíce ľudí. Ich v)•stavba je roz· 
plánovaná na tretiu i ďalšie päťročnice. 
Teraz záleží všetko nn pochopení kultúrJ:\3· 
politického v)•znamu tohto nového typu 
školy. Ide o inštitúciu, ktorá začína síce 
so skromn)=i prostriedkami, ale v živote 
ni1šho ľudu bude hrať významnú, čoraz 
väčšiu kultúrnu a politickú úlohu, nie men
šiu al<o veľké profesionálne umelecké inŠti
túcie. Ľudové školy umenia zaiste nájdu 
pochopenie u všetkých zainteresovaných 
činiteľov. Vstupujú do nášho života akG 
výtvor socializmu pri zbližovaní ľudu s 
umením. 

,' 

život a umenie 

nia prvého zväzku túžila zoznámiť s celým 
Rollandovým Yeľkolepým dielom, sa koneč
ne dočkala vydania tohto monumentu sve· 
tovej kultúry. 

Rolland a Beethoven - nn túto tému sa 
s~ále glosujú medailónky a koncipujú štú· 
d1e -:-. sú skut~čn~71.1 úkazom jedinečnej 
symbwzy. No Die Je to len pomer literáta 
~lebo vedca3 k umelcovi, to by bolo príliš 
uz ke a p loché hodnotenie, 4 ale akési "sply-

ako 4, 5, 7, 8. a 9. zväzok Muzikologických 
spiso': Romaina Rollanda. K tomuto cyklu 
sa prmmo priblížili dve ďalšie Rollandove 
štúdie: "Goethe a Beethoven" (1930, a 
"Beethoven a ženy"; obe štúdie v prekla
de K. Krausa vyšli ako tretí zväzok spomí
nanej edície SNKLHU, Praha, 1956. 

3 
Jlf, '22: "Nikdy to (zaoberanie sa Beet· 

hoveno':ým dielom - J. V.) pre mr'ía ne .. 
b.ola neJaká odťažitá múdrosť ale transfú
~'? krvi. do mojich žíl čarom' jeho hudby. 
fa preniká všetk)<=i cievami tela dostáv:1" 
sa do .. všetkých údov, stú va sa moÚm telom 
?. mOJim m yslením. To j e zázrak ozajstného 
z•vota, ktorý rozum nepochopí." 

~ Lo~s Ar~go~, ~eľkonočný týždeň: " Ro. 
manop1see me Je Iha sudcom, žiadajúcim 
od ľudí, aby skladali účty z toho čo bolo 
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nutie dvoch príbuzných duší", "syntéza ži
votnej lásky", ako sa stokrát popísalo. Sám 
Rolland v svojom úvodnom vyznaní ho
vorí, že prettho, ako aj pre jeho generáciu, 
to bol Ecce homo,5 do istej miery svetový 
umeleck)• názor6 a ohromná sila/ ktorá 
viedla ich duše a srdcia. Dnes je nám cel
kom pochopiteľné, že Beethovenovo hero
ické dielo nadchlo predovšetl"Ým generáciu, 
ktorá sa rozbiehala k smelým spoločenským, 
technickým a, samozrejme, aj k umeleck)•m 
činom. Zatiaľ čo dlho rozpaľovalo celé roz· 
citlivené alebo váhavé spoločenské skupiny 
v 19. storočí, i keď už aj iné diela začali 
m yšlienkove priťaho"ať, celkom fanaticky u
chvátilo mladú spoločnosť nového storočia. 
Fanaticky - no disciplino\'ane ako program, 
ako zástava, za ktorou sa usporiadane a hrdo 
pochoduje. Bola to generácia spriaznená -
tam vyburcovaná pokrokovými myšlienkami 
francúzskej buržoáznej rc\'olúcie, tu kovaná 
na ko\'adline zápasov novej spoločnost i , otvá
rajúcej dvere v predvečer veľkého Októbru. 
Beethoven spravodlivo posmeľoval a utužo
val zdvihnuté ruky na obranu ľudských práv 
a slobody. A aký paradox: vlastne až dnes 
znie jeho hudba tam a tým , ktor)•m bola 
určená. Až teraz našla svoju , ·ýsostnú nápltd 
Teda nic div, že Romain Rolland, jeden 
z najväčších zjavov európskej kultúry, jej 
venuje všetko svoje úsilie, s,·oje umenie, 
svoju lásku, svoje ju:8 tým píše za všetkých 
manifest svojej doby pevnou a povolanou 
I'Ukou. 

Rollandov manifest, to nie sú len slová, 
kúzlom ktorých sa nadchol už nejeden kri
tik, nie sú to iba m yšlienky, citá ty, ktoré 
opájajú a očarujú, ale je to čin, úsilie r ud
stva svojho rodu. Písnť ~ Beethoveno\'i zna
menalo pre Rollanda nielen sprevádza( nús 
jeho dielom, ale rozumieť mu asi tak ako 
životu ; preňho to však zárove{• znamenalo 

ale je aj jedn)= z nich , bytosť dychtiaca 
vedieť, čo bude, vášni,·o sa vypy tujúc:J 
t ýchto individuálnych osudov, hľadajúca 
\'ef kú, ďalekú odpoveď." 

5 P, 18 : "Každé vcľlié obdvbie ľudstv:J 
má takú svoju vlastnú postavu, S\'ojho · sy· 
na bozieho, svoj pra vzor r udstva." 

6 III, 21: "Beethoven sa n 1i stal vodcom, 
ktorý ma strhol do v íru svojich symfó· 
niL" 
' 1 12, 18: "On nic j e pastier, ktorÝ ženia 
pred sebou svoje stúdo, Je to b)•k: ktorý 
kráča v čele S\'Ojho rodu." 

8 Romain Rolland, "Zivot Beetho\'cnov", 
tretie vydanie, SNKLHU, Praha 1956, stra· 
na 46: "Vdečím Becthovcnovi za ncjlcpší 
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písať aj o veľkom mravnom a spoločenskom 
úsilí našich dní. Je to teda vyznanie '1noveka 
dnešných čias. U Rollanda zásadne nemožno 
hovoriť včerajších dní; je príliš zakotvený 
v budúcnosti. Konečne to ani včerajšok nie 
je; nič minulé, náhodilé, cudzorodé, ne· 
progresívne, zaostalé, zastaralé. Všetko, 
myšlienky i zahľadenie do minulosti, 
dýcha jarou slobody, ducha a pokroku. Sám 
Rolland protestuje proti reakčným vrstvám 
spoločnosti a neskrývane, s celým svojím 
srdcom pozdvihuje svoj hlas a pridáva sa 
na stranu pokroku. Kráča v jednom šiku 
s robotníckym ľudom, ktor)• manifestuje pod 
rudými prápormi za spevu Internacionály. 
Preto jeho Beethovena čítajú a budú čítať . 
zástupy tých, čo pochodujú v týchto radoch ; 
a tí ho úplne rozumejú a budú mu rozumieť. 

Rolland je romantik života9 a pravdy, aj 
keď s1,1 doslovne prehrýzal cez ostnaté ploty 
teoretických rozpráv. Teoretický extrakt nie 
je mu v lastný, je mu vonkoncom cudzí a 
možno ho dokonca nenávidí. Ale to nielen 
preto, že je románopisec, i keď Literárny 
prejav môže premeniť myšlienky v obrazy, 
ale aj preto, že proste mysli o umení ako 
súčasnosti, povedzme potrebe života. Vy
hýba sa skrývať život do teorémy, lebo tu 
sa ži\'orí alebo jednoducho umiera. Zato 
však nepodcmiuje teóriu, ale naplňa ju. Vy
rastá na základoch jej stavby, dáva jej 
krídla a vzlet. Jeho Beethoven, lo nic sú 
formulky alebo anal~ticl•á pitva, i keď nás 
sprevádza celým ústrojenstvom skladby, ale 
dynamický i dramatický pohľad (chlad mu 
je cudzí) na tvorivý proces, na jeho vý
znam a zmysel. Apoštol prišiel hovoriť o 
duši a srdci svojho majstra. 

i\Iôžeme si to dobre dokumentovať na 
Rollandovom estetickom poňatí nového ume
nia. Je to pálčivú a stále aktuálna otázka. 
Ak číta Beethovena, vidí zúroveň dnešok. 
A kto by o tom pochybo\'al: " Dnes sa prí· 
liš zabúda, že najdôležitejšie a vlastne ozaj 
nové v umení je to, čo nového sa hovoŕi, a 
nie to, ako sa to hovorí. Na tom ako, prav
da, tiež zále~í. a to t)'lTl viac, že u najväč· 
šieho umelca celkom zodpovedá tomu, čo 
hovorí! Keď teda to, čo hovorí, je nové a 
niekto nepozná, do akej miery je pôvodná aj 

část sama sebe. A m yslím, že tisíce pokor
ných lidí ve všech zemích mu vdečí za 
útechu, za životní silu a - nei·eknu pl1mo 
za č istotu srdce a za pmvdu (neboť kdo 
z nás si muže lichotit, že je získal?), ale za 
žhavou touhu po téchto vrcholcích a jejich 
ncposk\'rnčném dech u." 

g II, 30: " Mierou umenia je človek." 

form~, ktorú umelec použil, nevie sa dívať. 
FormajisJ,ickej kritike vôbec vyčíľam zo všet
kéh~ najviac .nie to, že sa ~ridŕža iba formy , 
nic ze na neJ obmed;:;ene lipne ako červ na 
kôre a n.evidí nič iba ten kúsok nejakej po
drobnosti, ktorý ohlodáva." A myšlienku u
zatvára: "Vynikajúca kritika estetických fo
riem je schopná obsiahnuť dielo i tvorivého 
ducha zároveň. " 10 Otázky formy ho stále 
vzrušujú, a tak sa k nim - u Beethovena 
sa tomu nemožno vyhnúť - stále vracia. Pí
še tu i estetiku foriem ; aká aktuálna je prá
ve dnes .. Vš~mnime si jeh? myšlienky: "Ziad
na estetteka forma me Je ľubovoľným vÝ
tvorom neviazaného ducha, i keď by z~
m~ela, sotvaže . sa. zrodila. " 11 "Objektívna 
k rasn formy me Je bez výraznosti všetko 
záleží na tom, aby umelec bol pán~m citu 
aby cit získal neosobné formy, aby mal hod~ 
notu nezávislú od prchavého okamžiku duše 
a aby ďalej žil stavbou, spočívajúcou na 
samých zálionoch prírody a na umcleck)·ch 
formách, k toré vznikli. " 12 Bojuje teda ne
komprom.isne za jedn?tu obsahu a formy po
dľa noveJ pokrokoveJ estetiky. 

.~ni s. otázkami obsahu v hudbe pri pri
bltzova.m Beethovenovej hudby sa nemožno 
vysporiadať bez vážneho zamyslenia: Bee
thovenov.ským zázrakom je, že poetická 'kres
ba ~a nikdy nedostane na inštrnmentálnc 
tka~nvo ako čosi mimohudobné. Tvoria spo
lu Jed~? telo, ~elíšiace sn od seba, nemajú 
teda mc spolocné s programovou hudbou 
K to hovorí o program~() (tam, kde nic je _: 
pozn. J. V.), hovorí o vtieraní sa a zube
raní prvého miesta zvonku. U Beethovena 
všetko prichádza z vnútra z hlbín hv-
ť " 13 Ak' . k , ' . • Ja · ·: -~ J~ to ·ruta lekc1a pre vysvct-
! ?vacov! Ak~ su to veľké slová, oslobodzu-
JUCe nazerame na umenie z tém mimohu
dobných infikácií! 

No pokračujme, aby sme poznali R ollan
dovo n:yslenie ~ základných problémoch. 
!~d~ este aspon d ve lekcie. "Je veľkou 
!luztou h~d~bníkov, ak si myslia, že látka 
tch umm;ua Je úplne odlišná od látky iných 
umcleckych odborov. V ľudskej tvorbe niet 
uzavretýc~ svet?v, niet podstaty, ktorá by 
bola. cudzia P?astate, ktorá vytvára cudziu 
plan~tu, ako su povetrone, čo spadli z iných 
pl~n?t·. ~?dst~ta všetkých umení je tá istá 
~ JeJ . ust lun Je uskutočniť harmóniu (ktorá 
J~. naJ.?okonalejšou ~ormou zvládnutia vecí) 
l ) m, ze bytosť svoJim vlastným spôsobom 

IO J2 90 
11 u' 21 
12 n: 111 
13 IV, 61 

r~aguje na svoje prostredie. Toto reagovanie 
~a mení podľa strún, na ktorých sa hrá, ak 
~de o zvu~, ~lov?, tv~r, farbu atď., ale vždy 
Je l? ten Jsty nastrOJ a zúkony hry sú rov
nake. Ak to hudobník nevidí, ak si prisu
d zuje akési výnimočné postavenie (a každé 
umenie. sa domnieva to isté), je to tým, že 
sa stavm do stredu svojho umenia a mimo 
ume1ú ostatných. Yidiac ostatné umenia ·len 
zvo1~ku, nepozo~ujc hu~bu, ktorú existuje 
v. zukla~och poezte, maltarstva a ostatných 
vytvarnych odborov." 14 A ešte niekoľko oso
bitých poznámok o vzťahu umenia ku sku
t~čnosti: " H udobníci majú sklon (ako ro
bievajú všetci odborníci v umení) obmedzo
vať široké. a mnohoznačné pole ducha na 
pole ~stell~y a techniky svojho umenia. 
N_echcu pnznať dôležitosť dejinám, či už 
súkromnym ale~? všeobecným, dejinám u
melcov alebo deJinám spoločnosti. Zdá sa im 
čí~s! shívnym vytvoriť si svojou hudbou 
a~us1 aut~km, akýsi . nový kozmický sys
tem, ~tory sa spravuJe jedine svojimi zá
konnu. Vylučujú zo svojho rozboru hudob
n.ých foriem všetky psychologické a histo· 
rJCké zložky ako čosi cudzie. " 15 

. Zámerne sme volili pohľad na všetky cit
hvé. a .~účo~é problémy, o ktorých sa naj
oh?.J.VeJSle diskutovalo, kde sa nnjkontrnst
n_CJSie vyhra1iovali s~anoviská: obsah, forma, 
~~~ka. a v:dah umcma ku skutočnosti, kri té
na ';'Ykladu. Vo všetk)•ch prípadoch - prav
~a, 1. v mnohých ďalšieh - sa Rolland p re
JaVUJe ~o pokro~ový mysliteľ, ktorý ne
kompromJsne . a s. IStotou odhaľoval pravdy. 
Jel~o prcdnostou Je, že Yedcl zanietiť a v žia
~~ Jeh~ presvedčiv)•ch vysvetlení sa celá ple
E•da Jeho pokračovateľov dostávala na po
krok_ov~ stanovi~ká, je. teda celkom pochopi
teľne,, ~e mnolu z m ch dnes p racuj 1í ako 
marxtsll. 

Si~a Roll~dových prejavov nie je mysli
teľna bez VIacerých subjektívnych exkur
~ov. Tým nemyslím osobitý literárny pre
Jav alebo konštrukciu diela, lež niektoré ná
zo~y, v. ~t?r~ch. sa R~ll~nd nedostal ďalej 
nez p~zllJvisttcki myshtcha jeho doby. 1'az· 
ko tot1ž prekonáva! kritický realizmus kto
rý mu nedovolil domyslieť niekt.oré zák,ladné 
o!á~ky. B~la to azda metafyzická psycho
l?gia, ktoru J?U eš~e pomohol zvýrazniť jeho 
Li.terárny preJav; tykula sn iba otázok mimo
žn:otnej existencie, i keď len v niektorých 
Prl!~ado~h .. Nápadné je aj Rollandovo použí
v~rue b!blickych obrazov a výrazov, a to 
melcn literárne, ale aj obsahove. A s tým 

14 IT, 23-24 
15 II, 19 
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súvisí a j pomer k náboženst'o-y.. U . Rollanda 
tu" rozhodne nenájdeme žiadnu myšlienkovú 
rovnováhu. Raz· je to kritika, odsúdenie, ino
kedy úcta, výzva a zvláštne v-yznanie. Pri
tom však nič neuprednostiioval - to Rolland 
ani neznáša - pridŕžal sa skôr geniálnej 
improvizácie, hoci vždy vedel, čo chce. 
U takého pokrokového mysliteľa je až nepo
chopiteľné, ako sa nevedel vyrovnať s otáz
kou Beethovena a boha 16 a ako niektoré 
Beethovcnovc v)Toky dosť jednosmerne zne
uži!.17 Napríklad citové v)•levy, znaky spo
ločenskej konvencie, keď používame v")·razy 
z náboženskej terminológie, neznamenajú 
ešte svätuškárstvo. Je síce pravda, že aj 
Beethoven bol v svojom diele inšpirovaný 
náb oženskými m otívmi, ich hodnota však 
nespočíva v tom, čo majú z náboženskej 
idey, ale v tom, čo načerpali zo života. 
Rolland, ktorý Beethovcnov pom_cr um~
nia k životu veľmi správne .stopuJe, nevie 
toto dosť presne rozpoznať pri Beethoveno
vej Slávnostnej omši, ako ani v jeho výro
koch. Napriek všetkým skreslen)= obha
jobám zo strany veriacich j e pre Beetho
vena typický okamili v hodine jeho smrti, 
keď pri zalrrmcrú, vyburcovaný z. agónie, 
dvíha zaťatú hroziacu päsť proti nebu: tu 

• l& V, 137: .,Y z{tkladoch i na vrchole 
Beethovenovho umenia a duše je boh." 

17 pozri napríklad V, , 137 a ďalej. 

je akési životné resumé jeho vzťahu k ná
boženstvu.~ K pravd~ sa treba prehrýzť cez 
všetky dobové konvencie. To Rolland síce 
vedel ako málokto, predsa však na mieste, 
kde mal ukázať veľkú silu v mene svojho 
pokrokového vyznania, upadol, túto ranu 
však nové pokolenia veľkých dneškov a 
zajtra jškov r a!Iko zacelia. 

Každá láska časom mení svoju tvárnosť ; 
aj veľká láska, ktorá sa stáva trvalou celq
životnou sprievodkyľíou. J e zrejme rozdiel 
medzi Rollandovým mladistvým vzplanu
tím v "malom" Beethovenovi a zrelým po
hľadom "veľkého" BeeJhovena. Bol lo však 
vždy Beethoven, ktor)• viedol jeho víťaznú 
ruku umelca-literáta. Sám to viackrát zdô
raznil v svojich "Pamätiach a spomien
kach". Tak nachádzame Beethovena i v 
jeho slávnych románových freskách, najmä 
v "Jánovi Krištofovi", ale aj v "Očarenej 
duši" a inde. A naopak, možno povedať, 
že tieto literárne veľ diela tiež formovali a 
ujasiiovali Rollandov vzťah k životu a u
meniu - teda i k Beethovenovi, oslobodzo
vali ho zo zajatia romantických pazúrov a 
boli kovadlinou, na ktorej dozrievalo Rol
landovo životné credo - Beethoven. V tej
to súvislosti nemôžeme nespomenúť Nejedlé
ho a jeho Smetanu. Veď Nejedlého Sme
tana i Rollandov Beethoven sú krása, ume
nie, život-boj, revolúcia, víťazstvo. Víťaz
stvo pravdy - zrodené na úsvite novej kul
túry nového ľudstva. 

SALZBURG 1961 

Na svete sú rôzne mestá: pekné, menej 
pekné, rázovité, zaujímavé, všedné ... , nie
k toré majú svoje zvláštne črty, osobité, 
len im vlastné čaro, ktoré ich robí púta
vými, milými, blízkymi človeku túžiacemu 
po poznávani nového a krásneho. Jedno 
z takých miest je Salzburg. Má zvláštne 
čaro a vlastnosti, ktoré mu získavajú ne
všednú obľubu. Má krásne prírodné pros
tredie; obopínajú ho hory, prví poslovia 
alpských velikánov; v rieke Salzachu, pre
tekajúcej mestom, vidno farbu hôr, zeleií 
lesov, šeď brál s priezračnosťou alpských 
bystrín. Utešené parky udržuje v jarnej 
sviežosti hojnosť vlahy. Panoráma starého 
mesta s hradnou pevnosťou, s katedrálami, 
zámkami, dýcha slávnou históriou. Hudbu
milujúci svet si ctí v tomto meste rodisko 
veľkého génia W. A. Mozarta. Salzburg j e 
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dôstojným pamätníkom svojho veľkého 
rodáka, je ozaj mestom hudby, kde sa 
zbiehajú návštevníci z celého svela, aby 
si na slávnostnom tradičnom festivale vy
počuli najmä diela tohto majstra, no aj 
iných skladateľov v predvedeni popred
ných interpretov. Počas festivalu je toto 
mesto zvlášť slávnostne naladené, prikráš
lené; všade je rušno, je tu plno cudzincov, 
mesto sa hemží autami najrôznejších zna
čiek; večer čo večer sa vypredané sály 
ozývajú potleskom. (Primerane "krásne" 
sú aj ceny lístkov, "slávnostnejšie" sú ce
ny ubytovania a stravy.) 

Salzburg disponuje veľkými možnosťami 
umiestnenia festivalových podujatí. Na pr
vom mieste treba spomenúť v minulom 
roku otvorený Festspielhaus. Táto budova 
robí česť tým, ktorí sa podieľali . na jej 

kreácii. Veľké javisko, vybavené najmoder
nejšímí: technickými p'tostriedkami, výbor
ne akusticky riešená sála, výtvarná výzdo
ba všetkých miestností tvorí ozaj dôstojný 
stánok umenia. Okrem tej to budovy a sta
rého Festspielhausu konajú sa festivalové 
podujatia ešte na rôznych iných miestach: 
v prírodnom divadle Felsenreitschule, na 
námestiach (pred Dómom), na nádvoriach 
(Rezidencia), v Mozarteu, v aule Akadémie, 
v chrámoch, atď. Všetky tieto miesta sú 
priliehavým prostredím, ktoré pomáha vy
tvárať vhodnú atmosféru. 

Tohoročný Salzburgský festival (26. VIII. 
až 31. VIII.) v zmysle svojich tradícií mal 
na programe predovšetkým diela W. A. 
Mozarta a klasickej hudby vôbec. Okrem 
toho boli do· programov zaradené aj sklad
by Schumanna, Brahmsa, Brucknera, R. 
Straussa a i. Spomedzi siedmich opier, za
radených na festival, holi štyri Mozartove 
(Idomeneo, Cosi fan tutle, Don Giovanni 
a Únos zo Serailu), ďalej Verdiho opera 
Simone Boccanegra, Straussov Gavalier ~ 
ružou a konečne premiéra opernej novinky 
Das Bergwerk zu Falun od Hudolfa Wag
nera-Régenyho. Tento nemecký skladateľ, 
ktorý už má za sebou niekoľko opier (Die 
Biirger von Calais, Johanna Balk, Pro
metheus a i.) vybral si pre novú operu 
ako literárny podklad rovnomenné dra
matické dielo známeho libretistu - spolu
pracovníka R. Straussa - Huga von H off
mannsthala. Hoffmannsthal písal túto drá
mu podľa prvkov starej severskej povesti 
v r. 1895 ako 25-ročný; mala mať 5 dej
stiev, ale sám sa kriticky postavil k tomu
to dielu a nechal len jedno dejstvo. Ostatné 
nedal ani vytlačiť a tak uzreli svetlo sveta 
až po jeho smrti. J e to romanticky motivo
vaná dráma s hlavným hrdinom bé~
útešne a bezcieľne · putujúcim životom, 
Elis je štvaná bytosť, večne nespokojná, 
hľadajúca. Za východisko a vykúpenie 
považuje smrť. Hľadá k nej cestu. Zjaví sa 
mu v podobe "kráľovnej hôr" (Bergkôni
gin - kráľovná horského podzemia), kto
rá ho však· nemôže hneď u seba udržať , 
lebo je ešte príliš spätý · s tými tam dole, 
na zemi, ale príde čas, keď si preiiho 
pošle svojho posla. Zatiaľ mu káže isť do 
Falunu, kde sa má stať baníkom. Všetky 
prírodné a nadprírodné sily mu pomáhajú, 
aby sa tam mohol čím skôr dostať. Vo 
Falune vstúpi do služieb majiteľa štôlne 
a s jeho dcérou prežije posledné pozemské 
šťastie. V svadobný deň však príde posol. 
Elis · odíde, aby sa viac ·nevrátil a v bez
útešnom žiali zanecháva svadobných hostí 

i svoju nevestu. 'I'ažko povedať, prečo si 
skladateľ vybral práve toto dielo na zllU
dobnenie. Je to literárna dráma, neživotná, 
rozsiahla, kde ťažiskom sú rozjímania, fi
lozofické úvahy; problematika dnešku ver
mi vzdialená, s malou dávkou dramatizmu 
na tak širokej ploche. Wagner-Régeny sa 
inšpiroval predovšetkým I. dejstvom. Pre 
ostatné styri mu zostalo, i pri pôvodne za
mýšľanej rozsiahlej koncepcii (4 a pol 
hod.), pomerne málo miesta. Režisér Paul 
Rager z takmer hotovej partitúry veľa vy· 
škrtal (čím sa opera skrátila na 2 a pol 
hod.) . Robil lo v snahe "zvýrazniť sub· 
stanciu drámy"; takto sa dielo od pôvod
ného zámeru dosť vzdialilo a kritika sa ču
dovala, že skladateľ proti týmto zásahom 
režiséra neprotestoval. 

Hudobná stránka opery toto slabé libre
to nijako "nevytrhla". Skladateľ si zvolil 
12-tónovú kompozičnú techniku - "ma~bu 
šeďou na šedý podklad"; vokálne party sú 
komponované ako Sprechgesang. Aj keď sú 
lu zaujímavé, dobre znejúce miesta, i svie
že nápady a m yšlienky, inštrumentačno
farebná vynaliezavosť, všetko sa stráca a 
utápa v celkovej šedivosti a nevýraznosli. 
Poslucháč odchádza z preds tavenia rozčaro
vaný, apatický a znudený. Je zaujímavé, 
prečo padla voľba jedinej modernej opery 
festivalového programu práve na toto die
lo, ktoré ani tematikou - a konečne ani kom
pozične - neslpnilo požiadavky kritéria mo
dernosti (ak ono malo byť pri výbere roz
hodujúcim). Možno očakávať, že na takýto 
festival sa môže dostať skutočne reprezen
tačné dielo súčasnej opernej tvorby; keby 
ním malo byť toto, súčasná operná pro
dukcia by bola v nie závideniahodnej si
tuácii. 

Všetky opery (okrem Únosu zo Serailu) 
naštudovala Viedenská filharmónia pod tak
tovkou dirigentov: Herberta von Karajana 
(Don Giovanni), Karla . Bôhma (Cosi fan 
tutte, Gavalier s ružou), Ferenca Fricsaya, 
G. Gavazzeniho, I. Kertesza a H. Wall
.berga. Medzi sólistami sme sa stretli so zná
mymi menami (E. Schwartzkopf, Ch. Lud
wig, G. Sciutti, O. Edelmann, T. Gobbi, 
G. Tozzi a i.). 

Z opier sm e okrem uvedenej novinky 
mali možnosť vidieť Gavaliera s ružou v 
titulných úlohách s E. Schwartzkopf, Ch. 
Ludwig, O. Edelmannom, v réžii R. Hart
manna. Hudobné naštudovanie K. Bohma 
bolo na vysokej úrovni. Nad vyrovnané 
.výkony sólistov vynikal výkón .Ch. Ludwig, 
ozaj ta lentovanej speváčky' s krásnym hla-
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sovým materiálom a citlivou muzikálnos
ťou. 

Aj symfonické koncerty najviac saturo
, ·ala Viedenská filharmónia (dostalo sa jej 
patričného uznania za zásluhy o tento fes
tival - účinkuje na ňom každoročne od 
r. 1926 - udelením festivalovej ceny 1960, 
zlatej čestnej medaile), viac koncertov ma
la aj drážďanskú Staatskapelle. Okrem 
týchto dvoch orchestrov účinkovali miestne 
orchestre komornejšieho obsadenia, najmä' 
na Mozartovských matiné, serenádových 
večeroch a na koncertoch duchovnej hud
by. Ako dirigenti koncertov sa pri dirigent
skom pulte v ystriedali: K. Bohm, M. Ca
radis, F. Fricsay, H. v . Karajan, J. Keil
berth, F. Konwitschny, J . .Messner, K. 
J\.Iiinchinger, B. P'\umgartner , W. Sawalisch , 
G. Szell, C. Schuricht a i. 
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Z orchestrálnych koncertov sme počuli 
drážďanský orchester pod taktovkou K. 
Boh ma s programom: Mozart: jednočasťová 
Symfónia-ouvertura G Dur, Husľov)• kon
cert A Dur so sólistom Nathanom Milstei
nom a VII. symfónia E Dur od A. Bruck
nera. Tento koncert bol významný i čo 
do v)•beru programu, i čo do úrovne in
terpretácie. Sólista je známy husľový vir
tuóz so sýtym tónom nástroja, s tempe
ramentnou hrou a ozaj obdivuhodnou tech
nikou. Dirigentská osobnosť K. Bohma, 
citlivého muzikanta, sa plne prejavila v 
Brucknerovej symfónii, kde nie je pre in
terpreta tak ľahké postihnúť a podať čo 
najplastickejšie myšlienkový obsah, monu
mentálnu stavbu a vo veľkých plochách 
udržať dramatické napätie. Dirigentovo po
chopenie a podanie symfónie bolo ozaj 

premyslené, muzikantsky precítené a malo 
úmerne hlboký účinok nn poslucháčov. Tiež 
orchester sa vypol k pozoruhodnému vý· 
konu. 

Zostavenie ďalšieho programu koncertu 
s Viedenskou filharmóniou bolo trochu za
rážajúce: Schubertova Symfónia h mol Ne
dokončená, Rnchmaninov: Klavírny koncert 
c mol, Brahms: l. · symfónia c m ol, teda 
diela hodne obohrané a ich spoluzarndenie 
do jedného programu nerobilo česť prog ra· 
movej dramaturgii festivalu. Koncert diri· 
goval mladý, nesporne talentovaný diri
gent H. Wallberg, ktorémú zverili aj na
študovanie spomínanej opernej novinky. 
Bol azda príliš zaťažený: hudobné naštu
dovanie novej opery nn jedno počutie ťaž
ko posúdiť, ťažko povedať, či dirigent vy
ťažil z partitúry všetko, čo sn dalo, či zostal 

sÍarobylý Salz
burg, cleiisko Sal:;bur.gských 
hudobných slávností 

dtelu meco dlžný. Z počutého možno kon
štatovať, že si s prípravou dal prácu, ve
noval sa dielu so všetkou zodpovednosťou 
a svedomitosťou. Jeho koncertu však mož
no všeličo vyčítať; aj orchester, ktorý si 
zachoval obvyklú výšku svojich výkonov, 
bol by mohol lepšie uplatniť svoje vysoké 
kvality. Sólista Shurn Cherbssky zahral 
sólový part s temperamentom a virtuózne, 
i efektne (vedel si získať neúmerne dlhý 
potlesk premyslenou "choreografiou po
klôn") . Pri porovnaní týchto dvoch kon
certov, čo do reagovania publika, bolo vi
dieť, že vo festivalovom obecenstve (ne
chcem generalizovať, ale na týchto koncer
toch sa to tak javilo), je početná časť snob
ského publika, ktorá sa vie dať strhnúť 
k búrlivým ováciám rôznymi faktormi. 

Viera Donovalov6 
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Dojmy :z Medzinárodnej súťaže mladých operných spevákov 
• J 

(Sofia 26. 6. - 12. 7. 1961) 

· Keď cestujem do cudziny, trápi ma ne
istota, či tam nájdem to, čo som si už 
dávnejšie vysníval podľa literárnych pred
lôh. Vždy som rád prežíval romantický 
život s hrdinami spisovateľa Ivana Vazova. 
Zžil som sa s bulharskými junákmi, ktorí 
bojovali za slobodu ujarmeného národa tam 
kdesi v temravách bulharských hôr. Spie
vali piesne rezké i plné zádumčivosti a 
iskrenných nálad, tancovali ľudové tance, 
závodiac s prudkosťou vetra . . . Oduševňo
vali ľud za svojeť a domovinu, za slobodu. 
Moje sny mladosti sa premenili nal"sku-
točnosť. ' 

Bulharsko . . . Sofia . . . more . . . V Sofii 
som sa vôbec necítil ako v, cudzine, naopak, 
veniec hôr, ktorý ju obkľučuje, pripomína na
šu Bratislavu. Ešte lepšie som sa cítil, keď 
prišiel k nám (v našej v}'Prave boli: spe
váčka-pedagogička Frant. Krysová a J. 
Jindra z Prahy, kým doc. M. Budiková, 
doc. Vavrdová a traja naši súťažiaci: J. 
RudoUová, Vl. Krejčík z Brna a J . Kachel 
z Prahy boli v Sofii už deň pred nami) 
prof. dr. Andrejev, veľký priateľ česk9slo
venskej hudby a umenia. 

V sofijskom Sväze bulharských skladate
ľov, ktorého sme boli hosťami, sme našli 
najúprimnejších priateľov, či to už boli 
Stojan Petrov, V. Draganov, F. Kutev alebo 
D. Zenginov. Nedožičili nám byť iba po
zorovateľmi na Medzinárodnej súťaži mla
dých operných spevákov, ale umožnili nám 
(hoci len na pár dní) užiť toho, čoho má 
Bulharsko dostatok: mora. Prezreli sme si 
aj viaceré historické pamiatky. 

Samotná súťaž - prvá tohto druhu v 
Sofii - bola od prvého dňa veľmi zaují
mavá a vniesla do sofijského a vari aj do 
celého bulharského hudobno-speváckeho ži
vota, najmä operného, veľké oživenie. Od
rážalo sa to potom (hlavne v Sofii) i v spo
ločenskom dianí od rána do neskorých 
nočných hodin, a to i napriek horúčavám. 
Predpoludním i večer boli skoro denne 
operné predstavenie. Sála bulharského do
mu bola denne zaplnená poslucháčmi, 
zväčša mladými, ktorí s veľkým záujmom 
počúvali výkony súťažiacich spevákov a 
speváčok. 

Treba poznamenať, že ani usporiado,teľ
stvo súťaže - ministerstvo osvety a kuitury 
- a ostatné zložky bulharského kultúrneho 
života, ktoré boli členmi organizácie súťaže, 
nerátali s takým záujmom. Spevákov prišlo 
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vyše sto (Austrália' - 3, Rakúsko - 1, 
Anglicko - 2, Argentína - •( Bulharsko 
- 11, NDR - 3, NSR - 5, Grécko - 3, 
Taliansko - 8, Juhoslávia - 5, Irak - 1 
Spanielsko - 2, Poľsko - 12, Rumunsk~ 
- 7, USA - 11, SSSR - 12, Maďarsko 
- 8, Juhoafrická Únia - 1, Japonsko - 2, 
CSSR - 3·' a ostatní z iných krajín). Bol 
to výkvet mladej speváckej opernej gene
rácie. ' Na niektoŕ~ch členoch bolo badať, 
že už majú koncertné i divadelné skúse
nosti. Mnohí z nich sa ešte budú vyvíjať, 
irli sa o krátky čas stanú ozd11bami sveto
vých javisk. Rozumie sa, že pri tejto roz
manitosti bolo zaujímavé pozorovať rozličné 
spôsoby spievania - speváckej školy, . mie
šan)• výber repertoáru, rozličný tempera
ment speváckeho ; a hereckého prejavu. 

Umelecká porota súťaže bola zložená z 
20 členov a jedného predsedu, bol to ria
diteľ bulharskej Národnej opery v Sofii 
Dimitrij Petkov. Clenmi poroty boli vcelku 
veľké svetové hudobné a pedagogické ka
pacity, zväčša divadelíiíci, slávni speváci a 
dnes už aj spevácki pedagógovia: Toti dal 
Monte - Talíansko, Valeria Baršová -
Moskva, Sofia Preobraženská - Leningrad, 
·Eva Brandrovská-Turská - Varšava, Uchi
da Ruriko - Tokio, Dimitrij Uzunov -
Sofia, Ilia Josifov - 'Sofi~ Dragan Kardjiev 

· - Sofia, Georgij ~latev-t;erkin - Sofia, 
Asséne Najdenov - Sofia, Petre Stefanescu
Gôanga - Rumunsko, Camille Maurane -
Paríž, Nikola Cvejič Belehrad, J éliu 
Míntschev - Viedeň, Bernard Keef - An
glicko, dr. Karl Schubert - Nemecko, Jo
zef Witt - Viedeň, Jaroslav Krombholz -
Praha, Pál Varga - Budapešť, Veneline 
Krestev - Sofia. 

Súťažiaci boli rozdelení do troch kôl. V 
prvom sa nemuseli zúčastniť tí, ktorí už boli 
odmenení l. cenou na inej súťaži. Súťažili 
iba v II. · kole. Kandidát musel zaspievať 
pieseň a áriu tak v 1., ako i v II. kole. 
Výborný absolvent II. kola sa dostal do 
III. kola, v ktorom absolvoval celovečerné 
operné predstavenie. Porota v l. a v II. 
kole nevidela,. ·iba počula súťažiacich a 
hodnotila ich len podľa hlasu, až v III. kole 
videla a počula ich výkony na . j avisku 
sofijského operného divadla. Do konečného 
kola sa dostalo iba 21 spevákov, z ktorých 
traja dostali prvé ceny, šiesti druhé a šiesti 
tretie, ostatní boli odmenení. Z našich spe
vákov sa do III. kola dostal Vl. Krejčík 

a spieval Pinkertona z Pucciniho 
Madam~ Butterfly. 

1 
op,ery ~_,_Y<\"iali v prchestri, sbore, balete i u sólis

. Repertoár súťažiacich bol pomerne jedno
straQn)• a por,ota bola s ním, zdá sa, spo
kojná. Doli to síce piesne ro~ličného žánru, 
ale pokiaľ išlo o árie, ,ich výber bol chu
dobný: talianske opery, najmä Puccini a 
Verdi; vari ani jedna skladba od súčas
ného skladateľa. V piesňovom odbore ne
odznela väčšina piesní v koncertnom ,slo
hu, ale operisticky. Máloktorý ,sP,evák za
choval štýl toho-ktorého skl~d~teľa, spo
liehal sa na vybrúsené "výšky", a to najmä 
u tenorov a sopránov, ~~. aj u iných hla
sových timbrov. Nezáležalo na celkovom 
prísnom slohovom podaní, skôr na arióz
nom alebo duetovom. Napr. mnohým pred
staviteľom chýbala základná dramatická 
zložka v áriovom a tobôž v ,pivadclnom 
prejave. To bolo veľké mínus celého vnú
torného poňatia súťaže, .. že ·~a neprihliadalo 
na takú základnú zložku v o p e r e. V bu
dúcich ročníkoch súťaže sa budú musieť 
sprísniť kritériá, ak nemá dôjsť k j ej zne
hodnoteniu. Vyskytli sa totiž prípady, že 
člen poroty spieval so súťažiacim (a ne
bolo to nevyhnutné) - a mladý spevák 
o celú triedu prevyšoval n<jl javisku svojho 
posudzovateľa, čo, prirodz~ne, kritické bul
harské obecenstvo dalo v.eľmi jasne na
javo. Tento handicap nevrhäl dobré svetlo 
na jednotlivca, ale ani na celú porotu. 
Vcelku však bola súťaž organizačne dobre 
zvládnutá, malé nedopatrenia, ktoré sa vy
skytli, sa dajú ľahko qdstrániť. Ide napr:. 
o samotné obecenstvo, Ktoré najmä počas 
I. a II. kola bude musieť krotiť svoj tem- , 
perament, aby sa speváci mohli koncentro: 
vať pred výkonom na pódiu a neboli vy
daní napospas hluku, smiechu, šuchotu atď. 
Keďže išlo zväčša o mladé obecenstvo, bo
lo potrebné poučiť ho a upozorniť, čo sa smie 
a čo nesmie (napr. tlieskať po výkone alebo 
po výške). 

Nebola to popravde iba súťaž mladých 
operných spevákov, ale i zaťažkávajúca 
skúška bulharskej sofijskej Národnej ope
ry, a to najmä počas III. kola .. v dľíoch od 
4. 7. do 12. 7., keď vo väčšine prípadov 
bývali denne dve operné predstavenia (pr
vé dopoludnia o 11. hod. a druhé večer o 
19. hod.). Bol to pre operný súbor sofij
skej opery mimoriadny výkon, ktorý vy
žadoval vypätie všetkých síl nielen ume
leckých, ale i technických a administratív
nych zložiek, najmä ak vezmeme do úvahy, 
že bol koniec sezóny a viaceré diela neboli 
už d lhši čas na repertoári. Tým sa vari dajú 
ospravedlniť viaceré chyby, ktoré sa obja-

tov a vo výprave, ktorá vo všeobecnosti 
ostáva veľa dlžná súčasnému javiskovému 
stvárneniu. Pravda, pokiaľ išlo o celkovú 
umeleckú úrovCii niektorých opier, treba 
poznamenať, že veľa záviselo od umeleckej 
potencie a "požadovačnosti" voči účinku
júcim zo strany dirigento\·. (Napr. predsta
ve.nia národného umelca As. Najdenova 
mali Yždy vysokú umeleckú úrovCii!) U ta
kého kvalitného operného divadla, ako je 
sofijská opera, prekvapuje, že má dosť 
jednostranný repertoár, ktor)= vychováva 
i obecenstvo. Je tu všeobecným zvykom, 
že každá novosť sa musí prebojovať. Sú
diac aj podľa r ozhovoru s divadelnými 
činiteľmi, v sofijskej opere sa novinkám 
vyhýbajú, takže speváci i obecenstvo sa 
len · ťa:lko vyma1iuje za zajatia ta lianskeho 
repertoáru, Veľmi by sme však krivdili 
bulharskému obecenstvu, ak by sme pred
pokladali, že nevie byť kritické. Naopak, 
až veľmi dobre rozozná plevy od zrna, a 
to nielen u hosťujúcich, ale hlavne u vlast
ných spevákov. 

Zo spomínaného jedn ostranného reper
toáru vyplývalo, že všetky predstavenia ta
lianskeho repertoáru boli vopred vypreda
né. No pri predstavení Mozartovej "Carov
nej flauty" nebolo už hľadisko preplnené, 
i keď účinkujúci umelci podali krásny vý
kon a dobrá bola i réžia a štýlová výprava. 
Orchestrálny part pod vedením As. Najde
nova znel brilantne. Bolo to predstavenie, 
ktoré malo vcelku vysokú umeleckú úro
veľí, prevyšujúcu Traviatu alebo Toscu. 
Nemôžem nespomenúť, ako rušivo pôsobia 
naturalistické doplnky scény so striekajú
con vodou, ktorú divák nevníma už iba 
zrakom, ale ponad hudbu - aj sluchom. 
Sofijská opera má veľa moderných tech
nických vymo:leností, zdá sa však, že nie 
sú v plnej ·miere využívané. (Napr. zadný 
horizont ostáva stále rovnako osvetlený, 
takže pripomína modrú látku a celkove vý
prava stráca na plastike a obohatení vizu
álnosti diváka.) 

Bulharská opera má veľa dobrých, až 
znamenitých spevákov, ale tí účinkujú v 
zahraničí. Keď spievajú doma, je to pre 
obecenstvo vždy sviatok. · 

Skoda, že sa na súťaži nezúčastnili naši 
mladí speváci, mohli určite získať veľa 
dobrých a potrebných skúseností. Rozhod
ne hp.de treba pouvažovať o reforme našich 
súťaží doma a vysielať do cudziny čo naj
Yiac spevákov, ahy nám robilo dobré meno 
v zahraničí aj spevácke umenie. 

Stefan Hoza 
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K letnému festivalu komqrnej hudby 
Bratislava si este stále nenašla intímny 

vzťah ku komornej hudbe. Príčiny možno 
hľadať azda v tom, že komorná hudba j e 
pre poslucháča jedný m z "najťažších" hu
dobných žánrov. Chýba jej farbitosť orches· 
trálnych zvukov i orchestrálna škála zvu· 
kovej intenzity . Tie~ nenarába ľudským 
hlasom, ani slovom. Učinky komornej hud
by sú viazané na pohybové a v ýrazové 
možnosti nástrojov, ktoré sa veľmi často 
líšia od seba len nepatrným rozdielom ko
loritu, na dôvtipnú väzbu a harmonické 
efekty, na duchaplnosť práce s tcmatick)"1Tl 
materiálom. Skrátka, komorná hudba v y
žaduje aktívny, tvorivý posluch. To·'Všetko 
sú predpoklady , ktoré možno najistejšie na
dobudnúť len vlastnou hrou, vlastnou (aj 
keď len amatérskou) komornou praxou. V 
staršej Bratislave chodievali na komorné 
koncer ty - ak lesklé m eno niektorého sú
horu n evylákalo aj snobov z ich meštiac
kych úkry tov - predovšetk)'m rodiny, v 
ktor ých sa pestovala komorná hudba. Fakt, 
že sa p estovala takáto "hausmuzika", ne
môžeme ho"l:!notiť záporne. Záporom bola 
však stavovská izolácia kultúry, ktorá sa 
pestovala skoro výhradne v niektorých ú
radníckych domoch a lebo v úzkych kruhoch 
"biirgerov". 

Naša kultúrna revolúcia sa neuspokojuje 
s tým, aby sa kultúra šírila a prehlbovala 
len na niektorých mal),ch ostrovčekoch spo· 
ločnosti. Kultúrny prerod našej spoločnosti 
kladie hlavný dôraz na masovosť a preto 
predpokladá aj v tomto prípade len takú 
kultúrnu a osvetovú prácu, ktorá si kladie 
za cieľ získať čo n ajširšie vrstvy nášho e t
nika k tým kultúrnym pôžitkom, ktoré 
komorná hudba vie poskytovať. J e to u
šľachtilý cieľ, najmä keď máme v dejinách 
hudby množstvo prípadov, že práve ko
morno-hudobné diela slávnych skladateľov 
predstavujú ohnisko ich tvorby. Bývajú to 
diela, v ktorých ich tvorcovia objavili nové 
cesty a odstránili brzdiace konvencie, v kto
rých nemohli dôverovať vonkajším zmys
lovým účinkom, ale mohli sa spoľahnúť 
len na silu nápadu, na vytríbenosť výstav
by di.ela, na kompozíciu. Spomeiíme len 
Haydriove a Mozartove kvartetá, ani ne
hov oriac o Beethovenovi, ktorý sa dostal 
vo svojej kvartetovej tvorbe k tak)'m pro
pantný m novostiam a k takej prehlbenosti, 
akú n edosahujú ani jeho kompozície sym
fónií. ToJ;o veľké bohatstvo má sa teraz sprí
stupniť nášmu ľudu. Bude to dlhotrvajúci 
výchovný proces, ktor)' bude potrebné in-
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dukovať zo všetkých strán a rozmanitými 
formami. V),sledkom bude človek prehlbe
nejší, všestrannej ší, serióznejší, človek hľa
dajúci náročné hudobné zážitky . 

Z tohto hľadiska treb a ldadne hodnotiť 
snahu Koncertnej a divadelnej kancelárie 
v Bratislave, ktorá veľmi dôsledne a verne 
pestuje m yšlienku Letného komorného fes
tivalu, uskutočnenú prvý raz pred šiestimi 
rok.Jni. Každý rok priniesol nové cenné skú
senosti a klad.né i záporné poznatky. Jed
noznačne sa ukázalo, že získanie obecen
stva nie je ľahk)' a rýchly proces, ale že 
si naopak vyžiada veľa času a námahy. 
Preto sme boli v uplynulých rokoch sved· 
kami mnoh),ch komorných kon cer tov, na 
ktorých boló obecenstvo často ešte "komor
n ejšie" zastúpené ako účinkujúci . 

Tohto roku h ol záujem o nádvorné kon
certy rozhodne potešujúci. Návštevnosť bo
la na každom koncerte približne rovn aká, 
čo svedčí o dobrom dramaturgickom pláne, 
správnom výbere skladieb, účinkujúcich, i 
druhu obsadenia, o dobrom a pestrom strie
daní z kon certu na koncert. Aj keď snáď 
n eodzneli vý kony špičkovej sve tovej úrov· 
ne, predsa mali jednotlivé koncerty veľmi 
·dobrú 'úroveň. Najmenej to však platí o 
prvom koncerte talianskych spevákov (7. 
júla), ktorý d okázal, že na to, aby sa dobre 
spievalo, nestačí byť Talianom a že von
kaj šie gestá nenahradia skutočný umelec
~ý výkon. Serióznym dojmom zapôsobili 
koncer ty umelcov 1 z NDR, a to 14. júla 

.Drážďanské dychové k vinteto a o týždeň 
"n eskoršie bratislavskému obecenstvu už zná
m y Diete r Zechlin. Mladý pianista, ktorý 
má už značnú pódiovú rutinu, sa dopra
cúva postupne k pozoruhodnej suverenite. 
l\liestami sa ukázali nepatrné tempové vý 
kyvy a tiež plastičnosť podania nebola v 
každej skladbe rovnaká (najmenej presved
čivý bol Schumann). Nikto sa n emoh ol vy· 
hnúť n ajmä uinelecky zanie tenému poda
niu Brahmsovho Intermezza, k toré uvie
dol Zechlin ako posledný prídavok. 

Na večere árií 28. júla, so spevákmi V. 
Urbanovou (N D Praha), I. Jakubkom (Dr
no) a G. Zelenayom (SND Bratislava), boli 
sme svedkami .. veľmi dobrých v ýkonov. Ak 
hy sme mali ·. presnejšie formulovať naše 
dojmy, treba poznamenať, že druhá polovi
sa k oncertu hola rozhodne lepšia, t. j., žt~ 
Verdi bol interpre tovaný vernejšie ako Mo
zart. Sólistka si volila príliš pomalé tempá 
a stierala jemné, ale predsa vždy markant· 
né obrysy Mozartovej hudby. Jakubek -:-

akoby n a k ompenzáciu - volil j!asa príliš 
rýchle tempá. St)' love najsprávn ejšie stvár
nil svoje vystúpenie po t empovej stránke 
jedine Zelenay. Verdi bol pre našich hostí 
omnoho vh odnejší. Emfatické, romantické 
p odanie speváčky bolo bližšie duchu Verdi
ho ako Mozartovej hudby . Verdiho árie 
vedela vystavať do jednoliatych, romantic
ky pôsobivých celkov. Jakubek podal sve
dectvo pozoruhodnej teclmiky a schopnosti 
vžívať sa , stotožňovať sa celkom , s obsahom 
podávanej hudby . Na niektorých m iestach 
mohol však upustiť od manie rizmov. Príliš 
často n abieha! tóny na ťažkej dobe stúpa
júcimi alebo klesajúcimi glisandami. Casto 
vznikol dojem, že spieva syn kopy tam, kde 
sú vlastne rovné h odnoty. V celku však m ož· 
no hovoriť o úspešnom koncerte. Najväčším 
prck vaepním Le tného festivalu k omornej 
hudby bol však k oncert Slovenskéh o k omor
n ého orchestra (4 . augusta) pod vedením Boh-

11p!l!la vVm;chala koncertného m ajstra Slo
venskej filharmónie. Bratislava nem ala ešte 
taký . komorný orchester! Precízna súllľa, 
živé, plastické a dynamické tieňovanie ud r
žovali poslucháča stále v n apätí. Odušev
n ené hudobné podanie diel, neporušené ne· 
príjemnými intonačnými kazmi, štýlove 
sp rávne ponímanie skladieb star)'ch či no
vých majstrov - to všetko zabezpečilo ú 
spech koncertu. 

Dalo h y sa uvažovať o p ritiah nutí maes
tra di cembalo k interpretácii barokových 
skladieb (je to názor viacerých odborní
kov). Na celom svete sa uplattmje snaha 
reprodukovať barokovú h udbu adekvátny
mi prostr iedkami doby. Odhliadnuc od ta
kýchto detailných otázok získal si náš mla
dý Slovenský komorný orchester právom 
veľa priateľov. Sľubn)•mi akordami uzavrel 
náš tohtoročn)• Letn)' festival komornej 
hudby. Ján Albrecht 

KONCEHTY V SADOCH JANKA KRÁĽA 

Letné mesiace v 'Bra tislave neoplývajú 
m nožstvom hodnotných koncer tn),ch podu· 
ja tí. J edn ou z mála p ríležitostí , ako prísť 
do styku s hu dbou, sa stali k oncerty, kto
rP. počas letn)'ch m esiacov prebiehaj ú v Sa
doch Janka Kráľa. Tieto p rekrásne sady sú 
tak každú stredu a né def u popoludní de
iiskom pozoruhodného podujatia . Nejde to
tiž o koncer ty v b ežnom zmysle slova. Pod 
korunami sta r ých stromov, v staršom al
tánku, ktorý slúži ako k oncertné pódium , 
v takmer im provizovanom hf adislm sedia 
návštevníci, ktorí prídu k edy chcú , odisť 
môžu tiež k edy chcú, poväčšine však zostá
vajú až do kon ca kon cer tu . Program .je pri
liehavo vybraný z p opulárnych d iel vef
k),ch majstrov minulosti i súčasných skla
dateľov. Nechýbajú ani diela slovensk),ch 
skladateľov, čo treba zvlášť vyzdvihnúť. 
Umelci, vystupujúci 'n a tých to kon certoch , 
sú n eraz tí najznámejší z bratislavského 
kon certného života, ale boli sme svedkami 
koncertu, na ktorom vystupovala i n ajmlad
šia generácia, poslucháči VS.\IU. A treba 
dodať, že úspešne. Nám však nejde o h od
notenie výkonov účinkujúcich u melcov . Ide 
nám o obecenstvo, ktoré n a týchto koncer
toch v idíme či už sedieť v hľadisku, alebo 
zatiaľ iba ostýchavo postávať neďaleko n a 
cestičke. Vekom i záľubami je toto obecen
stvo veľmi rôznorodé. Na niektor)•ch po· 
slucháčoch vidieť, že predvádzané diela sú 

im dôverne znú me, in í sa m ožno dostávajú 
do styku s h u:lbou, znejúcou z pódia, po 
prvý raz. A čaro hudby spolu s pôsobivou 
scenériou okolitej p rírody (snáď by t)'IIl tO 
prekrásnym sadom mohla byť venovana 
väčšia starostlivosť!) začína pôsobiť. Tí, čo 
si iba zo zvedavosti vypočuli jedno číslo, 
neraz zostávajú až do konca koncertu. !\l ož
n o, že jedného diía si kúpia lístok do opery , 
<'i dokonca na koncer t, m ožno, že sa sta
nú pravideln)'mi n ávštevníkmi konccrtn)·ch 
poduja tí. A to je dnes, keď nám ide o účasť 
každého občana na kultúrnom žiYote, nie 
malá \'CC. Ak iba jeden z n áhodn)'ch po
slucháčov takéhoto koncertu sa stane stá
lym návštevníkom divadla a konce•·tov, tak 
toto podujatie splnilo svoj účel. 

:~dusíme konštatovať, že sa Zl'odil n ový 
n úpad, ktorý b y si m ali povšimnúť kom
peten tní p racovníci kultúrnych ustanovizní. 
Spomínané podujatie by bolo m ožné drob
n ejšími úpravami prostredia ešte zveľadiť 
(aj to pa trí k estetickej v )·cllo,·e), najmä 
však - to je jediná výčitlw - opatriť za
sviitenejším spr ievodn)'m slovom a p rofe
sionálnym konferenciérom. Dúfajme, že po
r iadatelia budú koncerty neustále zlepšo
vať-, aby mohli byť príkladom pre poduja
tia v rôznych mestách a mestečkách, kde 
kultúrno osvetová práca ešte viazne a kde 
by sa snáď taký to druh koncertov stal im
pulzom p re bohat)· kultúrny život. -ip· 
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DO . NOVEJ SEZONY SLOVENSKEJ 

FILHÁŔMONIE 

Tohoročná koncertná sezóna Slovenskej 
filharmónie prinesie svojim návštevníkom 
nejednu zaujímavosť. Neprejaví sa Lo tak 
po organizačnej stránke, ako skôr v novej 
programovej orientácii. Podobne ako do
teraz organizuje SF okrem pravidelných 
štvrtkových a piatkových abonentných cyk
lov aj šesť abonentných cyklov pre závody 
a školy s názvom "Veľkí majstri" ako po
kračovanie vlaňajšieho cyklu "Od valčíka 
po symfóniu". Od septembra do decembra 
Lo budú tri cykly (dva pre závódy a jeden 
- dopoludňajsi - pre školy) po ~pToch 
koncertoch zo skladieb Bedľicha Smetanu, 
Antonína Dvoráka, P. I. Cajkovského , .a L. 
v. Beethovena a v januári a februári tri 
cykly po troch koncertoch, tiež z diela L. 
v. Beethovena, P. I. Cajkovského a A. Dva
rúka. Pri zostavovani programov koncer
tov pre závody a školy sa dbalo najmä na 
to, aby hrané skladby patrili k tým naj
známejším, pretože ide o výchovné poduja
tie a v takom prípade treba vychádzať zo 
známych diel. 

Pokiaľ ide o tradičné štvrtky a piatky 
treba zdôrazniť ich už vyššie spomenutú 
novšiu programovú koncepciu, ktorá sle
duje v prvom rade kultÚI'no-politickú vý
chovu návštevníkov v zmysle smernic stra
ny o dovŕšení kultúrnej revolúcie a ďalší 
umelecký rast telies Slovenskej filharmónie. 
V praktickej realizácii to vyzerá tak, že 
sa vychádza zo slovenskej symfonickej a 
vokálnej tvorby, pričom do základného re
pert?áru prechádzajú iba skladby vysoko 
kvalitné a trvalo hodnotné. V priebehu to
horočnej sezóny sa uvedú dve významné 
premiéry diel sloYcnských skladatdľov. Hneď 
na prvom koncerte to bola Kardošova III. 
symfónia a koncom tohto kalendárneho roku 
Moyzesove piesne "J eseií". Pri príležitosti 
Cikkerov)·ch 50. narodenín uvedie Slovenská 
filharmónia jeho symfonickú báseň Leto". 
Dalej odznejú skladby E. Such01'í;' a O. 
Fcrcnczyho. · 

V porovnani s minulosťou sa Yenuje 
zv),šená pozornosť voči českej hudbe; zvlášť 
súčasnej ; t. j. i\Iartini.t (III. klavírny kon
cert, Symfonietta giocosa, IV. symfónia), 
Havelka (kantáta "Chvála svetla"), zo star
ších Suk (Fantázia pre husle a orchesíer) 
a Janáček (Symfonietta) . Sbor Slovenskej
filharmónie uvedie tiež rad slovenských a 
českých skladieb (Ferenczy, Hrušovský, 
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Kalenda, Koľínek, Mikula, Szelepcsényi, 
Seidel, Stanislav a i.). 

Pri výbere diel zo svetovej tvorby sa pri
hliadalo na obohatenie repertoáru z pred
klasickej a modernej hudby, ale aj na nie
ktoŕé význačné diela romantizmu (Mahler: 
IV. symfónia, Piesne o mŕtvych deťoch, 
niektorá Brucknerova symfónia). Z n ovšej 
a najnovšej hudby Lo bude Sostakovičova 
V., VIII. a X. symfónia, Husľový koncert, 
Bartókov Klavírny koncert, Stravinského, 
Petruška (suita), Svadba, Prokofievov Hus
ľový koncert č. 1, Rómeo a Júlia - suita, 
Klavírny koncert C dur, Lutoslawského Ma
M suita, Sviridovo:vc Patetické oratórium, 
Brittenova Jarná·· S)''ITlfónia. Okrem týchto 
sa samozrejme ne:~~abudlo na veľké diela 
klasikov a romantikov (Beethoven, Brahms, 
Schumann, Dvoľák, Smetanu, Cajkovskij, 
Liszt a i.), ktoré tvoria značnú časť progra
mového plánu. 

Toľko v krátkosti o programe tohoročnej 
sezóny Slovenskej filharmónie. Pokiaľ ide 
o interpretov; SF sa tiež snaží ísť v ústrety 
domácim umelcom. Okrem stálych dirigen
tov a sólistov ' Slovenskej filharmónie (L. 
Slováka, dr .. Rajtera, i\I. Karina a T. Gaš
parka) uprednosttmjcme predovšetkým mla
dých slovenských umelcov: Kláru Havlí
kovú (klavír), i\lila'na Bauera a .\likulášn 
J elínka (husle), A. 'f>miažkovú, Ľ. Baricovú 
a T. Kresákovú (spev). Tohto roku uvidí
me v Bratislave aj viac v)•značných čes
kých interpretov: di.rigentov dr. Smetáčka, 
Sejnu, vynikajúceho mladého Turnovského 
a z inštrumentalistov Suka, Panenku, Ber
náthovú, ;\!oravca, Páleníčka, l{nora, Chu
chru. 

O účinkovaní zahraničných umelcov ne
možno podať e~t<; .definitívne zprávy. Pred
bežný stav je ta"kýto: di1·igenti Takaši Asa
hima, Carlo Zecchi, Franz Konwitsclmy, 
Edgar DoneqjX, Dubrovskij, Karol Stryja, 
Wislocki; inštrumentalisti Alfreda Campoli 
- husle (Anglicko), Rafael Sobolevskij, 
Zorja Sikmurzájeva - obaja husle (SSSR), 
klaviristi Renzo Bonizzato (Taliansko), A. 
de Vries, Dieter Zechlin, Naum Sluszny, A. 
Harasiewicz, P aul Badura-Skoda, France 
Clidat, Jurij Ajrapetjan. 

Títo všetci sa spolu s našimi umelcami 
iste zaslúžia o úspech tohoročnej koncert
nej sezóny Slovenskej filharmónie. 

A. A. 

DRAMATURGICKY ľ.LAN KONCERTNEJ 
A DIVADELJ.~EJ KANCELÁRIE 

NA SEZONU 1961/62 (oddelenie pre 

l • lwncerty a estrády) 

Azda najvýstižnejšie hovorí o práci a 
ťažkostiach koncertného dramaturg:). Artur 
Honegger v "Zaklínaní skamenelín", kde 
kritizuje programy spoločnosti Lamoureux, 
zamerané stereotypne na osvedčených skla
dateľov minulosti s večnými témami lásky 
a prírody v hudbe. m 

Postavenie koncertného ,.tlramaturga v so
cialistickej spoločnosti• je• oveľa zložitejšie 
a' ťažšie. Koncert musí poslucháča pritiah
nuť, pobaviť, podchytiť i poučiť. 

Koncertná a divadelná kancelária v Bra
tislave, vychádzajúc z úloh vytýčen)·ch 
Sjazdom socialistickej kultúry o úspešnom 
dovŕšení kultúrnej revolúcie, prihliada na 
niekoľko faktorov. Sú t"' predovšetkým dô
ležité kultúrnopolitické . udalosti, výročia 
jednotlivých skladateľov (Mahler, Liszt, 
Dvorák, Musorgskij, Prokofiev, Mozart), 
rozširovanie repertoáru našich výkonných 
umelcov a možnosť dať im obohrať reper
toár, ktorým budú reprezentovať slovenské 
interpretačné umenie ' na zahraničných pó
diách alebo súťažiach ~vyc)1ádzajúc zo skú
seností sovietskych umelcov, ktorí majú 
možnosť aj stokrát si obolrrať svoj program, 
k)rm idú do zahraničia) , a napokon umiest
l'íovanie českých a zahraničných umelcov. 

Pri zostavovani programov sa ani Kon
certná a divadelná kan~~lária nevyhýba tzv. 
témam klasickým, z ktorých najpopulár
nejšie sú revolučné motívy v hudbe a poé
zii, láska a humor, spojené so sprievodným 
slovom, ktoré upozorní poslucháča na pod
statné myšlienky predvádzaných skladieb a 
osvetli mu v krátkosti dobu, život sklada
teľa a podmienky; za ak)·ch Lo alebo ono 
dielo vzniklo. 

Pravidelne raz mesačne sa usporadúvajú 
koncerty v kúpeľoch, sanatóriách a rekre
ačných strediskách pre pacientov a rekre
antov, čo robí približne 30 koncertov me
sačne. Na takéto účely sa Kon!!ertná a di
vadelná kancelária snaží zostavovať progra
my ľahšieho výchovného žánru, nakoľko 
ide o poslucháča, ktorý je často prvý raz 
v živote na podobnom podujatí. Tieto kon-

, certy Koncertná a divadelrlá kancelária ob
sadzuje podľa možnosti mladými umelcami, ' 
aby boli usporiadateľom finančne dostup
né. 

V sezóne 1961/62 sa rozbehnú koncerty 
na vzorných JRD a v závodoch. I tu bude 
Koncertná a divadelná kancelária zostava-

vať koncerty ľahšieho, populárneho charak
teru (Od operety k opere, Ľudové prvky 
v hudbe a iné). 

Z prilezitosti Mesiaca československo
sovietskeho priateľstva odznejú koncerty, 
zostavené z najpopulárnejších ruských, so
vietskych, českých a slovenských skladieb. 

Popri recitalových koncertoch, koncertoch 
komorných telies u symfonických orches
trov pristupuje Koncertná a divadelná 
kancelária v sezóne 1961/62 k novému 
typú' -~programov, ako: Prokofiev-Shakespe
are: Romeo a Júlia (klavír, 3 recitátori, 
baletný pár), l bsen-Grieg: Peer Gynt (kla
vír, liusle, 3 recitátori), Pásmo černošskej 
hudby a poézie (klavír, 3 speváci, recitá
tor), zamerané na národnooslobodzovacie 
hnutie afrických národov. 

V sezóne 1961/62 bude Koncertná a di
vadelná kancelária pokračovať v usporadú
Yalú úspešných prierezov opier v kostý
moch (Suchoň: Krútňava a Svätopluk, 
Cikker: Jánošík a Beg Bajazid, Smetana: 
Predaná nevesta, Bizet: Carmen, Rossini: 
Barbier zo Sevilly, Gounod : Faust a Mar
garéta). 

Okrem metodickej pomoci krajom, dra
maturgickej činnosti ,pri zabezpečovani ve
černých koncertov, hudobno-literárnych pá
sem, príležitostných a jubilejných koncer
tov a programov na vernisáže, úlohou Kon
certnej a divadelnej kancelárie je aj uspo
riadanie vzorových výchovných koncertov, 
podľa ktorých potom jednotlivé krajské 
podniky pre film, koncerty a estrády usku
točnia výchovné koncerty z vlastných fi
nančných zdrojov s krajskými umelcami. 

Pre skolský rok 1961/62 pripravila Kon
certná a divadelná kancelária celkom nové 
cykly výchovných koncertov, nadväzujúce 
na cykly predchádzajúcich školských rokov, 
ktoré sa uskutočnia v osemnástich vybra
ných mestách (cca 120 škôl). Témy pred
chádzajúcich školských rokov dala Kon
certná a d i,·adelná kancelária do užívania 
krajským podnikom, ktoré neustále rozši
rujú sieť škôl, na ktorých sa tieto uspo
riadajú. Tém y školského roku 1961/62 sú 
zamerané na život a dielo jednotlivých skla
dateľ.ov. Ako prvý odznel koncert venova
ný 'NV. A. Mozartovi (originálne komorné 
obsade•úe: husle, v iola, klavír, klarinet, spev 
a sprievodné slovo), ako druhý, spadajúci 
už do Mesiaca československo-sovietskeho 
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priateľstva, koncert o živote · a diele P. l . 
Cajkovského (klavír, čelo, spev, baletný pár 
a sprievodné slovo) . Pre staršie ~očníky 
usporiadame koncert o živote. a dtele M. 
P. Musorgského a S. Prokofteva (spev, 
husle k lavír a sprievodné slovo), který 
bude' prechodom k recitalovému koncertu. 
Dalšími témami sú Revolučné prvky v hud
be a poézii Antonín Dvorák a koncert 
'l: diel súčas'ných slovenských skladateľov. 
- Ako príležitostné koncerty od~nejú té~y : 
Slovo a hudba v opere a SergeJ Prokofiev: 
Romeo a Júlia s baletný m párom. 

V školách, kde v predchádzajúcom škol
skom roku nebol ukončený cyklus v~•chov
ných koncertov na šk_olsk ý ro~ 19?0/6~, sa 
bude pokračovať v tcmach mmuleho skol
ského roku. 

Výborné skúsenosti s Hudobnou mláde
žou v Nitre chce Koncertná a divadelná 
kancelária aplikovať aj na ostatné krajské 
a okresné m está, tak isto ako aj n itrianske 
skúsenosti s Klubom priateľov hudby . Dra
maturgický plán Hudobnej mládeže bude 
zostavený podľa dramaturgick),ch · plánov 
výchovných koncertov, programy pre kh~
by priateľov hudby budú zostavené z naJ
lepších rpogramov, určených pre JRD, 
závody a liečebné ústavy, a príležit?stných, 
prípadne klasických koncertov. Priebehom 
sezóny chce Koncertná a divadelná kance
lária umiestňovať v Kluboch priateľov hud
by aj koncerty zahraničných a českých 
umelcov. 

Hudobné jari 1962 budú dramaturgicky 
usmerňované z hľadiska z.áldadných kultúr
nopolitických tiloh. 'ťažisko hudobných 
jarí po ·stránke dramaturgickej bude spo
čívať na koncertoch symfonických , komor
ných, zmiešaných, vokálnych a sólistických. 
Budú sa uplatňovať predovšetkým sloven
skí a českí umelci, ako aj umelci zo zahra
ničia , ktorých Koncertná a divadel~1á k?n
celária zabezpečí na základe poŽiadaviek 
usporiadateľov. V programovej línii sa bu
de proporcionálne uplat.ľiovať súčasná po
kroková hudobná tvorba a diela klasického 
odkazu minulosti. Hudobné jari 1962 budú 
prebiehať v Košiciach, Prešove, Ziline, Ban
skej Bystrici a Bratislave. 

Pre letné hudobné festivaly budú výcho
diskom predovšetkým Piešťansl<ý festival a 
Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach. 
Piešťanský festival si už v doterajších po
dujatiach vytvoril svojskú dramaturgickú 
líniu, ktorú zaplňujú operné predstavenia, 
symfonické orchestre a komorné telesá. Na 
Piešťanskom festivale 1962 odznie aj nová 
opera Jána Cikkera: Vzkriesenie, ktorou sa 
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Piešťanský festival 1962 aj otvorí. Piešťan
ské obecenstvo sa však ešte potrebuje obo
znamovať s klasick ým operným odkaz01;n , 
preto na festivale popri Holoubkovej opere 
Rodina odznejú aj opery Bohém~, <:ru-men 
a Faust a Margaréta. Zo symfomckych or
chestrov na Piešťanskom festivale 1962 bu
dú zastúpené: Slovenská filharmónia, Sym
fonický orchester bratislavského rozhlasu, 
brnenská Státna filharmónia, Symfm;rický 
orchester FOK Praha. Komorné telesá bu
dú reprezentované Slovenským komorným 
orchestrom Pražským komorným orclles
trom bez 'dirigenta a Ars redivivou. Do 
Piešťanského festivalu budú zaradení aj 
početní umelci zo zal1raničia, najmä zo So
vietskeho sväzu a krajín ľudovej demokra
cie al<o aj pokrokoví umelci zo Západu. 
Na' Piešťanskom festivale 1962 sa udrží tá
Lo -línia až do konca, teda bez účasti pro
fesionálnych súborov ĽUT, ktoré dopo~iaľ 
vždy uzatvárali festival. Piešťanský festival 
sa končí v čase letných prázdnin, keď sú 
divadlá a väčšie umelecké telesá na dovo
lenkách. 

Pre Hudobné leto v Trenčianskych Tepli
ciach sa ráta so všetkými hudobnými po
dujatiami, ktoré odznejú v Piešťanoch, ale 
bez operných predstavení, pretože v Tren
čianskych Tepliciach nie sú na to vyhovu
júce podmienk y. Výnimku budú tvoriť dve 
baletné predstavenia, ktoré majú v pre
krásnom prostredí na Labuťom jazere vždy 
veľký spoločenský aj umelecký dosah. 

Ostatné hudobné le tá na Sliači, v Bojni
ciach , Smrdákoch a Bardejove · sa budú 
programove viac-menej viazať na tieto dva 
hlavné festivaly, ale dramaturgická línia im 
posky tne širší rozsah žánrov zábavného 
charakteru. 
Podľa skúseností z predchádzajúcich ro

kov iste dôjde k niektor)·m zmenám v dra
maturgickom pláne, ale v podstate bude 
hlavná línia dodržaná a dramaturgický plán 
sa bude plniť vo všetk)'ch ukazovateľoch. 

Oľga Horská 

*** V septembri t. r. odišlo Sukovo trio na 
trojmesačný zájazd do Japonska, Iránu a 
Indie. V Indii vystúpi na medzinárodn)•ch 
oslavách narodenia Rabindránátha Tháku
ra. Už takmer na celom svete známe Sme
tanovo kvarteto bude účinkovať vo Fran
cúzsku a klaviristka Mirka Pokorná sa zú
častní na koncertnom turné vo Fínsku. Na 
Island do Reykjaviku odišiel mladý diri
gent Jindľich Rohan, kde bude v tejto se
zóne dirigovať symfonický orchester roz
hlasu a op!lry. 

OPERA S.:-.IEROM K SúCASNOSTI 

Opera Slovenského národného divadla sa 
snaží dramaturgickým plánom na sezónu 
1961/62 zvýšiť podiel súčasnej domácej i 
svetovej hudobno-dramatickej tvorby na 
stavbe repertoáru. Túto snahu reprezentuje 
5 premiér zo súčasnej opernej tvorby opro
ti d vom premiéram diel klasickej opernej 
literatúry . 

Ústredn)nli bodmi dramaturgického plá
nu sú premiéry Cikkerovej opery Vzkriese
nie, Brecht-Dessauovej opery Odsúdenie 
Lukulla a kornickej opery anglického skla
dateľa Benjamina Brittcna Sen noci má
jovej. Ide o diela napísané podľa známych 
literárnych predlôh. Libreto Cikkerovej o
pery je spracované podľa románu L. N. 
Tolstého a je rozsiahlou hudobnou psycho
logickou freskou (do 30 sólových partií). 
Brechtovo libreto k Dessauo,·ej opere spra
cováva antický námet - posmrtn~· súd rím
skeho vojvodcu Lukulla, na ktorom mu 
sudcovia " ríše tieľwv" -:- prostí ľudia, pre
nasledovaní a ubiedení jeho krutovládou 
- dokážu, že jeho zásluhy o zväč,šenie slá
' 'Y Ríma vojnami a výbojmi sú Y podstate 
zločinmi, za ktoré stihne Lukulla zaslúže
n)• trest - zatratenie v ríši tmy. Brittenova 
opera, ktorú skladateľ dokončil minul)• 

rok, je napísaná podľa známej Shal<espea
rovej komédie. 

Prvou opernou premiérou tohoročnej se
zóny bude u vedenie Prokofievovcj opery 
Príbeh ozajstného človeka, ktorá je lyric
kou oslavou r udskej vôle a j ej víťazstva. 
Novembrová premiéra bude venovaná opäť 
Jánovi Cikkerovi - znovunaštudovaniu je
ho Jura Jánošíka, ktorý dosiahol v pôvod
nom naštudovaní už takmer 100 repríz. 
Opera SND chce postupným obnovením 
inscenácií slovenský-ch opier dosiahnuť, aby 
sa tieto stali trvalou súčasťou krneľiového 
repertoúru. 

Z klasickej opemej literatúry uvedie ope-· 
ra SND v novej sezóne Mozartovu "ly rickú 
tragédiu" Don Juan a Smetanovu komickú 
operu Dve vdovy, ktorá bude súčasťou 
cyklu inscenácií Srnctanových opier na scé
ne SND. 

Drarnaturgick)• plán na sezónu 1961/62· 
stavia mnohé otázky pred súbor i pred 
publikum, u k torého · ide o to, aby prehl
bilo svoj vzťah k súčasným dielam, repre
zentujúcim náš dnešok a jeho pokrokové 
idey. 

(J. S .) 

NAD DRAMATURGICKYi\·I PLÁ.l'\TOM SD V KOSICIACH 

Opera, opereta a balet Státneho divadla 
v Košiciach sloja na prahu novej sezóny 
1961/62. Skôr, ako sa zamyslime nad no
vým dramaturgick)'m plánom, poZl'irne sa 
aspm'í. letmo do uply nulej sezóny. Drama
tm·gia pri výbere repertoúru mala v minu
lej sezóne pomerne šťastlivú ruku. V opere 
bola inscenovaná moderná sovietska opera 
(Prokofiev: Zásn uby v )Jáštore) , repertoá
rová opera českého skladateľa (Srnetana : 
Hubička) a francúzska opera, J, torá rovna
ko patrí do kmeňoYého repertoáru (Bizet: 
Carmen). Pri tal<omto nízkom počte oper
ných premiér bol v )'her v hodn)•, no horšie 
lo bolo s v)•sledkom umeleckej práce pri 
inscenáciách. 

Najúspešnejšou inscenáciou uplynulej se
zóny bola Srnetanova "Hubička". Vyznačo
vala sa vyrovnanosťou všetk)·ch zúčastne
n )·ch zložiek, orchestrálnej i vokálnej inter
pretácie, réžie i výpravy. "Zásnuby v lJáš
tOJ·e" a "Carmen" boli poznačené dobrou, 
niekedy až objavnou prácou r ežiséra a vý
tvarníka, no v obidvoch prípadoch značne 
slabším hudobným naštudovaním. \" po
uobnorn zmysle možno hovoriť aj o obi
(h ·och operetách - nov inke na súčasn)· n:\-

met ",Nie je všedný deľt" od Milana No
váka a o Straussovom "Nctopierovi". Nie 
je bez zaujímavostí, že podobne a j v Ju
rovského ·balete " Rytierska balada" réžia a 
choreografia prevyšovala hudobné naštudo
vanie. So záujmom sme sledovali prípravu 
dramaturgického plánu pre túto sezónu, le
bo je naozaj ťažké splniť politicko-kultúrne 
dramaturgické zámery a dať ich do súladu 
s umeleckými možnosťami jednotlivých sú
borov. Dnes, keď už máme v rukách pre
pracovanú konečnú verziu nového drama
turgického plánu, môžeme aj konkrétne vy
jad,·iť svoj núzor k jeho zostaveniu. 

Ústrednou opernou inscenáciou v nastá
vajúcej sezóne bude naštudovanie novej o
pery slovenského hudobného skladateľa, 
zaslúžilého umelca Jána Cikkera, " Vzkrie
senie" . Libreto si napísal skladateľ sám 
podľa románu L. :\. Tolstého. Je iste správ
ne a záslužné, že sa doteraz tak často 
dostávala v Košiciach k slovu novú slo
Yenská opera a slovensk)• balet. Naštudova
niu hudobno-dramatických diel slovensk)·ch 
siJadatcT ov sa tu spravidla venovalo veľa 
sítslredenej pozornosti, ich predstavenia 
, ·;t.dy mali dobrú umeleckú úroveň. Práve 
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tieto okolnosti dodávajú pravú tvár opere a 
baletu Státneho divadla v Košiciach, sú roz
hodujúcim činiteľom pre určovanie umelec
kého profilu druhej slovenskej scény. Ve
denie operného súboru si iste uvedomuje, 
že i keď bude početne stačiť na inscenáciu 
Cikkerovho "Vzkriesenia", j e to partitúra 
umelecky veľmi náročná, ktorá si isto vy
žiada plné sústredenie umeleckých síl. 

Preto sa dramaturgia ro:.:hodla obnoviť 
v novom naštudovaní aj prvú slovenskú 
národnú operu - Suchoňovu "Krútňavu". 
Z pamäti operného súboru isto ešte ne
vymizlo úspešné naštudovanie "Krútňavy" 
z roku 1953 za dirigovania Jozefa Bartla 
a v réžii Janka Borodáča. No i tak 
obnovenie "Krútňavy" poteší, lebo v kme
ňovom reper toári operného súboru budú 
takto už štyri slovenské opery (Krútňava, 
Svätopluk, Beg Bajazid, Vzkriesenie). V 
budúcich sezónach by bolo dobré doplniť 
slovenský operný repertoár aj Cikkerovým 
Jurom Jánošíkom a zatiaľ jedinou sloven
skou operou so súčasným námetom - Ho
loubkovou "Rodinou". 

Polovica nového operného repertoáru bu
de v budúcej sezóne slovenská a je zaují
mavé, že druhá polovica operného reperto
áru bude zasa česká. V slovenskom znení 
prvý raz zaznie (preklad Julo Zborovjan) 
opera Búrka od Zdeňka Fibicha, ktorej 
libreto so shakespearovským námetom 
spracoval Jaroslav Vrcblický. Druhou• čes
kou operou bude obnovená Smetanova 
Predaná nevesta, ktorá sa asi pred dvoma 
rokmi nenápadne stratila z repertoáru ko
šickej opery. V prípade Fibicha bude úloha 
značne náročnejšia ako u Smetanu, ktorý 
je ešte v živej pamäti celého súboru. 

Súčasnosť budeme môcť nájsť v novej 
operete Milana Nováka "Dievčatá a levy", 
na ktorej skladateľ pracuje spolu s libre
tistom svojej predchádzajúcej úspešnej ope
rety "Nic je všedný deň" - P. Sevčovičom. 
Táto opereta z prostredia dievčenského in
ternátu bude ~ať pravdepodobne v Koši
ciach celoštátnu premiéru. V balete zasa 
uvidíme skvost baletnej tvorby na námet 
známej rozprávky: Prokofievovu "Popoluš
ku". Moderné znenie prokofievovskej hud
by bude dozaista zaťažkávajúcou skúškou 
pre orchester. Premiéra baletu sa uskutoční 
na počesť Mesiaca československo-soviet
skeho priateľstva. A konečne v druhej po
lovici sezóny uvedú v Košiciach sovietsky 
balet podľa divadelnej hry Nazima Hikme
ta "Legenda o láske" od sovietskeho skla-
dateľa Melikova. ' 

Ta.Kýto je dramaturgický plán opery, ope-
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rcty a baletu' S'tlítneho divadla v Košiciach 
na sezónu 1961/ 62. Pri jedinej premiére 
operety a iba dvoch baletných premiérach 
môžeme vysloviť s výberom súhlas. Veľmi 
zaujímavý by bol isto pôvodne navrhova
ný baletný večer - R. Strauss: Till Eulen
spiegel, D. Milhaud: Vôl na streche a Z. 
Kodály: Tance z Marosszéku. Značne pro
blematické by však bolo umelecké zvlád
nutie tohto repertoáru orchestrom, s pri
hliadnutim na jeho počet a celkový stav; 
najmä ak berieme do úvahy bezprostredne 
predchádzajúce inscenácie (Prokofiev "Po
poluška", Fibich "Búrka") a nasledujúcu 
prípravu premiéry Cikkerovho "Vzkriese
nia". V opernom výbere bude tohoročná 
sezóna - možno povedať - presne z polo
vice splácať dlh doplneniu kmeňového re
pertoáru. (Krútňava, Predaná nevesta). 
Chápeme, že je nutné venovať i tejto úlohe 
čas, no veríme, že budúce sezóny, kde už 
nebude mať repertoár operného súboru toľ
ko vážnych programových restov, siahnu 
ešte objavnejšie do pomerne bohatého a v 
mnohých prípadoch umelecky vysoko kva
litného súčasného európskeho operného re
pertoáru. Pri troch až štyroch operných 
inscenáciách to nic je ľahké, no jedna sú
časná európska premiéra bude v každom 
prípade v budúcnosti možná, ba nutná. 

V nasledujúcej sezóne by mala dramatur
gia prebojovať u operného publika, i u 
vlastného súboru, pochopenie a umelecký 
zápal pre novú Cikkerovu operu ako aj 
pre prvé uvedenie Fihichovej opery. Celkom 
príjemná je spomienka na cyklus prednášok 
pri J anáčkovom výročí pred tromi rokmi a 
na celú akciu v opernom súbore i na ve
rejnosti pri príprave prvého uvedenia Ja
náčka (Jej pastorkyňa) na scéne Státneho 
divadla v Košiciach. Zásluhu na uskutoč
není tejto akcie mala i operná dramaturgia. 
Nová sezóna by mala oživiť aj túto formu 
dramaturgickej práce, uviesť do života tla
čové porady pred významnými premiérami, 
využívať propagáciu rozhlasom a pod. Len 
vtedy nájde plné pochopenie a ohlas me-' 
dzi našimi pracujúcimi vyčerpávajúca ume
lecká práca, ktorú vynakladajú naši diri
genti, režiséri, výtvarníci, speváci i hu
dobníci a celý aparát technického perso
nálu na prípravu operného premiérového 
predstavenia. Dramaturgický plán je zosta
vený - teraz už len želáme opere, operete 
a baletu Státneho divadla v Košiciach veľa 
umeleckých úspechov pri jeho realizovani. 

Ľubomir CLie'lt 

CESKOSLO.VENSKA O,PERNA PREMIERA V BRNE 

(Mary/a od Františka Suchého) 

František Suchý, brnenský skladateľ a 
profesor konzervatória, bol doposiaľ známy 
hlavne ako vynikajúci hobojista, člen Mo
ravského dychového kvinteta a rozhlasové
ho orchestra. Od svojho pôsobenia na kon
zervatóriu a zdokonaľovania kompozičných 
vedomostí u Vítézslava Nováka začal pô
sobiť aj ako skladateľ. Zvláštnu pozornosť 
venuje najmä dychov)= nástrojom, známy 
je najmä jeho flautový a hobojový kon
cert. Účasť v orchestrálnej hre zapôsobila 
na jeho inštrumentačné umenie, ktoré sa 
vyznačuje zmyslom pre farbitosť a uplat
nenie dychových nástrojov. Dosiaľ sa Suchý 
prejavoval ako skladateľ symfonických a 
komorných diel, autor troch symfónii, kon
certov a komorných skladieb. Až v posled
nom čase sa obrátil k opere, za podklad 
ktorej si zvolil svoju obľúbenú čcthu z mla
dosti - Alojza Jiráska. 

Libreto Bianky Trčkovej na námet Ji
ráskovej novely Maryla j e vďačné pre skla
dateľa svojou myšlienkou nepriateľstva 
dvoch rodov. Obsahuje zdravé dramatické 
prvky, ktoré sa zároveň odohrávajú v do
be neistoty a napätia pred voľbou Juraja 
Podčbradského za českého kráľa. Do tohto 
dramatického pásma, odohrávajúceho sa 
v 8. obrazoch, je zasadený ľúbostný prí
beh i\faryly, ktorej statočnosť prispeje k 
zmiereniu oboch rodov práve vo chvili, 
keď sa dozvedáme o zvolení Juraja Podé
bradského a o jeho úsilí za jednotu a všeo
becné dobro. 

Pre prvé naštudovanie svojej opery v Br
ne prikomponoval skladateľ treti obraz a 
zlúčil predposledný obraz s posledným, pri
čom niektoré miesta vynechal. Skoda, že 
v predposlednom obraze, ktorý sa odohrá
val na Staromestskom námestí, bol vy
škrtnutý ženský sbor, ktorého účasť by spo
lu s mužským sborom ešte viac prispela 
k zdôrazneniu úlohy ľudu. Tak vznikla 
vlastne nová úprava opery, odlišná od pô
vodnej verzie, dokončenej v roku 1956 a 
vyznamenanej čestným uznaním v súťaži 
k 15. vý-ročiu Ceskoslovenskej republiky. 
V porovnaní s komornou, lyricky zamera
nou Marylou Vladimíra Ambróza, na ten 
istý Jiráskov námet, výtvoril Suchý operu 
5 väčším zmyslom pre kolektív a charak
teristiku ľudských typov. Po stavebnej 
5Lránke je autor závislý na Vftezslavovi No
vákovi, technicky dokazuje veľkú skúsenosť 
a majstrovstvo. Prevláda lyrický tón nad 

dramatick}=. V ľúbostnom duete štvrtého 
obrazu j e tento lyrický prúd tak umocnený, 
že táto scéna patrí k najlepším v opere. 
Na druhej strane však značne koliše dra
matické napätie a nemôžu ho nahradiť 
ani závery jednotlivých obrazov, zdôrazne
né väčšinou siln)= znením a hutnou in
štrumentáciou orchestra. Vo vnútri jednotli
vých scén by sa žiadalo viac dramatického 
života, aby viac vynikla stavba a cha
rakteristika postáv s dramatickým zauzlením 
a záverečn)'m slávnostným zmierením. 

Suchého vokálny sloh vyrastá zo vzor
nej deklamácie, prospelo by mu však viac 
kontrastu podľa jednotlivých úloh. Veľká ob-· 
ľuba polyfónie v orchestri do určitej miery 
komplikuje dramatické pochopenie. Z jed
notlivostí pripomíname menej vhodné pou
žitie husickej revolučnej piesne v predo
h re k siedmemu obrazu. Ak však uvážime 
že ide o prvú operu Fr. Suchého, treba po: 
vedať, že ide o celkom poctivú a solídnu 
prácu. 

Všetci účinkujúci sa venovali naštudovaniu 
opery s veľkou starostlivosťou, hoci vÝ
sledky neboli vžd y celkom vyvážené. R~
žia O. Linharta sa snažila vytvoriť na vkus
nej, jednotne plánovanej scéne s použitim 
prvkov vladislavskej gotiky živú a ideolo
gicky podnetnú operu. Riešenie bojového 
siedmeho obrazu na hradbách Sonovského 
tvŕdze bolo síce smelé, ale stretlo sa s po
žiadavko_u _zrozumiteľnosti spevu, pretože 
predstayitelia Domkovských spievali za lm
lisami. Skoda, že záverečný obraz - voľba 
Juraja Podébradského - vyznel slabo a 
málo slávnostne. J. Pinkas rozvinul s or
chestrom hutnejšie miesta partitúry do pô
~ob~v)rch . vrcholov vo vyrovnanom pomere 
JaVIskoveJ a orchestrálnej zložky. Zo só
listov upozornila na seba - zatiaľ skôr 
spoľ)llilivý= spevom než presvedčivou hrou 

iňladá novoangažovaná sopranistka Ha
na ~vobodová v titulnej úlohe Maryly. Dra· 
matJcky v)Tazný výkon podali B. Tuček 
a J. D?ubek ako Ondrej a Zbynčk Bu
c.hovovc•, Ant. ~urečka (Tiburci) a Jar. Pa
li~cová (Euferrua) . Dúfajme, že predstave
rue s~ udrží na scéne dlhšie ako jedno 
obdob1e! Bohumír Stédroň 

*** Novoobjavená Haydnova opera Ohňostroj 
bude mať v budúcej sezóne premiéru v 
Stockholme. Rukopis tejto málo známej 
Haydnovej opery našli nedávno v USA. 
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SLOVENSKA OPERETA V DRAZDA:'WCH 

P o úspešnom uvedení operety N ie i e 
všedný cldt od :Milana Nováka (libreto 
Peter Sevéovié) na domácej pôde (Brati
slava, Olomouc) prichodí nám zaznamenať 
aj j ej prvý zahraničný úspech. Z troch 
naplánovaných inscenúcií tejto slovenskej 
operety v ::\'emeckej demokra tickej repub
like, a to v niekoľkomesačných interva
loch po sebe - v Drážďanoch, v Berlíne a 
v Leipzigu - uskutočnila sa 22. júna t. r. 
prvá premiéra v Divadle operety v Dráž
ďanoch. 

Hermann v\'erncr Finke v časopise Neues
te Nachrich tcn zo 6. júla 196 1 vyzdvihuje 
Sevčo,·ičovo v tipné libreto o príhodách šty
roch ľudí, taktiež \ .Vcrner Poike v Sächsi
sche Zeitung zo It. júla t. r. vidi klady lib
reta v tom, že spomenuti mladí ľudia roz
ličných povolaní si napokon nájdu cestu 
do života v socializme. 

V hudobnom st,·árnení v idí Finke prí
nos pre nemeckú inscenáciu v šťastnom 
striedani musicalu , baletu, operety a s, ·iž
ných satirických čŕt, ktoré sú pozoruhodné. 
Osobitne vyzdvihuje št)·l modernej taneč
nej hudby, napísanej s folkloristiekým ná
dychom a pôsobivo inšlrumentoyap.ej, čo 
orchester predvádza s vervou a elánom. No
vákovu hru, k torá v Drážďanoch pod ná
zvom Um:;ug ins G/iich zostáva na reper
toári aj v novej sezóne 1961/ 62, hudobne 
naštudoval veľmi nadan)· dirigen t Karl
Heinz 1-Ianiche, ktorý so svojím súborom 
dosahuje vysoko kvalitné v)·kony. Aj sbor 
pod vedením Sic•gfrieda Fischera zvládol 
pomerne ťažkú úlohu a podal presvedčivý 
výkon. Tanec naštudoval neobycajne šťast
ne a realistick\· Rudolf K/iil•er. Xa ďalších 
scénach - , .. Bca·línc i v Leipzigu - že
láme operete a jej autorom ďalšie a ďalšie 
úspechy. (S) 

Z Cli.\NOSTI NASICH 
HUUOBN f CH SKOL 

:'\a Slovensku je už hustá sieť hudobných 
škôl, v k torých sa mládež od najútlejšieho 
veku oboznamuje so základmi spevu a hry 
na hudobn)•ch nástc·ojoch. J!nohé z týchto 
škôl dosahuj(• dnes už pekné výsledky. Sú 
nielen šírilefmi hudobného vzdelania na 
poli hudobnopcdagogickom, ale aj aktívnymi 
článkam i š imko su rozvíjajúceho hudobného 
ži, ·ota mf'd zi pracujúcimi našich miest a 
dedin. 
Zakončenie starého školského roku, ako 

aj nástup do no,·ého, je vhodnou príležitos-
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ťou spomenúť a zhodnotiť tieto snaženia a 
úspechy . Z hodnotiacich zpráv, k toré sme 
dosiali od niektorých hudobných škôl, do
zvedáme sa o pestrej činnosti I. hudobnej 
školy v Bratislave, ktorá ako prvá hudob
ná škola vôbec má na Slovensku už veľkú . 
tradíciu. Pôvodne bola Hudobnou školou 
pre Slovensko, potom Hudobnou a drama· 
tickou akadémiou, neskôr Hudobným ústa
vom mesta Bratislavy, potom zase hudobnou 
skolou a od septembra tohto roku sa stáva 
jadrom ľudovej školy umenia. Dnes má 
táto hudobná škola už okolo 1100 žiakov 
a tí sa čoraz častejšie uplatraujú na rôznych 
slávnostn)·ch vystúpeniach, k ultúrnych bri
gádach, súťažiach, verejných koncertoch pri 
rozličn)-ch príležitostiach, ako sú napr. osla
vy Februárového víťazstva, MDZ, koncerty 
!lU pocesť brigád socialistickej práce, atď. 
V uplynulom roku bolo takýchto ]>odujatí 
okolo 90. 

Dobre sa podieľajú na spestrovaui hu
dobného života a na získavaní nových mi
lovníkov hudby medzi našimi p ra cujúcimi 
aj hudobné školy v ostatných slovenských 
mestách. Hudobná škola v Poprade za
znamená;-a stúpajúcu návštevnosť občanov 
na svojich ;-ercjných koncertoch a jej žiaci 
dosahujú pekné úspechy ; vystúpili už aj 
v Prahe a Bratislave. Ziaci Hudobnej školy 
v ::\'ových Zámkoch využívajú rôzne spo
ločeusko-poli t ické udalosti na početné vy
stúpenia v mnoh)•ch obr iach svojho okresu, 
a tak šíria záujem o hudbu. Ako pekný prí
klad usilovnej snahy našich hudobných 
škôl zúčasta'íontť sa na obohateni hudobného 
života pracujúcich slúži aj Hudobná škola 
vo Svite, k torá okrem príležitosln)·ch sláv
nostných koncertov sústavne navštevuje pa
cientov rôznych sana tórií s hudobn)·m pro
gramom. 

Podobnými dobrými snahami a výsledka
mi sa môžu pochváliť aj iné hudobné školy. 
Prajeme si, aby takáto úzka spätosť učebno
' i'chovného p rocesu na hudobn)•ch školách 
s celým naším kultúrnopolitickým a hudob
ný m životom i naďalej prinášala ovocie a 
a by sa na nej podieľalo čoraz viac hudob
ných škôl. 

( r) 

*** 
l'io,·ú operetu Pod čiernou maskou od 

L. l.jadovo,·cj uviedlo i\loskovské divadlo 
operety. Dalšiu sovietsku novinku tohto 
žánru, Se,·astopoľský valčík od K. Listova, 
1wštudovuli v Odese. 

S J ankom Blahom pri jeho šesťdesiatke 

, .ážený majster, životné iubileum je prí
/e:.itosfou na ro::pomienky ;:; prežitého života 
a na "!Jkonanít prácu. I ste r~át~ hojnos!: 
ro::pomienok. lebo patríte med::t tych: !ao_~• 
stáli pri /wlíske slovens/;ého huclobneho ::r· 
,·ota. Dovoľte mi preto opýtať sa, čo \·ás 
viedlo 1~ spewíchemtt umeniu, aho hodnoti
te retrospehtivne svoiu doterajšiu ži1·otnú 
dráhu a ostatmí t1>ori1ní činnosť a čo :: b?
hatei šhály , .á.H10 doteraišieho pôsobema 
V ám bolo najmilšie. 

Cž v úvodP odpovede by som chcel 
vyjadri ť svoj vzťah k mô!mu životnéa:nu 
povolaniu lak, ako Karel ;'\ edbal v kn.'h~ 
Piil století s českou operou: Som vďacny 
osudu že som sa mohol venovať spe,·ác
kej d;·áhc! Nuž a čo bolo tým to mojím 
. osudom"? Prcdo,·šelk)·m môj ,. pravom 
~mYsle slova spevav)· domov, ktor~' mi všte
pi l -lásk u k hudbe už od najúllejšieho ~et
stva. Y le te som navštevoval LuhačovJ.Cc, 
ktoré boli miestom môjho prvého stretnutia 
s českou hudbou a so skutočnými veľkými 
hudobn)·mi produkciami a umelcami vôbec. 
Mohol som prvýkrát počuť symfonický or
chester, prežívať silné dojmy zo stretnutia 
s dirigentmi a spevákmi ako Koval·ovicom, 
Bastlom, Olšovsk)•m, Boguckou, Dostálovou 
a Hašlcrom s ktorvm som už v roku 1918 
vystúpil na ' česko..; piesiíovom večierku. A 
od toho času ma už moji obľúbení druho
via - hudba a spev - neopustili ani na 
chvíľu. Vďačím im za najkrajšie a najväč
šie zúžitky v mojom živote. A dl hé roky 
pôsobenia v Slo, ·enskom národnom divadle 
(od roku 1926) i časté koncertné yyslúpe
nia neboli na ne veru skúpe. Ci to už bola 
pl'i lcžitosť vystúpiť d vakrát v opere vedľa 
slúvneho Saľapina, ci v cykle všetkých 
Smelanových opier v roku 1933 pod tak
tovkou I<arla Nedbala, či v IX. symfónii 
za dirigovania Václava Talicha (účinkovanie 
mi zhodou okolnosti oznámi li až hodinu 
p red vystúpením), atď., atď. - a nakoniec 
každé , ·ystúpcnie bolo hlbok)'lll zážitkom, 
vždy novým a nevšedn)•m. Z mojich spe
vúckych v)·konov si najviac cením stvár
nenie sólového tenorového partu v Sucho
a'íovom Zalmc zeme podkarpatskej s diri
gentom Ladislavom Slovákom. 

Prirodzene, že za tým všetk~·m je aj 
mnoho vynaloženého úsilia, najmä, keď sme 
často pôsobili za tak)•ch podn1ienok, k toré 
si spevák v našej opere dnes už ťažko pred~ 
staví. Stači spomenúť len tú skutočnosť, že 
sme ročne museli - v polovičnom počte 

vzhľadom k sucasnému stavu spevákov 
v SND, a teda súčasne bez možnost i dublo
vania - naštudovať dvanásť premiér. Pri
tom šlo v mnohých pl'lpadoch o opery a 
operety, ako aj spôsoby ich predvedenia, 
ktoré boli ústupkom pred vkusom snob
ského meštiackeho publika a ich úspech 
umožnil potom uvedenie iných hodnotných 
diel. Preto musím hodnotiť svoje doteraj
šie umelecké pôsobenie aj v spä tosti s tý
m ito ,,menej umeleckými" okolnosťami, k to
ré nat1 vplývali. Tým radostnejšia tvorivá 
pníca s ešte úprimnejším nadšením pre ob
ľúbené spevácke účinkovanie nastala pre 
maía v nov)·ch umeleckých podmienkach po 
oslobodení. Súviselo to n ielen so zlepšený
mi pracovnými podmienkami v divadle, ale 
aj s cell,ov~·m prudkým rozvojom sloven
ského hudobného života a tvorby a v ňom 
aj skutočnej slovenskej opery. Toto je však 
už druhú l;apitola . . . 

A tá je práve súčasťou áalšci otá::;lty 
laorú by som Vám chcela položiť. Slo
venská hudba a naimä slovenská opera uro
bili ocl oslobodenia 1>elký hroh vpred. Ako 
hodnotíte toto vývoiové obdobie a a /co sa 
Vám értaiú ieho perspel>tívy clo budúcnosti. 

Je s(aslím pre každého umelca, keď môže 
svojím umením prispievať k zver aďovaniu 
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umeleckého pokladu svojho národa. Pre nás, 
slovenských spevákov, lo znamenalo vždy 
snahu zúčastniť sa na rozvoji slovenského 
operného umenia. Avšak až nová etapa slo
venskej hudby, o ktorej sme sa práve zmie
nili, znamenala, že sme sa mohli stať spo
luúčastnými pri zrode slovenskej národnej 
opery. Už prvé pokusy o slovenskú operu 
- Kováča Wielanda, Detvana sme na
študovali s mimoriadnou láskou a pozor
nosťou, hoci tieto opery ešte ani zďaleka 
neboli syntézou slovenskosti a súčasne vy
sokej umeleckosti tak, ako je to v dnešnej 
slovenskej národnej opere. Ťažko porov
návať tieto prvé nezrelé pokusy s tým od
razu celkom hotovým pilierom prvých o
pravdivých slovenských opier, ktorého zá
kladným kameňom sa stala Sucholwva Krút
ňava. 

Nuž a perspektivy do budúcnosti? Som 
presvedčený, že pri tých skladateľských 
schopnostiach a možnostiach, ktoré dnes 
u nás máme, budem mať ešte možnos( 
spievať v ďalších slovenských operách. Naj
radšej by som, verte mi, presviedčal každé
ho nášho skladateľa - hoci to nie je mož
né - aby písal opery. To už súvisí s mo
jím speváckym povolaním. No keď sa pri
hováram za operu, nehovorím iste len sám 
za seba, ale v mene všetkých t)•ch, pre 
ktor)·ch neplatia pesimistické obavy, že opera 
s tráca v modernom svete svoje miesto. Veď 
z ·veľkej oblasti hudobného umenia sa prá
ve ona stala najschodnejšou cestou k pre
niknutiu do sveta hudobnej krásy ako ľah
ko prístupný, výchovný, ale aj zábavný 
hudobný žáner. Toto všetko plati pre ľiU 
vo zv)•šenej miere aj dnes. Preto neverím 
v žiaden úpadok opery. Je však isté, že 
už ju nemožno hrať tak ako kedysi -
že starú operu treba novo interpretovať a 
opera musí byť sama o sebe "nová". Preto 
nás všetkých - tvorcov, režisérov, výtvar
níkov i spevákov - čaká ešte veľa úporné
ho hľadania, aby opera bola skutočne tým, 
čím ju chceme mať. A výsledky, ktoré už 
sú, hovoria o tom, že to nie je a nebude 
márne. Som šťastný, že sa sám môžem -
pokiaľ mi sily budú stačiť - zúčastniť na 
tomto radostnom snažení. 

Citateľ ov Slovensl>ei hudby bude iste za
uiímať ako Vy, osobne, prežívate úlohy 
v slovenských operách. Radi by sme sa 
od Vás dozvedeli, aké sú Vaše emócie pri 
vokálnych a hereckých nárolwch v spevác
kych úlohách v moderných operách vôbec 
v porovnaní s t:;v. hlasickými. 

Moderná opera kladie na speváka -
práve tak ako aj na poslucháča - celkom 
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nové nároky .. Preto často pri prvom str<}t
nutí s ňou má'' zmätený dojem . Sám som 
sa však presvedčil, že po niekoľkonásob
nom zopakovaní, dôkladnom rozbore a na
študovaní, možno nájsť v každom úryvku 
veľa melodičnosti a spevnosti a obľúbiť si 
ho. Predovšetkým si to však vyžaduje do
konale vytríbenú, bezpečnú spevácku tech
niku, ktorá zostáva prvoradou podmienkou 
aj popritom, že sa zvyšujú požiadavky na 
dramatický výraz. Preto i keď tzv. klasic
ké opery, najmä talianske, mi dávajú mož
nosť uplatniť hlasovú virtuozitu, brilantnosť, 
moderné opery ma lákajú tým, že s~ okrem 
toho žiadajú celého člo veka, dôraz na cel
kov)• obsah, stvárnenie "postavy". Tým 
viac mám rád a cením si svoje úlohy v slo
venských operách, kde sú mi tieto charak
tery svojou slovenskosťou aj bytostne blíz
ke. A tiež preto, že hudobne čerpajú z bo
hatstva slovenskej ľudovej hudobnosti, ku 
ktorej mám osobitne v relý vzťah, pretože 
sa priamo venujem zbieraniu a interpretácii 
ľudových piesní. 

Pri vell>ei väčšine interpretov "vážnei" 
hudby sa stretávame obyčaine s tým, že 
sa ••enuiú prevažne len interpretácii svoi
ho odbom tejto hudby. Ktoré momenty zo
hrali naivážneišiu úlohu pritom, keď ste 
sa začali venovať aj hudobnému folhlórui' 
Snáď by ste nám mohli v tomto smere 
prezradiť niečo zo svoiich plánov. 

Lásku k ľudovej piesni mám už od det
stva - ako sa hovorí - v krvi. :\'loje ro
ňisko, Záhorie, je bohaté na rázovité ľu
dové piesne, ktoré sa tu dedia z pokolenia 
na pokolenie. I u mňa to bolo tak. Môj 
otec, Pavol Blaho, bol výborným a vášni
vým interpretom ľudových piesní. Vítčz
slav Novák si nat'ího v 6. zošite Slovenských 
spevov pre spev a klavír spomina ako na 
človeka s nevyčerpateľnou zásobou ľudo
vých piesní. :\Inohé z nich som mu potom 
sí1m naspieval - vydal ich v prúvc spomí
nanom zošite. Odvtedy až dodnes interpre
tujem ľudové piesne - ako študent v Pra
hc v spevokole Del\'~n, na koncertoch po 
slovenských mestách (polovicu programu 
tvorili vždy fudové piesne), na najrozlič
nejších vystúpeniach až po moje súčasné 
pôsobenie v rozhlase a v televízii. Pred Il. 
svetovou vojnou som sa rozhodol aj pre 
zbieranie a zapisovanie fudov)•ch piesní. 
Mám rád prácu v teréne, lebo m ám blízky 
vzťah k ľudovému človeku, snažím sa vnik
núť do jeho psychológie, a to mi pomáha 
vnikať aj do charakteru piesní a verne ich 
tlmočiť. Interpretácia ľudov)•ch piesní si 
tento kontakt vyžaduje - tým je dané aj 

to, že koncertní a operní speváci, ktorí 
vyrástli prevažn~ y ~m~~~~~om prostr~~ 
miest sa ľudoveJ p1csn:. vacsrnou nevenUJU: 

Na' VSMU sa vychovávajú mladí speváct 
v dvoch kategóriách - opernej a koncert: 
nej. Myslím, že by sa mal brať zreteľ aJ 
na čisto ľudovú tvorbu. 

A čo sa týka mojich plánov? S mOJlmt 
záujmami to mám príliš pestré, no ťažko 
by som sa vedel rozhodnúť, čoho ~a v_zdať. 
A mám dojem, že to nebude v . blí~keJ ~u
dúcnosti ani spev, ani pedagog1ckc povin
nosti ... no a o mojich folkloristických zá
ujmoch ani nehovorím. Tu ma iba mrzí, 
že sa nemôžem hlbšie venovať štúdiu cha
rakteristických zvláštností, pôvodnosti záho
ráckych piesní - a chcel by som si nájsť 
aj na to čas ... 

A Vaše želania? 

Prial by som si, aby moja výchovná 
práca s naším nádejným spev~ckym doras
tom prinášala zaslúžené ovocte a aby sa 
rady mladých spe':áckych adeptov st?J~ roz
širovali. Na druheJ strane by som Sl zelal, 
aby na Slovensku. vz_nikali a~ naďalej _také 
operné diela, ktore Sl prerazlU cestu aJ na 
iné európske javiská, pret~že vzájomné_ k~
túrno-umelecké spoznávame plodne prlspte
va k celkovému vzájomnému zbližovaniu 
národov. 

Nášmu iubilantovi, zaslúžilému umelcovi 
dr. Jankovi Blahovi, želáme vela zdravia 
a ďalších tvorivých úspechov a splnenie 
všetkých ieho plánov a želaní. 

KAPITOLA Z DEJIN KONCERTNEHO ZIVOTA 
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU 

(K 40. výročiu pedagogichei činnosti 

Márie Hemerl~ovei-Mašikovej} 

Klavír si koncom 18. a začiatkom 19. 
storočia získal takú popularitu v širokých 
vrstvách meštiackeho obvvateľstva našich 
miest, že sa stal takmer ;.epostrádateľným 
v meštiackych domácnostiach. Udomácnil 
sa v hudobnej výchove a o mnoh),ch hu
dobných školách 19. storočia môžeme tvr
diť, že boli len školami spevu .a hry na 
klavíri. Tak si to žiadala spoločnosť hos
podársky i politicky nastupujúcej mestskej 
buržoázie. Pri všetkej tejto rozšírenosti kla
víra umelecká úroveň interpretácie klavír
nych skladieb v našich mestách a na vi
dieku v pomere k hlavnému mestu Viedni, 
resp. Budapešti sotva presahovala lokálny 
význam. Klavír sa stal typickým nástro
jom domáceho muzicírovania a amatérskeho 
vystupovania na koncertoch vo forme kul: 
túrno-spoločenských večierkov spoločnosti 
vidieckych miest. Tak sa v terajšej výcho
doslovenskej oblasti od začiatku 18. storočia 
stretávame s takmer nespočetným množ
stvom klaviristov-amatérov, ktorí zaplňali 
klavírnymi číslami väčšinu koncertného ži
vota toho-ktorého mesta. Predstaviteľmi nad
priemerného klavírneho umenia v našich 
krajoch boli klavírni ~el~i z V:iedne,_ ?"e: 
skoršie z Budapešti a OJedinele 1 klaVlľtSti 
svetoví. Miestni muzikanti vynikli skôr ako 
organisti širšieho rozhľadu, dirigenti spe
vokolov alebo menších symfonických telies 
a vojenských kapiel, prípadne i v odbore 

skladby. Pri klavíri sa uplatňovali väčšinou 
len v komornej hudbe. Na košické pomery 
možno spomenúť bratov Zombovcov, Ma
teja Wiedermanna, Antona Husku, Jozefa 
Kerncra ba i Oldricha Hemerku. Ako nad
priemer~ého klaviristu možno snáď uviesť 
skladateľa a klaviristu Stefana Knauera 
(Kôvesdiho). Jeho činnosť by sa však mala 
osobitne osvetliť. 

Tým významnejší je teda vstup mladej 
klaviristky Márie Hemerkovej, košickej ro
dáčky do koncertného života Košíc a vý
chodného Slovenska r. 1920. Jej dlhodobé 
a dôkladné hudobné školenie najprv u ro
dičov, potom v Hudob~ej škole v Košicia.c~ 
a na Vysokej hudobn~J šk~le v Bu~ap~sb, 
ako aj umelecké vycibrerue vo Viedni ~ 
všeobe~né uznanie jej umeleckej osobnos~ 
v Budapešti a Prahe, znamená rozšíreru~ 
lokálnych umeleckých kritérií -~ kl~vírneJ 
interpretácii do obzorov celokraJmskych. Je 
pozoruhodné, že sa to st~ va práv';. v rok?ch 
prestavby hudobného Života nas1ch IDJest 
v prvej CSR. Boli to časy, keď každá plat• 
ná umelecká sila na Slovensku nadobúdala 
mnohonásobný význam. Preto sa tak kladne 
hodnotí aktívna účasť skladateľa Oldricha 
Ilemerku na organizovaní slovenského hu
dobného života v Košiciach, jeho syna Iva
na Júliusa Hemerku pri tvorbe "prvej" 
slovenskej opere~ Hajdamáci, :u:-o aj kon
certná činnosť Jeho dcéry Marie Hemer-
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kovej ako "prvej slovenskej klavírnej umel
kyne" (Večer, 3. februára 1924). I keď kri
tický rozbor d ejín slovenského hudobnélw 
života v prvých rokoch predrnníchovskej 
CSR môže niektoré " prvenstvá" postariť do 
iného svetla, p redsa ostane skutočnosťou, 
že muzikantskú rodina Hcmerkovcov stála 
v tých rokoch v p rv)·ch radoch šírenia slo
venskej hudobnej kultúry a pri príleži
tosti 40. výročia p edagogickej činnosti Márie 
H emerkovcj-Mašikovej si teda znovu pri
pomenie, že bola medzi pľ\·)·mi klarírny mi 
umelky r'íami, ktoré reprezentovali slovenské 
klavírne umenie doma v Košiciach, na v)·· 
chodno m Slovensku, v Prahe i r Ruda
pešti. 

Mária Hemerk ová sa narodila 30. sep · 
tembra 1900 v Košicia<·h v rodine regens
ch oriho, skladateľa Oldricha H emcrku, ro
dáka z Cáslavska, absoh ·cnta pražského kon
zervatória a od osemdesia tych rokov hor
livého propagátora českej hudby na vý
chodnom Slovensku a zberatefa r ýchodoslo
v cnskej ľudovej piesne a jej propagútora 
na ostatnom území Slovenska i v Cechách. 
Prv)·m učiteľom :\Iárie Hemerk ovej na kla
\'Ír a organ bol jej otec, neskoršie y Hudob
n ej škole v K ošiciach Agncša Iluskovú
Tóthová (d céra skladateľa Antona l;fusku), 
v Budapešti Zofia Fijalkorská a na Vyso
kej hudobnej škole v Budapešti profesor 
Gejza Nagy. Po absolutóriu na vysokej ško· 
le v Budapešti sa umelecky zdokonaľ ovalu 
u profesora Roberta Richard a vo \'iedni. 
Na koncertoch v Košiciach, Bardejove a 
Prešove vystupovala s jednotli,·)·mi klavír
n y mi a organorými číslami od r. 1909, no so 
samostatným cclovečern~-m koncertom vy
stírpila v Košiciach 7. februára 1920. Tento 
dátum možno v boha tej koncertnej čin
nosti Márie Hemerkovcj považo,·ať za jej 
prvé vystúpenie hotovej umelkyne. Potom 
nasledovali koncerty v Budapešti a v Prahe 
s Ceskou filharmóniou za dirigovania proL 
F. Stupku (3. februára 1924, 5. apríla 1925). 
V Košiciach pristúpila k dlhodobému kon
certnému plánu s celovečernými koncertnú 
zo skladieb Chopina (11. januára 1921), zo 
skladieb Beeth ovena (3. mája 1923) a v spo
lupráci s husľov)·m v irtuózom Ede Záthu
reczkým k viacerým spoločným koncertom. 
Humenné, Michalovce, Prešo,-, Sabinov, Bar
dejov, Spišská Nová Vcs, Himavská Sobota 
a ďalšie mestá na Slovensku hostili tú to 
uznávanú klavírnu umelkyňu. Okrem Ccskej 
filharmónie k oncertne vystupovala s J<oši<'
k ým filharmonickým orchestrom Y rokoch 
1942- 43 a r spolupráci s orchestrom Ko
šick ého rozhlasu od roku 1927 (rok zalo-
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ženia K ošického Rádiojournálu) až done
dáv""IIa. O klavírnych sprie\"odoch najrozlič
n ejších domácich i zahraničných umelcov 
sa tu nemožno podrobnejšie zmieniť (naprí
klad 1927 spreYádzala svetoznámeho poľ
ského huslistu Brmúslava Hubermanna). Má- • 
ria HemerkoYá mala v svojom repertoári 
okrem Bacha väčšinou Beethovenove, Cho
pinoYe a Lisztove skladby a interpretovala 
ich v duchu estetiky romantizmu. Tak to 
vyžadoval duch doby, v ktorom sa Hemer
ková šk olila, a yyžadoval to aj vkus obe
censtYa, ktorému H emerko\"á hrala. He
merková n eprcln·apovala svoje obecenstvo 
priekopníck ym ponímaním interpretovaných 
skladieb, a le skôr hlbokým m uzikálnym 
prccítenírn a t echnick )·m zvládnutím pro• 
gra movaných skladieb. Osobitne treba vy
zdvihnú(, že od začiatku svojej k oncertnej 
činnosti sa Yenovala propago, ·aniu českej 
a slovenskej klavírnej tvorby. Ycď Smetano
vu a DvofákoYu hudbu poznala od detstva 
z dôverní•ho poda nia svojho otc.'\ a hudbu 
~1ikuláša Schneidra-Trnavského, Mikuláša 
Moyzesa, Dezidcra Lanku, Janka Matušku 
a ďalších poprevratov),ch slovenských skla
dateľov poznala z osobného styku s nimi. 
i\.Iožno len ľutovať, že pomery buržoáznej 
spoločnosti neumožnili Márii H emerkovei 
plne sa venovať činnosti klavírnej umel· 
ky ne, ba skôr možno povedať, že sa tejto 
činnosti, n a ktorú mala všetky predpoklady, 
mohla venoYať len \"edľa svojho hlav ného 
zamestnania. 

Od 15. októbra 1922 pôsobila ako p rofe
sorka klavírnej hry na Hudobnej škole 
v Košiciach, neskoršie na p edagogickom od
cielení Vyššej hudobnej školy a d nes n a 
Stútnom konzervatóriu v Košiciach. Za 
d lhé roky pedagogickej činnosti odcho
vala stovk y klaviristov, z k torých sa mnoW 
stali aktívny mi hudobníkmi. V svojej p eda· 
gogickej praxi účinne využívala bohaté skú
senosti z vlastnej umeleck ej praxe. Za jej 
zásluhy na pedagogickom poli dostala roku 
1956 titul "Vzorného učiteľa" . 

Mária 1-Iemerkoni.-Mašiková v posledných 
rokoch u ž len zricdka,·o vystupovala na 
koncertnom pódiu, no dodnes sa intenzívne 
venuje výchove umeleckého dorastu na vý
<'h odnom Slovensku. Cinnosť aktívneho kon
<·crtného umelca a hudobné pedagogické pô
sobenie ;\!árie H emerkovej-Mašikovej tvorí 
plnú kapitolu d ejín hudobného života na 
, -.;·chodnom Slo\"cnsku. Jubilan tke želáme 
eŠte Yef a pracovných úspechov a radosti zo 
života. 

-'1círia Potemrov!i 

Frantiseh Gaj<loš: Opona !\.rajské/ro cli•·aclla ,. Tmm·e h·ýsek ) · Foto: J . Kysela 



Vojcnshý umclechý súbor hrdinu SSSR kpt. Nálepkrt prev::.al 2. ohtóbra vyznamenanie 
" Za ::.ásluhy o •·ýsta•·lm", htoré mu pri príležitosti lO-ročného jubilea udelil pre::.ident 

CSSR Foto: K. Bachan 

K SEDEMDESIATKE PHOF. LUDV(KA KUNDERU 

Umelecká, organizačnú a vedecká iSi nno~f 
nositeľa R adu práce d r. Lud,·íka Kunderu, 
rektora a profesora klavímcj h ry na .Ja
n{tčkovej akadémii múzick)·ch umení v Br
ne, dávno prerástla moravsk)· rúmec a pa trí 
celej českej i slovenskej h udobnej ,·ercj· 
nosti. 

Královopolsk)· rodák Ludvík l..::undera sa 
zameral spočiatku na "Pedagogickú dráhu 
stredoškolského profesora a získal tiež apro· 
báciu z češtiny a nemčiny na pražskej uni
verzite. Celou bytosťou však p rilnul k lmd· 
be, zlučujúc zíuncrne a dôslcdJlC teóriu 
s pra.:<:ou . Usilovne sa vzde]á, ·aJ v k lavír
nej hre a v sólovom speve, takže u ž ako 
19-ročný absolvoval štá tne skúšky z týchto 
odborov vo Viedni. Ako 2 L - I"Oi·n~· usku toc· 
n i! prv)' samosta tn ý kl avírn y kon;·ert v P ra· 
he, ktor)' mal veľký úspech a priazni\'Ú 
odozvu u kritiky. 

Od toho času sa Kundcr·a st;ilc zJokona· 
foval. Na univerzite na\'stevoval prednášky 
Zdcúka :'\cjcdlého a Za\'i:asu u pozornil na 
seba ako hudobno,·edecký pracovník. Po 
prvej svcto\'ej vojne zakot, ·il , . Brn e ako 
profesor na k onzervatóriu. Znovu sa objavu· 
j e jeh o túžba p o ďalšom vzdel:ívaní. Zúi:ast· 
nil sa interpretačných klavír·n ych kurzov u A. 
Cortota v Paríži a dokončil hudobnO\·edec
ké štúdium na bývn.lcj ::\lasa ry kovej uni· 
vcrzite v Brne u Vladimíra Heiicrta. Hel
fert mal v iíom svojho pr·,·ého spolupracov
níka v časopise Hudcbní rozh ledy. Kundera 
bojoval za uznanie Janáčko,·ho diela , k to· 
r ého skladby súsla \'J\c propagoval a stal sa 
oddaným tlmočníkom v tcd:Jjšej súčasnej 
mor:Jvskej hudby, síri.! sústtwne ruskú a 

S\'etovú hudbu. organizoval samostatný cyk· 
lus českej a slovenskej hudby . Ako pred· 
scda umeleckej sekcie Spoločnosti pre kul· 
túrnc a hospod:irske styky ~o Sovietskym 
sväzom bol jedn~·m z prv)·ch, ktorí pod
nikli študijný a propagačn)· zájazd do SSSR 
(1937). Za okupácie bol predčasne p enzio
novaný a len neohroZ<'ILOSť lckúrov ho za
chrúnila od totálneh o nasadenia. 

Po oslobodení sa opäť zapojil d o novej, 
skut očne budo\'ateľskej p rúce, najmä ako 
rektor Janáčkovej akadém ie múzick)'ch u· 
men í a \-vbudoval na !\!orave n ovú hudob· 
n ú vysokťt skolu, d ôstojnú Janúčkovho mc· 
na. 

Všestranná KuncleroYa osobnosť sa vša
(lc prejm·ila podnetn)·m spôsobom. úžasnou 
pracovitosťou a umeleckou i Yed eckou o· 
pr:Jvdi\'osfou. :\ ko ldavirist:J sa stal auten
tick)·m tlmočníkom Janáčkovho diela , lebo 
m nohé skladby majstro,·i sám prehrával. 
Tiež správne pochopil, že aj Vítčzslav No
, ·ák mú s Janáčkom základný význam pre 
hudobnú !\!oravu a pre to často u vádzal je
ho veľké klaYír·ne diela. · mclcckú činnosť 
Kundera sú stavne dopfr'ía \ vedeckou a kri
tickou prácou. Zamer·al ju hlavne na p o
znanie Janáčkovho živo ta a diela, n a šh·e· 
nic moravskej hudb~· svoji ch n stoYn íkoY a 
nn pedagogicko-didaktické spisy o klavírnej 
hre. Jan:'tčko\'i ,·cno,·al tie to ú kladné prá
ce: Janúi·ko\·a \'aJ'hllltÍClm skola, Janáček a 
K lub pi·átel umční a Janái:kova tvorba k.Ia
v írní. V prvej p ráci Kundcr·a pr,·ý raz zhod· 
not il v celkovom pohľade Janúčkovu čin· 
nosť na organovej škole. Druhá janáčkovská 
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práca sleduje Janáčkovu významnú činnosť 
v brnenskom Klube priateľov umenia, jeho 
vedenie hudobného odboru v moravsky svoj
ráznom duchu a presadenie moravského e
dičného osamostatnenia. V hodnotení Janáč
kových kla~ych skladieb sa dostal Kun
dera najvyššie. Tu hovorí z jeho vedeckej 
práce nielen estetik a kritik, ale aj praktik
umelec.'Všíma si Janáčkove klavírne sklad
by po stránke obsahovej i slohovej a všade 
prejavuje záujem o ich reprodukciu. Popri 
drobných článkoch a štúdiách o Janáčkovi 
napísal mnohé profily moravských hudobní
kov z Janáčkovej i Novákovci školy. Naj
väčšiu z nich, o J ar. Kvapilovi, vydal kniž
ne v Hudobnej matici. Klavírnej didaktike 
venoval niekoľko dôležitých pojednaní a 
spisov, v ktorých nadväzuje na Hofimeistrov 
Klavír a Kurzove Technické základy kla
vírnej hry. Patria ~ern najmä Základy kla
vírnej pedalizácie a veľmi rozsiahly IGa-

vírny prstoklad. Ani na tomto poli nezostal 
Kundera púhym teoretikom, ale svoje názo
ry na pedalizáciu a prstoklad si preveroval 
praktickými revíziami hudobných diel klasi~ 
kov. 

Ani ako rektor JAMU neustal vo svoJeJ 
kritickej, osvetovej a organizačnej činnosti, 
prospešnej celému nášmu hudobnému škol
stvu. O tom svedčia mnohé podnetné štú
die •.1verejnené v časopise Hudební rozhle
dy, napriklad Na okraj sovetské klavírni 
školy, Za reorganisaci hudební výchovy, 
v ktorých pokračuje v tom, čo načrtol 
v práci vydanej po oslobodení: Jak organi
sovat hudební ~chovu v obnoveném státč. 

Kundera nie je len iniciatívny, organizač
ne schopný a skromný človek. Kundera je 
súčasne stelesnená a všestranná práca a 
opäť práca, za ktorú mu budú generácie 
vďačné. Bohumír Stédroň 

PROF. NORBERT KUBÁT SEDEMDESIATNIKOM 

Bolo to 7. júla t. r., keď sa dožil sedem
desiatky. Dnes už o niekoľko mesiacov po
stúpil do ďalšieho decénia aj so svojím 
humorom a anekdotami, ktorými vždy zá
soboval svojich priateľov. Norbert Kubát, 
profesor pražského konzervatória, už v ro
ku 1959 zavŕšil vyše 35 rokov pedagogic
kej činnosti: 15 rokov v Bratislave a 20 
rokov v Prahe. Za tie roky vyšlo z jeho 
triedy 46 absolventov. Medzi nimi nachá
dzame vynikajúcich sólistov: Viliama Sim
ka, Bruna Bčlčíka Ma:\:a Schappa, O. Vog
la, L. Stibora, I. Strausa; koncertných maj
strov filharmónií a symfonických orches
trov: B. Ludvíka, V. Koloucha, V. Gabriela, 
O. Kulíška, R. l'vliazga, členov popredných 
komorných súborov, profesorov štátnych 
konzervatórií, riaditeľov hudobných škôl a 
huslistov na vedúcich miestach našich or
chestrov. Je to úctyhodná žatva svedomité
ho učiteľa, ktorý po celý život rozvíjal 
Sevčíkovu tradíciu (sám bol žiakom tohto 
slávneho pedagóga). 

V Prahe, kde pôsobil od r. 1939, sa sú
stredil len na pedagogickú činnosť a na ve
decké zhodnotenie Scvčíkovho odkazu. Zato 
predchádzajúce obdobie, najmä slovenské, 
je obdobím jeho kultúrnych a umeleckých 
výbojov, naplnené živým a bezprostredným 
vzťahom k hudobnej súčasnosti, hlavne a 
predovšetkým slovenskej. Do Bratislavy pri
šiel v dobe (r. 1923), keď síce základné 
pozície hudby boli zabezpečené, ale rozvoj 
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hudobnej kultúry potreboval ďalšie nad
šené sily. Norbert Kubát bol posilou a 
ozaj nezaháľal. Hneď po príchode na Slo
vensko správne a do hlbky pochopil kľú
čový význam Hudobnej a dramatickej aka
démie, ktorá pod Kafendovým vedením tak
mer zo d.Jia na deň vrastala ako nepostrá
dateľný organizmus do tela slovenského ná
rodného života. Oddane a iniciatívne sa 
venoval výchove dorastu, nakoľko od ná
stupu mladých slovenských talentov očaká
val základnú zmenu v hudobných pome
roch Slovenska. Taktiež sa angažoval do 
obhajoby i do boja za ústav, s ktorého 
osudmi spojil i svoj vlastný osud. Dnes, 
keď v socialistickom Ceskoslovensku je tak 
bohato postarané o slovenské umelecké ško
ly všetkých typov, málokto pochopí, že 
pred necelými 40. rokmi bolo potrebné 
v pravom slova zmysle bojovať o právo 
verejnosti jediného hudobného ústavu na 
Slovensku a o pretvorenie hudobnej školy 
na Hudobnú a dramatickú akadémiu. Bol 
to úporný a zložitý proces, práve pre ne
zmyselné centralistické tendencie buržoáz
neho štátu. Norbert Kubát bol v ňom ak
tívne zapojený ako konštruktívny činitel, 
využívajúci svoje styky a priateľov zo Sev
číkovho okruhu, aby význam i nutnosť vý
stavby tohto prvého slovenského umelec
kého učilišťa boli pochopené v celoštátnom 
meradle. Krátko po príchode na Slovensko 
zasahuje do hudobného života ako bystrý 

kritik i koncertn~· umelec. Zo slovenskej 
etapy Kubátovej č innosti si zaslúži zvlášť 
vrelé a kladné zhodnotenie jeho spontánny 
propagátorský postoj k mladej slovenskej 
tvorbe. So živým záujmom sledoval všetko 
dianie na tvorivom fronte; či to bol pozoru
hodný rast Suchoľíov, nástup i\Ioyzesa a 
Cikkera, bol pripraven)' a ochotn)' zasiah
nuť ako reprodukčn)· hudobník, kým iní 
sa stavali bokom. Hoci bol o dve desaťročia 
starší, považoval za svoju povinnosť podo
prieť práve túto generáciu, ktorá svojím 
nústupom konečne porušovala tvorivú stag
náciu v slovenskej hudbe. Vyberá si rané 
diela Suchoriove a Moyzesove ako ich prvý 
a pohotový interpret v snahe sústrediť po
trebnú pozornosť k novým a nádejným 
zjavom slovenského umenia. Záujem o mla
dú, a vôbec súčasnú tvorbu ho vedie k 
spolupráci s priebojným hudobn)•m odbo
rom Umeleckej besedy slovenskej, kde sám 
pôsobil niekoľko rokov ako tajomník. No
vé .~ lovenské diela zaraďuje do programov 
SVOJICh koncertov, a aby lepšie mohol slúžiť 
propagácii novej a pokrokovej hudby, zaida
dá aj Kubátovo sláčikové kvarteto. 

Boli to na rozhraní tridsiatych rokov ne
obyčajne cenné skutky. Zapísal sa nimi do 
histórie mladého rozkvitajúceho slovenského 
hudobného umenia ako prostý a nenáročný 
budovateľ jeho základov. Na to sa nikdy 
nezabudne! 

Antonín Hoŕejš 

STEFAN ROZA 55-ROC~Y 

Onerllo bude tomu tridsať rokov, čo na 
scéne Slovenského národného divadla sa ob
javil Stefan Roza a svojím hrejivým lyric
kým tenorom a zjavom oslnil Bratislavu. 
Bola to Lehárova opereta Zem úsmevov a 
jeho strhujúci výkon v úlohe Sou Chonga, 
ktoré mu otvorili cestu do Prahy, kde si 
získal uznanie najprísnejších kritikov už na 
začiatku svojej dráhy. Nasledovala úmorná 
práca spojená s nadmernou snahou, úloha 
za úlohou, film a definitívne zakotvenie 
v opere SND, kde vytvoril skoro 90 postáv -
od lyrického po hrdinného tenora. 

Jeho umelecká dráha nebola ľahká. Dis
ponoval však neobyčajnou energiou, s ktorou 
šiel neochvejne za svojím cieľom. Bohatý 
tvorivý talent ho viedol po celej palete tvo
rivých žánrov. Písal články, úvahy a kritiky 
o našom hudobnom živote, vydal knihy pre 
mládež, hudobno-historické diela, písal oper
né libretá a v rukopise má pripravcn)•ch 
niekoľko diel, ktoré čakajú na vydanie. 

S príkladnou trpezlivosťou sa venuje vý
chove našich budúcich hudobných umelcov 
na bratislavskom konzervatóriu, kde vedie 
operné štúdio a prednúša dejiny divadla. 

Zeláme nášmu jubilantovi, aby svoje bo
haté skúsenosti, ktorými je naplnená jeho 
tvorivá práca v prospech nášho radostného 
kultúrneho života, mohol ešte dlho a štedro 
rozdávať. -ok-

TEODOR SEBO MARTINSKY 
50 nocwr 

Teodor Sebo Martinský patrí medzi prie
kopníkov slovenskej tanečnej a zábavnej 
hudby. Sleduje Dusíka, Pálku, Aranyosa a 
Genersicha, ktorí sa ako prví postavili proti 
invázii cudzej tanečnej hudby k nám. 

Narodil sa 23. X. 1911 v 1\[artine. Mimo
riadny záujem o hudbu a literatúru pozna
čuje jeho študentské roky v Banskej Bystri
ci, kde je spolužiakom Jána Cikkera a 
Andreja Očenáša, ďalej v Leviciach, kde 
rediguje študentský časopis POKROK a 
súčasne diriguje študentský orchester, pre 
ktorý píše svoje prvé úpravy ľudových pies
ní a zábavné melódie. Kompozíciu študuje 
u Fidélia Finkeho v Prahe a u Alexandra 
Moyzesa na Hudobnej a dramatickej aka
démii v Bratislave. Ako hudobný aranžér 
sa uplatiíuje nielen doma, ale aj vo Viedni 
a v Budapešti. Roku 1936 zakladá prvý 
veľký tanečný orchester, s ktorým účinkuje 
v bratislavskom rozhlase s domácim reper
toárom. Komponuje, aranžuje, navrhuje a 
rediguje. Napísal celý rad tanečných, budo
vateľských a vlasteneckých piesní ako aj 
scénickú programovú hudbu. Toto leto do
končil hudbu k operete nového typu zo sú
časnosti "Kormorán odchádza zajtra" na 
libreto Juraja Cabana a na texty Víta lieka. 

Jubilantovi želáme, aby j eho všestranné 
tvorivé snaženie mu prinieslo ešte veľ a úspe
chov. -olt-

*** 
Zvýšením cien vstupeniek zacmaJu novú 

divadelnú sezónu viedenské štátne divadlá. 
Ceny už predtým veľmi drahých vstupeniel1 
sa zvýšili niekde až o 40 % a slávne ope
retné Raimundovo divadlo sa tohto roku 
neotvorí, nakoľko mesto mu nemôže vy
platiť ročnú subvenciu. 
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SES1'DESL\.TINY E.\liLA IILOlHL-\. 

Emil Illobil je príslušníkom skladateľskej 
generácie, ktorej prvý rast a skladateľské 
počiatky spadajú do obdobia po prvej sve
tovej vojne. Narodil sa 11. nktóbra 1901 
v juhočeskom Yesclí. Hlobil je odchovan
com Sukovej tri ed y na majstrovskej škole 
pražského konzer,·atória. Po prvý ch vý
znamn)·ch skladbách, vytvorených pod ve
dením Josefa Suka, z ktorých v erejné uzna
nie si vy dobyli hlan1e Sláčik~Yé kvinteto 
(1925), cyklus pia ti ch ldaví•·n,·ch skladieb 
(1927) a Orchestrálna suita (1930), y zniká 
celý rad di el, v ktorých sa skladntcf oso
bit)'m spôsobom vyrovnáva so súčasnými 
smcrn1i a tvoriv)rmi snahatni, typickýn1i už 
len pre vtedajšiu mladú gene•·áciu. S!Jada
tcľ mal YtedY blízko k súčasnému konštruk
tivizmu a ll{otorizmu, ktoré vyh ovo,·ali je
ho vlastnej tvorivej povahe ; jeho tvorba 
z tridsiatych rokov sa vyznačuje určitou 
výrazovou vyostrenosťou a strohosťou, kto
rá prevláda nad emocionálnou pôsobivos
ťou hudobného obrazu. Patrí sem popri 
väčšom počte klavírnych a osta tný ch skla
dieb I. a II. sláčikové kvarte to (1931, 1936) 
a trojvetá orchestrálna skladba W eekend 
(1933), ktorá svojím námetom predpovedá 
jeho prog•·nmové orchestrálne k ompozície z 
poslecln)·ch rukoY. Podobne ako BorkovcoY 
Start či La Baggare a Half-time Bohuslava 
l\larlin::, nadväzuje táto sklarlba na S\ 'Ct 
zvukomalebných sy mfoniek)rch obrazov 
Artura Honeggera. K prvému Yýraznému 
obratu v Hlobilovej tvorbe sme1·om k zvrúc
neniu a zdôrazneniu citového záiJadu hu
dobného obrazu dochádza v rokoch okupá
cie. Z tohto hľadiska je ehal'akteristické u ž 
K varteto pre clavicemhalo, husle, violu a 
violončelo (1943), ktoré patrí k najrozšíre
nej ším skladbám tohto obdobia. Do s tro
hého prúdu tejto skladby, ktor)· pod vply
v om archai ckého nástroja, v)Tazn c použité
ho v komornom ensemble, nadobúda baro
kizujúce a neoklasicizujúce ladenie. zapa
dajú lyrické melodické nápev y v )'Tazne 
českého charak teru, dodávajúce skladbe cel
kom no,·ý, prcčistený a oprostcn)· v~Taz. 
Táto premena v)'razovosti Hlobilovej !\·or
b y sa potom ďalej prejavuje v dvoch 
pi'Ogramov)rch orchestrálnych kompozíciách 
z vojnov)rch rokov: v symfonickej básni 
Zpev mládí (1943) a v jednovctej p rogra
movej symfónii Tryzna rnučeclníkúm (1941,), 
ktorá je sklaclateľov)rm prv)'m programo
vý m dielom so súčasn)·m námetom. 

Odtiaľto vedie Hlobilova tvoriv á cesta 
cez celý rad inštrumentálny ch sklad ieb 
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(I'íoneto 1946, Divertimento pre fagot a kla
vír ·1948 a i.) k skladbám posle rlného ob
dobia. Táto e tapa sa začína v období prvé
ho rozvoja novej socialistickej h udby u nás 
v roku 1949. Skladateľ vtedy v y tvoril -po
pri mnohý ch iných skladbách - pop ulárne 
orchestrálne suity Park oddychu (1949), 
Ľudovú veselicu (1950) a Valašskú dedinu 
(1952) ktoré sú zaujímavými pokusm i o 
vyšší ~yp zábavnej hudby, ďalej niekoľko 
piesní, sborov a kantúty Jméno milovan é 
(1951) a N ad darem uhlí (1955). V posled
n)·ch rokoch napísal aj niekoľko v)·zn~m
ných komorn)rch diel ; mužne op t.imisllcké 
a radostné III. sláčikové kvar teto (1955), 
Dychové okte to (1956), brilantnú a zvukovo 
efektnú Sonátu pre d va ldavh·y (1957) a 
spcn1c melodickú Sonátu pre husle a Ida
vír (1958-59). 

I'ía rozdiel od predcMdzajúcich období 
je teraz ťažiskom Hlobilo,·cj tvorby sym
fonická hudba. V programových orch estrál
n ych suitúch Léto v Krkonoších (1950) a 
Jaro v pražských zahradách (HI33) n ašiel 
skladateľ n ové tóny pre lyrickú a sviežu 
kresbu prírody ; bohatou kompozičnou tech
nikou sa vyznačujú jeho koncer tan tné 
skladby z posledného obdobia: Hapsódia p re 
klarinet a orchester , Husľov)r ],oncert a 
Koncert pre akordeón a orchester. V posled-

ných jedenástich rokoch napísa l Emil Hlo
bil štyr i symfónie. Prvá z n ich (1949) je 
prokofievovsk y radostné i sukovsky zah[
bené a zanietené vyznanie lásky k životu 
a optimistickému svetovému n ázoru. II. 
symfónia (1951) je oslavou oslobodenia a 
n ového života v našej vlasti. Mohu tná III. 
sy mfónia (1956-57) vyjadruje m yšlienku 
záp asu a hrdinstva v boji za mier v súčas
nom svete, zatiaľ čo IV. symfónia (1959) 
je ladená viac komorne. Doterajším v yvr
cholením Hlobilovcj sn ah y o hudobné vy-

jadrenic súčasných pokrokových m yšlienok 
j e symfonická báse•i Svátek práce (1959-60). 
TNaz, v dobe sv oj ich šesťdesiatych narorlc
nín, p racuje Emil Hlobil n a kompozícii o
pery Anna Kareninová n a námet románu L. 
N. Tolstého. 
Skladat eľ Emil Hlobil j e ,. najplnšom 

rozkvete svojich tvorivých síl a m ôžeme od 
neho právom očakávať ešte veľa cenn)rch 
p ríspevk ov do p okladne rozkvitajúcej česko
slovenskej hudobnej kultú ry. 

.Jaroslav Smolka 

REETHOVENO\' HRADEC V ZXA~IENI 

LISZTOVH O YYROCIA 

Y le te tohto roku zišla sa v Hradci pr i 
Opave komisia p re štúdi um vzťahov Lud
wiga van Beethovena k n ašim l\ra jinám , 
aby ak o pokračovanie svojej sľubne sa roz
víj ajú cej činnosti p rcjcdn ala všetky aktu
álne otúzk y !.)'ka júce sa beethovenovského 
bádania u nás. Menovite sa zaoberala otáz
kami edičnými a propagačnými. Bolo pri
jaté uznesenie, podľa ktorého Sliezske kul
túl'lle stredisko Imele vydávať kratšie štúdie 
a články s beethovenovskou tematikou. 

Komisia zam)ršľa sledovať aj významné 
beeth ovenovské publikácie svetovej litera
túry. Chystá sa vypracovať jednotný ka
talóg b eethovenittn . Požiada vše tky múzeá, 
knižnice, archívy a iné vedecké ú stavy 
v našom štáte o inrormácic o hec thoYeniá
nach n a jednotJiy~·ch miestach. 

Na p orade sa zno\<1 hovorilo o niekto
r)·ch otázk ach , súvisiacich s Beethov cn o
vým listom Nesmr tcfncj milenke a o jeho 
vzťahu k Slovensku . - Bol ,·ysloven~' n á
,.,.h usporiadať v roku 1962 v H radci sú
ťaž in terpre tácie klll\rírnych diel Ludwiga 
van Beethovena a Franza Liszta. 
~ovinkou toh oro{'n)'ch porád b oli tiež 

oslavy 150. v)Točia narodenia Franza L isz
ta. PodlJ ad k tomu dali Lisztove y zfah y 
k tomuto kraju, j eho p ob y t v Hmdci v r. 
1846 a 1848 ako a j jeho lw ncer ly v o pav
skom divad le a v iw;·ch sliezskveh mes
tách. Treb a pochvúliť .in icialÍYU Sliezskeho 
kultúrneh o strediska, ktoré spolu s huclob
n)'m oddelením Xórodného múzea v P rahe 
in štalovalo vef m i vkusn e v Hradeckom 
zúmku stúlu v)rstU\·ku. Túto n epripomína 
návštevníkom iba L isztov tamojší pobyt , ale 
u,·ádza 11ás, súčasne s dokumentačn~·m ]JI'C 

m ieta ním celého Lisz tovho ži, ·ota , do at
mosfér,· h ud obní·ho zivot n celého 19. storo
{·ho. lZÍaví•·y, n n kt01·~·ch Liszt h rá,·al, ako 

aj ovzdušie zámock),ch , slohove zariade
ných siení, vh odne doplňujú výstavku a dú
v ajú jej intímny a sugestívn y rúz. 

Slávnost n~· otvárací p rejav dr. A. Buch
nera na tému " Liszt v Slezsk u", ktorý Sliez
ske kultúrne stredisko v yd á k tohoročné
m u svetovém u k ultúrnemu v)'ročiu F. Lisz
ta aj knižne, hol cenným ú vodom k syste
matickému p estovaniu Lisztovho kultu 
v Hradci. 

J ubilejné slávnostné ovzdušie ešte zdô
raznil hodnotný koncert z Lisztových diel, 
n a ktorom okrem Klavírneho k oncertu Es 
dur , živelne interpretovaného A. Jemelíkom, 
odzneli dve svmfonické básne (Les P rélu
des a Tasso) ·a 2 . Uhorská rapsód ia v po
daní Ostravského symfon ického orchestra 
pod taktovk ou J. vValdhausa. 

Komisia sa rozhodla ll·vale spojiť svoje 
budúce heethovcnovské lHídan ia s výsku
mom niektor~·ch problémov, t~·kajítcich sn 
vzťahov F1·anza Liszta k n aši m krajin ám. 
Porad~' komisie, ako aj v šetky spoločen

sk é podujatia boli v znamení srdečného 
a priateľského ovzdušia, i'o umožnilo hlad
ké riešenie v šetkých problémov a v y vola
lo mnoho poclnetn~'ch n ún ho,·. Sliezske kul
túrne stredisko, ktoré m ú n a p •·op ngácii k ul
t(trneh o v)rznam u Hradca p ri Opave jedi
nečné zásluhy . sa vzorne staralo aj o prí
jcmn~· p obyt v šetk)·ch účast ní kov por:íd. 

Z. H. 

*** 
Nemeckú št:'t tn a knižnica osUtvi tento me

siac 300 rok ov od svojho založcaia. H u
d obné oddelenie Nemeckej štá tn ej knižn i<'l' 
pa trí medzi najviičsic n a svete. Sú v t'i om 
uložené rukopisy .J. S. Bacha, \V. A. Mo
zarta a Ludw iga van Dc!'t hon·na. 
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STRETNUTIE PO DRAZDANSKOM 
FESTIVALE .. • 

Sólistka baletu SND Florentína Lojeková 
bola na študijnej ceste v Drážďanoch. 

Namiesto analýzy jej baletného umenia 
predkladáme našim čitateľom dojmy a spo· 
mienky, k toré nám naša mladá umelkyňa 
po návrate povedala. 

Naše socialistické umenie kladie čoraz 
väčšie požiadavky na školený tanečný do
rast nielen po stránke technickej, ale aj po 
stránke realistického stvárnenia. 

Letné odborné tanečné kurzy v škole 
"P alucca" v Drážďanoch bývajú stretnutím 
tanečných umelcov, choreografov a pedagó
gov zo všetkých okolitých š tátov, aby sa 
pod odborný m vedením domácich a zahra
ni čných tanečných pedagógov a umelcov 
zdokonaľovali v odbore klasického, charak
teristického a novodobého tanca, hudobnej 
ry tmiky a pantomímy . 

Odborné vedenie klasického tanca mali 
na starosti prof. Helga Liebert, llse Fischer
Seeling a ako hosť profesorka Oľga lljina 
z Moskvy. Veľmi zaujímavé holi prednášky 
hosťujúceho francúzskeho umelca Jeana 
Soubcyrana z odboru pantomímy, ako aj 
jeho výrazové ukážky . 

Medzi návštevníkmi kurzu boli výkonní 
taneční umelci, pedagógovia a baletní maj
stri rôznych krajín, medzi nimi aj z NSR. 
Na rozdiel od účastnikov zo štátov socia
listického tábora museli si návštevníci kurzu 
z kapitalistických kra jín samí hradiť všetky 
trovy, spojené s pobytom a kurzom. 

Na kurze sa striedali teoretické a praktické 
prednášky a cvičenia. 

!\'lala som šťastie, že počas môjho pobytu 
v Drážďanoch sa konal aj tanečný festival, 
nazvaný "Týždeľí tanca", na ktorom hol 
predvedcný prierez súčasnou tanečnou tvor
bou. Okrem význačnejších baletný ch súbo
rov NDR hosťoval na ňom a j mladý ha
letný súbor pécsskej opery z MER. 

Divadlo Metropol z Berlína predviedla 
balet "Grand jeté" od F. H. Hedenhausena 
v choreografii Anny Petcrkovcj, ktorého ná
met čerpá zo súčasného života tanečníkov. 
Predstavenie sa vyznačovalo modernými ta
nečnými a výrazovými prostriedkami. 

Na efektných tanečných divertissemen
toch bolo postavené predstavenie Státneho 
divadla z Lipska, k toré hosťovalo s bale
tom "Spartakus" od Wolfganga H ohenseho 
v choreogra fii Emmy Koehler-Richterovej. 
Krajské divadlo z Halle dosiahlo a j s po
merne malým ensemblom silný drama tický 
účinok s baletom "Nová Odysea" od Victo-
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ra Brunsa a Alberta Burkala, ktorého tema
tilta tiež čerpá zo súčasnosti. 

Všetky zúčastnené súbory, vráta ne Stát
nej opery z Drážďan a Mestskej opery 
z Karl Marx-Stad tu, sa vyznačovali mladý
nú školený mi kádrami, schopnými ďalšieho 
umeleckého rastu. 

I keď na celom festivale prevládal duch 
nových výrazových prostriedkov, nešlo to 
na úkor zrozumiteľnosti a vkusu. F estival 
vynikal originálnosťou a nápadivosťou, pri
spel k rozšíreniu tanečnej škály a poézie. 
Vyznačoval sa vkusnou a estetickou formou 
prejavu a hlavne nesmiernou tanečnosťou. 
J e to reč, ktorej každý rozumie. 

V Drážďanoch som sa stretla s umelcami 
z viacerých krajín. Vymenili sme si skúse
nosti, diskutovali o odborných otázkach a 
uvažovali o vzájomný ch pohostinských vy
stúpeniach a výmenách. Po stránke ume
leckej som si rozšírila výrazový obzor no
vými forma mi prejavu. Cellwve som Dráž
ďanmi nadšená a vraciam sa s pocitom, že 
som pracovala ako som mohla a získala 
som si priateľstvo mnohý ch umelcov z ta
nečného odboru. E. St. 

MAJSTRI NEZNÁMI 

Redakcia hudobnej výchovy a tematic
kých cyklov Ceskoslovenského rozhlasu 
v Bratislave pripravuje hudobnovzdelávací 
cyklus pod názvom " Majstri neznámi". Cyk
lus budú tvoriť relácie v trvaní štyridsať 
m inút, zaraďované každé dva týždne v uto
rok od 21.20 do 22.00 hod. a reprízované 
v stredu od 15.15 do 15.55 hod. Pri ich te
matickom pláne v-ychádzala redakcia zo 
skutočnosti, že začiatky každej novej, zdra
vej periódy hudobných dejín, každého po
krokového smeru v hudbe, majú priamo 
alebo nepriamo styk s ľudovou tvorivosťou. 
Tak tomu bolo napr. pri nástupe klasicizmu 
i romantizmu (a s ním spojených národ
ných škôl 19. storočia), alw aj v realistic
kej hudbe 20. storočia. O plodnosti vpádu 
ľudovej tvorivosti do umelej hudby ne
treba už dnes diskutovať. Dokazuje to tvor
ba mnohých význačných skladateľov, ktorí 
vo svojich dielach použili citácie, štylizácie, 
variácie alebo napodobnenia ľudových pies
ní a tancov, resp. pretavili folklórne prvky 
s inými vo svojský, originálny hudobný ja
zyk. Tvorbu Beethovena, Glinku, Musorg
ského, Smetanu, Dvoráka, Suchoňa, Cikke
ra, Bartóka, Kodálya, Prokofieva a i. ne
možno vysvetliť bez ľudových prvkov. Aj 
dnes je ľudová tvorivosť veľmi aktuálna, 
nalwľko ide o spoluúčasť širokých ľudo
vých más na vytváraní novej socialistickej 
kultúry. 

Predbežný tematický plán cyklu "Maj
stri neznámi" zahrňuje (okrem úvodnej re
lácie) kapitoly o vplyve hudobného folkló
ru v romantizme všeobecne, v Cechách a 
na l\'Ioravc zvlášť; jedna relácia bude ve
novaná Leošovi Janáčkovi a súčasným čes
kým skladateľom, iná zas názorom XX. 
storočia na kultúry ľudové a exotické. Spe
ciálna pozornosť sa bude venovať rastu 
národných hudobných kultúr v tábore so
cializmu. O ľudovosti v tvorbe slovenských 
skladateľov sa plánuje odvysielať niekoľko 
relácií. (ra) 

VELKY úSPECH SBOROVEHO ZPEVU 
V CIZINE 

Vachuv sbor moravských učitelck byl 
vyslán !etos na Mezinárod~ú peveckou a sbo
rovou soutéž do Llangollenu ve Wallcsu ve 
VeThé Británii. I když nebylo m ožno Mi
nisterstvu školství a kultury vyslal celý 
sbor, pŕece i podstatná jeho část - 33 čle
nek, dirigent Dr. Zbynek Mrkos a klaviristka 
Taťána Svábová - získali v souteži 1. cenu 
a :Mezinárodní trofej. 

Veliký zájezd počal vlastné dlouho pred
tím rozsáhlou umeleckou prípravou povin
ných sború, které jsme obdrželi již s pozvú
ním z Llangollenu. Byly dva. Polyfonní 
skladba Orlanda L.assa: Hodie apparuit a 
skladba anglického skladatele Johna Morga
na Lloyda: Dream pedlary, v prekladu asi 
Prodávání snú. První skladba byla zpívána 
latinsky a byla a capella, drullá pak byla 
s prúvodem klavíru a musela být zpívána 
anglicky nebo wallesky. Vybrali jsme si sa
m ozrejmé angličtinu, protože wallesština je 
nám naprosto cizí a nesrozumi telnou i·e.čí, 
což jsme poznali pak i na místé samém. 
Kromé téchto dvou povinných skladeb mu
sela být ješté jedna volná. Zde jsme zvolili 
sbor Jindŕicha Jind!·icha: Vlasti! 

Pozorovali jsme rozsáhlou organisaci festi
valu, kde opravdu mezinárodní účast a stále 
vyšší a vyšší úroveľí účastníku jak domá
cich tak zahraničních proslavuje toto ma
lebné mestečko v celém hudebním svété. 

V soutéži klasických sború získal ve veThé 
konkurenci Vachúv sbor mor. učitelek první 
cenu, nejvyšší počet bodú, dirigent prevzal 
z rukou poroty Mezinárodní trofej, walles
ký znak Iva s lyrou. Zhodnocení poroty 
bylo pro VSMU opravdu skvelé. Byl vyslo
ven vdek za krásný prožitek, prostý všech 
afektu, za výborné vypracovanou polyfonii, 
čistotu intonace, vnitŕní obsah. Anglický 
sbor byl cenén nejvýše a v posudku poroty 
je otevrené doznáno, že sbor zpíval s ta
kovým nadšením a s porozumením obsahu, 
jako by zpíval ve svém rodném jazyce. 

V souteži lidových písní, kde se zúčastnily 
sbory smíšené, mužské, ženské i detské ll 
kde VSMU rovnež zpíval, bylo umfstenf na 
6. míste rovnež velmi cenné a čestné, neboť 
to bylo 1. místo ženských sboru, prvních 
pet obsadily sbory smíšené, které mají mno
hem více nadejí na úspech svoji barevností 
a jinými prvky. Natáčení v televízi, roz
hlasu BBC, účast na Mezinárodních koncer
tech (3 vystoupení), to vše jen na okraj 
zpčvu za sblížením národu a za mir celého 
sveta ! 

Zbynék Mrkos 

*** Baletný súbor Kirovovho divadla opery 
a baletu z Leningradu zakončil svoj zájazd 
v Londýne Cajkovského baletom Spiaca 
krásavica. Vystúpenia sovietskych umelcov 
sa v Londýne stretli s númoriadnym zá
ujmom verejnosti i umeleckej kritiky. 
V tom istom čase sa s moskovským obe
censtvom rozlúčil Anglický kráľovský balet 
taktiež Cajkovského Spiacou krásavicou. 
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í'O. výročie narodenia Sergeja P rokofieva 
oslávili v Bulharsku p remiérou opery Vojnn 
a mier a mimoriadnym koncertom Sófijskej 
filharmónie. Na programe bola Klasická 
symfónia, ďalej Peter a Ylk a suita Romeo 
a Júlia. 

Francúzska gramofónová firma Vega vy
dala dlhohrajúcu platrl u s nahrávkou Kon
certu pre ľavú ruku a so Ský tskou suitou 
Sergeja Prokofieva. Interpretom koncertu je 
švajčiarsky klav-irista George Bernard. Fil
harmonický orchester francúzskeho rozhlasu 
a televízie diriguje :.\[amice le Roux. 

V Miláne otvorili m úzeum starvch hudob
ných nástrojov. Zitkladnú zbierku daroval 
m úzeu slávny taliansky zberateľ hudob
ných nástrojov Gallini. Y múzeu je zatiaľ 
zhromaždených 358 exponátov z Východu 
i zo Západu. Niektor•é nástroje p ochádzajú 
z 15.- 17. stor. 

Úplné Yy danic Mozartových d iel, orga
nizované medzinárodnou základinou Mozar
tea, bude obsahovať 110 zväzkov. Nedávno 
vyšiel 22. zväzok, k torý obsahuje ~1ozarto
ve klavírne koncer ty. V (ľalšich zväzkoch 
budú okrem skladieb aj zbierky :'lfozartovej 
korešpondencie. Mnohé z lu uverejnených 
listov vyšli doteraz len neúplne alebo ešte 
vôbec nevyšli. 

u POZOf\i\EKIE 

Z článlm N. Hrčko,·ej " Vzújomná pod
mienenosť televíznej opl'ry a spol očnosti" . 
uverejneného v 7.-8. čísle Slovenskej hud
by, vypadol nedopatrením príslušný odkaz 
na štúdiu J . Kotka .. Opem í obrazo\'ka nebo 
televizní jevištč? " (Hudcbní rozhledv 196'l. 
č. 21), z ktorej bolo citované. Pro;ímc i'i
tntefov, aby nám toto ncclopatrl'nic ospr·a,·c
dlnili. 

KOi\ KURZ 

Divadlo J. G. Tajm·shého ,. T3an slw j 
Bystrici v~·pisuje konkurz na ohsarlenic 
t)rchto miest " orchestr·i : 

J. husle (tutti), 
lf. husle - Yedúci skupin~·, 
violončPlo - Yedr'u·i slmpin~·. 
lw ntrnbas, 
II. fagot. 
IV. horna, 
I. trombón, 
harfa, 
1 inšpicif'ntn p re operu. 
Ziadosti zaslite na Hiaditefstn• D.TC:T , 

Banská Bystrica. 
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Hudobný archív- Slovenského hudobného fondu 

pripravil materiály týchto skladieb: 

Pies,.íová tvorba: 

Tibor Andrašovan: Spomienka na Moskvu - Hviezdy nad Prahou, dve piesne 
pre sólový hlas a klavír 

Tibor Andrašovan: Z povstaleckých hôr, pásmo s recitáciami pre sóla a klavír 
Tibor Andrašovan : Zo slnečnej Grúzie, tri piesne pre sólový hlas a klavír 
Tibor Frešo : Nová jar, šesť piesní pre sólový hlas a klavír 
Teodor I-Iirner: Hore grÚI'íom, dolu grúňom, detské piesne s klavírom 
Ladislav Holoubek: K ľudu, cyklus piesní pre sólový hlas a klavír 
Ivan Hrušovský : Cervený mak, piesne pre sólový hlas a klavír 
J úlius Kowalski: Zverinček, cyklus detských piesní s klavírom 
Alexander Moyzes : V jeseni, cyklus piesní pre mezzosoprán a klavír 
Eugen Suchoň: Bačovské piesne pre barytón a klavír 
Bartolomej Urbanee: Piesne o horách pre tenor a klavír 
Bartolomej Urbanec: Tri piesne z Oravy pre detský hlas a klavír 
Bartolomej Urbanec: Váh a Hron, pieseií pre sólový hlas a klavír 
Bartolomej Urbanec: Styri dvojspevy na text Kollárových "Zpiewaniek" 

s klavírom 
lVIichal Vilec : Vysoké letné nehe, cyklus piesní pre stredný hlas a klavír 

Inštrumentálna tvorba: 

Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto 
Ladislav Burlas : Spievajúce srdce, sláčikové sexteto 
J án Cikker : Tatranské potoky, tri etudy pre klavír 
Oto Ferenczy: Intermezzo pre klavír 
J án Fišer : Kresby pre klavír 
Simon Jurovský : Melódie a dialógy, sláčikové kvarteto 
Dezider Kardoš : II. klavírna suita 
Július Kowalski: Druhé sláčikové kvarteto 
Július Kowalski: Mládežnícke concertino pre husle a klavír 
Rudolf Macudzinski : Slovenská sonáta pre husle a klavír 
Rudolf Macudzinski : Obrázky z výstavy (Po stopách kpt. Nálepku) pre violu 

a klavír 
Dušan Martinček: Tanec pre klavír 
Dušan Martinček: Dve ldavírne skladby 
Dušan Martinček: Dialógy pre dva klavíry vo forme variácií 



Alexander 1\'loyzes: ::,täéikove kvarteto e mol 
Alexander Moyzes: Duetlino pre husle a klavír 
Alexander t\loyzes : Dychové kvinteto 
Alexander Moyzes : Styria hudci, sláčikové kvarteto 
Al exander Moyzes : Zbojnícka rapsódia pre klavír 
Aladár Móži : Rapsódia pre husle a klavír 
Ala dár Móži: Concertino pre husle a klavír 
S1efan Németh-Samorínsky : Sláčikové kvarteto 
Stefan Németh-Samorínsky : Klavírne kvinteto 
Milan Novák: Sonatína pre klarinet a klavír 
Ľudovít Rajter: Dychové kvinteto 
l\likuláš Schneider-Trnavský : Humoreska, sláčikové kvarteto 
Eugen Suchoň: Sláčikové kvarteto 
Eugen Suchoň: Klavírne kvinteto 
Eugen Suchoň: Serenáda pre dychové kvinteto 
Eugen Suchoň : Fantázia pre husle a klavír 
Eugen Suchoň: Metamorfózy pre klavír 
Bartolomej Urbanec: Tri romantické kusy pre klavír 
Michal Vilec: Letné zápisky pre sólové dychové nástroje a klavír 
l\Iichale Vilec: Trio pre husle, violončelo a klavír 
J án Zimmer: Koncert pre husle a orchester (husle a klavír} 
J án Zimmer : Dva tance pre husle a klavír 

Inštruktívna tvorba: 

Miloslav Koľínek: Sonatíny radostnej mladi pre rôzne sólové nástroje a klavír 
Július Kowalski : Sťastná mládež, malá predohra pre žiacky sláčikový orchester 
Aladár Móži: Drobnosti pre husle a klavír 
Eugen Suchoň : Keď sa vlci zišli, pre sláčikový súbor 
Eugen Suchoň: Preletel sokol, pre sláčikový súbor 
E :.1gen Suchoň: Sonatína, pre sláčikový súbor 

Sborová tvorba: 

Oto Ferenczy: Ako vonia hora, pre miešaný sbor 
Zdenko Mikula : Domovina moja, cyklus mužských sborov 
Zdenko Mikula : Počúvaj, počúvaj, ľudové piesne 

a} pre miešaný sbor 
b) pre mužský sbor 

Alexander Moyzes: Ty krásna zem, mužský sbor 
Milan Novák : Ľúbostná sonatína, pre ženský sbor 
Eugen Suchoň: Spievanky pre sólo, miešaný sbor a klavír 
Eugen Suchoň : Terchovské spevy, pre sólo, sbor a klavír 

Materiály požičiava (i na trvalé používanie) 

SLOVENSKÝ HUDOBN'i' FOND 
Bratislava, Gorkého 19, telefón 531-50. 

~asopis sväzu 
slovenských 
skladaterov 



Hudobný archív 

Slovenského hudobného fondu 

upozorňuje na novú piesňovú tvorbu slovenských skladateľov: 

Tibor Andrašovan: Spomienka na Moskvu a Hviezdy nad Prahou 
Ozveny z povstaleckých hôr pre recitátora, alt a tenor 

Narcisa Donátová: Tri lyrické piesne pre sólov)' hlas a klavír 

Oto Ferenczy: Kytica lesná, cyklus štyroch piesni pre barytón a klavír na 
verše R. Fábryho · 

Tibor Frešo: Nová iar, cyklus piesní pre stredný ženský hlas a klavír (Balada 
o hre slnka a vetra - Sekera v lese - Jar - Rozprávka - Dcérke do 
pamätníka - Tri hviezdy) 

Ivan Hrušovský: Cervený mak, piesne pre sólový hlas a klavír na verše 
M. Halamovej 

Frico Kafenda :· Oda na radosť pre vysoký hlas a ldavír na verše V. Mihálika 
Tri miniatúrne piesne pre vysoký hlas a klavír na verše A. Plávku (Zravé 
intermezzo - Piesm'í baladickú - V sobotu večer) 

Zdenko Mikula: Tri piesne, pre stredný hlas (Dnes - Prípitok - Načúvaj 
duši) na texty Ivana Krasku, Milana Lajčiaka a Stefana Krčméryho 

Alexander Moyzes: V ieseni, cyklus piesní na verše J. Kostru pre mezzo
soprán a klavír (Odpočinok - Zhlaďme vrásky - Nočná ruža - Jeseň 
-Dážď) 

Bartolomej Urbanec: Váh a Hron, piesct'í pre bary tón a klavír na verše J . 
Poničana 

Michal Vilec: Vysoké letné nebo, šesť piesní pre stredný hlas a klavír na verše 
Pavla Horova (Vysoké letné nehe - Kľuje sa spoza oblohy - Hľa , 
zrebné plátno polí - Keď sa kosia sená - Zriedia na úvrati - Než si 
ma začnú lúskať) 

Ján Zimmer: Pamiatke Jiŕího Wolkera, cyklus piesní pre bas a klavír (Noc 
na kopci - Prvému máju - Umierajúci) 

Uvedené piesne sú vítaným obohatením programov koncertných kancelárií, 
závodných klubov, škôl, besiedok atď. 

Materiály požičiava (i na trvalé používanie) 

SLOVENSKY HUDOBNY FOND 

Br at i s l a v a, Gorkého 19, telefón 531-50 
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Velká symfónia súčasnosti 
(lll. symfónia Dezidera Kardoša) 

Dalo sa predpokladať, že Dezider Kardoš po v~rdobytkoch, ku ktorým 
dospel vo svojich posledných dielach, povie v dohľadnom čase závažné slovo 
o našom dnešku. V Koncerte pre orchester op. 30 (z roku 1957) dokázal 
svoju kompozičnotechnickú virtuozitu, zmysel pt·e formu a zvuk a upozornil 
na seba ako na výsostne moderného skladateľa pokiaľ ide o pohľad na vý
razový materiál. V Hrdinskej balade op. 32 (z roku 1959) nielen že umocnil 
.a dotvoril svoju hudobnú reč o pozoruhodné atribúty individuálneho cha
rakteru, ale dosiahol závažný stupeň v obsahovom stvárnení látky. 

Kardoš venoval námetu v celej svojej tvorbe mimoriadnu závažnosť. Pritom 
hneď od počiatočných diel nejde o programizovanie skladby v zmysle sle
dovania mimohuclobného deja, ale o špecificky hudobné stvárnenie obsahu 
a to nie v zmysle sujetu, ale ako uchopenie a pointovanie jeho citového jadra. 
Preto popri výlučne absolútnych žánroch (Klavírna suita č. 2, Dychové kvin
teto op. 6, l. symfónia op. 10), ktoré z.aph'íajú Kardošove mladé roky, upria
muje sa jeho pozornosť zároveň k slovu, ktoré nachádza svoj odraz \' pies
ňovej tvorbe (hneď op. 2 Piesne o láske). Cím ďalej tým viac sa potom 
viaže k textovým formám. Prvky tejto konkrétnej obsahovosti, ktorá patrí 
medzi najtypickejšie štýlové ukazovatele skladateľovej dikcie, transformuje 
potom do výlučne absolútnych žánrov. Prelomovým dielom tohto typu je 
IL symfónia, v ktorej sa úspešne vyrovnal s problematikou programovej 
symfónie. Túto tendenciu sleduje potom v Hrdinskej balade, ktorá znamená 
nesporný vrchol v kvalitatívnom a kvantitatívnom odraze stvárňovanej látky. 
Kardoš sa tu dokázal pozrieť na tematiku novo a nekonvenčne, dokázal ju 
vidieť a stvárniť z nových ideových pozícií. Dosiahol vrchol myšlienkového 
stvárnenia v absolútnom žánri. 

III. symfónia (dokončená v máji roku 1961) bola predvedená prvý raz 
Ladislavom Slovákom v októbri 1961. J e dielom syntetizujúcim výdobytky 
skladateľovej genézy v dielo jedinečných kvalít. V línii Koncertu pokračuje 
budovaním, prehlbovaním a výrazov)rm stvárnením. ktoré sa opiera o kom
paktnosť vyjadrovacích prostriedkov zaangažovaných do celkoYého· tektonic
kého profilu skladby. Absolútna obsahovosť, ku ktorej dospel v Hrdinskej 
balade, je traktovaná novým spôsobom. Symfónia je odrazom problémov 
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Dezider Kardoš a Ladis lav Slo
'"'k po premiére 111. symfónie 

Foto: A. Smotläk. 

dnestw ako ju ,·iclí nový unwler. Cítim<' z nej našu súčasnosť , hoci diel~ 
nemá konkrétny prog1·am. :\ez,·~Taúwje objcktiYitu budovateľského nadšenia, 
nepouzíYa masov)·ch intonácií. neznižuje svoju náročnosť voči sebe a poslu
eháčoYi. nechápe súčasnost: ako tendeneiu po jednoduchom, skrátka nevulga
··izuje, ale naopak. Zobrazuje životné pocity dnešného človeka, jeho najintím
nejší vzťah k dobe, ~ ktorou sa vyrovnáva v sférach radostn),ch i menej 
radostn)·ch. Zobrazuje ju kompozične Ydmi kulli,·ovan~·mi a vysoko náročný
mi prostriedkami. Cderná sila tejto symfónie je " jej pra,·divosti. Kardoš 
zostá,·a vždy prost~·, bez gesta a bez patetizmu. Dokáže i napriek tomu vidiet 
celok v celej s,·ojej zloži tosti. 

Jednoznačný obsah symfóni e je urceu)r v)· lučne hudobnými prostriedkami 
bez o kejkoľvek symboličnos ti . 1\.ardošova hudobná reč smeruj e od IL sym
fóni e ku koncentrácii a to nielen rozmerovej, ale i obsahovej a tektonickej_ 
Z toho " :'·plýYa neobyčajná pregnantnosť a lapidárnosť hociktorého z formo
tvorn)rch elementov. Majstl'Ovská kombina torická technika je princípom stavby 
celej symfónie. Proces tak plynie bez prerušenia, narastá od pokojných plôch 
do dynamicky ,·yhroten)·ch medziYiet a gradácií. Celok je budovaný na zá
klade melodick)·ch a rytmických princípo,·, ktoré i napriek svojej vonkajšej 
,·ariabilite koncentrujú silou vnútomej podob~· rozsiahle plochy symfónie. 
Zúcast1'1ujú sa tak hlaYným podielom na celkovej , ·)·stavbe, pričom sila samot
ného pn·ku vyniká i napriek plošnej vzdialeno ti. Ba čo viac, vytvára napätia, 
ktOl'é pôsobia dojmom nekonečnej metafóry núpadu. Takto chápaná tematická 
stavba symfónie pripomína monotematizmus, ktorý sa však týka v.iac prin
cípo,· s l;n·b~· ako konkrétneho t\'aru moth·ov a tém. 
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\1 nohotYúrna inšt•·umcntacnov;niacná práca postihuje pr·edovsctkým melos 
a rytmus ako základné kamene Kardošovho tektonizmu. Charakter melodiky 
.i<' neobyčajne jednoznačn)·. v)·stižný n pregnantn)·. Jed noduchosť melodic
kých núpadov a ich výrazová kvalita zaručujú ich znovupoznateľnosť i v po· 
zmenenom tvar<'. Zakiaľ , . Hrdinskej balade sa do procesu ,·nútornej variácie 
dostáva ry tmus, ktor~· konccntJ'O\·a) ,·nútorn~· celok, zatiaľ v III. symfónii jeho 
úlohn prebcrít intcrvaiO\'á struktúru. Tu sa \'~' tvárajú príznačné kostry inter· 
va lov~·ch pomero\·. ktor·é býn1jú rôzne naplnené konkrétnym matP.riálom. 
Tento pr·inríp umožnil Kardo~o,· i na jednej stra ne koncentráciu a vnútorné 
zjednotenie celej symfónie v detai loch i v celkoch a na druhej strane mu dal 
možnost: rozvinllt' melodiku vždy v novej a no,·ej podobl' (viď Jlf. čas ť) . Táta 
podoba 11Ú> ie lvarowí alé charalaerorrí. 

\l elodi ck~·m jadrom I'Ciej s~·mfóni e jf' zmcniwn)· tct•·;whord. kiOJ'~· , ·ykazujc 
vnútornú štruktúl'll : poltón-l'ť l ~· IÚ n-polt.ón. 

Tento istý tvar badáme i na ohsalto,·o svojráz1wj a j edinečnej hla\'ltej myš .. 
lienke pľ\·ej časti . 

ri.L IJJ/ 

., ~fR~·~~: 
v ry tmickom v rchole druhej casti. 

\' podohE:' hla\'11ej m~·šlienky S t\'ľlej Časti , 

YO ,-pdfajsej mysli enkc štvr tej časti , 
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c~ '"::;~ 611i?t ~ !tWe,u, iJJI•~&~.:.Wli 
o . ~,._,~·--' ~%?-
jl}ibl.~ 

ako i v nespočetných figúrach a behoch _celej_ symf_ónie (viď p_ríklad .. č. 1); 
Redukovanie na melodický typ umoži'íuJe ortentácm a vykazuJe zau]tmave 

súvislosti. 

(Súvislosť medzi introdukciou prvej časti a myšlienkou tretej ča~ti vo forme 
inverzie kostry alebo jej naplnenia novým materiálom.) . . . 

Melodika zdôrazlíujúc niekoľko fixných bodov a charaktenst1ckych P.o· 
stupov, urč~je i v rozmanitom procese vnútorných v~riácií,. k?ntrapunktlc· 
kého okolia a harmonického dna pevné kontúry celeJ symfome. 

Dôležitú úlohu zohráva melodika ako formotvorný činiteľ. Vyspelá evo
lučná technika umožnila vniesť Kardošovi do diela takú hierarchiu dôleži
tosti, ktorá smeruje k maximalizovaniu všetkých elementov. ~rípady, ~e? 
medziveta vystupuje vo funkcii vedľajšej myšlienky,. keď sa z f~gúry_ v;:v1me 
tektonický činiteľ prvoradého významu, sú bežné. ~~ekt.oré ~.P?Jovacte usek?' 
sa svojou dôležitosťou vyrovnávajú hlavným tektomcky~ ctmte~om. -~apn
klad epizodické dvojtaktie ležérneho charakteru '" oblast1 hlavneJ myshenky 
prvej časti 

~~1eOOŕ®~~ 
TI. l l. 

p1·erastie na vrchole roz,·cdenia do závažnej témy 

lt'Eyi 11 r r l tttrf :oJ l q ~ 
Trb. 

a zohráva významnú úlohu v štvrtej časti. 

Cím ďalej tým v iac v Kardošovej hudobnej reči vystupuje do ~opx:edia 
funkcia rytmu. Rytmičnosť myšlienok je zjavná nielen ': r)rchlych cast~ach, 
ale všade tam, kde svojou nástojčivosť~u u<I:žu~e napätl~ vo f~rme .. Pr1t~m 
treba poznamenať , že Kardošova rytmtka ru:. Je komplikovana. J e] varia
bilita je daná majstrovským uplatn~ním pom~CJek v celko;om proces~. R~
mický priebeh každej časti vykazuJe tendencm po drobem a znepravidelno
vaní. Osminový rytmus prerastá obvykle v bodkovaný ry tmus. Takmer pre 
celú symfóniu je príznačná šestnástinová pomlčka uprostred_ plyn~l~ho ryt: 
mického toku. Niekedy tiež preberá rytmický elemen~ funkcm. myshenk?ve~ 
závažnosti a vysoko vyniká nad melodické a harmorucké okohe. ( Rytrmcka 
myšlienka - unisono v druhej časti - viď príklad č. 3.) Kardoš s obľubou 
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s tavia proti sebe dve rozmanité ry tmické roviny , čo Je pozoruhodné nie iba 
v zmysle vertikálnom, ale i horizontálnom. 

~S(I/, )o) )) .. ) )) ~)) ~ ; 

lit;rrw•r mfltii±í 1 c ra 1 ®ľ! r 
<•~• •• " . .~~ ·~ , . ,:m ·~ ,· = A 
.ib•Fit!J•• lhfGl!~ 

Rytmický profil hudby dopliíuje dômyselné využitie metra. Skladateľ uplat
úuje veľmi úsporne, ale o to dômyselnejsie rôzne taktové metrá, čím Ynútorne 
znekľudňuje proces. So striedaním dvoj- a trojdobého metra sa stretávame 
v priebehu celej symfónie. 

Hoci je Kardoš typom skladateľa, ktorý slavia na melodickej invenčnosti 
a rytmickej údernosti (táto črta ho vnútorne spája s Bartókom), nemožno obísť 
harmonický a kontrapunktický tvar symfónie. Harmónia zohráva úlohu pev
ného základu, nad ktorým plynie tematicko-rytmický priebeh. J e zameraná 
primárne na zvukové pôsobenie. Veľkorysosť harmonických prostriedkov ne
pôsobí konfúzne, ale naopak, i napriek zvukovej účelovosti ju možno redu
kovať na najzákladnejšie vzťahové princípy. K prvoradému významu .sa har
monický element dostáva na dôležitých tektonických predeľoch a pri výstavbe 
gradácií, kde je zvukové pôsobenie p odriadené tektonicky určujúcej sile. Na
príklad vrchol gradácie pred nástupom témy v rozvedení prvej časti pripo
mína dominatno-tonický vzťah. 

Veľkú zásluhu na plynulosti a kompaktnosti celkov má spôsob organizovania 
tonálnych centier , u ktorých možno konštatovať tendenciu po udržaní hladín 
v jednoznačných vzájomných pomeroch. To dodáva zložitej faktúre vnútornú 
prehľadnos ť a pocit jasného tonálneho vedomia, hoci skrytého v spleti citlivých 
tónov, častých odbočení a klamných rozvedení. Kardošova harmónia sa po
hybuje v)rlučne v terciovom systéme a pokiaľ možno pozorovať kvartové 
útvary (prvá časť) treba im pripísať funkciu zvukového obohatenia rytmu. 

Celkov)' ráz symfónie vyplýva teda z bohatej kombinatoriky tektonických 
elementov, ktoré sú podriadené jasnému vedomiu dynamizmu formy en gros 
<'t en detail. Forma je založená na prudkom sll·iedaní tektonických úsekov bez 
obvyklých oddychovo chápaných spojujúcich úsekov. Užité formové typy sú 
trak tované ako premyslený variačný prúd smerujúci k výlučne architektonic
kému pôsobeniu. Vedľajšie myšlienky majú z hľadiska celku význam pokra
čovateľa dynamizmu, rozvedenia, nebývajú zaokrúhľované, ale okamžite na
stupuje repríza, ktorá napätie ešte stupňuje. Pritom každý menší úsek je do-
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konalc sklbeu~·. mú svoj vlastn)· dynami~mus a je pre~ýt~~ý ,:nateriál_om; 
ktorý sa v ďalsom využíva a tak podporuJe "monotematlZUJUCU tektorucku 
tendenciu svmfónic. Z tohto hľadiska vykazuje každý formový úsek výlučne 
strechovitý "charaktm· formy. . . . 

Prv á časť sym/ó11ie - Allegro con moto, un ?o~o parlan~o .- JC lyrJCkym 
obrazom duševného obrazu skladateľa. Hlavna tema tanecneh~ charakt~.~u 
(príklad č. 2) je v rozvcd<'ní podrobenú dômyselnému spracovamu. VedľaJSla 
myšlienka 

tvorí jej proťajsok svojou melodickou rozpínavosťou. V~šnivý nekľud dod~va 
tejto časti spomenutú figú1·a, ktorá prechádza do úderneho rytmu dychovych 
nástrojov (príklad č. 10). . . , 
Nekľudn<' charakter dmhei časti - Allegro scherzando - Je podnueneny 

rozmanitou. rytmickou struktúrou úvodu. 
".1/#gro :JtltHZllndiJ 

lQJWZ~ ll ] ,l J J tJ p;tl 
'll/ ) ) ) ) 

Vi.t. .l. 

~PmlJJ, JljJJJ,JIIu • 3 
• > ) 

Hlavná myšlil'nka 
All."-. MA i rHitil• 

4J•;!!'!H ~ a•tfYI ~!thfHH Jľ 9eoUJJ14 
je schopná maximálnej modifikácie ryt~ickej , h~rm.onicke~ i metri~kej .• ~o 
niekoľkonúsobnom transfOJ"movaní vyústi do rytm1ckeho pr~du, ktor~ urC?Je 
pulz celej časti (p.-íklad č. 3). Táto časť prekypuje energ1ou a vnutornym 
vzletom. Pozoruhodn~· je najmä jej ry tmický pôdorys. . 
Veľký náladov)· kontmst delí druhú a tretiu časť - Largo .co~. e~pr~SSIYO; 

Vyznieva ako filozofujúca meditácia o problémoch doby. OtvaraJu JU uderne 
akordy sláčiko,· . 

Tematicky vnastá z melodického typu, známeho z vedľajšej myšlien~ovej 
skupiny pn·ej časti. Proces prechádza mnoh)rmi zmenami. H lavná myšlienka 
sa rozvíj a a napliía celú časť. (Pozri prvý príklad na sl~. 4.67_.) . . 

Je dvakrát prerušenú otriasajúcimi gradáciami a Y~~h_ohm: )mp~mmaJU
cimi najsilnejsic miesta Hrdinskej balad;y. Bohaté vyuz1t~e slac1ko':(~~? apa~ 
rátu, kombino,·ané so z,·ukom harmómí plechov, dodava symfonu nove 
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~B ~~·o. 'D' 1 
rio~.z. -----

#{ft r n l'rľif EDi 
zvukové kvality a umodiuje> oii·asn~· pocit sugesth-nej vásnivosti tejto 
.časti . 

lmpetuózny charakter št·vrtei časti - Allegro molto c impetuosamente -
vyplynul z bohatej rytmickej členitosti , mctrick)·ch obt·atov a neustálej zvu
kovej gradácie pregnantncj témy (príklad č. 4). Pozoruhodné je tu vyváženie 
.rytmického nekľudu barbarskej údernosti s lyrirk~·m elementom v podobe 
ušľachtilých sláčikových behov. 

t ~ . 

• ;e:Wf,•\ID §zirt6la J!JE 1 
Vl'*-1· Jl 

~ ~ tf[-B-e("r r 1a': 
Vedľajšia myšlienka (príklad č. 5) ukľudľíuje proces. po ktorom dochádza 
k novej rytmickej a inštrumentačnej erupcii. Mužný pátos je pretrhnutý me
-ditujúcou reminiscenciou na tretiu časť , čím Kardoš vrhol pohľad na tienisté 
stránky života, ktoré si so všetkou nástojčivosťou i na platforme optimizmu 
tejto časti uvedomuje. Reminiscencia prerastá do zvukovej "orgie", kódy, ktorá 
patri medzi najsilnejšie miesta Kardošovej doterajšej tvorby vôbec. V ryt
mickom vare (nepravidelnosť, zmeny metra, synkopy) a inštrumentačnej ná
stojčivosti vyznieva záver tejto časti ako mohutná apoteóza kladn)rch ľud
ských síl. 

Kardošova III. symfónia nic je iba vrcholom skladateľovho tvorivého rastu, 
a le je jedinečným spôsobom riešenia závažného myšlienkového problému. 
vyvrcholením tých tendencií československého symfonizmu, ktoré sa pokúšali 
na platforme vysokého umeleckého majstrovstva vniesť dnešok do našej 
hudby. Kardoš dokázal cez pohľad svojej osobnosti povedať veľkú pravdu 
-o našej dobt>. Dokázal, :7.e konfliktová forma symfónie nemá svoju výlučnosť 
len pri zobrazovaní tragédií a hrôz, ale môže byť úspešne naplnená pohľadom 
.na súčasnosť. A tak ako má nús život veľa radostí a krásy. tak ako našiel odraz 
v prvej a druhej časti symfónie. tak tu žije človek s problémami svojho najin
tímnejšieho citového života, s otázkami, ktoré naiího doliehajú z okolitého 
sveta. A Kardoš sa nebojí ani týchto. Preto vkladá do tejto apoteózy dneška 
t ú otriasajúcu tretiu časť. Podobne ako v Hrdinskej balade, dokázal vidieť náš 
-dnešok v tých najzložitejších súvislostiach. Táto črta patrí medzi najväčšie 
prednosti Kardošovho myslilcľského postoja ku komponovaniu. Posledná časf 
symfónie svojou živelnosťou a ncspútavosťou , závaznosťou reminiscencií a pre
svedčivým optimizmom zúveru je filozofickým kl-édom nášho človeka, ktor)· 
sa takto v plnej šírke a kráse dostal do slovenskej hudby. Kardosov optimiz
mus nie je lacný, vyrastá z ťažk)rch životn)rch zápasov, je protipólom smútku. 
j e výsledkom boja, ktorý zvádzame všetci. Kardošova hudba hovorí k dnešku 
presvedčivosťou jeho zobrazenia a pre budúcnosť bude svedectvom veľkost i 
našej doby, ktorá v tomto diele našla svoj unikátny odraz. 
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Diskusia o experimente 

K otá:zke experimentu 

Experiment v umení? Ano je potrebn)·, 
ak ide v pravom zmysle slova o tvorivý u
melecký cin. Myslím, že neobstojí konšta
tovanie, že v umení každ)' experiment je 
tvOJ·iv)'m činom. Ak za hlavnú otázku ume
nia považujeme otázku pravdivosti, lepšie 
povedané otúzku vy užitia vhodn)'ch yyjadro
vacích prostriedkov, ktorými umelec život
nú pravdu vie alebo snaží sa čo najpresved
čivej šie vyjad riť , potom aj Pxperimcnt má 
svoje oprávnenie v umení len vtedy, keď 
túto pravdu pomáha od haf ovaf, objavovať 
a presvedčivo vyjadrovať. Pre miia to zna
mená, že experiment má v umení svoje 
oprávnenie naozaj len vtedy, keď je sú
časne aj výrazom boja o novú životnú praY· 
du a keď vedie k ozajstným umeleckým 
tvoriv)·m činom. keď je naozaj pokusorp 
o nový spôsob ,·yjadrenia. 

Václav Hezáč o tomto procese umeleckého 
hf adania Yeľmi výstižne hovorí: "Umelče, 
ukáž život, ako opravdu pulzuje! Ale musíš 
nájsť aj ·nové vlastné slovo, ktoré b y vy· 
jadrilo, ako na teba pôsobilo to, čo si ob
javil. O to sa musíš biť, potom to nebude 
šedivé. - Tak aspoň čitateľ pocíti nejak~· 
zápas. A aj keď si ten zápas trebárs prehral. 
a aj keď sa tam objaví len jeho zlomok. 
tak predsa tam bude aspoň časť pravd~· . 
Umelecké dielo však začína až nad vylua
n)'m zápasom". Teda v umeni n ejde o ho<'i
j ak~, experiment, ale len o taký , ktorý je 
v)·•·azom tvorivého umeleckého zápasu, kto· 
r},ll sa o niečo bojuje, ktorý Ycdie k ume· 
leck)'m činom a ktorý spája aj ideu s ume· 
leck)·m činom. NemM.cmc teda považova( z:o 
tunclccký c.xperiment tak~· experiment, k to· 
r ý stojí sám o sebe, ktorý nie je spojen~· 
s umeleckým zápasom hľadania životnej 
pravdy a ktor)' prípadne vidí svoj cieľ h•n 
v hľadaní niečoho nového za k aždú cenu . 
teda bez vnútorného zdôvodnenia. Podľ:; 
môjho núzoru každ~- skutocný tvorivý ume· 
lee svojou h ·orbon v ždy experimentoval, 
pre tože hf ada l a svojou cestou sa predie.-al 
k novému pohradu na z.ivot. Ale dôleži
tejšie je, že chápal túto tvorivú problema
tiku spojenú s experimentovaním ako nut· 
nosť opodstatnenú vnútorn~·mi dôvodmi. ,\k 
hocikedy umelec videl hľadanie nov)·ch v)·
razových prostriedkov ako prvotné a preto 
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experimen toval, v tedy nikdy neznamenal 
c.xper imenl v umení tvorivý umelecký čin, 
nikdy nebol pre umenie ukazovateľom n o
v ých možností rozvoja a pokroku. Keď vý
voj hudby dospel na také cesty, že sa hovorí 
o experimentálnej hudbe, zdá sa mi, že 
JH'oblematika technických a zvukových ex
perimentov sa tu vysoko vyvyšuje nad hľa
danie životnej pravdy a technické experi
mentovanie sa stáva samoúčelné ; ale aj to 
má svoje príčiny - ak ide o umelcov, ktorí 
stratili svoju ži,·otnú podstatu v ľudských 
humanistický ch hodnotách a naluadili ich 
ži,·otn)'m chaosom. To v šak nie je ideál so
('ialistickéh o umelca. 

T)·m súčasne ch cem zdôrazniť, že v súvi
se s umeleckým experimentom alebo c.xpe
!·imenlom v umení, treba aj veľmi precízne 
objasniť význam a obsah pojmu novátor 
stva a vôbec treba povedať, či experiment 
v umení je ·ddy činom novátorsk~= alebo 
nic, alebo ked y ním je a kedy nie. Myslím 
si, že e.xperiment v umení má len vtedy 
v)·znam, lieď vedie k novátorskému činu, 

alebo keď v ýsledkom mnohých experimen 
rov sa stáva n oYátorský cin . A znova zdô
raz r"•u jem , že novátorstvo n evidi to nové v 
umení len v oblasti '-yjadrovacích prostried
kov, ole aj v oblasti obsahu podmieneného 
objektívnou realitou. Teda najprv tu m1;1s! 
bY( určitá novú životná skutočnosť, JeJ 
p~znanie umelcom, ako aj vzťah k nej, a 
potom v Jlroc-ese tvorivého ~ápasu o jej 
stvúmenie a v yjadrenie vy norí sa pe treba 
nov~·ch vyjadrovacích prostriedkov, teda 
nov~·ch postupov v technike i vo fonne. 
J>•·itom neslobodno zabúdať, že tie to v yjn
dron \Cie prostriedky spl)",·ajú so zážitkom, 
tt•da n:nikajú súčasne s obsahom, s jeho 
poznaním i s jeho h odn otením, lebo forma 
umeleckého diela rastie a kryšta lizuje sa vo 
,·zájomnom dialektickom pôsobení s obsa
hom. Tvorivý umelec musí vžd y experi· 
mcnto,·ať, aby našiel formu adekvátnu ob
•:clm, uk v yjadruje n ov é spoločenské vzťa
hy, ktoré objavuje a hodnotí z pozície svoj
ho s,·cton[•:r.oru a svojej T udskej zrelosti. 
St'u'·asne vsak toto jeho experimentovanie 
musí spl)~úť s jeho vnútorn}~< životom a 
ten zasa musí byť v súlade so životným ob· 
suhom dob y a spoločnosti , v ktorej umelec 
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žije a ktorej členom sa cíti b}-ť. Preto nutne 
musí byť iný obsah pojmu umeleckého ex
perimentu u socialistického umelca a iný u 
buržoázneho umelca. Vysvetliť tieto rozdiele 
je však nesmierne dôležité, keď vysvetľuje
me obsah pojmu experimentu v umení, a 
to najmä u nás, keď k nám prenikajú rôz
ne technické experimenty buržoáznych u
m elcov a keď našich mladých umelcov prítve 
tieto veľmi lákajú. 

S. Faltin sa odvoláva na E. Fischera keď 
poukazuje na potrebu vyjasnenia pojmu 
e-xperimentu. Ano, vari nik tak v)·stižne a 
obsiahle nevysvetlil význam experimentu v 
socialistickom umeni ako E . Fischer na ana
lýze Majakovského tvorby, nik tak výstižne 
nepovedal, že tu ide o veľký tvorivý pro
~es a o boj súčasne v oblasti obsahovej 
i v oblasti výrazových prostriedkov. Fischer 
považuje veľkého lyrika Majakovského za 
jedného z najvýznamnejších básnikov, ktorí 
objavili čosi nové v nových formách. Pri
tom ale podčiarkuje, že Majakovskij, tento 
.,geniálny lyrický experimentátor sa stal 
veľkým básnikom až vtedy, keď proletár
ska revolúcia dala jeho životu a jeho ume
niu nový obsah". Nebolo možné zachytiť 
proletársku revolúciu v tradičných veršoch 
a formách a zlúčiť jej dynamiku s prísnymi 

formami starého básnického umenia. A o 
čo iného sa usiluje napríklad Sostakovič vo 
svojej hudobnej tvorbe? V čom je práve 
rozdiel medzi jeho prvými a posledn)-rni 
symfóniami? 
Končím svoju pripomienku t)·m, že, áno . 

umenie vždy potrebovalo experimenty a 
vždy ich bude potrebovať; ale také, ktorí• 
sú jedným z prostriedkov pri hľadaní a ob
javovaní nových životných pohľadov, zážit
kov a nových skutočností a ktoré nie sú len 
cieľ om umeleckého procesu, ak, pravda . 
máme na mysli experiment, ktor)' napomáha 
vývoju umenia. Preto je síce v umení množ
stvo experimento,- ako tvorivých činov, ale 
len niektoré z nich sa stávajú umeleckým 
tvorivým činom. Preto sa mi vidí, že socia
listický umelec a marxistický estét musí rie
šiť náplň a obsah pojmu experiment v ume
ní v hlbokej súvislosti s pojmom umelec
kého novátorstva, lebo tu nejde len o po
trebu hľadania a o jednotu formy a obsahu. 
ale aj o dialektickú súvislo§ť súčasného sta
vu umenia s tradíciou a jeho v~-vinov)'ffii 
možnosťami, a to po stránke umeleckého aj 
spoločenského vývinu, preto musí byť jasné 
čo znamená a kam vedie e.xperiment umel
cov, keď je i s nimi v službách rôznych 
spoločensk)·ch tril'd. Zd. Bohesowí 

Má náš skladatel experimentovat? 

Experiment, laboratorní metody ve skla
datelské práci, víte co, ľeknéme si nejprv, 
c;o tim kdo m yslúne, vždyť jsou to pojmy 
prenesené z vedy. Jestli si je nekteré príliš 
jemnocitné skladatelské nátury vysnivají ja
ko reakci na životní inspirovanost naši hud
by, pánhu s nimi, vezmou-li to dt•slednií 
a budou chtít experimentoval podle své 
únikové predstavy. Nejsem tedy pro labo
ratoŕ, pokud hy mčla znamenal čtyi'i stčny, 
za které fleproniká nic zvenku, leda zas 
pi'ísnč vybíraná životne neangažovaná hud
ba, nejsem pro experiment, v kterém by 
skladatel s koňskými klapkami u očí miíl 
pfebírat, míchat a proti'ípat všecky možné 
zvukové novoty a občas vydat nejakou ješte 
novejší. Jsem pro tukové experimentování, 
soustiedené, promyšlené a odvážné hledání 
nového, jehož autor je si včdom, že expe
riment je druhá fáze celého procesu tvorby 
a stejne oceľíuje a usiluje ovládnout první 
fázi tohoto procesu , máme pro ni opet sta
robyle romantický termín " inspirace" , který 
svádí k buhvíčemu, ale obsahuje celý kom
plex životního východiska hudby, zaujaté 

citové angažo,·ané ti'ídční životních zkuše
ností spolu s umeleckými a tedy i s hudeb
nimi a výber t akových, které vyvolají nové 
hudební predstavy, které zplodí v talento
vané hlave novou hudbu. I tato fáze tvur
čího procesu je nadmíru duležitá, ale nejf'
nom to, je také ve svém prtibéhu pri vší 
tajemnosti poznatelná a v ltlí ovladatelná. 
J sem pro takové e.xperimentování, které hle
dajíc nové estetické hodnoty, neodtrhuje se 
s nimi od faktu společenských, jinak fečeno 
k teré opet sleduje tii hlavní faktory : co 
hudba i'íká, komu to fiká a jak. 

Máme-li si o takovém pokusnictví poho
vorit, musí to b~'l v souvislostech pončkud 
širších. 

Prvni etapa tvurcího uchopení nových so
cialistických myšlenek jako hudební inspi
race, necelá desítka let po druhé svetové 
válce u nás, b yla charakteristická elánem , 
jízdou tryskem do vrchu, které málokdy se 
podarilo vyjet po hfeben. Zámčry tvoŕit 
umčni myšlenkovč i tvarové nové a záro
Ycň chápatelné pro masy lidu, by ly správ
né, predstavy tukové hudby nepríliš určité, 
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v~·sledky povctšinc neuspokojoval~- a nejed
nomu sa zdúlo, že lakový ideál nemuže vést 
dúl, než po kompt·omis vyjadfování myšle
nek dvacátého století prostfedky století pre
dešlého. A pfece j sme neútočili na vetrné 
mlýny. Byla lo e tapa s kladn)·mi dílčími 
' -ýsledky v dílech i ve zkušenostech. Jistií 
neby la i bez hrub)·ch chyb. Za jednu z nich 
mohou pi·cdevsím tcoretikové, nejednou jsmc 
z ~Ha. s nev~lkou : neji,~tou_ t~ochou n_o,:oty 
ndclali se slavou uz " to ! Jma ukrutna sko
da, že v tom proudu - bez fráze - po
s,·(ttnč zaujatého prubíi·ského úsilí horJi,-i! 
pinožily skupinky konjunktu rálních netalcn
lÍl, na které nebylo v ždycky dobi·e vidl-t 
a které nic tak nepotrebovaly a nepotľcbují. 
jako vyhlásil prumčrnost, odvozenost za este
tick ý program epochy. .\. bohat ý režim je 
štčdľe živil všecky . 

Chyby je nulno shledat, rozebral a na
pravovat. Jenom aby pi'itom potichu nedo
ch úzelo k v)-mčné principtt. Konkrétne v 
tomto Nánku myslím, abychom jako jeden 
ze spráxn)·ch principú socialistické kulturní 
revoluce neopustili zásadu rešit avantgard
nost umční v ždycky nejenom primárne v je
ho obsahu, ale i s predpokladem, že je bude 
,,tímat k.vantitativne i kvalitativnč nové 
obecenstvo. 

Y hudební estetice a v normách sklada
telu i·ady zúpadních zemí je ovšem zhusta 
prohlí·mem i úkolcm číslo jedna dorazil to
núlní svstém. :\fnoho skladatelu i teorctik í"t 
tam ulív:í jednoduché diferenciacc živ)·d t 
sklada telít. Kdo " ješte" píše v tonáhlim sys
t{·mu, je zastaralý, kdo píSe atonúlnč, za
Nn:\ hýt avantgardní. Tudy už pi'·icházím•· 
k nai;í ústi'ední otúzce a k t"ttzn )·m možn)·m 
pojetím sklnrlatelského poknmictví. Ten od 
společenské skutečnosti odet·,·an~- , í-isťounee 
fo rmalistický pohled nn tonálnost č i neto
nítlnost mM.e b)·t v~···hodiskem jcdné po
kusnické cesty . která ncní nová a za~nla nč
kde na kraji našeho s tole tí. ::\ egatívní l'SI<' 

tika, formační pritwip y ,-~·svléknuté naruby 
jak rukáv. Asi takto : hy ly tet·cio,·é akot·dy , 
nužc nepišme je, b yly tonáhú Yztahy '" roz
mezí oktáv, nužc ncrespektujme je a takdúle. 
~ení pochy by, že tímhJe zpítsobem y znikne 
nov)· zvuk. Posluchai·? Ten si zvykne, vždy! 
jeho orlvi>kou nepi-íjcmnou , -)astností by lo, že 
se vi•šel skladatcli na krk jak Žernov a hránil 
mu Y rozletu ! Ostatne byli i Yelcí sklad:ttcll·. 
ktei-í na publikum moc nedali. :\ložnú, že 
ze zal-ú tku tím ncgatíYním zpitsobem píšeme 
dudy na vy zkonšení mwi·ho systému. A až 
pi·ijde neodbytn;\ životní inspiracc, napíšeme 
hudbu spojenou s životem. 

~ložné to je a dčjc se to. Doklndem je 
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otec jedné tako,-é negatívní este tiky Arnold 
Schonberg a treba jeho pozdní kruté životne 
angažované dílo Survi,·or from \Varsaw. Jen
ze tahle cesta není pro nás, i když ji do
vedeme pochopit i vyložit a treba i zčásti 
•·espcktovat. .\ť si ty hle problémy fcší s nóbl 
publikem "avantgardisté" v Paríži ve Vídni 
nebo v Baden-Badenu,· my min:e starosti 
jiného druhu. ~edáme si nnmlU\·it, že jsme 
konzervativisté, vždyť ncpi'isaháme ani na 
zachování tonálnosti in omnia saecula. Nase 
estetika uc::.ačínti totiž požadavkem nového 
zvuku , dochúzí k nemu juwu cestou a bez
pochyby ke zvuku jinak novému. 

J estližc totiž bercme v úvahu naši novou 
~pol<'i'enskou situaci, v které miliónové obe
censtvo uení smeta novský sen, nýbrž rea
lita, pak je pro našl'ho skladatele j ednou 
z hlavuích složek jeho životniho úkolu brát 
se a lo, aby toto potenciálni obecenstvo se 
stnlo skutcčn)·m. Aby milióny lidu, které 
konečne mají možnost stát se vášniv)'m pub
likem umelecké hudby, se jim skutečne sta
ly. To není jenom úkol propagandistu a "nú
boráľit". P.ľedpoklad pro masy nového pub
lika je i v povaze hudebního díla. Pohlíchu 
na lo nyní myslíme méne než v oné první 
elapč, nťkoliv to nebyla bitvn prohraná, ný
hrž ned obojovnná . A tu je místo pro e:r;
pl'rimellty! 

Y roce 1937 si poznamenal do zápisníku 
Set·gi·j Prokofjev: "Minuly doby, kdy se 
hudba psaln pro malink)· kroužek eslé tu. 
Ohromné davy lidu stojí dnes tvárí v tvár k 
luodb,~ s vyčkávacou otázkou. Skladatelé, ve
nuj te tomu pozornost, jestli ty davy odstr
i-it e, odcjdou za džczem anebo k odrhovač
kú tn. l \lrzítc-li si je, dostanete takové pub
Jikmn , jakého zúdn)· dosud ,-ek nepoznaL 
To neznmnenú, že je treba podléznl tomuto 
pul>liku , v podlézavosti je zárodek neupnm
no~ti , nikdy z ní nic dobrého nevyšlo. Masy 
t•htcjí velkou hudbu, velk{• námčty, velké, 
!;',sky, veselé tanec. Masy chápou vie, než si 
nty~ lí 111nozí sklad ntclé. .\. ch tčjí se sllile 
zdokonalovat." 

Taku,·é je i naše , -)·clwdisko skladatelské
ho •·xpcrimentov{mí. Je k nčmu predevším 
ti·cha zhavit se iluzh·ního núzoru, že novú 
<"<'Sla hudby musí jít v cclém svétč stejnč. 
z,·uk hudby bude i u nás 110\-ý, jenže z ji
n~·.-h pi·edpokladu, než treba u Stockhausena 
a jC'tllll podobných. J estližc milióny poslu
.-hai·t\ na nichž skladateli z:íleží, hudebnč 
napi-íklad myslí tonálnč a ,. terciové har
nw ni i, chce-li se sklndntcl s nimi v díle do
hovoi·it , chce-li jim nčco sdelit - a co by 
jiného chtčl ? - vyjde z hudební predsta
vivosti jako ze zúkladu. A ovšem, jestliže 

Pablo Picasso: Traia muzikanti, 
olej. 1921 

mu tento okruh myslení neslncí. zai't"' na 
nčm hned tvorive pracoval, to jest ménit 
jej a v~•víjet rychleji a odvážnčji , než by se 
v yvíjel, kdy hy naň nep(tsobila mistrovská 
profesionáln i hudba. .\Je bude jej \")"Víje t 
nikoliv be:. posluchače. 

ftečeno síi·e, je pokusnické pol<· po·o novou 
hudbu v naši spolei'enské situaci, \" nasí e ta
pč socialistické kulturní re,·olucc všudc tam. 
kde nová hudební inspirace, socialistiek;~ 
programnost, je nejvíc zrejmá je to ve vel
kém okruhu písní, kterým js:ne si nav vk]j 
i-ík;_tt •~asové nebo politické, je to v ltu~lbč 
k ftbnum z našeho současného ži,·otn, k roz
hlasov)·m a televizním h rá m, které své nov{• 
a miliónové obecenstvo už mají, je v hudbi• 
k di varlehúm hrám, které je maji už témci·. 
Skoda každého konnn~ního taktu, kter )·ch 
se tu ješte hodné komponuje. Cest kazdému, 
kdo se tu nejodpovčdnčji a s velmi zauja
t)·m demokratismcm pokouší o Lo, aby ho 
nov)• posluchnč jako sklada tele , -nímnl, kdo 

. zúpasí o pHiežitost v citové rozhodujícim o
kamžiku dramntu s ma.ximúlní úsporností a 
S, tím, _ i·~mu s~arý Goethe Nkal "c..xakte 
! .h:~ntaste uhodit nn struny , které by v nej
'lrsnn okruhu posluehnčtt zaznčly nčCím zn .-t
m)·m a zároveň nččím ,-ábivč, znepokojiví!, 

nárocne nov)-.11 a které by tím vším znáso
bily umeleckou l'ffiOCÍ. 

R.ečeno úže, lze toto pokusnieké pole ještč 
.,laboratornč" specifikovnt, soudim, že velmi 
(tčelnč, pokud si nepi'ed stavujeme tu la
horntor bez lidí. Pri komponovúní je skln
dat el sám a nechť zajisté má k tomu tolik 
pokoje, kolík potrebuje. Ale pokusnicky lze 
~ i ovšem ovei'it, jak)• má skladba skutečný 
ohlas jenom mimo praco,·nu. Naši skladatelé 
si nejradčji až dosud overuj! svú dila ve 
Smetanovč síni anebo v Redutč a pokud 
mozna pred mezinárodním festi,·alov<·m 
publikem. Úsp(>ch u lakového publika 'má 
ovšem velk)' ,-~·znam a provcľí mnoho , ne 
, -šak všccko. l:h-lo b,- ti·eba vzájemne IIC'

smírnč prospčšn•é spoluprúce skupin a, ·an t
gadního dčlnického a zemčdčlského publika 
z brigád socialistické práce se skladateli, bylo 
by potreba organizoYane chodit za nimi s no
vou hudbou, komponoYanou s konlu·éllú 
predstavou jich jako publika. Soustavnčji 
rozňodneji , než se to dnes ojedinele dčje . .-\, 

_no-:ou _hudbou jako s hlnvnim programem , 
ntkoliv Jako s doplňkem k v,·zkoušenému 
Smetanovi a DvofákoYi. Tako~é publikum 
zpl·esní skladate)o,·u tvt"trčí mctodu, bude-li 
nm zároveú dost oddán, hudc-li s ním spl)·
, ·at bez pľezírúní, bez povýšenosti a zát·o-
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veň p~ prokofje~sku "iJez podbízetú, náročne. 
Naivní hy hylo hr~t každý jedincuv výrok 
jako pracovní pokyn. Užitečné však je za
myslel se nad tím, jak ty to celky která d.íla 
pnjimají. Jsem pi'esvedčcn o tom, že v hust
š im styku s tímto publikcm nepôjde sklada
tel zpátky ke konvenci, nýhrž pryč od kon
vence. 

Napríklad pryč od konvence k zoufání 
dlouhých čtyl·vetých symfonií podle všech 
školních regulí. Od konvence ustárlých gra
daci jako když se rozjlždí nekonečný vlak. 
Od konvence husle nacpaných partitur vy
plňovaných do všech rádku jako maturitní 
y-ysviídčení. Však muzikanti dobre veilí, 
kolík tech hlíšných konvencí je! 

A také posléze od konvenční pl·edstnv~-. 
že avantgardní publikum je výhradne to, 
jehož aspoň tretinu tvoi'í opet hudebníci. A 

zbývající dve tretiny ti, kteH chodí na kon
certy už aspoľt dvacel let. Ti že vždycky vy
tváreli vkus a budou jej vytváret dál, gró že 
se časem pridá - nu snad. Tukové to vcelku 
by lo. Nyní nám jde o to gró publika, chce
me je gigantickým procesem v)·chovy vkusu 
privést k hudehní náročnosti. 

Máme v rukou všecky možnosti k tomu, 
aby vbrzku socialistiek~· životní sloh spolu 
s rozvojem techniky vytvoril z premiér no
v)·ch skladeb časté a očekávané kulturní 
svátky, sledované u rozhlasových prijímači'!, 
u televízoru, o niko málo pozdéji na filmo
vých plátnech, v domácnostech i v klubech. 

K dosažení tak velkého cíle muže pnspčt 
experiment, minime-li jim sousti'cdené no
vátorství ryze socialisticky spoločensky au-
gažované. 

Josef Burjaneh 

Minulosť a prítomnosť 
v zrkadle hudobno-historických výskumov 

Vo svojej štúdii " Hudba a obecenstvo·: 
som sa pokúsil načrtnúť situáciu hudobne) 
interpretácie, určiť jej úlohu a význam. V 
tejto súvislosti sme zistili, ~e v upl~ulom 
poldruhastoročí tvorba a mterpretacia sn 
od seba oddelili, ale poukázali sme aj na 
to, že najmä súčasná hudba sn tiež oddelila 
od obecenstva. Došli sme k uzáveru, že hu• 
dobná interpretácia má už dnes svoje sa
mostatné dejiny a len čiastočne možno na 
1iu pozerať ako na sprostredkovateľku, ktorá 
preklenuje priepasť medzi súčasnou tvorbou 
a obecenstvom. Väčšina interpretov vidí to
tiž možnosť úspechu len v interpretovaní 
skladieb núnulosti, a preto súčasnú tvorbu 
si dáva na program len s "mierou" a ne
podáva ju v takom vypracovanom n doko
nalom prednese ako diela klasické. 

Ak skúmame vzťah hudby a obecenstva, 
nemôžeme si nepovšimnúť druhý sprostrt-d
kujúci faktor, literatúru o hudbe. Táto sa 
snaží pomocou pojmov priblížiť hudobnú 
tvorbu či už núnulosti alebo prítomnosti 
obecenstvu, teda tiež interpretuje hudbu 
svojím spôsobom, hoci jej prostriedky . sa 
podstatne líšia od svojho predmetu. Ak po
rovnávanie funkciu hudobnej interpretácie 
a literatúry o hudbe prídeme k zaujímavým 
analógiám. Ešte skôr, než sa pustíme do 
analýzy tejto otázky, musíme vymedziť rôz
ne žánre literatúry o hudbe. 

Bližšie k literat6re a ďalej od hudby st?jí 
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zaner, ktorý nazývame hudobnou beletriou. 
Medze tohto žánru sú veľmi široké: na jed
nej strane je ohraničený životopisn}-m ro· 
mánom a na druhej strane sa bezprostredne 
stýka s hudobnou estetikou. Prvý prípad 
patri do kategórie historického románu, . Y 

druhom prípade sa len na :zornom uhle m
dividuálnehe videnia autora zvrtne, či jeho 
spisba je "už" es~~tikou alebo je "este" _be
letriou. Napr. Synovec Rameaua od Dtde
rota je veľmi zaujímavé a poučné čítanie. 
Môžeme sa z neho dozvedieť, ak)• postoj 
mali k hudbe filozofi francúzskeho osvieten
stva hoci rámec tohto diela inklinuje do 
určitej miery skôr k beletrii. ?-la druhej stra
ne napr. u HoCCmanna literárne momenty 
dostávajú prevalm, čo pravda, neznamená, 
že sú z odborného hľadiska nt-použiteľné. 
Ba práve naopak. Hoffmannova literárna 
činnosť s hudobnou tematikou je jedným z 
najdôležitejších dokumentov hudobnej este
tik,· romantizmu. 

Druhým najdôležitejším žámom je tzv. 
popularizujúca literatúra. Môže sa stať, že 
autor takýchto diel je majstrom pera -
toto však nic je u popularizujúcej literatúry 
sine qua non. Tento druh literatúry o hud· 
be zvyčajne popisuje ži,·otné udalosti tvor
cu , načrtne dobu, v ktorej umelec žil, po
tom primerane schopnostiam autora charak· 
tcri:r.uje povrchne alebo hlbšie životné die
lo umelca. Popularizujúca literatúra sa tak 

isto nedá nejak striktne oddeliť od tzv. od
hornej literatúry, nakoľko sa môže stať, že 
autor celkom zrozumiteľne, jasne a jednu
ducho :zdeľuje svoje významné objavy. Tak
to patria dnes už aj diela Romaina H.ollan
da medzi popredné pramene. 

Tretiu, najdôležitejšiu skupinu literatúry 
o hudbe tvoria odborné práce v najužšom 
zmysle slova. Tieto štúdie vyžadujú od či
tateľa dokonalé znalosti o hudbe. Popri hu
dobno-historickej a štýlovej orientácii má 
sa vyznať i v hudobnej technike. Bez tých
to znalostí nemožno túto literatúru pochopiť. 
Je pravda, že odborná literatúra môže po
čítať len s úzkym kru!Jom čitateľov a nn
koľko napr. i k analýze je potrebná väčšia 
pripravenosť než v ostatných umeniach, je 
adresovaná užšiemu kruhu špecialistov ešte 
a j v rámci odborníkov. 

Dátum "narodenia" hudobno-historickej 
retrospektívy sme v spomínanej štúdii určili 
na 11. marec 1829, keď dvadsaťročný Fe
lix Mendelssohn Bartholdy po storočnom 
spánku vzkriesil Bachove Matúšove pašie. 
Počnúc t}=to momentom sa vo zvýšenej 
miere obracia doba k hudobnej minulosti. 
Začínajúc pt•ihližne týmto momentom sa 
stalo možným, aby sa jeden hudobník mo
hol uživiť výlučne z interpretácie hudby 
minulosti, pričom už nebolo potrebné, aby 
sám komponoval. Nakoľko obecenstvo po
h·clJn\·alo hudobnú minulosť vznikla i mož
nosť existencie interpreta. Z potrieb obecen
stva sa súčasne zrodila aj hudobná histó
ria. Teda popri interpretovi holo potrebné 
ďalšie preklenutie, ktoré by spájalo núnu
losť a prítomnosť. Obecenstvo totiž nebolo 
zveda,·é len nn samotné dielo, ale i na skla
dateľa, na dobu a na všetko ostatné, čo s 
týmto súviselo. 

Táto situácia sa stane ešte zrejmeJsia, ak 
vezmeme do úvahy nároky nového meštiac
keho obecenstva, ktoré sa len nedávno sta
lo stálym poslucháčom koncertov a voči 
hudbe stálo dosť bezradne. Tomuto obe
censtvu bolo potrebné hudbu "vysvetliť", 
chcelo vedieť "čo sa deje" " hudbe. Nie je 
náhoda, že práve v tejto dobe vzniká pro
gramová hudba. Ak k tomuto všetkému 
ešte prirátame, že osobnosť umelca sa práve 
v tejto dobe dostáva do centra pozornosti, 
je nám ľahko pochopiteľné, že išla na od
byt každá literatúra, ktorá "dobromyseľ
nému" mešťanov:i odhaľovala tajomstvá, ale
bo aspoň považované tajomstvá hudby: kult 
génia napr. zrazu priviedol k rozmachu žá
ner životopisných románov. 

Obecenstvo chcelo vedieť všetko. S hrô
zou čítalo romány o biednom živote umel
<'ov n vyvodilo z nich predovšetkým tú 

konzekvenciu, že svoje deti v žiadnom prí
pade nechcelo dať na hudobnú dráhu. Hro
zilo sa, no zároveň holo aj priťalJované tým, 
čo čítalo. Azda nie je príliš smelý predpo
klad, že práve po stopách týchto románov 
pribudli v širokých kruhoch obecenstva ná
roky na hlbšie a dôkladnejšie poznanie ži
votného diela umelca. V čom sa líši táto 
nová literatúra o hudbe od staršej, ktorá 
, -zn.ikln na uspokojenie nárokov? 

Predovšetk-ým v tom - ako sme lo už 
spomenuli - že hovorí o majstroch minu
losti, oproti skorším spisom, ktoré skúmali 
vždy len tú dobu n toho umelca, ktorého 
dotyčný autor sám poznal, alebo v ktorej 
dobe sám žil. Po druhé, táto nová litera
túra sa podstatne líšila i v tom, že v prvom 
rade sa sústredila na osobnosť tvorcu. V 
tejto súvislosti bolo dôležité všetko, čo sa 
s géniom dialo v jeho živote, najmä však 
jeho lásky. Nie je náhoda, že práve v tejto 
dobe sn prvýkrát publikujú listy umelcov, 
pamäti vrstovníkov a pod. 

Sme v rokoch 1850. V tomto čase štartu
jú veľké hudobno-historické podujatia. Phi
lipp Spitta sa pripravuje k napísaniu naj
väčšieho Bachovho životopisu všetkých čias 
a pracuje na súbornom vydaní Heinricha 
Schiitza, Dietricha Buxtehudeho a Fridricha 
Veľkého; pripravuje do tlače diela Händla, 
púšťa sa do jeho životopisu (iba smrť pre
kazila jeho dokončenie) a r . 185S zakladá 
spolu s literárnym historikom Gervinusom 
Händlovu spoločnosť. V tom istom roku 
začína písať svoju štvorzväzkovú prácu Ot
to Jahn. "S vedeckou dôslednosťou, odu
ševnením a dialektikou majstrovského štýlu .. 
(E. Lichtenberg) v nej vykresľuje postavu 
Mozarta. A takto by sme mohli do neko
nečna vypočítavať autorov mono- a bio
grafií, ktorí pracujú už s plnou výzbrojou 
modernej vedy pri úplnom odhalení núnu
losti. Co charakterizuje túto prvú biografie
kú generáciu? 

Predovšetkým veľká spiso.vateľská poho
tovosť. Spitta, Chrysander, Jahn, ďalej prvý 
veľký hudohnohistorický spisovateľ A.mbros 
boli napoly i spisovateľmi v umeleckom 
zmysle slova. 

Charakterizuje ich aj to, že celý svoj ži
vot zasvätili a obetovali propagácii maj
strovho diela, zhodujú sa zväčša v tom, .že 
len smrť im vyrazila pero z ruky. Po tretie 
- a to treba považovať za ich najcharakte
ristickejšiu črtu - čo sa týka zvolenej témy 
- dielo každého z nich obsahuje úplné ve
domosti doby. 

Práce týchto prvých hiografov vyžadujú, 
pravda, určitú zbehlosť "v tajomstvách" 
hudby. Ich viičšia časť je však bez zvlášt-
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m ·ch odborn<·cL znalostí zroznmitcfná naj
,ti"ä vtedy, ak si dá niekto tofko námahy. 
aby ich pozorne prečítaL Na strúnkach t)·ch· 
to kníh, ktoré nie sú bez určitého upologe· 
tického zámeru, sa životn~- osucl a životné 
dielo rozvíjajú v jednote. 

J e charakteristick(>. že najviic:-~ í mozar to,-
skv búdateT našej doby, Abert, považuje 
svoju monunl('ntúlnu Moza~tovu_ biografiu 
len za skromné prcpracovamc pravc .Jahna. 
Až do takejto mie~·~- bol p•·esvcdct'n~· o vy
~okej hodnote p1·ác-c tohto majst•·:o minulého 
storočia . 

Popri veľk)•ch ži,·otopiscocl~ a historikoc~ 
sa prirodzene rozrústla v_ m~nu)om ~toroc1 
aj hudobnoveo.lecká teorehcka hteratura: ~ 
t\:ch čias pochádza prvú n:iuka o harmunu 
~ prvé učebnice foriem v modern~m. zmy~le 
slova nehovoriac už o množstve mych d1el 
fmdobno-technického zamerania. Vedomost
ný materiál týchto diel bol ešte . takej _po
·vahv že - ako sme to spomenuli - h1sto· 
rici ·i~h vo svojich dielach zužitkovali , orga
nicky ich vedeli spracovať do svojej jednot-
nej koncepcie. •. . . . • 

Na p relome storoc~a s1tuac~a vsak. nabe
rala čudn)· obrat. Vzrukol no,-y typ ':Y.skum
níka ktorého zaujímali už len parctálne o
tázk-Ý a drobnejšie problémy. :N ic je _náh?da_
že ako reakcia vznikla duchonJO-htstortcka 
metóda skúmania dejín hudby s t ~·m zúme
rom abv v určit)·ch hodod1 preľala početné 
Hni~ hudobnovedeckých výskumov, ktor~ 
bežali paralelne a l'asto o sebe uic; ncvedeh. 
Speciálnosť a špecializáci'! už __ ani. toto . ne
dokázalo zastaviť. O to ",ac, ze vychodisko 
tejto metódy bolo idealistické. zviičsa pra
<:ovala s fikciami a čoskoro sa sama stala 
jednou vetvou odbornej litc1·atú~y o. h~dbe: 
zrodila sa idealistickú huduhnolustortcka so-
ciológia. . . . . .. .• . 

O fantastickeJ diferenmacu kompoz1cneJ 
techniky bola reč už v spomenutej štúdii. Tu 
b,- som však chcel poukázať na to, že roz· 
k~itá aj technika v)·skum~t. ..\'_esl:í•cl_lnné roz
mery nadobúda hudobna ftlológm so sn
mostaln)=i "pravidlami hry"_, zroz~mi.te.ľn_)'· 
mi len pre zasvätených. Rodtn .su ll_e stud•c: 
ktor)·ch poznámková aparatw·a J? .n~p?n 
trojnásobne väčšin ako tc..xt samotneJ stud1e. 
A práve. tak, ako "·äč~ia. časť. moderných 
avantgardných smerov, 1 literaturn o hudbe 
sa odtrhla od obeccnst,·a, od toho obecen
stva ktorého nároky vyvolali jej potrebu. 
Od ~ohlo momentu všetky t•·i druhy žánrov 
hudobnej literatúry sa od seba v~·rnzne od
klái'íajú. 

V čom spoCíval tento rozchod? 
Predovšetk)·m v tom, že časť tejto litera

túry bola pís~nú leu pre odborníkov a časť 
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len pre laikov. (~úka sa analógia: väčšina 
diel vznikajúcich v dodekafonickom štýle 
jt' aclrcsovaná zasväteným, kým nároky ši
rokého okruhu obecenstva sú uspokojovaní, 
. .fahkou hudbou" i džezom.) Medzi týmito 
dvoma dmhmi hudby sa len m{tlokedy vy
tvára nejaké spojenie. 

Konštnto,·ali sme. že hudobná filológia a 
n:·skumné mctódv sa mimoriadne vyvinuli. 
\'. minulom storo~í znamenalo životné dielo 
toho-ktorého majstra ešte samostatné odbor
n(• pole - v tridsiatych, štyridsiatych ro
koch, ale najmä dnes sme už .. tento sta': 
prekonali. Pri obrovskom rozVOJI. o.dl?orn; J 
literatúr,· sme dnes už v takom stádiu , ze 
un.,it<· , :edec sn môže v najlepšom prípade 
spcci.alizovať len na Bacho-:e klavírne sl~lad
b~· , {lrípadnc kiithcnskú pe.rtó~u, z ktoreJ po
ť'hitdza značná časť nástroJovych komornych 
.Jiel Ducha. Existujú špecialisti Bacho':ýc~ 
kantát špecialisti bachovskej -~arm.órue . 1 
takí ktorí cel<- svoj život zasvätili skumanm 
d•l~čne živoiných okolností Bacha. Ako
k~fvck čudne to znie, našiel sa aj tn~Í .v~
.Jcc, ktorý v celom ž!votc ~erob•l n~c u~c, 
iba pripravil na vydnme korespondenciU m~
ktorých veľkých majstrov, prav.da s naJ· 
Yäčšou dôkladnosťou. Musíme vsak po~a
menať, že táto dôkladná práca nemeckeh~ 
profesora ako i jeho dokumentúrna publi
kitť·in zostareli. lebo takrečeno denne sa ~
núrajú no,·é dokumenty, o_ kt~~)·ch ~a, pri
rodzene. v okamihu vydnmn mc nev1e. Ten 
ist<· osud stihol i súborné vydania Bacha. 
i\lozarta. Beethovena a Händla. nehovoriac 
0 i n<·ch vydaniach diel, z ktorých teme>
každÓ zostarelo, najmä keď berieme do ú
vahy, že vydávali pôvo?ný n?tový zázna~; 
ale s určit)•mi zmenami. Vzmkla teda ~~ka 
fantastická situácia, že v danom •. okamz1ku 
považujeme prácu jednéh~. ~toroc1a za ne
použit eľnú a teraz sa pustnT?e do toho, 
ab,· sme dokwnenty spomenuty~h sklndate
fo~· a este ďalších 30-4.0 vydali znovu .• 

Istý zoznam literatúry ."r'l:'-~úva nn plnych 
sl \'ľoch stranách názov studi1 a ~ena auto: 
r~v i miesta uloženia týchto sptsov, ktore 
sa zaoberajú otázkou, na akú ~horobu Mo: 
zat·t zomrel. Yinc ako sto štúdú sa zaobera 
jedným klavírn)'= cyklo~ Bac~1a! s Wo~
lť·mpericrles !(Javier-om. Ku ~dem~ z:vaz: 
ku súborného ..-ydania Bacha Je pnpOJeny 
zväzok tzv. Rcvisionsberichtum, ktor)' má
va 100- 200-300 strán(!), obsalmjúci výpo
čet toho, atramentom akej farby písal Bach 
ten-ktorý tón ďalej aké sú odchýU...--y vo 
wdaní X Y ~d Urtextu, t. j. od pôvadného 
n~tového záznamu. Súčasne vychádza množ
stvo neuveriteľne drahých vydaní, v ktorých 
sn diela toho-ktorého majstra publikujú v 

najpôvodnejšej forme, t. j. vo íotokópiúcl1 
1-ukopisov. 

Mnohé odborné štúdie sa zaoberajú 
tým, aké rozmery mala Beethovenova pra
covňa, koľko cen timetrov mala šírka a dlž
ka jeho písacieho stola a na ktorú svetovú 
stranu mal obrátené okno. Yúžne diskusie sa 
~trhli o otázke, akým spôsobom sa podarilo 
otcovi Händla zabrániť, aby mu odobrali 
povolť'nie na výmer liehového n{tpojn, ďalej 
o tom, aké drogy bral Mozar t po~as niekto
rej svojej detskej choroby. Toto všetko však 
ešte ujde, lebo tieto momenty patria k osob
nosti umelca. Niektorí hudobní historiri vsak 
šli omnoho ďalej. Začali odhaľovať súkrom
ný život tých osôb, ktor)-m niektor~· wrk~· 
majster veno\'al niektoré S\'Ojl' dielo alcLo 
l)•ch osôb, k toré mali s niek tor)·m wrk~'l ll 
majstrom len púhu znúmosť. Mnolú odborní 
o rnitológovia sa pustili do boja za objas
nenie, spev ktoréhQ vtáka znie na konci 
d ruhej vety Beethovenovej VI. symfónie. 
Certov začarovaný kruh sa však uzavrel vte
dy, keď začali spisovať históriu hudobnej 
histórie a životopisy vynikajúcich histori
kov. 

Hovorili sme, že čertov kruh ~a uzavrel. 
Toto naše zistenie však musínw doložiť ešte 
jedným ponaučením : hudobná história vstlÍ
pila do obdobia sebazničenia. 
Vedomostn~' materiál jednotlivých odbor

n <·ch úsekov sa rozbehol do nekoncc'na a 
p;akticky sa stal nepoužiteľný. Co rozmnie
me pod "prakticky "? 

Aby sme túto problt'matiku yys,·ctlili mu
s íme sa vráti( k nášmu v<·chodiskovému bo
du, k tomu. žr hudobná hi~tória hola "~'·o
laná k životu potrebami obecenstva, aby spo
jila obecensl\·o s hudobnou tvorbou minu
losti. Právom sa môže vynori ť otázka: načo 
je to potrebné v tedy, kecT už spomenu tí 
vyuikajúci historici napísali fundamentálne 
životopisy Händla, l\Ioznrtn, Beethovena 
atď. 

"Zivotopis každého vefkého človeka tr<"
bn každ<·ch 50 rokov znovu napísať" a 
.,každé ~")'llikajúce dielo treba každ)•ch 50 
rokov znovu preložiť ". Toto je a j prirodze
né, veď každá doba vidí niečo in í- napr. 
v tvorbe Bacha a každá doba sa snaží ospra
vedlniť seba. Primeranú analógiu nám po
skytujú ciele a situácia hudobnej interpre
tácie. J eden z najväčších Bachových inter
pretov minulého storočia, Franz Liszt, by už 
dnes nemohol mať úspech so s,·ojím prcd
n esovým poľíatim Bacha. Dnes už nie sme 
unesení ani t)·m, ako h ral Chopina Emil 
Sauer (hoci tento klavirista zomrel iba pred 
20. rokmi). Xa hudobn)·ch historikov padú 
pr{Ivc tnkft zodpovednosť ako na interprP-

tov. Okrem toho, že sú povinní odhaliť z,·o
lť·nit dobu , teda ju vysvetliť, právom od nicl1 
ornkávnme, aby znovu vysvetlili aj minulosť. 
Lebo každá doba nu tne prin:'tša so sebou 
nové a nové formy poznania, myšlienkové 
systémy sa ncust:il<" menia, sl\·ár•'mjú sa, 
ale hla\'nť' sa •·yvíiaiú. 

Staré hudohn(• životopisy tt'da zostarieva
jú, sú potrebné nové. Ale aké majú byť? 
.\Jôžu vôbec s túť na úrovni doh,· ? Je vôbec 
možné ešte dnes písaf kn ihu 'o Bacho,·i? 
Tieto otázky sa näm dnes yynúrajú dosť 
p:'tli:ivo. 

.\k sa niekto podujme dnes napísať knihu 
u Bachovi, stojí na rázcestí. Alebo sa po
kú~i prehr)·zť sa cez najdôležitejšiu odbornú 
literatúru, alebo "s nevinnou ncvedomos
ťuu", spoliehaj úc sa na svoju intuíciu, jed
noducho si sadne a napíše knihu. Väčšina 
ľudí , -šak YOií tretiu cestu: silne prcoseje 
odbornú literatúru a prečíta len skutočne 
najdôlczitcjšie kllihy. Toto je vefmi potreb
né, lebo ani tri generácie by nestačili na 
pret'·ítanie doteraz existujúcej bachovskcj li
teratúry počnúc od autorít grafológie až po 
na j novsie ' i •sledky m odernej ikonografie. 
Súc' nsný autor knihy o Bachovi si teda par
ciítlnť' štúdie jednoducho nemôže podrol?ne 
,·símať. Už aj preto nie, lebo značnej časti 
z niť'h nerozumejú ani niektorí muzikológo
vin, hoci sa svedomite a prenikavo zaobe
rajú bachovskou problematikou. Vyberie si 
leda tzv. štandardné biografie (Spilla, \Vol
fnm, Vetter, Pirro, Schweitzcr atď.) a z 
týchto robí v)·ťah, resp. ho doloží svojimi 
inrli\'iduálnymi postrehmi. Už počas práce 
musí však počítať s tým, že jeho kniha tiež 
zostarie. 

llž sme spomenuli, že o jednotlivých vy
claniach rýchle poYicme, že prežili, a to p re
dovšetkým pre ich technické nedostatky. K 
prežitiu hudobnovedeck~·ch štúdii stačí, ah:-· 
bádateľ uverejnil uiekofko neprcsn~·ch dát, 
alebo - keď nie všade - urobil zadosť po
ziadnvkám filologickej svedomitosti. v tých
lo prípadoch aj vtedy prisúdime "zastara
losť" , keď autor hoYorí inak o vlastných 
estetických, myšli cnkov)·ch v)·sledkoch. Na
proti tomu jednotlivé dáta ujasnili len par
ciálne filologické štúdie, ktoré - práve zo 
spomenut)·ch príčin - au tor nu\'ej knihy o 
Bachovi jednoducho nie je schopný prečítať. 
Vedomostn~- materiál pr:"n·e v dôsledku par
ciálnych v~·skumov ncsl~·chane rastie a 
dá\'no prekročil hranice. , . rámci k ton·ch · 
ešte prispieva poznatka;,1i pre širší ohuh 
obecenstva. Ak sa predsa n iekto podujme na 
napísanie novpj knihy o Bachovi, tak zlaté 
krytie jeho p ráce bude z\·iit'ša dané vkusom 
--~·bcru medzi parciáln~·m i y~·sledkami . 
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Z toho teraz UZ JaSne vyplýva, ze autori 
populnrizujúcich spiso,· sa líšia od autorov 
odborných kníh tým, :lc tí prví čítajú menej, 
disponujú menšími vedomosťami, teda vy
berajú z menších výsledkov, ale vyberajú 
tak isto ako odbornici. Nároky obecenstva 
treba však v každom prípade uspokojiť, le
bo celé toto vedecké odvetvie vzniklo z 
týchto nárokov. A nakoľko väčšia časť od
borníkov sa zaoberá parciálnymi výskuma
mi, a to preto, lebo kvalita vytvorenia väč
šieho celku nie je vedeckou prácou, ale len 
výberom - úloha vyhovieť nárokom obe
censtva pripadá zväčša na nezodpovedných 
autorov. Pre odborníka by znamenalo "fy
zickú bolesť" zanedbať nejaký parciálny de
tail. A nakoľko má predstavu o obsiahlosti 
odbornej literatúry, o nesmiernom množ
stve materiálu, vidí i nebezpečie zhrnutia, 
tiež aj nemožnosť zhrnutia a preto pone
cháva toto pole pre takých autorov, ktorí 
z nedostatku vedomosti nemajú takétó 
škrupule, pre takých autorov, ktorým sa 
len m arí, že "niečo počuli" a ktorí sa ne
všímavým gestom prenášajú cez ťažkosti. 
Gestom týchto autorov je: "Ešte vždy lep
šie ak sn dostane obecenstvo k medzerovi
t)-m vedomostiam, než aby jeho záujem 
zostal neuspokojený" . 
Veľmi zaujímavá je hlboká a zúfalá prie

pasť m edzi popularizujúcou a odbornou li
teratúrou v západnom Nemecku. Vychádza
jú tu v podstate dva druhy literatúry o 
hudbe. Na jednej strane sú to ltLxusne pre
vedené štúdie, zaoberajúce sa parciálnymi 
otázkami, kým na druhej strane je to lite
ratúra vulgárna, detská, ktorá len tak hýri 
nezmyslami. Toto druhé pole je oblasťou 
polovzdelaných a m enej orientovaných "in
telektuálov". 

Ako sme už spomenuli: každá doba, ktorá 
zapája do svojho života hudobnú tvorbu 
minulosti, si ju prispôsobuje. Hudobná 
historická retrospektíva sa však líši od retro
spektívy minulého storočia. 

Celú situáciu by sme mohli zhrnúť do 
jednej vety takto: náš pomer h hudobnej 
minulosti je objektívny. Väčšia časť hudob
ných historikov jednoducho len konštatuje 
minulosť a nazdáva sa, že t}'IIl je všetko 
skončené. Keď Czerny uverejnil Bachov 
Wohltemperiertes Klavier, miestami urobil 
i nejaké zásahy do notového materiálu, ne· 
hovoriac, pravda, o nemiestnych agogických 
znakoch, crescendach, staccatach, legátach 
atď. Z vydania Czerného máme presnú pred
stavu o tom , ako videl hudobník uprostred 
minulého storočia Bacha, ale i o tom, v 
akej forme si vtedy obecenstvo obľubovalo 
Bacha. Aby nedošlo k nedorozumeniu: ne-
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chcem tu zhodiť nepresné a neverné vy
danie Czerného. Chcem len upozorniť na 
vzťah doby k nemu. Tá istá situácia je i 
s dielami iných klasikov: Mozarta, Beetho
vena a pod. Dnešné vydania sa v najprís
nejšej miere držia pôvodného záznamu. Prav
da, toto je vážny vedecký výdobytok, kto
rému by sme sa mohli len tešiť, keby sa tu 
nevynárala ešte jedna obava: či sme schop
ní stráviť minulosť, či sa má naša práca 
sústrediť predovšetkým len na zbieranie? 

V stopách hudobno-historických výsku
mov sa dostávajú pred oči dnešného udi
veného človeka vážne zabudnuté hodnoty. 
V tejto súvislosti sme však tiež núteni ho
voriť o odtrhnutosti výskumu od obecenstva. 
lebo ono si vyberá napr. ešte aj medzi 
symfóniami Beethovena. Pred odborníkom 
sa vynárajú nové svety, ale tieto radostné 
chvíle zostávajú len súkromným potešením 
výskumnika, lebo obecenstvo je už aj tak 
dosť zásobené hudbou minulosti a nestačí 
držať tempo s výskumom. "Nedávno obja
vili 150. kvinteto Boccheriniho" - čítame 
u Honeggera. "Uvidíte, že prejemnelí hudob
ní labužníci sa rýchlo vrhnú na túto lahôdku 
a zistia, že každé kvinteto je podstatne iné 
a hudobní vedci ľahko dokážu, že jedno je 
klasického razenia, druhé už tuší tajomstvá 
romantiky". Toto zistenie je tragicky prav
divé. V nemalej miere tomuto možno pri
písať, že niektorí z~ pa~. vedci naš~, dobu 
nazývajú "alexandriJskou a bedákaJU nad 
tým, že minulosť zabúda na prít?m~osť., To
to zisťujú ako púhy fakt, ako neJakY pnrod
ný jav, proti ktorému nemožno .nič robiť. 

Minulosť sa teda otvára, ale co sme uro
bili v záujme toho, aby sme ju prehodnot~, 
aby sme ju preniesli bližšie k súčasnosu, 
aby sme v nej nevideli len nepriateľa, ale 
pomocni.ka a spojenca? A vynára sa ešte 
ďalšia otázka: či mal ~'larinetti pravdu, keď 
r. 1910 povzbudzoval svojich súčasníkov k 
tomu, aby "zatopili múzeá", alebo či máme 
pravdu my, keď z nášho národného dôchod
ku značnú časť venujeme na úplnejšie od
halenie minulosti? Ak chceme na tieto o
tázky odpovedať, tak odpoveďou nemôže byť' 
nič iné, ako vymedzenie toho, akým smerom 
sa má literatúra o hudbe uberať? Co mô
žeme urobiť proti plytkosti popularizujúcej 
literatúry a chorobnej špecializácii odbornej 
literalú t·y? 

Tieto <h·e otázky bežia vedľa seba ako
nekonečné paralely . Ako je možné cez ne 
urobiť priesečnieu? 

"Urobím ten alebo onen v)•skum na svo
jom úseku, ale konzekvencie nech urobí ten. 

František Tichý: Paganini v , 2. 
stav, suchá Ihla 

kto je na to schopn~·" .. ,V)•sledky môjho vv
sk~u môžu byť pozd,·ihnuté na úrov~•'• 
estetiky. Toto však už nie je mojou po,·in
nosťou". " Moje výskumy, i keď nie oveľa 
ale aspoň o jeden odtienok obohatili uá~ 
obraz o skladateľovi X alebo Y." Tieto 
vyslo_vené alebo nevyslovené mienky možno 
vycítiť zo štúdií niektorých historikov ktorí 
sa zaoberajú len s parciálnymi výsku~ami. 
Odmietanie zaujať postoj alebo neschopnosť 
zaujať. p~stoj. sú "chorobami" dnešnej hu
dobneJ históne. Väčšina historikov vidí v 
minulosti akýsi azyl, kde sa môže utiecť a 
kde sa uchráni pred búrlivými problémami 
dneška. Pravda, na toto môže niekto pove
dať, že tak to bolo v každej dobe: histori
kom sa stal predsa ten, kto mal rád minu
losť. 

Je možné, že časove to tak bolo. Je priro
dzené, že historik má rád minulosť u minu
l,osť je ďaleko od prítomnosti, ale berúc do 
uv~hy podstatu veci, historici minulosti plá
vali vo . vodách minulosti ako vyslanci prí
tomnosti. Tento moment nesmieme strácať 
zo zreteľa a zvlášť nie vtedY keď chceme 
vymedziť podstatu a hlav.ri'ý cieľ písania 
histórie. Viac súčasuýeh historikov koná tak. 

ako keby pri v)·skurne kanibalov zabudli na 
s,·oj e poslanie a sami sa stali kanibalmi. 
Toto krajné prirovnanie uvádzame p reto, 
Jeho sa neraz stáva, že historik 'sa natoľko 
poznbudne v minulosti, že úplne ?.Ubudne 
na to, že je vlastne SYnom dvadsiateho sto
ročia . Objavenými pÔznatkami chceme náš 
ži':'ot predsa rozšíriť a predovšetkým sa po· 
učiť pomocou historiek~·ch poznatkov. Môže
me sa predovšetl..'jm poučiť z odhalenia zá
lwnitostí. Sme zvedaví najmä na zákonitosti 
vývoja, na vnútorné a spoločenské "vzpru
hy ", ktoré viac alebo menej viditeľne urču
j(• tú časť nadstavby, ktorú nazývame hud
bou. 
. _Pravda, z. toho nevyplýva zamedzenie par· 

Ciálnych vyskumov. Od hudobného histo
rika môže~e vš~ pr{tvom žiadať, aby ním 
spracov~e PO:Ciáln e problémy, resp. kon
zekv~nCie z ruch vyvodené, boli poňaté z 
hľadiska celku. Odhalenie nejakého harmo
nického alebo melodického zvratu alebo 
pre!ednanie nej akého formového p'roblému 
mozno považovať :r.a konštruktívne len v te
dy, ak z ~ohto možno y~·vodiť podstatné 
ko~ekvenc1e. A týmto sa dosuívnme k jed
neJ z najdôležitejších požiadaviek novej bu-
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dobnej histórie. Spe~:ialisti musia uznať, že 
ak výsledky svojich parciálnych výskumov 
nie sú schopní ,.pozdvihnúť do sféry zovše
obecnenia", ich práca zostane len samoúčel
n )·m nahromadením nž beztak veľkého fak
tového mate1·iálu. A v tej to práci sa môžu 
opierať jedine o este tiku a o marxistickú 
sociológiu. Bez nich zostanú výsledk y ich 
prúce len na púšti volajúcim hlasom. 

Hovorme však konkrétne : aké perspektívy 
stoja pred modernou hudobnou históriou ? 

.\ saiie,·, Druskin a Jarustovskij - z~támi 
sovietski esté ti - ako prd , .)1>raco,·ah zá
kladné princípy pmblematiky intonácie: Vo 
svojej v)·skwnnej metóde pred~okla?ah, že 
hudba v dôsledku odrazu skutocnosli, prav
fia , pokiaľ jej to špecifičnosť _dovo~, má tak 
isto konkrétny význam ako ltteraturu alebo 
iné odvetvie umenia. Inými slovami: určitý 
ha••monický ulcbo melodický zvrat m_á ?i 
vtcd v určitý -.v ý znam, keď skladba me JC 
prog;·amová. Početné mystifi~úcie tzv. "n?· 
solum)·ch období" pochádzaJÚ z toh?, ze 
medzičasom sme zabudli na Mozartov Jazy~ 
a zostali nám len jeho tóny. \·eľkí i~l~CI·preh 
- vedome či nevedome - pozna1u tento 
jazyk, nl~ :rie _z~al?sti zostá~ajú . ~red?~žne 
nn stupili mtwc•e 1ch nadnma. h.cď ctllme, 
že ten-ktorý interpret hrá tak ~Iozart?vc 
diela, že je v nich .,všetko na svoJom rniCs
te", n úš pocit vznikú z toho, že pozná "zna: 
kov)· systém" hudby. Ak t~nto ~~~kovy 
systém možno objektív ne ,. d1cle nl;IJSt , t~k 
ho možno z diela ,-y[úskať. Dobre vteme, ze 
hudba odrúža skutočnosť cez viacero pre
vodov než napr. literatúra, ale obe. rovnak? 
odt·úžnjú tim istý predmet: samotou slwtoc
nosť. .\lúme predpokladať, ze Haydn~ sn 
ned otklo francúzske osvietenstvo alebo tdey 
1·evolúcie len preto, lebo na to nenachá_dza
me konkrétnv dôkaz v jeho listoch? Ct by 
holo vzniklo • oralót·ium Roi't1é obdobia bez 
francúzskej filozofie prí•·od~- - povedzme o 
jedno storočie skôr? 

Takto sa pred nami hromadia veľké otáz
ky k toré čakajú na odpoveď. Parciúlne o
tá; ky t~·ehto náhodne vybran)'c_h Yšeobcc
n),ch problémov, ich V}1)racovam e a zodpo
vedanie v takomto nastolení by dokázalo 
obohat iť celko,·)' obraz - teda nielen k van
titu literatúry o parciúlnych otúzkach. 
Početné negatív ne crty literárneho smeru 

- lt•bo tu nerobíme rozdiel medzi hudob
nou literatúrou a med zi popnlarizujúcon li
teratúrou stojacou na úrovni literatúry -
pramenili z toho, že sa r·ozprestierala príli~ 
širokít priepasť medzi našimi po:;rwtkanu 
o objektívnej skutočnosti a medzi citmi, kto
ré sme prežívali počas počú,·:mia hudobného 
dielu. Túto pr·iepasť sn pokúšajú preklenúť 
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jednak m ystick)·m "blufom", jednak bele
tristickými prostriedkami J e prirodzené, Z<' 
tento smer dosiahol početné žiarivé príklady 
v rukách takých spisovateľov ako napr. 
Franz \Vcrfel alebo v rukách tak hlboko 
kultúrne fun rlovaného historika-spisovateľa 
akým bol Romain Rollanrl. Romain Rolland 
je skutočne gcniúlny m .. interpretom" hudob
nej rniJwlosti. Plyn ie z toho azda uzáver, že 
len spisovatelia odmenení ~obelovou cenou 
sa môžu plný m p•·ávom zaoberať otázkami 
dejín hurlby? 

Hudobná história, ako sme lo už spome
nuli . je ešte veľmi mladá vedecká disciplína. 
~ ložno povedať, že je v tej situúcii, keď je 
ťažké jtt oddeliť od beletrie. Naproti tomu
to tvrdeniu však práve odborná li teratúra 
zdôradíuje oddelenie od beletrie_ - čo s_mc 
hodnotili negatívne. Toto zdanln·é protire
čenie možno veľmi ľahko rozriešiť. 

Majstr·i meštianskej_ lu~d~b~ej hi~tóri~ I~ri-· 
stupovali k hudobne~ h•storn s t~m JStym 
nárokom všeobecnosh , ako to robune dnes. 
Avšak ich kult intuície sa ukázal ako jedimí 
východisková cesta, lebo . um~lc~ká kv_?lita 
zovšeobecnenia bola pre ruch jedme moznou 
kvalitou . Chceli uchopiť pojem práve tak 
vo sfére umeleckej intuície, ako to múmc 
možnosť vidieť na začiatkoch filozofie. Táto 
m etóda meštiackej hudobnej histórie je z 
mnohých hľadísk u~itočná a mô_že sn Pi'šii 
Yeľkými výsledkamt. Dnes sa Ysak mustmc 
dostať na pojmotvornú úrover~, mus~~1c .~ri
viesť k práv u zovšeobecneme spoetvaJUCe 
na širokých spoločensko-historických poznat
koch . .\ toto už nie je predovšetkým ume
lecká otúzka, ale vedecká. 

Ak sme už prišli k skúmaniu vzťahu hu
dobn)·ch historikov a sklada~eľov,_ vyn~r~ 
sa p•·ed nami ešte ~ed!la. pr1~p~~t. Urcttc 
styčné body sú me~Zl rum•,. naJm_a vo vzťa
hu formálnej estetiky a zapadnych avant
gardných smerov. Výskumno_u metódou f~: 
t.ológic sa nám totiž p_~dartlo ~adobu~ut 
tnk<· Yedomostn<· matertal, ktory bol sucas
not~ západnou e~lctikou považovaný z.a pod
~tatu a ktorý špekulatívne zam~r~m skla
datelia začlenili do základov svoJeJ kompo
zície. Tie to výskumné metódy možno nájs( 
na každom poli h udobnej techniky: otázky 
ha rmón ie, melódie, ale hlavne otázky formo
vania ~ú dnes už takmer uzúkonené v mate
maticJ,<·ch tabuľkách. Je predsa všeobecne 
znúme; že značná časť západn)·ch hudob
n )·ch smerov s obľubou siaha. po ma;ema
tickcj štru ktúre. A formúlne ~skum~a m~
tóda im podáva hotové analóg•e z diel naJ· 
väčších majstrov. Odhalenie sk_utočného _ spo
ločenského v-\·znamu týclrto dtel - a Je tn 
r·et' o súeas••~j zfipadnej a,·antgarde - berie 

potom pódu spod možnosti ľakého hodno· 
lenia. ktoré dáva r·ovnítko medzi este tickú 
hodn~tu a medzi logicko-matematickú ~lruk
tlu·u. 

~ová v\·skumn{t metóda je tiež dôležitá, 
lebo len ·na zúklade csteticko-historických 
noriem, vyvodených z m inulosti, môže žia
da( odraz dnešnej skutočnosti , . umen í a 
s l ~-m spolu i adekvátny formový jazyk. 
Toto pravda, neznamená. že chceme odhodiť 
v~'sledok doterajších skúmani h udobnej 
techniky. Avšak tie to "~'slcdky musíme pre
ta,;ť do nového myšlienkového systému 
spoznávania podstaty. Ak sa nám to podarí, 
•'Í uz vo vzťahu k minulosti, či už vo vzťa
hu k pdtomnosti, tak potom minulosť ne
Im ele voči našej prítomnosti stáť ako nepria
t eľský "mlok", k t01·~' lu·ozí pol•ltením, ale 
bude stáť v službách dnešného hudobného 
umenia a tu bude hmť úlohu spojenca. 

Pozrime sa konečne na to , aký b ude mať 
túto požiadavka účinok na pozdvihnut ie po
pularizačnej literatúry o hudbe? 

Pr·edovšetk)"Ill tak)·, že v t),chto knihách 
sa dočítame to isté čo v odbornej litera
l ú re, ale s t ~·m rozdielom, že "laické" obe
•·cnstvo bude ušetrené od detailného Y)'YO
dzovania a v ľahkej. Zl'OzWtl iteľnej fom1e 
sa mu podá konečný výsledo/,, prípadne len 
jednotlivé doležitejšie fázy myšlienko,·ého 
pochodu. SpomctHllC tu len jedin)' príklad. 
l'n~sué vys,·etlen ie toho, ako súvisela Ca
•·on uí flauta s francúzsk~," os,·ietenstvom, 

vyžaduje dlhú a obetavú p rácu. Nenútimc 
obecenstvQ, aby spolu s nami absolvo~alo 
toto dokazovanie, avšak od autora popula
rizačnej knihy právom môžeme žiadať, ab;v 
dôležitejšie body dôkazu, ·ako ·aj konečné 
výsledky predložil čitateľom. Potrebná zna
losť t),chto podstatných momentov môže 
zabrániť šarlatánstvu, ktoré ešte kvitne ·.v 
oblasti popnlarizujúcej literatúry. 

H udba je ešte dodnes nnjmenej kontrolo
vateľn)-nl poľom. V~·vin náuky- o význame 
hud by, ako aj výsledok obsiahlych historic
k~·ch výskumov nám podávnjú čím ďalej 
t \·m , -iac vedomostí. A ako vedecké poznatky 
1;ostupne vytláčajú z vedomia ' človéka rná
boženské predstavy, tak isto vývin disciplí
ny zabráni. aby vysvetlenie hudby holo 
privilégiom diletantov. 

Zijeme skutočne v alcxand1·ijskom obdo
b í? Co sa t<,ka zhromažďovania diel minu
losti, "karto.tekovania" - :ino. Nad to sme 
Yšak vytýčil i skutočné odhaleni!', vysvetle
nie a nové poiíatie minulost i a v tej to 
súvislosti sme dosiahli neporovnateľne väč
šie výsledky a k valita našej práce stojí na 
vyššom stupni ako ked~'si p rúca alexandrij
sk\•ch knihovníkov. 

Ostatné odvet,·ia histórie a dejín umeni:~ 
dosiahli na tomto poli už omnoho väčšie 
,-ýsledky. Zatiaľ robíme len prvé kroky na 
ceste, ktorej cieľ om je · konkrétne vysvel
lrnie hud by. 

L-1. Pemye. \"nlóság. č. 4. roč. "1961 ). 

Moskovská premiéra Krútňavy E. Suchoňa 
(Písané pre Slovensktí hudbtt) 

!)_ septembra 1. r. sn ~loskva zoznámila 
s jedn}-m z najv)'znamncjších operných diel 
súčasnej d oby, s Krúll'iaYou E. Sucholta. 
Túto opera, ktorá sa s úspechom u,·{tdza na 
scénach Ceskoslovenska i in)·ch k r·aj ín, bola 
v Sovietskom sväze prvý raz u,·edcnú v 
Tbi)jsi v roku 1959. Humanizmus a demo
kratizmus tohto d iela, jeho ziYOtDá pravda, 
hlboko a majstrovsky stelesnená v lmdbe 
vynikajúceho slovenského skladateľa, upúta
li talentovaný kolektív Divadla opery a bale
Ili K. S. Stanislavského a \ ". I. Xemiroviča
Dančcnko, ktorý vytvoril y~·borné, silné 
predsta,·enie. 

O hudbe Krúttwvy sa písalo už Yeľmi 
Yeľa a preto nic je potrebné ju podrobne 
opisovať. V Sovietskom sväze poznajú a 
s obruboll uvádzajú diela Eugena Sucho
•'m. \" prehi!•hajt'w<'j koncertnej sezóne zn-

znejú j eho ~letamodózy a komorné· dTefa;
v jednom z operných divadiel krajiny pri
p•·avujú inscenáciu autorovej druhéf opery 
- Svätopluka. A prerlsa pri návšteve mos
kovskej inscenácie Krút fiaYy znova a znov;:o 
occ1iujeme vyjadrovaciu silu a výraznosť jej 
hudby , jej schopnosť y~·j aclr·ovaľ skutočne 
furlské city a zúzitky. 

V tejto oper<' .-ít in1e or·ganické sp lynutie 
najlepších tradícií ccskoslovcnskcj kompo
zi<'nej školy, jej mladej, no už umelecl..-y 
zrelej skupin,- slovcnsk~·ch skladateľov a 
plodného prúdu siO\·cnského ľudového h u
dobného umt•nia. Pritom toto splynutie nic 
je nijaké mechanické, ale u Sucho1ia ide o 
tvori"'' preta,·cné stvárnenie, odrúžajúce je
ho osobité umelecké ponímanie. jeho výraz
n ú hudobnú individualitu. Ak hovoríme o 
úriúd• prenikn utýl'h ľu do,-~,mi intoníteiami , 
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o ľudových scénach, pln)·ch slovenskej pics
tíovo!;ti a slovenských tancčn)-cll rytmov, o 
v)-ra7ných rccitativoch, vychádzajúcich _zo 
vzrušenej ľudskej reči (pripomeňme rectl?· 
tívny princíp Leoša Janáčka, ktorý však JC 

.. h l použitý opäť tak svojr:'tzne - "sucholtOv
sky"), poslucháč vždy cíti osobitý štýl skla
dateľa jemu vlastné ponímanie, jeho city. 
Preto 'hudba opery pri všetkej mnohotvár
nosti rozvíjan~·cl• zážitkov a s~tu:kií vyn ikit 
pr·ekvapujúcou celistvosťou a Jednotou. 

Poslucháči nemôžu ostať ľahostajní, pre
tože akákoľvek ľahostajnosť je smnúmu skla
datefo,·i naprosto cudzia. On sám je hlboko 
vzrušl'n'' osudom svojich hrdinov-prostých 
slovel).skÝch ľudí verí vo víťazstvo spra
vodli\:·osÍi, vo víť~zst.vo dobra nad zlom, ver~ 
Tudo\(~j múd rosti a pravde. Preto sa mu. aJ 
darí r.ak pravdivo st\'árniť obraz~- ľudoveh~ 
života, hlbku psychologických konfliktov 1 

ľudskosť typov svojich hrdinov. . 
Opera je svedectvom veľkého lll?JS~rov: 

stva Eugena Suchoiía, ktoré je zreJme uz 
z ovládnutia a stvárnenia samotného žánru. 
z á rií, sborov, recitatívov a inštrumentácie. 
Nehľadiac na tragiku námetu operu chara~
terizuje životne optimistickú finále; zlo JC 
odhalené a potreslantl. hrdinka neostáva sa: 
ma, je s ňou jej syn a všetok ľud , ~-tory 
oslavuje v záverecnom sbore pravdu a z1vot. 
Tento sbor akoby sn prelína! so sbor?m 
_prológu a upevľíuje tak dojem celistvosll a 
uzavretosti. 

Hoci sa dej ope r·y odohráva na starej sl~
venskej dedine, predsta:-'enic, vď_aka ~ku.'?.e
nej životnosti zobrazerua, pra.vd1vost~ ~aZtt
kov a vďaka humani.zmu zaklaruieJ tdey, 
chápeme ako súčasné. _ 

"Predstaveniu i skladateľ on sa dostalo sr
dt'Čného prijatia od početn)·ch návštev:nlkov: 
moskovskej premiéry, medzi ktorými hoh 
D. D. Sostakovic, T. :.'1. Chrcnnikov, D. B. 
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v. A. Kajevčenkovová a S. P . 
ščadltoY v moskovskej insceDá

cii Krútňavy 

Kabalevskij a ďalši predstavitelia sovietskej 
hudobnej verejnosti. 

Úspech predstavenia bol YO veľkej miere 
podmienený tým, že režisé.r L. p. Michaj_lov 
(ktorý predviedol ako prvy sovietsky reZJsér 
aj .Jej pastorkyňu}, ako aj všetci osta~nl 
umelci, zúčastnení na vy t,·oren.í predstavema, 
pristúpili k s,·ojej nie, ľahkej úlohe -:- stvár
neniu skladatcfovho umyslu - tvoriVO a so 
ziv,·m záujmom. Ich úprimná a poctivá sna
ha · i jej úspešné uskutočnenie sa stretli s 
pln,:-m súhlasom obecenstva i autora opery. 
Os~hitnc chceme vyzdYihnúť oduševnený a 
hlboko cmcion:'tlny spevácky a herecký pre
jav umelkyne V. A. Kajevčenkovej - pred
staviteľkv Katreny, podobne ako aj výbor
u)' pred;.cs úlohy Stefana (L. I. Boldin) a 
Ondreja (S. P . Sčadilov} . Dobre zvládol 
svoju úlohu orchester pod taktovkou G. G. 
Zemčužina a sbor so sborroajstrom J . K. 
:\fertensom. 

S radosťou sme privítali na príprave 
premiéry (popri spolupráci skladateľa a so
vietskeho divadla) a j československého 
umelca Josefa Svobodu, ktorému sa poda
rilo vvtvoriť stried.!nymi prostriedkami v)·· 
raznú ·a realistickú scénu, ako aj tvorcu kos
tÝmov Marcela Pokorného, ktorí prispeli k 
,~·t,·oreniu verného obrazu o spôsobe života 
na slovenskej dedine. Táto spolupráca so
vietskvch a československých umeleckých 
činiteŤov ktorá sa v súčasnosti stále rozši
ruje, je ;uelen radostná, ale aj plodná a je 
pokračovaním tradičn)·eh hudobných vzťa
hov národov oboch krajín. 

Od Suchoľia očaká\·ame nové diela, ktoré 
by ospievali súčasného hrdinu, tvorcu· no: 
vého šťastného života, ktoré by oslavo,•ali 
bratskú družbu národov Sovietskeho sväzu 
a národov socialistického Ceskoslovenska. 

L. S. Gin:;burg 

. 
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Konferencia o diele Františka Lis:zta a Bélu Bartóka v Budapešti 

Budapeštianske hudobné týždne 1961 sa 
niesli v znamení 150. v)Točia narodenia 
Františka Liszta a 80. výročia narodenia 
Bélu Bartóka. P opri bohatom koncertnom 
živote, poznačenom skladbami spomlnan)'ch 
majstrov, prebiehala súčasne Medzinárodná 
kla-..;rna súťaž Liszta-Bartóka, na ktorú sa 
prihlásilo 60 súťažiacich z rôznych krajín. 
V d<loch 25.-30. septembra usporiadala 
Maďarská akadémia vied II. maďarskú me
dzinárodnú hudobnovedeckú konferenciu 
venovanú problematike Liszta a Bartóka. Na 
tomto podujatí sa zúčastnila pomerne po
četne zastúpená československá delegácia, 
ktorej každý člen vystúpil s referlttom. Z 
tohto vyplýva značný podiel našej delegá
cie na priebehu celej konferencie. Dielo 
oboch majstrov má totiž nemalý vzťah k 
českej a slovenskej hudobnej kultúre, čo 
posky tovalo dobré predpoklady pre aktívnu 
účasť našich muzikológov na práci konfe
rencie. 

Zasadania prebiehali v dvoch sekciách : 
Lisztovskej (l.} a Bartókovskej (I I.), niekedy 
tiež simultánne, takže celkový prehľad o 
priebehu konferencie musí pisateľ doplňať 
jednak na základe písomn),ch dokument ov, 
jednak na základe informácií. 

V Lisztovskej sekcii referáty jednotlivých 
účastníkov sa zamerali na skúmanie kompo
zičnej techniky Františka Liszta nv. Bät
ticher, Gottingen - K leitmotivickej tech
nike Lisztov)'ch klavírnych diel ; J .. U. Cho
miňski, Varšava - O zvukovej technike Lisz
tovej), na štúdium jednej alebo Yiacer)'ch 
Lisztovvch skladieb (A. Molmir, Budapešť 
- O t~anskripciách a paraf1·ázach Františka 
Liszta; L. Som/ai, Budapešť - \ Ietamor
fózy Faustovskej symfónie od Liszta; I. 
Szelényi, Budapešť - Neznámy Liszt; W. 
Felix, vVei.mar - Lisztove diela v rokoch 
:l848/49; E. Helm, New York - Novoobja
,·ený lisztovský rukopis) , ako aj na jeho 
Ylastnosti učiteľské (J>. Michel, \Veimar -
František Liszt ako učiteľ a vychovávat eľ) . 
Dalšiu, nie menej významnú skupinu tvo
ria referáty zamerané na porovnávacie štú
dium Lisztovho d iela s in)-mi majstrami S\'1'· 

tovej hudobnej kultúry. Sem patria refe
t•áty J. Jiránka, Praha - Prispevok k po
I"Ovnaniu klavírneho štýlu Liszta a Smetanu; 
Vl. Hudca, Olomouc - Symfonické básne 
Liszta a Smetanu ; O. Golclhammera, Lipsko 
- Rukopis Liszta a Smetanu; H . Feder
hofera, Graz - Diminúcia v klavírnych die
lach Fr. Chopina a Fr. Liszta ; .\I. Očadlíha. 
Praha - Hadik:!lni demokrati -- Liszt a 

Smetana; \V. Rackwitza, Halle - Liszto,
vzťah k hudbe Fr. Händla; H. Searlea -
Liszt a hudba 20. storočia. Napokon sa
mostatnú skupinu tvoria referáty zaobera
júce sa Lisztovým vzťahom -k jednotlivým 
nárcdn)·m kultúram a mestám. Tu treba spo
menúť predovšetk)'lll referát Z. Gárdonyiho, 
Rudapešť - Liszt a h udba národov ; ďalej 
D. Lehmanna, Lipsko - Poznámky k lisz
tonkej recepcii v Rusku v 40. a 50. rokoch 
l9. storočia; G. Kra/ta, Weimar - Liszt 
a vVcimar; A. BlLclmera, Praha - Liszt ,. 
Prahe; M . Poštollw. Praha - Liszt a Cechv 
v zrkadle neuverejnenej korešpondencie; Z. 
:Vovúéka, Bratisla,·a - Rozhodujúci vplyv 
Františka Liszta na pokrokovú hudobnú 
orientáciu Bratislavy; A. Hoffmana a N. 
.Uissira, Bukurešť - Lisztovo koncertné 
turné r. 1846-47 v Banáte, Sedmohradsku 
a rumunsk)·ch zemiach ; ako ai \V. Suppa
na, Graz - František Liszt a St),~ko. 

Z referátov, zaoberajúcich sa bal'tókov
skou problematikou, zaujal príspevok Denii
.Wl Dilleho, Antwerpy, t. č. Budapešť .
Problém~- bartókovského bádania. Menovaný 
pracuje l. č. v novozaloženom Bartókovom 
mí<zeu a je známy ako dlhoročný bádateľ 
v oblasti Bartókovho diela. Dille sa pokúsil 
o bilanciu doterajšieho bartókovského bl•
<.hmia a načrtol jeho ďalšie perspektívy. Zdó
•·az,.ioval nu tnos( orientácie na riešenie zá

. kladných problémov vedeckého charakteru 
(tcoretick)rch , historických a estetických). 
.\I edziin)-m pripomenul aj nutnosť vzniku 
monografickej práce o vzťahu Bélu Bartóka 
ku Slovensku. 

Z tém, zaoberajúcich sa štýlom a hudob
nou rečou Bélu Bartóka, zaslúženú pozot·
nosť vzbudil príspevok J. Volka, Praha -
Bartókova inštrumentačná technika. V tejto 
oblasti najväčším podielom prispeli maďar
ski bádatelja, ktorí dok:'tzali, že sú schopní 
t ulrznť ťažisko bádateľskej práce o diele 
tohto majstra vo s,·ojej vlasti. Zvláš( treba 
vyzdvihnúť príspevk~· J. Uifalussyho, Bu
dapc•Sť - Problémy oblúkovej formy v Bar
tókovom umení; Gy. Kroó, Budapešť 
:\Ionolematika a d r·ama turgia v Bartóko~'l"h 
javiskov)rch dielach; P . .Tárdányiho, Buda
pešť - Bartók a systematika ľudových pies
ní ; F. Uónisa, Budapešť - Citáty v Bartó
kových dielach. Zo zahranicn),ch p racovní
kov do tejto oblasti prispeli ešte .U. Gor
czyka, Varšava Nové vlastnosti zvu
kovej tc>chn.íky v Rartókových sláčiko,·)·ch 
kvartetách, ako nj pisateľ t ~rchto r iadkov s 
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Zo s ti vnostného otvorenia ll. macl'a rskej medzlniir odnej budobnovedeckej konferencie F:to:dl~~e K~.::::; 
a Bartóka 

témou Tradícia a novátorstvo vo s, ·etc Bar
tókových foriem. 

Podobne aj v Il. sekcii "?'stúpilo _viacm:o 
referujúcich s porovná,·ach_m a. vlasllvedny· 
mi štúdiami. V tejto súvtslostt tre~~ spo- . 
menúť referát J. Racka, B~·no - \ ?'znam 
Janáčka a Bartóka pre vývoj svetoveJ hud: 
by; S. Petrova, Sofia - Bartók a bulh?~ska 
hudobná kultúra; Z. Vancea, Bulmrcst 
Bartók a rumunsk á hudobná kultúra; I . 
:Ve.~tC1', Moskva - Bartókovské dokwncnty 
y SSSR: A. A. Saygun, Ankara - Bartók 
a turecká hudba: G. A braham, Liverpool 
Bartók v Anglicku. 

Prevažne esteticky zamerané štúdie b~li 
y tejto sekcii tiež v menšine. Pom.erne málo 
presvedči,·)· bol ref~rál L. Les~narho, Bu~~
peM - Bartók reahsta, v kt_orom ~e~ 
, . dostatocnej miere možnosll, ~tor~ posk~ · 
tuje marxistická hudobná _estellka: ~?lo _te· 
ma takto zostala nevyuŽitou pnlezttostou 
dokázať prednosti marxist~ckej um~no~ed· 
nej metód y pred ostalllýmt koncepc_taml. O 
to v iac zaujal príspevok B . Szabolcstho, Bu
dapešť - Príroda a Clovek ,. Bartókovom 
duševnom svl'te. 

Tento výpočet tém jedno~livých referáto_Y. 
ktorý si nečiní nárok na _uplnosť , ukaz_uJe, 
nakoľko sa rozrástla temauka konferencie a 
ako sa osvetľovalo dielo oboch majstroY 
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z rozmanit)·ch aspekto\' a . strán .. i\' aprick 
veľkej rozmanitosti Y úro,-ru rcfcratov zna· 
mená táto konferencia solídny ~ríspevo~ do 
bádateľskej oblasti YytýčeneJ dt~lom Liszta 
a Bru·tóka. Treba pripísať uznarue na kon~o 
našich maďarských kolegov, že konfe•:enclll 
organizovali s osn•dčcnou dôkladnostou. a 
že ju dokázali spojiť s bohat)•m konccrtny ru 
a spoločenským životom. 

z koncertov, ktor)·ch sa zúčastnila na~a 
ddegácia, by som chcel na záver spomenut 
uspot'í niektoré. Pod taktovko~r Ernesta ;\n
f;ermeta. Svajčiarsko - I?očuli ~mc k_ulttvo· 
vané a prem~·slené podame Ba:toko~eJ Hud
by pre sláčikoYé, bicie n{ts~roJe ~ celestu a 
LisztO\'U Faustovu symfónm .. :'\ezab~dn~
tefn O:· dojem zanechal " nás Lisztov KlaYir: 
m · koncert A dur ,. jedinečnom predvedem 
S~·intosfa,•n Hiclrtera. SSSR. Zvláštnosťou bol 
kom:ert /. mladisty~·ch diel llélt~ Bartóka . 
ktorO:· sa vysielal priamo zo ~túdia :Ia?ar· 
skél;o rozhlasu. Počuli sme tu dve casti zo 
Svmfónie Es dur (1902) od Bélu . Bartókll 
,." inštrumentácii Denijs~r Dilleho. Podobne 
po prv~· raz zaznelo Scher~o pre. klavír a 
orchester op. 2 (1904), ktore, odhlradnuc od 
niektorO:·ch koncepčn~·dt nedostatko,·, reprc· 
zcntuje. na S\'oju dobu skladb~t neobyč?in? 
vyspelú. N a záYer· sme počuh sy~,f~mcku 
búseň "Kos~uth" 0903). Jeden YereJny kon-

., 
• 

Na konci leta v Bukurešti 

:\'apíšte zlú skladlm a nic viac sa n estane ; 
cas ju sám umlčí. Vybudujte však škaredé 
mesto a šedivosťou a n udott poznačíte celé 
generácie. Rumunskí architekti sa n emusia 
obávať súdu budúcich pokolení. \'y tvorili 
' kvelé urbanistické dielo. S vedomím, Ž<' ten 
čul)·, až trochu orientálne poznačen)· ži,·ot 
potrebuje veľa vzduchu a priestoru, posla· 
,-iJi novú Bukurešť z bielych st ien , zelene 
a oblohy a vtlačili jej takú jednoznačnú a 
Yýraznú podobu, akú majú mcstú, ktoré sa 
kryštalizovali storočia. 

Z dobrého začiatku sa r)'chlc rod.í trad ícia. 
To platí aj o Enescovom festivale, ktorý, 
hoci až v druhom ročníku, sa zasadil do 
atmosféry mesta <'elkom prirodzene a nutne. 
Všetko tu prebieha priamo s elegantnou 
hladkosťou, všetko dokonale funguje - od 
ideálne aranžovanej súfaže až po siene ešte 
zaváňajúce novotou, z ktorých rozhlasovú 
sieň je zázrakom akustiky. 

Pražská jar, Enescov festival a Varšavskú 
jeseň, to sú tri festivaly ľudových d emokra
cií, ktoré sa doplňajú. Pražskú jar so svo
jou rozložitosťou a s dôrazom na hodnoty 
históriou overené je ako hradčanská pano
ráma ; Enescov festival, Ytesnan)' do malé
ho počtu koncertov s najväčšími menami a 
so silným spoločenským akcentom, je ake 
brilantný salón; Varšavská jeseň je labora
tóriom, v ktorom sa skúmajú traskaviny. 
\' laboratóriu neb)-va Yždy najlepši vzduch . 
Dá sa tu však prísť na veľa objavov, ktoré 
môžu byť všetk)rm užitočné. 
Bukurešťania môžu mať výčitky k drama

turgii, podobne ako m y, v Prahe, že ich 
festival neprináša prenikav é, o9javné ume· 
lecké skutky. My, cudzinci, sme však povoľ
nejší, lebo to, čo je v Rumunsku u ž vžité, 
nám je dosiaľ nové. Prcdovšctk)'m zjav 
George Enescu. Jemu)· a vúšniv)· umelec, 
ktorý prešiel obdivuhodným vývojom od 
folkloristickvch štvlizácií až k takmer sch ôn
hergovsky komplikovanému výrazu. A za 
druhé: človek rád stretáva v cudzine zná
m ych ; bolo ich tu veľa: ~laazel, Szeryng a 
najmä "náš" Richter. A tu možno pozoro
vaf ako nové prostredie umož•'iuje odkryť 

cert z komornej hudby súčasných maď ar
ských skladateľov a jedna prehrávka z mag
netofónových páso\· nám umožnila aspoľí 
zbežne nahliadnuť do tvorivého diania v 
maďarskej súčasnej hudbe, ktoré sa vyzn a
čuje neobyčajn)'ID rozmachom a úsilim o 
hľadanie noy~·ch ciest kompozičnej techni
ky. 

no,·é profily t~·chto umelcoY . . \.zda to robí 
h~·perkritičnosť nášho publika alebo určitn 
ťažkomyseľnosť nášho pódia, kde skôr pre
páčime premiéru pútosu ako premiéru ľah
kého ornamentu. že umelci sa u nás do· 
kážu ,-~·pnúť v .krajnom sústredení k ver. 
kým Yýkonom, a le že sa cítia azda akosi 
zúžení. Neviem, ale Richter tu bol iný ako 
n nús, hral akosi uvoľnenejšie, mal až sa· 
lyrsk)• humor a elegantnú ľahkosť , a ne
myslím, že len preto. že hral Straussovu 
Burlesku. Ochotne zopakoval skladbu skoro 
dvadsaťminútovú ešte raz a po predvedení 
šiel poďakovať tympanistovi , ktor)· ho zvlášť 
účinne sprevádzal. Jeho umenie i správanie 
sa bolo t eraz plné svetla a pohody. 

Proti Richterovi sa objavil klavirista skoro 
rovnakej veľkosti: Talian Ciccolini, aristokrat 
vonkaj šÍlll vystupoYanim i výrazom, vo 
vnútri jednoduch~· a vrúcny taliansk y spe· 
, -ák. Zo SchuberloYho Pútnika, diela takmer 
antiklaviristického, urobil apoteózu klavíra a 
zo Schuberta veľkolepého architektonika. 

Je potrebné písať o Rumunoch. Všetci 
skladatelia sa tu odvolávajú na Enesca; 
majú rovnako núcny vzťah k svojmu kla
siko"-:i ako my k SmetanoYi alebo Dvorá
kovi. Jeh budovanie na klasickom odkaze mír 
však inO:' charakter ako u nás. Enescu je 
moderni autor, ktor)· od folkloristick ých 
štúdií dochádza k faktúre blízkej až dode
kafónii. Starší skladatelia nadväzujú na 
mladšiu Enescovu periódu, ťažiacu z ľudovej 
piesne. Yideli sme balet Mihaila Joru, pln~· 
farieb a humoru, kde národné prvky boli 
transplantované do faktúr~· blizkcj Bartó
kovi alebo Stravinskému. Počuli sme kral
sie, ale vždy vkusné piesňové skladby skla
dateľov Cim·tea, Gheeiu, Profeta a i., niekde 
len ľudové parafrázy, inde diela samostat
nej šej koncepcie, ale stále na pôde folklo· 
ristických šty lizácii. Je lu však mladá gene· 
rácia, ktorej je bližšie neskoršie E nescon• 
dielo. Experimentujú. rovnak~·m právom sa 
odvolá,·ajúc na SYojho klasika, s n ajno\'SÍ· 
m i metódami. Výsledky, i keď sme ich počuli 
len z pásov, sú celkom obdivuhodné. Nie t 
, . nich stopy po bezd uchej, chladnej kon-

Nakoniec mi prichodí yysloYiť vďaku za 
účasť na tomto podujatí s konštatovaním, 
že pre našu d elegáciu tá to konferencia hola 
znamenitou príležitosťou oboznámiť sa bližšie 
so súčasnou maďarskou hudobnou kultúrou, 
ktorá si po každej stránke znsluhuje našu 
pozornosť. 

Lodi~lm· Rur/os 
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štrukcii, tak častej v dodckafonickom svete. 
Zárukou ideového zdravia je im totiž opäť 
ľudový odkaz, rovnako ako u neskorého 
Enesca rumunská pieseľi, ktorá ich moder
n)'lll koncepciám vychádza v ústrety svo
jimi komplikovaný-mi rytmami, nesymetric
kou stavbou, nediatonickou melódiou. I pri 
najzložitejšich konštrukciách pociťujeme pev
nú pôdu pod nohami. silný citový n{tboj 
(najmä výraz nostalgie, pre ktorý majú 
llumuni krásny a nepreložitefn)· výraz 
"dor"). Prial by som si, aby sme si zatiaľ 
zapamätali aspoií mená týchto skladateľov: 
Anatola Vieru, autora výbornej kantáty 
Miorita, Aurela Stroe s jeho kantátou na 
Eluarda, Doru Popovici (kantáta Porumbeii 
mortii, hlboko dojímavá tryzna za padlých 
vo vojne), T. Olaha, zhudobtúteľa Majakov
ského, Valentina Gheorgiu (toho jediného, 
ktorého u nás poznáme ako klaviristu). To
to je už viac ako rad autorov, to je už 
opravdivá škola, ktorá poskytuje jednotný 
obraz, hoci neuni.fikuje jednotlivé skladateľ-

ské profily . Ešte je tu A. Hrisanide, Mircea 
Istrate a Stefan Niculescu - a tento posled
ný nám pripravil prekvapenie, nad ktorým 
sa zatajoval d ych. Prehral snímku svojej 
malej roztomilej kantáty pre detský sbor a 
orchester a až potom sme sa dozvedeli, že 
orchester, rovnako ako sbor, pozostáva z deti 
priemerného veku dvanásť rokov. Deti, hra
júce na fagoty, trúbky a lesné rohy zložité 
rytmy na úrovni profesionálov, to je skutoč
ný zázrak hudobnej výchovy! Sú to deti 
z hudobnej školy v Cluj a vedie ich Mihai 
Guttman. 

Po mojom odchode pokračoval na festivale 
ešte rad zaujímav)·ch koncertov, považoval 
SO!p si však za svoju povinnosť vydať sve
dectvo aspoi\. o tej casti festivalu, ktoreJ 
svedkami sme boli a ktorá stačila k tomu, 
aby sme odchádzali s vedomím, že od ru
munských skladateľov, najmä mladých, 
môžeme ešte očakávať veľké umelecké činy. 

Ilia Ilurnik 

Berlínske slávnostné dni 1961 

V dobe od 30. septembra do 15. októbra 
každoročne prebieha v demokratickom Ber
líne festival venovaný hudbe, činohre a 
výtvarnému umeniu. Tohoročné slávnostné 
dni sa usporiadali napriek ťažkostiam, kto
ré súviseli s opatreniami vlády NDR z 13. 
augusta t. r. na ochranu územia demokra
tického Berlina z politického a hospodár
skeho hľadiska. Západonemecká propaganda 
sa snažila za každú cenu organizačne zne
možniť festival tým, že prehovárala umel
cov b)'Vajúcich v západnom Berline, aby 
bojkotovali orchestre a opery NDR. Napriek 
tejto negatívnej propagande festival sa us:b.-u
točnil a jeho priebeh ukazuje, že organizač
ným miestam v NDI\ sa podarilo prekonať 
začiatočné (ažkosti a V<faka veľkému úsiliu 
a obetavosti umeleck),ch a organizačn)·ch 
pracovníkov zabezpeciť úspešný štart a 
zdarný priebeh slávnostných dní, ktoré sa 
dejú v znamení boja za jednotu Nemecka, 
za uzavretie mierovej zmluvy a za Yybu
dovanie socializmu. Festival otvorili Bcet
hovenovou IX. s:y"Jnfóniou so Státnou kape
lou, orchestt·om ·a sólistami Státnej opery pod 
vedením ll. Seydelmanna. Koncert sa stal 
skutočnou manifestáciou demokratických 
snáh a pokrokov)·ch úsili ľudu demokra
tického Berlina. O de t'í neskoršie vystúpil 
pove~tný Thomaner-Chor z Lipska pod no
vým vedením E. ;\·[aucrsbergra. O mimo
riadnych kvalitách tohto sboru netreba sa 
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tu .iste rozpisovať. Spievali staré motctá a 
madrigaly a v druhej polovici romantickú 
literatúru (Schubert, Schumann, Brahms) . 
~o, zdá sa, že problémom sboru budú hl
boké chlapčenské hlasy, ktoré sa ťažko zlie
vajú v súladný zvukov)· celok s priezračný
mi vyššími hlasmi. 

Kto má možnosť navšt1viť Berlín, nesmie 
si nechať ujsť príležitosť pozrieť sa na Brit
tenovu operu "Sen noci svätojánskej". O 
tejto opere sa mnoho písalo v zahraničnej 
tlači. Niet pochýb, že j e to jedno z naj
krajších diel autora a jedna z najkrajších 
opier posledného desaťročia. Brittenova hud
ba adekvátne vystihla čarovnú snivosť sha
kespcarovskej predlohy a úplne ·si podma
nila každého diváka. Netreba sa čudovať, že 
Pnnl }Iindemith hovorí o nej len chvály_ 
Didď je po každej stránke svedectvom vy
sokej muzikality autora, jeho rodeného dra
matického zmyslu, jeho kompozičnej suve
t•énnosti. K vynikajúcim vlastnostiam diela 
pristupuje kongeniálna réžia W. Felsensteina 
a scénický rozvrh Riickerta, výkon orchestra 
pod vedením K. ~Iasura a mnohých sólistov, 
medzi nimi nášho krajana R. Asmusa, takže 
nikto nepríde o plný divadelný zážitek. A 
ak máte možnosť tak, ako sme mali i my, 
t<•nto zážitok si o dva dni zopakujte. Rov· 
nako nezabudnuteľným bolo predvedenie 
Brechtovej "Trojgrošovej opery" Berlinskym 
ensemblom ; predvedenie skutočne virtuóz-

ne, aj keď toto Brechtovo dielo nemá už 
dnes tú politicko-spoločenskú útočnosť akú 
malo v minulosti. V podani tohto skvelého 
súboru je ozaj mimoriadn)!Ill prejavom. V 
rámci festivalu vystúpilo Ceské noneto na 
dvoch koncertoch, na ktorých predviedlo 
diela súčasných českých autorov, m edzi ni· 
mi veľmi vydarenú skladbu Ji.i'ího Pauera. 
Koncerty tohto súboru mali svoju štandard
nú umeleckú úroveň a odborná kritika ju 
aj pekne oce.nila. Zo symfonick)'ch koncer· 
tov, na ktorých sme sa zúčastnili, treba 
spomenúť vystúpenie orchestra Berlínskeho 
rozhlasu pod vedením G. Byrda, na ktorom 

sme popri Mozartovi a Beethovenovej Pasto· 
rálnej symfónii počuli krásne predvedenie 
Sostakovičovho Husľového koncertu s L. 
Koganom. Druhý S)-rnfonický koncert s o•·
chestrom Komickej opery (dirigent K ~la· 
sur) trpel však neistotou a bolo zrejmé, že 
pre nedostatok skúšok nemohol byť ani 
umelecky dotiahnutý. Týkalo sa to nielen 
.\leyerovej Symfónie pre sláčiky (ktorej 
orchester ostal veľa dlžný), al e i Bartókovho 
Violového koncertu s francúzskou sólistkou 
Daviou Binderovou. Na záver večera zaznela 
Brahmso,·a III. symfónia. 

Oto Ferenczy 

Varšavska jeseň 1961 

Piaty Medzinárodný festival súčasnej hud
by vo Varšave, usporiadaný Sväzom poľ
ských skladateľov, sa uskutočnil od 16. do 
24. septembra t . r. v znamení tých istých 
idei, ktoré h )'hali zakladateľmi tejto inšti
túcie ešte v roku 1956. Podľa nich mal to
horočný festival poskytnúť čo najširší obraz 
o tendenciách a prúdoch v súčasnej svetovej 
hudbe, mal oboznámiť poľských posluchá
čov a skladateľov s jej doterajšími výdo
bytkami. Mal poukázať na kompliko~anú 
situáciu v hudobnej tvorbe na celom svete, 
mal byť ak)-.nsi prirodzeným h)·badlom 
ďalšieho rozvoja poľskej hudobnej kultúry. 

Ako vidno, je to zámer dosť závažn_\•, ale 
aj plný rôznych úskalí. Na programoch 16 
koncertov (z nich 6 bolo symfonick)·cl1, 7 
komorných, 1 piesňový, 1 recital a 1J čin
sky balet) , sa vystriedalo 60 autorov ·so 68 
dielami. Z nich asi 32 diel (47 •%) o<t 25 
autorov (42 %) bolo komponovaných ;,tra
dične", kdežto až 36 diel (53%) od 35 auto
rov. (58 %) holdovalo dodekafónii alebo 
seriáh1ej technike, ha aj elektrofonick)·m 
prostriedkom. 

Medzi "tradičných" skladatefo~~ritom 
poč.ítame nielen 4 bulharských (P. Sta}nova, 
P. Vladigerova, :\!I. Goleminova a A. Haj
čeva), ale i 5 poľských, (medzi nimi K. 
Szymanowského, M. Spisaka, Z. Turského , 
ale i takého T. Paciorkiewicza a S. Wie
chowicza), 4 sovietskych (V. Tormisa, S. 
Prokofieva, D. Sostakoviča a I . Stravinské
ho), 2 českých (B. Martinu a L. Janáčka), 
2 nemeckých (A. Schonberga a A. Bergu), 
2 anglických (~:f. Tippetta, B. Brittena) , 1 
švédskeho (1. Lindholma), 3 francúzskych 
(Cl. Debussyho, F. Poulenca a M. Ravela), 
1 maďarského (B. Bartóka) a 1 čínskeho 
(Liang Ke-Siang) autorov, pravda, s tak)·mi 

závažnými skladbami ako je napríklad kon
certnc predvedená opera " Hrarl kniežaťa 
.Modrofúza" alebo Sonáta pre dva klavíry 
a bicie nástroje od Bartóka, Picrrot Lunaire 
a Sprievodná hudba k filmu od A. Schon
berga, symfónia Lulu od A. Berga, Tri sklad
by pre sláčikové kva11eto od Igora Stravin
ského, tiež koncertne predvedená trojakto
vá opera "l{]·áľ Roger" od Szymanovského, 
dva krajne v)'bojné a capella sbory od l. 
Lindholma i Piesne od Paciorkiewicza a 
zvlásť otrasná dramatickú rapsódia "List 
Markovi Chagalovi" pre sólu, sbor a rcci
táto_rov od S. Wiechowicza. Zvlášť u·eba vy
zdvthnúť ešte Večer piesní, na ktorom o. i. 
odznelo 7 prekrásnych sonetov na slová 
~Iichclangela, 6 fragmentov na slová Hocl
derlina od B. Brittena, Tri piesne (Xacht , 
Im Zimmer, Die Nachtigall) od A. Berga a 
piesne Poulenca i Tippetta. Diela idc{tlne, 
dramaticky sugestívne a účinne a aj tech
nicky dokonale interpretoval anglický te
norista P. Pears. Vynikajúcim spôsobom, 
no pritom vefmi skromne, ho na klavíri 
sprevitdzal Benjamin Dritt.en , ktorého obe
censtvo búr·livo nklmnovalo. Treba ,·yzdv ih· 
núť ešte aj komorní• koncCI·ty Borociinovho 
kvarteta z SSSH za jedinečné podanie Pro
kofievovho a Szymanowského II. sláčikové
ho kvarteta a VIT. a VIII. kvarteta od Sos
lakoviča a naše Novitkovo kn trteto za strhu· 
júcc predvedenie Janáčkovho II. kvarteta 
i V. kvarteta od B. .\lartint•t a za obetavé 
zopakovanie vof u kedy ešte pre Darmstadt 
nacvičeného Bcriovho kvartetu, dodekafonic
kého kvarteta od A. ,\.eberna u j emu veľmi 
blízkych Troch skladieb od Stravinského. 

Do tejto skupiny diel, komponovan)·ch 
ešte "tradičn)'m spôsobom", počítame 
pra,·da - aj u:f. spomínan)· cclovecern)' čí n-
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sky balet Pagoda Lei Fung, ktorého chOI·eo
gralické a hudobné vybavenie nemá v pod
state nič spoločného s čínskym divadlom 
n s čínskou národnou hudbou, a ktorý bol 
do programu festivalu súčasnej hudby prav
depodobne zaradený len z príležitosti hos
ťovania čínskeho ensemblu vo Varšave ,. ob· 
dobi Varšavskej jesene. 

Yeľa úvah, najmä u zahrauičn)·ch pozo· 
rovn teľ ov zo socialistického tábora. vyvolala 
a k vážnym dedukciám najmä česko~loven
skú delegáciu nútila p•·ú,·e tú druhá, číselne 
prevažujúca skupina diel a hlavne ideolo
gickú orien túcia ich autorov, o ktorej sme 
hovorili už hore. Ide tu o t~·ch 53 °/0 progra
mových čísel od 58 Ofo tzv. "aJeatorn)·ch" 
autorov, ktorí negujú tradíciu a ktorí defi
nitívne pretrhli všetky spoje s v)-vojovou 
li.niou nášho "tradičného" hudobného mys
lenia. Vo svojej individualistickej ulite skon
centrúvnjú sa len na akési vidiny bez aké
hokoľvek zámeru a zreteľa na spoločensk~· 
dosah ich počínania. Východisko z myšlien
kovej bezútešnosti a ideovej bezv)·chodisko· 
vosti vidia len v abstrakte. Na troskách "tra· 
dičnej" hudby, zahnanej dodekalonizmom do 
slepej ulice, hľadajú spásu v kadejakej se
riálne, elektrofonicky a in)•m spôsobom 
vyrábanej muzike bez záblesku radostnej· 
šej perspektívy. 

Najviac nás zarážala skutočnosť, že z 35 
autorov tejto hudby bolo na festivale 15 
z Poľska (43 %) a za nimi 11 z Talianska 
(31 %), 3 z Nemecka (8 %), 2 z Francúz
ska (5 %), po jednom z Ameriky, Juhoslá
vie, Japonska a aj z Ciech. 

Prirodzene, že k úspechu jednotlivým 
dielam napomáhali aj domáci sólisti a veľ
mi dobré komorné teleso "Die Reihe" (séria) 
z Viedne, špecializované na túto hudbu (vy
dávanú a podporovanú aj Univerz:ílnou edí
ciou). Nechýbali prominentní sólisti a spe· 
váčky, ktorí sú vášniv~,ni propagátormi tej
to hudby na Západe. 
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O snobistickom meštiackom chovaní po
merne veľmi mladého obecenstva sa nejdem 
rozširovať. Je to, žiaľ, zjav, ktor~· budil 
uz i nn :\'fcdzinárodnej súfaži sboro,·)·ch te
lies v Debrecíne, v auguste t. r., ,·eľmi 
opodstatnené obavy ohľadom v)·voja a účin
nosti kultúrnej revolúcie, prebiehajúcl'j v 
našich socialistick~·ch štátoch. 

Zo 6 symfonických koncerto,· absolvonrla 
Yadiavsk:i filharmónia 2 (1 s R owickÝm a 
1 s \Vislock)·m), 1 Sofijská Iilharmó~ia s 
I ljevom, i Orchester krakovského rozhlasu 
pod vedením Gerta, 1 Sliezska filharmónia 
pod vcdl'ním Stryju a Krakovská filharmó
nia s :.\larkowským. Zo 7 komorných kon
rCJ·tov po jednom koncerte absolvovali už 
spomínané kvartetá Borodinovcov a Nová
kovcov, 2 koncerty boli vyhradené v ieden
skému komornému orchestru "Die Reihe" 
pod vedením F. Cerhu, na ďalšom účinko
vali bratia Kontarscyovci (klaviristi z NSR) 
a dvaja šlágwerkisti tiež z Nemecka, potom 
Komomý orchester Krakovskej filharmónie 
a na poslednom Komoru'· orchester Sliez
skej filharmónie s poľsk~1ni sólistami-spe
, ·ákmi, inštrumentalistami, a to v najbizar
nejšich kombináciách a zostavách. 

Na záver tejto krátkej informatívnej zprá
vy žiada sa znovu konštatovať, že toho
r·očmi " Varšavská jeseľí'' vefmi ostro signa
lizovala - vernú svojej tradjcii - chaotick)• 
stav, v akom sa nachádza dnes pozvoľna 
sa rozkladajúca buržoázna ideológia na poli 
umenia nielen na západe ale aj v Poľsku. 
Súčasne veľmi naliehavo burcovala aj na
šich teoretikov k ešte väčšej bdelosti a ostr:r
zitosti a ku ešte intenzívnejšiemu a ešte 
sústavnejšiemu a účinnejšiemu prehlbovaniu 
marxistickej estetiky a kritiky najmä na poli 
hudobnej kultúry v etape príprav nášho 
prechodu do komunizmu. 

Ján Strelec 

CLOYP.K \' E W.\G~EHO\'E U:.\lE:\'1 

Bayreutl! 1961 

PrnlÍ sctkúní s zi,·ým S\'Čiem \\'agncrO\'Y 
hudby - SVetem je\·ištrúm, U ne pouze V C 

zvukovém zúznarnu, který je o to kusejší 
a jednostrannejsí, oč dostupnejší - jsou 
vždy predchúzena napjatý:m očekávaním, do
provúzena zbystrcnou pozornosti a núslcdo
vána pľem)·šlením hlubším než po poslcchu 
vetšiny skladatelí• ostatních. A nej<·n první 
setkimí príslušníkii. generace, která tcprve 
nyní po mnoha leteeh m:i u nús skromné 
možnosti shlédnout nn našich scénach nies· 
pm\ i\ listry pe,·ce, Bludného Holan<fann a 
Tannhäusera. Podobné tomu b~·,·{o i u gc
nerace, která pi'Čd lety sice mčla pi'iležitost 
poznat a prožít Richarda W ugnera téme': v 
úplnosti, ale která prošla od lé doby tolrka 
oti'esnými událostmi, že její nÚWI' nu S\'Čt . 
a tím i na uméní, b)•vá podstatn•~ jiný nez 
p red lety . To proto dnes často p.l·istupuje 
:k \VagnerO\·)·m dílítm joko k umční, které 
je treba znovu pro,·či' it u najit. k nemu 
nový osobní vztah. 

Bylo již napsáno hodnč o tom, z čelro 
pramení tato zv~·šcm\ pozornos!, pt·oč \Va~
nerovo umční nenecháva nikoho ehladn)·m 
a proč k nému musí každý k hudbe citliv~· 
človek zaujmout buď odmítavý, buď nad
šený vztah. Tkví to v sílc novátorského kom
pozičního stylu Wagnera-velkého hudební
ho básnika nejsyntetičtčjšího typu a v sile 
a pregnantnosti idejí \Yagncra - vzdclan<·
ho myslitele a filosofa. 

Letošní Bavreuth dal k takov)·m nu,·~·m 
či obnoven\·1;1 setkúnim a hodnocenún pi-í
ležitost jako málokdy. Kromé Tristana a 
Lohengrina prines! všeclma klasická hudební 
dramata, jimiž tento z nejpozoruhodnčj šíeh 
zjevii. hudební kultury ohromoval v minu
lém století umeleck~· svčt: ~fistry pevec, 
Tannhäusera, Rludného Holanďana, Parsifala 
a predevším celý Ring - Zlato R)'lla, Wal
kýru, Siegfrieda a Soumrak bohtr. 

Bayreuthské oživení \Vagncrov)·ch par
titúr je nad jin é schopno - ač i ono m á 
své problémy - tukov)• prozitek pripravit, 
o tom ne.ní snad vubec pochyb. Soustľedí 
vždy pi'ední wagnero\'Ské interprety a na\ic 
obklopí návštevníky se ,·šech stran prostre
dím "nejwagnerovštčjším" jako misto tro
jího \Yagnerova pomníku. Pomníku - pros
té desky na jeho hrobé, pomníku - puso
bive usporádaného muzea a konečnč pomní
ku nejživejšího, Wagnerova festivalového di
vadla, kde kromé nového impozantne rešt'
ného nejmodernejšího osvétlovacího aparátu 
není prakticky od doby Wagnerova prisobení 

.,rucun hnuto". Svet wagnerovskélro so us tre· 
déní pojme návštevníka festivalu počínaje 
trojím znénim fanfár z ochozu divadla p red 
začátkem prvního p redstavení a konče mo
hutn),n , nadšeným potlcskem strženého hle
tlište po posledním predstavení. 

Tento potlesk, provázený vším, co k nemu 
náleží voláním a dupáním, a ukáznene pro
pukn)icí až nekol ik momentu po doznení po
slcdních tónu, zato však boui'ící a vy,·olá
Yající herec, inscenátory a dirigen ta ještc 
dlouho po stužení železné opony, svédči o 
tom, jak živé, púsobivé a oblíbené je W agnc
rov hudebné-dramatické dílo u nemeckého 
publika a zdalcka ne jen odborného. 

Jako jeden z pfíslušníkú lé generace, k terá 
Wagnerovo dílo neméla možnost v celku do 
té doby poznal, p fipojuji se po návratu z 
Bayreuthu k tém našim hudcbním umelcí1m 
i teorctikúm. kteii pfiznúvují púsobivost a 
nosnost Wagner&'va díla i na dnešniho divá
ka. Jsem presvédčena, že Richard Wagner 
zí1stiiYá i naši dobe blízký zvlášte silou citú, 
které prostupují jeho hudební dramata, mož
no fíci od počátku do konce, výraznosti mc
lodiek(• línie, dosahují misty výše toho nej
pr:.Sobi,·éjšího, co hylo kdy ve svetové hu
dební literatui'e vytvoŕeno. Myslím však, že 
daleko nejsilnejší je Wagner v tom, že do
vede postavil na scénu a do jejiho stiedu 
č/ovéka pevne jdoucího za svými myšlenka
mi a silného svými láskami. Nemohu ne· 
z\·olit alespor\ jeden p ríldad a práve z Rin
gu, v némž Wagner .povy~uje človeka a ~? 
ho lásku nejen proll moet, zlatu a ham•z
nosti, ale i proti vznešenému svetu boh ll • a 
kde také Wagnerova hudba se skvi tim pu· 
sobiveji, čím méne jsou božské dcery a sy. 
nové závislí na božském a čím vice se 
sl!\vají lidmi. 

Ze práve ta /i ds ká stránka, . človék se 
svým siln)·m citem, je centrcrn Wagnerova 
umeleckého díla, dokazuje nám i zajimavá 
skutečnost, kterou zde chci uvést. Napadla 
mne hned pfi prvním predstavení Tannhäu
sera, kter}~ moje bayreuthské setkání po
čalo. .Jedna postava se citelne vydelovala 
z hereckého ansámblu. Byl j í Wolfram vy
tvorený Dietrichem Fischerem-Dieskau. \' 
prvních momentech se mohlo zdát, že ume
lec snad dostatečne nevnikl do zvláštního 
stylu wagnerovskýeh pčvcu, že v jeho Wol
rramovi nen í dost vznešenosti a monumen
tality, která k tomuto svetu patrí. Avšak čím 
dále tím vice bylo jnsnéjší, že práve jeho 
interpretace je to, co muze Wagnera dnešku 

487 



nejYícc pi'iblížit. Fischcr0\'0 velké umení, 
které známe z jeho dosavadních vystoupenl 
u nás, dovedlo dát ·wolframovi tolik vzne
sené prostoty a hlubokého lidského citu, že 
práve touto umocnenou lidskou stránkou. 
strhl na sebe pozornost a podle mého názoru 
Jo jisté núry zaslinil ostatní velmi dobré vý
kony, které - snad po herecké stránce s 
výjimkou Alžbety v podúní Victorie de Los 
Angeles - nepostrádaly monumentality, ale 
monumentality pfíliš jen divadelní a misty 
aZ sošné. 

A tento pozuatek se mimodek potvrzoval 
, . dalších večerech. Tímtéž umčním hluboce 
lidského, prožitého podání strhla, až fasCÍ· 
novaJa postava Scuty mladičké nemecké zpe· 
vačky Anji Silji, která do své role jakoby 
dožila celou svou by tost. Myslím dále, že 
vyjádi'ením opravdovosti lidského zaujctí pro 
ideu a ryzí soucit dovedli A.mfortas 
Thomase Stewarta, Kundry Régine Cres
pin a Parsifal Hansc Beirera ukázat, 
jak i dnes prihlížit Wagncrovo dávné 
mysterium. Tím spíše byla p rlležitost pro
vei'it tuto m yšlenku v Ringu . Presvedčivý 
cJtikaz byl podán shodou okolnost.í viibec nej
lepším výkonem celého festivalu. Birg~t N~s
son vytvorila ze své Briinhildy v Stegfne
dovi a Soumraku bohít tak dokonalou a ne
zapomenutelnou postavu nejen svým veiJ:.)·m 
peveckým wnením, ale stejnou merou ruter
ným podáním ženy, která sv~j b?žský puvo~ 
1•áda mení za ryzí lásku a ltds/;,y 11Ztah. J ejl 
v pravém slova smyslu syntetické umení 
dovedlo napi'. ze scény Briinhildina procit
nutí či dramatického záveru Soumraku bohit 
\'Vtvorit vrcholné umelecké obrazy. Koneč
n~ je možno vzpomenou~ i l!dsl>y optimis
tické podání postavy S~egfr1edo~y Ha.nse 
Hopfa ve tictím večeru tetralog~e a S•eg
munda a Sieglindy Fritze Uhla a R éginc Cres
pin ve Walkýre. Ale že i do "ne lidských" 
postav je možno dostat v hloubce .mnoho_ z 
zÍYý Ch lidských citu i VáŠIÚ dokazah pre
S\'ČdČÍVČ Gerhard Stolze jako biih Loge a O· 
takar Kraus jako niebelung Alberich. 
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Tam, kde jsme takové lidské ztvárnení 
a prožitky rolí postrádali, zustaly postavy 
ponhými sochami, které obdivujeme, ale kte
ré neproniknou do srdce dnešního diváka. 
Pociťovala jsem to zejména pri Wotanové 
(Hans Hotter) pi'ekrásném monologu ve 
Walkýi'e práve tak jako v jeho výstupu s 
F rickou (Regina Resnik) , který dovedli oba 
herci promenit z jiski'ivého všelidského stret
nutí zákonu s ryzim citem v obyčejnou hád· 
ku, kdy navíc každé duraznejší slovo by lo 
stereot.ypnl\ provázeno rozlobeným dupnu
tím. 

V této souvislosti je možno adresoval k r i· 
tické pi'ipomínky i výberu hercu, pri nčmž 
by bylo nejednou lépe nejít J?ľedev.ším '!p~ 
jménech" a nebát se hledat 1 mez1 ~elc• 
mladšími nezatíženými "kletbou profeswna
lismu" a' dále pi'ipominky práci režijní, k te· 
rá svou maximálni oprošteností a chladnou 
stylizací ne vždy muže napomáhal citovému 
priblížen{ k dnešnímu človeku. Jiste by bylo 
možno zvážit i to, zda by nebylo vhodné dát 
príležitost i jiným režisérum, aby talentova
ná režie Wagnerových vnuku neztrácela na 
účinnosti zbytečnou jednostrannosti. 

xlyslím, že se pro to vše nemýlím ve 
svém ná7oru, že nejsilnéji zapusobí Wagner 
tam kde je interpretován s hlubokým pro
žitk~m, s maximálním zdfuaznením práve 
lidské stránky. A vycházíme-li z predpokla
du že silného účinku v živém hudebním 
~ení je možno dosáhnout jen tehdy, jde-li 
reprodukre v souhlase s dilem a ~e j~dna 
stránka proti druhé, mllžeme vyvod1t zaver, 
že skutečnč základem, o který je velké Wag
nerovo umení ve svých nejsilnčjších dílech 
opreno,, je skuteč~č ~deál opravd~vého, ~i
to,·é hlubocc zalozeneho, svobodr:eho a ·~•I
ného č/oréka. kterého chce umelec nejcn 
zobrazil ale zároveň i vyburcoval ve svém 
diváku. ' Jo to umení nám dnes o to bli~ší , 
oč vetší máme možnost rozvíjet se v bdt 
svobodné, "božskými" zákony ~espout.~né, 
lidi p ln}·ch citti a prosté mčšťácke malosti. 

.\I. Ladmanowí 

HA\'EL A BA.HTOK 
\' HEALIZACII BALETU SND 

Balet Slovenského národného divadla za
čal tohoročnú sezónu inscenáciou Ravelovho 
baletu Dafnis a Chloe a Bartókovým scé
nickým dielom - baletnou pantomímou Zá
zračný mandarín. 

Jednou z okolností, ktorá stupňovala na
še očakávanie pred premiérou, bola situácia 
bratislavského baletu a radikálne prebudo
,·ávanie jeho repertoáru, ohlásené ešte v 
uplynulej sezóne. Nästupom tejto novej ~í: 
nie bolo uvedenie Karajevovho baletu Put 
v búrke, po ktorom bolo jasné, že túto "re
pertoárovii revolúciu" bude spreyádzať hľa
danie nových výrazových prostriedkov, vy
nachádzanie nových inscenačn)•ch postupov, 
k toré by pomohli vyriešiť v)•razo.vú stagná
ciu dnešného, prevažne ešte klasJCko~ kon
venciou poznačeného vážneho umerua. 

Ravelov balet svojou hudobnou a náme
tovou stavbou priamo provokuje k takémuto 
postupu. J eho hudba so svojimi m elodick)•mi 
nuansami, rytmickou pest:osťou a. h~avne 
farebným kúzlom vynucuJe odľahceny t.a
ncčný výraz, predchnut)• nežnosťou, llOehc
kou ľahkosťou pohybu. Clenenie hudobného 
procesu na výrazne odlíšené úseky, vysta
vané s pomocou jemných vnútorných dyna
mických poryvov si žiada korešpondujúcu 
dynamiku pohybu alebo sledu určitých figúr. 
Teda Ravelova hudba dáva príležitosť k vy
tvoreniu choreografie, v ktorej hudobný, 
vnútorný psychologický svet je spojen~· s 
vonkajším pohybov)·m v jednoliaty celok 
dvíhajúcich sa a klesajúcich obrazov, siln)'ch 
vizuálnych impresií. 

Z tohto hľadiska chceme vyskúmať, ako 
sme túto koncíznosť dynamiky hudobného 
procesu s pohybovým mohli sledovať v cho· 
reografickom poňati Jozefa Zajku. Treba po: 
vedať že mnohé choreografické prvky boli 
pospájané skutočne vo virtuózny celok, ktorý 
síce dával interpretom veľké možnosti, no 
napriek svedomitej realizácii nebol konečn)· 
účinok primeraný v lastnej výrazovej polen· 
cii prvkov. Ich vnútorná dynamika nezod· 
povedala vždy vnútornému napätiu Ravelo· 
vej hudby. Domnievame sa, že skromnejší 
výber by bol býval tentoraz účinnejší, pre
tože Ravelova hudba sa presadzuje u poslu
cháča tak presvedčivo, že tanečný prejav by 
mohol byť viac len jej doplnením, skonkre· 
tizovaním hudobného obsahu, ktorý je kaž
dému na prvé počutie jasný. 

Zastavme sa ešte pri realizácii Ravelovho 
baletu u otázky úprav, k toré boli u robené 
v jeho predlohe. Ak je dielo posta...-ené na 

antickom námete, berie si za úlohu zobraziť 
antický svet so všetkými jeh~ atribúln'!i -: 
vrátane celej mytológie ako Jeho poetickeJ 
hodnoty. Príbeh mladého Dafnisa, ktorý oslo· 
hodí svoju milovanú Chloe s pomocou bol~a 
Pana zo zajatia pirátov, skrýva v sebe !Je 
isté poetické hodnoty, ako mytologický prí· 
beh Amora a Psyché alebo Pyrama a Thys· 
be. Literárne vydanie t ýchto príbehov by 
sme si nevedeli predstaviť "odmysticizované" 
práve tak, ako sa to nemalo stať ani v Ra· 
velovom balete. Zdá sa nám však, že v d ô
sledku zásahov do p redlohy pripomínal nám 
Dafnis viac chudobného romantického hrd i· 
nu, ktorý nemal dosť antickej poetičnost i. 
no ani romantickej plnokrvnosti. 

Kladne treba hodnotiť predovšetkým ne· 
sporný prínos choreografie k rastu oboch 
predstaviteľov hlavných úloh - Florentíny 
Lojekovej a Tomáša Ivana. Spomínaná tech· 
nická náročnosť oboch postáv bola úlohou, 
na ktorej obaja vyrástli nad bežný interpre
tačný priemer. 

Bartókov j ednodej stvový balet Zázračný 
mandarín ktorý vyplňa druhú časť predsta
venia, sta~al pred choreografiu nemenší pro
blém ako R avel. Priebojná Bartókova hud· 
ba, predchnutá novátorskpn elánom mladé· 
ho skladateľa (dielo vzruklo v roku 1918) 
ako aj neustále prehodnocované libreto ba
letu si opäť žiadali jasný a presvedčivý pri· 
stnp, k tor)' by uchránil toto spoločensky hl
boko závažné dielo pred nebezpečenstvom 
oklicsňovania. Je samozrejmé, že príbeh YeT
komestskej prostitútky, ktorá vábi do svoj
ho b rlohu obete pre troch zlodejských va· 
gabundov, nie je práve niečím takým, čo by 
sme často vídavali na javisku, pričom by 
sme mali overenú javiskovú nosnosť podob
ného námetu. No postava neznámeho, ta
juplného mandarína, k torý uprostr~d . t~jto 
špiny presviedča ~:~é pro.str~die - 1 ~•vaka 
o hodnotách nezmc1teľneJ lasky, ktory svo· 
jou smrťou V)"·olá v dievčati katarzis, dúv~ 
dielu výsostne morálny akcent. P reto pr• 
snal1e o zmiernenie vyhranenosti konfliktu 
medzi morálne protikladnými symbolmi, kto· 
ré vlastne jednotlivé postavy baletu. pre~
stavujú , môže ľahko . dôjsť k, otu peru u ~1-
tického ostria tohto d1ela, neľutostne nanue
reného proti morálnej krutosti kapitalistic-
kej spoločnosti . . 

Je to dôsledok obavy z nadmerneJ ex
presívnosti diela, do ktorého sú funkčne za
členené aj erotické momenty - tiež vo 
funkcii symbolu. Aj b ratislavské choreogra· 
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fi cké poilatie sa vo svojej koncepcii snažilo 
o odnaturalizov anic deja a vyzdvihnutie kon
flitku do Štylizovanejšej ľOYID)", ncz je tO 
'" predlohe. J e to škoda, lebo ak b y sa bolo 
ved elo vyhnúť tak ejto "štylizovanej" insce
nácii, mohlo dosiahnuť presvedči,·ejši vý
sledok. 

P o pohy bovej stránke znamcn{t táto insce
nácia veľký krok v pred (i keď má , ·iaceré 
spoločné znak y s budapeštiansky m naštu
cl.ovaním Zázračného mandarína choreo~ra
fom Harangozóom). V)'kon~- predstavi teľo'" 
hlavn~'ch úloh Trúdy Boudo,·cj (v alternácii 
Zofic Cen·miákovej), Henricha 1 Iofstiidtl'rn 
(alternuje Ján i\h'lačko) ukítzali. žc členovin 
bratisJankého baletu majú s irokú Y5"t"IIZOYÚ 
škálu pohybového prejavu, ku ktorej vy
užitiu došlo v lastne po pr,·)' raz až pri tejto 
inscenácii. Pozoruhodné bolo tiež svojsk é po
ttatie úlohy dievčaťa Trúdm.t Doudovou n 
Zofiou Cervcňákovou. Prvá sa ~naži la dodať 
svojej postave viac čŕt ľudskosti . výraz
nejšieho odporu proti prostrediu , Y ktorom 
T.ije, zatiaľ čo Zofia Cerveňáková stvúrnlln 
postavu verne v intenciách liter-.írnej pred
lohy. J ej preporodenie po m andaríno,·ej smr
ti vychádza nko siln)· morálny zlom, ktor~· 
ofú,·a jasne yyznieť myšlienke diela. ZajkoYn 
choreografickú koncepcia postmula akcent z 
postavy mandarína viac na postavu die ,·
eaťa, čo však nebolo vždy najlepším rieše
ním, pretože mamladn je vlastne jediným 
predstaviteľom inéh o, lepšieho sveta, ktor)' 
sám dokáže silou SYojej vôle pr<' môcC ľud
skú spodinu, i vlastnú smrť. Bolo b y preto 
bývalo Yhodné podoprieť túto funkciu 'i·
razn ejšou pohy bovou škálou . Aj určité pan
tomimické prvky, ktoré mu choreograf pri
riekol, pôsobia n a niektor)·ch miestach ko
micky, čo môže diváka na chvíľu neYhodne 
dezorientovať. 

Vý-prava Pavla Gábora sa snúil:J o št)·
lo, ·é odlíšenie oboch seen. l'i o zatiaľ- co 
v Zázracnom mandarínovi sme v ideli · su
gestívnu scénu. ktorá verne tlmocila a na
pomáh ala atmosfé re diela, zatiaľ n udf ah
čen~·, zjcdnodušcn)· ' -ýtvarný preja,· '" Ra
velovi pôsobil často matne a ncfunkcnc. 
. \j čistá, nadľahčcná scén a sa dá riešiť s 
tvarovou fantáziou, ktorej b y pri tejto in
scenácii bolo pom ohlo najmä cieľavedo
m ejšie nasvic tc1ú e priestoru. (Na príklad ľú
bostné dueto Dafnisa a Chloe p red zú,·crom 
strácal vo veľkom , plocho nasvic tenom pries
tore svoju poetickú intímnosť.) 
~a záYer treb a sa ešte pochvalne zmieniť 

o presvedčivom ,")·kone orchestra. Tib01 
Frešo dal obom dielam jasnú št)·Iovú po
dobu, úsek y i celá stavba mali jasn)· gra
dačný spttd , kt or~· je vôh cc kladom jeho 
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predsta,·cní. Drohné ncpresno.t i v súhre ná
strojov)·ch skupín, najmä intonácia d riev 
je už otázka prccíznejšej prípravy hráčov 
pred predstavením (dôkladné zladenie sku
piny). 

Pri glob:Hnom hodnotení posle(lnej insce
núcie bratislavsk ého b aletu treba nesporne 
uvítať zarad enie oboch diel do dramaturgic
kého plánu. Ak aj ich realiz:ícia n adhodilo 
uri'ité problémy, predsa m usíme mať na zre
teli, že oba bale ty umoŽl'mjú tak rozmanité 
spôsoby prístupu, že Yäčšina choreogt-afov 
sa strctáYa s mnoh~·mi v)·hradami zo stran v 
kritiky. Viii·šin a ncdorozmneuí spoch·a , . 
tom, že realizátori sa obávajú prcdstavo\·ať 
diela také, aké sú, zatiaľ co kritika ich do
bove prehodnocuje vždy '" pôvodnej podo
bc. Každá inscenilcia h y sa mala stať kolek
tínt~·m dielom celého umeleckého vedenia, 
ktoré by konzultúciou i protichod.ných nú
zorov predchádzalo všetk)'Ill omylom. Preto 
ak možn o niektorú zo spomenu t ~'ch \"~·hrad 
akceptovať, je adresovaná celému ba letu 
S.'íD, nielen <'horcografovi. en 

H. ~1.\CuDZI.\SKI 
KO\\"CEHTOV.\L V OSTRAVE 

Komorní ot·chestt· Lidové školv umóní• 
Leoše Jan:'ti·ka v Ostravé-VítkovieÚ:h si z is-· 
kal za b ezm:íla dvacet let svého tTvání znač
nou oblibu u hudbym ilovn)•ch Ostra,·á kú. 
Svédčí o tom i v;csoká účast na jeho d vou 
koncertech dne 13. ľíjna 1961, kte •·~·ch sn 
scšlo ve Yclkém sále Domu kultury pracu
jících Ostravy na patnúct set. To je počet 
jistč více než úctyhodn~•, m·čdomíme-li si, 
ze zdc vystupuje v prumeru vice než jednou. 
t)·dnč i profesion:"tlni Ostravsk)· symfonický 
orchestr . 

Za fízení ľcdit ele školy a známého osu·av
ského hudebního pntcov1úka Jana P ešata za
hrá] smyčcoy~- orchestr složen)• z učiteli• 
skoly Dvoi'úkon• Serenádu E-dur, dílo 22. a 
symfonický orchestr Klavírni koncert g-molJ,. 
dílo 33, téhož sk ladatelc a BPetho,·cno,·u lll. 
S),nfonii. 

Sólistou večera byl Rudolf :\Iacudzuíski, 
kter)' pabl-í k čast)'m hosttim na konccrt.ech 
tohoto tčlc·sa. Pianista se predstavil poslu
chačúm v n ej lepším . svetle. Jeho nitcrn)· 
prednes ho radí m ezi zphitky klavíru. H lad
ce zmohl kolora tu ry obtížnejšich núst i do
Yedl zase ll!>Outat h rdinným tenorem podá
ní '" pasázích muzné zp evnosti. Po zúsluze 
hyl odmen•\n dlou hotn·aj ícím potlcskem . 

Oldŕich Tohnrskú' 

Slovenská filharmónia na prvom koncerte novej sezóny 

Orchcstct· SJo,·cnskej filharmónie pod tnk
to,·kou Ladislava Slováka ,·nnamcnaného 
rado·~ :.Za .zúsluhy ? ' "Ýs;avb.; republiky " , 
veľm1 uspesnc otvoJ•tl 5. a 6. októbra se
zónu 1961/62. Dra111aturgická línia nast:íva
júccj sezóny sfubujc prevrat v z:u·aďovaní 
tl~el nielen. domúcich autorov, včítane viacc•
rych prmmér, ale popri klasike a romantic
k)·ch skladbách najmä viičší podie•) sklaňicb. 
reprezentujúcich n ajhodnotnejšie ,·\·dobvtk~ 
hudby X..X. storoeia. · · · 

Už i samotné zostavenie prog •·amu otv:"o
•·acieho koncertu nasvedčuje, že Slov!'nsk:i 
filharmónia nastúpila na t(tto cestu rozhod 
ne a smelo a má všetky predpoklad~· splnit: 
novovytýčené úlohy. 

Úvodom odznela p •·cdohra k opere Eu
ryantha od Carla Maria \Vebern. cl.ielo. kto· 
•·é zúsluh ou svojho znamctútého intc•·p•·cta 
- dirigenta Slov{tku - patrí k dôkladne na
študoYan~·m skladbám kmci"íovéh o repert o
:"ll'lt nášho orchestra. Dirigent účinne yyzd,·i
hol cnergick~' pulz diela , jeho jasavú a sUtv
nostnú brilantnosť, v~'raznc podi' iarkol lu·din
ské, drama ticky vyhrotené úseky, mäkkú 
poetickú kantubilitu . uijomnosť bnladickej 
epizódy, zreteľnosť fugútov)·ch nústupov a 
konečne grandiózny. víťazne bohatiersky zá
vt>r. Bolo to podm1ie skutočne dôstojné or
chestra vysokej triedy, akým, dúfame, sa 
SF pod pcn10u rukou Slováka čoskoro 
St<Ule. 
Ziaľ, ešte dosť zriedkavo sa stretávame 

na pódiu Slovenskej filharmónie s mladými 
domácimi inštrumentalistami. Odcho,·ankY
ňa zaslúžilej učitcfky Anny Kafendovcj ~a 
Státnom konzervatóriu, žiačka prof. i\Iacu 
dzi•\skéh? na VSi\fU Klára H avlíková, zná
ma bra tislavskej verejnosti skôr zásluhou 
svojich rozhlasoy~·ch nahrávok (SostakoYi
•'ove Prelúdiá , Babuškov Klavírny koncert) 
' ")"stúplla nn tomto koncerte so spric, ·odom 
sláčikového orchestra a šiestich d ycho,·\·ch 
nástrojov ako interpre tka klavírneho p~rt u 
Symfoníetty giocosy od Bohuslava -''fartinu . 
Svojím ušľachtilým, prem~·sleným a svojho 
druhu tempcramentn)'m prejavom, svojím 
zmyslom pre komplikovanú r ytmickú sadzbu 
hudobnej reči Bohuslava Martinú, vtipom, 
noblesou, _rozmarnosťou, skvcl)'lll h ospodúr
nym a ÚČinným využitím svojich dy namic
kých a výrazových schopnosti n nie v 
poslednom rade i vďa.ka pohy blivej , dôklad
uej technike a obdivuh odne spoľalilivej pa
mäti, dosiahl a mladá pianistka u obecen stYa 
zaslúžený ú spech. Zvuk koncertujúceh o n:"t
s trojn bol so zvukom orchestra pekne vy-

KlAra Havlíková a Ladislav Slovák 
Foto: A. š mottik 

Y:Ízcn)· a an i v tu tli orcltcstm ncsLJ·ácal n a 
priernznos ti. Lad islav Slon"tk S]ll"C\·:'tdzal pia
u istku citlivo a spofah.Ii ,·o. Este lepšiemu 
dojmu z diela by Yšak značne prospelo do
konalcjsie prepraco,·anie n ajmä d~·chových 
JHHt ov spri evodu . 

\ "eríme, ze mladú mnelky it u hudcme po
l"U( castcjšic, a že po ceste, na ktorú vy
km, .. ila. sa dostane k vYsok\·m m étam re-
pt·oduÚ ného umenia. ' · 

\" druhej poloYic i progra111u odznela pre
miéra lll. sym fónif' op . .'33 laureáta stcítnei 
<·eny De:.idern Kardoša. Toto dielo, znamc
nnjúcc no:v)· a veľk \· tvorivý úspech slo
wnskcj hudobnl'j tvorby, pokračuje v línii, 
kt01·ú nastúpil 1\:u·doš svojím Koncertom 
pre orchester. Zntinľ ,·:o v koncerte Yvstu
povala do popredia sk fl r z ložka virtuózt;a -
aul or ,,.u~ival p•·edovšetkým techn ick é 
,·lustnosti a možnosti jcclnotli,~·ch nástrojov 
alebo inštrumen tálnych skupín, či uz kon
r.ertantn)·m striedaním alebo k ombináciami 
- '" TI!. symfóni i uplattiujc s\·ojc sk úse
nosti z predchádzajúcich diel p redovšetk-ý= 
k úcelom ,- ~·razov~·m a ohsnho,·~·m. 1\. u,·e-
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dencj symfónii autor nepriložil konkrétny 
program ; samotné cliclo dáva nám však tu
šiť zv)·raznenie optimizmu· ľudí našej epo
chy. Optimizmus symfónie je jasav)· od za
čiatku až d o konca; tak ako sa nová spo
ločn?sť .rodila vývojom a bojom protikladov, 
staVIa 1 autor proti sebe veľké kontrast,. 
dramatických i v}Tazove kľudnejších myŠ
lienok, takto dosahujúc účinnejšie a strhu
júce napiitie. Optimizmus diela ešte ,;ac 
zvýraz1iuje ry tmický prvok, ktorý však vy
stupuje ako dravý, evolučný stavebný prin
cíp na viacerých miestach symfónie (II. a 
najmä TV. časť) . 

Pomerne odlišne vybudovaná III. časť -
Largo con espressioné - patrí k najsilnej
ším a najúčin~ejším miestam skladby. Nie 
kľudná, spevná lyrika, pohoda, ako by sa 
mohlo azda očakávať, ale veľkolepá dyna
mická klenba s vystup1íovan~rm dramaticky 
podfarben)'lll v)Tazom, držiaca poslucháča 
od začiatku do konca v intenzívnom vníma
vom napätí. 

Silou svojho talentu autor pretavil výdo
bytky modernej európskej hudby a využil 
ich k zvýrazneniu nového obsahu - života 
a problémov moderného socialistického člo
veka. 

Príkladné i nadšené podanie - výsledok 
intenzívnej a dôkladnej prípravy dirigenta 
i orchestra - preklenulo vcelku úspešne 
i technicky najnáročnejšie partie diela (Il. 
časť) . Ladislav Slo,·ák dal symfónii punc 
svojho vyhraneného, osobitého prejavu a 
intenzívnym zžitím sa s predlohou, ako i 
temperamentným prejavom sa v značnej 
miere zaslúžil o nadšené ovácie, ktorými 
pozdravilo obecenstvo premiéru nového 
úspešného príspevku do bohatej klenotnice 
slovenskej symíonickej tvorby. 

Vlado Cížik 

*** 
Tretí ročník cyklu organových koncerto,· 

mladých otvoril v organovej sieni VS!\ru 
brnenský koncertný organista Vratislav Be l
s k ý. V programe uviedol v Bratislave ešte 
nehrané diela staršej literatúry (Seegcr, 
Scheid~ Walther, Clérambault) vedľa osved
čených čísiel predných majstrov (Buxtehude, 
Bach). Podaný výkon prezradil svedomitú 
prípravu a dobrú orientáciu v reprodukčných 
požiadavkách staršej literatúry (Belsk~· je 
aj autorom m. i. viacsväzkovej zbierky J . 
Seegera) . J eho hm bola štýlove čistá, regis
tračne príjemná a technicky bezpečná. 

J. v. 
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YYCHOYNE KONCERTY OSO 

NA SLOVENSKU 

Ostravský symfonick)· orchester už nie
koľko rokov si vychováva budúceho diváka 
a poslucháča prostredníctvom výchovných 
konc~rtov, ktoré poriada vo všetk)•ch mes
tách s,·ojej oblasti. Na tieto výchovné kon
certy jE' zabezpečovaná účasť školskej mlá
deže nielen z miestnych škôl, ale dochádz.c"l
jú na ne žiaci škôl z okolia. 

Y Stredoslovenskom kraji, kde niet pro
fesionálne symfonické teleso, nemala dosiaľ 
školská mládež možnosť pravidelne sa zú
častňovať na v)·chovných koncertoch. Preto 
umelecké vedenie OSO vyhovelo žiadostiam 
slovensk)•ch pedagogických pracovníkov a 
usporiada v tomto školskom roku na Slo
vensku 360 komorných výchovných kon· 
certov, na ktorých sa zúčastní Ostravské 
kvarteto, Ostravské dychové kvinteto, Slez
ské kvarteto a agitačná piesňová úderka di
rigenta Josefa Daniela, ktorá pripravila vý
chovn:\• koncert "Smetana a Dvofák v pies
niach". 

Pre výchovné koncerty na Slovensku boli 
vypracované rozborové listy, takže z1aci sú 
už na hodinách hudobnej výchovv na kon-
cert dobre pripravení. • 

V týchto dňoch sa vrátilo zo Slovenska 
Ostravské kvarteto, ktoré otvorilo celý cy
klus výchovných koncertov v Oščadnici, 
Krásne nad Kysucou, Kysuckom Novom 
Meste, Cadci a Turzovke. Všade boli vý
chovné konc~rty vynikajúco pripravené, a 
to ako orgaruzačne, tak predovšetkým me
todicky, takže splnili veľmi dobre svoj vý· 
chovný význam. Komorné súborv OSO sa 
tak pričiňujú o výchovu nového koncertné
ho publika z radov mládeže v Stredosloven
skom kraji a OSO teraz robí pravidelné 
večerné s:,•mfonické koncerty vo všetk)•ch 
jeho väčších mestách. 

Václav Skapa 

*** 
Sovietski hudobní umelci usporiadali v 

októbri t. r. veľké hudobné slávnosti pod 
názvom "Hudba sovietskeho Ruska" na 
počesť XXII. sjazdu KSSS. Vo všetkých 
koncertných sálach a kluboch Moskvy od
znelo množstvo symfonických a komorných 
konce_rtov,_ večerov sborovej tvorby a piesní, 
uspor1adali sa stretnutia umelcov s pracujú
cimi. Oslavy priniesli i prevedenie niekoľ
k~·ch noviniek - Sostakovičovej XII. sym· 
fónie, Chnčaturianovej "Balady o vlasti" a 
Klavírnej sonáty, Felcmanovho Husľového 
koncertu a in)·ch. 

'2:ivot naplnený prácou 
(K 50. narodeninám Zdenky Bokesovei) 

Chcel by som, aby t)•chto niekoľko slov 
znamenalo viac než jubilejnú úvahu. Zivot 
Zdenky Bokesovej je naplnen)· všestranne 
rozvetvenou prácou. 

Správne vitiieť prvú periódu jej i'innosti, 
znamemí zrekonštruovať si vtedajšiu situá
ciu. Hudobná publicistika sa viac-menej len 
ustaľovala a medzi pisateľmi boli značné 
kvalitatívne rozdiely. Hnacou silou práce 
publicistov bol pocit, že si stále musia merať 
sily s kritikou druhých časopisov, že musia 
písať zodpovedne, aby v prípadnej pole
mike kritík obhájili svoje stanoviská. Práca 
bola sťažovaná tým, že v hudobnej oblasti 
na Slovensku neboli kritické vzory, neboli 
tu predbojovníci, ktorí b y už boli prešľapali 
chodníčky. Každý pisateľ musel zápasiť o 
vlastnú kritickú osobitosť. 

Zdenka Bokesová prejavila túto osobitosť 
už p_o niekoľkých rokoch verejnej . práce. Na 
rozd1el od niektorých publicistov, ktorí po
važovali staršiu slovenskú hudbu za diletant
stvo! nehodné zásadnej teoretickej pozor
nosu, Bokesová za-.Thla "štítiv)•" pomer a 
lmeď na začiatku svojej činnosti uverejnila 
niekoľko zaujímavých článkov z tejto oblas
ti. Neviem, koľko čitateľov v tom čase tieto 
články čítalo, ale i dnes, po odstupe času, 
musím~ ich hodnotiť ako vydarené pokusy 
nastav1ť správne "zrkadlo" životu i tvorbe 
starších skladateľov. Možno, že v nich pre
važuje viac osvetový tón ako hlboký kri
tický pohľad, ale predsa priniesli zrnká do 

slepoty vedomostí širších vrstiev . Ba viac 
- Zdenka Bokesová niekedy začínala svoje 
názory ďalej prebojovávaf. Spomeňme na
príklad jej vydanie Bellovej korešpondencie. 
Tu už sú súdy i uzávery propagačne orga
nizované a priamo zacielené k národnému 
vedomiu. 
Keď sa neskôr v historickej súslednosti 

objaví Alexander Moyzes, stáva sa prvou 
a najzasvätenejšou vykladačkou a komen
tátorkou jeho diela a svojimi názormi a 
súdmi ovláda čitateľov. Bokesová si potvr
dzuje svoje súdy v nespočetných konzultá
ciách s Alexandrom Moyzesom, a preto 
mnohé vety jej článkov boli samotným skla-· 
ďateľom potvrdené a dodnes majú autentic
kú platnosť. 

Približne po desiatich rokoch kritickej 
i·innosti jej práca sa prehlbuje a vidíme, že 
,·šetko chce vidieť svojím spôsobom. Púšťa 
sa do niekoľkých polemík a do predstavy 
ženy - kritičky - vstupujú mužné črty. 
S kritickým perom v ruke neraz stojí na 
čele hnutia za uznanie moderných hudob
ných hodnôt. Treba. pravda, brať d o úvahy, 
že existenčné starosti ju nútili sústavne od
bočovať na iné cesty, a že existenčné 
problémy niekedy zatláčali jej kritickú a 
publicistickú erudíciu. Z j ej v tedajších člán
kov veľmi zreteľne vystupuje ešte jedĎ.a 
črta: snaha písať zrozumiteľne a jednodu
chým slovom poskytovať ľuďom kľúč k die
lu, či inl<'rprctovi. 
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(";); pred vojnou z jej akti,·ity bolo cítiť , 
ze chce pojať do seba všetko krásne. Po 
vojne sa tento pocit zmnohonásobil. Zho
dou okolností dlhodobé pôsobenie v orgá
noch štátnej správy zapríčinilo, že do istej 
miery ochabovala jej sústavná kritická prú
ca, a že od hudobnej vedy bočila skôr k 
problematike osvetovo-organizacnej . Táto 
skutočnosť však v podstate nezoslabuje jej 
\')·znarn v našej muzikológii, nakoľko v 
ttzkom spojení s problémami a · potrebami 
doby často zasahovala do úloli -špecificky 
dobových a osvetovo-výchovn)·ch. Mnohé 
jej povojnové články sa nesú v znamení 
hlbokých sympatií so socialistickým kultúr
nym prerodom a vyžaruje z nich ušľachtilá 
snaha podať ruku všade, kde to treba. Na
miesto chladného ohmatávmúa hudobného 
materiálu i mÍ'tvych archiválií postavila pred 

seba irlci•l kultúrno-osvetového pracovníka, 
n ·kladai·n a vychovávateľa. 

-Vytrhla sa z "úradníckych" povinností 
a svoje poznatky o Mikulášovi Schneidrovi
Trnavskom a :Mikulášovi Movzcsovi zhrnula 
do dvoch väčších štúdií. S v'efkou radosťou 
analyzovala ich význam a ich prickopnícku 
p rácu a položila základy pre ďalší výskum 
t\·chto tvorcov. 
· 'lastnou pozorovacou schopnosťou a v 

rúmci možností si našla miesto m edzi slo
Yensk)rmi hudobnými teoretikmi. Keď pr<'

' herámc desiatky jej článkov . napadá nús. 
- ze Bokesovej publicistická práca nebola nik-

d y "neplodným duševným športom", ale 
zámernou činnosťou, ktorá neraz užito<' nc· 
pomáhala nllšmu kultúrnemu životu. 

Zdenko .Vová<:e/; 

\1'1\' IKAJúC.\ PRACA A ZASLUHY 
O YrSTAVBU 

Y štíte Vojenského umeleckého súboru 
Bratislava nachádzame dnes, keď dovršuje 
desaťročnicu svojej činnosti, práve tie štát
ne vy-znamenania, ktoré najvýstižnejšie o
ceňujú jeho charakteristické vlastnosti 
pracuje skutoi:ne vynikajúco a má nemalé 
zásluhy na v)·stavbc socializmu ,. našej 
vlasti. Dospel k tomu cieľavedomou a ne
úmornou prácou, poznačenou usilovným 
hľadaním prístupnej a pritom umelecky ná
ročnej cesty k svojim divákom, cesty od 
pôvodných koncertn)'ch súborov)·ch progra
mov až k dnes uvádzaným veľkým hudobno
dramatickým pásmam, ktoré vtláčajú tomu
.to súboru S\'Ojr·áznu, pevne vyhranenú pC'
čať, odlišnú od všetk),ch ostatných našich 
profesionálnych civiln~·ch i vojensk)·ch sú
borov. 

Azda práve toto hľadanie a najmä jeho 
kladné výsledky sú príčinou toho, že aj po 
desiatich rokoch je VUS stále m ladý, svieži 
a plný elánu. Yeď zo sviežeho elánu mla
dosti svojho času vznikoL 

E šte pred L októbrom 1951, ktorý je ofi
ciálnym dňom začatia činnosti VUS Bratisla
va, pôsobil medzi vojakmi malý amatérsky, 
sotva 20-členný vojenský súbor, nesúci me
no Hrdinu SSSR kpt. Jána Nálepku. Úspe
chy a obľuba, ktoré dosahoval, dali podnet 
k tomu, aby sa pri rozhodnutí o vzniku 
prvého profesionálneho vojenského súboru 
na Slovensku stal súbor "Nál~kovcov" jeho 
základom a v tedajší vedúci Stefan Ladižin
ský zakladateľom a prvým náčelníkom i 
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umeleckým vedúcim Vojenského umelecké
ho súboru Bratislava. 

Prvé umelecké vede~úe, " ktorom Milan 
:'> ovák a Miloš Koi'ínek ako pni dirigenti. 
sbormajster J ozef Stelzer a v tanci Ján 
Guoth s J únom Kmeťom mali ešte plné 
ruky práce s náborom umeleckých kádrov, 
malo na zreteli hneď pri naštudovávaní pr
vého programu, že základnou povinnosťou 
súboru bude slúžiť v prvom rade kultúrnym 
potrebám našich vojakov. Veľkou posilou 
pre vytvárajúci sa súbor bol najmä príchod 
mladého talentovaného hudobného sklada
teľa Milana Nováka. J eho skladateľská a 
upravovatefská činnosť znamenala vlastne 
prvé repertoárové čísla VUS-lt. 

V predvečer 7. výročia oslobodenia Bra
tislavy slávnou Sovietskou armádou, keď za
znel v Slovenskom národnom divadle Nová
kov úvodný pochod prvej premiéry "Slúžime 
fudu", naša verejnosť veľmi srdečne pri,i
tala vstup VUS-u do nášho kultúrneho ži
vota. S pribúdajúcimi číslami, z k torých 
najmii Cikkerov Yerbunk v choreografii ta
páka, Alexandrovov Pochod Cervenej armá
dy a prvý vojenský tanec Vzorn)' vojak na 
hudbu Ladižinského a Nováka a v chore
ografii J. Kubánka priniesli súboru zaslúžil~
úspech. P remiéra vyvrcholila v hotovú ma
nifestáciu. Súčasne však naznačila, že súbor 
chce poYedať svoje rozhodné sloYo pri for
movaní charakteru našich vojakov, pri po
moci zvýšiť ich bojovú a politickú pripra-

Tanečný obraz .,Boj o Sokolovo .. z pásma Smer Praha. 

venosť a chce upevniť zväzok armády s 
p racujúcimi našich miest a dedín. 

Príchod ďalších skúsen~·ch umeleck~·ch 
pracovníkov do vedenia súboru, najmä diri
gentov a súčasne skladateľov Zdť'nka :\'liku
lu a neskôr Ladislava Holoubka, zmena 
štruktúry orchestra súboru na symfonické 
obsadenie a neustále skvalitňovanie Y)'kon
ných umelcov, znamenalo celkov)' rast inter
pretačnej úrovne i repertoárové obohatenie 
celého telesa v ďalšom období. Dá sa ľahko 
usúdiť, že skupina tofk)·ch v~·značných tvo
rivých umeleck~·ch osobnosti, súčasne pô
sobiaca v jednom súbore, priniesla po všet
kých stránkach veľké a trvalé hodnoty. 

Už v marci 1953 sa pod takto,·kou Ladis
lava Holoubka uskutočnil pn·ý symfonick~
koncert orchestra VUS v bratislavskej Redu
te. S veľk}-m úspechom sa stretol aj prv)· 
koncert sólistov a orchestra v r. 1955, ktor)' 
naštudoval Zdenko Mikula. S jeho v)·kladom 
a populárnou besedou boli spojené ďalšie 
výchovné koncerty, určené najmä pre voja
kov. Aj mužský sbor VUS-u sa od r. 1956 
predstavil viackrát so sam ostatnými koncert
mi a capella, v ktor)•ch brilantne odzneli 
aj také náročné diela ak)-m je Such01iov 
cyklus O horách. Skoda, že organizačné zme
ny znížili tento rozvíjajúci sn 70-i'lenn~-

Foto: K. Bachan 

muzsk~- sbor na necelú poJo,·icu. takže od 
r. 1958 nemôže už na koncertnú činnosť toh
to dmhu pom~·šf at 

Podstatná úloha súboru však pozostáva 
,. prehlbovaní a rozširovaní tvorby z vojen
ského prostredia. Do H•j to tematiky sa po
darilo za desaťročného pôsobenia v súbore 
najdokonalejšie vniknúť jeho umelť'ckému 
vedúcemu - skladatefoyj Milanovi NovÍI
kov i a choreografovi Jánovi Guothovi, kto
r·~- pracuje v súbore (s krátkou prestávkou) 
od jeho založenia. Autorská dvojica Novák 
- Guoth sa v najvýraznejšej miere podieľa 
na tvorbe pôvodn~'ch programových celko\'. 
i-i sú to väčšie-menšie tanečné plochy alebo 
aj celé hudobno-draiTiatické kompozície. Sko
ro v každom z tohoročn)·ch deviatich progra
mov súboru sa možno s ich tvorbou stret
núť. J e iste aj ich zásluhou a zásluhou v sú
bore pôsobiacich hoci len začínajúcich auto
ro,-, že v jedinom roku p ri svojom zájaz
dovom charaktere vie súbor vytvoriť tak\1 
programovú základriu , z ktorej možno 
zostaviť 9 samostatn)·cl1 programov. Súbor 
v zásade pracuje v šty roch odlišných zesku
peniach: a k o ce l o k s hudobno-drama
tick~·mi pásmami, r o z d e l en ý n a d v e 
i': a st i (výchovné koncerty), a to: sólisti, 
shor a orchester s operným koncertom a 
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súbežne balet s doprovodom klavíra a rc
produko,·anej hudby s večerom tancov, 
rozdel e n ý na 5 umeleckých 
s k u pí n s celovečern)'lni estrádnymi pús
mami a konečne ú d e r k y (najmä pre 
Vojenské vianoce) . Samostatný úsek činnosti 
predstavujú i n š tr u k t á ž e krúžkov '" ar
máde a účasť členov súboru v porotách sú
ťaže tvorivosti. 
Súčasný repertoár VUS-u azda naj\·~·raz · 

ncjšie vystihnú čísla: oproti necelým 30. 
hudobno-speváckym a tanečn)·m číslam v 
prvom roku činnosti, naštudoval ich pre 
tohoročnú sezónu 111, nepočítajúc do toho 
najúspešnejšie čísla z minulých sezón, po
neehaných ešte na repertoári. 30-členný balet 
VUS-u ' '')"Stupuje toho roku so 46. tanečn<"1Tli 
č íslami! " 

Aj letmý pohľad na toľko druhoY progr·a
mov a ich obsiahly repertoár dáva predsta
vu o tom, že široká škála výrazových mož
ností, ktoré poskytujú svojou rôznorodosťou , 
dáva možnosť veľmi účinne vpl)'Vať na di
váka, najmä na mladého človeka vo vojen
skej rovnošate, ktorému má VUS najviac čo 
povedať. Nachádzame tu formu výchovy u
menim, prevádzanú skutočne prístupn)·m 
spôsobom, a najmä v programe Tancom o 
tanci a balete azda v CSSR v tomto obore 
ojedinel)'ln. Pozostáva z populárnou formou 
,-edcnej besed y odborníka (prof. R. Braun) 
o vzniku, cestách a vývoji baletného ume
nia s praktickými ukážkami klasickej ba
letnej školy i ukážkami starých tancčn)·ch 
foriem. V druhej časti sa pred očami diváka 
rozprúdi pestrý sled repertoárových tancov 
Sttboru od ľudového cez charakterový, pan
tomímu až po grotesku. V programoch pia
tich umeleckých skupín s estrádnymi pús
mami vie zase súbor v satirickej forme po
ukázať na rozličné a najmä vojenské nc
ŠYáry, Yic byť ...-zorom pre prácu estrádnych 
~úbor·ov Tudovej tvorivosti v armáde alebo 
ako sa to snaží v politickom kabarete -
hojo...-ať proti militarizmu a revanšizmu. 

Jubilejný celosúhorový program " ... a 
život bude lúska", ktorý je hlavnou náphíou 
jeho práce (o úom píšeme na inom mieste) , 
si zasluhuje pozornosť nielen pre jasne a 
strhujúco vyslovené myšlienky, vyjadrujúce 
našu lásku k jubilujúcej rodnej Komtmis· 
tickej strane a náš postoj k najaktuálnej
ším medzinárodn~·m problémom, ale že to 
robí novou formou, formou pre publikum 
príťažlivejšou a účinnejšou. Forma progra
mu nadYäzuje na cestu, nastúpcnú v roku 
1958 pásmovým programom Orlie lmiezda 
nedobyjú . .. , ktorej smer odvážne určil u
melecký vedúci súboru podplukoYník :\filan 
~ovák. Xespornou , i·hodou je, že umeleck~-
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vedúci súboru je sucasne autorom hudby 
týchto 60-minúto,·)·ch celkov, a že má pri 
ich realizovaní priamo v súbore dobrý ko
lektíy spoh>pracovnikov, najmä choreografa 
Jána Guotha a donedávna aj režiséra Mi
loša Pietora. S radosťou treba konstatovať, 
že Vojenský umelecký súbor nebol a nie je 
náchylný pridávať sa k hlasom, ktoré ho
,·oria o "súborovej kr·izc", pretozc si našiel 
s\·oju vlastnú tvár a programovú koncepciu. 
Od prv)·ch náznakov zbaviť svoje vysttrpe
nia stutičnosti v r. 1957 (Vojenské epizódky) 
každ~-m rokom m;edol v premiérach hudob
nodramatické pásma (1958 Orlie hniezda ne
dobyjú, 1959 Veselá vojna, 1960 Smer Pra
ha! 1961 ... a život bude láska), pričom 
uplatúuje všetky svoje zložky, či už ide 
o sólistov, herco,-, konfer<'nciérov, sbor, ha
let a - pochopitefnc - or·chester. Príspe
vok VUS-u do celého nášho kultúrnehe ži
YOta je nemal)·. Prúvorn si zaslúži, aby jeho 
práca bola označená za vynikajúcu a v)·sle
dok jeho dcsaťročnc•j práce ocenený ako 
zúslužn)• pt·c ,·~·staYbu socializmu v našej 
Y)asti. T-r. 

J UBILEJ1'\? PROGRA.\'! 
VOJ EXSKEHO UMELECKEHO SúBORU 

Slúvnostn<"1Tl koncertom v PKO dlía 23. 
9. osláYil VUS 10. výročie svojho vzniku. 
Príslušníkov súboru pozdrav il a blahoželal 
im zástupca hlavnej politickej správy MNO, 
ktor)• vo svojom prejaYe vysoko ocenil zá
sluhy súboru, ktorý pomáha vytvárať mo
t•álnopolit:ický profil príslušníkov armády a 
svojím účinkovaním vytYoril pre našu ar
mádu zlatý fond vojenskej masovej piesne. 
Za túto účinnú činnosť udelil prezident re
publiky súboru, okrem už doteraz udelených
, ·yznamenaní, aj vyznamenanie Za zásluhy 
o v)·stavbu republiky. Vyznamenanie bolo
súboru odoYzdané ku DIÍu armády. 

Za s,-äz slovensk~·ch skladateľov pozdra
, -iJ súbor predseda SSS, laurcťrt štátnej ceny 
Dezider Kardoš. V svojom prívete zdôraznil 
skutočnosť, že činnosť VUS-u sa netýka len 
príslušníkov armády, ale SYoje umenie roz
dúva aj ostatným občanom. Jeho vystúpe
nia zapaľujú plameľí nadšenia odhodlane
br-ániť ,-)·doby tky práce nášho ľudu, zapa
ľujú Y našom Tudc túžbu po mieri, bojujú 
za život plný lásky. 

SlúnloSUlý program VUS-u bol záväzkom 
k 40. v)-ročiu založenia KSC. Prvá polovica 
predstavovala v)•ber čísel zo s tarších progra
mov. Z pásma Smer Praha sme videli Odo
yzdanie bojovej zástavy a bojový tanec so
samopalmi Boj o Sokolovo. Z pásma k 15. 

"Tanečný obraz ,.Rotný Píšťafa 
dirigentom'" z novébo programu 
VUS-u , •. .. a ilvot bude lás
kau Foto: K . Bachan 

v)·t·ocm SXP Orlie hniezda nedobyjú, Parti
zánska noc Yystriedala lyrické, žartovné i 
dramatické nálady. Záver prvej časti tvorili 
žartovné, zábavné výjavy z pásma Veselú 
vojna, a to Pn'Ý y)·cyik a Zába,·a , .o Yo
jenskom klube. 

J ubilejn)• program " . .. a zivot bude lás
ka" vyplnil d ruhú časť Yečcra. Obdivovali 
sme nápady MiloslaYa Zachatu, ktorého ob
sah realisticky vyjadruje y)·javy zo súčas
ného života. Casti púsma sklbil nadaný re
žisér Miloš Pietor. Zložky Yystupujúce na 
scéne - sbor a balet - akoby stratili svoju 
v yhranenú funkciu, pohybovali sa na javis
ku prirodzene. nenútene, ich funkcie akoby 
sa prelínali. Sbor od klasického statického 
postavenia režisér p reniesol do dramatickej 
akcie. Hneď v prvej piesni Cesta pred nami, 
sbor, predstavujúci jednotku vezúcu sa na 
nákladnom aute, nenútene spieval, pričom 
reagoval náznakom poh~·bov pri zátačkc. 
brzdení. Koľko by bol tento ---~·stup utrpel , 
keby sbor bol stál bez pohybu na mieste! 

Výstup ,.Len nep rcbcraj" dejove zosmieš
ňuje " dámu", ktorá sa robí "nóbl" a mest
skou a chce sa zviezť autom s Yojakmi. Títo 
ju síce proti predpisom od,·ezú. Xa jej ne
správne názory žartovne reagujú, na čo ona 
popudená vyslonrjc mienku, že nie sú 
gentlemanmi. \-~·stup končí vysadením .,dú· 
my" 7. auta. Hudobne je to žartovná pieseii 
vo forme dialógu sólo,·ého sopránu s muž· 
sk)"1Tl sborom. 

Baletná zložka súboru ukirzala bohatú v<·· 
razovú škúlu v komickom cisle "Babka 
k babke", parodujúcom dámy a mužov 
ohdivujúcich čokoľvek, čo pochádza zo Zú
padu. Keď na obdivovanej debni nápis USA 

sa jej ot,·orením premenil na húsatá, záujem 
t)·chto ľudí skončil. Hudba tu bola ozaj 
baletná s prechodom do moderne taneč
nej. 

Pomerne menej zrozumiteľný a presvedči
v~- bol výstup "Neveriaci Tomáš" o pochy
bo,·ačovi, ktorý nechce ničomu uveriť. 

\')·hornou hudobnou karikatúrou bol y)·
~lup, ktorý možno nazvať "Núsilné zakla
danie hudobného súboru" alebo "Chcem byť 
wfk~-m dirigentom". Celý dej je sprevádza
n~· orchestrom na tému starej vojenskej 
piesne "Sama kráľovnú", na ktorej skladateľ 
~oník ukázal jedinečné variačné m ajstrov
stYo a schopnosť parodovať (známe aj z ope
rety Plná poľná lásky). 

Na záver pásma odznelo hudobno-recitač
né číslo s námetom družby občanov s ar
mádou v oblasti umeleckej tvorivosti. SYO
jou hymničnosťou vyznieva ako oslava mi?
ro,·ého živgta, vlastenectva a odhodlanra 
brániť našu vlasť proti militaristom. Hcci
tácia je v)·strahou revanšistom. Záver končí 
mohutnou kantátou-apoteózou viery v ko
ncčnt; \"Í(azstvo "Komunisti hor'sa k vHaz
st,·ám". Tu by bolo možné namietať jedine 
proti Yeľkej rozmernosti tejto statickej časti, 
kecf po niekoľkých vyvrcholeniach, ktoré 
vzbudzovali dojem zá,·eru, akcia pokračoYala 
ďalej. 

Xové pásmo " ... a život bude láska" 
,. porovnaní so štruktúrou, výrazom tanca, 
spevu a hudby dotera jších pásem Orlie 
hniezda nedobyjú, Smer Praha, Yeselá Yoj
na a iných čísel znamená ďalší vzostup 
unwl<'ckej ú rovne YŠetkých zložiek súboru. 

• ámet pásma nás v ničom neuvádza do 
sfér minulosti, uch\"acujc nás dychom sú-
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i:a,!tosti, skutocno!ho ži,·ota. ldco, ·omorálna 
str:mka z~,·eru nás strh uje a oduše,·Ji uje. 
r~wbeh pasma bol príznni:ne súboro,·)· b ez 
nazna~o:V te~trálnosti , h oci sbor , niekcck aj 
s rc~:·tzllanu v ruke, sa pohy boval p o scé
ne. l ento spôsob klad ie na i·lenov spevác· 
kcho sboru zv)·šcné požiad;n-k\· na samo· 
statnosť spevu. Sbor spit•val s chuťou. into· 
nai'ne čisto. Treba vsak ,·iac dbaf Jla v\·. 
<~ovnosť a zrozumiteľnosf. Sbormajs tcr J!.n 
\ alouch je skúsený pedagóg a pracuje so 
<bo~·om .cw[a,·cdome. Orchester je na 5 , ·0 je 
n w:t:J~O~LJ na. vyrovnanej technickej a výra· 
zovt'J urovn1. S úspechom zdolúnt predn es 
t:'·pov. ľudovej, ?nlctnej. ta necn cj i sprie
' odneJ hudby . )\u koncu intonaĽne trpeli 
P!ccl~y, pre tože. boli s~ále dosť exponované. 
.\ ovakove parhtúry me sú n ikd,· m:Ho 11{1-

o-oi·né ~re kto_r~kof,·ck skupím;. Oirigenti 
\" prveJ P?lov1~1 . Bysh:ík Hežucha, v d1·uhej 
l avol B.agm) ~mgo,·ah s elánom a prehľa· 
do1~1 . :'IIJestamt by sa žiadalo viac pr!'pl·nco· 
var frázovanie a dy namickú st1·únkn . Sólisti 
~etk.a :\rr{tzová, :\'Iilka Bnnt' ekovít. J o:t:cfina 
Ses~;iková, Jozef Sestúk, Stefan Yanko sú 
typ1~kými žúnro,·)•mi spevákmi. Juraj So· 
morJay s veľkým hlasov~·m fondom b v si 
mal po gramatickej s tránke zlepšiť v)·~]0, .• 
1~osť. Na úspechu púsma sa podieľajú autor 
libreta a textov .\fil osla ,· Zachata (text,· 
piesni úspe~nc prebásnil :\filan Ferko) ;, 
~onečne skúsená dvojica choreogmfov .lán 
( •uoth a umelecký vl'dúei súboru skhula tef 
:\Iilru1 Xovák. :'llilan :.\'ov:ík ktorÝ u z dlhé 
mky pracu je so siJIJoro nt l:toréh~ pro"ram 
<·crpú námety z najrôzne]sích obh.stí ,~·tšho 
zivotn \' minulosti i d nes, ovláda V'ÍTaZOVé 
prostriedky z<inrov rudovej , tanečnej , halet
•wj a inej hudb~·. Hlldbou ddy nd<'kdt
ne v~·stihujc o,·zdusie v\·ja ,·u na sc(•nC' 
i·~m d.osah uje. v)•raznú d ej'ovú jednoliat osť : 
\ kazdom, UJ v tomto programe, uv:ídza 
noú• maso,·é piesne s no\·ou tematikou 
T•·.n t.o raz to ~ol i piesne pi'Oti vojne. ktor(: 
prniiPSol z našich sklacla td o,· ako pn·\·. ľ 
nic~.t ol:~ch císel pásma badáme príklm; i k 
:r.lo:t:l tCJSit•mu v)·razu v harmónii n n ·tm ikc 
ktor)· vsak podá,·a vkusne a ~ mic··~u pri: 
~pôsobenou úcelu. , . in strunw11 t:ícii hľad{, 
non :-, zaujímavé, nekonvenčné :t:nenie. Hu· 
dobu~· prúd plynie Jll'irodzene. n iet dojmu 
.. mbcnl'j" huclby. ako to h\·vn 11 nicktor\·ch 
.:k lacliPb in)·ch sú borov. · · 

.\~v~· p1·ogram Yl 'S-u ,· ~·hO\ ·uj•· ,. plnej 
'.''tellck<'j úcinnosti poll·ebúm armí1dy, ktor .. j 
J<' prt:'dO\·šctk)·m určen)·. Pulzuje súčasnos
ťou. radostnosťou, opti m izm om i u sr achtil\--
llli c·itm i dastenect,·a. · 

Júli us Lettían 
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. .PES~\T lCKY PH.E YAS" 
Y T.\TRA REVl:E 

r po~lcdnom Ľase sa vera diskutuje o v)•
ZllalllnCJ spoločenskej úlohe skladieb a 
piesní, pat riaci.ch d~. oblasti tzv. malých 
lm<~?b1~ych .f~m.em. l 1eto skladlJy a piesn e 
S\'OJIIlll r al1snm, menej zá,·ažn\·mi hudob
nými. my~l}enkami a príjcmn)·mi melódiami 
llc\· ~·zadiiJU, aby Sa clovek v)•slOnle kon
c·t' ltlro\·aJ na ich vnímanie. Hudba sa stáva 
sú~asťou .'_Iúšho dc.:nného života pri prúci i 
JH'I odpoc~nku: \ efký záujem o hodnoty 
hu~br J.e Jedny m z nov)·ch prvkov v edomia 
•o~whs~ JCkél.w človeka. Potrebujeme vytvo
n t moznosti . aby sa táto pieselí dostala do 
\ ·edom ia r UUÍ. :.\' ajmaso\·eji;ím ]Jrostriedkom 
mzsiro,·ania tejto hudb~· je rozhlas televízia 
a :t:ába,·né miestnosti .. \Jusímc ovŠem kon· 
statovať, že napr. ani v Bra tislave okrem 
Tatra re ,·ue a Di,·adiclkn poé:t:ic ~emúme 
cr alšie možnosti, kde hy nekondcr tne ale 
vo forme. púsiem. a lebo zítban1)·ch v'ýstu
pov zazn<evala naša novú spoločenskú pic· 
seil. :.\'ovú spoločenská piesc1l dnes už mú 
komomejsí. ll<":slánlostn~• . nepochodový cha· 
rakter (hoci 1 takáto je potrebná). Táto 
pa:s.~l) pot~···buje prostredie, kde b y ju poslu
chacJ _nen."_ten~u f?•·mou, pri príjemnom po
sedf•m po .. uval l. Tychto možnosti m:í najviac 
tuncčn:í hudba. 

\'ítame ro:t:hodnu tie vedenia Tatra r!'vue 
n-novať_ tane_cn ej a inej spoloccnskcj piesni 
utm·kovc ve<·er~·. Cyklus ,·ečerov pod n:í· 
Z\·om .,Pcsnicky pre \'ús" ,. jednej casti sa 
hnde skladaf z noviniek slo,·enskej tvorbv 
, ._ prt•thl!'st• nasich o•·chest1·o,· a speváko v. z 
lychto o~lhoru:í porota vybm·i!' naj lepšie pics· 
nc•. kton: h~· nahral rozhlas a vvdalo Státne 
h11dohné ,·~·danlterstvo. Onlsiu 't:asť progra
mo,· v;·plma sl?vesné pásmn. k\·íz~· . v )•stu
p~· znm~~·ch . . d~,·adeln~·ch a estrádnych u· 
mclc.O\· .. J r~t1a casf bude venovan;í svetovej 
tanet'lii'J. d:t:ezovcJ hudbe, šansónu m inulosti 
a súcasnosti. Xaši skladat elia hudú maf 
•nožnosť na f\·á ri miesta si o,·m·iť reakciu 
!~ublika. Cyldus aktivizuje novú a kvalitn!'j· 
snt tvoi'IHI. Pn·á p1·erniém a repríza bola 
17. a 26. 9. :ta úcinko,·ania Tru1ečn ého or
chestra Silosa ~ohanku a sólistov Lonskej , 
llermel ~·o,·eJ. h.ratodwíla a .\Ja rku. Úvo
dom zaznela svizná llorvátho,·a orchestrál
ka . ;'i a ~·~·let.<•: Laiferovo Prebúdumie je 
z:H~Jmla,·c vt.'pn~·m hudobn)·m d ialógom 
sohsto,· spcntko,·. Skladater a klavirista F 
l fadíct·k sa fWC'dstavil foxom Je to mali č~ 
kosf.. Za. ,.c! m i politick~· aktuálnu treba 
po,·a~o,·at Llcsko,·sk~ho rumbu llavana s 
an~em:ko·l;tt insk.on m!'lodiko u a rytmom a 
boJo'·~·m udern ym textom. Zelenay ho P olár-

na žiara je prekomponovanú orchcsu·álka 
s bohat)'lll využitím orchestráln~·ch fnrieb. 
Charleston je v renesancii aj u n (ts, a tnk 
E lber t priniesol hneď dva: V synkopá .. h 
charlestonu a Ples v lese. .\Iclodickv a rv t
micky au tor vystihol ch arakter tohťo tan~a, 
ale ich s týlovosť utrpela in štrumentát·iou. 
ktorá by mala byť vzdušnejšia, prieuacncj· 
sia, co ťažko m ohol napraviť orchester. Y 
Stassclovom foxc Sto chu Lí zaujnla na jmä 
textová stránka. Orchester hral svizne. s 
elánom, ale niek toré sk ladby bolo 11·eba viac 
prepracovať po strún ke frá:t:ovania a dvna
miky. I nštrumentácie týchto skladieb. i \cc[ 
holi robené skúsenou rukou, trpeli pomcrnou 
jednotvúrnosťou, žiadalo by sa v iac pest•·os· 
ti, vynaliezavosti a využh ·ania nástrojov~·ch 
a farebných možnosti. 

Druhá časť hola veno,·auú pamiatke 55. 
nedožitých narodenín J. Ježka. :.\'ezahudnu· 
t eľný umeleck)• i ľudský úžitok n ám pri 
pravila hosťujúca herečka a speváčka Hana 
Vítová, i·lenka bývalého Oslobodeného di
vadla, prednesom niektorých J ežkov)•ch 
piesni a spomienk ami na jeho účinkovanie. 
Známy Bugatti step predniesol Juraj ll t:'r· 
czeller a niekoľko ďalších piesní Zdenčk 
Kratochvíl. T retiu časť večera vypln ili star
šie i novšie české a S\·etové tanečné piesn e 
a skladby . Vtipný spojovací tc;xt J ána Ka
linu prednášali nové tváre - Elena Galano· 
vá a Jaroslav Juríček. Texty p riliehavo 
charakterizovali skladby i autorov a navodili 
priaznivé ovzdušie. Druhý večer - 3. 10. 
- s Havlíčkov}-m orchestrom a sólistami 
Lonskou , Olláryovou, Kratoch".i lom, I<.rišto· 
fom a Belákom bol p o stránke skladobného 
prínosu a reprodukčn~·ch výkono,· ďaleko 
pod úron 'tou PITého. Jednak preto, ze Ha· 
díčkov orchester - viac k omorného :t:ame
rania - neposky tol po zvukO\·ej ani po 
aranžérskej stránke mnoho p estrosti a tiež 
preto, že prednes orchestra i spevákov b ol 
ak~·si mdlý, n c\-ýrazný . Postm·enie orch cs· 
tra k m ikrofónom n ebolo asi preskúšané a 
tak zvuk orchcst•·a i p ri svojej komorno~t i 
nebol jednoliaty. Z predncsen)·ch skladieb 
hudobne aj te..xtove naj,·ial' zaujali Simaiho 
šansón Zádumčivosť na text )/. Tánskej 
(svojou hlbkou poňatia) , \Yickov politický 
sansón Pod horúcim nebom, u ktorého spur
nosť Afriky mohla byť v aranžmá v rvt· 
m ike výraznejšie zdôraznenú. llavlíčkoY 
Yalčík. typu francúzskeho šansónu, Pcsnicka 
z predme. tia , bol ľúhivý. Dalej odzneli pies
ne ~ež sa . rozodnie od G. Dusíka. [úbezn)· 
núpev od J. Siváčka, Seidmanno,·c Snežicn· 
ky, Stnsselova To nie je láska, Bcrczelle i'OY 
Myší bál pre orchester. Nedoznel Lieskov· 
sk<•ho charleston 'Kúzelník pre zlyhan ie pu· 

miiti sólistky . Pri dobrej reprodukcii a pre· 
Ycrení zyukovej stránky mohla tá to cas( 
vyznieť ďaleko presvedčivejšie. 

Druhú časť y yplnili mal)'mi , veľmi vtip· 
ný mi v)·stupmi členovia d intdielka H.okoko 
z P rahy, z k to1·ých n ajviac zau jal \')'stup 
Hudební teoretici. :'la z:íye •· predniesli só
listi a orchester piesne a skladby s\·etoYcj 
literatúry. 

X esprúvnc u úvery a n eprm·divé údaje 
o umeleck)·ch hodnotúťh tohto večera uro
bil kri tik Yečc1·n íka. Tieto podujatia treb a 
len schYarovaf, pretože tu je jedna z mož· 
n ostí, aby malé hudobné formy boli verejne 
predvádzané a bezprostrednejšie prišli do 
Yedomia poslucháčov ako je tomu v rozhla· 
se, v kniznom y ychuú alebo v televízii. Pre 
budúcnosť bude potrebné YOpred preveriť 
pripn\venosť Y)'Stnpujúcich umelcov a sú
boroY. 

Let 

ZO ZlVOT.-\ 

SUíT sr.O\· E~SKrCH SKLAD.\TEľ.OV 

Po pracon1ej prestá,·ke " m esiacoch júl 
n august opäť beží život Sväzu slovenských 
skladater ov v tvorivých pracovných kor a
jítch. Jednothé sekcie y ypracovali plún čin
nosti p re &voje komisie na zvyšok roku 1961. 
~ajzávažncjši e t'Liohy sú sp ojené s p rípravou 
celoštátnych akcií. Skladateľská sekcia pri· 
pravuje konfer!'nciu o tvorbe, sekcia hu· 
dobnoved!'cká seminár o marxisti ckej m uzi· 
kológii a sekcia koncer tných umelcov pre· 
hliadku koncertného umenia 1962. 

Skladat ersk á sekcia v komisii pre veľké 
hudobné formy ,·ypočula a p rediskutovala 
d ve novinky sy mfon ickej tvorby : v septem· 
bri Il. symfóni u in C pre slúčiky od Ilju Zel
jenku (úvodné sloYo do diskusie povedal 
Homan Berge1·) a v októbri III. symfóniu 
Dezidem 1\.ardo~u (ú, ·odné slovo d o disku · 
sie predniesol d1-. h·an Hrušovský). 

Komisia pre mal(· hudobné formy h odno
tila priehc•h a v~·slc<U,y konferencie o mal)·cl1 
hudobn),ch fo1·m:'tc·h , . Bru1skej Bystrici v 
júni t. r. Y 1·:'tnwi aktivizácie tvorby na ak· 
tuálne tl•my uskutočnilo sn začiatkom ok· 
tóbra st1·etnu tic hudobn\·ch skladateľov , 
búsnikmi a auto1·mi hudc;bn~·ch tc:..::to,· pil'S· 
1iovej tvorby. V októbri sa komisia zaoberala 
ešte otázkami vnútornej orgru1iúcic v~·sta,·
by skladateľskej sek<'ic yzhfadom na t,·o· 
1·ivé zúujmy jej členov a riešila viaeeré aJ, . 
tuúlnc otázky spoločenského u platnenia hud
b~· mal)·ch hudobn)·ch foriem. 

JludohnoYedcC'kú sekcia Yy poi'ula refcr út:v 
dr. :\'o,·úcka a d r. Burlasa o prieb ehu :\[,.. 
dzinárodnej hudobnoYedeckej konfcrenric o 
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diele Liszta a Bartóka v Budapešti. Sekcia 
sa venovala otázkam náplne prednášok III. 
a IV. semestra Univerzity mladých v Brati
sl!We. - Do popredia úloh dostáva sa účasť 
na prípravách seminára o marxist ickej mu
zikológii, čomu venuje sekcia z\·~·šenú po· 
zornosť. 

Sekcia koncertn)reh umelcov pripraYila po
drobn)· plán sYojej činnosti s prihliadnutím 
na h la\·né úlohy SYiizu. Na septembrovom 
zasadnutí sekcie dr . .J. Haluzický spomenul 
60. výročie narodenia zaslúžilého umelca dr. 
Janka Blahu a jeho zitsluhy o rozvoj hudob
nej kultúry na SloYensku. V stitlej pozor
nosti sekcie je celoštátna prehliadka koncert
ného umenia v Prahe \' roku 1962, starost
livosť o mladých umelcoY, plánovanie spo
lupráce s hudobnými inštitúciami atď. Zinten
zívľiuje sa aj tvorivá spolupráca so sek
ciou koncertn~·ch umeiCO\' ses. Dš 

ZÁMOCKÁ HUDOBNA ZBIERKA 
V CESKO~f KRUMLOVE 

V jednom zo zámockých priestorov v sta
robylom Ceskom Krumlove je uložená roz
siahla hudobná zb ierka , ktorá patrí m edzi 
najznámejšie mimopražské zbierky tohto dru
hu. Svojím bohatstvom, ranou tlačou a hľa
danými skladbami najrôznejších majstro" 
domácich i zahraničných prevažuje mnohé 
naše iné zbierky a je známa nielen u nás, 
ale a j v zahraničí. J e zaujímavé, že inštitú
cie, ktoré majú na starosti vyd <íxanie, prí
padne evidenciu skladieb W. A. Mozarta, 
Jozefa Haydna, L. van Beethovena a nie
ktor~·ch ostatných skladateľov, pokladajú Čes
ko-krumlovské e.xempláry týchto skladieb z:~ 
smť'rodatné pri prípadnej novej edícii. 

Co sa týka pôvodu zbierky, dá sa z ur
ci t~·ch okolností súdiť, že k nej mali kedysi 
vzťah i Slováci. Základom zbierky sú totiž 
hudobnin y, ktoré kúpil Jozef Schwarzeuberg 
\' roku 1821 z pozostalost i po sYojom bratoYi 
Amoštovi za 200 zbtvch. Jozef Schwarzen
berg bol majiteľom rozsiahlych panstiev \' 
Cechách a jeho uvedený brat Arnošt Schwar
zcnberg (1773-1821) bol biskupom v Rábe 
(Gyor) v terajšom Maďarsku. Biskup Arnošt 
\' iedol podľa vzoru ~oTnohradského arcibis
kupa rozsiahly dvor, kde sa \' značnej miere 
uplatňovala aj hudba. Vzhľadom k blfzkosti 
Rábu od slovensk)·ch hran íc m ôžeme usú
diť, že na Arnoštovom dvore pôsobili ako 
v~·konní hudobníci aj ľudia zo Slovenska, 
podobne ako tomu bolo pri niektorých iných 
šfachtick )·ch dvoroch na území v tedajšieho 
Uhorska. Náklady, ktoré si vedenie d vora 
v~·žiadalo, boli pochopitcfne vysoké, biskup 
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upadol do finančn~·ch ťažkostí, z ktorých 
ho v lastne vyslobodila smrť. Pri prejednáva
ní pozostalosti boli zistené státisícové dlžné 
t·iastky u obchodníkov, bankárov, statkíu·ov 
a j u drobných T udí. Tí všetci nechceli pri
rodzene o SYoje peniaze prísť a v nútenej 
dražbe naliehal i na predaj všetkého, čo sa 
vôbec predať dalo. Z toho dôvodu mala byť 
i .\rnoštova hudobníl zbierka predaná ako 
makulatúra. Keď sa o tom dozvedel bisku
pov hral Jozef, ktorý mal o kultúrne pa
miatky veľk~- zúujem, celú zbierku kúpil 
a nechal pre\·iezť do Ceského Krumlova. 
Tak~·m spôsobom bola celá zbierka zachráne
nú a slúži až dodnes pre účely bádatelské, 
,-~·clavateľské i pre výkonn)·ch hudobníkov. 

Behom 19. storočia sa k tejto zbierke 
priC!enili i iné hudobniny z rôznych schwar
zenbcrgsk~·ch zúmkov. Zbierka bola uspo
riadaná pri príležitosti konania hudobnej vý
stav,- vo Viedni roku 1892 českokrumlov
ský~i archiYúrrni v rokoch 1890-1891. 

Celkov)· počet skladieb, uložen)·ch v zbier
ke, obsahuje 662.1 kusov. Sú to skladby z ob
lasti svetskej i duchovnej tvorby: árie z 
opier , klavírne výťahy a výňatky z opier, 
sklatlby pre klavír, piesne spoločenské a sbo
rovt!, cirkeYný spe\·, operná hudba (parti
t(u·y, orchestrálne hlasy, úpravy), veľmi za
ujímavé balety, symfónie, mnohé koncerty 
pre sólové nástroje, teoretické diela, školy 
a cvičenia, vefmi pekne je ,. zbierke za
stlopenÍl komornú hudba. 

J e prirodzené, že s ohľadom na pro
' tredie, v ktorom zbierka vznikla, tvoria 
,·eľkú časť obsahu zbierky diela talianskych 
a ncmcck~'ch skladateľov. Bol to akiste opäť 
vplyv zvyklostí na arcibiskupskem dvore v 
Solnohrade, ktorý udával na Arnoštovom 
dYore smer, ktorým sa uberal záujem sklada
rc[ ov určit)·ch mien. Nemožno ovšem za
budnúť ani na skladby známejších i menej 
známych majstrov z územia dnešného Ces
koslovenska. Bola to , . pn·om rade naša tvo
r ivú hudobná emigrácia, ktorá zanechala po 
sch!' nejedno významné dielo. 

Ccskokrumlovská hudobná zbierka je ma
jetkom tamej šieho pracoviska Státneho nr
o·llino, k torý ochotne zodpovie akékoľvek do
taz~· o dielach urči~·cl1 skladateľov. 

Jiŕí Záloha 

*** 
\' polovici novembra navštívila Ceskoslo

wnsko početná delegácia Sväz u skladateľ ov 
:\'OR. Pri tejto príležitosti sa vo viacerých 
mestách našej republiky uskutočnili koncer
t,. z d iel súčasných nemeckých skladate
r'c\·. 



Z CESKOSLOVEXSKO-i\IADAn SKEJ 
SPOLUPRACE 

V dňoch 15. - 18. augusta t. r. sa usku
točnilo v BratislaYe prvé zasadanie Cesko
slovensko-maďarskej hudobnovedeekcj komi
sie zriadenej p ri CSA V a i\fuďarskej akadémii 
vied. Výsledkom plodn)·ch poritd, na k to· 
r~·ch sa z maďarskej strany zúčastnil akade
mik Bence Szabolcsi a p rof. Benjamin Ha· 
jcczky, je obsiahla dohoda, v ktorej sú 
konkretizované zásady spolup1·úce a koordi
nacta hudobnovedných výskumov prísluš
ných p racovísk oboch akadémií. O. i. bolo 
dohodnuté, že sa v priebehu budúceho roku 
za spoluúčasti kolektívu maďarských i čes
koslovenských muzikológov pripraví spoloi:
ná edícia Vietorisovho kódc.xu. R edaktorom 
publikácie, ktorá vyjde v ncmi:inc, bude 
Jozef Kresúnek. Pod vedením Benjamina 
Rajeczkého sa bude (ľalej pracovať na vydá
vaní melódií stredovekej monódie (od roku 
1963). Na budúci rok v Budapešti naši mu
zikológovia prednesú prednášky o zbierke 
Anny Szirmay-Keczerovcj a o tzv. Oponic
kej zhierke. V časopise Studia musicologica 
sa budú uverejňovať práce našich a v l [u
dobnovedných štúdiách práce maďursk~·ch 
bádateľov. Okrem toho dohoda obsahuje 
klauzuly o študijných cestách v oboch kra
jinách a o folkloristick)'ch v)·skumoch v 
pohraničných oblastiach. 

-rr-

215-KRÁT JAJ.~IKO:\I Y PH ED.\cXEJ 
NEVESTE 

Toto číslo sa viaže k slávnostnému [Heli
staven iu Smetanovej Predanej nevesty, k to· 
ré bolo v opere S:.\TD v Bratislave 15. IX. 
1961 pri príležitosti 60. narodenín jej sólistu, 
zaslúžilého umelca dr. J anka Blahu. Na to to 
predstavenie p rišlo veľa n:'tvštcvníkov: pri '-li 
tí. ktorí ho videli v tej to úlohe už pred 35. 
I'Okmi, ti, ktorí obdivujú jeho hlas i v šesť· 
desiatke, známi, príbuzní a miloYníci ope1·~· . 

Slávnostné predstavenie ope1·y uviedol šéf 
opery Simon Jurovsk)r, ktor~· vo svojom pre· 
jave zhodnotil priekopnícku jubilantovu p1·ú· 
eu na prvej slovenskej opernej cénc. 

Slá,·nostné p redstavenie d1·. Janko Blaho 
nbsoh-oval hlasovc indisponovan)·, i:o spóso· 
bila mierna chrípka. ';h·štcvníci Yšak i tak· 
to neobyčajne ocenili jeho pevnú Yóľu, úsi· 
he a obetavosť, s k torou Yystupoval na opcr· 
nej scéne nielen v ten to večer, ale po ce
lých 35 rokov. Dlhé potlesky, kytice k,·etov. 
dary, gratulácie zástupcov kultúrnych a u· 
meleckýeh inštitúcií patrili k odmene za je· 
ho doteraj šiu umeleck(t činnosť. Ako zadosť· 

11c·inertie ,·šetk)· •n nú\'Števtúkom opery a 
rozhlasov)·m posluchácom odznela rozhlasod 
•·clácia dňa 16. 9. 1961 na stanici Bratislava, 
v ktorej konfrontoval svoj spev s nahrúdwu 
LeoncavalloYej árie z opery Komedianti spred 
30 rokov. Tú istú áriu dr. Rlaho nahral zno
vu pri svojej šesťdesiat ke . Predstavil sa v nej 
'o zdra,·)·m sviežim hlasom, pekn)·m lesk
l)·m tónom, dynamickou škálou a s vystup
iwvanejšou dramatičnostou prednesu ako 
pred 30. rokmi. Oki-cm tejto snímky nahral 
i 5 ľudo"')·ch piesní zo sYojej novopripravo· 
nmej zbierky záhoráckych piesní. 

Dnes nám prichodí iba s úctou priznať, 
že podiel zaslúžilého umelca dr. J anka Bla
hu na vytváraní nášho hudolmo-speváckeho 
zivota bol a je dodnes nemalý a zostáva 
nám YŠct~)·m pridať sa k želaniu - "ešte 
,·eľa tvon v)•ch síl p re spolo~né blaho našej 
spoločnosti !" O. D. 

POZORu iiOD.\'.\ .\KCI .\ 

~IIad.í umelci sa stále intenzívnejšie sna
ZlU uplatniť svoje schopnosti a vedomosti, 
nadobudnuté zo štúdií. Usilovne hľadajú 
každú príležitosť, aby sa uplatnili na kon
certnom pódiu, aby ďalej rozvíjali svoje 
umelecké nadanie. S veľkou odYahou a ne
Yšednou trpezlivosťou pre1·úžajú začarovaný 
kruh koncertného života. Využívajú každú 
možnosť nielen na osobné uplatnenie, ale 
svojím umením a schopnosťami sa snažia 
pôsobiť aj 'i•chovne. :-la jednu výchovnú 
prácu chceme upozorni( aj v tomto článku. 

Nech už bola povodná m yšlienka mladvch 
inštrumentalistov akákofYek, dôležité je: že 
sa zrodil v)•chovný cyklus o vývoji orches
trálnej hudby pod názvom .. Od Corelliho 
po Mozarta". Do tejto práce su zapojilo nie
koľko mladých muzikant.ov z YS~IU a SF 
na čele s huslistom Ladislavom Kupkovičom, 
ktorý tentoraz zamenil siM:ik za dirig<'ntskú 
taktoYku. 

Sponúnan)• cyklus bol rozdelen~· do pia· 
lieh koncertov - " minuloročnej , ezónc -
a konal sa v PKO. - Koncert y mali zaují
mavú dramaturgickú koncepciu. Boli bu· 
do,·aué na zaujúna,·~·ch typick )·eh skladbách 
(častiach) , ktoré v~·stižne charakterizovali 
slohové obdobia i kompozičný št~·I sklada
teľa. Od Corelliho í.oncet·tu D dur prešiel 
cyklus - so sprievodným slovom - cez die
la Yivaldilw, Gesualda di Venosa, A. Scar
lattiho (Quarteto pre zobcovú flautu a slá
čiky - sólista inž. Dušinsk~·) , H. PurceUa, 
Hä ndla, Bachove koncerty , časti Haydno
''ÝCh symfónií a zakončil sa samostatným 
koncertom z tvorby ,V. A. ~'Iozarta. Posled-
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n)· koncert priniesol pozoruhodné a nezná
me Mozartovo dielo Serenata notturna 
(v júli ho orchester nahral aj v bratislav
skom rozhlase). Podľa Paumgartnera vznik
lo toto dielo v decembri 1775. Toto dielo 
je zaujímavé tým, že je napísané pre dva 
menšie orchestre a je jedinou priestorovou 
skladbou porenesančnej Worby. 

:'{u koncertoch sn podieľali aj niektorí 
mladí talentovaní interpreti: Yveta Funko
Yá-Czihalová (spev), Miroslav Bázlik (kla
vír) a l\'Iiloš Jurkovič (flauta) . Prostredie 
Estrádnej haly PKO však nevyhovovalo 
akustickým požiadavkám pre komorný zvuk 
orchestra, a tak sa mnoho dobrého stratilo. 
Ani nú,·števnosť koncertov nebola vždy vy
rovnanú a často sa stala záležitosťou účin
kujúcich a známych. Objektívne nedostatky 
súvisia aj s tým, že koncerty sa konajú 
v PKO, nie sú dostatočne propagované 
a technicko-organizačne zabezpečené. Pre
to treba tým viac hodnotiť prácu mla
dých, ktorých cesta na pódium nie je po
hodlná. O organizovanie koncertov mladých 
interpretov by sa mal niekto plánovite sta· 
rať , aby mladí umelci mohli venovať svoj 
čas a energiu umeleckej práci. Potom by aj 
ich výsledky boli lepšie. M. J. 

ZAUJlMA VA ZPRA V A O KLA VlRI 
NA KTOROM KONCERTOVAL 
FRANZ LlSZT V BRATISLAVE 

(Z 5. čísla časopisu Muzsika - str. 22) 
V Rumunsku vychádzajúci maďarský ča

sopis "Korunk" oznamuje, že v Kluži našli 
klavír, na ktorom hrával kedysi Franz 
Liszt. Klavír je teraz majetkom manželky 
Lajosa Borosa. 

Už aj doteraz vieme o viacerých nástro
joch, na ktorých hral Franz Liszt, no je iste 
zaujímavé zoznámiť sa i s históriou tohto 
klavíra. Klavír s viedenskou mechanikou 
kúpila matka manželky Lajosa Borosa Dona 
l'iagyová roku 1928 v obci Bethlen od 
Bethlenovcov. Na jeho veku sa nachádza 
o,·álna strieborná plaketa s tý mto nápisom: 
"Xa tomto klavíri hral Franz Liszt na svo
jom koncerte 4. apríla 1881 v Bratislave". 
l'ievie sa nič o tom, ako sa dostal nástroj 
z Bra tislavy do Sedmohradska. 

Na vnútornom dne orechovej klavírnej 
skrine je tento tlačen)· text: " .\1édaille Géné
ral excellence of pianos". Bosendorfská diel
ňa opatrila sedemoktávovú klaviatúru nad
p isom "1\leistcrstlick". Aj in)• nápis nachá
d zame v kJa,-íri : "1862 Londini. Honoris 
causa ". Tak sa zdá, že nástroj bol odmenený 
na niektorej výsta,·e v Lond)'Tie. Z. H. 

502 

Y'ľZNA.\I · f .\ IEDZIXÄHOD:l'i'.i' úSPECH 
CESKOSLOVENSKEHO Y\l{QNNE:HO 

UI\IEl'ii A 

Od roku 1951 je holandský Haarlem kaž
doročne s\·edkom neob\o'")·klého a zaujíma
vého hudobného podujatia vysokej úrovne 
- usporiadajú sa tu med zinárodné súťaže 
, . organovej improvizácii. Improvizácia ako 
na jspontánnejší prejav bezprostrednej hu
dobnej tvorivosti mala ...- minulosti aj u nás 
bohatú tradíciu. Možno teda len ľutovať, že 
pokračujúca "deľba práce" medzi tvorcu 
hudby a interpreta roz\•ojom nástrojO\·ej 
techniky v novoromantizme badateľne za
tlačila improvizáciu do pozadia, prípadne až 
do zabudnutia. Z veľkých postáv českej or
ganovej školy, zasahujúcich ešte i do našej 
generácie, spomeňme aspoň B. A. ·wieder-

. manna. Potešiteľné je, že v poslednom čase 
sme už z viacerých povolaných úst počuli 
volanie po oživení tejto tradície a že táto, 
ako vidno, má i dnes u nás vynikajúcich 
reprezentantov. 

Dokázala to náročná haarlemská súťaž, na 
ktorej sa toho roku po prvý raz zúčastnil aj 
zástupca Ceskoslovenskej socialistickej re
publiky a získal veľmi čestné druhé miesto. 
.Te ním odchovanec pražského konzervatória 
a AMU Jaroslav Vodrážka (nar. r. 1930 na 
Slovensku). Trojčlenná porota, zložená z vie
denského prof. Antona Heillera, Parížanky 
Demessieux a tamojšieho Alberta de Klerka. 
, ·ysoko zhodnotila úroveň tohoročnej sú
ťaže a určila toto poradie: I. miesto získal 
Holanďan Bernard Bartelink, žiak prof. 
Klerka, II. miesto Jaroslav V odrážka (CSSR), 
III. miesto Gisbert Schneider (NSR), známy 
n;išmu obecenstvu obdivuhodným v)•konom 
z poslednej organovej medzinárodnej súťaže 
pri Pražskej jari (podobne ako Vodrážka), 
a IV. miesto získal Belgičan Jo van Eet
velde. 

Yšetci účastníci hrajú na dYe tie isté té
my, na prv ú fantáziu a na druhú fúgu. 
Snmozrejme, navzájom sa nepočujú, každ~
jl' v inej miestnosti, odkiaľ ich podľa pora
d ia, určeného žrebom, zavedú k nástroju. 

Uspokojenie nad faktom, že Jaroslav 
Yodrážka skvelým spôsobom reprezentoval 
naše umenie za hranicami, by malo byť 
sucnsne nj impulzom, aby improvizácin za
ujala v odbornom hudobnom školstve pri
merané miesto (nielen u organistov), aby 
tento úspech nezostal ojedinelý . 

M.F. 

Miroslm· Dro;;;da - Radegu~t Para/eh : 

Ui\lf::Xf \" KIJLTURN[ HEYOLt;CI. 

Vydalo Státní nahladatelstd politiclai li
teratury Praha 1961, str. l :í4. 

Autori publikácie Umční Y kulturní re
voluci si vzájomne rozdelili problematiku 
a t)-m rozčlenili publikáciu do dvoch casti. 
V prvej t!asti pod náz,·om ,.Kulturní revo· 
Iuce a politika KSC na poli umení" rozpra
coval autor základné otázky nasej kultúrnej 
politik~-- Y popredí jeho záujmu sú zá,·nž
né otázky ako je vzťah komunistickej stra
ny k inteligencii, problém straníckosti " 
umení. otázka kultúrneho dedicstva a nášho 
vzťahu k nemu, pomer strany k umelec
kým skupinám a politika strany , . oblasti 
podpory tvorivého rozletu nášho umenia. 
Autor podáva vyčerpú,·ajúcu odpoveď na 
to, ak~·mi m etódami uplatr·tuje strana svoju 
vedúcu úlohu v umeleckom živote. Pouka
zuje tu na rozmanitosť metód, nebojí sa od
haľovať chyby, ktoré vznikli v období dog
matizmu ,. práci na poli umenia. Umelecká 
sloboda Yšak podľa autorovho uzá,·eru ne
smie skončiť pri pozorovaní, ale umelec 
musí preja,-i.ť aktínm spoluúčasť na t,·orbe 
našej epochy, musí ukázať schopnosť ,.dí
vať sa na prítomnosť z hľadiska budúcnos
ti". V kapitole o umeleckej kritike autor 
na konkrétnom materiáli analyzuje význam 
kritikv v našom umení. Dospieva k uzá· 
veru,· že kritika je h.J.a,·ným pomocníko_m 
a tlmočníkom Yôle konzumento\· umema. 
l\' a prípade prijatia problematick~·ch diel 
(Pasternak a Dudincev) autor ukazuje, že 
jedine ideo\"á kritika postrehne principiálne 
chyby umeleckého diela, a čo Yiac. len ona 
je schopná vyviesť umelca zo slepej uličky, 
lebo posudzuje Yžd y z hľadiska potrieb 
spoločnosti. 

Autor druhej časti . R. Parolek. sa zaober>• 
rozborom základn\•ch otázok marxistickej 
estetiky. Najpn· ;a zaoberá otázkou pred
metu umenia a charakterizuje j eho odlis· 
nosť od ostatn)·ch foriem spoločenského Ye· 
domia. S úspechom sa púšťa do riešenia 
niektor)·clt principiálnych otázok marxisti<-
kej estetiky. Tak napriklad , . problematike 
skúmania kategórie obsahu a formy dosp!'! 
ku konkretizácii tejto ,-šeohccnej filozofic
kej kategórie, keď určuje d,·e zítkladn,·· 
stránky umeleckého diela : su·:ínku ideoYú 
(obsahoYú) a obraznú (zmyslove konkreti
zovaná forma, systém v)-razových prostried
kov a pod.) . Celá kapitola je venovaná špe
cifick)·m črtám formy umeleck~·ch diel. 

Umelecká forma má podľ a Parolka štyri 
základné články (obrazo,-é tkani,·o, dejov::, 
, -Jožka, kompozícia a ,-~·razo,·)· materiál ' . 
\"eľkú pozornosť ,-enuje špeciricnosti ume
nia a zaujíma kritické stanovisko k nespr:Í\·
n~-m názorom na podstatu a funkciu ume
nia. Y týchto kapitolách autor zaujíma sta
no,·isko k najpálčjvejším otúzkam nášho 
umenia. Podáva gnozeologickú anal~·zu re
vizionizmu, čím sa vyh~·ba splošteniu proble
matiky (neoznačuje všetko neprijateľné za 
. .formalizmus" a jeho práca 7ískava na 
presvedči ,·os ti) . 

X ajväčším prínosom uvedenej publik[tcic 
je záYerečnú kapitola o socialisti•·kom re
alizme. J e to systematick)· v )·klad tejto 
umeleckej metódy a jej životnosti. Parolek 
~a zaoberá základn~·mi kategóriami tejto 
metódy a na historickom pozadí a konkrét
n~·ch umeleck)•ch úspechoch doknzujc jej 
životnosť. V tejto kapitole sa · najviac oci
táme na exaktnom vedeckom poli . Autor 
y~-,·racia nesprávne námietky u sám volil 
po adekvátnejšom využití princípov socia
listického realizmu, najmä pokiaľ ide o 
väčšiu rozmanitosť umeleckej tvorby. 

Autori, ako o tom v úvode ho,·oria, ne
c·hceli podať teóriu kultúrnej re,·olúcic, ani 
sa nesnažili o príručku marxist i<"kej esteti
ky. Išlo im o prístupné spracovanie proble
matiky, s ktorou sa stretáYajú stranícki a 
osvetoví praconúci v každodennej praxi. 
:Xie je na škodu veci, že sa :wtori dali 
oYplyvniť sovietskymi vzormi (Dncprov: 
Problemy realizma). Naopak, takto mltme 
možnosť zoznámiť sa súčasne s najno,·šími 
poznatkami sovietskej estetiky. Ziaf , iba ,. 
populárnej forme. I tak si však t:íto kniha 
nájde miesto v knižniciach t~·ch, ktorí sa 
zaujímajú o marxistickí• estetiku. 

P. Fnltin 

R omain Holland: BEETJ-10 \ 'E.Y V. VEL
K.4 n rORCl OBDOBI. 1\"EDOKONCENA 
KATEDRÁLA III. FINITA CO.,IOEDlr1. 
Sl'iKLHU Praha 1961, str. 212, cena Kčs 

14,40. 

T)·mto zväzkom sa konci mohutné dielo 
Romaína Rollanda, ktorým postavil dôstoj
n)· pomník najväčšiemu hudobnému géniovi 
, -šetk)·ch čias - Ludwigo'i van Beethove
novi. 

Pn ·á časť knihy nás zoznamuje s udalos
fami poslednej Beethovenovej zimy (1826-
1827), s kompono,·aním Ronda, ktoré Bee
thoven zaradil ako ZÍtYerečnú vetu Sláči-
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koYého k varteta op. 135. Je to posledná 
skladba jeho tvorby. Beethoven akoby v nej 
rhccl znovu tlmočiť svoje celoživotné heslo 
"Durch Leiden Freude" (ulrpenim k ra
dosti). I tu sa zrodilo z telesných a dušev
ných, skoro nadľudských bolestí dielo plné 
jasu, vy rovnania a radosti. 

Zaujímavé sú aj state, z ktorých sa do
zvedáme o Beethovenových ďalších, žiaľ, 
neuskutočnených plánoch. Hlavne o chysta
nej, rúchom tajomstva zastretej X . symfónii, 
o ouvertúre na m eno Johanna Sebasliana 
Bacha a o iných nápadoch a skicách. 

Najosobnejší Beethovenov život sleduje 
Rolland podľa konverzačných zošitov, v kto
rých nachádzame bohatú zmes najrôznejších 
myšlienkových okruhov podľa duševnej vy
spelosti a založenia Beethovenových návštev
níkov (Schindler, Holz, Breuning a i. ) Roz
hovory, i keď neobsahujú priamo Beetho
venove výroky, sú vždy pretkávané jeho 
osobnosťou, ktorá necháva na nich stopy, 
s,·oju pečať . 

Po poetickom rozbore spomenutého Ronda 
Rolland zhŕľía zprávy o Beethovenov),ch 
prípravách na ďalšie diela, o rôznych ná
črtkoch a torzách. No choroba, ktorá ho po
stihla v zime 1826-1827, nedovohla Beetho
venovi tieto plány realizoYať. 

V kapitole "Posledné zápasy" sú pre
mietnuté udalosli z posledných týždňov. 
keď Beethovenovi priatelia s úzkosťou sle
dovali ubývanic jeho telesn),ch síl (duševné 
mu zostali až do posledného dychu) - ký m 
na konci hrdinského zápasu došlo k osud
nému Beelho,·enovmu výroku: "Finila co
moedia" (Rolland ho použil ako výstižný 
l it ul celej publikácie). 

Mnoho dosiaľ neujasnených vz(ahov 
osYctľujú zaujímaYé state o Beethovenových 
rozhovoroch, o jeho pomere ku Grillpar
zerovi a k židovskej spoločnosti. 

Celá práca vrcholí kapitolou " Epilog", kto
r)· je súčasne kulmináciou Rollandovej 
13eethoveniády vôbec. V tejto časti Rolland 
zhí·ľía svoj celoživotný výskum Beethove
novho života a diela. Tu nám znovu pre
mieta človeka-hudobníka-génia, u ktorého 
tieto zložky sply nuli v laký jednoliaty celok, 
ako nesplynuli azda u nikoho pred nim ani 
po iiom. Beethovenova heroická postava 
znovu vyrastá pred nami v celej svojej 
ma jestátnosti, spliíajúc svoje poslanie podľa 
poslttlátu antického básnika " Stat• sa tým, 
t·ín1 sj !" 

Svojím jedinečným slohom, svojou bás
nickou intuíciou sa Rolland znov u vnára 
do Beethovenových najintímnejších tvori
\")·ch procesov a snaží sa osvetliť všetko, 
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čo sa len tuší za jeho nesmrteľnými die
lami, čo priťahuje najširšie obecenstvo ako 
ncodolateľn)' magnet a fascinuje ho i teraz, 
práve tak ako pred 100 rokmi; to záh:.-<:1-
né, čo robí vnímavých interpretov slávny mi; 
to, pričom ľudia zabôdajú na svoje každ o
denné trampoty ; to, čo ich povznáša, pri
bližuje a spája. 

Nielen ako hudobník a básnik bol Rol
land povolaný, aby nám pretlmočil a ozrej
mil Beethovenov ľudský profil a tvorivého 
ducha. Na túto ôlohu ho predurčil i jeho 
dastný život, ktor)' bol nemenej húževnat)· 
a hrdinský ako Beethovenov život. Jeho 
p ráca nie je iba apoteózou Beethovena-hé
•·osa tónov, ale stáva sa i nehynúcou pa
miatkou Hollanda-hérosa pera. 

Holzknechtov predhovor, Krausov preklad 
n vysvetlivky Laichterovej sú výstižné a 
IJI·iliehavé a tvoria dôstojný rámec k po
slednému ohnivku tejto nevšednej publi
kácie. Z. H. 

STUDIA :\lUSICOLOGI CA. ACADEMIAE 
SCIENTIARU:\11 H UNGARICAE. Tomus 
T. Fasciculi 1- 2 .• t\.kadémiai hiadó, Buda· 
tJcst 1961. strán 224. 

K odb01·n ým hudobnoYedeck)•m periodi
kám, ktoré sa vydávajú v štátoch tábora 
socializmu, pribudlo tohto roku prvé číslo 
.,Studia musicologica", ktoré bude vydávať 
.\1aďarskú akadémia vied. Už na prv)· po
IIfad vidno, že irlc o podnik z mnohých 
ohľadov pozoruhodn)' : predovšctk)'ffi preto, 
lebo vychúdza vo svetových rečiach, jednot
)i,·é št úrlic sú písané nemecky, francúzsky 
a anglicky. Fakt, že maďarskí kolegovia sa 
pustili do vydávania cudzojazyčného časo
pisu, je nielen dôkazom, že ich práca znesie 
\"\"SOké krilériá ale je tO v\·znamný cin 
i ·z hradiska e~rópskej muzik<;iógie. Redak
cia totiž celkom správ ne hodlá publikovať 
predovšetký m príspevk y, ktoré "sich auf 
die ungarischc oder auf die mittel- und 
osleuropäische Musik beziehen" - teda prí
spevky v širšom zmysle slova vlastivedné, 
pojednávajúce o minulosti a súčasnosti ma
ďa1·skej a uhorskej (resp. stredo a východo
európskej) ľudovej a umelej hudby. Zahra
ničný bádateľ tu teda nájde spoľahlivý zdroj 
informácií o problémoch, o ktorých b y sa 
len ťažko mohol doz,·edieť inou cestou. 

Prvú časť prvého zväzku Studia musico
logica je zameraná viac historick y. Po dYoch 
úvodných statiach "The Tasks of Musicology 
in Hungary" (Zoltán Kodály) a "La si
tualion de la musicologie hong1·oise" (Ben· 

ce Szabolcsi) , kde sa ptse o dejinád. a Yý
hliadkach maďarskej hudobnej Yedy, nasle
duje príspevok "Spätmittelalterlichc Orga
nalkunst in Ungarn" od známeho medievalis
tu Benjamina Rajeczkého. Hoci stať nie je 
obsiahla, predsa ide o významn)' p ríspevok; 
pokiaľ je nám známe, je to prvá prá~a _o 
raných formách (pravda, poJem ran y Je 
relatívny - treba ho chápať len v zmysle 
y)·vinoYom a geografickom, n ie historickom; 
v tom prípade ide o pramene z XV. storo
čia) polyfónie v stredovekom Uho_rsku . Ho?
notu štúdie zvyšuje aj to, že R aJeczky J?rl
náša faksimile i p repis dvoj- a t.roJhlasych 
skladieb organálneho typu z uhorsk ých ru
kopisov - z jedného gradu~Iu, ~- č. v bu~a
pešt.ianskej univerzitnej kru~mc1 ~. z P?SLO
núlu z Ostrihomu. P re nás JC zaup mavc to, 
že medzi ďalšími zmienkami o viachlasom 
>peve sú mnohé, ktoré nac~ád~ame v kó
dexoch slovenskej provemenCI~ . (napr ., ':' 
dvojzväzkovom košickom graduali z XV · 
stor.) . 

Obsiahla štúdia Zoltána Falvyho "Spiel
leute im mittelalterlichen Ungarn" je veno
vaná problematike stredovekých ~vets~),ch 
hudobníkov v Uhorsku, p roblematike JOCU· 
látorov, igricov a regtisov. Fal~y v P?dstate 
neprináša noYé materiály; údaJe, ktore spra: 
cúva sú už vcelku známe; pozornosť Sl 

' . k však zasluhujú niektoré nové uz~very, . ·~ 
ktorÝm autor štúdie dospel. S mektorynu 
z nfch možno azda polemizovať, iné sa na 
prvý pohľad ukážu ako lákavé, ale ne
schodné (napriklad na str. 57- 58 hľadanie 
súvislosti medzi liturgickými drámami v 
Hahóti-kódexe a blízkymi sídliskami rego
sov), no pre zahraničného záujemcu, ktorý 
sa nemohol oboznámiť s patričnou odbor
nou literatúrou v maďarskej reči , bude Fal
vyho práca v)•datnou studnicou poučenia. 

"Mozart et la comédie populaire" od 
Bence Szabolcsiho je príspevkom k r iešeniu 
otázky vzťahov a vplyvov ľudovej hudby 
a divadla na tvorbu W . A. :\1ozar ta. Najdô
ležitejším výsledkom tej to jedinečn)·m · spô· 
sobom napísanej štúdie je bohatým mate
riálom doložená téza, že operné dielo W. 
A. Mozarta je posledným ohniv kom, vyvr. 
cholením procesu premien typov komédie 
dell ar te z ľudových, improvizovaných na 
literárne, šty lizované. V týchto súvislostiach 
ukazuje Szabolcsi, že tzv. turecké m otívy 
(turcica), ktoré nachádzame v diele Glucka, 
Dittersdorfa, Haydna, Mozarta a i. (charak
teristická je viacnásobne, niekedy sckYenco
v ite opakovaná veľká tercia) nemusia byť 
skutočne tureckého pôvodu, pozosta tkom, či 
reminiscenciou na pravý tureck~· folklór z 
dôb osmanskej invázie, ale môzu byť skôr 

prvkom uhorsk)'m. Cigánske kapely, ktoré 
hrali u horské, resp. v Uhorsku známe me· 
lódie, sa dostávali neraz do veľkých európ· 
skych miest; je možné, že práve tieto zohrali 
úloh u sprostredkovateľa. 

,,lnlonation, Charakterbildung und Typen· 
gestaltung in Mozarts Werken" od J . Ujfalus
syho sa tiež zaoberá hudbou W. A. Mozarta, 
ovšem z iného hľadiska než príspevok Sza
holcsiho. Autor tu totiž skúma, či určité 
city, situácie a charaktery majú v l\fozarto· 
vej hudbe svoje h udobné, intonačné korelá
ty, čize rieši otázku vzťalm, odrazn skutoč· 
nosli v :\1ozar tovej h udbe, jej realizmus. Uj
falussy pri riešení tejto zaujímavej proble· 
matiky postupuje jed in )'m možným spôso· 
bom: vychádza z h udby vokálnej (z :'l'fozar· 
toYých opier) a poznatky, ku k torý m sa do
praco,·al, aplikuje na h udbu inštrumentálnu 
-podobné, resp. rovnaké intonácie bez 

tc.xtu musia predsa vyjadrovať podobné ale· 
bo 1·ovnaké city ako intonácie s textom. Tak
to sa Uj falussy pokúša určiť niektoré into
načné typy v Mozartovej hudbe: napriklad, 
že klesajúci molový pentachord vyjadruje 
bolesť, pokoru, rezignáciu , na tercii začína- . 
júci klesajúci durový heptachord lásku, har
mónie l -VI-IV silu a pod. Ujfalussyho v)'
sledky sú iste zaujímavé - ako z metodic· 
kého tak i vecného hradiska - i keď nie 
každ)· bude súhlasiť s jeho tvrdením, že 
l\Iozart bol bezv)·hradn)·m stúpencom aiekto
vej t eórie. 

l\Iozarto,·i sú venované i "Beiträge zur 
Gesch ichte von :\Iozarts Hequiem" od J. 
Kecskemétiho, ktoré sa zaoberajú rozborom 
tzv. Siissmayrovho r ukopi>u a opisu par ti
túry Requiem (pôvodne v Eszterházyovskom 
arclúve), uložených teraz v hud obnom od
delení Szécsényiho knižnice v Budapešti. 

Stôdin " Erkels Weg von der »heroisch
lyr ischcn« Oper zum kritischen Realismus" 
od J ánosa Maróthy ho ukazuje ideový i u
meleck)· ,-~·voj Ferenca Erkela po roku 1848. 
Autor štúdie dokazuje. že tento vývoj sa 
niesol v znamení "ľudového realizmu" 
(voll<s,·erbundene R ealismus), ba dokonca, 
že E rkel v istom zmysle slova anticipoval 
cestu socialistického realizmu. U Erkela to
tiž (podobne ako v Rusku u Musorgského), 
i keď h rdinovia j eho posledn~·ch opier upa
dajú do individualizmu, nie sú - ako je to
n>u v modernej m eštiackej opere - výluč
n )·m sll·edobodom opery, ale naopak; Erkel 
stavia proti nim zrevolucionizované ľudové 
masy ako s tručn)·cl• nositeľov d1·amatického 
v),vinu. 

V časti " Documenta" je zaUatok súp isu 
rukopisov skladieb J . G. Albrechtsbergera, 
k toré sa nachádzajú v :\ lacfarsku. Tieto diela 
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Havdnovho súčasníka sa dostali do hudobné
ho 'oddelenia Szécsényiho knižnice - podob· 
ne ako vyššie spomínané mozartiana - z 
arclúvu Eszterházyovcov. "Albrechtsberger 
Eigenschriften in der Nationalbibliothek Szé
chényi Budapest" od L. Somfaiho sú prvým 
krok om k vyho toveniu kompletného tematic
kého katalógu Albrechtsbergerov)·ch skla
clieb. Je n esporné, že takéto katalógy sú 
potrebné a ze bez nich nic je mysliteľnú 
;..iadna n'1znej šia vedecká práca. Veľmi dob
•·e pomôž11 pri identifikácii star)'ch rukopi· 
sov diel , ktoré nema jú u vedeného autora. 

Zväzok uzatvárajú zprúvy o vedeek,·ch 
kongresoch (od ich účastníkov) a recenzie -
o. i. kladn:i recenzia I. zväzku Bartókovei 
zbierky slov. ľudov)·ch piesní (vy dala SA\') 
z pera G. Kerén yiho. 

Tem atická náplľí , obsah i úrove~! jednotli
,-)·ch príspevkov prvého čísla Studia musi
•'ologica, ako i redakčn)· kolekt~v tohto no
,·ého periodika (redaktorom je nestor ma
ďarsk)·ch skladateľov i muzikológov Zoltán 
Kodály, , . redakčnej rade sú D . Dm·tlta, 
Z. Gárdony i, J. Maróth y, B. Rajeczky, B. 
Szabolcsi, J. Cjfalussy) sú zárukou, že Stu
dia rnusicologica budú rovnoce1mým p artne
•·om vefk~·m európskym hudobnovedeckým 
i·asopisom a že zohrajú veľkú a vážnu ú
lohu vo v ed eckom výskume hudby strednej 
n východnej Európy. 

Záverom treba ešte vyzdvihnúť modernú. 
a le solldnu grafickú úpravu časopisu, najmä 
vysokokvalitný papier! V tomto ohľade sa 
musíme ísC k našim susedom učiť! 

Richard Rybarič 

.\lo:art : DlE DOl\.UMENTE SElN ES LE
BEN S. Gesammelt und erliiutert von Otto 
F.1·ich Deutsch . Neue Ausgabe säm tlicher 
Werke W. A. :.\[ozarts. Serie X: Supple
ment. Därenrei ter Kasscl- Basel-London
~ew York 196'1. 

Hoku 1913 vyšiel prvý zväzok dokumen
tov o zi,·ote a tvorb e Fran za Schuberta, zo
staven)' Ottom Erichom Deutschom. V mu
zikologickej spisbe sa tak objavil nový typ 
pl'amennej publikácie, vykresľujúcej život
né osudy a tvoriv)· vývoj skladateľa na zá
klade dobových autentických dokumentov 
najrozličnejšieho druhu. Ukázalo sa, že ta
kýto pramenný materiá l je sám osebe na
toľko zaujímavý a výrečný, že poslúži nie
len bádateľom, ktorým uľahčí heuristick ú 
prácu. ale aj širokej čitateľ s kej obci ; tá tu 
nájde lektúru. čo nezaostáva za publikova
nou korešponclPnciou. 'úspech Schubertovej 
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uokwncntárnej biografie, k torej definitívne 
znenie predstav uje anglické vydanie z roku 
1946/47 (k tomu treba pripočítať ešte 
Deutschovu publikáciu Sr hubert: Die Erinnc
r tmgcn sciner Freunde. Leipzig 1957), pod
nie til Deutscha k v ytvoreniu Händlovej do
kumentárnej b iografie (London 1955: n emec
ké vydanie tohto diela nám ešte stále dlhuje 
vydavateľstvo Breitkopf a Härtel, Leipzig) 
a najnovšie k biografii :1\Iozartovcj. 

Význam a autoritatívnosť Mozartovej do
kumentám ej biografie vyplýva z faktu, že 
bola zaradená med zi publikácie nového sú
borného vydania diela Wolfganga Amadea 
:\Iozarta. Svojím usporiadaním sa nelíši od 
Oeut schových dokumcntámych biografií 
F1·anza Schuberta a Georga Friedrich a Hän· 
dia. Ide o chronologicky usporiadaný a kri
ticky vyb1·aný súbor dok umentov všetkých 
druhov: úradných záznamov, novinových 
zp1·úv. s,·edectiev, výkazov, účto,-, spomie
nok a listov (okrem vlastn ých :.\[ozartových 
listov a lis tov. ktoré mu boli adresované -
IiP vyjdú osobitne). l kt'cľ je Deutsch tiez 
znúmy ako veľmajster h euristiky, je práca, 
ktorú vykonal pri príprave tejto knihy, 
priam fantastická. Poda1·ilo sa mu zhromaž
diť tisíce údajov (n ajmä ak berieme do úva
hy a j jeho vysvetlivky k jednotlivým zve
rejncn)·m dokumentom) - podstatná časť 
z nich doteraz nebola publikovaná - a tak 
vytvoriť pre ďalšie bádanie o Mozartovom 
živote i diele jedinečné východisko. Je len 
prirodzené, že v knil1e je nemálo doku
mento,·, ilustrujúcich :.\Iozartove vzťahy k 
našim krajinám a dobový ohlas jeho tvor
bv u nás. Pokiaľ ide o samotnú Bratisla
,.;_., opiera sa Deutsch zväšča o doklady, 
ktoré zhromaždili maďarskí báda telia E. Ma
jor a L. Wendelinová. Stálo by za preskú
manie, či sa v Pressburger Zeitung n en ájdu 
okrem Deutschom citovaných zmienok ďal
sie zprávy o :.\lozartovi. J e totiž pravdepo
dobné. že ich b ude oveľa viac, i keď azda 
nic toľko a takých dôležitých ako o Hayd-· 
novi (americký " haydn ológ" nazval P ress
b~u·ge~ ~.eitung " zlatou bm'lou haydnovského 
badama ). 

H odnotu Deutsch ovej d okumentárnej bio
grafie \\'. A. :.\Iozarta z,·yšuje skutočnosť, 
že autor na dokreslenie životných osudov 
skladateľ a v tých okamihoch , o ktor~·ch za
tiaľ chýbajú priame dokumenty, použil úda
je z k orešponden cie, takže kniha ako celok 
podáva súvislú biografiu veľkého majstra a 
súčasne plastick y vykresľuje dobový postoj 
k jeho dielu. Znamenitou pomôckou pri prá
ci s Deutschovou dokumentárnou biogra
fiou ú podrobné registre (m. i. a j súpis 

~kladicb s odkazmi na dokumenty, v k to
r)·ch je o nich reč). 

[ keď je isté, že v budúcnosti sa nájdu 
.ra lšic dokumenty o živote a diele Wolfgan
l!" Amadea :.\-l ozarla. znamená Deutschova 
publikácia UŽ dnf'S cin prvoradého v)·znam u 
a stane sa nepochybne medzníkom v mo
zartovskom bádaní. Xa tej to skutočnosti nič 
nezmenia ani pl'Ípadné nepresnosti alebo 
dl'Ohné omyly, k tor)·m sa p ri takom nú
moriad ne n{u·očnom diele nemožno vyhnúť. 

lv 

*** 
ZaslúZilý umelec Ján Cikker navštívil So

, ·ictsky sväz. Na štrnásťdennú cestu do 
.\Ioskvy, Leningradu a Jasnej Poľany ho 
vyslal odbor školstvo a kultúry Slo,·Pnskej 
n{•rodnej rady. 

X a p ozvanie Sväzu sovietskych sklada
t eľov odišla do Sovietskeho sväzu skupina 
mladých československých sklada teľov. Zo 
slovensk ej strany sa na zájazde zúčasu~ili 
fnm H rušovský a Tlja Zeljen ka. 

Koncom októbra sa v berlínskej Komic
kej opere uskutočnila 150. repríza Jan:\čko· 
v ej opery Líška Bystrouška , . réžii Wal
tera Felsen steina. Na predstavení sa zú· 
•'astni) min ister školstva a kultú ry František 
Kahuda a delegácia s ,·iizu českoslovcnsk5·ch 
skladateľov. 

V rámci ~lesiaca českoslo,·cnsko-sovietske
ho priateľstva vysla l Sväz sovietskych skla
t lateľov do Ceskoslovenska trojčlennú dcle
)!áciu, k torú tvorili Skulta, .\rutju•'ían a 
Snchnazaro\·á. 

\' drázď=skom Okl'csnom dome ľudové· 
h o umenia sa vytvoril krúžok fudov),ch 
h udobných skladateľov, s ktorými pracujú 
pl·ofesori hudobnej teórie na k onzervatóriu 
Ca..Ja Maria Webera i poprední nemeckí 
<k ladate lia, m. i. H einze. 

V Lond)·n e sa nedávno uskutočnila pre
IIIÍéra Akademickej kantáty pre sóla, sbor a 
orchester od Benjamina Brittena, ktorú skla
dateľ napísal minulý rok pri príležitosti 
:>OO. '-)-ročia založenia univerzity v Bazileji. 
l .ond)·nsky symfonický orch ester dirigo,·al 
Sir :.\lalcoln1 Sargent. 

So\'ietski hudobní vedci a \'cdci NDR sa 
rozhodli '')·dať revidované súborné dielo 
Franza L iszta pri príležitosti 75. výročia 
skladat eľovej smrti. Súbor má obsahovať 
i niektor·(· dosiaľ nevydané diela. 

\\·alter Fclsenstein pripravuje filmovú \'Cl'· 

ziu Beethovenovej opery Fidélio. Vo filme 
bude účinkovať sbor viedenskej Státnej o· 
pery a \ ' icdensk:i filharmónia s dirigentom 
Fr itzom Lchmonom. Úlohu Lconóry vytvorí 
<·lenka Comedie Fmn!(aise Claude .\ l oli ic•· a 
Flu•·e~lnna Richard H olm. 

El'llst Ki'enek komponuje 75-minútovú te· 
levíznu operu, ktorú rakúska televízia u\·c· 
die " rámci \'icdcnsk~·ch hudobných sláv· 
no~tí 1962. 

(.'i lmový režisér 
túča celovečerný 
wľkého nórskeho 
~erupa l.riega. 

Lou is de Rauchaum na· 
film o živote a diele 
sk lnclat eľa Edn:u·da l Ia-

Skupina hudobn:)\· h teoretikov pod ,·ede· 
ním Alaina Danielouo pripravila pre vyda· 
nie na gramofónových platniach najcharak· 
tcristickejšie melódie Laosu a Afg1mistanu 
a teraz pristupuje k v)'beru hudobného folk
lóru Kambodže a Iránu. Tento kolektív. 
pracujúci pod patronátom UNESCO, plá: 
nuje postupne "ydať hudbu Blízkeho i Da
lckého V )·chodu . . 

V .\losk, ·e usporiadajú na ja r 1962 !Ile· 
dzinárodnú Cajkovského hudobnú súťaž, n a 
ktorej sa zúčastnia mladí hudobníci z celé
ho sveta \'O Yeku od 17 do 32 roko\'. 

V budúcej sezóne bud e ~ewyorsk)· fil
bm·monick)' orch ester prvý raz od jeho vzni
ku dirigovať žena - profesorka pm·ížskeho 
konzervatória l'\ aď a Boulanger, známa svo
jou pedagogickou, teoretickou a kompozič
nou činnosťou. Koncerty sa budú konať z 
pi'Íicf.i tosti jej 75-tych norodenín. 

Chm·les :.\Iunch prestane byť od budúceho 
t·oku hlaYn~nl dirigentom Bostonského sym
fonického orchestra, ktorý viedol 13 rokov. 
J eho miesto zaujme Erik Leinsdorf. terajší 
dirigent :\letropoliton opery. 
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ZaujímaYou no,·inkou bude publikácia Ct. 
Kohoutka "Novodobé skladelmí teorie zápa
doevropské hudby " (200 str.), kde sa čita· 
telia môžu dozvedieť o kompozičn~·ch metó
dach 12-tónoYej , seriálnej, elektronickej a 
konkrétnej hudby. Budú tu praktické roz
bory skladieb P. Hindemitha a O. :\fessiae
na . 

Andrej Očenáš skomponoYal trojdielnu 
skladbu " Oravské pastorálie". Predvedenie 
bude v druhej polovici decembra v bra
tislavskom rozhlase. 

B. Urbanee dokončil svoje noYé dielo 
Concertino pre klavír. a orchester. 

\" zimnom semestri sa uskutoční na Ber
línskom konzerYatóriu 5. medzinárodné di
rigentské pralitikum, ktoré Yedie Herbert 
Yon Karajan. 

V tomto roku sl{" ·ia svoje 85. žiYotné ju
bileum dvaja svetoznámi hudobní umelci : 
v septembri sa dožil 85 rokov vynikajúci 
dirigent Bruno Walter a v decembri sa do· 
živa taktiež 85 rokov slávny čelista-virtuóz 
a pedagóg Pablo Casals. 

V NDR udelili pri 'príležitosti 12. v~Točia 
vzniku NDR vynikajúcim vedcom, umelcom 
a technikom národnú cenu za rok 1961. 
Z hudobných umelcov dostal Národnú ce
nu druhého stupt'ia Dieter Zechlin za s, ·oje 
vynikajúce klavírne umenie. 

OPRAY.\ 

Prosíme č i ta teľov. aby si v príspe,·ku 
,.z činnosti našich hudobn)·ch škôl" v čísle 
10, str. 44.8 vyškrtli z tc.xtu : " ... od sep
tembra tohto roku sa stáYa jadrom Iudovej 
školy umenia", nakoľko jadrom ľudoYej 
školy umenia sa stala III. hudobná skola. 

OZ:\A~1ENIE 

Odberateľ om časopisu Slo,·enská hudba 
oznamujeme, že vydáme celopláteuné dosk~
na zaviazanie kompletného ročníka Sloven
skej hudby. Prosíme odberateľov, aby ob
jednávky zaslali najneskoršie do 10. januára 
1962 na adresu: Hedakeia časopisu Sloven
ská hudba, Sládkovičova 11, Bratislava. 
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Peter Faltin: Veľká symfónia súi:as· 
nosti 461 
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2i,·ot naplnený prácou (Z. No"áček) 493 
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i'lan) 4.96 
,.Pesničky pre \'ás" " Tatra revue 

(Let) . 498 
Zo zivota SSS (Dš) . 4.99 
Po7.ot·uhodná akcia (l\I. J.) 501 
\'ýznamný medzinárodn)· úspech čs . 
'i•konného umenia (i\1. F.) . 502 

Zámocká hudobná zbierka v Ceskom 
Krumlove (J. Záloha) 500 

Hecenzic . 503 
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SlOYEHSU HUDBA Vyc!Ava Sväz slovenských 

======== = skladatefov v Bratislave. 
Sétredaktor dr. Eugen Si

múnek , Redakčnt rada: dr. Ladislav Burlas, dr. 
Teodor Hirner, dr. Ivan Hrušovský, Simon Ju
rovský. docent dr. Joze! Kresánek, prom. hist. 
Ladislav Mokrý, dr. Zdenko Novtček, Andrej Oče
nU, dr. Roman Rychto. - Redakcia a adminis
trácia Bratislava, Sládkovičova ll, telefón 268-70 -
Tlačia Polygra!ické ztvody, z. 2, Bratislava, ul. 
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Poštová novinovt ~lužba. Objednávky predplatiterov 
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Novinky na gramofonových deskách SUPRAPHON 

SYMFONICKÁ HUDBA 

B. Britten - Pruv odce mladého človélw orchestrem. Variacc a fuga na 
Purcellovo téma. V díle je palrna snaha autorova priblížit se detskému chá- · 
pání. Použil k tomu majestá tního tématu anglického skladatele, jež po úvod
ním zaznení v celém orchestru dává hrát jednotlivým skupinám, jež v záveru 
spojí v mohutnou fugu. 

S . S. Prokofiev - op. 57, Péťa a vlk. Symfoni cká pohádka. Na vlas tní 
námet napsal Prokofj ev orchestrální doprovod k pohádcc, v níž chtčl mladé 
posluchače seznámit s nástroj i orchestru a s je jich typickými vlastno ·tmi, 
tím, že každé postavičce určil charakteristický nástroj, který ji provází v p rií
behu deje. Obe skladby pľibli žují moderní mluvou mladém u posluchači 
tajemství orchestru. Hraje Ccská filharmonie, i-ídi K. Ančerl, vyp1·ávi i\I. 
Friedl a K. Hoger. DV 572G 

O. R espighi - Rímshé sla-.mosti, symfonická báseň, R.ímské fontány, 
symfonická báseň. Respighiho dílo, jedno ze zaklada telských v italské mo
derní hudbe, je zastoupeno skladbami ze dvou tvl..rčích období autorových. 
Fontány patrí období s prevládaj ícim vlivem impresionismu, slavnosti vrchol
nému tvurčímu období, v nemž hýri lidová melodika, m istrnč sklada telsky 
ztvárnená. Hraje Ceská filharmonie za ľizení Antonia Pedrottiho. DV 5727 

A. Chačaturjan - Koncert pro klavír a orchestr. V podání mladého čes· 
kého pianisty, jenž se rychle probojoval do prvé rady soudobých interpretú., 
zní tu dilo žij íciho sovetského skladatele, jež nezapľe svým typick)·m kolo
ritem a rytmem autoriív p ôvod a souvislost s hudební kulturou Gruzie. -
A. N. Skrjabin - Preludium, op. 9, č. 1, Nokturno, op. 9, č. 2, Patetická 
etuda, op. 8, č. 12. Symfonické dílo doplňují klavírní skladby ruského autora 
počátku století, jehož vlastní virtuozita a znalost nástroje se zračí i v jeho 
dílech. Ceskou filharmonii Ndí A. Klima, klavír A. J emelík. DV 5717 

S. Havelka - Chvála sv étla, kantáta na slova S. K. Neumanna. Význ ačné 
dílo mladého skladatele, poctčné v ncdávných dnech po zásluze státní cenou 
Klementa Gottwalda. Zpívá L. Domanínská, I. Mixová, K. Berman a Ceský 
pevecký sbor. Symfonický orchestr hL mesta Prahy, ľídí J. R ohan. DV 5749 

J. V . Stamic - Orchestrální tria c moll, B dur, G dur a C clur. Badatelské 
úsilí M. Munclingra prineslo možnost nahrávky význačných del českého 
autora, jednoho z tvurcu mannheimské školy, z jehož _poče tné ľady trií 
vybral čtyri typická. V. Svihlíková - cemballo, členové Ceské filharmonie ; 
fídi M. Munclinger. DV 5729 

KOMORNIHUDBA 

J. S. Bach - Italský koncert - C. Ph. E. Bach - Sonáta B dur. Z desky 
,.-yplývá srovnání dvou skladeb dvou Bachu - otce a syna, z nichž koncert 
patrí do doby v lády kontrapunktu a sonáta do doby vzniku vider'í kého 
klasicismu. V. Svihlíková - klavír. DM 5700 

J. B . Sammartini - Sonáta G dur - G. F. Händel - Sonáta č. 1. g moll. 
Deska spojuje díla na sebe vzájemne slohove navazující, jak to ostatnč vy
plývá ze vztahu obou skladatelu 18. století, jež jsou k sobe ve vztazích 
učitele a žáka. F. Smetana - violoncello, J. Hubička - klavír. DM 5731 

FON O KARTA 

V. Dobiáš-J . Plachetka - Zítľek je náš. Ve spojení s výtvarným ná
vrhem, jenž je dílem zasloužilého umelce A. Zábranského vychází hudební 
pohlednice, jako další pocta Státního hudebního vydavatelství 40. výročí 
KSC. Zpívá J. Navrátil , R. Horák a Pevecký sbor československého rozhlasu. 
Dechový orchestr Gramofonových závodu rídi R. Urbanec. FO 53/37 



A. Dvoŕák - Koncert a m oll, op. 53. 
Vedie d vou koncertu, klavírniho a cellového, 
vy~tiká houslový hlubokou vniti·ni procítč
:aostí a puvabnou zpčvností. Dílo včnované 
.J. J oachimovi, o p rcmiéi·e hrané F. Ond i·íc
kem, má už dnes velkou ľadu ctitelu a in
terpretu, pi·inášej ících vždy novú podání. 
J edno ze skvčl)·ch a typicky českých bylo 
nyní zachyccno i na descc. - Romnnce. 
SkJadba čerpá témči' doslovné z Dvoľákova 
kvartetu f moll a do:m ává svou rodovoll p rí
buznost s koncertem svou zpčvnosti a 
vdččnou stylizací sólového partu. - Obč 
skladby hraje J . Suk s Ceskou fill1armonií, 
ľídí K. A nčerl. DV 5728. 

J. Ka/aš - op. 81., Slavík a ruze, sym
fonická pohádka pod le O. Wilda. - O. Wil
de - Slavii~ a rtEc, pohádka. Na tomto 
snímku je spojená literú rní pl·edloha se sym
fonickým dilem, jež j í bylo inspirováno. Tre
baže nejde o skladbu popisnou, má tu po
sluchač možnost sžít se blizce s ovzdttšim 
námetu a nechal se tím snáze unést krásou 
hudby. Hraje Ceská filharmonie, Gejza No
vá k - flé tna, fí di K. Ančerl; vypravuje K. 
Häger. 5734. 

Antológia autentichý ch foriem: Slovenský 
hudobný folklór. Sólová inštrumentálna hud
ba : píšťaľa, flautička, dvojka, d vojhlasé gaj
d y. I. Oubašák - spev. 03085. 

Antológia autenticl>ých foriem: bačovská 
trúba, rífová pí"šťaľa, fujara, píšfaf a. 03084. 

Na z:íkJadč au tentického snímáni hlasu a 

CESKOSLOVENSicY ROZHLAS 

vypisuje 

nústrojú pi-ímo v terénu a jcjich srovnává
nírn s výsledky badatelské práce a vedec
kými p!lLnatky Akudcmie včd v Praze a 
, . firntisl:wč v:>:nikú, prvními snímky ze Slo
, ·cnska, komplet gramofonových zázn:~mu, 
který vytvoi'í živý a vskutku piivodní do
kument o české a slovenské lidové hudební 
tvorbč. 

Rarto/omei Urbanec - Večer v Zalu=:iach. 
Smdobné piesne. S/ovemhá ludová: Vysho
čilo nad ·-omárno slunečho. Slovenské 
lido,·é písnč a sklad by jimi inspirované, na
v ie interpretované sólisty a soubory žijícími 
v kraji vzniku léto tvorby, m aj í stále pod
man ivé kouzlo, jež je dáno cha rakteristic
kým kontrastem citlivé emotívnosti a ži
vé, ncspoutané veselosti. H ra je soubor y ísni 
a tancu Lúčnica se sólisty, 1-ídí M. Smíd, 
Ľudový súbor E. Farkašc a Ľudový súbor 
Cimbal ľídí J. Móži. 03082. 

Ccrnošská pise•'\ z Brazílie - Marracatú, 
Coro:.ao de gerciero (Srdce bojovníka), 
Ranchito lindo (Milý ranč) , Arriba el norte 
(Ať žije sever) . Inez Barosso - zpčv a ky ta ra, 
Il ja Casanovas - zpev, Pinon l\lartinez !bar
rez - ky tara. 03052. 

Dva m otýlí, I ndiámka ste:.ka, Kovboi, 
Samba - Duo Camara, zpčv a ky tnra. 03050. 

Brazilské písnč: Sk/i::;etí kávy, Boui'e, Knč
::;tiv kuchai', Písetí hokosového orechu, Villa 
legos, R ybái'shá písetí, zpčv Inez Barosso. 
03051. 

SKLADATELSKOU SOUTt1: 

na skladbu vhodnou pro slavnostní poi·ady hudebního vysílání čs . rozhlasu. 
Námet, forma i obsazení se ponechává na vuli tvurcu (napr. slavnostní p re
dehry, symfonické básnč a obrazy, slavnostní pochody, menší kantá ty atd.), 
je však podmínkou, aby skladba d il stojným zpusobem zobrazovala náš nový 
život, slavné d ny našeho lidu, i úspechy socialistického tábora. 

Rozsah skladby nemá presahoval 15 až 20 minut. Skladbu je možno zadat 
anonymnč i neanonymnč. Vítčzné skladby budou odmen eny takto : 

I. cena : 7000,- Kčs 

II. cena : 5000,- Kčs 

II I. cena; 3000,- Kčs 

. 
Mimo to budou ocenené skladby zakoupeny čs. rozhlasem pod F platného 

autorského sazebníku. H odnocení skladeb provede porota, složená z predn ích 
členu ses. 

Soutežní skladby je treba zasla t na ad1·esu Ceskoslovenský rozhlas, hudební 
dramaturgie, Stalinova 12, Praha 2, s označením "Soutež na slavnostní hud
bu" do 31. l e d n a 1962. 

Vyhlášení výsledku souteže a premiérové provedení vítezných skladeb 
bude uskutočneno na slavnostním koncerte Symfonického orchestru čs. roz
hlasu, vysílaném pľímo ze studia dne 30. dubna 1962. 

Ci lA 
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Novinky na gramofonových deskäch SUPRAPHON 

SYMFONICKÁ HUDBA 

Antonin Rejcha, op. 41 - Symfonie Es 
dur. Skladba pati'i k nepočetným orches
trálním dilum skladatelovým. Pochází z jeho 
vfdeňské tvorby, z doby, kdy se stýkal 
s pi'ednimi predstaviteli hudební kultury 
konce 18. stoleti. - Jan Hugo Voríšek 
Symfonie D dur. Jediná symfon_ie, z díl_a 
pi'evážnč klavírniho a komom1ho, tvoH 
vrchol tvorby skladatelovy, jenž se dožil 
sotva 34 let. Hraje Pražský komorní orchestr 
bez dirigenta. 

DV 5679 

Vítézslav Nová/, - Jihočeská suita. Po 
fadč skladeb inspirovanýeh cizími námety 
vrací se Novák k tématice domáci. Ve suitč 
oslavil krásu a hrdinskou sílu kraje husitu 
a psohlavcii, její minulost i živou součas
nost. - Lady Godiva. Programo~á ou~er
tura, jež byla psána k slavn?st.J o_tevrení 
l\Ičstského divadla na Královskych Vmohr~
dech v r. 1907. Hraje Státní filharmorue 
Brno, i'ídí Jaroslav .Yogel. 

DV 5681 

KOMORNl HUDBA 

'Fran~ Schubert, op. 114- Kvintet A dur, 
"Pstruh". Ze základu své písňové invence 
téžil skladatel nejednou i pro své skladby 
komorní, jak se to stalo u kvartetu d moll 
s variacemi na píseň Smrt a dívka a ve čtvr· 
té včtč kvintetu A dur s variacemi na piseň 
Pstruh. Hrají J an Panenka, Jii'í Novák, _Mi
lan Skampa, Antonín Kohout a Františe~ 
Pošta. - K ••artetni veta c moll. Z patnách 
kvartet doplňuje nahrávku uzavrená sklad
ba pro kvartetní obsazení. Hraje Smetanovo 
kvarteto. 

DV 5701 

Igor Stravinskij - Sonáta pro dva klaví
ry. l'aul Hindemith - Sonáta pro klavír na 
4 ruce. Darius llfilhaud Scaramouche -
Suita pro dva klavíry. Claude Debus.,y -
En blanc et noir (V bilém a černém). Desk:\ 
zahrnuje klavírni díla nejvčlších auloru to
hoto století Rusa, Nčmce a Francouzu, v je
jichž sousedstvi zní skladba tvurce francouz
ského impresionismu z počátku století. Hrají 
rakoušti umelci Greta a Josef Dichlerovi. 

DV 5722 

Dmitrij Sostakovič, op. 83 - Smyčcový 

kvartet č. 4, Klavírni k••intet op. 57. Obe 
díla patrí nové, pokrokové etapč tvorby, jíž 
nastoupil kolem 40. let právč kvintetem, 
sousedíclm s 10. symfonií a Písní o lesích. 
Hraje Janáčkovo kvarteto a Eva Bernáthová 
- klavir. 

DV 5736 

Bohuslav Martinu - Sonáta č. 2 pro violon
cello a klavír, Tri madrigaly pro housle a 
violu, Sonáta pro violu a klavír. J sa houslis
tou a po jistou dobu i členem Ceské filhar
monie, dovedl vždy skvele využit zajíma
vostí smyčcových nástroju, ať už sólovč, či 

v orchestrálním zvuku. Výber skladeb na 
desce dává možnost srovnání. Hrají Josef 
Chuchro - violoncello, Josef HáJa - klavir, 
Jii'í Novák - viola, Milan Skampa - viola, 
Zorka Lochmanová - klavír. 

DV 5739 

FOU{LÚR 

Antológia autentických foriem - Sloven
tký hudobný folklór, Klenovec (okr. Rimav
ská Sobota). Ľudová sláčiková hudba s cim-
balom. 

03083 

Sólová inštrumentálna hudba - rífová 
píšťala, podolka, handrárska píšťala, fujara, 
fanfarka, gajdy, dvojhlasé gajdy, trojhlasé 
gajdy. 

03086 

Na základe autentického snímání hlasii 
a nástroju pi'ímo v terénu a jejich srovná
ním s výsledky badatelské práce a včdec
kými poznatky Akademie ved v Praze a 
Bratislavč pokračuje novými snímky kom
plet desek, který má vytvorit živý a puvodní 
dokument o české a slovenské lidové hu· 
dební kultui'e. 

l 

SLOVENSKA HUDBA DECEMBER 1961 

ROtNIK V Č[SLO 12 

MILADA LADMANOVA 

Tvorivé sily sršia ako tisíce životodarných iskier 

Takýmto básnickým obrazom začínal Nikita Sergejevič Chruščov svoj prvý 
referát na XXII. sjazde KSSS a ťažko by sme asi našli lapidárnejšie a pritom 
výstižnejšie vyjadrenie nielen tohto historického sjazdu, ale celej šírky, výšky 
a hlbky rozvoja sovietskej krajiny. Ako nepoužiť básnické formulácie tam, 
kde dnešok a zajtrajšok predbieha väčšinu dávnycl1 bájí o ľudskom šťastí 
a zasľúbenej zemi! 

Smelé črty rysujú najprv výsledky doterajšieho úsilia. Hrdá bilancia hlási, 
že svetová socialistická sústava sa stáva rozhodujúcim činiteľom vývoja spo
ločnosti, že boli zlikvidované ekonomické základy vykorisťovania človeka 
človekom, že socializmus predbehol kapitalistické krajiny už dnes _v najdôle
žitejších oblastiach vedeckého a technického pokroku a že touto silou sa mu 
podarilo udržať to najdôležitejšie - mier. Kedysi zatracovaný a vysmievaný 
"boľševický experiment" v SSSR nestroskotal, naopak, premenil hospodársky 
nevýslovne zúboženú krajinu v prekvitajúcu veľmoc, ktorá za 42 rokov do
kázala strojárenský a kovoobrábací priemysel znásobiť tisíckrát, ktorá dnes 
umožňuje vzdelanie 4 miliónom študentov na štátne trovy, má vyše 350 000 
vedeckých pracovníkov, z jej škôl vychádza trikrát viac inžinierov ako v USA 
a 40 % robotníkov a vyše 23 % kolchozníkov má úplné stredoškolské alebo 
vysokoškolské vzdelanie. 

Plasticky načrtnutá ohromujúca perspektíva, útočiaca na prvenstvo dosiaľ 
hospodársky najsilnejších Spojených štátov! Nový program, tretí v histórii 
KSSS, vykresľuje až ťažko uveriteľný rozkvet spoločnosti, kde tvorivá práca 
sa stane samozrejmou a potrebnou ako dýchanie a kde človek za odmenu 
dostane všetko, čo bude potrebovať. Len ťažko sa možno vystríhať závratu 
nad výhľadovými číslami rastu výroby, nad tým, že v budúcich rokoch vzrastú 
reálne príjmy obyvateľov SSSR o viac ako 250 %, výroba predmetov na 
uspokojenie kultúrnych potrieb o 450 %, že v roku 1980 bude mať každá 
rodina komfortný byt. Za· púhych 20 rokov sa vybuduje 180 vodných a 200 
tepelných elektrární. Clovek prestane byť závislý od prírodných živlov a stane 
sa skutočným pánom prírody. Je možné toto všetko dosiahnuť za taký krátky 
čas? Na podobné otázky, ktoré preletia mysľou nejedného čitateľa, odpovedal 
N. S. Chruščov slovami ruského básnika Nekrasova: "Ľudská vôľa a práca 
dokáže zázraky!" Budú to ľudia odvážni, zásadoví, nezmieriteľní s nedostat-
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kami, k sebe navzaJOm pozorní a vnímaví. V tejto súvislosti vystupuje do 
popredia veľká úloha nám obzvlášť blízkej oblasti - umenia. Pri formovaní 
nového človeka budú všetky umelecké odvetvia stavať pôsobivé a strhujúce 
obrazy socialistického dneška a komunistického zajtrajška á stanú sa zdrojom 
radosti a inšpirácie miliónov ľudí. Umenie je schopné najsilnejšie zapaľovať 
pre idey komunizmu, prispievať k harmonickému rozvoju ľudskej osobnosti, 
vštepovať zásady novej morálky, vytvárať umelecký vkus, prehlbovať odda
nosť k vlasti. Tieto i ďalšie úlohy kladú hlavné sjazdové referáty a sjazdom 
schválený program stran)í. Bude vecou všetkých úsekov vracať sa k myš
lienkam, adresovaným to~m-ktorému odvetviu, nie však preto, aby sa for
mulácie mechanicky opakovali, ale aby sa tvorivým spôsobom rozpracovali 
a konkretizovali. 

Aj . nás teraz čaká zaujímavé a nanajvýš potrebné štúdium a premietanie 
sjazdových materiálov do praxe. Hoci sme ešte neprekonali taký ďaleký 
kilometer na ceste ku komunistickému cieľu, predsa základné črty a problémy 
sú· veľmi podobné, ak nie celkom zhodné. Veď sovietsky ľud buduje svojimi 
skúsenosťami širokú a ďalekú diaľnicu, po ktorej v dohľadnej dobe pôjdeme 
aJ my. 

I hudba, ako pôsobiv;ý jazyk citu, má zohrať nemalú úlohu pri výcho
ve ľudí s novými komunistickými vlastnosťami. Bude potrebné sa usilovať 
o to, aby záber profesionálneho hudobného umenia bol širší ako doteraz, aby 
sme sa všetkými silami snažili o kvalitatívne rozšírenie návštevníkov divadiel 
a koncertov. Druhou stránkou je ešte stále nedostatočný rozvoj ľudovej ume
leckej tvorivosti ako aktívneho prístupu k umeniu. Názor, že by mala pod
~hytiť i menej talentovaných jednotlivcov a nevyberaf. len podľa meradla 
schopnosti verejnej produkcie, má dozaista nemalý význam. Koľko otvorených 
otázok zostáva ešte okolo estetickej výchovy, predovšetkým výchovy mládeže! 
Tieto otázky sa stanú ešte naliehavejšími vtedy, keď mechanizáciou a auto
matizáciou výroby sa bude skracovať pracovný čas. 

V tejto súvislosti je však v iac ako jasné, že nie je možné ani o piaď zľaviť 
z prebojovaných zásad marxistickej estetiky, ktorá požaduje diela ideového 
.obsahu s vysokým umeleckým majstrovstvom, pravdivo zobrazujúce socialis
tickú skutočnosť. Ako ináč by hudobné umenie mohlo splniť svoju spoločenskú 
funkciu. To neznamená; že nie je potrebné v tvorivých diskusiách i v samotnej 
tvorbe preveriť nosnosť niektorých súčasných umeleckých hudobných smerov, 
pokiaľ však majú niečo spoločné s hudbou a umením. Tieto základné princípy 
si vyžadujú splnenie mnohých ďalších požiadaviek, z ktorých vyberáme len 
niektoré. Umelecké školy by mali ešte cieľavedomejšie viesť žiakov k uvedo
meniu si budúcej dôležitej spoločenskej funkcie a nezostávať len pri reme
selnej výuke, učitelia by mali byť v pravom zmysle slova vychovávateľmi. 
Znovu by sa malo uvažovať o návrhoch na rozšírenie vysokoškolského štúdia 
hudobnej vedy, aby postupne každý vedúci osvetový pracovník mohol prej sť 
najvyšším školením. 

Aj na hudobnom fronte sa musíme usilóvať o dôsledné uplatňovanie zásady 
kolektivizmu proti individualizmu a estétskej výlučnosti. Budeme viesť boj zu 
vysoko morálny prístup k umeleckej práci, proti kšeftárskym hľadiskám, ktoré 
sa ešte často prejavujú v tvorbe užitých žánrov, teda v oblasti, ktorej záber 

510 

.. 

Seminár marxistickej muzikológie 
V týchto dňoch a mesiacoch vrcholia rozsiahle prípravy na usporiadanie 

vedeckého seminára o marxistickej muzikológii. Uskutoční sa na jar 1962 
v Prahe a bude prvým stretnutím pracovníkov najrôznejších odborov hu
dobnej vedy, programove zameraný na problematiku marxisticko-leninskej 
metodológie. · 

Ako charakterizovať hlavné úlohy a poslanie semi~ára? Predovšetkým 
bude treba zhodnotiť cestu našej hudobnej vedy od roku 1945 dodnes z hľa
diska . uplatnenia marxisticko-leninských princípov vedeckej práce. Nepôjde 
však o vyčerpávajúci súhrn všetkého, čo sa tu urobilo, rozhodne sa nebude 
hodnotiť každá napísaná kniha, sta ť alebo rozprava. Naopak. Na príklade 
starostlivo vybraných, typickýah diel má seminár ukázať rozhodujúce úspechy 
alebo naopak, nedostatky našej hudobnovedeckej práce za uplynulé obdobie. 
Pritom určite vyjde najavo, aké živé a pálčivé sú ešte vždy otázky marxistickej 
metodológie, dodnes niektorými našimi muzikológmi podceňované alebo ne
pochopené. Pre nikoho nie je tajomstvom, že si niektorí súdruhovia bohužiaľ 
i mladší, ktorí nedávno absolvovali, predstavujú aplikáciu dialektického a his: 
torického materializmu vo forme všeobecných historicko-sociologických úvo
dov k svojim knihám, monografiám, učebniciam a pod. Vlastná odborná práca 
je v takýchto predstavách oddelená od marxizmu nepreniknuteľnou stenou. 
V skutočnosti ide však o priehradu imanentistických a pozitivistických pred
sudkov, zabraňujúcich pochopenie marxistickej dialektiky. Títo súdruhovia sa 
domnievajú, že ma!xizmus, ako súčasť ideológie, súvisí so špecifikou hudobnej 
vedy iba okrajove, napríklad v momentoch skúmania historicko-spoločenských 
vzťahov okolo života a diela danej osobnosti. Pravda je však taká, že mar
xi~mus preniká do konkrétnych vedeckých odborq.v bezprostredne ich noetic
kou podstatou, počínajúc korekciou gnozeologických princípov, cez výber 
a organizáciu materiálu, jeho analytické a syntetické spracovanie až po hod
notenie skúmaných problémov a širšie, všeobecne platné uzávery. Plným 

- - - --- - - - - - - - --- - - - - ----
je obzvlášť široký. Značnú pozornosť bude treba venovať otázke ktorá na 
sjazde i v Programe KSSS zaujíma také dôležité miesto, totiž správ~ej a pruž
nej kádrovej politike, nutnosti včasného obnovovania zloženia vedúcich orgá, 
nov. Nemožno nechať stranou ani otázky rovnomernosti hudobného rozvoja 
a perspektívu výstavby kultúrnych zariadení, ako sú napr. koncertné siene 
a divadelné budovy. ·· ~ 

Všetky úlohy nadobúdajú o to väčší v)rznam, že hudba svojím internacioJ 
nálnym vyjadrovacím jazykom v budúcnosti zohrá jednu z rozhodujúcich 
funkcií pri vytváraní jednotnej všeľudskej kultúry komunistickej spoločnosti. 

K výsledkom XXII. sjazdu KSSS sa budeme ustavične vracať. Ak mäine 
zprávu o sjazde zakončiť, robme to so želaním, aby sme sa v smelosti .ko;. 
munistických perspektív našej hudobnej kultúry dokázali aspoň priblížiť tým 
slovám N. S. Chruščova, ktoré sine uviedli na začiatku týchto riadkov. · 
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právom teda hovoríme o procese zmarxističtenia, zvedečtenia našej muzi
kológie v najširšom zmysle slova. 

Preto aj hlavné ťažisko práce seminára bude spočívať v metodologických 
problémoch ako zásadnej, ~oetickej pov~hy, tak v sp?ji~osti ~. kon~rétnou bá
dateľskou tematikou. Semmár na typickom materiah ukaze, ze predmet 
~arxistickej muzikológie je oveľa širší a hlbší ako v buržoáznej vede. Na 
jednej strane dochádza k rozšíreniu pramen!lej zákl,adne o ~avy, ktoré b~ržo
ázna veda zámerne podceľíovala alebo sa Im vyhybala (su to napr. otazky 
užitých hudobných žánrov, určených pre masovú konzumáciu,_ otázky styč
p.ých plôch profesionálnej a ľudovej tvorby a pod.), na dr~eJ stra~e mar
xistická muzikológia, opierajúca sa o detailné r ozpracovarue mateľlá_lu na 
úrovni súčasnej techniky, preniká neporovnateľne hlbšie do skúmaných Javov .. 
Už dnes môžeme povedať, že vedecké pochopenie hudobných zákonitostí, 
prejavujúcich sa v procese umeleckej produkcie, reprodukcie i h~dob~ého vní-
111ania, je možné až na základe kvalitatívne nového spôsobu skumama, u~ku
točňovaného marxistickou vedou pri použití najnovších vymožeností techmky. 
Rovnako základný a pritom najťažší muzikologický problém, otázky realizmu 
v hudbe, bude možné dôsledne vedecky pochopiť a riešiť až na tejto báze. 

Každú marxistickú vedu treba však chápať ako uvedomený kolektívny pra
covný proces. Preto nestačí , aby sa jednotliví muzi~ológovia iba deklar_atívne 
hlásili k marxizmu a pritom by zotrvávali na SVOJICh "súkromnopodmkateľ
ských" pracovných metódach. Treba, aby sa všetci, ktorí to myslia s našou 
marxistickou hudobnou vedou s tatočne, začlenili do kolektívnej, plánovite 
vedenej a koordinovanej práce. Bude z toho prinajmenšom dvojitý úžitok. 
Predovšetkým v tom, že dokážeme sústrediť potrebný počet odborníkov na 
hlavné otázky, ktoré je potrebné riešiť . Po druhé v tom, že nebude dochádzať 
k dublovaniu tém a zbytočnému ply tvaniu síl. Na tomto mieste by som však 
rád zdôraznil, že začlenenie do riadneho procesu kolektívnej vedeckej práce 
neznamená bagatelizovanie významu, alebo dokonca likvidáciu individuálneho 
vedeckého prínosu. Neznamená to ani zníženie osobnej zodpovednosti za 
vÝsledky prevádzaného skúmania. V rámci starostlivej deľby práce zodpoved
n~sť každého jednotlivca vzras tá, lebo jeho úspech či neúspech vždy ovplyv
ňuje celkové výsledky . Dalej je zrejmé - vidíme to i na dnešnej praxi so
vietskych vedcov - , že každý pracovník bude mať popri témach zaradených 
do širších kolektívnych úloh aj okruh vlastnej tematiky, v ktorej bude ďalej 
pracovať, publikovať state, monografie, atď. Dôležité však bude, aby práca 
na individuálnych témach neohrozovala alebo neznemožňovala prácu na 
hlavných úlohách, riešených z hľadiska rozvoja vedeckého odboru ako celku. 

Seminár má . v tomto zmysle pripraviť plán najzávažnejších úloh kolektívnej 
muzikologickej práce na najbližšie roky, a tak dať významný podnet k vy
tvoreniu najširšieho, pracovne organizovaného frontu našich hudobných 
vedcov. 
Konečne nesmieme zabúdať na to, že vývoj našej hudobnej vedy prebieha 

v podmienkach zostreného ideologického boja v medzinárodnom meradle 
a v procese rastu a dovršovania socialistickej kultúrnej revolúcie. Víťazstvo 
marxizmu-leninizmu v oblasti muzikológie bude teda nielen cenným príno
som k dovŕšeniu socialistickej kultúrnej revolúcie v našej vlasti, ale určite 
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sa premietne aj do medzinárodnej problematiky. Výsledky semmara nám 
umožnia nadviazať bezprostrednejšiu spoluprácu s marxistickými muzikológmi 
v zahraničí, čo posilní celkový ideologický nástup marxizmu v medzinárodnom 
meradle. 

To sú hlavné úlohy seminára marxistickej hudobnej vedy. Vlastná :vedec
ká problematika, ktorej sa bude venovať pozornpsť , je veľmi bohatá. Jej 
najdôležitejšie otázky zhrnú dva hlavné referáty. Prvý z nich pripraví s. dr. 
Jiránek na tému "Základné filozofické problémy marxistickej muzikológie." 
Na druhom pracuje s. prof. Antonín Sychra a nazval ho "0 niektorých súčas
ných možnostiach heuristickej práce v marxistickej muzikológii" . Bude ho
vori( o jednote analýzy a syntézy, indukcie a dedukcie, logickej a historickej 
metódy, ako aj o nových perspektívach najmä expet>!mentálnych metodík 
v marxistickej muzikológii. 

K týmto referá,tom sa pripravujú na pôde jednotlivých tvorivých komisii 
hudobnovedeckej sekcie ses koreferáty, ktorých tematika čerpá z okruhu 
živých problémov, o ktorých sa najčastej šie diskutuje. V odbore hudobnej 
histórie je to napr. otázka základnej periodizácie, miesto a význam hudobných 
vyjadrovacích prostriedkov Y historickom vývoji, genéza hudobných slohov, 
špecifikácia hudobnovývojovej zákonitosti ako moment vývoja všeobecných 
zákonitostí a pod. V odbore hudobnej estetiky si koreferáty všimnú predmet 
marxistickej hudobnej estetiky vo vzťahu k metódam heuristickej práce, vzťah 
historického a an tropologického momentu v hudobnej zákonitosti , vzájomný 
vzťah hudobnej vedy, kritiky a popularizácie a pod. V odbore hudobnej teórie 
je jedn)•m z í1stredných problémov nutnosť vidieť hudobnotechnické postu
py ako prostriedok vyjadrenia hudobného obsahu. Vo všetkých odboroch 
potom koreferáty prevedú výberové zhodnotenie literatúry a vyslovia sa 
k otázke unifikácie hudobnovedeckej terminológie, po ktorej už dlho volá 
naša muzikologická prax. 

Ako vidno, seminár čaká práca ozaj nemalá. A však intenzívne prípravy, 
ktoré dosiaľ úspešne prebiehajú, sú prísľubom i záväzkom, že vážne úlohy. 
ktoré si seminúr kladie, sa splnia. 

Pravdivosť a optimizmus sú v socialistickom umení neoddeliteľné. 
Preto rozhodne odstrmíujeme z cesty umenia všetko, čo ho odvádzalo 
od pravdy ~ivota. Či už je to zotrvačnosť koncepcií a názorov spätých 
s kultom osobnosti, alebo tendencií, čo vymkovali proti schema
tizmu s heslom zobrazovať predovšetkým nedostatky a tiene, ktoré 
v praxi viedli k dielam, absolutizujúcim nedostatky a zveličujúcim 
ich význam. Zotrvačnosť starého je sila, ktorú nemožno podceňovať. 

Staré návyky a predstavy dožívajú ešte dnes aj v mysliach mno
hých umelcov. Vidíme to napríklad v nejasnosti okolo otázky typič
nosti, kt01·ej nesprávny výklad často núti umelca, dramaturgov, 
redaktorov atcľ. zjednodušovať zložitosti a protikladnosti spoločen
~kého '?rocesu, nemiestne "upravovať" pravdy proti zákonom života 
~ umema .. 

(Z úvodníka " Optimizmus života a umenie", Rudé právo, 
č. 352) 
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Diskusia o III. symfónii Dezidera Kardoša 

Skladateľská sekcia SväzLL slovenských skladateľov v komisii pre 
velké hLLdobné formy usporiadala dtía 9. októbra t. r. prehrávhLL 
III. symfónie Dezídera Kardoša. Prinášame úvodné slovo do dis1wsie, 
ktoré predniesol dr. Ivan Hmšovský, ako ai výňatok z diskLLsie. 

Priznám sa, že nie je ľahké povedať nie· 
koľko úvodných slov o III. symfónii De
:r.idera Kardoša. Ide tu totiž o veľké dielo, 
obsahujúce toľko skutočne nového a pod
netného pre ďalší vývin skladateľa i ďalšie 
cesty našej symfonickej hudby, že zbežná 
charakteristika môže sa ho len dotknúť. 

Pri počúvaní III. symfónie musel som 
stále myslieť na Koncert pre orchester a 
II. symfóniu. Ak je niečo tak frapantne 
vložené do čela III. symfónie, tak je to iste 
železná logika syntézy obidvoch predchá
dzajúcich diel. Viackrát sa už hovorilo o ne
obyčajne prudkom raste a syntetizujúcom 
charaktere vývoja Kardošovej symfonickej 
reči, gradujúcej doteraz takými dielami, ako 
je II. symfónia, Koncert alebo Hrdinská 
balada. Myslím však, že toto špecifikum 
skladateľovho vývoja nebolo nikdy tak 
očividné, ako pri poslednej symfónii. Z Kon
certu pre orchester tu dozrieva jeho virtu
ózno·inštrumentačná faktúra a koncertantn)· 
princíp; no nie je to púlta transpozícia svoj
ského kompozičného princípu Koncertu do 
symfonickej roviny, ale opäť kvalitatívne 
nové rozvinutie koncertantnosti. Na IJT. 
symfónii dohre pozorovať širokodychosť li. 
symfónie: týka sa lo nielen typických archi
tektonických postupov Kardošovho symfo
nizmu, ale aj tematického materiálu a spô
sobu jeho rozvíjania. Kardošova symfonická 
technika, jej štýlové znaky zostali v podstate 
tie isté a myslím, že v III. symfónii skla
dateľova štýlotvorná zložka dosiahla už svoj 
kulminačný hod, determinovan)' zrelosťou 
autorovej osobnosti. 

Prirodzene, že objavnosť a novosť sym
fónie netkvie len v syntetičnosti technicko
tvárnych prostriedkov predchádzajúcich diel, 
hoci prudká gradácia t),chto prostriedkov je 
v III. symfónii už sama osebe niečím ob
jav-ným a progresívnym. Dopustili hy sme 
sa omylu, keby sme sa za touto syntézou 
nepokúsili nájsť jej ideové a obsahové pod
nety, ktoré sú koniec-koncov vždy rozho
dujúce pre zmysel a podstatu nového diela. 
A tu, myslím, dospel Kardoš k objektívne 
novej formulácii svojho symfonizmu. 

V II. symfónii bola základným tvorivým 
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momentom určitá objektivita zobrazovania 
a pre\·ažovali v nej remi.niscenčné prvky 
nad beztriednou súčasnosťou. III. symfónia 
žije však plne pulzom dneška. Kardoš v nej 
silne subjektivizuje svoj pohľad na sku
točnosť, čo je pochopiteľné, keď berieme 
na zreteľ nepretržitý konfliktný charakter ži
vota dnešnej doby a jej neprestajný atak na 
emocionálny svet každého citlivého umelca. 
Dá sa povedať, že v II. symfónii Kardoš 
viac objektivizuje konflikty vonkajšieho 
sveta, ktoré svojím dramatickejším spádom 
dostávajú často až tragicktt intonáciu (je 
tomu tak aj v Hrdinskej balade). V UL 
symfónii sa autorovi podarilo dokázať, že 
konflikto,:á forma symfónie nemá svojn 
výlučnosť len pre zobrazenie veľkých spo
ločenských pohybov a ich otriasajúcej dy
namičnosti (tzv. technikou širokého plátna); 
naviac sa mu podarilo dospieť - a to je to 
najdôležitejšie - k pevnému perspektív
nemu postoju k súčasnému životu, pričom 
nepochybujem, že k formulácii tohto postoja 
dospel Kardoš po dosť ťažkých vnútorných 
zápasoch. Toto stanovisko občana nášho 
štátu a socialistického umelca možno vy
jadriť jediným slovom: optimizmus. J e to 
optimizmus, z ktorého vyžaruje nezdolnosť 
presvedčenia, - a je o to cennejší, že nie 
je proklamovan)' ako program, ale je vytvo
ren)' dielom a je Spiritus movens tohto 
diela. Autor si ho overuje a neustále pre
bojováva každým tónom a taktom svojej 
novej symfónie. Preto je toto tak dyna
rnicky dravé, vzrušené, ale často aj kon
templatívne dielo tak silne subjektívne, no 
ani na jednom mieste nesklzne do kalných 
vôd subjektivistickej výlučnosti. Plnosť sú
i'asného života, premietnutá cez prizmu 
skladateľovej individuality, nestavia sa za 
symfóniu ako kulisa, ale - povedané ob
razne - priam sa v nej zmieta, pulzuje 
v nej všetky-mi protirečeniami a \tkľudňu
júcou sebaistotou z jasnej budúcnosti. V tom 
vidím to neobyčajne cenné, čo dielo prináša 
a dáva mu záruku veľkej životnosti. 

Dalo hy sa iste veľa hovoriť o detailných 
prvkoch novej Kardošovej symfónie, o jej 
štýlovej homogenite, ktorá zväzuje všetk~' 

štyri časti do presvedčivého logického pro
cesu, o problémoch použitej kompozičnej 
techniky, o tematickom procese atď. Mys
lím, že jedným z hlavných znakov symfónie 
je jej nápadná, niekde až prisilná koncen
trácia, zhust~nosť myšlienok, tvaru a zvu
ku. Kardoš JC tu Yo svojej monotematickej 
technike ešte dôslednejší, než v predchádza
~úcich dielach. Stavia síce veľké plochy, ale 
ICh vnútorné dianie je neobyčajne sústre
dené na detail, na rozvíjanie exponovaných 
postupov takmer až do posledných tvaro
vých dôsledkov. V III. symfónii opäť do· 
kázal, v oveľa silnejšej miere než doteraz, 
postaviť na motivicko-figuračnom rozvinutí 
daných tém nielen celé plochy alebo časť 
symfónie, ale v podstate celé dielo, pričom 
všetky témy symfónie sú si motivicky prí
buzné a ich motivická š truktúra je vo via
cerých prípadoch kompozičnou variantou 
niekoľkých motivických buniek. Samozrej· 
me, že témy sú individuálne vyhranené a 
predstavujú vždy kvalitatívne odlišn)' obraz. 

· V tejto technike sú snáď najdôslednejšie 
rozvinuté prvé dve časti symfónie. 

Kardošova harmonická reč jé tu opäť 
plne súčasná. Postavená na zjavnej inter
valovej štruktúre prekvapuje tvárnosťou a 
prispôsobivosťou k žiadanému v)-razovému 
detailu. Harmonický proces je značne zhus
tený, pričom - a to si v harmonickej zlož
ke symfónie cením najviac - je v službách 
polyfonickej koncepcie. Tým sa stávajú 
jednotlivé akordické kumulácie viac-menej 
rezultátom dôsledného vedenia hlasov. Fra· 
pantné sú najmä časté polytonálne úseky, 
ktorých účinnosť je podporená efektnou 
inštrumentáciou. 

Ešte vyostrenejši a nápadnejší než v Kon
certe pre orchester je ry tmický pulz symfó
nie, a to nielen vo vonkajšom metrickom 
pláne, ale i vo vnútrotaktových presunoch 
ťaž1.-ých a ľahkých dôb a v gradačnosti či 
retardačnosti rytmického diania. Iste budem 
blízko pravde tvrdením, že takú prekvapi
vosť v r ytmických účinkoch a takú dyna
mickú údernosť ry tmu (najmä v 2. a 1. 
časti) Kardoš nedosiahol ani v jednom svo
jom doterajšom diele. 
Veľa problematiky a materiálu k diskusii 

nadhadzuje i celková stavba diela, problém 
finále v tejto symfónii, jej inštrumentačné 
rúcho, invenčná kvalita jednotlivých myš
lienok, národnosť alebo iné špecifické ich 
intonácie a či dramatický vývin ideového 
procesu diela. Naznačil som len niektoré 
momenty z bohatého materiálu, ktorý je 
tým podnetnejší, že nie je konvenčný, ale 
neobyčajne osobitý. 

Osobne si cením najvysste 1. a 3. (po
malú) časť symfónie. Prvú pre jej pádnosť 
dikcie, pravdivosť a úprimnosť výrazu 
i sk\·elú stavbu, tretiu pre jej hlbokú kon
templatívnosť a čistotu, niekde až cudnosť 
citu. Nemenej zaujímavé je jasné, optimis
tické, rytmicky útočné finále. 

Myslím, že Kardošova III. symfónia je 
neobyčajn)'m tvoriv)'ln prínosom do slo
venskej symfonickej hudby a v tom zmysle 
je i významnou hodnotou, ktorej ďalšie 
osudy iste nebudú lokálne. 
EUGEN SUCHON: s. Hrušovsk)' nám tu 
jazykom vedca i skladateľa podal hlboký 
pohľad do III. symfónie Dezidera Kardoša. 
Preto si jeho úvod do diskusie \)'Soko cc
ním, hoci nesúhlasím s tndením, že by po
sledná časť diela invenčne akosi ochabla . 
Hodnoťme symfóniu ako celok: je to sklad
ba, svedčiaea o mužnej umeleckej zrelosti 
autora, a v tom je taká konzekventná a 
jednoliata! Veľmi presvedčivé je Hrušov
ského zrovnávanie III. symfónie s predchá
dzajúcimi autorovými dielami - s II. svm
fóniou, Koncertom pre orchester a Hrdin
skou baladou. Po tejto vývinovej línii do
spel Kardoš až ta, že dnes možno o 1iom 
hO\·oriť ako o úplne vyhranenom zjave. 
.Teho skladba opiiť svedčí o sile nášho 
umenia. 

Nedávno som mal možnosť zhovárať sa 
s Gerardom Abrahamom z Anglicka, ktorý 
pri klasifikácii súčasnej hudby používa prí
značné triedenie na rôzne izmy. Ten vývo
jo"-ý prúd, do ktorého by sme rá tali Bar
tóka, Sostakoviča a i., nazýva vitalizmom. 
Ak je tak)·to termín namieste - pravda, ide 
o to, ako sa termín chápe - plným právom 
sem patrí aj Kardoš. J eho najnovšia sym
fónia je takéto vitálne dielo, dielo prekva
pujúcich nápadov, plné vitálne j sily. Je pád
nou odpoveďou na rôzne izmy, ktoré hy 
isté kruhy chceli preferovať. Tu je opäť 
dôkaz, že takýto muzikantsky úprimný 11 

pravdiv)- postoj vždy prináša zdravé ovocie: 
presvedčivé umelecké dielo. Pri premiére 
som sa koncentroval na celkovú stavbu 
tlicla. Teraz som sa viac zameriaval na 
detaily. III. symfónia ma po oboch strán
kach plne zaujala a 11odľa mojej mienky 
je dôkazom toho, ako sa slovenský symfo· 
nizmus v našej súčasnosti netušeným spô
~obom rozvíja. Kto sledoval vývoj sloven
skej hudobnej tvorby za posledné desať
ročia, nehol hy čakal, že slovenská hudba 
tak r)·chlo dospeje k takémuto dielu. Auto
rovi zalt srdečne blahoželám! 
ANDREJ OCENAS: Je to dielo dôstojné 
našej doby, tým by som začal svoj dis-
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kusný príspevok. Ak je dnešok nabitý t)rm 
vitalizmom, ktorý sa tu už spomínal, krá
sou i ranami, jasným i zachmúreným če
lom, - tak to všetko sa odráža v tejto sym
fónii. Javí sa to u autora ako obrovská 
koncentrácia na nápad, ako objavenie Itl 
kých novotvarov, ktoré sa dotertJz u Kar
doša ani u iných autorov nevyskytli. Pokiaľ 
ide o finále tohto diela, možno o ňom 
právom povedať, že dobre ukončuje dielo. 
Preto by som i ja súhlasil s tým, že pri 
hodnoteni skladbv sa treba zamerať na 
dielo ako na celok. 
SIMON J UROYSKY: S. Ilendrych nedávno 
hovoril o vytvárani novej komunistickej 
kultúry, o dielach, ktoré žijú pulzom tejto 
doby, a tak vytvárajú nové československé 
komunistické obdopie. Kardošova symfónia 
je dielo, ktoré môže stáť na čele kultúry 
našej doby. Je to podľa mojej mienky naj
lepší diskusný príspevok o cestách našej 
hudobnej tvorby na pripravovanú konfe
renciu. Rozbor s. Hrušovského si inak vy
soko cením, ale súčasne by som sa pripojil 
ku korigujúcim slovám s. Suchoil.a. 
IVAN HRUSOVSKÝ : V poslednom čase som 
sa dosť zamýšľal nad problémom symfonic
kého finále. Po tVchto úvahách sa mi IV. 
časť Kardošovho diela zdala skôr rovnocen
nou s predchádzajúcimi časťami, a nie za
vÍ'Šením v zmysle istej apoteózy. Napokou 
- je to nemalá úloha prekonať IV. časťou 
také vynachádzavé a iskrivé Scherzo II. 
časti. 
EUGEN SUCH ON : Plne chápem, čo mal 
na mysli s. Hrušovský pri hodnotení IV. 
časti symfónie. Jednako však treba ináč 
hodnotiť toto finále - a to vzhľadom na 
celkovú výrazovú a myšlienkovú koncen
tráciu skladby. Bolo by zaujímavé, keby S'l 

k dielu yyjadril a j s. Slovák, ktorý sa S? 
Slovenskou filharmóniou tak dobre zmocrul 
tohto diela. 

.\Ial by som ešte pripomienku na margo 
vnímateľnosti Kardošovej hudobnej reči . 
Bude úlohou pedagogických a osvetových 
pracovníkov, aby toto dielo priblížili čo naj
širšiemu obecenstvu. Myslím si tiež, že na 
popularizoYanie takejto súčasnej tvor~y by 
bolo treba hľadať nové {ormy a prostriedky. 
Na diela tohto typu nestačí len bežný typ 
komentára alebo konvenčný t yp formovej 
nnal)rzy. . 
SEv10N JUROYSKY: Vo štvrtok, keď som 
bol na· koncerte, sedelo tam na moju radosť 
prev~žne mladé obecenstvo. Na toto obe
censtvo malo dielo veľký účinok. Mám do
jem, že s popularizáciou súčasnej hudobnej 
tvorby to nie je také zlé a že sú všetk>· 
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predpoklady pre spoločenský úspech vyda
rených súčasných skladieb. 
ZDENKO NOVÄCEK : Nové Kardošovo die
lo má v sebe toľko výhodných kvalít, že 
netreba robiť zásadné nové výklady ::·" 
bežného poslucháča. V diele je toľko opti
mizmu a psychologicky je také silné, :1.e 
chytí každého poslucháča. Úžasná vnútorná 
logika skladby je devízou tejto symfónie. 
V našich podmienkach objavuje sa tu nová 
farebnosť, nová kooperácia nástrojov, vir
tuózna sadzba a toľko novátorských pre
kvapivých momentov, že to vždy zaujme 
poslucháča. V úvodnom príspevku s. Hru
šovského je veľa vynikajúcich postrehov, 
napr. o logike jeho umeleckého vývoja a 
vystopovanie súvislostí medzi poslednými 
Kardošovými dielami. 
ILJA ZELJENKA.: Využívam túto príleži
tosť , aby som povedal, že aj mne sa sklad
ba páči. Chcel by som to zdôrazniť najmä 
preto, že ak boli dakedy pochybnosti o vý
voji novej skladateľskej generácie v tom 
zmysle, že smeruje k niektorým javom do
dekafonickej a seri~ílnej hudby, po vypočutí 
tohto diela zanechala u mňa symfónia priaz
n ivý, až inšpiračný dojem. Pokiaľ som mal 
možnosť hovoriť s inými mladými sklada
teľmi, bol ich dojem rovnako priazniv~·. 
Podľa mojej mienky niet dnes skutočn<> 
nijakého nebezpečia, že by tvorba našieh 
mladých skladateľov podľahla vplyvom ne
jakej konštruktivistickej literatúry. 
LA DI SLA V BURLAS: V Kardošovej III. 
symfónii nachádzame veľa toho, čo dielo 
spája s mnohými reprezentačnými dielami 
nášho storočia. Niektoré výrazové prvky, 
zvukové a farebné elementy približujú 
skladbu dielam Bélu Bartóka, Witolda Lu
toslawského, Graziny Bacewicz - aby som 
menoval len niektorých. Na druhej strane 
Yšak je t u ešte niečo nové vo sfére obsa
hovej: je to pozitívne a konštruktívne rie
šenie všetkých konfliktov a problémov. Ide 
tu teda o podarené spojenie novosti vy
jadrovacích prostriedkov s ich novým ob
sahoYoideov)'m využitím. A je to pritom 
typický Kardoš! 

Ze skladba našla tak )' priaznivý bez
prostredný účinok u poslucháčov, opäť do
kazuje nesprávnosť predsudkov o možnosti 
pochopenia ozaj súčasného diela u poslu
cháčstva. Ak je dielo pravdivé, s trhne po
slucháča vo sfére citoYej bez ohľadu na 
stupeú pripravenosti po stránke racionálnej 
a hudobnotechnickej. 

K niekoľkokrát spomínanému "vitalizmu". 
Pod ním sa v idealistickej vede, najmä 

Margita česányová zaslúžilou umelkyňou 

Nám estník povereníka Slovenslwj národnej rady pre školstvo a ku.ltúru 
Augustín Michalička odovzdal dňa 4. decembra. .1961 sólistke opery Sloven
ského národného divadla Margite Cesányovej diplom, ktorým jej vláda re
publiky udelila titul "Zaslúžilá Ltmelkyňa". Vysoké štátne v yznamenanie 
dostala Margita Cesányová za ·vynikajúcu interpretácÍLt domácej i svetovej 
opernej literatúry a za 25 ro/wv bohatej práce na našej opernej scéne. 

Zaslúžilej u.melkyni Margite Cesányovej úprimne blahoželáme! 



'v biológii, rozumie názor, že príčinou po
hybu živej hmoty je akási špecifická život
ná sila. V umerú má vraj táto zvláštna ži
votná sila úlohu určujúceho činiteľa pri 
vzniku umeleckých diel. Takýmto vysvet
f ovaním sa má zahladiť základný vzťah 
bytia a myslenia, poňatie umenia ako od
razu a v)-razu svojej doby. Ide teda najmä 
·o to, čo pod tým vitalizmom rozumieme -
no i tak by bolo lepšie nepoužívať ho vo 
význame p. Ahrahama. 
LADISLAV SLOVAK : To, čo by som mal 
povedať k dielu, myslím, že som povedal už 
tým, ako som toto dielo naštudoval. Teraz 
už azda len niekoľko poznámok: 

Dielo je náročné pre dirigenta, interpreta 
i poslucháča . V symfónii sa stretávame so 
svojráznym. štýlom Dezidera Kardoša. Keby 
orchester nebol predtým hral Koncert pre 
orchester a Hrdinskú baladu, bol by mal 
pri štúdiu tohto diela sťaženú situáciu. 
_ Pri štúdiu diela sa vyvíjala gradačná ees-

L ADISLAV S OLTYS 

.ta. Prolilémy tU: v;nikli okol~ minu táže jed,~ 
notlivých častí, k torú a utor predpísal. Uká
·zalo sa, že ich dodržiavanie by bolo na 
úkor hudby samotnej. Preto som sa vrátil 
k svojej pôvodnej koncepcii, sťažilo to však 
postup práée v orchestri. Cieľom Slovenskej 
filharmónie bolo, aby sme tento p rodttkt 
našej kultúry predviedli s čo najdôkladnej
šou prípravou, aby sa tak ukázali. všetky 
l,rásy diela. 
.\.LEXANDER MOYZES : Stačilo vidieť našu 
filharmóniu, zanieteného dir igenta, s akou 
láskou sa dielo hralo, ako zodpovedne diel!) 
dirigent naštudoval, s akým nadšerúm bolo 
prijaté. Prikláiíam sa k tomu, že dobré die
lo nepotrebuje násilnú propagáciu. Po Kar
došovej III. symfónii budú zaiste dlho · sia
hať dirigen ti a orchestre. Jej premiéra bola 
udalosťou, k torá potešila. Aký diskusn)' 
príspevok povedal tu napr. s. Zeljenka! Ako 
túto symfónia otvorila oči mladým ! Už tým 
\·ykonala veľa práce. 

O niektorých otázkach slovenskej tanečnej hudby 
Slovenskej tanečnej piesni sa vyčíta , že 

nie je na dostatočnej úrovni. Vo s,·ojom 
vývine zaostáva, a preto nie je schopná 
plniť požiadavky, k toré sa na ňu kladú. 
Vo svojom melodickom, harmonickom a 
jnštrumentačnom nápade je málo originálna 
a má rúzku úroveií textov. V ]Wrovnaní 
s českou tanečnou piesňou je viditef ne po
zadu. 

Ako vidieť, ide o výčitky veľmi vážne a 
opodstatnené. Veď dobrú slovenskú tanečnú 
pieseľí nepočuť. Preto treba tento stav kri
tizovať. Chyba je, že sa nedostatky našej 
tanečnej piesne z roka na rok iba konšta
tujú, všeobecne prenášajú i generalizujú, 
no bez konkrétnejšieho rozboru alebo po
roYnávania jednotlivých skladieb či tvori
v)·ch období. Zlepšovaniu situácie nepo
máha ani to, že za tento stav sa kritizuje iba 
tvorivá oblasť. Takýto postup môže viesť 
k jednostrann)= poznatkom, ba i k ne
správnym zúverom. 

Je fakt, že úroveň tvorby bola, je a 
:r.ostane základným určovateľom úspechu 
či neúspechu tej-ktorej skladby u posluchá
ča . Pravda je i to, že vynikajúce hudobné 

diela si samy nájdu cestu k svojmu mi
lo,·níkovi. Lenže tanečná pieseň sa - v svo
jom konečnom dôsledku - usiluje okrem 
milovníka o získanie najmasovejšieho úcast
níka zábavy, k torý nemusí byť vždy milov
n íkom tanečnej hudby. Zachytáva i tú časC 
obyvateľstva, ktorá zatiaľ začína v hudbe 
ríliC málo alebo len niečo. Teda v mnohýc!i 
prípadoch ide o ľudí s n ízkou umeleckou 
náročnosťou. A hoci títo neurčujú alebo by 
aspm'í určovať nemali, k torá pieseií nado
budne masové rozšírenie, predsa sa stáva -
obyčajne v tedy, keď činitele s vyššou hu
dobnou náročnosťou sú málo aktívne - že 
s,·ojím vkusom, názorom CI konanim 
o,·plyn lia populúrnosť ct nepopulárnosť 
skladby. To sa, p ravda, môže stať u každého 
umeleckého · diela, lenže je fakt, že sa to 
st{n ·a najčastejšie v prípade tanečnej pies
ne. Preto je cesta tanečnej skladby k šlúgru 
() niečo zložitejšia ako cesta ostatných hu
dolmých žánrov a foriem k poslucháčoYi. 
Je mnoho príkladov, že umelecky nie na j
hodnotnejšie tanečné skladby sa stali šlág
rami len preto, že pohotove reagovali na 
momentálne cítenie určitej skupiny ľud í. 
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Stáva sa ~ to, že takíto ľudia - mnoho ráz 
i nevedome, sa stávajú šíriteľmi tanečnej 
piesne, ktorá sa im páči len v určitom mo
mente alebo len za určitej situácie. Len čo 
sa tieto okolnosti zmenia, menia i svoj 
vzťah k tejto skladbe. Teda na spopulari
zovanie tanečnej piesne vplývajú mnoho ráz 
·i také pocity človeka, ktoré v jeho celkovom 
živote trvajú veľmi krátko, alebo také okol
nosti, ktoré neexistujú vždy alebo všade. 
Tak, ako mit s\·oj vývin a spád zábava, 
i názor na zitbavnosť alebo kvalitu jed
notlivých skladieb, a tým do určitej miery 
aj na jej populárnosť, prekonáva i vývin 
názorov rýchle premeny. J e pravda, že ne
jde o popularitu v takomto zmysle, lenže 
i takáto chviľkovú popularita na zábave 
ovplyvriuje popularitu šlitgrovú, teda trva
lejšiu. 

Do osudu každého wneleckého diela za
sahujú tzv. mimotvorivé zložky, najvia·~ 
ich však pociťuje tanečná piescr'í. Aby sa 
mohla stať šlágrom, musí s touto skutoč· 
nosťou poCítať a prizerať na ňu. 
Keďže sme neskúmali okolnosti hlbšie, 

ale len podľa toho, ako sa slovenská ta
nečná pieseň hrá, spieva a počúva, prí
padne aký je o ňu záujem v rozhlasovom 
či televíznom vysielani alebo v predajniach 
Státneho hudobného vydavateľstva, konšta
tovali by sme, že záujem o slovenskú ta
nečnú pieser'í klesá. Oproti roku 1960 sa 
jej popularita ztúžila. Príčiny takéhoto vý
vinu ľahko nájsť: klesá úroveň tvorby, teda 
celkom prirodzene klesla i jej popularita 
medzi ľudom. Za tento uzáver sa prihovára 
aj tá okolnosť, že z tvorby roku 1960 šlág
rový úspech dosiahli štyri skladby, kým 
z tohoročnej t,·orby zatiaľ ani jedna. Teda 
vina je v tvorbe - v jej úrovni. Takýto 
uzáve1· je zrejmý na prvý pohľad. Lenže 
iba na prvý pohľad! Konkrétnejšie a trošku 
hlbšie skímtanie situácie môže však priviesť 
aj' k poznatkom ďalším. 

V roku 1960 vzniklo na Slovensku pri
bližne 144 tanečných skladieb. Z týchto asi 
t.3 bolo tak)rch, ktoré si zasluhovali pozor
nosť i propagovanie medzi ľudom. Styri 
z nich dosiahli šlágrový úspech. Najväčši 
Lieskovského "Don Juan" . 

Do októbra 1961 vzniklo na Slovensku 
asi 109 tanečných skladieb. Z nich pri
bližne 43 holo takej úrovne, že zodpove
dali vkusu i potrebám dnešného človeka. 
Napriek tomu šláger roku 1961 zatiaľ ne
vznikol. 

Statistika teda ukazuje, že z hľadiska 
množstva tvorby tanečných piesní neúplný 
rok 1961 bol o máličko slabší než rok 
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vlat'íajší. Z hľadiska kvality však štatistika 
hovorí niečo iné. Ukazuje, že priemerná úro
veň tvorby je tohto roku lepšia. Potvrdzuje 
to tá skutočnosť, že toho roku holo 
možno vybrať väčšie percento skladieb 
pre rozširovanie a propagovanie nielen 
v slovenskom, ale a j v celoštátnom me
radle. Zvýšenie tohto percenta nevznik
lo subjektívnym prianím • členov korni
sie, ale skutočným zvyšovaním úrovne 
priemerných skladieb. Bežné prirovnanie 
vlar'íajšíl'h tancčn)•ch skladieb so skladbami 
tohoročnými nám jasne dokáže, že úroveň 
priemeru mú vzostupnú tendenciu. Ahy sme 
neprirovnávali mnoho, úplne náhodou po
si.Uvme vedľa seba vlaňajšie Dusíkove 
"Dievča a muži" a povedzme tohoročného 
Dusíkovho " i\Ialého nezbedníka" alebo vla
ňajšie Stasselovo " Bratislavské blues" a 
toho is tého autora toho roku povedzme so 
skladbou "Sto chutí". Už aj tieto prirovna
nia (a u iných autorov je to ešte markant
nejšie) ukazujú, že priemerná tvorba u jed
notlivých autorov i vo svojom celku má 
, -zostupnú, a nic klesajúcu tendenciu. Je to 
do určitej miery prirodzené. Nikdy v mi
nulosti sa sväzové orgány i ďalšie organi
zácie o túto tvorbu lak nesta rali ako dnes. 
Nikdy ncpísalo pre tento žáner texty toľko 
búsnikov ako teraz. Oproti predchádzajú
cemn roku nastalo teda celkom zlepšenie 
v úrovni textov. I šírka jej tematického 
záberu sa rozšírila. Po prvýkrát sa začínajú 
v tomto ž{mri objavovať aj veľmi aktuálne, 
politicky priebojné skladby . Zlepšenie po
zorujeme v rozširovaní vyjadrovacích pro
striedko,· a vo Yäčšej ry tmickej pestrosti. 
Zaostá,·anie alebo prešľapovanie cítiť 
v aranžérskej oblasti. V tomto smere sa 
oproti predchádzajúcemu roku nespravil 
krok vpred. 

Asi taká by bola stručná bilancia prieme
ru. Lenže cieľom našej práce nic je priemer, 
ktorý by sa vôbec nemal sta ť šlágrom. Po
rovnajme preto vlaňajšiu najúspešnejšiu 
skladbu .,Don Juan" - a preto, že to bola 
Lieskovského skladba (a toho roku žiadna 
taký t"•spcch nedosiahla) opäť s tohoročnou 
skladbou Andreja Lieskovského "Havana". 
Je to tanečná pieseň celkove slabšia? Je vo 
vývine tohto autora krokom späť ? Ani na 
jednu otázku nemožno odpovedať kladne. 
Skôr záporne. A predsa "Havana" zatiaľ 
šlágrom nie je. Je to iba vina skladateľa? 
Skladateľova vina je snáď v tom, že naši 
ľudia chceli azda toho roku pri svojej zá
ba,·c spie,·ať aj niečo iné - možno aj niečo 
Yeselšie, možno niečo ešte smutnejšie alebo 
pomalé - ale je fakt, že z hľadiska tvorcu 

táto skladba mala i má pre šláger také isté 
predpoklady ako jeho skladba vlaňajšia. 
V tvorbe Stasselovej, Zelenayovej a ďalších 
je tento fakt ešte markantnejší. Teda úroveň 
i tzv. špičkových tanečných skladieb má 
toho roku z hľadiska textárskeho a kompo
zičného stúpajúcu tendenciu. Niet potom 
nedostatkov u skladateľov tohto žánru? To 
zas nie! To by nebolo pravda. Veď sme 
povedali, že v a ranžérskej práci je viditeľná 
stagnácia, lenže vážnejšie je to, že i keď 
sa tvorba tanečných piesní na Slovensku 
zlepšuje, nedosahuje úroveň českej tvorby. 
Preto nie je náhoda, že tohoročnými šlág
grami sa na Slovensku sta1i skladby českých 
autorov. Tam toho roku - alebo ešte aj 
vlani - vzniklo toľko kvalitných tanečných 
piesni, že stačili uspokojiť a j záujem milov
níkov tanečných piesní, že stačili uspokojiť 
aj záujem milovníkov tanečnej tvorby na 
S.lovensku. Je to tým pochopiteľnejšie, ak 
Sl uvedouúme, že po zániku Sláčikového 
tanečného orchestra bratislavského rozhlasu 

ĽU DOVIT D U RIS 

niet na Slovensku väčšieho reprezentačného 
profesionálneho telesa a že prevažná väčšina 
propagačných inštitúcií propaguje slovenskú 
tanečnú pieseň nedostatočne. Preto pri skú
maní nedostatkov v oblasti slovenskej ta
nečnej tvorby konši.Utujeme, že i keď práca 
tvorcov nedosiahla zatiaľ takú úroveň, akú 
od nich náš ľud očakáva, a že ešte nedo
siahli thoveň českej tvorby , napriek tomu 
vývin smeruje k zlepšeniu, čo nemožno 
konštatovať· o práci tých tzv. mimotvori
vj·ch a interpretačných zložiek. Naopak, 
u t)·chto z hľadiska slovenskej tanečnej pies
ne badať skôr zhoršenie. Pri tohoročnej 
rekapitulácii vývinu slovenskej tanečnej 
hud by by sa teda okrem jej tvorcov mali 
nad svojou prácou zamyslieť i zodpovední 
pracovníci rozhlasu, televízie, Státneho hu
dobného vydavateľstva, vedúci tanečných 
orchestrov, kultúrnych zariadení, pracovníci 
1\:oncel·tnej a divadelnej kancelárie a všetci, 
ktorí sú za rozširovanie tanečnej hudby 
zodpovední. 

Stručná bilancia činnosti Sväzu slovenských 
skladatelov za rok 1961 

Ak bilancujeme ročnú činnosť Sväzu slo
venských skladateľov, nestačí nám strohý 
pohľad na chronologický sled udalostí od 
1. ja?uá~a. d.o posledného decembra, ale je 
nutne vJdtet a odvodzovať túto činnosť 
zo širších súvislostí plnenia dôležitejších 
uznesení, ktoré formujú vývin politického, 
hosp?dár~keho a kultúrneho života našej 
vlastt. Prttom nemožno zabudnúť na niekto
~é dôležit é momenty v našej spoločnosti 
1 v oblasti medzinárodných vzfahov, ktoré 
podľa stupt'ía s\·ojho významu a zložitosti 
mali rôzn:v vplyv na dynamiku rozvoja 
nášho kultúrneho života . Uznesenia ÚV KSC 
z apríla m. r. znamenali veľký prínos pr•l 
prehlbenic decentralizácie vedenia nášho štá
Lu. Novú socialistická ústava odl'áža spolo
čenské premeny, ku ktor)rm došlo v etape 
v)•voja od kapitalizmu k definitívnemu a 
rozhodnému víťazstvu socialistickvch VÝ
robných vzťahov. Úsilie o mierové· vyrieš~· 
nie akýchkoľvek sporných otázok v medzi
~árodných vzťahoch, nastole.nie éry bez vo
JCn bolo zo s trany SSSR mnohokrát doku-

mentované. Veľkolepé úspechy Sovietskeh o 
S\'iizu v odbore vedy a techniky udivovali 
celý svet, prehlbili úctu priateľov a zvýšili 
rešpekt nepriateľov. Medzinúrodné ovzdušie 
sa i naďalej intenzívne otravuje rinčaním 
zbraní a provokáciami, smewjúcimi proti 
socialisticJ,ému zväzku národov. ktoré na
vžd:v zhodili ponižujúce jarmo' vykorisťo
vnnia človeka človekom. - Program vý
sltwby komunistickej spoločnosti je pro
gra mom drla. J eho priam hmatateľné obrysy 
sí• prífažlivé nielen pre národy žijúce pori 
zástavo u socializmu, ale pre pracujúcich 
ľud í celého sveta, ktorí ešte pocit hrdosti 
oslobodeného človeka a oslobodenej práce 
ncprcžívali. X-'<:11. sjazd KSSS objasnil !l 

na dosah priblížil i túto najradostnejšin 
epochu ľudskej spoločnosti. 

Pod silný m dojmom týchto dejinných 
udalostí ])Qmáhal aj Sväz slovensl,ých skla
dateľ ov ,. roku 1961 občiansky i umelecky 
formovať a rozvíjať život v oblasti svojej 
pôsobnosti. XI. sjazd KSC, Sjazd socialistic
kej kultúry, sjazdy a uznesenia celoštá tnych 
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n, ·núrodných sväzov)·ch orgánov - to bola 
línia, ktorú sledoval sväz každodenne, ako 
nústroj socialistickej kultúrnej revolúcie. 
- Jednou z J}ajzáva:lnejších úloh sväztt 
_,. t ointo období bola mobilizácia širokej obce 
L,·ori,·ých pracoYníkov v oblasti hudby 
k socialistickej p rcvýchove ľudu. Pri tejt~ 
l:innosti sa mohol sYäz oprieť o skúsenostt 
~ takmer 400 akcií, ktoré usporiadal od 
-roku 1955. Skladatelia, koncertní umelci a 
hudobní veqci nadviazali desiatky súdruž
~k~·ch zl)ámostí, úprimných priateľstiev 
s pracujúcimi mnohých úvodov u d1·užstiev. 
Najčastejšou formou styku umelcov s ľu
dom boli autorské večery, malé koncerty 
z našej súčasnej tvorby za prítomnosti via
cerých autorov - spojené s besedou medzi 
umelcami a posluchúčrni - Boj o nového 
poslucháča a o spoločenské uplatnenie hud
by, adekvútne rozmachu tvorby, priviedol 
sväz k myšlienke vytvorenia iniciatívnych 
občianskych dobrovoľných sborov, ktoré by 
boli účinným pomocníkom príslušných in
štitúcií pri rozvoji kultúry a umenia vše· 
obecne a hudobného umenia zvlášť. Cieľom 
snaženia tých to občianskych sborov je: 

a) zainteresovanie širokého okruhu ob
cianst,·a všetkých zamestnaneckých kate
górií do otázok umenia, 

h) organizoYanie stálych (cyklických) hu
dobných akcií, 

c) nplau'íovanie súčasnej hudobnej tvorby 
socialistických pokrokových autorov. 

Kruhy priateľov umenia (tak sa tieto 
občianske sbory nazývajú) zapustili svoje 
korene dosiaľ v l'iitre, Trnave, Banskej Bys
trici, Ziline, P rešove, Košiciach , Htunennom, 
.\Iichalovciach , Ziari n/Hronom, Komárne, 
Skalici a v Stúrove. Vo viacerých mestách 
sa s touto myšlienkou zaoberajú. Mnohé 
z tých to sborov dosiahli pozoruhodné vý
; lť'oky u činnosť nitrianskeho "pioniers~eho" 
k.-nhu je známa v celej našej vlasu. 

Pomerne bohatá bola a j prednášková čin
nosť príslušníkov sväzu v spolupráci so Spo
ločnosťou pre šírenie politických a vedec
k)rch poznatkov, CSM, ~OH atď:, ~a 
Lnivcrzite mlad)·ch v Bratislave, pn roz
nych školeniach a in)-ch priležitostiac~. 
Značné úsilie vcno,·al v tomto roku Svaz 
~lovenských skladatcr ov spolupráci s rôz
m ·nú inštitúciam, pôsobi:"Jcilni v oblasti hud
b~- na Slovensku. Azda najplodnejšia a 
n; júspešnejšia bola spoločn~ d!skusia medzi 
predsedníctvom SSS a rmd1teľstvom Cs. 
rozhlasu v Bratislave o otázkach hudobného 
n·siclania. - Sväz prostredníctvom svojich 
rl~lcgovan)rch členo,- sa p_odi~ľal na rieš~ní 
mnoh)·ch otázok hudobneJ "-ychovy na roz-
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nych typoch škôl, k toré súvisia s koncepciou 
a obsahom učebných osnov. Participuje tie:(. 
na yypracovaní učebníc hudobnej výchovy 
účasťou s,·ojho členstva v tvoriv),ch kolek
th·och. 

z,-)-šcná pozornosť sa venovala rozvíjaniu 
Iudo,·ej umeleckej tvorivosti. Okrem pre
diskutoYania materiálov o ďalšom rozvoji 
súboroY ĽUT, spracovania inštruktážnych 
materiálo,-, yzrústol aj počet členov, ktorí 
sa aktívne podieľajú na tvorivej práci krúž
ko,-, alebo sú v nich čirnú vo forme meto
d ického patronátu. 
. Xepodar-ilo sa pdstrániť disp roporcionalitu 
pri rozlniestňO\·aní umeleckých, Ycdeckých 
a pcdagogick),ch kádrov (pri porovnaní B~a
tislaYy s územím ostatného Slovenska). NJe
ktoré zlcpšetúa, ktoré v tomto smere nastali 
vo V)·chodoslo, ·enskom kraji (Košice), po
mohli snáď vyriešiť najpálčivejšie otázky. 
E šte st:He tu však zostáva veľa otvorených 
miest. s,·äz a príslušné org~íny sa čo naj
skor budú musieť postarať o zlepšenie 
v tej to oblasti. . 

Uznesenia XL sjazdu KSC, Sjazdu so
cialistickej kultúry i sjazdov ses a sss 
boli zásadnou smernicou pre rozvinutie prá
cc v jednotlivých sekciách Sväzu sloven
ských ~kladateľov. Skladateľská sekcia v ob
lasti ideologickej prúce v 1:\·orivých d!sku
siách poukazovala na hlbokú súVIslosť 
perspektív nášho spoločenského vývoja S_? 
znn-slom a náplľíou umeleckej p ráce. NaJ· 
úči;mcjšou formou ideovo-estetického pôso· 
bcnia na Clenov boli diskusie, k toré vychá
dzal i z konkrétnej analýzy d iela. Snahy 
skladateľskej sekcie tu vhodne doplnila 
činnosť hudobnoYedeckej sekcie i sväzový 
casopis. Cinnosť Sviizu slovenských sklada· 
tcfo,- v tomto roku bola ovplyvnená osla
vami 40. '"-ročia zalo:lenia KSC. Pri tejto 
príležitosti ;a uskutočnili kultúrnopoliticM 
akcie SSS za spolupráce hudobných inšti
túcií ako aj prostredníctvom odbočiek sväzu 
v slovenských krajoch. Skladateľská sekcia 
najviac participovala na príprave a vyhod: 
notení skladateľskej súťaže, vypísanej p rt 
p ríležitosti 40. výročia zalo:lenia KSC . pre 
všetkv :láme malých hudobných foriem. 
Xa tÍtto súfaž orientovala aj tvorbu svojich 
prísltlŠníko,-. K hlbšiemu u tužovaniu čes
koslo,·enského bratstva a vzájomnosti naj
lepšie prispieva vzájomné poznávanie 
tvorby, spoločenské diskusie a výmena 
pracoYných skúseností. Sväz slovenských 
sklarla ter o,- čoraz viac siaha k týmto for
mám. Najv)·znamnejšou tvorivo? akciou 
v oblasti hudobnej tvorby, ktorá bilancovala 
l\"oriYé v)rsledky a Yšeobecne analyzovala 

situáciu v oblasti Jimlých "hudobných foriem 
všetkých žánrov, bola júnová konferencia 
o mal)·ch hudobn)'ch formách v Banskej 
Bystrici. Hlboké zamyslenie sa nad jej vý
slcdkunú prinieslo mnoho podnetov na zvý
šenie starostlivosti o túto tvorivú oblasť . 

Hudobná tvorba zaznamenala ďalší l-van
titatívny i kvalitatívny vzrast. Najbadatcľ
nejšie výsledky dosahuje symfonická a 
operná tvorba (III. symfónia D. Kardoša, 
dokončená opera J. Cikkera - Vzkriesenie, 
Cyklus piesni V jeseni od A. Moyzesa, Il. 
symfónia in C pre sláčiky I. Zeljenku, Fe
rcnczyho kantáta Hviezda severu, Oče
nášoYe Pamätníky slávy, Kowalského Ko
morná symfónia atď.). I komorná tvor
ba a skladby pre sólové nástroje sa tešili 
tvorivému záujmu viacerých autorov (Vilcc, 
I<afcnda, Zimmer, Burlas, Ferenczy, Novák, 
Pospíšil, Grešák a iní). V oblasti malých hu
dobných foriem sa pociťuje zatiaľ nedo
statok politických a spoločenských piesní a 
žiadalo by sa väčšie rozvinutie tvorby pre 
spevácke sbory. Tanečná hudba zazname
nala vzostup po stránke hudobnej i textovej. 
Aj v tomto ž{mri spoločenská potreba pre
vyšuje ponuku zo strany tvorby. Skoda, 
:le zodpovedné inštitúcie nedokázali dosiaľ 
vhodnými forinami ešte viac podnietiť tvor
bu tohto žúnru. Pokus bratislavskej Tatra 
revue o premiérové uvádzanie tanečných 
a piestwvých noviniek mal dobrý zámer, 
ktorý sa, :liaľ, nedotiahol. Aj otázku inter
pretačných telies, sólistov a techniku nahrá
vania na svetovej úrovni musia vyriešiť 
inštitúcie, k toré majú na starosti rozširova
nie, spoločenské uplatňo,·anie a propago
vanie tejto tvorby . 
Účasť nmohých p ríslušníkov hudobnovc

deckej sekcie na socialistickej prevýchove 
človeka rôznymi formami dokazuje, že 
správne pochopili uzávery našich sjazdov 
a poslanie vedca v súčasnej etape rozvoja 
socialistickej kultúrnej revolúcie. Treba ešte 
pridať v rozvíjani estetických zásad socia
listického realizmu a v hudobnokriticke j 
činnosti, najmä v dennej tlači. Vlastná ve
decká tvorba priniesla · niektoré pozitívne 
v)rsledky. S uplatnením princípov nového 
ponímania hudobnej teórie boli vytvorené 
skriptá harmónie a hud. foriem (Hrušov
ský, Burlas). Došlo k vyhodnoteniu a his
torickému sformovaniu dejín robotníckej 
hudobnej kultúry na Slovensku (Nováček), 
vyšla monografia "Národný umelec Eugen 
Suchoň" od J. Kresánka, v ktorej autor 
nezostáva len pri subjekte svojej práce, ale 
prostredníctvom neho skúma celú tvorivú 
problematiku v oblasti nášho hudobného 

umcnm. Stúdia E. · Sirniillka z oblasti liuJ 
uobnej estetiky priekopnícky objasňuje nie
ktoré zúkladné otázky realistickej interpreJ 
túric a cľalšia jeho publikácia ide po stopách· 
p rincípov nášho hudobného napredovania. 
- Pozornosť treba venovať aj výskumom 
hudobných dejín Bratislavy (Nováček, Hra
bussay ), novým výsledkom v bádateľskej 
oblast i ľudovej hudobnej tvorivosti (Leng), 
hodnoteniu skladateľskej činnosti V. Figuša-. 
llystrého (Hoza) a M. Schneidera-Trnavské
ho (Samko). Skoda, :lc široká oblas( malých 
hudobn)·ch foriem všetkých žánrov, zaují
majúca prvé Jniesto z hľadiska spoločenskej 
potreby, nemá u nás dosiaľ svojho teo
retika. Je to nedostatok, nad ktorým sa 
bude musie( sloYcnská huuobnú veda vážne 
zamyslieť. 

Sekcia koncertných umelcov sa snažila 
sústrediť všetky sily na to, aby sa ume~ 
leckú hudba vo vynikajúcom predvedení 
dostala medzi najširšie vrstvy ľudu. Na tej
to sekcii ležalo ťažisko prí(a:llivosti a ume
leckej hodnoty všetkých kultúrnopolitických 
akcií sväzu. Boli to naši koncertní umelci, 
ktorým pripadla aj veľká časť zodpoved
n)·ch úloh v boji o nového poslucháča. 
Y interpretácii socialistickej súčasnej tvorby 
sa dostavili niektoré radostné výsledky. 
o ktor)•ch už bola reč vyššie a ktoré sú 
dôkazom horúceho vzťahu koncertných 
umelcov k tejto tvorbe. A tento vzťah je 
predpokladom presvedčivého, strhujúceho 
v)'konu dirigenta, sólistu alebo kolektívu. 
Pomer k dielu, spojený s trvalou, serióznou 
mneleckou prácou, priniesol zaslúžené úspe- . 
1•hy L. Slovákovi, T. Gašparkovi, M. Kari
novi, ~L Jelinkovi, Bratislavskému kvartetu 
a ďalším. - Sekcia veľmi starostlivo pripra
v ila oslavy 40. výročia založenia KSC po 
stránke programovej i organizačnej, na jmä 
v súvislosti s uvoľnením umelcov. Skoda, 
že sa toto lepšie nevyu:lilo zo strany poria
dateľských organizácií. 

Sekcia dokumentuje svoj bratský pome1' 
k yyspelým česk)rm koncertným umelcom 
spoločn)'mi vystúpenialni na akciách Sväzu 
slovenských skladateľov i na pôde sekcie. 
.\ kcic, akou bola prednáška dr. K. Risin
ger·a " Okienko do súčasnej českej komornej 
a sólistickej tvorby"", spojená s prehrávkou 
a výstavkou týchto diel, pomohla sloven
ským koncertn)rm umelcom sa orientovaf 
v českej tvorbe a rozšíriť repertoár. 
Odbočky Sväzu slovenských skladateľov 

pln ia predovšetkým kultúrno-politické úlohy 
SSS v rámci svojich krajov. Majú styk s po
litickýlni a štátnymi orgánmi kraja a spolu 
s ninú sa podieľajú na plnení úloh pri do-
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vršovani socialistickej kultúrnej revolúcie 
podľa pomerov a podmienok kra jov a okre
sov. Dosiaľ sa nezriadila odbočka pre Stre
doslovenský kraj, nakoľko v tomto kraji 
pôsobí málo členov Sväzu slovenských skla
dateľov. 

Mnohí členovia odbočiek sú zapojeni do 
práce v súboroch ĽUT, v Krajských výbo
roch socialistickej kultúry, v kultúrnopoli
tických akciách odbočiek (prednášky, bese
dy, koncertná a osvetová činnosť), v po
radných sboroch rôznych ustanovizni atď. 

Dobrou formou vzájomnej bratskej po
moci je družba medzi Západoslovenskou a 
Jul10moravskou odbočkou nášho sväzu. 
Doterajšie výsledky, ako výmena skúseností, 
výmenné koncerty z vlastnej tvorby v Brne 
a Bratislave, vzájomné poznávanie tvorby 
atď. dávajú dobrú perspektívu rozvinutiu 
tejto činnosti. 

Zo stručnej zprávy o činnosti Sväzu slo
venských skladateľov za tento rok vidno, 
že ideologicko-estetický, tvorivý, kultúrno
politick)• a organizačný záujem vyčerpáva 
nielen podstatu, ale i jednotlivosti proble
matiky rozvoja hudobného života u nás. 
ldť o početné, čo sa týka obsahu proble
matiky značne diferencované, dôležité úlohy, 
ktoré čakajú na riešenie. Prevažná čas( prí
slušníkov Sväzu slovenských skladateľov 
s umeleckým občianskym zanietením plni 
svoju vlasteneckú povinnosť na rozmanitých 
postoch rozvoja socialistickej kultúrnej re
volúcie. V budúcnosti pôjde o to, aby v 
týchto radoch stáli všetci umeleckí, vedeckí, 
kultúrni, osvetoví a pedagogickí pracovníci 
pôsobiaci v oblasti hudby u nás, ktorým 
leží na srdci kultúrny rozvoj nášho ľudu. 
Spoločnými silami všetkých to pôjde lepšie! 

O problémoch nášho koncertného života 
Máloktorá oblasť našej hudobnej kultúry 

prechádza v posledných rokoch takým búr
livým rozvojom ako koncertný život. De
centralizácia koncertného diania sa postup
ne s táva skutkom, pričom tento proces ne
prebieha tak, že by sa predtým existujúce 
koncertné podujatia rozdelili na väčší počet 
miest, ale sa vytvárajú nové centrá kon
certného diania a nastáva prudký vzrast 
koncertov na celom Slovensku. J e nepochyb
né, že rozmach koncertného života je fak
tom, ktorý znamená nesmierne veľa nielen 
pre obohatenie kultúrneho ruchu na vidieku, 
ale je tiež činiteľom, ktorý bude čoraz viac 
pôsobiť na v)•voj celej našej hudobnej kul
túry. Preto si problémy nášho koncertného 
života a · s nimi bezprostredne súvisiace 
otázky koncertného umenia vyžadujú po
zornos( a podporu zo strany všetkých pra
covníkov našej hudobnej kultúry. V ďalšom 
sa pokúsime upozorniť na tie otázky, ktoré 
sa nám javia v danom okamihu na jaktuál
nejšie. 

Odhliadnuc od Bratislavy, ktorej kon
certný život je pomerne bohatý a mnoho
tvárny, i keď nie bez problémov (doteraz 
sa nepodarilo získať pre komorné koncerty 
aostatočne širokú obec návštevníkov atď.) , 
donedävna chýbali nášmu vidieku také for
iuy kóncertného diania, ktoré by mu za
ručovali potrebnú sústavnosť a čo najväčší 

522 

spoločenský dosah. V poslednom čase sa 
však ukázalo, že takéto formy existujú a 
majú všetky predpoklady pre to, aby za
pustili na celom Slovensku korene. Máme 
ua mysli akciu výchovných koncertov pre 
školskú mládež, koncerty Hudobnej mláde
že pre dospievajúcich a podujatia Kruhov 
priateľov umenia pre dospelých. Tieto tri 
formy sú za terajšej situácie ideálnou zá
Jdadľlou pre všestranný rozvoj koncertného 
života na celom Slovensku, najmä ak si 
uvedomíme, koľko sa u nás v posledných 
rokoch urobilo preto, aby nielen vo väčších 
mestách, ale a j v nových sídliskách a fab
rických centrách existovali primerané kon
certné siene (iba v jednom sa zatiaľ nedo
siahol výraznejší obrat k lepšiemu - takmer 
nikde, ani v najmodernejších kultúrnych 
domoch, niet vyhovujúcich koncertných 
klavírov). 

Zo spomínaných troch foriem koncertného 
života na jhlbšie korene zapustili výchovné 
koncerty pre študujúcu mládež. Rozhodujúci 
podiel na tom, pravda, má veľkorysá pod
pora štá tnej správy. Výchovné koncerty sú 
dotované miliónovými čiastkami z prostried
kov, ktoré štátny rozpočet venuje na kultúr
ne ciele a aj z toho dôvodu je treba, aby 
sa im venovala maximálna starostlivosť. J e 
is te veľmi cenné, že čoskoro každý žiak 
našich všeobecnovzdelávacích škôl sa bude 

môc( zúčastniť v rámci školskej prípravy 
na hodnotných koncertných podujatiach. 
Doterajšie skúsenosti z výchovných kon
certov, ktoré sn zo skromných začiatkov 
rozvinuli v mohutnú akciu, sú znamenité. 
Na druhej strane sa však vynára mnoho 
problémov, ktoré suVJsJa predovšetkým 
s rozsiahlosťou tejto akcie. Ak sa ešte ne
dávno naši koncertní umelci mohli pono
sovať na nedostatok príležitostí verejne vy
stupovať, tak dnes sa vynára problém, ako 
zabezpečiť pre všetky výchovné koncerty 
kvalitn)•ch interpretov. J e pravda, že v)•
chovné koncerty samé o sebe nezaručujú 
umelcom rast najmä preto, že nevyžadujú 
iitúdium nového repertoáru. Nemálo nevy
jasnených otázok je aj v dramaturgii a 
celkovom zamerani výchovných koncertov. 
Z týchto dôvodov bude treba, aby práve 
tejto forme koncertného života sa venovala 
najväčšia pozornosť a aby sa ich uskutoč
Iiovanie sústavne sledovalo i v krajoch, 
pretože tam sú miestni pracovníci nel"'IL 
odkázaní sami na seba a nevedia dostatočne 
náročne riadiť celú akciu, ktorá svojím roz
sahom neraz prerastá ich sily. 

Hudobná mládež, určená mladým ľuďom 
z tovární, d ružstiev a úradov, na rozdiel od 

. českých kra jín, kde dosahuje veľmi pekné 
výsledky, sa na Slovensku rozbieha veľmi 
pomaly. SúV Ceskoslovenského sväzu mlá
deže, ktorý jn organizuje, až v tomto roku 
začal systematickejšie spolupracovať s kraj
skými a okresný mi výbormi na rozvíjaní 
tohto hnutia, pričom sa zdá, že ani teraz 
sa nedosiahne rozhodujúci obrat. Bolo by 
preto potrebné, aby sa do akcie Hudobná 
mládež vo väčšej miere zainteresovali štátne 
osvetové správy, Koncertná a divadelná 
kancelária i Sväz slovenských skladateľov. 

Tretia forma, Kruhy priateľov umenia, 
sa vďaka všestrannej podpore najmä zo 
strany SSS i porozumeniu zo strany Odboru 
pre školstvo a kultúru SNR ujíma v stále 
vt.čiiom počte miest a obcí, pričom už dnes 
činnosť týchto kruhov znamená pevnú zá
kladľíu koncertného života nielen v mestách 
ako sú Nitra, ale aj v nových priemyselných 
strediskách s novým poslucháčom - v Zia
ri nad Hronom, Humennom atď. Súdiac 
podľa doterajšieho vývoja akcie, netreba 
mať o jej budúcnosť obavy. Skôr by bolo 
potrebné využiť skúsenosti (najmä propa
gačné) pre rozvíjanie hnutia Hudobnej mlá
deže, ktorá má podobné poslanie i formy 
práce. 

Popri spomínaných troch formách sústre
ďuje sa koncertný život na Slovensku ešte 
"' jednom dJ·uhu podujati - hudobných 

festi, ·aloch. Popri už tradičnej Bratislavskej 
jari a festivale v Trenčianskych Tepliciach 
a Piešťanoch vyrástli v posledných rokoch 
festivaly v niekoľkých slovenských kúpeľ
ných mestách i väčších mestách (ich uspo
riadateľmi tu boli neraz Kruhy priateľov 
umenia). Náplň i úroveň týchto podujatí 
b)·,·a rôzna. Väčiiina je orientovaná na 
sprístupnenie kultúrnych hodnôt čo naj
širšiemu okruhu záujemcov a v tomto smere 
vykonala kus záslužnej práce. Na druhej 
sl~ane však treba priznať, že kritické pripo
mJCnky Petra Karvaša v jeho nedávnom 
článku v Kultúrnom živote plne platia 
pokiaľ ide o festivaly, ktoré majú ambície 
byť takýmito podujatiami v pravom zmysle 
slova, na prvom mieste o Bratislavskej jari. 
Nedostatok akejkoľvek dramaturgickej línie 
tohto "festivalu" sa kritizoval už veľakrát, 
doteraz sa však neurobilo nič preto, aby 
sa konečne dal tejto potenciálne veľmi cen
nej príležitosti zmysel. Dokiaľ zostane Bra
tislavská jar konglomerátom náhodne zdru
žovaných koncertov s rôznou úrovňou, jej 
existencia sa nijako neodrazí na rozkvete 
slovenského hudobného života. V kritických 
ohlasoch na doterajšie cykly Bratislavskej 
Jari sa objavilo veľa podnetných návrhov, 
ktoré by sa dali ľahko realizovať, no pre
dovšetkým by bolo treba, aby sa o náplň 
DJ staral kompetentný a dostatočnou prá
vomocou vybavený festivalový výbor, ktorý 
by jej vedel dať vhodnú náplň a organi
začne ju zavčasu zabezpečoval. Je síce 
pravda, že v záplave európskych festivalov 
je málo možností prísť s niečim novým, 
čo by zavážilo i v medzinárodných reláciách, 
no našej hudobnej kultúre by veľmi pros
pelo i to, keby sa dramaturgia BJ riadila 
našimi potrebami. Tak by napr. rozhodne 
holo treba využiť práve túto príležitosť ku 
konfrontácii našej súčasnej tvorby s najlep
šími dielami súčasných zahraničných maj
strov, poskytovať možnosť našim sólistom. 
aby práve v tomto rámci uvádzali nové, 
náročné diela atď. - Je len prirodzené, že 
treba venovať zv)•šenú pozornosť aj náplni 
ostatných festivalov a hudobných slávností 
a starostlivo uvážiť ich poslanie, možnosti 
a predpoklady a podľa toho náročne stano
viť ich program. 

Všetky doteraz spomínané formy kon
certného života na Slovensku majú (až na 
malé výnimky) špecifickú črtu v tom, že 
ich poslanie je v značnej miere výchovné -
sít určené novým poslucháčom, ktorí sa 
učia rozumieť rôznym žánrom hudobného 
umenia. Preto by malo byť samozrejmosťou, 
že sa problémy metód výchovných koncer-
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lov. vš~tkých drul1ov stanú predmetom sú
stavného skúmania, zovšeobecňovania získa
ných skúseností a hľadania nov-)•ch foriem 
č_innosti. V skutočnosti sa tý~to otázkam 
sy stematicky nevenuje nik (máme na mysli 
ich vedecké skúmanie a nie praktické vy
konávanie lektorskej práce). Bolo by preto 
n.anaj.v)•š užitočné, keby sa či už v Ústave 
hudobnej vedy SAV, Koncertnej a divadel
nej kancelárii alebo na Katedre hudobnej . 
vedy a výchovy FFUK vytvorilo pracovisko, 
orientované ·na problémy mimoškolskej hu
dôbn!lj vý.chovy. 

Už v úvode nášho príspevku sme spome
nuli, že rozvoj koncertného života na Slo
vensku je organicky spätý s rozkvetom náš
ho koncertného umenia. V posledných 
r.okoch slovenské koncertné umenie zazna
menalo nemálo aktív - spomeňme len akti
vitu, s akou sa takmer všetci naši koncertní 
umelci venujú propagácii súčasnej sloven
skej tvorby alebo radostný fakt, ako inicia
tívne sa zapojili do koncertov, určených 
novým poslucháčom - mládeži, pracujúcim 
v závodoch i na dedinách. Treba privítať 
i skutočnosť, že sa, dúfajme, už natrvalo 
:1 s rovnakými úspechmi v budúcnosti za
čínajú odstraňovať nedostatky, ktoré boli na 
niektorých úsekoch koncertného života. Má
mc na mysli napr. to, že už dlhší čas syste
maticky a s vynikajúcimi výsledkami pra
cuje ·Bratislavské kvarteto, ale tiež vznik 
a doterajšiu činnosť Slovenského komorného 
orchestra. Oba súbory pracujú na úrovni 
profesionálnych telies (i keď ešte nie za 
primeraných podmienok), bez ktorej nie je 
možný ustavičný umelecký vzostup. Zdá 
sa, že práve otázka zabezpečenia našich 
koncertných wnelcov tak, aby sa mohli ve
novať koncertnej činnosti ako svojmu hlav
nému poslaniu, je dnes jedným z ústredných 
problémov zvýšenia úrovne slovenského 
koncertného umenia. Mohlo by sa napríklad 
uvažovať, či by KDK nemohla trvale an
gažovať niekoľko sólistov-vokalistov i in
štrumentalistov, ktorým by sa takto dala 
možnosť sústavného umeleckého rastu. -
Pr:~ vda, to nie je jediná forma . Podobne by 
holo treba nájsť možnosť ako prehlbiť ume
lecké školenie najmä mladých, začínajúcich 
koncertných umelcov. J e napr. veľká škoda, 
:i:e až v poslednom čase sa začínajú využívať 
možnosti, ktoré posky tuje štúdium na so
vietskych umeleck)·ch školách. Pritom v cel-
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kovej starostlivosti o školenie mladých 
umelcov sme ďaleko pozadu za mnohými 
socialistickými krajinami, ktorých hudobná 
kultúra nie je taká vyspelá ako naša. Na
zdávame sa, že tento problém by bolo treba 
prednostne riešiť (spolu s opatreniami na 
zlepšenie práce nášho umeleckého školstva), 
pretože napriek mnohým pozitívnym faktom 
zostáva skutočnosťou, že úroveň nášho kon
certného umenia len celkom výnimočne do
sahuje svetovú špičku a zaostáva aj za ú rov
ňou českého koncertného umenia. Je chy
bou, že sa doteraz nevyvodili konkrétne 
dôsledky ani z faktu, že sa slovenské kon
certné umenie len slabo presadzuje na 
celoštátnych prehliadkach koncertného ume
nia, alebo že žiaci našich umeleckých škôl 
len zriedkavo dosahujú úrove1"í, oprávľíujúcu 
ich zúčastňovať sa na medzinárodných sú
ťažiach. Pravda, sú to boľavé problémy, 
ktoré nemožno vyriešiť naraz a ktoré iste 
majú mnoho príčin. Napriek tomu je však 
načase, aby sa začala otúzka zvýšenia úrov
ne slovenského koncertného umenia - má
me vžd y na mysli maximálne požiadavky, 
pretože inak to nie je možné - systematicky 
prerokúvať, a čo je ešte dôležitejšie, aby 
sa vytvárali všetky predpoklady pre pod
statné zlepšenie terajšieho stavu. 

Rozhodujúcim činiteľom v tejto situácii 
by mala byť Sekcia koncertných umelcov 
Sväzu slovenských skladateľov, povolaná na 
to, aby na odbornej platforme riešila otázky 
ideového a umeleckého rastu slovenských 
koncertných umelcov. To, pravda, predpo
kladá, že sa na jej práci zúčastní čo naj
širší kolektív umelcov, ktorý pomôže ve
deniu sekcie nájsť najúčinnejšie formy a 
metódy práce, primerané veľkým úlohám 
koncertného umenia v období, keď dovršu
jeme v)·stavhu socializmu a kladieme zá
klady komunistického spoločenského poriad
ku. 

Letmý pohľad na problémy slovenského 
koncertného života a koncertného umenia, 
pravda, nemohol ani len vymenovať všetky 
problémy. Tak napríklad nebola rozvinutá 
otúzka podielu ochotníckych umeleckých 
telies v koncertnom živote. Išlo nám o viac -
o upozornenie na aktuálnosť komplexu otá
zok, ktoré s hudobný m životom na Sloven
slm súvisia a o podni.etenie diskusie o tých
Lo otúzkach . 

L. Mokrý - R. Vane~; 

Košický hudobný život 
Prišiel koniec roka, prichodí nám teda 

rekap!tulov~ť _aj v oblasti hudobnej kultúry , 
čo nam prm1esol uplynulý rok v našom 
meste, prípadne v celom kraji. Pri hodno
tení hudobného života v Košiciach treba 
oveľa striktnejšie ako v iných mestách 
S':lvať požiadavku, aby slúžil uspokojova
nm umeleckých potrieb našich pracujúcich, 
lebo tu diktuje náhly rast hospodárskeho 
významu tohto mesta i celého k raja vďaka 
výstavbe Východoslovenský ch železiarní. Ak 
budeme spočiatku hovoriť o niektorých kla
doch, treba si vzápätí položiť otázku, či 
terajší stupeň rozvoja hudQbného života 
zodpovedá požiadavkám našej pracujúcej 
verejnosti. 

V minulosti sme dosť často kritizovali 
opernú dramaturgiu Státneho divadla v Ko
šiciach, ktoré patrí medzi popredné kultúrne 
inštitúcie východného Slovenska. Je radost
né, že v tomto prípade môžeme konštatovať 
isté zmeny k lepšiemu. Výber repertoáru 
je vyváženejší, urobili sa prvé krôčky pri 
výchove operného súboru k bližšiemu po
znaniu študovaných diel, v ojedinelých p rí
padoch dochádza i k väčšiemu populari
zovaniu a výchovnému zameraniu drama
turgickej práce formou využitia tlače, 
prednášok a podobne. Ak sa objavili prvé 
iskričky, je potrebné rozvinúť túto prácu 
oveľa cieľavedomejšie a p ri výbere reper
toáru nájsť ešte viac odvahy a pochopenia 
pre najživšiu opernú s1ičasnosť. Aj v oblasti 
koncertného života možno hovoriť, že svojou 
kvan titou vzrástol. Na koncertnom pódiu 
(zatiaľ ešte stále v starej koncer tnej sieni 
Slovan) sa objavili viacerí naši poprední 
i zahraniční umelci. Krajský podnik pre 
film, koncerty a estrády začal s niekoľkými 
cyklami výchovných koncertov pre mládež, 
ktoré sú dramaturgicky svedomite premysle
né a pripravené. Toto sú nesporne niektoré 
klady. Zodpovedá však súčasný stav v hu
dobnom živote Košíc naozaj kultúrnej po
trebe ? Kladná odpoveď na túto otázku by 
bola klamstvom alebo krátkozrakosťou a 
neschopnosťou zaujať kritický postoj. V Ko
šiciach by ste márne hľadali niektorú z od
bočiek umeleckých sväzov. Azda ich tu 
doteraz nezaložili? Ale áno, všetky umelecké 
sväzy ma jú v Košiciach svoje odbočky 
(niektoré už viac rokov), ktoré vykonávajú 
v mnohých prípadoch kus záslužnej orga
nizátorskej a umeleckej práce. No okrem 
Sväzu výtvarných umelcov, ktorý p richý
lila Krajská galéria, nemá a ni jeden sväz 

svoje miestnosti V takomto postavení je aj 
odbočka Sväzu slovenských skladateľov. A 
uii. vonkoncom sa nemôžu stretávať umelci 
rôznych sväzov a mnohí sa vzájomne ani 
nepoznajú. Nechcem sa šíriť o tejto zále
žitosti, veď je to dlhoročný problém. Ale 
k otvorenému problému na uzáver d ve otáz
ky: Ako môžu vykonávať umelecké sväzy 
svoje poslanie: byť ideovým, usmerňujúcim 
orgánom umeleckého, a teda a j hudobného 
života? Krajské orgány asi nepovažujú tento 
problém za dostatočne závažný. 

V hudobnom živote Košíc a v ďalších 
okresoch kra ja naozaj necítiť organizačnú 
ani ideovú koordinovanosť. Táto skutočnosť 
sa mi javí ako najpodstatnejší problém, kto
rý je hlavnou b rzdou úspešného rozvoja 
socialistickej kultúrnej revolúcie v tejto 
oblasti. Skutočnosti, ktor~ budem ďalej spo
mínať, to jasne dosvedčia. Hovorili sme 
o kvantitatívnom raste koncertného života, 
nemôžeme však hovoriť v tom istom zmysle 
o vzostupnej tendencii jeho kvality. Oproti 
minulý m sezónam podstatne klesol počet 
návštevnikov koncertov. Možno snáď súhla
siť s pracovnílwrn Parku kultúry a oddychu, 
ktorý si z toho vyvodil pohotový uzáver, že 
vraj Košičania nemajú dosť peňazí? Som si 
istý, že v tomto vôbec nie je podstata pro
blému. Na prvom mieste t reba dať koncert
nému životu cieľavedomú dramaturgiu. Nie 
je predsa možné, aby sa v repertoári kon
cCI·tov vynechávali celé historické skladateľ
ské obdobia, je potrebné vylúčiť náhodilosť, 
nebyť odkázaný výlučne na ponuku. Nie 
je správne napríklad programovať tri kla
vírne koncerty po sebe a pritom zabúdať 
na sólistov iných nástrojov, nemožno sa 
bezhlavo hnať za menami umelcov, ak za
hraniční sólisti nedosahujú v niektorých 
prípadoch ani úroveň tý ch, ktorí sú v Koši
ciach (klaviristky na poslednej KHJ). Tak 
isto je nesprávne programovať v predvečer 
koncertu v Sportovej hale tanečný orchester, 
lebo toto musí nepochybne znížiť návštev
nosť koncertu ; viaceré ďalšie nedostatky 
umeleckého či organizačného charakteru 
odradzujú návštevníkov. Nového návštev
níka ťažko získať do koncertnej siene, ale 
odradiť ho možno veľmi ľahko. Koľko sa 
už napríklad hovorilo a písalo o potrebe 
abonentných cyklov. Všetky tieto volania 
ostali však bez odozvy. A toto všetko sú 
ešte vždy len niektoré momenty, náprava 
ktor)·cl1 by ·však priniesla podsta tn)· znat 
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v koncertnom živote Košk, ale aj celého 
východného Slovenska. 

.Koncertný život vo Východoslovenskom 
kraji s veľkými okresnými mestami, zná
my mi kúpeľnými a rekreačnými stredis
kami bude možné rozvinúť do plnej šírky 
len v ted y, ke(ľ konečne vznikne tak dlho 
žiadaný Krajský symfonický orchester. 
V nascj •·cpublike m:íme 27 orchestrov, čo 
je Y Jll'iemere n a počet obyvateľov azda 
najviii:šic množstvo na celom svete. Pro
po•·•·ionálnosť ich rozloženia nie je však 
úmet·ná potrebám na celom území našej 
. vlast i, čo pociLuje najviac s tredné a vý
chodné SloYensko. Podalo sa už veľa n:í
vrhov. ako možno toto teleso zriadiť ; tieto 
návrhy vychádzali práve z radov členoY 
Sväzu slovensk,;,ch skladateľov. Veríme, že 
v blízkej bmh.;'cnosti, keď bude (po toľ
kých rokoch) ukončená v ýstavba Domu 
umenia, ktor)· má byť dôstojný m sídlom 
Krajského symfonického orchestra, dôjde aj 
k založeniu tohto nového symfonického te
lesa. 

. Už na začiatku tohto článku sme hovorili 
o nových kladných prvkoch v dramaturgii 
opery a baletu Státneho divadla v Koši
ciach. Treba sa ,·šak vážne zamyslieť o sú
časnom umeleckom stave v opernom súbore 
i . o jeho jcdnot.liv)·ch skupinách. Niektoré 
z premiér v uply nulom roku holi po hu
dobnej stránke hlboko pod pricmei"Om, na 
ktor)' sme boli zvyknutí v košickom divadle 
v minulosti (Rytierska balada, Zásnuby 
v klúštore, Predaná n evesta atď.) . U or
chesll·a, ktorý sa v minulosti veľmi čestne 
zhostil napríklad naštudovania Bega Baja-

zida, Krútt•avy , Don..t Juana a ďalších opier 
či baletov, je pi"Íamo zarážajúce, že preuka
zuje takú nepripravenosť ako v poslednom 
čase pri naštudovaní Predanej ne\'<'Sty. Ta
káto skutočnosť je ozaj veľmi bolestivá a 
nemožno jn mlčky obísť a ponechať vlast
nému osudu. Nechceme, pochopiteľne, obísť 
niektoré inscenácie (Hubička), kde sa oper
ný sú.bor po druhej stránke veľmi čestne 
v y•·o,·nal s požiadavkami tohto diela. No 
t,;'m viac sú nepochopiteľné značné rozdiely 
,; úrovni hudobného naštudovania. A do
konea aj 11 slušne pri pra vcncj p remiéry 
n~• st:'tva neskoršie pri reprízach značný po
kles úrovne hudobnej interpretácie. Nad 
touto ~kutočnostou sa treba zamyslieť . 

.Jes tntjú ešte viaceré problém y, ako sú 
napríklad vystúpenia malých hudobných 
a hudobno-slovných skupín, sprostredkova nú 
Krajský m podnikom, často odkázané na nie 
, ·žd y vhodnú ponuku . .Je to aj otázka čin
nosti zá,·odného klubu ROH pri VSZ a jeho 
,·hodného užh·ania pre pôsobenie hudobným 
umením nn pracujúcich tohto veľkého ro
diaceho sa kombin:'1tu. Záverom možno kon
statontť, že v hudobnom živote Košíc nastal 
síce v uply nulom roku v mnohom kvanti
tath·ny rast, no umelecká kvalita prinaj
Jilenej s tagnovala a v niektor)·ch prípadoch 
bola na nižšej úrovni v poron1aní s pred
chádzajúcimi rokmi. Preto b y holo potrebné 
v budúcnosti zamerať úsilie na kvalitatívny 
umeleck)' prelom, na cieľavedomé ideové 
u smeriio\·anie a vhodnú koordináciu hudob
Hého života v tejto oblasti. 

Ľu.bomir Cíž.eh 

Komunizmus potrebuje ľudí nielen vedechy, ro::;umovo presvedčených, ale 
súčasne hlboko a vášni~'O bojujúcich, dávajúcich celú svo ju mladú bytosť 
veci komunizmu. K tomu je potrebná i literatúra a ttmenie programaticky 
"-"yužívané v komunistickej výchove mládeže. . . 

Môžem e povedať s dobrým svedomím, že sme nášnm ľudu a na1mä mla
cleži otvorili široký prístup k umeniu.. Práve na mládeži môženw výrazne 
vidieť čo znamená socialistická kultúrna revolúcia, ako veľa. sa n nás od 

' zá.hladov zmenilo. 
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(Z referátu .Tifího I-l enclrycha " Otázky práce medzi mlá
dežou" preclneseného na zasadaní. OV KSC v dtíoch 
15.-17. nov embra 1961) 

.. 

Diskusia o experimente 

Vynaliezavosť a experiment . 

O experimente v hudbe sa často hovorí tak. akoby sme za experiment 
mali považovať každú tvorivú vynalicza,·osť , prekvapujúcu svojou novosťou, 
každé tvorivé nczvyčajnosti, vydoby té v zložitom procese a posúYajúce. hu· 
dobné myslenie z klieští zažitej konvencie. 

Zdá sa mi, že v týchto otázkach treba citlivo rozoznávať, ci hocijaký sm~lý 
tvorivý · čin je len logickým nadviazaním na doterajšiu kontinuitu, čiže ply
nulým rozvíjaním hudobn)rch vyjadrovacích možností, alebo sa tvorivý plán' . 
tvorcu púšťa do svetov neprebádan)·ch a qkosi v diaľke ohmatáva nov)' ma
teriál a. techniku. V prvom prípade ide o vynaliezavosť a len v druhom prípád1~ 
o· experiment. Podľa môjho názoru má vynaliezavosť podstatnejší· v~rznam . 
je pre náš predpokladaný v)·voj hudby osoznejšia, nestraší nebezpečenstvom : 
odtrhnutia od úloh súčasnej etapy kultúmej revolúcie, nevyvoláva nebez
pečenstvo pretrhnutého rozv íjania apercepčných schopností poslucháča. Vy
naliezavosť súčasne obsahuje všade prítomnú požiadavku neustrnúť na kon
vencii a schematizme. Požiadavka vynaliezavosti si nestavia obmedzujúce hra- · 
nice, hovorí o vynaliezavosti odtiaľ až potiaľ. Má však urč'ený svoj začia~ok, · 
t. j. isté nadviazanie na prebojov{n·ané a najlepšie v);sledky, uzákonené v die- · 
lach. · . 

Zastávam názor, že u nás je · lepšie hov01·iť o v ynaliezavosti ako o · experi- : 
mente. V pojme vynaliezavosť je zachovaná kontinuita a súčasne obsiaqnutú 
nevyhnutná požiadavka stáleho pohľadu vpred. Y náplni slova experiment ' 
cítim vyvodenie uzáverov z nov)rch pt·edpokladov a podmienok, niečo, čo je ; 
odtrhnuté od doterajšieho vývoja, niečo, čo sa pov yšuje nad pozitíva doteraz··· 
vykonanej .práce. : ' · ' · 

Myslím, že správnu odpoveď tu dáva aj naša tvorba. I v dielach v mno
hých smeroch "nových" ide o rozvíjanie a vynaliezavosť. Predstavme si v tejto 
chvíli napr. Kardošovu " Hrdinskú baladu" . To nové v nej a to nové, čo 
prináša do celej našej tvorby, je vlastne len nov)·m domyslením vecí pripra
vených z mnohých predchádzajúcich diel. Dokonca i dielo, ktoré je v našej 
slovenskej súčasnosti vôbec "najsmelšie", Bázlikova " Hudba pre husle a 
orchester", nie je experimentom, a to dokonca ani v tedy, keď au tor má pre 
dielo svoj · vlastný osobitný výklad. Je to rozvinutie vecí do istej mi.ery JJI'i
pravených v našom v)r,·oj i, dielo, ktoré sa vždy upokojuje do pevných to
nálnych pilierov. Experimentom je azda Zeljenkova elektronická ·filmovú 
hudba, mčená pre zdáštne psychické nuansy z minulej vojny, tvorenú 
v skromných technických podmienkach televízie a rozhlasu. Podstatnejšie 
detaily však o tejho hudbe neviem. 

V pojme vynaliezavosti je nevyhnutne obsiahnut)' pocit spoločenskej zá
väznosti. Cítiť v ľíom rešpektovanú dialektiku doby - nevylučuje estetick{~ 
normy, ku · ktorým sa dospelo a ich platnosť ešte neiastarala. Experiment 
má pŕe mňa . v'ždy nádych fyzíky, kde sa s racionálnou presnosťou študuje 
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proces, ale v rámci zaslepenosti proces1;1 sa ne~~sia rešpe~tovať súvislosti, na 
ktorých spočíva spoločenskosť diela a !e~o s~c!alna funkcia: 

Aby čitateľ správne ro~umel. ~evyluc~Jem _ucelnos~ e:cperu~~~tu, ale upred
nostňujem proces vynaliezavosti, kt~ry,_ zda sa m~, Ide ~li~sie k podstate 
celého konulomerátu problémov, spoJenych s rozVOJOm naseJ hudby v pod-

b • 

mienkach našej spoločnosti. 
Zdenko Nováček 

Za experiment 

Chcete vedieť môj názor na experiment, na zdravé exper~mentovani~ 
v umení? Som za každý experiment, za každé experimentovame v oblasti 
formotvorných prostriedkov, pokiaľ vychádzajú z nových obsahových kvalít, 
7.: nových skutočností, ktoré posunujú .náš. ži~ot ~opredu.. • v 

Som vždy za taký experiment, ktor~ prmása m~č~ nove, zdrave a vseľ~vdsk7 
prospešné. Som vždy za taký experiment, ktory Je VOJ?re? vdobre uv~zeny, . 
do detailov premyslený a rodí sa a zrodí z odporu proti mecomu staremu a 
dožívajúcemu. Som toho n~meniteľ?ého _ná~or~, že nov~ kvality prináša len 
taký experiment, čo sa zrodil v mysli tvoriVeJ diel~e veľ~eho_ ~.zreleho _umelca, 
ktorého ingénium sa inšpiruje novými obsahovými kvalitami z1vota a Jeho bu
dúcnosti. Existujú síce aj tzv. "experimentíky", len s určit~i malými ~yali
tami, ktoré neprinášajú v zásade nové. mom.enty do ~mema, no p_o .urCito~ 
čase sa kvantita kvality týchto experimentikov mem na opravdtvu veľku 
kvalitu. Príkladov v histórii umenia je nadostač. . . 

V našej hudbe ozaj treba veľa a od~ážne exper~:ntovať - 1 ~~ ce~u 
okamžitého neúspechu. No platne ~xperimentov_ať . moze - a t~ op.aťv• zdo
razňujem - len veľký, zrelý, na výske doby st:OJaCI umelec, ktory m3: siroko 
otvorené oči: nestratil spojenie s ľudom, so SVOJOU rodnou zemou a pritom sa 
vie snivo zahľadieť do jej slávnej budúcnosti. 
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Dezider Kardoš 

Sila sovietskej literatúry a umenia, metóda socialistického re~~izmu je v ~?.m, 
že pravdivo zobrazuje to, čo je v s~:utočnosti hlavné ~ ro:;:ho~u1uce. Za ter'!fSI~h 
podmienok treba venova( dôkladnú po:;ornost estetrcke1 v ychove, ":ytvaramu 
umeleckého vkusu u všetkých sovietskych ľudí, v yhlási( ro:;hodný bo1 nevkusu, 
nech sa prejavuje v čomkolvek --;, vo form?listi~~ých nálad~h al~bo v malo· 
meštiackych predstavách o " krásne. v ~mem,. v .• zz_v~te, v sposobe zr-:ota. ._ 

Najkrajšia je práca človeka, a met usla_chtzlefSef ulohy, ako. ~ravdwl? uka~a~ 
nového človeka, pracovníka, bohatstvo 1eho ~uchovnych. zau1mov, 1e_ho bo1 
proti starému, proti všetkému, čo dožilo svo/ vek. ~uszme da~ ~ovz~tsk!!m 
tuďom diela, ktoré ich zaujmú, ktoré im ukážu romantiku. ko_m~mst~eke1 prace 
a budú v nich vychovávať iniciatívu a vytrvalosť, aby doszahlt crel. 

(Z referátu N. S. Chruščova na XXII. sjazde KSSSi 

Nové dielo Dmitrija Sostakoviča 
(Písané pre Slovenskú hudbu) 

Ako každé nové dielo vynikajúceho súčasného skladateľa, tak aj XII. sym
fónia Dmitrija Sostakoviča sa bude často analyzovať a študovať s partitúrou 
v ruke. Zatiaľ sa môžem s čitateľmi podeliť len s prvými bezprostrednými 
dojmami z jej prvého predvedenia v Moskve. 

XII. symfóniu dokončil Dmitrij Sostakovič v auguste t. r. a JeJ premiera 
sa uskutočnila 1. októbra t. r . v Leningrade v interpretácii Leningradskej 
filharmónie pod vedením Jevgenija Mravinského. (Stalo sa už akousi tradíciou, 
že premiéry nových skladieb Dmitrija Sostakoviča sa uskutočňujú v meste 
Leninovom.) Moskovská premiéra bola 15. októbra. Vynikajúcim spôsoqom 
ju interpretoval Státny symfonický orchester SSSR s dirigentom Konstantinom 
Ivanovom. 

XII. symfónia "1917 rok" (op. 112, d mol) je venovaná pamiatke Vladimíra 
Iľjiča Lenina, je úzko spätá so skladateľovou XL symfóniou, venovanou re
volúcii 1905 - "generálnej skúške" Veľkého októbra. Novú symfóniu možno 
chápať ako pokračovanie a rozvíjanie koncepcie i umeleckých obrazov XL 
symfónie. Na rozdiel od XL symfónie, ktorá v prevažnej miere buduje na 
sujete s vynikajúcim uplatnením ilustračného princípu, nová symfónia sa 
vyznačuje - ak možno tak povedať - hlbším umeleckým zovšeobecnením. 
Jej programovosť má zvláštny charakter. Hoci aj tu majú jednotlivé časti 
programové názvy - Revolučný Petrohrad, Povodeň, Aurora, Zore ľudstva -
ilustratívnosť v nej ustupuje. Skladateľ, inšpirovaný veľkými historickými 
udalosťami, snaží sa prostredníctvom svojho veľkého umenia rozprávať o svo
jich myšlienkach, citoch a zážitkoch. Treba sa hlboko zamýšľať, treba silne 
cítiť, treba žiť životom národa, vidiaceho jasnú zoru úsvitu, a konečne treba 
tak ovládať kompozičné majstrovstvo, ako ho ovláda skladateľ, aby holo 
možné vytvoriť dielo podobné XII. symfónii, ktorá je skutočne dôstojným 
darom XXII. sjazdu KSSS. 

Pri počúvaní tejto symfónie poslucháč obdivuje skladateľovu obrovskú 
schopnosť, s akou kombinuje epický, mužný začiatok s lyrikou a hlboko 
subjektívnymi zážitkami, ako jednoducho a pritom tak výrazne hovorí o naj
väčších udalostiach v histórii ľudstva, a čo je zvlášť dôležité - ako ľudsky to 
hovorí. 

Všetky vety symfónie tvoria jeden celok. Poslucháča uchvacuje táto ne
prerušená línia, ktorá nastupuje drsným pátosom vzbúreného revolučného ná
roda, pokračuje bojom i zamyslením sa až k jasnej apoteóze, preniknutej vie
rou vo víťazstvo pravdy a šťastia národa. 

Jedinečnosť symfónie je podmienená jej dramaturgickou stavbou i tema
·tir.kým materiálom, ktorý sa ustavične rozvíja a vyrastá z umeleckých obrazov. 
V celej symfónii prevládajú dve základné témy prvej časti - prvá rozhodná 
a mužná, druhá široko rozospievaná; obidve témy sú poznačené ruským 
koloritom, ktorý určuje ústrojenstvo celej hudby. 

Tieto sa objavujú i v ďalších častiach symfónie, takže si ich poslucháč veľmi 
rýchle osvojí. Môže ich poznať už aj z posledných Sostakovičových diel, po
dobne ako jeho obľúbený motív d-es-c-h, ktorému Sostakovič vie dať vždy 
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in)· charakter, zodpo,·cdajúci umeleckému obl'Uzu. :\iet lu síce citátov, no takto 
postupne vznikajú non! intonácie re,·olučn)·ch. piesní. 

Je zaujíma,·é, že na rozdiel od inS•ch ·symfónií sa xn. symfónia zacma 
en e rgic~),~n ~ r~'chlym allegrom, ktoré pt·edchádza kr:'l~ky úvod, prcdnášaný 
Yi·otončelami n kontrabasmi a ktor)r pokračuje Y dychových nástrojuch. 

' .,Povodelí': - dn1hú časť symfónie, možno chápať ako hlboké zamyslenie, 
; no. vôbec nie pasívne, a le plné mužnosti a Yófo,·ej sústredenosti, pre
k~· J ntjúce )~Tizmom a úprimn~·m nadšením. Tretia cast: - ,.Aurora·' 
j a\·í sa ilko ~cnlrum dramati ckého cyklu. J e plnú Yzntchu a energte. 

' Celkom organicky v nej zaznte, ·a spevnú téma pt·vej časti, no tento
raz drsne prednášaná pozaunami. Finále nevyznieva ako apoteóza, ale 
ako pochopiteľná súvaha Yšetkého dianja. (Y ľiom sú maj strovsky spracované 
témy prvSrch dvoch častí.) J e '" iiom vsak stelesnená heroická minulost strany 
i jej šťastná budúcnost a je osla YO ll t \'Orcov nového. sCustného života. Láskou 
k C!OYeku, národu a k žiVOtU je prep]11 CJ1t' 110\'é di e]o Wfkého SOvietskeho 
umelca a č] o,·eka Dmitrija Sostako,·iča. 

L. S. Ginzburg 

Z O L T .\.X ll 1\ .\ B 1· S S A Y 

Korešpondencia F. Liszta s hudobnými činiteľmi na Slovensku 

l.iszto,· yzfah k SJo, ·ensku osvetfujú YJa
,.,..,.,. dodnPs zacho,·ané píso1rulé p ramen<'. 
.l,• to jednak jeho korešpondencia s rodinou 
Z:unojsk~·ch, jednak list Tadeo,ri P rileszké· 

· mu a konccnc počet né písomnosti z pozo
stalosli Júna Batku. 

Jedna YCt,·a starej poľskej rodiny Zamoj
sk\·eh sa usadiln začiatkom 19. storočia na 

.s t;" ·cnsku a žila blízko Trnnv,· v Brcsto
,·anoch . Ocltinflo p o<'húdza l:ud;11i ln Zamoj· 

· ska ('1829-1889), ktorá ~a s tala dobrou 
ld :l\·iristkou a p lodn ou skladat eľkou. Xeskôr 
sa ':·dala za !!•·ófa Gizyckého a žila na 
jeho s tatku " S t:wom K onsta nty nove p ri 
l:,·o, ·e. S Lisztom sa zoznúmila prostred
uírtvom Hohcnloh c-\ VillgensteinoYcj, cl céry 
1-;n,·olíny Wittgcns teino,·ej , Lisztovcj pria
t .. fky . \' salóne i\'f{u·ic \Viugensteinovej vo 
\' icd ni easto nach lidza me Liszta i Zamojskú, 
, . t)·ch časoch Liszt na,·števoYal a j rodinu 
Zamojsk )·ch v ich viedenskom by te.1 Y Bres
tm·anoch. kde sa 1: udnúla Zam ojska len 
Zl'iPd knkc rl y zdržovala, ju Liszt n enavštívil. 

l Alžbeta Z:unojsl;a-\\'ielopolská, praneter 
r.udmily Zamojskej v Bratislave-Petržalke, 
< losiaľ opatJ·uj<• klti\' Ír. na ktorom údajne 
lu·a l Franz Liszt. 

[)30 

Zamojska Sa castejšic písomne obracala 
na Liszta n žiadn la od n eh o posudok o svo
jid t skladbách. Z korešpondencie sn zacho· 
valo 7 \·lastnoručn,·ch listov F 1·anza Liszta 
z roko, · J871- t88Ó. :u!.·cso,·a n\·ch I:udmile 
C izyckej-Zam ojsk ej, a niekoľko Lisztových 
ntkopisn)-ch nôt, ktoré s ú Z\'ličša Lisztom 
npraYené a p rPpísané skladby Zamojskej. 

:'i iektoré klavírn e skladb~' Zamojskej 
(Puszta-\ Vehmuth, Dumka, . \ Í•· C'Osaque) 
L iszt doplnil a odpísal, posudok o iných 
(Uhorskú rapsóclia. Sonáta e m ol) však takt
ne, ale ka tego1·icky odmietol. :'iiek toré sklad
hy Liszt odpol'lu'al s,·oj mu vydavateľ ovi 
Kahntovi a tie u n eho aj vyšli. V listor.h 
zaobalene pod{l\·a svoju v)•stižnú mienku 
o d ile tant sk )·ch pn'tcnch Zamojskej n snaží 
sa taktne zbaYif tejto obCažncj spoločenskej 
po,·i nnosti. 

Korešpondencia sa v iedla po fra ncúzsk y. 
Listy a noty sa t. č. čiastočne nachádzajú 
u .\ lzbc ty Zamojskcj-Wiclopolskej, čiastočne 
, . Stá tnom slovenskom arch íYe \' Dmtisla
vc.2 

~ Pod •·obn )• rozbor ko 1·ešpondencic a skla
dieb Yiď , . m ojon1 člúnku: Nczn{une listy 
Fra nza Liszta na Slovensku, IIudobnoYedné 
št údie \'. Slovenskú akadém ie Yiecl. Bra
tisla,·a t 959. 

Dalsim zaujín•a,·\ ·m doJd.adom Lisztov\·eh 
n:fahov k Slo\'en~ku je jeho list, pis;ný 
3. marca 1851 z \Ycimaru TacleoYi ·Pril csz
kému. Tento list. podľa zprúvy bra tislav 
ského časopistl L:j Hh·ek z 5. n ovembra 
1939 sa nachádzal \' piešťanskom múzeu a ko 
YlastníctYo piešťanskej muzcálnť'j spoloč
nosti. T. č. je list nezvestn)·. 

Tadeus Púleszky (1826-1.895) je ~ lovcn· 
ského p ôvodu (P rílesk )r), p och{ul/.a z veľ · 
kých J a Jlíko,·iec pri Nitre. Bol po,lnr·húi'o"' 
b ratislavskej akadénúe a urcit\' {·as notá· 
1·om Brat·islnvskcj župy. Keskôr: bol p oslan
com mesta Bratislavy i krajinski·m poslan· 
c·om za stupa ,·sk)· okres. Hoku 1851 sa 
s pojil s cigúnskou kapelou Kálclózdy ho. k to· 
rú úspešne Yystupovala a j v cudzine. Pt·i 
istej príležitosti chcel Liszt, k tot·ý sa veľmi 
<>duše,·twYal za cigánsku hudbu, túto ka
pelu \'O \Ycimarc poču(. 

Podľa cit. noYinovej zrwú,·~· Gézu r.ercn 
dayho je list písan~· p o francúzsk~·. Clrm oL 
ho uYúdza v maď ars kom preklade. Lis t 
\')'stižnc d oku me ntuje L iszto,·o nadšenie za 
cigúnsku hudbu, ktorú rád , :·hfad{l\·al p r·i 
lwždej ]ll'ílcžitosli. Aj v Bratisla,·p j u čas· 
lejšie počúYnl, ta k sa zacho,·ali zp•·r.,·~· napr. 
o tom, že ešte roku 1885 po kon<'ť'l'l e .\nto· 
na Hubinsteina Liszt i RuJ) instein s ,·efk \·m 
zúujmom sledovali h udbu Olťthovej cig~n· 
sk ej kapely p•·i \ 'C<'c•·i u Palug~·ayho ( t<'mjši 
Carlton). 

Kajpočct nejsic p ramene, t~·kajl•cc sa vzia
ho,· F ran za Liszta k Slo,·ensk u, sa zaclro,·ali 
v pozosta losti po bratislaYskom archivárovi 
.J{uJo\·i ~epormLkovi Datkovi.3 Balka bol 
veľkým ctit eľom Liszta a jeho hudby a 
úspešne p rcsadzo,·a l nielen jeh o časté vystu. 
povania v Bl'tllislaYe, ktoré vždy znamenali 
mimoriadnn uda lost' \' bratislaYskom hu· 
dobnom žiYotc, ale aj prcd,·údzan ie Liszto
vých d iel, čo pri ich pokrokoYosti a p rieboj
nosti narúžalo občas na značné Ca:7.kosti. 

Z týchto yzfalro,· sa med zi Lisztom a 
Batkom časom Yyvi nul u rt·it)· priat t• f sk~' 
pomer. Liszt sa \'O všetk~·rh záláitost iach, 
tý kajúcich sa Bratis(a,·y, obracal n a Ba tkn. 
Oznamoval m u s,·ojc náYšte,:· a Balka nm 
obstarúval uhy ton1nic. pripraYo\·al prípadné 
Yystupovanjc. ;\[ imo toho u neho aleb o 
v domácnosti jeho sestry Antónie Liszt 
Yždy našiel intí mne, a predsa ži,·é pi'Os lrc
dic. 

3 Zivotopisn é dáta J . Batku Yiď " ju
bilejnej zpráve "Ján Nepomuk Ratka", Slo· 
, ·cnskú hudba 1957, str. 292. 

Llsztov lis t Balkovl 

Batka tl mocil Liszto~·i priania bratislaY
,kcj ,·e rcjnosti ohTadne usporiadania kon· 
c·c••· to,·. ako aj potrebu častej finančnej po
lltoC' i pre Ci•·kc,rn)· h udobn)' spolok a lebo 
pre Fond llummeloYho pomníka. LiszL tým
l o ualiclun·ým žiadostiam vždy ochotne vy
l•o,·el a , .o s\·ojom yzncšcnom srdci stále 
•·ít ll Yoči BratislaYc určitý nevyrOYnan)' dlh 
za svoj úspešný koncert " roku 1820. 

Liszt ~ i Batku necenil iba ako človeka, 
na kto •·ého sa mohol spoľahnúť pri Yyba
\'O\'IIIJÍ sYoj if'h zúlcžitostí. Jeho skúsenému 
oku ucusicl v)·znam Batku ako hudobného 
kl-i tika a spisovatefa, jeho nodcná hudobná 
intuícia, jeho pokrokové zm)·šfanie. Ved el, 
z<· j<•:10 postoj k noYoromantickcj hudbe je 
lleO!'h\'!•jn~· a ZC je jedn)·m Z neohrozených 
hojo, ·níko,· za novú hudbu, za nové u menie•. 

\ ' Ba tko,·ej pozostalosti celné m iesto za
ujíma jeho korešpondencia s Lisztom. Obsa
h uje 21 pôvodn~'ch lislo,·, adresovaných Bat
ko,·i z rokO\· 1873- 1886, kópie 9 lis lo ,·, 
písaných v r . 1883- 1886 Batkovcj sestre 
Antónii (podľa LisztoYho oslovenia .. Sorel-
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Ie"), 5 pôvodných listov a 1 kópiu z r. 
1872-1873 kapelníkovi dómu Karlovi 
Mayrber·gerovi, 1 list (kópiu) z roku 1884 
spolku "Pressburger Liedertafel", 1 list z r. 
1884 biskupovi Heillerovi a clva listy z r. 
1869-1870 bratislavskému nakladateľovi F. 
J . Schindlerovi. - Korešpondencia je ne
mecká, Sorclle písané listy sú francúzske. 

Najs taršou časťou korešpondencie sú listy, 
ktoré Liszt napísal Schindlerovi o svojej 
skladbe ("Ungarischer Geschwindmarsch" -
Uhorský rýchly pochod) pre zbierku "Die 
ôsterreichisch-ungarische Ca pelle." 

Dalšia séria listov je adresovaná Karlovi 
Mayrbergerovi, kapelníkovi dómu a diri
gentovi Cirkevného hudobného spolku. 
1\Iayrberger bol horlivým propagátorom a 
interpretom Lisztovej hudby. Pod jeho ener
gickou taktovkou zažila Bratislava nejednu 
vzácnu premiéru viacer)·ch Lisztových veľ• 
kých diel. 

Liszt v týchto listoch oznamuje l\fayrber
gerovi svoje zamýš[ané návštevy v Bratisla
ve v súvislosti s predvedením svojej Ostri
homskej omše a žiada ubytovanie v obľú
benom hoteli k "Zelenému stromu" (potom 
Palugyay, teraz Carlton). Neskoršie obstará
val Lisztovi tieto priateľské služby Batka. 

V korešpondencii sa Liszt podrobne za
oberá Mayrbergerovou tvorbou, menovite 
jeho hudbou k tragédii "Yrsa" a operou 
"Melusina". Významné sú pritom Lisztove 
slová o operách, ktoré vychádzajú súčasne 
vedľa Wagnerových diel, a jeho kritické 
stanovisko, ktorým zamieta všetku tvorbu, 
pokiaľ neprináša niečo skutočne nové a 
mimoriadne. 

V po7.ostalosti nasleduje bohatá skupina 
listov, ktoré písal Liszt v rokoch 1873-1886 
Jánovi Batkovi. Liszt v nich píše o svo
jich dielach, ktoré majú byť alebo boli 

v Bratislave predvádzané, ako aj o niekto
rých zaujímavých udalostiach z vlastného 
života. 

Uznanlivo spomína napr. predvedenie 
Ostrihomskej omše, Korunovačnej omše a 
Legendy o sv. Alžbete v Bratislave. Odrádza 
Bratislavčanov od predvádzania symfonickej 
básne "Hungária" a "Prométeových sborov" 
a odporúča predviesť Schubertov Pochod 
v svojej inštrumentácii a Slnečný hymnus, 
ktorého 1 exemplár zasiela s vlastnoručným 
venovaním Batko,':i. 

Dakuje Batkovi za výstižnú kritiku Dan
teovskej symfónie. Vychvaľuje svoju žiačku 
Menterovú, s ktorou koncertoval v Bratisla
ve. Podľa Lisztových slov zachránila vo 
Viedni jeho Kla\<irny koncert Es dur, ktorý 
llanslickova kritika temer znemožnila. 

Svojim blízkym v Bratislave sa Liszt 
snažil vyjadriť uznanie a vďačnosť. Tak ve
noval svoju fotografiu okrem Batko"; jeho 
prostrednictvom aj Ferdinandovi Kitzinge
rovi, kapelníkovi spevokolu "Pressburger 
Liedertafel", dirigentovi Cirkevného hudob
ného spolku Thiard-Laforestovi (i\Iayrber
gerovmu nástupcovi) a speváčke Fanny Ko
vátsovej. 

Z celej Lisztovej korešpondencie s Batkom 
priam s:}la priateľský vzťah k Batkovi a 
starostlivosť o hudobný život Bratislavy. 

Dalšia časť Lisztovej korešpondencie v 
Batkovej pozostalosti je menej zaujímavú. 
Jeho listy, adresované biskupovi He_illerovi 
a Batkovej sestre Antónii BntkoveJ, vyd. 
Czechovej ("Sorellc"), sú zväčša konvenčné, 
Liszt v nich oslr"tUje obratnosťou svojho pe· 
ra, spoločenského vystupovania a v tipu. . 

Liszt, ako každý génius, bol veľký al 
v maličkostiach. I jeho drobná korešpon
dencia nesie pečať veľkého človeka, ktorý 
všade rozsieval dobro a krásu. 

Spolupracovníkom, odberateľom a všetkým priaznivcom želáme 
v novom rohu. ~·ela osobných i tvorivých úspechov. 

Redakcia 
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ZDENKA BOKESOVA 

Beethovenov vzťah k Bratislave 

Y priebehu posledných rokov sa rôzne 
ži,·otné jubileá skladateľov minulých storočí, 
ktorí žili vo Viedni alebo v Budapešti, stali 
príležitosťou, aby sme si pripamätali aj ich 
vzťah k Bratislave. Každá takúto príležitosť 
je vždy potvrdením vysokej úrovne hudob
ného života v Bratislave v období dvoch 
minulých storočí. 

Prinášam niekoľko ďalších poznatkov, 
ktoré svedčia, že Ludwig van Beethoven 
udržiaval styky s hudobnou Bratislavou ; 
lo je známe, ale je zaujímavejšie, že bra
tislavskí hudobníci mali o Beethovena ve[ký 
záujem a vážili si ho. 

Dlla 7. aprí.la 1795 priniesli Pressburger 
Zeitung zprávu o d voch koncertoch vo Vied
ni, ktoré boli v dňoch 29. a 30. marca; ich 
výnos sa venoval vdovám a sirotám po 
zomrelých členoch Spoločnosti hudobných 
umelcov. "Na prvom z týchto koncertov 
(alw vložené čislo) predniesol slávny pán 
Lud<Vig van Beethoven celkom nový, ním 
:ložený klavírny koncert, .ktorý získal velký 
ohlas u obecenstva", píše sa v Pressburger 
:lf'itung. Táto zpráva je preto zaujímavá, že 
iná tlač · o tomto koncerte nepísala. Musel 
ju teda napísať niekto z Bratislavy, kto bol 
na koncerte zainteresoYaný a všimol si 
Bnethovenovo dielo ako výnimočný ume
lecký prejav alebo Beethovenovu prácu už 
poznal. Ináč by nebol pomenoval Beethove
na "slávnym". Maďarský hudobný vedec 
1\Iajor E rvin v čh\nku " Beethoven zené
jének dialektikus nyeh ·ezete" (Oj Zenei 
Szemle 1952 III) na tento referát v Press
burger Zeitung tiež upozorľiuje a hovorí 
o ňom, že je to p rvá zpráva o Beethovenovi, 
ktorá vyšla v ul10rskej tlači. 

Beethoven vtedy dvadsaťpäťročný, bol 
len tretí rok vo Viedni, kam prišiel z rod
ného Bonnu na štúdiá hudobnej skladby. 
Do Viedne prišiel ako pokrokový človek, 
nadšen)• revolučnými činmi vo Francúzsku. 
Preto si hľadal priateľov nielen medzi umel
cami, ale aj medzi tými, ktorí boli myšlien
kove orientovaní na francúzsku revolúciu. 
V týchto rokoch sa viedenskú v láda usilo
vala potlačiť jakobínske hnutie v monarchii, 
čo aj uskutočnila policajn)•m zabezpečením 
početných členov viedenského Spolku de· 

. mokratov, z ktorých v r . 1795 osemnásť 

postavila pred -súd a popra";la. Mlaclému 
Dcethovenovi hovorili na cisárskom <Ífore 
"demokrat", čo znamená, že sa so svojím 

zmýšľaním vo Viedni netajil. Vládnúca 
šf ach ta mala k nemu rezervovaný vzťah. 
Zaujímavé je, že v Pressburger Zeitung sa 
o Beethovenovi v týchto časoch písalo a že 
sn o iíom v referáte tak pochvalne vyjad
rujú. 

V r. 179G uskutočnil Beethoven kon
certné turné po Európe. Najprv koncertoval 
v Prahe, kam cestoval z Viedne s grófom 
Lichnovským, potom v Berlíne, v Drážďa
noch, Lipsku a Norimbergu. Koncom roku 
1796, a to 23. novembra koncertoval v Bra
tislave. Beethoven pricestoval do Bratislavy 
skór. Napríklad už 19. novembra bol Beet
hoven v Bratislave, lebo toho dr'\a písal 
do Viedne svojmu priateľovi Johannovi 
Andreo,; Streicherovi, ktorý sa priženil do 
rodiny známeho výrobcu klavírov J. A. 
Steina a sám sa zaoberal výrobou klavírov. 
Bf'ethoven mu píše : "1\filý Streicher! Včera 
som dostal klavír a je naozaj výborný. 
Každý by ho chrel mať, no ja - luhal 
by som, keby som to nepriznal - nie; pre 
mňa je " pridobrý". Prečo? Nemám mož
nosť tvoriť na !"10m tóny. Ale nič si z toho 
nerol!.te a nie, že by ste už ďalej nechceli 
t:Jké'ťo klavíry vyrúbať; veď málo ľudí mú 
toľko "raplov" ako ja. V stredu 23. t. m. 
mám akadémiu. Veľmi sa poteším, ak pri
cestuje Stein. l\fôže sa u mr'ía ubytovať. Ešte 
kým prišiel Vúš list, premýšľal som o tom, 
že by bolo dobre klavír predať: budem sa 
snažiť vyhovieť Vášmu želaniu. Milý Strei
cher! :\Inohokrát Vám ďakujem za Vašu 
ochotu a láskavosť a rád by som Vám ju 
opätoval. Yeľmi by ma tešilo, keby tu, ako 
aj všade inde, uznali výbornú kvalitu ni
stroja. Záleži mi na tom, aby ste ma mali 
radi a aby ste ma považovali za svojho 
milovaného priatef a. 

Beethoven 

Bratislava, 19. novembra 1796. 

(List podľa udania E. :\Iajora je uverej
nený v publikácii "Beethovens Letters in 
America, vydal D. G. Somrech, New York 
1927.) 

V drioch 6. novembra až 7. decembra 
1796 bola v Bratislave vefká udalosť, za
sadnutie Zemského snemu, tentoraz zvlášť 
dôstojne pripravené, pretože toto zasadnutie 
sa uskutočr'íovalo v roku, keď francúzska 
revolučná armáda začala prenikať do stred-
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nej Európy. Xestačilo, aby habsburskému 
domu oddaná tlač presvedčovala ľud o tom, 
že cisár je priateľom slobody ľudu, ale 
všetky akcie bolo potrebné uskutočr'íovať 
s náležitou okftzalos(ou ako prejav cisárovej 
moci. Preto bratisla,·ské zasadnutie Zem· 
ského snemu bolo veľkou politickou i ume
leckou udalos(ou a bolo uskutočnené za 
účasti poprednej mk{rskej šľacht ~ a V)"iO· 

kých úr-adníkov. V bratislavsk)•ch šľachtic
k)•ch palácoch sa teda na celý mesiac roz
prúdil rušný spoločenský život. Z hradu 
sa ozývali slávnostné salvy, omše v koru· 
novačnom chráme sa spájali s náročnými 
umeleckými progmmami, v meste sa hrali 
kantáty, intrúdy a koncertovali vojenské 
hudby, v bratislank)·ch di,·adl{tch sa m·á· 
dzali najlepšie di,·adelné hry a v šľachtic
kých salónoch bolo veľa príležitostí na kon
certy a bály. Koncerty boli najmä v oso
bitnej koncertnej sále v paláci grófa Pálffy
ho. Ytedy tu napríklad koncertoval Johann 
Xepomuk Hummel (8. l.) a huslista HoC
musicus Ignác Schuppanzigh (24. Xl.). Ich 
koncer-ty odzneli v Pálffyho koncertnej sále, 
ktorá bola pr-e Beethoveua zah·orená. Beet· 
hoven, demokrat, nebol poz)·vaný na oCi
ciálne dvorské podujatia. A gróf PáUfy mal 
voči nemu osobitné výhrady od čias jako· 
bínskeho procesu. Ešte veľa rokov po jako· 
bínskom procese odmietal Pálffy chodiť na 
koncerty, na progr·ame ktorých boli Beetho
,·enove diela. Osobná účasť Beetlto,·ena na 
oficiálnych umeleckých a kciách l)ratislav
ského snemu neprichádzala teda do úvahy. 
Je pravdepodobné, že akadémiu uskutočnil 
Beethoven v Bratislave za pomoci svojich 
priateľov z hudobného sveta . . \ že Beetho· 
venovi i jeho priateľom záležalo na uplat· 
není Beethovena, o tom svedčí a j snaha 
mať pre toto podujatie kvalitn)• nástroj. 

Ka rozhraní 18. a 19. storočia v Bra ti
slave pôsobilo veľa v iedensk)·ch hudobní
kov, najmä v di,·adlách, takže hudobné 
styky medzi Yiedrlou a Bratislavou boli 
bezprostredné a úprimné. Aj Beethoven mal 
v bratislavských orchestroch svojich priate
fov, ale mal ich aj medzí poprednými osoh· 
nosiami bra tislavského hudobn(•ho života. 
Uvediem len tr i z nich. l\"ajpo..:oruhodnej· 
ším zjavom hol Heinrich Klein, skladateľ, 
pedagóg n organista, ktor)· prišiE-l do Bra· 
tisla"-y už roku 1773 a posobil tu až do 
svojej smrti (1832). Bol učit cľtlm hudby 
v ústave šľachtičien a od roku 1796 pôsobil 
na Hlavnej normálnej škole, pracoval aj 
literárne. V časopise Leipziger Allgemeine 
i\Iusikzeitung uverejnil napríklad štúdiu 
I:ber Nntionaltäm:e in Ungaren a popisnú 
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štúdiu o sklenej harmonike, ktorú ~ám skon
štruoval. Bol členom Svédskej hudobnej 
akadémie v Stokholme, s ktorou udržiaval 
styky. Archivítr mesta Bratislavy Batka za
nechal zpránt, že Kleina zozn:lmil s Beel· 
hovenom istÝ kontrabasista Sebastiani a že 
Beethoven TÓeina v Bratislave navštevoval. 
Sebastiani bol veľmi dobrý hudobník a 
patril medzi Bcethovenov),eh pr·int'eľov. Do
klady o osobných stykoch Kleina s Beetho
,·enom sú však zachované až z neskorších 
čias. Prv~·m z nich je partitúra Beethove· 
novej Omše C dur, dielo 86, l..torá vyšla 
tlačou v r. 1812. Perom je v nPj napísané 
" llrn. prof. Klein in Pressburg - Beetho· 
ven". Tftlo par·t itúra bola do roku 1930 
, . Budapešti, ale cez druhú svetovú vojnu 
sa stratila. Druh)• doklad je z konverzač
ných zošito,· z r. 1819. Beethovenov priateľ 
OJi,·a skladateľ ovi v rozhovore napísal: 
" Prof. Klein z Bratislavy hol už dva razy 
u Yás a nenašiel Yás doma. Má záujem 
o veľkú sonátu a ho,·oril, že V ÍtS navštívi 
cšle raz." 

Okr·em Kleina mali významné postavenie 
v bratislavskom hudobnom živote František 
Tost, mestský hudobný riaditeľ, l:torý kom· 
pono,·al aj singspiely, a Johann Evangelist 
Fuss, skladateľ, dirigent a spisovateľ, ktorý 
študo,·al kompozíciu vo Yiedni (práve tak 
ako Beet.lto,·en) u Josepha Albrechtsbergera. 
Fuss p ísal viaceré hudobné drámy, ktoré 
sa s úspechom hrali. Umelecky spolupra
co,·al aj s básnikom a známym hercom 
Georgom F riedrichom Treitschekom, ktor)· 
pre Beethovena robil lil)reto k Fidéliovi. 
V rokoch 1814-1815 praco,·al Treitschek 
na librete k opere Romulus a o libreto sa 
zaujímali a j Fuss aj Beethoven a obidvaja 
skladatelia o tomto spolu rokovali. 

No nielen uvedení umelci udržiavali 
s Beethovenom styky, Beethoven aj z iných 
zdrojov vždy vedel, čo sa robí v hudobnej 
Bratislave. Osobitne treba vyzdvihnúť pô
sohenie Franza Xavera Kleinheinza v Bra· 
tislave, ktorý bol zamestnaný tiež u grófa 
Brunswika v Dolnej Krupej. S Beethove
nom hol tak hlboko spriatelený, že aj Beet
hovenove diela pripravoval do tlače. (Tieto 
s tyky medzi Beethovenom a Kleinheinzom 
sú v rokoch 1800- 1812.) Dôležité je aj pô· 
sobenie mladého nemeckého skladateľa Hein
richa Mnrschnera v Bratislave (1817-1822). 
Prišiel do Bratislavy priamo z Viedne od 
svojho učiteľa Beethovena a stal sa domá· 
cim učiteľom hudby u grófa Johanna Ne
pomuka Zichyho, príbuzného rodiny grófa 
I<eglewicha, s ktorou zase udržiaval pria-
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teľské styky Beethoven. :\Iarschner si Beet· 
hovena veľmi ctil. 

Medzi bratislavskou šľachtou našiel Beet
hoven priateľov v rodine g rófa Keglewicha 
i v rodine grófa Brunswika. Ohidve rodiny, 
pr·irodzene, žili aj vo Viedni a Beethoven sa 
s nimi st)·ka predovšetk)-m tam. Obidve 
rodiny boli však citove veľmi silne spútané 
s Bratislavou, a p rechodne tu žili. Gróf 
Keglewich hol do roku 1871, strážcom uhor
skej koruny a klenotov v Bratislave. Svoje 
síd lo v Bratislave mal rád a žil v 1iom 
nj s rodinou. Beethoven bol vo Viedni uči
teľom Keglewichovej dcéry Babety, k torá sa 
,. roku 1800 aleho roku 1801 vydala za 
gr·ófa lnnozenca ďErhe Odescalchi. Beetho
,·en túto rodinu v Bratislave navštevoval, 
na jmii v rokoch okolo roku 1800, keď Ba· 
bete venoval tri skladby. Osobitné vzťahy 
mo.l Beetho\"en k rodine Br·unswikoYej, ktoré 
zasahujú do ži'"ota tejto rodiny aj vo Vied
ni, a j v jej rôznych sídlach, z k torých je pre 
nás dôležitá Dolná Krupá pri Trnave. Z te j
to rodiny mali v dobe J ozefa I I. veľký vý
znam bratia Antonín a Jozef. Antonín Brun· 
swik bol prezidentom školského oddelenia 
uhorského 1niestodržiteľstva a pedagogickým 
zpravodajcom regionálnej komisie uhorského 
snemu. Zil v Bratislave a v Budíne. Bol 
otcom Terézie, Jozefíny a Františka, k torí 
patrili medzi Beethovenov:\•ch najintímnej
ších priateľov. Keď toto priateľstvo vzniklo, 
Brunswikovci už v Bratislave nebývali. Od
sťahovali sa r. 1792 po smrti svojho otca, 
nie Terézia, ktorá mala svojho otca veľmi 
rada a ktorú sn v Bratislave aj narodila, 
chodievala do Bratislavy po celý život a 
mala tu pria t eľov. Práve styky s rodinou 
grófa Keglewicha a grófa Brunswikn a naj· 
mä styky s Teréziou Brunswikovou nepria
mo prehlbovali Beethovenov vzťah k Bra· 
tislave. 

A preto je celkom prirodzené, že v Pres
shurger Zeitung sledovali s veľkým záujmom 

posledné ch\"íle Beetho\"enovho života. Dňa 
27. marca 1827 sa v Pressburger Zeitung 
píše : "Náii Beethoven leží ui skoro štyri 
mesiace chorý na :.dlhavtí a bolestivú cho
robu." Bratislavčania ho teda mali radi 
a považo,·ali ho za svojho. Keď sa dozve
deli, že zomrel, '"Yšiel v časopise Pressbur
ger Zeitung drh 30. marca 1827 dlhý nekro· 
lóg o milo\" anom skladateľ ovi ; v tom 
časopise nikomu taký ne\"enovali. 

.. D,-ía 2G. marca med:.i 5.-G. hodinou 
odpoludnia :.omrel pán _Ludwig van Beetho
'-"en na :.dlha"rí chorobu, na vodnatierku 
Mal 57 roko", htoré celkom ·t>enoval umeniu. 
.Varodil sa 16. decembra 1770 v Bonne a 
" mladom vehu prišiel do Viedne, kde 
1•:.budil Sl'Ojím majstrontt·om v hre na kla
•·íri po:.ornosť celého umeleckého sveta a 
1·:.delával sa v sl\ladbe u. Haydna a Salie
riho, ktorí mali vynikajúce tl•orivé schop· 
nost.i. Zanietenie, hlbha, citovosť a udivujúca 
jedinečnosť jeho •·ynikajrkich diel ro:.šírili 
jeho slám :: Európy ai do Amerihy a jeho 
meno sa popri H aydnovi a Mo:.artovi stalo 
slávnym. Postttpne sa tomuto nenáročnému 
umelcovi udel o va li mnolroncísobné dôha:.y 
čestných tL:.naní jednak preto, že sa utiahol 
do samoty, jednak preto, i e h tomu mal 
.~klon a bol veľmi :.ame.wwný, aho aj preto, 
ie stratil sluch. Tak magistrát c. h. hlav
ného sídelného mesta Viedne mu udelil čest· 
né meštiache právo, Spolok priateľov hudby ' 
ho v ymenoval :.a svojho ées·ného člena; 
podobné vyznamenanie mu udelila Filhar· 
monická .~poloénosť v Leibachu a Hudobnú 
al>adémia v Amsterdame a v Stoltholmc. 
J. V. král fran ctÍ :.sky poctil ho pri príleii
tosti jeho poslednej omše veThou zlatOlL pa· 
mätnott mincou. tahtiež mnohí nemechí mo
narchovia ho · za toto 1•ynikajúce dielo 
t•y:.namenali. Jeho život a činnosť patria 
ui do dejín umenia, ale nám, ktorí sme 
ho po:.1rali a ;_o:..umeli m~';, :.ostanú spomien· 
hy na neho ::rvc a drahe. 
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"Príbeh ozajstného človeka" S. S. Prokofieva 

SND v Dratislave pripra,-ilo na oslavu 
výročia slávnej Októbrovej revolúcie a pri 
príležitosti otvorenia l\Iesiaca čcskosloYen
sko-sovietskeho priateľstva operu S. S. Pro
kofieva " Príbeh ozajstného človeka". Treba 
to uvítať ako k ladný a sympatický drama
turgický čin, a to z niekoľkých príčin. J e 
to sovietska opera s námetom, ktorý pociťu
jeme ako súčasn)·. J e to prvá Prokoficvova 
opera, ktorú naša operná scéna uvádza od 
oslobodenia a tešíme sa, že sa tým zaplnila 
nesporná medzera. Yeď Prokofiev patrí me
dzi najväčších skladateľov nášho storočia, 
ktorý aj do vývoja opery prispel význam
nými tvorivými prínosmi. A napokon je to 
dielo nie neproblcmatické, ktoré za sklada
tcľovho života nebolo verejne predvedené, 
takže po d vojnásobnej previerke scénického 
realizovania a po konfrontácii s obecenstvom 
ho nemohol autor dotvoriť. Preto posledné 
Prokofie,·ovo operné dielo, ktoré je posled
ným slovom zrelého majstra do sporov 
o tom, aká má byť súčasná opera, až teraz, 
t. j. od moskovskej premiéry r. 1960 nastu
puje na cestu, na ktorej postupne nadobúda 
svoj definitívny tvar. Ziaľ, bez pomoci 
samotného skladateľa, iba postupnými pre· 
v ierkami rôznych scénick),ch, režijných a 
hereckých realizácií, ale i zásahov do sa· 
motného diela. Tešíme sa, že po pražskom 
Národnom divadle mohol aj náš bratislavský 
operný kolektív prispieť do tohto procesu. 

V čom väzí problematičnosť diela ? Pre
dovšetkým v librete, a to v prvom rade 
v jeho netradičnej dramatickej výstavbe. 
Niet vonkajšieho konniktu, chýba obvyklý 
"Spiel" a "Gegenspiel". Je to hra zo so
vietskej súčasnosti, v k torej niet antago
nistických protikladov, naopak, v celej hrP. 
sa od začiatku až do konca ako krásny 
a silný oblúk k lenie jednota všetkých úsilí: 
bojovať za vlasť v pevnom zomknutí a pr1 
vzájomnej pomoci. Nie je v ne j ani jedna 
záporná postava, chýba tradičný operný 
zloduch, všetky postavy sú sovietski ľudia, 
sympatickí, plní dobrej vôle. A predsa je 
celé dielo priamo nasýtené napätím, ktoré 
vvtvára h rdinský boj Alexeja Mcresjeva; 
n; začiatku jeho hrdinský zápas o život, 
v ďalšom priebehu jeho hoj so sebou samot
ným, jeho u rputné vôľové vypätie, ':edúc~ 
ku konečnému víťazstvu. Z problematJčnostJ 
sa tak stáva púha neobvyklosť, ktorá však 
nepostráda oprávnenie. - Z koncentrovania 
deja na Alexejevovu Ynútornú drámu vy
plýva ďalšia "problematická" črta opery: 
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útržkovitosť, rozdrobenosť libreta, ktoré je 
radom akoby filmových scén. Niektoré 
z týchto scén sú ešte k tomu vyplnené pú
hym Alcxejcvov)' m monológom plus jeho 
snovými víziami, resp. hmotn)'m rcalizo· 
Yaním jeho myšlienok a predstáv.' Taký to 
spôsob v),stavby operného diela však určite 
nebol v\·slcdkom neuváženosti alebo ne
schopnosÍi jeho autorov (autormi Ebreta sú 
sklada teľ a jeho manželka). Naopak : je to 
Prokofievo,·a odpoveď na otázku o výstav
be súčasnej hudobnej drámy a nemáme prí
činy pochybovať o tom, že to bola odpoveď 
dobre premyslená a vonkoncom nie náhod
ná, že je to extrakt hľadania a skúseností 
dlhého života. VýstaYba libreta nie podľa 
tl·adičných zúsad dramatickej stavby, ale 
akoby v .,repor·tážnom" slede obrazov sa 
nedá zanhnúť. (Nie je to konečne nič no
, ·é.) Pravda, obrazy musia byť spojené 
vnútornou jednotiacou myšlienkou v účin
nej dramatickej gradácii. Niektoré nesporné 
nedostatky Ebrcta Prokofievovho " Príbehu" 
nevyplývajú teda zo samotného p rincípu 
, ·)•stavby, lež z určitých konkrétnych, nie 
dosť vhodných a šfastn)'ch jednotlivostí 
jeho realizovania, ktoré by sme vari mohli 
zhrnúť pod s..,oločného menovateľa: zbytoč· 
né vvbočo,·anie do nepodstatn)'ch a pre 
ústredný dej a postavu málo charakteristic
kých, epických a nedramatických epizód. 
Ciže jednoducho: libreto trpí nedostatočnou 
dramatickou zomknutosťou, jednotou. 
Chyba nie je ani v údajnej nespôsobilosti 
Polevého románu pre dramatické spracova
nie, lež v nie vždy ro,·nako tvorivom prí
stupe k nem u a v nie Yždy rovnako šťast
ných riešeniach. Niekde postupuje libreto 
prj)jš servilne podľa romá nu, z čoho vzniká 
rad nepodstatných epizód, ktoré sú na mies· 
te v románe, pri epickom rozprávaní, ale 

1 Tieto "vizie" moskovská a b ratislavská 
úprava rozmnožila šhtom v-ýjavu na jaze
re, pričom sa spev skutočnej Aňuty a sku
točného Andreja prev-iedol na vidinu Oľgy 
a Andreja. Takto, mimochodom, vzniklo naj
menej dramatické miesto celej opery , i keď 
nasledujúci vlastenecký sbor prináša zase 
určitú gradáciu, a myšlienka, že ho spievajú 
AJexcjcvovi d ruhovia iba v jeho predstave, 
je veľmi jemná, lebo sa tak ich vlastenecké 
nadšenie a bojová odhodlanosť premieta cez 
jeho vlastný núcny a siln ý cit, čím sa ešte 
umoc1ú a odstrá ni akékoľvek zdanie plagá
tového " hlásnotrúbenia". 

dramatické dielo zbytočne zaťažujú. :A na
opak: napr. v zá,·crečnej scéne stretnutin 
Alexeja s Oľgou na fronte prejavili autori 
libreta tvorivú od,·ahu, vyznieva to však 
príliš "operne", ako trápne banálny " happy 
end". Takéto nedostatky libreta by bol mo
hol Prokofiev odstrániť. keb v bol mohol 
prepracovať svoje dielo po ja,:iskovom pre· 
,·erení. - Napokon sovietska kritika yzniesla 
námietky a pochybnosti o tom, či je únosné 
uviesť na opernú scénu a vôbec na javisko 
hrdinu, ktorý sa väčšinu času plazí po 
zemi, leží v posteli a kríva na ba rlách. 
Xcvidíme nemožnosť zobraziť hrdinu pla
ziaceho sa alebo pohybujúceho sa s barlami. 
Ide vždy o realizáciu. V minulosti sa YY· 
,;nul akýsi konvenčný názor o tom, co sa 
na opernej scéne dtt, resp. nedá zobraziť. 
Je na čase s touto konvenciou skmiCOYať 
- sucasný v)·,·oj opery k tomu dáva ~tž 
dostatočné oprávnenie. T\'l'díme, že n;P.t 
takej oblasti ľudského žiYota, ktorá by sn 
na scéne ncdab, i keď n ie priamo, aspol"t 
skratkou, náznakom atp., ale pritom ume
lecky plne a silne z,-)·razni(. Ide len o to, 
ako?! To je však vecou tvoriYej fant ázie a 
umeleckého formátu autorov opery i pred
stavenia. Toto je súčasne aj odpoveď na 
všetky pochybovačné a malomyselné hlasy 
- aké u nás ešte vždy počuť - o tom, či 
súčasná téma patrí alebo nep" tri na operné 
javisko. 

Pri vlastnom hudobnom spracovaní pre
kvapuje mimoriadna jednoduchosť sloho
v)·ch prostriedkov, ktoré Prokofiev použil. 
Partitúra je priczrnčná, harmonicky nekom
plikovaná, zvukovc ncv-ýbojná. (Azda okre~ 
zaujímavého používania klav;ru ako súčas.u 
orchestra.) Prokofievova hudobná reč Je 
yefmi melodická, a to i v deklamačných 
partiách a ešte v iac v početne silne zastú
pen ých ariózach a v pies1iov),ch útvaroch: 
Prokofiev do hudby tejto opery votkal aJ 
melódie piatich ľudových piesní. Intonačne 
opiera sa vôbec o klasický ruský folklór 
(zo severoruskej oblasti), a nie o intoná~iu 
s účasn)•ch maso, -ých piesní (čo mu soVIet
ska kritika svojho času vyčítala). J ednodu
chosť v hudobnej reči však neznamená chu
dobnosť alebo nedostatočnú výraznosť. Na
opak. Opera hýri melodick),mi nápadmi, 
ktoré upútavajú poslucháča už pri prvom 
počutí silou výrazu, dynamičnosťou a svoj
ráznym napätím. To pla tí predovšetkým 
o miestach ly rických, ďalej o takých, kde 
vyjadruje radostné, nadšené city a~ebo kde 
má príležitosť rozvíjať hudobný vt1p a hu
mor. (Napr. jasavá téma v orchestri, vygra· 
doYaná do opojne radostnej symfonickej 

apoteózy na konci 5. obrazu pri slovách : 
" Ljoša, ty si však sovil'tsky človek!", alebo 
typicky prokofie,·o,·ské intonácie SerionkoY· 
ho rozpráYania Y 3. obraze, Kukuškinovho 
kupletu o Atmte v 5. obraze a sviežej, 
sv;Žnej po~hodon!j témy, ktorá Z\'Ýrazr'íujc 
radostnú, až samopašne šiastnú náladu vo
jakov na rozlúčkovom Yečierku - t{r istí1 
téma sa zjavuje pri AlexejoYom šťastlivom 
ná,·rate z pn·ého letu). ~Ielodická im·cncia 
neopúšťa Prokofieva ani na miestneh, kde 
ide o Z\-)·.raz•íovanie chmúmych, temn)•clr 
otriasajírcich ' ·ecí. Aj tu nachúdza prekrásne 
a Yýstižné témy (napr. ,. orchest rálnej eha
rakteris tikc hroziacej smrti a súčasne jej 
čcliacej mužnej sily a s tatočnosti v prv:>:ch 
troch obrazoch). Ale tu akoby Prokof1ev 
ostal dlžný yygradovaním do otrasnosti n 
tragičnosti , primeranej dramaticky vypii· 
t)m1 situáciám. (napr. v obraze Alexejcvovej 
.,chmúrnej púti" lesom a v obraze jeho 
blúznenia po operácii.) Nic je možné po· 
chvbovať o tom, že to nic je nedostatok síl 
ani majstro,·stva. ProkoficvoYa skoršia tvor
ba posky tuje dostatok dôkazov o tom, že 
bol nemalým majstl·om aj v tragických tó
noch, ba že ich vedel stupňovať až do 
drásania nervov. Ak sa tol•to umenia v tom
to diele zrieka, je to zaiste vedomé odrie
kanie sa, je to snaha neopúšťať ladenie 
hudobnej " optimistickej tragédie". - Pro
kofievova hudobná charakteristika vychádza 
zo situácií, jednotliYé motívy a témy sa 
n acajú v analogick)•ch situáciách a z nic
ktor)·ch sa t.akto postupne stá,·ajú príznačné 
moth")· hrdinov (napr. téma sm;etskcho, 
t. j. " ozajstného č)o,·eka", ktorá sa stá~·a 
hlant)·m motívom Alexcje,·ov)•m - VJc~ 
záver 5. obrazu). - Po stránke formoYeJ 
je Príbeh ozajstného človeka prekompono· 
vaná opera s ariózami aj uzawetými pies
Jíami, ensemblový mi spevmi a sbormi, ktoré 
organicky a p r irodzene vyrastajú z dejo· 
vého toku, zo situácie. J e príznačné, že 
ProkofievoYO posledné hudobnodramatické 
dielo ktoré yzniklo na n chole jeho zrelého 
majs~rovstva, posledný stupCJi , dosiahnutý 
na ceste celožh·otného hľadania a zápasu 
o opernú formu a operný, sloh súčasnosti, 
je opera demokratická a ľudová v tom 
najlepšom zmysle slova. V zrieknutí sa 
komplikovan)·ch tcchnick)·ch prostriedkov 
vidíme Yedomé obmedzovanie veľkého umel
ca, kto rý oYiáda naj,·iičšie umenie: málom 
povedať veľa. 

Skoda, že do procesu kl-yštalizo, ·ania sa 
konečnej podoby diela mohlo bratislavsk~ 
naštudovanie prispieť len pomerne v maleJ 
miere. DiYacllo dostalo materiál moskovskej 
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Nina Hazue 3ovA a Jän Had raba v Prlbehu ozaj
stného človeka Foto: A. Smotlák 

skrátenej a vyškrtanej redakcie. Pritom by 
bolo možné uvažovať, či by otvorenie nie
ktorých škrtov nebolo v prospech diela. Hoci 
škrty vcelku správne a vhodne odstraňujú 
zbytočnú epizodičnosť a aj niektoré natu
ralistické podrobnosti a koncentrujú dej na 
úsll·ednú dejov(t líniu Alexejevovej drámy, 
na niektorý<'h miestach sa podf a našej 
mienky v tejto samo o sebe správnej snahe 
zašlo priďaleko. Napr. škrtnutie postavy 
Aľíuty a škrt partie o Cvozdevovi v dialógu 
komisára s Klaudiou sploštili jednak cha
rakteristiku komisára, lebo sa di,·ák ne· 
dozvie, že on to bol, ktorý zachránil aj 
zúiajúceho popáleného tankistu Gvozdeva, 
jednak z Gvozdeva urobili úplne bezvý· 
znamnú epizodickú postavičku2, ktorej funk
cia sa tak obmedzila iba na poskytnutie 
priležitostí pre sviežu Kukuškinovu pieseľí 
o Aňute. Lenže takto sa z organickej súčasti 
diela stala púha vložka, zaváňajúca samo· 
účelnosťou: pôsobiť ako konúcký kontrast 
v toku vážnej, dramatickej hudby. Bolo by 
treba pouvažovať aj o otvoreiÚ iných škrtov, 
napr. symfonickej medzihry pred posledným 
obrazom. Na druhej strane zase napríklad 
,·)·jav, keď dedinčania nájdu Alexeja, je 
zbytočne zdlhavý. Pôsobi to v povestnom 

2 Skrlnuté sú aj dialógy profesora s Gvoz
de,·om a on sám vôbec ani neotvorí ústa. 
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zlom zmysle slova "operne" , keď sa nad 
7.amdlet)·m, napoly mŕtvym človekom naj
prv hodnú clwíľu spieva a až potom sa 
prikroči k jeho záchrane. - Bratislavské 
naštudovanie neprevzalo z moskovskej re
dakcie zar{tmovanie opery sborom o dúhku, 
ktoré mohlo odpadnúť zjavne bez ujmy. 
Nešlo mú cestou pražského predstaveniu, 
ktoré do prv)·ch troch obrazov zaradilo sbor, 
povzbudzujúci a komentujúci Alexejevov zá
pas, - symbol sovietskej vlasti. Kým toto 
zbavenie diela od dodatočných vonkajších 
prídavkov a jeho obmedzenie na holú a 
najvlastnejšiu drámu "ozajstného človeka'' 
schvaľujeme, nie je jasné, prečo sa autori 
bratislavského predstavenia rozhodli rozde
liť operu na dve dejstvá. Prokofiev mal 
pôvodne štyri dejstvá, moskovská úpravp 
tri. Dielo samo sa celkom prirodzene člení 
na tri ucelené časti , z ktorých každá logikou 
svojho vnútorného \')·,·oja tvorí zmysluplný 
celok. Každá z nich má a j svoj prirodzený 
vrchol : obrazy v lese a v zemljanke deda 
l\Iichajla, tvoria prvé dejstvo, končiace Ale· 
xejevovým zachránerum, tri obrazy v ne· 
mocnici, ktoré končia smrťou komisára, vy
tvárajú druhé dejstvo, a konečne cesta Ale
xejevovho návratu medzi "ozajstných ľudi", 
zavŕšená jeho víťazným návratom z prvého 
leteckého boja bez nôh, tvorí tretie dejstvo.3 

Odseknutie prvého nemocničného obrazu a 
jeho pričlenenie k obrazom v lese nie je 
ničím odôvodnené. Iba ak obavou, že by 
dejstvo v nemocnici bolo zdlhavé a statické. 
To je však zbytočná obava. Tri obrazy 
v neR1ocnici tvoria jednotu a spolu by tvo· 
rili najlepšie, najucelenejšie dejstvo celého 
diela, dramaturgicky účinné, silné ideovým 
poslaním i lmdobne. Iležisér mal odvahu 
nechať komisára po celý čas v posteli a ne
meniť scénu a bol to správny ťah, lebo 
pôsobenie závisí od vnútornej sily a nie 
od vonkajškovosti.4 Skoda, že nemal odvahu 
nechať tri nemocničné obrazy pohromade, 
lebo v nich je taká silná ideová a drama· 
tická nálož. že nemenné nemocničné pros· 
tredie by ~epôsobilo únavne. - Porušením 
prirodzeného členenia vznikli gj napriek sna
he o rýchlu prestavbu priliš dlhé pauzy 
medzi obrazmi, ktorých prázdnotu nevy· 
plľiuje ani medziaktná hudba. 

Režisér Miroslav Fišer bol touto operou 
postavený vari pred najťažšiu úlohu v svo· 

3 Po tomto vlastnom vrchole a zakončení 
ideo,·ého v)-voja drámy pripadá výjav zhľa
dania sa s Oľgou skutočne ako prilepený. 

" O tom nás nedávno opäť presvedčil 
film o dvanástich rozhneva ných mužoch. 

jej doterajšej práci. Zvládol ju čestne. Jeho 
koncepcia je jasná a jednotná až do konca. 
Je daná hlavnou ideou diela: ideou hrdin
stnl sovietskych Tudí. Z\')-Tazňovanie tohto 
hrdinstva Fišer dokázal ladiť do prostých 
ľudských polôh, bez zbytočného nadnášania, 
bez falošných patetiť'kých gest, aj bez príliš 
ex~wesh·nych Iónov. Ako pravý operný re
zisér vychúdza z hudby, a jednoduchú Pro· 
koficvovu hudbu zvýrazľí.ujc jednoduchými 
prostriedkami. V jeho režijnom rukopise ci· 
t.ime snahu o niečo, čo pripomína monu· 
mentálny št)·l sovietskeho maliarstva a 
sochárstva: čisté jednoduché tvary, jasné, 
silne vyznačené kontúry, nijaké zbytočné 
podrobnosti. 

Cspešne sa vyhol aj psychologizovanin, 
aj naturalizmom, ku ktorým námet zvádza. 
(V snahe vyhýbať sa naturalizmu zašlo sa 
miestami priďaleko : vi<ľ napr. vyholcného 
Alexeja v bezchybnej kombinéze po 18. 
dľíoch plazenia sa lesom.) Niektoré momen
ly réžie by sa mohli ešte lepšie domyslieť. 
Spomeňme najzávažnejší z niC'h : Komisár 
rozpráva hrdinský príbeh z občianskej voj
ny nielen Klaudii, ale hlavne a predovšet· 
kým svojim raneným súdruhom, aby ich 
povzbudil, a jeho rozprávanie je prvým 
podnetom k Alexejevovmu obratu zo zú· 
falstva k životu. Je to jasné a j z hudby; 
dôkazom je to, že motív, k torý sprevádzal 
Alexejovo hrdinské úsilie o záchranu po 
zostrelení, sa zjavuje teraz v komisárovej 
balade. Prečo teda Alexej počas komisárovej 
balady spí a okrem IGaudie ho nik nepo· 
čúva. Tým sa úplne stráca pôvodný a 
vlastný zmysel tohto tak ,-ýznamného mies· 
ta a stáva sa z neho púhy rozhovor medzi 
mužom a ženou. - Za najproblematickejšiu 
zložku réžie pokladáme filmovú projekciu. 
"Príbehom ozajstného človeka" sa konečne 
na bratislavskú scénu dostala opera, v kto· 
rej možno premietanie, u nás také obľúbené 
a uplatľí.ované väčšinou zbytočne a nevkus· 
ne, ústrojne včleniť do predstavenia. Ale· 
xejo,·o blúznenie a sny, jeho vnútorné roz
hovory s Oľgou priamo volajú po použití 
filmov)·ch dotáčok.5 To sa však tento raz 
mohlo robiť smelšie a s väčšou dávkou tvo· 
rivej fantázie. Hlavne v obraze Alexejovho 
blúznenia v nemocnici pôsobia projekcie 
staticky. Tu by sa nielen zniesla, ale priamo 
žiadala p t·avá filmová montáž na dokresle
nie a wnocnenie v)rrazu. l\Iiesto toho vidíme 

5 Nie je to však nevyhnutné - dokazuje 
lo moskovské predstavenie, ktoré nepoužíva 
projekciu 11 zostáva verné čisto divadelným 
slohov)•m prostriedkom. 

statické obrazy chirurgov v maske, portrét 
profesorov, Andrejov atď. Premietnutie Oľgy 
a Alexejevovej matky je o niečo vydare· 
nejšie. Spoločnou chybou všetkých pro· 
jekcií je, že nie sú kon!'entrované na Ale· 
xeja, ktorého myšlienky a predstavy 
stelestiujú, ktorý tam predsa leží a všetko 
prežíva a vidí. Profcsoro,·a minia túrna hla
vička sa zjaví kdesi vfa\'0 hore a Andrej 
strnule hfadi do hľadiska. Všetky premieta· 
né postavy sa vôbec obracajú na obecenstvo 
a nie na Alexeja. Slovom, je to málo plas
tické, filmové, živé. Príležitosť pre wnelecké 
dotvorenie operného diela modernými fi] . 
mov')·mi prostriedkami sa ne,·vužila v do
statocnej miere a ozaj timeleckv.G 

Scéna Jána Hanáka je symp;tickou sna· 
hou o výtvarnú skratku. Je však azda prí.liš 
strohá a hlavne skúpa na krľtsu, na krásu 
tvarov, línií a farieb. Ešte k otázke výtvar· 
nej skratky: Ak je jej í•čelom usmerniť 
fantítziu divúko,·, aby si mohli veci sa· 
mostatne dotvoriť, potom musi byť jej 
základným predpokladom, aby usmertÍovala 
správnym smerom. V prv),ch troch obrazoch 
opery sa Alexej brodí a pla1.í nekonečným, 
zasnežen)'m rusk)·m lesom. Je však otázne 
či a nakofko je schopný sfroh~' náznak ho~ 
lých kme1iov a sústava rôznymi smermi pre
mietaných bielych čiar vyvolať asociáciu 
zimného lesa? ! 

Hudobné našludovanie Ladislava Holoub· 
ka opiif dokázalo k valil\· tohto umelca: 
schopnosť budovať jednol;l)' oblúk hudob· 
ného prúdu, vyron1aný aj pri všetkej dife· 
renco,·anosti detailov, zmysel pre pozvolnú 
gradá<'iu, nesenú zdrav)·m lernperamcntom, 
ale aj pevnou rukou, spod ktorej nič živelne 
neprekypi, svedomitú prácu nad partitúrou 
a skúsPnosti sta•·ého divadelného praktika. 
(ktoré mu poradili aj dokomponovať nic
koľko taktov pre záverečné vyznenie diela). 
Orchester pod jeho taktovkou znie vyrov
mme a plasticky. 

Zo spe,·áko,· \'')'nikol na prvej premiére 
samozrejme Bohuš Hanák, ktorý vytvoril 
v tit ulnej úlohe jednu zo S\'Ojich najlepších 
rolí. Cloha Alexeja je náročná po strúnke 
spevítckej i hereckej. Hamí.kov Alexej je 
ako z jedného kusa žuly:. mužn)·, nezlomn)·. 

G Nesúhlasíme ani s premietaním Alexeja 
nn nemocničnej postel i hnctT na začiatku 
opery a počas jeho cesty lesom. Malo to 
akosi zat·ilmovaf, zjednotiť neorganicky zle
pené prvé dejstvo. :\Iiesto toho sa tým 
vzbudzuje zdanie, ako keby celý skutočný 
priebeh Alexejovho hrdinského zápasu o ži
vot bol iba snom, horúčkovitým blúznením. 
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chýbajú mu tóny skutočného zúfalstva, aj 
v najtragickejších momentoch reaguje vzdo
rom, spurnosťou. Najlepší je vo chvíľach 
optimizmu, radosti. Po speváckej stránke 
n:írn p1·ipadá jeho výkon málo diferencova
n)·, nie dosť tvárny. - Komisár Ondreja 
Malachovského je pri peknom hlasovom vý
kone herecky málo presvedčivý. Dr. Gustáv 
Papp ako Kukuškin prekvapil zmyslom pre 
humor. Nina Hazuchová je hlasom i výra
zom, zjavom i gestom veľmi kultivovaná 
Klaudia. V ostatných už napospol epizo
dických úlohách podali spoľahlivé a uspo
kojivé výkony Mária Hubová v úlohe Oľgy, 
Helena Bartošová ako Alexejova matka, Dita 
Gabajová a Janka Gabčová ako Var ja a 
Yasilisa, Alžbeta Svobodová ako Zinočka, 
dr. Janko Blaho v úlohe deda Michajla, 
Juraj Martvm"í ako trošku " jednoplošný" 

Andrej, Gejza Zelenay v úlohe profesora, 
Stefan G:íbriš a Boris Simanovský ako vo
jenský lékár a plukoyruk. Milí boli chlapci 
Pavol Povoda a Stefan Zora. 

P•·ek:lad libreta Tomáša Janovica bv si 
zaslúžil osobitný rozbor. Prekladom libriet 
vo všeobecnosti by bolo treba venovať väč
šiu pozornosť - tým skôr, ak; ide o operu 
so súčasn)·m námetom a o preklad z rušti
nv ! 
·Predstavenie " Príbehu ozajstného člove

ka" ako celok treba hodnotiť kladne - ako 
závažný umelecký čin , zrodený z nadšenia 
a z veľkého pracovného vy pätia celého oper· 
ného kolektívu, a ako dôstojný dar Národ· 
ného divadla našej verejnosti z p ríležitosti 
Mesiaca československo-sovietskeho priateľ-
stv a. 

Viera Sedivá 

slovenská filharmónia v októbri 

O otváracom koncerte sezóny 1961/62 sme 
referovali v minulom čísle nášho časopisu. 
Októbrový abonentný cyklus pokračoval 
12. a 13. tohto mesiaca koncertom orchestra 
SF, na ktorom opäť dirigoval Ladislav Slo
vák, vyznamenaný radom "Za zásluhy o vý
stavbu republiky". 

Úvodom večera odznela zí:iáma ouvertúra 
Ludwiga van Beethovena " Egmont", op. 81,. 
Slovák účinne vyjadril jej heroičnosť, dra
ma tické napätie i víťaznú majestátnosť zá
veru. 

Ako sólista v Ba rtókovom 3. koncerte p•·c 
klavír a orchester sa úspešne uviedol pro· 
fesor konzervatória v Bolzane, taliansky 
pianista R enzo Bonizzato. Na jeho premys
lenom, ry tmicky bezpečnom, technicky so
lídnom výkone upútal na jmä zmysel p re 
koncepciu, pre vyzdvihnutie základnej myš
lienkovej náplne diela. Všetky prednosti 
svojho umeleckého na turelu vedel Bonizzato 
skvele spojiť v hlbokú jasnosť a prostotu 
výrazu bez toho, že by niektorú zložku 
interpretácie preexponoval alebo upadol do 
okázalého demonštrovania svojich technic
kých možností. Boha tstvo geniálnej sklada
teľovej fan tázie, ľudsky jednoduchá hlbka 
u clého in terpreta, ako i citlivá spolupráca 
dirigenta s orchestrom, sa podieľali na nad
šenom prijatí diela obecenstvom. 

Musíme oceniť zaradenie a úspešné pred
vedenie Mahlerovej IV. symfónie, čím vy-
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plnila SF jednu z ešte, žiaľ, vždy dosť 

početn)·ch medzier vo svojom repertoári. 
Toto dielo sa nesie v iac v tóne radostného 
optimizmu. l\.fyslienkový zámer symfónie 
kladie na interpreta zv),šcné požiadavky, 
ktoré sú sťažené veľkou, miestami prílišnou 
rozľahlosťou zvukových plôch. Ladislav Slo
vák ukázal nám však novú, ešte málo 
známu stránku svojej umeleckej osobnosti 
a viac než úspešne priblížil obsah did a 
divúkovi, o čo sa v nemalej miere zaslúžil 
aj vypracovaný, kultivovaný zvuk orchestra. 

Pa trí k veľk)cm Slovákovým kladom, že 
na pódiu Slovenskej filharmónie umož1íujc 
debutovať mnoh)·m mladým umelcom. 
V prípade voľby Anny Pe1'íažkovej, mladej 
a nadanej sólistky opery SND, ktorá spie
vala sopránové sólo v závere symfónie, ne
mal v~ak dirigent priam najš ťastnejšiu ruku. 
I kccľ za fa rbenie jej hlasu (menej však 
intenzita) vyhovovalo, speváčka na svoj part 
p redsa ešte len umelecky nedozrela ani na
priek veľkému talentu a všetkým svojim 
schopnostiam. 

Po p rv)· raz na pódiu SF (nie však 
v Bratislave) predstavil sa v rámci abo
nentn )•ch koncertov 19. a 20. októbra Slo
vensk)' komorný orchester na čele so svojím 
umeleck)·m vedúcim, koncer tným majstrom 
orchestra SF Bohdanom W'archalom. 

Sotva rok existujúci súbor, zložený z mla
d)•ch, talcntovan)·ch a zrejme hudbou veľmi 

Taliansky klavirista ll.enzo Bo
aizzato Foto: J. Here c 

nadšených umelcov, dosiahol už takých 
úspechov i v zahraničí (R akúsko, Taliansko), 
že, ako pevne veríme, bude úspešne súťažiť 
s b ratsk)'mi komornými orchestrami z Pra
hy. 

Slovenský komorný orchester pozostáva 
iba z 10 hráčov na sláčikové nástroje (tro je 
I. a II. husle, 2 violy, po jednom violončele 
a kontrabase), čo však zaväzuje každého 
hráča zvukove, dynamicky i čo do súhry 
v rámci celku čo na jdokonalejšie zvládnuť 
part. Ze súbor ako celok dosahuje taký vy
soký, priam ideálny stupeň, je výsledkom 
dôkladnej a statočnej individuálnej i kolek
tívnej prípravy jeho členov. 

Poda nie orchestra má nemalou zásluhou 
umelecky vyhranenej a silnej osobnosti svoj
ho vedúceho Warchala punc osobitosti, štý
lovosti, zdravej a vrúcnej muzikality, disci
plinovanosti a technickej dokonalosti. Z hľa
diska dynamického stvárnenia sk ladieb treba 
ešte viac dotiahnuť a lepšie odlíšiť náhle 
d ynamické p rechody (princíp barokového 
echa). 

Mladí umelci zanietene, nie však ncdisci
plinovane podali 3 cykly veľkých baroko
vých majstrov: Concerto grosso, op. 6, č. 8 
Arcangclla Corelliho, Concerto grosso, op. 6 
od Georga Friedricha Händla a Purcellovu 
Suitu pre sláčikový orchester č. 10. 

Z moderny odznela pútavá a invenčne 
svieža (najmä v prvých dvoch častiach) 
Simple symphony Benjaminna Brittena; jej 
vysoký stupeň dokonalosti podania najmä 
v "Pizzicate" treba zvlášť vyzdvihnúť. 

Nanajvýš spokojné obecenstvo odmenilo 
I.Ulad )·ch hudobníkov nadšeným potleskom 
a vynútilo si p rídavky (Dvorákove valčíky). 

Záverom prajeme mladým umelcom, aby 

cesta, na k torú tak úspešne a odhodlane 
vykročil i, smerovala neustále k ďalším úspe
chom nielen doma, ale i. v zahraničí. 

Posledný koncert mesiaca dirigoval 26. 
a 27. ok tóbra dr. h . c. Ľudovít najter. 
Úvodom odznela symfonická báseií "Leto" 
od zaslúžilého umelca, laureáta štátnej ceny 
Jána Cikkera. Treba poukáza(, že základná 
nálada a skladateľov zámer nczvierlli diri
gen ta k pree:-..--ponovaniu v)'Tazu či tempa. 
Zmysel p re ušľachtilosť, ale pritom sýty 
a plný zvuk orchestra, bol tým najväčším 
kladom jeho podania. 

Anglický husľový vir tuóz talianskeho pô
vod u AICredo Campoli p redstavil sa na tomto 
koncerte ako sólis ta Spanielskej symfónie 
pre husle a orchester od Eduarda Lalu. 
Campoliho hru charakterizovala sýta, mäkká 
kantiléna, b r ilantnú technika, skvelý rytmus, 
široká d ynamická škála a svojský, iskrivý 
temperament, elegancia a vtip. Je to typ, 
ktorý skôr oslní, vzbudí obdiv, ako dojíma, 
hoci nemoŽl•o tvrdiť, že by sa bol zameral 
výlučne na virtuóznu s tránku interpretácie. 

V dr uhej polovici večera odznela VII. 
symfónia d mol, op. 70 Antoruna Dvoráka, 
p redvedená p ri p ríležitosti 120. výročia skla
datefovho narodenia. Interpretácia toh to 
diela patr í v Raj trovom podaJÚ k ďalšiemu 
tvorivému úspechu zrelého umelca. Akoby 
obsah diela, jeho vzdor a odpor, zmätky 
skladateľovho vnútra, váilnivosť i bolesť, 
prerastajúce v záverečné čestné a rozhodné 
odhodlanie, boli vlastné jeho vnútru - tak 
ideálne sa dirigent zžil s problematikou die
la a jej p riam asketickou prísnosťou a jed
noduchosťou, cnn p ripravil poslucháčom 
krásny a hlboký zážitok. 

Vhtdo Cížik 
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\ 'ECEH Z 01-I.GA~UYEJ . A. PIESNOVEJ 
T\'OH BY F. LISZTA 

Koncert z diPl F. Liszta, ktorý sa konal 
23. okt. 1961. , . koncertnej sieni SJo,·enskcj 
filharmónie z príležitosti 150 výročia jeho 
na1·odenia, doplnil obraz o Lisztovej tvorbe. 

Franz Liszl - jeden z tohoročn),rh jubi
lantov s,·etovej rady mieru - patril k naj
slá,·ncjsím umelcom s,·ojej doby . Lisztova 
osobnosť sa dlh)' čas h odnotila na základe 
jeho , ·irtuózn cj pianistiekcj kat·iér~· , teda 
pod[.., t)·rh jeho skladieb, ktoré najvemejšie 
odzrkadľujú túto ohlas( jeho činnosti . \'zní
ká otázka, <:i je sprá n•e uprieť z ra k len n a 
Liszta-,·i1·tuóza a -.:abudnúť na jeho špeci
fic·ké skladateľské zásluhy? Isté je, že z:1 

I'O>.:Yoj ro111antického klasici-.:mu ef aknjeruc 
predoYŠctk:)·m Lisz lovi , ale práYe jeho kla
vírna tvorba par excellence zalcmiíuje správ
ny obraz o jeho skJarlatcľskom diele. :\laj
s tJ'OVa sm ·crénna technická , -yspelosf ycfmi 
často zastupovala "múzu", šepot ktorej pre
hlušili technické návaly, keď použív<.~! hu
dobné nápad y ako zámienku tuniestniť chro
matické a oktúYo,·é b chv ako afekt ívne 
rapsodick é spojivá myšlie;.ok. Pri napísaní 
kladrnych skladieb tal,ého razenia m yslel 
predo,·šetk:)•m na naj,·yspclcjšicho interpreta 
svojej doby, teda na seba. Nebolo b y Yšak 
spt·úvne vidie f pr{l\·c \' nich podstatu Lisz
tovho diela . Lis-.:to,· v')·znam je ovcfa väčší, 
ako by sa dalo u sudzo\·a( len podľa t!'jto 
oblasti. Nesmieme zabudnú(, že prá,·e Liszt 
spolu s \Yagncrom stál na čele no,·oroman
tickej opozície " Xcutoulerov" proti zástan
com pozdného roman tizmu. V d osiahnutí 
nov'),c·h cstctick~·ch ideálov účinne pomáhal 
muzike pl'\·ok Jnimohudolm~', literatúra. 
Hudh:~. ktot•á je n 1 svojom priebehu sl'hop
ná reagovať Y hociktorotn Hl OHH'Hlf' n:1 

sit:uúciu, navode nú prog ramom alebo textom, 
sa musela staf rapsodickou a vol'nou. ~ic 
prv)·krút v dejinách sa stá,·a literatúra pod
nccovatcfom hudby a n ic p•·,·)·král mrní iné 
umenie tvár nos( hudby. TT ndobn)' impresio
nizmus vznikol pod vp Jy ,·om Yýtvarnéh-l 
ume nia a barokovú monódia vznilda pôso
b ením hovoJ·cného slova . Hudba novoro
mantiko\· - predo,·šetkým Lisztova - vy
značuje sa preto obz\'lúšf voľn)·m rapso
dický m sp~tdom, v)·k y , -nli v tempe, dlhými 
cczúran1i, z nstn,·oyanírn te1npa a prckvapu
júcimi v zlc tn)•mi núst.upmi. Snah a čím pri
mcranejšie vystihnúť v prog1·amovcj hudbe 
stavy, kto 1·é navodila liter{u·na predloha. 
podnietila rozmach kolorizujúceho momentu 
v hudbe. Kolorit mal často d vojakú funkciu, 
a to jednak imitovať a reprodukovať sku-
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toi:nosf, jednak evoko,·ať s tavy tu·i:itcj nú
lad y, ako napríklad začiatok " ll)·nskeh•• 
zlata". Transfol'lllúcia skutočnosti pôsobila 
,·efmi prospcsnc na ,o"·voj hudby, lebo do 
hudobného slovn íka sa dostali nové p ro
striedky, ktoré v ďalšom napredo,·a ní na
dobud li t1·valú platnos ť a rozširova li oblast 
h:~rmonick )•ch fun.kčn)·ch vzťahov. Lisztova 
ha rmonickú paleta je obzvlúšť za uj íma,·•i. 
Prúvom mozno Liszta nazvať predchodcom 
impresionizmu. LisztO\·i sú známe také po
stupy, ktoré skladatelia imJJI'esionizmu bez
ne používa li, ako napríklad rovnobežné po
:;ú,·anic k,·intako1·dov (Romance oublié). 

Liszt.ov vplyv na v:),voj modernej hndb ~· 
jl' veľmi zaujíma,·ý . Xajmarkantnejšic sa 
\sak odzrk<Jdľ uje vo francúzskej hudbe>. 
O'Jud~·, Fansé a franck prebrali mnol10 
pn·kov z Liszlon~j tvo rb y a dokonc·a aj 
!la vel prc,·zal mnoho z Lisztovho die la; lisz
tovské rc·eitatín1c úsek y nachádzame n apr. 
aj , . Ra,·clo,·om ... \lborado d el grazioso". 
Z Liszta ČCI'fJali nielen francúzski sklada telia, 
ale napríklad aj H. Strauss, k toréh o " Bur
lt'ska pre kJa,-ír a orchester" obsahuje in
~pi1·:iriP. pôvod ktor\·ch iodnozna<'·ne po
uka/.ujc na Liszto\·e pôsoh~nie na mladého 
S t1·a ussn. " Hapsódia", Bartókovo p1·Yé dielo, 
s tojí úplne v znamení Lisztov)'ch skladieb. 
Ba1·tók sa vóbec t'lsiJo,·al zabezpečiť Liszto
, .i mies to v d cjinúch svetovej hudby, kt oré 
Jicsú,·iselo so slávou veľkého romanti ckého 
pianistu. Pochopitcl'ne, ako skladateľ 20. 
~ t oro<:ia , ncpi'Ízvukoval zvláš( plat.nosf este
t iekého ,·~·znamu Lisztov)' rh novorom a ntic
k~·ch s~·111fonir·k~Th búsní, l<torých "moder
nos(" ne , ·idcl pr{l\·c v romantickom pátose, 
"le s kôr " ncnúpadncjsích zúsa hoch, v har
monickej štrukt (n·c. 

:\'ajintírnnejsia, najr)·dzcjšia oblasť Lisz
to \·cj Lv01·by je s núcľ Yokt\lna a oratoriúlna , 
, . ktorej dospel k úplne novým úi'inkom a 
, · ~· razo,·)·m kYalit:ím, a čo je veľm i d ôle
>:itl·, k nový m p1·incípom gradácie a tekto
"ik ,. sklad!)\·. 

\'cľm.i za.ujímavú je Lisztova organovú 
t,·orba, ktorú núm približil p 1·t\ve organový 
koncert dr. Klindu. 

Ohzvlúš f treba hodnoti( Lisztovu schop· 
nosť prispôsobovať sa danostiam inštrumen· 
tálny m. i\Iúm teraz na m~'sli jeho organovú 
inš tr umentáciu. Zaujíma,·é je, že vôbec " nc
p 1·ckladá" z klavíru na organ, ale asociácie 
hudobn)·ch m yšlien ok usmPrľiuje v duchu 
organa, ktorý op1·o ti klavíru, nús troju d y 
namicky najpružncjs icmu, zostú,·a práve 

v postttpnej, kontinuitn cj ďynamiJ,e najme
n ej poddajn~·m. Už dispozícia skladiPb p o
cila aprióme s nutnosťou te rasovitej , skalár
nej g radúcic, n ajviac sa pl'ibližujúc na novej 
pôde bai'Okovému estetickémtt ideúlu y y 
strieda rlia celistv)·ch dynamick)·ch a zvuko .. 
Y)•ch púsiern YO forme p redmannhcimskélw 
dyn amického ko ntrastovania . Yznil:ú o túzka, 

. ei tú to sadzba, ktorú sa opie1·a o špecifick é 
zvukové danosti nástroja, zan edbúvajúc prís
nu k ontraptutktiku, nic je ade kYútnejšia 
organovej inštrumentúcii ako rc:'llny viac
h las. F. Klinda, sólista večera, zastúva n úzor, 
že kontrapunktickú sadzba sa len preto 
považuje za najvhodnejšiu p re o1·gan, lebo 
sa traduje z obdobia prvého Yefkého vy-

. vrcholenia o1·ganovej t \·orby, z obdobia 
pozdného baroka. 

Musúne yvsoko h odnoti( zámet• koncertu 
predkladať ;1úšnm obecenstvu cclovečern)· 
konce1·t z Lisztovho clicla, skladby organo\·é 
a v okúlne. Neobyčajne náročn)' prognt m 
zvlúdol F. Klinda veľmi úspešn e. Podarilo 
sa mu stm·ať ycfké skJadobné celky v jed
noliaty celok. Takmer absolútne kon trasty 
v charaktere jednotlivých myšlienok nikd~· 
ncrozleptúvali celkoy:)· k oncept skladieb, alP 
naopak , v y tvúrali j ednoliaty celok, pričom 
a j lokáln y y )·znam čiastko,-:)·ch úsekov vy 
znel plasticky v ich plnej osobitos ti wľaka 
šťastnej voľbe tempa a rcgistrúcie. 

Lisztovc piesne v podaní dr. Tatjany "\la
sarikovej is te hlbok o zapôsobili na každého 
poslucháča. Kvitujeme najmä dôslednú pre
myslenosť int cr pre túcie, čo sa p rejavovalo 
v bohatom modclovatú hlasu v pi'Ísnej adc
kYátnosti s textom a h udbou. S me radi, že 
medzi našimi spevákmi rasLie človek, ktor)' 

· sa vážne zarncl'ia,·a na picsilo,·ú inlerprctú
ciu. Piesi'ío,·ú t\·orba bola našim i interpretmi, 
žiaľ, Yeľmi za ncdb;ivaná. Opro ti monumen
tálnej al fresco-mnfbe operného spevu vy
žaduje interpretúcia piesní jemnú drobno
kresbu. nakoľko ziadna intilrmnentúcia 
n epomáha výkonu: žiadne hutn é o rchestr ál
n e forte nedotvára tu zmyslovými útokmi 
spievaný tón a sp iC\·ané slovo, ž iadna bo
hatú inštrument úcia n cpridružujc sa dopHíu
júco k znejúcemu hlasu. Dekla mácia slo,·a. 
d ynamika, ako a j agog ika hudobnej zložky, 
sa koordinovali u našej sólistky jemne. 
umocňujúc sa navzújom k súčim1ému zapô

, sobeniu. l\fasariková dosiahla na tomto kon-
certe veľmi pekný v),sledok v intcrp retúcii 
Lisztových piesní. Očakávame, že budeme 
svedkami (ľalších ú sp echo,· na tomto poli. 

.T án Albrecht 

ú SPE CH NASH O 

L'iTEHPHETACNI!HO UME:"l'IA 
V ZAIIHA:.\TI CI 

Kon iel' a ugusta a začiatok septcmb1·a pri
n iesol n {tšm u interp retačnému umeniu ďalší 
\ ')Tazný úspech. Frankfurt, E utin, Schleswig, 
\\'y k, Hamb urg a Stu t.tgart [\·orili trasu 
dosia ľ naj ,·äčšicho lwncert.ného zújazdu 
mlad~ho br atislavského org<.~JÚStu dr. Fer
rlin a nda }\ Lind u. Obdiv, s k tor)·m sa ten lo
r·az stretlo Klimlovo interpretačné umenie 
je o lo v )·.<namncjší, že ho dosiahol , . kraji
lle s ycfmi bohatou l!·adíciou organového 
umPnia a l"·ed publikom, k toré sa stretúva 
s promi1wntn~·m i sólistami celej Európy, 
čím sl!, san1oz1·ejmc, podmienené i jeho 
kri téri{!. ?\a p iatich koncertoch predviedol 
K linda d iela svctov)·ch majsti'OY, no n a jmii 
starú českú o•·gnnovú tvorbu i d iela L eoša 
Janáčka. Zo súčasnej svet.o,·ej tvo 1·by u vie
dol :\Iessiacna, Flor Pceter sa a Wunderl icha. 
.,Klindo,·a prirodzená až dravá muzikalita, 
spojená s , ·ynikajúcou a čisto11 technikou, 
zamčuje fascinujú('u reproduk ciu všetkých 
diel", p íše hitik v i'asopisc Die Welt ili. 9. 
l . ľ. 

Okrem \'CI'ej n)·ch konce1'Lov a bsolvo,·al 
d 1·. F. K linda i d ,·a rozhlaso,·é recitaly, kde 
inte rpretova l starú českú orga non'r tvorbu. 
Ako Yid no z počctn)·ch kritík, s najväčšh11 
ohlasom sa str etla česk;\ hudba a diela 
O. "\Iessiaena, nakoľko do programov ta
mojších koncerto,·, zostavených p revažn e 
z diel sta r)·r h majstrov a súčasn:)·d1 n emec
k~·l'h skladateľ ov k omponujúeiclr v neoba
rokovorn stýle, priniesli Yefa nov~·ch ume
!Pck)·ch podnetov. 

Klindo,·o koncertué tumé nep•·i11ieslo iba 
,.)Tazn)' a veľmi jednoznačný ú~pech čes
koslovenskému in terpre!ačnému umeniu, a le 
práve v období veľmi vyhrote nej mcdzin ú
rod11ej si tuúcie na kult(u·nom p oli doku
mentovalo naše m ierové snažen ie. Pri te jto 
skutočnost i sa p ozastavuje i recenzent v Kie
le Nachrich le n, kccf p íše : " Prúvc v týchto 
d!'ioch s radosťou konšta tujeme, že hranice 
medzi \'~'ch~dom a Zá_J~~~dom aspoti v ríši 
hudb~' nl(' S il za t \'OI'CIIC . 

EM 

*** 
13rr,cht ::ak ú::anú . 
P od tla kom bonnsk\·d1 nhrúko, · musela 

::;tátna opera v Ha ml; urgu odvt>laf plúno
,·anú premié ru opery ,.\'zostup a pád mesta 
:\Iahagon ny" od Bertolda Brech ta a Kurln 
Wcilla. 
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SLOVENSKA TANECNA PIESEJ~l 
V NDR A DOMA 

Gustáv Offermann a jeho sólisti predsta
.vili sa bratislavskému publiku prvý raz po 
návrate z NDR dňa 10. novembra t. r. 
Predviedli program, ktorému pol roka tlies
kali naši priatelia v Magdeburgu. Tlieskali 
českým a slovenským tanečným piesiíam 
s nemeckým textom, čo nás o to viac môže 
tešiť, že odborníci i publikwn v NDR 
sa jednoznačne vyslovili o vysokej kvalite 
našej tanci:ncj tvorby. Gustáv Offermann -
Combo, ako súbor tam nazvali, účinkoval 
aj v rámci estrád berlínskeho rozhlasu a 
s Radio DDR v prímorských kúpeľoch Zin
no\Yitz na veľkej estráde pre pracujúcich 
blízkeho priemyselného gigantu. Svoj pro
gram nakoniec nahrali v lipskom rozhlase 
aj pre televíziu. Výkony tohto súboru hod
notila tamojšia tlač ako veľmi sympatické, 
clokonale pripravené koncerty na vysokej 
interpretai:nej úrovni. Na piatkovej pre
hliadke v Bratislave pred naplnenou kon
certnou sieiíou potvrclil tento súbor, že 
jeho úspech je zaslúžený. Predviedol ta
nečné piesne od Dusíka, Elherta, Havlička, 
Lieskovského, Pirošku a Seidmanna s ne
meckým textom tak, ako boli predvedené 
v NDR. Vsetky boli odmenené nadšeným 
potleskom a ohodnotené prítomným obe
censtvom. Najväčší počet bodov dosiahla 
víťazná piese1i "Uspávanka" od M. Pi.rošku 
na text O. Kaušitza, nasledovala pieseň L. 
Podéšťa "Babička, nauč ma charleston" a 
ako t1·etia sa umiestila pieseň "More" od 
F. Havlíčka na vlastný te,.""t. 

V)•kony piatich hudobrukov-sólistov, kla
vír - T. Seidmann, klarinet - A. Salaba, 
elektr. gitara a husle - A. Duna, basa -
A. Sárkán a bicie nástroje - G. Offermann, 
dali slovenským tanečným piesňam v no
vom šute nový zvuk, plný a svieži, aký sa 
dobre počúva. Vokalisti večera, Ilona Lun
gová, známa interpretl<a tanečných piesní 
v čs. rozhlase a televízii, ďalej Zdenčk 
Sychra a Ivan Stanislav predstavili sa doko
nalým naštudovaním a kultivovaným pred
nesom piesní, s akým sa zriedka stretáme 
na podobných podujatiach. Mimoriadnu po
zornosť venovali zvýrazneniu obsahu textu, 
čo je prvoradou podnlienkou správnej vo
kálnej interpretácie. 

Záverom treba konštatovať, že inštru
mentálna skupina Gustáva Offermanna je 
nielen dobrým interpretom slovenských ta
nečných piesni, lež aj ich popredným pro
pngátorom. 

-ok. 
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BRi'lEi'lSKA HUDOBNÁ STREDA 
SLOVENSKA 

Bol to dobrý nápad venovať jednu z Hu
dobných s tried slovenskej hudbe, a to hud
be novej. Uskutočnila sa 1. novembra v br
nenskom Dome umerua. Naša hudobná 
verejnosť tak získala značne ucelený obraz 
o súčasnej komornej hudbe, ako ju pred
stavovali diela M. Nováka, S. Jurovského, 
D. Kardoša, I. Zeljenku a A. Moyzesa. Hned' 
vstupná Novákova Sonatina pre klarinet a 
klavír zapôsobila príťažlivo svojou vyna
chádzavosťou a formovým rozvrhnutím. 
Bola dobre interpretovaná klarinetistom T. 
Novákom a klaviristom L. Holáskom. V Ju
rovského impresívne ladenom, ale statočne 
komponovanom piesľíovom cykle nám chý
bala kontrastnosť, hoci pri danom výbere 
textov to ináč ani nemohlo byť. Vokálne ci
tenú a účinne klenutú Jurovského melodiku 
s občasnými melismatmi predniesla A. Pe
ľíažková, ktorej hlasový prejav si vyžaduje 
zvýšenú pozornosť. Dalej odzneli 2 klavírne 
štúdie Dezidera Kardoša, ktoré upútali. Na
sledovala 2. suita pre klavír od Ilju Zeljenku 
v muzi.kálnej interpretácii L. Holáska. Dielo 
nesie náznaky vplyvu napr. Prokofieva, čo 
nám je milšie - najmä u mladšieho auto
ra - ako vplyvy staršieho dáta. Zaujímavý 
program zakončilo Moyzesovo Dychové 
kvinteto, op. 17, dielo už od svojho vzniku 
pozoruhodné svoji.nli nápadnli, ich spraco
vaním a výstavbou, rovnako ako premysle
nou inštrumentáciou (hralo Dychové kvin
teto Slovenskej filharmónie). 

Atmosféru Hudobnej stredy dotvorila prí
tomnosť takmer všetkých autorov a sprie
vodné slovo A. Aichovej. 

Zd. Zouhar 

DVE HUDOBl'\É YYSTAVY 

V Prahe sú inštalované dve hudobné vý
stavy: ":\ lux Svabinský a hudba" vo vý
stavnej sieni Divadla hudby a "Franz Liszt 
a české krajiny " v Národnom múzeu. Obi
dve sú tematikou i formou podania zaují
mavé a pripomínajú, že hudobné výstav
níctvo by sa malo intenzívnejšie pestovať. 
Je to ešte stále nevy užitá forma približo
vania hudby širokým vrstvám. Pravda, len 
v tedy, keď používa výrazové prostriedky, 
typické pre hudobné výstavníctvo. Stáva 
sa však, že na hudobnú výstavu sa aplikujú 
vý razové prostriedky iných odborov. Týmto 
je čiastočne poznamenaná aj ináč veľnli 
efektná výstava "Franz Liszt a české kra
jiny" . Projektant v nej podrobil materiál 

viac, ako bolo potrebné, svojmu výtvarné
mu zámeru na úkor logickej zrozumiteľnosti. 
Bohužiaľ, na tejto výstave bijú do očí aj 
iné skutočnosti. Jednou z nich je povrchné 
vyslovenie témy a druhou značné nedo
myslenic jej kultúrnopolitickej funkcie. To 
sú dva momenty, ktoré nemôže zakryť ani 
oslavnosť ani inštalačná honosnosť výstavy. 

Výstava "Franz Liszt a české krajiny" 
v podstate popisuje celý cyklus Lisztových 
návštev v Prahe, v Karlových Varoch, 
v Tepliciach, v Olomouci, v Opave, Hradci 
pri Opave, Tešíne atď. a nezabúda ani na 
grafický výpočet pamätihodností, ktoré Liszt 
v Prahe videl. Materiál je zameraný tak, 
aby tieto skutočnosti dokumentoval. Keby 
táto stránka tvorila podstatu Lisztovho vzťa
hu k 'českým krajinám, tak by vystavova
telia svoju úlohu dobre splnili. Podstata 
tkvie však v pomere Liszta a Smetanu a 
v ideových a tvorivých výsledkoch nemalej 
dejinnej závažnosti, ktoré práve odtiaľto 
vyplynuli. Lisztov vzťah k Smetanovi bol 
ako samozrejmosť veľmi zúžený a o do>
sledkoch výstava nehovorí. Je iste sympa
tická Lisztova pozornosť k niektorým ka
pitolám našej histórie a lichotivo pôsobí 
inštalačná oh mena Lisztovhn H nssitP""I!"•Il n
~u a Hymnu na oslavu Cyrila a Metoda. 
Učinný zmysel by však výstava nadobudla, 
keby vyzdvihla rozmach ideovosti i rozpor
ných skutočností, ktoré sa vyvinuli priamo 
zo styku s českou hudbou, a nie iba s nie
koľkými mestanli. Návštevník takto sleduje 
iba povrch faktov, a nie hlbku osudovej 
spätosti našej hudobnej kultúry s F. Lisz
tom. Teritoriálne obmedzenie výstavy na 
Lisztov vzťah len k českým krajinám pôsobí 
ako určité kultúrnopolitické faux pas. Vý
stava, usporiadaná pri príležitosti 150. vý· 
ročia Lisztovho narodenia v Prahe a v Ná
rodnom múzeu za spoluúčasti Cs. výboru 
obrancov mieru, má celoštátny význam, a 
preto by sa nemala zastaviť na hraniciach 
českých krajin. A to z týchto dôvodov: 

1. Lisztov vzťah k Slovensku a jeho ná
vštevy v Bratislave, styk s mnohými ľuďnli 
a jeho zapôsobenie na štruktúru hudob
nej kultúry tejto časti našej spoločnej 
vlasti sú zásadnej povahy a majú vefký 
význam. 

2. Lisztove styky so Slovenskom sú sú
časťou komplexu historických skutočnosti 
a ako také sa dotýkajú rozvoja hudobnej 
kullúry na území celého štátu. 

3. Pri akciách, ktoré majú medzinárodný 
ohlas, nie je politicky zdravé parcelovať na
šu zem a kultúru na dva celky. Vrhá to 
nepríjemný tieň na oslavný a manifesta1'ný 

charakter ináč veľnli dobrej a zaujímavej 
výstavy. 

Druhá výstava "Max Svabinský a hudba" 
má tému úzko vymedzenú, no s pôvabným 
materiálom. Ukazuje, ako bohato prelína 
hudba tvorivú prácu národného umelca 
Maxa Svabinského. Na súhrne umeleckých 
prác ukazuje, ako sa hudba zmocňuje umel
ca iného odboru, ako ovplyvňuje jeho vý
tvarnú reč a stáva· sa dôležitým tvárnym 
a tematickým prvkom. V diele Josefa Má
nesa a Mikuláša Aleša, slávnych predchod
cov M. Svabinského, dosahuje tento jav 
okúzľujúcu silu. Spomínaným umelcom boln 
hudba nepostrádateľným prvkom pri zobra
zovaní života českého ľudu. Svabinskériíu 
je silou, ktorá umocňuje citový život a je 
schopná účinne sa zapojiť do humanistic
kých výbojov. Vo všetkých etapách Svabin
ského tvorivého zápasu vystupuje hudba 
ako prvok, rozvíjajúci spevnosť jeho hudob
ného prejavu. Nie div, že umelec, ktorý svet 
hudby tak hlboko vníma a prežíva, sa často 
zastavuje pri zjavoch veľkých umeleckých 
osobnosti, oslavuje ich portrétnymi kresbanli 
a približuje ich ľudu hoci vo forme kresieb 
na známky. Tak nám zvečnil B. Smetanu, 
Dvoráka, Križkovského, Hostinského, Ostr
čila, Schweizera, Prokofieva, Suka, Nováka, 
Stanlica a i. Výstava "Max Svabinský a 
hudba" má komornú zvukovosť, vybudova
nú na diskrétnom librete jeho vnučky Zu
zany Kunovej. Zbližuje ľudí s hudbou a 
vedie návštevníka k zamysleniu nad úlohou 
hudby vo vlastnom živote. 

Antonín Hofejš 

DESA'ľ ROKOV CINNOSTI 
KOMORNEHO ORCHESTRA 

Po vzniku Slovenskej filharmónie sa 
v koncertnom živote Bratislavy i v rozhla
sovom vysielani pociťoval určitý nedosta tok 
programov s hudbou pre komorný orchester. 
Preto už v jeseni roku 1951 vyšla iillciatíva 
od viacerých agilnejších členov orchestra 
Slovenskej filharmórue i Symfonického or
chestra bratislavského rozhlasu pre založenie 
komorného orchestra, ktorý by túto pro
gramovú medzeru, najmä po odchode profe
sora Václava Talicha, mohol vyplniť. Ako 
dirigent i dramaturg sa ujal vedenia orches
tra Vlastimil H orák, absolvent bratislavského 
konzervatória z triedy prof. Kornela Schim
pla, ktorý už predtým dirigoval Ostravský 
komorný orchester po R. Vašatovi. 

V prvom období bola činnosť orchestra 
znmernnii na potreby rozhlasu, pričom ve-
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ujÍcou Slllcrnicou bolo uYúuza( hJa,·né die
la, ktoré nic sú v bežnom repertoári sym
fonických orchestrov. Repertoár o•·chcstra 
predbežne ncprekračoval hrunif'e, určené ba
rokovou hudbou a run)·m romantizmom. 
Lenže aj v tomto pomerne úzkom rámci bo
la dnunaturgia ncmz objan1á, napr. v uvá
dzarú skladieb slovenskej proveniencie, ako 
ZlatníkoYa symfónia, PlesovC:• tanre .J ima 
Caploviča, Yoldánovo CmÍť'erto pre klarinet, 
skladby slovenských anon~·mov a od cu
dzíc-h aut orov často diela, k tor(• u nás. už 
dávno neodzneli alebo ešte vobec neboli 
hrané. 

Prvý ,·e•·ejn~· konce•·t mal Komorný or
c·hcster v lete roku 1957 na n:ídvorí Starej 
radnice. ?\a p rogl'tlmc koncertn okrem diel 
Purcella, Yivaldiho, Varihala a J . Chr. Bacha 
hola aj Sinfoniu in G od neznámeho autora, 
ktorá sa nasta v Košiciach. Orchester potom 
vystupoval čas tejšie. Koncerty bývali zn
merané st)•Jove, prípadne boJi YenoYané 
tvorbe jedného skladatefa, a to najmä pri 
príležitosti výročí (Tliindcl, llaydn, .J. S. 
Bach). V tomto období sa stala s účasná huď
ha pre Komorný orchester druhou doležitou 
zložkou repertoáru. Tak sa dostali do pro
gramov koncertov Komorného orchestra 
skladby Bohuslava }[artim'l, Sergeja P ro
kofieva, Leoša Janáčka a n iekofko premiér 
od slovensk)-ch skladatefov : Sonatína od 
E ugena Suchoria, Komornú symfónia a Pre
dohra od J tt li usa Kowalskí·ho, Baroková 
suita od ~L Búzlika a iné. 

Hoci progra mový prírfos Komorného or
f' hestm v rozhlasovom vysielaní a v druhom 
období aj v koncer tnom živote Bratislavy 
bol zrejm~· . ba bolo priam nutnosťou takéto 
programov(· doplnenie a rozšírenie, a hoci 
kon!'erty na••húdzali vďačný ohlas, predsa 
kr·itiky popri hodnoterú kladn)•ch stránok 
neraz vyčíta l i orchestru, ~e jeho činnosť je 
len sporadická a že na prípra\'u koncertov 
mú pomerne málo príležitostí. 1\:ritika veci 
pomohln . Dnes mú toti~ orchester lepšie 
praCO\'né podmienky a vii<'šie pole pôsob
nosti. ~ajmii medzi mládežou nachúdzajú 
konf'e rty Komorného orchestra vtúmavých 
u V(fačn)•ch poslucháčov, ako sa to uk{Jzalo 
na výchovných koncertoch v PKO. V pre
bieha júf'ej sezóne sa túto činnosť orchestra 
rozšíri ešte o zújazdy na v id iek. Prv)• kon
eert v :\i tre mal mirnoriadnv ohlas: také 
pozorné a citli\'é obecenstvo 'si treba želať 
všade, nevynímajúc z toho ani Bratislavu! 
Začiatkv činnosti Komorného orchestru 

holi (ažkÓ, ale úsilím mnelcov, z ktorých 
, ·iacerí už celých desať rokov obetavo vy
tl'\•ali s kolektívom (Vojtech a Ferdinand 

546 

Gabriel. .ltín Pragant, Alexander Dufck, Ja- · 
ro~lav Hoček, Jmaj Vyskočil i dirigent 
\lustiruil Horák), sa podarilo dosiahnuC, že 
o•·chester má dnes lepšie podmienky 'Pre 
systema tickú prúcu, získava si uznanie obe
censtva i porozumenie nadt·iadených kul
túrnych cinitefo, ·. Yyše 160 sklad ieb, k torý
mi oboha tili rozhlasové vysielanie i kon
ce rtn)· život, a ú služná výdtovná čiJmos(, 
sú ,-~·sledky, na k toré môžu byť právom 
hrdí. Dnes je už Komorn)• orchester dôle
žitou umeleckou zložkou nielen rozhlasového 
vysielania , ale aj lw ncertného ~ivota Br·a
tisla'')' · 

Pri príležitosti desiat.eho v)Točia založenia 
1\omorného orchcstm želáme tomuto snaži
\'ému kolektívu, aby mohol s tvorivým 
elúnom S\' Oju činnosť ešte úspešnej šie a bo
lwtšie rozvíjať a dosiahnuť čím krajšie ume
l('t:ké úspechy - a sebe : aby sme ho mohli 
i:Ílu častejšie počuť na koncertnom pódiu 
i v •·ozhlaso,·om vysielaní. 

-ý 

K PTJ'DES!ATKE KAROL\ ELBERTA 

:.\Ieno Karola Elberta, slovenského h u
dobného skladateľa, je dnes známe široké
mu kruhu. poslucháčov Ceskoslovenského 
rozhlasu. J eho bohatú tvorba, žánrove pestro 
Nencnú, je často na vlnách éteru. Jeho 
orchestrálne a komorné skladby, hudobno
rl•·amatické diela, ako aj masové a tanečné 
piesne, značne obohatili tento žáner našej 
tvorby. Sú lo diela jednoduché a zrozwui
tcfné a predstavujú pritom dobré hudobné 
umenie. Náš jubilant sa narodil 19. de
cembra 19 11 v Trnave. L'ž ako osemročný 
ovlúdal hru na k lavíri natoľko, že mohol Y)'
stupovať na oehotníckych kultúrnych po
d uja tiach a Trnavčania si malého Karola 
vefmi obľúbil i. Najradšej hrával Prelúdium 
cis mol od R achmaninova. M. Schneider- . 
Trnavský zašiel zn Karolovým otcom, aby 
ho naho, ·oril dať syna na odborné štúdiwn · 
Jo Rmtisla\o')' · Od toho času sleduje veľký 
majster svojho chrá nenca, jeho p rvé sklad
bičky, radí a pomáha mu vnikať do tajov · 
tohto krilsneho umenia. 

Km·ol Elbert sa čoskoro rozlúi:i s trnaY
sk)·m gymnáziom a odf'h<ídza na Hudobnú 
a dmmatickú akadémiu, kde navštevuje 
kompozičnú triedu prof. Alexand ra ~[oyzesa 
a súčasne študuje dirigovanie u prof. Vin
eourka, akoby vopred tušil, že toto bud<! 
jeho pr,·~·m povolunim. Absolvuje Sonát ou 
pre husle a klavír, prof. Moyzes mu však 
pr·cdpovedal, že je predw·čený p re zá
bavné žám·e - a nem)•lil sa. 

Uplatnil sa ako spcvohern~· dirigent 
v Opave, 1-\ ošiciach a Bratislave. Počas dru
hej sveto\·cj voj ny musel opustiť divadlo 
a na čas sa uspokoj i ť s miestom kaviaren
ského klaviris tu. Ako s:ím vrad, a j toto 
obdobie vedel využi ( pre svoj umt'ierk~· 
r·ast. Získal pohotovosť v hre, osvojil si 
improvizačnú techniku a p reštudoval ccll1 
tanečnú litera tlrru. Teraz je dr·ama turgom 
v hudobnej rcdakfoii Ccskoslownského roz
hlasu v BratisJa, ·e. 

T\·orba Ka rola Elbe1'ta nezakot,·ila v jcd
nej ž:ínrovej oblasti. Prechúdzala z jednej 
oblasti do druhej, zastaviac sa definit ívne 
pri mnl)·ch formách. Zaujíma, ·á je rôznorodá 
tematika v jeho doternjšej tvorbe orches
trálnej, komol'llej i vokálnej : "Sonúta pre 
husle a klavír", " Dwnka a tanec", " Indická 
suita", "1\lazúr·ka pre husle a malý orches
te•·", "Pionierska suila 't, suita .,\ 1 cirkuse'\ 
" Džezová sonilta p re klavír", .. :\aša sláva" 
kantá ta, ,.5 p iesní p1·c soprún a klavír", 
" Piescií. o Bratisla ve" p re sólo, miešaný sbor 
a orchester a cfa lšie. ~\lebál sa experimento
vania a hfadania. Tvoril ľahko a z nejednej 
impro\·izárie sa zr·odilo nové dielo. 

Kar·ol Elbcrt je jedným z t~·ch sloven
sk)·ch skladatcfov, ktorí - po oslobodení -
dnli svoje l\'Ori,·é schopnosti celkom do 

· služieb budo,·ania nového ži,·ota u n{Js. Yí
(uzst, ·o robotníckej IJ·iedy ospevuje v budo
Yalcfských a vojenských picsrbch. Boli lo 
na jmä Poďme, chlapci, aj dievčatú", "Hc
pub likc", "~IiCJ·ov)• pochod mládeže", " i\llá
dež s úsme,·om krúča", " Hurú, pionier i". 
"~!lad í budovatelia na Trati dl'Uzhy". "Pie
seií mladých traktoristov", "H('j. ro,·ina bo
hatú" a i. 

Obsiahla je i jeho hudobnod ramatickú 
tvorba. Napísal scénickú hud bu a predohry 
k dvanástim javiskov')•m dielam a rozlila
so,·)·m hrám. Dvoma dielami obohatil nás 
operetný . repertoár, a to "z prístavu do 
prístavLt" na libreto O. Kaušitza (twedvedcné 
zatiaľ ,. rozhlase a televízii) a " Do , ·ideniu, 
lúska" na lihreto O. J af'ohsa a Ct. Stitnir 
kého. Xapísal vyše 70 tanečných piesní. 
z ktorých naj úspešnejsic boli: ,.Maličká 
slzička ", "Yiem, že m a už nemiluješ", " Do-
7~'1jtra čakaj", " Bol krúsny deľí ", "Epizóda", 
"Očarená bý,·am" , " Jedin)· pohfa.J t,·oj", 
" l ndonézska romanca" a rf alšie. 

V poslednom čase zložil piesne s politif'
kým obsahom : "Piescií. o i·ervenom slnku" 
pre sólo, sbor a orchester, "PiesCJi o našom 
predjarí", obidve na slo,·ú Ct. Stítnického, 
,.Leni nov odkaz" na slovú O. Ka usitza, (fa
lej piesne, oslaYujúce prenika nie sovietskej 
, ·cdy a techniky do vesmíru, picscľr o Gaga
rino, ·i , .Pn·~· ast•·onaut" a ef alsie ak tuáln.· 
j)icsne. 

Je to iba krátk~· a ncúpln)· profil hudob
ného skladat('fa Karola Elber1a, skromní·h'> 
Noveka a umelca, ktorý je a zostáva jedným 
z pevn~·ch i'lánkov našej zábavnej a ta
nečnej hudh~·. Napriek tomu, že táto h ·or
ba, ako žáner, je poznačenú akýmsi zdJJ,a
' i ·rn problémom hľadaniu a skúmania, jed
na ko mú s, ·oju ži,·otnú silu v spätosti so 
šit·ok)·mi masami, k toré čakajú na každú 
novú skladbu, slúžiacu ušľachtilej zábave, 
od!lvch u alebo budovateľskému nadšeniu. A 
tak~to piesne tvorí núš jul)ilan t Karol Elbcrt. 
Zelúme mu, aby aj po svojej päťdesiatke 
obohacoval našu zában1ú a tanečnú h·orbu 
na rad osť sehP i nilm , ·šrtkým ! 

Oto Kaušit:. 

*** 
Nové plány D. Sostahoviča. 

Dimitrij Sostakovič, s,·etoznúmy so,·ictsky 
skladateľ, rozhodol sa venovať jedno zo svo
jich budúcich d iel podmaneniu kozmu člo
vekom. V sú,;se s t)•m povedal: " Na našej 
p lanúte nemajú znieť Yojcnské pochody, lež 
veselú h udba, k torú bude oslavovať pod
m:r nitefa Y('Smíru". 

5.47 . 
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NAD DIELOM GRACIANA CERNUSAKA 

'!'ažko písať nekrológ o dobrom človeku, 
s ktorým som sa za posledných šesť rokov 
veľmi často st~·kal a úzko spolupraco,·ul, 
i keď sa naše názory vždy nezhodovali. 
Na pripravovanom slovníku spolupracoval 
s ním zo Slovensku aj dr. Zd. ~ováček. 
Vážil som si prof. Cernušäka pre jeho vefké 
vedomosti, statočnosť a svedomitosť v práci 
i v živote, ako aj pre jeho hanácku bodrosť 
a vtipnosť. Graciún Ccrnušák, hoci nevylie
čiteľne chorý, s\·edomite pracoval na Cesko· 
slovenskom hudobnom slovníku a často ho
YOrieval, že Lude pracovať do posledného 
dychu. 

Ceskej a slovenskej hudbe sme chceli dať 
monumentálne základné slovníkové dielo, 
k toré by nebolo púhym výpočtom životo
pisn)·ch dát a bibliografií skladieb. Slo nám 
o pravdivé hodnotenie v duchu dnešnej do
by. Do slovníka sme zahrnuli nielen mená 
umelcov a ľudových muzikantov, ale aj spi
sovateľov a básnikov, ktorých diela boli 
zhudobnené. Slovník zahriíuje tiež maliarov, 
ktorí mali vzťah k hudbe. Nájdeme v ňom 
všetky umelecké inštitúcie na čele s Ceskou 
a Slovenskou filharmóniou, s rozhlasom, so 
súbormi ľudovej n ·orivosti, dychovkami, 
hudobnými časopismi, zbierkami skladieb, 
archívmi i s Gramofónovýnú závodmi. Ces
koslovenský hudobný slovník zahrnul v 
osobných heslách všetky inštitúcie a kolek
tívy, ktoré združovali jednotlivcov. 
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Týmto všetkým práca veľmi narástla. 
Veď s profesorom Cernušákom srne každý 
spracovali takmer 3000 hesiel, ktoré sme 
vzájomne lektorovali a konzultovali s pro· 
fcsorom Rackom. Tento kolektív doplňalo 
ešte 100 prispievatcľov. Na Cernušákovi le· 
žala ťarcha administratívnej práce, lebo ve
decké pomocné sily nestačili. Pracoval do 
úmoru, bez oddychu, s jedinečnou usilov
nosťou a úzkostlivou presnosťou až do ťaž
kého ochorenia na jar roku 1960. Ešte v júli 
toho istého roku sme sa spolu zišli v jeho 
by te. Bol skleslý, v depresívnej nálade. 
Pretože vraj občas ešte trochu vidí, ma po· 
žiadal, aby som mu postupne dával jeho 
heslá. Onedlho mi však telefonoval, že vôbec 
nevidí a nic je schopný čítať. Stále sme však 
dúfali v zlepšenie jeho zdravotného stavu. 
Prichádzala chorobu za chorobou, jedna 
komplikácia za druhou. Všetko premáhal 
s hanáckou húževnatosťou a nezlomnosťou. 
Začiatkom októbra t. r. ho odviezli do Cer
novic, kde 13. októbra 1961 zomrel. 

Gracián Cernušák sa narodil 19. decembra 
1882 v Ptení pri Prostejove. Pochádzal z ro
du dedinských ľudových muzikantov, po 
ktorých zdedil lásku k hudbe. Pestoval ju 
uz od svojirh 6. rokov, potom počas štúdií 
na Slovanskom gymnáziu v Olomouci ako 
spevák olomouckého Zerotína, kde prichá
dzal pohostinsky dirigovať svoje skladby a j 
Antonín Dvorák. Cernušák maturoval na 
gymnáziu v Kromei'íži (1901), a tu tiež 
študoval spev u Ferd. Vacha. Na pražskej 
Karlovej univerzite získal výbornú erudíciu 
u prof. J. Golla, ktorý ho odporúčal na 
polročné štúdium na Jagellonskej univerzite 
v Krakove. Stúdium dejepisu a zemepisu 
tvorilo u Cernušáku len nutný všeobecno
historický základ, lebo celým svojím úsilím 
a prácou smeroval k hudobnej histórii. Pred· 
nášky Ot. Hostinského a K. Steckera mu 
dali najväčšie podnety. Na svojom prvom 
pôsobišti v Hradci Králové (ako profesor na 
obchodnej akadémii od r. 1905) sa vedome 
pripravoval na hudobnohistorickú dráhu. 
Tam svoju hudobnokritickú činnosť sústavne 
cl opfľíal sbormajstrovskou praxou v duchu 
Ferd. Vacha. Krátko pred prevratom sa 
stal profesorom na Obchodnej akadémii 
v Brne (1918), kde zostal až do svojej smrti. 
Tu sa plne venoval hudobnohistorickej a 
kritickej práci, ktoľl't možno bez zveličovania 
nazvať budovateľskou. Brno malo nové 
konzervatórium a Cernušák bol zvolený za 
učiteľa dejín hudby. Zároveň prevzal rub· 
riku kritiky v Lidových novinách po Janovi 

Kunco,·i. Ytcdy vzniklo druhé vydanie jeho 
dvojdielneho Dejepisu hudby (1930-31), 
ktorému sa zatiaľ nevyrovnala žiadna učeb
nica tohto druhu (prof. Ilelfert ju vyžadoval 
ako učebnicu pre poslucháčov hudobnej ve
ely na univerzite). Dejepisom hudby a Paz
dírkov)·m hudobný m slovníkom náučným l. 
(tlie! vecn)·. 1929) a II. (diel osobný, 1933 
až 1940 s VL H elfer tom a po jeho zatknutí 
so mnou) dal českej hudobnej vede základné 
syntetické príručky a razil periodizáciu de
jín z vtedajšieho pokrokového hľadiska hu
dobného slohu. Počas okupácie hol pred
časne penzionovaný (1939). V tom čase 
pripravil pre posilu národa monografiu 
o lledfichovi Smetanovi (1941-42) a viedol 
•·edakciu hudobných hesiel v Otovom slov
níku náučnom novej doby (do 1943). Po 
oslobodení bol reaktivovaný (1. 12. 1945) 
u stal sa profesorom na brnenskom konzer
vatóriu, kde učil až do 31. 1. 1953. Popritom 
prechodne pôsobil ako poverený profesor 
hudobnej výchovy na pedagogickej fakulte 
v Brne (1946-47), dejín hudby na Akadé
mii múzických umení v Prahe (1946-47), 
teórie a pomocných vedcck),ch odborov na 
Janáčkovej akadémii múzických umení 
(1947-48) a dejín hudby na filozoficke j 
fakulte (1954-55). Ako pedagóg spájal všade 
vľúdnu prísnosť v požiadavkách skutočných 
vedomostí, v porozumení hudbe a dejinám, 
v jasnom vyjadrovaní i hudobnej praxi. 

Cernušáka možno stručne hodnotiť ako 
"ži'i' slovník". Pritom si však treba uve
domiť, že hol slovníkom momunentálnym, 
opretým o hlboké a obsiahlfl vedomosti. 
Nešlo uňho o tzv. encyklopedické vedomosti 
povrchného charakteru, charakteristika "ži
vý slovník" zhí-1"\a jeho celkom výnimočnú 
pamäť, utriedené vedomosti, dôkladnú zna· 
losf literatúry, jazykovú a filologickú schop
nosť a veľkú pohotovosť. K charakteristike 
" živý slovník" prispela tiež okolnosť, že 
Cernušák nenapísal väčšiu hudobnovedeckú 
prácu, podrobne založenú nn prameňoch. 
I jeho Dejepis hudby a Prehľadný dejepis 
hudby (1946- 47), k torým hneď po oslo· 
hodení vyhovel potrebám čcsk)·ch i slo
venských študentov, možno hodnotiť ako 
vzorné učebnice, samostatne sa vyrovnáva
júce s literatúrou, ktoré sa iba v niektor)·ch 
prípadoch opierali o pramenné š túdium his
torickej povahy. 

Cernušák však poznal a j iné, nemenej 
dôležité pramene svojej vedeckej prúce: hu
dobné skladby. Veď celú svoju vedeckú 
a výchovnú činnosť sprevádzal svedomitou 
kritickoú prácou, ktorá dosiahla vrchol 

v Lidov)·ch novinách v rokoch 1918 až 1939. 
Bol prvým posudzovateľom opier Leoša 
.Ja-náčka, v ktorých víťazstvo veril. Janáčka 
hodnotil celost ránkovýnú staťami a štúdia
nú. Bol tiež prvým posudzovateľom Neu
mannovej a Sachsovej éry v brnenskom 
)iárodnom divadle. Svojimi referátmi, ozna
čovanýnú známou šifrou -k, kriticky viedol 
mladé Moravské kvarteto, Moravské dycho-. 
vé kvinteto, hodnotil Besedu brnenskú s Jar. 
K vapilom i Spevácke združenie moravských 
učiteľov, ktorých bol čestn)'Til členom. Jeho 
kritil;:y b oli nielen konkrétne, vecné a ob
siahle, ale viedli tiež k lepšiemu pochopeniu 
diel. Sledovali a j hudohnovedeckú literatúru 
a boli naklonené dobrej ľudovej i operetnej 
hudbe. i\Iali skutočnú vúhu v Brne i v Pra
he. Cernušák stál tiež pri zrode Hudobného 
archívu Moravského múzea a kriticky po
máhal novej stanici brnenského rozhlasu 
i jeho orchestru na čele s Bretislavom Ba
kalom. Bol to typ vedca, ktorý spájal teóriu 
s praxou, so syntetickým zmyslom, bol 
majstrom profilu a medailónu, hodnotiacim 
pravdivo a osobitne, i keď sa ako človek 
niekedy neubránil osobnému vkusu. Z jeho 
učebníc čerpali a budú čerpať generúcie. Dal 
českej a slovenskej hudobnej vede slovníko
vé príručky, ktoré nám chýbali. Pazdírkov 
hudobný slovník náučný (osobná časf) m-ia· 
zol pri písmene M len vinou okupácie a 
cenzúry. Cernušák dal súčasnej i staršej 
českej a slovenskej hudbe do vena vyše 
300 hesiel, ktoré vyšli v dosiaľ najväčšom 
slovníku - v Groveho Dictionary (1954). 
~ovou svédonútou prácou odpovedal Cer
nušák tým, ktorí kedysi považovali jeho 
kritickú činnosť za neúnosnú. Jeho význam
ná priekopnícka práca sa predsa dočkala 
uznania: bol vyznamenaný Radom práce 
(1958) a bola mu udelená Cena oslobodenia 
mesta Brna (1957). 

Cernušák bol dôstojným partnerom profe
sora Yl. Helfcr ta, k torého dopfa'íal. H elfert 
svojou bádateľskou a dirigentskou a Cer
nušák vedeckokritickou i výchoYnou čin
nosťou stáli v popredí nášho hudobného 
života. Obidvom patrí čestné miesto vo vý· 
voji českej hudobnej vedy, kritiky a peda· 
gogiky. 

Nemali hy sme len sľubovať, že na nich 
nezabudneme, ale predovšetkým hy sme 
mali vydávať ich spisy. V prípade Cernu
šáka ide o vydanie jeho kritik a hlavne 
Ccskoslo,·enského hudobného slovníka! 

Bohumír Stédro1í 
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ZA ZDE.\Kmi FOLPRECHTOM 

Po dlhom zápase so zákernou chorobou 
skončil život skladateľ Zdenek Folprecht. 
Bol skladateľom, ktorý vo svojom sklada
teľskom diele realizoval to, čo sústavne sle
ooval. Svojím prejavom hľadal dotyk so 
širokým okruhom ľudí, domýšľal zrozumi
teľnosť skladateľskej práce a takto už dávno 
predbehol iných práve v tom, po čom dnes 
túžime. Bohužiaľ, nadanému žiakovi J. B. 
Foerstra a Vítčzslava Nováka sa to vyčítalo 
ako nevýbojnosť a nezdravé lipnutie na 
tradícii. Ale spomalen)• a zdržanlivý vývoj 
hudobnej reči, zotrvávanie pri prevahe me
lodičnosti, na tonálnej báze, sklon k zjed
nodušenému až ľudovému výrazu - to 
bolo zásadné a zámerné - a malo svoj pô
vod v dlhoročnom pôsobení Folprechta na 
Slovensku. Tu pri styku s ľudovým pro
stredím, vo sfére zápasu o hudobnú vzde
lanosť ľudových vrstiev, ktorý prežíval na 
Slovensku skoro 15 rokov nielen ako diri
gent Slovenského národného divadla, za
mýšľal sa ako máloktorý skladateľ tých čias 
nad spoločenskou t.,lohou hudby a z toho 
vyvodzoval uzávery. Nedbal natoľko o vý
boje, ako skôr o pevné a prístupné stvá rne
nie hudobných myšlienok. Nevyhol sa vply
vu niektor)·ch svetových zjavov (Richard 
Strauss a G. Puccini), veď sa vyvíjal a do
zrieval v oblasti opernej tvorby, no svojou 
podstatou stál pevne na pôde vlasti, ktorú 
vnímal ako jedno:r.načný celok od Sumavy 
až po v)•chodné Karpaty, v jednotný celok 
mu splýval intonačný okruh český i slo
venský. 

Turnovský rodák prišiel do Bratislavy ako 
dvadsaťpäfročn)•. Pätnásť rokov spontánne 
vrastal do slovenského prostredia, žil s ním 
v živom kontakte. A toto prostredie sa zmoc
ľíovalo jeho skladateľského prejavu a pre
stupovalo h~ stále silnejšie, takže i diela, 
ktoré vznikli po roku 1938, keď už pôsobil 
v Prahe, i tliela z posledných rokov, s(J 
poznamenané črtami slovenskej piesňovosti 
a tanečnost i . 

Zdenek Folprecht sa neobmedzoval len na 
dirigentský pult Slovenského nát·odného di
vadla. Svoju bojovú úlohu o roz, ·oj hudob
nej kultúry na Slovensku našiel na čele 
ochotníckeho orchestra predvojnovej Slo
venskej filharmónie, kde ako výborne vy
školený p rofesionál pestoval rozvoj ľudo
vého muzikantstva a výbojne šíril orches
trálnu hudbu tam, kde predtým neprenikla. 
A nielen to, ujímal sa každého diela slo
venského skladateľa, najmä mladej, v tom 
čase nastupujúcej generácie. Bol šťastný, že 
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môže prispieť k rozletu slovenských tvori
vých síl, ktorým veril i vtedy, keď sa 
o tejto otázke šírila zámerná skepsa. 

Tento úsek životného diela Zdeňka Fol
prechta, a vôbec jeho pôsobenie na Sloven
sku, je etapou, ktorá zostala nedocenená, 
hoci sa javí ako významný príspevok do 
zaciatku rozvoja slovenskej hudobnej kul
túry a ako prejav opravdivej, nenáročnej a 
bratskej pomoci českej hudby hudbe slo
venskej. Títto stránka Folprechtovho života 
je dôstojný m doplnkom jeho skladateľského 
diela, ktoré zasahuje takmer do všetk)·ch 
skladateľských odborov a jeho nosnými sLip
mi sú: 4 symfónie, opera Lásky hra osudnlt, 
husľov)· a kla\irny koncert, symfonietta, 
kantáty Hymnus vzkriesenia a Ceská jar, 
3 kvartetá a niekoľko piestiových cyklov. 

Tretím, nemenej v),znamným úsekom 
v jeho životnej práci je dirigentstvo. Ako 
dirigent vyrástol v blízkosti Oskara Nedbala, 
ktorý mu bol až otcovsky naklonený, vy
rástol v dirigenta zdrav)•ch koreňov, hlbo
kej umeleckej serióznosti, ktorá vždy pre
rastala jeho vynilmjúcu dirigentskú rutinu. 
Tak sa prejavoval pri pulte Slovenského 
núrodného divadla i Národného divadla 
v Prahe, kde pôsobil po roku 1938. 

V dlhom zúpase so smt·Cou sa v myšlien
kach vracal do slovenského obdobia a hrialo 
ho vedomie, že jeho práca prispela k upev
neniu bratsk),ch vzťahov medzi oboma na
šimi národmi a podoprela základy, na kto
r),ch vyrástla rozvetvená a bohatá sloven
ská kultúra . 

Slovenská kantáta, H ymnus vzkriesenia,. 
celé cykly piesní, niektoré vety jeho kompo
zícií vyrastajúce zo slovenského hudobného 
materiálu, priekopnícke interpretácie sloven
ských skladieb doma i v zahraničí, ako aj 
účasť na naštudovaní prvých slovensk)•ch 
opier, zostanú dôkazom opravdivej, čestnej 
a vernej spolupráce českého umelca v zá
pase o začiatky no,·odobej slovenskej hudby. 

Antonin Horeiš 

Do.~tavuie sa Dom umenia v Košiciaclt . 
V budúcom roku bude otvorený v Koši

ciach nový Dom umenia. J eho koncertná 
sieti pojme 800 poslucháčov. Toho času 
dokončujú pracovníci bratislavského Ústre
dia umeleckých remesiel vybavenie inte
riérov tejto modernej budovy. 

*** 
Ostravský skladateľ Ivo Jirásek dokon

čuje operu Svitanie nad vodami podľa rov
nomennej hry Jii·ího ProcházkJI. 

HEINRICH MARSCHNER (1795-1861) 
A BRATISLAVA 

(Spomienka k 100. výročiu úmrtia) 

Dňa 14. decembra uplynulo 100 rokov od 
smrti významného nemeckého skladateľa 
Heinricha Marschnera, ktorý prežíval časť 
svojho plodného života v Bratislave a znač
ne prispel k zv),šeniu hudobnej kultúry 
nášho mesta. 

Narodil sa 16. augusta 1795 v Zittau 
v Sasku, prYé roky svojho života strávil 
v rodnom meste a mal sa stať podľa priania 
rodičov právnikom. Mladý Heinrich však 
už v detských rokoch prejavoval veľký 
talent a ako dvanásťročn)• bol už finančne 
sebestačným (al;o kostolný spevák). Pritom 
začína bez teoretického vzdelania kompo
novať. Hoci sám bol účastný iha nepatrnej 
klavírnej výchovy, v šestnástich rokoch si 
už zarába na živobytie vyučovaním hry 
na klavír. 

P o krátkej návšteve P rahy, kde sa radil 
so skladateľom Václavom Tomáškom o svo
jej ďalšej hudobnej výchove, nájdeme mla
dého .Marschnera roku 1813 v Lipsku, kde 
sa učí u Schichta hudobnú teóriu a kon
trapunkt. Roku 1815 sa stretol v Karlových 
Varoch s Tadeusom Amadéom. bratislav
ským rodákom, dobr)'m klaviristom a im
provizátorom. Na nahováranie Amadého 
navštívil 1\Iarschncr Viedeň a prostredníc
tvom svojho priaznivca sa zoznámil a j 
s Deethovenom. Začiatkom roku 1816 odišiel 
Marschner na A madého pozvanie do Uhor
ska a tu sa stretol s Jánom Zichym na jeho 
veľkostatku necľaleko Komárna. Zichy mu 
ponúkol miesto učiteľa hudby v svoj~m 
dome v Bratislave. Marschner ponulm priJal 
a roku 1817 sa presťahoval do Bratislavy. 

V tom čase sn prejavila na bratislavskom 
hudobnom ži,·ote určitá stagnácia. Skvelé 
obdobie Eszterházyovskej kapely na čele 
s J osephom Jlaydnom patrilo už minulosti, 
iba u H eitu·ichn Kleina, dit·igenta dómu a 
zakladateľa Cit·keniého hudobného spolku, 
sa ešte schádzali hudobníci a pestovali star
šiu i novšiu hudbu. V tejto spoločnosti na
šiel mladý Marsr.hner vrelé prijatie. Bol 
uznávaný ako výborný klavirista a vyhľa
dávaný ako pedagóg. Grassalkovich ho an
"ažoval, ako kedysi jeho predok Humme
lovho otca, za dirigenta svojej domácej ka
pely, ktorá pravidelne hrávala v jeho pa
láci (terajši Dom pionierov a mládeže Kle
menta Gottwalda). 

~farschner, už trvale usadený v Bratisla
ve sa tu roku 1817 oženil s Bratislavčankou 
E~íliou Czervovou. Manželka mu však po 

polročnom manželstve zomrela. Roku 1820 
sa tu oženil znovu. Jeho druhá manželka, 
Františka J äggi, bola dobrou klaviristkou 
a zaoberala sa aj komponovaním. Jednu jej 
tému Marschner použil v svojom klavírnom 
Impromtu. 

l\Iarschnerova skladateľská činnosť v Bra
tislave bola rozmanitá. Z väčších diel zložil 
Ouvertúru pre orchester, opery "Saidar a 
Zulima", " Der Ky rfhauserberg" a " Heinrich 
IV." Opera "Saidar a Zulima" mala s,·etovú 
premiéru v bratislavskom divadle 26. no
vembra 1818. Bratislavské obecenstvo sa 
v tejto opere po prvýkrát oboznámilo s ro
mantizmom v opernej tvorbe. ' Veberov 
"Carostrelec", ktorý je staršieho pôvodu a 
bol do istej miery vzorom pre 1\Iarschnera, 
bol v bratislavskom divadle predvedený až 
roku 1825. 

Po päťročnom plodnom období Marsehner 
opúšťa Bratislavu. Od roku 1822 ho nachá
dzame v Drážďanoch. Roku 1826 sa pre
sťahoval do Lipska, kde napísal opery 
"Upír" a " Der Tempier und die Jiidin", 
ktoré ho urobili slávnym. Od roku 1831 je 
dvorným dirigentom v Hannoveri, kde zlo· 
žil svoje najhodnotnejšie dielo, operu 
"Hans Heiung". Táto opera tvorí dôležitý 
spojovací článok medzi Weberový mi ro
mantický mi operami a medzi prvými Wag
nerovými hudobnými drámami. Text opery 
bol inšpirovan)' českou ľudovou povesťou. 

Z ostatných Marsclmerových diel treba 
spomenúť jeho piesne a sbory, komornú 
hudbu a skladby pre klavír. 

Heinrich i\Iarschner zomrel 14. decembra 
1861 v Hannoveri. Jeho celoživotné dielo 
a najmä kus záslužnej práce, vykonanej 
v Bratislave, si zaslúži, aby sme si pripo
menuli významné výročie jeho úmrtia. 

Z. H. 

:\'OYE l\lASOVE A POLlTICKE PIESNE 
STATNEHO HU DOBNEHO 

VYDAVATEĽSTVA 

Ak má naša politická a masová pieseň 
splniť svoje výchovné a politicko-agitačné 
poslanie a byť aktuálnou, musi sa čo naj
rýchlejšie dostať medzi široké vrstvy ľudu. 
Treba pochváliť našich skladateľov, že si 
v svojej tvorbe všímajú súčasný politický 
život a tvoria piesne s touto tematikou. 
Z väčšieho množstva skladieb, vytvorených 
v poslednom čase, vydalo SHV doteraz 
v úprave pre jeden hlas s podloženými har
monick)•mi značkami a textom tieto piesne: 
Pieset~ brigády, Pieseň o červenom slnku 
od K. Elberta, Prv)• máj (pre pionierov) od 
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J. Lctľíana, Piestiou za mier od I. Luknára. 
Z piesni s tematikou sovietskych kozmo
nautov vyšli Prvý astronaut a Pesnička 
o sovietskej kozmickej lodi od K. Elberta, 
Slávny deľí od P. Zelenaya, Jasné ráno apri" 
!ovej stredy od Z. Cóna, Rozprávka o hviezd. 
natom lete od V. Knypla. Chválitebná je 
žánrová pestrosť týchto piesni od tanečného 
charakteru až po malú kantátu. Pri vydáva
ní piesní v úprave pre jeden hlas so znač
kami treba uvážiť, ktorá z nich takúto 
úpravu znesie, či to nezníži jej hodnotu, 
ktorá je podľa zámero,· autorov vystihnutá 
napr. Jen so sprievodom klavíra. Podľa 
nášho názoru závažnejšie spracované piesne 
neznášajú takúto úpravu. Tiež by sa vyža
doval súhlas u spolupráca (aspot"1 korektúra) 
zo strany autorov. Obálky u všetkých skla
dieb sú veľmi pútavé a výstižné. Náklad sa 
pohybuje okolo 1500 exemplárov. 
Zvlášť sa treba zmieniť o Novákovej pies

ni Komunisti, hor' sa k víťazstvám. J e to 
záverečná pieset'í z veľmi úspešného jubilej
ného pásma Vojenského umeleckého súbo
ru " ... a život bude láska", venovaného 
40. výročiu založenia KSC. Toto vydanie 
je viac charakteru manifestačného a nevy
ho,-uje bežnému praktickému upotrebeniu, 
pretože sborová partia je pre mužský sbor, 
čo v notách nie je uvedené, a v tomto znení 
je technicky obťažná. Mala sa Yydať napr. 
v úprave pre miešaný sbor a transponovaná 
pre sbor prijateľnej tóniny. 

Informačného i praktického charakteru sú 
Piesne revolučnej Kuby, a to Hymna 26. 
júla a Cuba si, Y ankis no, ktoré hy potre
bovali hodnotnejší preklad. 

Vítame úsilie nášho vydavateľstva a pred
pokladáme, že v krátkom čase sa dočkáme 
ďalších hodnotn)•ch vydarú nových poli
tick5·ch piesrú a šansónov, ktoré zložili 
alebo práve komponujú naši skladatelia 
v úprave pre klavír. Nov{l politická pieseií, 
málo známy a zaužívaný žáner, potrebuje 
čim viac možností reprodukcie v rozhlase, 
na estttádnych podiách, v repertoároch na
čích sólistov a súborov a v tlači, aby sa 
stala pomocničkou v našom politickom i kul
túrnom živote. Ak má byť účinná musí však 
vyhovovať aj \ ')'Sok)'lll ideovoumeleckým 
požiadavktlm. 

*** 
Operetný súbor Státneho divadla v Brne 

pripravuje premiéru Andrašovanovej opere
tv Pánska volenka. Premiéra - na tretej 
s~éne v Ccskoslovensku - sa uskutoční dňa 
19. januára 1962. 
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Otvárací koncert Košickej hudobnej jari (li) . . 
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VI. piešťanský festival (K. Duffek) . . . . 
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Stretnutie po Drážďanskom festivale (E. St. ) . . . . 
Konferencia o diele F. Liszta a B. Bartóka v Budapešti (L. But·las) 
Na konci leta v Bukurešti (I. Hurrúk) . 
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Vídeiíská konfcrence IS:\IE (I. P.) . . . . . . 407 
Ešte raz k ľudovým školám umenia ('\I. Strausz) 428 
Z činnosti našich hudobných škôl (r) 448 
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Voláme mladých (E. H ykischová) . . . . . . . . . . 82 
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Televizny koncert (l. P arík) . . . . . . . . . . 351 
Krátko o televíznej inscenácii H iindlových "Slávností na vode" (Han) 401 
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F. Chopin : Listy (Z. Hrabussay) . . . . . 91 
V. Kalinnikov: Písma, dokumenty, materiali. I.-11. (lv) 93 
G. Knepler: Musikgeschichte des 19. J ahrhunderts (lv) 359 
E. Krause : Oper A- Z. (Iv) . . . . . 19:3 
W. A. Mozart: Die Dokumente seines Lebcns (lv) 506 
E . Preussner: Allgemeine Musikerziehung (Iv) 94 
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comoedia (Z. H.) . . . . . . . . 503 
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M. Smirnov : Fortep' jannoe tvorčestvo A. Dvoržaka (lv) 192 
A. Sychra: Estetika Dvofákovy symfonické tvorby (-k) 391 
K. Srom: Orchestr a dirigent (L. KupkoYič) . . 145 

Nové masové a politické piesne S tátneho hudobného vydavateľstva (Let) 552 
Slovenské robotnícke piesne vo svetle vedy (J. P.) . . . . . 290 
Slovenská vokálna hudba v SSSR (lv) . . . 93 
Studia musicologica Academiae scientiarum hungaricae. Tomus I. (R. Rybarič) 50-'t 

ROZLICNE 

Na posedení s majstrom Očenášom 25 
Andrej Očenáš o sovietskom umení (fn) . . . 26 
Státne hudobné vydavateľstvo a jeho úlohy (J. Seda) 67 
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Po všetkých vlasti končinách (J. Danišovský) 86 
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Diskusia o problémoch súčasnej opery (R. Rybarič) . 277 
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lenie pre koncerty a estrády) (0 . Horská) . . 443 
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Z československo-maďarskej spolupráce (·rr·) 501 
215-krát Janíkom v Predanej neveste (O. D.) 501 
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Juro Jánošík, opera J. Cikkera, Bratislava 
Komedianti, opera H. Leoncavalla - Bratislava 
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Sovietski skladatelia na prehril\·ke našich diel vo Sväze slovenských 
skladateľov . . . . . . . • . . . . . 

Faksimile Bartókovho Danse orientalc . . . . . . . 
Pionieri bratislavských škôl pozdravujú soyietskych skladateľov 
Záber z prehrávky ll. symfónie Išu I<rejčího v SSS . . . 
Dezider Kardoš: Pozdrav . . . 
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Lucruca . . . . . . . . 
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Salzburg . 
Súbor z Mali . . . 
Vojenský umelecký súbor Bratislava . . . . . . . . 
Z II. maďarskej medzinárodnej hudobnovedeckej konferencie 

o diele Liszta a Bartóka 
Z premiérového programu VUS-u 
Z premiérového programu VUS-u 
Lisztov list Datkovi . . . . . . • • 
Zo záverečného kola súťaže "Pesničky pre vás" v Tatra revue 

Rcprodultcie výtvarných diel 

Ján Lcbiš: ~Iotív z Februára . . . 
Yincen t IIložnik : Ilustrácia k Ústa,·e CSSR 
Cestmír H lavinka: If uta, olej . . . . . . 
Yinccnt Hložrúk : .. ~Iy, pracujúci fud Ceskoslovenska", frontispice 

k Ústave CSSR . . . . . . . • . 
Vladimir l{omp(mek: Brigádnička, plastika 
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Ester Simerovú: Spojený mi silami, olej 
Lea Mrázovú: Hudba, olej 
Orest Dubay: Ziť . . 
l{ a rol Dúbra,·ský: Dievča, drevorez 
!{aro! Dúbra,·ský: Chlapec, dre,·orez 
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Z t,·orby Dag ma ry Ilos{llko,·ej . . . . 
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v Bratislave . . . . . . . . . 
F rantišek Gajdoš: Opona Kra jského divadla v Trnave . 
Pavol Chrťan : Pamätná doska Franza Liszta v Bratislave 
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František Tichý: Paganini V, 2. s tav, suchá ihla 
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Micklewiczova l , 
telefón 500-54 

Televízory, 
Nálepkova 20, tel. 253-01 

Elektrospotrebiče, 
ul. Cs armády 10, telefón 
353-34 
u l. Obrancov mieru 25, 
tel. 353-36 
Kollérovo nám. 7., 
t el. 430-71 

Fotoprístroje, 
Nálepkova 20, tel. 346-07 

Dt"tské kočíky, 
Molotovova 12. 
Baš tovtl ul. č. 4. 

Niklovante 
Slovanská ul. č. 54, t elefón 444-60 

Kl'úče a zámky, 
Zámočn!cka ll, telefón 
322-48. 

Hodinárstvo, 
Sedlárska 3, tel. 343-05, 
Molotovova 46, 
Cs. armády 35, 
Malinovského 20, 
šmeralova 19, 
Molotovova č. 3. 

Brúsenie 
nožov, nožn!c, žiletiek a pod.Jbna, 
Mo lotovov>~ h 
Mýtna 7, tel. 421-34. 



Hudobný archív 

Slovenského hudobného fondu 

upozort'íuje na novú piesňovú tvorbu slovenských skladateľov: 

Tibor Andrašovan: Spomienka na Moskvu a Hviezdy nad Prahou 
Ozveny z povstaleckých hôr pre recitátora, alt a tenor 

Narcisa Donátová: Tri lyrické piesne pre sólový hlas a klavír 

Oto Ferenczy: Kytica lesná, cyklus štyroch piesní pre barytón a klavír na 
verše R. Fábryho 

Tibor Frešo: Nová iar, cyklus piesní pre stredný ženský hlas a klavír (Balada 
o hre slnka a vetra - Sekera v lese - Jar - Rozprávka - Dcérke do 
pamätníka - Tri hviezdy) 

Ivan Hrušovský: Cen>ený mak, piesne pre sólový hlas a klavír na verše 
M. Halamovej 

Frico Kafenda: Oda na radosť pre vysoký hlas a klavír na verše V. Mihálika 
Tri miniatúrne piesne pre vysoký hlas a klavír na verše A. Plávku (Zravé 
intermezzo - Pieseň baladická - V sobotu večer) 

Zdenko Mikula: Tri piesne pre stredný hlas (Dnes - Prípitok - Načúvaj 
·duši) na texty Ivana Kr~sk~, MilaQa Lajčiaka a Stefana. Krčméryho 

Alexander Moyzes: V ieseni, cyklus piesní na verše J. Kostru ·pre mezzo· 
soprán a klavír (Odpočinok - Zhlaďme vrásky - Nočná ruža - Jeseň 
-Dážď) .. . 

Bartolomej Urbanec: Váh a Hron, pieseň pre barytón a klavír na verše J. 
· Poničana 

Michal Vil ec : Vysoké letné nebo, šesť piesní pre stredný hlas a klavír na verše 
Pavla Horova (Vysoké letné nehe - Kľuje sa spoza oblohy - Hľa, 
zrebné plátno polí - Keď sa kosia sená - Zriedia na ·Úvrati - Než si 
ma začnú lúskať) 

Ján Zimmer: Pamiatke Jiŕího Wolkera, cyklus piesní pre bas a klavír (N~c 
na kopci - Prvému máju - Umierajúci) 

Uvedené piesne sú vítaným obohatením programov koncertných kancelárií, 
závodných klubov, škôl, besiedok atď. 

Materiály požičiava (i na trvalé používanie) 

SLOVENSKY HUDOBNY FOND 

B ra ti s l a v a, Gorkého 19, telefón 531-50 
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