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SLOVENSKA HUDBA 
JANUÁR 1962 • ROČNIK Vl • čiSLO 1 

ZDENKO NOVACEK 

ROK 
V NAŠEJ 
• 

(Poznámky k bilancii) TVORBE 
Nie je ľahké urob:ť hodnotiaci prehľad tohoročnej tvorby. Všetky význam

nejšie skladby by sa mohli hodrr10tiť ľahšie, keby sa hrali na jednej alebo 
dvoch prehliadkach; kritik by si ich mohol . s malým časovým odstupom 
porovnať a pamäta ť si z koncettu na koncert určité pozoruhodnosti. Keďže 
sú však minuloročné premiéry rozptý lené po dvanástich mesiaco-ch v progra
moch rozhlasu, filharmóni e, profesionálnych súborov i vo filmovej produkcii, 
musel som si 111iektoré z nich opäť oživiť. Po novom rozhlasovom počutí tých 
skladieb, u ktorých dojmy časom vyprchali , môžeme pristúpiť k bilanco
vamu. 

Predovšetkým nás prekvapí, že počet v)r?Jnamnejších skladieb, ktoré po
vedali vzrušujúce slovo nášmu životu i celkovému umeleckému rozm)ršľaniu, 
nie je veľký. Nie je to však svedectvo, že by sa azda aktivita - v minul),ch 
rokoch potesiteľná - zmenšila, je to skôt· dôsledok, že viacero skladieb 
tvorcovia časovali do súťaží, ktor)rch odovzdávacia lehota sa končila už 
v roku 1960. Núkala sa mi do pera myšlienka upozorniť len na tie diela, 
ktoré nezmnožujú kvantitatívne našu hudbu, nezotrvávajú na dá\'no pre
skúmanej pôde a nie sú príliš odtrhnuté od problémov rozvoja nášho súčas
ného hudobného jazyka. Od tejto m etódy som však upustil. 
Začínam koncepciou, ktorá je tohto roku rozsahom najväčšia, oratóriom 

pre sóla, sbor, orchester a recitáciu Bartolomeja Urbanca Pieseň o Mirkovi 
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Nešporovi. Ponechávam stranou malý rozpor medzi nadpisom ("Pieseň" ) 
a vlastnou rozsiahlosťou stavby. Je to konečne len otázka malej úpravy. 
Urbancova cesta k tomuto námetu sa mi vidí v mnohom zákonitá. Po dlhej 
spolupráci so súbormi, často vysokoškolskými, Urbanec azda pochopil význam 
vlastenca Mirka N ešpora intenzívnejšie ako iní. Rozsah skladby v zrovnaní 
s pravidelnou Urbancovou praxou písať najmä malé, ľahko použiteľné sklad
by mi akosi napovedá, že skladateľ sa v tomto prípade dostal do celkom mimo
riadnej situácie, že mu tu išlo o dielo, kde by ukázal sumu svojich umelec
kých ambícií a azda i rozšíril alebo korigoval zaužívané predstavy o šírke 
svojho skladateľského horizontu. 

V Piesni o Nešporovi ide ďalej ako v svojej doterajšej tvorbe. Oratórium je 
roz-delené na niekoľko častí, každá z nich má svoj obsah, svoj vlastný hudobný 
materiál a je komp<movaná akoby samostatne. Skladba je de facto cyklom a 
jednotiaci pohľad prináša skôr text, ktorý sa ucelene rozvíja. Urbanec má 
svojský spôsob melodického myslenia. Tu je jeho melodická invencia širšia 
ako obvykle, napriek tomu mám však miestami dojem, že text je obsiahlejší 
ako melódia, že bolo treba postaviť v hudbe niektoré miesta do väčšieho 
kontrastu či priamo konfliktu i do väčšej hudobnej "zložitosti". Skladateľ 
to miestami "cíti a chce to riešiť nápadivosťou v inštrumentácii , v kontrastm.om 
obsadení jednotlivých častí. Sympatická je snaha rozpracovať akési piesilové 
oratórium, utvoriť akýsi medzižáner medzi ľudovým súborovým typom 
a "vyšším" syrnfonizmorn. Neviem, či otcom tejto koncepcie nie je požia
davka demokratizácie hudobnej reči a či skladba nie je Urbancovým svojským 
príspevkom k tejto problematike. 

Ján Zimmer prišiel hneď na začiatku roka s dvoma skladbami. Obe sú 
v nadpise veľmi zaujímavé: Pamiatke Jiŕího Wolkra, cyklus piesní pre bas 
a klavír, a malá kantáta Holubica pokoja pre soprán a alt sólo, mužs,ké okteto. 
harfu a sláčikový orchester na text Jána Kostru. Každý si predovše~kým 
položí otázku, či je v dielach niečo nové z hľadiska Zimrnerovho štýlu a jeho 
spôsobu myslenia. Holubica pokoja je písaná približne v štýle jeijo lyrických 
pomalých častí symfónií a koncertov. Najzaujímavejšie je posadenie a pre
línanie sólov)rch hlasov a dramaticky účinné -stretnutie a kontra~unktovanie 
s mužsk)rm oktetom. Tu sú azda nové momenty v Zimmerovbm myslení. 
Lyrický priebeh kantáty vyústi do zaujímavejšej orchestrálnej medzihry, 
ktorá pripraví vrchol diela s dominantnou myšlienkou " ponad svety letí 
holubica pokoja". Cyklus piesní Pamiatke Jiľího Wolkra (Noc na kopci -
Prvému máju - Umierajúci) nechcem podrobnejšie hodnotiť, dokiaľ si ne
o·verím, · či sú zhudobnené celé básne alebo len torzá a kto je ich preklada
teľom do slovenčiny. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že výber básní i hudobné 
spracovanie je akési iné, ako sa v našej spoločnosti učíme vidieť vVolkra. 
To, čo má u Wolkra hlbokú sociálnu pravdivosť, vyznieva celkom ináč v smú
točne bolestnom zhudobnení skladateľa. Zvlášť pieseň Umierajúci s rozvíja
nýrni verŠami "tisíce so mnou umrú, tisíce na smrť sú zndvení, smrti sa 
nebojím, smrť nie je zlá, smrť je len kus života ... " zavádza cyklus iným 
smerom, ako by ho vyviedol skladateľ, ktorý by videl vo Wolkrovi revolu
cionára .a predbojovníka dneška. Cyklus si iste vyžiada hlbší rozbor, a to 
najmä preto, že sa pokúsil riešiť priamo otázku zmyslu života! 

Dielom, ktoré doteraz prešlo bez ohlasu verejnosti , je kantáta Stefana 
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Németha Samorínskeho V mene mieru na text Márie Martákovej Rázusovej. 
Na tento vynikajúci text som upozornil už roku 1958 na zasadaní skladatriľskej 
sekcie, báseň však zostala nezhudobnená a až teraz ju zhudobnil spomínaný 
autor. Kto po.wá rozľahlú koncepciu literárnej predlohy, nečuduje sa, že sa 
kantáta rozrástla na 24 minút. Nepoznám v Némethovej tvorbe skladbu, 
ktorá by sa tak usilovala dostať k podstate našej prítomnosti, ktorá by tak 
výrazne vyšla zo "súkromia" dnes už 65-ročného skladateľa. J e to len nový 
dôkaz, že naša doba vniká čoraz hlbšie i do života tých skladateľov, ktorí 
zhodou najrozmanitejších okolností dlhé roky vyrastali na pôde dómskych 
chórov. Stýlove zostáva autor v hraniciach svojej skoršej novoromantickej 
hudobnej reči , no svojrázne rieši polyfonické miesta a dokonca v jednom 
mieste kantáty vyústi hudbu do rozvitej fúgy. Otázky vyvolá azda skutočnosť, 
že Némethova hudba nie je dosť kontrastná, nemá pevných nárôdných kontúr 
a nie je miestami taká výstižná ako dravo vzdorná báseň poetiky. Odovzdáva 
však prácu solídnu, dobre využiteľnú napr. v rozhlase a v najrozmanitejších 
pásmach mierového ladenia. 

Pospíšilova balada "Margita a Besná" je síce staršieho dáta, ale skladateľ 
sa po trpezlivom čakaní a prvšom prevedení len s klavírom dočkal toho roku 
úplného predvedenia. Písať dnes hudbu na známu baladu z ľudovej poézie, 
ktorá má už svoju vyhranenú ·atmosféru a evokuje priam vyhranené hudobné 
predstavy, je iste ťažké. Veď samotný poetický podklad je národná cennosť, 
a dostať sa hudbou ďalej, nad text, je úloha azda pre skúsených majstrov. 
Pospíšil sa ani v tomto diele "nevyzliekol" zo svojho spôsobu mysle·nia, veľmi 
citeľne ovplyvneného klasikmi, zvlášť Dvorákom. Očarovala ho Dvorákova 
lyrika a s ňou spojený svet baladičnosti. Najvyspelejšiu schopnosť preukázal 
v stavbe sborov, ktoré rozvíja v pekne znejúcich polohách, vie -sbor rozdife
rencovať a spieť s ním ku gradáciám. Zdá sa mi však, že toto rozsiahle dielo 
málo využíva kontrasty a nesie sa väčšinou v jednej výrazovej polohe. To, 
pravda, oslabuje účinnosť. 

Dezider Kardoš povedal svojou III. symfóniou toho roku najzávažnejšie 
slovo. Predovšetkým príkladne pôsobí nápadná ob.sažnosť diela. Ide tu o niečo 
viac ako zoradenie sledu životných istôt. Ide tu priamo o zvláštnu dobovú 
konkrétnosť, o výrazne sklb.ené obrazy, z ktorých zaznieva bohato precítená 
súčasno-sť. Navyše oblieka svoje myšlienky do farieb, s ktorými sa zatiaľ 
v našej tvorbe málo stretávame, a podporí silný citový zážitok virtuóznosťou 
dychov i bicích nástrojov. K III. symfónii sa ľudia vracajú častej šie ako 
k iným dielam. A to je tiež hodnotenie! 

Obsahove pozoruhodný je aj nový cyklus piesní Alexandra Moyzesa 
"V jeseni", ktorý sme však doteraz nepočuli v orchestrálnej forme. 

Množstvom skladieb prispeli tentoraz "mladí". Tento termín sa mi príliš 
nehodí, a to najmä preto, že kým -sme s tačili o niektorých z nich napísať zá
sadnejšiu úvahu, UŽ· "zostarli", lepšie povedané, majú už tridsiatku a ne
úprosne ich budeme počítať k strednej generácii. Azda to nie je dobrý pocit 
patriť k "strednej generácii" a nemať v zásuvke pár výstižných kritík o svojej 
tvorbe ! Hovorím to najmä preto, že v posledných rokoch srne často nemali 
dosť snahy vidieť tvorbu mladších ucelene a často iba tušením o ich kompo
zičných úmysloch sa nahrádzali hlboké znalosti ich prác. Roku 1961 sa mn~hí 
z týchto skladateľov plne predstavili. 
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Ilja Zeljenka prišiel hneď s tromi skladbami, Symfóniou in C, staršou, ale 
až Le1·az naštudovanou Baladou pre sbor a orchester na ľudovú poéziu a ll . 
klavírnym kvintetom. Podľa časového poradia vzniku idú skladby za sebou 
takto: Balada, Kvinteto a Symfónia. Pred počúvaním Balady v ynorila sa mi 
otázka, či je skladateľ občiansky a cel)·m svojím eítením pripravený na túto 
úlohu. Skladba vsak rozptýlila obavy. Zeljenka !'Íce nehľadá v hudobnom 
v)rraze n a prvý pohľad národné zvláš tnosti, ale stavia formu pozoruhodného 
rozvetvenia, asi podobným spôsobom ako to robil v Cechách Eben v svojich 
Baladách . . Je to dielo - vzhľadom na rok vzniku - muzikálne plnokrvné, 
dobre upotrebiteľné napríklad v rozhlase. I L klav írne kvinteto je celkom iný 
svet. Vychádzajúc zo zrovnania t>boch diel, vidím, že skladateľ hľadá, skúma, 
ustaľuje sa, nevie však, kde by pevne zakotvil. To však nie je mínus, ale 
iba dokumentuje, že Ilja Zeljenka má veľký rozptyl hudobných záujmov 
a vedomostí a jeho akčný rádius hudohnt>j fantázie nem::í. nikto z mladších 
skladateľo·v. Bude sa mu zrejme v (falšom vývoji zo vše~kých týchto skúse
ností -dobre vyberať! O jeho Symfónii pre s láčiky sa dosť hovorilo. Jedni 
v nej videli akýsi súkromný žart skladateľa , dmhí zasa, že chcel diel om dať 
bodku za kritikami, ktoré ho považovali za najvzdelanejšieho slovenského 
epigóna Prokofieva. Nazdávam sa, že pravda nie je v týchto názoroch. Zel
jenka si ozaj v Symfónii "zamuzicíroval". Uložil tam veľa z toho, čo vie 
vytvoriť vo chvíľach svojho improvizačného vzplanutia pri klavíri. A okrem 
toho tento rozlet fantázie zdisciplinoval prísnym vnútorn)rm poriadkom 
a logikou. Keď chcete, vie vúm každý detail svojej kompozičnej práce v sym
fónii vysvetliť , ba dokonca systém svojej variarnej práce zoradi ť do prehľad
ných tabuliek. Pri prokofievovskej citovosti symfónie si vážim vnútornú 
logiku diela a obra tné domyslenie sadzby s láčikov. 

Plne sa tento rok prejavil i Miroslav Bázlik. už začiatkom roku sme počuli 
jeho 5 bagatel pre klavír a Moment musical, zrejme skladbičky, v ktorých 
si skladateľ overoval niektoré technické problémy. Skladby si asi napísal 
pre seba, nakoľko sám je v)rborný klavirista a improvizátor. Dalšiu Bázlikovu 
skladbu, Barokovú suitu pre orchester, lepšie pochopíme, keď ju vidíme v istej 
súvislosti s jeho najnovšou Hudbou pre husle a orchester. Bázlik má podwb
ne preštudovanú starú poly fóniu. S dôslednou exaktnosťou asistenta matema
tiky na technike vh[bil sa do archaických štýlov. P1·eto sa nedivím, ze hneď 
na začiaLku svojej cesty napísal svoju Barokovú suitu. To je však zatiaľ len 
jeden pól Bázlikovho hudobného myslenia. D1·uhý pól si odvodzujem z jeho 
matematickej profesie - je lo hlboký Yýskumný záujem o súčasné otázky 
harmónie. Bázlik nepristupuje k otázkam moderného hudobného myslenia 
z módnosti , ale z exaktného záujmu, z vedomého hľadania a rozvíjania har
monických vzťahov. Tento princíp sa dobre prejavuje v jeho Hudbe pre husle 
a orchester. Dielo je zaujímavé predovšetkým zvlástnym dômyseln)·m poly
fonickým uvoľnením hlasov. Zo striedania a kontrastov tonálneho a tonálne 
uvoľneného polyfonického pradiva dospieva autor k zaujímav)·m dôsledkom 
i emóciám. Od ostatných mladých sklada teľov sme počuli 3 klav írne kusy 
Petra Kolmana, ktoré sú azda len malou odrobinkou· z jeho momentálnych 
hudobných predstáv, a niekoľko rozhlasov)rch i filmov):ch hudieb Pavla 
Simaia. Zdú sa mi, že tento skladateľ má v úseku filmových hudieb a hudieb 
k rozhlasov)rm hrám veľkú budúcmosť. Vie rozmýšľať Y hudobnej skratke, 

4 

malými prostriedkami psychologicky vystihnúť a prehfbiť situáciu a vie sa 
rozospievať v rôznych št)' loch a žánroch, zvlášť vynikajúco v "modernom", 
až tanečnom spôsobe delených sláčikov. 

Prvými skladbami sa predstavil i Tomáš Breuer. J eho Syrnfonietta pre 
symfonický orchester má najviac mladistvých emócií, ale i uči teľskej závis
losti zo všetkých jeho rovesníkov. Breuer myslí v primárnej , jasne realistickej 
spevnosti. Vo svojom mladistvom programe má zrejme snahu nespreneveriť 
sa národným momentom v hudbe. Mnohé z týchto princípov si pomerne 
zámerne tríbi pri úpravách ľudových piesní, pričom dve alebo tri jeho úpravy 
sú osobitné a napriek mladosti au tora počítame ich v rozhlase k tomu naj
lepšiemu, čo sa na tomto úseku vytvorilo. 
Az~a viac ako za zmienku stojí Malá tanečná suita na témy Levočského 

sbormka od Karola vVurma. Pekne, prísne št)rlovo vyhranené dielko oživuje 
k~sok. z našej hu<;Iobnej minulosti. Písal h o zrejme autor predovšetkým 
hJs tol'lcky dobre OJ'Jentovaný. 

Neviem, ci sem možno počíta ť časove staršie Dve slovenské tanečné fan
tázie Ivana Hrušovského. Sú to voľne rozvinuté hudobné prúdy s c iteľne 
slovenskou príchuťou, pričom sa ·mi vidia zaujímavé najmä po stránke instm
mentačnej. Podrobnejší rozbor by azda ukázal skladateľovu snahu fanta
zijnlým ~~rm~vý~ procesom dospi eť k in)·m svetom a účinkom, ako sú úpravy 
a montaze pwsm. 

V oblasti k?mpozícií pre súbory. ale i v oblasti menších km1tát dostávajú 
sa do popredia Jurovského kantá ta " Slovensko", Mikulove Lúčne hry'• 
Očenášova skladba " K slávnostiam", Prášilovo " Vyznanie" a Fres~v "CepílwvJ 
tanec". Jurovského "Slovensko" na českú básei'í ~Iajerovej , interpreLované 
Lúčnicou , je zaujímavé predovšetk)·m sborovou stránkou. Posadenic 
i výraz sboru počítajú s mladými hlasmi, všetko v diele jasá, oslavuje. Mikula 
perfektne zvládol svet, ktorý doteraz nemá veľa predchodcov. Ponechal 
jemnosť, vtipnosť a spád, rozvinul hravosť' textov a uložil veľa v tipu i n ua nsí 
do· sborov)rch hlasov. Očcnášova skladba "K slávnostiam" je približne na 
štý lovej úrovni jeho malej kantá ty .. ~1ôjmu pokoleniu". Tu, práve tak, ako 
v predchádzajúcej kantáte, je vel'a pochodov)rch a tanečných núznakov a 
od~áža •. sa t~ dosť citeľne. súčasný život. Prášilova kantáta je nesporne jeho 
naJleps1m dielom. Hymmcky delen}· sbor podporuje samostatne prekompo
novaný orchester. Kantáta má dobre rozmiestnené vrcholy a silne ideove 
v~znieva JeJ záver. K skupine týchto sklada teľov by sme mohli pripočítať 
M1lana Nováka a jeho nové pásmo " ... a život bude láska:', kde (ľalej roz
vinul princíp, kto~ý už niekoľko rokov sleduje ,.o vojenskom súbore. Vytvoril 
tak VIacero skladieb, v ktorých sa systematicky prelínajú prvky masových 
piesní, náznaky častušiek, ale i synkopové princípy tanečných melódií a vzlet 
sborových hymnusov. 

. ~~o~no, že som zabudol ~a niektoré skladby. Clánok však si nená1·okujc 
mc v1~c ako ~acho~ať v htstorickej pamäti niektoré z významnejších diel 
a tvoriť tak vychodisko pre úvahy, ktoré zrovnávaním dospejú k presnému 
vytýčeniu kompozičných znakov jednotliv)rch diel a zo široko rozvetvenej 
zásoby ·kritérií podrobne ocenia jednotlivé diela. Pritom - ako vždy - veľ
ký~ spoh_Ipr~covníkom bude samotný život, ktorý vždy pomáha hudobnej 
krttike pri triedení hudobných hodnôt. 
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O formovaní profilu 
OPERY 

••• SND 
Vedenie opery SND v spolupráci so ZO KSS a výborom Svä~u slovenských divadelných 

umelcov usporiadalo dňa 12. decembra 1961 besedu o problémoch O'Jery SND, lttorú 
predchádzali d••e diskusie o priebehu uplynulej sezóny a o inscenácii Príbehu ozaj.Hného 
človeka od S. S. Prolwfieva. Na u.~/wtočnenie tejto ro~siahlej akcie, aho to vyplýva 
.:; hlavného referátu šéfa opery SN D Simona .Jurovsl>ého, bolo nielwlko motívov. 

Vo svojom referáte s . .Jurovský odpovedal na dnes dos( často vyslovovanít otázku, či 
opera ako hudobnodramatichý žáner nie je v dnešn.ej dobe prežithom a či je ~·ôbec pn· 
trebná, áalej hovoril, prečo sa vyvíja velká snaha po oživení tohto žánru, htonj má 
najväčší dosah až v dnešnej spoločnosti. Další dôvod /;. zvolanitt besedy , htorý v.ial> 
súvisí s vytýčením estetických kritérií pre našu operu, bol dôvod výlučne vnútorný. Každý 
člen opery - od protagonistu až po oporuíra - chce mať istotu, že to, čo prod~tl>uje, fC 
na umeleckej výške a slúži našej spoločnosti, pretože opera, práve tal• ako ostatné ume
leché odbory, alt má plniť určité estetiché poslanie, najmä v dne.~nej socialistickej spoloč
nosti, musí mať všetky :maky pravdivého a živého umenia, len talt môže pov.:bud.:ovn( 
jednotlivca a prebúd:;ať svedomie celého národa. 

Dalej sa s. Jurovský zaoberal v ývojovou líniou opery SND za posledné obdobie čiže 
od roku 19-55, heá došlo /;. osamostatneniu činohry a opery SND. htorá spolu s baletom 
prešla na dennú prevádzku. Dramaturgia opery musela vtedy v y vimí{ velké úsilie, niJy 
vytýčila a v ybudovala základný repertoár, ktonj by sa stal podstatou repertoárovej politiky 
a mal by čo povedať dnešnému divákovi. Tak boli do repertoáru zaradené predovšetkým 
naše národné čes/;é a slovenské operné diela, ktoré charakieri~uiú profil našej opery. 
Dalej to boli opery ruskej klasickej literatúry, aha i sovietshe diela, nášmu (udu velmi 
blízlte a v mnohom doplňujúce náš politický profil. Nakoniec diela svetovej opernej tvorby, 
rozširujúce esteticltý rozhľad a dvíhajúce hranicu v lmsu nášho ľudu. - Významným činom 
v dejinách opery SND bolo uzavretie družby s operou pražského Národného divadla v rohu 
1958, čím sa sporadické akcie stali pravidelnými a velmi intenzív nymi. Ako jeden z výsled
kov tejto bratskej družby stačí uviesť " devínske slávnosti" s niekolkodesaťtisícovou 
návštevou! 

V ďalšej časti referátu s. Jurov.vký . podal podrobný, konltrétny a velmi kritický rozbor 
práce v šetkých súborov openJ SND, súvisiacich s naštudovaním a interpretáciou operných 
diel. Z celého komplexu velmi zaujímavých otázok a problémov vyberme len niektoré. 
- Pri zostavovaní operného repertoáru v minulých sezónach sa okrem iného vychádz.~~lo 
z toho, že Bratislava nemá veľký počet operného publika. Toto sa rýchle vy.vtrieda, a preto 
ho treba udržiava{ novými dielami. Z tohto hladiska sa :;dalo ideálnym počtom 10 premiér 
do roha. Prax však uhá:;ala, že takto je velmi málo času na naštudovanie diela a na 
prípravu inscenácie, dôstojnej opere SND (4- 6 týždňov pri not•ých dielach, 3 týždne 
pri obnovených premiérach). Aby repertoár mohol byť reproduhov aný a udržiavaný na 
patričnej umeleckej úrovni, postačí 6 nový ch operných a 2 baletné premiéry. - Aká je 
situácia medzi vedúcimi umeleckými hádrami v opere - dirigentmi a režisérmi. Za všetko 
stačí uvies{ jeden velavravný príklad. V októbri 1961 absolvoval jeden dirigent 13 pred
stavení! (Táto situácia sa ~á vyriešiť po skončení konkurzu, ktorý teraz prebieha.) -
S otázkou dirigentov bezprostredne súvisí aj problém orche~tra opery SND, ktorý má 
t. č. skoro 30% výpomocí! Výhladové smerné číslo pre dobudovanie orchestra je 12·1. 

Nájhoršia situácia je v slmpine režisérov, keá po odchode skúseného Miloša Wasser
bauera do Brna v roku 1960 zostali našej opernej scén~ k dispozícii 2 mladí režiséri. 

6 

• 

z tohto dôvodu sa v prebiehajúcej sezóne počíta s pohostinsliými réžiami režisérov z iných 
divadiel i zo zahraničia. 

z referátu Simona Jurovského " K problémom opery SND" prinášame celé znenie :;áve
rečnei časti (O formo vaní profilu opery SND), luorá na základe predchád:;ajúceho materiálu 
načrtáva budllci umelechý profil i líniu opery SND. 

• • • 
Od jednej divadelnej konferencie nemožno očakávať všeobecné recepty, 

ktoré by platili na všetky divadlá alebo aspoň pre toto divadlo samotné, na 
dlhší čas. Divadelné problémy, umelecké i ekonomické, sa odvíjajú často 
najneočakávanejším smerom; nútia vždy k určitej momentálnej improvizácii, 
ktorá je v podstate nepriateľom cieľavedomej práce v každom umeleckom 
odbore. 

Tento paradox, spočívajúci v samotných základoch, z ktorých sa rodí diva
delné umenie, obchádzame a chceme riešiť stanovením určitých zásad, podľa 
ktorých by sme sa orientovali pri odstraňovaní každého nedostatku, pri riešení 
každého kľúčového momentu vo vývoji nášho divadla. 

V úvode k otázke princípov formovania profilu opery SND chcem pozna
menať tiež to, že ak hľadáme tvár novej socialistickej scény, nemôžeme si 
ju predstavovať ako kódex, platný pre celé naše divadelné a konkrétne operné 
dianie v republike alebo na Slovensku. A tak isto nemôžeme tento kódex 
odvodzovať z činnosti iných divadiel a násilne ho aplikovať na našu scénu. 
Treba si uvedomiť, že jedným zo spolutvorcov socialistického divadla je 
mnohotvárnosť myšlienok a postupov, je čo najväčšia schopnos ť absorbovať 
celé množstvo podnetoy, vychádzajúcich z dnešného života. Nie je nikde 
povedané a nikto nám nepredpíše, že k nášmu interpretačnému štýlu musíme 
dospieť prostredníctvom tých istých diel alebo inscooačných postupov ako 
napríklad opery Státneho divadla v Košiciach alebo opery ND v Prahe. 
Dospejeme k nemu v našej lokalite možností a ťažkosti celkom inou cestou, 
ktorú poznačí len spoločný základný cieľ. . 

Tvár určitej scény sa určuje predovšetkým dramaturgickým plánom. Skôr 
než 'Sa dielo zaradí do dramaturgického plánu, musí vyhovieť niekoľkým 
základným požiadavkám. Je to jednak jeho funkcia vo výstavbe repertoáru, 
v doplnení niektorých medzier v hracom pláne, jednak j eho výchovná funkcia 
v raste celého súboru. Dramaturgický plán musí mať veľa podnetov pre 
režisérov a interpretov. Na jeho podklade pri tvorivom podchytení týchto 
impulzov, vychádzajúcich z repertoáru, sa môžu kryštalizovať vyhranené 
individuality, môžu sa odhaliť tvorivé schopnosti, o ktorých často ani sám 
interpret na začiatku svojej umeleckej dráhy nič netušil. Objavovať však 
znamená riskovať. Priemernosťou, chodením po vyšliapaných cestičkách 
divadlo nikdy nič nedokáže. Naopak, musí stále rozorávať tú celin:u maniery, 
ktorá sa vždy vytvára a ponúka ako pohodlnejšie východisko z tvorivých 
problémov. -Ako prvoradé kritérium pri zostavovaní dramaturgického plánu 
by mala byť predovšetkým otázka, do akej miery zodpovedá dielo nielen 
všeobecným kritériám našej marxistickej estetiky, ale i ako komentuje, po
máha momentálnej situácii v spoločenských vzťahoch - teda ako zodpovedá 
spoločenským požiadavkám našej doby. 

Napriek tejto dlhej predpríprave možno povedať, že vlastná dramaturgická 
práca sa zaradením diela do dramaturgického plánu nekončí, ale vlastne len 
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začína. J e to proces odkrývania vnútorných hodnôt,. neprestajné odlupovanie 
škrupiny historizujúceho, dobového nánosu, teda práca vždy a v pravom 
zmysle slova objaviteľská a objavujúca. 

Vyjasnime si aspekty, z hľadiska ktorých treba k tejto práci pristupovať, 
pretože predstavujú podstatnú časť našich dramaturgických a interpretačných 
problémov. 

Ak Ivan Vojtčch v svojom článku Idea, styl, dramaturgie v 7. čísle časopisu 
Divadlo, tvrdil o Prokofievových operách, že vyvolajú konflikt medzi 
novým, prenikavým prínosom skladateľovej fantázie a m edzi inscenačnou 
praxou, ktorá má riešiť jeho živo pôsobiaci tvar, tak tento istý konflikt vzniká 
aj v. opačnom prípade - medzi novou inscenačnou praxou a dielom klasic
kého alebo romantiokého hudobnodramatického odkazu. Nové princípy javis
kového stvárnenia, ktoré už pomaly považujeme za atribúty súčasného di
vadla, sa nám javia - aplikované na staré dielo - ako úplné anachronizmy. 

Cím vzniká tento rozpor, ako ho riešiť? 
Najprv odpovedať na prvú otázku. 
Ak hovoríme o adekvátnosti výrazových prostriedkov scénického stvárne

nia, ktoré režisér použil vo svojej inscenácii, máme na mysli ich vnútornú 
dynamickú hodnotu, ktorá zodpovedá vnútornému napätiu tej-ktorej hudob
nej formy. Nejdem tu analyzovať jednotlivé paralely medzi architektonikou 
hudobnodramatického diela a medzi logikou vý;;tavby javiskových postupov. 
Na to by bola potrebná rozsiahla porovnávacia štúdia. Myslím si však, že 
sa určite dohodneme na spoločnom názore, že vo vnútornej výstavbe hudobnej 
formy a hlavne hudobnodramatických formových celkov došlo v priebehu 
vývoja k radikálnym zmenám. Vlastne každý .z veľkých refo·I-má~orov opery 
si dáva do štítu heslo odstráni ť z opery všetko statické, všetko nedynamické, 
nedramatické. No vé hudobné výrazové prostriedky umožiíovali realizovať 
tento zámer čoraz presvedčivejšie, a to najmä v našom storočí, ktoré dalo 
opemému skladateľovi k dispozícii nevyčerpateľný arzenál dramatických 
postupov. Tieto zmeny v kompozícii vždy provokovali vznik adekvátnych 
prostriedkov javiskového stvárnenia, ktoré sa považovali za reprezentačn)· 
výdobytok dobového divadla. No nemyslíme si, že nová dynamika, nová dra
matičnosť bola le.n dielom umelcov, skladateľov, interpretov, režisérov ; nie, 
v nej sa odráža nový dynamizmus duševného života ľudí celej epochy. Tento 
dynami:z;mus a súlad s ním nie je len podkladom pre tvorivú prácu, ale na 
druhej strane i základným prostriedkom apercepcie. 

Ak teda hovoríme o konflikte medzi starou hudobnodramatickou formou 
a novou inscenačnou praxou, je to vlastne rozpor medzi starými hudobno
dramatickými postupmi a novým dynamizmom psychologických procesov 
dnešného diváka. Komu má teraz vyhovieť realizátor - režisér, interpret? 
Dielu, jeho nemeniteľnému výzoru, alebo divákovi? Ak volí v),razové pros
triedky dynamicky adekvátne vnútornej výstavbe diela, úplne sa rozíde 
s divákom, ktorý predstavenie zaregistruje len ako návštevu múzea, a nie ako 
estetický zážitok. Ak vyhovie režisér požiadavkám novej inscenačnej praxe, 
dostáva sa do rozporu s dielom. Bude cítiť, že javiskový v)'raz a hudobná 
predloha nie sú v súlade. Ostáva tu len jediné riešenie, dnes už všeobecne 
zaužívalllé - no.len u nás toľko obdiskutovávané - ako upraviť dielo, preložiť 
ho do dnešmej dramatickej reči, aby skladateľov pôvodný zámer vystúpil do 
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Sé~~~rigent Slovenslwi filharmónie, Ladisla<' S lováh, vyznamenaný "Za zá.~luhy o výstavbu", 
odtswl l~oncom decembra m. r. na konrertné turné do Japonska, kde " období dvoch 
mesiacov bude dirigovať 30 lwncertov Foto: K. Vyskočil 



Z bratislavskej inscenácie Mozartovho Dona Juana 
Foto: A. Smotlák 

popredia dnešnej, dnešnému divákovi blízkej podobe. Myslím, že je to službá 
dielu v tej najsprávnejšej podobe a služba spoločnosti v tej nevyhnutnej 
·rorme, ktorú nemôžeme obísť. Spolu je to etická náplň divadelnej práce v tej 
najmorálnejšej podobe, ktorú považujeme za jeden z hlavných znakov našej 
·dramaturgickej práce. - Pojem ,.služba" tu vlastne ani nie je vhodný; ne
vystihuje celkom presne vzťah medzi divadlom a spoločnosťou. Na jeho mieste 
si treba predstaviť pojem, ktorý by v sebe obsahoval fakt, že spoločnosť je 
prYým impulzom, ktorý rozhoduje o existencii divadla. Z nej vychádzajú 
p odnety k celému divadelnému formotvornému procesu, llla konci ktorého 
stojí spoločenský produkt so všetkými znakmi umeleckých a ekonomických 
zákonitostí. 
· V súvislosti s problémami okolo dramaturgickej prípravy inscenac1e sa 
stále stretávame s dvoma dôležitými pojmami aktu~lnosti a nktualizácie. 

Aktuálnosť je jedným z aspektov, ktorý rozhoduje pri v)rbere. diela a jeho 
zaradení do dramaturgického plánu. Volíme diela, ktoré dávajú odpoveď na 
konkrétne otázky dneška. (Napríklad zaradenie Dessauovej opery "Odsúdenie 
Lukulla" v čase, keď sa v politickom živote rieši otázka definitívneho potla
čenia západon~meckého militarizmu, má nielen všeobecný humanistický do
sah, ale i ~eľký aktuálny výzmam.) Súčasný v ýklad diela znamená vyzdvih
nutie myšlienok a zám erov, ktoré sú v súlade s našou ideológiou, s naším 
svetonázorovým postoj om. J e. to určitý pasívny postuP., pretože ·vychádza 
z pôvodnej literárnej a hudobnej predlohy, opiera sa o jej zákla<ln)•, výcho
diskový tvar. 

Aktualizácia v tom zmysle, ako sa dnes aplikuje, je postup, ktorý sa roz
chádza so zásadami realistiokej interpretácie. Vo väčšine prípadov sa aktuali
začným proces()m zámerne deformuje základná skladateľova myšlienka, zo 
skladateľa inej doby sa robí násilne skladateľ dneška. Miera aktualizácie je 
totiž obmedzená vnútornodramatickými pos tupmi, ktoré si žiadajú adekvátny 
javiskový výraz. Preto ak chceme aktualizovať dielo v tom zmysle, aby sa 
·na ňom dali použiť nové inscenačné postupy, teda aby sa zvýšila dramatická 
nosnosť literárnej i hud()bnej predlohy, vedie nás to opäť k úprave diela. 
Ak by sme použili len súčasné výrazové prostriedky, dostala by sa javisková 
podoba diela do rozporu s jeho pôvodným tvarom. Takáto vonkajšia aktuali
~ácia je len falošným n áterom, ktorý má zahladiť rozpory medzi dobou, 
v ktorej dielo vzniklo, a dobou, v ktorej sa predstavuje. Konkrétny prípad n~ 
·obidva postupy: Mozartova "Carovná flauta" je dielo, v ktor()m ·vystupuje 
'do popredia myšlienka víťazstva dobra nad zlom. Ak z opery odstránime 
všelijaké nepodstatné dobové nánosy, ako napríklad prejavy Mozartový ch 
sympatií k slobodomurárskym myšlienkam alebo módne uplatňovanie exo
l ické.ho koloritu ~ základnej myšlienke diela p ()môžeme, ba stane sa výraz
nejšou, lebo· diváka nebudú dezorientovať rôzne postranné m()tívy. Vonkajšou 
·aktualizáciou by bolo napríklad obliec( Onegina do dnešného kostýmu -
:anachronizmus, ktorý py pôsobil ako hrubá netaktnosť voči dielu. 
· Toľkoto1 p()kiaf ide o n~š prístup k "dielai:D klasickéh~ a romantického hu
'dobhódramátického odkazu, pokiaľ ide o žásady ich javiskovej realizácie. 

Tr~ba tu však spomooúť ešte jeden dôl.ežitý m~?ment. našej repertoárovej 
'politiky. , · · . . · 

Hovo·rili sme, že ·dramiít.Urgický ··plán· ešte .. nerozhodne·. o interprétačno.rn 

-9 



štýle. A interpretačný štýl je predsa rozhodujúcou súčasťou profilu určitej 
scény . Dramaturgický plán by nesplňal svoju úlohu, ak by obsahoval len 
diela, ktoré dávajú pasívnu príležitosť na nové. javiskovvé .pos~upy. ~e~~san
cia diel klasickej literatúry, ich stále opakovame na naseJ sce?e, pr1~asa so 
sebou vždy nebezpečie, že interpretačný štýl dokonca ust~e na Jedno~ 
mieste. Dramaturgický plán musí preto v sebe obsahovať . Impulzy, kt?re 
priamo nútia k vynachádzaniu nových výrazových prostriedkov, novych 
javiskových postupov. . v 

Nový inscenačný štýl sa rodí ruka v ruke s novou tvorbou, ba Je nou 
vlastme podmienený. Nemôžeme očakávať, že sa nám podarí vymodelovať 
tvár nového divadla zo starej hliny. Je pochopiteľné, že ak sa režisér snaží 
o zosúčasnenie klasického diela, o súčasný výklad jeho myšlienky a aktuali
záciu dramatických postupov, nemôže ho inšpirovať toto dielo natoľko ako 
opera s vyslovene dnešnou, súčasnou tematikou. Veď pulz dnešného života 
a všertky vnútomodynamické formové procesy, ktoré zodpovedajú našej dobe 
a sú jej typickým znakom, sú stimulujúcim činiteľom, ktorému nikdy ne
odolá žiaden citlivý interpret. Oproti tomu pri modernej inscenácii ( nebojme 
sa použiť tento prívlastok v jeho zdravom zmysle) nejakého tradičného diela 
môžeme očakávať skôr aplikáciu postupov odvodených zo skúseností so 
súčasnou hudobnou drámou než vynachádzanie nových postupov na starom 
podklade. 

A tu sme vari pri koreni problémov dnešnej opery alebo dnešného hudob
ného divadla. V celosvetovom I:J.eradle - teda nie sme žiadnou výnimkou -
sa komponuje veľmi málo opier na námety z dnešného života. Siaha sa po 
historických témach, ale dnešhý život, život XX. storQčia, ako by bol tema
tickou oblasťou ktorá nezodpovedá špecifickým črtám operného žánru. 
S týmito názor~i, alebo skôr s ich dôsledkami, sa stretávam~ vo väčšine 
kritických ohlasov na premiéry diel, ako je napríklad. Prokof1evova ?pera 
Príbeh ozajstného človeka alebo Holoubkova opera Rodma a pod. V pnpade 
oboch· opier sme sa stretli s názorom, že ich námet nie je vhodný pre. spra
covanie na hudobnodramatický útvar. Väčšinou sa tu vyčíta naturahzmus, 
nedostatočné štylizovanie námetu do opernej polohy a podobne. Buď týmto 
dielam krivdíme, keď pristupujeme k nim z tých istých pozícií a posudzujeme 
ich z tých istých aspektov ako diela klasického odkazu, ktoré boli stavané 
na odlišných vnútornodramatických princípoch, alebo tu vyvstáva nutnosť vy
tvoriť nový žáner, ktorý by bol schopný spracovávať dnešnú, súčas_nú tema
tiku. Je to naliehavý problém z umeleckého i zo spoločenského hľadiska, leb~ 
nemožno si predstaviť, aby opera, ako jeden zo spoločensky a umelecky naJ
účinnejších žánrov, zaostala za inými umeniami v plnení dobových úloh. 

Dramaturgický plán opery SND môže preto splňať svoju úlohu aktívneho 
impulzu na vytvorenie nového interpretačného štýlu našej opery len čiastoč
ne. Musí vychádzať aspoň z diel skladateľov dvadsiateho storočia, kto~é -
hoci sú dnešku námetove vzdialenejšie - svojou novou hudobnodramat1cko1,1 
stavbou dávajú dostatok príležitostí na tvorivý experiment. Napriek presnej 
fixácii jednotlivých diel perspektívneho dramaturgického plánu do konca roku 
1965 chcem~ vždy pružne .zareagovať na nové diela so súčasnou tematikou 
alebo s aktuáfnym ideovým dosahom, aby náš dramaturgický plán bol bez
pečným východiskom na tvorivý javiskový experiment. 
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LADISLAV 

BURLAS 

Za žánrovú diferenciáciu 
l'udových umeleckých súborov 

Po roku 1948 sa naša hudba obohatila o ľudové umelecké súbory, ako je 
SĽUK, Lúčnica, VUS Bratislava a i. Prevažným prameňom repertoáru týchto 
súborov sa stala ľudová hudba so svojím jadrom tzv. klasického folklóru 
s veľkou mierou štylizácie a samostatného dotvorenia, ako aj umelá tvorba 
v duchu hudby ľudovej. Okrem toho sa repertoár súborov od začia tku obo
hacoval piesňovou a kantátovou tvorbou aktuálneho politického obsahu (prí
klad za všetky: Moyzes-Húska, Znie pieseň radostná). Nadšenie nad vznikom 
týchto súborov a bezvýhradné prijatie ich programu publikom zatlačili do 
pozadia niektoré dramaturgické problémy a triezve úvahy nad ďalšou per
spektívou vo vytváraní vlastného profilu toho-ktorého súboru. Coskoro sa 
však prejavila istá žánrová diferenciácia, ktorá bola prirodzeným dôsledkom 
rozdielnej spoločenskej funkcie jednotlivých súborov. Túto zvláštnu fu nk
čnosť si najlepšie mohol uvedomiť a aj uvedomil Vojenský umelecký súbor 
Bratislava, a ako vidieť , v jeho doterajšej desaťročnej činnosti veľmi šťastne 
vedel usmerniť svoju dramaturgiu smerom k plneniu politickovýchovných 
úloh v armáde. Od mozaiky menších čísel, v ktorých nemalú časť tvoril aj 
ľudový tanec (verbunk, dupák) a drobné epizódy z vojenského života, dospel 
VUS k vytváraniu väčších, od folklóru nezávislých hudobnotanečných celkov 
v kombinácii s poéziou (napr. Orlie hniezda nedobyjú, Veselá vojna, Smer 
Praha!, ... a život bude láska). VUS si tak vytvoril skutočne vlastnú tvár, 
primeranú svojím úlohám. Stal sa z neho typ vojens·kého súboru s estrádnym 
programom na žiadúcej umeleckej úrovni. Okrem celosúborového programu 
vytvoril tiež v iaceré menšie skupiny, ľahko pohyblivé a prispôsobivé pod
mienkam pôsobenia všade, kde to armáda potrebuje. 

Všimnime si však bližšie cestu SĽUKu a Lúčnice, kde funkčnosť nebola 
tak vyhranená a v dôsledku toho ani štýlová vyhranenosť nešla takouto 
jednoznačnou vývojovou cestou. Pred dvanástimi rokmi, keď vznikol SĽUK, 
bolo jeho úlohou "vytvárať a šíriť slovenské ľudové umenie spevácke, hu
dobné a tanečné", ako o tom píše dr. Bokesová (Hudební rozhledy II., 4-5, 
85). Možno, že v štatúte SĽUKu bola jeho úloha šťastnejšie formulovaná, no 
i tak nie je asi náhodou, že sa na citovanom mieste stretávame s pojmom 
vytvárať, ktorý dáva možnosti jeho najrozmanitejšieho pochopenia. Už prvý 
program SĽUKu, ktorého hudobnú zložku šťastne skomponoval Alexande1 
Moyzes, bol skutočne tvorivým činom, pretože väčšina čísel vznikla ako 
umelé kompozície, čerpajúce z ľudového žriedla len v najširšom zmysle slova, 
a nešlo o typ úpravy. Podiel úprav bol na programe menší, no vyznačoval 
sa umelecky náročným prístupom k ľudovej tradícii. Nie je náhoda, že z ta
nečných čísel prvého programu SĽUKu vznikla formovým dotvorením a 
prepisom do typu symfonického orchestra suita Tance z Pohronia, dielo 43. 
toho istého autora. Kontinuita medzi ľudovou tradíciou, jej náročným ume-
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leckým pochopením a oblasťou symfonickej hudby je tu viac než evidentná. 
Počiatočné kroky tohto súboru dávali teda tušiť, že jeho činnos ť bude akousi 
náhradou za nedostatočnú tradíciu umelej hudby v našej kultúrnej histórii, 
že umelecky náročným postojom k úp1·avám a k novej tvorbe na ľudové 
vzory sa pridruží k reprezentačn)rm telesám našej národnej kultúry. 

Pojem vytvárať však nesie v sebe ai Lú eventualitu, že nová tvorba uz 
presahuje rámec života jednotliv~rch druhov ľudovej hudby, že sa úplne 
vymyká zo životného poľa LI·adičnej ľudovej hudby a smeruje k novým 
út\,arom akého·si ľudového baletu a i~ • )rch umelých útvarov. V takomto prí
pade pricháqzame do konfliktu s pojmom ľudový; presnejšie, žiada sa jeho 
j ednoznačné vymedzenie. Môže on znamenať intonačné alebo druhové nad
Yäzovanie na tradičný folklór: vtedy sa pojem ľudový kryje čo do prameňov 
s etnomuzikologick)rm v ymedzením. Môže však znamenať aj označenie zá
·bavných žánrov, teda byť akýmsi synonymom hudby zábavnej. SĽUK si 
túto dvojznačnosť pojmu ľudový v priebehu svojej existencie začal prispô
sobovať smerom k p01'íatiu druhému. Popri dobre únosnej politickej piesni 
a ka'fltáte, ktorá nemusí nadväzovať na folklórne tradície (ba často ani ne
·môže, ak má pravdivo a nanovo poveda( hudbou nové spoločenské a politické 
myšlienky), objavili sa aj také tendencie, kde podiel štylizácie a umelej 
tvorby ·siaha nielen do sféry prostriedkov a formy p()Úatia, ale porušuje 
funkčnú väzbu tradičného folklóru natoľko. že okrem melodických a ryL
mick)rch intonácií už niet nijakej väzby s ľudovou hudbou a jej tradíciou. 
SĽUK okrem toho temer súčasne presedlal z okruhu <Skladateľov symfonic
kého žánru ku skladateľom zábavných žánrov, čím sa celkom evidentne 
~menila žánrová podstata tohto súboru. Dal sa na cestu kumulácie a ne
dôsledného miešania oboch náplní pojmu "ľudový", čím ďalej tým viac 
opúšťal pôvodnú koncepciu , k torá čo do náročnosti hudobného stvárnen~a 
bola na úrovni súčasnej kompozičnej technicky tzv. vážnej hudby a čo do 
vzťahu ku kla sick~mu folklóru rešpektovala jeho útvarv ako východisko 
k dotvoreniu. J eho pôvodnú funkčnosť síce menila tým, že sa ľudová hudba 

·dostávala na javisko - čo je ľudovej hudbe pôvodne cudzie - ale rešpekto
vala sa jej náplú a snažila sa nanovo pochopiť pôvodné postavenie ľudov)rch 
folklórnych prejavov. Negáciou tejto prísnej väzby -na tradičné potreby 
došlo k vytvor~niu čísel folklórnej tradícii nie v lastných (napr. Ežo a Gábor 
Vlkolinský a pod.) . Upravovanie ľudových piesní sa stalo v nedávnych časoch 
tak populárnym, že sme sa okrem dobrých úprav stretli s množstvom úprav 
nehodnotných ~ čím sa táto práca značne zdiskreditovala. Tieto skutočnosti, 
. ako i zle uplatnená snaha čo najviac reagovať priamo v zostavení programu 
na aktuálne politické úlohy, priviedli SĽUK k tomu, že sa· značne vzdialil 
-od folklórnej tradície a v podstate zača l dávať prednosť umelým skladbám 
viac estrádno-zábavného žánru. To samo osebe by nebola nijaká tragédia. 
Treba však dôsledne vyriešiť štýlový a žánrový profil SĽUKu. Ostať na 
pomedzí oboGh alternatív (ako reprezentatívny súbor, patriaci svojou kom
pozičnou úrovúou do sféry náročnej hudby, témami viazanými na čistý kla

-sid{-ý folkl ór, alebo ·súbor s prevažujúcou aktuálnou pwblematikou v žánri 
: es~rádnom) nie-je možné na úkor štýlovej jednotnosti -a žánrovej vyhranenosti. 
. Srn~ si dobre ved()mÍ toho, že jednotlivé žánre sa v priebehu dejín neraz 
. vzájomne ovplyviíovall a blahodarne na seba .vpl)•vali. Tak je tomu aj dnes, 

Spevácky sbor Lúčnice 
Foto: O. Neher~ 

keď sa stretáva me napr. s intonáciami masovej piesne v tvorbe symfonickej: 
Vzájomné ovplyvtwvanie však nezmamená porušenie špecifity toho-ktorého 
žánr~, m~chanic~é kumulovanie rôznorodých štýlov. Jes tvujú síce kompozície, 
ktore sloJa akos1 na pomedzí dvoch žám'ov (tzv. spopulárnená symfonická 
hudba a náročnejši e stvárnená hudba zábavná), ale ani v tom prípade ne-' 
mo2íno prija ť premiešavanie žánrov za umelecky únosné. Všetky protirečenia . 
a výhrady, ktoré možno vzniesť proti programom SĽUKu z posledných rokov' 
vä_zia_ vv tejto oblasti. Ak by to tiž tento súbor mal ísť cestou, ku której sa 
pnklana v poslednom čase, n emožno ho nechať vystupovať ako .slovenské 
náro~né reprezentačné teleso v Smetanovej sieni v Prahe, treba ho · vyzliecťc 
z krOJOV, pretože tieto sa často nehodia k predvádzanému programu,' a treLa 
ho nabádať, aby ešte viac prerušil kontakt s tradiC:mým folklórom. Folkló.~: 
ako element zábavnej hudby je už niečím, čo by sotva mohló v' plnej· ·miere. 
zodpovedať životnému štýlu našej doby. V tejto rovine cíLil .azda V. Mináč 
ťarchu folklóru na našej kultúre, dom~ievam sa tiež, že právom. Ak sa 
SĽUK vrá ti ku koncepcii reprezentačného telt:sa čerpajúceho z folklóru , 



predovšetkým z folklóru klasického, potom musí obmedziť svoje licencie 
smerom k estrádnosti, nemôže sa dať na cestu kompozícií zábavného žánru 
a nemôže si dovoliť okrem jedného-dvoch čísel s aktuálnou problematikou 
(napr. politická pieseň, kantáta alebo aj hudobnotanečný útvar) prerušiť 
kontakt so svetom ľudovej hudby vrátane s jej ohraničením príležitosti, 
obradnosti (čiže s rešpektovaním jej pôvodnej funkčnosti), prenesenej do 
novovytvorenej štylizácie. Treba tiež povedať, že v rámci jedného programu 
sa neznesú pri sebe všetci skladatelia, ktorí už doteraz pre SĽUK kompo
novali, a to preto, že sa v podstate delia ako tvorcovia do rozličných žánrov. 
V tomto smere sa musí zvýšiť náročnosť a treba tiež viac využívať výsledky 
našej etnomllzikológie. Pritom niet obáv, že by znáročnením žánrového profilu 
utrpela populárnosť tohto súboru. Dôkazom toho môže byť úspešná činnosť 
v prvých rokoch jeho existencie. Vzhľadom na nadväzovanie na folklórne 
pramene je tu záruka, že i tie umelecky najnáročnejšie kompozície budú 
patriť medzi spoločensky účinné a obľúbené diela. Ak teda situácia, v ktot·ej 
sa tento súbor nachádza, vzbudzuje istú nespokojnosť, treba ju hľadať v žán
rovej nevyhranenosti jeho programu, v ktorom je okrem umelých piesní 
a piesní iných národov aj veľa protirečení v štýle kompozícií, medzi krité
riami tzv. vážnej a zábavnej hudby ; objavujú sa naturalizmy vo forme ne
kompovaných úprav, a iných nešvárov. Z tejto križovatky ciest treba nájsť 
jednu najvhodnejšiu cestu a ísť po nej dôsledne. 

To, čo sme povedali na adresu SĽUKu, nemožno mechanicky aplikovať 
na každý súbor. Nemusí to platiť napr. ani o Lúčnici, hoci cesta SĽUKu 
a Lúčnice sa doteraz zdala temer pohybom na jednej koľajnici s možnosťou 
vzájomného pretekania. Lúčnica je mládežnícky súbor a táto skutočnosť mu 
dáva predpoklady hľadať si opäť svoj vlastný štýlový profil. Väzba na tra
dičný folklór by nemusela byť preň natoľko záväzná. Na jeho javisku sa 
dobre znesú skôr útvary umelejšie, vychádzajúce z problematiky mládeže 
rôznych povolaní, z problematiky, ako vidí mládež hlavné a aktuálne poli
tické problémy naše i svetové. Tu by bolo možné radiť uprednostnenie 
umelejších foriem so súčasnou problematikou. Tým by sa mohlo odstrániť 
i niekoľkoročné zdvojovanie hlavných čísel programu oboch súborov, a tak 
docieliť žánrové obohatenie a súčasné vyhranenie v rámci našich popredných 
umeleckých súborov. 

V takomto nedogmatickom riešení popri dôslednom žánrovom vyhranení 
by bolo možné riešiť perspektívy našich ľudov)rch umeleckých súborov. Len 
takto dialekticky možno odpovedať na problémy vzťahu k folklórnemu dedič
stvu a k vytváraniu nových umelých foriem bez nadväzovania na tradíciu. 
Toto riešenie musí rešpektovať základné zákonitosti umeleckého štýlu a žán
rov. Ako vidieť, tieto alternatívy si už dávno osvojili ľudové umelecké súbory 
SSSR, kde sa stretávame s typom tzv. vážneho poňatia folklórneho· dedičstva, 
ako aj s typom estrádneho súboru (napr. Beriozka a Alexandrovov súbor 
červenej zástavy). Zdá sa, že len takýmto konzekventným riešením možno 
docieliť štýlovú jednotu a bohatstvo individuálnych profilov jednotlivých 
súborov, čo každopádne môže účinnejšie pomôcť budovaniu kultúry rozvinu
tej socialistickej spoločnosti. 
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Zážitkový materiál 

Schänberga a jeho nasledovníkov 

• • 

-Na začiatku Schônbergovej umeleckej 
dráhy sa uplat1'íujú dva protichodné vplyvy: 
Wagnerov a Brahmsov. Tieto protichodné 
vplyvy možno v j eho skorších dielach vy
kázať v zážitkovom materiáli, ale aj v štý
lových znakoch. Wagnerovský zážitkový ma
teriál sa ukazuje hlavne v zhustenom, pre-. 
pjatom znovuprežívaní poézie noci, v kom
plikovaných psychických procesoch, doka
zom čoho sú občas i názvy diel, pochádza
júcich z prvej tvorivej periódy (Verklärte 
Nacht 1904, Pierrot Lunair 1912 atď.). 
Brahmsov vplyv je podstatne odlišný od 
';.{agnerovho. Možno ho vykázať hlavne v 
tom, že Brahmsova snaha o neprogramovosť, 
inými slovami snaha o absolútnu hudbu, 
ako i príťažlivosť voči predromantickým, 
súhrnne povedané: voči klasickým hudob
ným formám sa odrážajú i v Schônbergo
vých dielach. (A to práve v tých, ktoré 
skomponoval temer súčasne so spomenu
t)·mi dielami.) Takýmito dielami sú: Kam
mersymphonie 1906; Fiinf Orchesterstiicke 
1909; Scsť klavírnych skladieb op. 19, 1911. 
Môžeme kľudne povedať, že tieto dva proti
chodné vplyvy - i keď občas s určitou ob
menou - cítiť v celej Schônbergovej tvorbe. 
Tak isto možno cfliť a j v tvorbe jeho nasle
dovníkov akési oscilovanie medzi hudobným 
výrazom mimohudobného obsahu (progra
mového alebo dramatického) a absolútnou 
hudbou. Toto oscilovanie mieni priniesť na 
bod kľudu jeden z najvýznamnejších Schôn
hergových žiakov Alban Berg (1885-1935) 
vo svojej opere Vojcek (1917-1924) tak, 
že k mimoriadnemu dramatickému deju píše 
takú hudbu, v ktorej predromantické, možno 
povedať klasické hudobné formy žijú temer 
samostatným životom, nezávislým od scény. 
V hudbe Antona Weberna (1883-1945), 
druhého významného žiaka Schonberga, do
c1tádza snaha o absolútnu hudbu konečne 
k úplnému víťazstvu. 

Schônbergov cyklus piesní Gurrelieder (o
kolo r. 1!J02; na básne dánskeho impresio
nistického básnika J. P. Jacobsona- 1847-
1885), symfonická hásei1 Pelleas und Meli-
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sande 1902, (na podklade Maeterlincka -
1862-19j3), opera Erwartung a už spome
nutý Pierrot Lunair v dôsledku prepjatosti 
spomínaného wagnerovského zážitkového 
materiálu, obsahuiú ui i nové prvky. Mená 
Jacobsona a Maeterlincka nám· mimovoľne 
pripomínajú umelecké snahy impresionistov 
a symbolikov, veľké rozmery Gurrenliederov, 
hypertrofické zloženie orchestra, panujúca 
dominantnosť častí nad celkom zas pripomína 
secesiu na prelome storočia. Takýmto spô
sobom nemôžeme nebrať na vedomie Schôn
hergove impresionistické, symbolistické a 
secesné vzťahy a nespoznať ich ešte aj v 
opere Erwartung a Pierrot Lunnir. V týchto 
dvoch dielach sa vynára dte ai niečo iné, 
čo je, z hľadiska neskoršieho vývoja Schôn
bergovho zážitkového materiálu .veľmi dô
ležité. Toto je navyše taká miera presiak.nu
tosti nálad noci znepokojujúcou prítomnos
ťou smrti, strachu, hrôzy, na akú v hudob
nej romantike v žiadnom prípade nenachá
dzame príklad a v prechodnej dobe azda 
len u Richarda Straussa. V opere Erwartung 
sn ukazuje aj snaha o presné odhalenie kom
plikovaných, m imoriadne mnohovrstevn)·ch 
a súčasne zhustených psychických procesov, 
ktoré sa odohrávajú v a tmosfére blízkosti 
smrti a zachádzajú ďalej od dovtedy existu
júcich podobných snáh (najmä u · Richarda 
Straussa). Okrem toho tieto prvky v Er
wartungu a v Pierrot Lunair - blízkosť 
smrti, strach, hrôza, zobrmr.enie kompliko
vaných psychických procesov - vytvárajú 
neskôr spolu s prvkami, na ktoré ešte pou
kážeme expresionizmus Schônbergovho u
meleckého zážitkového materiálu. (Atmosféru 
smrti a s tým súvisiaci strach a hrôzu, -
zobrazenie komplikovaných psychických sta
vov možno jednoznačne nájsť aj v opere 
Albana Berga Vojcek.) 

Po týchto spomenutých skladbách približ
ne v rokoch 1913-1942 píše Schônberg hlav
ne také diela, ktoré patria do kategórie abso
lútnej hudby a ako logický dôsledok toho 
často obnovujú predromantické formy a 
použité ensemble redukujú na najnutnejšie. 

.15 



Koniec koncov tá to do určitej miery klasici
zujúca tendencia vtavuje do seba snahy vy
volať strach, hrôzu , blízkosť smr ti a kompli
kované psychické stavy , a tak sa v ytvára 
jeden najdôležitejší (a azda konečný) vý
vinový stupeň Schônbergovej zážitkovej u
meleckej matérie: schonbergovský h udobný 
ex presionizmus. 

Hlavné snahy schônbergovského expresio
nizmu môžeme najmarkantnejšie zhrnúť tak
to: 

Na základe neúprosne úprimnej intro
spektívy koncentrovane, s p rostriedkami zo
brazujúcimi len podsta tu, podaf jedinečný 
11ýra::; psychických procesov, latentne sa 
skr)•vajúcich v hlbke ľudskej duše (teda 
vlastne podvedomie). Medzi tieto patria (prá
ve podľa vytušených ponaučení expresionis
tickej tvorby a e.cxpresionistickej estetiky) 
strach zo smrti, ale súčasne aj s trach z b y
tia, hlav ne vo forme trápiaceho ved omia 
osamelosti ľudského bytia a izolovanosti, v 
súv ise s týmto neustály pocit krízy, z tohto 
vyvierajúca večná nespokojnosť, len vášnivá 
túžba po uspokojení, ale súčasne spoznanie 
nemožnosti uspokojenia. 

Mimoriadne zaujímavo analyzuje jednotli
vé črty expresionistického zážitkového ma
teriálu · J. P. Thilmann , názory ktorého by 
sme tu chceli uviesť trochu úplnejšie. Thil
mann napr. cituje nasled_ujúce zistenie Ädor
na, jedného z najznámej ších Schonbergo
vých prívržencov: " Die Angst des Einsamen 
wird zum Kanon einer neuen ästhetischen 
Formsprachc" (strach osamelého človeka sa 
stane kánonom a zákonom nového este tické
ho formového jazyka). Toto ú plne zapadá 
do toho, čo sme už o zážitkovom materiáli 
expresionizmu povedali. Zaujímav)• j e i na
sledujúci úryvok Thilmannovho zistenia : 
ký m podľa Thilmanna expresionizmus na 
základe adornovského konšta tovania skôr či 
neskôr vedie k nihilizmu, zatiaľ a j Thilmann 
sám cituje tie Adornove slová, ktoré dávajú 
odpoveď na túto m ienku: "Unter Forschritt 
versteht Schonberg d ie Uberwind ung der 
biirgerlichen Geselschaftsform, vor der cr 
Uberdruss und Eke! empfindet durch einen 
aristokratischen Nihilizmus" (Schonberg vidí 
vývin v premožení meštiackej spoločnosti, 
ktorú on nekonečne nená, ·idcl, čoho jedinou 
cestou je aristokratický nihilizmus). Kaju m
jímavejšie sú však u Thilmanna azda tie pa
sáže, ktoré hovoria o vývine hudobného e..-x
presionizmu po druhej svetovej vojne. Tu 
sa blíži podľa neho exprPsionizmus s e Ľisten
cionali::;mom, ktorý podľa Thilmanna n ie je 
ničím iným ako " filozofiou nezmyselnosti 
bytia" (subjektiv istische P hilosophie der 
Sinnlosigkeit des D~seins). E.-xistencionaliz-
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mus je príbuzný s expresionizmo!fl, lebo sú 
hlasne zastávaj ú názor, že "človek sa dostal . 
do takého sveta, v k torom má starosti, oba
vy a strach zo svojho b ytia (existencie) . J e
ho život smeruje k smrti". (Der :llcnsch sei 
in eine \Velt hineingeworfen worden, in d er 
um seine E..x istenz S1rge und An"st hnbcn . 
miisse. Scin \eben fiihre zum Tode hin) . 
Ex presionizmus aj d nes - tv rdí Thilmann 
- chce ten to základný pocit vyjadriť v ume
ní. A ešte jedno (na čo Thilmann pouka
zuje) : popritom v expresionizme sa občas 
vyjadruje i sen ako prazážitok: " Die Kunst
werke - tvrdí Thilmann - werden zu 
Traumprotokollen oder zu psychologischen 
Traumberichten" (umelecké diela sa stávajú 
protokolmi snov alebo psychologickými 
oznamami). V súvislosti s týmto Thilmann 
cituje ešte aj Fr iedricha H er::-felcleta, ktorý 
tvrdí toto: " Estetika sa teda stáva náukou 
podvedomia, náukou odpudzovania, nočnos
ti. Zľaknutosť, dolichajúce sny , estetikou zde
senosti". Takto je pochopiteľné, poznamená
va nakoniec Thilmann, že Kŕenel> sa od váži 
vysloviť: to je pravá hudba, ktorá vyvoláva 
šoky ; taká d odekafónia dvanásťtónovej hud 
by, ktorá sa snaží napr. o vyjadrenie prí
jemných poci tov, nic je ničím iným ako 
"d odekafóniou v papučiach". 

Týmto jasne stoj a pred nami najcharakte
ristickejšie črty schônbergovského hudobného 
e..xpresionizmu. K tomuto všetkému treba 
eš te pridať : j e zvláštnou črtou · cxpre<ioniz
mu, že počas svojich dejín sa jeho zážitko
vý materiál zatláča do úzad ia a namiesto 
neho sa klad ie dôraz na praktiché hudobné 
eĽperimenty. Občas vzniká zdanie, akob y 
expresionistov nezaujímalo nič iné ako to, 
aby v ynachádzali nové zvuky, nové formo
tvorné postupy, slovom, aby vynachádzali 
nové a v hľadaní tohto nového sa navzá
jom prekonávali. Preto sa viackrát môže vy
noriť podozrenie, že v jednotlivých expresio
nistických dielach ide už len o prázdny štýl, 
len o šty listické cvičenia, resp. e..-xperimenty, 
ktoré sa oddelili od pôvodného zážitkového 
materiálu ; neraz môže vzniknúť dojem, ako
by e..-xperimen tovanie samo sa stalo zážit
kovým l"\}ateriá lom h udo_bného smeru, ktorý 
mal pôvodne iný c ieľ. Pravda, kvôli pravde 
musíme poznamenať, že tento jav možno 
s určitosťou spoznať aj v in)•ch hlavných 
smeroch modernej h~dby. 

· Poznan1 ~nali sme, že pri štúdiu zážitko
vého materiálu Schonbergovho hudobného 
smeru a jeho nasledovníkov vychádzame 
predovšetkým zo Schonbergovho diela a len 
prostredníctvom jeho pohovoríme o jeho 
nasledovníkoch. Najdôležitejších nasledovní-

n 

l NOTOVÁ PR[LOHA SLOVENSKÉHO HUDOBNÉHO FONDU 

MELÓDIA 
v 

Tretia časť z cyklu "Styria hudci" 

ALEXANDER MOYZES 
LMfo ~ moffo cspre ss1vo 

Sul A :--::--,. ~ . ......~ 
) 1\ » .tť n :...------..... ~ ~· . fl ~ .. --;--- .-·. ..;;;:.·.. n~ ~- ~: .. '~ o;;;-,, 

p 

+ -+-+' :.J 
- -= " - ,--._ -... :.:-.~ - - l - -- --- - - ~ ~ ~ ~ '!"lt ~ ~ ----- --

}l} --
PP 

A» tt ii' --........... rr.11 ~~~~~ ~ ..---~·----- ·~ ~ .. ~ 
- - ---= 

1\ ft .lt 
-

- ~G~ - - - -l'- - - - - - ~ ~~~ ":'t~ ------ ---------, 
~ ______..__ -- ~~~,_.!. - - - - ,, 

.. - - - -- - - ------ -- - -
- ~ 

• ----... - - - ---
p.JHŕ. 

- - - - ~ 



-6~ ~~--~ ~~ 
' 

J "~ tt >- - ./ A~+ fi r.------ - ' 

l! ~ l ===--- J:Df '--=._- ~ ...______.... 
JD/ 

~~~ !i ~} 
7 
~· -

~ - - - -~ - - ~ ~ ~~ ~ ~. ~ 111~ - - - -- -- ~ - - - - -..... - - - - - -...__ f.-- ------:,_____-'--- ~ ----
l& ~ ---=-::--.: -~ -- --- - - - - - nn- +t -» 

- - - - - -- -- - ~- -- - - - - - - - -
'-- - ...__ ..... ...__..... -...._ i/ ~-

~~ ....--- - ....--- .. -- - - _.---- ---.. 

- ~)' --~ • --- .._./ ==-- --==l 

A» tt > - .:b;.~L~;.:. - -~ _A» 11. - ~ ~~- ~ ~~~ ~ 

4 f -.:::_- piu 1 lA! 
~ 

#.~ ft - • -; 
~ 

.... 
A ~ fi 

-
~ 

J:Df-~ - :_-tt' ;....-: ~~· ~ m~ ---- • - ~!·• . . - - - - - - ~ .......... - ----=....:: -::-...:..._:__..- - ~ 

Jol 
~ 

- - - - - - - - - - -
11l/ --- - ---=-- ~- :: -< ~>~ ----=---.::_.-: - - - - =----=---~ - -- - ---- - I L~ -~ - - ---------... 

- - - - - - - -
111/ l p - - =---==== 

> .ili~ tt - - - ~ -;, /IL" ;.. 
--~ 

.......,.._. .. ;.. 
- l -Ill/ =====-
A~ tt 

. ~-

...._____ l» ;:__::. - - ...__...., • ---- ~ ~ff_ - - - - - -- ~~~!~~~ - - - - - -- ----- --.. - ------- --- - - - - -
- -~ - - - - ---=--..=,...;: -- -_.....--.. ---... ,. - -

R-c=;== .__/ - ..4J - ... -



--

- - - -- - -'--' ----- - - - -~-

- -----

pizz. 

P -====-

kov sme aj skutočne spomenuli, ale je po
trebné uviesť ešte niekoľko doplnkov. 

Podľa hudobnej vedy, zaoberajúcej sn 
modernou hudbou, Anton \·\ ebern reprezen
tuje naj bezprostrednejšie, najradikálnejšie 
vytýčené ciele e.xpresionizmu. Jeho práca sn 
azda práve p reto stala v)•chodiskom najnov
šieho v)"Vinu hudby. Popri !"•om treba spo
menúť ešte Ernsta Kŕenelw (1900) a Jos. 
Ma tliasa Hauera (1885) - HJ·enck sa pri
pojil k schônbergovskému smeru dosť ne
skoro. V mladších rokoch mal úspech s ope
rou Jonny spielt aui (1925-26). Nápadná je 
jeho tvorivá plodnosť, k torou sa môže pri
rovnať k druhému veľkému zjavu storočia, 
k Hindemithovi, k)•m sa konečne so svojím 
scenickým dielom, Karol V., napísaným ro
ku 1938, definitívne pripojil k hudobnému 
(a dramatickému) e.xpresionizmu. Celkom 
iný charakter má hudba 111. Hattera. Je v)·
slovne experimentujúci typ, u ktorého je 
dôraz na "štylistických cvičeniach". 1'ažko 
je hovoriť u neho o hudobnom zážitkovom 
materiáli. V súv islosti s dodekafóniou sa s 
jeho menom ešte stretneme. Teraz môžeme 
prejsť ku skúmaniu tých praktických postu
p.ov, s k torými prívrženci schônbergovského 
smeru považujú za možné vyjadriť ich zá
žitkový materiál - čiže k oboznámeniu sa 
s tzv. konkrétnymi štýlovými 'znakmi. 

Stýlové ::;naky Schänberga a jeho 
nasledovníkov 

J edným :z najdôležitejších komponen tov 
hudobného štýlu Schônberga a jeho nasle
dovníkov je atonalita, snaha o atonalitu. Ato
nalitu sa snažia uskutočniť rôznymi pros
triedkami, medziiným d,·anásťtónovou, do
dekafóniou. Tieto prostriedky, sledujúce a
tonalitu, medzi nimi i dodekafónia, hrajú ta
kú veľkú úlohu v hudbe schonbergovského 
smeru, že jednotliví reprezen tanti tejto hud
by - ako sme na to už poukázali - sa 
takrečeno nezaoberajú ni~ím illým ako po
kusmi o atonalitu (Hauer). Práve preto sa 

Nepremoiitelnos( /eninshých ideí v r10vcj 
tvorbe A. Chaéaturiana 
Symfonickú báseií "Balada o vlasti" a 

"Sonátu pre klav ír" venoval sovietsky skla
dateľ .Aram Chacaturian JG'CI I. sjazdu KSSS. 
TS·mi to skladbami sa snažil vystihnúť cha
rakter dnešnej doby a šťastie nášho človeka, 
ktorý hľadí s istotou do zajtrajška, pretože 
je presvedčený o nepremožitefnosti lenin
sk)·ch idei. 

schonbergovský hudobn)' smer všeobecne na
z)·va smerom dodekafonickým, dodekafó
niou. 

To, že v Schonbergovej hudbe, ako aj v 
hudbe jeho nasledovnlkov, hrá takú v)•
znamnú úlohu atonalita, má čiastočne prí
činy v jej historickej situácii. Snal1y o ne
určitú (labilnú) tonalitu, ktoré vzn ikli v 
prechodných rokoch, nadobudli taký •·oz
mach, že sa stalo nemožnosťou tomuto za
brániť, ba práve naopak: stalo sa priam 
historickou nutnosťou dospieť do dôsledkov 
až k atonalite. Ale priam prvoradý význam 
dostáva atonalita v schônbergovskom smere 
a j preto, lebo sa v nej videli aj možnosti 
rozší.renia výrazových prostriedkov. A výraz 
- ako sme na to poukázali - je najdôleži
tejším cieľom schonbergovskej školy. A ko
nečne atonalita, lepšie povedané do dôsled
kov uskutočnená atonálnosť znamenala nie
čo nové pre skladateľov storočia. Hľadanie 
novostí a nového je tiež podstatnou črtou 
hlavn)•ch smerov m odernej hudby, a to aj 
schonbergovského smeru. Preto nie je pre
kvapujúce, že atonalita už samou svojou 
novosťou nadobudla prvoradý v)•znam v 
hud be Schônbcrga a jeho nasledovníkov. 

Pri skúmaní konkrétnych hudobn)·ch po
stupov a prostriedkov, pomocou ktorých so 
atonalita uslmtočllujc , znovu sa môžeme 
oprieť predovšetk)'m na dielo Schonberga, . 
nakoľko vo v)·sktmle a aplikúcii týchto pros
triedkov je bezpochyby jeho vedúca úloha. 
Hneď však musíme poznamenať, že ním 
používané prostriedky sa veľmi skoro obja
vujú i u jeho sú~as1úkov. 

Podľa ponaučenia zo Schônbergovej tvor
by vytvorené hudobné prostriedky a postupy 
na uskutočnenie atonality na základe historic
kého u tvorenia a v)Toja možno zhrnúť do 
dvoch vefkých skupín. Do p rvej skupiny 
patria tie postupy, ktoré možno pozorovať 
od II. sláčikového kvar teta, l. j. od r . 1908 
do r . 1920; do druhej skupiny patria tie, 
ktoré sa uplatňuj ú v jeho tvorbe od r. 1920. 
Do prvej skupiny patriace postupy a pros
t ried k~· sú prost1·iedky tzv. ranej atonality 
Schonberga; p rostriedky druhej skupiny tvo
r ia princípy, ktoré sa naz)rvajú dodekaf6-
niou. 

(J(ó/wi- Fábirín: S:;á:adunk :;enéjc 
Zenekiadó, 196 1.) 

Nasledujú kapitoly "Tzv. ran<• atonali
ta Schônberga (1908-1920)", " Dodekafónia" 
(1920-) a " Iné štýlové znaky". Ak by tieto 
otäzky interesovali najmä širok)· okruh na
šich čitateTov, redakcia ochotne vyjde v 
ústrety a uverejni i ďalšie kapitoly. 
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Každý experiment v umení, ako je známe, 
je činom, ktorým sa umelecký vývoj do
časne dostáva na neistú pôdu dobrodružné
ho hľadania. Další vývoj prekonáva toto 
avantgardné štádium s väčšími-menšími sto
pami krízy a presadzuje novú syntézu, kto
rá však musí nevyhnutne obsahovať aj nové 
formovo-technické výdobytky experimentál
neho štádia. Prirodzene, že nová umelecká 
syntéza je progresívna len vtedy, keď zosil
ňuje spoločenskú zainteresovanosť umenia. 
To znamená, ak nová obsahová problemati
ka, ktorú život predkladá umeniu na spraco
vanie a rozvinutie, si podriadi nové formové 
prvky vo vyššom, syntetickejšom umeleckom 
tvare, ktorý dokonalejšie odráža ~poločenský 
život. Vývoj umenia dosiaľ preb!Chal v dy
namickej krivke na základe čoraz väčších 
narastajúcich rozporov v obsahovej i for
movej zložke. Je známe, že výkyvnosť tejto 
krivky nadobudla v umení tohto storočia 
až abnormálne rozmery, pretože život sám 
je čoraz zložitejší, rozpornejší a samotná 
problematika syntézy, vyváženosti obsahu 
a formy v umeleckom tvare sa vyhnala až 
na ostrie noža. Dnešné umenie stojí opäť 
na prahu novej harmonickej syntézy, ktorá 
začína nastupovať niekoľkými veľkými osob
nosťa.mi. Z tohto hľadiska treba pokladať celé 
XX. storočie v umení za veľké experimentál
ne štádium hľadania (a to i hľadania krízo
vého charakteru, kde sa takmer každé veľ
ké umelecké dielo rodilo z veľkej bolesti a 
plného obnaženia tvorivého subjektu) - pri
rodzene za predpokladu nutností dosiahnuť 
nové harmonické umelecké perspektívy. 
· Každý umelecký experiment je nutným, 
zálwnitým článkom vo vývine umenia, je 
impulzom, ktorý pomáha prekonávať stag
náciu a tvorí základňu pre rast dokonalej
ších umeleckých diel. Vývoj umenia bez ex
perimentálnych štádií, ktoré majú vždy urči
tý krízový charakter, j e v podstate nemysli
teľn)• ; veď zmysel v)•vinu tkvie práve v 
neustálom striedaní experimentu a syntézy, 
t. j. relatívneho kľudu a relatívnej stability. 
V každej zložke umenia prejavuje sa však 
experiment rôznou formou, hoci jeho zmysel 
a funkcia sa nemenia. V hudobnom umení 
má experimentálne obdobie ráz dlhodobej 
koordinácie . formových a výrazových pros
triedkov, ktoré sa spočiatku postupne nasto
ľovali ako výraz nespokojnosti s predchá
dzajúcim syntetickým obdobím, dospievajú
cim síce k tvarovej dokonalosti, ale už bez 
obsahovej životnosti; rozptýlené staré i nové 
tvarové postupy nestáli však v doterajšom 
hudobnom vývoji v takom ostrom antago-
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niekom rozpore ako dnes. Postupne, ale 
pevne sa zjednocovali, splývali do kvalitatív
ne vyššieho tvaru, kde nové prvky nado
búdali opäť funkciu predošlých postupov, 
ale v novom zmyslovom vzťahu so životnou 
skutočnosťou. Striedanie zlomových období 
so syntetickými je v hudbe poznačené evo
lučnou plynulosťou. Pozorujeme však, že po
stupom hudobného vývoja sa avanlgardnost 
a krízový charakter experimentálneho štádia 
čoraz viac zosilt"lujú; prehlbuje sa i rozštie
penie medzi formovo-technickou a obsaho
vou zložkou hudby v experimentálnom pro
cese a smerovanie k novej syntéze už nie 
je také jednoznačné a naliehavé ako v mi
nulosti. Prudko sa mení i časový pomer 
medzi ked ysi širokými obdobiami relatívnej 
syntézy a krátkymi obdobiami hľadania no
vých ciest (pol druha storočia dominujúci 
hudobný barok a už len necelé storočie štý
lového obdobia tzv. hudobného klasicizmu 
atď.). F..'(peri:nentátorské obdobie kedysi 
nemalo ráz jednostrannej avantgardnej vý
lučnosú, ale krízy sa hneď prekonávali ver
kými reformátorskými tvorivými činmi, či to 
už bolo u .Monteverdiho, Glucka, Beethove
na a dokonca i u Debussyho. 

Podobne sa zoslabuje stupeň umeleckej 
štylizácie nových prebojovaných prvkov, 
ktÓré v minulosti nestrácali organický súvis 
s tradíciou, ale tkveli v pôde prirodzenej 
ľudskej hudobnosti. Stylizovanosť takmer 
úplne mizne pod tlakom experimentovania 
dnešnej západoeurópskej hudby, ktorá ob
nažuje tón a tónové vzťahy až na holú fy
zikálnu zvukovú matériu. Súdim však, že 
i fyzikalizmus dnešnej elektronickej a kon
krétnej hudby má určité znaky umeleckého 
experimentu, a to experimentu konkrétneho 
a dokonca vývojove logického. Fyzikálny 
zvuko.vý experiment, ktorý hľadá nový 
zmysel hudobnosti v nových tónových kva
litách a vzťahoch, prejavuje sa ako priamy, 
hoci ešte tápavý a umelecky neštylizovaný 
odraz dnešnej pretechnizovanej reality a ve-

• Uverejňujeme i tie diskusné príspevky, 
s formuláciami ktorých sa ani redakcia ani 
recenzenti plne nestotožňujú. V uzávere dis
kusie privedie redakcia niektoré názory na 
správnu mieru. 

dÓu usmerňovaného životného štýlu. Treba 
mať stále na pamäti pciam revolučn)· pre
vrat myslenia, cítenia a pojmového sveta 
dnešného človeka, ktorý pod tlakom techni
ky a vedy mení svoj životný štýl a iste a j 
svoj styk so svetom hudby. Dne,šná veda 
hlboko preniká do podstaty hmoty a obja
vuje dosiaľ netušené zákonitosti. Môže hud
ba v svojej genetickej zložke tieto· skutočnosti 
nevšímavo obchádzať a ubrániť sa prirodze
nému zásahu celého zložitého systému tech
niky do svojej štruktúry? Isteže nie. Veda 
začína dôsledne analyzovať hudbu a hudba 
sa začína zákonite zbližovať so svetom vedy, 
pretože si to vyžaduje v)•voj, odkrývajúci 
hudobnému umeniu opäť nové možnosti syn
tézy. 

Ziaľ, . dnešné experimentátorské hľadanie 
novej zvukovej kvality a formy, ktoré treba 
akceptovať, má janusovskú tvár. Je takmer 
výlučne v rukách západoeurópskej avant
gardy a jej životná filozofia a umelecký sve
tonázor je v antagonistickom rozpore s na
ším ponímaním funkcie hudobného umenia. 
J e · nepochybné, že technické atomizo~anie 
zvukového materiálu je v úzkom spojení so 
životnými pocitmi beznádeje, depresie, hrô
zy či · úniku do mystickej neskutočnosti -
teda s obsahmi, ktoré sú perspek4vnemu 
realistickému umeniu bytostne cudzie. No 
spojitosť nového zvukového experimentova
nia so svetonázorovou dekadenciou nie je 
absolútna; atomizované zvukové formy, hoci 
sú v interakcii s negatívnymi životnými po
citmi a jedny sú vyvolávané druhými, sú 
výsledkom zámerného deformovania vzťahu 
techniky k životu a spoločnosti. A táto de
formácia má povahu triednu i umelecky
svetonázorovú. Vari najnázornejším príkla
dom toho je, že dnešní západoeurópski mo
dernisti podriaďujú svoje experimentálne vý
skumy v elektronickej i konkrétnej hudbe 
seriálno-punktualistickému princípu, ktorý je 
jasn)•m príkladom svetonázorovej v)·lučnosti 
a bezvýchodnosti západoeurópskej hudby, 
teda momentom ideov)•m. Súdim, že toto 
spojenie potrebného technického e,.'(pcrimen
tu s ideovou dekadenciou a zakaľovaním 
kladnej vývojovej úlohy vedy v hudbe je 

relatívne, teda aj dočasné. Stotožnenie ana
lytického postupu vedeckého experimentu 
s rozkladom tónovej matérie, ktorý má byť 
akýmsi odrazom atomického "rozpadu" hmo
ty, je nesprávne a falošné. Modernistom 
sa premieta odraz hmotných a energetických 
procesov do výrazovej a vzťahovej reči hud
by a tento odraz stotožfmjú v hmotnej, ne
štylizovanej podobe s vlastnosťami zvuko
vého materiálu. Je to v podstate zaznávanie 
špecifických, len hudobnému umeniu vlast
ných zákonitosti, ktoré nikdy nemožno sto
tožniť s vlastnosťami a zákonitosťami inej 
reality. Redukovaním obraznej reči hudby a 
životnej vzťahovej dynamiky tónov na vy
klieštenú fyzikálnu podstatu hudby, kde blú
dia už len osamotené destilované tóny bez 

. akéhokoľvek vzťahu k iným tónom, jedno
stranní experimentátori len priznali svoju 
bezvýchodnosť a definitívne presekli neustá
le slabnúce životné spojivo medzi životnou 
ideou a formovým svetom svojej hudby. 
Len čo podriadili hudobné umenie jedno
strannej elektronickej technike, t. j. bezcieľ
nemu experimentovaniu s materiálom, hudba 
stratila svoj humanistický obsah, a tým aj 
možnosti ďalšieho životného vývoja. Myslím, 
že hudba si musí zachovať svoje špecifické 
zákonitosti i pri plodnom spojeni s vcrlec-

. ko-technickým experimentom, a to takým 
spôsobom, aby technický pokrok slúžil ume
leckému zobrazeniu a neustále zvvšoval e
motívnu pôsobnosť hudobnej reči pri odha
ľovaní stále nov}·ch a nových tajomstiev 
životnej reality. 

Naša socialistická hudba však ešte nemá 
dostatočne vybudované materiálne podmien
ky pre zdravý fyzikálno-akustický experi
ment tak, ako je to na Západe, kde je však 
zase v područí individualistickej výlučnosti. 
Okrem toho vývoj v tomto smere hamujú 
i niektoré nesprávne názory, ktoré šmahom 
odsudzujú každý technicko-fyzikálny expe
riment bez ohľadu na to, že tento skrýva v 
sebe nedozerné možnosti budúcej syntézy 
a možno ho jedinečne využiť v prospech 
humanistického pokroku hudobného ume-
ma. 

Ivan Hrušovskú 
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()pera Juro Jánošík v noveJ 
Nové javiskové stvárnenie Cikkerovej ope

ry Juro .lán:~šík svojou dokonalosťou plne 
zodpovedá poézii i dramatičnosti hudby a 
vďaka režisérovi Kornelovi Hájkovi a v)·
tvarnikovi Ladislavovi Vychodilovi stalo sa 
viac ako gratulačn)'m prejavom súboru ku 
skladnteľovým narodeninám. 

Najmilšie nás na inscenácii prekvapila 
novosť, samostatnosť režisérovho prístupu k 
dielu. Jeho koncepcia sa opiera o realistické 
korene námetu i diela ; v inscenácii vyzdvi· 
huje a zdôraz•'íuje predovšetkým mnoho
stranné štylizačné prostriedky Cikkerovho 
dramatizmu, hudobného i dejového, umoc
•'íuje ich ako najzávažnejšiu a najhumánnej
šiu st•·ánku revolučného odkazu tohto diela. 
T)'TII ziska'a inscenácia na mnohotvárnosti, 
farbitosti nálad. J ediný inscenačný prvok, 
ktorý rušil dojem môjmu spoludivákovi, j~ 
vyčnicvajúca skala, lebo vraj pôsobí farebne 
tvrdo a svojimi tvarmi značne narúša harmó
niu javiska. Kornel Hájelc ako režisér spolu 
s v)·tvarníkom dokázal za krátky čas p osla· 
viť inscenáciu neohyčajnc pôsobivú. J eho 
práca s hercami, navodzovanie vzájomných 
vzťahov je logické a adekvá tne k výrazu 
hudby, pravda, okrem ma lých nedopatrení, 
napr. p1·i prichode Jánošíka do kt·čmy, kde 
sa dal strhnúť prílišn)•m zdôraz.'íoYaním ly
rizmu, takže stredná časť štv rtého obrazu 
vyznieva pomerne staticky, sentimentálne. 
Hoci oproti ' Vasserbauerovej réžii je postava 
Jura J ánošíka už od príchodu domov vý
raznejšia, medzi hôrnymi chlapcami sa ne
vyvyšuje, i keď sa cíti, že Jurko je medzi 
nimi najschopnejší, dominuje tu jeho láska 
k vlasti, ale aj lyrika a Yôbec Jánošíkova 
postava má v Hájkovej réžii logický vývin, 
stredná časť štvrtého obrazu vyznieva po
merne staticky, lebo ten pô,·odný d ynamiz
mus pri vstupe študentov je naraz akosi 
zotrel)•, pasívny, narežirovaný. T)·mto kon
štatovaním nechceme vonkoncom oslabiť 
hlavný príno.s Hájkovej réžie, v ktorej úloha 
más sa tak výrazne zapojila do celého ja
viskového deja a práve preto atú v štvrtom 
obraze sa túto skvelá réžia nemusela naruši( 
prílišn)·m zdóraznením jedinej postavy Jura 
J ánošika. Režisér Hú.iek sa usiloYal vykresl iť 
typ naozaj slovenského hrdinu, oprosteného 
od všelijakých romantizujúcich legendárnych 
prvkov. Každá scéna d)•cha realizmom a 
opravdivosťou života, či už v horách medzi 
hôrnymi chlapcami, vo vzťahu k otcoYi aj k 
l\Iilke, ako aj medzi študentmi, kde vystu
puje ako jeden z nich. 
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INSCENÁCII 
Charakterizujme si celú koncepciu bližšie. 

Je' neoddeliteľná od výtvarného riešenia scé
ny. Ladislav Vychodil mu dal k dispozícii 
v izuálny materiál, ktorý režisér dokompo
nováva detailnými zábermi zo života Jáno
šika, tohto vý razne ľudového a ľudského 
hrdinu. Scéna pozostáva z troch základných 
komponentov - siluety hôr v pozadí, z una
vého brala a z priečne umiesteného elip· 
sovitého pôdorysu. Podľa akcií, ktoré sa o
dohrajú u ž v prvom obraze, v súvislosti s 
týmito výtvarnými obrazmi, rýchla vyniká 
ich symbolická náplň: hory, typický prvok 
slovenskej krajiny, bralo - krutý údel útla
ku nad t udom a elipsovitý pôdor :-·s je vlast
ne u~ocncným tie1'íom tohto brala. V 1'íom 
sa odohrá tragédia starého Jánošíka a na
koniec i dráma jeho syna. Ak bralo zastu
puje v poslednom obraze šibenicu a pod 
n ím sa lúči Jánošík so svoj ím národom pre
svedčivými slovami "Zasvitne det•", jasným 
nasvietenim sa bralo akoby strácalo; ozýva 
sa hora svojou oratórnou odpoveďou -
jedn)'TTl z najsilnejších , gradačne presvedčivo 
vyriešených miest inscenácie. 

Celkove k inscenácii: scéna je Yeľmi pek
ná. Výtvarník L. Vychodil vedel tu zachytiť 
celú širku nálad slovenskej prírody a tým 
prispel k jej sugestívnosti na obecenstvo. 
Je tu adckvútne zladená scí·na s tokom Cik
kerovej hudby, k torá je náladovo a citov<! 
bohatá, zvukove farbistá a slovensky zemi
tá. Celé predstavenie v Hájkovej režijnej 
koncepcii je pretkané niťou sociálneho na· 
pätin revolučného vrenia od prvých prejavov 
vzbury poddaného ľudu proti "krivde a 
bezpráviu" v úvodnom obraze cez mobili
zujúce iskry a stmeľovatúe odbojníckej s.ku
piny J:\nošíkovej d ružiny v druhom obraze 
až po nedobrovoľný odchod .Jánosíka z ja
Yiska života, naplnený však revolučným od
kazom, ktorý ľud verne zachovával a pre
núšal až do našich dní. V týchto úsekoch 
ch·ama tického prúdenia st retáva sa Cikkerova 
hudba s pôsobivým javiskov),n stvárnením. 

Celkovému sp:idu novej inscenácie Jura 
.Túnošíka sú nesporne na p1·ospcch d t·obní! 
škrty v hudobnej predlohe, najmä však spo
jenie prvého a druhého obrazu, tretieho a 
štvrtého a napokon piateho a šiesteho obr:.-

zu do troch dejových celkov symfonickými 
medzihrami, ktoré udržujú poslucháča v na
pätí a nechávajú dej imaginárne pokračovať 
v mysliach poslucháčov aj počas krátkych 
javiskov)•ch prestavieb. 

Hlavnú postavu Jura Jánošíka opäť stvár
túl dr. Gustáv Papp, ktorý po dobu sedem 
rokov od pľ\·ej premiéry (10. X I. 1954) 
dosiaľ nenašiel v opernom ensembli S~D 
partnera ani v dramatičnosti hlasovej ani 
v stvárnení hereckom. Z toho v idno, že jehu 
naturelu v prvom rade vyhovuje moderná 
(napr. Ytipne vykreslená postava Kukuški
na v Prokofievovom Príbehu ozajstného 
človeka) a najmä súčasná slovenská operná 
tvorba, v ktorej Papp vytv01·il rad takých 
vynikajúcich postáv, že už dnes ich možno 
stavať aj pre nasledujúce spevácke generácie 
ako takmer nedostižné vzory (okrem Jura 
Jánošíka : Beg Bajazid, Ondrej v Krút•'íave 
a igric Záboj vo Svätoplukovi). Za vytvo
•·cnie týchto priam symbolických kreácii by 
si zaslúžil - podobne ako i Bohuš Hanák -
najvyššie umelecké uznanie. V terajšej in
scenácii .treba zaznamenať dve nové a šťastne 
volené mená ďalších predstaviteľov tejto 
sociálnej drámy, a to otca J ánošíka v Ondre
jovi Malachovslwm, ktorý dokázal spojiť 
tvrdosť životom bičovaného starca s lyrikou 
otcovskej lásky k svojmu jedinému synovi. 
K tomu disponuje A. Malachovský výbor
ným hlasovým fondom a vrelosťou v ýrazu. 

Anna Martvoňová vytvorila v postave i\'lilky 
typ slovenského dievčaťa priezračnej duše, 
schopného plného citu lásky k šuhajovi, ale 
aj neohrozeného odhodlania za boj ový prog
ram poddaného Tudu. K tomu napomohol 
Martvo!Íovej kryštálove čistý no i priebojný 
hlas v spojení s dobrou artikuláciou. Uhor
čík Bohuša Tlanáha má čoraz vine tempera
mentu aj bojovej isl<ry pre dokonalé zvlád
nutie ústrednej postavy Jánošíkovej drui.iny. 
Z nej treba ešte spomenú ť hlasovo charakte· 
ristické postavy Gajdošíka v dr. J. Blnlwvi. 
a Hrajnohu v J. Wiedermannovi. VúcJa,· 
Nou:ovský zanechúva v nás silný dojem 
svojou hlasovou ušľachtilosťou a v)•razovou 
i hereckou prepracovanosťou roly Záhoru, s 
účinným vyzdvihnutím náplne Jánošíkovho 
odkazu v zúvcrečnom obraze. Aj obidve 
predstavit eľky Zuzy - Margita Cesányová 
svojím temperamen tom a dramatičnosťou 
hlasového prejavu a Mária H ubová svojou 
ženskou bezprostrednosťou a iskrivosťou he
reckého prejavu významne prispeli k dotvo
reniu reali stickej atmosféry diela. 

Hudobné naštudovanie zverilo vedenie o
pery Ladislavovi Tfo/Ottbkovi, ktorého však 
pre vážne ochorenie zastúpil Gerhard Auer. 
Z predstavenia bolo cítiť snahu čo najver
nejšie reprodukovať skladateľovu náročnú 
partitúru. Orchester sa .v plnom lesku uplat· 
ni! najmä v medzihrách medzi jednotlivými 
obrazmi. Jo:ef Samko 

Slovenská· filharmónia v novembri 
Novembrový abonentný cyklus otvoril s 

orchestrom SF 2. a 3. novembra hosťujúci 
poľský dirigent. Karol Stryja je typ vyrov
naného, zrelého umelca zdravej, osobitej 
muzikality. J eho gestá sú striedme, úsporné 
a divákovi sa zdá, akoby videl načrtávanie 
obrysov hudobného výrazu (badateľné naj
mä v plastike jemnejších, pastelovo ladených 
odtieňov). 

Úvodná "Malá suita" od Witolda Luto· 
slawského je vzorným dokumentom statoč
ného úsilia o pretavenie výdobytkov moder
ny v šty lizovaný výraz národnej hudby, kto
rým vynikne všetka· krása, bohatstvo i ori
ginalita invencie poľského folklóru. J ednotli
vé (4) časti suity nie sú rozsiahle; ich vý
raz je skoncentrovaný do menších plôch, 
miestami mozaikového charakteru (najmä I. 
časť) . P omerne najrozfahlejšia je III. časť, 
,no i táto neprekračuje rámec suity . 
• Charakter jednotlivých úsekov i dielov 

djt·igcnt výrazne odlíšil, nikd y však neupa
dol do naturalistického zdôradiovania buja
rosti. 

Sôlina SF Mi .. bnl l~<Ji';IL -.. ystúpil pod tak
tovkou poľského dirigen ta v Ili. k lavírnom 
koncerte C dur, op. 2G Sergeja Prokofieva. 
Eoncert je v)•razom k lasicizujúcich snáh 
a utora, spojen)·ch s túžbou po nových zvu
kových výbojoch, čo ·sa prejavuje i v nad
merných a nezvyklých technických problé
moch. V úsilí po n•1vých harmóniá.ch a zvu
kových kombináciách nezachádza však skla
dateľ príliš ďaleko - naopak, koncepcia 
diela je logická, faktúra prehf adná, hoci 
Prokofiev tu demonštruje celú paletu 'rý
razových schopností svojho génia - od de· 
ccntnej irónie a grotesky cez typicky ruskú 
širokodychú kantilénu k virtuóznym íigu
ráciám a monumentalite výrazu. Kompliko
vaná ry tmická "sadzba koncertu vyžaduje 
suverénne ryunicky cítiaceho a, pochopitcr-
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Porský dl r iqent Karol Str yja 
s orchestrom Slovenskej 

filha rmónie 
Foto: J . Herec 

• 
ne, i technicky mimo
riadne vyspelého hráča. 

Michal Karin napriek 
spomínaným problémom 
vydarene zvládol jed
notlivé požiadavky in
terpretúcie. V jeho po
daní najviac zaujala 
hlbka lyrických úsekov 
i nadšený, temperament
ný prejav. SúJua s or
chestrom bola zväčša 
dobrá. 

Brahmsovu IV. symfóniu e mel, op. 98, 
ktorá odznela v druhej polovici programu, 
dir igoval Stryja spamäti. Temer reflexívne 
vyvážený, kľudný a zdržanlivý dych tejto 
skladby, jej racioná lne rozvrhnutie, naplne
né vnú lornou veľkosťou 11 svojráznym tvo
rivým napät ím, našlo v poľskom umelcovi 
nadšeného interprela. 

Ak sme výkon Stryju posudzovali ako 
vystúpenie zrelého umelca, musíme hosťo
vanie mladého sovietskeho dirigenla, zaslú
zilého umelca Bieloruskej SSH Viktora Du
brovského na slávnostnom koncerle, uspo
riadanom pri príležitosti 44. výrocia Veľkej 
októbrovej socialistickej revolúcie 9. a 1 O. 
novembra, posudzovať miernejšími kriléria
m i. Duhrovski j je nesporne typ veľmi nada
ného, temperamentného, energického d iri
genla, no jeho osobnosť ešte neprekonala ob
dobie kv11su. 

Úvodná "Moldavská suita" od sovietsl<eho 
skladateľa Nikolaja Ivanoviča Pejku je d ielo 
temer estrtídn~ho rázu. J ej hudobná reč, 
i keď svojho druhu vtipná a najmä efektná, 
tln.;e príliš v tradícii. 

Dirigent zvládol toto efektné dielko úspeš
ne a vystihol najmä jeho tanečnosť a ľudový 
temperanient. 

Odborn)· asistent bratislavskej VSMU Mi
kuláš J elínek vystúpil pod Dubrovského 
taktovkou ako sólista v Koncerle pre husle 
a orchester a mol, op. !)f.J Dimiu·ija Sostako
viča. Vopred treba povedať, že to, čo sme 
počuli, nebolo to max;mum, l.u je Jelínek 
schopný. Iste každ ý uzn:'t, že nemožno rov
nako posudzovať výkon d l'mftceho sólistu, 
ktorý hrá s orchestrom určit}· koncert po 
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prvý raz, a Yýkon zahraničného umelca, čo 
ho hrá povedzme dvadsiatykrát. 

Sostakovičov husľový koncert na rozd iel 
od jeho symfónií neexponuje naloľko orches
trálny zvuk (skupina bicích nástrojov vy
stupuje ako samostatná zložka len v rr. a 
IV. časti , a aj to skôr epizodicky). Výrazová 
sféra namiesto monumentality inklinuje pre
dovšetkým k súslredenosti a hlbavosti, menej 
k v irtuóznej okázalosti. 

Jelinkov v~·kon sa vyznačoval spoľahli
vým !ntonacným i vi rtuóznym zvládnuúm, 
v ktorom upútala najmä skvelá technika 
pravej ruky. Tón jeho huslí sa vyznačuje 
lahodnou mäkkosťou kantilény, v)'Taz vkus
nou citovosCou, niekedy však až príliš zdr
žanlivou. Miestami bol však prekrývaný 
zvukom orchestra, čo bolo sčasti i chybou 
dirigenla. Súhru ~ orchestr·om, co sa t)·ka 
ry tmickej zložky, bola uspokojujúca. 

O výkone Dubrovského v Beethovenovej 
III. symfóni i Es dur, op. 54, treba konšta
tovať, že v ťlom prevládala v italita a tempe
rament, ktoré zapríciňovali miestami porušo
vanie princípu k lasickej vyrovnanosti a 
striedmosti v agogike. 
~a nasledujúcom koncerte v dľroch 16. a 

17. novembra pre ochorenie sovietskeho pia
ni&tu Pavla Serebriakova vystúpil v náhrad
nom programe profesor Ladislav Hernádi, 
zaslúžilý umelec Maďarskej ľudovej republi
ky, laureát Kossuthovej ceny a víťaz me
dzinárodn ej klavírnej súťaže o cenu Franza 
Liszta. l keď išlo o zaskočenie, pokladáme 
si za povinnosť poukázať na fakt, že zosta
venie jeho recitalu bolo klasickou ukážkou 
konvenčného programu "ošúchaných" skla-

dieb, tešiacich sa veľkej obľube u obecen
stva. i\lnohé z p rogramovaných diél sme už 
počuli na jeho predchádzajúcich vystúpe
ui;.ch (napr. r. 1959). Umelec takého mena 
a rulin y, ako je Ilernádi, mal hy si pokladať 
za povinnosť začleniť do ~,·ojho repcrtoítru 
a j iné skladby al-a "Lo\·eekú" sonátu D dur 
od \V. A. Mozarta (Koehel 5í6), Beethove
novu "Patclickú", Chopinovu revQlučnú eln· 
du alebo E1ndu E dur či F dur, Bartókovo 
Rondo alebo Allegro barbaro, Lisztovu Ta
rantellu alebo Il sospic•rc. 

I keď reprodukcia spomenutých skladieb 
bola nesporne na umelet:kt. j i lc)chnicko-vir
tuózncj výške, pokladáme za lt'>dnotnejsí 
napr. výkon nášho J elin:-a, ktor ý starostliYo 
a statočne naštudoval zatiaľ málo hrávaný 
Sostakovičov husľový koncerl. l'ovinnosC u
melca je nielen získavať vavríny ua "osved
čených" sk ladbách, ako je Lisztova Campa
nella (prídavok) , ale aj pr·ebojovávať diela 
nové, ešte neuznané, prípadne nepoznané, 
Podobne i pOJ>redný reprezentant maďarskej 
i svetovej moderny Béla Dartók má aj menej 
známe a pritorr, Yýra-:r>H h lbšie dielu, ako 
je 15 populárnych "n.acľarsl;ých sedliackych 
piesní", ktorými zača! maďarsk)· pianista 
druhú polovicu programu. 

Okrem spomenut)·ch diel ,·ypočuli sme si 
Y H ernádiho interpretácii ešle Chopinove 

Viktor Dubrovskij a Mikuláš Jelinek 
Foto : J . Herec 

':\octurno b mol a lmpromptu Fis dur, z 
Lisztovej tvorby odznel Sen lásky č. 2 a 
Petrarcov sonet As dur. 

Vlado Cíiik 

Posledný koncert noYembrového abonent· 
ného cyklu SF 23. a 24. no,·embra p riniesol 
pri príležitosti :.Iesiaca českoslo,·ensko-soviet· 
skeho priateľstva tri závažné skladby soviet
skej a ruskej hudby. · 

Uvodnou skladbou koncerlu bola Proko
fievova suita z baletu "R omeo a Júliu" . 
Uvedené dielo vzniklo výberom z I. a H . 
orchestrálnej suity z baletu ; zarámovaná 
energickými a zvukovo pregnantn)'lni okra· 
jovými časťami, priniesla suila viacero často 
až komorne ladených hudobných obrúzkov, 
plných mužnej prokofievovskej Lyriky i ne
opakovateľného jemného humoru. 

Temperamenlný a nesporne veľmi muzi
kálny mladý sovietsky klavit·ista Jurij Ajra
peljan sa nášmu obecenstvu predstavil v 
technicky náročnej Rapsódii pre klavú· a 
orchester na tému !\i. Paganiniho, 43. dielom 
Sergeja R achmanino,·a. Skladba sa nesie v 
pozdnoromantickom duchu a z mnohých jej 
po~tupov už vyprchalo kúzlo nnvosti a pre
kvapivosti. No ešte vžd y v ie uchvátiť pnslu
chái:a brilantnosťou sólového, aku aj orches
tr;ílnelro partu , 1~ ltílc: hrilantnosť sólist11 
značne zvýraznil svo jim pod51ním. Nepatrné 
w:rFioly v ;,úhre, l>t•n-.J '·ll '-')'S ~~- tli pri štvrt· 
l<ovom k <>r:ccrte, nenwlrh nijako narušiť 
celkový vynikajúci d·>j em v jeho podani. 
Ajrapetjan je klavirista nesporue technicky 
veľmi dobre Iundovany, ktor~' zvládol vir tu
ózne nfu·oky diela so samozr-e jmou istotou, 
Cim si získal u obecenstva n..tdšcuý obdiv. 
Svoju technickú istotu, mu~ikulitu, zmysel 
pre štýl i pre zvuk u.islr·oju preukázal i v 
prídavkoch, ktoré si ~·d'ačné olJ!'Censtvo vy
nútilo. Veríme, .i.e ho v Bratislave budeme 
mať možnosť počuť ešte viackrát. 

V druhej polovici koncertu sme počuli 
Patetické oratórium pre séla, sb('lr a orchester 
Georgija Svi1·idova. Skhdha vLuikla na v )•
ber textov z h1ísnického diela Vladimíra 
Majakovského. SF ju uviedla :<a spoluúčasti 
Speváckeho sboru SF s Ninou Hazuchovou 
a Bohušom Hanákom, sólist•uni opery SND 
v Bratislave. 

Sviridovovo Patetické oratórium je skladba 
pe"-ne zakotvená v tradícii, n ijako nezrloraz· 
r'íujúcn zvukové . alebo technické novosti. 
Autor ťaži z melodiky rusk)•ch ľudových 
piesni, ako aj z masových piestú revoluč
ných; jt>ho hudobné myslenie sa prikláňa 
k výstavbe rozľahlých plôch. Základný znak 
oratória, naznačený jeho názvom - vyhra
nený pátos, nenašiel však u obecenstva takú 
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odozvu , ako by sn rlalo očaká,·ať - azda i 
preto, že celá skladba má pomerne vysokú 
hladinu zvuku, čim sn do značnej mie1·y sťa
zuje výstavba gradúcie k ZÚ\·eru. 

Dirigent koncertu, séf Sľ Ladislav Slo
vúk, podal na tomto koncerte jeden zo svo
jich najlepších v)d;ono,-. \" 1--'rokoficvon,_j 
suite ukúzal veľký zmysel pre jemn)· hudob
ný detail a klasickú vyrovnanosť zvuku ; vo 
vedení orchestrálneho pm·tu Hachmaninon·j 
Hapsódie temperament i strhujúce agogiché 
cítenie. Dol lu nesporne rovnocenn)·m part
nerom vynikujúceho sólistu. Sviridovove o
ratóri um ho stavalo pred problémy architek
tonickej , -)·stavby rozfaldt·ho diela; mozno) 
poveda(, :i:e z dielu vyťazi l dctko, čo jeho 
i nterp•·e tnčnej predstave posky tovnlo (pri 
svojom skôr stati ckom púto~c a triezvo~~i 
dramatického vzruchuj . 

Y)·kony sólistov Patetického oratória boli 
tiež na vysokej úron1i. Pmt Niny Jlazucho
, ·cj nebol síce rozsiahly a n{u·očn)• , dala mu 
však rytmickú prcgnantnosť a melodickú 
miiklwsC. Hozsiah lejsí part Bohuša Hanáka 
prinúšal viac inte •·pretačných pi'Ob!émov, a 
to najmii preto, že pln~· zvuk orchestra i 
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sboru sť;tžoval jeho úlohu. Dokázal však 
vždy preniknú( jeho zvukom, i keď v zá
vere za pomoci reproduktorov (ktoré však 
jeho úlohu n ijako neuľahčili: mikrofón bral 
p ráve tak p lný zvuk orchest ra a sboru aku 
hlas sólistu). V druhej časti a v závere or.l
tória sa predstavil l lani•k ako recitátor s 
vefl;)•m zmyslom pre kultúru slova a d mma
tickú situúciu. Skoda len, že veľký zvuk 
záveru ora tória ho nútii až k naturalistic
kému p rcexponovaniu hlasu. Sborová pm·ti
tiJra orató1·ia nebola núročn:i, ale znela efekt 
ne. Spevácky sbor SF j u pod vedením svoj
ho sbormajstra J. :'11. Dobrodinského spo[ah
livo naštudoval a pod Slo, ·:íkovou taktovkou 
na koncerte bezpečne zvlúdol. 

Y)d<on o•·chestra Slovenskej fi lha1·mónie o
piiť doldaza l, že tento súbor sa vyvíja a stále 
zlepšuje svoje kvalit ~· - \' P1·okofievovej su
ite prekvapila najmii kompaktnosť zvuku 
jeho dychovej h;u·mónie, v Hachmaninovovej 
Rapsód ii hral bezpečne, s virtuóznou [ah
kosťou, vdk)· zvuk Sviridovovho oratória 
mal v orchestrálnom parte lesk a plno>f; 
pianissim:'a zneli jemne a vyrovnano. 

.T. Pospí.~il 

_Další úspech Brat i sla vs ké ho kva rt eta 
· O Bratislavskom kvartete sn v poslednom 
case čoroz vjac hovori. Haz o jeho skvch:j 
nahrávke Suchor1ovho kvarteta, inokedy o 
pozoruhodnom koncerte na festivaloch v 
Trenčianskych Tepliciach a Piešťanoch, o vy
nikajúcom podaní Bartókovho IV. sláčik<l
vého kvorteta na lanskej Celoštútnej p re
hliadke koncertného umenia v Prahe a v ne
poslednom rade o jeho záslužnej konce1·tncj 
činnosti na vidieku medzi pracujúcimi a mlá
dežou. A takmer vžd y sa jedným dychom 
dodáva - konečne máme z1·elý komorný 
s(tbor, schopn)· vrcholn)·ch tvorivých intcr
pretačn)•ch činov. 

Posledn)· liom·e•·t Bratislavského kvarteta 
v Bratislave, usporiadan~' po dlhom (pres
nej šie pridlhom) t·asovom odstupe, znovu 
ukázal. že tento súho1· naozaj treba rútaf k 
naj lepším čcslwslovensk )·m kvartetám , čo 
vzhľadom na svetovú Úr()veľl českých kvar
tet je samo osebe nemalý úspech. O amhi
ciách a náročných zámeroch súborQ svedčí 
l1ž program, s akým kvarteto p redstúpilo 
pred b ratislavské publikum : popri Brahmso
·vom Klav írnom kvi ntete I mol, op. 34 mali 
na pro~ramc dve moderné, v Bratislave 

predt)'lll nehrané diela - III. kvarteto Bo
huslava ľl lartinu a IV. kvar teto Bélu Bartób. 
Myslím, že súboru treba najviac vďačiť za 
to, že naštudoval a tak znameni te podal 
práve Bartókove IV. kvarteto. V tomto 
kvartete dosahuje Bartók vrchol svojho sta
vebného majstrovstva a ma.ximálnu koncen
tráciu v)·•·azu. Jeho prejav je lu takrečeno 
v každom smere nový - i zvukovc (za cenu 
mimoriadne veľkých nárokov na technickú 
zručnosť a istotu hráčov) , ry tmicky a har
monicky - chromatické zvukové komple..xy 
miestami pripomínajú princíp " husto ty" 
(Dielne), o ktorú sa usilujú najnovšie skla
dobné tendencie. Pritom sa celkom organic
ky uplat ľlujú aj prvky folklórnej inšpirácie 
(najmii v tretej časti) . Maximálne požiadav
ky na interpretáciu , ktoré kladie Loto chd 
ďoeuvre modernej kvartetovej kompozíde, 
zvládli Bratislavčania suverénne, a to z po
zícií dokonalého pochopenia zmyslu sklad
hy a jej štruktúry. Pri technicky perfektnom 
zvládnuti požiadaviek diela vynikla najmii 
v italita a istota, s akou kvarteto Bartóka 
h ralo. A pritom vôbec nebolo badať snahu 
o perfekcion istické, chladne vir tuózne poda-
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nic, ku ktorému - zrejme aj pre nepocho
penie opravdivého zmyslu diela - zviculo 
toto kvarteto naprík lad J uilliardoveo,·. Br,l· 
tislavské kvarteto akceptovalo najmii ele
mentúrnu ž ivotnú silu, ktorú, pra vda, ne
vystupuje na pO\TCh tak ľahko a samo
zrejme ako , . in)·eh Bartóko,·)·ch kvarte· 
tách. 

T re tie k ,·artc to Bohuslava Ma•·tim'l, kt01·é 
odznelo na zai:ia tku koncertu, je dielo inó
ho potenciálu a myšlienkovej or ientácie. Svo
jím ušfachtil)·m kvarteto,·~·m zvukom, cle· 
ganciou a espr itom , p rýštiacim z bezpros
tredného, zdravého m uzikantstva českého 
majstra, tvori lo protivúhu k Bartókovi v 
Brahmsovi. llratislavském u kvarte tu t•·eha 
blahoželať k šťastnej voľbe a ku kultivova
n ému, vernému podaniu . Poznať toto komor
né dielo Bohuslava ~larti nú ozaj stojí za 
to. 

Brahmsovo klavírne kvinteto, v ktorom 
klavírny part hral brilantne a slohove čisto 
Michal Karin, nie j e azda n ajzávažn ejším ko
morným dielom veľkého romantika, no r~
prezentuje ho výstižne a má všetky prerl
nosti majstrovsky napísanej komornej sklad
b y. P •·eto si ho rado vypočuje každé publi-

!mm, i keď nezaujm e n nevzt·uší tak ako 
povedzme Bartók. Pre súbor kvalít Bratislav
ského kvart eta mohli (popri problO:•m'lC'It >Íl · 

visiacich s požiadavkami súhry so sólistom 
- lu b y hádam bolo b~·va l o osozné die 
viac spoločne pripr:l\'ova f) vzniknúť problé
my iba ak v slohovosti interpt·ctúcie. T ým, 
že ich zvl:"tdli ,·efmi dobr!', os,·edčil i svoju 
mnohostn111 nosť a schopnosť každého člco1a 
kvarteta nújsť vo vlastnom prejave tie Sli'Úll· 

ky, ktoré si vyžaduje adckvútne p ochopenie 
a pod :mie slohove tak)-clt róznoi'Od~·ch skla· 
J ich. 

Svoj posledn~- bratishwsk~· koncert m ôže 
takto Bratisla ,·ské kvarteto prirátať k svo
jim v)·razným umeleck)·m úspechom. S!<oda 
len, že svedkov tohto úspech u bolo menej, 
než b y si bol zasluhoval - škoda p re bt·a 
tislavsl<é p ub ljkum, ktm·é nevie, ak)· zna· 
m enitý súbor tu pracuje . Cinnosť Bratislav
ského kvarteta, ktoré (dúfajme) na trvalo pre· 
lomilo s tagnáciu v komol'llej h re na Slo· 
vensku, sa stáva n ie len príkladom pre ostat· 
né n ové a no,·ovzni kajúce komorné súbo•·y, 
ale aj nemal)·m stimulom p re rozvoj ko
m orn ej tvorby. A to je p re kom om ý súbor 
veľké zadosť učinenie a zú,·äzok. lv 

IA*! 
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40 ROKOV 
•• sssu 

Koncertom u1'í a 25. 11. L!JG1 v koncer tnej 
sieni SF osl{tvil SSSU 40. v)•ročie svojej 
č innosti. Nebudeme - hoci sa to pri tak)·ch
to príležitostiach •·obí - opisovať najvýznač· 
nejšic fázy v~·voja a tradície toh to priekop· 
níka v sborovom speve u nás a cieľ m•edo
mého propagátora našej sborovej kultúry u 
najširších v•·st icv doma i v zahran ičí. Zamc· 
riame sa viac na problémy jeho súčasného 
umeleckého stavu a čiastočne aj na perspek
tívy jeho budúcnosti. 

Koncet·t o tvoril umelecký vedúci profesor 
.Ján Strelec Smetanov)•m trad ičným Venom. 
Potom pozdravili jubilujúci sbor zástupca 
SNR aj v mene ministra Vasila llifaka, pro
fesor ~l oyzes za Sväz slovenských sldadate· 

ľov, ďalej delcgúcie PS~lU, PSPU. Smíšc
ného sboru českého ni'it el ·t,·a, Bradlan u, 
SSBU a Qs,·etového ústavu. 

Progmm jubilejného koncertu obsnho,·al 
v ýber z tvorby, ktor ú sbot· m ú v reper toári. 
Ako no,·é čísla pr in iesol \loyzcsov intonačne 
a výrazo,·e obťažný sbor T y kr{Isna zem, 
o1lmenen )• cenou v súfaži k 15. vý1·oi:iu 
S:'{P, Barvíkov i\!ír, Gresúkov sbot· s mo· 
lívom ,-)·chodoslovenského verbun ku Vojen· 
s ká ba ladu, Kodúlyov \'~·letel pú v. Ten lo 
posled n~· sbor predniesol SSU na spevác
kych pretekoch a fes tivale v Debrecíne tohto 
roku. Fct·enczyho veľmi účinný sbor Ver· 
bunk sme počuli už vlani. Ostatné čísla Bel
la: T y krásna zem, Za mier, Novák : Kyjo,-, 
KHžkovsk)•: Utonu lá, SuciJOI'í : Ráno na h o
rúch, úpravy ľudových p iesní od Schneid ra· 
Trnavského, Bartóka, IG'ičku, Francisciho, 
i\lart inú, \Iikulu tvor ili a tvoria kmeiJový 
r epe•·to:ír sboru. Za porovnan ie stoj í Ceri o
muchinov Arion (už veľm i obosp ieva ný, tre· 
ba ho nahradiť iným , n ovším rep•·czen tatív
nym sborom zo sovietskej tvorby) s Cikkc· 
rovou účinnou úpravou ukraj inskej ľ udovej 
p iesne. 
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Speväcky sbor slovenských učiteľov s d ir iger.tom Juraj om Haluzickým Foto: A. šmotlék 

Vedenie sboru je v posledn)rch 15 rokoch 
(postupne pod dirigentmi profesorom Strel
com a po trom doc. d r·. Haluzick)•m a Vala
chom) na vysokej p rofesionálnej úrovni. Pod 
ich vedením udržuje si teleso štandardnú 
umeleckú (u·over'í. J ednotlivé v)d<ony ovšcm 
b)•vajú kolísavé, lebo závisia od rôznych 
okoLností. Najväčšia prekážka umeleckého 
rastu vy plýva z nemožnosti systematickej 
práce. Clenovia sboru, roztrúsení po celom 
Slovensku, schádzajú sa ku skúškam a kon
certom raz za tri týžd ne a pritom naprie[; 
tomu, že existuje v )•nos S~R, podľa k to
rého predstavení členov sboru ma jú na sú
stredenia a koncer ty uvof1'íovať, musia títo 
zápasiť s prekážkami. Ich práca v sborc 
sa nezapočítava do mimoškolskej činnosti . 
Okrem toho asi 80 percent členov sboru 
sú sami vedúcimi pionierskych, učiteľsk)•ch 
a iných hudobn~·ch a speváckych súbor<'v 
na svojich pôsobiskách. Ani táto činnosť 
sa nezapočí tava do mimoškolskej činnosti. 
Aby toto naše vrcholné umelecké teleso 
v svojom žánri m ohlo sa udržovať a rásť , 
treba mu umožniť systematické cvičenie . A 
tak tie to nedostatky a ťažkosti, odstránenie 
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ktorých nic je iba v silách vedenia sboru, 
nahrádza tu láska a nadšenie Clenov pre 
naše spevúcko-sborové umenie. 

Ani problém v )•bcru repertoáru a jeho 
každoročnéh!l obohacovania novou tvorbou 
našich skladateľov nic je najpriaznivej ší. 
Totiž naša tvorba v oblasti mužských sbo
rov čo do šírky a spôsobu umeleckého spra
covania n ie j e rozmerná. Bude závisieť od 
autorov, aby vedeniu sboru umožnili z kaž
doročnej " úrody" mužských sborov vybrať 
si do rcpertoúru aspor'í 3-4 nové sbory &o 
súčasnou tema tikou a na primeranej umelec
kej úrom i. Len na nových skladbách bude 
rásť výkon a úroveň SSSU. 

Radostné jubileum SSS!!, ktor~' na jeho 
koncer te oproti minulým rokom pozdravila 
početné bratislavské obecenstvo, nastolila do
zais ta i rad problémov, medzi nimi i gene• 
ručný, s ktor )rmi sa sbor bude musieť v 
najbližšom čase vyporiada !", aby zaručil 
ďalš ie napredovanie sboru na ceste umelec
kého rastu. Do tejto zodpovednej p ráce želá
me nášmu Speváckemu sboru slovenských 
uciteľov veľa síl a nadšenia. 

1. Letňan 

Zo zasadnutia Sväzu slovenských skladateľov 
18. decembra 1961 zišiel sa y \·bor s ,·äzu 

slovensk~·ch skladateľov, aby . prerokoval 
metód y sväzovej práce vo s,·etle v~·sledkov 
XXII. sjazdu Komunistickej strany Soviet
skeho sväzu. Xa podklade siroko koncipo
vaného a hl boko porlatého refer·átu predsed u 
SSS Dezidcra Kardoša o ~ innost i preds<:'d
n íctva Sviizu slovensk)·ch sldadntefov, k tor~· 
v svojej pn·ej čast i obsahoval kriti ckr"r a nn
l)·zu súčasného stavu me•ód sväzov<:'j p r·úcc, 
nasledovala vyčerpávajúca a na podnety 
bohat:\ d iskusia. do k tor·ej sa zapoj ili prí
tomní č l enovia v~·bont. Ok rem toho výhor 
Sväzu slovensk)·ch skladatcl"ov vypoi:ul zprá
vy o či nnos ti sk ladateľskej a hudobnovctlc-r
l ... i sekcie i sekcie koncertn)·ch umclc•>v. 
ďalej zpdt,·y Zúpadoslovcnskej a \'~·rhod!l
; lov!'n•l« ·j odbock\· :-,di 'll siovcnsk)·ch ~Ida· 
ďateľov, ktoré p r·cdniesli p rcd-edo,·iu ~ckcií , 
resp. tajomníci odbociek za obdobie medzi 
I l. a IV. štvrťrokom 1961. 
~a zúver za adnutia p t·ijal v~·bor Sväzu 

slovensk\•ch sk lada l ef m· v \·znarn né uzne
senia. Týkajú sa predovšetkým zlepšenia 
metód sväzovej práce v j eho orgánoch, S<'
kretariá te, v sekerách, konu5iúch a odboč
kách. 

Prostriedkom k dosiahnut iu tohto cieľa je 
oboznámenie širokého okruhu člens t va s 
výsledkami X<'\:I I. sjazdu Komunistickej 
strany Sovietskeho s\·iizu. ~a prvé miesto 
v poradí úloh treba stavať otázky ideového 
a umeleckého rastu členov a viesť ich k to
m u, aby ich tvorba pravd ivo odrú/.ala náš 
súčasný život. Viac ako dosiaľ treba venovať 
pozornosť najnovšej pokrokovej tvo r·be celé
ho sveta vo všetl; ých žímroch. l "znesenia 
výboru ukladajú náj sť vhodné formy p re pod
chy tenie zacínajúcich sk ladateľo v, kritikov, 
vedcov, pedagógov a koncertn~·ch umelcov. 

Výbor konštatoval. že na sviizovej čin
nosti sa jednotliví členovia sväzu podiefajú 
vo vefmi odlišnom pomere. O aktivizovan ie 
všetk)•ch sväzov),ch pr íslušníkov na spoloč
ných ú lohách sa musia postarať predovšet
kým sekcie a odbočky vhodnými prostried
kami, predovšetk)rrn úzkou tvorivou spolu
p rácou medzi sekciami. Pružnejšia spolu
práca sa vyžad uje aj od celoštátnych svii
zových orgáno,·. 
Veľkú časť svojho 7.a~adania venoval v )·

bor Sväzu slovensk)·ch skladateľ ov neuspo
kojivému stavu hudobnej k ritiky na Sloven
sku. Zlepšenie sa očakáva predovšetkým od 
sústavnej starostlivosti o tieto otázky, JHe
dovšetkým od hudobnovcdeckej sekcie. O
tázky hudobnej kritiky bude systematicky 

sledova( aj sekcia koncertn)·ch umelcov. -
P redmetom pozornosti v~·boru bol aj p rvý 
slo,·ensk)· hudobn)· casopis "Slovenská hud
ba". Y)·bor klad ne hodnotil jeho doterajšiu 
i: innosť a od jeho pôsobenia a poslania v 
bud úcnosti očaká,·a, že zohrá významnú 
úlohu na poli vzújomného prerastania kultúr 
nasich námdov a vytvúrania socialistickej 
a komunistickej kultúry. 

Tvorbe n iek tor \·ch ž~tnrov mal vch hudob
n)·ch foriem sa <'';1sto vyt)•ka (na.jrnU tvorbe 
tanečn)·ch piesní), že nic sú na dostatočnej 
odbornej ú r·ovni. Ka odstránenie tohto stavu, 
ked"že ide o t.vo1·bu spoločensky veľmi vyža
dovanú a pot rebnú, uložil v)•bor predsed
níctn t rozpr·acova( n:\vrh, aby do učebn)·ch 
osnov št{rtnych konzervatórií boli zahrnut.{> 
aj ui:ebné d isciplíny pre ob lasť tvorby a 
interpretácie tanečnej piesne. 

Dalsie uznesenia v\·boru Sväzu sloven
sk)·ch skl adateľov sa t~·kali vylepšenia orga
nizačnej štruktúry s,·äzu, zabezpccenia lepšej 
spoluprúcc medzi ses a sss, plánu činnosti 
~vii.m na ro '.: J!)f.~ a pr·ípravy ua IH. sjazd 
ses a II. sjazd Sväzu slovensk)·ch skladatc
Tov, ktoré sa maj ú uskutočni( v r. 1963. 

Na základe týchto podstatn)·ch uznesení 
v )rboru SSS sa rozbehla prítca na všetkých 
úsekoch a dá sa očakávať, že p r inesie mno
ho tvor ivých i p rarovn)·ch v)·si<' llko,·. Ds 

Koncert 
Modrigalového sboru SF 

\[adrigalový sbor Slovenskej filharmónie 
ako komorný súbor, zložen)• z vybraných 
'' lenov Speváckeho sboru SF, rozmnožuje u 
n;\s pomerne málo pestrú paletu telies vo
kálnej interpretácie. Svojím p rogramovým 
zameran ím oboznamuje nás už po dlhé roky 
najmä s komornou vokálnou tvorbou obdo
bia renesancie, pričom si všíma hlavné vte
dajšie - v oblasti madrigalu tvorivé cen trá: 
Taliansko, Francúzsko, Anglicko a Nemecko. 
V)·stižný prierez tou to i p re dnešného poslu
cháča nanajv~·š zaujímavou a pú tavou p ics
I'íovou tvorbou poukazuje jednak na vynika
júce skladateľské zjavy XVI. a XVII. s tor., 
jednak dáva tušiť, na akej vysokej úrovni 
bola i zložka v)•konná, teda domáce mu7.i
cÍI·ovnnie v tom období. 

17-členný Madrigalov)• sbor SF zmocňu
je sa svojej úlohy pod vedením dir igenta 
J . M. Dobrodinského suverénne, intonačne .je 
dobre zladený, hlasove v skupinách vyrov
naný a technicky na výške často veľmi nä-
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Koncert z tvorby skladateľov juhnmoravskéhn kraia 
::\'cbýva všednou udalosťou podujatie, kto

ré b y predchádzalo kus dob r·e Yy konancj 
práce pre kolektív tvor iv)•eh umelcov. Vy
chádzajúc v ústr·ety sk lada teľom a inlerpn;
tom (ale tiež obecenstvu, ktoré, žiaľ , ncjad 
ešte zatiaľ záujem o tie to poduja tia), u spu
riadal ~les tsk\· dom kuh úry a os,·ety , . B.·a
tislavc so Zúp.adoslovcnskou odbočkou Sviizu 
slovensk\·ch skladateľo,- v rámci abonent
n~·ch cyklov kornor·ný koncer t z t\·orb~- skla
datefov Juhomorankého kraja. 

:\"a koncer te sme počuli d ie la skladateľov 
mladšej gene r·ácie (lštvan, K i'i,·in ka) a d i<'
la tvorcov generúcie sta ršej ( Blažek, Pctt·
žclkn) . Pr·ogram kom or-ného koncertu bol 
veľmi dobre V)TÚŽen~·, a lo jednak z h ľa
diska inštrumentálnej voľby, ako aj , -)·bc
t'Om skladieb. 

l štvanova IL sonúta pre klavír zaujala 
prcdovšelk)·m svojím Larghcllom, založcn)·rn 
na siroko yyznievajúcej m yšlienk!', k~·m 
kra jné časti až janúčko,·s k~- v~·bu šného cha
rakteru, vystavané na krátkodychých moti
vick~·ch útvaroch, budili skôr· doje m formo
vej n eucelenosti. Vcelku je to hodnotné die lo, 
k to ré vzbudi lo JlozornosC Su,·et·érma a pu 
tech nickej stránke vyspelú interpretúcia Ida-. 
viristu ~l ilana .\J áš u priniesla tej to skladlw 
zasl íržen)• ú spech . 

Sólista Libor Tll av:'u'·ek predniesol Son :"1111 
pre sólo,-é husle od G ns lan• Ki'i,·inku. l loci 

roi:n;í·ch úloh. Bolo h~- azda mozné pou
važovať o pr·edstave zvuko,·ého ideúlu rene
sancie v oblasti ku1110 1'11ej vokálnej hudb~· 
uri'enej v ted y spo l očl'nskej po tre be, teda i 
v madrigale, k to r)· najmii v neskoršom ob
dobí, do ktorého spadajú takmer v setky 
diela spievané ~Iadr·igalov~·m sborom, bol o· 
prot i tvorbe duchovnť'j piesriou plnou v tipu 
a bohatsl\·a n:ílad. Tu pr·áve bohatú dife
rencovanosť fa rebnosti jc•dno t l i ,-~·ch hla -.H· je 
podsta tnou tvárnou zlozkou inter pre túei<'. 
V oblasti dynamik y sa n:'un v idí, že by pri
spelo k ozi,·ertiu prejavu •·ozšírenie jej tiká l ~· 
smerom k for·te. \ ' p rugr·ame b~r potom stillu 
za polms skonfro ntovať s ,- ~·>pelou t.,·m·bou 
spomínan )·ch obla• tí i I H'O\·en i en~i l! slovan · 
skú, nap.-íklad poľskú (Yúclav zo Samotu!). 

l{onct•r·t :\ ladrigalového sboru SF, uspo
riadan\• 5. X IT. 1961 , . Bratislave .\ lestsk\·m 
domo~ kult úry a osvety v r:ímci abon~nl
ného cy klu, v hodne doplnen~· ukúžkam i z 
renesa ni:nej poézie. št~·lo,·o p rednesenej ll i I
dou i\ licha lílwvou, sa str·etol so zi,·)·m záuj· 
nH;'m vnímavého a v<fačného obecenstva. 

ih 
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je to skladat eľ t)•ch istých vekov~·ch h raníc 
nko lštnm, razí si v)••·azo, ·ú cestu celkom 
in)·m smerom. V tejto skladbe vychádza 
ZO starej, predldasickPj son:'11 y . S,·edčí O Lom 
p•·edovšetk)·m form a P•·cl.:uli a a Ciaccony. 
~azcl :'n·am sa, že do cyklu nezapadá Sche r
zo a Finále. Skladateľ m ohol nah radi( tieto 
i·a sti skôr in~·rni - p ri liehm·ejšími formami. 
Je to dielo. ktoré klad ie na intc r·prcta veľ
ké tech nick6 poziadavky . Hladčck nás pr·e
kvapil svojou technickou pohotovosťou, svoj
r·:ízn~rm prednesom a všetkými kladmi inter· 
pr·etúcie modemej hudobnej tvorby. 

Po skladateľoch , tvorba ktor)·ch už začína 
nadobúdať LLI'Čité črty osobitého v)Tazu, na· 
sledo,·al i piesne um elecky už vyzretéh o a 
ust:íleného t\·orcu Zdenka Tllažck:t " Ho:t
bi·csk", op. 6G na text Jany S troblovej. J eho 
hudobná rei: je r omantická, no pritom ne
kom·enčná, l:ím tiež prejavuje s\·oj zámer 
zhudobniť pr·i lichav~·m spôsobom lyricky 
koneipované text ~· na pomer·ne masívr~om 
klavímom spt·ievodc. Piesne predniesla Zert
ka Fi lkovú. Jej pred nes b ol v~Tazn)r, zoclpo
, ·cdajúci hudobnému a textovému obsahu 
jednot l iv~rch pie~ ní. Obzvlúšť krásne v yznela 
pieser'í .. ~ lám rúcla topol y ". Citlivú a prem ys· 
IC'nú inter·p•·etúcia celého cy klu zanechala 
priazni ,-~- dojem a prispela k úspechu ko
morného večera. 

Xa z:íver koncertu sme počuli V. sláč ikové 
k\'lnlclo, op. t.3. od Viléma Petrželku. Ako 
pr·iamy ziak Leoša Jnnúčkn a Yítezslava No
vúka nezamie ta ani dnes zdnwé korene 
svo jho predchádzajúceho vývinu, ovplyvne
ného svojimi ui: iteľmi, u n evšed ne r ozvíja 
v svojej 1 ,-orbe kompozičné vlastnosti ich 
,-~·r·azo,·)·ch prostriedkov. To \ 'Šak n ezn ame· 
nú, že by jeho hudobnú rt't' nebola osobi tú. 
.\nopak, jeho osobitosť je veimi y~·raznú n 
nesmeruje k napodobt10vaniu. Zo slúi'ikového 
l" ·arl(;la zvlásť em ocionitl ne zapôsobilo An
dan te - i' L~·)o,·o vyvúženú časť, ktorú svetlči 
o úprim nosti sld adnteľa v ložil' do tón •)V 
,·še tko, čo vyzad uje od u melca s•·dce a zdra
,-~- muzikant ský ci t. V inter·pr·etúcii Doleža
lodw kvarteta našiel skl adateľ dokonale pri
pnwen)• kolektiv. k torý bol schopný prenies( 
~a cez všel kY technické úskalia. 

O Yydarc.{~- priebeh koncertu sa v n ema
lt•j miere zaslúži la i i\ l i lena Cernohorskú, 
k tor:i pohotove u viedla každ ú skladbu n ie
kork)·mi v~·stižným i vetam i. 

Z:iverom možno lwnšlatovať, že tento kon
rcrl ešte viac upe, ·nil d r užbu sk ladateľov 
zúpad oslovenskej odbočky s juhomoravsk ý
mi skladat eľmi. J. Z. 

Kus srdca, kus života ľudovému hudobnému umeniu 
Vstúpme na ch vílrL d o ro:lr./aso,·ého štúdia 

a po:rirue sa na prácu é/ovelw. 1.-torú :asvii
til lw< s;·ojlw .:::ivota ľud01·ej hud!JP. 

N acluid:.ame ho v hru/nt ľudovej hudby 
Cs. ro:11/asu. ured:i farhašo•·cami. Pret.<·ára. 
domýšľa v tipnPjši ;:;úve r, naprch·a vúra:. le
bo v ,.humštc" to u:. tah búva - be: {antá
;:;ie ni/wm nepricleš. A ,. ro:hlasovej práci. 
najmii pri práci ,. ľuclovúmi .~ tí 'lormi. je 
potrebná ako soľ. Potom ho nacluíd;:;ame 
:ah/beného v 1.-ru.llu spewil;o1: Sli boru. e UT 
bratis/avshého ro;:;/lia.w .. Po chv ili je u =: pred 
orchestrom tohto stibor·u a ;:;novu podobná 
práca - :ahrať po 1:rchár·sky, po goralshy 
alebo po terc/wvsli !J nie je jed :wcluché ani 
rutinovaným lrráéo111. Aj /lt v yst>et{uje. radí, 
inštruuje. 

T\.eď sa ro::;svieti červe ·1é sr etlo nad štú
diom, je lwniec rci-iam. Spo;:;a dirigent shélto 
pultu ho;·oria u:. iba je.11o gestá, m imilw, 
oči. N ie, spolwjnosť o!Jyčajne nebúva po 
prvej na!u·ávhe piC'sne alebo tanca. Mú ' 'Ú
hrady proti .m ímhe. hrát'nm alebo spevá
/;vm. Osobitné po:.iaclavhy predhladá i lm
dobný re:.isér a ;:;vulwv ý re=.isér. :\'a/tráva 
;:;nov tt ,,/;[adbu po dru/tý. niehedy i po tretí 
i .~tvrtý ra:; . . 1.::; 1·tedy , lieá je ••Šestrannú 
spohojnos{. shladá ;:; ruk y taktov lm. 

Tahto sa stretáme pri práci s Padom 
Tonhovičom, dirigentom Sit'Jortt ĽUT bra· 
tislav shého ro:;h/asu. ,\ ' iC't tý:.:/.1ía, aby sa 
spod jeho ríth urdmtali do programu dve-tri 
lu.do•·é piesne. alebo t.rlltCe. S týmto e:ttcr
n)jm ro:hlaso•·úm stíbo,·om pm cuje u:. nie
ho[/;o roho•' · Pri ' ';:;nilm .<i ••ytýčil úlohu. v 
umeleche j podobe s t vciníot•ať htulobnospevné 
prejavy nášho fudu pri' ro:.ltlaw •·é potreby . 
a to v jednoduchých típ rawich, Št!Jli:.áciáclt 
i lw mpo: íciúch •·:IJf a clom na osobitosť na· 
.!iirh hraio•·úch nárečí a huclob ·1ý ch štýlov . 
Práca. v súbore .<rt pnrlfa tn l1o člení na: 

a) .~túdirun lw dobnofo/ld6mych prejm·ov , 
b) 1•ý rolm - ro::;/dasové nahrri•·a11ia, 
c) v erejné v yst!tpOt>ania. 

Ohrem práce v siÍborP <>enu.je neobyčaj
nú po:ornos{ i transhripcii ľudového spevu 
a hudby ;:; nalmil•oh ,_. tC'réne. J eho ;:;á pisy. 
htorúch je u O. pribli.:::ne 7000 pre::;rád:.ajtí, =.e 
prešiel stovhy obcí. priniesol doh11menty :; 
naj/ep.~ích r ucloq j clt spewíhov a lllrt:.ihantov 
:; celélw S/ovenslw. 

V svojej hompo;:;ičnej t vorbe venuie n eo· 
byčajmí po;:;ornosť jednotliv ým hrajovúm 
huclobnospevným prejavom alebo osobitným 
prejm :om ľudových umelcov. lha tal>to sa 

mohla :rodiť ,.V rchárslw nálada" - hudob· 
HÚ odha:. clu.m lw i taneC' ludu spocl hohav· 
shých ho/e.~ní, " Hojdana" - 1·ernú obra;:; 
hudby. spev u i tancov :;o severnej Orav y, 
.. Ve.<Piira :; Pohorele j" ... .\'a n emPtrrt. na 
1\oha•·,, ·'. ...\'a !tí hc. IW poli", " Vcdechý 
/;rut" atcf. - hudobuo.spCt'né nálady ;:;o .:::i
;·ota a práce nášho fu.clu, htoré " ;:;nikali pre 
ro:.hlasové potreby alebo pre súbory piesní 
a tanco1•. 

Jeho lwmpo:ičnú :mčnosť i pohotovosť 
najlep.vie clolwm enwje lur.clba /, d olwmerttár
n emu filmu. "Jánošíh v tradícii ludo;·ého 
umenia". Zberatelshít prácu 5 spet·níčlwv. 
•·yclaných .mmo.statne alebo ,. ;:;bierlwch SAV, 
rf alej mC'tocliché príru.t'hy inštrumentálnej 
ludovej hudby, ' 'udané Osveto vúm ústavom 
v Brat is/ave a pod. O jeho :;berateľskej práci 
- aho pracovníhovi Cs. ro ;:;h/asrt - hovorí 
i dolwmentárno-náučnú film "Cesta ;:;a ľtt
do<•ými hudobnými nástrojmi". Z novších 
wác sú ' ' tlači: Hudobná monografia "Ľu
dová hudba na Terchov ej". J e to obra;:; Ter
r·horei a olwlitý ch 7 obcí v inštrumentálnej 
hudbe. v spere i v tanci. " V)jber slovenshei 
fudo••ei poé:.ie" (700 te!:tových :.ápiso•· 
piesni a 200 p ie.mí s m elódiami), tematichy 
:;ačlenených pod( a .:::ivotných prí/e:.itostí. 

Pracuje na , .l-luclobnej m onografii Oravy". 
do ktorej chce :ačleniť hudobné preim•y o
ra•·shého [url asi :o sto obeí. 

0/;rem toho je Tonhot•ic~ovo mPno trvale 
spiité so SĽU1<om. aho jeho ;:;ali/arlateľom 
a prv ým umeiPchúm <>eclúcim. Pri ieho 
<•:.uihrt , _. rohoch 1949- !í 1. po 1• íťa;:;stve náš
lto praru.jítceho ľudu rohu 1948. dal tomuto 
nášmu prrému profe-~ionri/nemu .«íbnnt pev- . 
nú :;tik/ad a sm er. htorúm sa m ri uberať. 

Dlhoročná <'innosť P. Tonlwviča v ob/a.~ti 
ľudovej hru/by i jeho hu.dobnofolhloristichá 
činnosť v LÍ;:;/;ej spolupráci -~ našimi poprctl
llými in.ftitúciami, a./;o i je :w pu bliristicl.-é 
prá re, poraclruí a organi : rí torsl·uí práca pri 
celoštátnych ahciúch na tomto poli umenia. 
ro;:;1•íja .<a n ielen v spolupráci našich náro
dov. ale i bratshými ntirodmi spriatelených 
l>rajín. 

Z príle:.itosti -55. 11arodenín Pm ,la Tou /;o
v ii:a prichodí nám iba t.e.!;iť sa ;:; jeho ú.spe· 
cho•• , . ro;:;h/asot>e j práci. : jeho bodrosti 
a optimi;:;mu, :; jeho neobyčajne; láshy k 
ľudot·hrw. wneniu. /:p/úme mit <>ela zdravia. 
sily a mnoho cCaWch t t>oriv ý ch úspec/wv 
na nf'obyčajne hrcisnom poli hudobného u· 
111enia slat·enshého ľudu. 

O nd rej Demo 
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Bodka za cyklom ,,Pesničky pre vás"l 
Po časovom odstupe, keď sa rozhorčené 

mysle poslucháčov a t)'ch , ktorí tak jedno
značne odsúdili ani nie natofko celú akciu, 
ako skôr jej finálový večer, uspokojili, 
pokladáme za prospešné vrátiť sa k nej a 
spomenúť retrospektívne a zo širších hľadísk 
niektoré jej kladné a záporné momenty a 
vyvodiť niekoľko uzáverov. 

Prcdovšetk)·m treba vysoko vyzdvihnúť 
iniciativu vedenia Tatra revue, konkrétne 
dramaturga J. Kalinu, ktorý, h oci takéto 
akcie nie sú typickým znakom tej to scén y, 
prišiel s návrhom usporiadať tento cyklus. 
Pôvodn)•m úmyslom nebolo usporiadať ne
jakú súťaž, ale ukázať v kratšom časovom 
úseku prierez najnovšou slovenskou taneč
nou piesi\ou s jej progresívnymi i záporný 
mi prvkami a dať možnosť vystú piť našim 
tanečným orchestrom a spevákom pred vy
spelým publikom. 

Akcii mali pomáhať (každý svojím spôso
bom) SSS, Cs. r ozhlas, Cs. televízia, KDK, 
SHF, SHV. Z počiatočného veľkorysého elá
nu všetkých a pri hromadiacich sa ťažkos
tiach priebehom akcie ostalo p ri symbolickej 
pomoci, a tak celá ťarcha práce ostala na 
niekoľkých jednotlivcoch. Preto tie organi
začné aj umelecké ťažkosti a nedôslednosť! 
A tak už prv)' a najmä druhý večer, keď 
Havlíčkov orchester nepodal očakávaný vý
kon, bol poznačený "nepriazľíou osudu". 
Pravdu mal recenzent Večerníka že štur
movčina nepomáha hľadaniu, že c~lý cyklus 
sa mal rozložiť na dlhší časový úsek, čím 
by sa bol získal čas na dôkladnú, všestrannú 
prípravu. 

Dalšie (ažkosti spôsobili účinkujúce or
chestre, k toré vzhľadom na to, že nie sú 
profesionálne (okrem Bcrczelle rovho), hoci 
sa grupujú z vy nikajúcich inštrumentalistov, 
nemohli venovať dostatočnú pozornosť u me
leckej v ýške prednesu pri nácvikoch a v y
stúpeniach. Treba tiež priznať, že nie v ždy 
a všetl'y materiály im boli dodané načas . 
Sólisti-speváci venovali príprave čo najviičšiu 
starostlivosť a treba im za to zvlášť poď a
kovať. Ze finálový večer nevyznel najmä v 
televíznom prenose priaznivo, sú na p1·íč ine 
tiež nedostatl y v organizácii a režijnom 
zvládnuti zo strany Cs. te levízie. Je samo
zrejmé, že poslucháčov nezaujíma zákulisie 
príprav, tí vždy požadujú dokonalé umelecké 
predstavenie. 

Práca výb erovej a súťažnej poroty, zlo
ženej zo zástupcov inštitúcií, nebola celkom 
dôsledná a cieľavedomá. Z tohto faktu v y-
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ply nula nespokojnosť publika so spôsobom 
vyhlásenia víťaznej pesničky. Poro ta prizna
la prvé miesto Zelenayovej " Bola jedna sleč
J.la" pre jej optimistický, prístupu)· a svižný 
charakte•·, sledujúc tým p1·edpoklad, že táto 
pesnička sa stane populárnou, lebo spltta aj 
požiadavky kladené na chamkter a kvalitu 
tanečnej piesne pre mládež. Inou kapitolou 
bol jej prednes sólistom a orchestrom. Po
rota si u vedomovala, že Zelenayova pieseň 
"Jeseľi" je hudobne hodnotnejšia, ale a j 
exkluzívnej šia. O tom, že Bukového "Pýtam 
sa, pýtam" b ola publikom ocenená ako naj
lepšia, porota tiež vedela. Treba sa, pravda, 
opýtať, či táto piesett, ktorá sa svojou kon
cepciou diametrálne odlišovala od ostatn),ch, 
bola typická pre melodický prejav našich 
skladateľov. Nic! Táto p iese•'i smerovala in
de. Preto ten rozpor medzi porotou a obe
censtvom. Poro ta sa veľmi ľahko m ohla pri
spôso biť hlasu publika. Rozhodovanie poro
ty treba preto brať v širšom d ialektickom 
pohľade. 

Dalšie uzávery z tejto akcie o stave slo
venskej tanečnej piesne by boli asi tieto. 
Prieskum ukazuje, že slovenská tanečná pie
se•'í nie je v dostatočnej miere hraná našimi 
tanečným i orchestrami na v idieku a v hod
notnej reprodukcii. Tým klesá aj jej obľuba. 
V porovnani s českou tanečnou p ies!'íou vi
díme nedostatky hlav ne v jej textovej strán
k e. I keď sa te..x ty našich piesní p r íl ivom 
nov)·ch textárov Skuk:ílka, J anovica, Turana 
a iných podstatne zlepšili , nie sú ešte ich 
obrazy a búsnické stvárnenie také životné, 
p ri•·odzené, súčasné, ako b y sme si želali. 
Melod ika nnšej p iesne dostáva síce nové 
p rvky, ale jej oblečenie v podobe atraktív
neho, umeleckého aranžmán v d C>sledku ma
lého počtu aranžérov stále pokulháva. Naši 
aranžéri nemajú času hrať sa s vecou, lebo 
sú naplno v y užití požiadavkami rozhlasu , 
telev ízie, Gramofónový ch zúvodov, a teda 
pracuj ú ako na páse. Našich " vše tk),ch 8 
a•·anžérov" musí spracovať najmenej asi 
60- 80 tanečn)·ch a iný·ch piesní, ktoré prí
slušnú kom isie z celkovej úrod y ročne asi 
1.50 piesní schn'.Jia pre zverejnenie. Autorov 
tanečnej p iesne je pomeme málo, a nie vše tci 
z nich umeleck~' sú najlepšie fundovaní. 

Nem yslíme si tiež, že ~ rcprodul<čnou 
stránkou našich tanečn),ch orchestrov je v šet
ko v poriadku. Pohánkov, Laifcrov, Havlič
kov súbor, i keď sa skladaj ú z vy nikajúcich 
jednotlivcov, nepracujú systematicky , ne
dotiahnu •·eprodukčnú su·ánku na najvyššiu • 

úrovet'í. Tieto orchestre obhospodarujú roz
hlas a televíziu a okrem toho vystupujú po 
celom S~ovcnsku. Pri tom všetkom sme im 
vďační, že tak cieľavedome a s láskou pro
pagujú našu tanečnú pieséí. Na zlepšenie 
reprodukčnej úrovne tanečnej piesne je po
trebné vybudovať profe~ionálny tanečný 
orchester, dať mu dosť času, aby sa vypra
coval na v ynikajúcu a časom aj na svojskú 
reprodukčnú úrove•\ a obklopiť ho počtom 
skladateľ ov a vynikajúcich armúél-ov a só
listov spevákov, prípadne sborom. Veľká ú
loha pripadá tiež skvalitneniu n<~hrávacej a 
zvukovo-režijnej práce. 

Cyklus mal byť akciou na pomoc naseJ 
tanečnej piesni, žiaľ, treba priznať, že v tejto 
forme aj u škodil. A to ani nie tak sama 
tvorba a jej výber, ako skô•· spôsob jej 
servirovania. Slovenská tanečná piese ií. nie 
je na nízkej úrovni, ako sa paušálne tvrdí. 
Naši autori sledujú svetový vývoj a priná
šajú nové melodické i zvukové prvk y (Ze
lenay "Jese!\" a "Polárna žiara", Simai 
"Zádumčivosť", Dusík "!\Ialý n ezbednik") 
a sledujú aj ideovo-poli tické ciele (Lieskov
ský "Havana", Simai "Staronoví generáli") 
aj nové ob1·azy v te..-x toch. Naša tanečná 

pieset'í sa u siluje vyjadriť aj súčasnosť, jej 
op ti mizmus, nový obsah v zábave n ášho 
človeka. Tažko jej je bojovať proti vkusu, 
ktorý k nám prináša viedensk)· vysielač, 
k torý chrli v na jparádnej ších úpravúch sve
tové šlágre ušité na ucho neuvažujúceho 
poslucháča, ktorý si ani neuvedomuje ich 
naivnosť, bezideovosť, samoúcelnosť a pri
jíma ich ako dobrú hudbu. Samozrejme, že 
zahraničné vysielače prinášajú aj vysoko
hodnotn{~ p iesne. 

Naša tlač a kritika nie vždy správ ne hod
notí slovenskú tanečnú pieseít, pr istupujúc 
často z apriórnych zhadzovacích stanovísk, 
a nic z h lbokej znalosti spoločensk)'ch pod
mienok, za ak)•ch piese1'í vzniká a ako plni 
svoje estetickovýchovné poslanie v našej 
spoločnost i , zvlášť u mládeže. 

Akcia "Pesničky p•·e vás", i keď z nej 
nemôžeme robiť zásadné uzávery (keby ne
bolo televízneho prenosu, b ola b y to záleži
tosť "bratislavská "), predsa poukázala na 
niek toré čiastkové problémy, ktoré naši skla
datelia i tanečné orchestre b udú musieť rie
š i ť, ak chceme, aby slovenská tanečná pieseú 
d osiahla žela teľnú úroveií a stala sa u nášho 
ľudu obľúbenou . J úiiLLs L ellían 

HUDOBNOVEDNÉ ŠTÚDIE V. • Vydavatefstvo SA V 

Bratislava 1961 

Neperiodicky vychádzajúce Hudobnoved 
n é štúdie, vy dávané Ústavom h udobnej ve
d y SA V, vyšli pred casom po piaty raz. 
Svedčí to nielen o pozornosti, kt on:• na~a 
v rcholná vedecká ustanovizCI'í venuje vydá
vaniu muzikologických prác, ale tiež o tom , 
že slovenská hudobná veda je agilná a mú 
čo povedať k ši1·okej škále vedcck)·ch p rob
lémov. Najmzsiahlejším príspevkom je úvod
ná štúdia Viery Donovalovej: Charakteris
tika p ostáv v Su choúovej " Krútímve". D1·. 
DonoYalová pod tý mto náz,·om zvcrcj•'íuje 
podstatnú časť svojej kandidátsk ej dizc•·tf•
cie, venovanej Such oiiovej " Krútúave". Ide 
jej o skúman ie problému, ktorý pri posudzo
vaní tohto diela právom považuje za j eden 
z centráln ych: o štúd ium spôsobov, ktor)·m i 
Suchoil, v yužívajúc intonácie slov enskej ho
vorovej reči , vy tvára hudobné charakter isti
ky-obrazy vo vokáln ych partiách " Krútila
v y". Východiskom sú jej pritom skúman ia 
sovietskej i ceskcj marxistickej hudobnej 
estetiky o opere. Dr. Donovalová preto v last
nej analý ze "Krútiíavy" zo zmieneného as
pektu predosiela partie, z ktorých výstižne 

formuluje základné myšlienky, ku ktor)·m 
dospela tvorivá pra.x (Musorgskij, Janáček) 
i súčasná h udobná veda. Zaujímavé a v 
mnohom nov é sú jej pozna tky o inton úcii 
hovorovej s lovenčiny vzhľadom na jej v yu
žitie v hudobnodramatickom diele. Tieto 
poznatky potom rozv íj a, keď konfrontuje vo
kálnu charakteristiku j edn otlivých postáv 
Krúlliavy s ich te..x tovou charakteristikou v 
libre te, čím podrobne poukazuje na mnoho
tvárnosť a u meleckú silu Sucho1'íovho pre
javu Mo zobrazujúceh o činiteľa. - Stúdia 
d1·. Donovalovej nie je len v )•znamným 
príspevkom k hlbšiemu pochopeniu v )rni
močných umcleck)'ch kvalít "Krútľíavy" , ale 
tiež dôležitý m p rísp evkom pre reprodukčnú 
prax. Bolo by si totiž treba priať, aby sa 
s l'iou dôkladne oboznámili všetci ope~·ní u
melci, interpretujúci "Krút.J'íavu". Umožnila 
by im správnejšie a intenzívnejšie stvári\o
va( jednot liv é postav y a tiež pochopiť pod
statu Suchotwvho vokálneho slolw. To platí, 
r •·irodzene, najmä pre našich umelcov , po
dávajúcich " Krútt'íavu" v originálnom ja
zyku, no do značnej miery aj pre zahranič-
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n~·ch inscen(lto•·o,:. Z tohto hf arliska je veľká 
ch yba, že štúdia dr. Donovalovej má len 
Laké st ručné cudzojazyi:né súhrny. 

Stefan Tó th, ktor~- sa uz dlhší čas venuje 
vedeckému v\·skumu slovenského r udového 
tanečného pr~jan1, uverejŕmje v V. zväzku 
Jludobno,·edn~·ch ŠI údií podt"Obnú porovná
vaciu staf o Laban-Knustovom kinetografic
kom systéme a svojom vlastnom systéme 
tanečného písma. Pokiaf Lo možno posúdiť 
z pozícií nešpccial izovaného čitateľa, postu
puje Tóth naozaj nestranne, starostlivo zva
žujúc prednosti i ned ostatky oboch sústav. 
Nemozno sa však ubrúniť dojmu, ze napriek 
mnohým zrejmým prednostiam Tóthovho 
systému pri prípndn:)rch edíciách slovensk:í·ch 
tancov bude Ircha uvažovať o tom, č i b~- tu 
nebolo lepšie používnť Labanovu Knustom 
zd okonalenú súslnvu. keďže táto je intem a
cionúlne zavedenú. 

ľl l i,·oslav Filip p•·ispel menším. no mimo
riadne závažn)·m a podnetn)·m príspevkom. 
Pod núz, ·om Oscilogmfický v)·sku!n vokálov 
podáva prcdbczné v~·s lcdky svojich ,-~·sku 
mov, ktoré móžu mať vcfk ý praktický d o
sah - mcdziin~·m napr. c.:\:perimentálne zis
fuje, že ,.nie je mozné ,. spie,·ancj melód ii 
požadova ť tú istú akustickú skladbu voká
lov, aká je v reč i - je nc,-yluwtným dôs'ed
kom spojenia slova s hudbou, že za pod
riadenie textu m elodickvm zúkonitostiam 
plat ime (· ias t očnc zní/.enou • zrozum itefriosťou 
te..xtu." V druhej čas ti štúdie formuluje Filip 
novú h ypotézu o podstate tZ\·. hJavového 
l'Cg'ÍSll'l\. 

J~uba Bnllo,·ú sa v svojom príspevku K 
p o·oblcmatike t anečnej hudby na prelome 
17. a JS. s t oročia , zachovanej na územ í 
Slovenskn, zno ,·u zaohc o·á obdobím, ktoré 
v poslednom dcsnfo·o~í hudí najväčšiu po
zoo·nosf našic-h i znh ran ičn)·ch hudobn~'ch 
historikov. J ej stat je cenná už t)'m, že spo
čiatku podáva rozpis ob,;ahu vsetkých pra
m<:liov, ktoré jf.'J holi v čase písania práce 
známe (ich počt'l sa najno,·šie dosť pod
statne zviičšil j . Skoo·igova!i sa t)·m mnohé lh! · 

sprá,·nc tradovnnt• údaje a stal sa všeobec
ne prístupn )· aspoi1 oh~ah t~·chto pramcoiov. 
V druhej časti skúma vzCah f udov)·ch tan
cu, · s tanci'ným matcriillom prameiiov z 
prelomu 17. a 18. storočia, p ri <'om upozor
ňuje na ,·iaceré pozoruhodné príbuznosti. 
Trel ia čnsC je veno,·aná opäton1ej anal)·zc 
problému polloniky a hungarcsky a ich sú
visu s valask\·m tancom. Autorke musíme 
by ť vďační i ~a z,·erejnenic polloník a hw1-
guresiek z rkp. E leonóry Lúny iovej (1729). 

Novým príspevkom dr. Zoltána Hrabus
saya k hudobným ptJsoniensiám je jeho p rú
ca Výroba a v)Tobcovia hudobných nástro-
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jov v Bratislave. Tuzisko štúdie je v roz
bore činnosti v)·znamnej nástrojárskej rodi
ny Schiillnastov, ktorá v prvej polovici 19. 
stor. zúsobovala značnú časť Európy dycbo
v)·mi nilstrojmi prevažne vlastnej vý roby. 
Vďaka tomu, že v Archíve mesta Bratislavy 
sú zachované obchodné knihy tejto firmy, 
mohol dr. H rabussay podrobne doložiť roz
sah a v)·znam ich činnosti . No jeho stať 
prinúša i , ·iaccré cenné údaje o nástrojoch 
a náslrojároch v Bo·at islave od st1·edoveku 
do konca 19. stor., i keú sú Lo, pochopiteľne, 
údaje r,·agmentáme. Skoda napr., ze sa 
Hrabussay nepokúsil hlbsie skúmať problém 
inštrumenl:íra bmtislavského evanjelického 
lýcea v 17. stor. Zdá sa tiež, že medzi cx
ccrpovanou literatúrou nemali chýbať Ort
vayo,-c dejiny mesta. 

Záver V. z,·i.izku Hudobnovedných štúdií 
tvod hibliog1·afický príspevok J u raja Po
l účka, ten ton1z venovaný prehfadu clánkov 
o slovcn ·kej hudbe v zahraničnej tlači za 
roky 1951-1!:160. J e to veľmi zaujímavá 
a pou<' n:í lektúra- doklad rastúceho záujmu 
o nasc hudobné umenie ,-o svete. Zostavo
vateľ ovi tejto bibliografie patrí uznanie za 
neľahkú prácu, spojenú so získavaním ťažko 
prístupn )rch údajov. Bolo by si len treba 
zelaC, aby najmä naše umelecké telesá a 
koncertn í umelci, ako aj samotní skladatelia, 
boli nutorovi v budúcnosti viac nápomocní 
(v terajšej bibliografii sú viaceré Zl'ejmé 
medzery}; nu tor sám p y miestami mal ve
novať väčsiu pozornosť roztriedeniu a výberu 
bibliografick)rch záznamov. 

Najnovšie lludobnovedné štúdie znamena
jú oko celok závažný vedecký čin, ktorý si 
zasluhuje pozornosť Yšctkých, čo sa zaují
majú o otázky hudobného umenia. Ich vply
vu na súi:asné problémy nášho hudobného 
zivotn by prispelo, keby sa ešte rozšírila 
skála pcrto·akto,·an)·ch ot(ozok (i za cenu 
zníženia rozsahu jcdnotli~·ch príspevkov). 
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Ycfkou udalosťou loncl\·llSkeho hudobného 
zi,·ota sa stalo u\·cdenic S u·avinského Pcrse
fony v Royal Festival Hall, ktoré dirigoval 
sám autor. 

Nové dielo Jaromíra Podeš•·u 

Drnenskú Stútna filharmónia, ktorá pohos
tinsky v ystúpila \' Prahe, uviedla pod tak
tovkou Otakara Trhlíka Symfoniettu od Ja
romíra Podešvu. Nové di elo je z posledného 
obdobia skl adateľovloo tvorivého vývoja a 
čerpú zo životných problémov nášho dneška. 

SLOVENSKA HUDBA 
FEBRUÁR 1962 • ROČNÍK Vl • ČÍSLO 2 

Zo ži vola vyrásľ 
ži volu vracal' 
• 

K PÄTDESIATINAM liMONA JUROVSKÉHO 

• 

Š
imon, Juro:ský je jeden z t~pickýc~ opti~is_t!ckýc~ a k?nšLruk~ívnych 
ľud1 dneska. Clovek, ktory radosťou, zov1alnostou v w urobtť veľa 
práce tam, kde by nervozita a prenáhlenosť mohli veľa pokaziť. Táto 
črta charakteru sa premieta do celej jeho tvorby i verejnej činnosti 

a značne ovplyvňuje vývojovú logiku jeho doterajšej životnej cesty. 
Jurovský začínal tak ako viacerí jeho generační kolegovia, upravoval de

siatky ľudových piesní a uplatľí.oval ľudové motívy v svojej ranej skladateľ
skej tvorbe. Od mladosti bol s ľudovou piesľíou zvlášť duševne spriaznený. 
Poznal mnohé piesne priamo v rodnej Ulmanke, dedinke položenej v rozkošnej 
doline pri Banskej Bystrici, vyúsťujúcej jedným cípom k Starým horám, 
druhým do Spanej doliny. Ľudová piese1'í tu všade žila a staré rodiny, pri
vábené do tých~o miest najmä v 16. a 17. st01·očí, keď sa tu otvorili bane, 
tradovali pieseň z generácie na generáciu. Ľudovú pieseľí. však stretol i na 
štúdiách v Ružomberku a Banskej Bystrici, v študentských kolektívoch, 
v ktor)rch boli študenti z celého stredného Slovenska. Poznáva! tak podrobne 
desiatky, ba stovky piesní, ktoré neboli zemepisne ohraničené na niek torú 
dedinu, ale žili na celom strednom Slovensku. V tomto nadbytku ľudovej 
spe\·avosti videl mladý Jurovský hlboké zdroje pre svoje muzikantské mysle
nie. K týmto zdrojom sa často a s plnou rozkošou nacal. Keď sa i dnes 
vraciame k jeho úpravám ľudových piesní z doby mladosti, cítime akou 
hlbkou zdravého muzikantstva disponoval. 

V mladých rokoch tvorí v úplnej tvorivej pohode, vyrovnávajúc protivy 
sveta vrodenou optimistickou letorou a odvodzujúc mnohé stránky svojho 
hudob_ného pravopisu z prebohatého piest'iového materiálu horehronskej 
obl~s tt. Akoby_ nič rušivého nezasahovala do práce, akoby všetky duševné 
o~t 1ene, p:em~etnuté ·do skladieb, vyrastali z drobných osobných príčin, 
nalad, zážttkov a mladistvého prežívania života. Najkrajším príkladom tu 
zostáva stále jeho Sláčikové kvarteto. 
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Pravda, k zdravej muzikálnosti bolo treba pridať vedomos~i. Ti~ dost~l 
predovšetkým od svojho učiteľa Alex·andra Moyzesa, od ktoreho Sl osVOJil 
správny dôraz na logické zovretie formy a metódu myslieť predovšetkým 
v klasických formových proporciách. Napriek tliomu, že mal ni.ekol'lk~ spol-oč
ných čŕt so svojím učiteľom, pr~ja~ilo sa u Jurov~kéh.o h~?šie za~Jatie pre 
hudobný impresionizmus. lmpreswmzmus mu akosi naJlepste ko~spon?ova~ 
s intímnymi náladami jeho generácie a videl v ňom úrodné farebne moznosti 
zachytiť prírodné krásy. Z impresionizmu . ~.i vyb~ral. - rovna~o ako mnohí 
rovesníci maliari - prvky, aby farebneJSie odtteml a vypomt-oval okruh 
svojich inšpirácií a nálad. Po prekonaní prvej tvorivej etapy neprezliek.a sa 
Jurovský z kostýmu do kostýmu, z jedného štýlu do druhého. Ubráml sa 
pred vtedajšou úpadkovou skeptičnosť-ou i hudbou preťaženou až k nezrozu-
miteľností. 

Verejnosť si začína všímať jeho hudbu. Zvlášť cíti sC'hopnosť citove viesť 
poslucháča. Tiet-o kvality si všímajú i filmári , ktorí po oslobodení ro_zprúdia 
na Sl-ovensku filmovú produkciu. Jurovský sa stáva" v prv_Ých po~o}nov~~h 
rokoch hlavným hudobným filmovým "producentom , naučtl sa naJrychleJsle 
chápať úmysly filmových režisérov a v nejednom prípade píše pozoruhodne 
domyslenú poetickú filmovú hudbu. Zatiaľ čo sa u ostatných skla?ateľov 
stala filmová hudba len okrajov·ou záležitosťou, nachádzal Jurovský mekoľko 
rokov v tejto oblasti umelecké vyžitie. Tematicky no~é filmy p_:eb~~zal~ 
v ňom novú súčasnú hudobnú obraznosť. Vôňa rodneJ zeme a spectftcka 
atmosféra prvých socialistickýC'h filmov umožňovali •skladateľovi prenikať d~ 
n-ových duchovných svetov a vyvolávali n-ové stránky v Jurovského hudobne] 
reči. Nedosahuje tu síce vrchol svojej vývojovej dráhy, no v jeho filmových 
hudbách nemožno nevidieť sympatický zápas o dobrú súčasnú pesničku, 
schopnosť výraznej hudobnej · krajinomaľby a veľkú melodickú i rytmickú 
vynachádzavosť. 

Hneď po februári 1948 dostáva sa Simon Jurov·ský občjansky i tv~rivo 
do čelnej skupiny slovenského skladateľskéh? fr?ntu. ~byta ~a v tedy. ca.sto 
pera a osvedčuje sa mnohonásobne ako by~try prtekopm~ ~~veho es:et~c~eh? 
myslenia a nových tvorivých zásad. V prvých rok·och ustha o soctahstiCku 
hudobnú kultúru mali J urovského články, úvahy, referáty i jeho práca vo 
verejných inštitúciách podmanivú príťažlivosť. So svojou rozvážnosťou a takt
nosťou podstatne prispieval k Lomu, že sa nám darilo priviesť "bez s~rát" 
takmer celý hudobný front k chápaniu novej spoločenskej situácie a k histo
rickej nutnosti tvoriť súčasné socialistické umenie. Svoj vplyv na celý hudobný 
front mohol uplatiíovať najmä z postu tajomníka Sväzu slovensk)rch sklada
teľov. 

Iový program podporoval, pravda, i svojimi dielami - Kantátou, Koncer
tantnOLL symfóniou a najmä desiatkami skladi eb pre profesi·onálne a polo
profesionálne súbory. J eho profil čloYeka i umelca dostával v týchto rokoch 
jednoznačne súčasnú podobu. V svojej tvorbe nikdy nevelebil neutrálny 
dcstilút zo života, nevvhýbal sa naliehavým úlohám dne~ka, nestál s vnútor
nými rozpormi pred životom. Všetko , čo píše po roku 1948, má ~asnú prích~ť 
dneška korení v socialis tickom Ceskoslovensku, je v obsahu 1 forme zdo
vodne~é životom. Juľ'ovský síce nehl'adú nové "techniky", nechce byť výrazne 
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odlišným od doterajšieho prúdu, ale skôr prehlbuje tradíciu a obohacuje ju 
v detaile. 

Rozsah om i nápadmi prerastá jeho predchádzajúce diela celovečerný balet 
" Rytierska balada", dielo síce nie najšťastlivejšie r iešené v librete, ale predsa 
poskytujúce najväčšiu sumu skladateľových kompozičných v edom ostí. l na 
historickej téme, teda v oblasti, ktorú na rozdiel od väčšiny ostatných diel 
nemohol bezprostredne prežiť a precítiť , uka?;uje sa jeho štýl ako životný 
a vývojom z.ocelený. Ustálený štý l, podľa ktorého Jurovského d nes ľahko 
poznáme, l?rejavuje sa i v kantá te "Sumí hora rodná", v 1kantáte " Slovensku", 
ktoré tvoria plynulú kontinuitu s predchádzajúcimi dielami. Stý! všetkých 
týchto diel akoby veľmi svedOilllite počítal so širokou prístupnosťou, ak-oby 
chcel splynúť s masami socialistickej spoločnosti. 

Keby sme dnes chceli podrobne vysvetliť Jurovského dielo, museli by sme 
rekapitulovať dobu, najrozmanitejšie zápasy, všebky významné konferencie, 
z uzáverov ktorých Jurovský vždy vychádzal a ohcel ich asimilovať do celej 
našej . hudobnej. prí tom.nosti. Bolo by dobre tieto súvisl(}sti raz pripomenúť, 
pretoze sa na tteto vec1 časom zabúda, pravda, na úkor správnehQ docenenia 
umelca. 

Zdenko Nováček 

Vyznamenania 
slovenským 
skladateľom 

Pri príležitosti 5()_. narodenín odovzdali šéfov i opery Slovenského 
národného divadla Simon ovi Jurovské.mu v yznamenanie "Za zásluhy 
o výstavbu". Vysoké štátne vy::.na.menanie udelili Simonovi Jurov
skému ::.o zásluhy o ro::.voj hudobného života na Slovensku. 

Za celo=.ivotnú činnosť na poli rozvoja sborového spevu na Slo· 
vensku tvorivou a organi.::.átorslwtL prácou pri príležitosti 70-ročného 
f.iro~ného jubilea udelili J ánovi Valašťanovi-Dolinskému vyzname
n.ame " Za ~)yn.ikajúcu prácu". 

Jubilantom zo srdca blahof.eláme a prajeme ešte veľa osobných 
a tvori·vých úspechov pri zveľacľovaní nášho hudobného života. . ' 
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Symfónia • C per arch i Ln 

• • • • 
l LJ U ZELJENKU 

• • ROMAN BERGER 

Každý, kto sleduje Zeljenkovu tvorbu, 
bol prekvapen ý jeho posledným dielom. 
..Q!:u~Yinfónia, ),torú skomponoval v prvej 
polovici roku 1961 má navonok vcfmi málo 
spoločného s tcndcncinnu, aké sa prejavili 
v jeho predchádzajúcich skladbúch - v Kla
vírnej sonúte, Druhom klavírnom kvintete 
a oratóriu Oswicnczim je obzvlúsť n i1padná 
snaha po maximúlnej expresívnosti. V pos
lednej skladbe j e to expresívnosť smeruj úca 
k tragike. N ie je azda v ľudsk)·ch silách 
,-ydolovaC zo seba patetický h )rmnus, keď 
sa chceme pri blížiť k hrobu šiestich miliónov. 
No pri bližšej analýze by vysvit lo, že za 
zložkou. zarážajúcou v)•razom, sa skrýva 
kompozícia v mnoh ých smeroch premyslená 
a dôsledná, že jedine materiál, v zdialen ý od 
hežuého a v:vžadujúci adckvúlne technické 
spracovanie, dezorientuje na prv)· pohľad a 
robí dojem improvizácie. 

Charakter Druhej symfónie ako opusu na
sledujúceho po Oswicnczime je diamctrlllne 
odlišn~·- J e prirodzen(•, že skladateľ po ú
mornej prúci s nekonvenčným materiálom 
siahol k tonalite a k prostriedkom v znač
nej miere o, ·ercn)·m, tak ako je prirodzené, 
že po období blúdenia v okruh u oswienczim
ských asociúcií sa zažiadal vzduch, svetlo, 
poh yb , hra - slovom pohoda. 

Bolo by však neprípustné zjednodušova
nie veci, keby sme sa domnievali, že cha
rakter Zeljenkovej Symfónie je detcrmino
, ·an ý výlučne zákonom kontrastu. Ak po
, ·icme, že skladateľ si tu preveril sily pri 
formovaní materiúl u, neodbiehajúceho príliš 
ďaleko od tradície, musíme zdôrazniť, že 
Zeljenka si zaumienil napísať skladbu, ktorá 
b y bola nielen prístupná a f ahko zrozumit eľ
ná ale by aj súčasne poskytla oslu ~vi 
·.úžitok radosti a uspokojenia. 

Otázka ~týlu patrik-L~ o ktorých sa --
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dnes naJVIaC diskutuje. J e Lo okruh problé
mov. kt or~· je azda vo väčšej miere pálčivý 
pre mladú generáciu umelcov. Starší skla
datelia už, prirodzene, stihli nadobudnúť 
viacej skúseností pre určovanie tvnrov svo
jich diel. Zeljenkova s~-n1fónia nús priam 
núti konštatovať, že mladý skladateľ nie je 
ocholn)· pokladať otázku st~·lu za záleži tosť 
,.osudovú". Dú sa skô•· hovoriť o triezvom 
prístu pe k , ·eci, o ktorej je možné a potr·ebné 
rozhodovať. 

Keď som konštatoval, že návrat k tona
lite sa zdú Y Zcljenkovej situácii prirodzen ý, 
myslel som na aspekt psychologick)·. Caká 
preto na odpoveď otázka, p r·ečo si sk ladateľ 
z viace•·)·ch možností zvolil pre s,·oje nové 
dielo klasickú či neok lasickú štyli~tickú kon
venciu. Toto rozhodnutie nebolo motivované 
natoľko emocionálne, ale je skót· výrazom 
u,·edomeného a cieľavedomého prístupu k 
v lastnej tvorbe a svedčí o autorovom inte
lekte. 

Cl oh a bola spresnená asi nasledovne : na
písať skladbu, v ktorej by nebJllu cieľom 
klllnulácia v)Tazov~·eh prostri edkov, ale na
opak. ich obmedzenie - i'i u:i po stránke 
remeselnej alebo z hľadiska zrozumi teľnosti 
- popri pr ísnom v:vmedzení malet·iúlu: a 
to tiiK, aby výsledkom bola prehľadnosť, 
jasné kontúry a bezprostrednosť úi:inku, aby 
v každom momen te bolo zrejmé, čo sa v 
skladbe deje, aké sily a ak)·m spôsobom 
pôsobia, kam smc•·ujú. Je subjektívny m od
hadom autora, ze št)·l, k tor)· by sa dal od
vodiť z romantiky alebo impresionizm u, by 
mu splnenie takto formulovanej úlohy a 
priori komplikoval. 

Podrobné oboznámenie čitateľa s celou 
symfónioLt z tohto aspektu b y vyžadovalo 
rozsiahlu štúdiu. Obmedzím sa preto na 
vyzd,·ihnutie charakterislick)'ch momentov 

a problémov, ktoré podľa možnosti roz,·inicm 
- najpr,· Yšak aspot'í niekoľko slov o stavbe 
celého diela. 

DruhC1 symfónia je napísnnú pre slúi:ikový 
orchesle•·- Slová ,.per archí" sú v nadpise . 
Už v tomto fakle môžeme vidieť spomína· 
nú tendenciu k obmcdzo,·aniu, k torá sa tu 
preja,·ila v zúžení kY.l.i.kmrej_p.Jili:.Ly. Nevy
~nulnj't~ .. ~r·edpokl:ldo~n yr·e tnk~· to postoj je 
co n<JJvacs•a kombmacna schopnosť, v opai·
nom pr:ípade sa dielo sl:h•a jednotvárnym 
a nud ny m. Je treba pon•dať aspot'i všeobec
ne, nakoľko sa inšt•·um<>nlúciou podrobnejšie 
nebudem zaobemť, že Zeljenka na tak)·to 
nedo<lalok fan lúzie netrpí. 

T1·i i·a; ti symfónie 1\·or·ia kompaktnÝ sv
melrick~· celok_: v strede. sa vynúr·a v)·sol~á 
klenba pomaleJ passacaglre, z:uúmovaná do 
ži, ·ého a pulzujúceh~ S\"Cia ~lodc•·ato a pe
sante a fmnle, koncrpovan)·ch v sonátovej 
fo rme. Pukinf ide o formo,·ú schému ani 
pn·ú an i lrc lia časť sa nen ·mykaj ú z olZruhu 
tmdície. 

Tak is lo ako slo,·á "pe•· archí" U\"edené 
v nrJdpise .. in C", nie sú prejav~m koket
n.osli, ale S):m l~olizuje dôlczit)· fakt , že prin
c•~. hn~·momckcho c~nt ~·a nebol z hudobnej 
rcc1 leJLO skladby eiJJnmovaný. Dnlo bv sa 
~lokonca ho,·or~ť _nielen o zaujírnav)·cl1 a 
casto nekonvencnych vzťahoch harmonic
kých, ale o ,·edornom budovaní súnťažnosti 
medzi harmóniou a ostaiJl \'llli zložkami hu
d?bn<>j_ rei·i. Prv:\ č~sť po; kytujc azda naj
Vlne la tky na reflexre. menej tretia - t'iou 
preto. zai·n<'m. ,\ za_čnem. od l nelenia, že je 
to pr·rklad ,-ydarcneho frnúlc. To znamená 
ako ,·ieme, ver a. ' 

Od skladateľa ~a žiada vefa vecí. Medzi
in)·m nj znalosr psycnológie. Keď som p~
vcdal, že tretia časť n ic je taká boha tá 
~a pro_bl~my, neznamenú to nič iné, ako ze 
JC ~~o~nc plne . akceptovať ZeljenkoYe d ia
lekt•~kc myslc1ue, ktoré ho pr·i,·iedlo ku kon
~epcJJ zúv('r·u symfónie. J e to napokon pre
JU:". ko':lcepc1e celk u , založenej na ekono
m•cnoslr, a l~o som lo už naznacil. Zeljenka 
z psychologrckého hľadiska pocíta l so znižo
~?ním_ poz?r;~osti poslucháča v p •·icbehu po
~uva_nra. l Jrcrl _prel? p re záver jednak vzťa-
~. Jedno~ uch ·•e, Jednak postu py v dote

raJsom pr1ebehu neopotrebované. Lapidár
~osť _a útoč':~ os( . živých tém (ktoré u Zeljen
ku m~dy n•c su vymyslené, ale sú plodom 
sp?~tanneh? nápadu) a skutočnosť, že bazí
ruJu !'~ naJmarkantnejšom prejave tonálnej 
harmo,~c - na kvintakorde - treba hodnoúť 
rred~,·setk)·m z hľadiska ich formovej f unk
enosl.t (príklad č. 1) . 

t ~ :r:~ ·~;~;; "" 
c;g;l='·: ""' 

A prá, ·c ten to jcdnozna<'n ~' ha rmonický zmy
sel cxponov::sného temntického mate•·iálu d~
lc!·minuje pri_cbeh celej čast i. Témy sa totiž 
,-~·bome hodra na polyfonické sm·acovanie 
n~ kto r·o~ sú, založené oba úseky ro~·ede~ 
JUa ~- rer-mza. ~acho,·ánmie ry tmick)'ch pro
porcu lem a 1ch s t ručnosť popri stabil nom 
metre by azda samy osebe nestačili na inte
resantné v yplnenie času. Sk ladateľ ru:ináša 
pre• lo do_ rovnomerného šestnflstinko\'ého po
~·ybu vzru; h rytmick)·mi formulami, naj prv 
J~clnoclu_chsou a potom v)·raz11c antitetickou 
" J IIICIJ'Jcky (prík lad Č. 2). 

l t~ J:l ~ j ..m;:FJ l ' •'r.. 

Stojí za zmienku, že akordy ktoré sa 
dos~ú_vajú ~l_o čor·az_ oslrejSej ha r·.,;onickej o
poztcte. voct lcmallcký?'l líniám, urnož1iujú 
J?ly nuly pr_echod v pr1ebehu •·oz,·edenia k 
u~vru·om _bllonCdnym a napokon k polyto
nalnemu useku (príklad č. 3). O lo účinnejšie 

., .. 
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vyznie potom kánon hlavnej témy v repríze, 
široko rozprestrený po celej škále orchestra 
v jasnom As dur, v ktorom len ako farba 
.hli.kajú sekundy medzi malou a veľkou ter
ciou, jav typický pre harmoniku celého die
la. Na okraj tohto fenoménu by som chcel 
poznamenať, že nevidím v ňom prázdne 
kopírovanie už veTnú starých harmonických 
nápadov, ale že podstatné je tu skôr to, že 
oscilácia malej sekundy, s ktorou sa stre tá
vame už od začiatku symfónie, pripravuje 
ucho nn ostré disonancie, ktorých je v sklad
be pomerne veľa (okrem rôznych akordov 
stavan),ch v rámci veľkej septimy a pôso
biacich často ako mi.xtúry vznikajú vo všet
kých častiach sekundové trenia ako dôsledok 
vedenia hlasov) . 

Opakujem, že r iešenie finále sa zdá šťast
né. Použitá poh ybová technika motorického 

_ rázu, obohatenú duchaplnými polyfonickým! 
komhinácianú tém, ktoré by niekedy mohh 
vyznieť azda triviálne, ale tu priam provo
kujú, aby si ich človek po prvom počutí 
pískal - to všetko robí dojem, že kliniec 
bol udretý po hlave. 
Vráťme sa na začiatok. Oproti tretej časti 

prvá a druhá prezrádzajú viac a lebo menej 
nenápadne niektoré prvky novšieho hudob
ného myslenia, čo v kontexte s prijatou 
konvenciou poskytuje zaujímavý analytický 
materiál. Zdroje energie sú tu zložitejšie než 
v závere a o to presvedčivejšie je potom 
zvládnutie celého cyklu, ktorý pri počúvaní 
robí dojem homogénnosti. 

Dovolím si úvodom povedať, že celá prvá 
časť je ukážkou techniky, ktorú by som 
nazval technikou "prekvapovania". Prekva
povanie je jednou zo všeobecných zásad 
často uplatľíovaných v dnešn ých tendenciách. 
Na báze tonálneho a funkčného myslenia je 
to už skoro nemožné. Zeljenka dokázal, že 
keď to nie je možné v malom - v j ednotli
v),ch spojoch, ostali tu ešte predsa možnosti. 
Pozastavme sa napríklad pri koncepcii ex
pozície. I steže sú tu dve pregnantné témy, 
prekvapujúca m edziveta. Ale čo je expono
vané pod ich povrchom? V harmónii nábeh 
k sukcesívnej poly tonalite v hlavnej téme 
oproti najjednoduchším spojom vedľajšej. 
Aperiodičnosť stojí oproti periodicite, v me
lodike chromatizovaný tónový materiál o
proti diatonickému, diferencovaná rytmická 
štruktúra a sklon k nekonvenčným interva
lovým sledom oproti jednoduchému canta
bile. A toto všetko je oddelené medzivetou, 
ktorá nás napriek rozvíjaniu harmonick.ího 
princípu prvej témy veľmi prekvapí. Spôsobí 
to nový dvaatridsatinový pohyb (rozvinutá 
diminúcia bunky repetícií z hlavnej témy), 
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rytmus : ..Jmn_n n a väčšie 
využitie veľkých intervalov. (Posledné dve 
šestnástinky tohto rytmu sú po 9-tich tak
toch zdôrazľí.ované akordanú, z ktor)'ch sa 
rozvinie ry tmickú formula, charakteris1ická 
.Pre mnohé ďalšie pochody.) Ale ešte d ôleži
tejší, par excelencc moderný moment -
likvidácia basu, ktorý notabene doteraz tak 
výrazne pôsobil. 

Ešte pár slov o rozvedení, kým sa pokúsim 
o malé zovšeobecnenie. Azda podstatným 
princípom, ktorý tu vládne, je princíp va
riačný. T~!ill__však zdôrazniť, že je podria
d_en · enerálnemu plánu prekvapovania. 
P regnantný materiál expozície je tu pros
triedkom, abv akékoľvek zmeny, v kto
rých d ôležitú. ú lohu hrá vy užívanie proti
kladu symetrie a asymetrie, boli evidentné. 
Oproti rozvedeniu finále , ktoré bolo zame
rané viac-menej na plynulú premenlivosť, 
vypl)-vajúcu zo servírovania tém v rôznych 
kontextoch a na rôznom pozadi, rozvedenie 
i\Ioderalo c pesantc ťaží značnú časť svojej 
energie zo zásahov do štruktúry témy. 1\o 
výsledný , stále nový obraz melodiky, nestrá
cajúci však pôvodný v ýraz, je tu aký msi 
vedľajším produktom pri vytváraní slák_. 
n_ov ·,c!!._proporcií časových. _ 

Nemožno ešte nespomenúť aspoň jeden 
zaujímavý príklad, kde do vyvinutého z va
riácie vedľajšej témy 6 - šestnáslinkového 
pohybu (valčík) narazí v base hlavná téma 
s pôvodn)•m dvojštvrťov)rm metrom. (Dal
šic autonomné rozvíjanie vedľajšej témy po
kračuje v diskante.) Toto smelé polymetrické 
a polyrytmické miesto (príklad č . 4) vý-
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b . lnl. funkciu vrcholu rozvedenia. Vr-
orne P · · kéh ·d t chol konfliktu mctricko-ry~miC o I ~ u 

.. ť uka v ruke s harmómou. SamozreJme, 
opda br a d)'llamika sú výdatne nápomocné. sa z a · .. 

Dalšie fázy tejto skladby a ~apokon ra~m 
repríza sugerujú určitú tendenctu k symetriC
kej výstavbe celého allegra. 

Niekoľko záverov z prvej časti. 

V hudbe posledn~·ch desaťročí došlo k 
veľkej emancipácii ~udobných .. elet;nent?v . 
Sústredenie pozornosti n~ ~vo!ucm Jedn.cl~ 
je často podmienené P?t accruf~ . osta~~yc . . 
z výstavby p~,·cj č~st~ sy.m om~ mozem_e 
vytušiť , že ZelJcnkovt m c. su cud~te kon.zek
vcncie v ypl)•vajúce z LeJI?. poucky. Cle~ a- 
vedomé nar ábanie s anttt~zou: . syme~~~<_t-

ctria a spomínané dosledne vyuztlle 
asym k 1 l d. l · h postu rôznvch harmonie ýc 1 a me o .Je <yc . -
pov · nemôže tu byť vecou ~ahody, . ale Je 

··sledkom plodnej súčinnosll spontanncho 
V) . ·l·a11tstva a schopnosti intelektu vecne a 
ffi UZl"c. .,. 'd" , · 

- ui~·o pozrieť v tom-~~orom sta. Itl ~yvoJ.a 
skladby v súlad e s poz1~davka~1 ~sy:holo
gie. Samozrejme, o dákeJ absolutneJ dos~ed
nosti tu nemôže byť reč vzhľndo!n .na str 
listickú konvenciu, ktorá tu ~ priOn .kla.dJe 
určité hranice. X a príklad sila m~~·c~yc~ 
vzťahov sa nemôže odhaliť v SVOJ~J c1steJ 
podobe lebo je v iazaná na :nelodik:U, b~z 
ktorej 'neoklasický štýl nie. J~ ~ysliteľny.! 
(lllachcrovská technika "v~mabtlneho m~Lrn 
by tu určite nebola namteste) . A ak Je tu 
melodika a k tomu ešte výrazná - tak lo 
bude urEite hlavne ona, ktorú poslucháč 
postreh ne. 

OstáYa časť druhá. Možno tu hovoriť o 
experimen te. Ak zoberieme tému, yrípadn.e 
začiatočné variácie tejto passacaghe a pri
blížime k strednej, - vr~liaccj c~sti , z~
razia nás kYalitatívne rozdiely v Jednotli
vých hudobn)·ch zložkách. Zači~to~n)' dia
tonický tónový materiál by veľmi divne ~
zeral v bezprostrednom susedstve kompli
kovaných harmónií (príklad č. 5), ktorých 

•1c;6? ~·ll 
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centrum je alebo silne mnsk~van~ a_ dá. sa 
niekde len nepriamo v ypálrat (ruc Je vsak 
LikYidované), alebo sa. neustále men~ _(rôz
n e klamné závery, nerozvádzané pľlet_ah~, 
anticipácie a pod.). Pri počúvaní neprtcha
dzajú v~ak do ú vahy operácie tohto druhu 
ako premiesuiovanie úsekov :-'. skladbe 
a ide predsa p1·nve o posluchaca. A ten ~~ 
všetkou pravdepodobnosťou nepostrehne n tc 
iné ako fakt, ze v )rraz, ktorému podľahol na 
začiatku r~ stie rozširuje sa, stáva sa čoraz 
intenzívnejším.' Keď túto do~nienku potvr~í 
skúsenosť potom bude mozno povedať, ze 
autor v ylual, a nechať strano~ úvahy., č~ 
charakter tohto výrazu je v1ac. klas1cky 
alebo či inklinuje skôr k romantike. Lebo 
keď mi1žme konštatovať, že sugestívnosť . 
hudby je výsledkom zámer~ého "hospodá
renia" v partitúre - potom Je to podstatné 
v poriadku. 

Aké sú cesty, ktoré spájajú vzdialené svety 
zrodu a vrcholu passacaglie? Vývoj je do
konale ply nulý , ak nepoi:!~at;nc. cezt.:.Y. m~
dzi jednotlivými kadenculuctmi va~·.~Ctamt, 
ktoré prinášajú postupne mtenzivneJSL zvuk 
paralelne s diferen~ov~~j~~m pohy~om. V 
poslednej dvojhlasneJ ~arwen, v ktoreJ okrem 
r ytnúcl<ého obohatema kontrapunktu skla
dateľ siahol k intervalovým zmenám a ryt· 
mickému rozdrobeniu samotnej témy, do
chádzame k charakteristickému harmonické
mu obratu (skok do I mol), ktorý tentokrát 
odhaľuje svoj ďalekosiahly,. doteraz netu
šený význam. V novom rytmickom kont.exte, 
z ktorého treba vyzdvihnúť dvantridsatmko
vý sekundový mo~ív, tento .zv~at sa stá_va 
zámienkou na ďalštu harmomcku fluktuáciU. 
Túto môžeme stále interpretovať tonálne, no 
zväčšujúca sa kvantita drobn~ch. nôt .v se
kundových intervaloch komphkuJe ortentá
ciu. Vo výsledku oslabenia harmonického 
centra sa hlasy stávajú nositeľom výlucne 
lineárnej energie a nástup ďalších dvoch hla
sov, podobne autonomne .sa pohy~uj~cic~, 
v yvoláva situáciu, v ktoreJ harmomcky vy
k lad tohto aj výnimočne rozšíreného úseku 
sa zdá zbytočným (priklad č. 6). 
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No z aspektu širších s(" ·islostí mozno ,-idie ť 
harmonickú funkciu tohto alonálneho úseku: 
je Lo ak~·s i v~·šší stu peii tonúlneho vyboč~~1ia 
v situŕt ci i ked' J)I'Cd chúdzajúce a nasledujuce 
l'entntm síce korešponduje so sebou, no v 
oboch prípadoch je silne a odlišn ~·mi p ros
Lriedknmi maskonulé. Tt·eba nn pokon kon
Š l ato,·nť. že ani v ďalšom priebehu skladby 
nedochádza k úplnému odpútaniu od tona
lit~·, a to aj napriek tomu, že harmonické 
sih · sú v niektor )·ch momentoch natofko 
zo~labcné, že v nímame Yiac sonoristické 
vla<tnosti tejto lineárne koncipo,·anej lmd
b,·. 

· V tejto l:asti prichádza azda naj viac ]; 
slo, ·u 5ilná zlozka Zeljenko\'110 talentu -
jeho m elodická invencia. Zeljenka je schop
n~· napísať krásnu "nekonečnú melódiu", 
ktorú pt·itom nesie znaky súčasnosti . Hozší
renie inter,·alo, ·)·ch kombinúcií, zmeny sme
l'U ry tmické bohatstvo, to všetko napomúha 
ocľstraitovať schematičnosť v stavbe melódie. 
1\l ožné b y nzcla bolo Yyčílaf nedostato k 
zásad y, tu·čujtlCcj tvar jednotlivých detailo, ·. 
Ukazuje sn však, že nie sú ne,·yhnutné lo
gické intervalové alebo rytmické konštruk
cie. Jednota polyfonického tkaniva je lu 
zaručovaná vof n)m1i kombináci'ami diatoni
ky s chromatikou, ktoré sú podmienené 
vzťahom k harmonickému centru. Rytmus 
je opäť určovaný momen tálnou lokálnou 
situáciou a tektonický m zmyslom úseku. 

1~apokon ešte slo,·o o druhej čast i v r:"unci 
celej symfónie. Dlh)· "dych" tejto centrálnej 
skladby je na prvom 'mieste medzi nerYnou 
hudbou okrajoYých častí. Ale nejde tu len 
o vyhovenie psychologickým nárokom poslu
cháča. Je tu pozoruhodn)o-m spôsobom vy
riešen)· problém staYby veľkej plochy pt·i 
značnom obmedzení možnosti vnútorných 
kontrastov a vedfa tohto ide o konfrontáciu 
tohto monotematického -a pouzijme výraz: 
monumentálneho útvaru s vrtošivým preJ
chodcom a nasledujúcim olu'íostrojom. 

Ešte malá h ypotéza: azda existenciu har
monickej reči stredu passacaglie, ktorú n ie 
je možné odvodiť od témy ani začiatočných 
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kontrapunktov, ospravedh'íuje harmónia pr
vej čast i ? Ide predsa o cyklickú formu. Bol 
b y to okrem z{tsadného kontrastu ďalší 
prostriedok na upen1enie organizacnosti 
celku. 

Spomenul som " úvode posled né skladby, 
ktoré Zeljenka skomponoval pred S),11fóniou . 
Zdórazt'íujem, že v kontexte s nimi symfó
nia bola prekvapením - dokresľuje totiž 
vcfmi priaznivo autorovu siluetu, ukazujúc 
jeho ~chopnosti \'~·tvoriť obrazy diametrá l
ne odli ~né od t~·ch. ktoré sugeruje inferuo 
konccntdtkoY n in)·d• fnš i stick~·ch . .vymo
žeností". J e vslmtkll radostné konštatoYať, 
že niekto m:í ešte širšiu škálu možností, 
než sme predpokladali . 

Clovck nielenže nevládze, ale ani nemá 
prá,·o zabudnúť na minulú Yojnu. no sú
časne nemôže ·~e,·id ieť obro,·ské hodnoty, 
ktor·é u nús po tej to ,·ojne vznikli a v čoraz 
ZÚ\'I'atnejšoru tempe , ·zni kajú. Zeljenka do
kúzal. ze nielen Yie zaujať stanoYisko ,·oči 
h rôzam minulej Yojny a neznbúdaf na odkaz 
ich obetí, al e že sa súčasne ako u melec 
c ít i z::w iazan)· Yoci epoche budovan ia a t,·o
renm. 

V tom l\Tdošijnom hfadaní úprimnej od
poYede na otúzky a problémy, na ktorn 
narúza dnešn~· clovek, treba ,-idiei u Zel
jenku ten momen t, ktor~· nús opní.vtmje 
aspoň ~pomenúi dôležitú vec, ktor:'t by pri 
.. suchát·skcj" anal~·ze jeho partitúr mohl:> 
uniknúť. .\lám tu na mvsli nad ,·äzovanie 
na tradíciu slo,·enskej hudby, tradíciu, kto
rú sa pr·ú,·om može chválit:, že jej heslom 
bola vzd~- zodpo,·ednosť voči ľudu. Ideon'r 
podstatu tl'j to tradície nemôže zastrieť fakt, 
že no,·é d iela nevy hnutne p rinášajú a bud ú 
pt·inú ' nf nové f01·mové r iešenia a no,·é \'ý
razové p t·ostr·iedky. Ak sa pri hľadaní no
v(•ho v~Tnzu nezabudne na poslucháča, ak 
skladatel' vil'. komu s,·ojc dielo ad resuje, je 
jeho hľadanie plne opt·:'tvncné. PotYrdzujú 
l~ nnjlepsic d iela našej hudobnej klenol
ntcc. 

Zlatá medaila 
Václavovi Trojanovi 

Ojed ineJ)· a zas lúzen~· úspech dosiahol 
znúm v t'·cskv hudobn)· skladateľ \'áclav Tro
jan n~ V. ,;1edzinárodnej prehliadke a kon
gr·ese filmovej hudby, usporiadanom 1\Iedzi
núrodn)· m združením pre kultúrne a v)·
chonté film y Cidale v španielskom meste 
\'alencii. Vúclav Trojan získal zlatú medailu 
za celú doterajšiu tvorbu a súčasne I. cenu 
za hudbu k filmu "Sen noci sYäLojánskcj" 
a zvláštnu cenu za lmdbu k filmu "Spalíček". 

Bohuš Hanák v titulnej úlohe Mozartovej opery Don Juan Foto : A. šmotlák 



Experimentálne hudobné nástroje -------------------
a moderná 
technika 

V časopisoch sa niekedy p íše o najnovších 
hudobn\·ch dielach modernej hudobnej tvor· 
by. :\"a)charakteristickejšou vlastnosťou mo
dernej hudby je snaha o novú zvukovosť, 

0 no,·é, doteraz nepočuté zvukové účinky. 
Hôznc n:'tstrojo,·é kombinácie, rozmanil·osť 
bicích nústrojov, osobilé zoskupenia ná~Lro· 
jov)·ch skupín na pódiu dosahujú rafinované 
zvukové účinky. 

Popr·i týchto št)•lových znakoch padne slo· 
vo i o nov)·ch nústrojoch, vytvoren)·ch po· 
mocou modernej techniky, o elektronick)•ch 
konštrukciách, k toré vývinom elektronickej 
a rádio,·ej techniky dospic,·aj ú čoraz '" roz· 
hodnejší faktor. Sú to laké zvukové pra· 
mene, ktoré popri znalosti modernej lech· 
niky možno nazvať nástrojmi. Aj to sú ná
stroje, no ich rozsah, farba a manipulácia 
sú iné než u klasick )·ch nástrojov. Sú lo deti 
moder·ncj techniky. 

V rúmci tohto príspcd m chceme spomc· 
nút lÍc experimenty, ktoré chcú obrorliť 
hudbu ,·ynajdením nových núslrojov. Od 
spoznania zúkonov elektroniky až po kyber· 
nctické s troje vedie dlhá cesta. Sklada te[ oY, 
inžinierov, fantastov i odborníkov rovnako 
dráždila myšlienka využiť všctJ,y pozna tky, 
čo moderná veda poskytuje, na vytvorenie 
nových nástrojov, ktorými by sa dali do· 
siahnu ť nové zvukové účinky, aby sa takto 
pokúsili primeranejšie vyjadriť hudbou člo
vclia dneška a našu dobu. 

Prv než sa oboznámime so zaujímaYcj~ími 
pokusmi , poukážeme na to, že skladatelia sa 
najčastej šie len s pomocou inžinierov mohli 
priblížiť k svojim predstavúm. Nové nústro· 
je a nové zvukové účinky mohli vzniknúť 
obyčajne len v spolupráci skladateľa a fy
zika: raz má v rukách iniciatívu jeden, raz 
druhý, výsledky však boli spoločné. 

Práve druhá polovica m inulého storočia je 
tou dobou, v ktorej sa stáva elektronika 
všeobecne známou, známym sa st4va p<>jP.m 
"voltu", "ampéru" alebo "hertzu". Vytvo· 
rili sa predpoklady pre yyužitie novej vedy 
na ciele hudby, hoci ešte neexistovali dek
tr·ónky a reproduktory v dnešnom zmysle 
slova. 

\"~- ,·in zaznamenúva aj také počiatočné 
experimenty, ako napr. "elektronické čem· 
halo" H. P. Delaborda (1761), alebo H ip· 
po,· "elektronický k lavír" (1867), "elektro· 
muzikálny klavír" chicagského E lisha Gr.1ya 
(1876) , ďalej elektronické nástroje E. Lo
rcnza (1885), Jr. Eisenmanna (1886). Tieto 
exper imenty dávno upadli do zabudnutia, 
lebo po neúspešnom predvedení zostali len 
záznamy o ich existencii. 

Americký advokát, vášniv)• hudobník a 
fyzik dr. Thaddeus Cahill prvýkrát predvie· 
dol svoj vynález r. 1900. Jeho experimenty 
pol.~račovali v zd?l~?naľ ovani 'Jdyna~opho
nu a " telharmoma . J eho konstrukcm, pra· 
cujúca d vanástimi zdrojmi, vážila až 200 
ton, z nedostatku reproduktora sa tu Jalo 
počúvať slúchadlami, podobajúcimi sa tele
fónu. Nakoniec dospel k m yšlienke elektro· 
nického organa Ferruccio Busoni, skladateľ 
a klavirista, ktorý sa tak bezhranične oou· 
ševľioval za noYé. Z tlače sa dozvedel o 
Cahillov)•ch experimentoch a o hudobno· 
estelickej štúdii, ktorú uverejnil r. 1907, pla· 
mennými slovami píše o tom, že skladateľ sa 
konečne oslobodil z otroctva doterajších ná
strojov. 

V Taliansku sa v prvých desaťročiach toh
lo s toročia rozvíja hlavne na poli literatúry 
futurizmus, ktorý sa nazýva revolučným a 
na čele ktorého neúnavne agituje, píše a 
•·eční i\Iarinetti. K tomuto smeru sa pripájajú 
huoobné experimenty Luigiho Hussola. R us· 
solo je maliarom a hudobníkom. 

Podľa neho uvedomenie a využitie tech· 
niky je základom m oderného svetonázoru. 
Miesto rousseauovského "späť k prírode" 
nastupuje "dopredu k strojom". Hussolo sa 
pokúša podať v hudbe tempo modermiho 
ži'"ota. l'lekomponuje strojovú hudbu, ani 
naturalistickú kópiu hluku mesta. Za cieľ 
si vytyčuje akustické zobrazenie nielen tech
niky, ale celú ríšu prírody. Na tomto vy· 
užíva zvuky hluku, hrmenie, piskot, ví·zga· 
nie, trenie, údery, hlasy zvierat, človeka atď. 

Svoje experimenty začína Russolo so svo· 
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jim priateľom Ugom Piattim v 1\filáne. Tieto 
nástroje nazval intonarumormi. Boli napnja; 
né jednosmernými prúdovými akumulátor
mi. Do r . 1916 Russolo zostrojil 21 intona- . 
rumorov na vyvolanie rôznych zvukov, tó
nov a úderov. Tieto konštrukcie modifikácie 
r ýchlosti vydávali hlbšie a vyššie tóny. Pr
vý koncert intonarumorov bol r. 1913 v 
Modene v Teatro Storchi. Vlastná premit\ra 
bola však až o rok neskoršie v l\Jiláne. Na 
koncc•·te, ktorý bol v Teatro del Verme, 
povedal úvodné slová l\brinetti. Predviedli 
sa tri Russolove kompozície. "Zobúdzunie 
sa mesta" , "Obed na terase hotela" a "Stret
nutie au t a lietadiel". Skandál, ktorý vypu
kol, nestihol autora nečakane. Boli sprievod
ným javom i ostatných jeho koncertov, kde 
niekedy doslo i k bitkám. Noviny sa však 
nimi veľa zaoberali. 

Predvúdzal SYoje prístroje i v zahraničí: 
v Loncl j'•ne, Viedni, Moskve, Berlíne a v 
Paríži. V Paliži okrem 26 intonarumorov 
nechal zaznieť u~ aj normálne nástmje. 
Jeho experimenty prerušuje prvá SV<)tová 
vojna. Začas len maľuje, píše iba scénickú 
hudbu, medziiným "Ohnivú piese1í" k i\Ia
rinettiho dráme. 

lL 1924 H.ussolo predvádza nový prhtroj 
rwnorarmonittm, ktorý je schopný produko
vať sedmoraký hluk v 12 výškach. R. 1928 
si necháva patentovať nový n[tstroj , ru-sso· 
lofon, ktorý je podľa neho " harmonickou 
a hudobnou konštrukciou hlukov". Od toh
to nástroja mnoho čakal i Honegger a Va
rése - no na parí~skej premiére akosi uemá 
ú~pech. Bussolo sa potom sklamane utiahol 
a až clo svojej smrti r. 1947 už iba maľo
val. 

P rvé výsledky zdokonaľovania rádia pri
niesli so sebou i značný vývoj elektronic
kých nástrojov. André Givelet, pracujúci v 
laboratóriu rádiovej stanice Eiffelovej veže, 
robí pokusy v tom smere, aby z rušiaceho 
pískania rúdia urobil hudobný tón pomocou 
kondenzátorov a elektrónok. Modifikáciou 
anódového napätia a zapáj aním rôznych 
kondenzátorov podarilo sa mu dosiahnuť 
nové farby zvukov a zahrať jednoduchšie 
melódie. No z nedostatku reproduktorov sa 
nemohol dostať ďalej. R. 1927 a 1928 pred
vádza už klaviatúrne konštrukcie s dvoma 
reproduktormi. Givelet experimentoval prvý
krát s elektrickým prevodom tónov. Zo svo
jich konštrukcií viedol tón vypnutím repro
duktora na gramofónovú platňu a takto ne
mo nahratú hudbu ozvučov<"~l z tejto platne. 
Pomocou rádia potom dokázal, že na prcn<'s 
elektronickej hudby nie je potrebný mikro
fón. 

J edoým . z najzaujímavejších postáv expe-
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rimentátorov s elektronickou hudbou je le
ningradský Lev Terer~in. -1'e _!y~ik~m a. hu
dobníkom v jednej osobe. Súčasne študoval 
na univerzite fyziku a na konzervatóriu te
óriu a violončelo. R. 1920 na kongrese fyzi
kov predvád;m svoj elektronický aparát 
termenvoks, ktorý neskôr premenoval na 
aetherophon. Aparát pozostával z dvoch 
menších skrír'í. a dvoch antén. Teremiu sa 
postavil pred aparát a pohybom svojich 
rúk usmerr'1oval tóny. Prametrom tónov boli 
dva vysokofrekvenčné generátory , ktoré bo
li napájané dvoma akumulátormi. J eden 
z generátorov pracoval stálou frekvenciou, 
no druhý sa dal meniť a usmerniť pravým 
ramenom, pohybujúcim sa v elektronickom 
poli. Keď sa rameno dostalo bližšie, výška 
tónu sa dvíhala, kecľ sa odďaľovalo, tón 
klesal. Takto dokázal dosiahnuť šesť oktáv, 
z čoho tri-štyri boli hudobne použiteľné. 
Vyvolaný tón bol tzv. sínusov)"lll tónom -
tón bez alikvotných tónov. Kmitanie alikvot
n )·ch tónov nahradzovala rezonancia rcpro
d u ktora. Intenzitu usmeľl'íoval už vopred 
zapínačom. Pohybom ľavého ramena cez 
ľavú anténu moduloval jemnejšie odtiene. 
ľ\a novšom type aetherophonu sa intenzita 
regulovala pomocou potenciometru s pedá
lom. 

V Sovietskom sväze, prežívajúcom svoju 
nadšenú premenu, vzbudili Tercminovc ex
perimenty veľký účinok. A. F. Paščenko už 
r. 1923 skomponoval "Symfonické m ysté
rium" pre aetherophon a orchester. Nasle
d ujúceho roku pod taktovkou V. Draniš.ni
kova toto dielo aj predviedli. Po Teremino
vých úspechoch zriadili v moskovskom hu
dobnovednom ústave fyzikálno-technické od
delenie. Tu pracoval aj S. N. R evkin, ktorý 
skonštruoval elektronické harmónium so 
štyrmi generátormi. 

l\Iedzitým i Teremin zdokonaľoval svoj 
nástroj. Namiesto nepresných pohybov ra
mien dosadil klaviatúru, čo umožnilo i r·ých
lu hru. R. 1927 odcestoval do Ameriky. 
Tu predviedol svoj nástroj. no očaká,·aný 
úspech nedosiahol. Len odborníci docenili 
jeho prácu. "Prvú aetherophonickú suitu" 
skomponoval matematik a skladateľ, bádateľ 
matematickej sústavy komponovania Jozef 
Schillinger (1929). ' a radu apoštola hudob
ného futurizmu Henry Cowella zhotovuje 
Teremin rhytmicon. Na základe fotobunky 
je schopn)· podať tónový ekvivalent najjcm
nejších pohybov. Rozprúdila sa diskusia, či 
to ešte možno považovať za hudbu. Cowell 
dvoma skladbami dokazuje umeleckú použi
teľnosť prístroja: štvorvetnou skladbou s or· 
chestrom "Rhytmicana" a skladbou "Hudba 
pre husle a rhythmicon". 

R. 1932 usporiadal Teremin spolu so svo
"imi žiakmi koncert v New Yorku v Cm·ne· 
~ie Hall. Tu pre~stavuje u~ v.iac takých~? 
nástrojov - "cely elcktronrcky orcheste; . 
Tu odznela i Bachova-Gounodova Ave l'ua
ria. Skladateli a zacrnaJu komponovať pre 
aetherophon. Philips a RCA začínajú aethe
rophon vyrábať. No nástroj. (cena 120 do!~
rov) nejde na odby t a ~obu zastaVUJU. 
'ľeremin sa r. 1038 vracia do SSSB. a na 
svojich plánoch pracuje ďalej v :\!oskovs~om 
technicko-fyzikálnom ústave. Pre aetherop
hon sa napísalo veľa skladieb. Skladby Ni
colasa Slon imského, Edgara Varcsa, Percy 
Grnin"'era, B. i\lar tinú, Johna Haussermana 
boli n; programe ešte začiatkom päťdesiatych 
rokov. 

Použí,·ateľný nástroj zhotovil i Jorg ~Ia
ger. Pôvodne bol učiteľom, no. z existen~
ných dôvodov stal sa pomocnym robotní
kom v tovúrni na rádiá a tu dostal nápad 
skonštruovať sphiirophon, ktorý sa podobal 
Tercminovmu núpadu. J eho prístroj bol za
pojený na dva vysokofrekvenčné generátory. 
V)·šku tónov reguloval kondenzátorom, vy
bavcn)·m stupnicou. R. 1926 dostitva sa s 
ním na festival mechanickej h udby do Do
naueschjngen, kde sa medziiným pred,•iedli 
na elektronickom k lavíri, resp. na o•·gane 
diela Hindemitha, Tocha a Gerharda i\1iin
cha. Nemal úspech. Dalej pracuje na vývoji 
nústroja a v Darmstadte r. 1930 odznievajú 
na tomto nástroji diela Bacha, Beethovena, 
i\lcndclssohna a Wagnera. Nástroj sa neskôr 
stáva schopn)·m vyludzov~ť súčasne' piiť J,la
sov - v tomto vývinovom štádiu ho nazval 
partiturophonom. Na tomto násu·oji zahral 
v Bayreuthe zvonkovú hru z Pa1·sifala. Ná
stroj sa použil vo viacerých scénických a 
fi lmov~·ch hudbúch, ale úspech nebol trval)·. 
Jorg .\Iager bol zaujímav)•m experimentá
torom, ako skladateľ bol však bezvýznam
ný. 

Sťastnejším experimentátorom je Fraucfu: 
i\fauri ce i\lartenot, ktorý ide po stopúch 
Teremina a .\ lagera. R. 1928 privádza ~voj 
nový nástroj Ondes musica/es, ktorý neustúle 
zdokonaľuje. R. 1954 zostrojil dokonalejší 
typ nástroja. Disponuje klaviatú.-ou, pno!,Jb
nou klavírnej; má 7 elektróniek a páku, 
pomocou ktorej možno dosiahnu ť 12 fa.·ieb. 
Oncles Martenot sa rýchlo rozširuje, pouZí
vajú ho divadlá, filmové stúdjá a rozhlasové 
vysiclace - vyrtíba sa továrensky. Hoku 
1947 prednáša o svojom nástroji na paríž
skom konzervatóriu. Pre nástroj píše sklad
by l'vlilhaud, H onegger, Jean Martinon, Oli
vier !\'lessiaen, Charles Koechlin, Edgar Va
rese atď. 

R. 1928 predviedli v Paríži dynaphon 
inžiniera René Bertranda. Bol to jedno
tónový nástroj, farbou tónu podobný vio
lončelu alebo lesnému rohu. Hlavné súčiast
ky : dva generátory, multivibrátor na ali
kvótne tóny, otáčavý kondenzátor regulu
júci výšku tónu. Nástroj je schopný aj na 
vibrato a staccato. Má rozsah piiť oktáv, 
m ožno na 1íom zapäť aj kv intu a oktúvu. 
P •·eto sa nazýva i elektronickým organom. 
Honegger použil nástroj vo viacerj'•ch sklad
bách. 

Na odlišn)·ch princípoch sa zakladá tratt· 
tonium, V)"llález inžiniera-organistu Friedri
cha Trautweina. Nízkofrekvenčný generátor 
mú podobu píly. Vyvoláva v alikvótnych 
tónoch bohatý tón v sklenenej trul>ičke, 
k torá je paralelne spojená s kondenzátorom. 
Periodické zaťaženie kondenzátora sa robí 
pomocou napätia, ktoré možno ľuboYofue 
regulovať. Napätie určuje počet výbojov -
vj'·boje periodické, čo určuje výšku tónu. 
Klaviatúru nepoužíva. Z vylepšeného DlO· 

delu vy robila firma Tclefunken 50 kusov. 
H.. 1931 mal Hindemith v Mníchove pre
mjéru "Concerto na trautonium a sláčiko·.rý 
orchester". Po jeho stopách aj iní kompo
novali pre trautonium, hlavne sprevádzajú
eu hudbu. Trautwcinov žiak Oskar S:tla, 
výborný hráč na trautoniu, zdokonalil ná
stroj a nazval ho mixturtrautonittm. 

Fred K. Prieberg vydal knihu Musica ex 
machina (1960), ktorá je dosť nesústavná, 
no napriek tomu uvádza zaujímavý mate
riál o súčasn )•ch elektronických nástrojoch. 
Tieto vyrábajú rôzne firmy hlavne z obchod
ných dôvodov. 

Solovox je vj'•robok podniku H ammond. 
Má päť oktáv. Používa sa zvyčajne spolu 
s klavírom. Ondioline je konštrukciou J enny 
Georgesa. Je to klaviatúrna konštrukcia s 
ôsmimi oktávami. i\lelochord je výtvor llo
deho. Je dvojmanuálový, šesťoktávový. Po
u~íva sa v rozhlase. Clav iolin je vynález 
Constanta Martina. Tiež sa pouziva s k la
vírom najmä v zábavných orchestroch. Fir
ma Hohner vyrába elektronittm-pi. Org:m 
A WB vyrábajú aj na cirkevné i zábavné 
účely. Pianophon firmy Beleton je vln~tne 
elektroakustické harmónium. Okrem týchto 
sa vyrábajú rôzne elektronická organy. 

Na svetovej výstave v Bruseli r. Hl58 
bol v soYietskom pavilóne vystavený ekk
b·onický klaviatúrny nástroj Andreja Volo
dion ekvodni. 5. číslo časopisu Sovietsky 
sväz, roč. 1961, detailne referuje o elektro
nickom syntetizátore ANS, na ktorom sa 
vyvolávajú tóny pomocou rýh na nanesenej 
farebnej vrstve na ploche skla. Sklenená 
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plocha je osvetlená svetlom a tam, kde svet
lo prenikne, sa premieľía na tón. Kombinácia 
rýh umožľíuje hocijaké znenie, hocijakú re
produkciu harmónie a farebných skupín. 
Vynálezca Jevgenij Murzin nazval svoj ná
stroj po A. N. Skriabinovi. Murzin pracoval 
na svojom vynáleze 20 rokov, ký m dospel 
k dnešnému tvaru nástroja. Sklenená parti
túra je skutočne len pa1·titúrou, lebo inten
zita a tempo sa regulujú pomocou pák po
čas prednesu. Podľa popisu táto "elek tro
optická továreň na tóny" je schopná pro
dukovať doteraz nepočuté tóny. Dimitrij 
SostaJ,ovič hovorí o tomto nástroji, že "vo 
veľkej miere rozširuje hranice fantázie a 
otvára nové možnosti pre tvorivú invenciu 
a obrazotvornosť". Culaki ide ešte ďalej: 
"Je možné, že prístroj ANS bude slúžiť na 

objavenie úplne nového sveta tónov ... " 
l'vi!adí sovietski umelci si už začali osvojo
vať techniku nového nástroja. 

V)·vin mod~rnej techniky má za následok 
i značné zmeny v hudbe. Ľudské úsilie vy
tvára nové nástroje. Tieto nemožno však 
zatiaľ považovať ani za dokonalé ani za de
finitívne. A na toto sme chceli v tomto 
príspevku. poukázať. Nové vždy ťažko pre
niká do vedomia človeka, no nová technika 
prispeje k tomu, aby z experimentov vznikli 
všeobecne prijaté nástroje, také, ktoré budú 
vyjadrovať niečo iné než doterajšie a v 
istom zmysle i viac. 

L. Florián --------------Západonemechý politický revanšizmus a 
revizionizmus nežiie iba zo svoiei hlavnei 
podstaty. Vyhladá••a /wždít vhodnú príleži
tosť, aby posilnil svoie pozície. Keďže nemá 
niial•ý stud, vrhá sa i na hombinácie z ne
plodných špehulácií. Zivnú pôdu nachádza 
v oblasti ideológie i /wltúry, htorá sa naimä 
v poslednom čase stáva predmetom nespo
četných skreslení. 

Sudetsld N emci nihdy nemali v láshe čes
kú kultúru a iei úspechy. Dobre vedeli, že 
táto nevšedná sila českého národa ich znač
ne odsúva do po~adia. Márne bolo šhrípanie 
wbov; lepšie ie zachovať rozvahu a za
myslieť sa. A toto zamyslenie dodnes nepre
stalo, i /wď ie to už len starinárstvo, naopa!>, 
práve teraz prináša svoie " dozreté" plody. 
Pozrime sa na ieden tahýto typicl>.ý prípad. 

Autorom hnihy, o htorei tu chcem stručne. 
informovať, ie bývalý sudetsl>.ý N emec Karl 
Michael Komma, narodený rohu 1913 v Aši. 
Venoval sa hudbe, študoval na bývalých 
nemechých učilištiach v Prahe a dnes patrí 
h ' 'ÝZnamným západonemechým muzilwló
gom. Tesne honcom minulého rohu v ydal 
hnilw, htorei dal názov "Ceshé muzihant
stvo" (Das bähmische Musihantentum), 
htorú vydal ieho pat.rón profesor w·. Wiora 
v svoiei edícii " Hudba v starei a novei 
Európe". O čo tu ide? 

Komma sa veľa našpehulo••al, hým prišiel 
na to, oho by oslabil silu če.Ykei hudby a 
posilnil po~ície Nemcov v česhei lwltúrnei 
minulosti. Jeho zaéiathy, hde sa zaoberal 
česhým shlodateľom XV/ll. storočia Janom 
Zachom, l>.torý pôsobil v lvfohuči, neboli všoh 
velmi presvedčivé. Silou logichého mysle
nia, opretého o pravdivtí slwtočnosť, nedo
siahol nič, čo by bolo pres••edčuiúce. Preto 
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sa chtiac-nechtiac uchýlil h špekulácii: ie to 
naiľahšia, naipohodlneišia a naipôsobiveišia 
cesta, pohiaľ sa do toho, prav da, nevloží 
vedechá kritiha. "Metóda" i eho špelwlatív
neho :::ámeru bola celhom iednoduchá: ne
ex istuie "česl>é" aho výlučne české, ale ie 
to vždy len :::lúčenina alebo asp01~ spoienie 
česhého a .mdetonemechého. Na to mai1í 
bývalí sudetsl·d Nemci po dlhom spolužití 

JARO SLAV 

Revanšizmus 
predsa len tok trochu prá<'O, nie? To sú teda 
"základy" - pravda, stoiace na piesku -
htorými so dá oslabiť všetho české a po
silniť vedomie súhmeňovcov o hultúrnei si
le, htorá ie zahliata v hodnotách minulosti 
a osudove zbavená vlastného národného 
označenia, musí si v rai hliesniť cestu cez 
inonárodné o~nočenie. 

Spelwlatív ne náidená metóda umožnila u· 
robiť " hritilw" deiín česhei hudby. Už dá"P
no bolo nemechým naci01wlistom lo"ňom v 
olw, že sa tolho česhých hudobní/wv v 
XVIII. storočí usadilo v rozličných lwltúr
nych centrách v Nemechu, />.de si získali 
vedúce postavenie. Už bývalí šovinistickí 
historici sa pokúšali falšovať shutočnosť tým, 
že skúmali nemechý pôvod niehtorých hu
dobníkov. Najznámeiším prípadom je tu 
J. V. Stamic, o čes/wm pôvode ktorého ne-

NIEKOĽKO POZNAMOK 

k otázkam našej hudobnej historiografie 
V októbroYom čí~lc časopisu Slovenská 

hudba uverejnil Ri chard H.ybarič člúnok pod 
názvom : "Súčasný sta,· a vy hliadky nášho 
hudobného dejepiscctva" (str. 424-428). 
T)·mto č lánkom chce autor ,·zbudiť záujem 
a rozvíriť diskusiu okolo problémov, týkajú
cich sa slovenskej hudobnej historiografie. 
Clánok prináša \'eľa zaujímav)•ch podneto,· 
a dot)·ka sa ,·iacer)·ch otázok, ktoré si zaslu
hujú pozomosť. Prv)·m problémom je otúz
ka prameiío,·. z ktor)·ch možno čerpať 
materiúl p ri spracúvaní hudobnohistorick)·ch 
prác, ich súsl!·eďovanje, evidencia, ochrana 
a vlastné spraco\'anic. V drul1ej časti i'lúnku 
je venovaná pozornosť vydávaniu veclcck)·ch 
publikácií, edičnej činnosti a špeciálnym 
problémom hudobného dejepisectva. Pova
žuje za \'hodné zaujať stanovisko k nad ho
den)m názorom, konkrétne k otázke písom
ných hudobných prameňov, t. j. archívnych 
dokumentov, hudobnín zachovaných v ruko
pisoch, prípadne tlačených, cľa lej teoretic
kých hudobn)·ch spisov, librie t, plagátov a -------
VANI CKÝ 

a naša hudba 
presvedčili ani fakty. Načo však namáhave 
pátrať ďalei. heď možno nadvia~ať na Kom
movu " metódu" a iednoducho si ~ameditovať 
o tom, že srdce ide vždy za hlasom pôvodu. 
Z mnohých preiavov našich emigrantov všah 
vieme, že práve srdce zostalo verne doma, 
v Cechách. Kommovou "metódott" možno 
práve tak ľahho a rýchlo vysvetliť úspechy 
W. A. Mo~arta v Prahe. Veď v rai to boli 
hlavne pra:Oslá Nemci, ktorí pochopili ieho 
genialittL a s otvorenou náručou ho v ítali: 
historické dolwmenty maiú však na to tro
chu odlišný ná~or. Dalšie nehoráznosti si 
podľa " metódy" možno domyslieť aho na 
bežiacom páse. 

Ah ie ľudové umenie naicitliveišou do
m énou národného preiavu , . tak to podľa 
Kommu neplatí o česhom ľudovom umení. 
Ani toto vrai nie je produhtom česlwi ná-

rôzneho knižného, spisového a dokumentač
ného materiálu, uschovávaného v našich 
archívoch. 
Podľa autora na Slovensku niet doposiaľ 

osobitnej inštitúcie, ktorá b y sa zvlášť za
oberala ochranou a archiváciou nôt. Na inom 
mieste svojho č lánku však priznáva, že v ar
clú voch (a v in)'ch inštit úciúch) sa hudob
n)·m pamiatkam venuje taká istá starostlivosť 
ako ostatnému materiálu. Domnie,·am sa, že 
s ieť štátnych i okresn)•ch archívov, ako aj. 
ich pobočiek - mestských archívov, je v 
súčasnosti na takej úrovni, že sú plne schop-, 
né bezpečne a spoľal1livo uschovávať nielen 
hudobné pamiatky, ale aj všetky písomné 
produkty, ktoré vznikli na našom území, 
najcennejšie rukopisy a spisový materiál, 
týkajúci sa politickej , hospodárskej a kultúr
nej činnosti niekoľkých storočí. Sústreďovať 
hudobné pamiatky b y nebolo najvhodn~jšie 
,·ie;cnie. Kritérium dôležitosti, ktoré . b y ur
čovalo, č i je potrebné tú alebo onú pamiatku 
sústrccliť do nejakého centra, b y bolo znač-------rodnei svoibytnosti, ale uha~uie na organic-
hú symbiózu s umením nemechým. Komma 
to dohumentuie na niekoľhých typichých 
príhladoch s v onhaišími podobnosťami. O 
obsah, o špecifichy čes/re črty výra~u a 
preiav u mu neide - veď to lwniec honcov 
reahčná folhloristilw ani nežiada, ba ani 
nepozná. U/w:::ttie to, prav da, tiež na hlboké 
nepochopenie problematihy národnosti. Ná
rodnosť - to vôbec nie ie ilustratívny popis, 
aho sa na to dív aiít reahční ideológovia. 
Každé nemarxistic/;é chápanie národnosti 
''edie ku shresleniu, nepravdám a monštru
ó~nosti. 

No nechaime už ro~bor ro~borom. Kom
mova vedeclié l>rédo prýšti z revanšistichý ch 
po~ícií: čo ie česhé, ie i sudetonemeché, to 
znamená, že na všetko české máme svoi 
nároh. Koľ/wl>.rát sme to už počuli! Tu nám 
vša/i prichádza na um iedna otá~lw: l>de 
ie tá búvalá nacionalistichá hrdosť o či.Hote 
rasy? Teraz sa im nehodí, teraz stí. načase 
zásnuby. Ale sňatok zo špelwlácie ie máme 
spoienie, ni/>.dy sa nev ydarí. Ceshá httdba 
zostane česhou hudbou i napriek stovhám 
podobných špekulácií a "s,~athových" po
núh, laoré iba dohumentuiú delírium tremens 
chorobného mozgu, .Ytrosl>.otavších síce, ale 
ešte vždy pomstychtiv ých revanšistov. 
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tle relativne. Problém úschovy všetkých hu
dobných pamiatok hy nebol a nemohol byť 
vyriešený do dôsledkov. Pokiaľ sa vyskylllú 
- a sa aj vyskytujú - hudobné celky celo
slovenského významu, ktot·é svojím vznikom 
a pôvodom presahujú rámec jednotlivých 
krajov, je ich umiestnenie v centrálnej inšti
túcii opodstatnené. Touto inštitúciou je Stát
ny slovenský ústredný arclúv. Vytvárať ne
jakú novú ustanovizeň, ktorá hy preberala 
a zdvojovala funkciu archívov, hy nebolo 
vhodné. Iná otázka je, či sústrediť alebo 
nesústrediť ostatné druhy hudobných pamia
tok (hudobné nástroje a pod.). Riešenie toh
to problému bude vecou ďalších účastníkov 
našej diskusie, najmä pracovnikov múzeí. 
Nakoniec i sám autor spomínaného článku 
zastáva zásadu (čo je nakoniec jediné správ
ne riešenie), aby fondy a zbierky regionál
neho charakteru ostali na tých miestach a 
v tých archívoch, kde provenienčne patria. 
Vyčleňovaním dôležitejších a významnejších 
dokumentov a ich prípadným premiestňova
nim hy sa nielen hrubo porušili archívne 
zásady, ale narobili hy sa i zbytočné zmät
ky. Takáto akcia hy neprospela ani archi
várom. a historikom, ale ani hudobným ved
com, pretože by nikdy n emohli považovať 
takúto zbierku za úplnú a kompletnú, od
hliadnuc od toho, že všetok archívny mate
riál, a teda i písomné hudobné pamiatky, je 
súčasťou jednotného štátneho archívneho 
fondu a jeho úschova a ochrana je zákoni
tými-opatreniami zverená archívnej sieti. 

Dalšou dôležitou otázkou, ktorá bola nad
hodená, je problém vyhľadávania, záchrany, 
konzervácie u evidovania archívneho hudob
ného materiálu, ktorý sa ešte nachádza roz
tratený po pivniciach, povalách, na chóroch 
kostolov a v iných priestoroch. Nie j e vinou 
archivárov, že sa tento materiál nedostal ta, 
kde patrí - do archívov. Pre takúto roz
siahlu akciu, ako · je delimitácia archívneho 
materiálu z knižníc, múzeí a z rôznych 
inštitúcii do archívov, robenie prieskumov 
a hľadanie ďalšieho archívneho materiálu, 
ktorý dosiaľ nie je známy a nie je mu po
skytnutá žiadna odborná ochrana, treba 
hodne porozumenia a ochoty jednotlivých 
inštitúcii, ako aj spolupráce his torikov, hu
dobných vedcov, archivárov, pracovníkov 
múzeí a knižníc. V tomto smere možno iha 
privítať a klndne hodnotiť podnety autora. 

Co sa týka podchytenia, úschovy a 
vlastnej ochrany pamiatok, archívne orgány 
podnikajú všetky kroky, aby pamiatky bolí 
vhodne a bezpečne uskladnené, v prípade 
potreby konzervované a potom sprístupnené 
bádateľom. Tak isto nie je možné, že by 
lll'clúvni pracovníci odmietli prevziať písom-
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né hudobné pamiatky. Všeobecne mozno 
konštatovať, že za súčasného stavu spraco
vanosti archívnych fondov nie je sledovanie 
hudobn)·ch archiválií veľkým problémom. 

K otázke \'zťahu hudobných p1miatok k 
jednotlivým fondom bude vhodné pozname
nať : Fondy vznikli písomnou produkciou 
určitých inštitúcií a tvoria vnútorne späté 
organické celky, ktoré nemožno rozbíjať. 
Pochopiteľne, že každý fond obsahuje mate
riál rôzneho druhu, hodnoty a tematiky. 
Nebolo by účelné umele rozčleňovať daný 
fond vzhľadom na to, že takéto delenie by 
holo relatívne neobmedzené, pretože koľko 
vedných odvetví, koľko tém, a koľko báda
teľov, toľko by bolo fondov, prípadne ich 
oddeleni a skupín. Preto nemožno mať ná
mietky proti tomu, aby aj hudobniny boli 
ponímané ako súčasť fondu inštitúcie, z čin
nosti ktorej vznildi. Keby sme aspo!'í teore
ticky pripustili eventualitu, že by boli všet
ky hudobné pamiatky vyčlenené od ostatné
ho arclúvneho materiálu, pri dôkladnom 
štúdiu hy v~dy bolo nutné venovať sa i skú
maniu archiválií, ktoré priamo s hudbou a 
hudobnou kultúrou nesúvisia, sú v nich vSak 
roztrúsené ojedinelé, no často významné 
zmienky. (Napr. pre stredoveké obdobie sú 
cenným prameňom, dokladajúcim život v 
mestách, mestské knihy. V nich sn kde-tu 
vyskytujú i zmienky, ktoré zaujmú pozor
nosť hudobných historikov. Z neskoršieho 
obdobia sú to napr. súpisy a inventáre teu
dá lnych panstiev, ktoré obsahujú cenné údaje 
o hudobných nástrojoch. Podobných príkla
dov by sa dalo uviesť i v iac.) 

Potreba centrálneho súpisu a výskumu 
hudobných pamiatok, o ktorej sa autor 
zmieľmje, je skutočne najsprávnejším rieše
ním a najväčšou úlohou, ktorá čaká našich 
hudobných historikov v súčasnom obdobi. 
Archívni pracovníci zaiste vyjdú v ústrety 
bádateľom, ktorí sledujú hudobné pamiatky. 
Slovenská arclúvna správa, ako i archívne 
oddelenie jednotlivých krajov, má k dispo
zicii tzv. evidenčné karty, na ktorých je 
podchytený všetok príslušný archívny mate
riá l. Pracovrúci, ktorí ·sa venujú prieskumu 
fondov, majú možnosť zistiť si tie fondy, 
ktoré ich z hudobného hľadiska zaujímajú, 
a študovať ich priamo v archívoch. 

Iha spoluprácou pracovníkov v arclúvoch 
a hudobných vedcov možno úspešne evido
vať a potom spracovať hudobný materiál 
uschovávaný v našich archívoch. Potom 
bude evidovanie prameňov, spracovávanie 
monografií a syntetických prác opreté o 
dobre sledovateľné a ľahko prístupné · hu
dobné pramene. 

Júli us Bartl 

• • • • • • • • • • ŠHV PO PRVOM ROKU 
Uplynul prvý rok činnosti Státneho hu

dobného vydavateľstva, ktoré vzniklo spoje
ním Gramofónových závodov, n. p., hudob
ného odboru pražského Státního nakladatel
ství krásné literatury, hudby a umení a hu
dobnej redakcie Slovenského vydavateľstv~ 
krásnej literatúry. V prvom roku sa nove 
vydavateľstvo sfo~o':alo, ~útorne, upev
nilo a získalo prve skusenostr z novych fo
riem a moznosti spolupráce medzi edíciou 
hudobnín a hudobnej literatúry na jednej 
strane a edíciou gramofónových dosiek na 
strane druhej. Bolo by pravda ešte predčasné 
robiť ďalekosiahle uzávery o tom, ako sa 
no,·á organižácia edičnej činnosti osvedčila, 
no určité pozitívne výsledky sú nesporné 
a tie možno analyzovať najmä z hľadiska 
terajších a budúcich úloh Stá tneho hudob
ného vydavateľstva. 

Ak sa zameriame na edičnú činnosť na 
poli hudobnín a hudobnej literatúry, ktorá 
tvorí ťažisko práce slovenskej pobočky Stát
neho hudobného vydavateľstva, môžeme 
výsledky uplynulého roku hodnotiť kladne. 
Vydavateľstvo v roku 1961 prekročilo edič
ný plán a dosiahlo podstatné zvýšenie _pre
daja hudobnín. Edičný plán bol prrtom . 
zostavený tak, že v popredí' stá li kultúrno
politické úlohy vydavateľstva a zvýšenie 
predaja sa uskutočnilo len na základe ini
ciatívy samotného vydavateľstva. Obe spo
menuté skutočnosti hy sa mali stať charak
teristickými pre ďalší rozvoj hudobnovyda
vateľskej činnosti pobočky Státneho hudob
ného vydavateľstva. Táto činnosť však ne
prebieha bez problémov a ťažkosti .• J akofko 
jej dosah takmer na všetky oblasti nášho 
hudobného života je nemalý, pokúsime sa 
o ne zainteresovať a j širšiu verejnosť . Prv 
však ešte niekoľko slov konkrétnejšie o 
výsledkoch uplynulého roku - problémy sa 
najvýraznejšie prejavia vtedy, keď sa vecne 
hovorí o doterajších výsledkoch . 

J ednou z hlavn)•ch úloh vydavateľstva 
je zverejtiovanie vrcholných diel našich skla
dateľov. V poslednom čase sa vyjasnil vzťal1 
vydavateľstva a Slovenského hudobného 
fondu v tom, že SHV sa orientuje napna 
na vydávanie študijných partitúr symfonic
kej hudby a najlepších skladieb komorných, 
kde sa usiluje o dosiahnutie dohody o ko
edícii príslušných skladieb s niektorým vý
znárnným zahraničným hudobným vydava-

tefstvom. V roku 1960 takto vyšli partitúry 
Cikkerových Spomienok a Ferenczyho Sere
nády (koedicia s Bärenreiter-Verlag Kassel
Basel- New York- London), druhé (!) vyda
nie klavírneho výťahu Krútňavy (koedícia 
s VEB Deutscher Verlag fiir Musik Leipzig 
:i Alkor-Edition Kassel) n Moyzesove sbory 
Ci organy hrajú (Bärenreiter-Verlag). Už 
v tomto roku sa táto činnosť rozvíja na 
širšej báze - novými partnermi SHV 'sú 
Státne hudobné vydavateľstvo Muzgiz v 
Moskve, Zenemúkiadó v Budapešti a firma 
Boosey & Hawkes New York. · 
Veľmi cenné výsledky prinieslo úsilie SHV 

prispieť čo najvšestrannejšie k dôstojným 
oslavám 40. výročia založenia ' KSC. Piesňo
vý album Rodnej strane, zbierka shorov)•ch 
úprav piesní revolučného hnutia E j, hor sa 
sveta proletári a vynikajúco zostavený spev
nik piesní medzinárodného robotníckeho 
hnutia S červenou zástavou vpred, mali veľ
ký ohlas vo verejnosti. K 40. výročiu vyšla 
aj študijná partitúra Moyzesovej Baladickej 
kantáty. Spomenúť treba aj vydanie Kardo
šovej Hrdinskej balady, jedného z vréholov 
našej hudby v posledných rokoch. Krásne 
upravený prvý diel Slovenského spevníka 
zaslúžilého umelca prof. Karola Plicku si 
akiste ziska nemenšiu obľubu ako jeho kla
sická fotografická zbierka Slovensko. · 

'ľažisko edičnej činnosti SHV je vo vy
dávaní pedagogickej a inštruktivnej liudby. 
Prudko sa rozrastajúca sieť ľudových škôl 
umenia znamená ustavične sa zvyšujúci do
pyt po základnej pedagogickej literatúre i 
po vhodn)•ch prednesových skladbách. Vy
davateľstvo sa usiluje spÚiať tieto požiadav
ky jednak reedíciami, resp. novými kvalit
nejšími vydaniami litera túry, predpísanej 
osnovami a postupným rozširovaním pred
nesového repertoáru. Už dnes možno pove
dať, že minuloročné prednesové novinky 
sa ujali a potvrdili správnosť snahy vyda
vateľstva vydávať hudobne cenné, pedago
gicky primerané tituly (v minulosti vydané 
zbierky neraz napriek zámeru autora ne
zodpovedali svojmu poslaniu pre prílišnú ná
ročnosť) . Napriek tomu však práve na úseku 
vydávania literatúry pre mládež, študujúcu 
hudbu, sú najvážnejšie nedostatky. Odhliad
nuc od neinformovanosti verejnosti a samot
ných hudobných pedagógov o tom, čo vyšlo 
a je na trhu (na vine je najmä zlá, presnejšie 



takmer neexistujúca distribúcia hudobnín na 
vidieku), hlavným problémom je nedostatok 
papiera, ktor)' núti v~'davateľstvo rozdeliť 
pridelenú kvótu tak, aby mohli byť vydané 
momentálne najpotrebnejšie tituly i za ce
nu toho, že sa t)-m odstrán i ich nedostatok 
len na veľmi krátky čas a neuplynie ani 
jeden školsk)' rok bez toho, že by niektoré 
dôležité pedagogické dielo, predpísané osno
vami, ncch)'balo. Státne hudobné vydava
teľstvo chce túto nepriaznivú situáciu aspoň 
čiastočne zlepšiť prchfbením koordinácie me
dzi českou a slovenskou edíciou, ako aj 
zdokonalením vlastnej evidencie pohybu 
zásob hudobnín na tomto úseku, umožr'\ujú
cej operatívne prispôsobovanie edičných plá
nov skutočnej potrebe. Podstatné zlepšenie 
však závisí od zvýšenia dotácie papiera. -
Edícia pedagogickej literatúry m á však aj 
svoje vnútorné problémy, sth.;siace s kvali
tou jednotlivých titulov (výber skladieb, 
úprava, revízie a pod.), s ich účelnosťou a 
aktuálnosťou atď. Práci vydavateľstva na 
tomto úseku by veľmi prospel sústavný zá
ujem verejnosti, najmä hudobných pedagó
gov, o každý nový titul. Vecné prinomienky 
môžu podstatne ovplyvniť úsilie SHV o zvý
šenie kvality hudobnopedagogickej litera
túry. Verejnosť by sa taktiež mala vyjadr·o
vať k celkovému zameraniu edičnej politiky 
Státneho hudobného vydavateľstva, preja
vujúcej sa v edičných plánoch. Teraz sa 
rozpracuje plán na obdobie do konca tretej 
päťročnice. S návrhom tohto plánu sa bude 
môcť verejnosť podrobne oboznámiť a takto 
ziska príležitosť svojimi návrhmi a pripo
mienkami pomôcť vydavateľstvu čo najlepšie 
plniť jeho práve v súčasnosti také význam
né poslanie. 

Bol to v neposlednom rade vplyv širokej 
verejnosti, čo v minulom roku viedol vyda
vateľstvo k opatreniam, ktoré v)'ľazne zlep
šili kvalitu publikácií tanečnej a zábavnej 
hudby. Zlepšil sa výber slovenských noviniek 
(zásluhou koordinačnej komisie, pracujúcej 
na základe iniciativy SHV), v)' tvarná úpra
va a obsah jednotliVých titulov (zaraďova
nie úspešných českých i zahraničných ta
nečných piesní), no e~te stále trvá situácia, 
že rozhlas, ktor)' je hlavným nástrojom ší
renia tanečnej hudby, úsilie vyda,·ateľstva 
a koordinačnej komisie (napriek tomu, že 
jeho zástupcovia sa zúčastr'íujú j ej činnosti) 
bojkotuje. Nepriaznivý dojem verejnosti o 
slovenskej tanečnej piesni a minimálny do
sah vážnych snažení o nápravu sa preto ne
menia napriek tomu, že skutočný stav nie 
je tak~· smutný. Treba dúfať, že sa v dohľad
nom čase dožijeme nápravy, po ktorej vo
lajú široké kruhy milovníkov dobrej (ale 
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- len dobrej) tanečnej piesne. Kredit slo
venskej tanc<'nej piesne veľmi poklesol a 
bude tr·eba veľkého úsilia - a najmä vyni
kajúcich, v tipných a kvalitne interpretova
n)·ch piesní, áby sa dosiahla náprava. Vy
davateľstvo, t~-m viac, že má na starosti 
nielen notovú, ale aj gramofónovú edíciu, 
chce v tomto smere vykonať čo najviac, ne
smie však zostať izolované. 

Státne hudobné Yydavateľstvo venuje ne
malú pozornosť aj propagácii spoločenských 
piesní. Edícia Piesne našich dní v minulom 
roku pružne zverejr'\ovala nové aktuálne 
piesne domácich i zahraničn~·ch autorov, pú
tala svojou príťažlivou úpravou a prístup
nou cenou. Aj vďaka tejto edícii začína sa 
opäť rozvíjať tvorba nov~'ch spoločenských 
piesní. Aj na tomto úseku však zostáva 
hlavným problémom zvýšenie umeleckej 
kvality piesňovej tvorby. 

Knižná edícia Státneho hudobného vyda
vateľstva priniesla v minulom rok-u mono
g-rafiu anglického muzikológ-a a komponistu 
Humphreya Searlea o hudbe Františka Lisz
ta a prvý zväzok popularizačnej práce Pre
mysla Pražáka Osobnosti českej hudby 
(ďalšie dva tituly, Kresánkova monografia 
o národnom umelcovi Eugenovi Suchoiíovi 
a Torniusov životopisný román o Wolfgan
govi Amadeovi Mozartovi vvšli v dôsledku 
delimitácie m edzi SVKL a SHV v Sloven
skom vydavateľstve krásnej literatúry). 
Vzhľadom k potrebám estetickej výchovy a 
k veľkému záujmu o hudobnú literatúru je 
to málo. J e nesporné, že vydávanie hudobnej 
literatúry na Slovensku sa musí väčšmi roz
vinúť - nové, perspektívne plány SHV 
vychádzajú z tejto nutnosti, predpokladajú 
však aj skvalitnenie pôvodnej slovenskej 
hudobnopublicistickej a muzikologickej tvor
by. jej priblíženie k aktuálnym otázkam po
pularizácie hudobného umenia. V tomto 
smere mít byť orientovan;í nová séria pre
hľadných, pútavo písaných profilov najväč
ších majstrov svetovej hudby, ktorá začne 
vychádzať v budúcom roku. Ráta sa aj 
s vydaním základn),ch príručkových a náu
kových diel, tvoriacich fundament knižnice 
každého milovníka hudby (dejiny hudby, 
všeobecná náuka o hudbe, náuka o hudob
ných formách atď.) . 

Plány Státneho hudobného vydavateľstva 
pre najbližšie roky m ajú za cieľ popri usta
vičnom obohacovaní knižného trhu o nové, 
potrebné a príťažlivé tituly aj ustavičné zvy
šovanie kvality ich tlačiarenského vyhoto
venia a maximálne pribllženie potrebám 
rastúcej obec záujemcov o hudobné umenie. 
V tomto úsilí naráža vydavateľstvo na vá~ 
ne, doteraz neprekonané a neprekonateľné 
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(?} prekážky. Napriek uzneseniu úV KSC 

0 
dobudovaní polygrafickej základne na 

SloYensku neexistuje na SlovensKu ani jecl
na t lačiarCI'í orientovaná na výrobu hudob
nín a schopná zabezpečiť ich kvalitné spra
co,·anie. Keďže doterajšia situácia bola ne
udr.lateľná, riešilo SHV situáciu ad hoc tým, 
že presunulo výrobu hudobnín do vynikajú
co pracujúceho pražského závodu Polygrafia 
3. Toto opatrenie zrejme nebude môcť byť 
trvalé, nakofko sa ráta so zvýšením edičnej 
činnosti pražského ústredia SHV, čím sa na
plní kapacita Polygrafie 3. J e preto nanaj
' -'·š časoYé začať s plnením záväzn)·ch uzne
s;ní a vytvoriť i v niektorej slovenskej 
tlačiarni podmienky pre kvalitnú výrobu 
hudobnín. 

Problém distribúcie hudobnín je azda ešte 
akútnejší. Na rozdiel od českých zemí na 
Slovensku sieť špecializovaných, resp. polo
špecia1izoyan)·ch predajní hudobnín prak
ticky neexistuje (dve predajne v Bratislave 
a jedna pološpeeializovaná v Košiciach). 
Jedn)m z argumentov pre vytvorenie Stál
neho hudobného vydavateľstva bola mož-· 

nosť vybudovať z existujúcich predajní gra
m ofónov)•ch dosiek aj predajne hudobnín. 
Tento preclpoklad sa napriek istým nábe
hom nerealizoval, ba odčlenením predajní 
gramafónových dosák od SHV sa vynorilo 
nebezpečie zhoršenia situácie aj v doteraz 
veľmi pružne a úspešne fungujúcej distribú
cii gramafónových platní. Za terajšieho sta
vu možno nápravu čakať jedine v rámci 
krajských podnikov Slovenskej knihy, ak 
tieto konečne začnú venovať pozornosť aj 
distribúcii hudobnín. Ich doterajšia činnosť 
potrebám a možnostiam šírenia hudobnej 
kultúry prostredníctvom notových a kniž
ných publikácií nezodpovedá. 

V komplexe -našej hudobnej kultúry pred
stavuje edičná činnosť Státneho hudobného 
vydavateľstva iba jedno z mnohých jej 
odvetví, no tým, že sa v ňom spája vydá
vanie hudobnín a gramafónových dosák, je 
jeho podiel na rozvíjaní hudobnej kultúry 
nemalý. Zasluhuje si preto sústavnú pozor
nosť a pomoc od širokého okruhu milovníkov 
hudby. 

Ladidav Mokrý 

ÚSPEŠNÝ 
RIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUII DON JUAN 
• W. A. Mozart: DON JUAN • SND 

Poslednou, a to úspešnou premiérou opery 
SND v minulom roku bolo predstavenie Mo
zartovho Dona J uana. O výnimočných hod
notách diela, ktoré patrí medzí skvosty sve
tovej opemej literatúry, netreba sa šíriť, 
preto by sme chceli venovať niekoľko pozná
mok výkonom účinkujúcich umelcov, ako 
aj niektorým problémom, ktoré predstavenie 
Dona Juana prináša alebo na ktoré pouka
zuje. 

Samotné predstavenie patrí medzi naj
lepšie, aké sme v minuloročnej sezóne mohli 
na scéne opery vidieť. Azda najväčším kla
dom inscenácie je vynikajúca scéna zaslú
žilého umelca Františka Trôstera a do nej 
výborne zapadajúce kostýmy Oľgy Filipio
yej. Vlastná scéna využíva kontrast čiernej 
a bielej farby. Jednotlivé plošné riešenia 
zasa využívajú kontrast medzi hranami a 
oblinami. Na scéne niet zbytočného balastu 
a temer krajná neutralizácia prostredia, do
siahnutá takýmto riešenim, umožňuje, aby 

• Bratislava • December 1961 • 

všetky pohyby a gestá speváka-herca boli 
(pri zachovaní patričnej miery štylizácie) 
v súlade s celkovou režijnou koncepciou a 
v plnej miere funkčné. Je len samozrejmé, 
že nároky kladené na herecký výkon sú 
zvýšené. 

Režijná koncepcia Karola Jerneka správ
ne vystihuje myšlienkovú podstatu diela. 
J ernek pevnou rukou vedie jednotlivých 
účinkujúcich tak, aby celé dielo malo vzo
stupnú tendenciu, dobre využíva priestor, 
ktorý mu umožňuje scénické riešenie, je 
však pravda, že prevažnú časť akcií nechá
va vyznieť na rampe, nepochybne pod vply
vom koncertantnosti tejto opery. Skvelé je 
riešenie záverečných obrazov, kde komtú
rovho ducha J ernek neuvedie na scénu, a 
tak dá jeho postave vskutku nadzemskú 
vznešenosť. Závažným režijným činom je 
prevedenie záverečného sexteta. Tento ex
periment sa však Jemekovi .nie celkom 
vydaril. Vrcholom je nepochybne Juanov 
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skon, ktorý je aktom spravodlivosti. ie ide
ovým vyznením diela a záverečné sexteto, 
ktoré sa dosť oprávnene neuvádza, je zo 
strany autora ústupkom dpbovej konvencii. 
Hudobné kvality sexteta ·sú naozaj výni
močné, lenže ku vzťahu k predchádzajúce
mu dramaturgickému plánu diela nepovedia 
iba lo, že je koniec komédie a ka~dému 
sa dostalo, čo mu patrí. Režijným nedostat
kom záveru j e, že stratou priestoru na ~cé
ne umiestilUje Jernek účinkujúcich na ram
pu, až má divák dojem, akoby sa herci prišli 
trochu skôr než treba ukloniť. 

Z uvedeného vyplýva, že režijná koncep
cia diela stojí a padá s výkonom jednotli
v)'ch predstaviteľov, ale najmä s výkonom 
hlavného predstaviteľa. Táto. skutočnosť sa 
markantne-prejavuje pri zrovnaní výkonov 
dvoch hlavných predstaviteľov: llohuša Ha
náka a Juraja Wiedermanna. Hanák skvele 
vystihuje základné charakterové črty Dona 
Juana. Je skeptický, zlomyseľný a panovač
ný, vedomý si svo.jho postavenia. ·Ako ľud
ský typ je iste Juan odsúdeniahodný, v 
istom zmysle je však charakterný, najmä 
v momente, keď v poslednej scéne berie na 
seba plnú zodpovednosť za svoje činy. Z 
toho vyplýva, že každý Juanov skutok je 
domysleným činom, uskutočneným zámerne. 
Všetky tieto charakterové vlastnosti sa Ha
nákovi podarilo stvárniť skutočne nevšed
ným spôsobom. Jeho Juanovi nechýba ani 
jedna zo spomenutých vlastnosti, je okrem 
toho elegantný, vedomý si svojho počínania, 
náležite agresívny v scénach, vyjadrujúcich 
jeho vzťah k ženám, a nakoniec s plnou 
zodpovednosťou prijíma ortiel, ktorým je 
zatratený. Hanákov Don Juan, to bol herec
ký a spevácky koncert, výkon, aký sme na 
našej scéne už dávno nevideli. Výkon Juraja 
Wiedermanna, hoci patrí medzi jeho naj
lepšie, trpí nedomyslenosťou spomenutých 
skutočností. Wiedermann sám viac kome
diálny typ sa necháva priveľmi zviesť Le
porellom Gejzu Zelenaya, a tak neraz upadá 
do polohy ľahtikárskeho typu, ktorý sice 
prekypuje životnosťou, pohyblivosťou a vti
pom, stáva sa však nevážnym. Ani veľmi 
dobrý Wiedermannov záver nestačí už na
praviť predchádzajúce nedomyslenosti. Ju
anovho partnera LeporeUa stvárľlujú do 
značnej miery rovnocenne Juraj Martvoľí a 
Gejza Zelenay. Napriek tomu, že Martvo. 
ňovmu naturelu táto úloha nie práve najlep
šie "sedí", možno jeho spevácky i herecký 
výkon označiť za veľmi dobrý. Naproti tomu 
Zelenay má všetky predpoklady túto úlohu 
dobre stvárniť a treba priznať, že LeporeUo 
patrí medzi jeho najlepšie postavy. Postava 
Donny Anny bola zverená Margite Cesá-

50 

nyiovej a Oľge Hanákovej. éesányiovä sa 
opäť zaskvela v úlohe, ktorá jej veľmi dobre 
vyhovuje. Je vznešená, dôstojná, hrdin~ky 
nesie údel osudu a aktívne napomáha spra
vodlivosť. Je to skutočná Donna Anna. Hla
sové dispozície ju na túto úlohu priam 
predurčujú. Oľga Hanáková uprednostúuje 
predovšetkým lyrické stránky postavy. Pátos 
jej nie je vlastný. A hlasové predpoklady 
Hanákovú predurčujú na úlohy iného typu, 
a nie na úlohy písané pre dramatický soprán. 
Treba povedať, že obsadenie tejto úlohy 
Oľgou Hanákovou bolo značným omylom. 
Dalším omylom bolo obsadenie úlohy Dona 
Ottávia Alexandrom Baránkom. Hlasové i 
herecké dispozície Alexandra Baránka ·nie 
sú také, aby mohol túto náročnú úlohu 
zvládnuť. V jeho podaní sa Don Ottávio 
stáva viac-menej bezvýznamnou postavou, 
ktorá do vi-voja drámy temer ani nezasiahne. 
A predsa je práve úloha Dona Ottávia pre 
celkové vyznenie diela nesmierne dôle~itá. 
Ottávio je najvýraznejším predstaviteľom 
svetskej spravodlivosti, pretože výkon spra
vodlivosti je zverený komtúrovmu duchovi, 
Je teda posunutý do sféry nadzemskej. úlo
hou Dona Ottávia je napomáhať túto tresta
júcu spravodlivosť. J e len samozrejmé, že 
celá koncepcia predstavenia je t)-rn vážne 
naštrbená. Úloha Donny Elvíry bola zverená 

-Anne Peňaškovej, mladej speváčke, ktorá 
v poslednom čase ide z premiéry do pre
miéry, od vystúpenia k vystúpeniu. Jej 
výkon, hoci dobrý, predsa niesol . stopy 
nedostatočného vyrovp.ania sa s mozartov
ským štýlom, ale pôsobil najmä dojmom 
únavy. Ak pripomenieme zatiaľ ešte malú 
hereckú škálu speváčky, naskytá sa otázka, 
či by vedenie opery nemalo radšej dbať, 
aby talentované mladé kádre nešli od pred
stavenia k predstaveniu, ale aby si radšej 
doplňali - vzdelanie, ktoré je pre umeleckú 
dráhu také nevyhnutné. Príjemným prekva
pením bol výkon Alžbety Svobodovej v 
úlohe Zerliny. Svobodová túto úlohu zvlád
la s náležitou ľahkosťou. Veľkou prednosťou 
jej speváckeho výkonu bola jasná a zreteľná 
artikulácia, ako aj ľahkosť v narábaní s hla~ 
som. Partnermi jej boli Stanislav Beňačka 
a Boris Simanovský. Z tejto dvojice si za
slúži pozornosť výkon Stanislava Beňačku, 
ktorý vytvoril postavu Masetta ako prostého, 
trochu naivného, a le cítiaceho sedliaka, ne
schopného pretvárky a dôsledného práve tak 
v sympatiách, ako aj v nenávisti. Naproti 
tomu výkon Borisa Simanovského bol hla
sove i herecky slabý. Úloha komtúra, hoci 
rozsahom nie veľká, je nesmierne náročná 
a pre vyznenie diela temer rozhodujúca. 
Opäť bola zverená dvom spevákom,-Jánovi 

l-tadrabovi a Ondrejovi Maiachovskému. _tJ 
oboch sme boli svedkami dobrého výkonu 
najmä v závere, kde hlasový prejav oboch 
spevákov pôsobí náležite vznešene. 

Dalším kladom predstavenia bolo dobré 
naštudovanie ensemblových a sborových 
scén, ktoré zneli vyrovnane a kultivovane: 
Tiež zaangažovanie baletu bolo vhodné a 
najmä predvedenie menuetu v prvom dejstve 
bolo veľmi vydarené. O to slabšia však bola 
súhra medzi orchestrom a scénou, kde naj
mä v jednotlivých miestach záveru prvého 
dejstva dochádzalo až k trápnym kolíziám. 
Dirigentovi predstavenia Gerhardovi Auerovi 
sa nie vždy podarilo udržať vedenie pred
stavenia pevne v rukách. Okrem toho treba 
povedať, že hoci celkový dojem z hudobného 
naštudovania bol dobrý, detaily a j ednotlivé 
tempá trpia neujasnenou predstavou dirigen
ta, práve tak je veľmi ťažké chcieť hovoriť 
o zvládnuti toho, čomu hovoríme "mozar
tovský štýl". 

Výkon orchestra hol opäť iba priemerný. 
To, čo orchester produkuje, je na úrovni, 
o ktorej sa hovorí "odohrali to". Orchestru 
chýba, pochopiteľne nie v elementárnom 
zmysle, súhra. Jednotlivé nástrojové skupi
ny nie sú zvukove vyvážené a tónová kul
túra tiež nie je silnou stránkou telesa. Tu 
je však treba poznamenať, že kritika vý
konu by bola nemieslna, ak by sme nepou
kázali na príčiny, pre ktoré orchester ne
podáva výkony, aké od neho právom poža
dujeme. Situácia v orchestri SND je vskut
ku nezávideniahodná, pretože tento žije, 
lepšie povedané živorí na "priazni" externých 
spolupracovníkov, ktorých je asi tretina. 
SND je reprezentačnou slovenskou scénou, 
a to je vážny dôvod, aby sa zodpovedné 
miesta touto situáciou zaoberali a vyvodili si 
z nej príslušné opatrenia. 

Pri tejto príležitosti si nemôžeme odpustiť 
ešte dve poznámky na okraj tohto, ale aj 
ostatných predstavení. Prvá: nenašlo by sa 
v Bratislave čembalo aspoň na Mozartove 
diela? Plný a hutný zvuk klavíra nesporne 
veľmi ublízil recitatívom a zotrel veľa z ich 
veľkého pôvabu. Druhá: je naozaj potrebné, 
aby orchestrálni hráči hrali na mimopremié
rových predstaveniach v rozmanitých, Ja
ŕebne inak veľmi zaujímavo zladených úbo· 
ŕoch? Myslíme si, že by predsa len bolo 
správnejšie uvažovať o zakúpení čiernych 
úborov na bežné predstavenia (veď divadlo 
má aj nejakú spoločenskovýchovnú úlohu). 

Záverom chceme ešte zdôrazniť, že pred
stavenie, hoci malo veľa drobných i závaž
nejších nedostatkov, bolo dobré. Avšak prá
ve skutočnosť, že bolo dobré, signalizuje, že 
už nie je možné spokojiť sa s dosialuiutou 

dobrou lirovňou, pri ktorej sú rôzne chyby 
a chybičky oveľa výraznejšie. Je potrebné 
vymaniť sa z provinčnosti , ktorá začína u 
nás prekvitať a markantne sa práve preja
vuje na povrchnosti, s akou sa k práci, tej 
drobnej a úmornej práci na detailoch pri
stupuje. Všetkým nám leží na srdci úroveň 
našej opery, a preto si myslíme, že pre ďalšie 
obdobie jej činnosti je najdôležitejšou úlohou 
zbaviť sa nedostatkov, ktoré na dobrej scéne 
naozaj nemajú miesta. 

-ip-

•••••••••••••••••••• 

, 
Uspešnó premiéra 

DETSKÉHO 
BA.LETU 
VSND 

Otázka detských predstavení v SND sa 
stáva čoraz naliehavejšou. Baletné umenie, 
ki.oré sa u · nás teši veľkej obľube, je pre 
deti stále príťažlivejšie. Rady vidia rytmický 
pohyb, krásne kostýmy a najmä baletné 
tance. 

I keď je baletný repertoár SND dosť lio
hatý, predsa len donedávna neobsahoval 
okrem Cajkovského "Luskáčika", Prokofie
vovho "Kamenného kvietku" . a obsahove 
zastaralých Nedbalovi'ch baletov vyhovujúce 
predstavenia pre našu mládež. , 

Uvedením celoštátnej premiéry Morozo
vovho baletu "Doktor Jajbolí" urobila dra
maturgia SND úspešný krok pri vytváraní 
detských predstavení s výchovnou a realistic
kou tematikou. 

Spisovateľ Abolimov zozbieral rozprávky 
Cukovského o živote a príbehoch doktora 
Jajbolí a napísal na melodickú Morozovovu 
hudbu milé a poučné libreto. 

Dej baletu ukazuje obetavú prácu lekára;
jeho srdečný vzťah k zvieratkám ho zavie
dol až do Afriky, kde vyliečil choré opičky. 
Na ceste loď ou ho sprevádzali verné zvie
ratká a napriek zákazu a j neposlušné deti 



Titulné úlohy baletu Doktor Jajboll vytvorili (zľava) G. Herényiová (Váňa), J. Zajko (Doktor Jajboll) 
a T. B!Judové. (Té.ňa) Foto: J. Herec 

Táňa s Váňom. Doktora prepadli ľudožrúti, 
zvieratká ho vyslobodili a všetci sa napokon 
šťastne vrátili domov. 

Príbeh, v ktorom vystupujú ľudia a zv ie
ratká, kladie zvýšené požiadavky na pohybo
vú odlišnosť jednotlivých postáv. To sa cho
reograike Marilene Tóthovej v plnej miere 
podarilo. ' Nezabudla ani na režijne účinné 
detaily, }ttoré robia predstavenie zábavným 
a pre deJi poučným a zrozumiteľným. 

Rozkošné scénky Táne s Váňom, vtipné 
šanténie ľudožrútov a obsahove výrazné tan
ce zvierat upútali nielen deti, ale aj dospe
lých. Je~ine .scéna s opicami v druhom dej
stve mohla byť pohybove príznačnej šia. Cho
reografka plne využila i ľubozvučnú Moro
?.ovo:VU hudbu a orchester ju pod taktovkou 
Adolfa Vykydala dobre predniesol. Kostýmy 
Ireny Schanerovej zapadli do deja a tiež sa 
pričinili o zrozumiteľnosť predstavenia. Cel
kove dobrej výprave Pavla Gábora treba 
vyčítať priveľké lebky v kuchyni ľudožrútov, 
ktoré nepôsobia dobre na deti. Namiesto 
rebríkov v džungli sa· mohli použiť skôr ko
náre stromov, ktoré by vytvárali hodnover-. 
nejšie prostredie. 

Postavu doktora Jajbolí úspešne stvárnil 
Jozef Zajko, ktorý si svojím hereckým vý
konom získal sympatie detí. Nezbednú dvo
jicu detí Táňu a Váňu celkom prirodzene 
zatancovali naše popredné sólistky Trúda 
Boudová a Gusta Herényiová. Ich herecké 
umenie v t)•chto úlohách si zasluhuje uzna
nie. 

O ďalšie početné úlohy sa rozdelili takmer 
všetci členovia baletného súboru, ktorí ich 
predviedli so snahou čo najviac ich priblížiť 
deťom. To sa im aj podarilo, či už gracióznej 
lastovičke (Alexandra Sabovčíková) , prefí
kanej líške (FJorentína Lojeková), opičke 
Ciči (Tibor Beňo), pyšnému kohútovi (La
dislav Lejko), vernému psíkovi (Adam Ki
jevský) , alebo mačke (Alica Oppenheime-
rová) a všetkým ostatným. · 

Premiéra baletu "Doktor Jajbolí" ukázala 
vrúcny vzťah baletných umelcov SND k 
našim najmenším. Najväčším ich zadosťuči
nením bolo, že malí diváci sa s predstave- . 
uím neradi lúčili. Zaiste budú naň dlho 
spomínať. 

Eva Jaczová 

z koncertov SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE 
Decembrový abonentný cyklus začal or· 

chester ·Slovenskej filharmónie v dtloch 30. 
novembra a 1. decembra pod taktovkou 
I:udovíta Rajtra. 

úvodom odznela známa koncertná ouver· 
túra V prírode", op. 91, od A. Dvoi'áka. 
Umel~ckému naturelu dirigenta bolo dielo 
veľmi blízke, čím do ky tice svojich vyda
rených interpretácií z tvorby Dvo!·áka vlo
žil ďalší úspešný príspevok. 

Po viacročnej prestávke odznela na pódiu 
Slovenskej filharmónie opäť "Baladická sui
ta", op. 9, národného umelca Eugena Su
choňa. Dr. Rajter - nadšený tlmočník Su
choríových skladieb, z ktorých viaceré diri
govával na premiérach - pristupoval ku 
vzrušenej baladičnosti, živelnému tempera
mentu, vtesnanému do železnej logiky for
málnej v)•stavby, z pozície zrelého ume~ca 
s trochu priveľkou dávkou kultivovanosti a 
vyváženého dramatizmu. I pomerne vyrov
nanému, elegicky ladenému charakteru 2. 
časti chýbala intenzívejšia kantabilita a 
vrúcnosť. Pre dirigenta také príznačné úsilie 
- nepreexponovať výraz - sa úspešne uplat
nilo najmä pri interpretácii 3. časti suity 
(Allegro moho). 

Na záver koncertu odzneli vkusne poda
né známe Kodályove "Tance z Marosszé
ku". 

Na koncerte spoluúčinkoval aj belgický 
pianista Alex de Vries ako interpret sólo
vého partu Chačaturianovho klavírneho kon
certu Des dur. De Vries je typ zrelého, vy
rovnaného interpreta so značnou dávkou 
inteligencie, ktorá mu však nebráni výrazne 
zapojiť (pravda, v primeraných medziach) 
do podania i emocionálnu zlozku. Klavír 
znie belgickému pianistovi zvučne, kovo·.-o, 
nie však prihrubo vďaka ideálne uvoľne
nému hraciemu aparátu. Jeho zvuk dominu
je vždy nad sprevádzajúcim orchestrom. 
Záverečný koncert v rámci "Mesiaca 

československo-sovietskeho priateľstva" diri
goval 7. a 8. decembra arménsky dirigent 
Ognn Durjan, šéf Státneho symfonického 
orchestra Annénskej SSR v Jerevane. 

Bezmála 40-ročný umelec zaujal predo
všetk)'IIl svojou úspornou dirigentskou tech
nikou, mimoriadne citlivou hudobnosťou, 
vnútorne napätým dynamizmom, logickou 
koncepciou a miestami priam démonicky 
vzrušeným pátosom. Durjanovo gesto je 
nanajvýš striedme a úsporné. Divákovi ne
vdojak vnucuje dojem, že umelec orchester 
rozohní, privedie do príslušnej nálady, a 

potom už len sotva znateľnými gestami dáva 
jednotliv)·m skupinám či nástrojom nástu
py. Tento spôsob dirigentskej práce bol 
úspešnejsí v úsekoch, ktoré museli nevyhnut
ne zotrvávať na hladine jedného, vyrovna
ného tempa (III. časť symfónie). Pri gra
dáciách, pre Sostakovičovu hudbu takých 
príznačných, musel sa Durjan i v gestách 
plne zapojiť do vybudovania pôsobivej Jy
namickej línie, čím strhol orchester ku sku
točne plnokrvnému výkonu. 

Úvodom odznela predohra k opere Ri
charda vVagnera "Majstri speváci norim
berskí", na ktorej arménsky hosť úspešne 
vyzdvihol jej slávnostný, monumentálny 
ráz. 

Najlepšie možnosti pre uplatnenie svojho 
svojrázneho talentu mal arménskv umelec 
nesporne v V. symfónii d mol, 47. dielo Dmi
trija Sostakoviča. Mužná tvrdosf, odhodla
nosť, grandióznosť dramatizmu symfonické
ho rozvíjania myšlienok, grotesknosť a pre
gnantnosť scherza, pr~am bachovs.ká vyrov
nanosť rozľahlého larga, ako i optimistické, 
ry tmicky pregnantné finále s . veľkolepou 
gradiáciou v kóde, našli v Durjanovi povo· 
laného tlmočníka. · · 

Sovietsky huslista Rafael Sobolevskij, Ian-

Beioický klavirista Alex de Vriés s dirigentom 
I:udovltom Rajterom Foto: J . Herec 
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reát IJiedZinárodnej SÚfa,Že ;hus]"jstQV a kJa- ·. 
viristôv· o.· cei:m 'kráľovnej." Alžbety v- Bri1-; 
seli (1953), vystúpil ako sólista v Koncerte 
pre husle a ·orchester D dur, op. 77, J. 
Brahmsa. Jeho hru charakterizoval značný 
technický fond, plný, sýty zvuk (miestaDii 
by nezaškodili jemnejšie odtiene), vrúcny 
výraz v kantiléne. Ziaľ, sólista ešte nepre
kročil obdobie mladíckeho kvasu a ned.tscí
plinovanosti, čo najmä vo finále zapríčinilo 
niekoľko veľmi • badateľných intonačných 
kazov. 

J ediným recitalovým vystúpením v de
cembrovom abonentnom cykle hol koncert 
mladučkého talianskeho pianistu Isacca Ri
naldiho (14. a 15. decembra). 

Na výkone Rinaldiho nás najviac zara· 
zilo príliš racionálne zvládnutie prednesu. 
Je to pri jeho veku vlastnosť iste pozoruhod
ná, no vystačil s ňou sotva na prvú polovicu 
programu (Mozart Sonáta D dur, Kochel 
311 a Beethovenova Sonáta d mol, op. 31., 
č. 2). Jeho prejemnelé, vyrovnané podanie 
s nedostatkom akéhokoľvek zmyslu pre dra
matičnosť a hutnejší zvuk sa najviac uplat
nilo pri interpretácii Mozarta. Dosť nezvykle 
vyznelo i podanie Beethovenovej Sonáty 
d mol. Mladý sólista akoby chcel z nej 
vyretušovať všetku búrlivosť a vášel'i a na
hradiť ju (pre náš vkus) akousi plochou 

DRAMATURGICKÝ ČIN 

Medzi záslužné umelecké činy treba za
rátať každé objavenie nového umeleckého 
diela a jeho interpretačné pretlmočenie. I 
keď opera Státneho divadla v Košiciach 
objavila pre slovenské publikum Fibichovu 
operu "Búrka'\ po takmer sedemdesiatid1 
rokoch, treba túto skutočnosť pripísať k ak
tívam tohto divadla, lebo v Košiciach sa 
podarilo inscenovať celoslovenskú premiéru 
v sloyenskom jazyku. Bude iste zaujímaYé 
zamyslieť sa aspoľí krátko, ako sa táto insee· 
nácia podarila. 

Opera "Búrka" je čarovná ly rická roz
právka hlbokého etického dosahu, drama
tičnosť ktorej rastie z kontrastov citovej 
lyriky, osudovej · dramatičnosti a jemne 
úsmevnej komiky. V rozprávkovom rúchu 
sú ukryté závažné psychologické postrehy 
a filozofické myšlienky . Tieto nesporné sku
točnosti mali zrejme n;1 mysli. hlavne režiser 
Branislav Križka · a výtvarník Ján Hanák. 
Ak sa zamyslíme nad touto inscenáciou, 
ktorá zaujme a upúta, nachádzame jej inšpi-
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.vyrp:vnanó&ťou ä posunúť celú hladinu dy
nárnicl<y viac ako o jeden stupeň . nižšie. Za
ujímavo pôsobila odvážna pedalizácia v re· 
citatívnom úseku 1. časti. Druhej časti chý
bali hlhka a vrúcnosť, také príznať:né pre 
becthovenovské adagiá. Rondo popri výrazo
vej nedotiahnutosti trpelo i nedostatočným 
technickým zvládnutím, čo však môžeme 
ospravedlniť skrehnutými p rstami. 

Namiesto pôvodne programovanej Bartó
kovcj Klavírnej suity odznela v 2. polovici 
večera Bachova Toccata e mol, v ktorej už 
výrazne vystúpila do popredia nezrelosť po
dania (lomené gradácie ako výsledok tech
nickej i pamäťovej neistoty) . 

Poznajúc výrazové schopnosti Rinaldiho, 
očakávali srne, že Debussyho "Suitu Berga
masque" počujeme na pomerne najvyššej 
interpelačnej úrovni. Boli sme však aj v 
tomto prípade (s výnimkou zasnene citlivej 
jemnosti niektorých úsekov časti "Clair de 
lune") veľmi sklamaní. Debussymu a po
dobne i Chopinovej Balade As dur ch)·ba.J. 
punc osobnosti a intenzívnejšieho zžitia s 
obsahom skladby. Na to už racionálne roz· 
vrhnutie bez temperamentu nestačilo, takže 
hra pôsobila priam školáckym dojmom, čo 
nás oprávi'iuje tvrdiť, že tento výkon nepatril 
na pódium SF. Z domácich pianistov hy 
sa v iacerí boli uviedli lepšie. 

Premiéra 
račné pozadie v práve spomenutých myš
lienkach, ktoré túto operu charakterizujú. 
Na scéne, postavenej v.eľmi pekne výtvarne 
- esteticky, práve tak ako aj samotné dielo, 
s citom pre poetickú ly r·ii'nosť s účinn)•m 
použitím projekcie, rozvíja sa fantázia rež;. 
séra. J ednotlivé scény rastú ekonomicky s 
odvíjajúcim sa dejom. B. Križka rozpracúva 
v priestore dramatické búrkové scény, ma
sové výstupy, no kontrastuje ich v režijnej 
práci v okamihoch lyrickej nehy či filozoric
kej dôstojnosti. Tieto úmyselné kontrasty 
réžie pomáhajú pulzovaniu dramatičnosti .fe
ja. Vhodné je i riešenie postavenia dvoch 
sborov (stroskotancov a za závesom static
kých duchov) , práca s jednotlivými posta
vami a funkčné narábanie so svetlom. Po 
režijnej a výtvarnej stránke treba inscenáciu 
Fibichovej "Búrky" prijať kladne. 

H lavná devíza tejto opery je však v pre
krásnej hudbe. Tlmočiť takéto h•1dobné e
mócie je pôžitok pre každého interpreta. 
Práve hudba opery "Búrka" v nás utvrdzu-

Kultúrnou udalosťou č. 1 v .decembri bola 
nesporrie · p rern.i.érá X II. ,· syiuf6nie' ,;1917. 
ok" op. 112, od Dmitrija Sostakoviča, ve
~ov;nej historickému XXII. sjazdu KSSS, 
ktorou orchester Slovenskej filharmónie pod 
taktovkou svojho šéfdirigenta Ladislava Slo
váka uzavrel kalendárny rok 1961. . 

Bratislavské obecenstvo vďaka pohotovosti 
šéfdirigenta a ochote sov ietskych kolegov
hudobníkov, ktorí zapožičali not~vý m~te
riál bolo opäť svedkom prvého mlmOSOVIet
skel10 pred,·edenia diela veľkého skladate
ľa. 

XII. symfónia D. Sostakoviča je hudob
n)'lll portrétom Lenina a Veľkej októbrovej 
socialistickej revolúcie. Svojím programovým 
zameraním zapadá do radu Sostakovičových 
diel ktoré sú akousi hudobnou kronikou 
rev~lučn)•ch bojov, víťazstiev a budovaniu 
socializmu v SSSR (ako II., VII., XI. sym
fónia, Pieseň o lesoch a pod.) . 

XII. symfónia je akoby pokračovaním 
XL symfónie (Rok 1905). Ich spoločnou čr
tou je programné označenie jednotliv)·ch 
častí , kde v oboch prípadoch nasledujú po 
sebe attaca. Na rozdiel od X I. symfónie autor 
tu necituje revolučné piesne príslušného ob
dobia, hoci i tu počujeme z n ich úryvky, 
ale nie vo funkcii myšlienok. V žiadnom 
prípade tu nejde o úplné citovanie. Na ro>.:· 

: diel od XI. symfónie _prechádza tu skladateľ 
" oď obj ek--tívneho ·s"tvárnenia programnozo

brazovacích detailov k vyjadreniu svojské
ho, osobného vzťahu k obdobiu (pravda, s 
výnimkou tretej časti, ktorá je akýmsi ideo
vým centrom skladby) . 

XII. symfónia D. Sostakoviča je dôležitým 
dielom v dejinách svetovej symfonickej 
tvorby; je oživením hrdinských obrazov ne
ďalekej minulosti, vyjadrením úprimnej lás
ky skladateľ a k ľudu a k jeho slávnej his
tórii. 

Podanie symfónie zásluhou nekompromis
ného prístupu a prísnych požiadaviek ich 
železnej discipliny, ktoré charakterizujú La
dislava Slováka, malo vyspelú úroveň, dôs
tojnú orchestra zahraničného mena, ak)'m 
sa náš súbor v poslednom čase stal. 

Na koncerte spoluúčinkovala známa trojica 
českých výkonných umelcov I. triedy: Jan 
Panenka (klavír), Jozef Suk (husle) a Josef 
Chuchro (violončelo), ktorá predviedla Bee
thovenov Trojkoncert C dur, op. 56, pre husle, 
violončelo, klavír a orchester. Svojou tech
nickou i umeleckou suverenitou, ušľachtilou 
hravosťou, inteligentým stvárnením koncep
cie, ako i vzornou a vyrovnanou súhrou, 
pripravili pražskí hostia nadšenému obecen
stvu nezabudnuteľný zážitok. 

Vlado Cížik 

opery "BÚR K A" 
je názor, že pri voľbe predstavenia z hľa
diska diváka sa nemožno vždy spoliehať iba 
na osvedčen~, známe názvy a skladateľ ov. 
Orchester opery SD v Košiciach (hudobné 
naštudovanie J. Vincourek) sa svojej úlohy 
zhostil vcelku dobre, ak berieme do úvahy 
jeho možnosti, podmienky a úroveľí niekto
rých predchádzajúcich inscenácií. Preto aui 
nie je potrebné spomínať niekoľko menších 
nepresnos tí, k toré predstavenie podstatne 
nenarušili. V hudobnom naštudovaní boli 
však predsa dva rušivé momenty - ne
dostatočne pripravený sbor duchov, ktorý 
spieval nepresne a ani jeho zvuková nosnosť 
nestači la, a pomalé tempá na · niektor)·ch 
miestach, ktoré nemohli dať hudobnej palete 
taký výraz, aký je v patričnej chvíli žiadúci 
(napríklad v druhom dejstve, keď Prospero 
odsudzuje trosečnfkov na pomäteuie rozumu, 
v predohre k 3. dejstvu a pod.). Takto :;a 
potom niesla hudba opery na približne 
rovnakej tempovej hladine a nevyužila v 
plnej . miere ani nutnosť tempových kon-

trastov, čo bolo škoda, lebo takto by sme 
boli mali rnožno&ť vidieť v priemere dobré 
predstavenie eiite v krajšej podobe. 

Cstrednou postavou tejto opery bol ten
toraz Miroslav Hájek (Prospero), a to nie
len veľkosťou úlohy, pred ktorú bol posta
vený, ale aj spôsobom, ako sa jej zhostiL 
Najlepšími partnermi pri tejto inscenácii 
boli Gita Abrahámová (Miranda) a Ladislav 
Nezhyba (Kaliban). V úlohe Fernanda spie
val Oswald Bugel , Lucia Ganzová stvárnila 
postavu 1\riela. Dalej účinkovali E. Gmu
cová, B. Hanáková, O. Golovková, M. 
Adamcová, K. Mat·eček, S. Martiš, L. Kuc
ko, B. Chmel, A. Hucík, J. Pasiar a A. 
Matejček. Záverom azda len toľko: Nová 
inscenácia takejto kľúčovej dramaturgickej 
povahy by si v budúcnosti žiadala oveľ~ 
širší register propagačnej práce. Príležitost' 
túto chybu napraviť sa nasky tne ešte v tejt<> 
sezón~ pre~ .. premiérou opery J ána Cikkera 
"V zknese1ue . 

Ľttbomír Cížeh 
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Nová Janáčkova Pastorkyňa v Brne 
J e samozrejmé, že každé nové naštudo

vanie klasického diela sa odkláňa od vžité
ho a snaží sa priniesť pravdivejši ideov)· 
pohľad i nové podnety. Tak to bolo aj pri 
fiOvej inscenácii Janáčkovej J ej pastorkyne 
v Brne d1'ía 22. decembra m. r. 

Režisérom inscenácie bol Miloš Wasser
baucr autorom scénickej výpravy Franti· 
šek T~ostcr, hudobné naštudovanie bolo die
lom Františka Jílka. Celkove je Wasserbaue
rova rez1a charakterizovaná zdôraznením 
sociálnych rozdielov a obmedzením folklo· 
ristických prvkov, najmä v krojoch a tan· 
eoch. Tento nový pohľad je správny, na
koľko najmä sociálne rozdiely napriklad 
medzi Lacom a Stevom sa dosiaľ zaned
bávali. Dôležité je však, do akej miery a 
na aký stupeň pravdivosti priviedol svojP 
zámery režisér i výtvarník. Kultúrna revo
hk ia, ktorú sledujeme, určite neznamená 
prevratný odklon od tradície, lebo - ak mož
no prijať značné zjednodušenie folkloristic
kých prvkov v scéne regrútov v prvom 
dejstve, pôsobí tretie dejstvo použitím tma
vej farby a polocivilných oblekov u sva
dobčanov šedivo a nepravdivo. Mária Mráz
ková, ktorá sa úspešne starala o pohybovú 
stránku výstupov operných spevákov, poi"1ala 
tanec regrútov, najmä odzemok celkom 
striedmo, až odmerane. To nebola bujná ta
nečná veselica na Slovácku, to nebol od
zemok. 

Scénická výprava pôsobila silným doj
mom, ale trpela preplnenosťou v prvom 
dejstve (zbytočná stud!'ía, dojem píly a nie 
mlyna s mlynským kolom), premrštenou 
priestornosfou a chudobou v druhom dej
stve. Janáček kládol dej Jej pastorkyne nic
kde na Slovácke Horiiácko a po pražskej 
premiére (1916) žiadal výtvarníka Kalvodu 
o kamenný most pri mlyne. Troster použil 
véľký drevený most cez celé javisko, ktorý 
dobre zapadá do prvého dejstva, ale nepatrí 
do slováckej izby v treťom dejstve. Obi
dvaja - vVasserbauer i Troster - kombi
nujú realistické po•1atie so symbolickýtn, 
ktoré niekedy zabieha do efektov a von
kajškovosti na úkor vlastnej práce s her
com i slohovosti podania. Ich nové riešenie 
možno i napriek tomu vítať ako tvorivý čin, 
hoci sa dosť odklonili od Janáčkových pre-i
stáv. 

'ľažisko celej novej inscenácie spočívalo 
hlavne na režisérovi, čo zodpovedá soviet
skemu poňatiu. Ak sa stáva režisér, operný 
herec a celá javisková činnosť ústredným 
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záujmom opery, potom treba, aby režisér 
poznal dokonale hudbu a Janáčkovo poňa
tie drámy G. Preisovej, ktoré majster vložil 
do vokálnej i hudobnej zložky opery. Nikto 
z nás nepochybuje, že Janáček hlboko pre
myslel každú postavu, každú scénu, jej situ<í
ciu i jej odraz vo vokálnom výraze aj v 
orchestri. Pripomína, že Janáček si želal 
umiestiť xylofón na javisko blízko mly n
ského kola, aby bol tlmený jeho ľadový 
zvuk. Janáček chcel, aby v J ej pastorkyni 
vyniklo niekoľko vrcholov s roztomilým 
slnečným jasom. Nežiadal si zbytočnú p<:>· 
nurosť a baladičnosť. Z regrútskej piesne i 
z piesne J enúiy nemal zaznievať hranatý 
vojenský pochod. V tých to pies.ňach mal 
prežarovať švih mladých horúcich sŕdc. Ja
náček sa sťažuje v liste E. Kleibrovi po sláv
nej bcrlinskej premiére Pastorkyne (19241, 
že zo slávneho sboru "Každý párek si musí 
svoje trápení prestát" vyšla v Prahe i vo 
Viedni aHsi pohrebná pieseň. Majster v ložil 
do tejto piesne úsmev a v tom zmysle má 
byť pochopená. Odsudzoval tiež "príšerné 
luftpauzy" v d ruhom dejstve, v závere di~
la, v známej hymne lásky, chcel, aby bolo 
cítiť plápolanie lásky od záverečného motí
vu, k torý sa rozvíja v stringende. Samozrej
me, Janáčkovi obzvlášť záležalo na koncoch 
opery, aby boli vypäté ozaj živelne. Janáč
kovým požiadavkám najlepšie vyhovel šéf 
opery František Jílek s vynikajúcim orches
trom, vedený-m koncertným majstrom J. 
Mottom. Ale aj Jílek do určitej miery pod
ľahol réžii - najmä v tom, že nenechal 
samostatne vyznieť dohry orchestra, akoby 
sama hudba nemala psychologicky a dra
maticky dokresľujúci význam. 

Z novoobsadených úloh ako Kostolníčka 
vynikla Nadežda Kniplová. Vládne vysoko
dramatickým hlasom a zrozumiteľnou vý
slovnosťo~. Presvedčivo dramatizuje a svo
'jím spevom moduluje obsah i charakteristi
ku situácií, stvár•'íujúc Kostolníčku ľud
skejšie a dôstojnejšie, bez zbytočných hyste
rických záchvatov. Vinou masky však vyze
rala príliš mlado a neskúsene. Rovnako nová 
J enúfa J. RudoUovej je nádejná postava 
ženy milujúcej, trpiacej a nakoniec hrdin
skej. l. Jakubek (Stevo) dobre vystihol roz
marnosť a ľahostajnosť pôvodného J enúfin
ho ženícha, takže aj jeho otvorené vokály 
zodpovedali danému výrazu. O novej insce
nácii a jej oprávnení rozhodnú tiež poslu
cháči , ktor!, žiaľ, na Janáčkove opery chodia 
v malom počte. 

Bohumír Stédroň 
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SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER- \j 
V TALIANSKU 

Slo•·ens /;ý lwmorný orchester zahral 28. apríla minulého rolm uhážku ;; programu ta· 
/ianshemu impresáriovi. Bolo to po koncerte Slovenskej filharmónie vo veC/;ej sieni 
/(on::.ervatória G. Verdiho v Miláne. Unavení, be::; príprav y, v prostredí, lide sa po honcerte 
balí, preoblielw, chodí, sm e ::.alu·a/i časti ::; Corelliho Concerta grossa, op. 6, č. 8, ::; Hiíndlovho 
Concerto gros.w , op. 6, č. 6 a :: Brittenovej Simple symphony. Za tahúchto oho/ností sme 
sa maf.ili uká=.td , čo vieme. Impresário sa zdal po prestávke spokojný. Nič určitého v.~ak 
nepovedal. 

Tahmer celé prázdniny sme sa venovali stúdiu programu, laorý sme chystali pr·e ná$ 
prvý zahraničný zájazd do Ral>úslm. Pozvali nás na dva koncerty v r·ámci Festivalu 
komornej hudby do Lin::.a {1. 8. 1961) a Gmundenu {2. 8. 196 l ). Už vtedy sme tajne 
dúfali, že sa uskutoční aj taliansky zájazd. 

Náš sen sa splnil a 7. decembra m. r. sme nasadli do vlaku. Prv ý koncert taliansheho 
zája::.du sa uskutočnil v staroslá<•nej univerzitnej Bologni. Usporiadateľom viičšiny /wacerto v 
bola Gio,•entt't musicale ďltalia. Na programovom bulletine bolo uvedené: Gioventu 
musicale, sezione di Bologna, sala Bossi, sabato 9 dicembre 1961, ore 17, I solisti della 
filarmonico di Bratislava. 
Sier1 nebola celkom plná, kerlf.e derí. predtým sa mala v Teatro conmnale hrať IX. sym· 
fónia L. v. Beethorena. Na honcerte nebola však len m!ríclef. . 

Po honcerte sm e cestovali clo Vicense. Došli sm e ta po polnoci. Cahal 111ís usporiadateľ 
a dobre ruís ubytoval v modernom hoteli. Majú tam akttsticl.:y výborne upravenú sierí. 
Hrali sm e pod hlavičlwu : I so/isti eli Bratislava. Ktov ie, z akých príčin neuviedli ani 
raz naše pmvé meno. N a plagáte bol ešte tento dodatok : ll comp/esso clei so/isti eli Bra· 
tis/ava r) composto da JO giovanni elementi see/ti/ra i mig/iori della celebre filharmonir.a 
di Bratislava. 

Pri preh/iadhe mesta nás najv iac upútalo známe Teatro o/impico, hcle sa i dnes v letných 
mesiacoch usporadúvajú festivaly anticl>ých hier, hrajú nielaoré opery Monteverdilw, 
(imarosu, Doni::.ettiho, Clrerubinilw, Pergolesiho, Belliniho, Mo::.arta a iných. Niehedy tu 
mávajrí recitaly i v ynikajtici in.~trumentalisti. Koncert mal vel/tý ohlas. Pridáv ali sme. 

Do Arez::;a. sme prišli a=. na drtthý de1Í večer. Hmla a drí f.ď premenili nádhemll krajinu 
na bežnú a ne::;au.jímavú . N i/ao nlÍs neča/;al. Po desaťhodinovom cestovaní a prestupovani 
to bolo nemilé prekvapenie. Usporiadatelia " Amíci della musica" nahoniec preds'l. prisli 
a od·viezli nás do hotela. Rýchle sm e sa preobliekli do frahov, troš/;u uspo/w jili naše f.a/úd/;y 
a pobrali sme sa na miesto nášho tretieho koncertu. Koncert bol len pre pozvaných. Pred 
koncertom sa ešte upravovala .~ierí. Počas koncertu sa fotografovalo, fajčilo. Podarilo sa 
lllÍm vsak aj tah dosta( do v aru túchto poslucháčov. Začiatok koncerttL bol až o 2 .l ,30 hod . 
.Yajviičší úspech mal Brillen. Ziada/i platne, čonm sme nemohli vyhovieť. Dali sme im 
nielwlko nahrávok Slovenskei filharmónie . (Na našom talianskom zája::;de sme pôvodne 
nemali hrať Brittena, no na naše v elké prehvaoenie bol uvedený na lwždom programe. 
Ako dobre, =.e si celý náš repertoár stále udržuieme a všetky noty vozíme so sebou!) Na 
flmhý de1í pred nasím odchodom nám predseda spoločnosti dr. Mario Buccio/o Hi priniesol 
do hotela krásny dar - reprodukcie della Francescu s venovaním. 

12. decembra pršalo. Celý derí sme strávili vo vlaku. Príchod do Ascoli Picena až 
o 19,30 hod. Mali sme čo robiť, aby sme už o 21. hod. mollli začat koncert pred vypre· 
daným hľadiskom. Spočiatku bolo v sieni veľa šumu. Poslucháči boli však čoraz pozor· 
nejší. Nakoniec sme sa " tai ho lúčili" . Ako všade, aj tu sa po lwncerte nahrnulo vela 
mladých ľudí s prosbott o autogram. 

Ce.sta do Gubbia nás viedla veľký kus po morskom brehu. More bolo ro:::búrené, kde-tu 
••uhúhalo spoza mrakov slniečko. Lode, hukot mora, nJbárshe búdy, stavané na stlpoch, 
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Koncertná sieň konzervatória v Bologni Foto: Saller 

to všetko bol úchvatný zá.žitok a pastva pre naše oči. V Gubbiu nás okrem velmi zlého 
počasia čakalo ešte jedno prek..,apenie. Koncert je rumtiesto o 21. hod. už o 18. hod. 

Hralo ~a v akomsi nepoužívanom kostole, do ktorého sa šlo cez kláštorný dvor. Satríu 
sme malt v kláštornom múzeu, kde sa nedalo kúriť. Museli sme teda vyčkať začiato!' 
koncertu v kabátoch. Ak si k tomu primyslíte " psie počasie" môžete si predstaviť lw [ko 
vôl~ a nadšenia treba, aby sa za takýchto okolností podal výko~, ktorý by nadchol p~blikum 
takeho nezvyklého zloženia (kŕwzi, mnísi, dôstojníci, miestna inteligencia, mládež). Boli 
sme tald sltrehnutí, že velmi pozorní usporiadatelia považovali za potrebné podať nám cez 
prestá.vl~u teplý _čaj._ Po lwncerte nás pozvali na večeru, kde sa po oficitjlnych prípithoch 
rozprudtla velm1 prratelská beseda o hudbe, o dalších plánoch, o našej vlasti atd. 

Možno povedať, že sme si všade získali vela dobrých priateľov, ktorí nás ubezpečovali, 
že nás kedykolvelt s velkot' radosťou privítajú. Dr. Vincenso Blasi je dokonca veCnú 
zvedavý na CSSR a rád by stráv il letné prázdnniy na Slo·vensku. N a druhý deň ráno 
nám naši milí hostitelia pripravili malé darčeky (keramické dielka miestnych majstrov). 
Velmi ľutovali, že sme nemali čos prezrieť si staviteľské krásy mestečka s jeho romantickým 
okolím, že sme museli hrať v takej nevyhovujúce; miestnosti. Ked vraj prídem e k nim 
ešte ra::, bude určite krajšie počasie i nová koncertná sieň bude už dohotovená. 

Tolentino je chutné kúpelné mestečko. Cakali nás neskoršie, l;,ed sme sa však ohlásili, 
hned po nás prišli. Od miestneho činitela G. M. I., profesora na lýceu, sme sa dozvedeli, 
že neučí, lebo štrajkuje, a preto nám mohol prísť naproti aj v čase, ked sa na šltolách 
vyučttje. (Profesori tamojšieho lýcea si štrajkom v ymáhajú vyšši plat.) 

I tento koncert bol velmi úspešný. Začal sa o 2 hodiny skôr, ako bolo plánované, 
na čo doplatili naši priatelia z Gubbia, ktorí pricestovali, aby si ešte raz vypočuli náš 
koncert. Stretli nás len po koncerte. 

15. decembra nás čakal najdlhší presun - do Milána. Celý "volný deň" sme strávili 
vo vlaku. Velmi sa ochladilo, dokonca napadol sneh, čo Talianov velmi prekvapilo. Mil,ínn 
nás privítalo vyšperkované predvianačnou reklamou, neónmi, všelijakými svetelnými 
e:fektmi a lákadlami. 

Skúšlm v deň k oncertu (16. 12.) sme mohli mat až po skúške rozhlasového orchestm. 
Náš sen hrať vo velkej, skvelej sieni Konzervatória G. Verdiho sa teda splnil! Všetci sme 
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Z koncertu Slovenského komorného orchestra v Arene Foto: R. Tavanti 

~i u,vedomo·vali _závažnosť tohto koncert~'· Na programoch bolo veľkými písmenami vytia
cene. upo=:ome~e: "lf,n compleso sensaziOnalenon mancate!" A dalej: " I solisti della fil'li
';ll.omca ?l . Bratislava . Okrem t~ho koncert nahrával milánsky rozhlas. O 21,15 hod. sme· 
slt na. podwm s vedomím velke1 z!Pdpovednosti za dobrti. reprezentáciu našej vlasti. Hned 
Co;elltl~o Conc~rto_ grossa malo nad očakávanie veľký úspech, l•torý sa stále stupňoval. 
~n Brrttenove1 Stmple Symphony sme nechceli veriť vlastným očiam a ušiam. Takýto 
uspech pred takým náročným publikom! Sťastní a usmiati sme dlho chodili dalwvať 
uznanlivým a vdačným poslucháčom tohto pre nás významného a nezabudnuteľného ve
čera. Po koncerte nás milo dojal prof. Viv iani s manželkou ktorí pristi na náš koncert 
až z Gubbia. Všetci sme sa museli podpísať na niekoľko pro~ramov ktoré mali odovzda{ 
našim ctiteľom z Gubbia. ' 

'ťre~sedkyňa a zakladateľka G. M. I. v Taliansku, barónka Dorothy Lanni della Quara, 
nesetnla po koncerte chválou a predpoveďami o skvelej budúcnosti Slovenského komor
Hého ?rchestra. Vraj dávno nemala takýto zážitok. Pozvala nás do vychýrenej pizzerie 
na t~lta~ke špeciality. Tento podnik je blízko divadla La Scala a po predstaveniach sem 
chodreva1ú herci a speváci z celého Milána. Náš' impresário, s li:torým sme sa stretli až 
" Miláne, žiaril spohojnosťou! Na druhý detí ( 17. 12.) nás v Brescii vítala tamojšia 
predsedkytía_ G. M . 1. ako víťazov. Mala už dobré zprávy z Milána, aj noviny. Poobede 
sa uskutočnrl náš posledný taliansky koncert -v istej továrni. S našimi talianskymi pria
teľmi sme sa potom rozlúčili pri družnej besede a dobrom víne. 

Cestou domov sa nám núkala velká príležitosť: navštíviť aspoň na niekoll<o hodín 
Benátky. Hoci bola nezvyklá zima (-4 OC), predsa sme asporí zhruba spoznali o:.aj vý
nimočne ~ujímavé a zvláštne mesto. Potom sme nasadli do vlaku, ktorý nás v iezol 
domov. Ntekolko hodín sme pobudli vo Viedni. Sťastní a s vedomím dobre v ykonanej 
práce sme sa večer zvítali s našimi najbližšími na bratislavsli:ej stanici. Niekoľko dní po 
našom návrate· sme dostali novoročné pozdravy od nových talianskych priatelov. Poslali 
nám i pár fotografií a niektoré kritiky. Všetci by nás v raj radi počuli znovu, radi by si 
s nami posedeli a pobesedovali. Netajíme sa tým. Je ·to aj naše želanie. 

Anton Maťašovský 
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Hudobná mládež A MADRIGALISTI SF 

V poslednom čase sa na stránkach tý:Ld en· 
níkov a hudobných časopisov čoraz častejš ie 
objavujú hlasy o návštevnosti rôzn ych kon
certných akcií. V snahe pomôcC v~·riešiť 
tento problém sa v ynaložilo už vera úsilia, 
drobnej i väčšej práce jednotlivcov i väčších 
ustanovizní. Vyskúšalo sa veTa metód i spo· 
sobov práce, ako veci pomôcť. Rôzne kra tšie 
inštruktáže i rozsiahle v)·chovné hudobné 
cykly, ktoré v poslcdn)rch rokoch prebehli 
v našich mestách , svojou náplo'iou a zame
raním sledovali jediný cieľ: získať a vycho· 
vávať poslucháča pre stao·é i no vé tllncni<!, 
ktoré v minulosti bolo menej prístupné a 
nemalo taký rozsiahly a kvalitný reprodukč· 
Il~' štandard, ak)' má dnes. Nedostatky h or· 
si eh o stav u minulosti zjavne presahuj ú aj 
do našich čias. 

Koncertná a d ivadelná kanceláo·ia , . Bra· 
tislave za spolupráce Ccskoslovenského svä
zu mládeže a pracovníkov Domov osvety 
v rôznych mestách na Slovensku podniká 
ďalšie kroky hudobnej v)rclw,·y so špeciál
nym zameraním na mládež. " Hudobnú mlá
d ež" je preto n ázov cyklu v)·chovných kon
ceo·tov. Jednotlivé umelecké celky vokálne. 
inštrumentá lne a tanečné prichúd zajú so svo· 
jim programom priamo do škôl a závodov, 
medzi m ládež pt·acujúcu i študujúcu. \ ' 
programoch sa podáva prierez - :tkvsi m i
nia túmy obmz v)rvoja hudobného cn'yslenia 
a cítenia tvorivého rozmachu od jcdn!>duch
ších hudobn)·ch prejavo\' až k zložitým v)·· 
tvoo·om hudobných skladateľ ov. 

V cykle Hudobná mládež vystúpili ako 
vokálny ensemble i\ladrigalisti Slovenskej ril
h ao·mónic so sborrnajstrom J. :\[. Dobrodin
ským v troch slovcnsk)·ch mestách: v Ko
šiciach , v Banskej Bystrici a v Tt·encíne. 
V svojom programe mali ukážky z tvorby 
skladateľov z obdobia XVI. až )G'\:. storočia. 

Madrigaly, tie to drobné hudobné dielka 
dávn ej minulosti, sú vernou podobizo'íou hu
dobnéh o vývoja u vyspelosti rôznych hudob
ný ch centier. Z histórie v ieme, že od polovice 
XVI. až do p olovice XVII. storočia bol tvo
rivý rozmach madrigalov ohromn)· a príči · 
ňovali sa 01\ najväčší a najlepší sklada telia 
tohtG obdoiJia. P re to majú madrigaly veľk)· 
význam pre hudobnú históriu i hudobn)· 
vývoj. Prostý hudobný v)rraz a jednoduchá 
skladateľ s ká faktúra , to je tá si la, ktorou sa 
prihov,\rali poslucháčovi v dávnych dobách 
a ktorou sa prihovárajú aj dnes nám a našej 
mládeži. Preto m adrigaly v rámci výchov-
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n),ch hudobných cyklov plnia dôležitú funk
ciu a sú v tomto zmysle nevyhnutné. 

:\Iadrigalisti SF sú na Slovensku priekop· 
níkmi tohto d1·uhu umenia. Xúš dnešok v 
plnej miere umožo'iuje, aby tieto nenáročné 
skvosty minulosti . mohol počuť a bližšie 
poznať náš fud, pracujúca a studuj úca mlá
dež. Ziaľ, v mnoh~·ch mestách na Slo,·cnsku 
sa o madrigaloch nevie nič alebo len veľmi 
málo, tak isto o období, v ktorom vznikali, 
čo znam<•nal i pre rozvoj nielen vokálnej, ale 
aj inš tnun entálnej hudby . A napriek tomu 
všetci, ktol'Í tento druh umenia spoznajú, 
si ho obľuiJujú. 
Pochopiť dobu, skladbu i sklada tefa na 

výchovn)·ch koncer toch veľmi dobre pomáha 
hovoren é úvodné slovo. K. Neumann na 
koncertoch :l.lado·igalistov SF si v tomto ohľa
de počínal pri::om príkladne. 

Koncerty i\Iadrigalistov SF splnili svoje 
poslanie. Mládež v Košiciach, B. Bystrici 
a v Trenčíne si tie to v okálne koncerty vy· 
počula s veľkou pozornosťou. 

Hušivým eh•mcntom t)rchto v~·clto,·ných 
koncertov je i naďalej - orgcmi;;ácia. Kul
túrni pracovníci Domov osvety, v tomto 
prípade i CS:\1, ak o sa zd á, sa k t)·mto 
podujatiam stavajú dosť laxne. J e n aozaj 
trúpnc, keď lmltú rny rererent sám nevie, 
ked~· je začiatok koncertu, alebo vobec ne
príde, kc(ľ úcinkujúci prídu na miesto vystú· 
penia a n enájdu tam nikoho, keď si musia 
uprataC, prípadne upraviť javisko, a iné a 
iné nedostatky . Príslušní činitel ia KDK by 
si v budúcnosti pri podohn~·ch poduinliach 
mali naozaj viacej všímať aj priebeh a 
realizáciu jcdnot Ji,·~·rh k" nr N to, ·. Nestačí 
koncert doh ovoriC a podpísať zmluvu, s tým 
nemôžu byť spokojní ani oni sami, ani 
miestni organiz:'ttori, ani účinkujúci , tobôž 
nic obecenstvo, a to n ajmä vtedy, keď sa 
pre nedost ačujúcu účasť publika program 
"zhusťuje", a tak sa n arúša predložená kon
cep cia. Ziadalo by sa, aby sa v n ašich vi
diecky ch mestách venovala väčšia pozornosť 
\'Oľbe kultúrneho referenta. Seriózny vzťah 
k umeniu, v šcobecn:i odborná hudobná zna
losť a pružn á or·ganizačná schopnosť by ma· 
li byť bezpodmienečnou požiadavkou pri 
tejto funkcii . Dokiaľ sa budú zamlčovať a 
prehliadať s t)·m sú visiace elementárne n e
dosta tky, dotiaľ sa vždy bude pokrivkávať, 
žiaľ , na škodu umenia a menšiu radosť 
dobromyseľných kultúrnych pracovníkov i 
výkonných umelcov. 

!\láme však aj príkladne sa snažiacich 
praco\'níkov v osvete, ktorým ozaj leží ·na 
srdci v)·chova hudobného dorastu. Na tomto 
zäjm:dc sme takýchto stretli v Odevil)rch 
zúvodoch V. Si·rokého v Trenčíne. Vzorná 
predbežnú a všestrannÍ! prípmva, neobyčaj
ná pozornosC, snaha a túžba n ielen prijímať, 
ale i poznávať; s tým v šetkým sme S'l v 
Trenčíne stretli. 

r. Iudr igalisti SF, tak isto ako aj iné ko-

PRVÝ ROK 

mOt·né telesá, s, ·ojou prácou a zanie tením 
S\'edomile plnia úlohy a požiadavky cbia. 
Zaslúžili hy si viacej povšimnutia, pozor· 
nosti i starostlivosti un kompetcntn'ých mies· 
tac1t, aby · sa umlčali mnohé otázky našich 
ľudí. ,.Prečo o vás tak málo počuť?" "Kto 
sa vlastne o vás stará?" Sme presvedčení, že 
aj v tointo smere sa situácia čoskoro zlepší. 

Jo:ef Danišovský 

KRUHU PRIATHOV UMENIA V BANSKEJ BYSTRICI 
Hoci hu/túra ;:;a;;namenáva v Bartshej 

Bystrici stále viičší ro;;mach a činnosť /ml· 
túmych a osvetových ;;ariadcní je v tomto 
meste neobyčajne bohatá, dlho ;;ostáv ala pál· 
čivott otá;;/w koncertov a iných umelechých 
ahcií. Usporiadanie honcertov bolo v Bart· 
, hej Bystrici vE.dy rislw ntné, nikdy sa r>C· 

dalo vedieť, či príde dosť návštevr:zíhov. N ie
hedy sa lwncert v ydaril; inohedy nie. Ako 
príčiny sa často udávali ne::áui em a -:.Iý 
v:ťah ;;načnej časti obyvateľstva k 1•ážnemu 
a hodnotnému umeniu, niehedy to všah bola 
len neinformovanosť a nedostatok propagá· 
cie. Hŕstha [udí, ktorá na /wncerty chodila 
alebo navštevovala <>ýstavy , prípadne literar· 
ne umelecké besedy, obohacovala svoj život 
silnými citov ými ::áEitkami, ale ča.,to so 
:utrplmutosíou lwnštatovala, ie prevažná 
časí našich pracujúcich, pre htorých boli tieto 
al•cie určené, zostáva od nich bohom. Ta
hýto jav pri súčasnom širolwm socia/i;;ačnom 
procese a pri požiadavke dôsledného u.s!.;u
toc'ríovania lmltúrnej revolúcie nemohol ;;o
stať ľahostajný tým, htorýrn na veci o::.ai 
:cíleží. Pociťovali potrebu niečo robi(, ahy 
situáciu ;;m enili, len ne••edeli, ako na 10. 

A tu prišla " hodná iniciatíva od Svä;;u slo
•·cnshých shladatclov, pot'ažne jeho tajom· 
nílm s. Vaneka, laorý obo:rl.ámil pracovotí· 
hov bývalého Domu osvety a niehoľhúch 
c[aWch o možrwsti ;;a.loženia ;:;dru::enia, kto· 
ré by zorgani::ovalo záujemcov o umenie, 
propagovala ho m ed ;;i pracujítcimi a prispelo 
h oživ eniu lmltúrno-umeleckého života v 
mPste. Na ::.áklade tohto podnetu a podla 
";;om u :. jest••ujtíceho Kruhu priate[ov " 
nrilol>níkov umenia v Nitre sm e sa ro;;/wdlt 
tahtíto organi;:;áciu založiť, čo sm e aj urobili 
dría 7. februára 1961. Z1•olený prípravný vú· 
bor sa hneď pustil do práce, začal robiť ná· 
bor členov a pripravovať kulttírne urneleché 
c,/,cie. Prvou talwuto al>ciott bol večer Andre· 

ia Očenáša, nositeľa Radu práce ;; príleiito.\ti 
jeho 50. narodertín . . Potom usporiadal Kmh 
Prl>tÍ banskobystrichú hudobnú jar. cyklus 
honcertov, na ktorý zíshal oh.olo 180 pred
platiteľov, a to už bol slušný ;;á/dad ruívštc<.'· 
nosti. Pravda, nešlo to bez ta:h.ostí. Clenovia 
;:ýboru nmseli vynaložiť 1>eľa úsilia, osolme 
agitovať " ,záyo,doch, š/wlcích a úradoch, 
<.>ys.,etlovať a pres .. ·iedéat. V rámci teito 
rwšej prvej hudobnej jari srne chceli získať 
co najviičii í počet návštevrtíh.o" a nal>yhnúť 
ich pravidelne chodiť na honcerty. Preto 
srne ;;aradili da programu koncerty rô:neho 
žánru a tahé, o htorých sme predpohladnli, 
~ budú priťahovať. A tal• sa dastal na 
program i lwncert Ota Cerrnáha a koncP.rt 
tanečného orchestra Mirlw Foreta, určený 
mlcídl'ži. pravda, hlavným ťažishorn nasej 
propagácie bola snaha o Ítspech koncer!.ov 
vážnejších, ktore vrcholili <.•ystúpenírn Ces
lw j filh armónie dňa 9. júna a Strítlleho syrn
ionichého orchestra SSSR dría 13. júna. 

Zatiaľ čo prebiehali posledné lwncerty 
lw dolmej jari, ;;aoberal sa v ýbor Kruhu 
plánmi na jesenný hudobný cyldus, ktonj 
sa tie: uslwtočnil. Na tento sme predali li.Ž 
260 permanentných lístho", u.~poriadali sme 
rr iehof/•o instrurnentálny ch a vohálnych kon
certov. pričom v y vrcholením. se::óny bol k'Jn· 
ccrt Slcíčifw.,ého lw arteta V eíhého divadla v 
M.osh•·e. 

Mimo rámca jesenného hudobného cyhlu 
sm e mali ešte velmi úspešný Večer so ;;a.~lú
:Oilým umelcom Jánom Cil>kerorn ;;a osobrtei 
prítomnosti skladate[a. 

Kruh priateľa" ttmenia ú:ho spolupracuje 
s 1·edením Divadla J. G. Tajovského, so 
svä:mi umelcov i s nieko(hými zložharni 
tunajšieho hultú.rneho života, menovite s 
Pedagogichýrn inštitútom a ľ,udovou šlwlou 
umenia. Nad.,ä::uie lwnta/a s pracujúcimi 
vo väčších ;;cívocloch, z htorých ;;íslwva ďal· 
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ších záujem cov o umenie. Dosial sa iiaflúcilll 
spôsobom nerozvinula spolupráca s Okres
nou odborovou radou a Okresným výborom 
CSM, hoci sme sa o to pokúšali. 

Náš Kruh zatial 't' yvíjal činnos( prevažne 
na poli propagácie hudobného umenia. No 
nechce sa obmedzova( iba na toto. Prejavil 
iniciatívu, aj pokiaľ ide o umenie výtvarné. 

V tomto roku hodláme usporiadať aj nic
koľko literárno-umeleckých besied. 

Pripravujeme novú hudobnú jar, okrem 
toho tiež ahciu svojím spôsobom zvlášlllu, 
tal•ú, ktorá svojím rozsahom a v ýznamom 
bude presahovať rámec bežných podujatí. 
Ešte v lani sme si predsavzali uslwtoč11iť 
stretnutie umelcov všetkých druhov umenia, 
pochádzajúcich z Banskej Bystrice, resp. z 
jej blízheho oholia, prípadne takých čo majú 
Ir tomuto mestu blízi..1J vzťah. Pripravovaná 
akcia m ôže ma( veľký spoločensko-politický 
~'Ý=nam. Zainteresovali sme do nášho plánu 

Z ČINNOSTI 

stranícke orgány i národné výbory a našli 
sme plné pochopenie. Vyjednávame so sväz
mi umelcov i s jednotlivými umelcami, z 
ktorých viacerí už prisľúbili svoju účas(. 
Celá akcia bude pozostávať z umelechého 
hudobno-literárneho večera, besied umelcov 
s pracujúcimi a v ýstavy diel výtvarníkov. 

Toto je v skratke obraz našej jednoro,:nej 
práce. H oci si m ôžem e povedať, ie určité 
výsledky sme dosiahli, nie sme spokojní 
a chceli by sme oveľa viac. Stretávame sa 
s ťažkosťami a s neporozumením. Ale Ioto 
nás neodradí. Je veľa možností pôsobenia 
medzi pracujúcimi Banskej Bystrice. Vec! 
chceme, aby umenie preniklo medzi všet
kých, aby sa stalo ich požiadavkou a den
nou potrebou. Chceme u nich pestovať schop
nosť pre poznávanie sily umelec/tého záiit
hu a pre pocit radosti z umeleckého prejavu. 

J aromír Bázlik 

KOŠICKÉHO KONZERVATÓRIA 
Začiatkom školského roku 1961-62 vstú

pilo košické konzervatórium do svojej dru
hej päťročnice (v rokoch 1956- 1959 malo 
názov Vyššia hudobná škola). Novú e tapu 
začalo s novým riaditeľom dr. Teodorom 
Hirnerom, ktorý na túto funkciu prišiel pria
mo zo Sväzu slovenských skladateľov. 

Jeho menovaním prichádza na východné 
Slovensko umelecko-organizačne skúsený 
pracovník,. ktorý u ž v minulosti úspešne 
p ôsobil v Košiciach ; v jeho skladbách hrajú 
dôležitý z:lstoj východ oslovenské hudobné 
prvky. Po organizačnej stránke prispieva ku 
skv alitneniu činnosti tohto umeleckého ústa
vu aj menovanie umeleckej rady košického 
konzervatória. 

Pedagogick o-umeleck á činnosť konzervató
ria postupovala v prvom polroku podia vo
pred stanoveného plánu sériou interných 
koncertných večierkov, ktoré boli tematic
ky zamerané na skladby ruských, soviet
skych a československých skladateľov vzhľa
dom na široko rozvetvenú politicko-kultúrnu 
činnosť žiakov a učiteľov v rámci Mesiaca 
československo-sovietskeho priateľstva a na 

••• 
Nový sovietsky balet 
Dmitrij Sostakovič pripravuje nový b alet 

"Diévča z Trjochgorského ", venovaný životu 
dnešn ej mládeže. 

62 

skladby F. Liszta a B. Bartóka vzhladom na 
ich jubile:í. V rámci ;\[esiaca CSP nebolo 
takmer dľía, aby žiaci a učitelia neboli pri
speli do slávnostných programov jednotli
vých závodov a in štitúcií na východnom 
Slovensku , na jmä však v Košiciach. Vyvr
ch olením akcií v rámci Mesiaca CSP bol 
slávnostný verejný koncert konzervatória. 
Z programu na seba zvlášť upozornili K. 
Kopecká (husle) so Sostakovičovými Pre
lúdiami, P. Toperczer (klavír) so Slavického 
Burleskou a S. Potaš (flauta) so Schulhoffo
vou Sonátou . 

Ziaci a učitelia pokračovali v svojich 
výchovných koncertoch pre učňovský dorast 
v závodoch a pre pracujúcich v JHD. Po
dobne prebiehali besedy o hudbe vo forme 
g ramafón ových koncertov, ako aj besed a o 
inscenácii Fibichovej Búrky v košickom 
Státnom divadle a o iných aktuálnych otáz
kach súčasnej hudby s p opredným česk)-m 
hudobným vedcom dr. Jaroslavom J i1·án
kom. 

Treba ľutovať, že akcia Hudobná mládež 
zatiaľ po organizačnej stránke nepriniesla 
úspechy a že uspor iadajúci PKO v Košiciach 
zatiaľ v tejto akcii postupuje osih otene a ne
opiera sa ani len o pomoc {:SM pri kon
zervatóriu, ktoré si pôvodne dalo záväzok 
zaktivizovať školské organizácie CS.Vl v záuj
me zdarného priebehu tejto akcie. 

-m p-

Ján Valašťan-Dolinský 70-ročný 
. dstaviteľom významnej a dodnes ešte 
leálp~t n eoceneneJ· generácie kultúrnoosve
n eu e al · ··ť 
tových pracovníkov\ ktorá ,;'h s~ :t zv):1 
úroveň kultúrneho Života 1~ahs o u u.- .u
dobnou v}·chovou n a ško ~c ~ vytvaramm 

dm. nok pre zrod n espocetnych hudobno-
po IC •• h čk' ' speváckych krúžkov v nas~c mes~e ·acn .a 
dedinách _ nadväzuje skVOJ?U tvortvou /ra
con priam na Slovens é -stvorspe~ ana 
Levoslava Bellu, aby tak v podmte~ach 

oločného nažívania Cechov a Slovakov 
5
'ripravila pôdu pre splnenie jeh o m yšli_f-no,k 

: najmä túžob po vytvorení slovenskeJ n a
rodnej hudby. 

Popri skladateľovi a hudobnom pedagógo-
vi M. Moyzesovi, V. Figuš~vi-By~~rom, P. 
Gallovi a najmä E. Hul_oVI svOJ tm • celo
životným dielom - prakucky uskntočnova
nou hudobnou výchovou na školách a me
dzi pracujúcimi, i svojou vydavateľsko~ a 
skladateľskou činnosťou pre potreby s~obo
rov ĽUT - vynika júcim spôsobom prtsp el 
k· rozvoju hudobnosti n ášho fudu. 

Ako učiteľ na n árodný ch školách v Hra
chovišti n a Brezovej pod Bradlom, v Bec
kove a' napokon v Martine horlivo zbieral 
Tudové piesne, upravoval ich a potom ~ám 
komponoval aj umelé skladby, ktoré n a
cvičoval so svojimi de tskými súbo1·mi i S? 
spevokohni dospelých a p ostupne uvereJ
ňoval v časopisoch i vo svoj ich samost:tlne 
tlačených dielach: Hviezdoslavove Letoro~
ty (1919), ktoré obsahujú tri ?iesec ~>re 
stredný hlas so spricvod->ttl kl '\VlfU, z m ch 
dve na slová P. O. H viezdosla"a a tretia 
na slová Ivana Krasku. Už vtedy sa uJ,a
zovalo že vo \"alašťanovi lllám c uadaného 
skladateľa, ktorý svoje sily nemoh ol r?z
víjať v plnej miere len pre malosť našteh 
vtedajších pomerov a okrem toho p re nc
priaznh·é sociálne pc.mery. 

Svojej matke, horlivej sp::!vúčke, venov al 
Cabianske ľudové piesne pre m užský sbor 
(1923) ; zo skladieb u vco·cjt.\Ovan ých v H.up
p eldtových sborníkoch spomciíuu tu a~poľí 
Dolinského ľudovú baladu Keď sa m ilý na 
vojnu bral ; o obľúbenosti jubilantový ch sbo
rov svedčí napr. aj zb ierka Spevom vprcJ 
(1939), písaná najmä pre n aše dedinské sú
bory. Väčšinu piesní je komponovaná stro · 
ficky s prípadným kratšnn záverom . Ch v:!
lyhodné je, že autor sn dusledne prid~t.a 
h armónií, ktoré nenarúbjú ľudov)· r~ pleS
ne. 

z hudobnopedagogickej činnosti jubilanta 
treba vyzdvihnúť ?\'loj spevník - 120 k<!
nonických piestú slovansk),ch ~ roku 1931,, 
II. vyd. z r. 1946 a HI. vydarue z r . 1961. 
Dielo znamenitým spôsobom cibrí rytmické 
cítenie spevákov a najmä členov súboru vy
chováva k samostatnému hlasovému vede
n iu. Nap okon veľmi poslúžila našim p l!da
gógom aj Valašťanova zbierka Slávnte sláv
ne bohatstvom dvojhlasých a trojhlasých 
piesní pre deti, vlastn)·ch i cudzích. Dielo 
z r. 1939 obsahuje 96 sborov, výberom z 
k torých v podstatnej časti je aj Valašťanova 
publikácia Detské sbory z r. 1955. 

Význam Jána Valašťana-Dolinského v slo
venskej hudobnej kultúre tkvie predovšet
kým v tom, že vytváral a ešte i dnes pri
pravuje repertoárový materiál pre naše 
takmer z ničoho sa rodiace spevokoly, ktoré 
vtedy - po oslobodení r. 1918 - b oli často 
jedin)-mi ohniskami hudobnej a národn~j 
výchovy n ášho pracujúceho čloyeka. ~ubt-· 
lantovi želáme pevné zdravie a spokoJnosť 
z radostnej i záslužnej tvorivej práce. 

Jo::.e{ Samko 

••• 
SP OMIENKA NA ERNESTA GENERSICHA 

16. februára t. r . bol by sa d ožil sloven
ský skladateľ Ernest Genersich 60 rokov. 
Patrí do radu priekopníkov slovenskej ta
nečnej tvorby . J eho prvá pieseň "Milá mo
ja" stala sa majetkom ľud~ a u?ržal.a sa 
niekoľko rokov v repertoári. Dalšte piesne 

V nedeľu", "Za to ja nemôžem", "Dnes 
~ž d o rána", " Co mám z krásy jari", "Pre
čo tak pozde, krásna pani'' boli rovnako 
veľmi populárne. Ako hudobník-samouk do
siahol tie to úspechy preto, lebo disponoval 
boh atou invenciou a jeho jednoduché, pô
vodné i čiastočne ľudovo znejú ce melódie 
vry li sa n a prvé počutie d o pamäti po~lu: 
cháčov. Odišiel predčasne, uprostred tvonveJ 
práce a plánov. Stále obohacoval svoje od
borné vedomosti, svoj cyklus "Spišské val
číky" už nedokončil. Jeho tvorba zostáva 
však dokladom o mohutnom rozvoji sloven
skej tanečnej tvorby z prvých rokov jej 
existencie. 

-ok. 
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Päťdesiatka Júliusa Ko·w·alského*) 
ktorá ho zastihuje v plnej sviežosti dušev
n ých síl a fyzicky vzbudzuje dojem skôr 
štyridsiatr:tika, núti nás, aby sme sa zastavili 
aspoľí nakrátko nad plodnou a mnohostran
nou tvorivou činnosťou Kowalského ako 
skladateľa, pedagóga, dirigenta, výkonného 
hráča - člena vlastného komorného súboru 
a znamenitého org'anizátora rozličných podu
jatí na poli ško lských koncertov a najmä 
propagácie českej hudobnej tvorby na Slo
vensku a slovenskej hudobnej tvorby v čes
kých krajinách v rámci výmenn),ch koncer
tov. 

Z Kowalského tvorby sú najznámejšie in
štruktívne skladby, ktoré si našli obľubu na 
našich ľudových školách umenia. Z nich 
uvádzame napr. Zo sveta bábik - pre ma
lých klaviristov. Je lo cyklus scénok, tancov 
a pochodov; ďalej ukážky náladových skla
dieb v cykle Päť klavírnych sldadbičieh; 
malá suita pre najmladších huslistov " Za
hrajme si!". Na školských vystúpeniach ví
davame Kowalského " Scény z ro:;právok" 
pre klavírne kvinteto. (Janko a tátoš, Veselí 
krajčíri, Piese1'í zakliatej princezny, Tanec 
kuchárov, Ježibaba.) V technickej náročnosti 
žiada sa uvies( Prvý honcert pre klavírne 
kvinteto, k toré je výporr.ou inštruktívnou 
skladbou zameranou na prípravu komornej 
hry; je tu aj známe Kowalského Mládežníc
ke concertino pre husle a klavír (komorný 
orchester) , ktoré na verejných koncertoch 
úspešne predviedli naši poprední huslisti 
Vojtech Gabriel a Eduard Weidinger. Z hu
dobnopedagogickej literatúry Kowalského je 
významný cyklus piesní pre deti a mládež 
na slová i\Iárie Rá:;usovej-Martálwvej -
Zverínček. Pesničky svojím rozsahom, me
lodicko-rytmickou invenčnosťou sú zamera
né pre deti I. stupľía národných škôl. Klavír 
nie je tu iba spr ievodom, ale dotvárateľom 
a umoCI'íovateľom obsahu náladovosti tex
tov, takže každá piesett je samostatným h u
dobným obrázkom. O obľúbenosti Zverín
čeka svedčí aj to, že pracovníci mládežníc
keho vysielania Cs. rozhlasu vyžiadali si od 
skladateľa a j inštrumentáciu sprievodu pre 
komorný súbor, v lastne okteto, ktoré tvo
ria: flauta , hoboj , klarinet, fagot a sláčiky : 

*Nar. 24. II. 1912 v Ostrave; v kompozícii 
žiak R. Karla, J. Suka .a A. Hábu; v diri
govaní P. Dedečka, V. Talicha a Clemensa 
Krausa. 
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husle, viola, čelo , kontrabas. Ak uvazrme, 
že jubilant Kowalski pri komponovaní ope· 
ry pre mládež' pristupoval predovšetkým z 
hľadiska pedagogického, totiž aby z dneš
nej mládeže vychoval budúcich návštevní
kov opery, ako vyvrcholenie Kowalského 
úsilia skladateľa-pedagóga, zaraďujeme sem 
azda právom aj jeho operu pre mládež Roz
práv/uz pri praslici (Zlatovláska). 

Z komornej tvorby J. Kowalského je po
zoruhodné Dmhé sláčihové kvarteto, v kto
rom bojuje vedome o nový výraz, hľadá 
prístupnú formu tak, aby skladbu zvládlo 
a j technicky menej ná~očné teleso, no pri
tom vytvára dielo umelecky hodnotné a 
prístupné širokým vrstvám poslucháčov. Z 
cyklu pre barytón a klavír "Piesne o slo
bode" na slová V. Paulínyho-Tótha (Pie
sCJ'í o slobode, Jarná pieseň, Dobrovoľnícka) 
a najmä Dobrovoľnícka (v podaní sólistu 
SND Bohuša Hanáka) je ukážkou Kowalské
ho zdravej melodiky, tanečného rytmu, sršia
echo humoru, pritom však revolučnej odhod
lanosti : biť nepriateľov ľudu a jeho slobody. 
Pri zachovaní tonálnosti v hudobnej faktú
re sa vyznačuje piesm'í sviežou invenciou a 
intonáciami pretavujúcimi slovenskú ľudovú 
melodiku. 

Z orchestrálnej hudby Kowalského je za
ujímavá Veseloherná predohra pre symfonic
ký orchester (1957), ktorá svojou úsečnosťou 
myšlienok, straussovsky sršill'cim v tipom až 
sarkazmom a hneď nato roztopašnou vese
losťou, najlepšie vystihuje naturel autora. 

K 15. výročiu Slovenského národného 
povstania napísal Kowalski obsahove zá
važnú Poému pre violončelo a komorný 
orchester (s výbornou nahrávkou Albína 
Berky ho), k torá ideove nadväzuje na jeho 
takmer súčasne komponovanú Komornú 
symfóniu. Svoju päťdesiatku završuje Ko
walski práve dokončenou kQmornou operou 
Lrunpiónová s lávnosť, pre ktorú podľa ne
meckej hry H. Pfeiffera libreto napísal Jarko 
Elen. Opera, zv)rraäíujúca boj proti a tó
movému zbrojeniu, bude mať premiéru na 
jar t. r . .v Cs. televízii a o jej uvedenie 
sa zaujímajú aj operné scény v Ceských 
Budejoviciach, v Ostrave a v Olomouci. 

Jubilantovi, dnes horlivému budovateľovi 
nového typu ľudovej školy umenia v Bra
tislave a obetavému dirigentovi komorných 
súborov, želäme veľa ďalších tvorivých a 
umeleckých úspechov. 

Jozef Samko 

SLOVENSKÁ 'HUDBA 
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LADISLAV BURLAS 

Vl. PREHLIADKA 
NOVEJ TVORBY 
PRAHA 17.-25. FEBRUÁRA 1962 

Ako priamy účastník na vacsme koncert
n ých podujatí mal som možnosť nazrieť Jo 
súčasnej československej hudobnej tvorby, 
ako ju podávala VI. prehliadka novej tvor
by. Odznelo veľa hudobných skladieb roz
manitej úrovne i ž:"mrov a treba, samo
zrejme, počítať s tým, ze tieto nerepre~en
tujú hudobnú tvorbu našej súčasnosti bez 
istého skreslenia, zapríčineného postojom a 
názorom tých, k torí zostavovali program, 
možnosťami technický mi, časovými atď. -
s čím je potrebné vždy rátať. 

Dalšou skutočnosťou, ktorá môže skresliť 
cellwvý hudobný úsudok o di elach jednotli
' -ých i o celej prehliadke, je skutočnosť, že 
nemožno ani od najpozornejšieho posluchá
ča očakávať, aby bol schopný na prvé po
čutie bez n[u·okov na korektúru hodnotiť 
skladbu, najmä ak uvážime, že v takejto 
situácii nemožno presne rozlíšiť, čo treba 
pripísať na konto skladateľa a čo na kon to 
interpretov. J e známe, že aj najlepšiu sklad
bu možno skresliť nepochopením zo strany 
výkonného umelca či umelcov, a naopak , 
mnohé slabiny kompozícií možno zahladiť, 
dopomôcť skladbe k lepšiemu vyzneniu. 

Napriek týmto skutočnostiam, s ktorými 
treba potenciálne rátať , nemožno sa vyhnúť 
pokusu o zhodnotenie toho, čo nám pre
hliadka poskytla svojimi koncertmi a dis
kusiami o n ich. Nejde totiž len o to, aby 
sme zaregistrovali a aspoň niekolkými ve-

lami charakterizovali každú skladbu, ide 
nám skôr o to, aby sme pochopili našu hu
dobnú tvorbu a nazeranie na ňu na križoJ
vatkách vývojových tendencií súčasnosti, 
aby sme sa pokúsiJi vyzdvihnúť problémy, 
ktorý mi naša doba v hudbe žije. 

Hodnotiace stanovís/iá a kritériá 

keď nemožno tvrdiť, že by nejestvovala 
zhoda aspoň v niektorých najdôležitejších 
aspektoch na hudobné dielo, jednako len 
nemožno tvrdiť, že by bola zhoda v ich 
konkrétnej aplikácii medzi tými, ktorí ve- · 
rejne alebo súkromne komentovali vypočuté 
diela. Možno hovoriť ako o sympatickom 
postoji, ktorý sa vie v každom hudobnom 
diele zamerať na jeho klad y, pristupovať 
ku každej kompozícii s vyzdvihovaním ú
primnej skladatelovej snahy vytvoriť to 
najlepšie. Ak postavíme základné kritérium, 
nakolko je hudobné dielo schopné uchopiť 
problematiku života našej doby, nakoľko vie 
bojovať o nového človeka a ukazovať život
né perspektívy - treba si uvedomiť , že túto 
požiadavku možno realizovať v hudobnom 
diele najrozmanitejším spôsobom - a že 
práve hudba j e tým umením, k toré dispo
nuje nespočetnými možnosťami pri vytvá
raní hudobného obrazu , a preto nemožno 
izolovane vychytiť iba jedinú stránku či 
možnosť, jediný štýl ako samospasitelný. 
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Bolo by zaiste nesprávne postaviť ako ta
kéto jediné kritérium hľadanie nových zvu
kových a technických prostriedkov, rovna
ko ako liberalistické prijímanie všetkého, 
z čoho cltiť snahu o vyrieknutí nového ob
sahu - i keď spôsobom umelecky nie dosť 
vydareným. Oproti minimalistickému stano
visku možno postaviť kritériá maximalistic
ké, vo svojej priebojnosti veľmi príťažlivé. 
Sám by som chcel patriť medzi zástancov 
takéhoto stanoviska, i keď treba zdôrazniť, 
že hlavným problémom je tu správne posu
dzovanie umeleckého majstrovstva, pripúš
ťajúcc bohatú škálu štýlov, individuálnych 
schopností a vlastností jednotliv.ých auto
rov. 

V čom možno a nemožno 
e.'l:perimentova(? 

Nie je to novinkou v českej ani slovenskej 
hudobnej tvorbe, že v snahe o tlmočenie 
nového obsahu hudobnej skladby rozširuje 
sa niekedy pole novátorstva na poli fom1y 
i na také danosti psychofyziologické, s kto
rými nemožno experimentovať bez ujmy na 
umeleckej dokonalosti diela. Medzi také 
patrí správne vyváženie zložiek, ktoré sce
ľujú hudobnú formu, ako i zložiek, ktoré 
pôsobia ako činitele pôsobiace opačným 
smerom (epizódy, vybočenia, nový myš
lienkový materiál). Tento zákon jednoty v 
mnohosti nie je možné ignorovať a patrí 
azda medzi najchúloslivejšie stránky ume
leckej tvorby správne odhadnúť pomer me
dzi koncentrovanou myšlienkovou prácou 
a uplatňovaním kontrastov, práce s viace
rými myšlienkami. Sem patrí tiež umenie 
odhadnúť, ako ďaleko možno ísť vo variač
nej technike a v technike rozvedenia, aby sa 
v skladbe nestráca! vzťah medzi pôvodnou 
myšlienkou a jej obmenou. Tak isto ne
možno prekročiť isté hranice v práci s tzv. 
dynamickou formou a i. Táto skutočnosť 
však neznamená, že by nebolo potrebné 
usilovať sa o nové, nekonvenčné využitie 
t)·chto základných zákonitostí hudobnej for
my a hudobného tvaru vôbec. Bolo hy katas
trofálnym nedorozumením domnievať su, že 
zdôrazňovaním týchto skutočností chceli Ly 
sme azda povyšovať nejaké technické maj
strovstvo nad majstrovstvo umelecké (za
hrňujúce v sebe organickú jednotu obsahu 
a formy, v ktorej určujúcu úlohu hrá sférn 
obsahu). Zdôrazr"íujem to preto, že je uf
skutočne neudržateľná koncepcia hodnotenia. 
ktorá použiva dvojaký meter: mieru tech· 
nickej dokonalosti a mieru obsahovo-ideo
vej progresivnosti. V umeleckom diele mu
sia byť tieto dva aspekty v organickej jed-
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note a nemožno pre dobrý úmysel v oblasti 
námetu hudobnej skladby pardonovať ne
dostatky skladobno·technické. Aj VI. pre
hliadka priniesla skladby, ktoré nie sú be.: 
nedostatkov tektonicko-stavebn),ch. Zvl:i~ť 
výrazne to bolo cítiť napr. " 2. sonáte 1>re 
klavír od Miroslava Raichla. Bez problémov 
v ekonomickom vyvážení rozmerov a for
movej koncepcie neostala ani symfonická 
báseň Andreia Očenáša "Slavín", op. 3 1., 
ktorá ako štvrtá z cyklu symfonických bás
ní svojou veľkou rozmernosťou nabáda k 
úvahám, ako nsi bude "-yzerať cyklus ako 
celok a či bude časove únosný. U l'\llilosltn'« 
Išt••ana badáme v jeho symfonických fres
kách "Balada o jihu" vedomú snahu obísť 
vytváranie formovej symetrie cestou tradič
nej reprízy, čo zrejme vyvažuje sprúvnym 
rozvinutím variačnej práce a dynamickou 
tektonikou. Dosiahnutie istého rapsodického 
nepokoja (inšpirovaného raso\')•mi a sociál
nymi krivdami, páchan~mi na juhoameric
kých čcmochoch) bolo zrejme autorovým 
cieľom. Správne vyváženie všetkých zlo
žiek kompozičných prostriedkov je o to mrt
nejšie tam, kde sa skladateľ vedome vyh)·b.t 
docieleniu jednoty hudobnej formy vycho
denými cestami. Ziaľ, talentovaný sklada
teľ v snahe o novú zvukovosť prepadol 
miestami azda nž prílišnému naduživaniu 
senzualistického pôsobenia na poslucháča. 
U Pav/tt Boŕkovca v lyrických obrazoch 
" Zvírata" (pre mezzosoprán a klavír) bola 
sila textu a modernejšie poľíatej melodiky 
prícinou, pre ktorú sa dostal autor až na 
hranicu prípustnej miery formovej voľnosti. 
U Boi·kovca je to vynaltradené pevnou št~·
lovou jednotou celého cyklu, ktorá azúu 
až prekonáva a zatláča do pozadia mil'r'tt 
kontrastu medzi jednotlivými piesňami. 7.n
tiaľ pri počúvaní "Troch ženských sborov" 
Jo::.e{a Stanislava nebolo možné potlačiť roz
paky, ktoré sa začínali uvedomením si ne
sborovosti faktúry , ťažkej spicvateľnosti a 
končili pri nedostatkoch pevnej organizácit• 
tvaru a výraznejšieho nápadu. Je to podľa 
nás tiež typický príklad, -ak)'Ill smerom nic 
je možné experimentovať. 

K.o::.mic/.:é námety 

Grandiózne úspechy, dosiahnuté pri du
b)'Vaní kozmického priestoru, nenechali ani 
našich skladateľov ncčitm~rch a len v rám
ci tej to prch liadky odznci.i tri diela, inspi
rované touto tematikou. Kým u Václav•t 
Felixa v cykle miešaných sborov "Ctyi·i 
kosmické písnč" je zvýraznená vnútorná 
citovosť nad úspechmi prvých krokov do 
vesmíru (nnjmii sbor posledný, Triumfálni 

vtei'ina), zatiaľ u nie~torých sJ:Iada_te!ov 
nachádzame dôs~edky tycht~ novy.ch mspt-
ácií aj v oblasti hudobnovyrazovych pros

:ricdkov. Predohra Ruclol{a Kubína pre or
chester s názvom " Ke hvčzdám" má prog
ramový churnkter s ci eT o~ sl~~ovať prie?.•!h 
letu rakety, štartom pocmaJI~C a konciac 
triumfálnym pristátím na zcmr. V úsekoch, 
kde chce skladateľ zobraziť lctiacu raketu 
v nadzemských výškach, siaha k farbám 
i v)·sko,·ým registrom orchestra, ktoré sú 
schopné ilustro~ať nám ~štc. v _mnohou: 
exotick\· a ncznamy kozmrcky prrestor. l_, 
národného umelca Eugena Suchoií.a obja
vuje sa z týchto "kozmických intonácií" tiež 
veľa musíme však podotknúť, že v tomto 
príp~de to nie je postoj ilustratívny a m[t 
svoj hlboko premyslený základ v skúm:mí 
vývoja hudobnej reči nášho storočia. Bez 
toho že by skladateľ stratil prizmu svojej 
tvorivej individuality, prihovára sa nám 
novými tónmi, tónmi podmiencn)·mi zrejme 
dôslednou intelektuálnou prácou na poli skú
mania nov)·ch harmonických v.lťahov (po
darene využíva príznačné disonancie hudby 
nášho storočia) , hlbokou inšpiráciou textu 
Stefana Záryho a zrejme i cieľom vyjadriť 
sa k novým úspechom ľudstva nášho storo
čia ako č lovek i ako umelec. Poznám gra
fický zúznam týchto piesní a musím, žiaľ, 
konštatovať, že lu interpretácia ostala tomu
to dielu veľa dlžná, a domnievam sa, že si 
toto nové d ielo Eugena Suchoňa zaslúži ďal
šiu pozornosť zo strany našich výkonných 
umelcov. 

Elektronická hudba v IÍ/ohe prve; 
lastovičky 

Cudne, vplctená medzi "tmdičnú hudbu", 
objavila sa na prehliadke i elektronická h u<l· 
ba, a to v opere Václava Kašlíka "Krakatit''. 
(libreto podľa románu Karla Capka spra
coval O. Vávra). Celou operou sa vinie Kaš
likova snaha o nekonvenčný, nový typ hu
dobného scénického diela a treba povedať, 
že ako dôverný znalec opernej problematiky 
počínal si veľmi zaujímavo. Na· druhej stm
ne nezvládol zjednotiť toľko rôznych mo;,
ností a riešeni, ktoré sa mu ponúkali. Tvr
došijný kontrapunkt dvoch súčasne prebie
hajúcich hudobných prúdov (z ktorých j<>
den tvorí pozadie druhému) priniesol nil!
kedy prapodivn~· v),slcdný efekt a tt·eba 
tiež povedať, že ani väčšinu "prcparovan)·clt 
zvukov" n úseky elektronickej hudby ne
zvládol skladateľ v kompozičnom zmysle 
slova vždy najsuverénnejšie. Na druhej stra
ne novosť zvuku elektronickej a konkrét
nej hudby veľmi dobre podtrhovala celkové 

ovzdušie Capkovho námetu najmä tam, kde 
,-ystupovala vo funkcii zvukovej kulisy. Dú
fajme, že elektronická hudba je a; bude 
scltopná možno aj na dačo viac. Nappkon, 
to, čo sme tu pod elektronickou hudbqu po: 
čuli, je to najjednoduchšie, čo .si mp~no 
v tejto oblasti predstaviť. Ktosi vtipn,e ,po~ 
znamenal, že je to elektrortick;\ hudba . v~·-~ 
t•obcná na starom rádiu-. . .\ložno, že za . Itl 
nemôže natoľko ani sám Kašlík, ako . skut: 
skutočnost', že zatiaľ ncmúme k dispozíci\ 
elektronické lal>oratórium, slúžiace skl;vla-, 
teľským cieľom, a je zrejmé, že pst ýchavqsť. 
v tomto smere nepomôže zažehnať p;,o~Jé.1 
my okolo tejto oblasti, pt·úvc naopak, b,qt}ft 
ich ešte prehlbovať. Karel Kupka vo .. svojl>i 
lyrickej opere o troch romancách . "Kdy~ 
tančí Huže" si tento problútD nov:ých. zvn;. 
kov vyriešil zaradením "Hammondky''. 
(elektroakustického organa) do orchestra, no, 
pri súčasnom rozširovaní hudobn)'ch i .scé-
nických možností ostal, žiaľ, nie dosť, vyh<!; 
ravý v nápadoch, a ~ak S'a tam objavuj" 
okrem zauj.imavých miest aj všeličo iné. :. 

Prehliadka teda ukázala - s väčším či 
menším úspechom - tak v rúmci opernej, 
tvorby, ako aj v oblasti iných žánrov (naj-. 
mä u Suchor"ia, Ištvána u Kubína), smeru·. 
vanie k novej zvukovosti a k novým výr~• ;. 
zov~'Tn prostriedkom. 

...fodiel.,!ttWklasi~ 

Skupina skladieb, ktorá oživila na pri!, 
hliadke hudobný ncoklasicizmus, nie je vef-, 
ká. Spomínam ju zvlášť preto, že sa v rám
ci tohto štýlu predstavili svojimi s)dadbmn~ 
tvor·covia mladí a talentovaní. Sonatína • C; 
dur [vana Rezáéa pl'Ínáša kus svetlej .po,., 
body, podanej s muzikantskou presvedčivos.
ťuu. J eho ncoklasicistické intonácie však 
osc•ilujú v priebehu hudobného procesu dr1_ 
in)·ch vôd, a to najmä tam, kde vystupuje 
do popredia · cltromatika a novšie pocho_pené. 
sľrzvu.ky. Hľa, Czerného stupnica slávi lh 
našich neoklasicistov svoje triumfy! Aj 
L/Ln 1-elie.lllia umiestnil svoju Symfóniu pre 
slfli:iky du C dur a niekedy ho podáva svoj
mu poslucháčovi s neodolateľným .l(.I.ÍpDm, 
ba miestan1i až s nádychom irónie. Ze tento 
s, ·c t PJ"Okofievovcj hudby nie je stálym u
meleck~·m obydlím Ilju Zeljenku, ukázal 
autor v druhej časti Symfónie, v ktorej 
zaujímavo vedenom polyfónnom výraze. po
odkryl k~_súw.eha_syeta,_o ktorom 
nám bude musieť ešte skladateľ zrejme v iac 
povedať aj vo .-~;vojej budúcej tvorhe.-Zel
jenk. je nepo.chyhne veľký skladateľský--ta
lent a pevná devíz~ mladej · slovenskej s~lu.,. 
datcľskej gene!áci~ ;· 



Bilancia nadprieméru 

" To už tak býva, že pomer vydarcnýrh 
skladieb oproti skladbám menej podaren)•m 
vyznie vždy v číselný prospech druhej sku
piny. Možno, že prísnejší a širší výber hy 
mohol upraviť tento obraz na prehliadke tak, 
že by sme tam počuli len diela znamenit:?. 
Domni·evam sa, že v budúcnosti by to tak 
aj malo byť. No i tak priniesli koncerty, 
na ktorých som sa zúčastnil, niekoľko po
zorúhodn'ých skladieb českých a slovenských 
skladateľov. Sem by som rätal Suchoňove 
piesne, i keď by som chcel znova pripome
núť, že do nich vkladám viac, než čo dalo 
ich prvé predvedenie. Sem patria i piesne 
Alexandra Moyzesa na básne Jána Kostnt 
;,V jeseni", ktoré v znení pre sólový spev 
a orchester zazneli v pražskom Dome umel
cov po prvý raz. Jemná lyrika, citlivá !a
rebnosť orchestrálneho sprievodu prejavujú 
sa tu v majstrovsk")' dokonalom diele, sved
čiácom okrem iného o tom, že i týmto 
dielom si skladateľ osvojil nové tvorivé 
h'orizonty. Je · to dielo intímnej ľúbostnej 
lyriky, prejav zrelého majstra, vstupujúceho 
do krásnej jesene svojho života. Z opernej 
tvorby naj kladnejším prínosom boli tri oper
né grotesky na númcty Stefanie Grodzienskej 
od Jifího Pauera, napriek tomu, že ide o 
tri spevoherné štúdie, a nie o jednoliate 
dielo celovečerného rozmeru. Je to tak pre
to, že Pauer vie byť okrem technickej per
fektnosti svojej dikcie dôsledne štýlove 
koncentrovaný, myšlienkove sklbený a kri
tický aj sám l;: sebe. Bolo by možné všelit'o 
vyčítať réžii a možno i skladateľovi v pos
lednej (tretej) groteske - no jednako sa 
tým naše stanovisko nemení. Z komornej 
tvorby medzi nesporné úspechy treba zara
diť 2. sonátu pre klavír od Lubora Bárw. 
Je zrejmé, že tento skladateľ patrí medzi 
najtalentovancjších skladateľov mladšej ge
nerácie. Aj v tomto diele ukázal svoje skla
dateľské prednosti, a to predovšetký m v 
logickej stavcbnosti, myšli enkovej kompakt
nosti a v originálnom riešení tvaru i vý
razu. Už teraz je zrejmé, ako asi bude pre
biehať kvalitatívna diferenciácia medzi skb 
dateTmi jeho generácie, v ktorej odrastajú 
pre českú hudobnú tvorbu skutočné talenty 
popri takých, ktorí sa ešte dnes za talenty 
len považujú a azda sa aj trocha preceňujú 
v hodnotení. To však ukáže budúcnosť s 
neúprosnou spravodlivosťou. Zo sborovcj 
tvorby zasluhuje si na tomto mieste zmien
ku ženský sbor Jana Seirlla "Milostná" na 
poéziu Vítezslavn Nezvala, kantáta Petra 
Ebena pre barytón, miešaný sbor a organ 
na slová Jaroslava Seiferta "Har·ká hlina", 
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ako aj cyklus mužských sborov na slová: 
Andreja Plávku "Domovina moja" od Zden
ka Mikulu. Skoda, že z Mikulovho cyklu 
štyroch sborov predviedol sbor iba dve časti 
(Pieseň o javore, Cakaj ma, Horehronie) 
- hoci bolo zrejmé, že si tento cyklus Z'l

slúži prednosť pred mnohými sborovými 
kompozíciami, ktoré tam boli kompletne 
predvedené. 

Ktorých som nechtiac poškodil 

Z technických dôvodov nebolo autorovi 
t)·chto riadkov možné zúčastniť sa na dvoch 
posledných koncertoch prehliadky. Je teda 
pravdepodobné, že v rámci týchto odzneli 
hodnoty, ktoré by si zaslúžili pozornosť, resp. 
že tieto koncerty mohli . ešte rozmnožiť 
j)l'oblemat.iku celej prehliadky. V rámci k•J
morného koncertu odzneli diela Simona Ju
rovshého, Oldŕicha Flossmana, Jo::;efa Ce
remugu a Jozefa Berga. V rámci symfonic
kého koncertu zasa skladby Jindŕicha Fei
da, Jozefa Mati!ia, Miloslava Kabeláéa a 
Jaromíra Podešvu.. Sú to mená, ktoré dá
vajú záruku o tom, že i od nich patrí mnoho 
<;lo bilancie úspechov prehliadky. 

Niektoré uzávery 

Po rezumovaní výsledkov prehli:..dky ne
možno nespomenúť skutočnosť, že pred po
slucháčom odzneli skladby najrozmanit..:j
ších žánrov, skladby rôzneho zamerania a 
štýlu a, žiaľ, i dosť rozdielnych kvalít. V ll
rím, že v českej i slovenskej hudbe by sa 
boli našli i ďalšie diela, ktoré mohli nahra
diť niektoré hluché miesta koncertných 
programov. 

Podiel slovenskej hudby na prehliadke ne
bol malý, no jednako nemohol v celej šírke 
reprezentovať súčasný stav slovenskej hn
dobnej tvorby . Potreba prehliadky sloven
skej hudobnej tvorby, ktorá sa chystá na 
jeseľí t. r., ostáva teda a j naďalej aktuálna. 

A ešte jedno: To, že na prehliadke stála 
popri sebe česká a slovenská hudba, že sa 
prehliadka stala celoštátnou udalosťou, vy
žaduje si čoraz dôraznejšie zjednocovanie 
a vyhranenie hodnotiacich kritérií a nároc
nosti tak, aby sa tieto uplatiíovali celoštátn•~ . 
Napokon od pražských sväzových orgánov 
očakávame viac pozornosti smerom k mimo
pražskej hudobnej tvorbe, koncertné uplat
nenie ktorej naráža na väčšie ťažkosti než 
u tvorby skladateľov pražských. 
Najväčšie klady prehliadky : prínos no

vých hodnôt a pozitívne perspektívy do bu
dúcnosti! 

JOZEF KRESÁNEK , 

Estetika Mo.cnej hŕstky 
(K stému výročiu založenia Bezplatnej hudobnej ~koly) 

Prítomnosť nemožno vytrhávať z vývoja, lebo ustavične splýva s minu
losťou a budúcnosťou. Nemožno ju chápať odtrhnute od minulosti a bez 
perspektív do budúcnosti. Kto ·podceňuje históriu, vystavuje sa nebezpečiu, 
že bude objavovať Ameriku a iné už dávno lllláme 'Veci a pritom bude do
konca pyšný na svoje objavy. Nech sa preto ani v tomto malom pohľade 
do minulosti nevidí útek od prítomnosti, ale naopak, snaha hlbšie pochopiť 
prítomnosť cez minulosť. Pred sto rokmi, ,roku 1862, bola v Petrohrade za
lozená Bezplatná hudobná š·kola, ktorá zohrala veľmi dôležitú úlohu vo vývoji 
pokrokovej ruskej hudby - z nej sa zrodila Mocná hŕstka - čo más pobáda 
zamyslieť sa nad touto udalosťou. Že tu nejde o veci, ktoré by nám dnes, po 
sto rokoch, už nemali čo povedať, vidieť okrem iného už z toho, že mnohé 
z estetiky tejto školy a skupiny žije dodnes. V Základoch marxisticko-leninskej 
estetiky, ktoré u nás nedávno vyšli, sa autor state o hudbe (,str'. 496-502) 
tri:krát odvoláva na literatúru, a vždy ·ma A. N. Serova, jedného z dôležitých 
teoretikov Mocnej hŕstky. 

Bolo by však tak isto nedialektické chcieť vidieť základňu nových myš
lienok až v založení Bezplatmej hudobnej školy. Koreme týchto myšliennk, 
na()pak, siahajú až do 18. stor. k francúzskym encyklopedistom a k ich 
nemeckým pokračovateľom a ešte ďalej do minulosti. 

Ako v celých dejinách hudby teória temer vždy pokuľhávala za .prax:ou, 
tak aj v 18. stor. sa v hudobnoteoretických (estetických) úvahách nastoľovali 
a riešili mnohé problémy, ,ktoré pmx už dáVIllo prekonula. Ešte z predošléhq, 
17. sto-r. možno napr. sledovať veľký rozmach inštrumentálnej hudby, ale 
pre teoretické skúmania zostala ešte v 18. stor. predmetom skúmania skoro 
výlučne iba vokálna hudba v spojitosti s litera túrou. Vo Francúzsku sa z tohto 
ponímania len nepatrne vymanil Rousseau, ale v sku~očnosti až Guy de Cha
banon, kto·rý však už nemohol mať vplyv na encyklopedistov (Chabanonov 
hlavný spis je z roku 1785 a Rousseau zomrel roku 1778, Batteux 1780, 
d'Alembert 1783 a Diderot roku 1784). V Nemecku vytvárali estetiku in
štrumentálnej hudby aut()ri nástrojových škôl - Quantz flaut.ovej školy, C. Ph. 
E. Bach klavírnej školy a Leopold Mozart husľovej školy (všetci v päťde
siatych rokoch 18. stor.). No zo strany filozofov-estetikov sa tieto zdali asi 
príliš prakticistické, lebo estetici v týchto knihách nehľadali :poučenie. Lessiug 
sa zaujímal hlavne o literatúru a trochu aj o výtvanné umenie (Laokoón). Kant 
bol prinútený zaujímať -sa aj o hudbu len preto, že v spise Kritik der Urteils
kraft sa snažil budovať ucelený 'systém estetiky, a hudba mu teda nemohla 
úplne vypadnúť. Hudbu však sám nechápal. P.odohne skoro v dvadsiatych 
rokoch 19. stor. už nemohol Hegel neuznávať existenciu samostatnej inštru
mentálnej hudby, ale tiež si s ňou nevedel dať rady. U Kanta i H egla možno 
vravieť o typickom prístupe zhora, od filozofie a na druhom ·stupni od vš~o-
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becnej esteti·ky, čo v praxi čast-o viedlo k tomu, že bola východiskom literárna 
estetika, odkiaľ sa potom arnalogizoYalo na ostatné umenia (Vischer, Ko.stlin, 
Lotze): Tooo východi~ko a postup (analogi:wvanie) rozhodne nemohl-o viesť 
k obzvlášť cenným v)rsledkom; takáto cesta zhora, a nie z praxe, je typicky 
·idealis tická. Týmto, '{JTavda, neodsudzujeme všeobecnú estetiku vôbec, ale 
iba t.ť'.nto metodieký prístup. Zastávame názor, že všeobecná estetika musí byť 
nad;;ta\·bou nad r stetikami j eru1otliv~·ch zemí - teda •Sme za postup zdola od 
J?ra·x.e k tcót·ii. a nie zhora dole. 

Portizujúca hudobná estetika mala aj v .západnej Európe veľa pokračova• 
.tefov, čo je nn:koniec pod vpl yvom ideali-zmu vo filo:zJoľii a strhujúcich bás
nických osoi>ností pochopi·teľné (fil·ozofi: Herder, F ichte, Wackenroder, Schel
ling, J ean Paul, E. T. A. Hoľfmann, R. Schumaru1, Schope.nhauer, Hausegger ; 
básnici: Goethe. Schiller atď.) . Len.Ze v západnej Európe sa sľubne rozvíjalo 
i to, <Čo začu li ·praktickí muzikanli ·Guy de Chabanon, Ph. Ern. Bach, L. Mozart, 
v iarNí Anglicania (Avison, Hutcheson). Dôležité miest;o zastáva v tomto často 
mál·o docene.ný, vo Francii aklimatizovaný Cech Aalt. Rejcha, z filozofov Her
hart, Hanslick, Hostinský, Fechnerova škola atď., ktorí boli priamymi od
porcami idealizmu a snažili sa o pozitívne stanoviteľné, ba až merateľné vý
~kumy na pôde umenovedy. Hanslick . natoľko vy hranene vychádzal 
~ absolútn~j hudby a natoľko riešil jej estetiku - nevravíme, s akým úspe
chom - že až zavrhol akékoľvek spojenie hudby s literatúrou. V opere, 
ktorej existenciu n emohol zavrhnúť a poprieť, prizn~val hudbe prvenstvo pred 
4-rámou ·( ..•. opera je predovšetk)rm hudbou, ale nie drámou" - Vom i\1usika
lisch-Schänen, sll'. 39.) . 

· ·Kantovsko-.schelling-ovsko-:hegelovské učenie sa do Ruska dostávalo dosť 
skoro a rozširovalo sa v·rôznyoh krúl!koch (napr. v Stankcvi<Sovom krúžku, kde 
ch-odil Belinskij). Speciálny heglovský vplyv s a v štyridsiatych rokoch šíril 
pod vplyvom ľavo orientovaných hegeliárnov (Feuerbacha, Suraus·sa, Vischera 
.a ioh stúpencov). V prav·om zmy,sle slova bol v Rusku vplyv t)rchto a ruských 
interpretov Heglovej filozofie silnejší než vplyv samotného Hegl.a - ako 
'i.lkázal Cernyševskij v Úvode k tretiemu vydaniu Estetických vzťahov umenia 
ku skutoonosti. Bolo by ale mylné chcieť vysvetľovať estetiku Mocnej hí-stky 
až z hegelianistických prvkov. V skutočnosti ešte silnejšie základy tej to este
tiky vytvoril Puškin. Podobne ako na Západe dali podnet k veľkému prí
.klonu hudby k poézii básnici Schiller, Goethe atď., tak i v Rusku A. S. Puškin, 
Lermontov, Gogoľ a ďalší. Stačí ukázať, ako boli na zhudobňova.nie využité 
temer všet,l<y Puškinove literárne diela, a pochopíme Puškinov vplyv na 
ruskú hudbu (Kavkazský zajatec, Ruslan a Ľudmila , Kamenný hosť, Boris 
Godu.nov,' Eugen Onegin, Mozart a Salieri, Piková dáma, Mazepa-Poltava, 
Cár Saltan, Meden ý jazdec, Zlat)r kohútik, Bachčisarajská fontána, opera 
i balet Cigáni, Pugačevčirna - Kapitánova dcérka okrem mnohých zhudobnení 
básní vo forme romanci). Puškin a jeho veľkí rovesníci znamenajú prelite
rárnenie ruskej hudby v praxi, čo vzápätí nasledovala aj literárne chápaná 
hudohná estetika. Realizmus ruskej hudby, reprezentovaný hlavne dielami 
Dargomyžského a Musorgského, bol takt-o pendantom literáMeho realizmu, 
práve talk ako teo·retioké ná:hľady Scrova a Stasova čerpali z literárnych teórii 
Belinského. Dobroľubova, Gercena, Cernyševského a ďalších. 

Prax tu, ako obyčajne, o niečo predchádzala teóriu, resp. vyvíjali sa v naj
!~žšej vzájomnosti, a tak bol tento literáMy chara,kter hudobnej estetiky plne 
životným. Najlepším dôkazom toho sú umelecké diela hlavných predstavi
teľov lVIocnej hŕstky. Symbióza m edzi jednotlivými druhmi umenia je totiž 
vždy potrebn.á a môže byť pre všetky umenia aj veľmi plodná, no, žiaľ, 
skytá aj nebezpečie, že sa použitie môže zvrhnúť v násilnú prevahu jedného 
umenia nad druh)rm. Pravda, pokrokovú orientáciu v ruskej hudbe 19. stor. 
rozhodne reprezentovala táto o literatúru sa -opierajúca hudba. Puškin a jeho 
rovesníci Yedeli orietntovať ·rook)rch hudobníkov na témy ruskej ľudovej ro-z
právky a orientálne prifarbené tém y. Oproti opere pesoovanej v tom čase 
v Rusku oľiciálne - opere talians.lw-francú2'JSkej - sa tu dostávajú na scénu 
ruskí ľudia, r?sk? k1·aiina, ruský ľud, ruské. cha~~tery spolu s v?'kresl~ním 
ich psychologiCkych hlbok a rastu osobnosll. Puskm t-o bol, ktory sa uz na 
!prelome storočia vedel pre všetko tooo oduševňovať (hlavne pod vplyvom 
pobytu v iVIichajlovskom), a tak dal aj ruskej literatúre nové zan1eranie, nové 
·cesty; takto vytvoril vlastne i nový, skvelý spisovný jazyk. 

Pre v)·voj hudby a špeciálne opery má zvláštny význam puški:n<Wský epos 
- stavba nie sklbeného dramatického pásma, ale epických výjavov, obrazov. 
Týmto dostala ruská opera iný charakter než v tom čase na Západe sa roz
víjajúca wagtnerovská hudobná dráma. U Wagnera stojí v popredí konfliktmi 
s:kfbená dráma, ktorá má bezprostredný a adekvátmy .odraz hlavne v orchestri. 
.Ruská ·opera, naopak, vychádza z li.terárneho eposu, prípadne drámy, pričom 
spev na scéne mal .podávať emočný komentár k textu - k li terárnej predlohe. 
Wagnerovský Sprechgesang len vysvetľuje drámu, ktorú adekvátne zachy
cuje orchester, kdežto ruský deklamačný štýl do hudby umocňuje ruské slovo, 
a preto je predovšetkým vo vokálnych partoch. Tým sa zásadne líši dekla
mačný št~·l Dargomy~ského Kameného hosťa alebo Musorgského Zenby od 
wagnerovského chápania. Tento prístup cez li.terárny epos je charakteristický 
nielen pre členov Mocnej hí-stky, ale rovnako i pre Cajkovsk&ho - vezmime 
napr. Eugena Onegina, i tu ide vlastne o ly ricko-epické scény, a ·nie 0 hu
dobnú drámu vo wagnerovskom ponímaní. 

Tento literárne orientovaný pohľad bol prizmou, cez ktorú sa členovia 
Mocnej hŕstky dívali ·na hudbu vôbec. Tvorcovia výlučne inštrumentálnej 
hudby a inštrumentálna hudba im málo vyhovovali. V Kronike môjho života 
písal Rimskij-Korsak-ov (slk. vydanie, str. 28.) o orientácii Balakirevovho krúž
ku v časoch zakladania Bezplatnej hudobnej školy. O európskych skladate
teľoch píše medziiným, že Sebastiana Bacha pokladali za skamenelinu, za 
bezcitného, neživého tvora, k torý komponoval ako stroj ; viac si cenili Händla ; 
Mozarta a Haydna pokladali za zastaralých a naivnýoh; Chopina prirovnával 
Balakirev k nervóznej dáme; Mendelssohna nemali v láske, jeho témy po
kl_adali za nechutné a meštiacke; i Liszta vtedy ešte pokladali za skomole
ncho. Co hlavne n enávideli, boli klasické formové schémy - pret-o si aj 
u Beet~ovena cenili viac posledné kvartetá než symfónie, lebo tieto op roti 
symľó~1á~ už mal~ voľné formy. Stasov v jednom liste Balakirevovi napísal: 
"Symfon~e sa musta prestať skladať zo štyroch častí , ako to pred sto rokmi 
vymysleh Haydn a Mozart. Aké štyri časti? Prečo ioh musí byť za každú cenu 
toľko? Prišiel čas , aby odišli z javiska, práve tak ako aj symetrická konšt·ruk-
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cia v rámci každej časti. Treba vyhnať prvú a druhú tému, -rozvedenie a 
ostatnú scholastiku. Budúci tvar hudby - to bude beztvarovosť, ktorá je 
už v druhej Beethovenovej omši." Treba teda rozbiť výlučne inštrumentálne 
foruny. Ale podľa akých princípov potom .stavať? Odpoveď nám dáva Sta
sovova štúdia Hudobný obzor z roku 184.7, kde sa dozvedáme o vysokom 
oceňovaní Berlioza a potom aj Liszta - obaja rozbíjali klasické hudobné 
formy v duchu literárnych programov. 

Wagnerovi, hoci ho Serov veľmi propagoval, nikdy nemohli prísť na chuť, 
pravda, bol to zrod tragédie z ducha hudby (ako písal Nietz.<;che). Z estetiky 
Mocnej hŕstky je však vysvetli·teľné i odmietnutie Smetanovej Predanej ne
vesty ( Cesarom A. Kjujom v roku 1871) - na jednej -stra:ne sa na ňu dívali 
z li.teránneho hľ•adiska, t. j. na libreto a námet, a na druhej strane tá jedimečná, 
až mo·zar~ovsky svojbytná hudba: Smetana dokonca opakoval tex•ty tam, kde 
si to hudba žiadala - to bolo neodpustiteľné prehrešenie proti literárnym 
požiadavkám, ktoré mu nebolo možno odpustiť. 

No ešte v iac než v praxi sa primknutosť k ruskej literatúre a literárnej 
vede ukazovala v estetických názoroch, r eprezentovaných sprvu aj Alex. 
N~k. Serovom - asi od roku 1851 do 1858, v rokoch 1858 až 1871 sa však 

.Serov stal bojujúcim proti všetkým, i proti Mocnej hŕstke a uviazol v konzer
vativizme - po celý čas trvania však hlavne Vlad. Vas. Stasovom (1824. až 
1906). (0 osudoch Serova pozri výstižnú Stasovovu štúdiu Brzdy nového 
ruského umenia, ktorá je u nás prís tupná v . českom výbere zo Stasovovho 
diela O ruské hudební .klasice) . Východiskom Serova i Stasova boli revoluční 
demokrati, hlavne Belinskij a Cernyševskij. 

Bolo to celkom prirodzené, že začiatkom 19. stor. získala v Rusku vedúce 
postavenie literatúra, nakoľko táto bola schopná byť hlavným bojovníkom 
za nový spoločenský a •sociálny poriadok. V literárnej praxi zastávali túto 
úlohu bojo·vníkov už Puškin, Lermoont<Ov, Gogoľ a ďalší. Belinskij ako jeden 
z prvých pochopil, že umenie nemôže slúžiť · iba zábave, memôže byť 
iba ozdoboo, a začal zásadne posudzovať ·každé umelecké dielo "podľa 
jeho pokwkového výmamu, podľa jeho služby veľkým cieľom storočia". 
To, samozrejme, znamená odklon od akejkoľvek fantastičnosti a uctievan ia 
fantázie ako prejavu génia, čo bolo príznačné pre idealistické koncepcie a 
nubný príkloon k realizmu. Tento zvrat v koncepcii tvorí zlatú niť Cennyšev
ského ro2lJ>ravy Estetické vzťahy umeni a ku skutočnosti (z roku 1855), ktorej 
opretie sa o Hegla je v skutočnosti vyvrátením H egla, Vischera a ďalších, vy
vrátením v duchu ruskej literárnej praxe. Cernyševskij sa ostro s taval proti 
koncepcii umenia pre umenie (čistého umenia) a hlásal dôležitosť spoločen
ského poslania umenia, ideovosť a obsahovosť umenia. Pre Cernyševského 
"•krásno je život", Serov a Stasov vyšli úplne z Belinského (poznali ho ešte 
počas štúdií v Učilišti právnickej vedy, ktoré obaja navštevovali; tam sa 
spriatelili). Stasov priam vyhlásil, že Belinskij bol jeho učiteľom (v spomien
ke na štúdiá). 

Stačí porovnať niekoľko výrokov Belinského a Cernyševského s výrokmi 

9. marca zcmrel v Prahe tien OV KSC, minister, rprezident Cs. akadémie vied ....._ 
akademik Z d e n e k N e j e d l ý 1111"""" 
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Serova, Stasova, Musorg.ského a Rimského-Korsa•kova, a spoj í,tosť medzi nimi 
sa nám ukáže v plnom rozsahu. Ako ul{ážku z mnohých si všimnime aspoň 
tie Lo: 

Belinshij (Pohľad na ruskú li•teratúru rdku 1847) - "Myšlienk a o akomsi 
čistom, sam ostatnom umení, ktoré žije vo svojej vlastnej sfére a nemá nič 
spoločného s ostat11ými s tránkami života, je myšlienka abstrak,tná, fantastic
ká . . . ". " Básnik je predovšetk)rn1 človek, potom občan sv-ojej zeme, syn 
S\ 'Ojej doby". Li teratúra vždy býva odrazom spoločnosti." "Odníma~ umeniu 
p ráYO s lúziť spoločenským záujmom neznamená povyšovať umenie, ale zni
žovať h o, nakoľko to znamená zbavovať h o samot.nej životnej sily, t. j. myš
lienky, robiť •z neho predmet pôžitkárskej rozkoše, hračku h lúpych leniv
cov"- a 

Musorgshij (list Stasovovi z roku 1872) - "Umelecké zobrazen ie soamotnej 
krásy v jej hm()bnom p rejave je vy ložen)'lll detinstvom a patrí do d etského 
veku umenia. Najjemnejšie črty v charaktere človeka a ľudských más, do
tieravé ro~pitvávanie týchto nepreskúmaných končín a ich dobytie - to je 
skutočné poslanie umelca. - " K n ovým brehom!" - s odvahou cez búrky, 
m láky a b ludné skaliská - ,,k novým brehom !" Clo vek je spoločenský tvor 
a in)·m ani n emôže byť. Masy ľudí, a ko aj jedn()tlivci, majú svoje najskry
tejšie, nik~rm n edollkmuté črty, k toré len ťažko zachytiť. Všímať si ich a štu
dovať i·ch z čítani a , z pozorovania i dohadov, pozorovať ich celým Vll1Útrom 
a kí·mi ť nimi ľudstvo ako zdravou krv.ou, k torú dosiaľ n eokúsilo. T<> je úloha! 
Nádh era, úžasná nádhera!" 

Nemalo by zmyslu vyhľadávať ď·alšie citáty a •konfrontO'Vať ich, veď všetky 
tieto vzťahy li teratúry k hudbe v Rusku v 19. stor. sú dávno všeobecn e známe 
(podrobnejšie ich rozvádza aj predslov k českému vydaniu Stasovových stati 
O ru ·k é hudebn í klasice od F ran t. Hrabala). Chceli sme len poukázať na to, 
že ozaj pokrokové hudohné umenie Mocnej hŕstky sa úzko primkýnalo k li
teratúre, za tiaľ čo opa~'Tié náhľady, reprezentované kritikmi, ak() b ol hans
lickovec Laroche, Famicyn a ďalší , b oli reakčné. No všel'ko t reba vidieť 
i s vnútorn)·m i protirečeniami. Prílišné p rimknutie k slovu, k intonačnej prav
divosti ruského slova viedlo a ešte dodnes vedie k nebezpečiu neuznávať 
zmysel jestvovania <:is tej instrumentál'nej hudby . Apatia členov Mocnej hí·stky 
voči Cajkovskému sa ·síce motivovala tým, že Cajkovskij bol odchovancom 
kc:mzerva tória (viď Rimskij-K()rs akov, Kronika môjho života, str. 80) , ale 
tu si treba uvedomiť, že k()nzervatórium bol-o ústavom, kde sa veľa hrala 
absolútna instl'umentálna hudba a sám Cajkovskij úspešne kompo.noval diela 
v duchu klasických foriem ahsolúLnej hudby. Imes, n a šťastie, už ni·k to za toto 
Cajkovského Mpodceňuje, ba na()pak, Cajkovskij sa v Rusku i v zahraničí 
všeobecne p okladá za jedného z popredných tv()rcov národnej hudby. 

Z príležitosti stého výročia založenia Bezplatnej hudobnej školy, ideovej 
i tematicky-majstrov·skej kolísky Mocnej hŕstky, sme tu pouvažovali o estetike 
jej členov. Ako sme v úvode naznačili , illechcel to byť len staticky ko.nšlatujúci 
pohľad do minulých čias, ale skôr snaha ukázať na estetiku Mocnej hŕstky 

Z ccloštá!nei prem iéry " Odsrídenie I~ukulla" (Dessau- Breclrt ) na scéne opery 
SND v Bratislat>e 
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MOYZESOV PRÍSPEVOK 
k riešeniu dynamizmu lyrického žánru 
(k cyklu piesní "V ;eseni" pre me::;::;osoprtin a orchester, op. 56) 

Nie je to hra so slovami, ak povieme, že 
tentokrát sa Moyzes vedel odosobniť v 
osobnom. Lebo napísať pieseií znamená 
vziať na seba tú n epríjemnú úlohu pove
dať čosi o sebe, a čo viac, povedať pravdu 
o veciach , o ktorých sa nehovorí. A l<c<ľ 
to má byť viac ako všedné, nesmie ostať 
iba pri osobn om. Keď však vyzrelý sklad a
teľ opiiť siahol k piesni, n emal n a m ysli 
povedať len niečo intímne o sebe, ale čosi 
všeobecné o intimite každého z nás. Moyzes 
prešiel kus života a obrátil sa k piesni, tak 
ako na prahu svojej tvorb y. A predsa sú 
tieto iné. Sú bohatšie o onú všeobecnosť. Po 

tvorbe predchádzajúcich veľkých foriem, 
kde hovoril o látke, cítil potrebu povedať 
opäť čosi o sebe. A Moyzesovo dnešn é ja 
nie je len vecou jeho súkromia, . ale je po
značené desaťročiami dozrievania v tvorbe 
i mimo nej. 

Siaha preto präve po ly rike Kostrovej . 
Láka ho rovina bezprostredného básnického 
dotyku s c itom , takže a j tam, kde j e text 
zdanlivo najsubjektivnejší, je zárovet1 n aj
objektívnejším a naopak. Kostra nie je dnes 
básnikom mladíckej vášnivosti ; jeho poézia 
je rečou rozvážneho muža, stojaceho na 
pozorovateľni dnešn)·ch citov a problémov . -------------v historiok<>m kontexte ; ukázať, že ich náhľady nie sú večne platné princípy, 

ale historické kategórie. To, pravda, vôbec neznamená, že by pret<> už boli 
pre nás bezvýmamné, že by preto, že bo vtedy bolo tak, dnes musel·o byť 
naopak. Treba si uvedomiť, že nedosta·točné ocenenie inštrumentálnej hudby 
v Rusku v 19. s t()r. do značnej miery ·korení ešte v nedostaiJOČn()m ~znaní 
inštrumentálnej hudby v dielach francúzskych encyklopedistov a nemeckých 
filozofov druhej polovice 18. a začiatku 19. ~t()r. V Rusku pilne študovali 
diela týohl'o učencov - v úzkom primkým.aní k deklamácii slov v hudbe sú 
evidentné vplyvy Rousseauove. J e tiež viac al<lo pravdepodQbné, že prílišné 
precenenie literárnosti v hudbe priam súvisí s vytvá·raním novQd()?~h o rus
kého literárneho jazyka, a teda i s r uským nárO'dným ()broderúm. ľwto d?
bové činitele .sú dnes prek.001amé, a preto treba ísť ďalej - pmvda, me 
v zmysle nejakej negácie, ale proste tak, ako Lo .literárne stanovisko pt·eko-
nával v praxi už v 19. stor. v Rusku Peter Iľjič Cajk.ov:skij. . . . 

V sbati o hudbe v už spomínaných Základoch marxtstwko-lenmskeJ eslettky 
spomma <autor aj inštrumentálmu hudbu - veď ju dnes, keď t()to umenie 
priam kvitne už štyri storočia, nemožn() nesp?mínať - ale .už s~ s ňou .ne_vie 
rady, podobne ako Hegel a_si pr~d 150 _rokmt. Okrem _Ch~caturtanovho_ l\.1?
vírneho koncertu sa v celeJ stat1 odvolava len na take dtela, ku ktorym Je 
možný literárny prístup, keď inak nie - aspoň nadpisom. Odkaz Mocnej 
hŕstky je skvel)rm umeleckým odkazom, no bolo by spreneverením sa voči 
nemu, ak by sme tento odkaz tvorivo nerozvíjali ďalej. Je potrebn é rozvíj ať 
marxistickú hudobnú estetiku, ktorá zahrnie v sebe celé naše umenie, a teda 
aj tzv. absolútnu inštrumentálnu hudbu, a nebude vysvetľovať toto umenie 
okľukou cez literár.noestetické kategórie, ale adekvátne vychádzajúc z praxe, 
z hudby. Jozef Kresánek 
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Ukazuje sa to najmä v zbierke "Za ten máj ", 
z ktorej čerpal Moyzcs celkom intu itívne 
prevažnú časť textov (lebo Yyberal z množ
stva básní ešte neroztrie<.len)'ch do zbiet·ok) , 
čo najlepšie dokazuje skladateľov zúmer po
vedať viac, ako je v Kostrovej lyrike. Bás· 
nik mení pohfad cez jeden zo svojich hlav· 
n ých básnick)•ch objektov - cez ženu ·
na vyváženejšiu úvahu smerom k citom 
muža. Pre to je logické, že n echá " mužnú" 
poéziu spie,·ať práve žene (i za cenu urči
tého prispôsobenia textu), čím dodáva u; 
samotnému rámcu pečať zvláštnej jemnoJ· 
citnosti. 

Samotná myšlienková štruktúra poeztc 
určuje tvárnosť hudby. Moyzesovi n ešlo <J 

hudobn é tlmočenie textu. A ak by sme uve· 
dené pri pustili, tak len vzhľadom na spÍc· 
vajúci hlas. Hudba sa snaží v "doprovode" 
(ktorý nie je sprievodom) vytvori ť a tmo
sféru tomu, o čom hovorí spev. Vy tvára 
hudobn)• ruch Kostrovej básne, a neinter
pretuje ju; n esnaží sa ju hudobne skon· 
krétniť, ani neupadá do psychologickej droh· 
nokrcsby . Dotvára pointu, a nie báserí. Tento 
prístup sa odráža na jedinečnosti riešenia 
vzťahu t)·ch to dvoch zložiek. Orchester ne· 
má "nič spoločného" so spevom. Nenájde
me jediný prípad melodickej opory, ba ani 
prípadu, kde by hudba otrocky vykladala 
zmysel každej metafory. Plynie samostatne, 
nesledujúc myšlienkové výkyvy textu a jeho 
štruktú r·u. Vytvára atmosféru, Leda Lo, ČCI 
by hudba mala vždy v podobných prípa· 
doch robiť. V kresbe detailov je slovo bás· 
nické, prirodzene, silnejšie ako hudba. Na
opak, v načrtnutí nálady má hudba viičšie 
možnosti a pr<Jblémom ostáva, ako vyriešiť 
orchestrálny p art tak, aby nebol sprievodom, 
ale aby i pri všetkej samostatnosti súvisel 
s textom , ktorý však nemusí sledovať a 
podopierať. .\Ioyzes zasadí do hudbou vy
volanej núlady k onkrétn y text. V tomto 
jedinci:nom ,·yr iešení funkcie "sprievodu" 
treba vidief jeden z najdôslednejsích Moy
zesov)·ch prínosov do slovenskej picsr'lovej 
tvorby. 

u,·edený cyklus je logickým vyvrcholení:n 
skladateľov)·ch snáh na poli piesr'íovej tvor
by. Boj o riešenie špecifickej piesľíoVI'j 
problematikv začína už v ranom období a 
vinie sa ceiou jeho tvorbou ako pole, na 
ktorom s najväčšou citlivosťou skúša a 
vylepšuje, cez ktoré prenáša veľa pozoru
~odného do svojich veľkých diel. Od expc
nmentátorského opusu 5 "Farby na palete" 
a " J?esiatich ľudových piesní zo Sariša" op. 
9 (Je n esprávne vyčleúovať k ompozície s 
určitým špecifickým zameraním a inšpira~-

ný m zdr·oj onr z oblastí urucl)·ch piesní, Jeho 
sú v podstate tak isto jeho ,·Jastn)•mi sklad
bami, ďaleko presahujút·imi rámec úpra\') 
cez picsiío,.~, cyklus "Cesta" op. 19, "Tri 
dvojspevy p re detské hlasy" a mnohé prí
ležitostné p iesne až po novšie picst10vé 
cykly (Zbojnícke piesne, Ľúbostné spevy a 
pod.). 

Komorn)·, lyrický rámec bol blízky .\loy
zesovi preto, že m u dal možnosť pracovať 
nielen s hontrastmi, ale aj s ocltierími, ha 
priam ho k tomu n útil. V tom vid íme jeden 
z podstatných činiteľov, k toré podmienili 
dynamizmus skladby i napriek Lom u, .:1c 
celková nálada je u stálená, bez väčších 
m yšlienkových v)•kyvov, círn hol skl adateľ 
na poli riešenia form y vo veľkej nev~·hode. 
Nemohol sa spoľahnúť na koptrast, drama
tizm us a zvuk ako osvedčené prostriedky 
stavby. Moyzes neupadá do myšlienkovc:.j 
monotónnosti vďaka tomu, že buduje vzťa
hy takmer mikroskopické, postihnuteľné v)•
lui'ne subtílnou rečou jemnej tietwh1·y. 
Vn útorný pohyb je podmienený tesnou väz
bou, tentokrát nie kontrastných, ale odtic
iwv)•ch elementov. V dôsledku toho vzniká 
oveľa širšia n ;lladová paleta. Každý valťr 
má svoje pevné miesto v mechanizme cel
ku. A máme tu na mysli celok v najširšom 
zmysle slova, teda nie jednotlivé piesne, a le 
cel)• cyklus, ktorý je tektonicky koncipova
n ý ako jedna plocha. 

.\loyzes nestavia cyklus ako sumu pin
lieh piesní podľa určitej textom det cr·mino
vanej požiadavky, podľa osvedčeného p?
r iadku striedania r )·chlej a p omalej. l'iiC 
piesní tvorí po formovej strún ke (l y namický 
celok. Poslucháč si síce uvedomí charakte
rovú rôznosť jednotlivých piesn í, predsa však 
koniec piesne sa n ckryje s koncom formy. 
V dôsledku toho ncnaeht.clzame stotožnení,, 
tempa a nálady s piesr'íou, a le \' rámci jed
nej piesne sa striedaj ú núlad~· tak, aby z hľa
diska p roporcií formy zadosť učini li forme 
celku (napríklad stav ba poslednej p iesne s 
úvodn)·m allegrom). Problém je o to zlo/.i
tejší, že koniec k oncov každá picscr'í je lyric
ká a teda nedovoľuje veľký ná.ladový roz
kmit. Pestrosť je skôr charakterová a tek
tonická rozmanitosť je dosiahnutá nekone<' 
non tieňohrou detailov. I napriek pomalémn 
tempu všetkých piesní dokázal Moyz<'~ 

tempo bohato diferencovať. Už prvú piesctr 
(Andante con moto) je príkladom typického 
" pomalého allegra". Hoci celkový duktus 
spevu je m ierny - klavír zaobstaráva rých
ly pohyb, i napriek tomu vyvolá a tm osféru 
kľudu. 
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Príklad c. l 

Porovnajme, ako je koncipované také isté 
andante v štvrtej piesn i. __,.. ~ .. ...... ~,. 

~ 
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Príhlad č. 2 

Venujme pri tej to príležitosti pozornosť 
j ednému z detailov na príklade č. 1, ako 
dôkaz dômyselného riešenia dynamizmu na 
najmenšej ploche. 

Všimnime si protirečenia medzi rytmom n 
metrom v klavírnom hlase, ktorý je svo
jou anlile tickou povahou zdrojom nepn~d
vídnného kynetizmu, najmä ak sem pripo
čí t ame ostinato (ako jeden z typických čini
teľov napiitia), septimovú štruktúru intervn
lov)•ch pomerov a nakoniec p rekvapivé to
nálne vyústenie. 

Na jednom z mnoh)'ch p rípadov nám išlo 
o lo: poukázať na :\[oyzesov prínos v spôso
be formo,·ého zvládnut ia lyrického podkladu 
a upozorniť na skutočnosť, že d ynamizmus 
formy nic je závislý iba od stretania ele
mentov konfliktového charaktertt v drama
tickom žánri, ale je podmienený a umožnený 
nekonečnou kombinatorikou samotn),ch tek
tonických elementov, ktor)·ch zvládnutie za
ručuje možnosť gmdačnej výstavby i na 
poli "jednotvárnej" lyriky . .\1oyzes prene
sie tento poznatok z detailov na celok bez 
toho, aby nnmšil jednotu b:ísnickcj pred lc
hy. Z tohto hľadiska znamcn:"t potom druhú 
pieser\ (!ento) gradítciu k l ~'rickému kon
fliktu , k tor)• sa odohrá v tretej piesni (con 

'?6 

moto), ktorá je zo všetkých vnútorne naj
bohatšie členená na niekoľko navzájom sa 
podmieľíujúcich úsekov. Je príznačné, že 
Moyzes o betoval reprízu trojdielnej formy 
zúujmu ť'clku. Meditatívny záver tejto pies
ne prejde potom v ďalšiu (andante), ktorá 
je akýmsi adagiovým prelúdiom vo formo 
ž{mrového obrúzku k poslednej. Táto sa síce 
začína '" rýchlom tempe, ale ono nemá s 
textom nič spoločného a tvorí iba tcktoni::
ký most medzi oboma pomal)•mi piesňami, 
hoci aj v l'ámci poslednej piesne (a nie mc· 
dzivety). Tento telaonichú pre.•ah ce:; tema
ticl>é celky je najpozoruhodnejším obohate
ním l\loyzcsovho stavebného arzenálu a pod
kladom p re formové (v tom najširšom zmysle 
slova) zvládnutie stavb y lyrických žánrov 
vo všeobecnosti. 

Uvedený cyklus sa dostane k poslucháčovi 
v dvoch podobách. Úmyselne nepoužívame 
termín klavírne a orchestrálne znenie. J e 
potrebné sa o tomto zmieniť práve pre 
veľkú podobnosť klavírneho i orchestrálne
ho tvaru, takže by sa mohlo zdať, že id·~ 
iba o zinštrumentovanie. Obe znenia sú v~ak 
rovnoprávne. Táto koncepcia je náročnejšia, 
ako by sa na prvý pohľad zdalo. O to 
náročnejšia, že v podstate ten istý part doko
nale vyhovuje raz klavíru a zároveií orches
tru. Skladateľ koncipuje už klavírnu sadzbu 
z hľad i ska inštrumentačného, pričom nejde 
o vopred vyhotovený ,·)·ťah, ale o plno
právny útvar. Naopak, akýmkoľvek zása
hom do tejto afinity b y sa stratilo čosi zá
kladné, čo dodáva skladbe emočnú silu. 
Tento univcrzalizmus faktú ry v idíme v prie
hľadnosti a zvukovej prostote (nie však jed
noduchosti) vnútorne veľmi zložitých súvis
lostí. Túto náročná prostota totiž umožtmje 
plnosť i v klavírnom znení a zaručuj e ú 
rove!Í primeranosť orchestrálneho zvuku. 
Moyzesovi tým všetkým totiž nejde o sprie
vod, alebo psychické sledovanie textu, teda 
ani o zvukový efekt, ale o decentnú logiku 
vnútorného procesu, ktorý kompenzuje fa
rebnú totožnosť oboch znení a uplatimje sa 
ro~·nak)rrn spôsobom v podobe klavírnej i 
o•·chcstrálncj. 

Význam Aloyzesových p iesJÚ nevidíme leo 
v tom, že sa o nich bude ešte vera hovoriť. 
Je v osobitnom riešeJÚ úskalí pri stvárlio
vaní lyrického žánru a nemenej v podmie
nenosti oným typicky moyzesovským po
hľadom na človeka, ktorého cez seba podáva 
takého, aký j e; v jeho eitov)•ch krízach, v 
snivej spomienke, osamote i v ľudskej druž
nosti, raz zasneného, očarovaného i skln
maného, v láske i nenávisti, v nekonečn):ch 
snehových závejoch alebo v plnosti far1cb 
smutnej jesene ... 

POH[AD • • 
D I .\I l T H l J Z EN G l N O V 

• • 
na súčasnú bulharskú hudobnú tvorbu 

Ak hovoríme o súčasnej bulharskei hudbe, rnali by sme si stručne pripo-
1nenúť historické zvláštnosti, charakterizujúce jej rozvoj. Zatiaľ čo bulharsk.á 
ľudová hudobná tvorba je na celom svete uznávaná ako výnimočné a pôvodné 
bolwtstvo, ktoré má starovekú tradíciu, prešla bulharská profesionálna hu
dobruí kultúra z európskeho hľadiska " len" storočným vývojom. Prví bttlharskí 
shladatelia z honca minulého a zo začiatku tohto storočia, alw Emanuel 
Manolov, Panaiot Piplwv, Angel Bulwreštliev, Maestro Georgi Atanasov a 
hlavne Dvoŕákov žiak Dobry Christov, razili cestu btdharshej hudobnej 
tvorbe a boli jej priekopníkmi. Druhé po holenie bulharshých sldadateľ ov, 
ktorí dosiahli tvorivý vrchol po prvej svetovej vojne, pozdvihli bulharskú 
hudobnú tvorbu na európsku ÍLroveň a vytvorili klasiku i súčasnosť bulharskej 
umeleckej hudby. S dielom Panča Vladigerova, Petka Stajnova, Ľubomíra 
Piphova, Filipa Kuteva, Veselina Stojanova, Svetoslava Obretenova a Marina 
Goleminova vznikla v Európe medzi dvoma svetovými vojnami nová národná 
hudobná škola - bulharská. Mala svoju jasne 1' yhranenú fyziognómitL, lebo 
bezvýhradne vychádzala zo základov bullwrského hudobného foldóru a vy
jadromla psychológiu národa. 

Po druhej svetovej vojne prichádza k slovu tretia generacw bulharských 
skladateľov. No uplynulých sedemnásť rokov prinieslo už viacej než obyčajný 
rozvoj. Po historickom medzníku, deviatom, septembri 1944, sa i bulharská 
hudba v ydala na cestu k socializmu. Spomeňme len niekoľko čísel: Do 
deviateho septembra pôsobil v Bulharsku len jeden štátny symfonický orches
ter, a dnes je ich už dvanásť. Bulharsko malo jednu opernú scérw, a dnes 
máme šesť operných divadiel; kedysi tam. nee.ústovala ani jedna detská 
hudobná šlw la, a dnes je ich už ~'yše 700. Takéto základné zmeny nastali 
tahmer vo všetkých oblastiach bulharského hudobného života. Slovom, za 
menej než dve desaťročia sa v Bulharskej ľudo~>ej republike vytvorila socia
listická hudobná kultúra so všetkými charakteristickými črtami. Teda aj 
hudobná tv orba nového zamerania, základnou metódou ktorej je socialistický 
realizmus. 

V Sofii práve dokončili výstavbu pä(posclwdového Domu bulharských 
sklad.ateľo~>, vybudovaného pre potrebu sväzu . Som, ''šak presvedčený, že 
bulharslú skladatelia nemali z neho taktí radosť ako napríklad z Týždňa 
bulharskej hudby, ktorý bol pred niekof/.;,ými ntesiacmi v Burgase. Bol uspo
rindaný na výzvu strany: "Viacej medzi ľud, bližšie k životu!" Sedem dní. 
znela ~ · prímorslwm priem.yslovom meste súčasná bulharská hudba, a to 
nielen '~·' koncertných sálach alebo na opernej scéne, ale aj ~' závodoch, školách 
a v okolitých dedinách. Významní bu.lharskí skladatelia sa zúčastnili n.a 
mnohých srdečných stretnutiach so svojimi poslucháčmi, vypočuli si mnoho 
welých slov vďačnosti a lásky, počuli radostné slová robotníčky, že videla 
"živých skladateľov" - autorov obľúbených piesní, počuli strecloškolálwv, 
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vz;·t~'iiených zo stretnutia s tvorcami známych symfónií, vypočuli si aj mnohé 
správne kritiché pripomienky a požiadavky . . . Slovom, videli v praxi ako 
socialistická národná hudobná kultúra prenikla hlboko medzi ľud, vJcítili, 
ako ľudia potrebujú ·a vyhľadávajú ich tvorbu. A to je nai'vysšie zadosťuci-
nenie, ktoré mohol ozajstný umelec dostať. · 

V posledných rokoch sa tvorivá aktivita bulharských sklada_teľ ov rozrcistla 
natoľko, že ju. nemožno obsiahnuť v jednej prehliadke. Preto štvrtá celo
štátna prehliadka hudobnej tvorby prebiehala v piatich etapách počas celého 
roku. Môžeme tu povedať niekoľko slov len o tých dielach, ktoré sa nesporne 
wniestnili v jednotlivých hudobných odvetviach a sú ozajstnými úspechmi 
najnovšej bulharskej hudby. 

Prvá etapa prehliadky bola venovaná tvorbe, ktorá bola doteraz značne 
zaznávaná - spracovaniu ľudových piesní. Odzneli tu úpravy pre najrôznejšie 
súbory, z ktorých nesporne vynikli úpravy národného umelca Filipa Kuteva 
pre svetoznárny súbor ľudových piesní a tancov. Kutev je dirigentom tohto 
súboru. Opravy jeho piesní vynikajú obdivuhodným citom pre ľudovú tvorbu. 
Druhá etapa prehliadky bola venovaná scénickej a opernej tvorbe, ktorá však 
donedá~•na značne zaostávala za ostatnou httdobnou tvorbou. V prvých desia
tich rokoch po 9. septembri 1944 vznikla iba opera "M omčil" od Ľubomíra 
Pipkova a balet " Hajdušská pieseň" od Alexandra Rajčev'a. Obidve tieto 
diela, ktoré dôstojne reprezentujú bulharskú hudbu, boli uvedené aj v Cesko
slm,ensku- v Brne a Bratislave. Na prehliadke bolo však uvedených jedenás( 
nových lwdobnoscénických diel z posledných troch-štyroch roko'~.'. Tento 
veľký slw_k .n•edčí o pozornosti, akú venuje ľudová vláda opernej, operetnej 
a. bale~ne1 tvor~e, ktoré sú medzi ľudom také obľúbené. Pravdaže, všetky 
tteto ~zela neboh celkom. vydarené, ale opery " lvajlo" od Marina Goleminova, 
"Horuca hlava" a "Bol raz jeden" od Paraškeva Chadžieva balety Krdžali" 
od Ivana Dimova a " Orfeus a Rodopa" od Cvetana Cv:tanova ~· operety 
"Maestrova mlados(" a " Bál žien" od Viktora Rajčeva si už vydobyli miesta 
na bulharských scénach. Ešte radostnejšia je skutočnosť, že týchto jedenásť 
nových hudobných diel nie je ojedinelým z javom.. Očakáva sa uvedenie 
"Bojans.kého majstra" od Konstantina !lieva a " lndže" od Bajana lkonomova 
operety "Zlatý ~>ták" od Marina Goleminova a baletov " Legenda o jazere': 
od Panča V /adigerova a " Strieborné črievičky" od Paraškeva Chadzieva a 
"Maďarský jazdec" od Dimitra Sagaeva. Ľubomír Pipkov píše operu Anti
gona tisíc deväťsto štyridsaťtri", Ivan Marinov operu "Zelezný lwhaned{ atď. 
Niet pochýb, že táto politika je správna. Práve dostatok nových hudobno· 
scénichých diel prispie~>a k vytvoreniu shladieb, ktoré budú mať trvalé miesto 
v divadelnom. repertoári. 

Na druhej strane sa tak tv oria podmienky pre vznili plnokrvného národné· 
ho lwdobnoscénického umenia. Mno ho slávnych bulharských operných spe
vákov môže práv e v bulharských skladbách podať výkon ~>ýlučne národného 
charakteru.. 

Tretia etapa Stvrtej celoštátnej prehliadky, ktorá bola usporiadaná v Plov· 
dive, obsahovala diela symfonické, lwmorné, kantáty a oratóriá. V tomto 
druhom najväčšom bulharskom meste sa prehliadka zmenila na sliutočný 
sviatok bulharskej hudby. Všetky koncerty prijalo obecenstvo s nesmiernym 
nad.~ením .. Komorná hudba bola tentoraz slabšie zastúpená. Najväčší úspech 
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mala sviežo napísaná Malá suita pre hoboj, kla"rinet a fagot od mladého 
shúula.teľa Vasila. Kazandžieva a niektoré sólové piesne od Ľubomíra Pipkova. 
z vokálno-symfonických diel treba spomenúť oratóriá Jas;."ý sviatok od T~dora 
Popova, dalej poému " Október 1917" na slová Majakovského a mohutné 
oratórium o našej dobe od Ľubomíra Pipkova. Námetom tohto i po formálnej 
stránite ,,efmi w jímavého diela je najzávažnejší problém - problém mieru 
a vojny. V tom.to diele sa Pipkov ako prvý zo staršej generácie . skladateľo"~< 
po_kúša o nový hudobný prejav, ktorý by zodpovedal napätiu dnešnej sú· 
časnosti. . . 

Najväčšírn počtom boli na prehliadke zastúpené symfonické diela. Treba 
povedať, :;e v oblasti symfonickej tvorby dosiahla bulharská hudba v posled
n1Jch rokoch naj~,äaie úspechy. Zvlášť ' radostná je skutočnosť, že v tejťo 
oblasti s odvahou a nadaním pôsobí najmladšia generácia bulharských skla
dateľov. Najväčši ohlas mali tieto skladby: Symfónia o dvoch vetách veno· 
vaná obrane proti imperialistickému útoku na Egypt od Dimitra Ch;istova. 
symfónia Na život a smrť od Jules · Lévyho, inšpirovaná známym bulharský~ 
románom, ~torého ná.met~m je odboj p~oti fašizmu, Fantastické scény od 
Ivana Marmova a Dwerttmento od Vaszla Kazandžieva. Všetci títo mladí 
shll1:datelia, nar~dení po ro_ku 1930, študovali u Panča Vladigerova, Veselina 
Sto,anova, Marzna Golemmova a dnes sú najväčšou nádejou bulharskej 
hudby. Slávnostná predohra Veselina Stojanova a symfónia Nový Prometeus 
od Alexandra Rajčeva predstavujú najlepšiu tvorbu novej bulharskej hudby. 
, . Po~ledná e~apa. prehliadky bola venovaná detskej, sborovej a masovej 
pLesm a estradne1 hudbe. Zvlášť boli posudzované i vojenské piesne. Aj 
v tejto oblasti boli prednesené zaujímavé skladby. Spolu s majstrami bulhar· 
sh.ej .piesríovej, tvorby Teo~orom Popov_o_m, Asenom Karatojanom, GeorgŤ 
Dumtrovom, Ľubomu·om Pzpkovom a Ftltpom Kutevom radostne prekvapili 
aj m,ladi autori Dobry Dobrev, Ivan Marinov, Lily Lesičková, Alexander 
Tane~> a iní. Veľkými úspechmi sa v poslednom čase môže pochváliť aj bul
har~ká estrádna hu~ba; najlef!ŠÍmi autormi v tomto odbore sú: Emil Georgiev, 
Jostf Cankov, bratta Genkovta, Todor Popov a další. V tejto oblasti vzniklo 
mnoho výrazných, melodických skladieb, ktoré majú u poslucháčov veľký 
úspech, ale _nema.jú, žiaľ, jasný bulharský intonačný prejav. 

Do veľke/ prehliadky bulharskej hudby boli ku koncu zaradené i zasadania 
kto~é b.oli venované úspechom bulharskej hudobnej vedy a kritiky. Aj tu s~ 
dos~ahh ~a~ostné výsledky. S~ to predovšetkým knihy Venelina Krsteva, 
Sto1ana StoJanova Ivanova, StoJana Petrova, Ľubomíra Sagaeva a iných. 

V posle~ných rokoch vôbec speje bulharská hudba rýchlymi krokmi vpred. 
Je pred~:oJom novej _bulharskej socialistickej hudobnej kultúry. Súčasne se 
z~a.myrm bulharskýnn skladateľmi odvážne vstupuje do života i mladá gene· 
racza bulharských hudobných tvorcov, diela ktorých sa uplatnili na koncert· 
no~ p?diu, a~o i na. ope~r:ých .~cénach a v rozhlase. Mladí skladatelia, vychá· 
dzaJ~Lct zo s~usenostz SVOJICh unteľov, hľadajú nové pro.~triedky na vyjadrenie 
n?vych pocttf;w .nov~ho čl?veka n?'šej doby. Môžeme povedať, že s výnimkou 
mektorych OJedznelych pnpadov zde bulharsliá hudba cestou realizmu cestou 
ďalšieho hľadania, ktoré vychádza z tradícií ľudového prejavu cesto~ ktorá 
predpokladá, že práve za socializmu nastáva ozajstný rozlwet 'národo~ a ich 
kultúry. · 
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MOZARTOV •• 
Únos zo Serailu 

V KOŠICIACH • • 
Národný umelec J. Borodáč, zakladateľ 

operného súboru v Košiciach, po štyroch 
rokoch pôsobenia druhej opernej scény na 
Slovensku s radosťou konštatoval jej per· 
sonálny rast a technické vybavenie. Na za
čiatku piatej umeleckej sezóny (na jeseň 
roku 1949) napísal, že " .. . jednu úlohu 
budú hrať i spievať aj dvaja-traja (speváci). 
Toto je potrebné ... z príčin umeleck)·d1 
(dobrá alternácia pomáha) a pre umelecký 
dojem našich návštevníkov. To neznamená, 
ž.e jeden spieva lepšie a druhý horšie, nie 
- obaja alebo obidve budú spievať a hrať 
pekne, ale každý a každá svojím spôsobom, 
vo svojom umeleckom podaní." Na tieto 
riadky J. Borodáča som si spomenula pri 
n ovom naštudovaní Mozartovho Únosu zo 
Serailu operným súborom v Košiciach (pre· 
miéra 23. februára 1962). Naštudoval ho di
rigent R . F. Spišiak, réžiu mal Kornel Há
jek. V role sólistov vystúpili mladí alebo 
málo obsadzovaní speváci. Táto premiéra u
kázala, ako ďaleko sa dostala umelecká prax 
košického operného súboru od umeleck)·ch 
predstáv svojho zakladateľa: umelecká prá
ca súboru, zdá sa, rozdelila sa na "šéfovské" 
naštudovanie s čelnými sólistami súboru a 
na predstavenia študované "druhou garni
túrou" členov súboru. Takýto postup ume
leckého vedenia košickej opery by bol opod
~tatnený a určite by priniesol dobré ovocie 
bez narušenia umeleckej úrovne opern)·ch 
predstav ení, keby sa mladým alebo málo 
obsadzovan)'m sólistom súb:>ru venovalo 
toľko pozornosti a času, ako sa v enuje na
Jtudovaniu jednotlivých opier s čelnými sú· 
listami súboru. Ved enie košickej opet·~· sn 
teda n esmie čudovať, ak obecenstvo v KCJ
šiciach príde k uzáveru, že počet seriózn e 
naštudovaných opern)'ch predstavení v j ed
nej sezóne sa zníži vlastne na dve, k)·m 
ďalšie dve premiéry sú len na početné pi· 
nenie umeleck ého plánu. 

Dirigent Spišiak pôvodne naštudoval :\lo· 
zartov Únos zo Serailu s košickým súbol'Oru 
roku 1949 (premiéra 26. 11. 1949). Je to 
skúsen)' dirigent s ustáleným prístupom k 
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jednotlivým umeleckým dielam. Preto aj 
nové naštudovanie Únosu zo Serailu sa v 
podstate nelíši od jeho naštudovania roku 
1949. A to je škoda! Veď obnovované pred
stavenia majú ukázať umelecký rast operné
ho orchestra , ako aj sólistov. Keď sme teda 
boli spokojní so Spišiakovým naštudovaním 
Únosu zo Serailu roku 1949, nemôžeme b y ( 
spokojní dnes, a to ani napriek tomu , že 
výkon orchestra na premiére bol relatívne 
najvyrovnanejšou zlozl{ou pred stavenia . .\lo
zartove opery dávajú orchestru možnosť u
kázať svoju interpretačnú vyspelosť v kriš
táľove čistej , presnej, priam komornej hre. 
A orchester košickej opery na premiére tieto 
možnosti celkom nevyčerpa\. Dolo by sa 
žiadalo aj tempove aj dynamicky v iac tli
ferencovať tok mozartovskej hudby . Už 
presto ouvertúry v rýchlejšom tempe b y bolo 
vyznelo oveľa kontrastnejšie v porovnaní s 
pomalou strednou časťou. Podobne b y holi 
presvedčivejšie vyzneli v r )'chlejšom tempe 
aj niektoré časti árii Belmonta. Na druhej 
slnllle fu·ie Ozmina boli miestam, nepomerne 
rýchle (na úkor zrozumiteľnosti textu}. 

Aj režisér K Hájek pristupoval k naštu
dov ania Únosu zo Serailu v Košiciach po 
druh)·krát (režíroval ho aj roku 194.9). J eho 
prácu pri teraj šom naštudov aní treba ho•l· 
notir najmä z hľadiska práce s mladými u
melcami. A tu mu n emožno uprieť určitý 
úspech. i\a druhej strane sa mu však ne
podari lo dať inscenácii jednotný ideový zá
mer. Dejov[t línia zacielená na Selima n a· 
svcdčovala, že chce dať inscenácii zámer 
shakcspearovsky ladeného dramatického kon
fliktu s Yíťazstvom ľudskej múdrosti, 
ušľachtilosti a vôbec humanizmu, ako aj 
ve•·nosti v láske. Naproti Lomu celé poňatie 
Ozmina zvýrazňo,·alo skôr jeho komičnosť 
ako d.-amaLický kontrast v prejave ľudskej 
hlúpOSti a hrubosti. J e tO Yefká skoda. Jed· 
notn e stanovený ideov)' zúmer inscenácie 
a jeho dósledná realizácia na scén e mohla 
p•·inútiť aj orchester k hlbšiemu preniknutin 
do ideovomneleckého zmyslu Mozartovej 
hudby a súlistov n a scéne k v iactvárnejšie· 
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mu hereckému prejavu. Tým by sa bol zdô
raznil význ?~ Mozartovh o_ "Únosu". v~ vý: 
vojovcj línu opery, a mc vo V)'VOJOVCJ 
línii od singšpílu k operete. 

·z p remiérového obsadenia sólistov vy
nikli L. Ncshyba v role Ozmina a L. 
Kucko v role Selima. :\Tesh ybov Ozmin bol 
spevácky a j herecky na v ýške, a zjavne 
prevyšoval _v)·kony ~vojich ~artnero_v. Kuc_ko 
v hovoreneJ role Sehma ukazal SVOJe kvnltty 
aj po stránke činohernej . Helena Stubľíovit 
Likérová v role Konstancie presvedči la skor 
svojou muzikalitou a herecky než zrelým 
a spoľahlivým speváck ym vý konom. Najmä 
u tejto sól istky po jej pred chádzajúcich ús
pešn)·ch v)•konoch sa u kázalo, že viac času 
a starostlivosti pri naštudovaní tejto roly 
by nemuselo '-yvolávať rozpaky. B. Haná
kovlt v J"Olc Betky (Bionde) po hereckej 
stránke vniesla j as na javisko, jej spev{tcky 
výkon mal však viac kazov. S. J\'lartiš aku 
Belmontc na premiére neuspokojil. Po strán
ke speváckej príjemne prekvapil M. Vargov
čik ako Ped rilo. Má príjemný tenorový hla
sový fond, svoju rolu naštudoval presne a 
najviac sa priblížil koloritu mozartovskej 

hudby. V snahe po najlepšom hereckom 
p rejave miestami preexponoval poh yb. 

Scénu navrhol J. H anák. Vzdušne r iešené 
dvojschodište na otáčavom podklade u mož
nilo sice režisérovi a sólistom rozvíjať ply
nulý dej nn scéne bez obmedzen ia na jed
notlivé obrazy, technické realizovanie v pod
state správnej myšlienky však rušilo celkový 
dojem z predstavenia. 

Mozartov Únos zo Serailu má v Košiciach 
svoje historické pozadie. Bola to prvá zná
ma opera, inscenovaná v Košiciach ešte za 
Mozartovho živo ta roku 1789 alebo 1.790 
(v bulle tine je u vedený rok 1767 - je to 
tlačová ch yba). V rámci J\Iozartovho roku 
1956 uv iedol košický operný súbor Mozar
tovho Dona J uana v skutočne mod e.mom 
a vzornom naštudovaní. Ziadalo by sa teda, 
ab y opem ý súbor v Košiciach pri naštudo
van í Mozartových opier neustupoval z vy
dobytých ideov)•ch a mn elec!..-ých pozícií. 

Mária Potemrová 

• Prinášame hodnotenie vvkonuv prvej 
premiéry, nakoľko 1lruhá pre~iéra sa usku
točnila až po redakčnej uzávierke. ------------------

Slovenská filharmónia 
i.'\ ov~· kalcndám y rok začal orchester Slo

venskej filhannónie v dr10ch 11. a 12. januá
ra pod taktovkou našej verejnosti dobre 
zn{trncho d irigenta Edgar·a Donneu xa. Bel
gický umelec pr icestoval neskoršie a absol
vova l s orchestrom nedostatočn)' počet skú
šok , čo sa. pochopiteľne, odzrkadlilo i v kva
li\e v)·konu. Tie to okolnosti v pl)'vali aj na 
zmenu pr·ogramu, takže namiesto pôvodne 
plánovanej Folprechtovej IL Symfónie :Mie
ru zarad il dirigent :\Jozartovu sy mfóniu Es 
dur. 

Ako vždy, ukázal sa Donneux aj ten toraz 
ako typ zdra,·o cítiaceho muzikan ta so sklo
nom k prepate tizovanému a zvel ičenému 
gestu, čo sa dosť v)-razne prejavilo najmä 
v podaní :\Iozarta. Du podania tej to klasic
kej symfónie vn[tšal belgický dirigen t mie,;
tarni romantizujúce prvky. Okr·em toho pre 
krátkosť času bola reprodukcia tejto sym
fónie nehotová i po stránke tónovej kultúry 
a najmii zvu kovej vyváženosti jcdnotliv)·ch 
partií. 
Príznačný Donneuxov zmysel pre rozsiahlu 

v ýstavbu s dramatickým i v rcholmi našiel 

pomerne najvhodnejšie uplatnenie v sym
fonickej básni Cézara F rancka P reklia ty lo
vec. Orchester znel tu p lasticky a v dy
namicky , -yhrol!·n)·ch úsekoch dosiahol ver
kú núladov ú silu. 

I. rumunskú rapsódia A dur z op. 11 nd 
Georga Enesca, d ielu dosť tradične koncipo
vané, zaujalo p redovšetk)·m temer orien tál
n ym čarom · temperamentne sa stuplmjúcich 
ry tmov rwn unského chora v rozľahlom fi
nálovom úseku. Dirigentov dosi inštinktívny, 
temperamentný prejav dostal sa opiiť do svo
j ich sfér a p rávom získal u obecenstva vre
lý ohlas. Poch val u si zaslúži aj plasticky 
podané úvodné sólo klarinetu a hobojok. 

Adam Harasiewicz, laureát Chopinovej sú
ťaže vo Varšave, nositeľ Lond)•nskej medaily 
najlepšieho klav iristu roku 1957, spoluúčin
kuval s belgickým dir igentom ako in terpret 
Chopinovho I . klavírneho koncertu e mol 
op. 11. J eho podanie nás však celkom ne
uspokojilo, ba priam ruzcarovalo. Hoci Ha
rasiewiczova hra nesie typické znaky poľ
ského klavírneho slohu a výborného vyško
lenia - mäkký, ušľachtilý tón ako ' -ýsledob. 

B.l 



dokonale uvoľneného hracieho aparátu, ver
ké technické možnosti, svojský, osobitý pre
jav, predsa sme sa nevyhli dojmu, že poľ
sk)• umelec (azda s v)'llimkou pomalej Ro
mance) hral dosť povrchne, bez intenzívnej
šieho zaujatia. Mnohé gradácie mu vyšli 
plocho, miestami (najmä posledný úsek 1., 
menej III. časti) zveličil tempo, čo malo 
za následok značné, priam školácke kazy 
v technickom predvedení, ktoré by sa u 
umelca svetového m ena nemali vyskytovať. 
Sympatický zjav a vystupovanie umelca 
zrejme u obecenstva tieto nedostatky vy
vážili, pretože sa jeho výkon stretol s ver
k)= úspechom. (Prídavky: i\fazúrka h mol, 
.l\finutov)• valčík a Revolučná etuda e mol 
op. 10, č. 12.) 

Pre ochorenie povodne programovanej ja
ponskej pianistky Yaeko Yamane predstavil 
sa v d1ioch 25. a 26. januára Adam Hara
siewicz so samostatn)•m recitalom, na ktorom 
sme po prv)· raz počuli v jeho podaní a j 
3 nechopinovské skladby. 

V Szymanowského úvodných Variáciách 
b mol op. 3 ukázal sa klavirista ako skúse
ný umelec predovšetkým v používaní rozlič
ných farebných odtienkov klavírneho zvuku. 
Prvý zošit bravúrnych variácií op. 35 na 
známu Paganiniho tému od J. Brahmsa 
zvládol pianista na mnoh~·ch miestach $() 

suverénnou istotou , no niektoré technické 
kazy svedčili o nedostatočnej príprave. Jed
noveto,·ej Prokofievovej sonáte dodal Hara-

siewicz ·pevnú melodickú kresbu, vyzdvihol 
ostrosť r ytmiky a kontrastnosť jednotlivých 
tematick)•ch úsekov. 

Ak pozorujeme a porovnávame výkony 
Harasiewicza na poli chopinovskej hudby 
(ktorá vyplnila d1·uhú polovicu recitalu;, 
musíme konštatovať, že jeho výkony vekom 
nezrejú k majstrovskej dokonalosti, ale na
opak: Tak skvele teclmicky priprav·cný pia
nista dopúšťa sa mnohých technických ne
presností, lapsusov v pamäti (llalada g mol 
ľavá ruka), rytmického zakolísania, hrani
čiaceho s nerytmičnosťou (1\'lazúrka h mol, 
Balada g mol). Vo výrazovej oblasti, i keď 
sa poľská škola vyhýba prccxponovanému 
používaniu rubata, nemožno vyl účiť zo štýlu 
tohto hudobného génia senzibilitu! Umelecká 
disciplína tiež značne pokuľháva. 30-ročný 
umelec často prcexponoval tempo, a tým 
veTa pokazil (badateľné najmä v balade). 
Bolo príznačné, že zo chopinovskej polovice 
programu najpresvedčivejšie zazneli Mazúr
ky (cis mol op. 50 č. 3, h mol op . . 33 č. 
4). Tu akoby sa Chopinov svet dostal do 
pravého, neskrcsleného a ničím ncochudob
neného svetla. Blízky k dokonalosti bol i 
virtuózn~· Minútový valčík. Príjemným pre
kvapením večera bolo uvedenie m{olo znío
meho Nokturna H dur op. 9, č. 3. Vo Valčíku 
i v Polonéze As dur Harasiewicz zase ne
odolal zalesknúť sa zavše na rýchlych, no 
pre poľského umelca príliš nebezpečných 
krídlach virtuozity. 

Prokofievov bale·t ROMEO A JÚLIA 
Prokofievovo dielo má u nás dobrý kul".l 

v koncertnom a di,·adclnom okruhu. Ale 
prijímame dielo tohto najväčšieho majstra 
nášho storočia s t.ak)·m nadšením a opravdi
vosťou, je to znamenie, že si udržujeme 
úJ·o,·e•i. že Ylms a hudobnosť nášho obecen
stva n ie je nahlodaná rozkladom, že môžem~! 
budoYaľ na zdrav)·ch základoch. To však 
zaväzuje reprodukčné zlozky, nb~· náročnosť 
takto o•·iento,·aného obecenstva svojím v)·
konom rešpektovali. 

Uvedenie Prokofievovej chorcografickej 
tragédie "Romeo a J úlia" (19. januára t. r .) 
dalo podnet k mnohým diskusiá m o tomto 
čine N úrodného divadla. Ľudia prejavujú 
záujem a chcú poznať pravdu, či na dôs
tojnom m ·edení monumentálneho Prokofic
vovho diela dosiahli Yšetky zložky vrcholné 
vyjadrenie. Najklad nejšie je hodnotený vý
kon orchestra a dirigenta. Zaslúžene! Tu sa 
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skutočne postúpilo najhlbšie k jadru d iela, 
k jeho osnove, k bohatému pletivu nádher
ného tcmntického materiálu, ktorým je ob
klopenú .Júlia a Homco. Tu sa najdôsleJ
nejšie ťažilo z Jramaturgickej výstavby, z 
h lbokého psychologického procesu, z prie
s,·itnosti nepatetického čistého lyrizmu, z 
podstaty ľudovo intonovan)·ch tancov v da
\'tlV)•ch scénach. Nebol to v)•kon stopercent
ný, ale bol nadpriemerný. Dirigent Alfred 
Hosen nestačil sa na premiére zbaviť tvr
dosti v miestach zvukove najvypätejších , ani 
novoromantického pátosu v miestach gr:t
dačne strmých. V záverecnom obraze nasadil 
tempo, ktoré oslabilo velebnosť a dramatickú 
silu jeho vyznen ia. Ale on jediný fakticky 
sledoval P rokofíevov gradačný plán a cítil 
jeho vyvrcholenie v závere. 

Vo sfére gradácie nepostupoval už výtvar
ník O. Simáček, čo sa tiež v d iskusiách 

Veríme, že uvedené nedo~tatky boli ibu 
výsledkom vnútorného tvon vého kvasu a 
hľadania v ktorom každý umelec nutne 
dozrieva' k vyššej . m~te, a že '_lasled~júc i 
koncert mladého p1amstn zanecha v nas o
mnoho priaznivejší a h lbší doj c_m. . 

S vynikajúcou oso.bnosťou taha~skcho d J
ri"'enta Carla Zeccluho sme mah dotera7. 
01°ožnosť stretnúť sa iba prostredníctvom 
rozh lnsových, prípadne gramofónoY)•ch nn; 
hrávok. V januári zavítal k nám však llJ 
osobne. takže 18. a 19. januára mali sme 
možnosť overiť si na živom posluchu fakt, 
že povesť, ktorá ho predchádzala, vôbec 
nezvcličovala jeho vynikajúce majstroYstvo. 

Zccchi je na pohľad typ temer drobnéhn, 
nepatmého. ~loviečika, n? len čo uchopí d iri_
"'entskú pahcku a stane Sl pred orchester, zda 
~a akoby narástol. J e to umelec staršej ško
ly dirigent vzúcnej senzibility, veľký maj
st~r dynamickej formy, jedinečného sloho
vého cítenia, kde bezprostredná vyjadrovacia 
schopnosť nesie punc osobitosti a hlbokého, 
v-ldy tvorivého zvládnutia diela. 

Svoj zmysel pre barokov::· kľud, pre j<'ho 
hlbku a spevnosť, pre iskrivý, no discipli
novaný temperament demonšt •·oval Zecchi 
úspešne v 3 tancoch Arcangclla Corclliho: 
Sarabanda, Giguc a Bandincric pre sláčiky. 
z ktor~·ch naj";ac zaujalo nczabudnutefní:, 
precítené, hfbavé podanie kľudnej Sara
band~· · 

Vtipnú a zauj ímav{t Chcrubiniho Symfó-

nia D dur 'mala -u nás v podani Zecchiho 
viac-menej premiéru. Je to pozoruhodné 
dielo, v ktorom autor - svetobežník jedi
nečne pretavujc prínosy v iacerých náradných 
kultúr do európskeho klasicizmu, no predsd 
len s prevahou francúzskej noblesy a zmys
lu p re v~·vážcnosť rozmerov. H oci symfónia 
niesla pečať osobnosti, predsa jej len ch~·
balo to tvorivé zanietenie, ktoré obycajne 
charakterizuje wkonv nášho orchestm pod 
dirigentmi V)'llÍkajúc~j triedy. Orchester a 
najmä dychy sa nemohli odpútať od pre
koná,·ania technick"Í•ch úskalí skladby. 

Obdivuhodné bol~ však brilantné zdádnu
tie ouvertúry k jednoaktovej opere La scala 
di seta, laorá doteraz nepatrila k repertoáro· 
,·ému císlu nášho orchestra. Vďaka }JOhoto· 
YOŠti a virtuóznemu v tipu lu·áčov a najmä 
skupiny driev, ako i jedinečnému, strhujú
cemu poľíatiu Zccchiho, predohra skvele a 
úspešne zaví·šila p rvú polovicu krásneho ve
čera. 

Obsahov)'ln stredom a vrcholom koncc•·tu 
bolo nesporne uvedenie I. symfónie c •Rol 
op. 68 Johannesa Brahmsa. Zrelá veľkorysosť 
a meditatívna rozvaha geniálneho autora 
našli v Zccchim rovnako gen iálneho inter
preta. J ('ho poda nic ~a v~·značovalo zruč
n::·m interpretacn)·m uchopením a jedinečne 
y~·z•h·ihlo mYslicnkovú i emocionálnu silu 
diela spolu s prísn~·m tektonick~·m pm·iacl
kom. z~cchi posobí dojmom v)·bnšného ty
pu. ~'I ím reprodukovaná hudba sa prudko 

na scéne pražského Národného divadla 
konštatuje. \'ytvoril si klisé, operoval ná
znakmi :1 skfoatka111i, ktoré dokonca prvého 
dcjst , .a .. ~. úplne zo,;šcdnia. A ako ďalej, 
kPtľ monwncntalita d iela v dnd10m dcjstvl' 
d ynamicky rastie? Ale ani v )>1'\'om, a ni 
v druhom dcjst,·e nevystačí len maliarske 
cítenie farebnosť, plošné traktovanie scény 
tam, l:de sa žiada priestor. Výprava oproli 
tmgickcj sile Shakespearovej dránoy vyznie
va príliš l ~···i c],y a len Túbivo nadbicha 
psychologick~·m procesom P rokofievo,·cj 
hudby. 
Vytvoriť ktorúkofvek postavu v úplnom 

tvo •·ivom s lo zn • ku s ProkofieYovou hudbou 
sa podad len málokomu. Ak sa O. Skálov:í 
rozhodla ,·yt,·oriť postavu Júlie, hrala tu 
úlohu orh·:1ha i ct ižiadosť! Tu sa však nc
vystai:í len s vynika júcou technickou a po
hybovou . Y)'I'azovosťou, tu je potrebné po
chopi!' podstatu tragickej by tosti Júlie. To 

sa jej nepodarilo. Zostala na povrchu rovna
ko ako J. Petrík v R omeovi. Ohi<h-aja boli 
ponobní, ale to je d ruhoradá požiadavka. 
Tu je rozhodujúca pravdi,·osť umocnená 
Prokofievovou kresbou. K tej sn najviac p ri
hlíži l ?l liro~lav Kúra v úlohe .\lm·kuria u 
O. Sanda ,. Tybaltovi. 

Xa1wick týmto výhradám je naštudovanie 
ProkofieYovho diela dôstojné. Emorionúlnos( 
hudby je taká m ohutná, že prekoná zovre
tosť v~·tvarnej koncepcie a vyjadd to, o •'o 
sa tanečník niekedy márne usiluje. 

Premiéra v Smetanovom divadle rozširu
je úctyhodný počet dobr)·ch činov, podľa 
ktorvch sa dá usudzovať, že opera i balet 
praž~kého Národného divadla prežívajú m;
všednú éru, ktorá k rok za krokom sa pro
bli7.ujc s\{tvncj ére a tradícii Ostrčilovej . 

Antonín Hoi'ejŇ 
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Carlo Zecchi a Ľudovít Rajter 
Foto: J . Herec 

ženie vpred ako riava, no tok toh to privalu 
je _vtesnaný do železného koryta hudobnej 
logtky a premyslenej agog iky. J eho agogika 
je odvážna, no nanajvýš prirodzená a spolu 
s dlh)'m zažitírn vyvoláva ncvšedn)· a neza
budnuteľný dojem. 
Ľudovít Rajter dirigoval orchester Sloven

skej filharmónie i. a 2. februára. Na program 
zaradil 3 dolemz neprogramované diela, no 
nerovnak<•j hodnoty. 

Predovšetkým treba vysloviť pochybnosť, 
či Lisztova Spaniclska rapsódia v origináli 
určená sólovému klavíru získala niečo v 
Busonniho úprave s orchestrom. Ak azda aj 
nadobudla výraznejšiu mohu tnosť a pestrej
šiu farebnosť, stratila ju zas v podaní p raL
skej pianistky Evy Bcmáthovej. Tutti or
chestra (nie v inou dirigenta, ten oprán1enc 
vyzdvihol d ynamické vrcholy d iela) tcmct· 
úplne vyt lači lo skôr pastelovo ako bran írnt' 
znejúci zntk klavíra. Monumentalita a dr·a
matičnos( 1Úe sú Bernáthovcj naturelu podľa 
nášho názoru sféry blízke a preto m ohutn\' 
virtuózny záver i predchádzajúce gradúci~ 
u poslucháča veľmi oslabili dojem z takto 
upraveného cliela. Inštrumentácia orches
trálneho sprievodu bola však vkusnú a po
užitie niektorých Lerner impresionistických 
kombinácií nenarušila presvedčenie, že sn 
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hrá Lisztovo dielo. Sólistke najlepšie vyzneli 
tie miesta, kde mohla uplatniť svoj zmysel 
pre vyzdvihnutie v rúcnej poetickej kantabi
lity, filigranskej virtuozity. Aj tu tak veľmi 
exponovaná rytmická zložka bola zväčša 
úspešne zdolaná. 
Jednočasťová (V.) Symfónia op. 79 od 

nemeckého skladateľa Paula ThiJimanna, 
profesora Vysokej hudobnej školy v Dráž
ďanoch, je dielo stručné, zomknuté, no La
ujímavé skôr svojou hudobnou rečou ako 
formálnym tektonickým r iešením. J ej inter
pretácia podľa nášho názoru mala ešte v iac 
vyzdvihnúť kontrastnosť nie príliš rozľahlých 
úsekov. Podanie dr. Rajtra vnucovalo do
jem sploštenosti a pomerne malej invenčncj 
vynaliezavosti skladateľa. V každom prípade 
patrí však dirigentovi vďaka za uvedenie 
diela u n{rs temer nehrávaného skladateľa. 

Druhú časť zaplnila slovenská premiéra 
vynikajúcej kantáty Chvála svčlla na slová 
S. K. Neumanna pre soprán, alt , bas, mie
šaný sbor a veľký orchester od pomerne 
mladého českého skladateľa Svatopluka Ha
velku. J e to po nezabudnuteľnom uvedení 
OrCfových " Carmina burana" ďalší veľmi 
úspešný a pochvalný krok dramaturgie SF. 
Chvála svetla zásluhou svojho často priam 
majstrovsky riešeného spracovania, vďaka 
skvelej , ideovo hlbokej a hodnotnej literárnej 
pred lohe, i keď zdanlivo pomerne málo sa 
hodiaccj na zhudobnenic, pre svoju aktuál
nosť a zárover'í i všeobecnú platnosť, pre 
svoju zr?zumiteľnosť a prístupnosť, jedno
duchosť 1 stručnosť, vyváženosť a homogén
nosť stala sa v krátkom čase jedným zo 
základných pilierov nášho kantát.ového slohu. 
Pri rozvíjaní hudobnej reči slúžil autorovi 
predovšetk)•m obsah a výrazová pôsobivo&ť 
zhudobrwvaného slova. Sprievod, prípadne 
mcdzil1ry text dokresľujú a výrazove prehl
bujú. So značnou dávkou vkusu je vybudo
vaný kontrastný vzťah 11 jednotlivých časti 
jednak medzi sebou a jednak v rámci celku. 
I keď sa vysky tli (a nie neoprávnene) 
v),čitky proti pomernej stručnosti závereč
nej časti (ktorá mimochodom, ak ju posu
dzujeme izolovane, patrí k najkrajším mies
tam cyklu), kantáta ako celok poslucháča 
uchváti a zanechá v 1iom uspokojivý do
jem. 

_Pripraviť vydarené podanie diela k prc
rmére nic je práve najľahšou úlohou. Dr. 
Hajtcr vcf aka svojej dU10ročnej skúsenosti 
okrem ni('ktorých menších nepresností, k to
ré však možno ospravedLniť, dobre pripravil 
orchester (počul som štvrtkové predvedenie) . 
Prácu sbormajstra J. M. Dobrodinského v 

Miešanom sborc SF charakterizuje starostlivé, 
nY. pedantské zmocnenie sa a zdolanie prob-

Sedem týždňov 

V JAPONSKU 
ROZHOVOR S DIIUGE rTOM 
LADISLAVOM SLOVÁKOM 

Uirigent Ladislav Slovák bol od 1. 1. do 
18. 2. l. r . nn zájazde v Japonsku, kde 
mal s domácimi orchestrami 26 koncertov 
v Tokiu, Osake a ďalších väčších mestách. 
V Japonsku nebol prvýkrát ; s touto kraji
nou· a jej ľuďmi sa oboznámil už pred troma 
rokmi na dtjazde s Ceskou filharmóniou. No 
posledn)•, pomerne dlh~ poby t mu da l mož
nos( hlbšie pozna( predovšetkým hudobný 
život Japonska a jeho problémy. 

Stídruh dirigent, kto organi::oval v Japon
.<hu tento 'VáŠ záia::d a s ktorými orche.~
trami ste pracovali? 
Organizácia koncertného života v J apon

sku, ako i v kapitali stick)·ch kraj inách vše
obecne, je v rukách určitých spoločností 
alebo jednotlivcov. Bol som veľmi rád, že 
môj zájazd organizovala pokroková spoloč
nosť ROOfli, ktorá organizuje kultúrne po
dujatia pre robotníctvo a rozvíja osvetovú 
činnos( najmä medzi robotníckou mládežou. 
Je lo pomerne mladá spoločnosť, ktorá za
tiaľ nedisponuje veľkými finančnými mož
nosťami ; dotet·az si pozývala len zahranič
ných sólisto,·, ja som bol prvý zahraničný 
hosť zn dirigen tským pultom. Pracoval som 
s d voma orchestrami: v Tokiu s ABC or
chestrom a v Osake s Osnckou filhar·móniou. 
Sú to popredné orchestrálne teles{r, no 11<~
dosahuj ú umeleckú ú rovclt popredných ja
pon<k)-clt orchestrov, ako sú ' l ll( orchester 
rozhlasu a televízie a Tokijský symfonický 

lémo,·, ktoré prináša nanaj výš náročná sbo
ro, ·ú partitúra. Nástupy. ako aj intonacné 
zvlúdnutie, boli poväčšine spoľahlivé, zre
tefnos( textu jasná. V ďalšom vývoji tech
nickej p ripravenosti sboru by bolo účelné 
zamera( sa ešte na dokonalejšie zladenie 
mužsk)·ch a ženských hlasov. 

Sólisti opery pražského ND Helena Tat
termuschová (soprán) a Karel Be•·ma.nn 
(bas) spievali sólový part kantáty aj na pre
miére v Prahe (4. V. 1960). Ten to moment 
akoby bol vplýval na " spoliehanie sa na 

Dirigent Ladislav Slová/~ 
s členmi orchestra ABC " Tohiu 

orchester, pracuje sa však s nimi dobre, 
lebo ·snaha a nadšenie ne.-az nnhradia i prí
pa<lné technické nedostatky. Jeh snaha čo 
najdokonalejšie zvládnu( svoj part hola ozaj 
obdin iiJOdná i pri niekedy ozaj ť:tZk)·ch pod
mienkach - ncvykúrené sály v tohor'Ocncj. 
na Japonsko obzvlášť sil nej zime, cestova
nia, finančné t'azkosti atď. Xaštudov:mif! 
skladieb si vyžiadalo (a~šiu prácu, dlhšiu 
prípravu, čo vsak bolo raz nastudované, lo 
znieslo prísne kritériá. Pomerne dlhšia sys
tematická práca s týmito orchestrami mi 
umožnila stupr'íovat' požiadavky, takže (čo 
konštatovalo ndcnic orchestrov kritika) 
podávali nadpriemerné výkony. 

Ahý bol program honcerto" a /ao určoval 
v ý ber shlaclie/J i' 
O výber!! a zostavovarú programov roz

hoduje spoločnos ť , ktorá usporaduje kon
certy (riadi sa vo veľkej miere dopytom), 
menšie úpravy sme predebatovali spoločne. 
S obidvoma orchestrami sme naštudovali 5 
programov, v ktor)'ch boli mcdziin ~·rn sklad
by Haydnove (Londýnska symfónia), Mo
zartove (Symfónia C dur Jupiter, Predohra 
k ope1·e Don Juan) , Reetho,·ennve (Egmont. 
IV. symfónia) , Srnetanove (Vltava, Z čes
kých Iuht• a háj t•), n,·oľákovc (Symfónia 
Z nového svela a Symfónia G rlur) , Chač:t-

staré vedomosti". Bolo to badateľné najmä 
na neistých nústupoch Hermanna. Yrúc~1e a 
j emne stvárnila svoj sólo,·)· part alllslka 
Ivana i\Iixová. Sopranistka Tatte1·muschová 
spievala tiež so zanietením a pochopením, no 
bolo bv sa ziadalo ešte viac prepracovať 
nicktor6 detaily (dych v koloratúre 4. časti) . 

Celkový dojem z kan tá ty bol však vilH: 
než uspokojiv)' a obecenstvo podfa zásluhy 
nadšene kv.itovalo jej 1wvé uvedenie na pl>· 
diu SF. 

Vlado Cíž.ik 
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turianov Klavírny koncet'L so sólistom Mn
sutaka Kanazawa). Dvofákova Symfónia G 
dur, v Japonsku dosiaľ neznáma, mala u 
orchesti'Ov i publika vefk)· úspech. J e mi 
ľúto, že sa nemohol uskutočni( môj návrh 
naštudovať Sostakovičovu X II. symfóniu; 
nebolo dostatok času na rozpísanie materiálu 
a naštudovanie, hoci z ich strany bol o to 
veľký záujem a snaha všetko zariadiť. 

Aký ohlas mali honcerty u obecen.Ytva a 
ahý je pomer shladieb starších a súčasných 
mttorov, uvád:aných na koncertoch, v ro:;
hlme, v televí:ii? 
Koncerty mali veľk~· úspech a bolo pre 

rru'ía vždy potešením dirigovať v sálach, na
plnených do posledného miesta pozornými a 
vnímavými poslucháčmi, s ktorými má in
terpret v)•borný kontakt. Obľube širokého 
publika sa najviac tešia skladby európskych 
klasikov a romantikov, k)•m kompozície sú
časných skladateľov sa objavujú na progra
moch menej; zostavovanie a výber progra
mov sa z komerčných dôvodov, pochopiteľ
ne, riadi podľa dopy tu. Aj o súčasnú moder
nú n "avantgardnú" európsku hudbu je u 
určitej skupiny záujem. Na jednej z tlačo
v)•ch konferencií som sa mal čo oháňať v 
"paľbe" otázok, alw je to u nás s hudobným 
v)-vojom aký postoj zaujímame k moderným 
výbojom, experimentov atď. i\IIadí japonskí 
skladatelia sú, samozrejme, oboznámení s 
najnovšími kompozičnými teclmikami a kom
ponujú podľa ich princípov, no medzi poslu
cháčmi tie to skladby nemajú veľký ohlas. 

I ste ste na.vštívili rô:ne kultúrne podujatia, 
snácl ste mali aj nejaké besedy s hudob
níkmi? 
Cestovanie, skúšky s orchestmmi a koncer

ty mi zabrali temer všetok čas, takže som 
mal pomerne málo možností na návštevu 
kultúrnych podujatí. Z tých, ktoré som vi
del, zapôsobili na mľía predstavenia divadla 
Kabuki, kde sa predvádzaj ú tradičné staré 
národné hry; so záujmom som .sledoval kon
certy prv)•ch orchestrov i rozhlasové a· tele
vízne hudobné vysielanie. O domácom hu
dobnom živote som sa najviac dozvedel 
okrem početných posedení s členmi orches
trov najmä z rozhovorov s p rofesorom J a
mane, hudobným vedcom a teoretikom (jeho 
dcéra je koncertnou klaviristkou a bude kon
certovať aj u nás), a z mojej návštevy na 
tokijskom konzervatóriu, kde ma oboznámili 
so systémom štúdia, tam som m al besedot 
s profesormi a žiakmi, ktorí prejavili ozaj 
veľký záujem o našu vlasť a kultúru ; odtiaf 
som si odniesol aj diplom i'estn,>hn člena. 

A nejahé " mimohudobné" zážithy? 
Aj tých bolo, samozrejme, vef a. Zažil snm 

slabé zemetrasenie, trvajúce dve minúty; 

86 

tam je to bežný jav a nikto si to nevšíma, 
pre mľía Lo bol však čudný pocit. 

Precestoval som veľký kus tejto krásnej 
krajiny. Len o jej prírodných krásach by 
sa dalo rozprávať celé hodiny. Zoznámil 
som sa s japonským fudom, húževnatým, 
pracovitým, ktorého dokonalé výrobky ma
jú vysoký kurz na svetovom trhu. Ten to 
fud nechce už ";ac zažiť vojny a atómové 
pustošenia. Našiel som medzi nimi veľa 
priateľov, veľa obdivovateľov našej kultú
ry . Hudba je totiž reč, ktorou sa dorozume
jú všetky národy. Svojou prácou som sa 
snažil aspoľí trochu prispieť k tomu, aby 
tá to reč vzájomného porozumenia a pria
teľstva vždy viac a viac prehlušovala zvu
ky vojnovej vravy a štvania. ( d) 

•••••••••••••••••••• 

Po prvom roku ... 
Dňa 26. januára 1962 sa konala prvá vý

ročná členská schôdza Kruhu priateľov a 
milovníkov umenia, na ktorej jednak z pek
nej účasti prítomných, jednak z priebehu 
diskusie bolo vidieť, že Kruh v Banskej 
Bystrici pevne zakotvil. Bol zvolený nový 
výbor, do ktorého boli p ribraní ďalší členo
via. Prijalo sa uznesenie, ktorým si náš 
Kruh vytýčil ciele pre najbližšiu budúcnosť. 
Chce sa starať o nábor členov zo všetkýc], 
vrstiev, najmä venovať pozornosť náboru 
z radov robotníkov a mUtdeže, z::t interesovať 
brigády socialistickej práce a kolektívy sú
ťažiace o tento titul a prenikať i medzi 
pracujúcich v poľnohospodárstve. \ 'edenie 
hodlá u tvori( sl'kcie pre jednotlivé odbory 
umenia a vytvori( osobitn)· kolektív mh{
deže s vlastným predsedníctvom, ktorý bude 
usporadovať špeciálne akcie pre mládež. 
Cinnosť sa bude rozvíjať systematicky us
poriadaním pravidelných akcií hudobných 
a literárnych i výstav diel vý tva rného u
met:tia, pričom sa bude dbať o úroveň všet
kých podujatí. 

Aby naši pracujúci mali možnosť bezpro
stredne poznávať umelcov, budú ·SU naďalej 
usporadúvať autorské večierky a besed~· s 
umelcami. 

Sú všetky predpoklady, že Kruh priateľov 
a milovníkov umenia v Banskej Bystrici 
získa nových nadšencov a pomôže vzbudiť 
u ďalších stoviek p racujúcich záujem o u
menie a tak obohati ich život novými cito
vými zážitkami. 

J. B. 

Komorné koncerty v Dome čs.-sovietskeho priateľstva 
Náš na komornú hudbu P?n;er~e ch~?ob

n ·, koncertný život. hol osvtezeny ZUUJl~a
v~m podujatím. Západoslovenská odboc}t~ 
Sväzu slovenských skladate.ľov v spolupr~ct 
s Domom čs.-sovietskeho prt_a teľstva usporta: 
dala dtia 28. januára matmé z komorneJ 
tvorby slovenských s_k lad~teľov. ~{onc~rt! 
ktorým sa zač_a l i pravtdelne nedeľne matu:e 
v mesačných mtervaloch, sa stretol so znac
n)•m záujmom. obece~stva: Tento zá~jetn huJ 
podmienený ruelen tym! ze komorna ~u?ba 
zaznieva u nás dosť znedkavo, a~e ~.l. }YIH, 
že na programe koncertu odzneh vacsmou 
novinky našich au torov. • . 

Koncert otvoril predseda Zapadoolovensk~~J 
odbočky Sväzu slovenských skladateľov: !::it
mon Jurovský. Po úvodnom slove predmesol 
Dušan Martinček svoje " Dve romantické pre
lúdiá" pre klavír. Dielo,_ o k~oron; s_n;e sa 
na stl'ánkach tohto časoptsu uz zrrueruli, ne
sie stopy v plyvu veľkého ruského skladateľa 
A. Skrjabina, pamiatke ktoréh~ je ~enovan?. 
Jeho nástrojová sadzba Je mtmortadne na
ročná hudobná hodnota nevšedná. Najmä 
prelúdium pr~ !avú r~u _je v našej_ l~tera
túre svojím rtesenim OJedinelé. Martmce_ku
va interpretácia je pre klaviristov, ktorí tste 
po tomto diele siahnu, _ukážko~ro~. Dalším 
autorom bol Milan Novak, patrtact k stred
nej generácii skladateľov, ktorý už výrazne 

zasiahol do hudobného diania u nús. Sona
tína pre violončelo a klavír, ktorú úspešne 
predniesli Oto a Milan Novák, je dielo. ná
strojove obťažné, pritom však. vďačné, Jeh~ 
prednosťou je spevnosť myšltenok! a~o UJ 
jasné formové kontúry. Cyklus poesm " V 
jeseni" od zaslúžilého umelca Alexandra 
Moyzesa skvele pred_niesla dr. Tarjana ľv~~
sariková s Evou Ftscherovou p t•t klavm. 
Dielo zaznelo v komornej verzii ; vyznačuje 
sa ušľachtilosťou jednotlivých hudobných 
obrazov, jasnosťou melodiky, vyniká skvelou 
výstavbou jednotlivostí aj celku. Na záver 
matiné zaznelo Trio pre husle, vio lončelo a 
klavír od Michala Vileca. Skladba, ktorá bo
la pre časť poslucháčov prekvapením, je vý
borne komorne koncipovaná, pestrá v nápa
doch ekonomická v narábaní s nimi a na
priek hojnému využívaniu my~lien~k, zazna: 
čujúcich vplyv ľudovej melodtky, Je ~sobtta 
a svojská. Veľký podiel na úspech~ Vtlecov
ho Tria mali Eva Fischerová, AlOJZ Nemec 
a František Tannenberger, ktorých precízna 
hra bola ozaj oduševnená. 

Matiné bolo nemalým prínosom v še
divosti bratislavského koncertného života a 
zanechalo v posluchúčoch skutočne dobo·ý 
dojem. Tomuto podujatiu treba želať veľa 
úspechov do budúcnosti. 

-ip-

K dramaturgii koncertov na Slovensku 
Od Sja:du socialistichej lwltúnJ s raclos: 

tou po=orujem e veľký lw antitatív!lY. ro:vOf 
lwncertného života. Tento ro:;VOf tste bul 
podmienený závermi Sjazdu a uznese_niami 
z nich v yplýv ajúcimi, no je . i pre1av~t!t 
rastúcej kultúrnej úrovne našrch pracu!u
cich a v nemalej miere nás/ed/wm pracc 
pracovní/wv Koncertnej a div adelnej lumce
lárie, Krajshých podni/wv pre film, lwncertV 
a estrády a desiatok owetovl)ch pracovru
l.ov. 
Keď hodnotíme túto prácu, musíme si 

uvedomiť , že v tejto oblasti na Slovenshu 
nebolo žiaclnej tradície, že budovanie kon
certného života spadá do obdobia obrov
s/;ý ch ehonomických premien Slovenslw , 
revolučnej prestavby spoločnosti. Preto treb'! 
vidiet honcertný život na Sloven.vhu v cel<'! 
jeho :;/ožitosti. Pri jeho budovaní treba rie
šiť veľhý /wmple."C otázok a hlm:nc v počiat-

koch upustiť od starej hlasickej formy hon
certov recitalových a homorných a v yh(a· 
dávať nové metodicky premyslené formy. 
Týmto rtov~m for.márn bolo t~~b~ pr!spo
sobit i dramaturgiu a podrradrt fU crel u: 
:ískať :;áujem nového poslucháča a '!yc/w
vať ho k vnímaniu hudobného umenta. Sa
mo:rejme, za predpokladu •·yso/;ej imerpre· 
tačnej tírovne. 

Pre získanie :;áujmu ••olili programovi 
pracovníci pestrosť. Pestrosť v obsadení., P?: 
žiadav ka bola, aby na koncerte v ysWpth 
aspoň dvaja speváci. hlavirista. huslista. 
prípadne čelista a najpriťažlivejši bod· pro
••ramu: balemý pár. Tak v:nikol typ lioll
~ertu skupinového. ktorý tvorí preva;niÍ. 
časť koncertov na Slovensku a je nnjžiada
nejší. 

Oproti pestrosti obsadenia je v pr?gra!no
vej línii honcertov sn.alw po t.ematrcke1 u-
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celenosti, napr. Od piesne k árii, Revoluč
nosť v hudbe, Prierezy operami a pod. V 
tejto snahe o tematickú jednotu programu 
sa objavili niektoré extrémy. Buď sa téma 
vzala príliš široko, alebo príliš úzko. Napr. 
' ' téme "Revolučné motívy v hudbe" sme 
boli svedkami, že každá ária bolo revolučtuí 
(Rigoletto, preto, že bol hrbatý), alebo zase 
sa ú::.kostlivo 1•yberali len také sliladby, ltde 
v ná::.ve bolo slovo "revolučné" priamo uve
dené, a tak zo Smetanovho diela sa uvád::.al 
výlučne "Revolučný pochod", hoci nepatri 
h jeho umelecky najsilnejším shladbám, a 
pritom je celé jeho dielo revolučné lwždou 
notou, či ide o jeho opery alebo Moju vlast", 
či Ceské tance. Tak isto v Chopinovom die
le sa za revolučné považovali len jeho dve 
revolučné etudy, hoci práve také revolučné 
sú i jeho ma:mrlty, ktoré napriek tomu, že 
vznikli v parížskych salónoch, sú každou 
svojou notou národné, poľské. Další ncdostr1· 
tok týchto tematických celkov je určitá 
šablónovitosť a nevynaliezavosť, spomeňme 
len, koľko rá:: odznela Musorgshého Blcha 
aho ukážka piesne s politickým zameraním, 
hoci pri troche snahy by sa našlo podobných 
r.tkážok viac. 

Z týchto detských nemocí sa všah drama
turgia honcertov pomaly dostáva. Bude po
trebné, aby programoví pracovníci Koncert
nej a divadelnej ltancelárie a Krajských 
podni/wv pre film, honcerty a estrády boli 
odvážnejší a vynalie::avejší, čo je uskutočHi· 
teľné, i heá budú rešpektovať repertoár u
melcov. Sehcia koncertných umelcov Svä:u 
slovenských skladateľov musí byť v otázkach 

••• 
Ka zá klade d ohôd medzi CSAV a Maďar

skou akadémiou vied sa v dňoch 28. III. -
1. IV. 1962 uskutočnia v Budapešti porady 
Zmiešanej hudobnovednej komisie, zriade
nej pri oboch akadémiách. Účelom týchto 
porád je kontrola plnenia dohodnutých a k
cií a dohoda o <falšom postupe prác. Pri 
tejto príležitosti odznejú " Budapešti via
ceré prednášky, znoberajúce sa cennými ru
kopisn ými inštrumentálnymi sborníkmi zo 
začiatku 18. s t oročia. Z československej stra
ny prednesie prednášku riaditeľ Ústavu hu
dobnej ved y SAY ~oc. dr. Jozef Kres11nek 
o zbierke Anny Szi1·may-I<eczerovej ; rozbo
rom skladieb Oponického sborníka sa budú 
zaoberať prednášky dr. Richarda Rybariča 
a prom. h ist. Oskára E lscheka, pracovníkov 
O stn v u h udobnej vedy SA V. Príspevky o 
Oponickom sborn.íku z maďarských vedcc
k )'ch pracovníkov prednesú prof. dr. B. 
Szabolcsi a dr. F . Bonis. (R. - B.) 
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dramaturgie lwncertov aklivnejšia a inicit~
tív nejšia a musi sa na nej podie/a(. 

Z výchovných príčin ie kO:.dú lwncert 
vybavený sprievodným slovom, čo je vel
mi správne, osvedčilo sa a i •• budúcno.~ti 
sa s týmto rie.fenim počíta. Sprievodné s/o >'O 
musi byť živé, stručné a jasné. Nemá byť 
analýzou hudobného diela, ale i priblížením 
poslucháčovi a má navodiť patričmí atmo
sféru pre jeho v nímanie. Máme nieho[ko 
dobrých interpretov a tvorcov sprievodného 
slova, no je ich stále málo. 

V súčasnej etape ro::voja honcertného ži
vota je potrebné zvyšovať náročnost' dra11w- . 
turgie a up[atliovať viac koncerty recitalowí 
a komorné, a to najmä tam, hde už sa nám 
podarilo vybttdovať pra••idelný lw ncertnú 
život :;;a pomoci Kruhov priateľov umenia. 
Je to potrebné pre ::vyšovanie úrovne ná.sho 
honcertného poslucháča a je to jediná ce.~tts, 
ktorá umožní ::vyšovanie úrovne nášho koll
certného umenia. 

Rozvoj honcertnélro živ ota treba vidil'( 
z dvoch strán: jednak ::o spoločenshej po
treby a na druhej strar1e z hladiska ume
leckého rastu koncertných umelcov. Tieto 
dve stránhy v dialelttichej jednote prisp ieva
jú k dovŕšeniu hultúmej revolúcie. Alt bude 
ume/cc niekolho rohov cestovať po Sloven
sku s M usorgského Blchou, s 1Vieniavshého 
Tarantelou alebo so Chopinovou "revoluč
nou", prípadne inými malými sltladbami a 
nebude môcť uplatniť široký repertoár v 
recitalovom lw ncerte, ah dychové k vinteto 
bude hrať neu.~tále Smetanov Pochod štu
dentských légií a nič ho nebude nútiť na
šwdovať celovečerný homorný program, jP
Lti nebe::pečie pohlesrt umelechej úrov ne 
lwncertného umenia. J e to nebezpečné hlt:~ v
ne pre mladých umelcov, absolventov ume
lechých škôl, že zostanú na tomto .~!upni 
(čo i e •·elmi pohodlné a finančne cclhom 
výhodné) a umelechý rast vzhladom na 
celoštátne hritériá ::aostane. 

Preto treba v tejto etape rozvoja honcert
ného života prejsť od sledovania uha:;;o·va
teľov hv antittttívnych (počet l;.oncertov a 
návštevnosť) h sledov aniu uka:;;ovatelov h~>a· 
litotivnych, ra.yt hudobného vkusu poslucluí
čov a náročnosť tlramaLLLrgie a úrovne in
terpretácie . .Je to úloha veľ há a zodpovedn,;. 
Vy::.Odu.je ú:;;/m spoluprácu Sekcie lwncert
ných umt>ltol• SSS s pracovní/ani Koncert
nej a dil·adclnej hance/árie a Kraj.~ l;ých 
podnikov pre film, koncerty a estrády t1 

týchto zase s usporiadateľmi. Lebo velké 
úlohy kultúrnej revolúcie nevyriešia u::ne
senia, ale ľudia zanietení rovnakou ishrou, 
smerujúci h jednému cieľu. 

Anna Kováľová 

4. marca zomrel v Prahe 
významný český operný 
dirigent národný umelec 

Zdenek Chalabala 

ll 

5. marca zomrel v Prahe 
významný český hudob
ný skladater a dirigent, 
národný umelec Otakar 

Jeremiáš 



Zo života Sväzu slovenských skladateľov 
Cinnosť sväzu od začiatku tohto roku 

je na všetkých ú~eko~h _ovplyv?e?á vý
sledkami a uznesemam1 mmulorocneho de
cembrového zasadania v),boru Sväzu slo
vensk),ch skladateľov, ktorý sa dôkladne 
venoval rozboru metód sväzovej práce vo 
svet le XXII. sjazd u KSSS. Prvé pracovné 
úsilie v novom roku vo všetkých sekciách 
smerovalo k oboznámeniu členstva s uznt>
scniami posledného výboru SSS a k tomu, 
aby sn v intenciách týchto uznese1ú, ako 
aj na podklade tvorivých pracovných vý
sledkov za uplymtlý rok pripravili perspek
th·ne plány činnosti. 

SLdadatcfská sekcia hodnotila minuloroč
nú hudobnú tvorbu. V hrubých črtách 
vzniklo 5 javiskových diel, 38 · symfonic
kých, 54 komorných a značný počet rôz
nych žánrov malých hudobných foriem. V 
tomto roku pozornosť všctk)'ch príslušníkov 
sväzu pripúta niekoľko významných poli
tick)·ch a kultúrnych udalostí, ako sú X II. 
sjazd KSC, 4.5. výročie Veľkej októbrovej 
socialistickej revolúcie, účasť vo veľkej j<t
bilejnej súťaži k 20. výročiu osloboden ia 
našej vlasti, prehliadka novej hudobnt>j 
tvo1·by a napokon príprava Ili. sjazdu Svii
zu čcskoslovensk)'ch skladateľov. Skladateľ
ská sekcia sa zú1'astnila na prípravách a 
priebehu Konferencie o tvorbe, spojenej s 
prehliadkou posledných výsledkov hudob
nej tvorby, ktorá sa uskutočnila koncom 
februára l. r . v Prahe. 

Komisia pre veľké formy skladateľskej 
sekcie v rámci svojich zasadnutí si vypo
čula a diskutovala o nasledovných dieladt: 
J ún Zimmer - III. koncert pre klavír a 
orchester, dielo 29; Juraj Pospíšil - J\ lono
lógy; Stefan Németh-Samorínsky - .,V me
ne mieru" - kantáta na slová :vr. H.ázuso
vcj-l\Inrtákovej a Ivan Hmšovský - Dve 
tanct'né fantázie. 

Komisia pre malé formy skladateľskej 
sekcie sa zaoberala otázkami úprav ľudo
v)·ch piesní, ich štylizáciou atď. Ako ukáž
ky odzneli úpravy D. Pálku, T. Andrašovn
na, P. Tonkoviča, D. Kardoša, S. Jurov
ského a T. D1·euera. Tú istú komisia hodno
tila aj minuloročnú tvorbu tanečných pies
ní a šansónov na Slovensku. 

Predsedníctvo SSS prijalo nún h sklada-

Z premiP.ry Hrnčiarskeho bálu (Dusík 
-Braxatoris) -v Krušnohorskom krai. 
di-vadle -v Tepliciach 4. marca t. r. 

teľskej sekcie a zriadilo pri sväze kruh mla
d ých skladateľov. Olohou kruhu je rozví
janie všestrannej starostlivosti o skladateľ
skú mlaď v kruhu organizovan),ch. Vede
ním kruhu bol poverený prof. Alexander 
Moyzcs. 

Hudobno vedecká sekcia sa zaoberala nie
ktorými otázkami súvisiacimi s prácami o 
~lovenskej hudobnej tvorbe. V popredi po
zornosti je príprava seminára o marxistic
kej muzikológii, ktorú organizuje Sväz čes
koslovenských skladateľov. Do prípravnej 
atmosféry tohto seminára · vhodne zapadla 
prednáška univ. prof. dr. Antonína Sych ru 
"Uplatnenie experimentálnych metód \'O 

výskume vzťahu hudby a reči", prednesená 
v Bratislave začiatkom februára na zasad
nutí hudobnovedeckej sekcie SSS. 

Sekcia koncerU1ých umelcov venovala 
svoje zasadnutia prerokovaniu otázok spo
lupráce s Koncertnou a divadelnou kance
láriou, krajskými podnikmi pre fi lm, kon
certy a estrády z hľadiska ideového i or
ganizačného. Pozornosť sa venovala aj pro
gramovým otázkam niektorých akcii. Sta
rostlivosť o mládež vyúsťuje v sekcii kon
certných umelcov okrem systematického zá
ujmu o umelecké výkony mladých v p rí
prave a uskutočnení interpretačného semi
nára, ktorý bude znamenať aj konkrétnu 
teoretickú a praktickú pomoc pri zvyšova
ní a prehlbovaní umeleckého majstrovstva 
mladých koncertných umelcov. Sú predpo
k lady, že za pomoci odboru školstva a kul
túry SNR sa prvý z týchto seminárov u
skutoční už v tomto roku a stane sa pravi
delnou akciou pomoci mlad)·ch v budúc
nosti. 

Dlhší čas sme pociťovali v bratislavskom 
koncertnom živote medzeru v uplatňovaní 
novej komornej tvorby. Táto medzera. je 
llnes odstránená. Západoslovenská odbočka 
sväzu za pomoci Slovenského hudobného 
fondu organizuje pravidelne mesačne ko
morné matiné v Dome CSP. Tieto podujatia 
želateľne obohacujú hudobný· život Brati
slavy a napomáhajú našej novej komornej 
tvorbe v jej spoločenskom pôsobení. 

Dš 

• •• 
V Kal"lových Varoch sa v lete uskutoční 

prvá džezová súťaž za Í1časti džezových 
skupin a sólistov zo Sovietskeho sväzu, p..,y. 
ska, numunska, Nemeckej demokratickej 
republiky a Ceskoslovenska, 
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Zakladater ukrajinskej národnej hudby 
V marci t. r. oslav uje Ukrajina 120. vý

ročie narodenia Mylwlu Vitalijevyča Lysen
·ka (22. 3. 1842 - 6 . 11. 1912), svojho naj
väčšieho .~hladatela. M. Lysenho pochád:al 
z rodiny drobného stathára; narodil sa v 
dedine Hryňky v býv. Poltavshei gubernii, 
kde sa narodil aj N. V . Gogol. Ukrajinshé 
piesne a hudbu aho takú si Lysenho oblú
bil ešte v detshých rolwch. Prvé sltladby 
začal tvoriť u~ počas gymna:iálnych stúdií 
v Charhov c, hdc sa súčasne venoval aj kla
vírnej hre. V štúdiu pokračoval na char/w,•
skej a neskor5ie na hijevshej univerzite 
( 1860-64), tam sa zblížil s pokro ho vo u 
mláde:.ou a pracoval v ilegálnych študent
shých hrúilwch. Vel/tý vply'' na icho rozvoj 
mala revolučná tv orba Tarasa Sevčenha a 
poltrolwv á svetová literatítra. Aho študent 
Lyscnko vásnivo zbiera a :hudobňuje uhra
jinshé {u.dové piesne a vydáva ich v dvoch 
ob.~iahlych sl>ornílwch (spev a hlavír). V 
rokoch 1867-69 študuje na hon:ervatóriu 
v Lipsku (klavír a kompo:ícia). V Lipsl>u 
v ydal niekoľko sborníkov uhrajinshých ltt
dových pie.mí a shomponoval prvé ••ý:nam
né dielo "Závc(" (na text T. Scvčenha). V 
rokoch 1874-76 Lyscnlw :dolw naluje svoje 
hudobné vzdelanie u Rimského-Korsahova 
v Petrohrade, kde tvorivo spolupracuje s 
t .::v. "Mocnou hŕsthou" ako dirigent a pro
paguje uhrajinsltú, ruskú a ::;ápadoslovanshú 
hudobnú hultúru. Od r. 1876 ai do smrti 
ž ije v Kijeve. Tam ::;organi::;oval sbor, s /tto
rým cestoval po celej Uhrajine. Velký vý
znam pre ro:voj uhrajinsltej hudobnej /ml
túry mala ním založená (r. 1904) Kijevsl.-á 
hudobno-divadelná šhola. 

Za hrajne nepriaznivých podmienoh Ly
senka celý svoj život bojoval za ro:voj uhra· 
jinshej národnej hudby. J eho neúnavná ::;be
ratcľshá, sldadatcl shá a pedagogichá činnosť 
predstavuje v dejinách ukrajinsl>ei hudby 
celtí epochu. Pracoval tal>mcr v o všetkých 
žánroch hudobnej tvorby , no najviac obo
hatil ukrajinsltú hudbu svojimi 1•okálnymi 
a voluílnodramatickými skladbami. Jeho 
vynilw jítci vohálny cyklus " Hudba h Sev
čenhovmu ,Kob::;árovi'" !83 :hudobnených 
diel, :ahntujúcich lyrické piesne a Cú bostné 
romance, mohutné lwntát.y a symfonické 
básne, širohé hudobnodramatiché út•·ary 
atď.) sa stal v "cárske j 1•iiznici národov" 
- oho L enin na:.ýval carské Ru.~ko - uda
losťou nielen umelec/tou , ale • aj politickou; 
pre Ukraiincov tým, čím pre Cechov Smeta
nava· " Má v last". V jeho v rcholných častiach 
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([van Pidhova, Hajdamaci, Ivan Hu.~ atď.) 
sa ospevuje oslobodenecké hnutie ultrajin
ského národa, myšlienha slovanského brat
stva a sláv na budtícnosť Ukrajiny. 

Z v ýznamnejších Lysenhových opier spo
m enieme: lyrirho-fantastickú opertt " Utope
ná" (1884), shomponovanú podla Gogoľo
vej " Majsltej noci" , lyricko-homickú operu 
" Natalha-Poltavlw" !1889), napísantí. podla 
rovnomenného diela l v . Kotlarevshého, ltr
dimho-historickú operu " Taras Rulba" 
( 1890), skomponovanú podľa známe/10 Go
goľov ho diela, a satirickrí operu " Enejida" 
!1911), vytvorenú podla bruselshej poémy 
l v. Kotlarevshého, och•áinc bičujúcu nevol 
n.íctvo a celú sítstavu ruského cárizmu. Dos( 
'populárne stí tie~ jeho opery " Ciernomorci" 
a "Vianočná noc", ako aj majstrovské detshé 
opery " Ko:.a-dere:.a" , " Pán Mačialt" a " Zima 
a jar". Uhrajinsltý shladatel čerpal aj ::;o 
zahraničných námetov !lwrlbn /.;, Shaltespe
arovej hre " Hamlet" atcC.). 

.Lysenko obohatil aj ultrajinslitÍ hlavírnu 
a inštrumentálnu hudbtt. Alw výborný kla
v irista v ytvoril národný klavírny repertoár 
(2 rapsódie, sttita a i.), horene ktorého .~ri 
v uhrajinshom piesfwvom materiáli. Neme
nej ::.áslu~né sú aj jeho komorné inštrumen
tálne skladby (husľové trio a kvarteto), 
diela husľové a violončelové atď. - Ako 
hudobný folhlorista upravil 120 piesní pre 
sbor a 280 pre spev a klavír, 5 cyklov obrad
ných pie.mí (vesŕtanl>y, holedy , svadobné 
piesne atď.). Lysenko v edel preniknúť do 
samej podstaty {udovej piesne, obohatiť jtt 
umelechými výrazovými prostriecllwmi, plne 
odpovedajúcimi myšlienke diela. Ako hu
dobný historik napísal Ly.~cnho v iacero Šttí.
dií !..Charahteristiha hudobných zvlá.~tností 
t'hrajinshých dúm a piesní . . . ", " Duma o 
Chmelniékom a Barabašovi", "Ľudové hu
dobné nástroje na Uhrajine" atď.). 

Dialo i\1. V. tysenha sa stalo základom 
ukrajinshej hudobnej hlasiky, nesmieme ju 
obohatilo a. dalo jej rá::. úprimného clemo
hrati: m u, národnosti a realizmu. Jeho mo
hutná hymna "Večný revolucionár" (1905), 
slwmponova.ná na tex t Iv . Franko, strhovala 
uhrajinshý národ do boja proti cárizmu. 
1·/i.~torichá :;ásluha Lysenlwva ic '' tom. ie 
"určil pravý smer uhrajinshej hudobnej tvor
by, a to fl O všetliých je j strcín lwch" !Zd. 
Nejedlý, Uhrajinská republikán.~ha kapela, 
Praha 1919, str. 36). 

Lysenhovo dielo mo/o "Plyv na jeho žia
/wv a pohračovatelov, najmä na K. Stecen-

Nové albumy tanečných piesní 
Ak sme konštatovali, že Státne hudobné 

vydavateľstvo sa pri vydávaní novej spolo
čenskej a politickej piesne usiluje o aktuál
nosť jej r )•chlym uverejnením, p latí to už 
pj o tanečnej piesni. 
Tanečná pieseň v SHV vychádza pravidel

ne v publikáciách "Hráme do tanca", albu
my !?re spev a klavír ročne 2 čísla po 10-
12 piesňach, "Dobrý ry tmus" v úprave pre 
malú inštrumentálnu skupinu ročne 3 čísla 
po 10-12 p iesrlach, "Spievame v rytme" 
v úprave pre spevný hlas s podloženými 
harmonickými (gitarovými) značkami 4 císla 
po 10-12 piesrlach. 

Tieto tri publikácie absoŕbujú svojím ob
sahom takmer celý rozsah tvorby našich 
autoro,·, pričom niektoré sa objavia i viac 
ráz. Okrem našej tvorby obsahujú tieto publi
kácie aj najobľúbenejšie piesne české a za
hraničné. 

Všimnime si albumy Hráme do tanca 
č. 3. a 4. C. 3 obsahuje 8 piesní slovenských 
autorov. Za . hudobne najcennejšiu hy sme 
považovali Zelenayovu Starec a blues, v 
ktorej autor Y m elodike a c'lenení formy ve
go~e nenadväzu~e na obvyklú schému u 
nastch autorov pn tvorbe blues - na Ježka. 
Invenčne zaujímavé sú Ilavlíčkov fox Je 

ha, J. Stepo.,ého, M. Leotovyča, .U. Vach
JÍanyna, S. Ľuclkevyča a i. Hcalistiché tra
dície jeho ,,,orby ďalej ro::;víiajú uh.rajinshí 
.~o viet.~ hi shladatelia. l-1 udobné diela .\1. V. 
Lysenl>a v yšli v Sovietshei Uhrajine 1• 20 
::;vii::koch (K. 1950-60). J eho m eno nesie 
clrarhovshé A hademicl>é divadlo opery a ba.· 
letu, l••ovshé Státne kon: ervatóriurn atď. 
Lysenlwve opery sa hrali na čcshosloven
shých javisliách ešte " dvadsiatych rohorh, 
napr. '' užhorodsliom divadle , .. Yatalka Pol· 
trn · h~c:;" ( 1921), "Ciem omorci" ( 1923), "Uto· 
pena ( 1923) a "Nocturno" ( 1923). Prvá 
LysenJ..·ova opera, htorá .m objavila na slo
"enslwrn javisku. bola .. .\" atallw Poltavlw." 
ttl'icdlo ju ND v' Košiciach v r. 1950. Diel~ 
dirigoval Boh. Valašťan, preložil a režíroval 

Jur. Sercgij. Trochu skôr vysielal n ie
holl;ohrát túto operu (v čes/wm prcldaclc 
~- J:irywúíka) Cs!. ro:hlas. Dtífajme, ie na 
Javrsku SND v Bratislave čoshoro uvidíme 
Lyscnhovo veľdielo - opem Taras Buľba" 
s laorou sa tera::; oboznamu/~ šéf opery s: 
! urovshý. 

:\I. :\"evrl)' 

to maličkosť, Elbertov fox Večer o po! 
šiestej, Seidmanov fox Tak dávno to uz 
viem, kým ostatné nevykazujú zvláštne oso
bito~ti. Z českých je tam zn áma J á jsem 
zamilovaná (J. Vomáčka) , zo zahraničných 
Milované oči (Babajev) , Bezoblačn~· deň 
(Bcrente) a americká Rúno nad riekou. 
Propagačne príjemne pôsobia fotografie 

tanečných súborov ZK Stalinec (veľm i 
úspešný súbor ĽUT) , Puškarevo\· tanečný 
orchester, sólisti l\ larko, \"elšicová. Ollún ·-
ová, Nemec, Krištof, Sychra. ' · 

C. 4 :--·yšlo \" januári 1962, prináša posled
né novrnky, ale aj niektoré staršie veci. V 
Lieskovského Havane ncv~·z<kihnjcmc no
vos( ,. melodickej a rytmickej inwncii, ale 
pn·)· pokus podchytiť , . tauc<·r11•j piesni 
akt.1uí ln~· politick~' námet " ... a 1.;uba r·a
dostnú nunbu slobody tancuje" . ,\ lnolr o sa 
diskutovalo o pouzití a účinku charakt er is
tického, pritom príjť'mného popevku šansónu 
F. llavlíčka Pesnička z predmestia. Nový 
pr:-rok v s~<isobe dvoj spevu, korešpondujú
CeJ a akosr kontrapunktickv si odpoveda
júcej d vojice nachád zame · v Stasselovom 
foxe Sto chutí. Elbertov pomalý fox Dar 
k meninám nesie všetky znaky , ·ytríbeného 
autorovho slohu. Hodnotné stt tiež Laiferov 
Večer, Siváčkov Ľúbezný nápev, Zelenayo
va Pekné je mať rád. Púlkov Blues o čier
nom klobúku je nie nový textovc ani hu
doJme, príliš lipne na ježkovskom vzore i 
keď je robený skúsenou ruJwu. Lánik'ov 
valčík J ej prvý ples sa drží osvcdčen)·ch 
skladobných postupov. Ccská tvorba je za· 
stúpená Ducháčov~'m pornal)•m valčíkom 
.\·f:í milá tu ncní. Kolmanovského pomal\' fox 
Tíšina m:"1 staršiu, ale typickú ruskú · me· 
lodiku. Z nemcchj tvorby je tu Gazcho 
staršia Láska na vlásku (Kalkutta liegt nm 
Ganges). Preklad y zal1raničných tex tov str 
od R. Skukálka a v~·hovujú hudobne dikcij 
i obsahu. \' tomto albume sú fotografie skla· 
datefo,· u tcxtf1ra Skukúlka. 

V oboch albúch treba chváliť výber, a ak 
v nich nie sú najnovšie piesne od Dusíka 
Zelenaya, Siv:"lčka, veríme, že sa objavia ~ 
najbližších albumoch. 

Stojí za povšimnutie, ze SH\- prináša nie
ktoré veci skôr ako rozhlas a gramofón 
hoci v minulosti to b~-valo opačne. Klavír~ 
ne úprav~· sú takmer všetkv od F. Havlíčka. 
Sú harmonicky i rylmicky ·vynaliezavé pri
nášajú nové pr·vky, sú dobre hratefné ; do
sahujú tll·overl súčasnej svetovej praxe. 
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Slovenský hudobný folklór 

v rozhlasových 

reláciách 
Zriedkavo sa u nás ptse o programoch 

rozhlasového vysielania, hoci práve to je 
jeden z najúčinejších nástrojov kul.túrn~j 
revolúcie. Hozhlasové a televízne vystelame 
vytvorilo svojou dostupnosťou úplné pre
vratné možnosti širenia kultúry a osvety. 
Okrem rôznych faktorov záujmu a kultúr
nej vyspelosti poslucháčstva má, pravda, 
nemalý podiel na širokom spol?č.ensk~m 
dosahu jednotlivých relácií i čas JeJ vystc
lania, druh tematiky, ktorá môže byf špe
ciálna alebo zameraná na široký okruh poslu
cháčov a v neposlednom rade i spôsob 
podani~ látky, lebo od jeho pútavosti závi.sí! 
či poslucháč reláciu sleduje alebo sa JCJ 
zbaví stisnutím gombička. 

Cyklus "Ľudová pieseí1. ro::;pr~va dnešli.lt:' 
prebieha už od konca roku 19::>9 v 40-rm
nútov)·ch reláciách raz mesačne s väčšími
menšími nepravidelnosťarni. Vysielaný bol v 
priazni,·om ned ef nom termíne, čo mu zabez
pečilo vysoký počet poslucháčov. To sn 
skoro prejavilo aj na vefkom množstve 
listov poslucháčov, obracajúcich sa na re
dakciu rozhlasu. Tde teda o spoločensky 
závažn)• typ relácie. 

V posledn)•ch rokoch sa dostal do určit l:l~n 
prelomu vývin názorov na fudo\·0 umcrue 
u samotn)·ch j eho tvorcov a nosttefov -
u ľudu. K doterajšiemu živelnému vzťahu 
pribt'tda postupne už i akýsi hodnotia~i 
vzťah ktorý mohol vzniknúť preto, že ľudut 
pozn;jú už viac než iba umenie svojej vlast
nej dediny. Ich kritériá sú však, pr·irodzcne, 
subjektívne, nemajú podmienky byť in)·mi. 
Sprostredkovať aj určité vecné poznatky o 

Autormi textov sú naši známi textári Ilek, 
Stassel, Pospíšil, Kazík, Janovic, Skukále~, 
Droppa, Sevčovič. V textoch stále. prevaŽUJÚ 
známe obrazy v najrôznejších v:mantách na 
večnú tému "lúsky dvoch". Nové obmzy 
prinúša Droppa v piesni Starec a blu<.'s, 
Pospíšil v Havane. 

Albumy "Hráme do tanca" predstavujú 
prierez našou novou tvorbou, mali by sa 
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ľudovej hudbe samotným jej nosi teľom, ale 
aj t)'m, ktorÍ s nou pracujú, podujal Sil 

bratislavsl<ý rozhlas :r.micnenými reláciami. 
Doteraz prebehli dva diely tohto cyklu: v 
prvom sa odpovedalo na otázky vzniku ľu
dovej piesne a hudby vôbec, širsie sa vy
sYetlil pojem " rolldór" a v jednotlivých re
láciách sa postupne sledoval vývin sloven
skej ľudovej piesne od jej najjednoduchších 
prejavov cez už vyspelú kultúru roľnícku 
k piesni· relúcie druhého dielu oboznamo
vali posl~cháčov s vokálnym folk lórom jed
notliv)'ch národopisn)·ch oblastí Slovenska; 
v treťom diele ktorý sa začal tohto roku, 
bude prebiehal sú(až ľudových hudieb. lle
dakčne celý cyklus pripravuje O. Demo. 

Zámer určil i formu týchto relácií. Teore
tické výklady o ľudovej piesni, podávané 
[ormou diskusie, boli zverené odborníkom 
a tvorili v podstate (ažisko relácie. Uohtllé 
ukážky sluchove upevr"10vali prednesené po
znatky. Napokon pútačom relácie pre naj
širšiu obec poslucháčov bolo účinkovanie 
ľudových sp. evákov, ale i známyc? sklad~: 
teľov a v ýkonných umelcov, k tort hovonli 
o svojom vlastnom vzťahu k ľudovej piesn~. 
:\ložno povedať, že pre rozhlas to bola 
[orma účiJ)ná, v podstate náučno·zábavná, 
ktorá im zabezpečila oveľa vyšší počet po~ln
cháčov, než by bola schopná relácia výlučn~ 
náročného typu. Tieto relácie sprost.redkovah 
veľa konkrétnych poznatkov o ľudovej pies
ni a mali celkove veľmi dobrú in'oveiL 

Pre druh)• diel cyklu - lrrajov<• relácie -
zvolil si redaktor novú formu. Tu sa púl.ll
vosť dosahuje ešte aj tým, že si poslucháč 
musí sám odpoverlať na ot:í:r.ku. o ktorý kraj 
ide. V reláci i ddilujú P'J jJ!'<':lní miestni ľu
doYí hudobníci, spievajú sa piesne t~hto 
kraja v originúlnej interpretácii, ale 1 v 
úpmve skladateľov a básnickÝ,m slovom sa 
približujú v)•znamné udalosti i miesta kraja. 
Všetko je natoľko názorné, že nie je ťažko 
uhádnuť. Teda i tento typ relácin je úspeš-

do nich dostávať len tie najhodnotnejšie 
diela. Boli by sme radi, keby tieto albumy 
zaznamenávali v našej tvorbe vždy nové 
prínosy a pomáhali (ako to bolo v minulosti) 
urobiť z niektorých piesní "šlágre", ktoré 
sa nám v posledných rokoch akosi ťúko 
rodia, na čom majú "zásluhu" aj naše pro
pagačné inštitúcie. 

Let 

ný, pokiaľ ide o formu a hodnotu zámeru. 
J eho nedostatky však spočívajú v nesyste
matičnosti. Kým v prvom cliele cyklu sa 
l':aujlmav{t i závažná téma v podstate vy
čerpala, zat iaľ druh)• diel. niečo načal a ne
dopovedal. V 7 rclúciách sa prebralo 5 
krajov: Tekov, Myjava, Sariš, Gemer a 
Kysuce. Výber azda náhodný a nedostaču
júci. Bolo by škoda začína( ďalší diel a 
neuza"Tieť cyklus venovan)· vokálnemu 
[olklóru jednotlivých národopisne význani
nejších krajov. Okrem toho sa tu vypustila 
v ložka, ktorá bola v prvom diele tal< dobre 
využitá - iba raz charakterizoval hudobu)• 
dialekt určitého kraja odborník. J e síce 
pravda, že poznatky v tej to oblasti bádania 
o slovenskej ľudovej piesni nic sú ešte na
toľko prepracované ako otázky vývinu slo
venskej ľudovej piesne, teda je tu viac úska
lí, no azda by sa predsa len bolo dalo zájsť 
ďalej. Rozhlas získava na takéto príležitosti 
nové nahrávky, i nejaká literatúra už eXls
tujc. Ak by sa dalo k takémuto druhu relácii 

vrútiť, hoci aJ mou formou, bolo by to na 
osoh veci. V práci súborov ĽUT (myslím 
na menšie vidiecke súborv) bolo casto bad:~ť 
bezradnosť práve v týchto otázkach: ako 
nadväzovať na miestne ľudové ti·adície, aby 
súbor dobre reprezentoval kraj, ktorému 
patrí. Kto však nepozná typické črty iných 
krajov, t)·m ťažšie vybadá, čo tvorí ťažisko. 
charnktcristiky vlastného krajového hudob
ného nárečia. Tu by sa teda mohlo veT a 
pomôcf. 

Pokinľ ide o budúcnosť tohto cyklu, pova
žovala by som za veľmi žiadúce rozšú·iC 
počet relúci í venovan)•ch ľudovej piesni jed
notliv~·ch krajov a zotrvať na búze náučno
zábavnej, ktorá sa ukázala ako veľmi správ
na a úcinná a v tejto oblasti vlastne nov<i
torskú. Posluchúči si na tento cykl us už 
zvykli, obľúbili si ho ; túto okolnosť treba 
rozhodne využiť na záslužnú osvetovú prácu 
v takej závažnej oblasti. Doterajšie veľmi 
pekné v)·sledky k tomu zaväzuj ú. 

S. B. 

POZDRAV OD VIETNAMSKÉHO ĽUDU 
Nedávno sa vrátila zo zájazdu vo Viet

name sólistka opery SND Stefúnia HULMA
:'IIOVA, preto sme si pokladali za povinnosť 
na,·štíYiť ju a dozved ieť sa od nej, kde bola 
a aké má zážitky z tejto cesty. 

.\linisterstvo školstva a kultúry vyslalo 
spolu so s. Hulmanovou i Václava Eremiá
ša, sólistu opery z Olomouca, a Rudolfa 
Zemena, korepetítora opery ND z Prahy. 

Na naše dopyty nám s. Hulmanová s 
vefkou ochotou vyrozprávala svoje zážit
ky. Niektoré z nich vyber·áme. 

Leteli sme z Prahy, zastavili sme sa 
v .:\loslwe, kde sme si prezreli Kremeľ, mú
zeum, divadlá a Cervcné námestie. Potom 
sme cestovali ďalej, zastavili sme sa v Om
sku, v Irkutsku. Prileteli sme do Pekingu, 
lnm sme sa museli :r.dr-.lať dlhšie, lebo ne
bolo spojenia do Hanoi. Toto sme tiež vy
užili a na našom vyslanectve sme urobili 
koncer t, ktorého sa zúčastnili početní zá
stupcovia jcdnotliv)•ch vyslanectiev, ako aj 
čínskych inštitúcií. Naše vystúpenie vzbu
dilo veľkú pozornosť. 

Po pristátí v Hanoi nás privítala školská 
mládež s kvetinami, zástupca ministerstva 
kultúry, ako aj zástupca nášho vyslanec
tva. V samotnom Vietname sme mali 8 kon
certov, a lo 6 v Hanoi a 2 v Haipongu. 
Už sama účasť na koncertoch bola dôka
zom, že sme mali úspech. Blahoželanie po
čas koncertov a po nich vždy vyznelo ako 
oslava družby medzi Vietnamskou demo-

kratickou republikou a našou socialistickou 
vlasťou. Po koncertoch sme mávali debatv 
s poslucháčmi, pedagógmi na hudobn~·ch 
školách a spevákmi. Takto sme sa obozná
mili s hudobným životom vo Vietname a 
inJormovali sme súdruhov o našom hudob
nom živote. Osobne som im zasp ievala u
kážky z našich opier Krútr'íava, Jánošík a 
iné. Dola som veľmi prekvapená záujmom 
mlúdcže o operné diela. Keby naša (najmä 
vysokoškolská) ~nládež v Brat islave javila 
taký záujem o operu, iste by sme mali vždy 
plné hľadisko opery SND. 

V Hanoi nacvičili za pomoci sovietskych 
umelcov operu Eugen Onegin. Záujem o 
túto operu, al<o sme sa presvedčili, je veľ
ký a doteraz mala 30 repríz. Ináč v školách 
sa vyučuje väčšinou tradičná vietnamská 
hudba, venujú sa však i modernej európ
skej hudbe, ktorú učia sovietski pedagógo
via. Navštívili sme konzervatórium a nie
koľkolrrát divadlo. Boli sme na audiencii 
u ministra školstva a kultúry, no najpríjem
nejšie bolo pre nás prijatie u prezidenta 
VDR Ho-Ci-Mina, ktorý nám vyslovil vďa
ku a uznanie za našu prácu medzi vietnam
ským ľudom. Sám sledoval naše vystúpenia 
a vysoko ich hodnotil. ~a znak uznania vy
znamenal nás R adom práce VDR I. stupňa 
a vyslovil pozdrav nášmu fudu, ktorý sme 
s vďakou prijali a teraz tlmočíme. 

Vladimír Rapol 
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Pohled na hudební 

• ·:OSTRAVU 
Ostrava neru Jenom dúležitým prúmyslo

vým stfediskem našeho státu, ale stává se 
i významným strediskem kulturním. V ob
lasti hudební je to již po desítky let operní 
soubor, který pripravil mnoho vynikajících 
zpevákú i pro Národní divadlo v Praze (pred 
léty zde púsobili s výrazným úspechem i n y
nejší bratislavští umelci Jan Hadraba a Jirí 
Wiedermann). 

Na tomto jevišti jsme zhlédli v únoru 
premiéru dvou oper1úch aktovek. Ostravský 
Karel Kupka si zpracoval Petfínskou ro
manci V. Petrova na libreto lyrické opery, 
v hudeblli složce pi'es dosti poznatelné vnej
ší ovlivnení posledními ostravskými premié
ralni (od Trojanova Kolotoče a Fibichových 
Námluv Pelopových pro podíl melodramatu, 
hlavne v postave znamenite vytvorené Kar
lem Priišou, pro kterého byla pi'ímo psána, 
až ke Kašlíkovu Krakatitu pro využití tech-

Dr. Zdenko Nováček: 

nicky-zvukových prostfedkú), pfece jen oso-. 
. bité. Pauerovy Manželské kontrapunkty (tn. 
scénky podle polské satiričky S. GrodzieiÍ· 
ské) jsou jakýmisi "malými formami" v 
operní podobe. 

Záslužnou práci koná i Ostravský sym
fonický orchestr. Nejen pro význam cyklu 
ze skladeb Antonína Dvoi'áka, v nčrnž jsme 
vyslechli francouzského violoncelistu Mauri
ce Gendrona s obdivuhodne mčkce zvlnenou · 
pravou rukou v proslulém koncertu a Polku 
Marii Szrnydownu, která žive zahrála s 
Ostravským kvartetem (laureátem Haydnovy 
mezinárodní souteže smyčcových kvartet v 
Budapešti) Dvofákúv Klavírní kvintet A-dur.· 
I pro nejnovejší cyklus "Náročného poslu
chače", který je pofádán pro pracující Nové 
hute pri príležitosti desátého výročí jejllio 
založení. Zde jsme vyslechli pri zahájení dal
ší Kupkovu skladbu, kantátu pro sóla, sbor 
a orchestr na slova J. Nohavice, zpev o Nové 
huti "Poklady se otvírají". 

Tretí z hudebllich institucí, ostravská 
konservator, zatím ovlivňuje hudební život 
kraje podílem účasti svých profesorú pfi u
vádení novinek členú zdejší pobočky Svazu 
skladateltt. O. T. 

Významné hudobné ziavy a Bratislava v 19. storočí 
Autor sa v tejto publikácii Slovenského 

vydavateľstva politickej literatúry podujal 
premietnutím pôsobenia význačných osôb hu
dobnej kultúry 18. a 19. storočia v Bra
tislave predložiť širšiemu kruhu záujemcov 
obraz o tých účinkoch a vplyvoch, na kto
rý ch sa zakladá hudobná minulosť nášho 
mesta. V 16 samostatných kapitolách na
črtol pôsobenie toho-ktorého hudobného ve
likána v Bratislave a ujasnil ich vplyv na 
tunajších hudbylnilovných občanov i na 
celý hudobný život. 

V kapitolách Mozart, Hay dn, Beethoven 
rekapituluje autor zväčša už známe veci o 
priamych sty koch v iedenských klasikov s 
Bratislavou, ako aj šírenie kultu ich tvorby 
u nás. N ováčkov plynulý sloh nám súčasne 
dáva nahliadnuť do vtedajšej feudálno-meš
tiackej štruktúry bratislavského spoločenské
ho života. Pritom oživuje aj postavy dôleži
tejších bra tislavský ch súčasníkov: J. N . 
Hummela (bol b y si zaslúžil osobitnú kapi
tolu!), Heinricha Kleina a iný ch. 
: V kapitolách o F •·· Schubertovi a o e. 

94 

Zamojskej sa síce hovorí o osobách, umelec
ké ťažisko ktorých nebolo v Bratislave, no 
i tak treba len uvítať ich spracovanie, ktoré 
nám umožľíuje nahliadnuť do málo známej 
oblasti hudobného živ ota na slovenskom vi
dieku, konkrétne v Zeliezovciach a v Bres
tovanoch. Na druhej strane je v šak diskuta
bilné, či sa môže stavať na rove1'i. takého Mo
zarta, Beethovena a Liszta Ľudmila Zamoj
ska, ktorá bola iba diletantka a nevynikala 
ani v komponovaní ani v klavírnej hre ne
jakým zvláštnym ta lentom, t)'lll menej ge
•Úalitou. Bolo b y jej patrilo n ejaké skrom
n ejšie miesto v spoločnej kapitole. - Pri 
,·plyvoch života juhoslovenského ľudu na u
m eleckú tvorbu Franza Schuberta b y sa 
žiadalo pripomenúť aj spracovanie maďar
ských a cigim skych motív ov z týchto oblastí. 

Autor veľmi p ekne spracoval stať o opere 
ako sprostredkovateľke svetovej hudby a 
výstižným prierezom o operách v Bratisla
ve predvádzaných podáva dôkaz o vysokej 
kultúrnej úrovni a pokrokovosti vtedajšieho 
bratislavského obecenstva. - Stať o roman-

tizrne je bohatým kaleidoskopom mnohých 
osobností z tohto obdobia, ako sú Drei
schock, Btilow, Klára Schumannová, Men
delssohn, Schumann, Chopin a Brahms. O
kolo týchto defilujú pred nami aj význačné 
domáce javy, predovšetkým Spolok pre cir
kevnú hudbu a jeho dirigenti, ako aj naj
vzácnejšie - pulzovanie revolučného ducha 
najmä okolo rokov meruôsmych. 

Liszt, Rubinstein a Richter sú tri gi
"antické osobnosti na prahu nových smerov. 
U Liszta hrala okrem toho významnú úlohu 
aj jeho skladateľská, pedagogická a propa
..,.átorská činnosť, takže sa stáva ústrednou 
~ostavou bratislavského hudobného života 
v 19. storočí. - Stať o Robertovi Volkman
novi je trochu predimenzovaná. Ani vtedaj
ší jeho význam ani jeho terajšie miesto v 
hudobných dejinách si nezasluhujú, aby ka
pitola o ňom bola zo všetkých najrozsiahlej
šia. - Veľmi zaujímavá je časť o málo pre
bádanej oblasti predvádzania operetnej hud
by v Bratislave. 

Plynule, názorne a presvedčivo písanú ka
pitolu o prínose českej hudobnej kultúry po
kladám za vrchol celej práce Zdenka No
váčka. Vzory, ktoré bratislavské obecenstvo, 
menovite jeho slovanská časť, videlo v Ces
kom kvartete, v Ceskej filharmónii, v Smeta
novej a Dvoi·ákovej tvorbe, ako i nadšenie, 
obdiv a láska, ktoré tieto produkcie vyvolali 
v srdciach Bratislavčanov, spájali v tých ča-

Jaroslav Smolka : 

soch naše národy viac ako mnoho hesiel. 
N ováčkovi sa plne podarilo lo zdôrazniť a 
plasticky vykresliť. 

Z ruskej hudby je podrobne spracovaný 
profil P. I. Cajkovského a jeho vzťah k Bra
tislave. O ostatných čelných predstaviteľoch 
ruskej hudby - okrem Rubinsteina, ktorému 
j~ venovaná samostatná kapitola - sa málo 
dozvedáme. Bolo by bývalo zaujímavé pre
bádať zásah (i keď len nepriamy) "1\Iocnej 
hŕstky" do bratislavského hudobného života. 

V stali "Tvorcovia novej hudby" sú roz
vedené vzťahy troch význačných osobností 
maďarskej hudby. Sú to Erno Dohnányi, 
Béla Bartók a Zoltán Kodály. Autor u všet· 
kých troch výstižne načrtol ich bratislavské 
pôsobenie, blahodarné a tvorivé účinky kto· 
rého sú citeľné až do našich dní. U Bartóka 
bolo azda zbytočné citovať te.xty všetkých 
jeho listov, ako aj listov jeho matky, písa
ných Jánovi Batkovi, ktoré boli nedávno 
opätovne publikované. 
Najvýznačnejšou stránkou Nováčkovej 

práce je, že pri predvádzaní jednotlivých 
umeleckých profilov nikdy nezabudne 
plasticky vykresliť prostredie, ktoré bolo 
plodným parenišťom premietnutých zjavov, 
ako ani ich odraz na kultúrnom živote oby
vateľstva. Publikácia nesporne prehlbi zna
losti našich pracujúcich o hudobných tradí
ciách Bratislavy a prispeje k popularizácii 
našej všeobecnej hudobnej kultúry. 

Z. H. 

česká hudba nášho storočia 
J e to skľučujúca skutočnosť , že až v ro

ku 1961 vychádza kniha, ktorá sa pokúša 
umožniť súhrnný pohľad n a českú hudbu 
nášho storočia. Zdá sa , že b y srne mohli za
jasať , bohužiaľ , publikácia " Hudba na kaž
dém kroku", je síce pohľadom, ale uzuč
kým, vtesnaným do najstručnejších, až le
xikografický ch informácií. Na 170 stranách 
osminkového formátu je zachytené šesť de
saťročí českej hudby ! Táto etapa, najbohat
šiu na diania, zápasy, prúdy . z celej jej 
lústórie je prevedená takmer do formy re
petitoria a takto sa po prvý 1·az predkladá ve
rejnosti . .Je to 11·ochu bolestné, ale pritom 
musíme byť povďační autorovi i SHV, že 
sa zrodila asp01'1 táto drobná knižka ako uži
točná príručka, žiaľ, i ako trpké svedectvo 
o zlom <Stave českej hudobnej v edy. 

Nepochybujem, že na Sinolkovu knižku 

o českej hudbe nášho storočia sa znesie zá
plav a výčitiek. Bude sa jej vyčítať chladná, 
kompromisná popisnosť, snaha prekfznuť bez 
úrazu okolo hodnotenia a trieden ia súčasných 
hudobný ch autorov, nevýraznosť postoja k 
prúdeniu, hnutiu skupín a jednotlivcov, frá
zovitosť v interpretácii ideových a este tic
ký ch charakteristík a nakoniec aj schema
tické určovanie čŕt väčšiny skladateľských 
postáv. Toto všetko a m<Y~no i viac sa dá 
pri určitej dávke zlomyseľnosti a osobného 
zaujatia proti autorovi ľahko použiť, n ebu
de to však statočné. Mladý, pokrokovo orien
tovaný hudobný vedec mal odvahu podujať 
sa n a úlohu nie práve ľahkú a zhrnúť v ma
lej brožúrke asp01'1 základné informácie o 
vývoji českej hudby a skladateľoch nášho 
storočia. J e prav da, že sa v úvodnej kapitole 
"0 hudbe a živote" , kde sa pokúša vysvet-
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liť zložité, stále pálčivé otázky súčasnosti, 
modernosti, ľudovosti a p·od., pripravil o 20 
stránok ktoré sa dali využiť účelnejšie, ale 
na zostávajúcich 150 stranách podáva širšiu 
alebo užšiu charakteristiku asi 180 českých 
skladateľov a aspoň najnutnejšie in(or~ác!e 
o ich tvorbe. Proporcie iu(ormúci.í sa nstluJe 
prispôsobiť významu diela i postav.?',. ale ~.e 
vždy dôsledne. Kohoutek, Ištvan, .l'eltx, Ki'l
vinka a Zclezný sú napríklad proti Klusá
kovi trochu predimenzovaní a zabudlo sa na 
ideovú. charakteristiku zamerania prevažnej 
väčšiny skladateľov. To je, myslím, z~kladná 
chyba Smolkovej knihy, že skladatelia uve
dení v kapitole "Poválcčné mládí" a "~kla
datelské mládí našich dnu", či u ž bojuJú o 
novú socialistickú hudbu alebo sa len dívajú, 
ako sa bojuje, sú všetci v je.dnom v:eci .a 
čitateľ sa nedozvie, kam kto tde. To Je do
sledok vecnosti a "nestrannosti za každú 
cenu", ktorý, prirodzene, oslab~je ~odnotu 
in(ormácií ktorú chce Smolka o ceskeJ hudbe 
poskytnúť: čím oslabi_ aj s?"a~íckosť, kt~rú 
celkom oprávnene mozno ocakav~ť od prace 
marxisticky orientovaného muztkológa. V 
tom zmysle nemusela byť prekážkou otázka 
obmedzenej tlačovej plochy. 

Smolkova knižka bude však napriek také
mu nadnesenému titulu určitý, možno dlhší 
čas užitočnou informatívnou príručkou. Ak 
bude autor napádaný pre niektoré nedo_stat
ky, má útechu v tom, ž~ vzal na seba veľk~ 
hriechy českej hudobneJ vedy, nerozhodneJ 
v riešení konkrétnych a naliehavých úloh, 
a že napísal knihu, po ktorej s vďakou si;th· 
ne tisíce rúk. Smolkova práca bude mozno 
užitočná i v tom, že napovie súčasnej hu
dobnej vede, ako nestatočne sa ~achoval_a 
k hudbe svojho veku. Snáď vyv~la se~~kr•
tiku u hudobných vedcov. Snáď teh prtttah
n e k najvlastnejším ú lohúm. Veď je to ne· 
príjemná skutočnosť, keď I_Dáme v českých 
krajinách katedry hudobneJ Yedy na dvoch 
univerzitách ltcď máme v Sväzc českoslo
venskvch skladateľov organizovaných vyše 
tisíc l;udohných Yedcov, kritikov a spisova
teľoY a nie sme schopní splniť základnú ú
lohu :' podať obraz hudby nášho stor~čia. Raz 
budeme súdení v šetci, ktorí pracuJeme na 
tomto úseku. Jedni preto, že sa odvracajú 
od prítomnosti k podradným zjavom mi~u
losti či už zo strachu pred ncpochopemm 
diania alebo z neviery v našu novú skutoč
nosť iní pre veľkorysosť teoretického hlba
nia 'ktoré má raz dospieť ku kritériám, kto
r~ sa bude hodnotiť to, čo v tomto ~toroč~ 
bolo a je. Oboje má korene v obchadzam 
rizika hodnotenia ktoré má vychádzať z ve
deckej základne, 'neobí~e sa vša~ b.ez inten
zívneho zaujatia a · tvoriVého nad sema za zob-
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razenie skut očnosti núšho storočia, ktoré sa· 
ľuďom dneška i zajtrajška musia priblížiť 
v plnokrvnom obraze. Smolko,· čin bol sta
točne myslený a verme, že bude čo najskôr 
prekonan)· kolektívnym úsilím českej hu
dobnej vedy a možno už aj bol prekonaný 
spoločnott prácou Jirúnka a Karáska, ktor_á 
sa objavila v jubilejnej súťaži. no _na ve~e~
nosť sa ešte, žiaľ, nedostala. Antomn Hore1i 

Cenék Carrlnvskv a kolektív: SKLADA
TELE: DNESK,\.. Praha, Panton 1961. 
261 strán. Cena Kčs 25,- . 

Ceská a sloYenská hudba zaznamenáva od 
roku 1945 prudk)· rozvoj, ktorý sa prejavuje 
v tvorbe početných skladieb všetkých žán
rov. Do skladateľskej obce pribudlo viace:o 
mladých skladateľov, ktorí ~či~ne zas~hUJÚ 
do súčasného hudobného chama (festtvaly, 
rozhlas tcleYízia hucl. školstvo a inštitúcie}. 
O tejto' najmlads'cj sk.la?ateľsk~j g~nerá~ii je 
v šak priemernému znUJemcovt ťazko ztskaf 
potrebné údaje a informúcie. Tento naliehavý 
nedostatok chce odstrániť slovník "Sklada
telé dneška". Slovník obsahuje stručné živo
topisy 267 českých žijúcich skladat~!ov~ kt~ 
rí sú v súčasnosti skladateľsky cmm (su 
medzi nimi aj viacerí osemdesiatnici) . ~o 
stručných biografických údajoch nasleduJe 
prehľad skladatcTskéh<? diela s udaní~n ~pu
sových čísel, roku vzmku skladby ~ udaJe ? 
skladbách odmenen)•ch zvláštnymt cenami. 

I keď je rozsah slovníka stručný, preds~ 
by bolo bývalo užitočné pojať do neho_ &J 
tých skladateľov, ktorí ~oli pred uzávte.r
kou diela už mí-tvi, ale prtspeh k budovaruu 
novej socia listickej hudobnej kultúry (napr. 
E. F. Burian Doubrava, R.idký, Kval?il, 
Bím Horák Cenčk l'l larti.llll a i.}. Taktiež 

' ' ' . • '-1 mohli byť do slovníka poJali slovenskt s ... a-
datelia v počte 30-40 mien, čím by bol 
slovník získal. V tomto smere cítime v slov
níku medzeru ktorú nemusela byť, keďže 
matc•·iál o vš~tkých českých i slovenských 
skladateľoch je v rukopise už h otov)·. B)'Va 
zvykom že v slovníkoch sn neraz až priliš 
šetrí mi~stom. V slovníku "Skladatelé dneš
ka" vidíme však opak. Plných 48 strán je 
venovaných ilustráciám, ktoré sú neraz ide
ove i obsahom vzdialené od hudobného u
menia ("Horlivosť, hodná lepšieho predme-
tu"}. . 

Napriek niektorým kritickým poznámk~, 
treba dielo uvítať, pretože si všíma skuto':fle 
súčasnú hudbu. Dúfame, že čoskoro vyJde 
dielo, ktoré zachy tí nielen súčasných českých 
skladatefov, ale aj výk<?nných umelcov, hu· 
dobných vedcov, teorettkov a pedagógov. 

(J. P.) 

SLOVENSKA HUDBA 
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Oskár Elschek: 

ŕ K DEJINÁM FORMOVANIA 
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO 

HUDOBNÉHO JAZYKA 

m árodotvorný proces v ekonomickej, 
politickej i kultúrnej oblasti je p.rv
cesom zjednocovacím, procesom cen

tralizácie. V oblasti umeleckej je náro•lo
tvorná tendencia charakterizovaná kryštali
záciou i selektívnym pohľadom na dovtedaj
šie umelecké výrazové prostriedky, typizá
ciou určitých individuálnych umeleckych 
prejavov a ich pov)•šením na celonárodny 
štýl. 

V priebehu formovania celonárodného u
meleckého, resp. hudobného štýlu sa pod
statne menia funkčné vzťahy umenia, vzťahy 
medzi ľudovým a utvárajúcim sa národn)•m 
umením. "Aby sme tieto vzťahy lepšie pocho
pili a jasnej šie videli úlohy národných ume
leckých snažení v celkovom vývoji hudby, 
v krátkosti naznačím vývoj hudby od jej 
prvotných foriem. 

V prvotnom štádiu existuje len jednotn:í 
forma dorozumievania ako emotívne i vôľo
vé prejavovanie sa človeka; až n eskorší vý
voj prináša diferenciáciu dorozumievania na 
emotívno-estetické i pojmové formy. V tom
to štádiu prichádza k oddeleniu hudby od 
reči. Hudba je na celkom primitívnom vý
vojovom stupni. Až v ďalšom priebehu vý
voja prichádza k bohatej diferenciácii hu
dobných ·výrazových prostriedkov, k vzniku 
veľkého množstva odlišných hudobných štý
lov, lokálnych, regionálnych, kmeňových., 
etnických fkupín, ďalej štýlov funkčných, 
druhových a pod. Toto vývojové štúdiwn 
nazývame štádiom mikroštý lov (t. j. štá-

dium mnohých odlišných štýlov s veľmi 
úzkym okruhom pôsobnosti). Tieto štádiá 
zodpovedajú v základe tým spoločenským 
formáciám, ktoré nie sú ešte triedne diferen
cované, teda je to hudobné umenie vše
kmeňové, všespoločenské. 

Len čo vzniknú triedne spoločenské for
mácie, toto pôvodné všespoločenské umenie 
sa rozpadá na umenie utláčaných tried ako 
umenie ľudové a umenie vládnúcich tried. 
Pokiaľ môžeme sledovať v kmeňových sp0· 
ločenstvách počiatky triednej d iferenciácie, 
nie t podstatného rozdielu medzi ľudovými a 
inými formami umenia ani čo do výrazu 
a funkcie. Zrejmá profesionalizácia vládnú
ceho hudobného umenia nastáva až v otro
kárskej spoločnosti, pričom etnický charakter 
prevládajúceho umenia v otrokárskych štá
toch (ktoré boli konglomerátom mnohých 
národností} bol daný zväčša charakterom u
menia v ládnúcej národnosti, prípadne etnic

kej skupiny. Vedľa tohto procesu pokračovalo 
etnické vyhraňovanie hudby jednotlivý.:h 
národností predovšetkým v ľudovej hudbe 
pomerne samostatnou, autochtónnou cestou. 

Feudalizmus priniesol vo vzťahu k otáz
kam etnika odlišné hľadisko. Potlačoval kaž
dú národnú tendenciu, každú snahu o indi
vidualizáciu, subjektivizáciu hudobného u
menia. Hudobné umenie muselo mať výraz 
nadnárodný, univerzálny, nadosobný, objek
tívny. Typickou formou takého hudobného 
prejavu bol gregoriánsky chorál, ktorý bol 
v základe ustálený už v 10. storočí a v rcla-
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tívne nemennej fonne importovaný do celej 
Európy spolu s kristianizáciou. Bol výrazom 
karolínskych snáh o vytvorenie svetového 
feudálneho impéria. Cirkevné snemy prísne 
strážili a stíhali každú snahu o regionálnu 
alebo národnú modifikáciu tohto jednotne 
kanonizovaného bohoslužobného spevu. U 
nás podľahla tejto tendencii snaha o vytvo
renie samostatnej slovanskej liturgie a boho
služobného spevu v 2. polovici 9. storočia, 
ktorá však bola výsledkom predovšetkým 
mocenského boja medzi Franskou a Veľko
moravskou ríšou, i keď bola aj odrazom 
etnicky kryštalizačného procesu stredoeu
rópskych Slovanov. Tak sa stal oficiálny 
rímsky liturgický spev aj na Slovensku je
diným uznávaným hudobným prejav01n 
vládnúcej triedy. Keďže v Uhorsku bolll 
pozícia cirkvi mimoriadne silná, svoje mo
nopolné postavenie v hudobnom umení si 
podr-.lala až do 18. stor. To, že proces etnic
kého vyhraiíovania nášho hudobného jazyka 
prebiehal aj naďalej v ľudovej hudbe, sved
čia dodnes zachované štýlové vrstvy. V nich 
sú zrejmé široko zastúpené, úzkorozsahové 
recitačné sekundtonálne a terctonálne melo
dické typy praslovanské, ktoré majú vzťah 
najmä k bulharskej, juhoslovanskej a ukrn
jinskcj hudbe a niektoré z nich majú zvlášť 
charakteristické regionálne obmeny v zápa
doslovenskej, juhoslovenskej a juhomorav
skej hudobnonárečovej oblasti. Určitá jed
nota týchto oblastí, najmä vo vrstvách naj
archaickejších, ktoré sú dodnes najširšie za
stúpené na západnom Slovensku, svedčí o 
tom, že práve tu prebiehal v najranejších 
dobítch proces etnickej kryštalizácie, čo by 
korešpondovalo aj s teóriou fonnovania tzv. 
veľkomoravskej národnosti. Celoslovenské ú
zemie reprezentujú zase neskoršie útvary 
kvarl.lonálne, funkčne viazané na obrady ža
tevné, svadobné a niektoré magicko-rituálne 
prrležitosti. Táto kultúra bola zrejme aj z:l
kladom vývoja piesní v horských oblastiach 
stredného Slovenska, kde sú mimoriadne 
bohato zastúpené prechodné útvary kvm·t
a kvinttonálne (ako spojujúce útvary medLi 
roľníckou a pastierskou kultúrou). Vedľa ľu
dovej hudby bolo u nás zastúpené ešte svet
ské hurlobné umenie igricmi, hudobníkmi, 
prednášajúcimi historickú epiku. I keď his
torické zprávy o tejto kultúre sú zachované 
len nepriamo, hudobných pamiatok niet, z 
pramet'íov j e predsa zrejmé, že igrici patrili 
k dvom sociálnym kategóriám. Podobne ako 
v Rusku skomorochovia. 

J edna skupina stála v službách šľachty, 
žila na šľachtických dvoroch a tvorila epj
ku, ospevujúcu skutky národných hrdinov 
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a historické udalosti. Druhú skupinu tvorili 
ľudov! igrici, ktorí prednášali svoje historic
ké piesne v ľudovom prostredi, na ľudových 
zhromaždeniach, slávnostiach, jarmokoch a 
vyjadrovali túžby a názory ľudových vrs
tiev. 

O slovanskom pôvode týchto hudobníkov 
svedčí nielen ich pomenovanie, ale aj pome
novanie mnohých osád na západnom Sloven
sku a v Maďarsku, kde títo hudobníci žili a 
sústreďovali sa. Je zrejmé, že táto tradícia 
má svoje základy v kultúre Veľkomoravskej 
ríše a že táto hudobná kultúra je prejavom 
prvého profesionálneho slovanského hudob
ného umenia. 

Cirkev sa všetkými prostriedkami usilovala 
o likvidáciu predovšetkým ľudových igricov, 
čo sa jej v období od 13.-15. storočia uj 
podarilo; pokiaľ išlo o igricov, ktorí stáli 
v službách panovníka a šľachty, týchto mlč
ky trpela. lgrici, ktorí stáli v službách uhor
skej šľachty, sa potitupne museli vzdať svoj
ho slovenského hudobného repertoáru i slo
venského jazyka. 

Tak naše ľudové hudobné umenie ostá
valo v základe od 10.- 15. stor. jediným vý
razom slovenskej etnicity v hudobnej oblasti. 
Ľudové hudobné umenie sa všalt v regio
nálne izolovaných, ekonomických, sociálnych 
i kultúrnych podmienkach feudalizmu v U
horsku etnicky v tomto období nekryštalizo
valo, neustaľovalo, nevyhraňovalo, ba práve 
naopak, regionálna izolácia viedla k rozpadu 
slovenskej ľudovej hudby na veľké množ
stvo lokálnych i oblastných štýlov. Okrem 
ekonomických podmienok feudalizmu napo
máhali túto oblastnú polygenézu i etnické 
faktory (temer každá oblasť Slovenska žila 
v intenzívnom styku s inou národnostnou 
oblasťou, s Maďarmi, Poliakmi, Moravanmi, 
Ukrajincami), ďalej tomu pomáhali faktory 
geografické i komunikačné a nakoniec od
lišné hudobnovývojové podmienky, napr. 
hudobné nástroje. V základe sa jadro týchto 
odlišných štýlov v našej ľudovej hudbe za
chovalo dodnes. Je však pozoruhodný fakt, 
že určité spoločné črty možno pozorovať 
už aj v tomto v)rvojovom štádiu, najmä 
v tonálnej v)•stavbe, ktorá sa v 18. a 19. 
storoči stala dominantnou pri vyhraňovanl 
spoločných, celoslovenských znakov. 

Pokiaľ išlo o umelú, profesionálnu hud
bu, fonnovanie slovenskej národnosti sa od
razilo v tejto kultúrnej oblasti len veľmi spo
radicky, a to tiež len vo formách nábožen
skej hudby. Po etnickej stránk~ boli naše 
mestá veľmi rôznorodé, s prevahou cudzie
ho nemeckého a maďarského živlu, ako 
temer celá vládnúca trieda, a preto i proti-

feudálne hnutie ľudu a meštiactva, ktoré v 
15.-16. stor. prispelo k rozbiti_u ll'_ledziná· 
rodného kultúrneho monopolu crrkv1 a pre
javilo sa v husitskom hnuti a v reformácii, 
využil v slovenských mestách nielen živel 
slovenský, ale predovšetkým nemecký a 
sčasti aj maďarský. Z tejto novej, meštiacke;, 
reformačnej hudobnej základne vyrastá u 
nás nielen jednohlasná duchovná pieseň v 
národnom jazyku s prvkami ľudovej hudby, 
ale i bohatá polyfónia. 

K prerazcniu slovenského etnického živlu 
v hudobnej kultúre prispelo značnou mierou 
aj spojenie s husitským revolučným i kul
túrnym hnutím a v tej súvislosti užívanie 
češtiny pri tvorbe duchovných piesni - aj 
so slovenskými nárečovými obmenami. Vlád
núca trieda ani cirkev nemohli zabrániť to
muto vývoju, ktorý vychádzal z nových spo
ločenských a národných faktorov, ale mu
seli sa prispôsobovať tomuto hnutiu, uk ne
chceli stratiť svoj rozhodujúci vplyv na ďal
ší vývoj v kultúrnej oblasti. Naše prvé 
záznamy duchovných pieml v národnej re~i 
máme z r. 1380, z 15. a hlavne zo 16. stor., 
keď sa používali české kancionály a v biblič
tine vznikala zväčša domáca produkcia du
chovn~·ch piesní. V kancionáloch sa objayu
jú prvé hudobné zápisy našich ľudových 
piesní (napr. J. Silvána Písne Nové na sP.dm 
ža,mu kajících a jiné žalmy, Praha, 1571), 
pretože k prenikaniu duchovných piesní do 
širsích vrstiev nepostačoval len text v ľudu 
blízkej reči, ale i v hudobnej dikcii týchto 
piesní sa bolo treba priblížiť k domácemu 
hudobnému mysleniu; a keďže umelej slo
venskej hudby nebolo, použitie ľudov)•ch, 
všeobecne známych nápevov bolo jediným 
východiskom (i keď to cirkev nerada vide
la). Tieto odkazy na nápevy ukazujú súčasne 
aj na novovylvorcnú oblasť hudobnú i tex
tovú, ktorá je odrazom aktuálnych historic
kých, politických i sociálnych tendencií na 
historickú pieseň. O všeobecnej rozšírenosti 
nápevov i textov historických pie•ní svedčí 
to, že boli odkazove použité i v oblasti du
chovných piesní. Historické piesne sú prvo
počiatočnými zárodkami slovenskej národ
nej litern túry a svedčia o formovaní novo
dobého národného povedomia, jasné preja· 
venie ktorého bolo podmienené jednak von
kajším tlakom tureckej expanzie a jednak 
dr.ancujúcimi cudzími žoldnierskymi vojska
~" Národný charakter týchto pamiatok nie 
~e daný len ich jazykovou stránkou, ale aj 
1ch protilurcck)·m a protihabsburským zame
raním a t)' rn, že ich ústrednou postavou je 
ľud. Je Lo tvorba viac-menej stredných vrs
tiev, drobných zemanov, študentov, vojakov 

i potulných spevákov. Táto tvorba má určité 
znaky folklórnej tradície nielen čo do fo
riem svojej existencie, ale a j bezprostred
ným vzťahom k ľudovej folklórnej tradícii. 
Národné tendencie, aspoň pokiaľ ide o jazy
kovú stránku, sa prejavovali aJ v tvorbe 
vyšších umeleckých žánrov - v polyfonickej 
vokálnej tvorbe. Prvá pamiatka, Albajúlsky 
kódex z druhej polovice 16. storočia, obsa
huje 37 českých duchovných p1esní v 1-3-
hlasej úprave s početnými slovakizmami. 
Zo 17. storočia máme zachované viachlasné 
úpravy Juraja Tranovského. Z druhej polo
vice 17. storočia sa nám zachovala zpráva, 
že Stefan Palárik prekladal do slovenčiny 
motet.á nemeckého skladateľa Heinricha 
Schiitza a v bardejovskom tabulatúrnom 
sborníku (MS 27) sa nachádza významná 
variácia na slovenskú pieseň (Matka roz
kossna). V roku 1653 vydal Daniel Sinapius 
Horčička trojhlasnú skladbu ako úpravu 5lo
venskej piesne pod náz\·om Hontum fert 
ton um. 

Celkove je obdobie od polovice 16. sto
ročia do prelomu 17. a 18. stor. charukteri· 
zované rozvojom duchovnej piesne, rozvojom 
inštrumentálnej hudby, koreniacej v ľudo
vej hudbe a tanci. Ľudové hudobné prvky 
prenikli v štylizovanej forme do mnnlt)•ch 
nápevov Cithary Sanctorum (1636) i Cantus 
Catholici (1655). V 16. storočí máme mnohe 
iné doklady o prenikaní rudovej hudby do 
umelej. Sú to šľachtické inštrumentálne 
sborníky, v ktorých nachádzame záznamy 
melódií i s hudobnými štylizáciami Tudo
v)•ch i vojensk)·ch tancov s názvom "haj
dúcky, ungaresca" a podobne. Týmito zá
znammi sa začína nový prúd prenikania 
slovenských ľudových prvkov do svet~kej 
umelej hudby šľachtickej a najmä v 17. a 
18. storočí nadobúda prevahu v šľachtických 
inštrumentálnych sborníkoch. Zvlášť typické 
pamiatky pochádzajú zo začiatku 18. sto
ročia, a to zbierka Anny Szirmay-Keczerovej 
a zbierka z Oponíc. Zo 17. storočia k tomu
to druhu pamiatok počítame hlavne Vietori
sov kódex. 

I<ým v duchovn)rch piestiach sa ľudové 
hudobné prvky uplaulovali viac-menej vždy 
len anonymne, preto7.e oficiálne vulgárne ľu
dové výtvory nemohli a nemali byť zdrojom 
cirkevného spevu, zatiaľ do šľachtických 
sborníkov sa mohol dostať akýkoľvek hu
dobný materiál a mohlo sn aj verejne pri
znať, že je ľudového pôvodu. Hoci z hľa
diska spoločenského a národného nemožno 
týmto slo\·cnským hudobným prvkom v 
šľachtických sbornfkoch pripisovať bezpro
stredný význam pre vytvorenie našej národ-
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nej kultúry, predsa možno z nich vyvodiť 
určité uzávery, ktoré nám dokresľujú kryšta
lizačný proces našej národnej hudobnej tvor
by. Treba pritom poznamenať, že k m elodic
kým záznamom v týchto sborníkoch sú pri
pojené slovenské textové incipity, ktoré m ajú 
význam orientačný ako nadpisy. Hoci je 
medzi nimi prevaha ľudových piesní, sú vo 
Vietorisovom kódexe aj komponované umelé 
útvary literárne i hudobné. 

Tieto pamiatky svedčia o tom, že v pr ie
behu 17. a 18. storočia sa v slovenskom 
ľudovom i meštiackom prostredí vytvorili 
príznačné hudobné prvky, ktoré dosiahli ta
kú spoločenskú popularitu, že od ich vply
vov, aj keď azda dobove módnych, nezostali 
ušetrené ani šľachtické hudobné sborníky, 
pričom vieme, že maJitelia týchto sborníkov 
- uhorskí šľachtici mali ďaleko :>u nejakých 
národných zreteľov. Pokiaľ nám tento zacho
vaný hudobny materiál dovoľuje urobiť 
závery o štýlovej podstate vto;dajšej hudby, 
najmä ľudovej, je zasa zaujímavé, že vlastne 
už začiatkom 18. storočia boli v našej ru
dovej hudbe za•túpené také typy nových 
piesní, ktoré zohrali rozhoduJ .J.c u úlohu v 
priebehu 18. storočia pri utváraní našej ná
rodnej hudby. Napríklad zo 79 incipitova
ných piesní zo zbierky Szirmay-Keczerovej 
polovica patrí k novej harmolllckej piesr'lO
vej kultúre, ktorá vznikl a poča~ 17. storočia. 
Pastiersko-valašskej kultúre patri 35 % a 
15 % starej roľnickej kultúre. Tým bol 
vlastne kryštalizačný proces ľudovej hud
by, aspoň pokiaľ sa týka kvalita tívnej strán
ky, skončený. P astiersko-valašské typy boli 
jasne vyhranené; asimilačný proces .v zmysle 
vtavenia cudzích - nemeckých, českých, 
poľských prvkov a podnetov z umelej hudby 
bol viac-menej uzatvorený. Tento asimilačný 
proces, hoci nemohol trvať viac ako 100-
150 rokov, ovplY'·nil vytvoreuie harmonic
kých piesní s oblúkovitou melodikou so sck
vencovou technikou, s uzavretou formou, s 
rytlnickým zhustením a zriedením v strede, 
svojou ly rickou náladovou osnovou. 

O tom, že v)-vojový proces bol skutočne 
už v 18. storočí v tomto štádiu, svedči re
pertoár slovenských kolonistov v Maďarsl..-u 
a Rumunsku, ktorí práve v prvej polovici 
18. storočia opustih Slovensko. 

Nová harmonická piesľíová kultúra, i keď 
vychádzala z prameňov ľudových, bola pre
dovšetkým akýmsi folklórnym produktom 
stredných vrstiev meštianstva, ktoré nezosta
lo uzavreté pred cudzílni vplyvmi a v ko
nečnom dôsledku sa snažilo o vytvorenie 
takých hudobných útvarov, ktoré by boli 
výrazom národných a národnobuditeisk)·ch 
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snáh. I keď bol tento proces zavrsený az 
v druhej polovici 19. storočia, už v 1.8. sto
ročí boli vytvorené mnohé piesne, z laorých 
si m eštianstvo utvorilo svoj repertoár spolo
čenských piesní a k toré sa neskôr rozšírili 
po celom Slovensku. Provcniencia väčšiny 
týchto spoločenských piesní je západosloven
ská, čo je v súhlase s tým, že západné Slo
vensko tvorilo centrum národných snáh slo
venskej buržoázie, Trnava a Bratislava boli 
totiž temer 200 rokov hospodárskymi a po
litickými centrami Uhorska. 

Vplyv silnejú.ceho slovenského meštiactva 
nachádza svoj primárny výraz v snahách 
o vytvorenie vlastného spisovného jazyka. 
Hoci sa roku 1696 Tobiáš Masník v Zprawe 
jazyka slovenského usiluje o špecifikáciu slo
venského jazyka, až o 100 rokov neskôr je 
snalta našich obrodencov korunovaná úspe
chom ustálením prvej jazykovej normy Ľcr
nolákom. 

Pre osudy tejto západoslovenskej obrode
neckej kultúrnej orientácie sa stalo príznac
ným, že v konečnom dôsledku sa nestalo 
základom zjednocovacieho procesu ani po 
jazykovej ani po hudobnej stránke. 

Po hudobnej stránke sa zjednocovací pro
ces uskutočiíoval dvoma prúdmi. 

O jednom z nich, o meštiackych snahách 
a ich tvorivom príspevku sme sa už zmienili. 
Druhý, významnejší proces prebiehal na 
vlastnej pôde ľudovej hudobnej tvorivosti. 
Spontánny ľudový selektivny proces nebol 
orientovaný na novšiu módnu lyrickú tvor
bu meštiacku, ale vychádzal z najtypickej
ších prejavov pastierskej hudobnej kultúry. 
Niekoľko ciniteľov neobyčajne pomohlo 

k celoslovenskému rozšíreniu s tredosloven
skej piesňovej kultúry. Boli to najmä fakto
ry historické. Turecká expanzia mala za 
následok urýchlené osídlenie horsk)·ch oblas
tí v 16. a 17. stor. Do hôr sa utiekali obyva
telia južného a sčasti aj západného Sloven
ska. Na strednom Slovensk-u prebiehal ne
obyčajne intenzívny stmeľovací a asilllÍlačný 
proces oblastných š týlov. V 18. stor. po zá
niku tureckého nebezpečenstva sa začína 
sCahovanie obyvateľstva zo severných hor
natých oblastí (Liptova a Oravy) nielen do 
južného Uhorska, ale aj na západné Slo
vensko (Nitra) a južné Slovensko. Tak sa 
stretáme s m clodick)-mi typmi valašskej kul
túry nielen v oblasti stredoslovenskej a sčasti 
východoslovenskej (Gemer, Spiš, Sariš), ale 
aj v celej nitrianskej oblasti, v Honte, Te
kove a v Novohrade. Sťahovanie obyvateľ
stva v 18. stor. napomáhalo fluktuáciu pies
ňového materiálu. Na severnom a strednom 
Slovensku vzniká v 18. stor. nová pastiersko-

zbojnícka piesňová kultúra, v ktorej sú sú
stredené sociálne a národné tendencie ľudo
vých más. Z nej vyrastá naša najprogresív
ncjšia národná jánošíkovská tradícia, v ktG
rej ľud spieva o sile a nebojácnosti svojich 
hrdinov. Táto kultúra je plná tvrdosti, ex
presívnosti, dramatičnosti a výbušnosti. Stre
doslovenský hudobný štýl sa stal základom 
národnej hudobnej reči aj pre svoju špeci
fičnosť, národnú autochtónnosť a jedinečnosť 
v porovnaní s ľudovou hudbou susedn)'ch 
národov. Princíp kvinttonálncho hudobného 
myslenia, z ktorého vyrastá celá naša pas
tiersko-valašská kultúra, sa uplatiíuje sčasti aj 
v západoslovenskej piesňovej kultúre a z 
tohto princípu vyrastá prevažná časť hypo
tonúlnych piesňových štýlov na východnom 
Slovensku, ktoré sa formovali v priebehu 
18. a 1!J. storočia. V hudobných pamiatkach 
16. až 18. storočia sa vplyv tejto druhej 
ľudovej národotvornej stredoslovenskej va
lašskej tendencie uplatňuje oveľa silnejšie 
ako meštiacka orientácia zhora. Stačí len spo
menúť pamiatky Szirmay-Keczerovej, zápisy 
hajdúckych tancov a hungaresk z Oponickej 
zbierky, duchovné piesne, chorei z Vietori
sovho kódexu, v 18. storoči obzvlášť silne 
zastúpený hudobný žáner barokovú pastorc
lu, ktorá jednoznačne vyrastá z našej pastier
skej kultúry (Pavlin Bajan, E duard Pascha). 

K ým v literatúre štúrovská generácia v 
štyridsiatych rokoch 19. storočia j asne nad
väzuje na ľudovú progresívnu tradíciu, zatiaľ 
v hudbe skladateľská generácia až temer d~ 

posledných dvoch desaťročí 19. storočia ko
líše medzi meštiackou a ľudovou národnou 
umeleckou tradíciou. Na jednej strane sa v 
svojom sentimentálnom národnostnom rojče
ní sústreďuje na hudobnú kultúru charakte
rizovanú piesúami: Láska bože, láska, Ho
rela lipka, horela, Anička, dušička, Boleráz, 
Dobrú noc, má milá, Orali by , orali, Nitra, 
milá Nitra a iné poloľudové piesne, a na 
druhej strane stojí ako druhý prame1í pas
tiersko-zbojnícka piest10vá kultúra, ktorá si 
získava čoraz väčšiu prevahu nad m eštiacko u 
orientáciou. 

Kollárov spolupracovník Ladislav Fiircdi 
jasne vidí, že predpoklady pre vytvorenie 
národnej hudobnej kultúry sú dané vo vy
hranení ľudových hudobných prejavov. V 
Kollárovom doslove k II. dielu Spievaniek 
píše: "Vieme, že ľudové piesne majú v sebe 
čosi jednoduchého, ·svojského, teda charak
teristického, v lastného národu." 

Hlavná otázka, ktorá usmerňovala hudob
ný vývin na Slovensku cez celé 19. storočie, 
spočíva v tom: využiť a pozdvihnúť to slo
venské etnické špecifikum vyjadrené v našej 
ľudovej hudbe na celonárodnú, umelú, pro-. 
fesionálnu umeleckú bázu a vytvoriť z ľu
dového národné hudobné umenie. Objektív
ne hudobné predpoklady pre túto skutoč
nosť boli vytvorené už v 18. storoči, ale ne
vhodné spoločenské ekonomické a kultúrne 
podmienky tento vývoj zadržali a odsunuli 
realizáciu tejto umeleckej úlohy temer o 150 
rokov. · 

CYKLUS
1 

SUCHONOVÝCH PIESN( Ad (UÚQ. l 
Cyklus piatich piesní "Ad astra" pre so

prán a orchester na básne Stefana Záryho 
z cyklu "Zázračný triezvy koráb" je naj
novším dielom národného umelca Eugena 
Sucho•'ía. Tento cyklus piesní je druhým 
dielom komorného-vokálneho žánru v tvor
be E. Sucho•'ía (okrem štylizácií ľudových 
piesní), ktorý koncipuje po 30. rokoch (r. 
1931 vznikol cyklus piatich piesní Nox ct 
solitudo na básne I. Krasku). Ak prvé dielo 
tohto druhu nieslo pečať vysokého majstrov
stva a umeleckej zrelosti, tak aj cyklus Ad 
astra sa svojou umeleckou hlbkou zaraďuje 
medzi vrcholné diela autora. Predstavuje die-

lo zrelej syntézy, ktoré sa zrodilo po monu
mentálnych vokálno-inštrumentálnych for
mách, ako boli Krútňava a Svätopluk, v kto
rých sa Suchoň vyrovnal s dramatickými 
formami a vytvoril si vyhranený individu
álny symfonický a vokálny hudobný jazyk. 
v období tvorby týchto vrcholných wei vy
rastá komorné dielo subtílnej krásy i heroic
kého pátosu, dielo, ktoré vyjadruje cítenie, 
myslenie a problémy dnešného človeka. Maj
strovsky spracováva vokálny a inštrumen
tálny part , decentne vyvažuje obe zložky. 
Cítime, že samotná práca s hudobným ma
teriálom je pre skladateľa suverénne pre-
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myslené i precítené modelovanie hudobných 
obrazov, kde všetko formové, technické je 
temer nevnímateľne v pozadí a plynie len 
tok myšlienok a výrazu. 

Verše Stefana Záryho prinášajú problema· 
tiku dnešného človeka atómového veku, 
ktorý prv)· prežíva novú éru víťazstva ľud· 
ského umu v dobýjaní vesmíru. No nie je 
to len vonkajší efekt a plagátovo povrchná, 
jednoznačná oslava sily človeka. Clovek sa 
zamýšľa nad veľkosťou svojho činu, ostáva 
človekom, ktorý má svoje túžby, vášnc, 
hriechy, radosť a žiaľ a ktorý i naprie~ 
rakete z fotónu miluje svoju Zem, na ktoreJ 
sa zrodil. V týchto veršoch cítime spleť ľ~d
ských subjektívnych emócií, ktorých sa :,u
choň skutočne majstrovsky zmocňuje a vy· 
tvára k nim rovnocenný hudobný ekvivalent. 
V osobitom vyrovnaní sa Suchoňa s novou 
tematikou, odrážajúcou novú sféru ľudských 
problémov, s témou, ktorá vychádza z no
vých výbojov človeka a nových perspek
tív, v tom je sila tohto diela. Suchoit sa 
nedáva strhnúť lákavými možnosťami, ktoré 
skytá téma po zvukovej stránke, ako to po
známe z hudobného riešenia podobných 
"kozmických" tém modernou elektrof~ni~kou 
a konkrétnou hudbou, ktorá sa povazuJe zo 
jedine vhodnú účinne zvukove charakterizo
vať moderné bytie človeka. Pre Suchoňa i 
téma nanajvýš súčasná vedie k poznaniu, 
že hudobné umenie hovorí predovšetkým 
o človeku, o jeho citoch, je reflexom vonkaj
ších procesov vo vnútornom prežití. Pritom 
Suchoň využíva zvukové možnosti komor
ného orchestra a dosahuje oveľa silnej~í, 
vernejší a emocionálnejší účinok. 

Ústrednou témou prvej časti piesňového 
cyklu je lúčenie dvoch ľudí. Sú to lyrické 
obrazy, ktorých rámec tvori problematika 
dneška. Druhá pieseň je zasa preniknutá 
láskou k Zemi, ktorá žije, dýcha ako kou
trast chladných, pustých vesmírnych sfér. 
Samotný nadpis tretej piesne "Zivlom" 
hovorí o vecnom tvorivom nepokoji človeka, 
k torého úsilie a um ho vedie, ba priam 
ženie k novým výbojom. Táto myšlienku, 
umocnená do heroického pátosu, tvorí v hu
dobnej koncepcii jadro piesňového cyklu n 
smeruje k všeľudskému poznaniu, vyjadre
nému veršami: 

Nech život kriesi polnicou ligotavou 
a nech poznanie si delí s všetkými 

svetadiely, 
nech étericl>ý náboi odhalí vede závo; 
a žírna rosa mieru nech zvlaží novú éru. 

V štvrtej časti, "Bodka vo večnosti" , sa zasn 
vraciame do elegickej meditatívnej nálady, 
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ktorá tvorí účinnú protiváhu k drnmatickej 
tretej časti. Piesňový cyklus zaokrúhľuje pia
ta čnsť piesiíou "Návrat", ktorá je priznnnim 
sa k Zemi s predsnvzatím zanechať na nej 
trvolú stopu a vykonnť pre ňu niečo, vy· 
jadrené v pôsobivých lyrických hudobných 
obrazoch, vychádzajúcich z veršov: 

Budem iu oblieta( iak včela, keá iúl kypí, 
šlachtit iu ial> rezbár, zdobiaci drievko 

ltpy ••. 

Záver poslednej časti tvorí úprimné vyja· 
drenie radosti zo života, ktorá vyznieva mt: 
v dynamickom vypätí, ale práve naopak (<> 
čo účinnejšie tu pôsobi kontemplatívna epič
nosť a vnútorná vyrovnanosť) . 

Zaujímavo je riešený najmä orches.trálny 
sprievod k vokálnej línii. V m oderneJ hud
be sa stretáme s rôznymi typmi vzťahu hla· 
su k inštrumentálnemu sprievodu, napr. 
viedenská škola (Schonberg, Weberu) puui· 
ma hlas ako jeden z hudobných nástrojov 
(u Mahlera to bolo opačne), v n ovŠeJ dobe 
tvori orchestrálny sprievod viac koloratívml 
zvukové pozadie, ako ho používa napr. fran
cúzsky skladater P. Boulez napr. v skladbe 
lmprovisation sur Malarmée. Podobn.ú f~k
ciu má sprievod aj u Suchoňa, hoc1 u Su
choňa orchester nie je prostým sprievodom, 
ole ani hlas sa nestáva súčasťou symfonic
kého pletiva, orchester udáva vždy náladovú 
atmosféru, v ktorej sa rozvíja a konkreti
zuje myšlienka vyjadrená hlasom. Po hu· 
dobnotektonickej stránke predstavuje celý 
piesňový cyklus jednoliaty celok i napriek 
voľnému, nespútanému toku hudobných 
myšlienok. Každá pieseň hovorí vlastnou rc· 
čou každá pieseň prináša svojské rozvinutie 
úsu?ednej témy. Okrem niekoľkých výni
miek (začiatok prvej piesne) hlas a orchester 
tvoria dve samostatné zložky, pritom v Ilia
se je sústredená melodická línia, orchester 
je využívaný hlavne po harmonickej a zv~
kovomalebnej stránke. Hlas prevažne urČUJe 
harmonickú " funkciu" akordov, pretože sil
né disonantné akordy sú harmonicky samy 
osebe mnohoznačné. Orchestrálna zložka, 
hoci ostáva v decentnom pozadí, nepredsta
vuje len nutnú sprievodnú kulisu, jej vý
znam je daný harmonickou i zvukovou bo
hatosťou, členitosťou, výraznosťou, v ktorej 
hlas nadobúda svoju myšlienkovú plast.ičnusf 
a plnosť. Sprievod je t:tk špecificky inštru· 
mentálne farebne koncipovaný, že kla
vírny výťah predstavuje vlastne inu sprie
vodnú kvalitu nielen zvukove, ole svojím 
charakterom a j harmonickú. Lomenosť farby 
i melodickej línie je myslená výslovne or-

chestrálne. Všetky piesne okrem tretej, ktorá 
je štvordielna, sú komponované vo voľnej 
trojdielnej piesňovej forme, v ktorých stred
ný diel tvori spravidla náladový kontrast. 

Prívlastkom skutočnej veľkosti je jedno
duchosť (nie v zmysle splošťovania a sim
plifikácie), lapidárnosť , úsporný výher (;o 
najvýstižnejšich výrazových prostriedkov, 
ktorými sa dosiahne oveľa účinnej&í výraz 
než nakopením neprehľadnej spleti hlasov. 
Suchoňova hudobná reč vie jednouuch~n·,i 
výrazovými prostriedkami vyjadriť najjem
nejšie náladové a myšlienkové nuansy. 
Dosahuje to účinným využívaním prízn:tč
ných intervalov (sekundy, zväčšené kvarty, 
kvinty, sexty, septimy), motívov, descendenč· 
nou melodikou a rytmikou. Hneď úvod prvej 
piesne, a t)= aj náladové uvedenie do 
celého piesňového cyklu, je účinn)'ln V) u· 
žitím zväčšených septimových akordov v se· 
kundovom obrate 

alebo markantná údernosť tretej piesne, kto
rá hovori o sile človeka budúcnosti, je -.-y
jadrená účinným unisonom celého orchestra. 
V kompozičnej práci badáme určité prvky 
monotematičnosti, napr. na charakteristiku 
vrúcnej lyrickej nálady sa viaže typick)· 
motivický model - veľký intervoluv)· skok 
nahor a descendenčný menší interval. 

4" • J J ll. J J 
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Monotematicnosť výstavby je zrejmá i v 
použití typicky recitovanej melodickej frázy 
napr. v prvej piesni 20.-21. takt. 

1!/ • 

t!J' 

Tento prvok sa objavuje na začiatku i kon<'i 
druhej piesne. Sekvencovitý motív, plný 
energie, j e využitý v analogickej situacm·j 
charakteristike v tretej piesni (v orchestri) -
takt 23.- 27. a v piatej piesni ft2.-4.5. 
takt. 

Harmonická štruktúra piesní je i napriek 
zložitej a náročnej výstavbe jasná, pritcm 
mnohotvárna, nepôsobí neprehľadne. I tie 
najdisonantnejšie zhluky sekúnd, disonant
né akordické transštruktúry, v Suchoňovej 
doterajšej tvorbe menej uplatňované harmo
nické prostriedky, pôsobia logicky a typi<;ky 
suchoiíovsky. Skladateľ tu pracuje voľne s 
dvanástimi tónmi chromatickej stupnice v 
zmysle dodekafónie. Pre vlastné tonálne 
cítenie zjednocujúcim činiteľom, jadrom har
monického procesu, je prehľadne vedená 
vokálno-melodická línia, ktorá sa stáva do
minantnou zložkou harmonických postupov. 
Hoci sa tu nestretáme s harmonickým rozve
denfm v bežnom zmysle slova, Suchoň tu 
rozvádza disonantnejšie akordy do menej 
disonantných (napr. prvý rozvodný akord po 
osemnástich taktoch v prvej piesni je malý 
septakord), namie!to harmonického rozvede
nia môžeme sledovať akési "pohybové" ryt· 
mické rozvedenie krátkych hodnôt do dl
hých, napr. prvá pieseň druhý diel, takt 
28.- 29. je vystavaný len na zhlukoch 

l 
PJ 

sekúnd a je "rozvedený" do celej hodnoty, 
pod ktorou je vzostupná kadenčná fráza. 
Týmto sa Suchoň dostáva k novému výrazu, 
harmonickému "charakteru" doterajšími vý
r azovými prostriedkami, avšak ich nov
šíro "funkčným" poi\atím. Melodika pies
ní je neobyčajne expresívna, a hoci vyrastá 
z harmonickej reči, pôsobi ucelene j ~-:lnot
ným dojmom a je tonálne veľmi prehľadná, 
hladká, kontinuálna. Individuálnosť sucho
IÍovských hudobnovýrazových prostri«dl.ov 
v melodickej zložke jej dáva typické národné 
špecifikum, hoci nic v bezprostrednej Fr.ru.t•, 
jednoznačne a lapidárne. Ale práve indivi
dualizácia predstavuje hlbšiu abstral..ciu, zo
vseobecnenie, vytvorenie svojského sloven
ského národného hudobného štýlu, ktor ym 
je preniknuté Suchoríovo myslenie. 
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Hudobná reč j e umocnená aj n eobvykl-m 
inštrumcntačnou technikou, ktorou do&tá
vajú myšlienky zvláštny kolorit a Ľ.:ílaJovú 
nosnosť. Priehľadnou inštrumentáciou, úspor
nou sólistickou expozíciou nástrojov ol ná
strojových skupín dosahuje silný účinok. 
Nástroje sú vcelku neobyčajne málo dyna
micky e..xponované, poväčšine v pianissime 
závojovite obaľujú hlas. 

Prvá pieseľí cyklu "Ad astra" s m•dpi~om 
"Pieser'í milému", andante con moto, je uve
dená dvojtaktovým motívom, ktor~· udáva 
charakter harmonickej výstavbe prvej pic~
ne. Hneď prvý akord, ktorý tvori zhluk se
kúnd a je sukcesívne nasledovaný zvíičscnou 
oktávou, veľkou septimou, malou septimou, 
sextou a zmenšenou kvintou, je v clruhum 
takte zase posunutý o sekundu; tento útvar 
je typický pre celú harmonickú vystavhu. 
Disonancie, ktoré vznikli nakopením sekun
dových útvarov, nie sú rozvádzané, ale ď~:~ lej 
harmonicky modifikované a zmäkčov,3né ľah
kou, priezračnou inštrumentáciou a dyn:uni
kou. Napr. carovne pôsobia sekundovf. di
sonancie pri zobrazení sférického pokoj<• a 
vesmírnej nádhery v prvej piesni, 22.-- 24. 
takt. 

pa - It - fG ... 

K pohnutým krajným dielom tvorí stredný 
diel miernu, kľudnú protiváhu, kde rlominu
júcu harmonickú funkciu určuje vlastne me
lodická línia. Základný motív nachádzame v 
závere piesne v prevrate (takt 55.-56). Ly
rické ladenie prvej piesne je zvýraznené 
priesvitnou inštrumentáciou, v ktorej domi
nuje celesta, prifarbujúca vysoké drevá. 

Aj druhá časť, "Pieseň vesmírnych milen
cov", largetto, je preniknutá jemným lyriz
mom. Medzi prvý a tretí hudobno-poetický 
diel je dramatickým prechodom postavená, 
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v ľudovom hudobnom štýle koncipovaná, 
pohyblivá stredná veta (piu vivo) s ná
znakmi ľudového tanečného rytmu. Typické 
je tu viazanejšie metrum, symetrická štvor
taktová výstavba motívov, descendenčný ryt
mus (29.-31. takt) a typicky ostinátny sprie
vod v sláčikoch a hobojke. Ľudová hudobná 
štylizácia zodpovedá celkovej myšlienke, vy
jadrenej v texte: . .. vyhúdajú hoboje triez
vym samotám. Záverečný diel predstavuje 
skrátenú reprízu prvého dielu. Celá pieser'í je 
inštrumentovaná mäkko, vzdušne, s ťažiskom 
na sláčikoch a drevách. 

Tretia pieser'í, "Zivlom", allegro moderato, 
ktorá tvori po ideovej stránke jadro cyklu, 
je hudobne vystavaná na princípe kontrastu 
(či už po harmonickej, melodickej, rytmic
kej alebo formálnej a dynamickej stránke), 
aby tým jasnejšie vystúpila myšlienková 
pointa námetu. Prvý diel sa začína trojná
sobnou sekundou, ktorá sa rozvíja v nepo
kojnom figuratívnom sprievode, inštrumen
tovanom sláčikmi a harfou v pianissime; 
zodpovedá zvukomalebnej nálade, vyjadrenej 
v texte: 

O, vánky, ó, ..,etry, zakrúžte v povetrí, 
nech letí z hrude túžba, náš avión! 

E.-xponovaný úderný pochodový motív ovlá
da druhý a tretí diel piesne dramaticky 
vypätými frázami, unisonom a akcentova
nými akordmi (25.-35. takt a 59.-62. takt), 
podčiarkuje silu myšlienky. V štvrtom diele, 
come prima sa vracia figuratívny motív 
so svojou pohyblivosťou a v závere vyvr
choľuje v pevné vyznanie v budúcnosť (49. 
až 64. takt). Expresívne vypäté frázy sú 
vyjadrené plným zvukom orchestra. 

Stvrtá pieseň, "Bodka vo večnosti", ada
gio, tvorí svojou myšlienkovou a hudobno
výrazovou nápliíou kontrast k predchádza
júcej piesni. Je vystavaná z troch dielov, 
z ktorých dva krajné sú meditatívneho cha
rakteru s jemne pohnutou, optimisticky za
farbenou strednou časťou (piu vivo). Suchoň 
sa tu prejavuje ako majster skratky; ak 
vezmeme kombináciu troch sekúnd úvodného 
akordu, rozvedeného do nonového (s malou 
se..xtou), so svojou sféričnosfou, nasledovanou 
sólovou rapsodickou vokálnou frázou " ak 
zostane z nášho ..,eku iba malá Iliada", pri 
slovách "túžba mladá" sa rozihrajú, rozsvie
tia sláčiky v jednom takte a navodzujú 
náladu pre vyznanie k životu (stredný diel), 
aby napokon pieseľí doznela akoby so vzná
šajúcim .sa otáznikom, ktorý zostane bez 
rozvedenia v pianissime. 

Sbor Slovenskej filharmónie s dirigen
tom Jánom Maria Dobrodinským 



hudobného vysielania 
rozhlasu 

LADISLAV MOKRÝ 
v · naŠeJ spoločnosti 

Vznik elektroakustického záznamu a pre
nosu hudby možno bezpochyby označiť za 
začiatok novej epochy vo vývoji hudobného 
umenia, pričom dôsledky tejto skutočnosti 
sú a budú ešte podstatnejšie, než bol svojho 
času prechod od hudby pestovanej pre 
vlastnú zábavu a potešenie (identita inter
preta a poslucháča) k hudbe "koncertnej". 
Tretia fáza vo vývoji hudby, pokiaľ ide o 
jej prístup k poslucháčovi, nesie so sebou 
nové vzťahy z hľadiska vnímania hudby a 
z hľadiska jej sociálnej funkcie. Prvý aspekt 
si síce u vedomujeme, no doteraz sa mu ne
venovala dostatočná pozornosť. Málo sa 
skúmali zvláštnosti vnímania reprodukovanej 
hudby a vzťah tohto spôsobu vnímania 
hudby k tradičnému. Pritom vývojový trend 
je nesporný - reprodukovaná hudba sa stá
va rozhodujúcou formou šírenia hudby a 
v dôsledku toho aj tento spôsob v"ll.Ímania 
hudby so všetkými dôsledkami, ktoré pri
náša, postupne redukuje význam živého vní
mania hudby. Druhý aspekt reprodukovanej 
hudby, moment jej sociálnej funkcie , sa tak 
isto často a dôrazne pripomína, no ani v 
tejto oblasti nepokročil výskum natoľko, aby 
sme mohli robiť aspm1 približne spoľahlivé 
uzávery o spoločenskej funkcii rozhlasovej 
hudby, a tým menej môžeme na základe 

v)'skumu overené skutočnosti (lebo takých
to poznáme veľmi málo) ovplyvňovať. 

Je pravda, že už niekoľko desaťročí, najmä 
od tridsiatych rokov, keď sa problém hudob
ného rozhlasu preniesol zo štádia e..-.::peri
mentu na úrovell závažného spoločenského 
faktu, sa robí - ponajviac priamo v rozhla
sových spoločnostiach - sociologický vý
skum hudobného vysielania rozhlasu. Aj u 
nás ešte pred druhou svetovou vojnou robil 
výskumy v tomto smere dr. Vetterl, ktorého 
dodnes podnetná a materiálove závažná prá
ca patrila k tomu najcennejšiemu, čo sa 
v tejto oblasti v tridsiatych rokoch urobilo 
(vyšla v l. zväzku Helfertovej .Musikologie, 
1938). Za vojny organizoval na podnet prin
cetonskej univerzity (USA) rozsiahly vý
skumný projekt prof: Th. W. Adorno, no 
jeho výsledky boli zverejnené len parciálne. 
Sústavnejšie postupujú Francúzi, ktorí štu
dujú otázky sociológie hudobného rozhlasu 
v Centre d"Études de Radio-Télévision (tuto 
stredisko usporiadalo v roku 1954 medzi
národný kongres o sociologických aspektoch 
hudby v rozhlase). Výsledkom práce v tomto 
stredisku bola aj prvá práca o sociológii 
hudobného rozhlasu, Silbermannova kniha 
La musique, la radio et ľauditeur (PUF 
Paris 1954; nemecké znenie vyšlo roku 1959 

····································~··~ 
· Posledná pieset'í, "Návrat", je myšlienko
v:>= náladovým zhrnutím celého cyklu. Jej 
finálový charakter je daný nielen jej rozmer
nosťou voči ostatným piesr'íam, v dynamickej 
exponovanosti orchestra, ale aj a kousi roz
svietenou jasnosťou, ktorou podčiarkuje lás
ku k životu a Zemi. Má nádych slávnost
nosti (maestoso) i určitej odhodlanosti (tvr
dý synkopický úvodný ry tmus) v metrickej 
pravidelnosti, pochodovosti, ktorý nevyúsťuje 
do deklaratívneho pátosu. Apoteóza života je 

Baletný súbor pražského Národného 
div adla uviedol 3. apríla t. r. na scéne 
SND v Bratislave Hanušovho Othella 

Foto: Smotlák 

viac v nútorná, elegická, vyznaná v prostom 
lyrickom obraze, vykreslenom temer sólov)"In 
hlasom "budem iu oblieta( (Zem) ... ". Ne
chýbajú ani zvukomalebné miesta (mrazy, 
lejak) vyjadrené v celestc. Such01\ sa aj 
v závere tohto cyklu javí rovnako ako vo 
svojich predchádzajúcich dielach, ako ume
lec introvertívnej, rozvažujúcej , intímne pre
žívajúcej povahy. 

Cyklus "Ad astra" patrí k tomu najkraj
šiemu, čo vzniklo v oblasti slovenskej ko
mornej piesllovej tvorby. Odráža aktuálne 
problémy dnešného člpveka, videné však 
cez prizmu tvorivej oso~nosti, ktorá týmto 
otázkam vie v umeleckom tlmočení dať hlb
ší, ľudskejší, nadčasový zmysel. 

A lica Elschel>owl 
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pod názvom Musik, Rundfunk und Rorer. 
Die sociologischen Aspekte der Musik um 
Rundfunk). V súčasnosti sa štúdiu hudob
ného vysielania rozhlasu zo sociologického 
hľadiska venujú takmer všetky významné 
rozhlasové spoločnosti, i keď, prirodzene, 
sledujú nie natoľko vedecké, ako skôr bez
prostredne utilitárne ciele. O to parado..'C
nejšie je, že u nás sa tento závažný problém 
dlhé roky zanedbával. Nejde, pravda, len 
o výskum spoločenského poslania hudby v 
rozhlase, ale vôbec o skúmanie postavenia 
hudby v našej spoločnosti. J e to paradox 
o to väčší, že na rozdiel od situácie v kapi
talistických krajinách, kde nie je a ani ne
môže byť cieľavedomá snaha o progresívne 
spoločensko-kultúrne využívanie možností, 
ktoré núm pre šírenie hudby poskytuje mo
derná technika, chceme u nás zámerne a 
systematicky využívať tieto prostriedky. V 
skutočnosti sa však hudobné vysielanie roz
hlasu riadi povrchným empirizmom, ak nie 
priamo živelnosťou, nedostatočne rozpraco
vanou aplikáciou cieľov a úloh socialistickej 
kultúrnej revolúcie, neraz aj tým, nakoľko 
ho oceňujú jednotliví vedúci funkcionári 
rozhlasu, a veľmi často podľa toho, čo sa 
objaví v takom zaujímavom, no vonkoncl'lm 
nespoľahlivom zrkadle, ako sú listy poslu
cháčov atď. Je to naozaj paradox, najmä 
ak porovnáme situáciu v hudobnom vysie
lani rozhlasu s plánovite zameranou a ve
decky podloženou činnosťou na iných úse
koch nášho života. Tým, pravda, nechcem 
povedať, že celá práca rozhlasu v oblasti 
hudby je zlá alebo zbytočná, chcem iba zdô
razniť nevyhnutnosť obratu v jej zameraní 
- od živelnosti k premyslencj a výskumom 
fundovanej činnosti. 

To, prirodzene, predpokladá predóvšetk)'lll 
si ujasniť hlavné funkcie rozhlasu vo vzťa
hu k auditóriu, k hudobnej tvorbe a re
produkčnému umeniu. Voči poslucháčovi 
vystupuje hudobné vysielanie rozhlasu ako 
činiteľ zábavy a rozptýlenia (pod zábavou, 
prirodzene, rozumiem aj "ušľachtilú zába
vu" - vnímanie umeleckej hudby), výcho
vy a vzdelávania. Nájsť správne proporcie 
medzi týmito funkciami nie je jednoduché, 
hoci sa na šťastie v mnohom prelínajú. Na 
jednej strane treba vychádzať z kultúrno
politických cieľov, ktorými sa rozhlasová 
práca má riadiť, na druhej strane zo štruk
túry rozhlasového auditória. Treba si pritom 
konečne uvedomiť, že obec rozhlasových 
poslucháčov je mnohostranne diferencovaná 
v dôsledku mnohých príčin, a preto neexistu
jú univerzálne formy hudobného vysielania 
(a hudobného umenia!). Túto diferencova-
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nosť treba skúmať ako proces, nie ako ne
menný fakt - proces, ktorý prebieha i pod 
vplyvom hudobného vysielania rozhlasu. 
Práve u nás, kde sa v dôsledku prevratn)·ch 
spoločenských a ekonomických premien tak 
podstatne mení štruktúra a spoločen~ké ve
domie rozhlasového audi tória, treba vidieť 
vo výskume štruktúry rozhlasových poslu
cháčov jednu z prvorad ých úloh, ak chceme, 
aby práca rozhlasu bola adresná a splňala 
svoje spoločensko-kultúrne poslanie. Nejde 
pritom len o v)·skum vkusu a vzCahu poslu
chácov k hudbe, pretože to sú podmienené 
veličiny, podliehajúce rýchlym zmenám, ale 
predovšetký m o poznanie spoločenskej sklad
bv rozhlasového auditória, činitele, ktoré 
n~ií vpl~·vajú, a predovšetkým v)·vojov)·cb 
trt>ndov, ktoré mcnit• LÚt•J štruktúru. Uvetlo
meme si nestálosti štruktúry rozhlasového 
auditória neretlukujc' hodnotu v)·skumu, ak 
~a nám podarí správne postrchnúť smer, 
akým sa zmeny a v)-voj našej spoločnosti vo 
vzťahu k hudbe uberajú. 

Treba pritom opätovne zdôrazni( primár
nu dôležitosť cieľ ov a zásad socialistickej 
kultúrnej revolúcie pri hodnotení dosiah
nutých údajov. Len tak totiž možno sk!Jn
covať s terajšou pra.:~Cou lipnutia na často 
zaostalých názoroch, vyslovovaných v lis
toch poslucháčov, neraz brojacich proti hod
notnej hudbe, dožadujúcich sa menejcen
ných šlágrov a podobne. Tým, pravda, ne· 
chcem tvrdiť, že rozhlas sa musí snažiť 
uplatňovať svoje ciele proti vôli poslucháčov. 
Medzi úlohami rozhlasu a záujmami poslu
cháčov je dialektický vzťah. Tento vzťah 
však môže byť aktívny len vted)·, keď roz
hlas správne poznn svojich poslucháčov a 
podľa toho volí vhodné metódy práce. T)·m 
dospievame k momentu jednoty sociologic
kého a hudobnopsychologického skúmania 
hudobného vysielania rozhlasu. Už pri hod
notení faktov získaných sociologickým v)·
skumom sa musí uplau'í.ovať hudobnopsycho
logický zreteľ. Ešte viac ho treba brať do 
úvahy vtedy, keď hľadáme cesty, ako 
ovplyvňovať situáciu, aká sa nám javí v 
dôsledku sociologického výskumu. 

úlohy sociologicl<ého výskumu hudobného 
vysielania rozhlasu sú veľmi rozsiahle. U 
nás, kde sa v tomto smere dlho nerobilo 
takmer nič a výskum postavenia hudby v 
spoločnosti sa prakticky neprevádza - na 
škodu veci, pretože nemôžeme dostatočne 
správne riadiť vývoj hudobného života -
treba predovšetkým začať. Je prirodzené, ~e 
v oblasti sociológie hudobného rozhlasu JC 
to poslanie metotlickovýskumného kabinetu 
Cs. rozhlasu. Dotazníková akcia tohto kabi· 

netu, zameraná na prieskum počúvanosti 
rozhlasového vysielania v po$lednom marco
vom týždni t. r., svedčí o tom, že rozhlas 
si začína uvedomovať svoje poslanie aj v 
tomt.o smere. Treba dúfať, že Láto akcia mala 
dostatočne široký rádius a že bude zverej
nený jej výsledok. !l.fateriál získaný touto 
akciou (napriek pomerne malému rozsahu 
dotazníkov)·ch otázok) nie je zaujímavý len 
pre .interných pracovníkov rozhlasu (škoda, 
že nebol zverejnený súhrn záverov z minu
loročného prieskumu štruktúry rozhlasového 
vysielania, ktorý organizoval pražský roz
hlas) , ale pre celú kultúrnu obec, pretože 
poskytuje cenné údaje pre poznanie spolo
čensko-kultúrnych pomerov u nás. 

Pokiaľ ide o funkcie hudobného rozhlasu 
voči hudobnej tvorbe a reprodukčnému u
meniu, je situácia jasnejšia a jednoduchšia. 
V našich pomeroch nevystupuje prakticky 
do popredia úloha rozhlasu ako mecéna no
vej tvorby, tal<á príznačná pre pomery v 
kapitalistick)•cli krajinách. Rozhlas, pravda, 
tvorivými objednávkami aktívne podnecuje 
hudobnú tvorbu, nie je však jediným a roz
hodujúcim činiteľom, umožňujúcim vznik 
nových skladieb. Oveľa dôležitejšie je j eho 
poslanie v propagácii novej tvorby, ktl)l·Ú 
môže presadzovať vďaka vlastným interpre
tačným telesám i sólistom a programov)·m 
možnostiam. 

i\Ienej výrazné je aj poslanie rozhlasu ako 
vedeckovýskumného inštitútu v oblasti hu
dobnej histórie a folkloristiky. Vďaka pri:.z
nivej organizácii muzikologického bádania 
obmedzuje sa poslanie rozhlasu v tejto oblas
ti na potreby dokumentačné a programové. 
Bolo hy však nesprávne obmedzovať na 
minimum práve tieto funkcie, pretože by 
to znamenalo stratu možnosti uplatJ'í.ovania 
nových foriem a metód využívania hudob
nohistorického a folklórneho materiálu. 

Celkom zanedbaná je naproti tomu závaž
nú úloha rozhlasu ako činiteľa orientovaného 
na rozvoj hudobnej elektroakustiky a expe
rimentálnej hudby. Úroveií hudobného ·vy
sielania nášho rozhlasu z hľadiska zvukovej 
techniky je taká nízka, že vrhá tiel"1 na 
úroveň technickej vyspelosti nášho štátu. 
Napriek tomu, že to je všeobecne známy 
fakt, situácia sa už po niekoľko rokov ne
mení a nezdá sa, že by sa v dohľadnom 
čase zlepšila. Niekoľkokrát sa už prijímali 
uznesenia o tom, že sa v rozhlase vybudujú 
laboratóriá pre experimentálnu hudbu, no 
dodnes neexistujú žiadne výslcdl..-y. 

J e možné, ha želateľné, aby tento článok 
vyprovokoval zodpovedných pracovníkov 

rozhlasu, aby s,a vyjadrili k nadhodeným o
tázkam. J edno je pritom, myslím, nesporné 
- nejde len o rozhlas, ale o nútnosť začať 
s vedeckým výskumom postavenia hudby 
v našej spoločnosti. V prípade rozhlasu je 
potreba hudobnosociologického štúdia azda 
najzrcjmejšia, preto som tieto kusé poznám
ky orientoval týmto smerom. No problém 
treba vidieť a riešiť v celej šírke. 1\-Iáme a 
musíme mať podstatné výhrady voči bur
žoáznej hudobnej sociológii, jej teoretickým 
východiskám, metódam i uzáverom, no to 
neznamená, že m ôžeme donekonečna obchá
dzať problémy, ktoré tu sú a ktoré hudobná 
veda musí skúmať. Marxistická hudobná 
sociológia sa iste bude zásadne líšiť od bur
žoáznej, treba ju však rozvíjať a pestovať. 
Ak nechceme zaostať za ostatnými vedec
kými disciplínami, ktoré si túto nutnosť u
vedomili už skôr, no najmä ak nechceme 
zaostať za potrebami života, musíme začnť. 
V súčasnosti sa pripravujú perspektívne plá
ny rozvoja našej spoločnosti na niekoľko de
saťročí, na vstup do komunizmu. V hudob
nej oblasti ich nebudeme môcť dostatot:ne 
seriózne vypracovať bez toho, že by sme 
podrobne nepreskúmali terajšiu situáciu na
šej hudobnej kultúry a vývojové trendy, kto
ré sa v nej uplatriujú. 

•••••••••••••••••••• 

Nové diela slovenských skladaterov 
Elbert, Obrázok z mladosti - koncertný 

valčík 

Holoubek, Môj kraj - mužský sbor 
Macudziriski, Balada s variáciami pre husle, 

violončelo a klavír, dielo 50 
Malovec, Tri štúdie p re sláčikové kvarteto 
Meyer, Tri piesne pre barytón na Sčipače

vove verše Sloky lásky 
Moyzes, Sonatína z Bratislavy, op. 57 -

v dvoch verziách: pre sláčikové nástroje 
v komornom obsadení a čembalo ; pre slá
čikový orchester 

Kowalski, Lampiónová slávnosť - opera 
Prášil, Elégia pre veľký orchester 
Suchoľí, Cyklus miešaných sborov "0 člove

ku" na básne Jána Smreka (Triumf, Clo
vek a láska, Veselica) 

Simai, Sonáta pre klavír 
Suita pre .klavír " Zo Slovenska" 

Szelepcsényi, Tri úpravy slovenských ľudo
vých p iesní pre rôzne typy sborov 

Zimmer, Sonáta pre klavír, op. 45, č. 2 
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Za akademik ern ZDEŇKEM NEJEDLÝM 
Teprve generace budou moci zhodnotil prostudovat všechny prameny historické i 

význam akademika Zd. Nejedlého pro naši hudební, zvláštč dúkladný český .l istebnický 
·socialistickou republiku a pro naši kultw·u. kanciomíl z doby kolem 1420, a vyrovnal 
Byl to bojovník na mnoha frontách, který se zejména s chatrnou stavbou díla K. 
dal podnčty a práci čelným oblastem naši Konráda Dčjiny posvátného zoevu staro-

politiky a kultury, ~-------------· českého (1882}. Stavlíl 
zvlášle hudbe, české his- l l tu vsk~tku 0~ p~vnjch 

l · · 9 b 1962 základu se vsemt pred-torii,, Jiter.attiÍ'.e, U'll,ICe, r"ezna 
-estellCC 1 vytvarnemu • nostmi Gollova žáka 
wnení. Vždy všali v historii a dal výcho-
·slučoval voľejnou a po- disko i pHklad nej en hu-
'litickou práci s včdeckou a kulturní. Vždy debním historikum, nýbrž i historikúm vii-
'videl za svou prací život společností a člo- bec. Byl totiž pľesvedčcn, že " déjiny hudby 
veka. Ať otevi'ete kteroukoli stránku jeho jsou dosud nejpodceríovanéjší časthoLL hŕsto-
rozsáhlého " edeckého díla, najdete zi'ctel ke rického bádání u historihú ex prof esso"· 
společností a dúraz na lidové potreby. A ne- Svým monumentálním spisem dokázal, jak 
j sou to jen díla z poslední doby. Nejedlý zpev a hudba jsou . diiležité v historic· 
byl takový od počátku, kdy na prahu 20. kém vylíčení i pochopení doby a jejího 
·století pľímo revolučne vstoupil do naši hnutí. Vlad. Helfert, k terý v dobe okupace 
budebnč-vedecké literatury. Tehdy stál u pi·ed druhým zatčením dokonale p rostudo-
kolébky naši hudební ved y. Jeho učitel Ota- val Jistebnický kancionál a pripravil do 
kar Hostinský mč! predevším zájmy este- tisku transkripci jeho zpevu s hojnými po-
tické a folkloristické. Nejedlý se v prvních známkami, dal Nejedlému v mnohém za 
včdeck)·ch puhlikacích jevil predevším jako pravdu, i když zejména v transkripci uo· 
historik, k ritik a estetik. Vrhal všestranný tace nalezl odlišná i'ešení. 
pohled na wniHecký život, jsa vskutku vy- Nejedlému ovšem nebyla žádná historie, 
zbrojen po všech stránkách i teoreticky jako tím spíše historie husitského revolučního 
archivár a prakticky, jako hudebník, neboť hnutí a jeho zpévu pouhým historickým 
byl žákem svého otec, v),znamného hudeb- dokumentem bez pedagogických perspektív 
niho pedagoga, a učil se i u Zd. Fibicha. do budoucnosti. 

Nejedlý jako historik účinne zasáhl tam, Pod zorným úhlem slavné husitské doby 
kde toho bylo nejvíc treba. Na počátku 20. plánoval Nejedlý svá historická i literárne 
stolell pi'ímo chrlil monografická a synt:e- včdná dila a podával vyčerpávající obrazy 
tieká dila. Smetanovské. práce zahájil již r. našich hlavních zjevu a jejich života ve 
1900 a hudebnč včdeckou monografii o Fibi- společnosti. Krome B. Smetany, v jel10ž 
chovi započal své práce monografické, k nimž díle tvoľi husitské revoluční hnutí podstat
položil estetické základy svým Katechi~mem ný podil, včnoval zvláštní monografii Fr. 
estetiky (1902}. Hned za rok potom vydal P.alackému. (1921} a Al. Jiráskovi (1926}, 
'Déjiny česl~é hudby (1903), které daleko u nichž právč husitská doba m ela zásadní 
p fedstihují Srbovy-Debmovovy Dčjiny bud- význam pro povznesení národa a rozvoj 
hy 'v Cechách a na Moravé a vytyčují no- pokrokových tendenci. 
v~u koncepci vývoje české hudby. Úslredním životním zájmem stal se však 

Po techto souhrnných publikacích pristou- Nejedlému Bedŕich Smetana. Snad již kra-
pil k detailnímu hudebnč historickému zpra- janské sympatie, ještč vice pak vzor 0~: 
-cování nejslavnčjšího úseku našich dejin : hu- Hostinského, který mu ukázal cestu k boJI 
.sitst<>i. V Déjinách husitského :;pévu (2. vy- za velikost Smetanovy hudby, pohnuly Ne-
<límí 1954/55} ukázal, že husitsk)' zpev tvo- jedlého k nejvčtšímu úsilí na poli smeta-
ril velmi d úležitou složku husitského re\'O- novského bádání. Studiem Smetanovy hud-
lučního hnutí jako účinná podpora sociál- by, české literatury i výtvamé~o. uméní. do-
ního í národního povstání. P odal zde ideu spčl •k Lomu, že Smetanu klastfikoval Jako 
a funkci zpčvu od prostého popčvku na nejvčtšiho a nejnárodnejšího českého umillce 
pražské ulici p i·es rozvinutou píseň umčlec- vóbec. Jeho životu a tvorbč doslova zasve-
·ké hodnoty až k vítčznému hymnu hnutí. til svúj život. Z velších smetanovských 
Aby wystihl včrný obraz celé husitské doby, prací jmenuji aspol1 Smetanov y zpév.ohry 
musél j ako p,rvní z našich hudebních včdcii (1908}, B. Smetana I. (Zlatoroh 1924}, 
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B . Smetana (Ars 1924, v mnoha p rekla
dech), Sm etana a kulwrní politiha Fr. Lad. 
Riegra (1915}, zejména však čtyi'svazko
,·ou monografii B. Smetana I. (Doma, 
Praha 1924}, II. Na studiích (1835- 39, 
Praha 1925}, Ili. Praha a venhov (1839-
40, 1929} a N . Ve společností (1840-43, 
1933}. K tomu všemu se i·adí četné edice 
Smctanových dčl, výstavy (od 1917) a 
úmorná heuristická a organisační práce. 

Veliké úkoly, jež si uložil, vzrústaly au
toru taki'ka pod rukama, protože jeho ci
lem nebylo podat jen ucelený individuálni 
obraz Smel.anovy Ósobnosti, nýbrž obraz 
celého českého života, jejž do sebe ssál 
Smetana. Pl·itom hledal úkoly, jež d ruzí 
ncl·ešili vúbec, a uvedi témči' na každé 
stránce nový údaj a nové poznatky. Málo 
povšimnu té byly nap ríklad v našich kul
turnich déjinách spoločenské jevy. Nejedlý 
je plné zahrnul do líčení. Po literárni a 
hudební slránce poj al sem též produkty 
méne cenné. Rozhodující by lo, piisobily-li 
na tehdejši život a spolťlčnost. V tom 
ohledu vénoval napríklad celé kapitoly 
společenskému tanci. Sleduje myšlenku 
podat v B. Smetanovi dejiny ohrozeni a 
nové doby, pripoj il k nemu též vylíčení 
života ve sp isech o T. G. Masarykovi (4 
díly o 5 svazcích 1931-37} jako dejiny 
naší společností a kultury v letech 1850 
až 1882. 

Dylo v povaze Zd. Nejedlého rýsovat 
veliké plány do budoucnosti bez ohledu 
na zdraví a včk. J eho príslovečná podnčt
nost, spoj ená s bystrou kritičnosti a s či
nprod ým jednáním, nedovolila mu setrvá
val pri jednom problému. pri jedné mo· 
nografii. Zanechal geniálni vedecká torza, 
která budou vždy mohutným pillrem, na 
nčmž generace postaví další syntetická 
zpracování. 

J e pochopitelné, že pri dúkladném po
znání života a díla B. Smetany a pri jeho 
zakladatelském významu postavil Smetanu 
jako vzor a kritické mčfítko pro jiné in
dividuality české i slovenské hudební kul
tury, napľíklad pro Dvoráka, BeHu, J a
náčka a Nováka. K dílúm tčchto mistrii 
mčl své výhrady, jež nekdy vyhrotil s ne
j~dlovskou vášnivou polemikou a kritič
nosti. Tak napi'íldad v Janáčkovi vidčl 
vudce moravského separa tistického smčru, 
který nedbá jednotné myšlenky národního 
umení. Pokládal jej za naturalistu a za 
fo~alistu v nápevkové teorii, za umčlce 
Projevujícího pHbuzné znaky s novoruskou 
školou smeru Balakirevova. Janáčkovu Pas
l1!rky~u nepoyažoval za lidove silné drama, 
protoze svou lidovost zakládala na vnčjšku. 

Dnes je bohatou pra.'Ó, kritikou i širokou 
lidovou oblibou overeno, že dílo Fibichovo, · 
Foerstrovo i Ostrčilovo. v némž videl Ne
jedlý pi'ímé pokračování smetanovsk),ch ide
jí, stojí za Dvorákem, Janáčkem i Novákem. 
Janáček nebyl žádný moravský separatista, 
nýbrž tvúrce nové epochy české národní 
hudby, tvol'ící na základe odlišných dekla· 
mačních i stylových zásad. Pak-li se ume· 
lecky inspiroval novoruskou školou, obrátil 
vedome českou hudbu na ruby, pi'itom však 
ziistal svúj, pevne zasazený do kol·enii lido
vého zpčvu a mluvy. 

Pfi vcškerém dúrazu, k terý k lad! Ne
jedlý na domáci národni a lidovou kulturu, 
nezapomínal na srovnávací kritiku naši hud
by s hudbou svetovou. Ukázal to již ve· 
likým a šťastným pokusem o Všeobecné 
déjiny hudby I . (1916- 29}, zvláštč pak 
monografiemi R. Wagner (1916} a G. 
Mahler (1913}. 

Velikost Nej edlého práce, jeho mohutný 
rozmach, pokrokovost, presvčdčujfcí síla a 
vítčzství byly dány též nepl-íznivým vývo- · 
jem politick-ých událostí u nás v první re
puhlice a jeho úprimným vztahem k So
včtskému svazu. Bojoval stejne za lidový 
charakter první republiky jako za nové · 
sovetské Rusko. Založil Společnost pro hos- • 
podárské a kulturní sblížení s SSSR (1925}, 
byl čestným p redsedou Svazu pi-á tel SSSR ~ 
(od 1930}, navštčvoval, počínajíc rokem 
1925 Sovetský svaz, účastní! se d.okonce 
prvního l\lezinárodního kongresu na obranu . 
práv koloniálních národu v Bruselu (1927} · 
aj. Za techto okolností bylo zioejmé, že bude.: 
první, kdo u nás vylíči déjiny sovétslté Jmd- ·: 
by (1936/37} a kdo podá k 20. výročÍ.\ 
Velké i'íjnové socialistické revoluce dvou
dílnou monografii o V. I. Leninovi (1937/38}. : 

Jeho činnost za okupace v Sovetském . 
svazu a po osvobození doma je dosud v . 
živé pamčti. Dostalo se mu právem mimo
fádných . funkcí politických a včdeckých, ~ 
vyznamenání a poet, neboť se stal velikým 
zjevem celé naši národní kultury. 

Nejedlého díla - na 3000 prací, 200 knih 
- jsou p roniknuta zásadou, kterou šíril ve ·, 
svých estetických i kulturne politických · 
publikacích: "Není vubec pravda, že bu 
mohlo být néco krásného, co není pravdi
vé, mravné zdravé a myšlenlwvé veliké . , • · 
Záiem o umení, byl mi vždy pŕ.ed~vším zái: 
mem o hultLLrní život národa a li ds tva ... " · 

Tak pojímal Nejedlý krásu, život a umč· ·. 
ní. V tomto duchu laké tvoril jako bojovník . 
za novou lepší společnost a za nový život . . 
Celé gencra,ce . se. budou dlouho učit z jeho · 
obrovitého 'dila. · Bohuniír S t é d r o ň · ' 



K celoltátnej premiére 
.,Odsúdenie Lukulla" 

UMENIE NARÁBAŤ 

s pravdou ako zbraňou 
Celoštátnou premiérou zo 17. a 19. 2. t. r. 

dostáva sa na scénu opery SND v Bratislave 
dielo veľkej ideovo-umeleckej progresivity, 
schopné splniť závažné aktuálne spoločenské 
poslanie v najširšom zábere: aj politicky 
aktivizovať a ideove utvrdiť aj umelecky 
nadchnúť a presvedčiť. Je nim opera v 12 
scénach "Odsúdenie Lukulla" od Paula 
Dessaua a Bertolda Brechta. 

· Nosnou ideovo-umeleckou silou tejto o
pery je nesporne Brechtova dramatická 
predloha. Vznikla v r. 1949-1951 v spolu
práci so · skladateľom, a to viacnásobným 
prepracovaním pôvodnej rozhlasovej hry 
"Výsluch Lukulla", ktorou Brecht r. 1939 
reagoval zo svojej švédskej emigrácie na 
zákerné prepadnutie Polska hitlerovskými 
vojskami. Zmenený názov "Odsúdenie Lu
kulla" zodpovedá novému riešeniu záveru, 
ktorý si vynútila nová skutočnosť: ani hrô
zy a utrpenia druhej svetovej vojny nie sú 
dostatočným poučením pre tých, ktorí 

Stratu · každého umelca národ citlivo 
zaznamenáva, tobôž ak umelec odchádza v pl
nej sile tvorivých schopností a plánov do 
budúcnosti. Národný umelec Zdenék. Cha
lqbala, ktorý umrel dňa 4. marca 1962, 
bol akiívne činný ešte začiatkom tohto ro
ku ako dirigent Národnéha divadla v Prahe 
napriek tomu, že sa ho zdlhává a ťažká 
choroba často snažila vyradiť z umeleckej 
práce. Vzdoroval jej húževnate, ale zdolala 
ho neúprosne. Rodált z Moravského Slo
vácka Wherské Hradišté 18. IV. 1899), 
študoval hudbu v Brne. Dirigentstvo, kto
rému sa chcel venova( ako ž ivotnému po
volaniu, študoval u Fr. N eumanna, dlho
ročného šéfa opery v Brne, a stal sa jeho 
nástupcom za dirigentským pultom. Od rolw 
1925 je dirigentom opery 1> Brne, keď pred
tým nadobudol prakticl<é skúsenosti ako 
symfonický dirigent Slováckej filharmónie, 
s ktorou absolvoval niekolka koncertov po 
Morave. Keď bol dirigentom v Brne, učil 
súčasne i na konzervatóriu na dirigentskom 
oddelení. Roku 1936 ho pozvali do pražské
ho Národného divadla za dramaturga a di
rigenta. Tu sa, al<o predtým v Brne, veno
val nielen klasickému, ale i súčasnému 
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by znovu chceli rozpútať útočnú vojnu. 
Tu treba hľadať aktuálnosť diela. Je ňou 

jeho do antického rúcha preoblečený aktuál
ny obsah - rozhodný protest proti útočnej 
vojne, umelecky stvárňovaný dôsledne u
platľíovanou dialektickou metódou konfron
tácie rôznych triedne dlferencovaných po
hľadov na vojnové dôsledky. Z ideovej 
štruktúry diela pramení aj jeho politicky 
aktivizujúca a ideove utvrdzujúca sila, vy
gradovaná najmä v údernom záverečnom 
sbore do strhujúceho účinku. 

Hoci "Odsúdenie Lukulla" je dielom vý
sostne aktuálnym, dobove zviazaným a špeci
ficky ohraničeným, jeho emocionálny úči
nok, i keď dôsledne vyvolávaný metódou od
cudzovania, a nie aristotelovským "vcíte
nim", nadobúda všeľudský nadčasový cha
rakter. "Len trochu svetla, a vysvitne, že pô
vodcovia katastrof sú ľudia. Lebo žijeme v 
dobe, keď osudom človeka je človek". 

Pri hudobnom stvárnení Brechtovej lite-

opernému repertoáru. Hneď v začiatkoch 
svojej dirigentskej činnosti sa prejávil ako 
znamenitý interpret operných diel. Po roku 
1945 sa znova v rátil do Brna, no po krát
kom pôsobení zaujal miesto šéfa opery v 
Ostrave, /;de bol nielen umeleckým ••edú
cim operného telesa, ale priam prebudová
vatelom opernej scény, čo neskôr chcel u-

••• 
Zl ZDENKOM 
platni( aj v Bratislave, no tu neboli také 
vhodné podmienky ako mal v Ostrave, 
preto z jeho nápadov ostalo len torzo -
na škodu slovenského operného umenia. Z 
Ostravy prešiel v sezóne 1951/52 do Brati
slavy, kde pôsobil ako šéfdirigent dve se
zóny a znova prešiel do Prahy k Národné
mu divadlu. Vynikajúce dirigentské schop
nosti uplatnil za trojročného pôsobenia ~ 
Moskve, kde bol hlavným dirigentom. Na
študoval tam z českých opier Dvoŕákavu 

rárnej predlohy vychádzal P. Dessau z do
konalého osvojenia si Brechtových teoretic· 
kýcl~ n~zor_ov na operu. Nie je bez zaujíma
vos~•, .ze t•?t~ Br~cllt~ve teoretické názory 
vzmk11 v suv1slost• s Jeho prvými formulá
ciami epického divadla, na ktoré bezpro
stredne nadväzovala Brechtova spoluprác11 
so skladateľmi K. Weillom, P. Hindemit
hom, H. E islerom a naostatok a j s P. Des
sauom. Za jediné východisko z krízy opery 
pokl11dal Brecht nutnosť dať opere novú 
spoločenskú funkciu. Predpokladom novej 
spoločenskej funkcie opery j e podľa Brech
ta jej demokratičnosť. Táto demokratičnosť 
vyžaduje realistický, každému zrozumiteľn)• 
a aktuálny obsah. Aby sa však obsah opery 
mohol stať každému zrozumiteľným, je po
trebné, aby reč, ktorá rozvíja tému a fa
bulu. opery, čiže text, libreto, vychádzala z 
novych umeleckých postulátov. Brecht u
púš~a o~ tradičného pravidelného rytmu 
(~tnedam~ P~!zvučných a neprízvučných sla
btk) a pndrzmva sa nepravidelného synko
povaného, no presne dodržiavaného ry tmu 
ktorý nazýva gestickým. To znamená, ž~ 
reč vychádza z gesta hovoriacej osoby. V 
Brechtovej terminológii znamená gestus súhrn 
tzv. gestických postojov (rečový spád, into
nácie a kadencie, držanie tela, výraz ohli-

Rusallw a Janáčkovu Jej pastorkyňu a -zo 
~ovietskych Sebalinovu operu Skrotenie zlej 
zeny. 

Pred jeho príchodom do Bratislavy ko
lovali o ňom tie najlepšie relácie. Bratislav
ská opera bola 1>tedy na zúfalom rá:::cestí. 
Rep~rtoár bol minimálny čo do ro:::sahu 
napnek tomu, že opera hrala v týždni sotva 

••• 
CHILIBILOM 
2-3 dni, ostatné zabrala - v jednej budo
\>e - činohra s baletom. Bola to kríza opery 
SND. V celom súbore čahali umelec/rú osob
no~(, htorá by vedela čeli( .jednak upadajú
cel umeleckej tendencii a jednak by ukázala 
cestu, alto a kam sa uberať v ďalšom 
ro~voji. Mladí dirigenti svojimi skúsenosťa
mi na to nestačili. Riaditeľstvo divadla za
čalo. honcom sezóny 1950151 vyjednávať so 
Zdenkom Chalabalom, ktorý sám prejavil 
ochotu prís( do Bratislavy, i keď s výhra-

Dr. Gustáv Papp v úlohe Lukttlla 
Foto: Smotlák 

dou, ie iba na krátky čas, hým sa vyjasní 
situácia s jeho prechodom do pražského 
Národného divadla. Jednako nemožno po
ved_ať, ie by ~ol Chalabala bral, najmä v 
začratlwch, sVOfU prácu v SND nalahko. I 
táto prechodnú stanica mu bola príležitos
ťou na to, aby ukázal svoje umelecké a or
gani:::ačné schopnosti. Naštudoval síce iba 
tri opery: Krútňavu, Rusalku a Predanú ne
vestu, ale na 1>Šetkých zanechal silnú pečat 
umel~c~•ej osobnost.i. Boli to významné činy 
v nase1 opere, no1mä pokiaľ išlo o naštu
dovanie, či už sa ono dotýkalo vokálnej 
alebo orchestrálnej stránky, ba dovolím si 
tvrdiť, ie aj režijnej koncepcie. Chalabala 
~otii nebol i?a dirigentom, ale oddaným 
Interpretom dtela, ktoré práve naštudovával. 

Chalabala však predsa ne:;ačal svoju čin
nost pri SND ním dirigovanými operami, 
al~ radou a po_mocou mladému dirigentovi 
pn Smetanove1 opere Hubička. Studoval 
som v tejto opere úlohu Lul<áša a tak som 
mal ?lOŽnos( (ako neskôr v úl~he Ondreja 
a Prmca) pozna( Chalabalov študijný sys
té':'. Hneď pri prv(jch skúškach sme poznali 
prtam sug~stívnu s1lu Chalabalovho dirigent
ského ma7strovstva. Neboli to iba skúšky 
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čaja) , ktoré ľudia k sebe zaujímajú. Brecht 
žiada, aby tento gestický charakter rešpek
tovala aj hudba. Hudba má prispieť k zvý
razneniu gesticko-spoločenského charakteru 
hry. "Hudba udáva postoj." 

Z rešpektovania tejto Brechtovej požiadav
ky si vysvetlime bohatú diferencovanosť 
rytmickej zložky Dessauovej hudobnej reči 
v opere Odsúdenie Lukulla. Upúta na prvý 
pohľad nielen v orchestri, ale najmä v sbo
rových partinch. Odtiaľ pramení aj melodic
ké zdôraz1"íovanie slabík v ncprízvučných 
pozíciách. Pregnantnou hudobnou charakte
rizáciou postáv Dessauova hudba v tejto o
pere skutočne "udáva postoj". Prejavuje sa 
to nielen v melodickej štruktúre vokálnych 
partov, kde sa využívajú postupy rôznych 
štýlových princípov (od psalmodického par
landa cez sylabickú deklamáciu úzkeho 
melodického ambitu, oproti tomu polohou aj 
obťažn)-mi int.ervalovými skokmi silne ex
ponované partie až po štruktúry bohato me
lizmaticky a koloratúrne vyznačené) , ale aj 
v štruktúre harmonickej, ako aj vo voľbe 
farby a v spôsobe traktovania inštrumentál
neho sprievodu. 
Keď~e Brechtove ·teoretické hľadiská' sú 

zakorenené v racionalistickej estetike trado
vanej už od osvietenstva, je pochopiteľné, že 

s dirigentom, ale podrobné prednášky o hu
dobne; a literárne; štruluúre diela s hlbo
kým rozborom postáv a situácií. Takto sa 
nám Chalabalovou zásluhou obiavili nové 
študifné a naimä interpretačné spôsoby, 
ktoré unlatríoval i v ďalších operách, naimä 
pri šttíčliu Krútňavy, ktorú sme počas Cha
labalovho naštudovania umocňovali v sebe 
ako nové dielo. 

Isté ie, že po Zunovom odchode, ktorý 
mal podobnú metódu štúdia, získal súbor 
opery SND nielen dirigenta ako tal;:ého, 
ale osobnos( umelecl~ého vedúceho. Clwla
bala neštudoval žiadne dielo ako suchú no
tovanú predlohu, ale ako šťavnatú drámu, 
a to s tahým nadšením, že vedel hlbolw 
zaintere.wvať účinkuiúcich i tam, kde ne
mali výstup. Chalabala bojoval a doloval 
z ,' libreta i z hudby opery každú maličkosť, 
žiadna mo:;ail~a mu neunikla a vedel iu in
terpretov i tal~ predložiť a vys••etliť, že iu 
videl pred sebou priam plasticity. Večná 
rt(!Spohoinosť s tv orením a vytvorením po
stavy (no naimä s dotvorením) sa nám 
často zdala ako večná improvizácia. A ne
bolo tak. Chalabala mal iasno v tom, čo 
chcel dosiahnuť. Už počas korepetície a en-
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jeho názory na funkciu hudby v hudobno
dramatickom útvare sú v príkrom protiklade 
najmä s romantickým ponímaním, ktoré sta
via do popredia emocionalitu. V súlade so 
svojou snahou o protiiluzionistické divadlo 
prisudzuje totiž Brecht hudbe novú drama
turgickú funkciu: Hudba musí nie spolu
vytvárať, ale rozbíjať ilúzie diváka, aby za
bránila jeho len pasívnemu vnímaniu či pod
dávaniu sa alebo dokonca jeho len citové
mu stotož!"wvaniu sa s vníman)"IIl. Jedným 
z najtypickejších prostriedkov, ktorým Brecht 
bojuje proti vytváraniu ilúzií u diváka, je 
osobitý prvok epického divadla, tzv. odcu
dzovací efekt. Dôsledné uplall'íovanie o-efek
tov v opere vedie k vzájomnému "odcudzo
vaniu" jednotlivých tvárnych prostriedkov. 
Tieto sa vymykajú zo zaužívaného spôsobu 
spolupôsobenia v zmysle umeleckých prin
cípov wagncrovskej hudobnej drámy ("ge- . 
samtkunstwerk"), osamostatiíujú sa a vstu
pujú do nových, dialekticky protikladných 
vzťahov, vytvárajúc na tomto princípe zalo
ženú jednotu, kde "hudba znamená najväčší 
prínos k téme". 

Týmto teoretickým Brechtovým postulá
tom vychádza Dessau v ústrety napr. hneď 
v spôsobe využívania inštrumentálnej pa
lety. Umožňuje mu to samotné obsadenie 

semblových skúšok v skúšobni a tobôž pri 
spáianí celistvosti diela žiadal logickú su
vi.~losť, ktorá spela k umeleckému vrcholu. 

Chalabala bol typ dirigenta, ktorý nie špe
kulatívnym, ale výsostne intelektuálnym a 
pritom citovým rozbehom dosiahol ciel v 
naštudov anom diele. Dýclwlo životom a pri
hovárala sa obecen.~tvu tou rečou, ktorej 
mohol rozumieť každý v hradisku, a jed
nako dirigent neupustil od znenia autorove; 
partitúry. 

H odno spomenúť naše stretnutia pri štú· 
diu Suchoňovei Krútňavy, kde Clw[(zbála 
zasiahol napokon nielen ·d.o libr~ta, ale i do 
hudby. N ebóli 'to "posedenia" s rečami (len 
aby sa hovorilo), ale úmorné pracovné 
hodiny. Chalabala nevypracoval so m nou 
ani iednu myšlienlw alebo možnosť do /~on
ca, ale ma vedel tak "naočhovať", že kde
holvelt som chodil, všade som bol plný 
"krútňavy", až sa mi pomaly vynáral na
miesto starého textu i nový text na tých 
rnie.~tach, ktoré sa iiadali zmeniť kvôli ko
nečnému celkom novému zneniu záveru 
openJ, talt u Ondreja, alto ai u Ste/inu, 
Katreny a sboru. 

·Chalabala ako sltúsený dramaturg a di- · 
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11 - či - tel'- ke 
do prá - ce sa 

ba- bič- ke. 
da- jú zas. 

l "'· o vzorn1 Zla-cl. 
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ba - biČ-ke . 
da - jú zas. 

PRVOMÁJOVÁ 
(Vladimír Reisel) 

O. FRANCISCI 
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vsetci vospo-lok, 

> l~- 112. 

pie-seň te t/: Pr- vy maj 1e dnes! 
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orchestra, kde m ajú prevahu bicie nástroje 
(9) a do uší udierajú trúbky a pozauny. Zo 
sláčikových nástrojov ponecháva čelá a 
kontrabasy, z drevených flauty. Napokon 
k harfe priraďuje jeden neadaptovaný a dva 
adaptované klavíre a harmoniku. Výrazné 
o-efekty dosahuje Dessau v harmonickej 
štruk túre dialektickým využívaním jtLxro
pozícil disonancií a konsonancií. V m elodic
kej štruktúre vokálnych partov m ôžeme za 
o-efekty pokladať napr. porušovanie očaká
vaného čiže zaužívaného spôsobu melodic
kého rozvoja či obsahu ncprimeraného hu
dobného t.raktovania tex tu. Zachovávajúc 
formovú štruktúru literárnej predlohy, vy
rastá Dessauova opera Odsúdenie Lukulla z 
neveľkých ucelených zatvoren)'ch čísel. J ed
notiacim hudobným prvkom jednotlivých 
scén je tu zložka farebná a rytmická. Podľa 
toho, ako sleduje alebo striedmu scénickú 
akciu, alebo slovný obsah a jeho ideový 
význam, odvíja sa hudba tejto opery v ro
vine epickej, lyrickej alebo dramatickej. Vi
díme, že jej dramaturgická funkcia sa všade 
podriaďuje ideovému zmyslu obsahu : Dessa
uova hudba aj interpretuje text aj charakte
rizuje postavy a napokon aj komentuje dej. 
Napriek tomu, že Brecht a Dessau svoje dielo 
nijako žánrove neoznačujú, môžeme Odsú-

rigent obiavoval v každom diele, hoc ai 
staršom a v iac rá: naštudovanom, nové ob
sahové prvky, k toré v ynášal ako zlatokop 
a ponúkol ich svois/;.ým spôsobom inter
pretom pilovať a leštiť, až z toho boli v zác
ne šper/;.y. Pocítili sme to pri šttídiu Ru
salky. Chalabala mal naimä pre slovan~ké 
opery (naimä pre české a ruské) neobyčai
ný zm ysel a schopnos( interpretovať ich 
svoishým spôsobom, a iednako ostali origi
rtálne, či u ž išlo o pletivo dramaticM alebo 
lyriché. Predsa sa m i však zdá, že mal 
viac nndania pre dramatický a/;.o lyric/;.ý 
sloh. V šade šťastne a vedome v yhmatal to, 
čo malo dramatický iaviskový účin a pri
niesol to do velkých plôch. Myslím si, že 
iba pri začiatočnom štúdiu diela nabádal 
interpretov k pastelovým a menším plo
chám, kým pri konečnom znení rozozvučal 
všet/;.y city a sklony do äramatic/;.ei sily. 

CIUJlabala bol pre spevákov znamenitým 
pedagógom (myslím si, že tak bolo i v or
chestri) a dobroprainým radcom, ktorý mal 
až vášnivo rád tých, ktorí sa mu podvolili. 
Temer nevidel ich (udské slabosti. Posledné 
naštudovanie Smetanovei opery Predaná ne
vesta v SND bolo už poznačené Chalabalo· 

denie Lukulla žánrove označiť práve tak 7.a 
epickú operu ako za epické hudobné di
vadlo. 
Poslucháča, ktorý nepozná Brechtovu es

tetiku a s Dessauovou hudbou sa obozna
muje iba z počutia, prekvapia tie miesta 
opery, kde hudba ostro kontrastuje so slov
ným obsahom alebo scénickou akciou. P re
sviedča a strhne ho však najmä nesentimen
tálne triezvou lyrikou. Tu dosahuje a j naj
väčšie účinky. 

Bratislavská inscenácia vychádza z pre
kladu J. Krčméry-Vrteľovej, ktorý má vyso
kú umeleckú úroveri a zrejme patrí k jej 
najlepším prekladateľským prácam. 

N ajviičším kladom bratislavskej inscenácie 
je nesporne režijná práca hosťujúceho reži
séra Klausa Kalrla z drážďanskej opery. 

Máloked y sa na našej scéne stretávame s 
takou dokonale premyslenou koncepciou, vy
pracovanou na základe jasne a hlboko po
chopeného ideového zmyslu diela, jeho tvaru 
a štý lu. Ba čo viac, režisér nás presvedči o 
svojich mimoriadnych schopnostiach hudob
no-vý tvarného cítenia s jemným zmyslom 
pre klasickú jednoduchosť a úmernosť. Pre
javilo sa to najmä v rytmicky presne kom
ponovaných a geometricky riešených nástu
poch sborov aj sólistov ako na mis-en-scéne, 

v ým zau1mom o pôsobenie v Prahe. Stalo 
sa napokon ai to, i'.e ním naštudované 
diela nechal dirigovať mladým dirigentom 
alebo korepetítorom. Pravda, práve v tedy 
sa ul>ázalo, že dielo bolo per/elitne naštu
dované, lebo dobre dopadlo ai bez ieho 
priame; o~obnei účasti, ale nikdy sa neve
delo, dohedy tento duchovný do::;or vydrží. 
Koncom sezóny 1952153 sa Chalabala ai 
v pohostinshých v ystúpeniach čora::; v iac 
vzďaľoval od SND, až celkom zalw tvil na 
pôde Národného divadla v Prahe. A pred.•a 
i toto krátke Chalabalovo pôsobenie v SND 
nechalo m arhantné umelecl•é stopy, htoré 
sa znásobili i v ieho pra~kom pôsobení; 
naštudov al SuchorÍOl >U operu Svätopltth s 
takou istort svedomitosťou a dramaturgic
kými radami, ako td bol urobil s Krrí•ň.a
vou, ktorá ieho zásluhou ostane zachovaná 
v doteraz nailepšei interpretácii i na gra· 
mofónových platniach, litoré sa ro::;leteli do 
sveta, aby šírili m eno slovenske; drama
tickei hudby. Tento vý::;namný Chalabalov 
čin upevnil most novei česko-slovenskei v zá
iomnosti a bratskei lás/;.y medzi českým a 
slovensliým národom. 

"S!e{an 1-lo::;a 
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kde na impozantnej 5céne M. Kravjanského 
vytváral režisér pôsobivé reliéfne kompono
vané javiskové obrazy. Za vrcholné ukážky 
jeho práce pokladáme záver prvej scény 
Rím sa vracia k svojej práci, 4. scénu pri
(;hod a odchod detí, 7. scénu Reliéf a najmä 
12. scénu Rozsudok, kde v závere - nástup 
padlých legionárov a otrokov a ich zmetenie 
Lukulla - dosiahol priam úderný účinok. Pri
kladná bola aj režisérova práca so sólistami, 
a to či už v striedmom ladení gest· alebo v 
tom, ako sólistov, i keď, pravda, nie všade 
s rovnakým úspechom, vedel priviesť k ply
nulému prechodu z hraného ku komentujú
cemu prejavu. Režisérovi sa vskutku poda
rilo diváka zaangažovať, aby premýšľal a 
konfrontoval. No zaangažoval ho aj citove, 
a lo veľmi účinne. Ešte drobná poznámka. 
Nazdávam sa, že v postave komentátora sú
du, hoci si cením výkon J. Martvoňa, sa 
nemali spojovať aj ohlasovatelia pohrebu. 
Ide tu o rôzne druhy komentárov, a preto 
nie je možné, aby to vedel umelecky pre
svedčivo zvládnuť jeden človek. 

Dirigent G. Auer bol spolu s orchestrál
nym, sólistickým a sborovým aparátom po
stavený pred mnohé nezvyčajné problémy. 
Akokoľvek sa s nimi statočne vyrovnal, pred
sa len sa nestal rovnocenným partnerom 
režisérovým. Tým, pravda, nemienime nija
ko znižovať jeho precízne naštudovanie, kto
rým sa podieľal na celkovom úspechu insce
nácie a ktoré z hľadiska jeho vývinu patrí 
iste k jeho najlepším. Dirigent by sa však 
mal vmyslieť do položenia poslucháčov, kto
rí sa s Dessauovou operou oboznamujú po 
prvýkrát, a súčasne brať do úvahy akustické 
podmienky hľadiska. Potom by rozhodne 
ubral na zvukovej intenzite orchestra. Nejde 
tu však len o zvukový pomer orchestra k 
javisku. Ide tu aj o pl11stickejšiu zvukovú 
diferencovanosť jednotlivých nástrojových 
skupín. V Auerovom naštudovaní sa najmä 
v expresívne exponovaných miestach nástro
je navzájom prehlušujú namiesto toho, aby 
spoluvytvárali určitý farebný základ. 

Zvláštnu pozomosť si v tejto opere zaslu
hujú sbory, a to nielen mimoriadne dôleži
tou funkciou v ideovom vyznení diela, ale aj 
svojimi ry tmicky náročnými partiami. O vý
konoch sboru (sbormajstri J. Petr a K. Ja
vorka) sa možno vyjadriť pochvalne. Bolo 
na nich cítiť nieleri dobrú prípravu, ale aj 
vnútorné zanietenie všetkých členov. S úspe
chom sa stretlo aj disciplinované vystúpenie 
detského sboru Cs. rozhlasu W. Francisci) 
v štvrtej scéne. 

Titulná rola L~kulla, ktorá je priam exem
plárnou ukáikou všetkých nových tvorivých 
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princípov, a to tak Brechtových, ako aj 
Dessauových, poskytla dr. G. Pappovi mož
nosť ukázať v novom svetle svoje umelecké 
kvality. Virtuózne zvládnutie hudobne ne
obyčajne ťažkého a spevácky vrcholne ex
ponovaného partu nás opäť presvedčilo o 
tom, že dr. G. Papp je priam predurčený na 
interpretáciu súčasnej opernej tvorby. Pres
ne a logicky premyslenými a v zhode s 
predlohou volenými prostriedkami odhaľuje 
G. Papp svojho Lukulla ako presvedčeného 
predstaviteľa ideológie vládnúcej triedy. Bez 
akéhokoľvek zveličovania možno tento vý
kon dr. Pappa označiť za vrcholný, a to nie
len v tejto inscenácii, ale aj vo viacerých 
postavách, ktoré vytvoril na bratislavskej 
scéne. 

V postave Lukulla alternuje dr. J. Blaho. 
Odlišný hlasový naturel, fyzický habitus a 
napokon aj vekový rozdiel apriórne vylu
čujú akékoľvek porovnávanie výkonov obi
dvoch predstaviteľov. Ostatne, J. Blaho aj 
odlišne koncipuje svojho Lukulla. Nevychá
dza mu ako presvedčený predstaviteľ vlád
núcej triedy, ale skôr ako jej nástroj, ako 
človek, ktorého silou bolo jeho výsadné 
spoločenské postavenie. Dr. Blaho presved
čil vďaka svojej príslovečnej muzikalite naj
mä bezpečným zvládnutím náročného spe
váckeho partu. Fyzická a psychická nároč
nosť roly ho natoľko zaujali, že sa nestačil 
všade vyrovnať s hereckým prejavom. 

Z hudobného hľadiska umelecky najvyda
renejším a súčasne aj najpôsobivejším mies
tom celej opery je obžaloba rybárky. H. 
Bartošová dala tejto postave celé svoje vrelé, 
ľudsky čisté umenie. Zažiarilo k nám zo 
striedmych, klasicky prostých výrazových 
prostriedkov, čo sa prejavilo najmä v tom, 
ako si ich vedela rozvrhnúť a účinne podpo
riť farebným tieňovaním hlasu. Vrcholnú 
ukážku svojho umenia predviedla H. Bar~ 
tošová v reprodukcii vrátnikových slov. 
Spôsob, akým vyzdvihla ako sebaobžalobu 
aj ako výzvu slová "a svoje matky nechcú 
viacej vidieť, bo dali ich odviesť ta do 
vojny", zaslúžil by si osobitnú štúdiu. Zatiaľ 
len konštatovanie. Tieto slová vďaka veľ
kému umeniu H. Bartošovej sa hlboko vryli 
do pamäti a sŕdc divákov. 

K týmto trom najvýznamnejším výkonom 
sa úspešne priradili: Umelecky vždy spo
ľahlivá J. Gabčová ako Tertulia, hlasove vý
borne disponovaná N. Hazuchová ako ko
mentujúci hlas, dr. T. Masariková so spe
vácky aj herecky prepracovanou postavou 
kurtizány (alternuje Ľ. Baricová, ktorá · 
dvihla celý záverečný sbor prísediacich), 
dojímavá a hudobne čistá kráľovná D. 

Puc~;iniho opera Ma
dame Butterfly je die
lo ešte vždy veľmi prí
ťažlivé nielen pre dra
maturgiu mnohých diva
diel, ale najmä pre 
široké vrstvy divadelné
ho publika. Dobré dra-

K prešovskej inscenácii 

Madame Butterfly 
matické libreto a bo-
hatá, až rafinovaná 
invencia Pucciniho hudby vedia zaplniť hľa
disko. A koľko súčasnej symboliky nachá
dzame práve dnes v kontraste charakterov 
postáv ľahkovážneho, zradného amerického 
dôstojníka a dôverčivej, jemnej, no . hrdej" 
a čestnej malej Japonky Co-Co-San. Pre 
Butterfly sa rozhodla aj dramaturgia spevo
hry divadla Jonáša Záborského v Prešove. 
Väčšina tých, ktorí poznajú možnosti spevo
herného súboru, začala mať obavy o ume
lecký osud tejto opery už ·vtedy, keď sa do· 
počuli, že ju Prešovčania pripravujú. Ich 
pochybnosti boli cellwm pochopiteľné. V 
prešovskom divadle sú sólisti zameraní skôr 
na operetný žáner a do istých pochybností 
uvádzalo aj miniatúrne obsadenie -a ume~ec
ké možnosti tamojšieho orch~stra. VyskYtla 
sa preto otázka: je možné alebo aj vhodné 
púšťať sa do týchto umeleckých oblastí? 
Očakávali sme preto, ako sa s tquto SP!J:VO· , 
hrou divadlo Jonáša Záborského vysporia
da. 

Premiérové predstavenie v piatok 9. mar
ca t. r. nás prinútilo k hlbšiemu zamysle
niu. Prešovčania mali pri tejto inscenácii •••••.••••• ·=· 
Kráťovcovej, farebne aj intonačne čisto zla- · 
dené postavy dvoch detí v podarú múzikál
nych poslucháčiek VSMU I. Czihalo-Vej a S. · 
Vlkovej, herecky aj v speváckom výraze 
presvedčivo prepracovaný. kráľ V. Nouzov
s kého, čistý muzikálny výkon F. Suberta v 
postave učiteľa, sudca talentovaného .0 . . 
Malachovského a napokon výtečný J. Qniš
čenko ako tieň. 

Pre veľký počet účinkujúcich v tejto ope- · 
re nebolo možné osobitne si všimnúť každý 
výkon. Neznamená to, pravda, že by sa 
tým chcela znižovať umelecká práca ostat
ných účinkujúcich. Každý z nich sa s väč
ším alebo menším úspechom, no sympatic
kým a zrejmým zaujatím podieľal na úspe
chu bratislavskej inscenácie, ktorú napriek 
uvedeným pripomienkam treba pokladať za 
kladný umelecký a spoločenský prínos, ·za 
význačný medzník v umeleckej práci našej 
prvej opernej scény. M. J. Terrayová 

• ••••• 
až dvojaké šťastie. Po prvé obstáli v rámci 
svojich možností čestne preto, lebo naštu
dovanie opery zverili do rúk schopných u
melcov, dirigenta Antona Buranovského, hos
ťujúceho režiséra Branislava Krišku a vý
tvarníka Stefana Buntu, ktorý pripravil mo
dernú a pritom peknú scénu. Po druhé mali 
v Prešove šťastie preto, lebo osud dvoch 
tretín opery Madame Butterfly (druhý a 
tretí obraz) je na scéne závislý prevažne od 
výkonov predstavi~eľky Co-Co-San (Butter
fly) , slúiky Suzuki a konzula Sharplessa. 
Obsadenie ·týchto úloh bolo vcelku šťastné. 

Hudobne naštudovať operu dirigent Anton 
Buranovský seriózne a . cieľavedome. Vieme 
si predstaviť, ak berieme do úvahy obme
dzené schopnosti orchestra, koľko dalo ná
mahy dosiahnuť na predstavení takúto úro
veň. Nepochybujeme, že .si ~irigent i orches
ter uvedomujú, že opéru · nezvládli doko
nale, lebo svojou náročnosťou predsa len 
prevyšuje -schopnosti tohto telesa. Najväč
šie ťažkosti spôsobovala opera skupine dre
vených nástrojov, najmä hobojom a klari
netom. Mnohé problémy so svojimi partmi 
mali· =aj · v ·sláčikoch (violončelá), no azda 
najlepšie sa·· zhostili svojej úlohy plechové 
nástroje (lesné rohy). Príjemne sme boli pre
kvapení pomerne značným súladom m edzi 
scénou a· orchestrom, a to iste vďaka sta
rostlivému vedeniu predstavenia dirigentom 
Buranovským. · . 

Z úČinkujúCich mijviac · zaujala pred~tavi
teľk.a titulnej úlohy Eva Smáliková. Hlaso
výÍn zvläduulím tejto roly prekvapila, na
koľko hlavnou doménou jej hlasu je odbor 
dramatický: Smáiiková je technicky vyba
vená speváčka, kto"r~t vedela do značnej 
miery prispôsobiť · svoj hla~ potrebäm t_ejto 
roly, a ··_tak príjenm ll prekvapiť prítomné 
obecenstvo. Muzíkálne zvládla svoju úlohu 
bez zjaV\llejších nedostatkov a 'heŕecky preži
la osud drobnej, jemnej, lyrickej, no sta
točnej Co-Co-San so mačným pochopením 
pre osobitosť charakteru ,tejto postavy. 

Výkonu Evy Smálikovej sa najviac pri
blížil konzúl, stvárnený. Jozefom Staníkom. 
Jeho spevácky prejáv (okrem malých vý
hrad pr<:~ti niektorýĎ:l n azálnym vokálom) 
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Z prešovskei inscenácie Madame But.terfly 

je ešte vždy najsilnejšou stránkou Staníko
vej umeleckej osobnosti. So svojou úlohou 
sa dobre vysporiadala tiež predstaviteľka 
~!úž"J ~uzu~i (Z. B láhová}, ktorá sa po po
CiatocneJ uetstote pekne rozospievala v dru
h om ~ejstve, tak isto aj S. Marlon, ktorý 
dobre mterpretoval úlohu dohadzovača Gora. 
J. Hladík (Pinkerton}, nový sólista prešov
skej spevohry, stvárnil svoju postavu herec
ky dobre, spieval síce muzikálne no hlasove 
indisponovane (?}. V menších úiohách účin
kovali J . Korpáčová (!{ate) , G. Spišák 
(Bonzo}, E. Jure (Yamadori}, J. Piussi (ci
sársky komisár) a S. Labanc (úradník). 

Pochybnosti o umeleckom osude inscená
cie Pucciniho opery Madame Butterfly v 
Prešove, o ktorých sme hovorili na začiatku 
tohto článku, treba u viest na správnu mie
ru. Pucciniho opere Madame· Butterfly zosta l 
prešovský spevoh erný súbor naozaj veľa 
dlžný." ~rešovčania vš_ak chcú aj ďalej ume
le~l~y rasť, ~ preto st z času na čas prilJe
raJU do SVOJho repertoáru niektoré operné 
diela. Chcú na nich vždy vyskúšať svoje 
umelecké sily a rozšíriť svoje interpretačné 
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obzory. l keď operetný žáner vždy zostane 
hlavnou nápliíou dramaturgie prešovskej 
spevohry, nesporne môže byť vhodne volená 
precízne naštudovaná opera pre túto spe~ 
vohru veľkou školou pri jej umeleckom na
predovaní. 

V Prešove hy však holo potrebné vytvo
riť niektor~ základné predpoklady, aby sa 
spevohra d1vadla Jonáša Záborského stala čo 
do obsadenia samostatnou umeleckou inšti
túciou. Najprv treba dobudovať orchester čo 
do kvantity na stav najmenej 32 hráčov a 
čo do kvality rigoróznym postojom k nie
ktorým j ednotlivcom , ktorí umelecky vážne 
zaostávajú. Toto je jediná cesta vpred, bez 
fa lošného uspokojovania a kompromisov i 
keď je treba brať do úvah y, že v Preš~ve 
majú ešte veľa ďalších problémov. Svedo- · 
m itým naštudovaním a nadpriemerným vý
ko~·IOrn niektor~ch sólistov dosiahla prešov
ska spevohra mscen áciou Pucciniho opery 
Madame Butterfly v rámci svojich umelec
kých možností veľmi pekný úspech. 

Ľubomír Cížek 

K PREMIÉRE 

Hrnčiarskeho bólu 
V KRUŠNOHORSKOM DIVADLE V TEPLICIACH 

Veľa sa diskutovalo a ešte viac popísalo 
o tom, či má opereta v období kultúrnej 
revolúcie čo povedať nášmu novému divá
k ovi. Isteže má, no nie v starom, zapráše
nom šate, postavená n a starých základoch 
a v inscenácii pre dnešného diváka smieš
nej . Roky v)•čitiek na adresu operetných 
hercov pre ich "operetné maniery" neboli 
rnúrne. Na tomto poli sme dosiahli pozoru
h odné v)•sledky t)•rn, že sme pozvali na ope
retné j avisko činohercov, ktorí nemálo vy
nikli aj v spev n)•ch rolách. Táto cesta sa 
uplatnila najmä v hudobnej veselohre a 
musicale. Nemožno ju nastúpiť - aspol1 nie 
tak rýchlo ako v spomenutých žánroch -
vo veľkej operete, kde popri texte .dominujú 
h udba a spev, vyžaduje teda herca, speváka 
i tanečníka v jednej osobe. Pre,dsa sme do
l<ázali, že inscenácie z posledn)·ch rokov 
nesú znaky pokroku a podstatne sa líšia od 
typick)·ch prístupov k javiskovej práci, na 
čom má nemalú zásluhu aj režisér. Tieto zna
ky nesie aj inscenácia Dusíkovho "Hrnčiar
skeho bálu" (libreto dr. P. Braxatoris). 

Z príležitosti piatej inscenácie tejto operety 
v Krušnohorskom divadle v Tepliciach vy
hľadali sme Gejzu Dusíka, ktorý nám ochot
ne odpovedal na tieto otázky: 

Koľko di••adiel uv iedlo doteraz Hrnčiarsky 
bál? 
Prv)• raz uviedli operetu v Košiciach, po· 

tom nasledovali Bratislava, Brno, B. Bystri
ca a teraz Teplice. B. Bystrica dosiahla 75 
repríz. Každé u vedenie malo svoje osobitné 
poiíatie a póvab. Tam, kde sa a tmosféra do
by sprúvne vystihla - hra upútala a mala 
prenikavý úspech. Hudobná predloha je ná
ročnú, vyžaduje precítený prednes piesní, 
temperament v tancoch a veselých piesi'íach. 
Najviíčší úspech má všade "Pieseú o rodnej 
zemi". 

Ako sa vydarila teplic/tá inscenácia? 

· Nazdávam sa, že bola veľmi dobrá. Pri
pravili ju slovenskí umelci. Réžiu m al Fran
tišek ~eli, choreografiu F . O. Bernatík, vý
tvarnu prácu P. Herchl, návrhy kostýmov 
I. Schánerová z divadla J . G. Tajovského, 
respektíve Novej scény v Bratislave. F . 
Rell vychádzal z osvedčenej banskobystric-

kej režijnej koncepcie smerom k spevohre, 
s vyvážen)•m pohybom na javisku. Vedel 
vdýchnuf do inscenácie slovenský kolorit 
a atmosféru, vyčariť ty pický život malého 
západoslovenského mestečka z rokov m eru· 
ôsmych. 

Aké bolo hudobné naštudovanie hry? 

Dirigent Antonín Horák naštudoval hru 
precízne, snažil sa zvýrazniť slovenskú me
lodiku i temperament v hudbe. J eho orches
ter znel čisto . a precízne. Naj mU pri duetách 
a sólov)·ch p iest'íach bol nápadn~· kontakt 
orchestra s javiskom a vynikal neobyčajnou 
citlivosťou. P1·ekvapila kvalita sólov)·ch hla
sov i shoru. Nemenej bolo radostné sledo
vať na javisku mladých, p ekných ľudí, ktorí 
s pln)'ln zápalom naštudovali hru a v y tvorili 
znamenité predstavenie. Tu b y som chcel 
spomenúť, že sólisti divadla J . G. Tajovské
hn v lhnd<Pi Rv<tri ci. ponulámv_Jozef Kon-

Z. Kment ( Hafael Tomašovič), V. Doležalová 
(ieho manielha) a 11. Pe.Hwvá Wonka) 
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SlQve·nska ·opereta .. v Brtié 
' ' ' . ~· • . .. ~ . 

Brnenská kritika již pri nekolika rôzných 
príležitostech konstatovala p~udké oživeni 
dramaturgickéhô kursn zpevoherního soubo
ru Státního divadla v Brne. "Krizi" operety 
tu reší dosti svérázným zpusobem, který -
na rozdíl od dramaturgických snah nekterých 
jiných divadel - zachovává zdravou míru, 
nepľepíná intelektuální náročnost a experi
mentálnost projevu zábavného hudebního 
divadla a respektuje jeho hlavní specifické 
znaky i pri výbčru vskutku nových a pru
bojných inscenací. V souvislosti s touto no
vou línií ozvaly se výhrady k uvedeni ope
rety Pánská volenka slovenského sklad!!-tele 
Tibora Andrašovana souborem brnenské zpč
vohry. Pritom je treba priznat; že u obe
censtva došla tato premiéra značného ohla
su: zaujala nejen námetová kostra (satira 
J. Jesenského "Stvorylka"), ale i . v tipné 
libreto J ar. Rozsívala, výrazná melodičnost 
a sveží instrumentace. Možno tedy i'íci, že 
po bratislavské premiére a po pražském u
vedení dosáhlo dílo nového úspechu. Typo
logicky neprekročil tu ovšem Andrašovan 
útvar operety, v tomto pi'ípade ostatne vhod
ne vystihující malomestskou zápletku ode
hrávající se v dávno minulých dobách tnéš
ťácké morálky a pretvárky. Proto také není 
možno považoval brnenské uvedeni za kom
promis nebo krok zpet ke starému operet
nímu kursu (jiná otázka ovšem je; zda u 
konservativnejšího obecenstva nezískává dílo 
popularitu právč pro tuto svou zámernou 
pi'íbuznost s operetou starého typu). K j e
vištním a reprodukčnim kvalitám inscenace 

der a Marta Karchniaková, hosťovali v Hrn· 
čiarskom bále v Tepliciach s veľkým úspe
chom. 

Aká je ďalšia cesta tejto operety? 

Krušnohorské divadlo je stálym hosťom 
troch veľkých priemyselných miest v sever· 
ných Cechách. Takto bola opereta uvedená 
už v Ústí nad Labem a Moste, kde zazna
menala búrlivé úspechy. Na jbližšie uvedú 
Hrnčiarsky bál v Ostrave. 
Lúčime sa s Gejzom Dusíkom so želaním, 

aby jeho operety a j naďalej rozsievali radosť 
a šťastie medzi pracujúcimi. Seriózne pre
hodnotenie jeho staršej operetnej tvorby by 
ešte väčšmi pomohlo obohatiť náš operetný 
repertoár a dramaturgovia by nemuseli loviť 
zväčša iba v cudzej tvorbe. -ok. 
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alespoú tolik ; jištč hrající orchestr, i'ízený 
Milošem Machkem, doznal další zlepšení a 
zpresnení, režie R . Kulhánka obohacená 
choreografickými doplňky L. Homolové se 
stále pečliveji zamei·uje na individuálni ve· 
dení postav. Pevecké výkony sólistu do 
jisté míry i sboru trpí ješte dožíváním nč
kterých individuálních starooperetních ma
nýr, zakrývajících obvykle malou osobitost 
pojetí. Výprava Z. J. Vyskočila usilovala sice 
o stylizovanejší rešeni, nicménč leckde jevište 
dosti pretížila. Pres nčkteré nedostatky rázu 
interpretačního a pl'es sporná hodnotící hlc
diska je inscenace nové slovenské operety 
brnenskou zpevohrou dokladem úsili po dra
maturgické pohotovosti a všestrannosti, to
muto divadelnímu oboru tolik potrebné. 

Jii'i Fukač 

Eugen Suchoň na besede v Nitre 
Bratislavský Divadelný ústav pripravil vo 

februári v rámci spolupráce s Pedagogickým 
inštitútom v Nitre besedu o úspechoch slo
venskej tvorby na domácich a zahraničných 
javiskách. Beseda bola zameraná na tvorbu 
národného umelca Eugena Suchoňa, na jeho 
opery Krútňava a Svätopluk. Celý kolektív 
poslucháčov radostne uvítal predovšetkým 
majstra Eugena Suchoňa, ktorý sa po úvod
ných slovách dr. J. Tvrdoňa a ukážkach 
zo svojirh opier, ktoré zaspievali T. Kresá
ková a J. Hadrabs za klav írneho sprievodu 
M. Váňu, prihovoril poslucháčom. 

Diskusiu otvoril dr. J . Tvrdoií. Na pred
sedníckom stole sa hneď obja,·ili prvé lístky 
s dopy tmi. Co chceli naši poslucháči od ma j
stra Suchoiía počuť? Citujeme niektoré otáz• 
ky : Ktorá zahraničná opera predviedla naj
kraj šie Krútiíavu? Kto Vás priviedol k libre
tu Krútilavy? Ako dlho ste pracovali na 
Krútňave a ako dlho na Svätoplukovi? Aké 
pramene ste mali pri vypracúvam osobitného 
štý lu hudby charakterizujúcej kresťanstvo 
a pohanstvo v Svätoplukovi? Niektorí sa 
p)·tali majstra, al,ý vzťah má k džezovej 
hudbe, ini holi zvedaví, čím sa zaoberal vo 
voľnom čase v 17 rokoch, či už vtedy kom
ponoval. Majster Suchoľí s jemným humo
rom rozprával o svojej hudobnej prvotine. 

Na záver besedy prítomni poďakovali 
všetkým umelcom, ako aj riaditeľ ovi bra
tislavského Dú s. Smolinskému za krásnu 
besedu dlhotrvajúcim potleskom. 

Slovenská 
Februárový cyklus abonentných: koncer

tov otvoril s orchestrom Slovenskej filhar
mónie 8. a 9. februára japonský dirigent 
Takaši Asahina. 

Asahina je zrelý umelec neobyčajnej hu
dobnej predstavivosti, podfarbenej hlbokou 
citovosťou a vyhraneným vkusom. J eho ges
tá sú striedme, úsporné, bez akejkoľvek bez
účelnosti a zoVl'íaj škovosti, no pritom priam 
nabité akousi veliteľskou prísnosťou a na
liehavosťou. J e to dirigent, ktorý má cel
kom jasnú predstavu o tom, ako treba 
náročné dielo rozvrhnúť čo do tempa i čo 
do dynamického vypracovania kontrastov. 
Jeho podanie je jednoduché, logické, nie je 
na ňom nič výstredné, za každú cenu ori
ginálne alebo dokonca zamerané na efekt. 

Celý koncert sa niesol (s malými výnim
kami) v znameni vydareného výsledku vzá
jomne korešpondujúceho úsilia o čo najdo
konalejšie predvedenie diela. 

Úvodom odzneli 4 časti zo šesťčasťovej 
suity Georga Friedricha Händla "Slávnosti 
na vode" v inštrumentácii Hamiltona Hear
tyho. Ich slávnostnej monumentalite veľmi 
škodili značné intonačné kazy skupiny ple
chových nástrojov. Pokiaľ však neboli tie
to nástroje exponované, znel orchester kul
tivovane a skutočne barokovo majestátne. 

V 2. polovici večera odznela suita z ha
letu "Petruška" od Igora Stravinského. Hoci 
uvedenie tohto cyklu bolo viac-menej pre
miérou, musíme pochváliť orchester i diri
genta za pozorné a solídne naštudovanie, za 
dômyselné zvládnutie zvukove farebnej pa
lety, za pomerne precíznu súhru i dôkladné 
vypracovanie náročnej ry tmickej zložky. Pri 
tejto príležitosti treba vysoko vyzdvihnúť aj 
výkon profesora Rudolfa Macudzinského, 
ktorý brilantne a pohotove zvládol náročný, 
dosť exponovaný klavírny part. 

Príčinu tejto pomerne vysokej úrovne in
terpretácie treba hľa dať i vo fakte, že ja
ponský dirigent ovládal celú partitúru na
spamäť, poznal jej úskalia, problémy, a tak 
na skúškach mohol pomerne rýchlo a ú
spešne priviesť orchester k obdivuhodnému 
výkonu. 

Sólistom večera bol pražský hosť Stani
slav Knor, ktorý sa predstavil ako interpret 
náročného klavírneho koncertu B dur Jo
hannesa Brahmsa. Ak sme u Knora pri 
hodnotení predchádzajúcich vystúpení u-

ftlharmón ia 
prednostňovali skôr virtuózno-technickú 
stránku výkonu, prevládajúcu dosť čast(} 
i na úkor umeleckého stvárnenia diela, mô
žeme teraz s radosťou konštatovať, že jeho 
podanie Brahmsa sa už celkom priblížilo 
k hraniciam zrelej a dokonalej interpretácie. 
Jeho zmysel pre vášnivý, dramaticky bez
prostredný výraz i jemná mužná lyrika za
slúžili sa so suverénnym technickým zvlád
nutím pre klaviristu dosť nevďačného partu 
o nadšené prijatie u obecenstva. V porovna
ní s Zechlinom, ktorý doteraz jediný inter
pretoval tento koncert na pódiu SF, bol 
Knor v dramatickejších úsekoch síce bezpro
strednejší, vášnivejší, no nemecký pianista 
bol zas kultivovanejší, jeho výkon premys
lenejší, ucelenejší a výrazove ešte bohatší. 

Rozhodne však Knorova interpretácia 
Brahmsa svedčí o veľkom a veľmi úspeš
nom kroku umelca na ceste k tým najvy š
ším métam klavírneho umenia, pre dosiah
nutie ktorých má naozaj ideálne predpo
klady. 

I sprievod orchestra bol zásluhou japon
ského dirigenta spoľahlivý, muzikálny a ú
činne doplňoval sólistu pri jeho obdivuhod
nom výkone. 

S napätóu pozornosťou sme očakávali pre
miéru orchestrálnej verzie Moyzesovho cyk
lu piesní "V jeseni" op. 56 pre mezzosoprán 
na básne Jána Kostru. 

5 piesni jemného, lyricky intímneho cha
rakteru vytvára toto dielo, ktoré je akýmsi 
vyspovedaním subjektívnych pocitov skla
dateľa, prekročivšieho už zenit svojej ži~ot
nej i umeleckej púte. Vzhľadom na to, že 
vyšiel i podrobný štýlovokritický rozbor ce
lej skladby, zameriame sa v recenzii predo
všetkým na zhodnotenie interpretačnej ú
rovne diela. 

Ak uvážime, že dr. Tatjana Masariková, 
ktorá vďaka svojmu príjemnému, tvárne
mu a čistému hlasu je úspešnou inter
pretkou Moyzesovho cyklu piesní už po
merne dlho pred touto premiérou (s klavír
nym sprievodom Evy Fischerovej-Martvo
ňovej), sme oprávneni domnievať sa, že má 
už ustálenú interpretačnú predstavu v zho
de so skladateľovými požiadavkami. Pozna
júc sprevádzačské umenie dr. Rajtra, kto
rému bola zverená premiéra na pódiu SF, 
sme presvedčení, že koncepcia speváčky ne
hola podstatne narušená. Predsa však treba, 
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a to oprávnene, vyčítať orchestru SF i di
rigentovi nedostatočnú pozornosť voči jem
nému, prepracovanému vykresleniu detailov. 
Orchestrálny part v snahe neprekryť sólist
Jcin hlas pohyboval sa na pomerne veľmi 
zúženej a šedivej palete, mnohé podrob
nosti boli zmazané, čím, pochopiteľne, dosť 
značne utrpel celkový dojem z diela, v kto
rom je niekoľko skutoi:ne hlbok)'ch miest 
(najmä 4. a 5. časť) . Je to iste pre sklada
teľa značný handicap, keď počuje výsledok 
svojej práce servírovaný obecenstvu nedo
tiahnuto, ak nie skreslene. Najmajstrovskej
šia časť diela - jemne diferencovaná, vy
nachádzavá a svieža inštrumentácia bola tak 
zatisnutá do pozadia a orchestlrálny part, 
okrem púheho sprevádzania, sa iba tu a tam 
vyznačoval tvorivejším zvládnutím náročnej 
a text psychologicky výstižne podmaľová
vajúcej partitúry. 

Premiéra tohto diela bola zaradená na 
koncert konaný pri príležitosti Dňa víťaz
stva československého pracujúceho ľudu v 
d1"i.och 22. a 23. februára 1962. 

Nie je nám známe, koľko skúšok pred
chádzalo toto vystúpenie, no treba konšta
tovať, že úrove1'í interpretácie a najmä sú
hra orchestra nevybočovali z priemeru. Ze 
skúšok bolo asi predsa len málo, nasvedčo
vala stúpajúca kvalita výkonov; počnúc ge
nerálkou a končiac piatkovým koncertom. 
Každý ďalší výkon orchestra bol i po tech
nickej i po výrazovej stránke dokonalejší 
ako predchádzajúci, no, žiaľ, ani úroveň 
piatkového koncertu nezodpovedala štan
dardu posledných vystúpení Slovenskej fil
harmónie. 

Úvodom odznela Symfónia D dur, lon
d ý nska, č. 104 od Jozefa Haydna. J ej poda
niu chýbali predovšetkým živší a pulzujúcejší 
prejav, väčšia údernosť a energičnosť, ktorá 
charakterizuje tvorbu "posledného" Haydna. 

Podanie V. symfónie - Osudovej e mol 
op. 64 Piotra lľjiča Cajkovského, ktorá vy
plnila druhú polovicu programu, utrpelo 
najmä technickými nepresnosťami. Chýbalo 
nám tiež plasticky výraznejšie odlíšenie 
hlavného od vedľajších hlasov, vynášanie 
ktorých nebolo odôvodnené výrazovýnú mo
mentmi. Na druhej strane voľba temp bola 
zväčša logická. Celkové podanie Cajkovského 
symfónie nieslo sa v znamení "odbúrava
nia" tragickej chorobnosti a prílišnej sen
timentality a vyzdvihlo viac moment borby 
s tvrdým, neľútostným osudom, čo znovu 
potvrdilo základnú črtu Rajtrovho naturelu 
- prevahu intelektu nad umeleckou poten
ciou, čo u poslucháča nevyvoláva vždy ten 
najpriaznivejší dojem. 
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Vo februárovom cykle vystúpili i 2 ko
morné ensembly - brnenský komorný or
chester bez dirigenta (Collegium musicum 
brunense) , ktorý vystúpil 15. a 16. febru
ára, a Slovenský komorný orchester, ktorý 
sa predstavil 1. a 2. marca na čele so svo
jím umeleckým vedúcim Bohdanom War
chalom. 

I keď tieto 2 súbory majú rozličné ob
sadenie (Collegium musicum 16, Slovenský 
komorný orchester 10+1 hráčov) , blízkosť 
a rozdielna úrover1 ich vystúpení núti nás 
porovnávať. 

Napriek pomerne dosť dll1ej tradícii úro
vell brnenského súboru nebola taká vynika
júca ako Bratislavčanov. Zvuk tohto orches
tra napriek väčšiemu počtu hráčov (dosť 
rozdielnych kvalít), bol málo priezračný, má
lo sýty, a čo je horšie, i dosť nevyrovnaný. 
Skupina prvých huslí nie je vedúcou zlož
kou (aspoň čo do vynášania hudobnole
matického materiálu) . Violončelá s kontra
basom sú zas pomerne prihrubé. Celkový, 
často nedotiahnutý v)·kon orchestra vnucuje 
dojem, že hráči nehrajú koncertne, ale skôr 
pre vlastné potešenie. I úrovni interpretácie 
ch)'ba v)' raznejší punc osobitosti, z čoho 
vyplýva záver, že pri terajších skúškových 
možnostiach bolo by poňatie pod vedením 
dirigenta predsa len úl!innejšie a presved
čivejšie. 

Úvodom odznela Mozartova Salzburská 
symfónia v podaní brnenských hostí. Na 
jej podaní upútala najmä solídna súhra, me
nej však tvorivé zanietenie a dynamické ·vy
pracovanie. 

Dalšie číslo programu, raná Janáčkova 
"Suita pre sláčiky", je dielom ešte :~:ačínajú
ceho, pomerne málo osobitého skladateľa, 
hoci aj tu možno miestami obdivovať jeho 
invenčnú potenciu. Podanie jej nie veľmi 
problematického alebo závažného obsahu 
patrilo k najnadanejším a najpresvedčivej
ším výkonom večera. 

Naj väčším prínosom programu bolo však 
uvedenie "Sinfonietty" francúzskeho autora 
Alberta Roussela. I keď jej hudobná reč 
nie je práve najosobitejšia, dielko zaujme 
svojou stručnosťou, pomerne hutnou plno
zvučnosťou a logickou výstavbou kontrast
ných úsekov. 

Celú druhú polovicu večera brnenských 
hosú vyplnila známa "Serenáda Es dur pre 
sláčikový orchester" od Josefa Suka. I keď 
interpreti dosť úspešne vyzdvil11i jej mla
distvú sviežosť a optimistický jas, predsa len 
celkový dojem bol dosť ochudobnený skrom
nými možnosťami orchestra. 

Slovenský komorný orchester, ktorý vy-

• • • • • • • • • • • • • 
Srdečne blahoželáme našim 
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vadia v Bratislave Zite 

Frešovej-H tulcuvej, htorá 

oslávi/a svoje piit"desiate na

rodeniny a 25. rohov čin-

nosti na scéne opery S.VD e e e e e f 



stúpil o 2 týždne, hoci združuje iba jedenásť 
hráčov, podáva skladby (v porovnaní s pred
chádzajúcim súborom) v omnoho hutnejšom, 
s)' tejšom a diferencovanejšom zvuku. Vďaka 
temperamentnému umeleckému vedúcemu 
Dohdanovi Warchalovi interpretuje diela ži
votnejšie, strhujúcejšie i dynamicky lepšia 
rozvrhnuté. 

Podobne ako na predchádzajúcom vystú
pení v októbri, upútala i teraz pekne vy
pracovaná súhra i vyrovnanosť jednotlivých 
skupín v rámci celku. 

\Varchalovci (tak aspoň ich začíname vo
Jať) podávajú umelecké dielo vypracované 
do najjemnejších detailov a s maximálnou 
koncentráciou. Úspech ich podania je výsled
kom sústavnej, dlhšej a namáhavej kolek
tívnej spolupráce, k torá však pr ináša ovo
cie. 

Do svojho rozsiahleho programu zaradili 
v prvej polovici večera 3 diela majstrov hu
dobného baroka. - Vivaldiho sinfoniu č. 2. 
C dur, Corelliho Concerto grosso op. 6., č. 
7 a konečne Bachov Koncert d mol p re čem
balo. Stýlové poňatie u prvých dvoch skla
dieb sa zameralo na výrazné odlíšenie dy
namických kontrastov azda až príliš príkro, 
no tým strhujúcejšie. Mladistvý, energiou 
nabitý elán umeleckého vedúceho hraničil 
však miestami temer s neštý lovým chápa
ním. R ýchly spád rýchlych častí bol napätý 
do najvyššej možnej miery. Chýbal už iba 
krôčik k prestúpeniu zakázanej hranice. 

Zuzanna Ružičková, ktorá vystúpila ako 
sólistka v Bachovom koncerte, bola handi
capovaná nevyhovujúcim nástrojom s dvo
ma málo dynamicky a farebne odlíšenými 
manuálmi. Napriek tomu vďaka svedomitej 
príprave a vysokej muzikalite podala Ru
žičková obdivuhodný, disciplinovaný, tech
nicky skvele zvládnutý, premyslený ale i 
plnokrvný výkon, hoci napr. meditatívna 
časť bola by na kladivkovom klavíri vyznela 
oveľa plastickejšie a vrúcnejšie. So skutoč
ným majstrovstvom zvládla sólistka tech
nicky vefmi exponovaný záver a vyvolala 
u obecenstva nadšené ovácie. 

Sprievod síce v pomere k ostatným číslam 
nebol tak obdivuhodne dokonalý ako pred
chádzajúce čísla, no vyznačoval sa zaniete
nosťou, intonačnou čistotou a zvukovou 
striedmosťou, takže pomerne málo prierazný 
zvuk čembala dominoval nad svojím sprie
vodom. 

28. marca zomrela v Bratislave 
dr. Zdenka Bokesovä 

(Foto: šmotlák) 

Druhú polovicu začal súbor v tipnou sinfó
niou ku kantáte "Styri živly" od Františka, 
Václava Miču. 

Všestranná vyspelosť súboru sa prejavila 
i v podani "Smútočnej hudby" od Paula 
Hindemitha. Husľové sólo umelecky i tech
nicky úspešne stvárnil Bohdan Warchal. 

Úspešný večer uzatvorila Sonatína pre 
sláčikový orchester op. 68 od nemeckého 
skladateľ a :'lfaxa Duttinga - dielo svieže, 
trochu efektné, dobre využívajúce zvukové 
i technické možnosti, ako i kombinácie sláči
kového orchestra. 

Jediné, čo sa nám na programe súboru 
nepáčilo, bola neúčasť diel domácich sklada
teľov. Veríme však, že existencia tohto skve
lého súboru podnieti aj našich skladateľov 
ku komponovaniu diel podobného žánru , 
čím bude súbor plniť popri interpretovaní 
i druhú úlohu - podnecovať tvorbu pre 
tento zaznávaný žáner. Vlado Cížik 

Medzinárodný hudobnovedecký 
kongres Kassel1962 

Nemecká spoločnosť pre · hudobnú vedu. 
usporiada v diíoch 30. septembra až 4. ok
tóbra 1962 v Kasseli Medzinárodný hudob
novedecký kongres. Rokovania sa budú čle
niť takto: Generálna téma I. "Hudobné
žánre a ich sociálne pozadie" (jeden deit),. 
Generálna téma II. " Hudba od roku 183(} 
do 1914" (jeden deň) , voľné referáty o vý
skume (dva dni) a štyri pracovné skupiny : 
L "Otázky povolania mladého hudobného· 
vedca", II. " Hudobná dokumentácia", H I. 
"Dejinná hudobná teória", IV. "Strukturálne 
problémy dnešnej hudby". 

Ku generálnej téme l. načrtnú celkový 
prehľad dva hlavné referáty , spojené s dis
kusiou, po čom odznejú viaceré krátke re
feráty, venované jednotlivým otázkam. Ge
nerálna téma I I. sa pokúsi o náčrt hudby 
epochy zo zorného uhla národného členenia. 
bude teda posudzovaná v rámci krajinsk)·ch 
referátov. Rokovacie dni pre voľné referáty 
budú venované poznatkom o nových výsled
koch bádania slobodne volených tém v rám
ci 15-minútových referátov. V pracovných 
skupinách sa majú prerokovávať volené
problémové okruhy v rámci zpráv a odbor
ných pohovorov pozvan)•ch odborníkov, pri
čom sa umožní aj účasť zainteresovan:)·ch 
poslucháčov. Vedecký program sa doplní jed
ným operným predstavením, koncertami a 
výstavami. 
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LADISLAV SLOVÁK 
so zá 'azdovým programom Slovenskej filharmónie 

Pred odchodom do NSR predstavil sa 
orchester Slovenskej filharmónie v cykle 
~arcových koncertov pod taktovkou La
dislava Slováka so zájazdovým programom 
na dvoch vystúpeniach 8.- 9. a 15.-16. 
marca. 

Je pochopiteľné, že vysoká úroveň i vý
her programu holi determinované blížiacim 
sa záj~zd?m a na spomínaných koncertoch 
o~zneli dtela kmeňového repertoáru, ktoré 
~ ohecens~vo. pozná; o interpretácň týchto 
dtel sme uz vtackrát referovali. 
T~ zo slovenskej symfonickej tvorby pri

pravila Slovenská filharmónia pre zájazd 
"Koncert pre orchester", op. 30 Dezidera 
Kardoša. Okrem toho v prvom programe 
odznela orchestrálna rapsódia Leoša Janáč
ka "!ara: Buľba",. ': ktorej mal dirigent 
skvelu moznosť rozvmuť svoje schopnosti pre 
výstavbu dramaticky vzrušeného Janáčkovho 
štýlu. 

Pre ochorenie . sóli~tu J?sefa Suka, ktorý 
mal so SF predVIesť 1 SVOJe zájazdové číslo 
Sukovu " Fantáziu" pre husle a orchester' 
predsta~ _sa našej verejnosti mladý českÝ 
husfovy VIrtuóz Petr Messiereur poslucháč 
AMU z Prahy, ktorý zhodou s~omenutých 
okolností mal možnosť pred odchodom na 
M~dzinárodnú husľovú súťaž P. I. Cajkov
skeho v Moskve odohrať aspoň časť zo svoj
h~ repertoáru pripraveného na konkurz. Na 
tejto "generálke" sa predstavil ako sólista 
Dvoŕákovho koncertu. 

. Messiereur je typ ešte nie celkom vyzre
teho umelca, má však veľké predpoklady a 
talent: Je~o n~da~ie sp_o~f~a predovšetkým 
v lyrtckeJ muzneJ senzthtlite s primeranou 
dávl~~u temperamentu, ktorá mala práve v 
Dvorakovom koncerte dosť príležitosti na 
plné a účinné vyžitie. I huslistove virtuózne 
d~n?sti sú na~priemem~, nedosahuje však 
rumt .. ešte tak u suvererutu, výrazovú pre
s:v~dctvosť a lesk ako v sýtej a vrúcnej kan
blene. 

. Pomerne vysoká interpretačná úroveň Mes
ster~urovho vystúpenia vyvolala v nás ne
vdoJak otázku: Ako dlho hy bolo trvalo -
nehy~ Sukov~o och.orenia - kým hy sme 
~lade~o husl1stu prtvítali na pódiu SF. Iste 
este par rokov. 

J e, žiaľ, ešte stále dosť zriedkavý jav pri-
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vítať na našom pódiu s najvyspelejšinJ tele
som (a ninJ SF bezpochyby je) niektorého 
mladého inštrumentalistu. Je síce pravda 
že obecenstvo viac priťahujú mená osvedč; 
ných umelcov, netreba však vždy robiť ú
stupky vkusu a chúťkam obecenstva Ci by 
nestálo za to pouvažovať o 2-3 prog~amoch 
o~chcstra SF p~čas j~dnej sezóny, na kto
rych hy sa naseJ vereJnosti predstavili mladi 
di~i~c.nti i sólisti (hoci i v cykloch pre pra
CUJUCich), pravda, za predpokladu dosta
točného množstva skúšok! Nech nám i tu 
sl~ži za . vzor So':ietsky sväz, kde nie je 
~riedk~v~, a~e pnlll'll: SaJ?ozrejmým javom, 
ze s tymi naJvyspeleJšími orchestrami hrá
vaj~. sotva 20-ro~ a zavše i mladší poslu
chác~ konze.rvatónf. Koľkým talentom (i 
napriek určitému pokroku oproti minulosti) 
n;dávame ešte ~?žnosti plného rozvoja! Aj 
tych málo prflezitostf na koncertovanie si 
rozoberú p~íslu~nfci "staršej gardy". Sme pre
svedče~, ze •. ti~to slová vyvolajú u zainte
reso~anych :IDJtefov veľa protiargumentov, 
no Je fakt, ze v podpore mladých hudob
ných umelcov-interpretov ďal eko zaostáva
me za sovietsk)all vzorom. 

Na druhej dvojici koncertov zájazdového 
programu vypočuli sme 15. a 16. marca 
P.? sotva 3-me~ačnej prestávke v interpretA
eu ~g~a DurJana opäť skvelú V. symfóniu 
DmtlnJa Sostakoviča v známom už podanf 
Ladislava Slováka. Ovodom tohto koncertu 
odznela symfonická báseň Richarda Straus
sa ;,Don Juan", poskytujúca dirigentovi 
moznosť rozpútať plné vrenie svojho tem
peramentného prejavu. 

Príjemným oddychom v rámci veľkých a 
zvuko_ve . exľonovaných okrajových skladieb 
bolo Jedmecné podanie Mozartovho Klavfr. 
neho koncertu e mol (Kochel 491) Paulom 
Badurom Skodom. 

~ sme v minulej koncertnej sezóne hod
n?II.nc a ~orovnávajúc výkony českých pia
rustiek Mtrky Pokornej - v Mozartovom 
Koncerte Es dur a Evy Bernáthovej v Kon
~er~e c _mol (Kochel 491), konštatovali, ie 
tdealna mterpretácin Mozartovho klavírneho 
štýlu je azda tým najťažším orieškom pia
~stickej .k?.chyne" a že obe pianistky :;;: pri 
I_Dte~retacu tohto m ajstra nevedeli vyhnúť 
~ka~a~,. prameniacinJ z prílišného vnáša
ru a IndiVIduálneho prvku do podania, tým 

SBOR SF 

• 
JUBilUJ 

Pätnást rokov činnosti umeleckého telesa 
nie je dlhý čas, môže zrunnenať vela i málo, 
lebo množstvo a kvalita vykonanej práce 
sa vždy nedá odmerať ro/ani existencie. 
Miešaný sbor Slovenskej filharmónie má 
dnes za sebou kvantitatívne i k valitatívne ta
hú bohatú umeleckú činnost s veľkým kul
túrnopolitickým dosahom, s akou sa u po
merne mladých umeleckých kolelttívov stre
távame len zriedka. 

Hneá v prvých rokoch činnosti sa otvá
ralo pred týmto sborom široké pole pôsob
nosti, velké a náročné úlohy, 11yplývajúce 
z rôznostranného rozhlasového vysielania i 
verejných 11ystúpení, stáli pred ním. Musel 
sa vyrovna( s interpretačnými problémami 
rôzny ch štýlov, rwjrozličnejších žánrov od 
priezračnej komornej sadzby a capella sbo
rov starých majstrov po nie/tedy zrwčne ná
ročnú faktlíru 11okálnej zložky 110 11elkých 
vokálnosymfonicltých dielach súčasných skla-

datelov. Bolo potrebné držať krok s potre
bami denného života, zaspievať mobilizujúcu 
masovú pieseň, prispieť k dôsto jnosti osláv, 
11ystúpit rw estrádach, kultúrnych brigádach, 
vypomôcť pri operných predstaveniach, na
hráva( na gramofónové platne atá. Keby 
sme chceli vymenova( všetky rwštudované 
a predvedené skladby, zmieni{ sa o 11Šet
k-ých koncertoch a vystúpeniach tohto sboru, 
nestačili by nám desiat/ty stránok Musíme 
sa uspokojiť aspoň so strohým konštatova
ním (ktoré si možno overiť v kronike sboru), 
že repertoár tohto telesa zahrňuje v sebe naj
význačnejšie diela a capella sborovej litera
túry (od madrigalov po súčasné kompozície), 
vokálnosymfonickej tvorby, kantáty, orató
riá (Mozarta, Haydna, Beethovena, Brahmsa, 
Verdiho, Dvoŕáka atá.). Velkú pozornos( vo 
výbere svojich programov venoval sbor 
súčasnej tvorbe predovšetkým našich skla
datelov. Možno povedať, že v ývoj sloven
skej hudobnej tv orby za posledných 15 ro
kov je 11 istom zmysle priam spätý s čin
nosťou tohto sboru. Veá temer všetky no
vink-y našich skladatelov z oblasti vokálnych 
a vokálnosymfonických žánrov (ktoré v ob
dobí demohrati.zácie hudobného umenia boli 
v centre tvorivého záujmu našich shladate
l ov) odzneli v podaní tohto s boru, ktorý 
ich interpretoval 11ždy s oduševnením a za
nietením, pre toto .teleso typickým. Existen---------------radostnejšie konštatujeme, že Badura Skoda 

zdolal tento problém veľmi úspešne - s 
veľkou dávkou majstrovstva a vkusu. 

Paul Badura Skoda nie je našej verej
nosti neznámy. Pred 4 rokmi predstavil sa 
v skvelej a po každej stránke vzorne pre
pracovanej interpretácii Beethovenovho G 
dur koncertu, ktorý nám slúžil ako najvyššie 
kritérium pre porovnávanie. 

I tentoraz jeho podanie !vlozarta okrem 
ideálnej a obdivuhodne diferencovateľnej, 
zvonivej prstovej techniky (Skoda sa pred
stavil ako typický a vysokotalentovaný od
chovanec viedenskej klavítnej školy, ktorá 
dodnes stavia na tradícii klasickej prstovej 
techniky) a okrem pestrej palety úderov po
pri hlboko prežitej a vkusnej senzihilite, 
nikdy neupadajúcej do manier alebo pre
mrštenosti, zaujalo najmä odvážnym ago
gickým vlnením. Co všetko bol schopný vy
ťažiť z pauzy, zo sotva znateľného spomale
nia! Známy odborník-teoretik mozartovskej 
interpretácie skvele, odvážne a predovšetkým 
účinne dokázal v praxi oprávnenosť svojich 
názorov a uzáverov. Ci môže byť krajší prí-

klad na jednotu teórie a praxe, alebo opač
ne, na teoretické formulovanie poznatkov 
nadobudnutých v praxi? 

Skodova výrazová paleta ani v tých naj
jemnejších partiách nestráca nič na výraz
nosti a určitosti čŕt. Práve naopak, tam je 
jej najväčšie čaro. Nezabudnuteľné zostane 
v Skodovom podaní sólové e...xponovanie 
myšlienky Larghetta alebo dramatický vr
chol variačného finále. Najohdivuhodnejšie 
holo podľa nášho názoru v Skodovom poda
nf to, že v línň klasického koncertu vedel 
vyzdvihnúť nervozitu a nevyvá,ženosť hudob
ného obsahu bez toho, že hy porušil prin
cípy klasického štýlu. V tom nám jeho maj
strovstvo imponovalo najviac. 

Menej nás však uspokojilo slabé prepra
covanie orchestrálneho sprievodu, ktorý sa 
málokedy vedel pozdvihnúť na primeriUIÚ 
úroveň tvorivej spolupráce a uspokojil sn iha 
s púhym a, žiaľ, k tomu ešte ani nie bez
chybným sprievodom. Fakt, že sa s týmto 
koncertom do NSR nešlo, nijako neosprave
dlňuje ani dirigenta ani orchester. 

Vlado Cížik 

123 



cia a kvalita umeleckých výkonov sbont v 
mnohých prípadoch podnietili skladateľov 
napí.~a( nov~ diela; lebo ich tvorivá fantá=ia 
a vyber vyrazovych prostriedltov nemusel 
~yť obmedzovaný (ako v minulosti) !teď 
mterpretačné schopnosti amatérsk!Jch 'súbo
rov na náročnej š ie shladby nestaiili. I sú
ča~ní českí autori. ':ašli najmä v posledných 
rokoc!~. v r~pertoan s boru pekné zastúpenie 
(Dobras! Setdl, Eben! Ha_velka). Zo súčasnej 
sve~O\>ef tvorby bol1 hoJne zastúpené diela 
sov~etshych shladatelov (Sostalwviča Pro
ko/t_eva, Aruťunjana, Sviridova), s k:orými 
dosrah?l sbor velké úspechy. Velký záttjem 
vz_budtlo predvedenie skladby C. Orffa Car
mma burana. 

l(_oncerty ~ Bratislave, už tradičné vystú
pema na /e~twa!e. Pražsltá_ jar, početné zájaz
~y po cele1 nase1 repttblthe, zahraničný zá
fa::.d _{v K;akove), samostatné koncerty 
madngaloveho súboru, grupujúceho sa z čle
nov sbo':', skrátlta všetky v ystúpenia tohto 
umeleck;!'o telesa našli nadšený ohlas u 
posluc~a~ov, v odborných kritilwch i v 
uznanl,_vy~h slov~c_? popredných dirigentov, 
s k;orynn. sb?r ttcmkoval. Vysolto sa hod
noti techmclm. vysp~los( sboru, zvulwvá vy
rovnanosť a fednolwtosť, intonačná čistota 
bohatá vý~azová škála a oduševnené podanie: 
Kto P?~na prax s?o~ovej práce, nevie, kol
~ zmlr~, sv_edomltef prípravy, niekedy až 
um~rne1 p;ace si vyf,iada, ·kým sa môže 
taketo ko'}-st?tov_a~tie vy:~loviť pri hodnótení 
podla nafprtsneJŠtch krttérií. 

Neškolené hlasy, ludia bez praxe v sboro
vo~ spev~, ~torí ~~~ borili s počiatočnými 
ťazlw~.~am1 sp1evama z nôt, to bol prevažný 
m_aten~l ~~hto sboru v jeho začiatltoch. Je 
~z udtv.~f~ce, v akom krátkom čase vedel 
zll:hladafUCL a dlhoročný dirigent sboru La
dt~lav ~lo vá k VY_chova( toto teleso; dal mno
hym clenom zalt.lady všeobecnej náuky 0 
hr:dbe, pomohol 1m prehonat speváckotech
n!cké ťai~osti, zladil jednotlivé hlasové sku
pmy, dosiahol zvukové vyváženie celku. 
P~empsl~.'!ou . dramaturgiou výberu čoraz 
nar~cnefstch dtel, v ktorých staval pred ko
lektw v:cly no1•é úlohy, docielil rýchly 
'!meleclty rast tohto telesa, ktoré sa pod 
feho vedením vypracovalo na obdivuhodnú 
umefecktí úrove1í; vedel tak zanietiť a nad
ch!"'uť p~e ~rácu: že práve oduševnenie a 
elán . bol! tym. carovným prútikom, ktorý 
po~hal tOI.nuto kolektívu zdoláva( i naj
ťazste techmché problémy. 

_Od r. 1954 začal pracovať so sborom mia-

času. velmi pekne vypracoval. Má zdravé 
';l'!z1k~ntské cítenie, schopnosť výstižného 
~tyloveho. podania, jeho svojský prístup k 
studovanym skladbám prezrádza silnú ume
leckú individualitu, schopnú ďalšieho rastu. 
Jeho pr~ícu vidieť na artikulácii, rozšírení 
;wu~wve1 a farebnej palety a vyrovnaní hla
sov.ifch ~k~ťi'! sboru. V popredí jeho zámeru 
~lOJI vyst1zne tlmočenie obsahu a výra:;, 
femu podriaďuje so ::.myslom pre ••kus všet
ky výrazové prostriedky. 

Dn~s . stojí Miešaný sbor Slovenskej fil
harmome spolu s orchestrom v čele sloven
ské~o reprodultčného umenia ako umelecky 
zrele _tel:so. velkých kvalít, je plne zapojené 
do zavaznych úloh, ktoré hladie na umenie 
náš dnešok. Aj na svojom jubilejnom hall
ce;~~ (22. ~ 23. marca t. r., ktorý by si za
sluzll osobztný referát), v premyslene zosta
venom, zaujímavom programe tento kolektív 
':ká~al všetlty svoje kvality, znovu potvrdil, 
ze • fC telesom, ktoré dôstojne reprezentuje 
nase repro.duhčné umenie a má všetky pred
P?kla~y ztskavať mu dobré mena i za hra
mcamt. (vd) 

v 

Ceskos/ovenská 
a svetová premiéra 
sovetských skladatelir * V OSTRAV~. 

~ Ostravské ~varteto (B. Malocha, O. Sam-· 
lik, _R. ~ruhar a dr. I. Merka), které je od-· 
danym. mterpretem d.íla D. Sostakoviče u-· 
ved~~.~ako první u nás 1. b.rezna t. r . i ~ej
noveJSI, 8. kvarteto tohoto sovetského skla
datele. 

R?z~~em t? neni skladba veliká, zvlášté· 
kd~z JeJ!C~ pet včt probíhá bez prerušeni. 
~ motivický materiál neni nový. Kromé· 
urY;ku z revolu~ .Pisnč "Ty v poutech a 
souz~n zlou bidou .. JS.ou zde zpracovány hu
d;bru myšlenky z ]mych skladatelových pra
CI: z opery Lady Macbeth Mcenského újez
du, z klavímího tria, violoncellového kon
certu a 10. symfonie. Ale ozve se i zvuko
m~a ~oplachových sirén. To vše je pak 
oramovano tématem, vyplývajícím z nemec
kého pfepisu iniciály skladatelova jména:. 
D, Es, C, H. dy absolvent VSMU Ján Mária Dobrodinský 

ktorý vedie sbor ocl r. 1957 sám. Tent~ 
talentovaný dirigent sa priebehom hrátkeho Síla skladby je v jejím obsahu a v účin

nosti vyjádi'enf skladatelova dojmu z návšté-
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KAROL PLICKA Slovenský spevník l. 
500 ľudových piesní slovenských, Státne 
hudobné vydavatelstvo, Bratislava 1961, 
strán 383, cena Kčs 62. 

Po Bartókových Slovenských ľudových 
piesňach, ktoré ~dalo ~d~vateľstvo SA V, 
objavila sa ďalšm publikáCia ~ohto druhu 
v Plickovom Slovenskom spevruku L Autor 
sústredi! v nej piesňový materiál prevažne 
zo svojich zápiskov, ktoré uskutočňoval na 
Slovensku v rokoch 1919- 1955. Niektoré 
p iesne prevzal z existujúcich starších zbie
rok najmä Slovenských spevov L-III. 
(1880-1926). Sú v nej aj piesne Slov~kov 
žijúcich v zahraničí, ktoré autor zbieral 
v Rumunsku (1923), Bulharsku (1926), Ra
kúsku (1934), USA (1935-36) a v Juho
slávii (1937). 

Spevník je výberom piesní a má praktické 
zameranie: slúžiť záujemcom, súborom, 
skladateľom pri ich repertoárových a iných 
problémoch. Preto nie sú v tiom za~~nu~é 
piesne, ktoré svojou funkčnosťou patrili vy
tučne dávnej minulosti, napr. piesne obrad
né (Morena, Vajano). Pri výbere bral ~ost~~:
vovateľ ohľad na umeleckú hodnotu piesru, 
opiera sa výhradne o tzv. klasickú ľudovú 

•••••••••••••••••••• 
vy válkou zničených Drážďan a koncentrač
ního tábora. Ta tíha pi-ipominek válečných 
hrúz a násilí nesmyslnosti lidských občtí 
a utt·pení vy~al·ujc z celého díla a vytváľí 
v posluchači pľemíru zdravých lidských citú. 
Posluchačúv hudební vjem je pretvofen ve 
vedomí hluhokého soucitu s trpícími i ve 
prání, aby človek již nikdy nebyl vystaven 
takovému nedústojenství, ale volné mohl 
vyžít svúj bohatý lidský život. 

Ostravským umčlcúm palľí dik za to, že 
svým technickým i hudebním rnistrovstvím 
práve tyto predstavy v posluchačích vzbu
dili. Je to dúkaz jejich hlubokého procítční 
predneseného díla. 

Soubor zahrál ješte i Scherzo pro smyéco
vý kvartet azerbejdžánského skladatele Ga
džibekova. Skladba je mu vénována (za 
první provedení prvního skladatelova Scher
za), a toto bylo její první provedení vúbec. 
J de o di l ko, k teré pres l eh ce folklórni ná
zvuky zní evropsky a pro svou poslechovou 
vdččnost bude vítaným osvéžením hlavné 
popularizujících komorních poradú. 

Oldrich Tokarsltý 

pieseň, vynechal piesne, l•toré vznikli pod 
vplyvom úpadkovej mestskej kultúry. Vy
bral zvlášť piesne, ktoré sú pre príslušnú 
folklórnu oblasť na jcharakteristickejšie a 
najvyhranenejšie, z obdobia najväčšieho 
rozkvetu ľudovej piesne. Piesne a ich texty 
zachovávajú do všetkých detailov pôvodnú 
podobu zápisu podľa všetkých pravidiel 
používaných v tomto odbore. 

V otázke taktácie usiloval sa autor nerušiť 
prirodzený tok deklamácie a netrhať súvislé 
frázy. V pomalých, ťahavých piesňach 
z jednej frázy vytvára tzv. dlhé takty ~/t,, 
3j2, Gj,., 1j4, ktoré rozdeľuje podľa citu bod
kovanou čiarou na menšie jednotky kvôli 
prehľadnosti. Pri melodických a rytmických 
variantoch volí to znenie, ktoré bolo naj
spevnejšie a charakterizovalo určitý hudob
ný dialekt. Piesne nie sú usporiadané podľa 
funkčnosti alebo tematiky, ale podľa abece
dy. Tematické zadelenie je uvedené v záve
rečnom prehľade. Charakter a funkčnosť je 
uvedená v podtexte u väčšiny piesni. V zá
pisoch používa talianske hudobné názvoslo
vie, ktoré považuje za, výstižnejšie a p res
nejšie pre prednes, tempo, agogiku a náladu 
piesní. 

Vznik piesní pripisuje autor anonymným 
ľudovým skladateľom. Pieseň je umeleck)-m 
stvárnením veľkého citového zážitku, pri 
jej zrode stojí pravda a génius rudu. 

Ako ľud spieva svoje p iesne? V tejto 
partii autor vychádza z názoru, že tradícia, 
zdedené návyky sú podstatným činiteľom 
pre prirodzený a typický ľudový prednes. 
Zmenou spoločenských foriem života dediny, 
jej priblížením sa k mestu, mení sa tra
dičný prednes v akýsi všeobecný, indife
rentný spôsob prednesu. Súbory majú nad
väzovať na tradičný spôsob prednesu. 

Hudobné dialekty rôznych oblastí porov
náva s jazykovými dialektmi. Podstatné 
znaky dialektov tkvejú v melodickej, ryt
mickej, harmonickej a obsahovej zložke. !'vi e· 
lodickým ozdobám (cifrám) pr ikladá zvlášt
ny význam. Zmieľíuje sa o jednotliv)·ch 
prvkoch a zvláštnostiach prejavu, ako dvoj
hlas, spev a capella, legato, parlando, ru
bato, staccato, glissando, používanie cito
slovca Ej (na začiatku a na konci fráz), ďa
lej o oddychoch, dynamike, správnej vý
slovnosti, chybnej interpretácii, o vplyve 
hudobných nástroj ov. 

V závere venuje niekoľko poučných slov 
našim súborom vo veci prednesu a výberu. 
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Zdôrazňuje význam a starostlivosť o sú
i!asnú ľudovú umeleckú tvorivosť. 

K zbierke je pz:ipojený zoznam piesn{, 
hudobné názvosloVJe, slovníček slovensko
če.ský (preklady nezvyklých dialektických 
vyrazov), abecedný zoznam nárečových vý
razov, tematické rozdelenie piesní, zoznam 
piesní Slovákov žijúcich v cudzine, prame
ne. 

Tak ako sme u Bartókovej zbierky kon
štatovali veľký časový odstup, v ktorom 
vyšla, to isté možno konštatovať i v tomto 
"prípade. Je známe, že autor už päť rokov 
vyjednával s vydavateľstvami, kým bola 
prijatá aspoň táto prvá časť. Za svojho 
dlhoročného účinkovania zoznámil sa tento 
známy zberateľ a etnograf s našou ľudovou 
piesňou a inou tvorivosťou nášho ľudu. 
V tomto spevníku je uložená len časť ním 
zozbieraného nepreberného materiálu. Mohlo 
by sa uvažovať o vydaní ďalších zväzkov. 
Pravda, tým, _že tento spevxúk je výberom, 
možno povedať toho najlepšieho, stáva sa 

určitým spôsobom normatívnym, bude 
ovplyvňovať potreby súborov, iných inter
pretov i skladateľov pri výbere piesní na 
svoj~ účely. Skrýva to aj nebezpečie, že 
ďalš1e spevníky by mohli mať nižšiu ume
leckú úroveň čo do výberu. V spevxúku 
prináša ~ekoľko nových typov piesxú, ktoré 
neobsahuJe Bartókova zbierka. Do výberu 
sa dostalo aj niekoľko piesní, ktoré nemo
žeme považovať za ľudové, len za zľudo
vené. Niektoré uzávery v úvode vychádzajú, 
p ravda, z trochu zidealizovanej predstavy 
autora o ďalšom vývoji našej umeleckej ľu
dovej tvorivosti, ktorá opúšťa historizujúce 
a retrospektívne hľadiská, pretože v dôsled
ku zmeny foriem spoločenského života a 
vedomia mení sa aj tvár ľudovej umeleckej 
tvorivosti, ktorá sa tiež pôsobexúm nových 
súborov a novej hudobnej tvorby nezadrža· 
teľne obracia k súčasnosti. To však nezna
mená, že naša ľudová pieseň nebude ešte 
dlhé roky základným prejavom hudobného 
cítenia nášho ľudu. 

Július Letňan 

HUMPHREY SEARLE Hudba Franza Liszta 
SHV vydalo v slovenskom preklade Lý

die Lenhardtovej dielo anglického autora 
H . Searleho o hudobnom odkaze Franza 
Liszta. Práca vyšla v spojitosti so 150. vý
ročím narodenia Franza Liszta a závažne 
obohacuje našu dosť chudobnú a jednostran
nú lisztovskú literatúru. 

Diela o Lisztovi sa zväčša zaoberajú jeho 
pestrým a dynamickým životom, prípadne 
jeho skvelými úspechmi klavírneho virtuóza. 
Úvahy o jeho skladateľskej činnosti bývajú 
okrajové alebo hovoria o Lisztovom diele 
a význame iba všeobecne. Naproti tomu 
Searle chronologicky preberá Lisztove sklad
by od prvých počiatkov až po posledné -
už impresionisticky znejúce skladby. Nevy
necháva pritom ani menej známe skladby, 
ba zdá sa, že chce odokryť práve krásu 
týchto dosť zaznávaných dieL 

Searle píše jednoducho a bezprostredne. 
Tým, že on sám je skladateľom, má blízky 
vzťah k vzniku diel a k ich technickému 
stvárneniu. Osvetľuje mnohé stránky Lisz
tovho tvorenia, k toré boli dosiaľ neznáme. 
Jeho induktívna metóda je omnoho pôsobi
vejšia ako hotové analýzy, ktorých je vo 
svetovej literatúre práve o Lisztovej tvorbe 
veľa. Autor pripomína aj odraz revolučných 
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ideí v Lisztovej tvorbe a opätovne pouka
zuje na Li3ztov vplyv na súčasnú hudbu. 

Svoju mienku uvádza Searle vždy skrom
ne, nev tieravo, ako celkom subjektívne a ne
záväzné názory. Väčšinou sú všeobecne plat
né, iba s niektorými nemožno celkom sú
hlasiť, ako napr. o vplyve cigánskej hudby 
na maďarskú ľudovú hudbu, o Lisztovej pa
rafráze na valčík z "Fausta" a o Gounodovej 
opere. Niektoré vecné chyby boli azda za
vinené tlačou (Chopin sa narodil roku 1810, 
a nie 1809 ; Liszt hral na svojom prvom 
koncerte Hurnmelov Koncert h mol, a nie 
e mol atď.). 

Holzknechtov predslov dophiuje Searleovo 
dielo životopisnými údajmi, Lisztovými 
vzťahmi k našej vlasti a všeobecnými este
tickými úvahami. Hoci je veľmi hodnotný 
a svojím obsahom a rozsahom tvorí v lastne 
samostatnú štúdiu o Lisztovi, ako predslov 
je značne predimenzovaný a čiastočne stiera 
účinok Searlovho diela, ku ktorému hy sa 
pri jeho stručnosti hodil kratší komentár. 

V slovenskom preklade treba pochváliť 
predovšetkým preklad názvov všetkých Lisz
tových diel. Bola to práca skutočne prie
kopnícka, okrem niektorých nie celkom pri· 
liehavých názvov veľmi podarená. Preklad 

textu je tiež vyhovujúci, vyskytujú sa iba 
ojedinelé rušivé momenty. Nemalo by sa 
napr. raz písať o Lisztových "Uhorských", 
inde zas o "Maďarských" rapsódiách; "an
diamo, andiamo" nemožno v slovenč~ne 
označiť "rúčku mi podaj"; Karolina W1tt· 
gensteinová je raz uvedená_ ako kňaž?"á ind.e 
ako princezná: v slovenskeJ hudobneJ termi
nológii "pasáž" znamená rýchly figuratívny 

GEORG KNEPLER 

sled tónov, a preto v bežnom literárnom 
význame sa jej treba vyhnúť, lepšie by bo
lo užiť výrazy "stať, úsek, partia, motív, 
téma" podľa skutočného významu. 

Publikácia celkove sphia svoj účel, zapl· 
ňuje citeľnú medzeru v našej hudobnoved
nej literatúre a poslúži šíreniu a prehlbeniu 
vedomostí o umeleckom odkaze veľkého kla
viristu a skladateľa Franza Liszta. Z. H. 

Musikgeschichte des.19. Jahrhunderts 
Band II. Osterreich-Deutschland. Ber
lin 1961. 

Druhý zväzok Dejín hudby 19. storočia 
bezprostredne (i paginovaní~ a číslovaní~ 
kapitol) nadväzuje na prvý diel KnepleroveJ 
monumentálne založenej práce (oba zväzky 
majú spolu vyše tisíc strán), ktorá však aj 
naďalej zostáva torzom. Po Anglicku a Fran
cúzsku prichádza v druhom zväzku na rad 
hudobná kultúra Rakúska a Nemecka, pri
čom samostatná kapitola je venovaná Beet
hovenovi. Istá problematičnosť Kneplerovej 
koncepcie, pokiaľ ide o časové vymedzenie 
a celkový rozvrh témy (por. recenziu I. 
dielu, Slovenská hudba 1961/359), prejavuje 
sa aj v druhom dieli, nehovoriac už o tc.m, 
že od autora musíme a j n .. ,ľalej čakať s,:ra
covanie hudobnej kultúry 19. sto1·očia v 
Rusku, Cechách, Taliansku, Maďarsku atď. 
atď. Na druhej strane v druhom dieli azda 
ešte plastickejšie vystúpili aj prE:dnosti 
Kneplerovej práce. V druhom zväzku vd
mi šťastne kombinuje state, analy:.:ujúce 

problémy postavenia hudby v spoločenskom 
živote Hakúska a Nemecka, otázky ideolo
gické a estetické s profilmi vedúcich skla
dateľských zjavov. V oboch typoch statí pri
náša nový pohľad, opretý o veľmi rozsiahly 
faktový materiál, ktorý podáva veľmi plas
ticky. Osobitne mu musíme byť vďační za 
bystré, vecné a nezjednodušujúce portréty 
romantických skladateľov, pri hodnotení kto
rých ani naša hudobná veda často ne
vedela zaujať dostatočne dôkladne fundované 
stanovisko (Brahms, Wagner). Knepler si, 
pravda. nerobí nároky na definitívne súdy, 
no oproti doterajším bádateľom z našej stra
n y má prednosť v hllvJkej znalQsti proble
matiky a v jej širokom uchopení. Preto ur
čite z~pôsobí podnetne na ďalší v)·voj mar
xisticl<ého skúmania hudby takého zložitého 
a vÝznamného obdobia, ako bola hudba ra
kúsko-nemeckého romantizmu. Kneplerovu 
prácu. vydanú vynikajúcim spôsobom, mož
no odporúčať každému, kto sa o1i vážne 
zaujíma. 

-lv· 

P~EMYSL PRAŽÁK Osobnosti českej hudby l. 
Predslov napísal dr. Zdenko Nováček. 
Státne hudobné vydavateľstvo, Brati
slava, 1961, 387 strán a ilustrácie. 
Cena Kčs 31,20. 

Autor viacerých publikácií o českej hudbe 
- dr. PFemysl Pražák - predkladá sloven
skému čitateľovi dielo, ktorým mu chce 
v zhustenej forme podať prehľad význam
ných českých skladateľov, ktorí žili a tvo
rili v posledných troch storočiach. Nie je 
to ľahká úloha a podobnej práci hrozí ne
jedno úskalie, no autorovi sa vďaka hlbokým 

znalostiam materiálu a láske k českej hudbe 
podarilo zhrnúť v kocke všetko, čo tvorilo 
pokrokové tradície českej hudby. 

O českej hudbe vyšli v posledných rokoch 
viaceré publikácie, príručky a učebnice 
(Teichman, Racek, Belza, Očadlík a i.), 
no publikácia P. Pražáka zhŕňa v prehľad· 
nej a populárnej forme všetky umelecko
ľudské poznatky o jednotlivých osobnostiach 
a zaujme každého, kto sa vhlbi do diela. 
Bolo by žiadúce, aby sa publikácia rozšírila 
a našla si cestu k slovenskému publiku. 

(J. P.) 
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Tohoročné letné divadeL~é festivaly 
Medzi prvé letné festivaly bude patriť fes

tival vo Wiesbadene, ktorý sa začne už 5. 
mája a potrvá do 27. mája. V prvé dni fes
tivalu - 5. a 7. mája - uvedú Straussovu 
operu Ariadna na Na.xe, v ktorej bude o. i. 
spievať jedna z terajších najznámejších in
terpretiek Straussových opier - Elisabeth 
Schwarzkopfová. 

Nie je bez zaujímavostí, že na wiesbaden
skom festivale sa so Smetanovou Predanou 
nevestou zúčastní belehradská Státna opera. 
Uvedie tu tiež Musorgského Borisa Godu
nova. Predstavenia belehradských umelcov 
bude dirigovať Oliviero De Fabritiis. 

Festival v anglickom meste Coventry po
trvá v čase od 25. mája do 16. júna. Vy-

••• 
Siesta sezóna 

v parížskom Divadle národov 
V čase od 27. marca do 10. júla bude trvať 

nová, v poradí šiesta ~ezóna v známom pa
rížskom Divadle národov. Väčšinu inscenácií 
budú tvoriť činoherné predstavenia. Spomeň
me však aspml. niektoré hudobné javiskové 
naštudovania. 

.Medzi divadlami, ktoré sa zúčastnia na 
medzinárodnej prehliadke v Divadle náro
-dov, bude hosťovať stuttgarská opera s cyk
lom diel Carla Orffa. Bergovu operu Vojcek 
tu uvedie za dirigovania Hermanna Scher
chena Théatre Royal de la Monnaie. Zo zná
m ejších interpretov opery sa uvádza o. i. 
Helmut Melchert, ktorý sa úspešne uviedol 
na vla•l.aj šom otváracom predstavení v Di
vadle národov v Schonbergovej opere 
Áron. 

Frankfurtská opera tu v hudobnom na
študovaní Wolfganga Rcnnerta a :.a réžie 
Hansa Hartleba uvedie Princa z Homburgu. 
Tento súbor sa v Divadle národov predstaví 
tiež inscenáciou Straussovej Salome. 

Holandský kráľovský balet, ktorý vedie 
Soňa Gaskellová, uskutoční viaceré baletné 
predstavenia, venované modern)'lll dielam. 
Publikum bude mať možnosť o. i. vidieť 
·balet Džungľa, sprevádzaný elektronickou 
hudbou Renka Badingsa, a Sostakovičove 
Kontrasty. 

Ceskoslovensko sa ani tentoraz na šiestej 
sezóne Divadla národov nezúčastní. -šp· 
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stúpia na ňom známe anglické opery Co· 
vent Garden a Sadlers vVells Opera. 
Tradičný bayreutský festival sa začne ten

to rok 24. júla a potrvá vyše mesiaca -
do 27. augusta. Z Wagnerových opier tu 
budú inscenované Lohengrin, Tannhäuser, 
Parsifal a Prsteň Nibelungov. Známy dirigent 
Karl Bohm tu bude dirigovať Tristana a 
lsoldu. 

V rakúskom Bregenzi potrvá festival pres
ne mesiac - od 20. júla do 20. augusta. 
Medzi chystanými inscenáciami čítame názvy 
opier Ostrov snov a Talianka v Alžíri. 

Na festivale v Zurichu, ktorý sa uskutočni 
v čase od 1. 6. do 3. 7., uvedú okrem iného 
pastorále Bohuslava Martinu Narodenie Pá
na. Tento český skladateľ bude zastúpený 
svojím dielom i na festivale v Mníchove, 
ktorý bude trvať od 12. augusta do 9. sep
tembra. Bude venovaný prevažne staršej 
tvorbe - dielam Wagnera, Mozarta, Straus
sa a iných. 
Týždeň po mnichovskom festivale sa za

čne tradičný festival v Edinburghu. Zúčast
ni sa na ňom i belehradská opera a balet. 
Z operných inscenácií uvedie Knieža Igora, 
Dona Quijota a Chovanščinu, z baletných 
o. i. Bartókovho Zázračného mandarína. 
Predstavenie belehradskej opery bude diri
govať šéfdirigent Oscar Danon. 

NOV Á SOVIETSKA OPERA 
Benjamin Fleischmann, žiak Dmitrija Sos

takoviča, napísal podľa Cechovovej rozprávky 
operu "Rotschildove husle". K jej inštru
mentácii sa však nedostal, lebo roku 1941 
eadol VO Veľkej vlasteneckej vojne. Dmitrij 
Sostakovič ia ujal diela svojho žiaka a ope
ru, z ktorej zostala iba časť partitúry, podľa 
klavírneho výťahu znovu zinštrumentoval 
Opera bude uvedená v sovietskom rozhlase. 

NOVÉ POVINNÉ SKLADBY 
PRE CAJKOVSKÉHO Sú'l'Až 

Pre tohoročnú CajkoV5kého súťaž v Mo
skve zložil D. Kabalevskij "Rondo pre husle 
a klavír", Vlasov " Improvizáciu pre čelo" 
(úprava Mstislava Rostropoviča) a A. Piru
mov "Prelúdiá a toccaty ". Tieto tri skladby 
boli pre túto súťaž osobitne komponované. 

SLOVENSKÁ HUDBA 
MÁJ 1962 • ROČN[K Vl • Č[SLO 5 

SOVIETSKYCH 
Po III. s jazde · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · 

SKLADATEĽOV 

Aho delegáti na III. sjazde sovietskych skladateľov v Moskve sa zúčastnili 
ss. Václav Dobiáš, predseda S väzu československých skladateľ ov a Dezider 
Kardoš, predseda Sväzu slovenských skladateľov. Po návrate do Ceskoslo
'!'ens lw sme Deziderovi Kardošovi položili nielwťlw otázok. 

V čom treba vidieť prínos sjazdového rokovania a ako sa na ňom prejavil 
duch XXII .. ~jazdu KSSS? 

Predovšetkým treba zdôrazniť, že III. sjazd sovietskych skladateľov mal 
výlučne pracovný charakter. Dôkladne preveril činnosť a umelecké v)rsledky 
v období medzi IL a III. sjazdom, načrtol ďalšie úlohy a vyzdvihol veľký 
význam hudobného umenia socialistickej spoločnosti, prechádzajúcej do ko
munizmu. Komunistická strana Sovietskeho sväzu vo svojom pozdravnom 
liste, adresovanom sjazdu skladateľov, vysoko ocenila úspechy sovietskej 
hudby, jej spätosť so životom ľudu, jej dôležité miesto v živote socialistickej 
spoločnosti a vo výchove nového človeka. V liste sa už priamo proklamuje 
a j najbližší program a úlohy sovietskeho hudobného umenia. Doslovne: "So·· 
vietskym skladateľom pripadla čestná úloha - stelesniť v hudbe revolučnP, 
novátorstvo ľudu, budovateľa komunizmu. Hudba je umenie, ktoré má veľkú 
silu emocionálneho pôsobenia, je dôležit)rm prostriedkom formovania ideo
vých názorov, mravných a estetických ideálov ľudí. Ak sú v hudbe vo výraznej 
umeleckej forme zvýraznené veľké city a snahy ľudí - stretne sa s vrúcnym 
ohlasom v srdciach našich súčasníkov a nadchne ich pre nové hrdinské 
činy." Myslím, že nič krajšieho nemohla strana darovať sovietskym sklada
teľom, ako tieto slová uznania i ďalšieho programu sovietskej hudby. 

Celé rokovanie sa nieslo v duchu zásadnej kritiky a sebakritiky. Hlavný 
referát s. Chrennikova, generálneho tajomníka sväzu, ako aj referát predsedu 
revíznej komisie s. Dombajeva hovorili otvorene o nedostatkoch na poli 
opernej a piesľí.ovej tvorby, o povážlivých nedostatkoch v zábavnej a ta· 
nečnej hudbe. O niektorých chybách v hudobnej výchove hovorilo viac reč
níkov, ktorí oprávnene žiadali preveriť osnovy školskej hudobnej výchovy 
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ako aj hudobnú výchovu začínajl\cich súborov ĽUT. Na druhej strane boli 
vysoko vyzdvihnuté veľké úspechy sovietsk"eho symfonizmu a vokálno-sym
fonických žánrov. Posledné Sostakovičove symfónie, symfonické diela A. 
Chačaturiana, Vajnberga, Sčedrina, oratóriá a kantáty Kabalevského, Svi
ridova a iných znamenajú výrazné úspechy. Treba vysoko vyzdvihnúť nie
ktoré skvelé diela skladateľov sovietskych re-publík, ktoré som vypočul na 
sjazdových koncertoch. Je to predovšetkým Symfónia pre sláčiky od Mirzo
jana (Arménsko), 2. koncert pre klavír a orchester gruzínskeho skladateľa 
Nasidzeho, 4. ukrajinské piesne mladého skladateľa Grabovského, ďalej sklad
by Kara Karajeva, Taktakišviliho, Babajeva, Juzeljunasa, Arutjuľíana a iných. 
Na záver by som chcel ešte spomenúť, že na adresu propagácie sovietskej 
súčasnej hudby padlo mnoho nelichotivých slov. Ostro boli kritizované inšti
túcie ako rozhlas, televízia, filharmónia a koncertné kancelárie, ktorým je 
uvádzanie · a propagovanie súčasnej sovietskej hudby príťažou. Aj tu musí 
čo najrýchlejšie dôjsť k náprave. 

Aký postoi zauial siazd voči modernistickým smerom? 
Jednoznačne negatívny! Už v liste strany sa hovorí, že sa vyskytli diela 

písané v duchu napodobňovania modernistickej módy, ktoré sú určené pre 
zaostalý a zlý vkus. Aj s. Chrennikov vo svojom referáte spomenul, že kdesi 
bokom od života sovietskej hudby sa neplodne experimentuje, že malá a bez
významná hŕstka skladateľskej mládeže nepochopila, že existuje hranica 
medzi slobodou tvorivého hľadania a bezzásadovosťou. S. Kabalevskij YO 

svojom diskusnom príspevku k tejto téme povedal: "Podľa môjho názoru 
systémy (dodekafónia, série atď.) sú dôkladne vypracované podpory pre 
skladateľa, ktorý je tvorivo natoľko nemohúci, že sa bez týchto podpôr ne
môže udržať na vlastných nohách. Všetky západné systémy a systémiky sú 
útočišťom pre skladateľov, ktorí nemajú tvorivú fantáziu, pre skladateľov, 
ktorým chýba ozajstný talent a umelecké majstrovstvo." 

Nazdávam sa, že to stačí! Naozaj neplodné experimentovanie a používanie 
úpadkových dogmatických systémov v našej zdravej hudbe nemá miesto. -

Aké sú ďalšie úlohy a program socialistickei hudobne; tvorby? 
Na záverečno!H sjazdovom stretnutí sov ietskych skladateľov s členmi po

litického byra UV KSSS v Kremli s. Chruščov v mene strany a vlády vrele 
pozdravil popredných predstaviteľov sovietskej hudby, poukázal na radostnú 
skutočnosť, že sovietske hudobné umenie sa teší vrúcnej láske a podpore 
ľudu a strany, vyzdvihol zodpovedné a veľké úlohy sovietskych skladateľov 
a sovietskej hudby pri budovaní komunizmu. Hudba má ešte lepšie slúžiť 
ľudu, pomáhať žiť a pracovať, vychovávať, vzdelávať , emocionálne pôsobiť 
na dušu sovietskeho človeka a strhávať ho k veľkolepým budovateľským 
činom. 

Sjazdové rokovanie potvrdilo, že veľkú rôznorodosť štýlových a tvorivých 
úsilí sovietskej hudby zjednocujú spoločné ideovopolitické názory a estetické 
ideály socialistického realizmu. úlohy, pred ktorými stojí ďalší rozvoj 
sovietskeho hudobného umenia, sú nemalé. Sovietska hudba musí ešte hlbšie 
a životne pravdivejšie zobrazovať súčasnosť . Sovietski skladatelia musia ne
ustále zvyšovať svoje umelecké majstrovstvo, proporcionálne správne využí-
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Proti priemernosti Eugen Simúneh 

A ZA I(RITIČNOSŤ 
Po určitom čase znovu počuť hlasy o po

trebe kritickejšej slovenskej hudobnej kri
tiky . Tentoraz sa takéto hlasy ozývajú "zvon
ka", z mimohudobnej oblasti, no reaguje sa 
na ne starou pesničkou: nemožno si dovoliť 
kritickejšiu kritiku, lebo sa určite vráti v 
podobe "odplaty". 

Táto pesnička je už stará, jednoznačne 
zvaľuje vinu na skladateľov a funkcionárov, 
no obchádzanie vlastných vín vo vlastn)'ch 
radoch je pritom veľmi priezračné. 

Dnes by sme už ťažko mohli jednoznačne 
a presvedčivo tvrdiť, že slovenská hudobná 
kritika je preto tak málo kritická, že sa bojí 
spätného úderu z nečakanej strany, v ne
čakanom čase. Dospeli sme do štádia a do 
podmienok, keď takýto dialóg medzi kt·i
tikou a tvorbou je už čím ďalej tým me
nej možný, keď vzájomné diferencie bude 
možné riešiť len vo forme priamej a otvo
renej polemiky. Neviľíme už skladateľov 
a funkcionárov sväzu z nedostatočnej kri
tičnosti slovenskej hudobnej kritiky. Pokiaľ 
sú nn tejto strane ešte určité sebaobranné 
metódy, alebo preventívne obviňovanie z 
neschopnosti, nositelia takýchto tendencií 
budú musieť náj sť v sebe toľko morálnej 
sily, aby sa t.ak),chto postojov zbavili a u
vedomili s i, že slovenská hudobná kritika 
má už dnes dostatočný počet dobre fundo
vaných hudobn)rch kritikov (i keď nie do-

statočne aktívnych), čo by vedeli zvládnuť 
úlohy, ktoré pred nich stavia vývin našej 
hudobnej tvorby. Menujme len niekoľko 
mien: Kresánek, Ferenczy , Burlas, Hrušov
ský, Mokr5·, Nováček, z mladších: Vajda, 
Faltin atď. Ak panuje názor, že za po
slcdn),ch 30 rokov vyrástlo 10 skutočne kva
litných slovenských skladateľov, tak 5-6 kri
tikov podobnej kvality je primeraný počet. 
Pravda, kritiky by sa mali zúčastniť aj sa
motní skladatelia. Veď osamostatnenie kri
tiky je zl~, ktoré bolo princsené spoločen
ský mi pomermi XIX. storočia. Liszt, Wag
ner, Schumann atď. by mali byť živým pri
kladom, ako j e potrebná i literárna akti
vita v služb{tch prcbojovávania tvorby ut
cit)·m v)Tinovým smerom. 

Pri všetkých možnostiach vyratúvania. 
"objektívnych príčin" · nedostatočnej kritič
nosti slovenskej hudobnej kritiky hovorme 
tentoraz hlavne do v lastných radov: o 
vlastných subjektívnych vinách na tejto ne
dostatočnej kritičnosti. 

:Vlôžemc celkom otvorene povedať, že veľ
kú, až .podstatnú vinu na nedostatočnej kri
tičnosti a nedostatočnej kritickej tradícii ne
sie hlavne sama kritika, a to tým, že pre
pásla určité obdobia a určité možnosti po
staviť sa na kritickejšiu pla tformu a klásľ 
tak základy pre kritickejšiu tradíciu, najmä 
proti priemeru v tvorbe. --------------vať všetky hudobné formy, pričom je žiadúca ešte väčšia zainteresovanosť 

na žánroch hudobno-dramatických a vokálno-symfonických a na žánroch, 
ktoré sa tešia veľkej obľube širokých ľudov)rch más (malé kantáty, piesne, 
romance atď.). 

Napokon je potrebné, ba proklamuje sa ako vlastenecká povinnosť, aby· 
sa sovietska hudba a sovietski skladatelia ešte aktívnejšie podielali na este
tickej výchove ľudu, najmä detí a mládeže. 

III. sjazd sovietskych skladateľov splnil svoje poslanie. Úlohy, pred kto
rými stoja sovietski skladatelia sú i našimi úlohami. Pôjde teraz o to, aby 
sme poznatky z III. sjazdu sovietskych skladateľov múdro a rozvážne apli
kovali na naše pomery, na situáciu v našej hudobnej tvorbe a tak spoločne 
so sovietskymi skladateľmi vytvárali umelecké diela, hodné tejto veľkej epo
chy ľudstva. 

Dezider Kardoš 
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Prvou takouto premárnenou príležitosťou 
bolo obdobie rokov po 1948, keď sa kládli 
teoretické základy pre novú socialistickú o
rientáciu hudobnej tvorby, teda i kritiky. 
Ziaľ, namiesto toho, aby sa v mene účinnej
šieho spoločenského účinku tvorby vytvorili 
i na Slovensku pevné teoretické základy 
skutočnej kritickej kritiky, stal sa pravý 
opak: vulgarizátorsky sa položil základ ne
kritickej kritiky. Stalo sa tak vyslovením 
tézy, že umelecká kvalita je priamo úmerná 
svetonázoru. Napriek tomu, že táto vulgari
zácia bola vzápätí kritizovaná (J. Yolekom 
v Kultúrnom živote a T. Strausom vo Fi
lozofickom časopise), do určitej miery sa 
stala skutočným meradlom hodnotenia tvor
by (počul som túto tézu obhajovať ešte r. 
1957- 58). Táto estetika dobrého úmyslu sa 
stala prvou základnou prehrou a prepase
nim možnosti položiť základy skutočnej kri
tickej kritiky. 

Téza, pravda, nebola len tak svojvoľne 
vymyslená. Mala svoju dobovú podmiene
nosť , keď sa prvý nápor na vytvorenie so
cialistickej hudobnej kultúry zameral na o
tázky svetonázorové. No jednako k tejto 
prehre nemalo dôjsť. 

S touto prvou prehrou na poli teoretic
kého formulovania a vytýčenia základného 
kritéria tesne súvisí i druhá prehra, a to -
prvé veľ~é hodnotenie výsledkov slovenskej 
hudobneJ tvorby po oslobodení. Nehovorme 
tu o menách, ide o vec. Stalo sa tak v ob
jemnej knižnej publikácii, ktorá bola po
tom ako prehra h odnotená prof. Sychrom, 
ktorý konštatoval rozkolísanosť kritérií, te
da nedostatočnú kritičnosť tohto hodnotenia. 
Sychrom konštatovaná kompromisnosť ma
la, pravda, tiež svoje spoločenské príčiny. 

K nedostatočne kritickému tónu - a kon
štatujme hneď - že k nedostatočne kri
tickému tónu voči priemeru - sa pridávali ' 
i s taršie kritické kltdre, k toré sa v prvej 
polovici päťdesiatych rokov začali aktivizo
vať a zapájať do hodnotenia vznikajúcej 
tvorby. Ak uvážime, že niektoré kádre, kto
ré svojou prípravou boli povolané povedať 
pravdivé slovo, stáli v tomto období viac
menej v pasivite, že zhovievavé posudzo
vanie priemeru sa začalo chápať a uplatňo
vať ako spôsob približovania tvorby k po
slucháčovi a že menej kritický tón sa stal 
potom samozrejmosťou a tradíciou l{torá 
zapustila hlboké korene, začína sa ná~ črtať 
i llituácia, do ktorej prichádzali prví absol
venti socialistickej školy. Prišli už do vy
hraneného ovzdušia - a povedzme otvorene 
- že ako mladí a začínajúci nemali toľko 
autority, vedomostí, skúseností, ani také po
zície, aby tu niečo prelomili. Temet· úmer-
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ne lomu, ako sa zapájali do života, pod 
rôznymi vplyvmi klesala aj ich bojovnosť, 
až dospeli k určitému modus vivendi a kom
promisu, čo možno, pravda, kvalifikova( ako 
ďalšiu prehru. 

Ako stála prehra z tých čias zostala tichá 
konvencia, ktorá znemožňoYala alebo brzdila 
novoprichádzajúce ambície, lebo v určitom 
zmysle jednotný front j e základným pred
pokladom kritickejšej kritiky, najmä proti 
priemeru. Pohodlná cesta sa stala príťažlivou 
no o to riskantnejšou pre t)·ch, ktorí chceli 
"mieru hodnotenia" zvýšiť na vlastnú päsť. 

Takýchto a podobn)·ch momentov by bolo 
možné uviesť viac, no zostaňme pri hlav
nom zmysle volania po kritičnosti, ktorá 
spočíva dnes podľa všetkých príznakov v boji 
proti priemernosti .. Kritickejšia kritika je i 
vlastným záujmom samotnej tvorby: Je za
ujímavé, že pred niekoľkými rokmi boli veľ
mi silné hlasy, zdôrazitUjúce potrebu kritiky. 
zo slrany strednej skladateľskej generácie, zo 
strany dnešných tridsiatnikov. Bolo to sa
mozrejmé. Nastupovali, mali svoj program 
, ·yššej umeleckej kvality. Roky prešli, ich 
volanie po kritike utíchlo. Co sa stalo? 
Nazdávam sa, že sa ocitli v tej istej situ
ácii ako generácia predošlú, voči ktorej po
stavili program vyššej kvality. Dnes sa o 
našich tridsiatnikoch povráva, že niet me
dzi nimi ozajstného talentu. Myslím, že pri
šiel čas kritického zhodnotenia ich tvorby. 
"Prišiel čas" už aj preto, lebo ešte nic sú 
skostnatení. Majú však už za sebou kvantum 
tvorby, ktoré priam volá po celkoYom zhod
notení. A bolo by to zaujímavé hodnotenie: 
či svojou tvorbou vyhrali svoj boj o vyššiu 
kvaliiu, či nie je medzi ich dielami veľa 
priemerných výtvorov, akých sa rodia na 
svete stovky, ktoré sa občas zahrajú len 
preto, lebo náš hudobný život je i po tejto 
stránke dobre zorganizovaný. Vieme, že 
tridsiatnici čakajú nn toto zhodnotenie, no 
nečalmjú v hlbke svojej duše práve také 
pochvaly, proti akým pred niekoľkými rok
mi bojovali a aké vtedy nemohli ani cítiť? 
Zmyslom boja o kritickejšiu kritiku je u 
nás vo veľkej miere vlastne boj proti prie
mernosti. Pravda, nie preto, že sa táto po
žiadavka vyslovila na niekoľkých verejných 
zasadnutiach a konferenciách. Vyplýva hlav
ne z potrieb väčšej spoločenskej účin
nosti tvorby, čo rovnako platí i o nastupu
júcej mladej generácii. Aby sa hra s mla
dými nczopakovala znova! Odniesli by w 
predovšetk)'ID oni sami. U niektorých slo
venských kritikov môžu síce veľmi ľahko 
dosiahnuť pochvalu, no moze im to 
prísť veľmi draho, môže ich to viesť k se
bauspokojeniu, čo mladý človek nesmie po-

znať. Preto by si m ali mladi .ľudia ozaj dô
kladne zvážiť, čo je skutočným záujmom 
ich talentu: či nekritická pochvala, ktorá ve
die k sebauspokojeniu, či kritika, ktorá mla
dého a talentovaného človeka môže len vy
bičovať k väčšiemu výkonu. Tu musia byť 
vo vlastnom záujme bdelí a prísni voči sebe 
a dávať pozor na falošných prorokov, ktorí 
by si chceli i na nich prihriať svoju polie
vočku. 

Netreba sa diviť tomu, že sa proti slo
venskej hudobnej kritike vedie občas boj 
vo všemožných formách. Nazdávam sa, žu 
veľká časť preventívnej sebaobrany voči kri
tike sa vedie hlavne preto, že sa aj kritik1 
zneužíva. Počuli sme už všelijaké čudné vý
roky, ktoré nesvedčili o najčestnejších ú
mysloch. Bez mravnej úrovne vecnosti ťaž
ko očakávať dôveru. I kritika sa môže stať 
pri určitej nezodpovednosti zbraiíou voči 
tomu novému, čo rastie v ľuďoch a v ich 
tvorbe pod vplyvom nášho nového, socia
listického života a boja zaň. 

Myslim, že súčasná slovenská hudobná 
kritika stojí dnes pred problémom zaktivi-

• 
Na okraj libreta • 

• 
Netreba vari zdôrazňovať, že literárno

dramatická strimka operného diela tvorí len 
časť jeho umeleckého obsahu. Hudba ncdo
plňa, ale dotvára, konkretizuje dramatick)· 
text, dáva mu život. Písať o opere z hľa
diska jej libreta by sa teda mohlo zdať 
čímsi neprimeraným. Na druhej strane mo
derná opera nie je len "zhudobnením" tex
tu, ktorý je voči hudobnému obsahu neu
trálny, ľahostajný (ako to bolo neraz v tzv. 
"klasických" operách, kde bol často len 
"zámienkou" pre hudbu). Moderná opera je 
! drámt>u, východiskom, ktorým sa autor 
mšpiruje, ktorú môže poňať osobne a hl
boko charakteristicky. To sú známe pravdy, 
ale treba si ich uvedomiť, ak máme trochu 
k?nkrétnejšie charakterizovať námet novej 
Cikkerovej opery a jeho ideové poňatie. 

zovania tých kritikov, ktorí sú povolaní 
a schopni zvládnuť a dostatočnou 
kritičnosťou vyhrať boj proti priemernosti 
v tvorbe. Táto kritičnosť by sa mala spojiť 
s vytvorením jednotného frontu, ktorý by 
bol schopný zabrániť či už zlomyseľnému 
alebo podlizačskému zneužitiu kritiky. Ale i 
tomu, aby nebola donútená nesplniť svoj 
vlastný cieľ. Lebo len kritická kritika sa 
môže stať skutočnou pomocníčkou tvorby -
najmä tvorby priemernej. 

Nechcem t)-mto príspevkom povedať, že 
kritická slovenská hudobná kritika vôbec 
neexistuje. Ide však o to, aby existovala v 
takej miere, že by vedela paralyzovať hlasy, 
ktoré toto presvedčenie nemajú. K otázke 
v tejto súvislosti sa ešte vrátime. Zmyslom 
tohto príspevku bolo upozorniť na ieden 
moment z komple..xu problémov slovenskej 
hudobnej kritiky, ktorý, pravda, nie je špe
cifický len pre slovenskú hudobnú kritiku, 
a upozorniť tak našich teoretikov, že ku 
kritickej kritike sú otvorené možnosti naj
mä na stránkach nášho časopisu. Ak sn tieto 
možnosti nevyužijú, neviňme potom nikoho 
iného ... 

J\JOVEJ 
C J 1\ 1\ E r< O VEJ 
OPEr<Y 
Tolstého román Vzkriesenie sa dnes dosť 

jednoznačne vykladá ako dielo prevažne kri
tického charakteru, ako oslré odsúdenie sta
rého cárskeho súdnictva a celej vtedaj šej 
spoločnosti. Táto mienka je v podstate 
správna a odôvodnená, no nevyčerpáva ce
lú ideovú problematiku tohto diela. Tolstoj 
v iíom totiž bojoval i o isté pozitívne ciele, 
o mravnonáboženské preporodenie človeka. 
Netreba ani pripomínať, že práve táto časť 
románu veľkého ruského kritického realistu 
je dnes najmenej aktuálna a dávno preko
naná. "Vzkriesenie" sa končí náboženskou 
meditáciou hlavného hrdinu, kniežaťa Nech
ľudova, ktorá je akýmsi účtovaním celého 
jeho života. Cím hlbšie Nechľudov spozná
val pelqo cárskych väzníc, tým pevnejšie 
sn v ňom utvrdzovala myšlienka, že človek 
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nemoze a nesmie súdiť a naprávať človeka. 
"Tak sa mi vyjasnilo v hlave, že jediným 
nepochybn}-m p rostriedkom záchrany od Ú· 

žasného zla, ktor)·m ľudstvo trpí, je to, aby 
sa ľudia uznávali vinn)•mi pred bohom :1 

nemali oprávnenie trestať ani naprávať in)•ch 
fudí." To je podstata Tolstého náboženskej 
Filozofie, vyslovenej v tomto románe. 

Hoci si uvedomujeme, že hlbka, osobná 
zaujatosť a vášnivosť Tolstého kritiky stat
kárskeho zriadenia je by tostne spojcnit s je
ho etick),mi ideami, predsa len dnes čí
lame " Vzkriesenie" inak, podf a relkom 
iných direktív, ako sú tie, ktoré núm v zú
vere svojho diela predostrel Tolstoj. 

Z hľadiska Tolstého etick )·ch a nábožen
ských ideí je prirod zené, že sa ústrcdn)-nt 
hrdinom jeho diela stal Ncchľudov. P redo
detk)·m na tohto hrdinu sa sústreďuje Tol
stoj .a ukazuje jeho vnútorný prerod. Z 
r ahkomyseľného mladíka, nezodpovedného 
v svojom konani, ale predsa len preveľmi 
mrante citlivého, formuje Tolstoj podľa 
svojho presvedčenia človeka, ktorý sa vzdii 
ľahkého života, výsad, pohodlných a voľ
ných mravn)·ch zúsad a nasleduje na Sibí•· 
Kaťušu i\faslovovú, ktorú ked ysi zviedol a 
opustil. V závere románu sa ho Kaťuša 
vzdáva, zblíži sa s politickým viiz•'íom Si
monsonom, no NechľudoY sa dostáva do 
inej mravnej sféry, stáva sa noY)-nl člove
kom. 

TakLo_pollÍma ..ajU-.tému..Tolstoj. Cikkc.r:. 
ako ·sa dočítame v klavírnom výťahu jeho 
operného diela, pochopil a interpretoval ob
sah Tolstého románu svojsk)m spôsobom. 
Oproti To Istému o.mnoho · ac:..YY.zdvihoLo1-
raz Kaťuše, teda človeka ukrivdeného a po-

s tiliilutého. Kaťuša trpí v iac ako Necllľu
dov, a to nielen fyzicky, tým, že sa stala 
po Nechľudovovom ľahkomyseľnom čine 
p rostitútkou , ale predovšetk)·m mravne. Pre· 
stáva byť človekom. Obvinia ju z vraždy, 
no ako odsúdená sa vo väzení opíja, upad:í 
a ničí sa. Stavajúc na prvé miesto Kaťušu, 
interpretuj e Cikker zaujímavým spôsobom 
i onen slávny dialóg (vo väzení), v ktorom 
zronený a otrasený NechľudoY navrhuje 
Kaťuši , že sa s iíou ožení. Kaťušina repliku 
"Ja ti mám dopomôcť k spaseniu na dru
hom svete, keď si sa so mnou v tomto ži
vote oblažoval?" vyznieva v kontexte lib
reta ako ostré obvinenie poníženého a u
krivdeného človeka, ako protest proti pan
skému egoizmu, nech už hocijako zjemne
nému. Táto línia libreta nakoniec logicky 
vyúsťuje i v monumentál~ych scénach pro
testu väzňov, ktorých v takejto otvorenej 
podobe v románe nieto. T)•m ·Sa do značnc~j 
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miery mení, či lepšie povedané modiFikuje 
obsal1 Tolstého diela a približuje dnešnému 
divákovi i dnešným mravným pojmom. Né
prekvapuje nás preto, že Cikker dodáva svo
jej hrdinke tragický pátos a že nakoniec 
mení čiastočne i dej románu. K ým v Tol
stého rom{me Kaťuša odchádza po svojom 
oslobodení, ktoré pre 1'íu vymohol Nechľu· 
dov, so Simonsonom, v Cikkerovom libre!(! 
T.omiera. K~,n Tolstoj len naznačuje, že 
Kaťuša svoju znovu prebudenú lásku k 
~echľudovovi tají, Cikker v svojom librete 
tento motív vypichuje. Kaťuša sa v pred
smrtnej agónii zveruje zo svojej hlbokej 
lásky k :\lechfudovovi. Oslobodzuje sa od 
neznesitefn)·ch podmienok života, od svo j
ho citu i mravnej krizy. V Cikkerovom po· 
•íatí sa Tolstého Vzkriesenie mení na tra
gédiu! 

• ie t pochyby, že toto riešenie nie je 
povrchnou aktualizáciou Tolstého románu, 
ale svojským domyslením a p rcpracovanim 
ústredného konfliktu diela. 

Nechceme prekračovať medze svojej od
bornej kompetencie, ale predsa len vyslo
víme mienku, že podobné p01íatie obsahu 
Tolstého "Vzkriesenia" akosi zodpovedá i 
Cikkerovmu hudobnému temperam entu a 
talentu, pretože p ráve toto dramatické a tra
gické vyústenie deja mu dántlo možnosť 
plne yyuž.i ť hudbu ako silný dramatizačný 
prostriedok. Napokon už prvé obrazy libre
la, napr. scéna N cchľudo\'ovej ná vštc\'y u 
svojich tetiek, zvádzanie Kaťuše, je plná 
vnútorného napätia, skry tého erot.izmu, čo 
Cikker nepochybne vie plne hudobne využiť. 
To isté možno povedať napr. i o scéne 
vo Yercjnom dome, kde sa tragický t ón 
scény spája s bujn)•nti bakchanáliami. Op~o
ti týmto dobre spracovaným obrazom sú 
záverečn)- obraz a scéna (Kaťušino umiera· 
nie) pomerne menej dramatické, skôr clivé, 
ly rické, no autorovi išlo možno o kontrast 
k predchádzaj úcim obrazom. Predstavenie 
opery ukáže, nakoľko je toto zdôraznenie 
protikladov dramaticky účinné. 

Obsahom Cikkerovej opery je teda mrav· 
ná kríza Kaťuše a cesta k jej vyslobodeniu. 
Je to námet dostatočne nosný pre modernú 
operu. zodpovedajúci Cikkerovmu osobité
mu talentu. Oproti antikvovaným Tolstého 
mra,·nonáboženským ideám postavil Cikker 
nové po1'íatie mravného konfliktu románu 
a priblížil ho dnešnému človeku. Ak sa au· 
torovi podarilo vytvoriť hudbu primeranú 
tomuto pol'íatiu, nemôžeme pochybovať o jej 
umeleckom iíspechu. 

Ján Stevček 

KONZULTÁCIA 

•• 
Od širo/;ého okruhu našich čitateľa" do

~távame často dota:,y o význame nielitorých 
nových hudobných poimov. Vychádzame im 
,. ústrety a prinášam e vysvetlenie poimu 
, .dodehafónia". V budúcich číslach budem e 
ho .. oriť o ,.sérii" a .,punhtualizme". 

•• 
DODEKAFO~I.-\ 

l. Podstata techniky dodehafónie 

Dodckafónia vychádza zo zásady zrovno
prá,·nenia \'Šetk)·ch dvanástich tónov chro
matickej stupnice, čo znamená, že popiera 
akékoľYck privilegovanie tónov pôvodnej 
diatonickej stupnice a neuznáva tradičné 
tonálnc centrum v m e.lodickom ani v har
monickom zmysle. Napriek tejto skutocnosti 
uplatlwje sa vplyv tradičného cítenia citli
v)·ch tónov stúpajúcich a hlcsajúcich už v 
samotnej notácii (v)·ber enhar·monick)•ch 
tóno\', napr. gis-as, dis-es a pod.), ako aj 
pri konkrétnom posluchu dodekafonickej 
hudby, pri ktorom hudobne vzdelaný sub
j ekt si säm vytvára tonálne cítené vzťahy. 
Základom dodekafonickej kompozície je tzv . 
rad (Hcihe, scria), obsahujúci všetkých 12 
tónov chromatickej stupnice, usporiadaných 
tak, aby sa v 1'íom ncobjavovali sledy pripo
'?lÍ~laj úce rozklad tradičných akordov (napr. 
kvmtakordu c-e-g rozloženého za sebou). 
Táto zásada, ako a j zákaz opakovania toho 
istého tónu v rámci jedného radu sleduje 
t_en cieľ, aby nedošlo k uprednostn~niu nie
ktorého z tónov, a tým aj ku tonalizácii hu
dobnej skladby. Takýto rad nazývame zá
k ladným (basie, set), pretože z neho m ožno 
odvodiť ďalšie tri obmeny radu a to inverziu 
(Umkehrung, inversion), rači obrat (Krebs, 
retrograde form) a račiu inverzit' (Krebs
umkehrung, retrograde inversion). Tieto ter
míny bližšie nevysvetľujeme, pretože sú zná
me z. bežnf,lj n~uky o kontrapunkte. Použi
tim tych.to obmten vzniká štvorjediná podoba 
základneho tónového materiálu pre budúcu 
skla~b~. ~o príklad uvedieme takýto lc· 
rnallcky . ~t~oruholník, k torý sa stal zákla
dom Vartactí pre orchester op. 31 od Arnolda 
Schiinberga: 

a.) l Ó<lorJní r od: 

tas-~ ~ 
b.) Jr. .-erzio 

%k~čJ2íi=tí6l.,. # l o- CH W~e 

c} Roé." obra( 

% q.,. FE~<> "l 0 ~0::-Ei4u:.ii<>=B4:t1!f:;ll 
d.] Roéia inver 110 

~ § Q ~o ~"'f#!iO q .. bu b4P <>F. <> U D 

Pre lepšie ozrejmenie by som chcel upo
zorniť, že príklad 1c po posunutí za príklad 
ia je jeho zrkadlovým protiobrazom a po· 
dobne je to i s p ríkladmi 1b a 1d. Je teda 
skutočne namieste hovoriť o tematickom 
stvoruholníku, pretože v rámci štyroch po
dôb témy dostáva sa to, čo bolo vľavo, do
prava, o čo bolo hore, nadol. Počet podôb 
radu sa podstatne zv),ši tou skutočnosťou, 
že každú zo štyroch znení témy možno trans
ponovať na každý z 12 tónov (to znamená 
že počiatočný tón radu je vždy iným tónon; 
chromatickej stupnice), teda vznik{t 12-48 
modifikácií. Tento počet možno zv)•šiť ďal
šími štyrn1i verziami základného radu. Je 
to tzv. lwartová a kvintová obmena (Quart
verwandlung, Krebs der Quintverwandlung). 
Kvartová obmena sa uskutočňuje tak, že sa 
po kvar tovom kruhu (pr. 2b) postúpi toľko
krát smerom od východiskového tónu c, aké 
je číselné umiestnenie príslušného tónu zá
kladného radu v chromatickej stupnici (1-
12). Teda p rvému tónu základného rad u z 
pr. 1 - tónu b - , ktorý je jedenástym 
~ónom chromatickej stupnice, zodpovedá 
jedenásta kvarta, tón d. V príklade č. 2 
m~žno ?ájsť príslušné tóny kvar t.ovej a 
kvmtoYeJ obmeny pod chromatickou stupni
cou : 

.. , 
~g g o li' O:.:ilo e " #" e C .. 

' J J 4 } , tD 1• 11 

b.) !> & ' 
~ b.. ~ q ,e 
>+~ ' ' ·~!' .bf=t4"'7 , .• _q:;' '.74 

c.) 
& 

!$ o o 
... .. .. .. J& C<" &u 'i'-=-" 

J ' ' • & ' tC f r f/ 
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Podľa toho by ďalšie štyri obmeny základ
ného radu z pr. 1 boli takéto : 

rv. obmeno 

V. oomeno 

~~Ce"" 

Nakoľko UJ lleto ďalšie štyri obmeny mož
no transponovať na každý tón chromatickej 
stupnice, vzniká ďalších 48 modifikácií, do
vedna 96 podôb radu. 

Opakovanie toho istého tónu sa v rámci 
radu nedovoľuje. Návrat k tomu istému 
tónu v praktickej kompozícii je, samozrej
me, možný jednak v rámci ďalšieho radu, 
ďalej ako jav inštrumentálne technický ale
bo výlučne z\·ukový, ako zádrž (Orgelpunkt) 
alebo ako charakteristická súčasť hudobného 
tvaru (rytmizácia, zdvih a pod.). Dodeka
fónia sa vyhýba zdvojeniu tónu v unisone 
alebo v oktávach, pretože už samotné zdvo
jenie preferuje jeden tón pred ostatnými. 

Takto vytvorený materiál radu sa stáva 
základom pre hudobnú skladbu, pre rozvi
nutie sldadateľovej fantázie a realizáciu u
meleckého zámeru. Tým vzniká vopred da
ná súvzťažnosť tónov medzi sebou, ostinátna 
myšlienka, z ktorej jedinej treba vystavať 
celú skladbu. Had možno použiť v horizon
tálnom i vertikálnom zmysle, to znamená, že 
ho možno chápať v)·lučne melodicky (pr. 
4a), len ako súzvuky (pr. 4b), možno ho 
rozdeliť medzi vedúci hlas a sprievod, resp. 
medzi v iaceré reálne hlasy (pr. 4c), možno 

o .) 

$k 
l l • ) ' l fO 

Schéinberg, /11. slcié. kvarteto op. JO (4927 J 
~ 

®&iJ1~'1tifC'gj1i 
b.) 

~ 
' . 
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d ) Zoktodný rod· 

~-.. ... íiO b. q .. q .. fa jj &o io 
Jnverzio 

~ ~B 
_ .. ll!! & Li 

~ .. li o qo ~ .. 

l o •todnj rod 1 

sucasne kombinovať viaceré podoby radu 
(4d) a pod. 

Príznačnou črtou tejto techniky je, že ok
túvová transpozícia tónov radu je prípust
ná a nehrá teda úlohu, v k torej oktáve (a 
leda aj v ktorom nástroji) sa jednOtlivé tóny 
radu obj avia. Známe je aj tzv. lomenie 
radu (výber niektorých tónov radu pre a
kordický sprievod, ostatné sú v melódii; 
križovanie a kombinácia rôznych podôb ra-

Prezident repttbliky Antonín Novotný 
udelil 9. mája t. r. Státnu cenu Kle
menta Gottwalda Bohušov i Hanákovi, 
sólistovi Slovenského národného di
vadla v Bratislave, ::;a v ytvorenie po
stavy Pŕemysla v Smetanovej Libuši 
ll Mojmíra v Suchoňovom Svätoplu
lwvi. Na snímke Bohuš Hanák v úlohe 
Moj mira 



du a pod.) . Princíp radu môže byť rozšírený 
aj na oblasť ry tmu (tzv. rytmichý rad, kto
rý, samozrejme, nemá inverziu, len račí 
obrat) , na dynamiku a farbu (inštrumentá
ciu), ba aj na oktávové polohy jednotlivých 
Iónov radu. 

Technika dodekafónie má svoje dôsled
ky pre celkový štýl skladby. V oblasti for
my sa prejavuje výhradné použitie radu 
ako uplatnenie ostinátnej myšlienky v dôs
lednom monotematizme, stiera sa rozdiel 
m edzi expozičnou a evolučnou hudbou. V 
oblasti harmónie majú akordy ako výsled
nica súčasného vedenia viacerých linií iba 
lokálny, zvukový význam a nereprezentujú 
funkčný vzťah. Harmónia stráca svoju for
movostavebnú pôsobnosť, akú má v hudbe 
tonálnej. Rytmus sa stáva významným for
motvorn}= elementom, najmä ak sa s ním 
pracuje tiež ako s radom rytmických hod
nôt. 

ll. Vznili. a vývoj dodehafónie. 

Y z nik dodekafónie sa v iaže na roky po 
prvej svetovej vojne (1919-1924). V diele 
Arnolda Schonberga sa kryštalizovala táto 
technika v jeho Klavírnych skladbách op. 23 
(1920- 1923) a v Serenáde op. 24. Prvé 
skutočne dodekafonické dielo je jeho Kla
vírna suita op. 25, ktorá vznikla r . 1924. 
Súčasne so Schonhergom, ba ešte aj pred 
ním, zaoberali sa princípmi dodekaiónie 
Josef Matthias Hauer, J ef Golyšev a Her
bert Eimert. U Schonberga však tento sys
tém nadobudol najkonzekventnejšiu podobu, 
nad,·iazali naň dvaja výrazní predstavitelia 
j eho školy Alban Berg a Anton Webern. 
Sirenie dodekaiónie bolo pred druhou sve
tovou vojnou pomerne lokálne obmedzené, 
no po druhej svetovej vojne prenikla táto 
technika temer do celej západnej Európy. 
Dnes už nereprezentuje najradikálnejšie 
kompozičné smery (ako je seriálna techni
ka, elektronická hudba a i.) a medzi jeho 
predstaviteľov patria napr. B. Blacher, L. 
Dallapiccola, H. Werner Henze, H. Jelinek, 
E. Krenek, n. Liebermann, H. Searle a i. 
Podrobnejšie vy svetlenie rôznych modiiiká-

Lusháčik (Jozef Tháč) a Klárka (Zel/;.a 
Kudelová) v košickej inscenácii Caj
' kovského Luskáčiha 

Foto: Mária Vajdová 

cii dodekafónie u týchto i iných autorov sa 
vymyká z informatívneho zamerania týchto 
riadkov. 

III. Ku hritike dodekafónie 

Estetickým zhodnotením dodekafónie sa v 
našom časopise zaoberal Ján Albrecht v 
článku K estetike dodekafónie a elek tronic
kej hudby (Slovenská hudba, III. roč. č . 1., 
str. 11 a n.). Medzi najzraniteľnejšie strán
ky teórie tejto techniky patrí p roblematic
ký predpoklad, že rozširovanie tonality v 
novšom vývoji európskej hudby vedie ne
vyhnutne k likvidovaniu tonali ty a k nasto
leniu atonality. Len čo sa rad používa aj 
v zmysle vertikálnom, resp. dochádza k lo
meniu radu a ku kombináciám medzi rôz
nymi podobami radu, stávajú sa tieto nové 
vzťahy medzi tónovým materiálom prak
ticky posluchove nepostihnuterné. Napriek 
snahám o atonalitu psychické založenie člo

veka dáva predpoklad na vnímanie V>Zťahov 
medzi zvukovými útvarmi nasledujúcimi za 
sebou, a preto často sám poslucháč impu
tuje skladbe tonálne. cítenie (napr. pri po
čúvaní Husľového koncertu A. Berga). V 
skladbe, komponovanej tou to technikou, hro
zí nebezpečenstvo monotónnosti, čomu sa 
skladatelia vedeli ubrániť väčšinou p orušo
vaním ortodoxného poňatia dodekafónie. 
Túto techniku možno zneužiť zo strany ne
nadaných, pretože umožňuje vznik skladieb 
na celkom mechanickom základe. Arnold 
Schonberg, k torému sa tento systém stal in
tegrálnou súčiastkou umeleckého vyznania, 
sám varoval svojich priateľov pred orto
doxným poňatím tej to techniky. Neustále 
zdôrazr"10val, že tento systém nenahrádza ná
pad, ale len starú organizáciu materiálu. V 
jeho denníku nájdeme takýto zápis: " . .. ale 
hlavnou vecou je predsa len to, či je hud
ba dobrá. Na základe akých princípov sa 
vy tvorí, je otázka druho- alebo treťoradá." 
Jednako len nemožno považovať dodekafó
niu alebo iné systémy za techniky, ktoré by 
nemali už samou svojou podstatou vplyv 
na realizáciu skladieb a podrobnejší gnoze
ologicko-filozofický rozbor svedčí už o sveto
názorovej determinácii skladieb, ktoré na zá
klade takýchto techník vznikajú. Toto je 
najzávažnejší argument proti výčitkám, aby 
sa vraj skladby neodsudzovali apriórne len 
na základe systému alebo techniky. 

Ladislav Burlas 
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MEDZNfK 
VO VÝVOJI 
ČESKOSLOVENSKEJ MUZIKOLÓGIE? 
·------------------:\Iitloktoré podujatie Sväzu českoslo,·en
sk)·ch skladateľov sa pripravovalo tak dlho 
a tak dôkladne ako seminár o metodolo· 
gick)·ch otázkach marxistickej hudobnej ve
dy. Za t•·i roky, ktoré uplynuli od zrodu 
prvej koncepcie tohto seminára, odohral sa 
kus hi stórie nielen našej hudobnej ved y, ale 
celej našej spoločnosti , čo semináru neoby
čajne prospelo. Obroda mm·xistického mys
lenia, atmosfY,ra tvorivého prístupu k zá
kladn)·m otázkam našej vednej disciplíny -
to všetko n ic je len ,·)•sledok t rojročnej prí
praYy, ale priamy dôsledok toho vzostupu, 
ktorý popri ostatn)•ch odvetviach núšho ži
vota i v spoločenských Ycdách prebudil 
:X.:'C. a X..'Xll. sjazd KSSS. 

Ccskoslo,·cnská hudobná Yeda prekonala 
od Fcbruära Ycľmi prudký a zložit ~· y)-voj. 
V podstate spránte zameranie a snaženie 
neobislo sa bez omylov a eh~·b, bez zjed
nodušoYania a miestami aj stagnovania. Kri
ticky posúdiť túto etapu n ie ani tak v par
ciálnych otázkach, ako v lom základnom 
- ako si naša muzikológia osvojila marxis
tickú metodológiu - to bola jedna z hlav
ných úloh seminára. Riešili ju najmä refe
ráty o troch hlavných odvetviach našej hu
dobnej vedy (estetika - dr. Sádecký 
tento príspevok dostali účastníci do rúk už 
pred otvorením seminára; hudobná histó
ria - ·dr. Cerný a hudobná teó ria - dr. 
Risinger) a niektoré diskusné príspevky. Bi
ltmcia, ktorá z nich vyplynula, je vcelku 
pozitívna, hoci by bolo možné polemizovať 
s jednotJivosťami. Ceskoslovenská hudobná 
ved<t dovŕšila tú etapu svojho vývoja, keď 
sa od deklaralívneho príklonu k marxizmu 
stala vedou, dôsledne budujúcou na filozo
fických a metodoloiických princípoch mar
xizmu-leninizmu. Vďaka tomu bolo možné 
orientovať prácu seminára predovšetkým na 
jeho druhú hlavnú úlohu - na ujasnenie 
si nových úloh našej hudobnej vedy a na 
metodorogické predpoklady k ich splneniu. 

K metodologick)rrn otázkam priniesli hlav
né referáty doc. dr. Jiránek a prof. dr. 
Sychru, ktorí otvorili seminár. Jiránek v 
obsiahlom, filozoficky dôkladne fundovanom 
referáte rozoberal predovšetkým možnosti, 
ktoré pre muzikologické analytické báda
nie poskytuje Asafievom po prvý raz for-
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mulo,·aná a našimi muzikológmi (Sychrom, 
J irúnkom) prepracovaná teór.ia intonácie. Je 
nepochybné, ie táto teória si yyžiada ďal
šic O\'Cro, ·anic a prehlbovanie v práci s 
konk•·étnym hudobným m ateriálom (najmä 
historickým, na ·čo upozornili viacerí disku
téri), no v každom prípade sa ukazuje ako 
veľmi podnetný (najmä t)'m, že sa v twm 
sp:íj a hľa disko estetické i teoretické) prí
stup k hud be. Treba však zdôrazniť, že se
minár p roblém teórie intonácie nepostavil 
do svetla v)· lučnosti alebo univerz{tlnej plat
nosti. Sychrov referát upozornil na mnohé 
no,·é metodologické momenty v historic
kom a estetickom bádaní. Za najv)·znam
nejsie, myslím; treba považo,-ať rozpracoYa
nie otázky e.:'l:pcrimen tálnych metód v mo
dernej muzikológi i - ich možnosti i h raníc. 

Tažisko scmin:'t'ra t\·orili plenárne disku
sie i pold•'ío,·á diskusia " sekciách. Zúčast
nili sa na nich početní českí a menej po
i·etní slovenskí diskutéri (slo,·enská dele
gácia na konferencii bola síce pomerne veľ
k:'•, no v diskusii nezavážila toľko, kofko sa 
od nej čakalo - sčasti vinou zlej orgatlÍ
zácic, no najmä preto, že mnohí povolaní 
sa do diskusie neprihlásili). Diskusiu al{o 
celok mozno hodnotiť rôzne - je napríklad 
nepochybné, že nic všetky príspevky mali 
rovnakú úroveň a dôležitosť, väčšina bola 
príliš rozsiahla, niektoré málo konkrétne a 
len málo ich bolo kritických, no bolo by 
chybou nevidieť to rozhodujúce - pocti
vú snahu diskutérov zachytiť celú šírku pro
blematiky súčasnej hudobnej vedy, akcen
tovať hlavné úlohy a nutnosť rozvíjať no
vé metódy a pracovné postupy. Účastník 
seminára, ktorý počúval jeden príspevok 
za d ruh)'m, často nemohol v správnych pro
porciách postrehnúť závažnosť jednotJivých 
zdelení - to bude úloha tých , čo spracujú 
materiál seminára. Vedenie hudobnovedec
kej sekcie čaká však ešte dôležitejšia úloha 
- n a základe priebehu seminára urobiť ana
lýzu terajšieho stavu v jednotlivých oblas
tiach našej hudobnej vedy a na základe 

- tohó poilsilo·vať sa riadiť 'ďalší vývoj našej 
hudobnej vedy. Zdá sa mi totiž, že seminár 
ukázal na zaostávanie niektorých dôležitých 
odvetví našej hudobnej vedy, resp. niekto
r ých jej di~ciplín .' Na prvom mies~ je to 

Zo seminára o mar:ristickei hudobne; vatle 

celú oblasť hudobnej teórie, ktorá ako cc
lok ešte zápasí s pozostatkami " ná ukového" 
chápania tejto oblasti. S hudobnou teóriou 
bezprostredne súvisí aj hudobná psychológia 
a akusti ka, obe prakticky pestované len o
krajove. Aj v oblasti hudobnej estetiky je 
situácia skomplikovaná tým, že v posled
ných rokoch, keď doznelo p rvé štádium 
osvojoYania si marxistickej estetiky, v este
tickom bádaní sa dosť stagnontlo. Diskusia 
na seminári naznačila nové cesty a mož
nosti, no iné, nemenej dôležité, sa nespome
nuli (problém kritérií hodnotenia tvorby). 

Na seminári sa po p rvý raz v takom roz
sahu prejavila aktivita mladej muzikologic
kej generácie. Jej postoj k p roblematike. 
materiálové znalosti a ideové zameranie sved
čia o lom, že práve táto generácia bude 
môcť hrať v novej etape našej hudobnej 
vedy podstatnú, ak nie priamo rozhodujúcu 
úlohu. To však neznamená, že netreba po
č~tať s príslušníkmi staršej generácie - tým 
Viac, že z jej radov pochádzajú vedúce 
osobnosti našej hudobnej vedy. Skôr by si 
bolo treba želať, aby aj táto generácia spo
!uprac?vala na spoločných úlohách s takou 
mtenzllou ako mladí. 

Foto: CTK 

Seminár znamená ukončenie jednej etapy 
vývoja našej hudobnej vedy a začiatok no
vej - ako bude prebiehať túto di'Uhá eta
pa, nemožno ešte dnes prorokova ť. Je však 
nepochybné, že má veľmi dobré výhliadky. 
Svedčí o tom v neposlednom rade atmo
sféra, v akej seminár p rebiehal. Z podujatí, 
ktoré Sväz československých skladateľov v 
posledných rokoch usporiadal, vari ani jed
no nemalo takú činorod(t atmosféru. J e 
pravda, že všetky nevyriešené problémy, 
konflikty a azda aj rozpory seminár nevy
riešil, no každý jeho účastník svojím podie
lom prispel k tomu, že seminár vyznel ako 
prejav jednotnej vôle československej mu
zikológie : zomknúť svoje sily a schopnosti ' 
na spoločných pracovných povinnostiach, 
prekonať izolovanosť, nevraživos( a nedô
veru. A to je nemalý klad a vklad pre bu
dúcnosť. Tento fakt si musel zvlášť výrazne 
uvedomiť najmä ten, čo mal pr.íle-'iitosť zú
častniť sa aj na nedávnej konferencii o 
tvorbe, ktorej chýbala - popri mnohom 
inom - najmä atmosféra živého záujmu 
o aktuálne problémy, ktorým mala byť kon
ferencia venovaná. 

Na seminári veľmi zreteľne vystúpili do 
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popredia aj otázky zabezpečenia podmienok 
pre vzostup našej hudobnej vedy, ktorý sa 
t am tak sľubne črtal. Len zdanlivo ide o 
.otázky čisto organizačné. V prvom rade ide 
.o metódy práce - v hudobnovedeckej sek· 
-cii sväzu (ktorá bude fungovať i za hudob
novedeckú spoločnosť pri akadémii), v spo
lupráci medzi jednotlivými muzikologickými 
pracoviskami, medzi ktorými sme na se
minári po prvý raz mohli privítať i Ústav 
pre hudobnú vedu Ceskoslovenskej akadé
mie vied, i medzi pracovnými kolekúvmi, 
združenými na spoločných úlohách (jednou 
z n ajvýznamnejších bude vypracovanie roz
siahlej práce -o československej hudbe 20. 
storočia) . Ak sa podarí uskutočniť vše~ky 
dobré predsavzatia, podnety a rozhodnutia, 
ktoré na semi nári odzneli, potom bude otáz
nik, ktorým sa doplnil nadpis týchto po
známok o našom seminári, zbytočný. K to-

mu však bude potrebné a j to, aby semi
nár nezostal sólovým podujatím toh to dru
hu. Jeho v mnohom roztrieštený charakter 
vyplynul z toho, že išlo o prvú akciu, kto
rá mala poskytnúť obraz o tom, v akej si
tuácii sa naša hudobná veda nachádza. V 
bud úcnosti bude treba usporadúvať pracov
né semináre o parciálnejších témach a pri 
ich organizovaní využiť skúsenosti, ktoré 
majú v iných vedných odboroch (kolókviá, 
round-table konferencie, včasné vydanie re· 
fcrá tov a pod.). 

Seminár o metodologických otázkach mar
xistickej hudobnej vedy bol veľkou udalos
ťou vo v)'voji našej hudobnej vedy. P ôjde 
teraz o to, čo najvšestranncjšie využiť ka
pitál, k torý sa na Iiom nazhromaždi! a vy
vodiť náležité uzávery z poznatkov, ktoré 
posky tol. lv 

l 
Vysfahovalecké piesne c;J6re5a ~reJáka 

l 
Informácia o novo m d i e l e 

Na v),chodnom Slovensku sa opäť zrodilo 
hudobné dielo, ktoré si zaslúži našu pozor
nosť . Jeho autorom je Jozef Grešák, výclw
doslovenský rodák (nar. 31. XII. 1908 v 
Bardejove) . V poslednom období pomohol 
tomuto autorovi n ajmä Košický rozhlasový 
orchester a Košický komorný orchester pri 
interpretácii niekoľkých jeho diel. Napriek 
tomu však nie sú mnohé Grešákove skladby 
známe našej verejnosti tak, ako by si to 
pri svojej umeleckej úrovni zaslúžili. 

Medzi najznámej šie jeh o diela patria iste 
Balady pre miešaný sbor, ktorými sa vlast
ne oficiálne uviedol medzi p rofesionálnych 
skladateľov, ďalej veľmi úspešný balet " Ra
d úz a Mahuliena", ktorý naštudovala tak
mer pred šiestimi rokmi Státne divadlo v 
Košiciach, dosiaľ verejne nepredvedené, no 
z rozhlasovej nahrávky známe Concer tino 
pre husle a orchester , Suita pre komorný 
orchester, interpretovaná už viackrát na 
koncertoch Košického komorného orchestra, 
Symfónia quasi una fantazia a ďalšie sklad
by, na jmä scénické, skladby pre súbory a 
podobne. Len málokto vie, že Jozef Grešák 
napísal aj tri opery. S prvou z nich, ktorá 
sa volala "Zlatuliena" alebo ,;Príchod Slo-
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vákov ", sa zúčastnil ako dvadsaťročný n'l 
súťaži v P rahe, "druhá opera "Maryša" zo
stala len v skicách a tretia opera "Nepre
budený " je v lastne hotová a čaká len na 
záverečné opravy, najmä v librete. V nie
ktorých svojich predchádzajúcich skladbách 
reagoval skladateľ na aktuálne problémy 
našej súčasnosti alebo nedávnej minulosti. 

P reto ani zvlášť neprekvapilo, že z pera 
Jozefa Grešáka vzišla hudobná skladba, kto
rú vytvoril skladateľ na počesť 40. výro
čia založenia KSC a ktorou reaguje na je
den z najpálčivejších problémov nedávnej 
minulosti - vysťahovalectvo. Sú to "Vysťa
hovalecké piesne", komponované na ľudový 
text v šarišskom dialekte. Pôvodne zapi
sané piesne, sp ievané na "obecnú nôtu" 
zaujali autora svojou spontánnou poetičnos
Cou a rozhodol sa stvárniť ich v umelú 
cyklickú hudobnú formu. Vybraný p redmet 
stvárnenia je sice svojský, no inšpirácia ru
dovým textom v jeho pôvodnej fonne -
dialekte - n ie je prvá. Skladba rozsahom 
neveľká, formou spracovania akési mal6 
oratórium pre soprán, alt, bary ton (resp. 
vyšší bas), mužský sbor a orchester, mi 
presvedčivú hlbku sociálnej myšlienky, ru-

dovú zemitosť a originálnosť celého spra
covania. 
"Vysťahovalecké piesne" sa skladajú zo 

sied mich častí, k toré spolu nedel iteľne sú
visia, nemožno ich teda predvádzať osobit
ne. P rvá časť - Introdukcia je výlučne or
chestrálnou záležitosťou, v k torej sa autor 
zamýšľa nad bezútešným údelom tých, k to
r)'ch b ieda a hlad vyhnali ďaleko za oceán 
z rodného kraja, od rodiny, milej a pria
t eľov. Sirokodychá, dynamicky vypätá me
lódia, dramaúzovaná nepravidelnými úder
mi tympanov, začína odvíjať v kontrapunk
tickom spracovaní klbko deja nasledujúcej 
drámy. Rozsahom malý ú tvar vytvára vý
razný hudobný obraz, ktorý by si svojím 
emočným bohatstvom možno zaslúžil šir
šie rozpracovanie tejto úvodnej in trodukcie. 
Okrem dvoch p rípadov, keď je prechod 
núhly (attaca), spája jednotlivé časti vzlet
ný motív flauty, k torý akoby chcel udržať 
rozprávačskú kontinuitu. Autor rovnako od
porúča recitátora, k torý medzi časťami 
stručne komen tuje dej poéziou. 

Po introdukcii teda nastupuje flautový 
moth- a potom už prvá pieseň, v k torej 
sa mládenec lúči so svojou milou. H udobný 
obraz je stvárnený stručne, no i v tých 
nemnohých taktoch sa skladateľovi podar ilo 
dosiahnuť akousi hudobnou drobnokresbou 
v)-razový kontrast medzi charakterom smut
ného, no odvážneho mládenca a lyricky 
rozncžnenou, no hrdo vzdorovitou dievči
nou. - V dejovom slede ubehlo sedem 
rokov. - V tretej časti sa stretávame ~o 
spevo?' mat~(' azda aj symbolicky "matky 
rodneJ zeme . S nádherným obrazom ľu
dovej poézie sa treba oboznámiť. 

"Za humľíu sos1'ía 
šidzem roki rosia. 
Ty svojej maccri 
na žaľ si virosla. 
Na žaľ, na žaľ preveľiki 
bo on musel pojsc 
do tej Ameriki." 

A. náhle v kontrastnej, rýchlej štvrtej časti 
nas uv~dza s!dadateľ do americkej krčmy, 
kde sedia našt krajania, popíjajú a spievajú 

o svojom tamoj šom živote. V hudbe sa pre
lína slovenská nálada v kon traste s ry t
mickými Iiguráciami dvoch banjí. Sbor spie
va v sekundových intervaloch v~Taznú, tem
peramen tnú pieseň. Ľudový autor vypovedá 
pravdu o sociálnom postaveni veľkej väč
šiny vysťahovalcov stroho, bez príkras. Pre 
poznanie aspoli záver: 

... "Aj kedz v našom kraju 
tak ľudze dumaju, 
že še v tej Americe 
peňeži zhrebaju. 

V tej Americe čežko rob ic treba, 
na štyristo šahy do žemi isc treba. 
Styristo do žemi, šidzemsto popod žcm, 
ňigda tam ňevidno, kedy noc, kedy dzett." 

Opäť flau ta uvádza ly rickú piatu časť v 
k torej mladý vysťahovalec spieva o rodn:om 
kraji, o m ilej, k torú tam zanechal. V šiestej 
časti stvárňuje skladate.f ľudový te..xt, ktorý 
hovorí o rozčarovaní mnohých, ktorí sa 
vracali a vracajú domov rovnako chudobní 
ako vtedy, keď odchádzali. Tažký, akcen
tovaný bodkovaný rytmus, spievané rubato 
napomáhajú žiadaný výraz, ktorý v záve
re prerastá v akési vyrovnanie pri opätov
nom stretnuti s matkou a milou doma. V 
mohutne vygradovanej kratuškej záverečnej 
časti urobil skladateľ výkričník za "Vysťa
ho:valeckými piesňami". Priam varovne vy
zmeva záverečná gradácia sboru: 

Ameriku ši zvandroval. 
Ani cen ta nezgazdoval. 
Ani centa, ani stovku. 

Grcšákovými "Vysťahovaleckými piest'ía
mi" vzniklo dielo v hudbe s dosiaľ nespra
covanou tematikou, účinnou emotívnosťou 
a s pokrokovým spoločenským zacielením. 
Grešákovo dielo nedávno nahral Košický 
rozh lasový orchester so sólistami Státneho 
d ivadla v Košiciach a rozhlasovým sborom. 
V podrobnejšej hudobnej analýze sa naš::~< 
verejnosť lepšie oboznámi s týmto dielom 
v rozhlase. 

Ľubomír Cíi.eT~ 
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BRIT'l"ENOV 

Gfen noct mrj;Oofj· 
NA SCÉNE OPERY SND V BRATISLAVE 

Ceskoslovenská premiéra opery Benjamina · 
Britlena' Seu noci májovej v opere SND 
v Bratislave presvedčivo dokazuje, že sa 
naša opera, pokiaľ ide o uvádzanie súčas
n ých diel, zaradila medzi popredné operné 
scény snáď aj v svetovom meradle. Uvede
nie poslednej Brittenovej opery, ktorú pr
vý raz u viedli v Londý ne pred necel)"llli 
dvoma rokmi (odvtedy v milánskej Scale, 
v H amburgu a v berlínskej Komickej ope
re) , je okrem toho aj dôkazom pohotovosti, 
čo sa týka uvádzania hodnotn)•ch realistic
kých diel súčasnej opernej tvorby na Z:i
pade. 

Bt·itten je dnes najznámejším anglick)·m 
skladateľ om a palrí medzi najúspešnejších 
súčasných sklaé:lateľov vôbec, a to hlavne 
svojou opernou tvorbou. Po skúsenosti ach 
z tvorby svojich de,riat ich predchádzajú
ci.ch -opier mozno vari l\-rdiť, že na zenite 
s,·ojej životnej tvorby siaha po Shakes
pearovi, a to po jeho T).ajpoetickejšej, naj
subtílnejšej hre Sen noci májovej. S akým 
v)·sledkom? Aforisticky by sa to mohlo vari 
vy.jadt·iť tak, 7.e úspešne, ale nie kongeni
álne. 

ecta, s akou pristupo,·al k Shakcspearovi, 
je zrejmá na prvý pohľad z libreta, l<toré 
spracoval sám v spolupráci s tcnoristom 
Petrom Pearsom. Zložitý dej je zjednodu
šcn)• a skrátený s citom a taktom, všetky 
ostatné d ejové momenty zostávajú, zacho
vaný je i samotný duch diela, ba čo viac, 
ponechan)• je aj pôvodný text. Libretá sú 
vôbec jedn)•m z tajomstiev Driuenových ú
spechov. Aj libreto k Snu noci májovej je 
v)·borne urobené. (Do slovenčiny ho pre
ložili pekne a s citom, opierajúc sa o Sha
kespearov preklad Zory J esenskej , Janovic 
a Szclepscén yi.) Niektoré zdanJi,·o trošku 
zdfhavé, sta tické miesta sú popla\né Sha
kespearovi, totiž jeho čarovnej, poetickej rc
či (a Britten dokázal, nakoľko je tá to reč 
aj hudobná!). Totiž práve z t~•ch miest, i 
keď dramatick y nie dôlcžit ~·ch, Dritten ťaží 
pri vytváraní atmosféry diela. 

Sen noci májovej je vokálne koncipovaná 
opera, z tohto hľadiska je to opera v sta
rom zmysle slova: so široký mi vokálnymi 
kantilénami, koloratúrami, d vojspevmi, en-
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scmblami. Inštrumentálna zložka nie je 
st\'árúovaná symfonicky, nemožno vtiak ani 
povedať, že b y orchester iba sprevádzal, ilu
stroval dej. Hlavná funkcia orchestra je vo 
vytváraní ovzdušia, tej špeciálnej atmosféry 
jedinečného Shakespearovho veľdiela, totiž 
jej prcvlúdajúcich čh: tej nekonečne poe
tickej , čaroYncj nálady v lažnej letnej noci, 
toho nežného, láskyplného vciCovania sa do 
života prírody a jej oživenia pcrsonifikova
n ý"llli prírodn)'llli bytos(ami, šantiacimi 
duchmi a škriatkami, ktor)•m pri všetkej 
poetickej krehkosti nech ýbajú ani n(tznaky 
urc:itej tajuplnej démoničnosti. Brillcn sa 
k Shakespearovi blíži nie cez d ramatické 
konflikty, cez psychologickú hfhku charak
terov, ale zo st.rany poeticl•ej atmosféry, 
ktorá je, pra,·da, práve v tejto Shakespearo
\'ej hre určujúcim činiteľom. A p ráve to 
sa mu pouarilo zo Shakespea•·a najlepšie u
chopiL Toto ovzdušie, ten čaron1~· opar, 
ktor)• zahaľuje celý tento príbeh b lúznivej 
letnej noci, v~·tníra Driuen zYuko,·~·mi pro
striedkami. To je jeho najsihH•j<ia stránka, 
ostatné - napr. melodická a hat·monickú in
Ycncia - sú napriek niekoľk~·m vcf mi krás
n ym a zaujímavým miestam v pozadí. 

Britten je majstrom \' umení povedať 
málom ycfa. Použh·a komorn\· orchester 26 
hráčov a niekoľk)•mi taktmi, ·akoby niekoľ
k)-mi úspom~·mi ťahmi štetca Yie priezrai:
n )·mi , nk)·m~·si pastelo\·~·mi zntko, ·)·mi far
bami uokonale vytvoriť O\'Zd ušie, navodiť 
náladu , u,·icsC do situúcie. Y<ľaka tejto ú
spornosti ani pri všetkej nežnej pocličnosti 
a lyričnosti n ikd y neupadú do sentimentál
nych polôh. Jeho huuobn~· jazyk je moder
n )· aj určitou vecnou Čl-Lou, nehovoriac o 
jemnej irónii, ktorej je tiež majstrom. Pre 
tri svety v ShakespearoYcj h re - rozpráv
ko,')·, dvoransko-šľach t ický a rcmesclnícko
fudov \• - našiel Britten indi,·iduálne a vý
stižné ·z,·ukové odlíšenie. SpeYy ducho,- spre
vádzajú násh·oje s vysok)·m znLkom: harfa, 
čelesta, x ylofón. Keď sn. na javisku zjavi 
Puk, ozvú sa v orchestri trúbky a ty mpany. 
Zaľúbencov sprE'vádzajú sláčiky a drevá a 
remeselníkov burleskné tóny fagotu, kontra
basov a hlbok)•ch plechov. Okrem toho sú 
jednotlivé sféry - sféra duchov a sféra ru-

<li - oddelené aj konlrasln)·m Yokúlny m 
o bsadením. P re S\·et ducho, · urči l Britten 
v)• hradne ,·ysoké hlasy : Titania je kolora
túrny part, Oberon je pô,·odne úlohou pre 
- u nús celkom neobvykl~· kon tratenor, pre 
štyroch škriatkov ziada chlapčenské hlasy. 
Puk je hovorená a pantomimickú úloha pre 
chlapca. :\ ajkraj sie tóny našiel Briuen p re 
ovzdušie začarovaného lesa a jeho pôvab
n ýeh, ale aj d émonických obyvateľ o,·. \ -)·
horné sú aj v)·ja,-y remeselníkov. Osobitne 
snnpatick:í• je nám dobrácky, úsmeYn~· tón, 
k torý vyciCujeme z jeho hudby, sprevúdza
júcej "Aténčanov, čo sa živ ia z práce rúk". 
J e to h umor, znbiehajúci do burlesky, ale nic 
karil<atúra. S karikatúrou sa stretúmc až p ri 
diYadelnom predstavení remeselníkov v pred
posl·ednom obraze. Je však príznačné, že sa 
tu Bt·ittenova satira obracia nie p roti reme
selníkom, kto l'i sú predstaviteľmi ľudu v 
jeho opere, a le paroduje taliansku operu 
19. stor. a Yôbec vefkoopernú m aniéru. Je
ho maliciózna, nemilosrdnú hudobná pat·ó
dia je mimoriadne zábavná, je to zrejme aj 
jedno zo zam~·;ľan)·ch v reholn)·ch miest 

opery - iba že 'sa. nám"·zdá, že taliansky 
operný sloh ako.si ··nepatrí do Shal<espearo
v)·clt Atén. Sen noci májovej je snom an
glicl<ého renesančného básnilw o poézii an
tickej mytológie a moderný Angličan Brillen 
sa do toh to poetického sna vžíva s veľkou 
a jemnou ci tlivosťou. Talianska operná pa
ródia narúša slohovú· jednotu jeho hudby, 
je to cudzí element, a čím je vydarenejší, 
t~·m väčšmi podtrhuje, že sem nepatrí. P o 
jeho krikľavých farbách vyznieva návrat tó
nov Oberonovho sveta bled o a bezfarebne. 

Celko,·e je Brittenova nesporne veľmi du
rhapln:'t par titúra Sna noci májovej veľmi 
staros tlivo premyslené a zodpovedne vypra
conmé dielo majslra, ktorý je skúseným 
skladateľom a \r)•born)•m divadeh1íkom a 
uplatnil v iíom najlepšie stránky svojho ta
lentu: poetičnosť, humor, zdržanlivosť výra
zu, li lorá je zárukou neprekročenia lu·aníc 
dobrého vkusu a ušľachtilého tónu a last 
not lenst zmysel pre divadelnosť. ii'ajdomi
nnnt nej šou kvalitou tejto partitú ry je v irtu
ózna komorná inštrumentácia v službách 
po<'tickej maľby ovzdušia. Ale aj v Lema-

G. Zelene% A. Baránek, S. Gabriš, V. Nau::.ovský, J. Oniščenho a S. Beňačka v úlohe 
remeselní/wv Foto: A. Smotl:\k 

143 



A. 1\falachovshý (Té::eus) a T. Masariková 
(Hypolita) Foto: A. Smotlák 

tickej práci sa vyskytujú duchaplné nápa
dy, napr. spoločná téma - pravda, charak
teristicky, hlavne rytmicky obme.ľíovaná -
pre štyroch milencov, ktorá i pri začarova
nom zmámeni zmyslov a náhlych citových 
zvratoch ubezpečuje o pevnom citovom zá
klade pravej lásky. Stvorspev hádky zaľú
bencov j e vôbec jedným z najlepšieh miest 
opery. Co sa týka zhudohnenia Shakespea
rovej dikcie, túto zaiste nie ľahkú úlohu 
zvládol Britten s takou suverénnosťou, že 
to, čo by sa mohlo stať najväčším úskalim 
a prekážkou úspechu, je práve jednou z 
jeho podstatných príčin: ten prekrásny, bo
hatý, i pri určitej archaickej zložitosti vnú
torne taký logický básnický jazyk poskytu
je jeden z h lavných zážitkov a pôžitkov pri 
počúvani opery. Ako sme povedali už na za
čiatku, Britten zaiste nie je hudobn)'m dra
m atikom kongeniálnym so Shakespearovým 
dramatickým géniom. J eho zhudobneniu 
chýba veľkosť hudobnej charakterizácie po
mocou vnútorn)rch, najvlastnejších hudob
ných prostriedkov. Zdá sa však , že si túto 
úlohu ani nekladie, jeho cieľom holo tlmočiť 
poetickú atmosféru pôvodného textu predo-
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všetkým virtuóznou zvukovosťou, ktorá je 
v tejto hre podstatnejšia ako dej a charak
tery. Je to nesporne vydarené dielo, ktoré 
má predpoklady pre trvalý úspech. 

Tak isto jeho bratislavské naštudovanie 
možno označiť za úspech. Zaslúžila sa oň 
predovšetkým réžia Miroslava Fišera. Je
ho režijná p ráca v tej to opere zna
mená ďalší krok na ceste k realistickému 
hudobnému divadlu. Tri výrazové polohy : 
rozprávkovú, dvornú a fudovú, odlíšil aj on 
veľmi výrazne. Navonok majú rozdiel sve
tov a úrovní symbolizovať rô7.ne tvary a 
veľkosti m esiaca, ktorý svieti na začarovaný 
háj. Tento sám osebe nie zlý nápad nás 
mýlil však t}-m, že to bol raz ubúdajúci, 
raz dorastajúci mesiac - a to v tú istú noc! 
J e to zbytočná pedantéria dať sa m~·liť 
takýmito maličkosťami, alebo požiadavka 
logičnosti i v symbolike?! Najlepšie mu vy
šla práca na úrovni fudovej. V protiklade 
napr. k jeho réžii Orffovej :\lúdrej ženy 
nedal sa už zviesť k naturalizmom, ale 
zostáva i pri burlcsknom rozohrávani v 
hraniciach dobrého vkusu. Veľmi pekne ~a 
mu podarilo zvýrazniť ušľachtilosť dYor
ného sveta, ktorá vyviera z pravosti a u
šľachtilosti citov, ktorú mu prisudzuje Sha
kespeare a v jeho stopách aj Britten. Tu 
treba najmä zdôrazniť jemnú pohybovú šty
lizáciu. Najmenej nás uspokojilo poňatie 
Oberonovho sveta. Sklamalo nás celkové po
ňatie ducha tejto sféry, ktorá sa podávala ako 
ilylická rozprávka. Aj kostýmy Zbyiíka Ko
láta a R. Mikulovej, veľmi pekné pre Atén
čanov oboch tried, v tej to rozprávkovej 
.sfére nesplnili naše očakávania. V takých to 
kostýmoch by sa mohol hrať Sen n oci svä
tojánskej s Mendelssohnovou scénickou hud
bou. Oberon a Titania holi kostýmovaní ako 
sladkasto-romantické rozprávkové by tosti. A 
zatiaľ v Brittenovej hudbe je veľmi zreteľ
ná určitá tvrdosť , určitý démonický podtón. 
Veď Oberon a Titania sú rozmarní duchovia, 
ktorí pri všetkej krehkej poetičnosti majú v 
sebe aj čosi pre ľudi príšerné, <:osi, čo na
háiía husiu kožu. Túto latentnú a všadeprí
tomnú démoničnosť , ktorú Britten premietol 
cez zvukovú fantáziu moderného skladateľa, 
človeka veku techniky, veku atómov, ncvy
stihol z autorov p redstavenia ani jeden (jedi
ne v šanteni 4 škriatkov, hlavne u herecky 
a pohybove výbornej Moli, boli akési ná
znaky tejto črty). Ešte ku kostýmom: prečo 
sa naši autori kostýmov poväčšine ešte stále 
viažu na akúsi uniformitu? Aj v tejto opere 
boli predstavitelia všetkých troch svetov ob
lečení v podstate do uniforiem, líšiacich sn je
dine farbami, aj Lo nie vždy. Najväčšmi to 
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zaráža práve vo svete duchov. Tu všetci mali 
rovnaké triká, rovnaké priesvitné pláštik")' 
alebo plášte, rozmarný kobold Puk, práve 
tak ako štvorica škriatkov atď. A pritom 
aké nepreberné bohat.stvo pre rozohrávanie 
tvorivej výtvarnej fantázie mohlo poskytnúť 
vym)•šľanie podôb rôznych personifikova
ných prírodných by tostí. Tu zostala nevy
užitá jedna zriedkavo prajná priležitosť! -
Výlučne lyricko-rozprávková koncepcia sve
ta duchov, škriatkov a vil sa odráža, samo
zrejme, v režisérovej práci s hercami. Mart
voľtov dobrácky, nemotorný Oberon nezod
povedá našej predstave o •kráľovi duchov 
a odvolávajúc sa na Brittenovu hudbu, trú
fame si tvrdiť, že nevyhovuje an i predstave 
skladateľovej (i keď pripúšťame, že si na 
bratislavskej scéne ťažko vieme predstaviť 
kontratenora-falzetistu). Dalšia výhrada sa tý
ka obsadenia štyroch škriatkovŠ ktorých hra
jú talentované poslucháčky V MU Stambe
rovú, Rojková, Vlková, Czihalová. Tu sa na
zdíl\·ame, že sa išlo cestou ľahšieho odporu. 
P reco hľadať vhodné chlapčenské hlasy, 
prečo sa t rápiť s deťmi, keď sa to dá zveriť 
mlad)·m speváčkam? To je však dvojitý 
priestupok. Jednak proti slohovosti diela, 
lebo skladateľ, ako sme už povedali, odlíšil 
s,·et duchov vysoko položen}"IDi hlasmi. Keď 
je Oberon barytón a škriatkovia sú ženské 
hlasy, niet slohového rozdielu m edzi nimi 
a ľuďmi. (V t)·chto veciach vládne neoby
čajná citlivosť vo východných hudobn)·ch 
kultúrach, napr. v čínskej, japonskej opere 
a pod. Tam by sa nemohlo s tať, že by duch, 
démon, boh spieval rovnakým hlasom ako 
ľudia.) No ďalej je to priestupok proti obe
censtvu, a to predovšebkým proti ná;mu 
novému obecenstvu, ktoré ešte nie je ko
vané v rutine opernej konvencie a žiada aj 
od opernej scény realizmus. Lebo iste to je 
nie veľkú pedantéria pozastaviť sa nad tým, 
že Klbko oslovuje dievčatká v priEehavých 
tri kách, ktoré dávajú vyniknúť každému za
obleniu ich mladých tiel, "i\lilosťpán" a 
" l\lusjé"! Takéto a podobné veci živia tie 
rôzne posmešné úškrny medzi ľuďmi ako 
napr., že v opere je všetko možné a pod. 
Preto sa nazdávame, že ak filmoví režiséri 
môžu hľadať svojich predstaviteľov často 
medzi stovkami adeptov, ak namáhavo pra
cujú s laikmi a deťmi, azda by to nebolo 
také nemožné (v záujme veci!) ani v opere. 

Scéna Zbyľ1ka Koláŕa, pozostávajúca z 
niekoľk~·ch asymetricky umiestnených, zria
sených a vypätých závesov, je vkusná a 
svojou jednoduchosťou účinná: Počíta sa, 
pravda, s premietaním a so svetlami. V 
tomlo predstavení sa aj táto toľko kritizo
vaná zložka nášho hudobného divadla uplat-

A. Svobodova (Titania), J. Martvoň (Oberon) 
a Pul-> (P. Gábor) v Brittenovom Sne noci 
májovej Foto: A. Smotlák 

HUJC veľmi pekne a decentne a významne 
prisp ieva k vytváraniu potrebného ovzdu
šia. Pravda, aj tu je ladené prevažne všetko 
do nevin nej idy lickej núlady. Co sa t)·ka 
osvetlenia, toto predstavenie dokázalo, koľ
ko sn dá urobiť, aké krásne efekty sa dajú 
vyvolať aj s obmedzenými možnosťami za
staralého osvetľovacieho parku bratislavské
ho SND. 

:Na úspechu predstavenia sa podiel aj ú, 
samozrejme, a j orchester a speváci. Orches
ter ·pod citlivým vedením Tibora Frešu zá
pasí o slohové uchopenie tejto novej hudby, 
ale aj o čistotu a presnosť v priehľadnej, 
zväčša akoby pavučinovo krehkej inštrumen
tácii. Co sa t)•ka spevácko-hereck)·ch výko
nov, krásne je zladená štvorica zaľúbencov 
Hazuchová-Papp, Peľíašková-Hanúk. Styri 
kvalitné, technicky suverénne ovládané hh 
sy, štyri disciplinované, čisté herecké v)·
kony. Osobitne treba vyzdvihnúť čistú ar
tikuláciu dr. Pappa, lttorému rozumieť 
každé slovo, čo je pri Shakespearovom 
texte mimoriadne dôležité. K tej to štvorici 
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sa ·ako rovnocenní partneri družia Mala- , 
chovský a dr. Masariková ako Tézeus a 
Hypolita. - Tak isto vy rovnaný celok tvorí 
skupinka remeselníkov: Zelenay (ktorý al
ternuje s Hadrabom), Baránek, Be1'íačka, 
Gábriš, Nouzovsk)' a Oniščenko. Zelenay 
ako Klbko strhuje svojím osvedčen)-m ko
mediantstvom, ale ani Hadraba sa nedá za
hanbiť. Baránek je priam jedinečný ako 
Tisbe. A vôbec všetci svojimi individuábe 
odlišn)·mi charaktermi a dokonalou sú
hrou, zdravým živelným komediantstvom, 
kroteným mierou a vkusom, podali výkon, 
ktorý iste nadlho utkvie v pamäti obecen
stva. - Vo s,·ete duchov je to už nie 
také jednoznačné. Martvoň, ktorý je podfa 
nášho presvedčenia zle obsadený a nadto 
ešte aj zle oblečený (v tesnom triku s vla
júcim hodvábnym plášťom) - ako bodr)' , 
dobre živený Oberon, robí, čo môže (o. i. a j 
krásne artikuluje). Svobodová ako Titania 
vy hovela iba jednej stránke Titaniinej osob
nosti: j ej ženskému pôvabu. Nie je však 
dosť kráľovská. Titania je predsa kráľovnou 
noci a jej my tologický rodokmeň siaha až 
k pyšnej, panensky neprístupnej Ar temide ! 

Co sa týka jej hlasového výkonu, rozhodne 
treba zaznamenať vývoj, tento vývoj však, 
dúfame, ešte nie je zakončený. Svobodová 
ešte nedosiahla všetko, čo je v jej m ožnos
tiach, no je nádej, že nám z nej vyrastie lw 
loratúrna speváčka pekného formátu. - Ako 
Puka sme videli sympatického, pohybliYého 
a tvárneho Kopasza a. h. a P. Gábora. 

Choreografia J. Zajka nevybočovala z kon
venčného rámca. Ešte poznámku k stiahnutiu 
prvých dYoch dejstieY. J e Lo dobre m ysle
né a po stránke obsahovej nemožno mať 
proti tomu námietky. Nočné blúznenia sa 
odohrávajú v jed nom prúde, triezve ráno 
nastane až po p restávke. Dá sa však proti 
tomu namietať z hľadiska apereepčncj schop
nosti a únavy poslucháčov. Myslime, že má
lokto je schopn)· sledovať náročné operné 
predstavenie hodinu a tri štv rte s rovnako 
bdelou pozornosťou. 

Brittenov Sen noci májovej patrí nespor
ne medzi najúspešnejšie naštudovania tejto 
sezóny. Dúfajme, že toto predstavenie p •·i
lúka do divadla aj tú čas( obecenstva, ktorá 
sa '" poslednom čase opere vyh)·ba. 

Viera Sedivá 

Čajkovského LUSKÁČIK 
Cajkovského balety patria ešte vždy k 

repertoúrov)·m dielam baletn~·ch súborov na
šich di,·adiel. ='la; tudovaní m .. Luskáčika" ma
jú v Státnom divadle v Koši~iach vedľa sta•·
šej inscenácie " Labuticho jazera " v svojom 
repertoári teda už dYa z n ich. Pozrime sa 
teraz aspoň krátko, akú umeleckú prácu odo
vzdali na premiérach 31. ma rca a 1. apríla 
l. r . svojmu publiku. 

HozprávkoYé libreto je naplnené úsmc,·
n )·mi m yšlienkami sveta detí, vtipom ich 
hra,·cj ncposcdnosti, vysnívan )·mi túžbami a 
ideálmi o dosiaľ tajomsLYom zahalenom bu
dúcom živote, videnom rojčivými očami blíz
kej rozprúvky. Táto m ožno nic celkom pres
ná charakteristika libreta bola asi východis
kov)·m po•i atím, zámerom pri stvárňovaní re
žijnom a choreografickom, ako na nás za
pôsobilo v svojej výslednej koncepcii. Azda 
práve preto sa rozprávkový svet nejavi pri 
tejto inscenácii ako samoúčelu)·, ale len ako 
istá forma pretlmočenia reálnych myšlienok 
a predstáv sveta detí . Takáto je nepochybne 
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aj skladateľova koncepcia, dôkazom čoho je 
,nám práve hudba baletu. Preto sa podarila 
taká pôsobivá réžia i choreografia (Stanjslav 
Remar) , že práve túto má prcvnžný podiel 
na úspechu premiérových predstavení. V 
jednotnej, účinnej koncepcii s réžiou a cho
reografiou stojí aj prúca vý tvarníka Ladislava 
Sestinu a kost)'my Stanislava H.cmara. (Tu 
sa však treba zastaviť aspotí dvoma vetami. 
P•·cčo neboli premeny jcdnotliv)rch obrazov 
posunom závesov najmii na ho•·izonte dô
kladnej šie teclmicky pripravené a zladené? 
Koľko tu bolo zbytočn)·ch rušiv)·ch momen
tov!) 

Pr i kritickom pohľade na obsadenie hlav
n),ch úloh obidvoch premiér - princa Lus
káčika a Klárky (J. Zilák, Z. lGeinová -
.T. Tkáč, Z. Kúdclová) je obťažné vyjadri( 
sa jednoznačne, ktorá z týchto d voch dvojíc 
sa zhostila svojej úlohy lepšie. Napríklad 
výkon Z. Kleinovej príjemne prekvapil po 
technickej i výrazovej stránke. Napriek to
mu však druhá dvojica (J. Tkáč a Kúde-

\ 

j \'Jll G ~~O~~ NA VŠMU 

V malej sále R ed uty predstavilo sa v dňoch 
7. a 17. apríla 1962 bratislavskému obe
censtvu operné štúdio VSMU uvedením 
Thomasovej opery Mignon. Premiéra .\lig
na n bola súčasťou absolven tsk )·ch vystúpe
ní dvoch tohoročn),ch adeptov speváckeho 
umenia: Otílie Hagarovej (triedny prof. J . 
Blaho) a Vojtecha Schrenkela (triedny prof. 
I. Godin) . Obaja menovaní vy tvorili titul né 
postavy. Naše hodnotenie sa opiera o pn·ú 
reprízu ( 17. apríla) . 

Thomasova ?vfignon patrí bezpochyby me
dzi reprezentačné diela francúzskej oper~ 
lyrique, ktorej ďalšími čelnými predstaVl
tcfmi boli Ch. Gounod a J. :\Iasscnct. Opera 
lyrique začala sa vyvíjať v poslednej tretine 
19. st. ako reakcia proti francúzskej "veľ
kej opere" i "opere comiq ue", hoci v sebe 
syn tetizuje mnohé , '),doby tky oboch sme-

v Košiciach 
)od ) vyhoYeli v iac pred stavún~ o ba.J.~tno~ 
st,·úrncní t)·chto postáv a boh techmcky 1 

v<·•·azove predsa len tdrncjsí a presYedči 
Y~jš í. .\leclzi najlepšie patrila nesporne i 
Alica Hoppeová v úlohách ~Iai:ky a víly 
Dražé. S uznaním sa treba vyjadriť aj o 
prcd staYi l eľoch a predstavitcľkách osta tných 
úloh. V početne pomerne malom baletnom 
súbore sa museli mnolú vyrovna( s t)·mto 
prcdstaYením n ielen umelecky, ale aj kon
d ične, nakoľko boli v niektorých prípadoch 
obsadení dvoj- až trojnásobne. 

u ž je a j nepríjemné písať o hudobnom 
naštudovaní (B. Velat) , že nebolo na úrovni 
v)rsledkov, aké sa dosiahli na scéne. Nie je 
však možné an i v tomto p rípade yyjadriť sa 
o hudobnom naštudovaní jednoznačne priaz
nivo, i keď by to bolo pre pisateľa v kaž
dom p.-ípade príjemnejšie. Pri d ruhej p re
miére síce striasol zo seba orchester už dosť 
tých nepríjemných, tomuto di elu celkom 
.cudzích nánosov, no nemohol oprášiť zo 
svojho výkonu to, čo nebolo v plnej dôklad-

roY. Nevábia ju vcfké spoločenské problé
my a udalosti súčasnej doby. Zaujíma sa skôr 
o jednoduchých priemerných ľudí so snahou 
o hlbšie psychologické vyk reslenie ich Ynú
torného života. Títo operní hrdinovia trpia 
tragickým romantickým svetabôfom, zmie
tajú sa v osídlach lásky, vášní, smútku, ne
p lodného snívania, ale nájdeme tu aj veľa 
dobrodružných a humorných scén. 

Všetk y charakteristické znaky opery ly
rique možno nájsť i v Thomaso,·ej opere 
Mignon. J ej námetom je slávny denníkový 
román vV. Goetheho : Putovanie Wilhelnta 
i\Ieisrera. Thomasovi libretisti .?II. ~rré a 
.J. Barbier, Yyberúc niekof ko častí, zostavili 
lyrické libreto, ktorého základom je zn~ma 
picsCJ·l " Ci poznáš ten kraj , kde kVltnú 
citróny". Libretisti najpodsta tnejšie zasiahli 
do postavy '"· ::\Icistera. Namiesto kritika a 

nosti a p recíznosti prip ravené. A práve dô
kl adnosť a precíznosť sú predsa ú kladom 
serióznosti p ri práci Y hudobnom umení. 
.\. tu doYofte len trocha zamyslenia. Pri 
YŠetkej úcte k prúc:i tohto telesa nie je mož
né chápať ani nic priemerný v)·kon osamo
tene, bez prihliadnutia na zložité sú,·islosti, 
ťažkosti a problémy, kto r),mi v poslednom 
období JWcch:\dza cel)· operu)· súbor. J e tak 
isto zbytočné nabádať ho, aby ncustupoval 
z dobyt~·ch pozícií, lebo z n ich už ustúpil. 
\" tejto situácii je práve tak nesprávne vy
cílať tie to nedostatky jednotlivcom, lebo ich 
nezapríči nili iba jedno tli,·ci. Opera Státneho 
divad la y Košiciach n ie je prYou a.ni jedinou 
operou, ktorá prežÍ\·a prechodnú krízu. Pri
šiel však najvyšší čas, keď treba prestať ho
YOriť a ohovárať, keď je nanajv)·š pott·ebné 
podať pomocnú ruku. ='lajprv však treba 
nájsť odvahu pozrieť pravde do očí, nečičí
kať sa plan)·mi ilúziami relatívnej , krajovej 
umeleckej kvality. N ech sa budúca sezóna 
stane rokom prelomu v celej šírke proble
matiky aj v opernom súbore SD v Košiciach . 
Radosť z úspechu potom nebude iba na stra
ne hudobnej kritiky, ale hlavne u divadel
ného publika - pracujúcich východného 
Slovenska. Ľubomír Cízel> 
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g_Iosátora spoločnosti a spoločenského po
n adku v duchu Goetheho urobili z Meistera 
neškodného ly rického hrdinu. Opera sa na 
rozdiel od románu končí šťastným happy
endom, čím sa značne oslabuje jej celkové 
vyznenie. 

Thomasova hudba je adekvátna lyrickému 
te..-.:tu . Oplýva melodickou invenčnosťou (i 
keď nie vždy originálnou) a eleganciou najmä 
v lyrických pasážach. V koloratúrnych á
ri_ách cítiť vplyv talianskej opernej melo
d•ky. Mnohé miesta sú vypočítané iba na 
efekt (známa polonéza Filiny). 

Napriek výhradám proti dnešnému uvá
d zaniu opery lyrique treba priznať, že pre
mié.-a Mignon znamená určité spestrenie 
bratislavského operného repertoáru. Neže
láme si robiť z francúzskych skladateľov 19. 
st., najmä predstaviteľov opery lyrique, ne
jaký vedom)' program, no ide o to, aby 
opernému poslucháčovi bola daná možnosť 
získať ucelený obraz o vývoji svetovej ope
ry, významným článkom ktorej je i opera 
lyriquc. V Bratislave sme okrem Fausta a 
~Iargaréty nič podobného nevideli už 20 
roko,-. 

V týchlo súvislostiach je nám m ·edenie 
}fignon na VSMU sympatické, hoci tiež nic 
je bezproblematické. Zdá sa nám totiž. že 
obaja tohoročni absolventi si z bohatej · ga
lérie opern)·ch postáv nevybrali práve im 
najvyhovujúcejšie postavy, na ktorých by 
mohli najlepšie demonštrovať svoje schop
nosti. 

Tradičným režisérom operných predsta
vení na VSMU sa stal M. Fischer. Tento
raz však zostal režisér veľa dlžný svojej 
povesti. Fischerova réžia sa uberala vyšlia
panými, osvedčenými cestami. Chýbalo nám 
nápaditejšie rozohratie javiskového pries
toru, slabá bola i práca s hercami. Títo pôso
bili dojmom, akoby boli ponechaní sami 
na seba. Vzťah Mignon a ~Ieistera, ktor)' 
mal byť dominantou predstavenia, nebol 
dostatočne zvýraznený, niektoré postavy, ako 
napr. Laertcs, ale i Lothario, boli vinou ré
žie, ako aj libreta samého, veľmi neurčité. 
Na ospravedlnenie režiséra máme však váž
ny arg ument. 'Tažko totiž žiadať od reži
séra, ktorý súčasne pracoval na omnoho 
závažnejšej inscenácii v S:\fD, zodpoved
nejší prístup k réžii na VSMU. Skoda, takto 
predstavenie zostalo ozaj iba školsk)rm pred
stavením. 

Vari_ najboľavcjšou stránkou celého pred
stavema bola herecká i rečová stránka tak
mer všetkých účinkujúcich. Prečo pohyb na 
javisku bol taký neistý, váhavý? Prečo slov-
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né dialógy vyznievali tak neprirodzene? 
(Najmä tu sa ukázalo, že dramaturgick-)rrn 
výberom Mignon boli účinkujúci postavení 
pred ďalšiu znťažkávaj úcu skúšku!) .t'fliesta
mi to vzbudzovalo až "ochotnícky" dojem. 
Azda priveľké zameranie sa na speváck--y 
výkon? 

Zato spevácka stránka predstavenia pôso
bila oveľa priaznivcjším dojmom. Tu všetci 
účinkujúci preukázali bezpečnú hlasovú tech
niku a dobré narábanie s hlasovým Ion
dom. Vojtech Schrenkel aj napriek vrode
ným dispozíciám, ktoré ho už vopred pred
určujú na úlohy talianskeho repertoá ru, do
pracoYal sa k veľmi vyspelej hlasovej kul
túre. Po speváckej stránke úlohu bezpečne 
zvládol. Skoda, že herecká stránka bola o
mnoho slabšia. Zdalo sa nám, že sa mu ne
podarilo plne stotožniť s postavou. Preto 
v jeho poňaL! vyznieva Meistcr často ako 
figúra. Otília l-Iagarová ako Mignon dispo
nuje v)·borným hlasovým fondom. Má veľ
mi príjemný, sýty hlas tmavšieho zafarbe
nia. P ri vykreslení postavy dosiahla pre
svedčivý výraz. Vedela sa plne vcítiť do 
duševných protikladov Mignon. To jej do
pomohlo k tomu, že svoju posta,·u mohla 
vnútorne bohato diferencovať. Po hereckej 
s tránke nevydržala so silami až do konca 
predstavenia. Príjemným prekvapením bol 
v)·kon L. Poppovej v úlohe Filiny. Suverén
n~= sp~sobo"!- zvládla najťažší part opery. 
UpozormJa naJmä ľahkým tvorením tónu a 
bezpečným pohybovaním sa vo výškach. 
Známu polonézu zvládla vynikajúcim spô
sobom. Dalšou prednosťou Poppovej je bez
pcčnf P?hyb a kultúra reči. K tomuto úspe
chu JeJ ISte dopomohol fakt, že už viackrát 
mala možnosť vyskúšať svoje herecké i spe
vácke schopnosti priamo na javisku. 'ľažkú 
pozíciu mali F. Livora ako Laertes a J . 
Hrubant ako Lothario. Vinou libreta sú ich 
postavy dosť neživotné a nejasné. Po hla
~~vej.., ~tránke zvládli svoje úlohy uspoko
JIVo. Z1adalo by sa iba viičšie psychologické 
vrKresJ~~~ ich postáv a väčšia Výrazová 
d•ferenCiacm hlasu. Hrubant-ovi ako Lotha
riov-:i. nevyšiel návrat stratenej pamäti na 
konc• opery dosť presvedčivo. Od sbom 
by sa žiadalo viac dramatičnosti, presnosti 
a_ väčš~j sústredenosti. Po výtvarnej stránke 
aJ napr1ek obmedzeným možnostiam bolo tre
ba dej viac lokalizovať. Scéna bola málo 
ex-pres! vna. 

Ako v minulosti, i teraz predstavenie 
sprevádzal orchester zložený z členov SND. 
C~~m~ si oc~otu orchestra S~D seolupôso
b•t pr• opernych predstaveniach VSMU, no 
nazdávame sa, že tento jav nemôže byt 
trvalým riešením. Prax je totiž taká, že sa 

Koncerty Slovenskej fílharmóníe 
Počas zájazdu nášho orchestra v NSR 

hosťovala na pódiu SF 29. a 30. marca 
Státna fiU1armónia, laureát štátnej ceny Kle
menta Gottwalda z Brna. 

Na programe hosťujúceho telesa popri 
kvalite výkonu a dobrej pripravenosti or· 
-chestra nás zaujal, čo zvlášť vyzdvihujeme, 
mladý, n adaný dirigent Martin Turnovský. 
Okrem toho príjemne prekvapilo, že na pro· 
grame koncertu odznelo dielo pomerne mla
dého skladateľa Blatného. Táto skutočnosť 
núti nás zamyslieť sa a odporúčať podobný 
postup pri hosťovaniach v dramaturgickom 
pláne nášho orchestra. 

Martin Turnovský prekvapil vyspelou di
rigentskou technikou. J eho gestá sú zväčša 
výstižné a presné, po estetickej stránke väč
šinou ladné. Na svoj vek ukázal Turnovsk)· 
schopnosť vyhmatnúť zo ,skladby jej vý
razové jadro. Iba občas (a n akrátko) býval 
<lirigent v gestách i vo výraze príliš pale
tiek)·, čo však možno ospravedlniť jeho mla
<(losťou. Turnovského prístup k dielu je re
úlny, zdrav)•, neprešpekulovan)' a je záru
kou, že umelec bude rásť a vyvíjať sa podľa 
svojich vlastných zákonov vo vyhranenú 
-dirigentskú osobnosť. 

Úvodný "Koncert pre komorný orches
t er" od mladého brnenského skladateľa Pav
la Blatného zaujal originálnym riešením par
titúry (v každej časti exponuje in)' koncer
t antný nástroj), zmyslom pre zvuk a vý
stavbou n iektorých plôch. Formálne riešenie 
"3. časti (meditácia s passacagliou) vyznelo 
však skôr ako prešpekulovaná konštrukcia, 
a nie ako presvcdčivá hudba. Ako celok 
pôsobil koncert zase ncjednotnosťou a neu-

stálenosťou hudobno-v)Tazových prostried
kov pendlujúcich m edzi viacerými štýlový
mi obdobiami. 

IV. symfónia Bohuslava Martinu bola voči 
Blatného koncertu v určitom smere pria
mym protikladom vďaka m otivickej kon
tinuite jednotlivých častí v rámci celku, i 
keď posledné dve časti sú v porovnaní s 
prvou polovicou symfónie predsa len výra
zove odlišné. V porovnaní s III. klavírnym 
koncertom Bohuslava Martinu , ktorý odznel 
na pódiu SF o 2 týždne neskoršie, je for
málne riešenie symfónie originálnejšie, šťast
nejšie a št)'l v rámci celku homogénnejsi, 
celi stvejší. 

Sólistom večera bol pomerne mladý pia
ni-sta Ivan Moravec, ktorý skvele zvládol 
úskalia Beethovenovho IV. klavírneho kon
certu. Moravcova technika je obdivuhodne 
vybrúsenú, spoľahlivá, má lesk i v jemnej
ších r egistroch a sýtu plnosť v bravúrnych 
vrcholoch. Z jeho podania vyžaruje pre· 
svedčivosť a logika koncepcie, ako výsle
dok mravenčej práce s vycizelovanírn de
tailov i s výstavbou celku. K najväčším zá
žitkom patrilo i\Ioravcovo podanie strednej 
časti. V pomalých úsekoch má J\Ioravec vo
pred premyslený nielen každý tón a n a mi
ligram odváženú jeho dynamiku, ale i na 
desatinu sekundy odmeraný každý časový 
interval od j edného tónu k druhému, a to 
tak, aby si to poslucháč neuvedomoval a 
vnímal túto úctu vzbudzujúcu prácu cen
trálneho nervového systému ako hudobný 
tok s hlbokým emocionálnym účinkom, ako 
melódiu nabitú bohatstvom fantázie a in
špirácie. I keď by azda niekto mohol pou
kázať, že toľko fantázie Beethoven azda ani --------------narýchlo zostaví z dobrovoľníkov orchester, 

urobí sa pár skúšok a hrá sa! 'Tažko teda 
'l.iadať od orchestra prepracovanejšie výko
ny, o štýlovej interpretácii ani nehovoriac. 
VSl\lU spolu so Státnym konzervatóriom by 
sa malo postarať o vybudovanie vlastného 
orchestra, ktorý by s polupôsobil pri podob
ných príležitostiach. Tohoročnú Mignon na
študoval L. Holoubek, dirigent SND, spolu 
so svojím asistentom Ladislavom Matejkom, 
ktorý dirigovaním prvej reprízy absolvoval 
(trieda prof. Ľ. Rajtra). Keďže išlo o absol
ventskú prácu, mal mať hudobné naštudo
vanie v rukách sám absolvujúci L. Matejka. 

Takto si nemožno urobiť presný obraz o 
kvalitách dirigenta. Z predvedeného v)'konu 
však možno usúdiť, že Matejka pozná parti
túru bezpečne. Predstavenie oddirigoval 
veľmi spoľahlivo -a solídne. 
Opäť sa potvrdilo, že na VSMU vyrasta

jú veľmi dobrí speváci. Pravda, dnes, keď 
taliansky a podobný repertoár , založený 
výslovne na speváckej v irutozite, je na 
ústupe a do popredia sa dostáva repertoár 
reprezentovaný dielami so silným drama
tickým dejom, bude potrebné osvojif si i 
veľké herecké majstrovstvo. 

Alfréd Gabauer 
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neznesie, kľud a nepatrné, premyslené a"O
gieké v lnenie vyvracia každú pochybnost 

Oproti poslednému vystúpeniu Ivana Mo
ravca so SF treba l>onštatovať úctyhodný 
krok , .o vývoji umelca, ktorý nám t)'mto 
výkonom dokázal, že už prekročil prah mla
dosti a nastúpil na cestu umeleckej zrelosti. 

Piesňový recital 

úSPES:\E YYSTCPEXTE ~ILADEHO 
H USLISTU S OHCIIESTRmr SF 

~ .................. . 

Po návrate z úspešného zájazdu po XSR 
počuli sme pri príležitosti osláv 17. Yýroč.ia 
oslobodenia Bra tislavy Sovietskou armádou 
5. a 6. opríla reprízu programu, ktor)· od
znel sčos ti už v rámci obonentnvch cvklov 
j)re závody. • • 

Samostatný piesiíov)' večer dr. Tatj any 
~Iasariko,·ej diía 24. apríla 1962 pote5il 
preto, že je žtinrom, s ktorým sme sa do
teraz takmer nestretali, iba ak na škol
sk.)·ch absolventsk.)·ch koncertoch alebo pri
spením zahran ičn)·ch hostí. Druhým kladom 
bola p rogramová náročnosť večera, ktorý 
okrem ldusickej pies1'íovej tvorby v prv•]j 
čast i (Scarlatti, Gluck, Bach, Haydn, Schu
mann, Čajkovskij , Chopin, Smetana) p l"i
nicsol z!'tvažné d iela súčasnej hudb y : Na tomto koncerte odznelo v podmú dr. 

Ľudovíta Hoj tra veľmi v~·stižne, žiYo a nnj
mä obdivuhodne dokonale stvárnenú VTJI. 
symfónia G dur op. 88 a Finále pre veľký 
orchester od Ota Ferenczyho, čiže diela pev
ne zal~ol~ené v kme,.íovom repertoári SF, 
s ktorym1 reprezentovala úrove!l nášho rc
Jll·odukčného umenia v Nemecku. 

S oneskoreným nás tupom jari privítal i 
sme na pódiu ďaltiiu lastovičku - mlodého 
talentovaného huslis tu, odchoYanca prof. Vr~ 
tela na Státnom lmnzervatóriu, prof. Gaš
pa .-l>a na VS~1U a žiaka prof. Cyganova na 
Moskovskom konzervatóriu - l\Iilana Bau
era. Po úspešnom reci tale, krátko po návra
te z Moskvy, zlý zdravotný stav a ťažká 
opcráci:t s rekonvalescenciou znemožnili 
mladému umelcovi, prof. Státneho konzer
vatória v Bra tislave, na dl11ší čas aktívnu 
umeleckú činnosť. Baucrovo vystúpenie v 
3. husľovom koncerte od Camilla Saint Sa
i!nsa op. 61 je vlastne jeho prvým väčším 
výkonom po rekonvalescencii. 

Bartókových 5 piesní na poéziu E. A
dyho. op. 27, päť piesní Prokofievov.)•ch a 
prem1éru Suchoľíovho najnovšieho cyklu Ad 
astra na slová St. Zti1·yho. Tretí klad je v 
spôsobe stvúrnenia a odvedenia tak nároč
ného prog1·amu: s ncochabujúcou suvereni
tou, bez jediného zakolísania prednesený 
d vojhodinový reci tal! 

Predpoklady Tatjany ~Iasarikovej pre in
tel·pretáciu pies1iovej tvorby sú dostatočne 
známe z jej vystúpení. I na tomto koncerte 
sa prejavil j ej vzťah k spievanému slovu, 
schopnosť v.)•razovej koncentrácie na kreh
k.)·ch plochách týchto malých hudobn.)•ch 
foriem, poetická citlivosť a m uzikalita zná
sobené kultivovanosťou. Čarovné boli ~ianá, 
rovné tóny, dynamické vlnenia. Co možno 
vytýkať? Program prvej časti mohol byť 
kontrastnejší. Piesne mali vážny lvricko-me
ditatívuy charakter a ukázali ~;lkyňu iba 
v. týchto dimenzitich. Tiež tempo Gluckovej 
p1es 1~e mohlo byť pohnutejšie. Miloš Vá1ia, 
ktory zaskal>oval v poslednej chvíli za Klá
ru Havlíkovú, ktorú divadlo neuvoľnilo na 
prvú polovicu programu, jej bol výborným 
partnerom. Zvlúdnutie, umelecky presvedči
,.é ? pútavé podanie mimoriadne ťažkých, 
tragtckou dramatičnosťou priam nabitých 
Bart9kových . piesní, kge sa uplatnilo výra
zové b?hatstvo T. i\Iasarikovej, treba vysoko 
hodno~tť. Na takých to piesňach najlepšie 
poznar nakoľko sa umelec s totožnil s pies
nou ako umeleckým žánrom dvojitej pod
s ta t ~·: hud.obnej i textovej a ďalej, ako je 
zrel! pre Interpretáciu súčasnej hudby. Su
clJonov cyklus "Ad astra" (rozbor hol uve
rejnený v 4. čísle SH) kladie nezvyčajné 

Hru Milana Bauera charalnerizuje zna
menitý Lechnický fond, spoľahlivá intoná
cia; tón jcl1o huslí je vláčny, farebný. Pre 
Bauerov naturel, podľa toho ako sa nám 
zatiaľ jav!, výborne v);'hovo~al zdržanlivý, 
vyrovnany d1arakter Samt Saensovej hudob
nej reči. Huslis ta patrí totiž k umelcom vý
r-azove pomerne umierneným ktorí síce 
v~dia. "ľl~diť na s~~jom nástroji celú dyna
ffilck~ ska ru, .no sty l . skladateľa a v lastný 
vkus ·~h .. b~z~•a .v priliš?om pátose a pri iu
terpret~cu Idu zamerne Iba po určitú hranicu. 
Bauer Je typ umelca s tendenciou okrúhl ych 
plôc)~ be.z hrá~ a príkrych kontrastov, typ, 
ktory prtstupuJe k celému dielu veľmi zod
povedne a bez individualistického nadsade
nia. Jeho .v ist?m zmysle. temperamen tný 
a el.egantny pr.eJav, ušľachulý mužný cit a 
obdtvuhodná čtstota hry zreteľne svedčia o 
tom, že na ~ódiu .stál .umelec, s ktorým 

. llreba do buducnosh pocítať. 

POĽSKY' DIRIGENT V BRATISLAVE 
Stanislav Wislocki na svojom vystúpení 

s orchestrom SF potvrdil v dňoch 12. a 13. 
apríla vynikajúcu úrove!l poľ-skej dirigent
skej školy. 
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T. Masarikovej 
•••••••••••••••••••• 
spevácke nároky už i s\·ojú;r' rozs~hom. _J e 
to sopráno,·ý part, n o vysoky, ľahky s?pr~n, 
ktoré h lasy mávajú hodn.e harm~mck:r:ch 
tónov, lesku a prieraznostt, by z d1ela stcc 
urobil spevácky koncert, ale ne?ol b~ fare~
ne uniesol bohatú, i z ldavírne~ vcr~JC _zreJ
mú inštrumentáciu a obsahoYu zay~znosť 
diela. Ukúzalo sa vhodné, že autor zveril ? ra
tislavskú premiéru práve Tatjane ~lasar!ko: 
,·ej. J ej charak teristický tvúr!l Y }•las ma. :t j 

vo výškach tmavšie zafarbemc, co za.ok~·uh
ľuje tón, zdômzňuje jeho _::á~dad a pnsp1ev~ 
najmä v harmonicky zlozttych vzťahoch ), 
zmzumiteľnosti línie. 

Intonačná čistota bola vzorná, pred~·edenie 
vynika júce a znamenalo vy.ncholcme k~n
cet·tu. Pozoruhodný umelecky vzostup TatJa
ny i\Iasarikovej iste nájde Yšetku podpom 
a s tarostlivosť. 

Klúra Havlíková, k torá v Bartúkovi m ies
tami prekr)'Vala sólistku, dopre,·ádzala s 
technickou precíznosťou a veľk)•m tempe,·a
mentom. P odiel jej partu bol rovnako zá
,·azn)· a Havlíková participuje na celkovom 
úspechu. 

V súvislostiach s kladmi, ktoré priniesol 
tento koncert, nie je natoľko dôležité kon
štatovanie či ten-ktorý tón bol-nebol správ
ne spevácky "posaden)·". Dôl~žité )e to, ~e 
picsiiový večer T_atja?.Y l\IasartkoveJ b?l vy
raznvm umeleckym cm om v pomerneJ chu
dob~ našich sólistických poduja~i a dokázal 
potrebu rozvíjania t?hto žánru, ~nd~ celkom 
bežného. Celkom prtrodzcne sa caka na p r i
nos ostatných našich spevákov, i na mla
d ých, l<torým sa musi ujasni~, že •. absol~cn! 
ský koncert nemá ostať v Ich ztv?~e Jed•
n),n. Skoda, že z n ich a z posluchacov na
šich hudobn,•ch učilíšť väčšina neuznala za 
dosť nu tné ·navštíviť ojedinelý koncert z~ 
svojho odboru. Ostatne, neurobil_i tak ani p~l 
vystúpetú Zary DoluchanovoveJ, Evy. _Flct
scheroYej, alebo povedzme, Rostropovtca ... 
Skoda. Keby aspoi'í ľudia z vlastné~o. od
boru prejavili viac záujmu, bola b): navstev
nosť komorných koncertov v Brallslave vy
riešená. sk. 

I keď program z technických prtcm (prí
prava pultov na pódiu, prenášanie klavíra) 
mal~ pomerné -nézvylťl'é pora~ie, ··patŕit · ~~o
jim zložením i úrovňou k naJzauJimaveJsÍm 
a najhodnotnejšini v tomto m esiaci. 

C ,·odná "Symfonietta pre dv~ sláčikov.é 
orchestre" od d irigentovho kraJana KaZJ
micr-.f-a Serockého podľa bulletinu je .sklad
bou vybudo,·anou na principe seriálneJ tech-
niky. .k . 

Treba yvsoko hodnotiť v)·kon sláč1 ·oveJ 
skupiny SF, ktorá vedela úspešne~ s eláno~ 
a aj technicky bezpečne zvládnut nczvyklu 
a náročnú partitúru. . 

Vo veľkej, formálne zomknuteJ 88. sym~ 
fónii G dur od J ozefa Haydna, naplneneJ 
nmžn)'IIl citci~, P?hod~u, ja; .om i. ~lšfa~h';i
losťou od hah! \Vtslocln ďalsJU a 'efm1 u
spešn~ stvárnenú oblas~. s,·~jho majstrovstva. 
Podobne i v RavcJo,·eJ sutte z baletu " Da
phnis a Chloe" demonšt1·o~al pofský u.me
lcc svoje všestranné nadanJC. v.eľnll l?hz~e 
je mu i zamato,·é farebné čaro llll]ll'CSIOlllS
tickej nálady s omamujúcou farcbno_sťou a 
prenikajúce žiari von v)..-azo~·osť?u. :."\a. ro~
d iel od Slodkovej jadrneJ, v~ac ep1cke_J, 
zdravo muzikantsky fundovaneJ koncepcte , 
Wislocki vyhmatal skôr jemnos~ farebných 
odtienkov, talde cellwvé vyzneme orchestra 
smerovalo síce k plnému a s.)·temu, no ne
pree:'l.--ponovanému výrazu. Nielen h1·on:'a
denie farieb ale aj ich vj'7azné vyzdvih
nutie a odde1iovanie charakterizovalo Wis
lockého p01"íatie Ravelovej pa~titú.~y. • 

Sólistom večera .bol Jozef Palemcek, k tory 
p redniesol nr. klavírny koncert Bohuslava 
~IarlinLJ. Nevieme, z akej príčiny, ale zara
zilo nás že v programovom bulletine sme 
nenašli 'ani len riadok o histórii vzniku 
alebo o analýze koncer tu. 

Podobne ako komornejšie ladenú Symfo
nietta giocosa, je i ·tento koncer~ ne.odluci
tcľnou súčasťou celkovej ·SymfomckeJ sadz
by diela. Na rozdiel od Symfonietty sólový 
part III. koncer tu kladi·e v.šak . n~ in.terpreta 
nesmierne nároky po fyztckeJ 1 VIrtuózne 
technickej st1·ánke. Výraz i celkovú stavba 
sa n{tm videla dosť nejednotná (najmä I I. 
časť) , miestami dosahovala tem?r klasicky, 
ba priam barokovo vyrovnany . chara~ter 
(úvod IL časti) , inde sú zas mtesta s1lne 
expresívne s p rudko výbušným, drsnýn:', 
vehementným prejavom. Celkové vyzn~rue 
diela provokovala otázku, či fakt, že dielo, 
nakoľko vzniklo na objednávku (známeho 
pianistu čes. pôvodu Rudol~a ~i~ku~ného) 
neovplyvnil skladateľa opustiť n eseme ~ta
vebno-proporčných problémov do všetkych 
dôsledkov. 

Páleníček ako typ je predovšetkým mu
zikant ktorý dáva prednosť vnú tornému 
prežidu pred vonkajšou ~ samo.účelnou vir
tuozitou. Koncert stvárnil muzne, zdrav~, 
bez nánosu zbytočnej sentimentality. Urči
tú drsnosť v prejave na niektorých úsekoch 
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treba rysvetliť požiadavkami originálnej re
či skladateľa. Pft leníčkovo podanie nieslo 
pečať bezprostrednosti a umeleckej zaniete
nosti, čo konečne ocenilo i prítomné obe
censtvo. 

DJURA JAJCSIC 
SO SLOVENSKOU FILHAR:\10:\'IOU 

. Juhoslovanský dirigent Djura Jakšič, kto
r ý začal študovať i na pražskej AMU, vy
stúpil so Slovenskou filharmóniou v diíoch 
19. a 20. apríla . Tým, že si rozširoval svoj 
umelecký obzor i na našom učilišti , možno 
vysvetliť jeho vzťah k československej hu
dobnej tvorbe, pretože, žiaľ , je ešte vždy 
dosť zriedkav)'m javom počuť dielo nie
ktorého z domácich autorov v reprodukcii 
zahraničného interpreta. 

Mladý umelec pomerne veľmi úspešne 
prenikol a vcítil sa do sviežej lyriky, op
timistického, neproblematického char·akteru 
Cikkerovej "Slovenskej suity pre veľk)- or
chester". 

l\Iusorgského " Obrázky z výstavy" sta
vali p red mladého dirigenta väčšie problé
my. Jakšič mal tu skvelú príležitosť demon
štrovať veľkú časť svojej dirigentskej palety 
a skutočne vedel vo väčšine častí strhnúť 
orchester k intenzívnemu tYorivému vypä
tiu, pričom sa mu lepšie " darili" tie partie, 
kde mohol uplatniť svoj temperamentom 
pulzujúci prejav. Niektorým úsekom by bo

.lo veľmi prospelo precíznejšie prepracovanie 
detailov (Katakomby), čo však mohlo pra
meniť aj z pomerne krátkeho času na spo
luprácu, v dôsledku čoho mohol chýbať 
i užší kontakt medzi Jakšičom a orchestrom. 
Miestami prekážalo i nedostatočné technic
ké zvládnutie náročnej partitúry (plechy v 
ostinate Samuela Goldenberga a Schmuy
lea). 

Zhodou okolností tento výlučne sl<n·an
ský prog ram vhodne doplňal Chopinov li. 
klavírny koncert C mol op. 21 v podaní 
českej pianistky, asistentky pražskej AMU 
- Dagmary Baloghovej, ktorá je známa v 
Cechách i v zahraničí predovšetkým ako 
oddaná propagátorka súčasnej hudby. Ba
loghovej hru na ro.-zdiel od Ivana Moravca, 
ktorý tiež absolvoval u prof. Stepánovej
Kurzovej , charakterizujú: určité uvoľnenie 
v údere i vo výraze, bezprostrednosť v po
užívaní bohatstva fantázie a zhodne s Mo
ravcqm vynikajúca technika (ideálne uvoľ
nené ruky), lesklý, p rirodzený tvárny 'kla
vírny zvuk Na rozdiel od Moravca, ktorý 
je už umelcom zrelým, u Baloghovej badať 
ešte určité výkyvy. Tak napr. podala oveľa 
lepši, v)·razove plnší a bohatší, technicky 
suverénnejší výkon na generálke ako na 
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koncerte. J ej dynamická paleta, napriek veľ
kej hudobnosti a kultivovanosti, v pianá'ch 
stráca na sýtosti (najmä v l"llntiléne) a ani 
niektoré gradácie, najmä v I. časti koncertu 
(badateľné najmä vo štvrtok), n emali dosta
točn)· vrchol. 

Dirigent sprevádzal sólistku dosť citlivo 
a zväčša pohotovo, no v orcheitrálnej ex
pozícii I. časti nasadil prílišné tempo, takže 
expozícia klavíra bola hodne pomalšia. Jem
nému zvuku lyrických partií sóla bol by 
tiež prospel jemnejší, pastelový sprievod, 
pretože kla,-ír, v tomto koncerte výslovne 
sólisticky vystupujúci, trochu zanikal, čo 
bolo Yšak aj vinou sólistky. 

ROMANTJCK'ľ NATUREL 
NE.MECKEHO PIANISTU 

Na poslednej dvojici koncertov pred za
čatím Bratislavskej jari v dňoch 26. a 27. 
apríla sa koncertnému pubJjku predstavil 
pianista z NDR Giinther Kootz. 

Jeho výkon popri znamenitej technike, sý
tom, plnozvučnom klavírnom zvuku a in
teuzíYnom výraze sa vyznačoval pre Ger
má na dosť nezvyklou tendenciou - roman
tick)'m pátosom a snahou po vyspicvaní i 
toho na jmenšieho melodického oblúku, ktorý 
sa v tej-ktorej ·skladbe vyskytol, no bez 
ohľadu na skladateľa a štýL 

Tá to črta dominovala aj v prvej polovici 
programu, ktorú vyplnili 2 sonáty predsta
viteľov viedenského klasicizmu - Haydno
va sonáta Es dur a Beethovenova f mol op. 
57 - Appassionatu, kde to, pochopiteľne, 
bolo na škodu. Tak koncepcia emocionálne 
založeného umelca, determinovaná akýmsi 
úsilím o siln)• citový prejav, trpela v oboch 
sonátach prílišnými a nevkusnýrni agogic
k)'mi výkyvmi, maniérami (náhle sostenuta), 
hraničiacimi priam s nerytmičnostou. Jed
noliatosť stavby Beethovenovej Appassiona
ty, podľa Rolanda "ohnivého prívalu v žu
lovom riečišti", bola rozkúskovanú (najmä 
v pr,·ej , ale i v tretej časti) a priam roz
bitá. Umelecký naturel Kootza sa pochopi
teľne vyžíval najviac v stredných, poma
lých častiach sonát, ktorým vtlačil výslovne 
romantický char-akter. Tak u Haydna pri
padala pom alá časť ako improvizácia či fan
tázia, u Beethovena značne zrýchlil stred
ný diel (32-tinový pohyb), ku ktorému pri
stúpila ešte i preexponovaná pedalizácia, 

Z nového protivo;nového cyklu Vincenta ..... 
Hložníka Foto: J . Kysela 



tak7.e pri pohyblivejšej ľavej ruke lia jed
notlivé harmónie zlievali dokopy. 

Druhá polovica programu trpela už po
merne menej prílišným individualistickým 
nánosom. Začala sa Chopinovou Polonézou 
fis mol op. 44, poňatou skôr epicky ako dra
maticky. Podľa našej mienky Bartókov cyk
IQs "Deťom" (Kootz predniesol výber 5 
skladieb z 3. zväzku), keďže je písaný pre 
najmenších pianistov, zniesol by i menej in
tenzívny citový prejav a menší pátos; ako 
ho interpretovať, je však vecou názoru a 
prístupu k dielu. 

Introdukcia a perpetuum od nemeckého 
skladateľa Ottmana Gerstera je prázdnym, 
samoúčelne virtuóznym dielom, nadväzujú
cim dosť netvorivo na impresionistické zvu
kové výboje, dielom s banálnym expono-

vaním pianistickej techniky. Podľa nášho 
dojmu z ;liela holo škoda vynaložiť námahu 
na jeho naštudovanie. Okrem toho, že· die
lo posky tlo Kootzovi možnosť zaskvieť sa 
virtuozitou, nepovedalo poslucháčom von
koncom nič. 

Kootzova snaha o tempové výkyvy a te· 
m er rapsodický prejav sa najvhodnejšie a 
najúspešnejšie uplatnila pri interpretácii 
Lisztovej 3. rapsódie B d ur a v technicky 
úspešne zdolanom (okrem gradačne ochu
dobneného záveru) i\fefisto valčíku. Tu mo
hol (a využil to do krajnosti) nemecký pia
nista rozohrať všetky struny svojho inten
•zívneho citového prejavu a strhnúť poslu
cháčov k nadšenému potlesku a prídavkom. 
(Chopin Etudy c mol a I mol op. 25.) 

Vlado Cíiik 

INŠTRUMENTÁLNE 

Dalším v sérii koncertov Yysokej školy 
múzických umení bol večer inštrumentál
nych koncertov so sprievodom orchestra. Na 
koncerte, ktorý sa konal dňa 9. IV. 1962 
v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, 
odzneli diela E. Bossiho, Fr. Liszta, N. Ra
kova a C. M. Webera. Na pekných výko
noch večera sa podielali poslucháči inštru
mentálnej katedr):; a katedry dirigovania, 
orchester sa skladal z členov Slovenskej 
filharmónie. 

Na úvod zaznela predohra k opere Eury
antha od C. M. ·webera, ktorá sa u nás, 
žiaľ, veľmi málo hrá. Dielo uviedol Anton 
Illenberger, poslucháč dirigovania. Jeho vý
kon, hoci mu chýbala väčšia rutina, možno 
označiť za nádejný. Koncert pre husle a or
chester N. Rakova predniesol Juraj Satury. 
Jeho prednosťou je kultivovaný a int•m
zívny tón, ale najmä sústredené zanietenie 
pri prednese diela. Dirigent Václav Návrat 
zvládol svoju úlohu veľmi dohre. Dielo je 
náročné na súhru. Tu sa ukázalo, akou pred
nosťou dirigenta je jasné a zreteľné gesto. 
Hoci sa vo výkone oboch interpretov vy
skytlo niekoľko drobných chýb, tieto treba 
pričítať skôr na vrub skutočnosti , že poslu
cháči VS~'IU majú málo príležitostí účin
kovať s orchestrom. Veľa sme očakávali od 

Opera Slovenského národného divadla 
v Bratislave uviedla Brittenov Sen noci 
májovej Foto: Smotlák 

Of{C}-JES-ff{QjvJ 
uvedenia Bossiho Koncertu pre organ a or
chester. Organová literatúra všeobecne, a o 
to viac v kombinácii s orchestrom, je len 
n1úlo známa, avšak v)'her tohto diela ne
možno považovať za šťastný. Dielo samo 
je len priemerné, miestami pôsobiace viac 
dojmom "koncertu pre orchester so sprie
vodom organa". Ani precízna hra Márie 
Býmovej-Dobákovej, ani svedomitý sprievod 
dirigenta Jána Chlehníčka nemohli z pred
vedenia tohto diela vyťažiť viac ako prie
merný dojem. Slágrom večera bola h ra 
Ivana Paloviča, technicky brilantná, v>-ra
zove oduševnená. Palovič rastie každým vý
konom a, čo je zvlášť potešiteľné, technické 
prednosti podriaďuje zámeru výrazove i in
telektuálne domyslieť dielo a podať ho v čo 
najpresvedčivejšej forme. Dobrým partne
rom sólistu bol Ladislav 1\lfatčjka, ktorý cit
li,·o reagoval a prispôsoboval sa sólistovej 
J,onccpcii. 

Koncert pôsobil dobrým dojmom, predsa 
však treba povedať, že na výkonoch všet
kých účinkujúcich, tak sólistov, ako aj diri
gentov, badať nedostatok styku s orches
trálnym zvukom, resp. orchestrom. Potreba 
nápravy je akútna, prelOŽ!l po odchode zo 
školy sa hudú na absolventov klásť veľké 
požiadavky. Bez tejto prípravy hy holi pr· 
vé kroky mladých umelcov v praxi veľmi 
obťažné. Je nepochybné, že žiadny talent bez 
znalosti remesla neobstojí. To, čo má byť 
po ukončení vysokej školy samozrejmosťou, 
je práve táto znalosť remesla. -ip-
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KRAJSKÝ FESTIVAL 

TANEČNÝCH ORCH.EST ROV 

V poslednom čase sa sťažujeme na ne
dostatočnú umeleckú úroveľí profesionálnych 
tanečných orchestrov na Slovensku. Plati 
to v nezmcnšenej miere aj o Tanečnom ·Jr
chestri Cs. rozhlasu a PKO v Bratislave. 
Tento stav je chronický, jeho príčiny po
známe; a predsa sa nedeje nič, čo by túto 
skutočnosť zlepšilo. Ze by amatéri boli lep:;i? 
Na to náro dávu • odpoveď to, čo sme počuli 
na Krajskom feslivale tanečných orchestrov 
ĽUT v Banskej Bystrici, ktor)' sa konal 
pod starostlivosťou Kra jského domu osvd y 
dňa 29. marca t. r. Kto počul a porovnával 
nadšen)· a na naše pomery slušný umelec
ký výkon týchto súborov, iste bol potešený 
n.iclen v )·konoro, ale aj kladn)-m postojom 

S pocitom dobre vykonanej práce a 
vzornej reprezentácie sa Slovenská filhar
mónia vrátila zo zahraničného zájazdu, pr
vého do Nemeckej spolkovej republiky a 
doteraz najúspešnejšieho. Nie je to zveliče
nie, lebo Nemecko si, tak ako v minulosti, 
zachováva charakter prvoradého hudobného 
kolbišťa, kde neustále sa vymieiíajúci prúd 
sólistov a telies zo všetkých strán sveta, vy
tvoril vysoké kritériá a zvykol obecenstvo na 
vyspelé a až priprísne posudzovanie výko
nov. VíCazstvo na takých pódiách nie je len 
licholivé, je súčasne aj pasportom do ce
lého sveta. Túto skutočnosť si treba uve
domiť a náležite využiť. Je príznačné, že 
z 10 koncertov mali naj~räčši ohlas práve 
produkcie vo významných hudobn)rch stre
diskách, ako sú Hamburg, Hannover, Stutt
gart, Norimberg, l\lníchov. Náš orchester ne
mal v NSR po hosťovaní Ceskej filharmó
nie a Státnej filharmónie z Brna ľahkú 
pozíciu, preto nás dvojnásobne teší, že kri
tiky pre SF vyznievajú jednoznačne kladne, 
až oduševnene a označujú ju za "rovnocen
nú sestru Ceskej filharmónie". Kritiky, kto
ré s pozoruhodnou pohotovosťou referentov 
i novín vychádzali hneď na druhý de1'í oby
čajne vo v iacerých .novinách, by vyžadovali 
osobitný referát ; sú n ajlepšie, akých sa Slo
venskej filharmónii doteraz dostalo. Na ve
ci nič nemení osobný a vzájomne často 
rozdielny pohľad kritikov napríklad na 
skladby, naopak, je zaujímavé poznať a kon
frontovať ich názory. 
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V BANSKEJ BYSTRICI 
k naseJ ta~ečncj tvorbe. Tento postoj, žiaľ, 
ch)·ba našim profesionálnym orchestrom, pr
votn)·m záujmom ktor)rch by mala by( vy
nikajúca reprodukcia domácej tvorby. Tu 
treba povedať, že zvlášť orchester Cs. roz
hlasu možno krilizovať pre ncprogresívny 
zúujcm v dramaturgii, čo sa týka pomoci 
slon:nskej tanečnej tvorbe. Je predsa zná
me, že aj vynikajúca reprodukcia pom:iha 
obfube slovenskej modernej tanečnej tvorby. 
Diskusia na seminári v rámci festivalu uká
zala, že vedúci súborov, ako aj ich členovia 
dobre poznajú p roLlematiku tanečnej hudby 
a rozoberajú a kriticky hodnotia Šti"Uktúw 
rozhlasového vysielania tanečnej hudby, e
dii:nú politiku vydavateľst iev, reprodukciu 

Slovenská 
Meradlom úspechu u obecenstva, ktoré 

zaplnilo až trojlisícové siene, sú prídavky, 
vždy spontánne vynucované a doslovne vy
dupané. Rozohniť obecenstvo, ktoré je už 
svojou mentalitou rezervovanejšie. a za svo
je drahé vstupné so samozrejmosťou očaká
va prvotriedny umelecký zážitok, iste nie 
je ľahké. Tým viac treba umelecky a tiež 
kultúrnopoliticky hodnotiť, že u publika, od 
ktorého sme nemohli očakávať apriórne 
priaznivú náklonnosť, dosiahla práve Sos
takovičova V. symfónia s Lad. Slovákom 
tak)' strhujúci účinok, ako to bolo napríklad 
v Stuttgarte. Slovenská filharmónia má už 
dnes také meno i výkonnosť, že propagácia 
hudby našej epochy prostred,níctvom jej in
terpretácie je {)zaj účinná. J e chvályhodné, 
že SF sa systematicky ujíma čestnej úlohy 
nášho hudobného vyslanca a správne chá
pe poslanie, ktorého sa jej ako nášmu pr
vému telesu dostáva. 

Na programe zájazdu boli Dvoi·ákove die
la Karneval, IV. a IX. symfónia, Huslový 
koncert, Sukova Fantázia pre husle a orches
ter, Cajkovského V. symfóni-a, Janáčkov 
Taras · Bulbá', Sostakovičova V. symfónia, 
Straussov Don Juan, Kardošov Koncert pre 
orchester, Suchoúova Serenáda pre ~láčiky. 
Hoci šírka a umelecká závažnosť repertoáru 

a dramaturgiu našich profesionálnych orches
trov. Kriticky sa vyslovovali o reproduk
čnom štýle" Offcrmana, Bavolyára i TOBR. 
Všeob~~ne sa žiada pružncjšia dramaturgia a 
progresívnejšia a zdravšia línia reprodukcie. 

Treba si U\'edomiť, že tanečné orclu:str~ 
ľ.UT tvoria dôležitú zložku a účinn)· nástroJ 
hudobného vdívania amatéro,· a pôsobe
nia na estetick)· vkus ľudu v oblasti tanečnej 
hudby. Len ..; Stredoslovenskom kraji fun
guje ·- a živo - 265 ta~ečn)'ch .orchestru; 
a inštrumentálnych skuplll, ktore uskutoc
nih v minulom roku 2556 vystúpení. N~
smieme sa, pravda, dať omráči~ touto čí~h
cou lebo predstavuje len kvant•tu, o kvahte 
by 'sme mohli diskutovať len po vypočutí 
ich " ystúpcní. O tieto súbory sa metodic!,y 
a repcrtoárove náležite stará hu?o~né od
delenie Osvetového ústavu a kraJske don• y 
osvety. Je potrebné, aby sa naši s~adat~ha 
starali nielen o profesionálne, ale UJ o Lteto 
orchestre. V poslednom čase sa v tomto sme
re už urobili niektoré úspešné kroky. 

Obráťme však teraz pozornosť na samot
ný festival. Festival usporiadal Krajský dom 
osvety za iniciatívy a organizácie známeho 
osvetovo-hudobného pracovníka s. Mclcka, 
pracovníka KDO v ~ansk~j Bystric!· ~rc fes
tival vybrali orgamzátor1 7 tanecny~ or
chestrov z kraja. Kladom dramaturl?•e vy
stúpení bol fakt , že odznelo 22 sklau1eb slo
vcnsk),ch , 7 skladieb českých a len 3 sklad
by zahraničn)·ch autorov. Bola l? m~lá 
prehliadka našej najnovšej tanečneJ tvor?Y 
v aranžmán našich skladateľov. Okrem spie
vanvcb odzneli aj niektoré orchcstrálky Du
sika: Zelenaya, Horvátha s vysokými re
produkčn)rmi nárokmi. 

Stavbár Banská Bystrica svojím <Jbsadc
ním hf a dá nekonvenčné zvukové farby a 
priniesol vydarené, ale čiastočne jednostran
né úpravy svojho člena s. Boháč~ .. ZK ROH 
Voroši/ovový ch závodov v Dubmct reprezen
toval typ inšlnlmcntálnyoh skupín, ziada ~~ 
bezprostrednejší prejav. Príjcm':'c pôS?b~l 
spevúk-sólista .J. Ncčesan)r. V 1mpron~a-

filharmónia v NSR 
na jedin)· zájazd je ozaj impozantná, pre ~
ricrcntov i orchester predstavoYala enormnu, 
uľ i fyzickú záťaž, vyn~ložcnie ~tor~j v 
zúujmc usporiadateľov pr1 ck~nomJckeJŠOm 
rozvrhnutí programov azda aru nebolo nut
né. Absolvovanie desiatich koncertov za 12 
dní (za obťažn)'ch podmienok každodcnnéh.o 
cestovania v autokaroch) kládlo veľké na
roky na konce'ntráciu, vytrvalosť i disci
pUnu každého jednotlivca. A preds~ ~~ t~
rove{J. koncertov udrb la rcprczentacne ru" 
vcau a posledný koncert v :\Iníchove .so 
svetoznámou, dnes už vyše SO-ročnou pm
nistkou Elly Ney v Beethoveno\'om Es dur 
koncerte patril k najlepším. . . 

Okrem dirigentov Slováka a RnJlra, ktor• 
vedeli zo seba i z orchestra vydolovať pra
vé muzikantské a oduševnené výkony, tre
ba yyzdvihnúť jedinečný sled bravúrnych 
výkonov sólistu J ozefa Suka, ~tor)' v de
viatich večeroch po sebe postavil vzor ume
leckého majstrovstva a pracovnej húževna
tosti. Výkony všetkých troch našli patričné 
vysoké zhodnotenie. 

O v)·konoch orchestra SF v súlade s kri
tikami nemožno hovoriť ináč ako v super
latívoch. 'l'ažko ,padne človeku, keď sa po 
návrate domov stretáva s pochybovačmi. 
Iste v tom môže niečo napraviť náš or-

chestcr vyrovnanejšími v ýkonmi na vlast
nej pôde, na druhej strane si však treba 
uvedomiť ľudskú podstatu každej umelec
kej produkcie, ktorá je i psychlogicky pod
mienenú a po veľkých výkonoch môže pri
niesť aj slabšie. V zahraničí sa tak ne
stalo pochybovači môžu byť spokojní. Chy
ba bude asi niekde inde! ~álo sa podniká, 
aby sa náležite zverejnili úspechy Sloven
skej filharmónie, ktoré sú v zahraničí ozaj 
reprezentatívne p re celú našu kultúru a, 
myslím, že 11ezvcličujcm, keď poviem, že 
jasne zaujali prvé miesto. V záujme ob
jektivity a správneho docenenia práce na
šich umelcov i ďalšieho v yužitia týchto 
hodnôt je potrebné, aby tento fakt dosta
točne vošiel do vedomia všetkých našich 
ľudí hlavne hudobných priaznivcov. Na 
takÝchto významných zájarooch by sa roz
hodne Ínali zúčastniť novinári a filmári, 
ako sa to robí pri športových podujatiach, 
ktoré nebývajú vždy víťazné. Slovenská 
filharmónia ešte ani jeden zápas nepre
hrala. Naopak, po tomto poslednom zájazde 
vysoko vedie! 

Ferdinand K linda 

155 



ciách chýbala vacsta osobitosť. ZK ROH 
Baníl> z Handlovei potrebuje zmodernizovať 
celkové štý lové poňatie interpretačného pre
javu, i keď sa usiloval obohatiť zvuk sú
boru použitím ioniky. ZK ROH Slovena zo 
Ziliny ukázal decentný zvuk v sprievode, 
potrebuje však zvýrazniť v dynamike sku
pinu saxofónov. ZK ROH Mostáreň Brezno 
urobil veľký kus práce vo veľkom obsadení. 
Jeho prvý trubkár s. Vejkúvka znesie i prís
ne kritériá a d\·íha tento orchester impozant
ného obsadenia na vermi dobrú úroveň, čo 
sa prejavilo aj vo veľmi náročnom programe. 
ZK ROH Turčianske stroiáme Martin, or
chester veľkého dychového obsadenia, patrí 
medzi naše popredné orchestre, má veľmi 
kultivovaný prejav, vidieť na f10m systema
tickú prácu. 

Ako ,speváci vystúpili Danišová, Drevená
ková, lhringová, Kozáková, Iacuš, Nečesa
ný, R ovný a Vatolík. Konštatovalo sa, že 
úroveň spevákov ako samoukov nie je na 
takej úrovni ako orchestre, ale majú zmysel 
pre štýlové podanie, ich dobrú snahu treha 
podporiť a umocniť cieľavedomým odhor
n)"TTl vedením, ktorého sa im, pravda, na 
vidieku nedostáva. Sú odkázaní na napodo
bovanie prejavu našich osvedčených sólistov, 
rozhlasu a profesionálnych súborov. 

Vedúci orchestrov nie sú všetci na rovna
kej umeleckej výške a rovnakého rozhľadu 
v interpretačných štý loch. J e tiež pravda, 
že v každom súbore sú hráči nerovnakých 
technických schopnosti. Vo všeobecnosti boli 

saxofónové skupiny vyrovnaneJste v ladení 
i frázovaní, kým plechy sú slabšie, pmú
majú výraz viac individualisticky, používajú 
voľné vibra to (zdedené z dychoviek). Pia
nisti prepedalizúvajú hru, čo je zlozvyk z 
hry malých skupín. 

Diskusia na seminári, na k torom mal zá
sadný ideový referát zástupca Sväzu sloven
ských skladateľov, ukázala, že naša tanečná 
tvorba je na dobrej úrovni. Nevyhovujú 
texty, ktoré potrebujú rozšíriť tematickú 
paletu. j\blá pozornosť v tvorbe sa venuje 
džezu, ktorý nezadržateľne zachvacuje váž
ny záujem mládežníckych inštrumentálnych 
skupín, tieto z nedostatku našej tvorby hra
jú zahraničné skladby, odpočúvané z cudziť:
ho rozhlasu a materiálu. Cs. rozhlas by si 
mal všímať špičkové amatérske tanečné or
chestre a nerozpakovať sa nahrať ich prll 
svoje vysielanie. To isté sa týka aj televízie, 
ktorá mohla z festivalu urobiť niekoľko zá
berov. Rozhlas takéto zábery urobil a mal 
by ich príležitostne odvysielať. 

Kullúrnopolitický význam festivalu je ne
sporný, pomáha umeleckému rastu súborov, 
rozširuje rozhľad vedúcich i členov, j e ma
nifestáciou a prejavom družby veľkej rodiny 
príslušníkov a vyznavačov našej modernej 
tanečnej hudby, ktorí si uvedomujú, že ich 
pôsobenie a cieľavedomá repertoárová a in
terpretačná línia má veľký význam pri vy
tváraní ušľachtilej zábavy našej spoločnosti. 

J. Letňan 

ŕ_S_f ...... 
1 u az 
\.. 

VOJENSKÝCH HUDIEB 1 
v Trenčianskych Tepliciach_) 

Táto akcia prebiehala v dňoch 7. a 8. aprí
la t. r. Hneď úvodom treba povedať, že mala 
peknú programovú i reprodukčnú úroveň. 
A čo najviac potešilo, bol fakt, že orchestre 
ukázali svoju vyspelosť nielen v dychovko
vom, ale i v sláčikovom obsadení. Tým sa 
súborom otvorila cesta k skladbám, ktoré až 
dosiaľ hrali iba v prepisoch, často veľmi 
problematických. Súťaž potvrdila, že vojen
ské hudby sú práve tým medzičlánkom na 
ceste, ktorou sa pri správnej dramaturgii 
a dobrej reprodukcii dostáva poslucháč zo 
zajatia banality do sféry vkusnej a dobrej 
hudby, a tým sa pripravuje na vnímanie i 
náročnejších skladieb. Súťaž ďalej ukázala, 
že najmä v oblasti d ychovej hudby sa prelo-
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mili bariéry už takmer hnilobného tradicio
nalizmu, a že i tu sa čoraz viacej uplatňuje 
súčasnosť a modernosť v skladbách, v in
štrumentácii a v reprodukcii. Ukázalo sa, 7.e 
dychová hudba žije a je schopná ďalšieho 
rozvoja, že naberá nové sily na ďalšie tvo
rivé a interpretačné výboje. 

Pri posluchu súťažných programov sa vy
norili dve oblasti problémov, ktorými sa tre
ba dôkladne zaoberať. Sú to problémy 
programovotvorivé a problémy reprodukčné, 
ktoré zasa súvisia s inštrumentáciou. V pro
grame sa treba zaoberať dramaturgickou 
líniou a najmä ujasniť si hranicu náročnosti 
jednotlivých skladieb. To sa týka nielen 
súčasnej tvorby, ale najmä pokiaľ ide o 

d 10dn)' dramaturgický výber zo závažných 
diel minulosti. Treba mať neustále na m ysli 
základné zameranie a spoločenskú funkciu 
vojenských orchestrov, ktorá má a bu:le 
mať prevažne rekreačný charakter, pričom 
sa nesmie zabúdať na vysoké ideové zame
ranie. 

Istá vec je, že dnes sú "starinárske" ar
chívy dychoviek už takmer bezcenné. Celá 
prehliadka sa obišla bez vložiek, charakteris
tických a dlh)'ch zmesí tzv. obľúben)•ch me
lódií. Všetky tieto "osvedčené" skladby mi
nulosti nahradili svieže skladby súčasných 
našich , sovietskych a ľudovodemokratických 
skladateľov. Staršiu tvorbu tu reprezentovali 
často veľmi citlivo vyberané diela našich 
i svetových majstrov, ktoré vďaka sláčikové
mu obsadeniu zazneli v origináloch. No práve 
tu sa ukázalo, že nie všetci dirigenti m a'i 
jasnú dramaturgickú líniu pre svoje sláči
ko,·é obsadenie. Zabudli, že sú v lastne estrád · 
nym orchestrom v najlepšom zmysle slova, 
že ich programy majú byť prevažne rekre
ačného charakteru. J e preto zásadným omy
lom, ak sa pre sláčikové obsadenia volili 
skladby Beethovenove, Kramái'ove a i. J e 
pra,·da, že práve diela veľkých majstrov bu
dú vždy priťahovať hudobníkov. No treba 
vždy uvážiť vlastné možnosti. 

Z týchto poznámok vyplýva, že bude po
trebné ešte viacej vzbudiť záujem o tento 
druh hudby u našich skladateľov. Programy 
jednotliv)•ch hudieb ukázali, že priama spolu
práca orchestra so skladateľom prináša doh
ré výsledky. Cesta zblíženia musí byť však 
obojstranná. 
Heprodukčné problémy tesne súvisia s in

štrumentáciou a s vyspelosťou jednot liv)·ch 
hudobníkov. Súťaž ukázala, že všetky zúčast
nené orchestre majú dobr)·ch hudobníkov, 
ktoŕí vedia dobre zvládnuť i technicky dos ť 
náročné party. K dobrej reprodukcii pri
spieva a j tá okolnosť, že takmer všetky hud
by sa zaoberajú tanečnou hudbou, ktorá sa 
v reprodukcii dosť podstatne líši od tradičm~j 
reprodukcie dychoviek. Zvuk orchestra získnl 
na lesku a priebojnosti. A tu treba apelovať 
na upravovatcľov, aby sa čoraz viac zaobe
raE aj touto otázkou, keď píšu aranžmán pre 
svoje súbory. A tam, kde takých aranžérov 
niet , treba v budúcnosti napnúť všetky sily, 
aby ich získali. Veľmi dobre tu pomáha vý
mena materiálov medzi jednotliv)=i orches
trami. Ak zh rnieme svoje poznatky zo súťaže, 
vyplynie záver, že tohoročná súťaž mala síce 
peknú a vysokú úroveň, treba však ešte viac 
systematickej práce na obidvoch stranách, 
tak v orchestroch samotných, ako aj u tvo
riv)•ch pracovníkov. 

Zdenek Cón 

• • • • • • • 

PRVÝ ROK ČINNOSTI 

KRUHU 
PRIATEĽOV 

UMENIA 
PRI PKO V PREŠOVE 

Prešo,·, druhé najväčšie mesto v)•chodné
ho Slovenska, zaznamenáva ncb)>valý rozvoj 
nielen v hospodárskej, ale i v kultúrnej 
oblasti. Do tohto procesu význačnou mierou 
prispieva svojou činnosťou i Kruh priateľov 
umenia pri PKO v Prešove. 

Kruh priateľov umenia v Prešove vznikol 
z popud u Sväzu · slovenských skladateľov. 
Pravda, v svojej činnosti vychádzal z boha
tých skúseností, ktoré mohol čerpať z prác!' 
Združenia priateľov komornej hudby v Pre
šove, ktoré existovalo už v roku 1957. Hlo 
tu o šľachetný zámer vytvoriť členskú zá
kladňu, k torá by umožľiovala usporadovať 
koncerty v našom meste. Po veľkom úsilí 
sa v rokoch 1957 a 1958 usporiadali koncer
ty, ktoré si výbor vyjednával priamo s vý
konnými umelcami. Význačnou mierou k o
bohateniu koncertného života prispel i Sym
fonický orchester mesta Prešova. Združenie 
však ostalo v tejto záslužnej práci osamote
né a tak v roku 1959 koncertná či.nnosť v, 
Prešove ochabla. O rok neskôr bolo združe
nie pričlenené k Domu osvety a pokračo
valo v organizovaní koncertnej činnosti . Pr
vým význačn)•m podujatím v roku 1960 bo
la Prešovská hudobná jar. Združenie malo 
v ted y už 222 členov, k torí sa pravidelne zú
častľtovali na jeho akciúch. 

Kruh priateľov umenia pri PKO v Prešove 
si už pri svojom zrode podľa vzoru l<ruhu 
priateľov a milovníkov umenia v Nitre vy
t)·čil oveľa vyššie ciele, ako malo združenie. 
Jednou z hlavn)·ch úloh, ktorú si v )•bor kru
hu vyt)•čil, bolo získať a podchytiť pre prá
cu v kruhu najmä pracujúcich z našich zá
vodov, a t)m čo najskôr uskutočniť tr iednu 
prestavbu členstva. Potom nasledovala drob
ná, ale náročná práca, ktorá často narážala 
na rôzne ťažkosti a nepochopenie. Cienovia 
v)'boru navštevovali závody, úrady i školy 
a osobným presvedčovaním získavali no
vých členov. Pri osobnej agitácii sa venovala 
zvýšená pozornosť brigádam socialístickc!j 
práce, ktoré mohli práve v rúmci poduja tí 
kruhu obohatiť svoj spoločenský život náv· 
števami umeleckých programov. Hneď od 
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Z hudobného života Jh-cO§ÍC 

•••••••••••••••••• A\_ PJ~_E§OVA 
Názov článku nezodpovedá presne náplni. 

Ak máme totiž v tomto období písať o hu
dobnom živote Košíc a Prešova, treba ne
vvhnutne hovoriť o hudobnom festivale VII. 
J{ošickej hudobnej jari , ktorou lu dňes žijú, 
a námet je potrebné rozšíriť tiež na hudob
u)· život mesta Humenné, ktoré sa spolu 
~ Prešovom zúčasllíuje na týchto koncert
n~•ch podujatiach. .Mohla by sa teda toho
,·očná Košická hudobná jar volať aj Vý
chodoslovenskou hudobnou jarou. Takto sa 
dostáva kvalitné hudobné umenie vždy sir
ŠÍlll a širiíím vrstvám pracujúcich Východo
slovenského kraja. V zmysle základnej línie 
širokej demokratizácie umenia stáva Sit 
podujatie, ktoré bolo výsadou veľk)•ch miest, 
prístupným aj pre ďalšie okresy východ
ného Slovenska. Pozrime sa teraz bližšie, 
i:o nového nám prináša v t ýchto týždiíoch 
siedma Košická hudobná jar (ďalej KIIJ), 
či a ako sa vedela vysporiadať s nedostal-

kami umeleckého i organizačného eharak
turu, ktor)·ch sme boli svedkami v minu-
l) ch rokoch. 

V minulosti, najmä na poslednej KHJ, 
~mc sa stretli s veľkým nedostatkom, a to 
:< ncvhodn)•m v)·berom sólistov niektor)·ch 
koncertov. V honbe za senzáciou, zahranič
nými menami, účinkovali na niektorých 
koucerloch aj takí sólisti, ktorí svojím vý
lwnom publikum vonkoncom nepresvedčili 
a nedosahovali ani úroveľí mnoh)•ch v)•cho
doslovenských interpretov. V takom to prí
pade nastúva, pochopiteľne, rozčarovanie. 

Túto kritika, pravda, nesiaha iba do Parku 
kultúry a oddychu v Košiciach, ale až do 
Hudobnej agentúry v Prahe, ktorú t)•ch to 
umelcov do našej republiky pozýva a spros
tredkúva ich koncerty. Rozhodujúcim mo
mentom pre naše koncertné agentúry by ne
Uialo byť koncertné sprostredkúvanie podľa 

------------------začiatku bolo jasné, že pre t)•chto no,-)·dt 
členov treba okrem koncertov usporiadať 
podujatia, na ktor)•ch by sa hudobné ume
nie vhodne sprístupitovalo. Jednou z týchto 
foriem, ktorú sa tak dobre osvedčila v Kru
hu priateľov a milovníkov umenia v Nitre, 
sú práve besedy. Na zúklade týchto skúse
nosti bola usporiadaná beseda s A. Moyzc
som. Výbor kruhu hľadal ďalšie m ožnosti, 
ako priblíži ť umenie čo najširšej verejnosti, 
a preto vďačne privítal vznik ľJUdovej uni
verzity umenia v Prešove, ktorá v tomto 
smere znamenala veľký prínos. 

'!'ažiskom činnosti kruhu zostalo uspora
dúvanie koncertov, najmä Prešovská hudob· 
ná jar a jcsctí. Prešonká hudobná jar v ro
ku 1961 hola pripravená ozaj starostlivo. 
O úspechu tohto podujatia sa možno vyslo
viť len pochvalne. O slávnostný rámec s·t 
postarali jednotlivé závody a školy, ktoré 
prevzali nad . jednotliv)'llli koncertmi patro
náty. ~ezabudnutcľným dojmom zapôsobil 
koncert Slovenskej, ale najmä Ceskej fil
harmónie. Ocenenie a spokojnosť členov boli 
odmenou za obetavú a často i vyčerpáva
júcu prácu členov výboru i pracovníkov 
PKO. 

Po tomto úspechu sa zorganizovala Prešov· 
ská hudobnú jese1í, ktorá sa tak isto stretla 
s veľkým porozumením . 

• 
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I keď ťažisko práce sa obracalo k hudob
nému umeniu v snahe uspokojiť najširšie zá
ujmy členstva, boli organizované i literárne 
besedy, ako napr. beseda s J. Poničanom. 
Clenovia kruhu navštevovali i v)•stavy, us
poriadané Galériou výtvarného umenia v 
Prešove. 

Prvý rok činnosti Kruhu priateľov ume
nia v Prešove zaznamenal podstatný rozvoj 
kultúrneho života, a preto výbor s vedomím 
vcfkej zodpovednosti pristúpil k vypracoya
uiu plánu ďalšej činnosti , o čom svedčí a) 
ďal ší cyklus koncertov v rámci Prešovskej 
hudobnej jari. Na I V. PHJ odznejú tieto 
koncerty : 

Koncert Slovenskej filharmónie 
i\Iariella Radulescu, klavír (Rumunsko) 
Košický rozhlasový orchester (sólista M. 

Bauer, husle) 
Sukovo trio 

Tgor Bezrodnyj, husle (SSSR) 
Bella Davidovičová, klavír (SSSR) 
Avramovo kvarteto (Bulharsko) 
Košický komorný orchester (M. Stefann

vič, klarinet, Juhoslávia) 
Perspektívne možno predpokladať, že V 

Prešove sa vytvoria všetky podmienky, aby 
bolo možné usporiadať pravidelne raz za 
dva týždne koncert pre dospelých a zvJU' ' 
pre mládež. Emil Michl 

zahraničnej ponuky, ale pa základe prísneho 
odborného výberu. 

Medzi hlavné problémy minul)•ch KITJ 
patrila nesporne aj ich problematická dra
maturgia. Náv.:itevníkom koncertov sa do 
úmoru často servíroval repertoár až príliš 
tradičný, bez akejkoľvek snahy po objav
nosti a prebojovaní hodnotn)·ch , v Koši
ciach dosiaľ nepredveden)•ch hudobných 
diel a skladateľov. V našich i:lánkoch a kri
tikách sme sa často dožadovali , aby bola 
vyt)•i:cná ústredná drama turgická línia, za
w ct·anú na určité mimoriadne udalosti, vý
ročia a podobne. Na troch koncertoch sa 
napríklad bezdôvodne opakovali diela P. l. 
Cajkovského, dokonca bezpwstredne po sebe, 
poi:ltvali sme viac ráz Beethovena, Mozarta, 
Smetanu, no dosiaľ sme sa na koncertoch 
K llJ nestretli napríklad s Haydnom, Ber
liozom, Debussym , Franckom, Sukom, Ja
núi:kom, Bartókom, s väčšinou súčasných 
česk~·ch, sloYensk)•ch, sovietskych a iných 
skladatefo,·. ~epočuli sme teda doteraz, a 
možno si to ani neuvedomujeme, ani mno
h.:·ch vYnikajúcich klasikoY romantikov 
i t; tprcsio~istov ani súčasných ~kladateľov. ' 

Boli sme teda v minulosti svedkami dvoch 
hlant)·ch nedostatkov, ktoré sa prejavili 
vo y)·bere sólistov pre niektoré koncerty a 
v dt·amaturgickej náplni ich koncertného 
programu. Ako sa tohoročná VII. KHJ mie
ni vysporiadať s týmito dvoma hlavn)rmi 
umeleckými nedostatkami? S k)·m sa toho 
roku stretneme na našom hudobnom festi
vale? Budú to pre východoslovenské publi
kum už známe orchestre SloYcnská filhar
mónia, Košický rozhlasový orchester a Ko
šický komorný orchester. Päť koncertov Ko
šickej hudobnej jari budú 1 ,·oriť koncerty 
komorné a sólistické. Podarilo sa konečne 
získať núš vynikaj úci komoru ~· súbor, ktorý 
zaznamenal prvotriedne umelecké úspechy v 
mnoh~·ch štátoch - SukoYo trio. Význam
n)·m umcleck)rm ziskom pre účinkovanie na 
V ll. K l !.J j e aj Avramovo k\·artcto z Bul
harska, yyznamenané radom Juraja Dirni
trova. Ocenenia, k toré získal tento súbor 
v mnoh)·ch štátoch, ako napríklad v SSSH, 
Rumunsku, Belgicku, Francúzsku a inde, sú 
zárukou, že košické koncertné publikum si 
z jeho vystúpení odnesie nezabudnuteľné 
umelecké zážitky. Ako ďalší hostia prídu 
Djura Jakšič - juhoslovanský dirigent, kto
rý bude účinkovať so SloYenskou filhar
móniou, ~fichal Karin (klavh·) - sólista 
tohto koncertu, mladá rumunská klav iristka 
- sólistka Státnej filharmónie G. Enescu 
- ~lariella Hadulescu, huslista Milan Bauer, 
sovietsky huslista Igor Bcuodnyj, ktorého 

vynikajúce umenie, sme mali možnosť po
súdiť už pred dvoma rokmi pri jeho inter
p retácii Beethovenovho Husľového koncer
tu s Košickým rozhlasovým orchesll·om, so
vietska klaviristka Bella Dav:idovičová a ju
hoslovansk)• klarinetista Milcnko Stefanovič. 
Všetk)•ch osem koncertov VII. KlU dáva 
teda nádej na dobré hudobné umenie. 

Dramaturgia tohoročnej KHJ nebude sice 
ešte v ideálnych proporciách, no oproti 
minulému roku ju možno charakterizovať 
ako veľký pokrok. Treba však zdôrazniť, že 
sn tak nestane vďaka dramaturgickému 
usmerneniu pracovnikov PKO, ale vďaka 
priebojnejšcj ponuke účinkujúcich telies a 
umelcov. Na našom festivale počujeme 
okrem Bachových, Mozartových, Beethove
nových, Brahmsových, Schumannových, 
Schubcrtových a Lisztových diel tiež viac 
sk ladieb súčasn)•ch ~kladateľov, medzi k to
rými je niekoľkokrát zastúpený Sergej Pro
kofiev a tri razy slovenskí skladatelia (Su
choit, Cikker , Holoubek). Okrem toho od
znejú diela v Košiciach dosiaľ nehraných 
romantikov, súčasného rumunského a bul
harského skladateľa a tri skladby Josefa Su
ka. Teda reper toár s istými medzerami, no 
v každom prípade oveľa lákavejší a pre
svcdčivejší ako v minulosti. 

Prípravná komisia VII. KHJ prijala vý
znamné rozhodnutie, že po skončení toho
ročného hudobného festivalu bude Park kul
túry a oddychu v Košiciach od jesene po
kračovať ďalšími koncertmi už nielen ná
hodilc pripravenými, ale usporiadanými v 
jesennom abonen tnom cykle. Ak sa podarí 
uviesť toto rozhodnutie do praxe, bude to 
ďalší krok v koncertnom živote metrop oly 
v),chodného Slovenska. Pre tohoročnú KHJ 
budú dôležité a j menšie organizačné opatre
n ia, spojené s prijatím našich hostí, sta r·ost
livosťou o zahraničných umelcov, aby im 
d lho utkvelo v pamäti ich účinkovanie v na
šom kraji, ·ako aj povestná pohostinnosť 
nášho ľudu. Do širokej akcie hudobného 
festivalu sa zapojí aj odbočka Sväzu sloven
sk)·ch skladateľov viacerý-mi besedami s 
pracujúcimi a Kruhy priateľ ov umenia vo 
všetkých troch mcstúch, kde bude festival 
prebiehať. 

VII. Košická hudobná jar sa začala 2:J. 
apríla t. r. koncertom Slovenskej filharmónie. 
Koncertné siene sa naphúli pracujúcimi vý
chodného Slovenska, pre ktorých bol ten to 
hudobný festival pripravený. 

Ľubomír Cíž.cl~ 
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SBOROVÝ FES.TIVAL BRNO 1962 
J iž v ícekrát bylo konstatováno, že úrovcJ'í 

našeho sborového zpevu, zvlášte pak u tčlcs 
špičkových, má exportní úroveň. Prokázalo 
to pľcdevším nékolik v ítezství našich pe
veckých souború na mezinárodních soute
žích napi'. v Llangollenu, v Pafíži a v Arcz
zu. Ze snahy vybudoval pod. sborové cen
trum i v zcmích socialismu vznikla myšlcn
ka " sborových festivalu Brno". Naše mesto 
nebylo ovšem vybráno náhodné. Pro tuto 
volbu rozhodly predevším dvé okolnosti: 
Znamenitá tradíce sborového umční (Fil
harm. beseda, PS~lU, VS~IU, OPUS, ~lo
raYan, L)'skuv sbor aj. dobrá télesa, Kľíž
lwvsk)' , Janáček, Vach, Steinman, Kvapil, 
Bakala, Vesclka a další sboroví odborníci) 
a výhodná poloha tohoto mésta YC stredu 
státu. 

Na tomto m yšlenkovém základu byly ta-
dy organisovány již 3 ročníky sborov)·ch 
festivalu, z nichž poslední práve skončil. 
Mezinárodní sborová soutčž se uskuteční 
sine až v pátém ročníku festivalu (1964), 
avšak na umeleckých i organisačních zku
šenostech z festivalu pi·edchozích , J; tcré m ají 
ve své posloupnosti progresivní charakter. 
První ročník realisovala jen telesa brnén
ská, druhý pa k československá, le tošní tl·eli 
ročník mel už prvého zahraničního hosla, 
bulharský muzský sbor Naroden chor Kava! 
ze Sofie s dio·igentem A. Margaritovcm. Po
kud jde prá,·č o tento poslední festival, 
probíha jící ve dnech 7.-15. dubna, je na 
nem pozoruhodn)'ch už nekolik prostých 
dat: Na devíti konccrtech sa vystľídalo 25 
nejruznčjších souboru, k teré pľednesly na 
220 sborov)'ch skladeb, z nichž byla v iec 
než polovina skladcb současných. Pľes 30 
del tu melo i svou premiéru. Pri festiv:tlu 
se konal současnč - jako též jiná léta -
sbormistrovsk)' kurs za účasti frekventan tu 
z celé republiky, a za účasti našich nej
pľcdnejších oclborníkiL Konečné v dobe fe5-
tivalu zasedal v Brne také rozšírený výbor 
LUT. 

ne nemáme. Poprve vystoupily v Brne 
i t ri sbory detské : Komenium z Olomouce 
(dir. J . J okl), pionýri z Gottwaldova (dir. 
J. Opela) a z Trenčína (dir. J. Bende). 
Kdežto olomoučtí jdou predevším za kan
tilénou a bezprostredností, jdou gouwaldov
ští za kultivovanou hudebnosti. Naproti t~
mu trenčinští sledují i cíle folklorní a vý
chovné. 1\"eméne zajímavé bylo v Brnč rov
než prvé vystoupcní sboru ženských : Prvý 
byl z Pedagog. institutu v Hradci Králové 
(s dir. J. Vrátilcm), jdoucí zl-ejme vice ;r.a 
písní m asovou, ačkoli dobre obstál i v ukáz
kách klasických ; druhý byl sbor ostrav
sk),ch učitelek (s dir. A. Tiahanem}. Toto 
sdružení, hlasové zjevnč dobi·e fundované, 
uspčlo více ve skladbách starorepertoárových 
než v současn)'ch, kterým by prospelo vice 
stavebného domyšleni. Výčet českosloven
sk~·ch teles, poprvé na festivalu zpívajících , 
zakončuje pražská Typografia (s dir. P i'. 
Charvátem), kterou však už dobre v Brnč 
známe z bežných koncertu sborových. Svým 
festivalovým poľadem však své sily pone
kud prcccnila. Konečne ncznámým tčlesem 
v Brnč byl už zmínený sofijský Kava!. J eho 
nezyy klú koncepce programová inklinovala 
podle našich mefítek více k typu estrádni
mu. H.ozhodne napr. valčík J. Strausse zpí
vaný mužským sborem za klavírniho dopr•l
vodu je na sborovém koncertu pfi nejmen
ším raritní. Naproti tomu však bulharsky 
zpívaná náročná Smetanovu P íseit n a moi'i 
naznačila, čeho by tento soubor, složený 
z v~·borných hlasú , m ohl být sehopen. Z 
domácich sboru, vesmes s dobr)'mi výkony, 
vys toupili na festivalu nikoli už poprve ly
to: Krásnohorská, Vysokoškolské sdmženl, 
Beseda krnenská (.s dobrým madrigalovým 
souborem), L),skuv sbor a soubor CAKS. Vy
vrcholením festivalu bylo pak vystoupeni 
PS:\1 , k teré se vzepjalo spolu se svým <li
rigentem J. Soupalem ke skutečné svátečni
mu p rednesu. 

Máme-li nyní zaujmout stanovisko lt fes-
tivalu právč skončenému, poukážeme nej
prve na jeho pňnos. Tak obohacením ne
jen festivalu, nýbrž i hudebního života v 
Brné bylo predevším vystoupení libereckého 
sboru Ještčd (dir. Jos. Pazderka) a Zilin
ského miešaného sboru (dir. Ant. Kállay}, 
jelikož ty to dva sbory se u nás predvedly 
vúbec poprvé. Pozoruhodná hudcbnost J eš
tMu korespondovnla vervnímu p rednesu ži
linských, vítezíc už pouhou skutečností, že 
v Brné totiž smíšený sbor tohoto typu vlast-

Y záverečném koncertu zpívaly nakonec 
společnč ty brnénské soubory, které se le
tošního festivalu, poi·ádaného pod zaštitou 
Jihomor.avského KNV a mestského NV v 
Brne, nezúčastnily. Typ tohoto záverečné
ho festivalového koncertu se bude musel 
ovšem na pfíští léta více domyslel. Prúbčh 
celého festivalu byl organisačnč dobfe 
zvládnu\. Festivalové heslo "Zpevcm k srd· 
cím národu" sa tedy opet objeví v dubnu 
príštího roku, kdy se pŕedpokládá účast né
kolika zahraručních souboru. 
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SLOVENSKA HUDBA 
JÚN 1962 • ROČN(K Vl • čfSLO 6 

Súdružský 

ÚSTREDNÝ VÝBOR 
KOMUNISTICKEJ STRANY SLOVENSKA 

BRATISLAVA 
Vážení súdruhovia! 

Ko':';ur;~tick~ ~trana, .tv?rhy~'ía nového, ľudsky dôstojného života všetkých 
prac'!Ju.ct~ nase1 v lasu, 1e Of pre nás, umeleckých pracovníkov zdro "om 
L'~'?r~veJ stfY __ a inšP_irátorkott nových myšlienok Preto aj jej XII. sja~d chc~me 
prwyat ~avazkamt, ktoré zodpovedajú štýlu našej tvorivej práce a mozu byt 
posdnemn;_ tých hlavných myšlienok, ktoré naša strana prebo1·úva v každ',._ 
dennom zwote. v 

• K~munistická stra~a Ceskoslo~enska bola vždy vernou strážk ňou 'ednot 
ces~eho .a .sl?ve~tskeho proletanátu, (•Šetkého českého a slove~kéh~ ľua% 
f!~s~ socwbstw~ re~ublika, budovaná na spravodlivej jednote našich národov. 
Je zaru_k~u ďalswh .usp.echov a spokojného života nás všetkých. ' 

':' z~vazk'!, kto ry vam dnes, vážení súdruhovia odovzd ·v h ľ 
vy~ad;tt prave túto myšlienku. Aby však pieseň s~lnila sv~e a;~la~i~e '~':e~ 
~~~ ~- mfterr_r.etov, P~~-ocou ktorých sa dostane medzi ludí. Preto je te~fo náš 
.... ~~az? sucasne zavazkom dvoch súborov - Vachovho s boru moravsk ·ch 
ucttehek z Brna a Speváckeho sboru slovenských učiteliek z Braťsl p· y ~ 
vznikla z i · · ť ť h 'b ' avy. tesen , . ntct?- Lvy yc to su orov. Nazdávame sa, že takáto forma s olu-
prkaced fe veľmt osožná a že v budúcnosti nájde ešte oveľa širšie uplat~enie 
a o oteraz. 

Y.ážení sú~~u~ovia, dovo~te, aby sme k velkým budovateľským záväzkom 
naswh praCUJUCtch k XII. SJazdu KSC pripojili aj náš skromný dar: 

Pieseň o spoločnej vlasti 
Ces( práci! 

V Bratislave, 7. mája 1962. 

EUGEN SUCHO.N 
autor hudby 

KRISTA BENDOVÁ 
autor textu 

LIBUSE SlPKOVA 
za dirigenta Vacho11ho sboru mora'Pských 

učiteliek 

BOHUSLAV VALASTAN 
dirigent Spe'Páckeho sboru slo'Penských 

učiteliek 
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Hudobná reč Cikkerovej opery VZKRIESENIE 
V poslednom čase právom upútala pozor

nosť našej hudobnej verejnosti najnovšia 
opera Jána Cikkera Vzkriesenie. Nové for
mulovanie hudobnodramatických zákonitosti 
vo Vzkriesení, ideové, esteti.cké a etické jad
ro tejto opery zaiste zasiahne do vývinového 
smerovania našej hudobnodramatickej tvor
by. Prináša veľa nového pre evolučnosť 
súčasnej hudobnej drámy. Cikkerovo úsilie 
sa najvýraznejšie prejavuje v hľadaní no
vých hudobných formulácií v harmonickej 
zložke opery. V nej tkvie základ štýlovej 
homogénnosti diela. Maximálna psychická 
a výrazová koncentrácia hudby je záleži
tosťou harmonického procesu. Pritom sna
hu po experimente, po novátorskom formu
lovaní hudobnej reči nemožno u Cikkera 
/chápať izolovane od ideového podnetu, kto
rY 'ju vlastne vyvolal. Neopúšťa sice p'ôdu 
tonality, ale značne ju zoslabuje a zane
cháva princíp terciovej výstavby akordov. 
~ákladným prvkom intervalovej konštruk
cie ak:ordov i celkového harmonického pro
cesu· opery je veľká septima, resp. malá 
sekunda. Vlastnosti harmonického procesu 
vyrovnáva Cikker inými zložkami hudobnej 
formy, napr. využitím dynamiky, rytmu, 
tempových zlomov, ostináta, polyfonickej 
gradácie, organových bodov atď., ktoré 
značne dramatizujú hudobný proces. Celko
vý hudobný proces Vzkriesenia má silne dy
namický, pasionátny charakter, ktorý síce 
rezultuje z disonantn)'ch kvalit harmónie, 
ale prevažne je odrazom maximálnej sú
hry dynami.cko-rytmických i polyfonický ch 
prvkov. Melodické línie majú voľný dekla
mačný spád, priamo gradačný alebo zostup
ný, pričom ich intervalové zloženie je viac 
"diatonické" a neobsahuje také poltónové 
kumulácie ako harmonický základ. Nedf1 sa 
tu hovoriť o kantabilnosti v tradicnom 
zmysle slova. 

Jedným z rozhodujúcich činiteľov pri 
formovaní dramatického napätia opery a jej 
hudobnej architektúry je rytmus, ktorý je 
tu neoddeliteľne zlúčený s dramatickotvor
nou silou dynamiky a inštrumentácie. V 
tejto súvislosti vystupuje do popredia veľká 
funkcia dvoch základných rytmicko-polyfo
nických postupov opery, organového bodu 
(zdržania) a najmä ostináta. 

Cikker sa sústredil na dramatické formo
vanie životných peripetií svojich hrdinov 
introspektívnym zobrazovaním, zvýšenou 
subjektivizáciou hudobného procesu. Z hud-
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by Vzkriesenia je zrejme, ze ako hlavnú si 
kládol otázku, ako sa zmocniť morálnej 
pravdy drámy takým spôsobom, aby hu
dobné stvárnenie osudových ciest Katuše a 
Nechľudova plne odzrkadľovalo filozofický 
zmysel diela a stotožnilo sa s čo najmen
ším detailom v dramatickej evolúcii týchto 
postáv, so smerovaním a naplnením ich 
zápasu v záverečnej tragickej katarzii. Ten
to moment dal skladateľovi do ruky mocnú 
zbraň, aby sa prebil cez množstvo sekun
dárnych dejových prvkov románovej pred
lohy, cez rovinu objektívnej dramatickej re
ality a dosiahol až na najcitlivejší nerv prí
behu, na genetickú podstatu jeho existencie 
(čo koniec koncov .dokáže len hudba). Hud
ba Vzkriesenia vyjadruje vyso:b.-ý stupeň 
idealizácie a presahuje až do oblasti reálnej 
symboliky; čo · je ináč príznačné pre celú 
Cikkerovu hudobnodramatickú tvorbu. Ten
to uŕčitý symbolický moment • nemôžeme 
však u Cikkera chápať v pôvodnom, nedia
lektickom zmysle slova, nakoľlw tu n,ejde 
o symboliku hudobno-formovú (tvarovú), 
ale skôr ideovú: v dramatickej evolúcii jed. 
notliv),ch ideí, rastúcich z konfliktov a kríz 
diela až k definitívnej univerzálnej platnosti 
nnplňuje sa neustále snaha skladateľa u~ 
chopiť a dotvoriť myšlienku v jej pohybe 
od zrodu po najvyššie abstraktum a steles~ 
niť ju pritom takým spôsobom, aby nepre
tržite pulzovala vo svojej meniacej sa hu
dobnej forme. Je to prenikavý subjektívny 
formovací proces a v tomto sa Cikkerovi 
podarilo hlboko dotvoriť Tolstého. 

Sesť obrazov (tri dejstvá) opery s tro~ 
dramatickými monológmi (tri intermezzá) 
tvori súvislý mohutný oblúk s najvyšším 
gradačn)'111 vrcholom vo IV. obraze na vä
zenskom dvore (v 2. obraze 2. dejstva). Tu 
leží hudobne i dramaticky najexponovanej
šie miesto celého diela, centrum zvratu dra: 
matického procesu. Pripravujú ho čiastko
vé vrcholy, vytvorené rozľahlými gradácia
mi: vrchol l. obtazu (Nechľudov a Katuša), 
II. obrazu (zavraždenie Smeľkova) a III. 
-obrazu (súdny proces). Po tomto vypätí hu
dobný a dramatický tok postupne odumiera 
a retarduje, čo je v dokonalej zhode s myš
Lienkovým smerovaním ku katarzii, k zmier
livému, no tragickému záveru. Pre túto 
stavbu opery je charakteristické, že sklada
teľ sústredil dejové momenty a dramatické 
zauzlenia do obrazov (dejstiev), kým všetky 
tri intermezzá sú akýmisi psychologickými 

centrami drámy, v ktorých sa dejový proces 
zastavuje a dramatično sa koncentruje na 
hlbokú analýzu psychických stavov Katuše 
(1. intermezzo), Nechľudova (II. intermezzo) 
a Nechľudova i Katuše (III. intermezzo). 
Tieto obrazy dvoch zúfalých, osamelých ľu
dí sú skvelými etudami hudobnodramatic
kej introspekcie, no skladateľ tu nezostáva 
len pri "psychoanalýze" a funkčne ich začle
ňuje do dejového procesu ako skratky, kto
rými sa príbeh rýchlo posunujc dopredu. 

Cikker vládne vo Vzkriesení neobyčajne 
širokou škálou ná]ad a charakterov, počnúc 
mysterióznymi obrazmi a najjemnejšou ly
rikou. (napr. viaceré obrazy Katuše) až po 
divoký sarkazmus, ba cynizmus niektorých 
expresívnych vrcholov (klasickou ukážkou 
je tu takmer celý druhý obraz s výrazovým 
maximom a výsmešnou deformáciou všet
kého ľudského). Aj stupne štylizácie sú v 
opere rozmanité: väčšinou sa tu stretávame 
s nuansovanou umrleckou · štylizáciou, no 
skladateľ sa pre väčšiu názornosť, nalieha
vosť niektorých obrazov nevyhýba ani na
turalistickým náznakom, alebo pre neho 
charakteristickým aforistickým postupom, 
ktoré ilustrujú danú akciu. Nositeľom a re
alizátorom tohto všetkého je V·šak jedine 
hudba, ktorá má výrazne symfonický pro
fil , procesovosť symfonickej básne alebo 
fantázie. Symfonickú nosnosť hudobného 
procesu Vzkriesenia najlepšie dokazuje jeho 
metamorfózny, siliie variačný charakter, ne
ustále formujúci priebeh v detailoch i cel
ku. Proces symfonického rozvíjania· postáv 
a situácií veľmi citlivo reaguje na každú 
zmenu v evolúcii niektorej postavy prísluš
nou metamorfózou témy alebo motívu. Mo
tivická technika Vzkriesenia v tomto zmysle 
nié je však systematická, pretože variačný 
proces je dôkladne a všestranne rozvinutý 
len u niektorých príznačných tém alebo mo
tívov a to predovšetkým u Nechľudova a 
Katuše. 

Motív.,r Katuše a Nechľudova sú centrál
nymi nervami celého hudobno-zobrazovacie
ho procesu opery. Ich neustále metamorfó
zy, kombinácie a súhry sú nielen priamym 
odleskom stupňa vzájomných dramatických 
:--zťaho':', ale zachycujú i vnútorný zmysel 
tch zmten v dramatickom organizme. Cik
ker im dáva i jednoznačnú tvarovú charak
teristiku, ktorú všade, i pri najhlbších zme
nách motívov, v podstate dodržuje. Najprv 
mužnú agresívnosť. Nechľudova, jeho ero
tickú žiadostivosť a túžbu po Katuši zvý
raz?uje stúpajúca, chromaticky vypätá me
ló~a s častými variačnými zmenami. Mc
lodic~á deklinácia témy (stúpajúca krivka) 
sa vsak nemení ani po dramatickom život-

nom zvrate Nechľudova, nadobúda len mäk.• 
šiu, tvárnej šiu ~eiu. · 

.l . . 
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Jej tvarovým a výrazovým protipólom 
je krátky motív: Katuše s klesajúcou ·melo: 
dickou krivkou. k torá symbolicky konkré: 
tizuje typickú ženskosť postavy s jej než'
nosťou, mravnou čistotou a ncuhasiteľrí.od 
túžbou pó dobre. Aj Katušin motív c:iostáv~ 
v odlišných dramatickýc!t sitúáciách o~~\šný 
tvárnosť, najmä temp,ovú, sm~rovú, ryt,mic
kú a dynamickú. Pre~inariie týchto' motív!Jvj. 
ich súhra v húdbe opery je 'tvarovou kon
kretizáciou základnych charakterisli<:kyéli 
znakov drámy: expanzíwo~ti, vášnivdsti, .kf~ 
čovitej bol~sti, ale i ;.cieľavedom~j p~~~~ 
snahy po naprave (Ncchľ~;~dov) a. na druii~J 
strane určitej ireálnosti,. mäRkost! ~ . po~d~k 
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nosti (Katuša). · Je pozoruhodné, že charak
ter tohto motívu sa nemení ani vtedy, keď 
si životom uštvaná Ka tuša zakladá drsnú 
masku neresti a cynizmu (II. a IV. obraz). 

V hu"dobnom a dramatickom procese ope
.ry sa tieto dva príznačné motívy neustále 
,stretávaj ú, doplr'íujú, . kombinuj ú simultán
ne i sukcesívne a najmä dokresľujú hlboký 
významový podtext mnohých situácií tech
nikou reminiscencie, odkazu. V takých prí
padoch sa spájajú s inými motivickými 
.útvarmi, ktoré charakteriz<?vali už prežitú 
situáciu aleb<? postavu. Napr. na začiafku 
súdnej scény Katušin motív sa objaví v in
verznom tvare (v basoch), čo už signaiizuje 
n~dchádzajÍJCi osudový moment v živote 
teJtO postavy. Z lohto motívu sa vyvinie 
silne diminuovaná, dramaticky pulzujúcu 
figúra, ktorá znie ostinátne takmer v celom 
obraze. T esne pred pojednávaním sa však 
Katušin motív uvedie v augmentácii a v 
pôvodnom smerovom tvare. V opere sa vo 
veľkom množstve a neobyčajne výrazným 
spôsobom uplatňuje i technika dramatických 
náznakov, narážok a malých symbolov; za 
mnohé príklady tu slúži priklad dramatic
kého podtextu v scéne, keď Kartinkin pred 
súdom popiera svoju vinu na zavraždení 
Stneľkova a v orchestri súčasne znie motív, 
l<torý vznikol pri Kartinkinom nápade otrá
viť kupca. Táto kombinácia vyznieva silne 
sarkasticky. 

Priam klasickým príkladom na významo
vú metamorfózu témy, jej psychologické do
tvorenie je takmer celP. II. intermezzo (mo
nológ Nechľudova po súdnom procese). 
Ostrý kankánový rytmus z Il. obrazu tvori 
silne náznakové pozadie, pretože je to ryt· 
mus figúry, diminuovanej z inverzie motí
vu; má charakter hrozivého letiaceho prízra
ku (1. plocha), doplňuje sa synkopami osti
nátneho tónu (2. plocha) a príznačným 
poltónovým m otívom úzkosti v basoch, pre· 

braným z pŕedchádzajúceho obrazu (3. plo
cha). Všetkému dominuje kŕčovitá melodic
ká línia, obsahujúca vo svojich gradačných 
vlnách klesajúce terciové postupy (motív 
Katuše - 4. plocha). V závere tohto mono· 
lógu, v zmierlivom a nádcjnom doznievaní 
Nechľudovovej spovede, spájajú sa dovedna 
motívy Katuše i Nechľudova, ale sukcesív· 
ne, v určitom odstupe za sebou. Podobné 
následné spojovania motívov Katuše a Nech
ľudova sú akési psychologické etudy, va
riácie na tieto m otívy. Takto sa ozýva re· 
miniscencia na prvé intermezzo, keď Katuša 
začína poznávať Nechľudova; jej m otív v 
tremole dostáva zúfalý, mučivý výraz, pod
čiarknutý plíživým postupom basového mo
tívu. Pri Katušinej bolestnej ironickej po· 
známke v rozhovore s Nechľudovom ozýva 
sa v sprievode výsmešný kankánový rytmus 
z II. obrazu. Keď sa po dráme na väzen· 
skom dvore Nechľudov preberá z krízy, je
ho beznádejnosť komentuje zlomene klesa
júci motív Katuše atď. atď. Reminiscenčná 
a náznakovú technika sa potom plne sústre
ďuje do hudby záverečného obrazu, keď 
si myšlienkové a dramatické vrcholenie die
la žiada dôkladnú organizáciu takmer celého 
motivického m ateriálu predchádzajúcich o
brazov. 

Cikker je typom neustále experimentujú
echo skladateľa, ktorý však svoje hľadač
s tvo dáva plne do služieb reality, plne in
klinuje súčasnosti. Nie je preto náhoda, že 
ho tvorive interesujú práve v.rcholné dra
matické momenty ľudského života. 

Cikkerovo Vzkriesenie je prudkým vývi
nom skúseného dramatika, ktorý si rozriešil 
dramatický raison ďetre už vo svojich pre
došlých operách a súčasne je cestou preni• 
kavej psychologizácie hudobnej drámy, .i 
prehlbujúceho sa humanizmu myšlienky a 
vášnivosti citu. 

I van H rušovslqj 

IGOR STRAVINSKIJ 
k 80-tyrn narodeninám skladateľa 

HodnDtenie Stravinského diela je sťaže
né icho mnohotvárnosťou, ktorá sa zdá ne· 
raz až prolirečivou, akýmsi meandrovaním 
jeho tvorivého vývoja zdanlivo bez vnútor
nej logičnosti po neočakávaných krivkách, 
ktoré často ako keby znamenali popretie 
vlastných skorších štádií. Pri ·hlbšej analýze 
sa nám však táto zdanlivá nejednotnosť, 

'164 

náhodnosť - podľa Stravinského nepriate
ľov daná dvojnásobným, fatálnym nedos&al
kom invencie a charakteru - zloži ako 
mozaika do obrazcov, ktoré majú zmyJe~. 
Ich sled a vývoj je zákonite určovaný vn6-
tornou nutnosťou, ktorá je výslednicou p6-
sobenia niekoľkorakých síl: . Stravinského 
vnútorného, ľudského a umeleckého p6lo-

benia, jeho · ľudského osudu a historickej 
chvíle na prelome dvoch epoch vo vývoji 
európskej spoločnosti i vo vývoji jej hud
by, v ktorej mu prichodilo žiť a tvoriť. 
Najpriamočiarejšie a najbezprostrednejšie sa 
tieto sily prejavujú v jeho "ruskom" ob
dobí v ktorom vychádza celkom prirodze
ne ~ národného hudobného dedičstva a 
sprostredkováva Európe svojrázne bohatstvo 
ruského folklóru transplantovanim jeho 
prvkov i jeho ducha do súčasnej 
európskej reči v tom istom zna-
meni ako Janáček, Bartók. a de Falla. Už 
tu pôsobí zvláštnou dialektikou jedna z naj
základnejších čŕt jeho umeleckého uspôso
beniu: schopnosť začierať do najprimárnej
ších zážitkových sfér m ýticko-živelno-primi
tívnych, schopnosť evokovať a prežívať tieto 
akési "pra-zážitky", "pra-emócie", spojená 
so stvárňovacím pudom, smerujúcim k naj
prísnejšej formovej viazanosti, uzavretosti, 
vyváženosti a vykalkulovanosti. Ani v tom
to nie je Stravinskij ojedinelý. Ten istý 
úkaz bezuzdnosti, držanej na krajnej jedno
duchosti, kompenzovanej krajnou zjemne
losťou (alebo naopak), je princípom umenia 
umelcov na sklonku buržoáznej kultúry, 
kro sa cyklus uzatvára a najväčšie rafinne
ment sa stýka s primitivizmom začiatku. 
Celé Stravinského dielo je prestúpené touto 
zvláštnou syntézou "extázy a katarzie", tým 
"dynamickým pokojom", ako to sám nazval 
vo svojej Hudobnej poetike. Pravda, pomer 
týchto dvoch síl je v rôznych etapách jeho 
tvorivého vývoja rôzny. 

Ešte štyri roky exilu, štyri roky po tom, 
čo bol posledný raz doma, v Rusku, žije 
Stravinskij z ruského ľudového materiálu. 
Roku 1919 sa začína baletom Pulcinella je
ho nové tvorivé obdobie, jeho neoklasiciz
mus. Casť obecenstva i kritikov, ktorá bola 
zvyknutá vidieť v Stravinskom plnokrvného 
ruského muzikanta a súčasne akési enfant 
terrible, ktoré blazeovanej Európe obstaráva 
vzrušujúce prekvapenia živelnej. exotickej 
ruskej hudobnosti, bola sklamaná, že ne
pokračoval v línii Svätenia jari. V skutoč
nosti bola táto cesta nemožná, tu nebolo 
možné ďalej postupovať a opakova( seba 
samého, to je pre Stravinského nemysliteľné. 
Už v Príbehu vojaka, v ktorom je ešte nad
väzovanie na ruský folklór nesporné, sa 
ohlasujú nové tóny a tendencie. Zase to 
bolo qiečo, čo bolo "vo vzduchu", čím doba 
žila a dýchala: reakcia na romantizmus. Je
dine vo vzťahu k romantizmu je možni. 
pochopiť neoklasicizmus vôbec a Stravinské
ho neoklasicizmus -zvlášť. Ideály "novej 
vecnosti", objektivizovania, "odcudzenia", 
ekonomičnosti prostriedkov, návratu k slo-

hovým ·znakom · st,;~rši,ch; predromantických 
epoch, to nie j e nič iné ako dištancovanie 
sa od romantickej hypertrofie formy - roz
merov, rozsahu, zvuku, chromatizmu ap. -
i obsahu: subjektivizmu, psychologizovania, 
citovosti, svetonázorovosti, no najmä od 
hlavného princípu romantickej hudby, o<l 
jej nadväzovania na poéziu, literatúru a vô~ 
bec na mimohudobné obro.zy. Takto treba 
chápať Stravinského výroky o svojej tvori
vej metóde, o svojich náhľadoch n a hudbu, 
o podstate a poslaní hudby atď. Tieto často 
citované výroky, posudzované absolútne, 
izolovane od dobového historického kon
textu, sú absurdné. V tom je koreň toľkých 
nedorozume1ú okolo Stravinského. Ich pra
vý význam vyplýva z ich vzťahu k roman
tizmu, z ich polemického charakteru. Ak 
napr. Stravinskij ·neuznáva inšpiráciu, ak 
o sebe hovorí, že je majstrom-remeselní
kom, je to reakcia na romantické titanizo· 
vanie umelcov a hovorí tým vlastne iba to, 
že "inšpirácia" sa najlepšie stimuluje kaž
dodennou systematickou prácou. J eho zná
me - pravda, veľmi svojvoľne a nepresne 
formulované - tvrdenie v "Kronike môjho. 
života" o neschopnosti hudby niečo vy· 
jadrovať, tasí meč proti romantickému zú...r 
ženiu podstaty hudby na výraz citov a· 
programovú maľbu. V ohni polemiky s1ť 
stáva, že sa prestreli, že sa veci doženú do· 
krajnosti - a to sa stalo aj Stravin.skému, 
ktorý, bojujúc proti romantickému prebuj
neniu mimohudobnej náplne hudby, proti 
dekadentne zmäkčilému rozkladu foriem, zú
žil hudbu na púhu konštrukciu. Cas však 
upraví veci na pravú mieru. Stravinského 
estetiku bezv)·razovosti hudby, ktorú hlásal 
v svojej neoklasicistickej perióde, popierajú 
aj jeho vl-astné diela, a to, vôbec nehovo
riac o jeho "rusk)·ch" skladbách, aj sklad
by neskoršie, napr. Canticum sacrwn z r. 
1955 a náboženské i lyrické, v ktorých na
chádzame výrazové prvky a hodnoty. Prav
da, zriekajúc sa "zneu~..itia" hudby na hlá
senie ideí, svetonázoru, na exhibicionizmus 
intímnych duševných procesov, neubránil sa 
určitej strohosti a chladnému akademizmu, 
ktorý odrádzal obecenstvo, lebo pri dobro
voľnom obmedzovaní sa na tvorenie auto
nómnej hudby , hudby "ako takej" - alw 
to vraj bolo v predromantických časoch -
kládol si za úlohu riešenie vždy nových 
a nových konštrukčných a kompozično-tech
nických úloh, pričom na pravé "muzicírova· 
nie" .sa mu, zdá sa, pred~a len nedost~alo 
síl. Tým sa dostávame k otázke jeho "slo' . 
hových maškarád". Tu je vari najťažšie, 
zaujať stanovisko. J eho odporcovia !~!~ali, 
že Stravinski j nie je schopný vytvo.ri( ·n'le-
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!ódiu.· Preto vraj v prvých rokoch svojej 
tvorby spracovával ruské ľudové témy. Keď 
ruský folklórny prameň vyschol, keď sa stal 
emigrantom bez domova, s preťatými ko
reúmi, uchýlil sa k nehanebnému požičiava
niu si od starších skladateľov, k pasticciám, 
k defilé rôznych slohov osobných i doho
v)•ch,. počnúc Cajkovským, nevynechávajúc 
ani Verdiho, Rossiniho a Belliniho, cez 
Webera, l\'lozarta, Bacha, vždy ďalej od 
minulosti cez Pergolesiho, Schiitza, Monte
verdiho atď. až k starým nizozemským 
majstrom. Jeho obhajcovia v tom. vidia, na
opak, :chtivé a smelé umelecké vyrovnáva
nie sa s historickým dedičstvom, ktoré hu
dobníkovi 20. storočia v celej šírke pred
kladá súčasná ·hudobná veda, 1 alebo pre to 
nachádzajú pojmy ako "tvorivý univerza
lizmus".2 
. Stravinskij sám napísal v súvislosti s per

golesiovským baletom Pulcinella, že ho k 
lomu oprávňuje .láska k Pergolesimu. Jeho 
syn Théodore Stravinskij, ktorý nazýva me
tódu svojho otca ·"univerzalistickým eklekti
cizmoll).", napísal o . tom tieto bystré slová: 
,;Co nás je po prameni, z ktorého čerpá 
inšpiráciu, ak tam ·nájdenú vodu premeni 
vo svoju vlastnú substanciu? ... Požičiavať 
si možno, ako je známe, pod tou podmien
kou, že sa zaplati s úrokmi. Kto by chcel 
tv.rdiť, .že Stravinskij · nevracia aj s· úrokmi 
to, čo si tu a. tam požičia ?"3 

Nuž, je pravda, že Stravinskij spracová
val svoje "požičané" inšpirácie vždy s na
skrze· ·suverénnym majstrovstvom, že ich 
skutočne vtavil do svojej vlastnej hudobnej 
reči, včlenil do svojho slohu, neprestávajúc 
používať svoj e vlastné typické slohové pros
tried·ky, že ·skrátka v akejkoľvek historickP-j 
" maske" zostal vždy Stravinským Úspesne 
sa vyhol dvom najväčším úskaliam neokla
sicizmu, na ktorom stroskotali mnohí men~í 
majstri a pre ktoré aj silné tvorivé osob
nosti ako Honegger, Prokofiev a i. čoskoro 
opustili neoklasicistickú tvorivú metódu: 
tn:anierizmu hudobných slohových cvičení a 
archaizovaniu súčasného hudobného jazyka. 
Stravinskij obišiel tieto úskalia vďaka svo
jej skutočnej láske a pravému umeleckému 
zážitku. z hudby starších skladateľov, ale 
aj sile svojej vlastnej umeleckej osobnosti. 
Na druhej strane nemožno potlačiť podozre
nie; že najvlastnejšou pohnútkou neoklasi
cizmu je hľapanie útočišťa pred svojou 

1 Willi Schuh v úvode ku knihe "Igor 
Strawinsky; Leben und Werk von ihm 
selbst, Mainz, 1957, str. 8. 

2 Heinrich Lindlar, Musica, 1957, str. 311. 
3 Théodore Strawinsky, op,. cit. str. 41. 
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vlastnou tvorivou impotenciou, že k cudzím 
slohom sa skladatelia utiekajú ·vtedy, keď 
satni nemajú čo povedať. V Stravinského 
vývoji nemožno necítiť ochabnutie, ochro
menie tvoriYého rozletu po vykorenení z 
národnej živnej pôdy - pravda, vynika
júcim spôsobom vyvažované technickým 
majstrovstvom a prísnou umeleckou etikou: 
neobyčajnou vnútornou disciplínou a nároč
nosťou v kladení úloh. - Serge Moreaux 
zaznamenal slová druhého veľkého ruského 
skladateľa, žijúceho dlhší čas v · cudzine, 
Prokofieva4 : " ••• Mojej inšpirácii neslúži 
cudzí vzduch, pretože som Rus, a to najhor
šie pre človeka ako som ja, je život v · exile, 
aby žil v duchovnom podnebí, ktoré mojej 
rase nezodpovedá ... Musím sa vrátiť. Mu
sím sa opäť vžiť do ovzdušia svojej rodnej' 
pôdy. Musím vidieť ozajstnú zimu a · jar, 
ktorá . prepuká vo chvíli. Musím počuť, ako 
v mojich ušiach znie ruština, musím ho~o
riť s ľuďmi, ktorí sú moje vlastné telo a 
krv, aby mi vrátili niečo, čo mi chýba: ich 
piesne, ·moje piesne. Tu som enervovaný. 
Som v nebezpečenstve, že zahyniem na 
akadetnizmus. Ano, priateľ, ja . sa vrátim." 
. Nuž Stravinskij sa nevrátil. ZvoW si inú 
cestu, iný smer: na Západ. Roku 1940 sa 
presťahoval z Francúzska do Spojených štá
tov, roku 1945 sa stal americkým štátnym 
občanom. V Amerike vzniká ešte niekoľko 
významných neoklasicistických diel a ko
nečne opera "The Rake's Progress" (Zivqt 
zhýralca - 1949-51), v ktorej -slávi rozlúč
ku s neoklasicizmom, veľkou prehliadkou 
všetkých slohových a technických prostried
kov, ktoré. si osvojil za predchádzajúcich šty
ridsať rokov, a vynikajúcou scénou dr;tžby 
so symbo)ickým podtextom: "Aké zvláštne 
veci sú tu dnes na preda j ... " 5 Už od roku 
1948 sa Stravinskij intenzívne zaoberal .štú
diom dvanásťtónovej hudby a ak~ takmer 
sedemdesiatročný starec podrobil svoju tvo
rivú metódu opäť generálnej revízii. Vý
sledok: niekdajší zásadný odporca Schon
bergovej dodekafónie si ju teraz postupne 
osvojuje. Pravda, vyrovnáva sa ~ ňou svo
jím vlastným, tvorivým spôsobom, ponechá
vajúc napr. aj v radových skladbách pôso
benie tonálnych pólov, alebo ako v . Canti
cum sacrum, kladúc proti sebe časti modál
ne, tonálne a . časti založené na dvanásť
tónových radoch.6 Osvojenie si novej tvo
rivej metódy v takom vysokom veku je 

4 Prokofiev, Cesta k hudbe socialistiek~ 
č~oveka, Praha, 1961, str. 183. 

5 Hans Heinz Stuckenschmidt: Strawinsk:y 
und sein J ahrhundert, Berlin, 1957. 

6 Willi Schuh, op. cit. str. 13. 

každopádne obdivuhodným činom a nechý
ba mu ani určitá vnútorná súvislosť emi
nentne intervalovej melodickej konštrukcie 
s absolútnym chápaním intervalov.? 

Takýto je obraz šesťdesiatročnej tvorivej 
cesty Igora Stravinského. Je to súčasne vý
znamný výsek z vývoja európskej hudby 
na prechode od dedičstva 19. storočia k no
vej, často v neprehľadnom kvase a vare sa 
formujúcej hudbe zajtrajška. Sú v ňom ob
siahnuté vo väčšej či menšej miere všetky 
tie rôzne, často protikladné, vzájomne si 
odporujúce slohové prvky a skladobné me
tódy a princípy, ktoré na seba v tomto 
búrlivom prechodnom období narážali: dia
tonika, chromatika, polytonalita; metrická 
revolúcia, strnulé ostinato, vznasaJuca sa 
polyrytmika; folklór, džez, netečný, "biely" 
akademizmus; opojenie mohutnými zvuko
vými vlnami, dobrovoľná zvuková askéza, 
maximálna rafinovanosť v miešaní zvuko
vých farieb; pra-živelný primitivizmus, de
filé slohov šiestich storočí európskej hudby, 
vyúsťujúce do kánonickej prísnosti seriálnej 
hudby ... Je to dielo, ktoré obsahuje rene
sanciu baleľll., veľmi závažné príspevky k 
vytváraniu nového hudobného divadla, ly 
rické piesne, symfonické a koncertné sklad-

7 Willi Schuh, op. cit. str. 10. 

K HUSĽOVÉMU KONCERTU 

•••••••••••••••••••• 

Peter Kolman patrí k skladatcf"'n, ktorí 
pajintenzívnejšie reagovali na experimentál
ne tendencie, čo sa môže vysvetliť t)=, 
že má zmysel i pre hlbavosť v teoretickej 
oblasti, estetike umenia a kompozície. 

Korene jeho hudby nachádzame v tvorbe 
E. Suchoňa a R. Straussa, pod vplyvom 
ktorej sa zr?~il.~ jeho symfonická báseň 
"Romeo a Júlia . 

Sviežim, m alým dielom "Tri miniatúry 
pre klavír" Kolman uzavrel prvú etapu 
t.vorbv. 

V nasledujúcej tvorbe Petra Kolmana vi
díme odraz štúdia aj iných význačných 
európskych skladateľov. V tomto období sto
jí v popredí tvorba Paula Hindemitha, kto
rý vplýval na mladého skladateľa vyvinu
tým zmyslom pre kontrapunktické umenie, 
ako aj svojskou harmonickou paletou. 

.,Sláčikové trio", ktoré Kolman napísal 
v roku 1957, odzrkadľuje schopnosť tvori-

by, polku pre mladého slona cirkusu Bar
num, cirkevné skladby, naplnené pravým 
nábožensk)'ID obsahom, koncert pre džezový 
orchester, dodekafonický balet pre dvanás
tich tanečníkov . . . A predsa vzniká toto 
pestré spektrum lomom a odrazom , toho 
istého lúča: jeho ducha, ktorý bol schopný 
podrobiť si také široké pole počas šesť
desiatich rokov . . . Farby spektra sa strie
dali, ale pod ich povrchovou hrou pôsobili 
určité sily, ktoré podmieňujú vnútornú lo
gičnosť jeho vývoja a skrytú jednotu jeho 
životného dieja. Podľa Schuha8 spočíva táto 
jednota na inter:valovej konštrukcii, vychá
dzajúcej z tonálnych predstáv, na rytmic
kých a metrických kombináciách a na práci 
so zvukom. A keby sme hľadali základný 
zákon jeho umeleckej osobnosti, našli by 
sme ho vari v zásade neopakovania. Vždy 
a zakaždým si Stravinskij kladie novú úlo
hu a rieši ju s konečnou platnosťou. Bol 
sám k sebe prísnym. "Moja sloboda spočíva 
1' tom, že s a pohybujem v tom úzkom 
rámci, ktorý som si pre seba určil pre každé 
svoje podujatie", napísal. Vďaka tomu sa 
mu podarilo zachrániť zo svojho bohatého 
talentu majstrovstvo a dopracovať sa v dl
hom živote novej vážnosti. 

Viera Sedivá 

8 Willi Schuh, op. cit. 10, 11. 

Petra Kolmana 
A JEHO OSTATNEJ TVORBE 

vého uplatnenia vonkajších podnetov. To 
znamená, že Kolman sa nepohybuje v ste
reotype hudobného myslenia iných autorov. 
R.ozširoval si svoj v lastný hudobný voka
bulár organickým pribraním nových výra
zových spojov. J eho trio je dokladom rastu. 
Hlavn)'ID významným znakom tohto diela 
je dôsledná kontrapunktická prepracovanosť 
sadzby. Kolman tu stačil vystavať celý 
oblúk so skromnými piliermi, ktoré sú však 
dôsledne využité rozvíjaním základného sta
vebného materiálu. Možno povedať, že Kol
manovi sa podarilo v ·tomto diele priblížiť 
k určitej striedmosti. 

Po "Sláčikovom triu" napísal autor "Smú
točnú hudbu" pre orchester. Vonkajším pod
netom k tejto skladbe bola s pomienka na 
obete fašizmu za druhej svetovej vojny. 

Stúdium diel Arnolda Schonberga, ako aj 
jeho novších stúpencov, znamená opätovný 
prechod v hudobnom myslení autora. Vy-
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sporiadanie sa s dodeka!óniou a so serializ
mom silne poznačifo ďalšie práce, najmä 
jeho štúdie "Tri klavirne kusy", "Husľový 
koncert" a "Dve časti pre flautu, husle, kla
rinet a klavír". 

Najrozsiahlejšou a najvýznamnejšou sklad
bou z tohto obdobia je "Koncert pre husle 
a orchester" (1959-60). Dielo je dvojčasťo
vé. V prvej časti aplikoval Kolman nové 
postupy, ktoré čerpal aj z bežnej skladobnej 
techniky serialistov. Koncert sa začína ká
nonom, ktorého téma vyčerpáva všetkých 
12 tónov, teda celý základný tónový mate· 
riál. Pribúdaním hlasov narastá vertikálna 
hustota od 1-ho do 6-tich hlasov ustavičnou 
kvartovou subpoziciou. Harmonický pohyb 
dospieva k stagnovaniu, končiac širok~= 
kvartovým akordom. Autor uplatňoval v tej
to skladbe aj iné prostriedky seriálnej tech
niky, napriklad radový princíp v parametre 
rytmu alebo šumové pásmo le~atou chroma
tikou (zvukový agregát). 

Další diel (B) je stavaný na motorickom 
pohybe dvaatridsatinovom. Interval veľkej 
septimy nadobúda tak výrazový, ako aj sta
vebný význam popri kvartových a kvinto
vých postupoch trúbky a pozáun. Prostrie
dok, ktorý Kolman ponživa s veľkou obľu
bou, je tónový obal, to je postup tónov, 
ktorý vychádza z určitého tónu, od ktorého 
sa postupne, tak smerom nahor, ako aj na
dol, vzďaľuje a opäť približuje a vracia. 
Taký obal uvádza po náznaku úvodného 
dielu (A) tretí diel (C), ktorý je akousi 
valčíkovou travestiou. Spojkou medzi dru
hým a tretím dielom je materiál z druhého 
dielu, počas znenia ktorého sa súčasne indu
kuje valčík, skladajúci sa horizontálne zo 
všetkých charakteristických valčíkových 
znakov, ktoré sa objavujú aj vo vertikálnej 
jednote ako zložitý kontrapunkt. Nepravi
delný tep v base akoby sa dištancoval od 
valčíkového rytmu, vylučujúc rytmickú ste
reotypnosť. Kvartový akord uzavrie valčík il 
uvádza úvodný diel (A) v dôslednej retro
gradácii ; je to v račom postupe. Súčasne 
ubúda aj vertikálnej hustoty sadzby ; dva
násťtónový akord zakľučuje prvú časť. 

Druhá a súčasne záverečná časť má soná
tovú formu. Kvôli obmedzenosti priestoru 
uvádzame len najzákladnejšie črty tejto 
časti. Prvej časti sme venovali zvýšenú 
pozornosť pre množstvo nových postupov. 
Hlavná tematická skupina pozostáva z dvoch 
stavebných prvkov: z markantného akcen
tovaného pozadia, ktoré zaznie najprv 
samostatne, vyvolávajúc dojem samostatnej 
témy. Nad týmto útvarom sa zjavuje v ďal
šom priebehu scherzózne-pasionátna hlavná 
téma. Lyrická vsuvka rozptyľuje pozornosť 
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pred nástupom rozvíjania, v ktorom preru
šujú cantus firmus huslí rapsodické vpády 
klarinetu, resp. flauty, potom celého 
orchestra. K ďalším zaujímavostiam patri 
psychologický kontrapunkt spevu huslí, 
pod ktorým energicky znejú údery tym
panov, potom kadencia, ktorá obaľuje tón 
"a", čo pripomína Purcellovu "Phantasy 
upon one tone" alebo kadenciu Bartókového 
violového koncertu. Husľový koncert Kol
mana patrí k silným dielam jeho tvorby. 

K skladbám, ktoré napísal Peter Kolman 
po Husľovom koncerte, patria "Tri kusy k 
pamiatke A. Schônberga" pre klavír; tieto 
priviedli autora k ďalším experimentom. 
Prvá skladba je napr. improvizáciou na a
kord d, gis, cis, druhá (hommage a A. 
Schônberg) používa ako základný stavebný 
prvok malú sextu, tretia sldadba narába s 
tónmi a, es, c, h ako s iniciálkami Schôn
bergovho mena. 

Dalšfm dielom je skupina skladieb, pova
žovaných autorom za štúdie, ktoré sú zame
rané na aplikáciu novších skladobných pos
stupov. Jedna z nich je napr. "Pohyb". Je 
to kompozícia inšpirovaná obrazom rovno
menného názvu V. Kandinského. 

K posledným kompozíciám podobného 
razenia patrí skladba: "Dve časti pre flau
tu, klarinet, husle a klavír", ktorú pred
viedol súbor Musica viva Pragensis 9. 
februára 1962. Skladba má prísnu punklu
alistickú štruktúru, v ktorej uplatňuje Kol· 
man najzložitejšie finesy kontrapunktistiky. 
Dielo, i keď je zaujímavé, predsa len neo 
pripúšťa autora k slovu pre prílišnú prf~r 
nosť štruktúry. 

Kolman venoval pritom pozornosť aj iným 
prácam, v ktorých zľavil z prísnosti a prin
cipiálnosti. Spomeňme tu jeho ,Kantátu pre 
sbor a orchester "Ach, ty Zem!" na slovA 
J . Poničana. Týmto dielom chce úspešne 
vyplniť medzeru, ktorá sa občas utvára me
dzi jeho "novátorstvom" a momentálnym 
stavom hudobného konzumu. 

Je isté, že Peter Kolman je neobyčajne 
nadaným, mladým skladateľom, a je záro
veň tiež pravdou, že v mnohých ohladocb 
prestrelil a mal by vyvodiť pre seba určité 
konzekvencie z kritík, ktoré už odzneli na 
jeho adresu v niekoľkých časopisoch. Iste 
si časom ujasni, že špekulácia nie je met6-
dou hudobnej tvorby, aj keď hudobná ·tvo~ 
ba obsahuje mnoho momentov rozumových. 

Ján Albrecht 

Z praiskei inscenácie Cikkerovho ...._ 
Vzkriesenia F~to: J. Svoboda.....-: 



:K.O N Z U L TÁC IA 

SERIALNA HUDBA 

l. PODSTATA 

Dvanásťtónový systém použil princíp sé-
1rie predovšetk~-m a pôvodne len na melie
ko-horizontálnu zložku hudby, teda len ako 
sled tónových ,-)·šok. Sel'itílna hudba roz
širuje princíp série na všetky zložky hu
dobnej reči, ted11o aj na ry tmus, farbu, dyna
miku a spôsoó tvorenia tónu (artikuláciu). 
Presnejším pomenovaním takejto hudby by 
mohlo byť označenie totálne predetermino
vaná hudba, pretože všetko, čím hudba dis
ponuje, podrobí sa ešte pred samotným 
tvorením predbežnej úprave, racionálnemu 
zorganizovaniu tvarov. Dalšou charakteris
tickou črtou seriálnej hudby je to, že melie
ká séria n emusí v sebe obsahovať všetkých 
12 tónov chromatickej stupnice a môže byť 
zostavená ::; ľubovolného počtu výškove 
nerovnakých tónov (teda napr. séria o 4, 7, 
9 tónoch a pod.) : Dodekafonická hudba, kto
rou sme sa zaoberali v predchádzajúcom 
.čísle nášho časopisu; je teda retrospektívne 
len jedným - a to počiatočným vývojom 
.seriálnej hudby, v ktorej sa vopred vytvo
ria isté štruktúry už pre každý hudobný 
·element. Skladatef vytvára tieto štruktúry 
ako predbežnú determináciu vzťahov, ktoré 
.platia ako základné smernice pri tvorení tej
·ktorej skladby . 

Melos. Pri stanovení série tónov v hori
.zontálnom zmysle preberá seriálna hudba 
jadro skúseností z dodekafonickej hudby. 
I keď rad, séria nemusí obsahovať všetk)·ch 
12 tónov poltónovej stupnice, možno obdob
ne ako v dodekafónii vytvoriť tematický 
štvor- alebo osemuholník; 1. Základný rad 
(Z), 2. Inverziu (I), 3. Račí obrat (RO), 4. 
llačiu inverziu (RI), 5. Kvartovú obmenu 
(IV), 6. Kvintovú obmenu (V), 7. Račí obrat 
kvartovej obmeny (R IV) a 8. Račí obrat 
kvintovej .obmeny (R V). Spôsob, akým sa 
tieto tvarové deriváty tvoria, vysvetlili sme 
v súvise s dodekafóniou, preto na tomto 
mieste uvedieme už len priklad série s jej 
príslušnými derivátmi. Zvoľme si napr. za 
tóny série toľkokrát v dejinách použité pís
mená mena BACH, teda b-a-c-h-. Tematický 
oktogon bude potom takýto: 

<111111 Z II. obrazu Cikkerovho Vzkriesenia 
Foto: J. Svoboda 

It R 1: • §; líí líií .. l 

:\j v seriálnej hudbe možno jed·ni>tlivé 
tóny serie umiestniť do ľubovoľných oktá:. 
vových polôh, kedy nám vznikne ·.pre túto 
hudbu typicl..-ý výzor série, napr'. · 

l: ~ atď. 

Podobno ako v dodekafónii možno terna
' tický oktogon . transponovať tak, aby prvý 
tón série - ako východiskový . tón - hol 
nie_ktor)' z tonov poltónovej stupnice. 

Tóny série možno použiť nielen v hori
zontálnom, ale aj vo vertikálnom zmysle, 
keď nám vznikajú z tónov série "akord.y" 

či súzvuky. Zásadou je, že tóny série 
možno na seba nakopiť každý s každým, · 
napr. prvý a štvrtý, prvý a druhý atď. Na 
spestrenie zvukových výsledníc možno po
užiť do súzvuku aj všetky transpozície- tej 
istej série a, samozrejme, každú obmenu 
základného raqu možno upraviť qo verti
kálnej podoby. Nasledujúci príklad prináša 
a) prvý a tretí tón radu nad sebou; · b) 
prvý až tretí tón ; c) všetky štyri tóny radu; 
d) prvé dva tóny radu, ku ktorému je pri
daný prvý a tretí tón v transpozícii radu od 
d; í) príklad c .upravený oktávovou trans
pozíciou prvého a štvrtého tónu. Sú, samo
zrejme, možné aj zložitejšie zoskupenia po
užitím tzv. komplementárnych intervalov, 
teda obratov intervalov odvodených od tó
nov radu (opačným smerovaním), ako aj 
kombináciou rôznych podôb série z tema
tického oktogonu. 

o., c., d.J ~"' flo .. 
ll k Bil ll t; ... •• IIF!!l: ll i ll ll li 

'169 



Rytmus. Pre rytmickú štruktúru radu 
stanoví sa obdobne ako v prípade určenia 
melickej výšky rad rytmických hodnôt, v 
ktorom sa nemá zopakovať tá istá rytmická 
hodnota, napr.: 

b.} 

l j. )tJ J 9 JtJ .......L...A-+.J.- ,J .A )t • 

Aby sa v seriálnej hudbe zabezpečila istá 
vzdušnosť hlasov, pracuje sa aj s pomlčka
mi ako s radom a tieto sa potom vsúvajú 
medzi tóp.y, čo znamená, že rytmický rad 
tónov a pomlčick tvorí dva samostatné rady. 
ktoré sa navzájom kombinujú a prestupujú. 
Stanovme si teraz 1·ad pomlčiek a aplikujme 
rytmický rad a r<ld pomlk na základný tvar 
našej série: 

u 
lit/ 1P 

Y práci s rytmickou senou možno .p.ouž.iť 
račí ·obrat série. a tzv. rotáciu, názorné zo
brazenie ktorej nájde čitateľ v príklade č. 
4b. 

Rytmický rad a rad pomlk sa používa aj 
vo vertikálnom zmysle slova. Co sme uvá
dzali ako možnosti superpozície radu, · sú 
v;iac-menej len teoretické vývody, pretože 
aplikáciou rytmického radu do horizontúi
!J-eho smeru nevzniká súčasne držaný akord 
pozostávajúci z viacerých tónov na spôsob 
tradičnej harmónie, ale: len rytmicky a 
výškove .rozmanitý prúd viacerých línií, 
ktoré sa ruekedy stretnú v náhodných zhlu
koch tónov. 

Dynamilia. Pre jednotlivé tóny radu sa 
určuje aj odlišná dynamika, čiže vzniká sé
ria dynamická. Napr. pre j ednotlivé štyri 
tóny našej série možno použiť tieto dyna
mické požiadavky (pozri predchádzajúci 
príklad) : If, p, mf, pp. Z tohto radu možno 
vytvoriť tiež račí obrat a rotáciu. 

Farba. Séria farby sa určuje napr. rôz
nym obsadením nástrojov, napr. Ilauta, 
kontr~bas, husle, klarinet, a pod. Táto séria 
tiež môže mať rač.í obrat a môže aj rotovať. 

Pri použití farebného elementu orientuje 
sa seriálna hudba na množstvo bicích ná
strojov, .na nilslroje, ktoré_sú _schopné .zahrať 
aj najkratšie notové hodnoty (napr. xylo'fón, 
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zvonky a pod.). Prv než uvedieme príklad 
na farebné zvládnutie našej série, spomeňme 
aj poslednú ;zložku, ktorá podlieha sérii. 

Artilwlácia. Pod artikuláciou rozumieme 
spôsob tvorenia tónu a jeho spájania s tón
mi ostatnými. Aj z tejto stránky hudby 
možno vystaviť sériu. Napr. portato 
staccato - pizzicato - "normálne". Uvedie
me teraz definitívny ryzor našej série me
lickej, rytmickej, dynamickej, farebnej a 
artikulačnej, teda čosi, čo je už hotovou 
seriálnou hudbou: 

stacc 

p 

Tejto partitúrke chýba ešte metrické ur
čenie, ktoré by umožnilo tiež vypísanie chý
bajúcich páuz. Zložité rytmické útvary, kto
ré takáto hudba rodí, "nedokonalosť" ná
strojov z tradičného inštrumentára zvládnuC 
niektoré farebné a výškové predpisy viedli 
potom týchto skladateľov logicky k elektro
nickej hudbe, kde všetko toto možno vyrobiť 
s absolútnou presnosťou v elektrónkach -
ale táto téma sn už vymyká z rámca nášho 
článku. 

II. K IIISTORII SERIALNEJ HUDBY · 

Seriálna hudba, ako sme videli, n~á svoje 
korene v dodeknfónii, vlastne je jej logic
kým a konzekventným rozvinutím. Je to 
tz, ·. postwcbernovská hudba (o Webernovi 
budeme ešte hovoriť), ktorej tvorcom je pre
dovšetkým Olivier Messiaen (nar. 1008) 
svoj ou skladbou "Mode de valeurs et ďin· 
tensités". V tejto skladbe sa rozširuje séria 
aj na trvanie tónov, ich intenzitu a na spô
sob tvorenia tónov. Pokračovateľom tejto 
línie je Pierre Boulez (nar. 1925), Messiac
nov žiak, svojou skladbou Structure 1 (a 
ďalšími) . Dnes je táto technika značne roz
širená medzi mladými západnými sklada
teľmi - pokiaľ, pravda, už nezakotvili v 
hudbe elektronickej. 

III. KU KRITIKE SERIALNEJ HUDBY 

Náš časopis už priniesol obšírnejšiu hod
notiacu štúdiu o problematike seriálnej hud
by z pera Ladislava Mokrého (Slovenská 
hudba 1958, č. 11, str. 461 a n.). Citateľ 
sa tam môže bližšie oboznámiť s našim ná
zorom na túto hudbu. Medzi hlavné nedo
statky tejto techniky patrí opäť skutočnosť, 
že takto usporiadané tóny nic sú schopné 
byf nositeľom v)•znamových kvalít v hu
dobnocstetickom zmysle. Totálna racionálna 

organizácia materiálu je v praxi nepostihnu
teľná, pretože sledovanie všetkých paramet
rov sérií stojí mimo oblasti schopnosJ.i 
človeka postihnúť také komplikované koll
štrukcie. Je paradoxné, že v rámci tak dô
kladne "organizovanej" hudby je temer kaž
dý tón neočakávateľným prekvapením. Je 
to hudba zabsolutizovanej racionálnej kon
štrukcie s pochybným významom pre per
spektívy ďalšieho rozvoja hudobného ume
nia. 

Ladislav Burlas 

VZKRfšENÍ na scéne pražského Nár. divadla 
V bohatém fetezu nevšedních umeleckých 

událostí, které obvykle pr ináší mezinárodní 
hudební festival "Pražské jaro", byla pre
miéra nové opery Jána Cikkera "Vzkfíšení" 
v Národním divadle v Praze činem zcela 
mimofádného a mnohostranného dosahu. 
Úspech byl nadšený a pozoruhodný, zvlášt, 
uváži-li se, že šlo o dílo nezvyklé hudební 
mluvy a koncepce. Patlil prirozene i vlast
ní inscenaci a neméne, a to zdurazňuji, slo
venské hudebni tvorbe, která "Vzkľíšením" 
dosáhla nového a nesporného vítezství. 

Ačkoliv ohlas dila v radách domácíl10 a 
zahraničního obecenstva byl veliký, nebyl 
jednoznačný. To se dalo očekávat pi'i no
vosti, prtibojnosti hudebního projevu a smčlé 
koncepci, kterou "Vzkľíšení" opouští púdu 
klasické opery a pi·echúzí v symfonicko
dramatický jevištní út var. Avšak to nevadí, 
má-li hned po prvém provedení na své stra
ne mnoho nadšených obdivovatelú a proti 
sobč i odpurce a nezvykle podnecuje k dis
kusi. Pi·ipomíná to po dlouhé dobe vzrušu
jící chvíle p.o premierách Jantíi'kových oper. 
J e to clílo bohaté životem a životností, no
vátorským pľínosem, prukopností i odvahou 
a citli vč zasahuje i do sfé1·y estetických a 
ideových predstav a s nčktcrými se nutne 
srazí. J eho tvurčí princípy jsou výbojné. 
Zvlášte až harmonická neohraničenost svádí 
k zamyšlení nad dusledky dalšího postupu 
po léto línii. Al e ať už rysy jeho hudební 
reči budou hodnocenv kladne nebo záporne 
autor "Vzki'íšení" s( získává sym patie pr~ 
opravdovost a úpľimnost s jakou svými no
vými výrazovými prostrcdky ztváriíuje vr
cholné dramatické situacc. A tčch, zde v tom
to vyslovcnč psycl10lo"ickém dmmatu snesl 
';<>lik, že celé tľíaktov'é dílo je di vadelním 
utvarcm par excellence. 

Pokračuje v nem zase na jiné úrovni tra
díce slovenské opery, kterou svým nástu
peru zahájil Eugen Suchoň. Ve srovnání s 
tím, co svetová operní tvorba vydala v ne
kolika posledních desítiletích, je to dílo 
svetového formátu a vskutku monumentálni 
koncepce. Jen škodac, že hudební mluva se 
dostává do proudu jakéhosi universnlismu 

Alena Milwvá ako Katuša Maslovová 
Foto: J. Svoboda 

171 



t ; i. 

Teodor Sml111ŕ 'V úlohe NechCudova 
Foto: .J. Svoboda 

·a nemá už tolik rodové a národní bar
vitosti jako rada drívejšich Cikkerovýcl1 

;komposic. Ale tím nechci popírat, že by .zdc 
' nebylo dosla.tek ry tmického a melodického 
•m ateriálu, který pnirazne dosvedčuje n~{
rodní provenienci autora. 

1 
Z prvého setkání s dilem nelze však činit 

.závery konečné, zvláštč, když k poznání 
tvúrčího vývoje skladatele a k zdiivodnčni 
jeho nových tvurčích principii chybí nám 
diiležitý článek v dosud neprovedené opere 

. "Stíny". Cikker sviij smysl a vzácn on talen
-tovanost pro jevištní hudební útvar projevil . 
· zcela presvedči ve už v "Jánošíkovi" i " Beg 
. Bajazidovi", avšak zde učinil ne krok,_ ale 
. pfímo skok ve svém v)•voji. "Vzkfíšení" 
je v celé své sta.vblí jeho vlastním dilem. 
Sám podnikl zápas s monumentálni romá
novou komposicí L. N. Tolstého a vytvoril 
si libreto, které budí respekt. Už to je úcty
hodným počinem. Uchvácen humanistickou 
ideou Tolstého románu provedl operaci ve 
svetle hudebních p rcdsta '\' talentovaného 
symfonika, vášnive prožívajícU10 psycholo
gické procesy postav, které ho svými osudy 
k ztvárnení tohoto svetového románu strhly. 

Rozbor dramatického a huaebního využi
'tÍ Tolstého románu Cikkercm zaslouží si ne-

sporné hluhokou a zas'\·écenou sludíi. Avšak 
prvý dojem napovídá, že vyhmátl pietné 
z románu to nejpodstatnčjší, základní lid
skou a vysoce etickou myšlenku, rozhodu
jící a nejsil nejši skupinu momentu, a ve 
zkratkách až filmove str ižených j e pi'enesl 
do trech déjství, vždy o d vou obrazech. Ty 
pak ješte propojil mezihrami a intermezzy 
a vzrušující psychologické procesy, p.robí
hající na neširokých plochách, vynikajícím 
zpiisobcm hudebne umocnil a dramatisoval. 

V místech, kde se zabývá lidskými cíty 
a kde leží vrcholy tragedií j sou i vrcholy 
umeleckosti Cikkerova projcvu. Zdc je nej
výš opravdový a vytvái'í scény i hudbu 
strhujici emocionálnosti. Takových scén 
otresnýcll, vzácné jímavých nakupil v kaž
dém aktu nčkolik a dosáhl to, co dosáhnout 
chtél: odsoudit krutou sobeckost a neodpo
védnost nekterých lidí k osudu druhých, 
zjevy, které ve vykoi'isťovatelských systé
mech neznaly hranic a mely by b ýt viibec 
z lidských. vztahu vymýceny. 

Ze základních postav, které skladatel .z 
Tolstého predlohy pi'enesl do svého díla je 
vyhranenou pevnou postavou Katuše Maslo
vová a politický vezeň Simonson. Oti'esným 
a drásavým psychologickým proeesem pro
cllází i Nechljudov, sviidce Maslovové. Te!l 
se už vymknul Tolstému z rukou a ani 
Cikker ho nemohl formoval s presvedčivou 
jistotou. Snad ani nechtel, aby tento kdysi 
bezohledný feudálnemčšťácký typ pi'erostl 
v postavu kladnou a sympatickou, trebas 
·mu dává projít p rcmírou duševního utrpení 
a jeho zápasy provází hudbou neménlí 
opravdovou než jako obklopuje celou tra
gedii Maslovové. 

Ohdivuhodná je v tomto díle jednota hud
by a vlastního dramatu a také vnitrní dra
maturgie, která rozstavuje gradace a dra
matické vrcholy s prozíravým divadeliÚiil 
smyslem. To také činí toto dilo od začátku 
do konce poutavým a hudební i dramatická 
spontánnost hudebního proudu pi'esvedči
v)'lll. Cikkerova hudba není líbivá, ale je 
opravdová, bojuje tvrdými a pro poslucha
če často nezvyklými prosti-edky o své posta
vy a jcjich osud. J e to hudba strhujicl 
dramatickou pulsívností i lyrickou nehou, 
jej[ symfonismus je suverenním prvkem, 
který do své sféry strhuje vokálni sólové i 
sborové partie ač nutno pi'iznat, že autor 
s opra,·dovým úsilím a zdarem zápasi o 
deklamační jasnost, dramaticky únosnou 
melodičnost a te-xtovou srozumitelnost. Vzdor 
témto kladúm jiste poznal autor, který byl 
premiére p i'!tomen, že by jemné retuie 
prospčly dílu, .ať už by zasáhl jimi do ~ 

nCkud vlekle se rozvíjejicího prologu anebo 
pl'edposledního obrazu. 
· -0 inscenaci, o kterou se postarala opera 

Národního divadla v Praze, nestačí i'íci, že 
byla do nejvyšší míry svčdomitá. Byl to 
vynikajíc[ tvúrčí čin souhoru opery ND, 
a uká~al jakých mistrných výkonú je tento 
kolckuv schopen, vycíLí-li z dila jeho vyso
ko_u uméleckou prfnosnost, jeho vývojové 
a umelecké kvality. Ty skutečne byly pozná
ny ·a laké všemi složkami podepfen y. Vý
tvarníkem Z. Kolái'em byla vytvorena mo
numentálni jevištní architektura, navozující 
a udržujfcí tragické ovzduši a technicky 
umožňujicí jednotný prúbéh dramatu. V ta
k?v~m. rámci mohl K. J ernek rozvinout svúj 
diSCiplinovaný, invenčnč bohatý a ušlechti
lý režiserský výkon, jehož vrcholy byly v 
podmanivém rešení intermezz. 
· Základní tfi úlohy by ly svéi'eny trojici: 

Miková, Srubai', Blachut. T. Srubaľ ješte 

se nedostal ke koi·t·nu léto složité, ale i 
ponekud neúplné prokreslené postavy, i kďyž: 
jeho výkon je mozrťo vysoce hodnotil: ZatO! 
Katuše Maslovová, úloha jako "šitá pčimo : 
na tčlo" Aleny Mikové, by la touto nadanou: 
umélkyní dovedcna k zobrazení vskutka: 
monumentálnímu. I Simonson byl B. Bla-· 
chu tem solídne vyjt1di'en v proud u nadšené · 
interpretace celého kolektívu , který vedi J. • 
Krombholc. Autor "VzkNšení" našel v- nem 
tlumočníka, ktcrý opravdu porozumei jeho 
zámeru i jeho koncepci a pro nikl ·až' ke ko- . 
renúm jeho m yšle.ní a. cítení a podmanive 
je pretlumočil. To snad i pro to, že se octnul : 
na piidč soudobého hudebního snažení' k te- · 
ré je mu tak blízké, snad pro to, že si· hyl 1 
vedom, že objevuje dilo vzácných a nových · 
hodnot, dílo hluboce lidslié a · dílo,- :které je ~ 
diikazem veliké tv[•rčí iniciativno'sti a·· velí- : 
kých i Svežích fol'Hlľt slovenské hudby'! 

Antonin Hore;& , 
•.1 \. ,, l •q 

čESKOSLOVENSKA OP ERNA PREMIÉRA·· V ---BR~ŕfEl 
.. 1. ' 

G· r é e k e p a š i j e B o h u s l a v a M a r t i n· ti 

: V Janúčkovom divadle v Brne bola 3. 
marca · t. r. premiéra predposlednej opery 
Bohuslava Martinu Grécke pašije, ktorá 
mala svetovú premiéru ·11. júna 1961 vo 
Svajčiarsku. Martinu si v--tal za námet ro
mán " Kristus znova. ukrižovaný" od pokro
k.t>vého· gréckeho spisovateľ a Nikosa Kazant
zakisa, s ktorým sa dôverne stýkal. Sám si 
napísal libreto, ktoré niekoľkokrát revidoval, 
až_, dospel ku konečnému zneniu r. 1959. 
~azantzakisov román je u nás známy z ées
:k:ého prekladu a z filmovej verzie francúz
skeho režiséra J. Dassina. Román i filmové 
spracovanie ponechávajú otrasné účinky, 
ktoré však nemôže dosiahnuť skladateľovo 
libreto. Libreto do češtiny preložila Eva 
Bezdeková z klavírneho výťahu (s nemec
kým textom), vydaného vo viedenskej Uni
,·erzálnej edícii. 

Opera je krásnym dôkazom toho, kam 
smeroval na konci svojho života Martinu 
proklamuje všefudskú lásku, túžbu po slo~ 
bode, sociálnu spravoillivosť a odsudzuje 
sebectvo. 
· Martinú mal síce na mysli tragickú ope

ru, ale vytvoril súčasné m ystérium, v kto
rom boj medzi diablom a bohom nahra
dzu~e ťaž~é spoločenské rozpory medzi jed
nothvcamJ a kolektívmi. Niekoľkými škrtmi 
a zmenami textu je prispôsobené požiadav-

káro našej epochy, teda aktív-!Jetnu boju. za . 
lepší život trpiacich. Opera· má 4 dej$tvá 1 

(14 obrazov), v ktor-ých sa odohráva kon
flikt opyvateľov dvoch malogréckych obcl-,. 
šťastných občanov v Licovrisi, vedenýcll 'bo- , 
hatým kiíazom Grigorisom, s vypálenÝlflÍ ·i · 
hladnými bezzemkami susednej obce s ·kaza
teľom Fotisom. Odohráva sa počas veľko
nočných pašií, keď napríklad pastierik Ma
nolios je vyvolen)·, aby predstavoval J e
žiša, Panaiotis má IHať Judáša a p.ekn:í; 
dedi!lská vdov_a Katarína Máriu Magdalénu: 
~astier Manohos so,. úplne vžije do svojej 
úloh:>: a post~lVÍ _sa celkom za trpiacich, no 
na navod Gr1gor1sa ho zabijú. Tendencia je 
jasná: Keby Kristus prišiel druhýkrát na 
svet, hol by znovu ukrižovaný. Ľudstvo do
siaľ nedospelo k pravému humanizmlL a 
lásk~. Stále treba bojovať za sociálnu spra
vodlivosť a skutočn)• huma~izmus. Túto · 
myšlienku je potrebné uskutoč•lovať aj v 
dnešn:)·ch časoch . 

Hoci bol sklad ateľ, podobne ako L. J a
náček, proti ' Vagnerov)'Tll príznačným mo
tívo~ •. . neubrímil sa niekoľkým opakovaným . 
melodmm v podobných situáciách. K tomu · 
často vedú psychologické dôvody, a nic wag
nerovský leitmotiv. Vy tvoril typ ora tórnej 
opery, ktorému zodpovedajú aj mohutn6 
sborové výjavy, chorftlne a ľudové melódie, 



v ktorých možno usudzovať na moravskú 
ľudovú pieseň. Skoda, že v brnenskom 
predvedení bol vynechaný záverečný dlh)• 
sbor, čím by hol typ oratórnej opery ešte 
viac zdôraznený. Druhá polovica opery (3. 
a · 4. dejstvo) poskytuje väčšiu rozmanitosť 
prostriedkov a púta väčšou dramatičnosťou, 
zatiaľ čo prvá polovica pôsobí miestami tro· 
chu staticky a je poňatá s väčším pátosom. 
Celé veľkonočné m ystérium má v poňatí 
Mártin'u svetsk)• charakter, predstavujúc 
skutočný život so všetkými jeho prednos
ťami a protikladmi. Aj preto tu počujeme 
pri domnelom Manoliesovom nahováraní u 
Kataríny valčíkový ry tmus s harmonikou, 
preto sa rozohrá jasná budha pri svadobnej 
zábave. Vo vokálnom prejave operných 
hercov používa ·skladateľ tiež recitatívny 
spôsob a dokonca prechádza do prostej re· 
,;i, aby dramatická pravdivosť vyznela čo 
riajbezprostrednejšie. Všade podriaďuje dra· 
matický výraz danému obsahu, pričom zá
kladným znakom jeho hudby je jednodu
chosť, a tým aj účinnosť prostriedkov vo 
farebnej inštrumentácii, naznačujúccj ohla
sy jeho symfonických diel. Sekunda ako 
primiešaný interval do starých akordov je 
preňho príznačná rovnako ako kvartsext· 
akord miesto tonického kvintakordu. V kaž· 
dom prípade poskytuje opera doklad ne· 
vysychajúcej invencie a sily B. Martinu 
v· neskorej starobe. . 

Predvedenié opery holo dôstojné veľké· 
niu odkazu skladateľa. Inscenácia v spolu
práCi ·režiséra O. Linharta, v)•tvarníka J. A. 
Sálka a šéfa opery F. Jílka hola riešená 
na príliš čiernom horizonte pôsobivejšie v 

individuálnych akciách ako v sborových scé· 
nach. Linhart venuje veľkú pozornosť he
reckému prepracovaniu výkonov sólistov, 
ktoré vyznelo realisticky, hoci ich umies· 
tenie holo niekedy v úzadí javiska. Oslík je 
síce na javisku predpísaný, ale s ľudskými 
nohami patrí skôr do komických sitácií. 
Vydarene vyzneli rozpory jednotlivcov i 
davových ceU<ov, veľmi plasticky J. Ku
bicom usmernených v sborových scénach. 
V orchestri s koncertným majstrom J . Mott· 
lom nezostali účinkujúci dielu nič dlžní a 
zaskveli sa najmä vo violončelách a plecho· 
vých nástrojoch, dosť hlučne nanášaných. 
Zo sólistov prekvapil nový tenorista V. Pli
byl ako Manolios, mysticky. zanietený, so 
zrozumiteľnou výslovnosťou a účinnosťou 
prejavu, N. Kniplová - Katarína - hola 
umelecky tvárnou a pôvabnou koketou, kto
rá v závere presvedčivo prejavila citove 
bohatý a živý sociálny zmysel. Veľmi sa za
vďačili majstrovsky vytvorený Fotis Z. Krou
pu i Grigoris V. Halíľa, ako aj skvelé fi
gúry napr. Yannak A. Jurečku a Panaiotis 
Z. Souška. Aj ostatní účinkujúci si zaslúžia 
vysoké uznanie. 

Gréckymi pašiami Bohuslava Martinu sa 
brnenská opera pripojila k predchádzajúcim 
priekopníckym inscenáciám cliel B. Martinu 
(r. 1925 pod vedením B. Bakalu Kdo je na 
svete najmocnejší ; 1928 pod vedením F. 
Neumanna Vzbura, Vojak a tanečnica; 1936 
Divadlo za bránou pod vedením A. Balat· 
ku). Možno povedať, že v Brne sú vytvore
né veľmi dobré podmienky pre pochopenie 
diela Bohuslava Martinu. 

Bohumír Stédroň 

JYJ OD Ef~j\JJ\ na Bratislavskej jari] 

Na otváracom koncerte Bmtislavskej jari 
10. a 11. mája vystúpil umelec austrálskeho 
pôvodu, dnes dirigent Britského rozhlasové
llo orchestra BBC, pred 14. rokmi žiak Ta
liehov v Prahe, veľký milovník a propagátor 
Janáčkovej hudby v Anglicku Charles 
.Mackeras. 

Blízkemu vzťahu anglického dirigenta k 
modernej hudbe možno ďakovať za drama
turgicky a technicky náročn)· program, na 
ktorom odznela premiéra Variácií na tému 
Franka Bridgea op. 10 od umelcovho kra
jána Benjamina Brittena a po Di......-:onovej 
premiére i rep1·íza Koncertu pre orch<lster 
od Bélu Bartóka. 
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Hoci Britten písal "Variácie" ako 24-ročný 
(r. 1937), vtipne a majstrovsky riešená 
koncepcia skladby, originá lne farebné i ryt· 
mické efekty, účinné kontrasty jednotlivých 
variácií a určitý parodický nádych dávajú 
j asný dôkaz o veľkom inštrumentačnom i 
umelecko-technickom nadaní vtedy ešte p<r 
merne mladého skladateľa. Skoda však, ze 
veľká technická náročnosť partitúry (v zá· 
verečnej fúge napr. len v 1. husliach trojité 
delenie + sólo) a malý, nedostatočný počet 
skúšok (3 + generálka) zapríčinili ned<r 
tiahnutosť a neistotu v niektorých úsekoch. 

Táto okolnosť poznačila i podanie Bartó
kovho "Koncertu pre orchester", ktorý môže 

siúžiť · ako vzor na derrionštrovanie poz1a· 
uavick našej epochy od skladnteľa: vysoké 
technické majstrovstvo, hlbka výrazu, pri· 
klon i čer"panic z folklóru a na druhej strane 
prístupnosť a zrozumiteľnosť i pre širšie 
V'rstvy poslucháčov. 
· Prihliadajúc nn počet skúšok, môžeme po
vedať, že Mackeras dokázal "vytiahnuť" z 
orchestra ozaj maximum možností. ~'inohé, 
najmä pomalšie miesta "Variácií" i " Kon
certu" vyzneli . plasticky, vrúcne a aj tem
peramentne, strhujúce tanečné úseky mali 
potrebný vzruch a iskrivú živosť. Muzikant
sky zdravo fundovaný naturel dirigenta a 
dobrý rytm!tS v rade miest oboch skladie~ 
mali veľké pole možností zaskvieť sa v celeJ 
šírke. 

Pre náhle ochorenie dánskeho klavírneho 
umelca Johna Wintcra, ktorý mal vystúpiť 
s Griegovým klavírnym koncertom, podarilo 
sa v poslednej chvíli angažovať rumunskú 
pianistku, sólistku Státnej fi iharmónie "Ge
orgea Enesca" v Bukurešti i\laricllu Radu
Jesen ako interpretku Beethovenovho V. 
klavírneho koncertu Es dur op. 37. 

I keď v podstate išlo o zaskočenie, bolo 
jasne vidieť, že rumunská pianistka má 
skladbu " v prstoch", čo nás oprávimje hod
notiť jej výkon tak, ako každý iný. 

Beethovenovsky energický, mužný pátos, 
rozsiahla klenba výstavby kladie i na muž· 
ského interpreta zvýšené požiadavky čo do 
úderu, fyzickej kondície a kon?epcie. Zo . 
ženských podaní na našom pódm doteraz 
jediná Annie Fischer r. 1954 zvládla proble
matiku diela do dôsledkov. Radulescu po
skytla svojim mimoriadnym zjavom skôr 
opticko-estetický ako akustický zážitok. U
melecký naturel umelkyne sa vonkoncom 
nehodil k interpretácii tohto koncertu: úder 
- vo vrcholoch tvorený s najväčším vypä
tim síl bol fľakatý, gradácie vždy nevyšli, 
i keď miestami výsledok v porovnaní s fy
zickými danosťami vzbudzoval úctu. Zenská 
jemnosť a citlivá neha v lyrických úsekoch 
bola príliš prllirym kontrastom k údernému 
a často priam rapsodickému charakteru 
skladby. Veľké tempové výkyvy však naj· 
viac narúšali štýlovú jednoliatosť tohto, a· 
koby zo žuly vytesaného diela. 

NEZABUDNUTEĽNY ZAZITOK 

Vynikajúca sovietska pianistka, laureátka 
medzinárodnej Chopinovskej súťaže vo Var
šave r. 1949, sólistka Moskovskej filharmó
nie, žiačka profesora Fliera - Bella Davi
dovičová, účinkovala v dňoch 15. a 16. mája 

s boh~t)>in, zaujímavým 'a nekonvenčne 
zostaveným programom. 

J e, žiaľ, veľmi málo pianistov, u ktorých 
by sme mohli povedať, že· majú všetky 
kvality, k toré interpret môže dosiahnuť. 
Davidovičová · k nim rQzhodne pa~ŕí. Má 
nevšedný zmysel pre štýlové odlíšenie skla
dieb vo všetkých interpretačných zložkách 
i osobité, tvorivé, vrúcne podanie s· veľkým, 
prekYJ>ujúciin bohatstvom fantázie a vzletu. 

Napriek mladému veku, je to už zrelá 
uméll<yi\a, vynikajúca _predstaviteľka naj
vyššej triedy sovietskej klavírnej škoiy. 

Svojím hlboko precileným, disciplinovane 
temperamentným prej~vom vedela umelky
•'\a upútať poslucháčov i v rozľahlých úse
koch Schubertov:éj poslednej klavírnej so
náty B dur (op. posth): V tomto smere malo 
jej podanie, podobne ako u Richtera, priam 
oživujúci, priekopnícky dosah, pretože u 
nás Schubertovo dielo a najmä jeho sonáty 
nepatria k veľmi hrávaným dielam. 

V Schumannových Papillons upúta popri 
jedinečnom technickom zvládnutí (napr. fan· 
fárovej časti) i dokonalým prepracovaním 
t)·ch najmenších detailov, krásny_m vedení~ 
i troch melódií súčasne," znamemtou pedali
z(tciou a najmä suverénnym zvládnutím vý
razu - plným citu, poézie, pôvabu i tem
peramentu. 

Celú druhú polovicu recitalu zostavila u
melkyňa zo sovietskej moderny. Popri mi
niatúrach - výberu z Kabalevského Prelú
dií a Prokofievových Visions fugatives, od
zneli i dve sonáty - 3. Kabalevského a 3. 
Prokofievova. Pre priemérného diväka na· 
nko nepríťažlivý a pre interpreta nevďačný 
program vďaka vynikajúcim schopnostiam 
pianistky našiel u obec~nstva ,;rei~ ohlas .a 
plnú sympatiu. Za SVOJe nevsedne umeme 
umell<yňa právom zožala triumfálny potles~ 
(prídavky: Mazúrky a Valčíky od Chopl
na). 

SOVIETSKY HUSLTST A 
NA BRATISLAVSKEJ JARI 

Vladimír Malinin, vynikajúci reprezentant 
sovietskeho husľového umenia, laureát me
dzinárodných súťaží v Poznani a v Bruseli, 
vystúpil s orchestrom Slovenskej filharmó
nie 17. a 18. mája ako sólista v Mozart<r 
vom Koncerte pre husle a orchester (Ko
che! č. 218). Umenie mladého huslistu je 
na vysokej úrovni, no nestráca ešte punc 
mladistvosti, sviežosti a elánu. 

Ako predstaviteľ sovietskej husľovej ško· 
ly má Malinin ušfachtilý, príjemný tón, VY:
spelú techniku čistú intonáciu, pochopeme 
i vlohy pre pô'vah a jas Mozartovej hudob-· 
nej reči. P odanie mladého hudobníka malo 
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nádych zdravého optimizmu, disciplinova
ného temperamentu . - vyvážených propor
cií. Technicky stál rozhodne vysoko nad 
skladbou, takže sa mohol plne sústrediť na 
vynášanie obsahu. Prekvapivú zrelosť zmy
sel pre koncepciu, suverénnu techniku v 
náročnej bachovskej polyfónii demonštroval 
Malinin v prídavku náročnej Bachovej Cia
conny (v piatok). 
. Dirigentom večera bol eeský hosť dr. 
Václav Smetáček. Je to typ dirigenta ktorý 
má partitúru v malíčku a aj na sk6ške sa 
SJ?Olieha viac-menej na pamäť. Jeho gestá 
mc: sú miestami. bez určitej okázalosti, pa
tetizmu; drží vsak orchester i poslucháča 
vo vnímavom napätí vďaka prekypujúce
mu temperamentu a intenzlvnemu prežitiu 
obsahu diela, čo sa v plnej miere uplatnilo 
pri interpretácii Dvoi'ákovej symfónie F dur 
Qp. 76. Orchester si pod jeho taktovkou 
s cl;lllťou a elánom zamuzicíroval. To, že 
dr. Smetáček má vynikajúcu pamäť, má 
však aj druhú, menej sympatickú stránku. 
Spoliehajúc sa na bezprostredný kontakt: 
s h~áčmi, zameriava sa dr. Smetáček pri 
práct predovšetkým na celkovú výstavbu 
diela a miestami mu sem-tam unikajú drob
nosti. 

N t;1 koncerte odznela I. symfónia C dur 
(Klasická) od mladého českého skladateľa 
J~~ ·Klusáka, k torá vznikla r, 1956 v sú- · 
~slosti s oslavami Mozartovho jubilea. Skla
dater .v tejto skôr "symfoniette" snažil sa o 
vy.vo_lanie ai.Inosféry jubilanta modernejšími 
yýrazovými prostriedkami. Tento zámer sa 
pomerne najlepšie vydaril v záverečnom 
~reste, menej v ostatnýqh častiach, ktoré 
~iesli peča~ skôr vykonštruovanosti a expe
nmentovaDJa ako spontánneho muzikant
stva. 

. NAMIESTO STHAVINSlffiHO 
MADRIGALY 

21,. a 25. máj pripravil nám čo do zosta· 
venia programu veľké sklamanie. Namiesto 
dramaturgi!)ky najzaujímavejšej skladby Bra
tislavskej jari - Stravinského Svadby" 
naplánovanej zrejme pri príležito~;i 80. na~ 
r.odenln skladateľa, na interpretáciu ktorej 
sa ~epodarilo vč~s. zaistiť sólistov i náročný 
spnevod (4 klaviristov), vystúpil Slovenský 
madrigalový .sbor pod vedením J. lVI. Dobro
dinského so svetskými piesňami a madri
galmi zväčša z 2. polovice XVI. a začiatku 
XVII. storočia ("Carovné kvietky " od Jo
hanna Hermanna Scheina, "Ty dievča vúb
JJ.ych krás" od Hansa Lea Hasslera, Lassove 
"U vôd tmavých Babylonu" a "Serenáda" 
~prídavok), Gn,stoldilw "V žiarivom lúči", 
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"_Májov.á pieseň" od Thomasa Morleyho, ro:&
stahly zalospev z opery "Ariadna na Naxe" 
od Claudia Monteverdiho a konečne onoma
topoická, pre výslovnosť a súspev náročná 
"Vojna" od Clémenta Janéquina). 
Nakoľko išlo vlastne o zaskočenie nemali 

rnadrigalisti pripravený špeciálny program 
a-v mnohých prípadoch siahli preto k číslam 
zo svojho kmeňového repertoáru (Gastoldi 
Monteverdi, Janéquin). ' 

Svoje party vďaka solídne vyškolen)m 
hlasom i detailnej práci dirigenta zvládli 
precítene, s ľahkosťou, pochopením no 
Iniestami pôsobilo ich vystúpenie d~mon
štro:varum konzervovanej hudby. Ani zosta-· 
veme programu nebolo pre priemerného
diváka najvďačnejšie. úlohou podobného sú
boru nie je totiž len predvádzať vokálnu 
h~~u min_ulých storočí, ale aj obyčajne 
diváka SVOJím podalÚm presvedčiť o život
nosti a oprávnenosti tohto hudobného žánru 
i v dnešnej dobe. Vystúpenie madrigalistov 
nedalo nám však na túto otázku jasnú od
poveď sčasti i pre prílišnú, priam úzkostlivú 
opatrnosť dirigenta neV)·bočif z požiadaviek 
slohovosti. ~akt, že divákovi nebol v prog
r~me zvereJnený text predvádzaných skla
dieb, vôbec neprekážal, pretože výslovnos( 
bola veľmi jasná, zrozumiteľná a aj súhra 
sbo~u bola prekvapujúca. Celkovému vystú
~.emu s~oru ch)•bala však iskra a punc 
ztvotnosi.I. · 

V porovnaní s madrigalistami sa s väčším 
ohlasom a úspechom stretlo vystúpenie Slo
,·enského komorného orchestra na čele s 
~-o~ldan_.om Warchalom, ktorý v druhej polo
VICI veccra sprevádzal maďarského hu.slistu 
.~erta Kocsisa v .8achovom koncerte E 
dur a uviedol ešte i Zachov:u Symfóniu A 
dur . 

I ~cď je to odlišný hudobný žáner, predsa 
v otazke prístupu k dielu zaujal súbor v po
rovnaní s vokalistami už i na minulýcli 
vystúpeniach popri vybrúsenosti detailov a 
krásnej súhre i plnokrvným muzikantstvom 
nevybočujúcim zo slohovosti čo charakte: 
rizovalo i úrove~'í tohto vystúpenia. 

Kocsis sa našej verejnosti predstavil ako 
tem~eramentn)•, energický, disciplinovaný 
muztkant, u ktorého umelecké schopnosti 
prevyšujú technické možnosti (nie vždy čis
tá intonácia a nevyrovnanú technika v tro
chu rozmazaných 32-inách I. časti). Vďaka 
strhujúcc,nu elánu a peknému, sýtemu tónu 
(nie však romantického zafarbenia) obecen
stvo právom odmenilo jeho výkon vrelým 
potleskom a vynútilo si prídavky. 

Vladq Cíiik 

'FovÁ PR[LOHA SLOVENSK~HO HUDOBN~HO FONDU 

GORALSKÝ TANEC 
(Úryvok) 

Zo zbierky tance a spevy pre klavír na 4 ruky 

JÚLIUS LETŇAN 

Allegro moderato 
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PRAŽSK'É .JARO ------------------Závidím kolcgúm od sportu. Po meziná
rodních turnajích védí vždy pi·esnč na zá
klade e.xaktrúch číselných výsledkt•, kdo byl 
pŕvní, kdo se umístil na dalších místech. a 
kdo neuspel. I když tabulky vždy neodpo
vidají prúbčhu zápasú nebo skutečné forme 
mužstev či jednotlivcu je vcelku jejich reč 
správná. 

Co však si má počít hudební kritik po 
skončení nejakého festivalu? Pokud m el čas 
a dosti sil, aby absolvoval včtší část pod
nikú festivalu, sedí pak pred kupou progra
m ú a poznámek s mozkem zatíženým množ
stvím ryze osobních dojmú. Nikde žádné 
body, pomery b ranek, pfesnč mčrené ča
sy ... . 

Každé hodnocení hudebního festivalu bude 
tedy nutne vycházet z toho, co jeho návštev
ník pro sebe očekával. Najít jednotného 
jmenovatele bude obtížné. Společné bude 
jen prání, aby Pra:ŕ.ské jaro hylo záfícím 
vyvrcholením sezony a čestným vítezným 
sou,peľero v . stále težšírri mezinúrodnfm zá
polení festivalú. Od každého Pražského j ara 
budem chtít mnoho: nové skladby a nové 
umélce, setkání se známými a osvédčenými 
hosty, vrcholné interpretace stčžejních del 
svetové 1iteratury, skvelou reprezen taci do
mácího umení, jasnou programovou lin ii a 
nedogmatickou šíri slohú - není toho pi'íliš 
mnoho, co od našeho festivalu chceme? 

Nehledlc na stále rostoucí šífí pľání a 
zvyšující se úrovet'í nárokú je treba pama
tovat na to, že díky svému jedinečnému 
postaveni, o némž ncní nutno se znovu šíľit, 
má Pražské jaro své velmi spccifické dra
maturgické problémy. Sály napliiují každý 
večer pľedevším domáci poslnchači, kterí 
pi-icházejí, ahy poznávali co nejvíce nových 
tvúrčích hodnot a interpretačních činú. U 
širokého kruhu posluchačú má zatim zájem 
o virtuozy taktovky, nástroje a hlasu náskok 
pred záujmem o novou tvorbu. Nevidét tuto 
skutečnost znamená rozchod s životem. J e 
ovšem samozi-cjmé, že pr0gramoví činitelé 
festivalu nesmejí se pohodlné odvolával na 
tuto tendcnci a musí pokaždé splnil i vý
chovný úkol Pražského jara. 

Pražské jaro je však též skvelou prileži
tostí pro seznámcrú četn)'ch zahraničrúch 
zájemcú se skladatelskými a interpretačními 
úspechy českoslovcnsk),ch hudebrúch umčl
cú. Víme, že právč náš festival byl již pro 
mnohé skladatelc a koncertní um•})cc :>dra-

zištčm pro pronikání do sveta. Proto, ale 
nejen p roto patri právem české a slovenské 
hudbe, slovenským a českým tunelcúm vý
značné místo v poradech našeho mezinárod
ního hudebního festivalu. Vedie velké hudeb
ní slavnosti je Pražské jaro mírovým posel
stvím celé naši nové socialistické kultury 
všem lidem dobré vúle na celém svete. Proto 
klade zvláštní dúraz na to, aby se ho zúčast
nili pľední umelci z t:O nejvetšího počtu· 
zemi na celém svete. 

Sladit všeclma naznačená hlediska není 
lehkým úkolem programových pracovníku, 
má-li dostat festival dramaturgickou tvár, 
k terou rádi vidíme a žádáme. Pevný profil 
múže ovšem zaručit jen je<lnoznačná linie 
pri volbe programu hraných dél, protože i 
sebelepší seskupení svetových interpretačních 
hvezd múže nejvýš zaručit vysokou repro
dukční umelecko u úroveii. Pro jednoznač
nou linii programovou se nemohlo Pražské 
jaro rozhodnout v žúdném svém ročníku, 
chtelo-li být alespoň částečnč právo všem 
požadavkúm na neho kladeným. 1 občasné 
pokusy pevnčjší programové or ientace (ju
bileum Moznrtovo, Janáčkovo, politická vý
ročí) se nezdafily do té rnfry, že by skutečne 
v tiskly výrazný charakter dramaturgii festi
valu. Pestrá paleta barev a jmen vždy pi·e-' 
vládala. Netvrdím, že to byla chyba. 

I letošní festival se mohl držet jnbileji. 
Na výber by lo dost lákavých jmen. Debus
sy, Strav inskij; Honegger, Milhaud, Szyma
nowski, Ježek , Nejedlý, Vycpálek, Kodály 
atd. Početnéjšího zastoupení ve festivalových 
poi·adech se dostalo jen Debussymu a Stra
vil}skému, pri čemž byla ovšem, bohužel, 
pominula jeho novejší tvorba, takže jsme 
slyšcli jen veci u nás již známé a ne vždy 
nejlepší. Na· Ježka by lo pamatováno celo
večernún pol·adern, jcnž byl pronásledovún 
nepľízní osudu a z\tstal tm·zem. Ostatní jn
bilea hyla pripomenula jen jaksi mimodék 
a na okrnji. Z . tčchto pramen ú se festivalu 
nedostalo závažnej ších podnčtt"1 . 

Nepfišly ani ze zdroj ú novinkoy~·ch, kte•·é 
hy mohly b)·t dramaturgicky zajímavé a 
výdatné. Pravda, byla lu mimosovčtská pre
miéra ·Sostakovičovy I V. symfonie, k níž se 
pii.pojilo první pražské provederú autorovy 
Dvanácté. To byly dvč závažné události, 
protože jdc o neobyčcjnč zajimavá a podnet
ná díla našeho století. Ale teprvc po utčitém 
ôclstupu lze jmenovat další novinku - · kan-
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l.átu Dopis Marcu Chagallovi od Stanislava 
'Wiechowicze, jejíž neobyčejne naléhavé té· 
ma bylo sice pusobive, niko'liv však zcela 
adekvátne vyjádreno hudbou. Il. symfonie 
bulharského skladatele A. Rajčeva zapadla 
dobre do celkového poradu. Kodályho I. 
symfonie však do jisté míry zkl!tmala naše 
vysoká očekávání a Martii10nuv Houslový 
koncert snad na festival ani nepatril. Zato 
byla pľinosem Il. symíonie od Henri Dutil
leu..x, která takto jako jediná reprezentovala 
novou západrú hudbu. K novinkám patril 
také teprve nedávno objevený Haydnuv 
Koncert pro violoncello a orchestr. Z hled is
ka historického to byla jiste událost velmi 
závažná a zájem na ni soustredený byl zce· 
la ospravedlnen)·. Po ryze huďebrú strá nce 
nebyl tu ovšem ve festivalovém programu 
položen výraznejší akcent, protože dílo 
pfedstavuj!'l jen dobrý prumer ve skladaie· 
love díle. · 

K záslužným pražským premiérám patr ila 
také Kardošova III. symfonie ukazující jeho 
tvurce a slovenskou hudbu na nových ces
tách slibujicích další plodný rozvoj této dô
ležité oblasti. Jinak byla tvorba českoslo
venských žijících skladatelu nepríliš početne 
zastoupena v hlavrúch programech již zná
mými díly Váciava Dobiáše, J . J arocha, l. 
Jirko, K. Kupky a M. Ra.ichla. Rada dal
ších jmen se objevila v koncertech. mimo 
.blavní festivalový proud. 

Z klidné hladiny bežného klasicko-roman
tického repertoáru se vynonla pouze III. 
symfonie A. Skrjabina jako zajímavost. Ji
nak jsme se tu včtšinou setkali s osvedče· 

· nými repertoárov)'llli čísly domáci a svetové 
literatury. Shrneme-li stručne otázky drama
turgické, nemiižeme ríci, že by se sedmnáctý 
ročník Pražského jara po této stránce vý
razneji zapsal do festivalových dejin. Nebylo 
toho nijak málo, co v oblasti tvurčí prines!, 
ale byly to spíš hodnoty osvedčené, provč
ŕené a mnohdy oblíbené, které miHy uspo
kojil na še požadavky. Naše zvedavo st a náš 
zájem o nové vyšly pončkud naprázdno. 

J ak to vypadalo s interpretačrú úrovní 
letošnlho pražského festivalu, která by též 
mohla - jak tak často v minulosti - vy· 
tvofit jeho výrazný charakter? Od svého 
založení bylo Pražské j aro ·vice než který
koliv jiný podobný podnik festivalem or
chestrálrúch koncertu. I !etos prines! za 24 
dnu 21 symfonických poradu, vedie nichž 
bylo 9 komorrúch večeru, dva sborové prog· 
ramy a deset recitalu. Mezi osmnácti diri· 
genty bylo deset zahraničrúch hostil. J en 
tfi pfinesli žádoucí vzruch a napelí do fes
tivalového derú: byli to Roždčstvenskij, Ma
azel a novic Zubin Mehta, neuvčľitelne 
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mlad)' a nadaný indický mistr taktoYky. 
Každý z Léto trojice zanechal nezapomenu
telné dojmy dokonalými reprodukcemi : 
Roždčstvenskij v Sostakovičovi a Prokofje
vovi, Maazel ve Stravinském (iépe nelze 
zahrát Ptáka Ohniváka!) a Mehta v Honegg· 
rovi a Stravinském. E jhle: jen skladatelé 
našeho století se objevují na štite triumfu 
našich vzácn)'ch hostu . Nemusí Lo tedy být 
vždy Beethoven nebo Brahms! 

Ostatní hosté u dirigen tského pultu pred
stavovali vysoký priimčr s p ríležitostními 
výkyvy nahoru nebo dolu. Dve jména byla 
pro nás nová: J ean Martinou a Franco 
Carraciolo. Klasifikoval osm . českosloven
ských dirigentu bylo by nespravedlivé, pro· 
tože mnozi z nich sloužili dramaturgickým 
zámerum poi·adatelu a museii fešit težké a 
nezvyklé úkoly. Presto je treba uvést jmé
na Karla Ančerla, J aroslava Krombholce a 
Ladislava Slováka, jejichž výkony patfily 
do první tľídy toho, co jsme slyšeli. 

·Ze sólistu a komorních souboru · dosáhli 
této úrovne predevším houslisté Ida Haendel 
a Henryk Szeryng, pianisté Robert Casade
sus a Pavel Stepán, harfista Nicanor Za
baleta (prvrú účastník festivalu zo SpaniH
ska), Sukovo trio a Janáčkovo kvarteto. 
Tesne za nč se radí Bella Davidovičová a 
Jakov Flier, Ivan Moravec, Loewenguthovo 
kvarteto, pevkyne Jutta Vulpiusová a cem
balista Hans Pischner. 

Hostující zahraničrú orchestr pi'ijel tento· 
krát z Maďarska. Za vederú J ánose Feren
csika uspofádal dva koncerty, které jeste 
ukázaly velké možnosti telesa, nevyčerpaly 
j e však zcela. 

Koncertní zen neprinesla tedy ·vcelku 
málo, i když snad ne tolik vynikajících a 
mimoŕádných událoslí, jak bychom bylí 
chtčli nebo dfíve i meli. Toto zjišterú nejde 
jen na vrub poradatelu. J e stále težší získat 
mezinárodrú hvčzdy v žádoucím termínu k 
účinkování na festivalech, protože počet hu· 
debních slavností se neobyčejne rozšíľil a 
konec-koncu se všichni jejich organizátori 
obracejí na stejný okruh nepríliš četných 
vyvolených umelcu. 

Festivalový obor operrú, často vie než za· 
nedbaný, byl letos zajímavý, podnetný, ha 
nezapomenutelný. Mel svilj velký den pfi 
premiére a repríze Cikkerovy čtvrté opery 
Vzkfíšerú, již se dostalo v Národrúm divadle 
strhujíciho, dokonalého provederú. Vyvrcho
lil peti večery pohostinského vystoupenf 
slavného souboru berlínské Komické opery, 
která nám predvedla dve inscenace svého 
šéfa Vl7altera Felsensteina Janáčkovu 
Lišku Bystronšku a Verdiho Othella. Všech
ny prednosti a slohové zvláštnosti mimo-
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Konečne jen slova· díku hostum z mos
kevského Velkého divadla, kteli · v predsta· 
verú Borise Godunova pľenesli · pravý duch 
ruské národní opery na naši scénu a vý kony 

fádne intenzívni práce léto scény se ukázaly 
v nejlepším svetle. Byl to triumf hudebni· 
ho divadla rovnováhy mezi zpevem a akci, 
svetlem a pohybem, logikou a !antazií. Z11:· 
pálila se i diskuse nad obema mscenace~, 
což jen potvrzuje jejich podnetnost _a ~~
mofádn)' význam v dnešním operrnm Zl· 

vóte. 

. Ivana Petrova, Alexeje Krivčenji a Antona 
Grigorjcva se hluboce zapsali do zlaté knihy 
festivalových dejin. 

Pl·ičtem'e-li skvelé operní večery k sil
ným zážitkum koncerlním, ukazuje se lctoš·· 
ní sedmnácté Pražské jaro vo svčtle vyrov· 
nanosti a spolehlivé síly. Stá le vyprodaná 
hledište ukázala nejlépe, do j aké míry pi'i
rostl náš velký festival posluchačiim k srdci 
a jak pevné místo zaujímá v našem kultúr
n ím živote. Ze nadhodil nové problémy a 
·ne\ryfešil všechny staré? Od toho jsou pl·e
ce další ročníky. jejichž prubeh již nyní 
netrpelivč očekáváme a jimž pi·ejeme co 

O dramaturgickou zaj imavost opernich 
·predstavení Pražského j ara se vedie domú
cího souboru, jenž ved ie Cikkera hrá! Bu
riana Nejedlého, Martinu a po dlouhé dobe 
opčt 'vydatne Mozarta, postaralo Národní 
divadlo z Bratislavy, jež pro své hostováni 
v hlavním méste naši republiky odvážnč, 
.ale správne volilo Dessauovo 'Odsouzerú Lu
kullovo Orffa, Ravela, balet Kara Karajcva. 
I když 'v provedení ne všechno vyšlo stejne 
dobre, znamenalo vystouperú bratislavské 
opery znam enité obohacení letošního P raž· 
ského jara. 

nejlepší zdar. 
Pavel Eckstein 

Organový koncert JÁNA VALACHA 
Napriek tomu, že organové koncerty v 

Bratislave sú spomedzi komorných a sólo
vých koncertov n ajlepšie navštevované 
(škoda, že v tejto sezóne odpadli tri orga
nové koncerty), naši organ oví umelci sa usi
Lovne snažia o progresivitu programovej Jí. 
nie. I keď sú rozličné hradiská na výber 
skladieb (obsahovo-formová stránka, vývo
jové etapy, príťažlivosť pre obecenstvo, štý· 
lová jednotnosť , nápaditosť, priebojnosť , 
priberanie spoluúčinkujúcich atď.) možno 
konštatovať, že sme sa stretli s umelecky 
hodnotnými dramaturgick}niÍ celkami. čo 
svedčí o cit1ivej a premyslenej voľbe skla
dieb. Takto organové koncerty splňajú v 
každom ohľade hudobnovýchovnú a popu· 
larizačnú funkciu. Obohacovanie programu 
v tomto smere sme zaznamenali napr. u dr. 
F. Klindu (v celovečernom koncerte z diel 
Liszta spoluúčinkovala sólistka opery SND 
dr. T. 1\l asariková, ktorá kultivovan)'m pred
nesom piesni v)'znamne prispela k estetickej 
hodnote programu), ďalej u Ladislava Dóšu 
(predviedol vlastnú skladbu pre organ, če· 
lo, celeslu a bicie nástroje s veľmi priazni
vým ohlasom) a naposledy u Jána Valach~ 
na koncerte dľía 5. mája 1962 v koncertneJ 
sieni SF. 

Prvá polovica \' alachovho koncertu hola · 
venovaná klasickej tvorbe, spestrená dielom 
W. A. Mozarta Sonáty pre organ a sláči· 

kové nástroje. V druhej polovici uviedol 
diela zo súčasnej domácej tvorby. 

Úvodom predniesol J . Valach Koncert h 
mol od nemeckého skladateľa J. G. Walthe
ra (1684- 1748). Vďaka výbornej príprave· 
nosti interpreta a premyslenej koncepcii s 
jemnou št)' IOYOU diferenciá~iou v reg!stro.va
ní zanechalo v nás toto dtelo veľmi pnaz
nivý dojem. Prednes Mozartovej Sonáty pre 
organ a sláčikové nástroje nám opäť ukázal 
niektoré zvukové nedosta tky organa v Re
dute. lnúč ldasická sviežosť Mozartovej hud
by hola skYcl}-m doplnením organového 
koncertu i keď sláčikové nástroje (Eugen 
Bittó-hu; Ie, Ladislav Malacký-husle, Vladi
mír Hošek-čelo) mali m enšie štýlové ne· 
dostatky. Bachova Toccata, Adaggio a Fuga 
C dur vyzneli presvedčivo uplatnením zdra· 
vého ry tmu, štýlovej registrácie a agogiky. 
V Koncertnej etude F. Vránu, bohatej na 
zvukovú diferenciáciu a chromatické behy, 
vyzdvihol J . Valach virtuóznu stránku, vy· 
užívajúc svoju výbornú m anuálovú a pedá· 
lovú techniku. Skoda, že Valachova voľba 
nebola celkom šťastná, pokiaľ ide o di elo 
J. Pospíšila Malé fantázie na husitské re
volučné m otívy. Cítili sme v mnohom or· 
chestrálnu koncepciu a s nahu o takú hu
dobnú reč, na ktorú organ nestačí. Záverom 
odznelo dielo mladého českého -skladateľa 
P. Ebena Finále, komponované s veľkým 
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zmyslom pre výrazové možnosti organa, 
pričom sme obdivovali veľké dynamické 
kontrasty, vtipné registračné nápady a živý 
zvukomalebný kontrapunkt. 

Tento hodnotiaci pohľad nám ukazuje, že 
to bol jeden z najvydarenejších koncertov 
Jána Valacha. Odchádzali sme z neho s 
príjemným hudobno-estetickým zážitkom. 

Koncert 

. 'A ešte malá poznámka k organovým kon
certom: V predchádzajúcej sezóne došlo k 
širokému koncertnému nástupu mladých ab
solventov organovej hry, v ktorom mali 
významnú úlohu nedeľttajšie matiné v orga
novej sieni VSMU. Skoda, že sa v tomto 
započatom podujatí nepokračuje. 

G. Krajniak 

MLADÉHO KLAVIRISTU 
• • • 

Je, žiaľ, ešte vždy dosť vzácny jav, ak nenej zrejme serióznou a statočnou prípra-
sa stretneme na koncertnom pódiu s mla- vou, ďalšiu "bielu vranu" Ladislava 
dými odchovancami našich hudobných uči- Marczingera, ktorý si na svoj recitál pripra-
lišť i po absolvovaní školy. S radosťou i s vil pekný, ale i veľmi náročný program, 
napätím sme preto očakávali 2. mája v Kon- kde sme mali možnosť osvetliť si mnohé 
certnej sieni Cs. rozhlasu vystúpenie La- · stránky jeho umeleckého naturelu. . 
~ Marczingera. ..____,.. Predovšetkým demonštroval pianista veľ-

lial( prof. Zimmera a zaslúžilej učiteľky mi úspešne svoje klaviristické schopnosti: , 
Anny Kafendovej na konzervatóriu, prof. vyrovnanú zvonivú prstovú techniku, veľké 
Macudziús)tého na _ VSMU spoluúiiiiJ.koval gradačné možnosti, istotu v hre .akordov, 
doteraz zväčša . spor11-dicky na niektorých oktáv i skokov. Pri tejto príležitosti treba 
štý lových večeroch ·(napr. J. S. Bacha) ale- však poukázať na spôsob jeho hry .. Marczin-
bo pri slávnostných príležitostiach (pred- ger používa síce hru váhou ramena, ale 
vedenie Suchoňovej Baladickej suity) . hrací aparát (zápästie) má dosť strnulý, čo 
· Skôr ako pristúpime k hodnoteniu jeho pomerne najmenej prekážalo v pasážach. 

Výkonu, ·chceme poukázať na niektoré mo· Pri kantiléne, i keď bolo vidieť snahu po 
níenty, ktoré vo veľkej miere podmieňovali uvoľňovaní, ako i pri kompaktnejšom zvuku, 
i· úroveň vy~túpenia mladého pianistu. ho to však podľa nášho názoru brzdilo v . 
' Ľudovít Marczinger, hoci má teraz už používaní širšej farebnej a dynamickej pale-

okolo tridsiatky, je vo veku, keď umelec ty - vo ff viedlo k tvrdosti, hrmo tnosti, l 
spravidla dosahuje pomaly už prah zrelosti ba až ťažkopádnosti a suchosti tónu. Je iste 

· -'- nemá ešte veľa skúseností na pódiu. Or- nespravodlivé porovnávať v tomto smere je-. 
ganizácia nášho hudobného školstva v mi- ho výkon s omnoho rutinovanejšou Bellou 
riulosti (nepodchytenie hudobne nadaných D"avidovičovou, no mladému umelcovi by 
detí už od preškolskéhQ veku) zapríčinila, že nezaškodilo trochu nasledovať jej veľký vzor 
vyškolený absolvent VSl\fU, medzi ktor~·ch popri mnohom inom práve i v úplnej uvoľ-
patrí aj tento pianis.ta, máva vo väčšine nenosti rúk. 
prípadov okolo 25' rokov. Potom sa stáva, Co sa t)'ka prednesu a ponímania skla-
že mladý umelec, stojaci pred rozhodnutím, dieb, je bratislavskej klaviristickej verejnosti 
kde začať a ako pokračovať, začína sa po- známe, že sa Marczingerovi v minulosti vy-
rovnávať so zahraničnými kolegami (napr. čítala akademičnosť, jednotvárnosť a suchllst 
so sovietskymi), ktorí majú v tom veku podania. Porovnávajúc jeho predchádzajúce 
často už i m edzinárodné skúsenosti z počet- výkony, treba konštatovať, že v tomto smere 
ných zahraničných zájazdov. Zapríčiňuje to nastal'O určité zlepšenie, no pre dosiahnutie. 
často pokles aktivity a stratu sebavedomia. plnohodnotného a zrelého výkonu . treba_ 
Obyčajne si hľadajú stále zamestnanie (in- úporne pracovať predovšetkým v tomto 
štrumantalisti v orchestri, klaviristi, pedago- smere. Veľké klaviristické schopnosti mla-
gické alebo korepetítorské miesta), takže dého umelca priam zaväzujú k zintenzívne-
nakoniec len veľmi malý zlomok absolven- niu emocionálnej stránky a k pestrejšej vý
tov pom),šľa na koncertnú činnosť. razovej i dynamickej palete (mäkšie pianá, 

Preto sine vítali po dlhšej pauze, zapríči- pružnejšie forte) . 
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"Ab sol veniský 
l 

kon ceri 
r 

CJ(,_ dedláka l 
. V poslednom čase sa v našo,m hudobll;o~ 
živote, práve tak a~o ml?d' _kompo.mstt, 
čoraz v)'znamnejšie uplatl'mJe aJ m~ada ge
nerácia koncertných umelcov. Ne~av_n? sa 
svojím absolven!skýffi: koncert~m p;thlastl ?~ 
tej to skupiny aJ hush sta -~(onstantm ~-ed lak. 
Tento mladý umelec, zta~ prof.. l1bor_a 
Gašparka a Galiny Barinove1 (Sedtak u te.JtO 

·významnej sovietskej umelky~e a pedagoga 
strávil jeden rok na štátne šup~ndmm)_, ne
-bol ani doteraz neznámy brauslavs~eJ ve
rejnosti. No zdá sa, že aj jeho r~cttal 23. 
·mája v celej šírke ukázal_ možnosti a pred· 
'nosti jeho talentu. Umožmla to v neposled
·nej miere i vcelku šťastná voľba progra~u, 
ktorý bol v niektorých číslach 1-r?zn~ 
"obohatením dosť chudobného solishckeho 
'repertoáru. · "h 

Neplatí to, prav?a, o úv_odn~j Tart~ru o 
sonáte g mol "D~ablo: tnlo~-' ktora. ~a 
.:i: nic dosť pochop1teľnych pr1cm povazuJe 

takmer za povinnú skladbu koncertného, 
h uslistu. Pre Sedláka to nebola vho_dna 
skladba ani na rozohratie, t)'Tl\ viac, že J.eho 
naturelu zrejme chýba _sklon k efeku~emu 
podaniu a virtuóznemu briu - nepovazova! 
b som to však za nedostatok, nakoľko Sl 
vfac cením jeho úsilie o p_evnú výstavb~ 
interpretovaných diel a o Jeh premyslene 

"podanie. V tomto ohľade bola preto oveľa 
prijateľnejšia interpretácia IV. s~náty a I"?ol 
Ludwiga van Beethovena. Sedla~ov. _rre)av 
sa tu uvoľnil a výrazove prehlb1l , mm na-
dobudol hlbky a presvedčivosti. _ • 
··Najpozoruhodnejšie int~rpreta~~é čmy vsak 

zostali vyhradené druheJ polov~Cl progr~m~, 
kde sa mladý umelec s.ústredtl na_. tn za
važné kompozície majsu:ov hu~by nasho_ sto
ročia. Stravinského Duo concertante pntom 
zaznelo po prvý raz v Bratisla~e, _ (s,mut?<?u) 
zhodou okolností ako takm~r Jedmy p;1spe· 
vok k ·so. výročiu narodema tohto vehkana --------------V úvodnej Händlovej Suite g mol ~stihol 

-Marczinger veľmi pekne ")"rovnany ba_ro
kový charakter diela. Lepste sa. mu _vsa~ 
-darili -rýchlejšie časti ako po~ale, . ho~a aru 
tu sa nevyhol určitej mechamčnosll. ~a d_y
namicky vypätejších miestach. nezaskodilo 
by používať miernejšie nan~šan1e zvuku. . 

V Beethovenovej Appasswnáte prekvapil 
skvelým klaviristick~ zdol.~ní~ techmc
kých problémov, peknym odlíserum kontras
tov a živým, mladistvým eláno~- Je P?· 
chopiteľné, že pr~er~n~ na SVOJ _vek 'li~ 
výrazovej sfére, naJma co do .agog!ky, ne 
zvládol do dôsledkov všet~y uska~ta ~eet
hovenovho štýlu. Musíme vsak brat ~o u~a
hy, že sonátu hral pianista p_red vereJ':w:to~ 
asi po prvý raz. V stredneJ, po~aleJ ~asil 
treba však dotiahnuť smero~- k vyrazo':_~I"?u 
prehlbeniu a k intenzívneJSiemu prezltlu. 
Pohyblivejší stredný diel •. and~:'~~ ~y sa 
žiadalo hrať trochu pomals1e, blizs1e k te~
pu okrajových _úsekov. Vo fin~Le_ prekvap:
Marczinuer obdivuhodnou technickou vysp 
!osťou (tempo), i keď náročná klavírna 
sadzba (strnulá ruka) i temperament ne~e
chali vyznieť všetky gradácie. B~l ~o ':sak 
každopádne výkon, ktorý za statocnu prac1_1, 
-snahu a konečne i za v),sledok zasluhuJe 
uzna me. 

Druhú .polovicu začal klavirista výberom 

z Prókofievových mínia túr "Visions_ f_ugati
ves". Tieto skladby bohatstvom svoJeJ fan: 
tázie meniacej sa náladovosti častí medz1 
sebo~, nie sú podľa nášho · ná~oru b~~ke 
Marczingerovmu naturelu .• Tu ~z techrukou 
a racionálnym rozvrhnutrm vystavby veľ
kých plôch, ktoré patrili k ~?jväč~~ ~la~ 
dom jeho vystúpenia, nevyst_acJl. lll;sp1racny 
rozlet, poézia, pôvab, sen~ment . 1 humor 
s dramatizmom potrebovali napnek skve
lému technickému zvládnutiu väčšiu výra
zovú .uvofnenosť, pestrejšiu iskrivosť fantá-

Zie. ' .. b li 
Musorgského "Obrázky z vystavy. . o 

tým najtvrdším orieškom progr?~u. P1arusta 
hral tu pomerne najsústrede~eJSle, pom~rne 
úspešne vnikal do výrazoveJ pods~~ty_ Jed,: 
notlivých častí a zvládol ,,neklavmsucky . 
exponované technické úskalia napr. takeJ 
Chatrče baby Jagy Trhu v Limoges alebo 
Veľkej Kijevskej brány. Niektoré nedostat
ky (napr. nedis~iplin?vano~ť temp~ v Sta
rom hrade, príliš bnlantny zv_uk 1 _temp~ 
v Balete kuriatok, v Katakombach pr1hr?-b~ 
tremolá), súviseli buď s tr~mou, ~le na]ma 
s fyziológiou jeho klavírneJ techn1ky. 

Napriek spomenuttm nedostatko~ kon· 
cert Ladislava Marczmgera sa opravnene 
stretol s úspechom i uznaním. 

Vlado Cíž.ik 
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~odernej hudby. Nepatrím k ctiteľom Stra
~ského neoklasickej tvorby, no spomína
nemu ~uu ~1932) nemožno uprieť pôsobi
vos~ usľa_chhl?, so zmyslom pre štýl a n1J.. 
st;oJ nap1sancJ hudby, ktorá síce neuchváti 
povo_dnosťo~ inšpirácie, no iste zaujme ele
~ancwu a ~1stotvu myšlienok a tvarov. Pre 
mterpreta JC lo ~emalý problém, a preto 
S~dlakova zrelá mterpretácia zaváži 0 to 
VJ.ac .. Ešte väčšmi sa mi však azda pozdá
val Je_ho výkon v Prokofievových Piatich 
melódiá~h. op. _35 bis, i keď je možné, že to 
treba P!:lptsať 1 na konto skladby. Prokofiev 
vo ~VOJI~h Mel~diách nie je, pravda, príliš 
vz~aleny S!ra.vmského Duu, no predčí ho 
prave SJ?Om~n~~ou pôvodnosťou a spontán
nosťo~ mšptracte. O interpretácii oboch 
sklad1_eb treba rozhodne hovoriť s uznaním 
lebo Išlo o ~~elé, uvážené a závažné činy: 
Tu sa uplatnili hlavné prednosti Sedlákovho 
!alentu, ~a ktorých iste bude stavať v svo
J?m ď~lsom rozvoji. Zaujímavou interpretá
cw_u vsak bola OJ Ravelova rapsódia La 
Tzigane", kde sa Sedlák rozohral k 'r' • • b" ve m1 
poso .tvému výkonu. Úspech u publika si 
mlad~ umelec plne zaslúžil (ako prídavok 
pre~VJedol T~nec svojho generačného druha 
Dusana Martmčeka, skladbu, ktorá sa zrej
~e stan~ repertoárovým_ dielom našich hus-
bstov), tym viac že podľa súhl . . k • h • •. ' asneJ ffilen y 
týc , co dlhs1e sledujú jeho vývin bol t 
doteraz vrcholný Sediákov vy'k ' 

0 

K • on. 
?~stantín __ Sedlák je umelec nemalých 

ambi_CIÍ. SvoJim absolventským koncertom 
- diplomovou prácou - potvrdil z"e t.J. t 
amb'· • · 1 • eo .lcle s~ up_ ne oprávnené, že sa opiera"ú 
o. dokladnu pn pra vu a nadanie, o nevyhnJtK ~~edpok!ady každého koncertného umelca. 
~ z_e ~?zn? oprávnene očakávať, že jeho 

vyvo~ po!d~ l naďalej po línii prehlbovania 
~echmckeJ . 1 ?~sahovej presvedčivosti pre
Javu,. mus1 nas koncertný život už dn 
mladym umelcom vážne počítať. es z: 

Koncert Vachovho sboru 
maravských učiteliek v Bratislave 

V päťde~iatom jubilejnom roku činnosti 
VSMU stretli sme sa so sborom dn" a 7 : . 

'ľ }( · m.IJa na J?OC IU oncertnej siene Cs. rozhlasu 
Brattslave. v 

kl ~ urr;elccbkého a pedagogického fondu za-
a. ~te ? s oru dostala Morava mužsk. 

Sffil~sany a _nakoniec aj ženský sbor kto~ 
čoskoro zauJal predné miesto med . ' •. ·. b • · Z l nas1m1 
s orovymt telesami, a prinášal úspechy . 
zo zahraničia. Ferdinand Vach vedel inš;~~ 
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rovať a pripútať Janáčka podobne tak k 
PSi\fU, ako aj k VSMU· škoda z"e : · d h • ' • prave 
Je en z -:_rc oln?;ch plodov tejto spolupráce 
sbor !,VIet stopa ' musel z programu vystať. 
Aspon Vachov sbor Na med ... · · . 

1 
• . " zt nam pr1-

rueso cost z vône zakladateľského obd b" 
s~oru ? . bohatého citového fondu jeho 

0 p~~ 
veho dJrige?_ta. Od r. 1936 až do svojho od
c~o~u zo ztvota v r. 1958 viedol VSMU 
B_r~ttslav Bakala. Pracoval paralelne ako 
dlľlgent orch;:strálny aj sborový. Priviedol 
t_e.leso k ďalstemu t:chnickému aj umelec
kemu rozkvetu, takze obdobie po druh . 

t 
. . . eJ 

sve oveJ VOJne zast1huje VSMU na úro · 
~torá získava pre čs. sborové umenie ce:~ 
u~pe~_hy na ~edzinárodných festivaloch a 
suťaz~ach (19o6 Eisenach, 1960 Karl-Marx
S!adt, 1961 Llangolen). Tu už pracuje so 
súborom Bakalov nástupca dr. Zbynek Mr
kos. ~anech_al v repertoári VSMU úpravy 
ľudovych plesní a pôsobivý sbor Sonet" 
ktorý odznel aj na našom koncert~'- a tak 
s farebným Bakalovým " Ránom" moi1li sme 
sled_ova~, ~ko sa všetci doterajší dirigenti 
podi_el.ali ruelen na vytvárani reprodukčnej 
tradíCie sboru, ?le aj na jeho repertoári. 
~.ro_gr~ ?ral!slavského koncertu, pozostá

vaJUCI vylucne z diel čs. skladateľov hol 
vh?dne zostavený do troch celkov: m~rav
s~a a slovenská súčasná tvorba, česká kla
Sik~ a náladové obrázky. Výher skladieb 
obsmhol celý __ vývoj našej tvorby od Sme
tanu a Dvomka cez Foerstra Nováka a 
Suka_po ~!a~tinu, Kaprála, Suchoňa ll iných 
so ~averecnym. vyvrcholením v náročnom 
Kábkov?m dvoJsbore "Podzimní den". 

Zd_anhvo úzko lyricky špecifikovaný žá
ner. z~nského s boru, novšia skladateľská ge
~eracm (z uvádzaných napr. Krič:ka, Bla
zek, Ch)ubna) rozšírila nebojácne aj o oblasť 
clram~tteky akcentovanejšiu a predvedené 
umeme moravsk<·ch u~itelick spojením boha
tého temperamentu a umeiPckou a hlasovou 
zrelo~ťou. i·lt·nick dokázalo oprávnenosť toh
to vyvoJa. 
. P:edn_osťou. l•_onecrtného umenia VSMU 
Je,. z~ VJC zn u pt ll nadchnúť poslucháil.a pre 
kaz?.u skladbu, ktorú spieva. To však ne
s~oclva len vo vyspelom uplatnení umelec
k~ch prvkov sborovej reprodukcie z kto
ryc?. oce!"tujeme pri učiteľkách vžd~ krásne 
zneJu~c pl~hy ':' extrémnych dynamických 
polohach, posob1vo predvádzané gPadácie a 
?obrú di_kciu - účin podávaných diel spo
cív~ u mc~1 pr_edovšetkým v šťastnom ucho
pem. osobitOsti každého diela a v plnom 
zapoJení všetk),ch do tvorivého zámeru 
~ dirigentovi Alois_ovi Veselom sme sl~do

vllli hybnú a inšpirujúcu silu všetkých tých
to momentov. J. Valach 

Kardošova tretí symfonie poprvé v Brne 
Státní íilharmonie v Brne, ľízená nosíte

lem vyznamenání Za vynikajici práci Lad. 
Slovákem, méla 29. kvétna 1962 na Stadió
nč v Brne generálni zkoušku na Pražské 
jaro. Zai·adila poprvé též treti symfonii De
zidera Kardoša, která mela svou premiéru 
v Bratislave v i'íjnu 1961 péči Slovenské 
filharmonie a téhož dirigenta L. Slováka. 
Nové dílo laureáta státní ceny D. Kardoša 
lze uvítal s upfímnou radostí. Je bojovné, 
úderné, rytmicky srázné i misty meditativne 
hiuboké, technicky obtížné a drží poslucha
če v napčtí od počátku až do konce. Pn
známe se, že jsme dlouho neslyšeli tak ptt
sobivé symfonické dílo. Zpočátku projevuje 
preludijni charakter, ale brzy se rozvine 
v bouľi tónu, podivuhodne stmelených a 
ukáznených. Druhá část je myšlena jako 
hravé, ale útočné scherzo ll pati'í k nej
souslfedenejším. Tretí - Largo con espres
sione - lze nazval údernou pomalou vétou, 
vynikajici citovou hloubkou. Ctvrtá část za
zní jako bojový signál, občas pi·erývaný 
malými lyrickými vetami, ale stále" smerujicí 
k osvobozujícímu záveru. Kardoš nevyslovil 
program, lze j ej však tušit a charakterizoval 

jako vnitfní boj nového človeka o lepší život 
a jeho víru v optimistický zitfek. Autor 
prekvapuje bystrým spádem sv~·ch téma!, 
jež jsou daleko vice vycítčné než vymyš
lené, poutá neobvyklými harmoniemi, opoj
nou, misty huf.Jlou instrumentací, a novými 
srúznými závery. Je Lo nesporne jedno z 
nejlepších symfonických del soudobé hudbv 
v CSSR. • . 

Dirigenta Slováka jsm·e mlíli pi-íležitost 
pozna~ jako každým nervem muzikálniho 
suveréna nad orchestrem, protože nejen zná 
dílo do podrobnosti a je jím pinč zaujal, 
nýbrž bez taktovky vnuti orchestru pravý 
zámčr. Horečné napetí a prudký tep díla 
zrychlil spád Kardošovy symfonie, již by 
prospiHo v reprodukci vetší uklidnční. Udi
vovalo však, kolík poctivé práce venoval 
Slovák Kardošove skladbe, aby ji orchestr 
tlubočil s touž obsahovostí a nadšením jako 
on, a aby ji prijalo brnenské obecenstvo tak 
srdečne a spontánne, jako jsme byli svedky. 
Prítomný skladatel byl vyvolán. Jemu, di
rigentu i výborným filharmoniktim se 
dostalo zaslouženého uznání. · 

B. Stedr~ň ·-----------------· 
Tmavomodrý svit 
• . JAROSLAVA JEŽ-KA. 

Tohto roku si pripomíname dvadsiate v)·· 
ročie smrti jedného z našich najznámejších 
skladateľov modernej doby - Jaroslava 
Ježka. Jeho meno sa stalo dnes už pojmom, 
ktorý má svoju váhu nielen v tanečnej 
hudbe, ale stále viacej i v oblasti vážnej 
hudby. 

Konzervatórium v Prahe, ktoré bolo v mi
nulom roku z príležitosti 150. jubilea trvania 
školy vyznamenané Radom práce, pripra
vilo pod vcdenírri svojho riaditeľa dr. V. 
Holzknechta džezovú revue z piesní a ba
letov J. J ežka - nielen preto, aby dôstojne 
spomenulo jedného zo svojich sláVnych ab
soiventov, ale tiež preto, aby v našej dobe, 
keď medzi mládežou stále rastie obľuba 
džezovej hudby, ukázalo práve na príklllde 
J. Ježka dobrý džez v pravom zmysle slova. 
Pri študovaní pásma, ktoré holo pomeno
VIlné po jednej typicky "ježkovskej" skladbe 
"Tmavomodrý svčt", muselo pražské kon-

zervatórium· riešiť v podstate tri problémy 
- predovšetkým ako hrať dnes džezovú hud
bu, ktorá vznikla v dvadsiatych-tridsiatych 
rokoch a je touto dobou tiež poznamenaná . 
Ukázalo sa, že nie je potrebné robiť velké 
úpravy, ktoré by šli na samú podstatu tvor
by, pretože J ežkove skladby i v ·pôvodnej 
verzii znejú dokonale a zásahy ostali obme
dzené iba na malé retuše, ktoré sú dnes 
bežné i u klasických skladieb. Dalším problé~ 
mom bolo, Ilko spievať pesničky J. Ježka, 
ktoré holi v čase svojho vzniku tak zname
nite interpretované v Oslobodenom divadle 
dvojicou Voskovec-Werich. Tu bola práca 
na príprave piesní najväčšia, pretože staršia 
generácia sa ešte pamätá na štýl Oslobode: 
ného divadla, · zatiaľ čo mladi speváci -
poslucháči pražského konzervatória - stáli 
pred úplne novou úlohou, ktorá sa značne 
líšila od scénického spevu, aký sa v škole 
prevažne učia. 

Pri zostavovaní pásma sa konečne naskyt
la otázka, ako spojiť v jeden celok jednot
livé scény z hier, ktoré boly súčasťou roz
siahleho a mnohotvárneho repertoáru Oslo
bodeného divadla." Boli tu dve možnosti -
vymyslieť si nový jednoduch)' dej a na ten 
nadviazať scény (čo sa však v minulosti nik-
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:ďy nepodarilo, spomm'ime len napr. " Dom 
u troch dievčatiek" na Schubertovu hudbu) 
- alebo zvoliť formu nonstop revue, kde by 
rýchle za sebou nasledovali jednotlivé pies

.ne, bal.ety a sbory. ·Usporiadateiia volili dru
hý spôsob a predstavenie rámcovali proló
gom a záverom. 

Pre školu, ktorá v tejto oblasti nikdy nič 
neurobila, holo štúdium . programu vefkou 

. úl()hou·; mnohí ppsh.teháči . sa museli prispô
sobiť novému reprodukčnému slohu, ktorý 
im je cudzí. Pri študovaní boli, pochopiteľne, 
·mnohé ťažkosti, napríklad pri obsadzovaní 
špeciálnych nástrojov, typických pre džezo
yú hudbu :a~<!'., no obetavá práca dirigenta
profesora F. Hertla a mladislvý elán orches
tra prekonali všetky prekážky. Ko1izervato· 
risti si s chuťou · zahrali a hneď získali sym
·patie publika. 
- Tak vzniklo predstavenie "Tmavomodrý 
svet", ktoré sa stalo v istom zmysle májo
vou senzáciou Prahy. Po oslavách minulého 
,roku, keď · pražské konzervatórium uviedlo 
.na scénu Tylovho divadla starú operu J. 
B. Kittla "Francúzi pred Nizzou" na text 
R. Wagnera, ·predstavila sa teraz škola s dže
:Zový.m pásmom vysokej úrovne, : ktoré 
správne postihlo zmysel Ježkovej tvorby. 
: V réžii zaslúžilého umelca prof. Hanuša · 
Theina znie na scéne divadla Cs. armádv 
v Prahe, ktorú originálne upravil výtvarník 
Z. Seydl, "Tmavomodrý svet" pri vypreda-

ných · predstaveniach. Počujete tu slávny 
Bugatti-step, valčík " Jarní vítr", "Rapsódii 
krvavého mčsícc" , pesničky "0 Spančlsku 
si zpívám", " Zlatá strední cesta" ... Pra7.ská 
Jáva'\ "Major Warton", "Buďte hlahoi'eče
.ný'~ , ·· .,V . dome ,straší duch", "Kdyz jsem 
ky tici vázala", "Vousatý svet", "Evropa 
volá", "Lodnická", " David a Goliáš", "Na 
shledanou v lepších časech" a mnohé iné; 
sbory konzerva tória spievajú málo známu 
piéseň ·"Vítčzné V" (vznikla v r. 1941 za 
emigr_áci~ v .. USA), _?kO i .. zn~m~ po~hody 
"Proll vetru a "Svet patri nam . Jezkovä 
·hudba znie i pri výborných baletoch, na 
ktorých choreograficky pracovali profesori 
.tanečného oddelenia pražského konzervató
ria: "Promčny", "V domč straší duch", 
·,;Polka", ;,Jarní Vítr~', ,;Zlý sen", "Tanec 
kostiivce" a · "Proti vetru". Novinkou pred
stavenia· bolo prvé uvedenie posmrtného 
blues z pozost.álosLi J. Ježka. 

"Tvávomodrý svet" ukázal na neobyčajnÓ 
·životnosť Ježkovej i.vorby a potvrdil, že 
.;,lléžek:nehol bežným· hudobníkom, ale tvo
rivým skladateľom, skutočným majstrom 
malých foriem", ako to výs tižne napísal v 
s vojej kritike D. Havlíček · (Rudé právo, 16. 
5. 1962). Predstavenie · má štýl a švih a 
znovu potvrdzuje známu pravdu, že dobrá 
hudba ostáva večná. Je tiež novým úspe
chom pražského konzervatória. 

V. Hubáček 

K . novém.it.programu . SĽU l( .u 
Po minuloročnom ·pražskom vystúpení 

.SĽUKu sa na stránkach dennej i odbornej 
tlače objavili články, v ktorých sa prejavili 
mnoh.é . správne a menej správne, opodstat
nené i neopodstatnené, zásadné i nepodstát~ 
né pripomienky k programovej línii súbo
rov piesní a tancov a SĽUKu zviášť. Tieto 
diskusie vyprovokovali popredných umelec
kých pracovníkov, skladateľov, básnikov a 
teoretikov, ktorí sa na pôde· SNR zišli na 
veľmi - plo'dnú diskusiu • o problémoch 
SĽUKu. Komisia SNR pre školstvo a kultú
ru urobila z tejto diskusie závery a z<lô
raznila v n ich, že SĽUK, "prihliadajúc na 
špecifické výrazové · prostriedky ľudového 
umenia" , má zobrazovať to najpokrokovej
šie a najcennejšie, čím žil náš ľud v minu
losti a čím žije v súčasnosti. 

Tvorivý var všetkých t)'chto diskusií po
znamenal veľmi priaznivo nový program 
SĽUKu. Tento program je skutočne nový 
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niélen povými dielami, ale i novými me
nami autorov, a tým . i novým prístupom 
k stvárňovaniu danej témy. Ideovú líniu 
programu určujú dve základné témy: boj za 
mier, za nového človeka a revolučná jáno
šíkovská tradícia. Vý.stavba programu je vo
lená tak, že vrcholí v jánošíkovskej tema
tike Suchoňovými Terchovskými spevmi a 
Andrašovanovou a Kubánkovou Povesťou o 
Jánošíkovi, ktorá je tradičným záverečným 
číslom programu. I keď je Povesť zatiaľ u
melecky najsilnejšou tanečnou kompozíciou, 
aká hola v SĽUKu vytvorená, je potrebné 

Baletný súbor SND v Bratislave uviedol "" 
ako poslednú premiéru teito sezóny balet 
Jana Hanuša " Sluha dvoch pánov". Na .... 
snímke G. Herényi-Starostová a L. Marek 

.Foto: A. Smotlák 
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Spevácky sbor Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Foto: CľK 

uvážiť, či by nebolo ideove správneJSie ve-. 
novať jánošíkovskej tradícii prvú polovicu 
programu - a te'matiku boja za nového 
človeka, za mier a priateľstvo medzi národ
mi zaradiť ako vyvrcholenie programu. To, 
pravda, vyžaduje vytvorenie veľkej záve
rečnej kompozície s novou tematikou, ktorá 
by sa svojou umeleckou silou vyrovnala 
Povesti o Jánošíkovi. Ze predpoklady na 
vytvorenie takéhoto diela sú, to dokazujú 
tohoročné nové čísla v programe SĽUKu. 
Hneď otvárací sbor so sprievodom orches
tra od Milana Nováka a Milana Ferka Sve
tový máj je radostnou oslavou túžob dneš
ného človeka. Novákova druhá skladba Pie
seň matky pre sopránové sólo so sprievo
dom orchestra je silnou obžalobou vojny, 
ktorej hrô7..V a ťarchy najbolestnejšie zn{tša 
žena - matka. Protivojnová tematika je aj 
obsahom sboru A. Moyzesa Bude jar, kde 
ľudová poézia obdivuhodným spôsobom 
nezmieriteľne stavia proti sebe krásu príro
dy a ľudskej práce proti násiliu a vojne. 
'!'ažiskom novej tematiky v programe SĽUKu 
sú dve hudobno-tanečné kompozície Pavla 
Simaia a Juraja Kubánku Spomienka na 

Hudobno-satirickú revue "Ja mc, ja 
~ mu::;ikant" uviedol súbor bratislavskej 

Tatra revue Foto: A. Smotlák 

holiach a Búrliváci. Z intenzívnej spolu
práce choreografa a skladateľa vznikli diela, 
v ktor)•ch sú pohyb a hudba v úpinej vzá
jomnej jednoliatosti. Napriek tomuto faktu 
je Simaiova hudba samostatnou hudobnou 
kompozíciou vyjadrujúcou hudobnými pros
triedkami obsah a v ničom sa nepodriaďujú
cou potrebám pohybu tam, kde by tým 
zákonitosť hudobnej reči utrpela. Na druhej 
strane choreograf precítil a pretavil hudobné 
stvárnenie obsahu do tej miery, že pohyb sa 
stáva vizuálnym prejavom hudobnej reči. 
Pritom Simai i Kubánka ostávajú sami se
bou vo výrazových prostriedkoch a jednota 
prejavu sa. docieľuje rovnakým chápaním 
obsahu. 

I keď sa v téme obe kompozície llšia, 
spoločné je v nich stretnutie človeka s mi
nulosťou. V Spomienke na holiach prosLI:ed
níctvom pripomienky, prežitej v nedávnej 
minulosti v Povstaní, v Búrlivákoch, v kto· 
rých sa rieši prevýchova občanov cigánskeho 
pôvodu, prostredníctvom balady čí t anej v 
knihe. V oboch prípadoch j e téma spral.'.o
vaná trojdielnou formou a tu treba pripo
menúť, že kým v Búrlivákoch je tretia časť 
až príliš náhle a trocha nelogicky pozname
naná druhou časťou, hoci ide o zmenu v 
človeku prostredníctvom čítaného, v Spo· 
mienke na holiach Sil tretia časť hudobne 
a pohybove takmer rovná časti prvej, vôbec 
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rue je strednou časťou poznačená, hoci tu 
ide o spomienku na osobný zážitok, umoc
nený prostredím, v ktoŕom bol prežívaný. 
Je to psychologicky nepravdepodobné a 
bude potrebné, aby obaja autori záver do
mvsleli. 

Napriek tomu je Spomienka na holiach po· 
zoruhodné dielo, ktoré je nové i v tom, že 
k téme, ktorá zvádza k veľkému plátnu, 
pristupuje ako k intímnej osobnej tragike 
človeka, k hrdinstvu a bolesti jednotlivca a 
napriek tomu, že disponuje v druhej časti 
vlastne len dvoma tanečníkmi, dosahuje o
brovské dramatické napätie. Obe nové kom
pozície znova dokazujú nevšedné choreogra
fické schopnosti Juraja Kubánku a sú veľ
mi priaznivým uvedením Pavla Simaia, 
ktor)· v práci SĽUKu dokázal, že je mno
hostranným skladateľom. Jeho hudobná reč 
je neobyčajne tvárna a napriek n ovosti vy· 

'jadrovacích prostriedkov nikde neporušuje 
zákonitosti hudobného m yslenia. 

1 Okrem uvedených závažných ideových 
; čísel hol program doplnený známou Pod
'polianskou mlaďou, novým dievčensk)'lll 
:tancom Móžiho a Kubánku Salenice, k torý 
je odrazom nesmiernej živelnosti, radosti a 
temperamentu východného Slovenska; ku 
ktorým pristupuje náladový Andrašovanov 

Mnolú návštevníci tohoročnej premiéry 
Maďarského ľudového umeleckého 
súboru pri SúV CSM v Bratislave, 

ktorá sa uskulvl\nila 20. apríla, prichádzali 
do bratislavského Parku kultúry a oddychu 
s očakávaním, že toto popredné amatérske 
teleso prinesie opäť niečo nového do tvorby 
našich súborov piesní a tancov. Veď najmä 
v posledných rokoch sa v jeho programe 
objavilo niekoľko úspešných čísel, čerpajú
cich námet z revolučných tradícií a súčasné
ho života národov žijúcich v CSSR (Cierno
kamenný kaštieľ, Pamätník hrdinov, Hej, 
rybári a i.) . 

Ak hy sme iba z tohto hľadiska pristupo
vali k hodnoteniu tohoročného premiérového 
programu MĽUSu a teda aj jeho práce v 
poslednom období, nemohli by sme byť spo
kojní (okrem niektorých vtipných režijných 
nápadov pri spájaní jednotlivých čísel). Kto 
si však bližšie všimol zloženie súboru, v kto
rom j e viac nových členov, či už v tanečnej, 
speváckej alebo orchestrálnej zložke, musí 
pri hodnotení · prihliadnuť aj na túto sku
točnosť . Nepochybujeme o tom, že umelec· 
ké vedenie MĽUSu, najmä však choreograf 
Jozef Kvočák, určite · rozmýšľalo nad tým, 
akoby sa v tanečných číslach mohol súbor 
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Deň na salaši pre barytón, sbor a orchester 
a okúzľujúci, ľahunký Zacharov shor s or
chestrom Popri rieke chodia dvaja, Píchove 
české piesne a Kodályov sbor so sprievo
dom orchestra. Program je ucelený a veľmi 
zodpovedne vybraný s dôrazom na umelec
kú hodnotu. H ádam len vo výbere českých 
piesní by bolo treba viac hľadať. 

Pri hodnotení interpretácie je potrebné vi
dieť objektívne ťažkosti, s ktorými SĽUK 
v súčasnosti zápasí - hlavne odchod taneč
níkov na vojenčinu a nutnosť pracovať s 
úplne mladými kádrami. Napriek tomu je 
interpretačná úroveň nového programu dob
rá a v speváckom sbore jasne vidief stú
pajúcu tendenciu, i ked' ešte, najmä po 

. dynamickej stránke, potrebuje dôslednejšie 
prepracovanie. Pokusom v programe je po
hybová práca so speváckym sborom, k torú 
treba domyslieť. Kým pohyb v Zacharovom 
shore je prirodzený ·a účinne podtrhuje 
charakter skladby, v Andrašovanovom Dni 
na salaši je pohyb chcený, neprirodzený, 
drevený. Treba však hľadať nové možnosti 
aj v prejave shoru. 

V celku nový program SĽUKu znamená 
krok vpred a je prísľubom, že hľadanie 
nového prístupu v stvárňovaní obsahu je 
správne. Anna Kováŕová 

K premiére 
•••••••••• 

dostať ešte ďalej ako v Ciernokamennom 
kaštieli a Pamätníku hrdinov. Vzhľadom na 
uvedené okolnosti nemal sa súbor podujať 
na takú náročnú úlohu. Na hodnotné inter
pretovanie umeleckých diel (tým viac, ak 
ide o diela nové) treba počítať s primerane 
umelecky vyspelými interpretmi. A tých si 
musí súbor najprv vychovať. Možno bez 
zveličovania povedať, že výsledky tej to prá· 
ce sa ukázali už na premiére. (Napríklad 
pekné výkony nových sólistov v Ciernoka· 
mennom kaštieli i v Pamätníku hrdinov.) 
Výsledky sú však súčasne záväzné pre in
terpret{)v, ako aj pre umelecké vedenie sú
boru, aby ich viedlo stále rastúcimi požja
davkami k čo najväčšiemu rozvinutiu schop
ností. 

V. speváckej zložke súboru - v záujme 
jej ďalšieho úspešného rastu - treba už 
v najbližšom čase čo najviac zvýšiť dôraz 
na systematickú hlasovú výchovu. Na čle
noch speváckeho sboru (najmä na tenoro~h) 
bolo miestami možno pozorovať, ako sa síce 

[udová univerzita umenia v ~Prešove 
Ľudové univerzity umenia stávajú sa vý

:znamným činiteľom nových foriem umele~
k ej výchovy a oboznamovania pracujúcich s 
"Umeleckými hodnotami nielen v Bratislave, 
.ale aj na vidieku.· v súčasnosti si touto ver. 
mi výhodnou formou pravidelne a cieľave
-dome rozširujú okruh svojich vedomostí o 
umení i poslucháči z radov pracujúcich i 
z radov inteligencie v Prešove. Popri úspešne 
pracujúcom Kruhu priateľov umenia pri 
PKO sa i Ľudová univerzita umenia, orga
lllizovaná Spoločnosťou pre šírenie politických 
a vedeckých poznatkov, úspešne podieľa na 
.stále väčšom rozvoji prešovského kultúrneho 
života. 
. Prešovská "univerzita" začala svoju čin
nost minulého roku a teraz beží až Il. se· 
mester. Úspešný priebeh tohto náročnéh,J 
podujatia zaistili p racovníci Rady ľudovej 
univerzity a ľudových akadémií na dané 
pomery veľmi vhodným výberom prednášok 
pre jednotlivé cykly. V každom semestri pre
bieha jeden cyklus prednášok vždy z inej 
-oblasti umenia. Týmto spôsobom získavajú 
poslucháči širší pohľad na umenie a súčasne 

majú možnosť spoznať umelecké krásy o 
hodnoty viacerých umení. Vychádzajúc z to
ho, pripravila Rada ľudovej univerzity pre 
svojich poslucháčov tieto cykly prednášok: 
V l . semestri úspešne odznel cyklus predná
šok o umení hudobnom, v Il. semestri pre
bieha zaujímavý cyklus z dejín umenia a 
v nasledujúcich semestroch odznejú prednáš
ky o umení divadelnom a filmovom. V prie
behu trvania celej "univerzity", teda počas 
4 semestrov, budú mať takto poslucháči 
možnosť vypočuť sí prednášky našich po
predných umelcov, vedcov a pracovníkov v 
oblasti hudby, výtvarníctva, divadla a ííl
mu. 

Týmto článkom chcem povedať niekoľko 
slov o prednáškach týkajúcich sa hudobného 
umenia, ktoré odzneli v prvom semestri v 
období od ·októbra 1961 do februára 1962. 
Ľudová univerzita umenia v Prešove začala 
pracovať 13. októbra minulého roku. 

Cyklus prednášok o hudobnom umení sa 
začal prednáškou na tému "Ako počúvať 
hudbu", v ktoréj pracovník Katedry hudob
nej vedy a výchovy pri UK v Br-atislave 

Maďarského ľudového umeleckého súboru 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
snažili spievať tak, ako ich v rámci svojho 
poňatijl skladieb viedol v priebehu nácvi
kového obdobia ich sbormajster" (Gabriel 
Kucko), ale mnohí ešte nevedia po technic
k ej stránke, "ako na to"? Zaujímavý bol 
pokus o scénické spracovanie pásma pre 
miešaný shor "Večer na dedine" (hudba G. 
Kucko, choreografia J. Kvočák) . O túto for
mu sa so striedavými úspechmi pokúsili už 
viaceré naše popredné súbory (SĽUK, Lúč
nica . atď.) a je skutočne prínosom oproti 
sústavnej statičnosti speváckeho sboru počas 
všetkých vystúpení v rámci programu. Ak 
pásmo "Večer na dedine" hodnc;Jtíme len 
ako priemerné, tak hlavne preto, lebo je 
neúmerne dlhé, a preto naň autori "nevy
stačili vždy s dychom". 

Kus svedomitej práce vidieť na sľubnom 
raste orchestra, vedeného dirigentom Kara· 
bom. Veľmi sa zlepšila jeho súhra a mies
tami nadobúda už pekný, svojmu obsade
niu primeraný orchestrálny zvuk. Samozrej
me, u každej skladby možno ešte veľa a 

veľa vypracovávať v technickom a j pred
nesovom zvládnutí (najmä u dychových dre
vených nástrojov). Zvlášť sa chceme zmie
niť o ľudovej hudbe, vedenej primášom 
Lakatosom. Technicky takmer všetci výbor
ne pripravení a rutinovaní jednotlivci, aj 
súhra pomerne dobrá, no s repertoárom 
nemôžeme byť spokojní. Poslanie ľudovej 
hudby v takom to súbore nevidíme v inter
pretácii známych čardášových melódií, pat· 
riacich k stabilnému repertoáru kaviaren· 
ských cimbalových hudieb. Ide nám o viič· 
šiu objavnQsť , náležité spracovanie ľudovej 
hudby z jednotlivých typických folklórnych 
oblastí a jej interpretáciu (v tomto prípade 
ide najmä o oblasti južného Slovenska: 
Zitný ostrov, Tekov, Gemer a pod.). 
. Sme presvedčení, že plody svedomitej a 
húževnatej práce, ktorú všetci členovia sú
boru venovali pr íprave tohoročného progra
mu, budú teraz s nemenším nadšením roz
dávať na vystúpeniach medzi našimi pracu
júcimi. (i) 
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dr. V. Feqor názorne a konkrétne objasml 
základné otázky, týkajúce sa hudobného u
menia, a na príkladoch vysvetlil prístup k 
počúvaniu hudby. J eho (aj ostatné) prednáš
ky našli medzi prítomnými živý ohlas, sv<!· 
dectvom toho holi viaceré otázky, spojen~ 
často s vlastnými názormi na danú tému, 
ktorými sa poslucháči obrátili na prednáša· 
teľov. Veľmi často odznela otázka "z čoho 
by sme si mohli to alebo ono hlbšie pre· 
študovať ll kde by sme to d ostali?" Odp'J
veď na túto otázku bola skoro vždy neuspo· 
kojujúca. Myslím, že v tomto smere by 
mali kompetentné miesta pohotovejšie vy
chádzať v ústrety poslucháčom pri uspoko
jovaní ich záujmu, lebo ľudových univerzit 
stále pribúda, no vhodných študijných ma
teriálov niet. 

Nasledujúce vhodne volené témy predn.í
§ok dali poslucháčom odpoveď na viacero 
otázok, týkajúcich sa súčasnosti i minulosti 
našej hudby, hudobnej estetiky, hudobnej 
folkloristiky a pod. Spomeniem aspoň nie
ktoré: "Operné tradície doma a v zahraničí" 
(S. Hoza), "Zamyslenie nad partitúrou sym
fonického diela" (J. Sefl), "Pieseň ľudová 
a umelá a jej spoločenské využitie" (L 
Leng), "Sovietska hudba a jej súčasné po
stavenie vo svete" (J. Tvrdoti), "Najkr·ajšie 
časti zo slovenských hudobných diel" (L 
Mokrý) a ďalšie. 
Počet zapísaných záujemcov o tento cyk

lus už od začiatku značne presahoval pláno
vaný počet. Co sa týka zloženia poslucháčov, 
treba spomenúť, že prednášok sa zúčasuío
vali pracujúci zo závodov, kultúrno-osveto\TÍ 
pracovníci v meste, študenti-poslucháči Pe
dago~ického inštitútu i Filozofickej fakulty 
UPJ:>, ženy z domácnosti a iní záujemci. 
Myslím, že v budúcnosti pri organizovaní po· 
dobných cyklov o umení bude treba zaratlif 
do programu i prednášky miestnych pracov· 
nikov v tejto oblasti, lebo aj v Prešove sú 
ľudia, ktorí sú schopní doplniť štáb pred
nášateľov. 

V záverečnej časti cyklu, ktorá bola ob· 
sadená prednášateľmi z Košic, mali posluchá
či praktickú ukážku nahrávania v štúdiu 
Ceskoslovenského rozhlasu v Prešove. 

Prvý semester Ľudovej univerzity umenia 
v Prešove máme za sebou. Podľa dosiahnu· 
tých výsledkov možno povedať, že prebehol 
úspešne. Poslucháči získali v tomto semestri 
cenné poznatky, ktorými iste zasiahnu do 
rozvoja Ľudovej umeleckej tvorivosti alebo 
do · stál~ l'astúceho kultúrneho života na v)•· 
chodnom Slovensku. Záujem o podobné pod
ujatia začína v P rešove stúpať a ukazuje 
sa, že od októbra t. r. bude potrebné otvoriť 
pl'e záujemcov ďalší semester. Fr. Matúš 
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TVORIVÉ STRETNUTIE 
•••••••••••••• 

Už tradične počas Pražskej jari uskutoč
Iiujú sa na pôde Sväzu československých 
skladateľov podujatia, na ktorých v prvom 
rade ide o spoločné riešenie tvorivých a 
ideových otázok. Zúčastňujú sa na nich v 
prvom rade členovia umeleckých hudobných 
sväzov ľudovodemokratických štátov. Pri
zývanf sú na tieto tvorivé rokovania i hostia 
Sväzu čs. skladateľov, ktorí sú pozorova
teľmi na Pražskej jari. 

Tohto roku Praha privítala z podnetu naj
mladšej skladateľskej generácie Sväzu čs. 
skladateľov v d1'íoch od 15.-20. mája 1962 
na tvorivom stretnutí mladých skladateľov 
z Ceskoslovenska, Sovietskeho sväzu, Poľska, 
NDR, Maďarska, Bulharska a Rumunska. 
Clenmi delegácií boli: A. G. Fljarkovskíj 
(SSSR) a s nfrri pozorovatelia festivalu 
Pražská jar E. Mirzojan, predseda Sväzu 
arménskych skladateľov a O. Zariň, pred· 
seda lotyšských skladateľov. Z NDR boli 
skladatelia G. Kochan, S. Matthus, G. Hauk, 
prof. Dehnert z Drážďan a redaktorka ča
sopisu Musik und Gesellschaft L. Markow
ska; maďarskí skladatelia Borgulya A., Ko
csár M. a hudobný vedec dr. Maróthy J.; 
z Poľska W. Szalonek, R. Twardowski, H. 
Schiller ; D. Christov, I. Spasov a N. Ni
kolov z Bulharska. Okrem týchto zúčast
nili sa na rokovaniach C. Fariňas z Kuby a 
hudobný vedec a kritik S. Forchhammer z 
Dánska. - Zúčastnení sa navzájom na pre
hrávkach oboznámili s vlastnými dielami i 
tvorbou mlad)•ch skladateľov zemí ľudovej 
demokracie a v diskusiách si otvorene vy
mieňali názory o tvoriv)•ch , ideových a tech
nických problémoch súčasnej hudobnej tvor
by, jej spoločenskom posla1ú a o úlohách 
umenia v procese socialistickej kultúrnej 
revolúcie. 

Názorová jednota, ku ktorej sa došlo, je 
výslednicou poznania, že všetkým ide o to 
isté - o spoločensky užitočnú a platnú 
novú hudobnú tvorbu, i keď k vyjadreniu 
tvorivých zámerov každý si volí vlastnú 
cestu a osobitý prístup. 

Stretnutie sa stalo nielen základiíou osob
ného spoznania sa mladých skladateľov, ale 
iste bude podkladom budúcich medzinárod· 
ných akcií, na ktorých sa budú stretávať 

nielen mladi skladatelia, ale i hudobní vedci 
a interpreti. 

G. 

·25 r. od úmrtia V. Figuša-B)tstrého 
Podmienky pre v)•voj kultúrneho života, 

tobôž slovenskej hudby v minulosti, boli 
na Slovensku veľmi ťažké. Obdobie, keď 
sa u iných národov naplno vyvíjal národ· 
ný hudobný sloh, bolo slovenským temnom. 
Iba medzi ľudom žila slovenská ľudo,·á pie
seň. Nie div, že )<eď sa Slovensko dostalo 
do národno-romantického ovzdušia, bola to 
túto pieseú, k torá sa stala hybnou silou bu· 
dovateľsk)•ch snáh. Ovplyvnila síce iba vo· 
kálno-hudobné prejavy, ktoré zavše dopf
ňali vyspelejšie diela literátov cez celé 19. 
storočie v tom zmysle, že vznik~li zväčša 
úpravy slovenskej ľudovej piesne, eventu· 
á lne jej napodobeniny. Tento spôsob hudob· 
ného prejavu pokračoval až do obdobia pred 
prvou svetovou vojnou, keď Slovensko patri
lo ešte vžd y pod v ladárenie národnostne 
rôznorodého Uhorska. Slovenskí národní hu· 
ditelia sa všemožne snažili aspoň o zacho· 
vanie národného bytia. O styku s osta tnou 
európskou hudbou nebolo ani pomyslenia, 
lebo jednak nebolo na to súcich hudobných 
inteligentov ani telies, ktoré by boli sloven
skú hudbu pestovali. Ak sa našli nadaní 
jednotlivci, zmizli v mori cudzoty, i keď 
nie svojou vinou. To isté by sa bolo stalo 
s Viliamom Figušom·Bystrým (28. II. 1875-
11. V. 1937), keby naňho nebolo bývalo 
mocnejšie zapôsobilo spomínané národné 
ovzdušie. Už prvá zbierka ľudových piesní 
pre spev a klavír z r. 1906 signalizuje, akým 
smerom sa bude Figuš-hudobník uberať. Ne· 
vniesol do slovenského hudobného života 
ani neskôr prelomové hodnoty, ale snažil 
sa skromnou hrivnou samouka i neskôr 
vzdelávajúceho sa hudobníka prispieť k udr· 
žaniu sa slovenskej hudby vo veľmi nezič· 
livých okolnostiach. Pre samotného Figuša 
sa v tedy vlastne začína i prudkejší rozbeh 
na skladateľskom poli. Skladbou "Slovenská 
pieseň" z r . 1913 na text P. O. Hviezdosla
va ukazuje, že v budúcnosti sa pokúsi aj na 
širšom diele dokázať, čomu sa priučil. Od 
tejto chvíle si treba u Figuša nesmierne vá
žiť: smelosť, pilnosť, vytrvalosť a lásku k 
slovenskému národu. Len z · tohto podnetu 
vychádzajúc, mohol už počas prvej sveto
vej vojny zbierať slovenské ľudové piesne, 
ktoré mu potom slúžili za základ pre spra· 
covanie niekoľkých zbierok, najmä však 
rozsiahleho diela "Tisíc slovenských ľudo· 
vých piesní" (z r . 1931) pre k lavír s podlo· 
ženým te.xtom. Rozumie sa, že okrem toho 
zložil niekoľko desiatok umelých piesní na 
texty slovenských básnikov, ktoré cítil zväč-

ša v duchu slovenskej ľudovej piesne c1 už 
pre sólový hlas a klavírny sprievod alebo 
v shorovej úprave (z nich najkrajšia je 
"Zmráka sa" na text L Krasku). Rozumie 
sa, že sú medzi nimi hodnotné i vybrúse
nejšie perly. Okrem toho skomponoval veľa 
skladieb z rozličných odborov príležitostne, 
ktoré zavše našli nové rúcho, keď ich Figuš 
prepracoval, najmä po tom čo nadobudol 
skladateľskú istotu, a slúžili i slúžia nielen 
ochotníckym, ale aj profesionálnym telesám 
(Slovenské zvuky, Bačov žart, Pod Pofa· 
nou a iné). Figuš, povolaním pedagóg, ne· 
obišiel ani toto pole pôsobnosti, zanechal 
veľa skladieb (pre klavír, spev, husle a 
klavír atď.), ktoré slúžili a slúžia podnes 
veľmi podnetne a osožne. 

Figuš sa vo všetkých svojich hudobných 
dielach javí skôr ako lyrik a epik než dra
matik. Najvernejšie to dokazuje jeho naj
rozsiahlejšie dielo opera "Detvan" na Slád
kovičovu epickú báseň (premiéra 1. 4. 1928). 
Figuš nechcel v nej vytvgriť napodobeninu 
svetovej javiskovej hudobnej literatúry, islo 
mu skôr o prvú rázovitú slovenskú operu, 
v ktorej by našiel spojenie ľudovej piesne 
s umelou hudbou. Pravda, pokus sa celkom 
nevydaril, lebo Figušovi chýbal širší okruh 
skladateľských vedomostí a hudobná fan
tázia. Jednako skladateľské dielo V. Figuša
Bystrého treba oceniť v celkovej koncepcií 
slovenského hudobného života ako jedno z 
prepotrebných ohniviek, ktoré spájali a spá
jaj ú ľudový žáner s umelým a . umeleckým. 
Možno len ľutovať, že sa podnes neurobil 
potrebný výber z Figušovho diela. Figuš 
by si to zaslúžil i slovenská verejnosť ·to 
potrebuje a najviac to cítia tí, ktorí hudbou 
vychovávajú mládež. Ste/an Hoza 

ZAHRANICNl HOSTIA V SSS 

Sväz slovenských skladateľov v posled· 
ných mesiacoch n avštívili H. Malineanu, 
hudobný skladateľ z Bukurešti, hudobný 
vedec dr. R. Ghircoiasiu z IGuže, preklada· 
teľ "Slovenskej ľudovej piesne z hľadiska 
hudobného" od J. Kresánka a hudobní 
skladatelia G. Behár z Budapešti a V. Raj· 
čev zo Sofie. Zahraniční hostia sa zoznámili 
nielen s našim mestom a jeho bohatou hu
dobnou históriou, ale predovšetkým na pre· 
hrávkach a diskusiách vo Sväze slovenských 
skladateľov a v Cs. rozhlase sa oboznámili 
s našou súčasnou hudobnou tvorbou a hu
dobným životom. 
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Jubileum BOLESLAVA VOMÁČKY 
Doživaje se 28. června t. r. 75 let, mUže 

Boleslav Vomáčka radostné pohlédnout na 
výsledky své tvitrčí i celoživotn.l práce. 
Nepromarnil ani své tvitrči síly ani svou 
iniciatívu nékdy až nadmerným experimen
továnim, které posedlo mnoho príslušnikil 
skladatelského cechu. Prožil sice také svou 
etapu vášnivého hledó.ní nových cest a hu
dební mluvy a také etapu vzpoury proti 
tradíci a konvenci. Tvrdá srážka se skuteč· 
nostemi historickopolitickými a sociálne
politickými v prilbéhu prvé svetové války 
dovedla ho v pravý okamžik na cestu kri
tického realismu . a k dom ýšlení společenské 
i politické úlohy skladatele v procesu ná
rodneosvobozeneckého a rozvíjejíciho se 
tňdního boje. To pôsobilo, že ze snivého, 
lyrického symbolisty, kterého okouzlil Cae
sar Franck, Claude Debussy, který byl str
žen na chvili do schonbergovských výboju, 
vyrostl skladatel, který vedomé a s ideové
politickou odpovednosti prešel od avantgar
dismu na línii tradicionalismu. Bylo to roz
hod~E-ti, které určilo jeho významnou úlohu 
v okruhu české hudby, jako pokračovatele 
v jejich bojových tradicích. V dramaticky 
vypjatých okamžicích prvé svetové války, 
kdy se rozhodovaló o osudech národa a pod 
vlivem Velké ríjnové socialistické revoluce 
odkrývá si na príklade klasiku i svého uči
tele Vitézslava Nováka tvilrčí princípy, kte
rými by se jako umélec mohl priblížil lidu. 
Od modernistických výboju, jak se odráži 
i v jeho prvých skladbách " Houslové so
naté op. 3", nebo klavirním cyklu "Hledá
ni", v symfonické básni "Mládí" pod ná
razy válečné tragedie postupne ustupuje i 
když se nevzdává vášnivého zájmu o to, 
co se deje na svetové hudebni fronte. P e
čuje však o zjednodušeni svého výrazu, o 
S!ozumitelnost a sdélnost svého projevu, aby 
k lidem dones! nékteré myšlenky až revo
lučního dosahu. Tento prerod počíná písiío
vými cykly "1914" a "Cesta z bojište" a 
postupuje k pronikavé krystalizaci v muž
ském sboru "Topičovy oči" a kantáte silné 
dramatických akcentu "Strážce majáku". 
Kontakt s pokrokovými ·umelci, s básníky 
Srámkem a Wolkerem, s malíi'em Pravosla
vem Kotíkem a j . privádí ho do styku se 
sociáln i thematikou, pres kterou se dostává 
ke kofenum li'ídního zápasu. J e jednim z 
prvých českých skladatelil, který se svými 
tvtirčími činy staví na stranu délnické tfídy. 
Prevaha vokálních skladeb na tex ty pokro-
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kových básnikU ukazuje kam smeruJe jeh~ 
zájem. J eho tradicionalismus neprojevuje se 
v užití tradičn.lch prosti'edkil, avšak k oživo
vání společenských funkci hudby, v její 
účasti na společenském vývojovém procesu. 
Zústává na púdé realismu a múže bez zme
ny tvúrčích principii pokračoval po linii so
cialistického realismu. 

Prožívaje s lidem jeho zápasy, plni svá 
díla žhavou obsahovostí, která podnécujf 
k činum anebo j sou oslavou hrdinství. Jeh~ 
klavírni "Sonata quasi Fantasia", kompo
novaná v atmosfére heidrichiady, p rímo bur
cuje nenávist, a zase naopak jeho "Symfo
nie in F" je jásavou oslavou nového života, 
ktorý si pracujici !id buduje po svém. 

Je to dlouhá rada del, . jež Boleslav Vo
máčka vytvoril pred druhou svetovou vál
kou, ale ješté radostnejší je rada, kterott 
obohatil náš život po r. 1945 . . Sem patrí 
četné písnč masové a pion)'TSké, mužský 
sbor " Pražské jaro", kantáty "Prapor rníru 
nad Duklou" a "Bojka partyzánka", symf. 
báseň "Dukla", cyklus p ísní "Vstane nový 
život" atd. Jeho dílo tčsné souvisi s historic
kými skutečnostmi i s budováním našeho 
socialistického státu. I v jeho ti'ech operách, 
jimiž chtél náš život oboha tit, odráž! se 
snaha poÍlŽÍvat co nejjednodušších výrazo
vých prosti'edkú, jen aby tvitrčí čin splnil 
své poslání v širokých lidových vrstvách, 
kterým je predevším určen. V tom šel nék• 
dy Boleslav V omáčka · až do krajnosti, ale 
byl to ušlechtilý zámér, kterým chtel sklada
telúm pripomenout smysl jejich společen
ského poslání. I ve svém smyčcovém kvar
tetu z r. 1961, invenčnč prebohatém, dal si 
úkol dokázal, že i novými výrazovými 
prosti'edky lze dospet k vysoké mire sd/íl
nosti. Lid a jeho bohatý hudební život mu 
stále ležf na srdci. Proto se ani do pozdních 
let nevzdal kritické činnosti , kterou po ne
kolik desítiletí zasahoval do hudebního ži
vota naši vlasti a bojoval o zdravý vývoj 
české i slovenské hudby. J eho postoj k slo
venské hudbe byl nejvýš ušlechtilý. J ako 
redaktor "Listú Hudebni :VIatice" s oprav
dovým a v relým zájmem sledoval její osu
dy a vytváfel pi'epoklady nejužší a hluboké 
součinnosti s hudbou českou. Za jeho re
dakce "Listy Hudebni Matice" také soustav
ne informuj! o slovenském hudebním životé 
a problémech slovenské hudby. O velikt\ 
bucloucnosti slovenské hudby nikdy nezapo-
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Vissarion jakovlevič Seba lin sE o ESA TI L ETY 

A pŕece pfišel ten den. Den loučení, jehcrZ 
jsem se pri své vrozené nelásce k smutku 
tak obával. Na rozložité kožené pohovce 
a v hiubokých ki'eslech nás sedelo jako 
slepic na hradč : Edik Denisov, Aljoša Ni
kolajev, Alja Pachmutovová, Voloďa Bl9k, 
Veljo Tormis a já. Skoro celá Sebalinova 
ti'ída. A uprostred náš učitel , chovajíci na 
kline svou nehybnou pravou ruku, ale hle
díci na nás živýma, šibalsky jiskrnýma oči
ma. Kytice, kterou j sme prinesli, již stála 
ve velké broušené váze. Dobrý duch tohoto 
bytu na Kotčlničeské nábérežné, Sebalinova 
starostlivá žena Alisa Maximovna, jako 
vždy takrka nepozorovane projevovala svou 
zázračnou péči o nemocného muže. 

To byly poslední okamžiky mého studia 
skladby u Vissariona Jakovleviče Sebalina, 
profesora ;\'Ioskevské státní konservatoi'e, v 
čcrvnu 1956. Kdo žil mezi sovétskými lidmi 
pochopí, že všem nám, jeho žákúm, byl 
Sebalin Yice než učitelem. 

Jako učitel skladby spojoval Vissarion 
Jakovlevič prímo optimálni predpoklady 
pro pedagogickou práci: hlubokou erudici, 
mnohaleté zkušenosti z vll!stní tvorby, vyso· 
kou náročnost a současné ohleduplnost a 
trpčlivost k práci mladých adeptú kompo
zice. A nad tim vším byl rozklenut upi'ím
ný a citlivý vztah Vissariona Jakovleviče 
k !idem, ke každému jednotlivému žáku. 
Taková metoda výchovy m ladých sklada
telu umoži\ovala principiální postoj k zásad
ním tvurčím otázkám, současne však dánla 
každému jednotlivci dostatečný prostor k 
projevení vlasltúho talentu, vlastního stylo
vého zamerení. Sebalin dovcdl vždy s ne
omylnou jistotou rozeznat, co v pi'eh ráva
ných skladbách je vlastní, individuálni prí
nos studenta, kde "zajiskril" jeho talent, a 
co naopak je nezbytná dar'\ neumelosti, ne· 
obratné práce s formou. 

J ednoho rysu pedagogické práce V. J. 
Sebalina jsme si všichni obzvlášte vážili: 

chyboval, naopak, očekával, že podnetné 
ovlivní h udbu českou. 

Skromný umelec i človčk, jak)'lll B. Vo
múčka byl, málokdy prozradil své zásluhy 
v prospčch slovenské hudby, ať už jako 
funkcionár Umeleclté besedy nebo význam
ný činitel na ministerstvu školství a kultu
ry. Ale pro obe národní vétve naši hudby 
pracoval s nadšením a s opravdovostí. Za 
to dík a prání dalších let šťastného a plod
ného života! ~1. Hore;~ 

jeho schopnosti nejširších zobecnéni a pro
vádéni živých paralel s tvorbou predních 
mistru hudby XX. století. Díky tomu, že 
vyučování probíhalo v Sebalinové byte, byla 
vždy po ruce jeho velká knihovna, obsahu
jící napríklad všechna Prokofjevova d ila, 
včetné nevydaných nebo nedostupných, jež 
jsou zde v opisu. Mohli jsme tedy vždy 
okamžite srovnávat vlastni kompoziční úlo~ 
hy napr. s tím, jak reší dramaturgii soná
tového cyklu treba Mahler nebo Honegger· 
ve svých symfonifch, jak staví p rokompo
novanou baletn.l scénu Prokofjev nebo Stra
vinskij, jak ŕeši soudobý sborov)' styl Da
videnko, Schonberg či Sviridov a pod. Pfi 
téchto nesrnírne p odnetných "exkursích" dd 
tvorby zral)·ch autoru jsme se obvykle ne-: 
omezovali j en na díla známá a často hraná, 
ale rozebirali j sme i skladby neprávem opo-' 
míjené, jako právé rané balety a opery 
Sergeje Prokofjeva. "Skladatel musí znát 
všechno," zdtirazňoval často Vissarion Ja
kovlevič, ale nikdy nezapomnel dodat: 
"Pro svou práci však ·má použit jen prin
cípu tvorivých a plodných, které mu neu-. 
zaviraji cestu k životu." Tak byli studenti 
v Sebalinové ti'ídé vedeni k samostatnému 
tvitrčímu myšlení, ke schopnosti samostat
ného kritického prístupu k jakémukoliv hu
debnímu jevu, 

Se vzpomínkou na Sebalina učitele se mi 
vždy spojuj e predstava hrdinného sovétské
ho človeka, který dokáže i v nejtéžších p od
mínkách vybojoval své právo na život a 
tvorbu. Krutá rána mrtvice, jež postihla 
Vissariona Jakovleviče na jare roku 1953, 
mu nedokázala vyrazit p ero z ruky. Parli· 
tury svých posledních del i korespondenci 
pi'átelúm píše skladatel !evou rukou. J eho" 
hudba však neochabuje v sile svého hluboce 
lidského obsahu a skladatelovo mistrovstvi 
naopak dorustá nových vrcholil. 
Presvedčil jsem se o tom znovu p.i-i své 

poslední návšteve v Moskvč na podzim 
1961, když jsem vyslechl Sebalinú,· VIII. 
smyčcový kvartet c moll, op. 53. J akou 
obdivuhodne mladou životn.! energií, jakým 
odhodláním nepodlehnout v zápasu s nemo
ci, jakým vpravde optimistickým dramatis
mem je naplnčno toto dilo! . 

Poprejme proto drahému učiteli a vzácné
mu človeku V. J. Sebalinovi, jednomu z 
predních žijících mistru sovétské hudby, 
r:np.oho sil .a svčžesti do další tvurčí práce! 

Václav Kučera 
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z najnovších objavov: Bratislava nie je v čSSR 
K tomuto epochálnemu objava do

pracovali sa organi::á_tori mef!z_iná_ro_d
ného hudobného festtvalu Prazslw 1ar 
1962 keď v programovom bulletine 
ku /~oncer·tu Cesl>ei filharmónie dňa 
17. mája 1962, na ktorom bola okre'!~' 
iného prerlvedená aj XII. symfóma 
D. Sostakoviča, uvádzajú: " Provede
ní XII. symfonie Dm. Sostakoviče na 
Pr~_=.skérn iaru 1962 je její čs. pre
mwrou . . . 

Skutočnosť: 

XII. symfóniu Dmitrija Sostaltoviča 
uviedla na svojich abonentných kon
certoch (ako prvá mimo SSSR) Slo
venská filharmónia v Bratislave v 
nastudovaní Ladislava Slová/ta dňa 
21. a 22. decembra 1961. Generálku 
koncertu so zaujímavým slovným vý-

Z OSTRAVSKÉHO HUDEBNlHO MÁJE 

Težište letošních hudebních slavností v 
Ostrave sp očí vá na Ostravském ·symfonickém 
orchestru. Vedom si toho, co ' ho pľivedlo 
po pfedčasném odchodu prvního dirigenta 
O. Paľíka k dnešní úrovni, uvádí ve svých 
poradech, ve vetší míľe než je tomu jin~~! 
hostující dirigenty a orchestry. Letos zde JIZ 
zaujali svými výkony Konwitsch~~ : ~ac
keras, i se svým orchestrem se Jeste pred-
staví Ferencsik. · 

Párk kultury a oddechu zajišťuje svými 
hosty komorní část Máje. Slovenský komor
ní orchestr si tu zopakoval svúj italský po
rad i úspech. Zaujal nejen novosti zvuku, 
zajímavým poradem a jeho zvládnutím, ale 
i vším svým vystupováním. Již o pi'estávce 
koncertu se ozývaly hlasy, že by mél ten~o 
soubor brzy znovu v Ostravé vystoup1t. 
Stejný ohlas melo i vystoupení Tria !taliana 
ďarchi. 

Za zmínku ješte stojí i 300. vystoupcni 
Orchestrálního sdružení VZKG. Orchestr jím 
současne vzpomíná čtyi'icet let své činnosti 
a jeho dirigent Jan Pešat padesát let ume
leckého púsobení. Na slavnostním večeru 
zahráli vítkovičtí symfonikové Smetanovou 
Mou vlast. 

Skoda, že k letošnímu Máji nepi'ispiHa 
ničím drive tak prúbojná ostravská opera. 

Oldrich Tolwrský 
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hladom .tl .'\ichovei si vypočula i 
šlwl.~ká m/ádd. Koncert vysielal 
Ces/w.~lr":enskl; rn~hlas. Ohlas spomí
naného uvednia poslednej Sostakovi
čovel ~yrnfóme !>ol veľk~. Hodn.otia~ 
ce recenzie a ::vrá•·y o tejto hulturne1 
udalosti prim~.,ol c.~. rozhlas 'l denná 
i odborná tlač (Hudť' prá·vo, Svobod
né slovo, Zemédélské novimt - 'Z2. 
12. 1961, Večernílt - 27. 12. 1!JG1, 
Pravda - lG. 1 . .l962, IIu .!ebrti ruz· 
hledy - 2/ 196.'2, Slovenshá hudba -
2/1962 atď.). 

To vsetko zrejme nestačí, aby rao
vírilo stojaté vody nevšíma~·osti nie
ktorých organizátorov, ktorí sú dosť 
ľahostajní k bohato rozvitému kultúr
nemu a umelec/tému mimopražshému 
životu v na§ej vlasti. 

Dš 

UMREL 
REZISÉR DR. BRANKO GA VELA 

Oneskorene prichádza k nám zvesť, že 
v Záhrebe umrel 9. IV. riaditeľ tamojšieho 
činoherného divadla a režisér Branko Gavela. 
Spomíname na neho i v Bratislave, kde 
po druhej svetovej vojne úči:nkoval v S~J?. 
ako operný režisér a vytvoril spolu s din
gentom Baranovičom niekoľko pekných a 
dramaticky silných predstavení (Boris Go
dunov, Piková dáma, Jej pastorkyňa, Tosca). 
Na Slovensko si rád spomínal a my sme ho 
mali radi pre umeleckú zanietenosť a pre 
mnohé znamenité rady z odboru javisko
~ého umenia a priateľstvo, ktoré vedel udr
žať nielen s divadelníkmi, ale s celou slo
venskou umeleckou obcou. Meno režiséra 
Branka Gavelu sa ešte dlho bude spomínať 
v histórii slovenskej opery. 

(šh) 

OPRAVA • 
Prosíme čitateľov, aby si v článku Inštru

mentálne koncerty s orchestrom na str. 153, 
č. 5 v pravom stlpci v 12 riadku opravili 
vetu nasledovne: Výkonom večera bola hra · 
Ivana Palovi.ča, technicky brilantná, výra
zove oduševnená (predniesol Lisztov Kla
vírny koncert Es dur). 

SLOVENSKA HUDBA 

Eugen šimúnek: 

SEPTEMBER 1962 • ROČN(K Vl • Č(SLO 7 

Pcečo. taká alecfjlČMd 
na. ktitick~ ~o.cioi? 

V poslednom čase sme svedkami veľmi alergického reagovania na kritický 
postoj voči novodobým kompozičným teóriám, hoci v týchto kritikách nejde 
o ich slepé zamietnutie, ale len o varovanie pred krajnou absurdnosťou, pred 
jednostranným ztechnologizovaním tvorby, pred čistým bezduchým zracio
nálnením tvorby, a to všetko v mene záchrany pravej invenčnosti tvorenia. 

Prečo apológia invenčnosti? 

Jednoducho preto, lebo mierou jednostranného ztechnologizovania a jed
nostrannej racionalizácie sa zužuje pole invenčnosti. A do akej miery sa vy
tláča invenčnosť, do tej miery sa vytláča i pole pre uplatnenie ideového 
zámeru a zámerného obsahu, do tej miery m áme do činenia i s neumeleckou 
tvorbou. V kritických výhradách voči niektorým prestrelkom novodobej 
tvorby ide teda o boj o ideovosť, o určitú obsahovú zameranosť, o umeleckosť 
tvorby. Oproti týmto požiadavkám, ktoré sú fakticky základné požiadavky 
"spoločenskej funkčnosti" - ako sa to bežne hovorí, v tendenciách o krajné 
ztechnologizovanie a zracionalizovanie nejde o nič iné ako o novodobé formy 
tzv. "čistoty", o "čistú špecifičnosť", o "čisté umenie", ktoré nechce a v svojej 
"čistote" ani nemôže byť ničím iným iba sebou samým. 
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evšíma'me si teraz bezvýhradnú nadšenosť n_iektor~ch mladých sklad~: 
teľ~v pre ktory' ch novodobé možnosti ztechnologizovama tvorby lznament?JU , . . v·· . . kôr v akom zmys c sa s ava . ' h pred nemvencnosťou. s1mmme Sl s , . •. 
zac hraniu . ·e tvorby novodobou formou pre stal'Onovú tendencm o "els-, 
ztec no og1zovam 

totVu~' tvor~_nia. aha o čistotu" toho-ktorého. umenia sa stala typickou črtou 
1eme, ze sn " H , · k " preto lebo s po-

moderného umen.ia ~X. stor~čia. o~or~me. "t~p•c t:daux v' archit~ktúrc 

~o;~~;ie::~ldt:a~::z~k~j :~~~t~~ie)~ r:n:~ ~te~~ty;e~n.elé ~~n~y sxxes~~~ 
dominujúcim cieľom umeleckej tvorby. Stah sa mm az zacial om - . 

ro~a. ., , ·e v každej oblasti umeleckej tvorby táto s~aha o ; ,čistotu" 
. kela'zdalUaJizmaa~=~rz hudbu. Vý tvarná tvorba chcela byť len .čistou V)h·!vakrn,ou 

s1 . , , · l ~· t poéziOu are 1te tura 
tvorbou, liter.atúr~ len htďeratukrou,kpolez•~ba enl_ e ~~~ o~udbo~. Hudba sa stala 

C .. .. <tou" urch1tekturou al . ta , a 0 m . • ·r· · ť ·· " 1 ' · t ' spec1 Icnos 
~zorom, ako sa fb~edzi~l le~ ndab; ~~1~j'G~~;n a Yan Go~h, hoci ich tvorba 

V tomto zmys c ovor• •. o m ~ T-~ ťou" Hudba ako ideál sa začínala 
ešt~ vôbec n~bola le~.k,cist~~~;p~~k·~~~: uvádzaním skladateľ OYho mena na 
pre~avov~ť aJ v t~~a I ) rr;{ hudbe sa chceli niektorí priblížiť dokonca t~m. 
malbe <. raqu.~, Icass~ · . . db . r tnws farieb (~-lodigliani), dynamzkz~ 
že chceh pfouz•ť. ~r)ostrieldkf ~ housť y(l.{lc~) boli tendencie o polytematičnos( 

1 yb ( uluľlsll po y onn - , l . . 
a Pd.!? t • h dby ' n'l základe analógie s kontrapunktom o up atneme pdbrm
po a vzo1 u u , L , • ľ · h lá dať hu u 

c( ílp{lu proLte~~~~u ~~~i!·)· ~t~~~~~::ci:h~:lr~~;cfiesľ~~dblus~ s~:s~~k~j tvorbe nie-
ee, o , . V l . V ľ ' 

ktorí literá ti: ~'Iallarmé, Rimbaud, er am, a e~) .. . k • T ky' ch" a 
t a Oslobodiť Od všetk{·ch prv ·ov .,ncspec1 IC 

Išlo o to: pos upne s J 

obmedziť sa len na vlnstnú !,čist~tu" . l t'ky malieb stlpoY. 
Takto sa zbavovala arch1tektura ornamentov, p as I , , , ho~ 

. • . tď obmedzovala sa len na pracu s povrc 
s~~oličnosti, _al~goriCidlOS~ ,a . ·l~iami geometrie atď. Takto sa očisťoval~ 
vyml plochami, ~edno ,?c ymt k . k·. ·h" prvkov a dospela k plošnosti , 
maľba od "plastiCkých ka ,k,te ·tbo.m~ -~ c ·o·znvch proJ"ekcií k zrieknutiu sa 
k k t . erspektívy u ·om maciam I j , . • . •.. h 

o yp enm p .' d . obrazenia k zrieknulm sa sirsle o 
zobrazenia. a skut1očnoS~l ~~~ r.~ l;:!~b~á škvrna,' geometričnosť , vy~účenie 
obsahu nez ]en V astnej "ClS O y . ]' ' . striedkami Čtstoty" 
línie, čisté farebné a tvarové vzťahyť at~. ~~sta s~;::~ ~;,omedziť sa n~ vlastnft 
ktorými .sa i ~aľba ,chcela vy.r~vna s. a~la o~. oézii. Úspešne sa realizovala 
imanencm v hteraturc sa naJV!ac P:~J 

1 
. P · · :1 os•i sub1'ektívno!'ti 

. k 'h ~ · t ta'· spOClVa a V JeJ IraciOna ll ' ' 
v sureahzme,. tore o , ~els o. ľ . asociácii až automatičnosti tvorenia, 

: ~~~ľ~~:~~: ;~d~~~~:;~~z Vri~;k;i\on:o!ie:~t~~~b~~~~ľfj!als~~;!~~ 
zašiel literárny dadmzmus, ]naráb] b8JUC~ ; Y. nrhod:e priraďovanými slovami, 
bez významu a bez zmys u. a e o , ul? ne , 
vystrihnutými z. novín} ;J~lah~~tyml .~ klob~~~- imanenciu", ktorá chcela 

Táto tendenCia o "cl~l? .. spec~lc~~sť a "rc~~.~ absolútnu čistotu'' ume-. 
vytvoriť "absolútnu poezm , "a hsodbutnuT ma b~oiÓtna hudba" nie je obdo
nia si však mylne brala za vzor u u. zv. "a, •. " 
bo~ toho, čo sa chcelo dosiahnuť s tzv. "absolutnou clstotou . 
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Hranice medzi programovou a neprogramovou, absolútnou hudbou nie sú 
také ostré, že by 'bolo možné hovoriť o ich protikladnosti. Jeh obsažnosť 
nedovoľuje striktne ich od seba oddeliť. Tzv. absolútna hudba je ešte plno-· 
hodnotným umením, s celou totalitou vzťahov ku skutočnosti . Absolútna hud
ba nemá ešte v programe zbavovať sa niečoho, ani skutočnosti, eni emocio
nálneho sveta človeka, ktorý sa v nej špecificky odráža a inkarnuje sa do 
nej. 

Co teda zodpovedá v hudbe tzv. "čistote" ? Kedy sa zbavuje hudba "ne
špecifiékých" momentov? J e vôbec mysliteľné, že aj v hudbe môže existovať 
taký úkaz, ktorý je tým istým úkazom a prejavom tej istej podstaty a toho 
istého symptómu ako v iných umeniach tendencia o "čistotu"? 

Nazdávam sa, že áno . 
J e to predovšetkým vtedy, keď sa hudba zbavuje svojej antropomorfnej 

povahy, keď sa dáva na cestu odanlropomorfizovania, keď je v nej človek 
prítomný už len určitými racionálnymi princípmi, ktoré však nie sú už záru
kou, že sa tvorba udrží v medziach ľudského psychofyziologického pojmu 
hudby. J e to pole jednostranného zracionálnenia a ztechnologizovania tvor
by, keď už ani autor neodporúča dielo simultánne vnímať, ale len dodatočnou 
spomienkovou analýzou si uvedomovať komplex takýchto obyčajne krátko 
trvajúcich útvarov. Podstata niektorý ch týchto útvarov je vo v)rlučrie racio
nálnej štruktúre. V týchto neumeleckých prípadoch na ich . zažitie ľudsk~ 
počutie už nestačí. Predpokladá pochopenie racionálne. "Cistota" takejto 
tvorby spočíva v čistej racionálnej organizácii. Dôležitou sa stáva "organi
zácia", a nie antropomorfná povaha ľudského hudobného sluchu a pojmu 
hudby. Je to "hudba" zredukovaná na svoju čistú, racionálnu podsta tu, keď 
už nie je nositeľom ničoho "mimohudobného", keď už okrem svojich racio
nálnych princípov organizovanosti nemá žiadny obsah. J e to prípad, keď už 
pre človeka prestáva byť hudbou v antropomorfnom zmysle, ako prestáva 
byť tým-ktorým umením všetko, čo už nemá obsah, čo nič nehovorí, čo stráca 
špecifický kontakt so skutočnosťou a stáva sa niečím iným než umením. 
Obyčajne už inou oblasťou ľudskej činnosti, povedzme vedou: matematikou, 
fyzikou a pod. Takáto absolútna čistota vedie k zániku pôvodnej vlastnej 
špecifičnosti . Toto sa historicky odohralo všade, kde sa tá to snaha o l:-istotu 
doviedla do dôsledkov. 

Pravda, celý proces tak)rchto a podobných "očisťovaní" mal a má rôzne 
formy a stupne. Nie každý si uvedomuje, na akej línii sa nachádza jeho tvor
ba, odkiaľ a kam smeruje táto línia. Tu sa potom stáva, že niektorí vidia a 
niektorí nevidia hroziace nebezpečenstvo. Tí, ktorí toto nebezpečie vidia, 
varujú, a tí, ktorí nevidia, varovanie nechápu. Znalosť histórie, v tomto prí
pade znalosť histórie modernizmu dáva veľmi dobrý podklad pre pochopenie 
hroziaceho uviaznutia v jednostrannosti. Preto je dôležité vidieť veci trochu 
siršie než z úzkej štrbiny, ktorú pripúšťa vlastná tvorba. Potom bude i menej 
alergičnosti na kritický postoj voči hroziacej jednostrannosti. Nedá sa nič 
robiť: jednostranný racionalizmus nemôže nahradiť invenciu. Prečo potom 
taká alergičnosť na tento fakt? Triafa azda do živého ? 

A ešte jedna poznámka: vulgarizácia sa nedá vykupovať'bezzásadovosťou, 
nezaujatím postoja a mlčaním. 
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H ra11 ice modernosti? ••• 
Aj v hudobnej oblasti sa pokúšame rie~ 

šiť otázky okolo ci!!PJI.Dia modernej hu
dobnej tvorby. Na nedávnom . semin_ári 
o marxistickej hudobnej vede sa hovortlo, 
že treba venovať väčšiu pozomosť niekto
rým, v poslednom čase zanedbávaným dis
ciplínam, najmä hudobnej psychológii. Mys
lirn, že sa mohol využiť tento vedný odbor 
aj v diskusii o modemizme. Diskusia mohla 
byť plodnejšia, keby bola d<?myslela, clopo
vedala a nadviazala na mnohé z toho, čo 
k nadhodeným otázkam už povedala hu-
dobná psychológia. . 

Táto myšlienka ma napadla; keď som 
si znovu prečítala psY-chologickú štúdiu 
Q. F:erenczy.ho "0 dvoch spôsoboch ú
časti na hudbe", uverejnenú ·v Psycholo
gickom ·sborníku. (roč. I , č. 2-3). J e Samo
zrejmé, že je to už pomerne vefký časový 
od~tup -a mnohé formulácie by dnes zneli 
ináč. No základná myšlienka. je správna 
a aktuálna dodnes a pokúsime sa n11 tm 
nadviazať. 

Ferenczy totiž vychádza z toho, že "Ve
denie (rozumej vedomosti poznatky, 
pozn. autora) o hurlbe a . zážitok z tejt? 
hudby sú dve podstatne rozlišné danci~tl. 
Prežívať životný charakter flau ty a vedteť 
o tomto nástroji je očividne nie jedno 
a to isté". Ide mu teda o ·možnosť dvo
jakej účasti na hudbe: tzv. záži~kovej a 
racionálnej , intelektuálnej. Pod mtelektu
álnou rozumie chápanie tektonickej, · te
matickej, formálnej, technickej atď. vý
stavby diela. Dochádza k uzáveru, že ·;,;z?-
sahovanie intelektuálnych aktov poznanta 
do zážitkového prúdu je také malé, že 
jeho hlbka nimi podstatne neutrpí", prav
da, s poznámkou, že "nikto n epopiera, že 
sa intelektuálny spôsob počúvania hudby 
musí postupne školiť. Avšak tvrdime, že 
tento spôsob nemôže byť cieľom výchovy, 
lebo v i.Iiom prípade by hudba nemusela 
byť znejúcim javom". · · _ 

Ferenczy teda správne · .predpokladá, že 
zažitie . . obsahovo-hudobnej stránky hudby 
j e dôležitejšie ako postihovanie a chápa
nie štrukturálno-logickej forf?álnej tvaro- . 
vej -výstavby a ani nie je na ňom závislé. 
Z toho potom logicky vyplynie 'záver, že 
pravá účasť na hudbe je úb1sť zážitk<;>v~ •. 
resp. v · dnešnom zmysle slova obsahova, 
pretože podstatou hudby je predsa len jej 
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obsahová stránka a nie intelektuálno-racio
nálna, schémová. 

Tento moment si chceme lepšie všimnúť, 
nakoľko práve moderná hudba urobila 
určitý presun v prospech intelektuálneho 
momentu (čím sa zvýšili nároky aj na 
hudobné vzdelanie konzumenta). Moderná 
hudba teda do určitej miery porušuje do
terajší pomer zážitkového a racionálneho 
vnímania. A tu nachádzame, podľa môjho 
názoru, hlavný prameň .,komplikácií" a 
ťažkostí okolo chápania niektorých druhov 
modernej hudby pre tých, ktorí ju ne
chápu aj po stránke tektonickej. 
Určité "zracionálnenie" a "zintelektuali

_zovanie" . modernej hudobnej tvorby sa 
prejavuje aj v tom, že sa i pojem hudob
nej krásy chápe dnes d vojako, jednak ako 
"cit" .a jednak ako "poriadok". Pod prvým 
pojmom hudobnej krásy sa rozumie v pod
state obsahová stránka hudby - afekty, 
city, nálady, prejavy živ~tných pocitoy člo
veka zážitok. Druhý poJem hudobneJ krá
sy ~jadruje krásu ,,racionálneho poriad
ku" zákonov, toho, čo začína v gréckom 
pytl~agorejskom číselnom mysticizme a kon
čí v prísnych neúprosných zákonoch dô
slednej dodekafonickej, seriálnej techniky. 
Tieto dva pojmy "krásy" prirodzene ne
·možno chápať osobitne, pretože každý z 
nich obsahuje v sebe aj časť toho druhého. 
Ide však o to, ktorý z nich sa stane pre 
tvorbu rozhodujúcim, silnejším. A nemusí
me iste zvlášť dokazovať, že v dôslednej 
modernistickej tvorbe sa čím ďalej tým 
rozhodujúcejšim stáva moment racionálne
ho poriadku. Predstavitelia extrémnej a 
výlučnej modemy si ho nakoniec priamo 
vytyčujú ako program a otvorene vyhla
sujú, že krása mizne a nastupuje poria
dok. 

Tento racionálny dôraz na "poriadok" 
v rôznych formách a v rôznej miere sa 
chápe 'lko "svojské špecifické estetično" 
-niektorých druhov modernej hudobnej 
tv orby, ako prejav "nového pomeru ~u 
skutočnosti", ako nový druh poznama, 
ako nový spôsob reagovania na spoločen
ské dianie. No zo všetkých týchto zdôvod
neni všimnime si najmä to, ktorý reali
zovaný program (atonality) chápe ako vý
mz životného pocitu úzkosti, strachu, ne
istoty, tragiky <atď., zatiaľ oo životný pocit 

nového človeka, človeka budujúceho novú 
ľudskú spoločnosť vidí skôr v tom dru
hom pojme hudobnej krásy, Názor, že 
spomínané dva druhy hudobnej krásy zvý
razňujú do určitej miery dva druhy ži
votných pocitov má v sebe niečo pravdy. 
Zážitkový materiál, ktorý sa viaže na 
dôsledne zracionál:nenú hudobnú techniku 
atonality, vyjad.ruje poväčšine pochmúrnej
šie životné pocity. 'ľažko by sme si vedeli 

, predstaviť, že by napr. dodekafonická sklad
ba vyjadrovala pocity optimizmu, dobrej 
pohody, radosti zo života a pod. No aj 
keď tieto nezachycujú plnú šírku našich 
životných pocitov, predsa je tu prítomný 
ešte zážitkový obsah - i keď tento nevy
stačí na životný pocit človeka preniknutého 
aktívnou vôľou pretvoriť svet. 

Medzi oboma formami tvorenia i vní
mania musí byť určitá rovnováha tak, aby 
sa dala i moderná hudba prijať zážitkom, 
aby poriadok nešiel na úkor zážitkového 
obsahu a tým aj možnosti zažiť túto hud
bu. Tu je lá hraničná čiara, ktorú ani 
moderná tvorba nemôže prekročiť. 

Nechceme tvrdiť, že celá moderná hu
dobná tvorba so svojimi racionálnymi prin
cípmi zatláča zážitkový obsah tvorby. Je 
však isté, že 58 v modernej hudbe dostali 
tieto princípy silne do popredia a preto 
kladie i v tomto smere na poslucháča ur· 
čité nároky: nielen ;,zažiť", ale i "poznať". 

Z povedaného možno vyvodiť niekoľko 
uzáverov pre samotnú súčasnú modernú 
hudobnú tvorbu : . 

Moderná hudobná tvorba nemôže zužova( 
svoj zážitkový obsah len na výraz úzkeho 
pásma životných pocitov, ale počítať i s 
pocitmi radosti, nadšenia atď., so všetkými 
životnými pocitmi človeka budujúceho no
' 'Ý svet. 

Pojem modernosti v hudobnej tvorbe ne
možno ďalej zužovať len na otázku "po
r iadku", najmä nie v tej dogmatickej for
me, ako je to v niektorých extrémnych vý
strelkoch na Západe, ale aj moderná hudobná 
tvorba musí mať na zreteli i zážitkový obsah 
tak, aby bolo -možné sa na nej zúčastniť aj vo 
forme "zážitku" a nielen intelektuálne. V 
tomto · smere je Ferenczyho štúdia živá 
a má čo povedať i na adresu modernej 
hudobnej tvorby, hoci autor tieto konze
kvencie nevyvodil, lebo mu išlo len o 
otázku hudobnej apercepcie ako takej. Je 
tiež dôkazom toho, že myšlienka návratu 
k qiektorýtp. v poslednom blse zanedbá
vaným disciplínam hudobnej vedy i k 
niektorým už predtým riešeným problé
mom,. ako ju zdôraznil seminár o mar
xistickej hudobnej vede, môže kladne vplý
vať aj na osv!:tlenie mnohých problémov, 
s.úvisiacich s modernosťou v hudobnej 
tvorbe a t}'IIl aj na ich kultúrno-politické 
riešenie. 

NADA H RCKOVA 

·-----------------· 
l Niektoré nové smery 

V HUDOBNEJ VEDE 
Snáď už dnes mozeme za charakteris

tickú črtu vývoja vedy v našej dobe o
značiť postupné prenikanie exaktných me
tód, vybudovaných prírodnými vedami, do 
vied spoločenských. Niet pochybností, že 
ako druhá stránka neustále sa prehlbujúcej 
deľby práce, špecializácie a s tým súvisia
cej diferenciácie vied musela sa na určitom 
stupni vývoja produktívnych síl spoločnosti 
objaviť aj integruiúca tendencia, snaha ale
bo priam nutnosť opätovného zbližovania a 
kooperácie vied, predvídaná už Komen
sk)'IIl. J e preto prirodzené, že spoločenské 
vedy, predmet ktorých j e omnoho ťažšie 
dostupný konečnej analýze, v súčasnosti 

siahajú po metodologických postupoch, pri
vedených príro<lnými vedami k vysokej do
konalosti, ahy ich zužitkovali vo svojom 
okruhu poznávania. Vývinové podmienky 
pre široké a plodné využitie dozrievajú prá
ve v našej dobe, a nebolo by preto spra
vodlivé obviňovať spoločenské ved y, že 
"ešte len teraz prichádzajú na to ... " a 
na druhej strane by zase bolo rovnako krát
kozraké či snáď až spiatočnícke degradovať 
celú vec na akúsi módnosť, zavádzanie prí
strojoY. či čoho, lebo sa toto " teraz nosí". 

Nemožno ignorovať, že pokrokové oboha
.tenie humanitných disciplín exaktnými me
tódami predstavovalo na danom stupni vý-
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voja vždv významný krok vpred. Spomeľí
me aspoň letmo, čo znamenali na~rikla~ 

rvé Marxove početné rozbory rozsireneJ 
~produkcie pre ekonómiu, ~o. rap~dne 
dnes prenikajú do nej matemaucke m etorl"fl 
čo znamenal A. J . Ellis pr~ tzv. _porovna· 
vaciu hudobnú vedu, čo zač1at~y ~1roko za
ložených akustických me~aní tnds~atych ro
kov vezmime psychológm,. f?netJku aleb~ 
kon~čne matematickú lingvJstik_u,_ ktorá uz 
·podala tak skvelé doklady svoJeJ 0Pt;ávne
-nosti. Ako vidno, tú "súčasnosť" chape~e 
pomerne široko, ide o. celý _proce~ ~
vania poznatkov jedneJ skupmy. VJcd. 1n~u 
skupinou vied primerane stupnu ''Y"o!~· 
primerane stavu, v ktorom s~ nac?ádzaJl:'-· 
A v tomto zmysle treba chapať 1 nadp•~ 
nášho článku. Konečne (čo . sa t tka ~z 
súčasnosti v užšom zmysle) l~ znam~, ze 
práve Norbert Wie~er vys~ovil my~e~ 
0 

sľubných perspekllvach tych ,,hrarucnych 
o blastí" ležiacich pomerne nedotkn.ute me
_dzi zo~ými poľami jednotlivých v1ed. 

. Prejdime teraz k muzikol~gii. !akout~ 
hr .• ou" disciplinou, ktora stOJI akos1 

" aru en 1 • k · h a jednou nohou v okniliu spo ocens. yc . 

Pri tejto príležitosti by som sa .:~~. pri
hovoril aj za trošku "zre!onno':aneJs•e po
nímanie obsahu hudobnet. .aku~t~y. ~echáp
me ju v protiklade k _mJakeJ ,.tncJ akus
tike ; existuje len akusuka ako celok, z to~
to stanoviska vymedzená p ovedzme ako na
uka 0 zvuku, a to o jeho zdr?jo<:h• p~e~ose 

··me aby sme v tom VJdeli akus1 lo-
a pnJ ' k l h ' č · V gickú cestu od vzniku pos ~c a o':•· 

druhou v okruhu prírodných ~Jed. !e 
·hudobná akustika. Nedá sa popterať, z~ 
komunikácia umeleckých hodnôt, ku kto~eJ 
dochádza pri realizácii hudobn~ho ume~a, 
t. j . pri predvedení skladby,_ Je - ľrave 
t ak ako akýkoľvek preno~ informá~•e -
viazaná na hmotného nostteľa, ktoreho. v 
umení väčšinou vystihujeme názvom v yra: 
zové prostriedky, v našom prípade zv~0~'\.1 
stránku diela. Je zrejmé, že . ;a tu svo~ra~
nym spôsobbm ak?si pr.etí~aJU prír~.dne ~~~ 
koni tos ti so spolocenskym1, z~kovc. pn k) 
ako prírodné javy vo funkcn e~entne 
spoločenskej. Práve táto oblasť, t. _l· ob~a~ť 
prvkov spájajúcich sa v celok pn realiz~
cii hudobného umenia, je predmeto~ z~UJ
mu hudobnej akustiky. Dnes už nem? m•es
ta v podstate ideali~tické odtrhov~e _"du: 
cha" od "hmoty", psychických z_ukomtos_ti 
od ich materiálnej podstaty a tzolovarue 
objektívnych vlastnost~ výrazovjch pro
striedkov od ich hmkcte v ul?'eru_, č~ k~
niec koncov postupne padá aJ mtznuc_a VI

dina nepreklenuteľnej priepa~ti . medzt ve
dami spoločenskými a prírodny~, ča.st? . vy
trvale živená v minulosti. ~ývOJ def1mUv~e 
prerástol to romantické štádium, keď sa kaz
dá exaktná fonna vyjadrenia považovala 
za matematiku" (nota bene "suchú", ako 
keb; hlavn)'lll znakom umemovedy mala 
byť akási "šťavnatosť"), ktorá vo ved~ 
o umení nemá čo hľadať, lebo by z neJ 
vypudila poletujúce múzy ... 

starších učebniciach sa obyčaJne . strt~tn~ 
rozdeľuje fyzikálna, hudobná a fyz10log•cka 
akustika, pričom hudobná ~a vlastne. zaobe
rá temer len mtervalovýrm pome~ml v ?~
rovej (aj to neúplne) a molovel. stup~c1. 
Toto rozdelenie sa, myslím, uz prez1lo. 
Pokúsme sa presadzovať celostnejší P?bľad 
na hudobnú akustiku, ktorá nebud~ neJakou 
inou časťou" akustiky, ako priestorová, 
fyziol~gická, elektroakustika a pod., _ale 
v redukovanej fonne bu?e obsahovať vsel~ 
ky tieto kapitol?' akustiky, . a "h~dobn~ 
je podľa st.ano<tnska, z ktore~o pns.~upuJe 
k predmetu, podľa toho, i:o JU z?uftma .z 
celku, podľa toho, že sa súst:e?'~Je na Ile 
partie, ktoré bezpros~edne suv,sta s ~lUd
bou. Máme u ž akýs1 precedent, ,ktory u
ľahčí pochopenie: práve ~;ak lekarsk~ fy
zika nie je "má" než fyzt~a. s v~ľkym f 
(alebo nie je iba jednou z )eJ kapttol) , ale 
je aplikáciou tejto ':'edy so zreteľom na 
poslanie, na zamera~e. . , .. 

I keď ohnisko vyskumov, ktore p~lo~ili 
základy hudobnej akust~y, leží ~ ~rtdsta
tych rokoch nášho storo~JU, sk~to?~e pred: 
poklady p re jej r?zšír~me vzm~JU, az as1 
po druhej svetoveJ vojne fantasuckym roz: 
vojom elektroniky. U nás sme svedkami 
potešiteľného pokroku hlavne v posledných 
rokoch, významným medz~ko~ z ~ľadisk~ 
širšej publicity je tu vy jdeme zakladneJ 
zhrnujúcej práce Antonína Speldu: "úvod 
do akustiky pro hudebníky" z r . 1958, kto
rá je prvou serióznou knihou tohto druhu. 
u nás vôbec ďalej vehementne uvádza do 
praxe obráb~ie týchto '?~r~ičných". ob
lastí Antonin Sychra SVOJlml pokusm1 .so 
zariadením visible speech, v poslednom . ca-
se z inej strany mieri do toho istého CJeľa 
Zdenko Nováček atď. 

Možnosti ktoré stoja pred základným a 
aplikovan~ výskwnom v hudobnej aku~ti: 
ke sú rozsiahle a nádejné ; treba však tiez 
zdôrazniť, že by bolo pomýlené snažiť_ sa 
0 uplatnenie m?no okruhu po~žitefnosll . 
hudobná akustika, ako sme uz spomenuli, 
má svoje hlavné pole pôs~bnos~ vo sfé~ 
prvkov z hľadiska umeleck~ho dfel~, a me 
celkov, i keď práve cez di!llekllcky ':'zťah 
celku a častí môže vysvetliť alebo aJ ob-
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javiť niektoré vyššie zákonitosti. Hranicu, 
pokiaľ až inožnQ dedukovať z akustických 
zákonitostí, treba citlivo rešpektovať, lebo 
rza ňou sa začína zradná pôda mechanistic
kej špekuláci!!. Tým sa dotýkame ďalšieho 
problému; zámerné používanie exaktných 
metód v oblastiach mimo sféry platnosti 
vedie k chybným uzáverom, ktoré však mô
žu napríklad z úcty k dokonalému metodo
logickému aparátu vzbudiť medzi verejnos
ťou zdanie pravdivosti a "~eoretického " ()o 

dôvodnenia. Vtedy ide už vlastne o zneuži
tie a viac prípadov tohto druhu môže mať 
(alebo snáď mohlo mať) za následok zdis
kreditovanie týchto prostriedkov dokonca aj 
v očiach odborníkov - hudobn~,ch vedcov. 
Samozrejme, nemožno preto zavrhnúť po
znatky a metódy hudobnej akustiky vôbec, 
predsa žiadny prírodovedeck)' objav nevi
nímc z toho, že hol zneužitý, ale viníme 
ľudi, ktorí to urobili a spoločenské pod
mienky, ktoré to umožnili. 

Z toho všetkého sa nám postupne aspoi\ 
rámcove začína črtať obsah, v )'znam, úlo
hy, začlenenie do celku, ako aj hranice 
pomerne mladej disciplíny, ktorá sa postu
pom VÝ'·oja stáva závažnou pomocnou ve
dou našej muzikológie a v niektorých úse
koch priam neoddeliteľnou časťou hudob
nej teórie. Asi týmito myšlienkami, ktoré 
sa tu dali len veľmi neúplne načrtnúť, sa 
zaoberali v posledných rokoch pracovníci 
Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie 
vied a Katedry hudobnej vedy a výchovy 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Približne pred poldruha ro
kom po rozbore súčasného stavu výskumu 
i praxe a po prediskutovaní potrieb i mož
ností dospeli k názoru, že je potrebné pri
praviť podmienky pre vznik a postupné bu
dovanie špecializovaného vedeckovýskum
ného pracoviska pre hudobnú akustiku a 
podali nadriadený= orgánom návrh v tom
to zmysle. Od októbra min. roku sa z ini
ciatívy doc. J. Kresánka vytvorili základy 
takéhoto pracoviska pri laboratóriu Ústavu 
hudobnej vedy SA V a súčasne sa zaviedla 
aj prednáška Hudobná akustika na FFUK 
V čase vyjdenia tohto článku sa bude 
pravdepodobne prednášať aj na VSMU po 
a si dvanásťročnej prestávke. 

Záverom aspoň stručne uveďme pre či
t ateľa-záujemcu niektoré konkrétne údaje 
o spomenutom pracovisku. Hlavnou vý-

skumnou témou sú J,možnosti a m etódy ob
jektívneho hodnotenia· a re~trácie tóno
vých kvalít''. v najbližších rokoch ·špecifi
kované na m eranie kmitočtu, t . j. výšky 
hudobn)·ch tónov. Táto výskumná úloha sa 
dostala n a prvé miesto z týchto príčin: 
spomedzi vlasmostí tónu je výška z hľa
diska hudobnej reči (hlavne tematickej for
my) najdôležitej šou kvalitou; pričom, . ako 
je známe, silno podlieha subjektívnej apro
ximácii, totiž, že človek si počutú tónovú 
výšku ,,nechtiac" koriguje k stupňom tó
novej sústavy. Preto má objektívna regis
trácia kmitočtu základný význam. Mimo
riadny záujem na riešení tohto problému 
má hudobná folkloristika, ktorá potrebuje 
týmto spôsobom zhodnotiť autentické sním
ky získané v teréne. Metódy merania kmi
točtu, ktoré nám ponúka elektronika (mé 
už nepríde do úvahy) sa z hľadiska po
trieb hudobnej vedy rozpadajú na dve sku
piny, ktoré môžeme nazvať: a) porovnáva
cie, b) priame. Porovnávacie buď vyžadujú 
tóny neúnosne dl.hého trvania (mnoho 
sekúnd), alebo rušivo zasahujú do procesu 
interpretácie. Preto sa snažíme aplikovať 
priame metódy, tzv. integračné, ktoré p()
s·ky tujú priamy údaj napr. na stupnici m e
racieho prístroja alebo v podobe grafického 
záznamu melodickej krivky, tzv. melogra
mu. V podobe, ktorá je prepracovaná na 
technické použitie, sa však tieto metódy ne
dajú použiť na meranie hudobných tónov, 
musia sa doplňovať špeciálnymi zariadenia
mi. V zahraničí boli publikované pozitívne 
výsledky v niektorých prípadoch aj pri 
merani hudobných tónov, všetky pravdepo
dobne založené na jednom spôsobe riešenia 
- na filtrácii. Podľa výskumov nášho pra
coviska pri laboratóriu Ústavu hudobnej 
vedy SA V existujú v zásade ešte ďaliiie dva 
spôsoby riešenia, ktoré boli tiež pree.xpe
rimentované. Výsledkom jedného z nich 
(doteraz pravdepodobne nepoužitého) je 
prototyp prístroja, ktorý meria výšku hu· 
dobných tónov, splňujúcieh mčitú podmien
ku. Zariadenie je pred metom prihlášky na 
vynález. Z doterajšieho stavu výskumu mož
no uzatvárať, že n ajlepším riešením je ur
čitá kombinácia spomenutých troch spô
sobov, ktorá predstavuje zásadné a dosta
čujúce vyriešenie problému merania výšky 
hudobných tónov. 

MIR OSLA V FILIP 

••• 
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Claude Debussy a impresionizmus 
-----------------(K STOROČNICI SKLADATEĽA) 

· Keď chceme hovoriť o Debussym a im
presionizme, musíme si aspoň v skratke 
predstaviť situáciu, v ktorej sa zrodilo toto 
Jlmenie. Na začiatku stojí maliar Monet. 
Jeho nové poetické videnie života, rad 
novo nanášaných farieb a nové prechody 
od svetla k tieňom sú základ né znaky, kto
rými bol sympatický mladým francúzskym 
umelcom. Pravidelne navštevoval Caffé Gu
erbois na Montmartre a tu zhromažďoval 
okolo seba ľudí podobného zmýšľania. 15. 
apríla 1874 otvorili v Paríži výstavu tri
dsiatich maliarov, medzi inými i Moneta, 
Renoira,. Cézanna, na ktorej bol aj Monetov 
obraz " Impresie - východ slnka". Redak
tor Louis Leroy nadpísal svoju recenziu 
o výstave " Impresionisti" a výstižný názov 
sa ujal nielen u maliarov, ale i v odbornej 
tlači. 

Maliari si sami hudnotia veci; diskutuje 
sa o novom videní života. Cézanne ho
vorí "Monet je len oko, ale, bože môj, 
aké oko!" Vybrusovanie jednotlivostí sa u
voľňuje v prospech farebnej fantázie, v den
nom živote vidia zaujímavé motívy pre 
prácu, opúšťa sa staré portrétovanie spolo
čenských "šarží" · v prospech postrehov z 
bežného života, pozornosť sa zameriava na 
dedinu. Renoir zachytáva krásu kraja ·vo 
zvláštnej atmosfére horúceho leta, študuje 
vitalitu ľudí v rôznych farebných vidinách. 

Rovnako upútajú na seba pozornosť bás
nici. Mallarmé, Verlaine, Baudelaire a iní 
sa formujú pod názvom symbolisti. Vo 
svojich básňach zachycujú veľa zo zá
hadnosti, desivosti a posmešnosti v tedaj
šieho života, neistotu a zmätkovosť vte
dajšej civilizácie, zbavujúc sucasne lite
ratúru zveličenej rétoričnosti a teatrálnosti. 

Pravda, maliarov i literátov stíha jedna 
ťažkosť za druhou. Tradícia a dobový 
gýč vplývajú na vkus ľudí, okrem toho 
až nebezpečne začína pôsobiť i falošný 
impresionizmus, netalentovaní švindleri o
značujú svoje výtvory impresionistickými 
názvami. Vzájomne pochopenie umelcov je 
najsilnejšou zbraňou mladého umenia. Vy
plýva to i z Cézannovho listu Zolovi, kde 
čítame : "Svedomitý umelec si udeľuje 

pochvalu spravodlivejšiu ako je tá, ktorá 
prichádza zvonka." 

Túto atmosféru prijal do seba a zo všet
kých francúzskych hudobníkov ju najlep
šie v hudbe uplatnil Claude Debussy. Vďa
ka dôkladnému literárnemu vzdelaniu, pria
teľstvu s l\Iallarmém dostal sa k reprezentan
tom výtvarného a literárneho impresioniz
mu. Roku 1892 ho inšpiruje Mallarmého 
báseň k symfonickej predohre Faun ovho po
poludnie. Vybral si lyrika, ktorého básne 
boli plné lahodnosti, ale i túžobne snivého, 
až clivého koloritu, "výstredného" umelca, 
zaujatého starosťami o živobytie a literár
nou prácou. Debussymu imponuje, ako chce 
Mallarmé stavať umenie "stranou" od zlo
žitých ťažkostí d1'ía i problémov spoločnosti. 
Z básne si vybral len úzky motív v letnej 
páľave čakajúceho fauna. V roztúžených só
lach chvejivej flauty a trblietajúcom pozadí 
orchestra je vyjadrený jeden z princípov 
hudobného impresionizmu. O rok neskôr 
v Sláčikovom kvartete g mol odpovedá De
b.ussy na názory tých, ktorí sa domnievali, 
že impresionizmus možno plne realizova( 
len vo farebných možnostiach symfonické
ho orchestra. Na rozdiel od tradičných kvar
tet holduje tu rýchlemu striedaniu chvíľ
kových nálad a myšlienky necháva pre
chádzať rozmanitými nuansami prchavých 
impresií. Zaujímavé sú zvlášť miesta, kde 
rozprestrie čaro impresionistických hudob
p.ých vláken· melancholickej príchutí. 

Môžeme povedať s francúzskymi báda
teľmi, že azda nikdy predtj= nebolo takej 
prudkej a radikálnej zmeny v mnoh)•ch 
stránkacl1 kompozičnej práce a azda ne
existovala pred ním osobnosť, ktorá by 
bola takým mnohostraným "vynálezcom" 
hudobných novôt. I keď vidíme, že mnohé 
veci mal Debussy pripravené predchádzajú
cim v)•vojom - napr. Chopin odkryl via
ceré harmonické možnosti a novosti v zvu
kovej sadzbe klavíra a Liszt tiež naznačil 

Stefan Babjak (Belcore) a Ladislav Kli- ......_ 
meš (Nemorino) v banskobystrickej in- ll""'" 
scenácii Nápoja Lásky Foto : Markus 



nové zdroje harmonického myslenia -
predsa to neznižuje silu Debussyho origina
lity a nešahlónovitosť prístupu k mnohým 
kompozičným problémom. 

Využívanie celotónovcj stupnice ho vedie 
do nových melodických a harmonických 
svetov. Koexistenciu melódie a harmónie 
privádza až k ich úplnému splynutiu a 
nerozoznaniu. Na jednotlivé hlasy uplatňuje 
priam farebné hľadisko, rozširuje spektrum 
lu:~rmónií, naučí celý hudobný svet novej 
psychológii a tzv. " zvukovými škrvnami" 
vnesie do vertikálnej stavby akordov i ce
lých väzieb nové dojmové i technické mož
nosti. 

Roku 1902 dáva svetu operu Pélleas a 
a Mélisanda, dielo, ktoré ešte rozmnožuje 
predchádzajúce novátorstvo. Vytvorí tu pre 
francúzsku hudbu ideálnu rovnováhu me
dzi slovom a hudbou. Keďže vytvoril nový 
typ recitatívu, nazdávajú sa niektorí kri
tici, že čaro tejto lmdby spočíva v recita
Hve. Dcbussy žiada koncepciu drámy v tom 
zmysle, aby spev bol len veľkým recitatí
vom, usmcrľíovaným prirodzen)'mi ohybmi 
reci, a aby sledoval čo možno v najväčše.i 
blizkosti hovorenú reč. Je to zaujímav)· 
prístup k problému, ktorý si rieši, pravda, 
6 iným výsledkom, i náš Janáček. 

Operu písal na Macterlinkovu drámu, 
ktorá má v základe sústrastný postoj nad 
dvomi ľuďmi, ktorí sa odovzdali žiť "osu
dovo". Romain Rolland hovorí, "že nikto 
tu nic j e zodpovedný za to, čo chce. čo 
miluje". Nie je t o také jednoznačné, ako 
hovorí R. Rolland. Jednotlivé osoby pri
jímajú síce udalosti ako nevyhnutný vývoj, 
dôverujú udalostiam a nebúria sa proti nim. 
Nemožno však nevidieť sympatickú snahu 
opery vyslobod iť z nás všetko, čo sa h iási 
k životu, čo už vykryštalizovalo, i keď to 
má plachú podobu a pre svoju citlivosť 
nikdy nemôže mať ostré hrany. Niekdajší 
kritici Pélleasa - okrem l ~'ch tradične 
wagnerovských - často útočili na operu 
v mene ďalšieho vývoja .Maeterlinka, ktorý 
v svoj ich posledných 'dielach dáva osobám 
dar triezvosti r ozumu a necháva ich uve
domiť si svoje konanie. Dnes sa už mnohé 
miesta opery stali klasickými a najmä Fran
cúzi tu cítia vyslovený svoj národný i ci
tový svet. Za najkrajšie miesta diela sa po
važuje koniec scény medzi Golom a Mé-

Na nádvorí Starej radnice v Bratislave 
~aj tohto . roku prebiehal Letný festival 

komorne/ hudby Foto: Smotlák 

Marcel Baschat: Claude Debussy 

lisandou, kde Golo rozkazuje svojej man
želke nájsť hneď a za každú cenu stratený 
svadobný prsteň, ďalej miesta, kde Pélleas 
pri slovách " ja ju tak objímam" bozkáva 
l\Iélisandu na vlasy, koniec scény žiarlivosti 
a konečne miesto, kde sa Go.o v piatom 
dejstve roznežní pri slovách "spôsobil som 
ti toľko bolesti". Tu sa najviac uvoľňuje 
i Debussyho vzrušuj úca sila, tu je hudba 
reflektorom do ľúbostných citov, vyjadro
vaných často v staršej dobe s akademickou 
šablónou a falošnou školskou tradíciou. 

tl f nohé novosti nájdeme zase v klavír
nych skladbách. Mám na mysli tie. ktoré 
sú u nás najznámejšie: Prelúdiá, Arabesky, 
Nocturná, lmages a Detský kútik. Tu je 
i najschodnejší prístup ukázať realistické 
intonačné prvky, h lboké prelínanie r ealis
tickej zobrazovacej metódy s impresionistic
kou snivosťou a v neposlednej miere i vy
vrátiť, že impresionizmus je ideovou apli
káciou machizmu na hudobnú tvorbu. K 
tejto problematike do istej miery uvoľňuje 
cestu kniha: "Claude Debussy und das 
Poetische" s mnohými citátmi autora a 
obsahovými postrehmi k niektor)= dielam. 
V Prelúdiách kladie priamo do osnovy diela 
často ako hlavné piliere (Co videl Západný 
vietor, Stopy v snehu, Potopená katedrála, 
Prerušená serenáda a iné) t ypické intonačné 
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väzby známe z ľudovej hudby francúzskej 
a španielskej alebo priam prvky z~oma
lebnosti. Sú to prvky všeobecne obs~ahnu:é 
v ľudskom povedomí, presne ?bsnhovo . po
sobi vé. Nie sú to nijaké výrumky v Jeho 
klavírnej literatúre, poslucháčovi spre~ňu~~ 
asociácie zapájajú analyzátory a dava)~ 
pocit n~prerušenej ~ont!nuity s mno?jnn 
intonačnými konvenciami doby. ~a zvlastnu 
pozornosť stoja ~a~esky, zda~ li vo ~en . u
menie tvarov a línii, ku ktoremu . udaJn~ 
našli niektori teoretici "adekvátne" smusove 
obrazce. Popravde je to umenie obsahové, 
na ktorom sa dá okrem iného študovať 
i zvláštny "typ" Debussyho kontrap';illkt~. 

Už z týchto poznámok sa ukazuJe! _ze 
Debussymu neboli neznáme p rvky realistic
kého zobrazovania skutočnosti, že prchavosť 
dojmov - často uňho prece!"10vaná - bola 
citeľná len v detaile, ale preklenutá vyš· 
ším princípom celku. Programové. či ob~a
hové koncepcie možno uitho rozložtť na Vl?· 
cero drobností, no ani vytrvalé slcdovarue 
detailov ....: iste jedna z jeho najosobnejších 

vlastností - nestojí v rozpore s celkovým 
umeleckým vzrušením. Preto je nesprávne 
mechanické prijímanie názorov idealistu 
Macha ktorý roku 1886 vydal svoju "Ana
lysc der Empfindungcn", "najdôležitejšiu 
knižku impresionistickej psychológie" a vi
del priamu ideovú súvislosť impresionistov 
s jeho solipsistickým senzualizmom. Táto 
filozofická "nepresnosť", rovnako ako ne
skôr názor jeho kolegu Avenar ia, boli 
hriešnym ublížením Debussyho hudbe, pre
tože absolutizovali jednu stránku jeho prá
ce nad ostatné, ba i celý, v mnohom rea
listický spôsob práce. 

O impresionistickej hudbe platí vcelku 
to čo povedal o impresionizme všeobecne 
F.' X. Salda: "Impresionizmus nebol nič iné 
ako jeden jediný heroický e.:"<periment, pod
niknutý s takou odvahou, s takou vytrva
losťou a tvrdošijnosťou, s takým zaprením 
a potlačením všetkej umeleckej márnivosti, 
že bude vždy z najvzácnejších i najčistej
ších lekcií vysokej etiky, ktoré sa hocikedy 
vysky tli v umení." Zdenko N ováčck 

ANDRE AS LIESS Debussv a ruská hudba 
Niet pochýb o tom, že úsilie mladého De

bussyho o oslobodenie hudby, o ktorom mal 
spočiatku len nejasné predstavy, sa muselo 
pod vplyvom tradicionalisticky ~trnulých 
foriem vyučovania na konzervatóriU umoc
niť. Studijné roky ho urobili vnímavým len 
na všetko formalistické, a preto tvortvo ne
pravé. Jeho protesty proti tejto skost~nate!ej 
výuke, ktorá sputnávala jeho vlastnu gcrua
litu, sa museli prejaviť rigoróznym spôso
bom ; máme o tom dostatok zpráv. 

No v tomto okamihu došlo k oslobodzu
júcemu zážitku z ruskej hudby. Bolo .. to sťa
by riadenie osudu; že sa vďaka svOJtm po
by tom v Rusku ako mlad ý študent vo funk
cii domáceho pianistu panej von Meck do
stal do styku s ruskou hudbou. Debussy 
strávil na Východe prinajmenej tri le tá. Už 
František Liszt sa otvoril ruským vplyvom 
v poslednom svojom tvorivom období, ak_o 
to pred nedávnom dokázal Bence Szabolest : 
bezprostredná a takrečno žive!ná sila ~e: 
nia :\focnej hŕstky ho uchváttla a pod JeJ 
vplyvom nastúpil nové slohové .cesty, kto~.~ 
\Vagner už neschvaľoval a ktore nevzbudw 
ani záujem širokého publika. Debussy krá
ča v Lisztových šľapajách a radi by sme 
vedeli - je to prirodzene márne prianie -
o čom hovoril zrelý a začínajúci majster v 
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polovici osemdesiatych rokov v Ríme a čo 
si vzájomne prehrávali. Bolo to už po De
bussyho pobytoch v Rusku. 

Rusi poskytli Debussymu, ktorý sa od 
počiatku usiloval uniknúť funkčnej harmó
nii nielen ideu voľnosti, ae aj zodpoveda
jú~u techniku, ktorá v základoch paralyzo
vala funkčnú tonalitu a ktorá nahrádzala 
klasicko-romantickú techniku rozvíjania pri
raďovaním a ostinátom. Okrem celotónovej 
stupnice · ktorú v európskom priestore po 
prvý ra~ použil pravdepodobne Glinka, po~ 
chádzajú zrejme aj Debussyho konštantne 
modá lne osnovy a obraty v prvom rade z 
týchto prameňov. Ak porovnáme napr. tech
niku Pélleasa a Mélisandy " s Wagnerovou 
komp~zičnou technikou, zbadáme rozhodu
júce rozdieiy v technike priraďovania, stup
ňovania, ktorá pripomína Rusov. 

Akého druhu boli konkrétne podnety, kto
ré Debussy získal v mladosti v Rusku, ne
vieme. Je dokázané, že si priviezol Cajkov
ského partitúry a Borodinove piesne. De
bussy, ktorý inak vo svojich výrokoch veJ
mi často zahaľoval fakty, v rozhovore s pr
vou interpretkou Mélisandy, Mary Gard~ 
novou, iste hovoril pravdu: totiž. že Borodin 
mal na neho ako prvý hlboký vplyv. A 
okrem Borodina podľahol predovšetkým 

vplyvu Balakireva, 1\Iusorgského a Rim
ského-Korsakova. Ruské stopy nájdeme v 
celom jeho diele a jeho životopisec Léon 
V alias má pravdu keď tvrdí, že práve stret
nutie sa s ruskou hudbou sa mu stalo aj 
veľkou oporou pri odklone od Wagnera. 

Niektoré novšie štúdie dokázali, že Val
las má v podstate pravdu, keď tvrdí, že 
Debussy si vypožičiaval, a to nielen v p rí
pade borodinskej sekundy a vyššie uvede
ných p raktík. Možno u neho konštatovať 
priame p reberanie ústredných motiv ických 
prvkov z ruských sk ladieb. Tak napr. do
slovne vstaval do začiatku "Faunovho po
poludnia" motív z Balakirevovej "Tamary". 
Typické f iautové miesta zo skladieb Glinku 
a Rirnského-Korsakova nájdeme doslovne 
vo "Faunovom popoludní" a v "Mori" : 
.,Berccuse héroiqe" je - paralelne s Liszto
vou kompozíciou "Unstern" - celkom lade
ná pod ľa Musorgského. Citát z " Tamary" j e 
zaujímavý preto, lebo toto dielo hrali v Pa
ríži po prvý raz v decembri 1894, v me
siaci prvého p redvedenia "Faunovho popo
ludnia". Keďže Debussy písal túto skladbu 

KONZULTÁCIA 
P UN KTUAU Zl\IUS 

Technika "totálnej organizácie" hudob
ného materiálu, ako ju poznáme už zo state 
o seriúlnej hudbe, prejavuje sa v štýlo
v),ch dôsledkoch ako punktualizmus. Tón 
sériou určenej výšky, dlžky, sily, f~by 
atď. ostáva svojím postavením v "sklad
bách" tohto druhu izolovanou veličinou, 
pretože nasledujúce tóny sú už v inej výš
kovej polohe, dfžke, sile, farbe atď. Je to 
výsledok snahy vyhnúť sa akémukoľvek 
preferovaniu jedného alebo viacerých tónov 
pred tónmi inými - len aby sa nedocielil 
dojem tonálneho uzemnenia takto kompo
novanej hudby. V dôsledku toho sa hu
dubná myšlienka scvrkáva do lakonicky 
stručného motivického útvaru Antona We
berna až k úplnej izolácii jedného tónu. 
To, čo rozumieme pod melodikou, prestalo 
v podstate jestovať, pretože u súčasných 
punktualistov rozširovanie ambitu, vyhľa
dávanie nespevných intervalov - čo sme 
pozorovali v novšom vývoji európskej hud
by - dospelo "za mieru veci". Tóny, roz
sypané po všetkých výškových registroch, 
v-žd y s odlišnou kvalitou farby. sily a tiľ
v~a, prekračujú aj tú najbujnejšiu fan
taZiu o tom, čo by mohlo byť ešte vnímané 
ako melódia. Podobne je to aj s rytmikou. 

v rokoch 1892-1894 musel "Tamaru" po
znať už predtým. 
Podľa najnovších výskumov André 

Schaeffnera nejde len o to, že sa Debussy 
oboznamoval s dielami ruských majstrov 
v čase svojho pobytu v Rusku, kedy sa sú
časne v dôsledku svojho záujmu o ľudovú 
hudbu venoval aj skúmaniu folklóru. Dnes 
poznáme všetky ruské diela, ktoré sa v Pa
ríži predvádzali v posledných dvoch de
saťročiach minulého storočia v stále rastú
com počte. No dnes vieme ešte viac. Vše
obecne j e rozšírená legenda, že Debussy až 
na začiatku deväťdesiatych rokov spolu s 
E rnestom Chaussonom rozlúštil partitúru 
,.Borisa Godunova" od Modesta Petroviča 
Musorgského a že mu toto štúdium poskytlo 
mocné podnety. Schaeffner dokazuje, že táto 
partitúra, svojho času privezená Saint-Saen
som z Ruska, ležala d.hé mesiace na Debus
syho klavíri neotvorená. Dôvod je nepo
chybný : Debussy ju dávno poznal, lebo 
už roku 1874 (!) ležala spolu s takmer 
tridsiatimi iný=i partitúrami ruských skla
dateľov v knižn ici parížskeho konzervató
na. (0ryvok .::o štúdie, uverejnenej 

v čas. Musica, č. 7-8/1962) 

Vnesenie nepravidelnosti do predtým me
chanicky pravidelného rytmicko-metrického 
toku znamenalo v hudbe nášho storočia 
veľké osvieženie, pretože sa prehlbila p roti
pólnosť pravidelnosti a nepravidelnosti, sy
metria a asymetria - a tým, samozrejme, 
aj emocionálna pôsobivosť hur'lby (napr. u 
Bélu Bartóka, Igora Stravinského). U We
berna ešte možno nájsť svojrázny spôsob 
ry tmickej variácie a s r ytmom ako nanovo 
po!"ta tým stavebným prostriedkom pracuje 
aj napr. Olivier Messiaen. U extrémnych 
punktualistov sa však rytmika mení v aryt
miku, m etrika v ametriku. Len čo sa v 
ry tme zabsolu tizuje nepravidelnosť, v rám
ci série neopakovateľnosť, prestáva jestvo
vať rytmus ako organizácia thesických. a 
arsických častí: dospieva vlastne k svojej 
negácii. Podobne ako tóny, aj pomlčky me
dzi tónmi sú usporiadané na spôsob série 
- čím získavajú v punktualistickej sklar'lbe 
ten istý funkčný význam ako tón. Podob
ná nekontinuálnosť kvalít sa uplalt"íuje aj 
v oblasti farby, sily a v spôsobe tvorenia 
tónu. Nekontinuálnosť - t o je azda naj
vhodnej ší pojem na označenie atomizácie 
hudobného materiálu, s k torým sa stretá
vame v punktualizme. Namiesto motivicko
myšiienkovej jednotky stoji dnes už len 
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jediný tón, sám a izolovan)' ako bod. Od
tiaľ vlastne pochádza pomenovanie tohto 
štýlu ako pllllktualizmus. Hudobné celky 
určené sériami sa prejavujú vo sfére ra
cionálnej organiztície materiálu. Pravda, zá
sadná nepodobnosť tónov vo všetkých pa
rametroch vedie k tomu, že v oblasti psy
chična nenachádza táto organizácia svoju 
odozvu. J e to podivná hra sledu a súčas
ného zoskupenia tónov, ale nie nositeľ hu
dobnoumeleckej Wormácie. 

V pllllktualizme nenachádzame ani tra
dičný spôsob poňatia hudobnej formy. 
Mnohostranná pestrosť ,. detaile vedie tu 
k fádnosti celku. Organická diferenciácia 
hudobnej formy sa stáva problematickou, 
p retože každý di('l, úsek má k dispozicii 
už vopred rovnako determinovaný materiál. 
J ediná možnosť, ako vniesť pohyb a dife
renciáciu do takéhoto statického ústrojen
stva, je zahusťovanie alebo zrieďovanie 
faktúry a ako viac-menej priamy dô~ledok 
tiež nerovnaké časové rozvrhnutie jednotli
vých dielov formy. V istom š tádiu vzniku 
punktuálnej hudby rozumela sa pod týmto 

označením hudba mimoriadne krátkeho tr
vania, mimoriadne miniatúrnych rozmerov 
(s trva.nim nie viac než cca 1 min.) . V die
le Antona Webera sa tá to stručnosť ob
javuje zrejme pod vplyvom Schonbergo
vých Siestich malých klavírnych kusov. Sú
časní extrémní skladatelia sú v tom to sme
re oveľa odvážnejší a smelo sa púšťajú aj 
do tvorby rozsiahlejších útvarov. Medzi 
nich patrí P ierre Boulez (1925), Karlheinz 
Stockhausen (1928), Luigi Nono (1924) a i. 

Autor týchto riadkov sa domnieva, že 
svoje kritické stanovisko nazačil už v 
samotnej charakteristike punktualizmu. O
veľa zaujímavejšie je nechať hovoriť Ernsta 
Ríi'enka, jedného z avantgardistov západo
európskej hudby, ktorý sa v súvise so se
riálnou hudbou vyjadruje t akto: "Cím je 
organizovanosť tejto hudby väčšia, tým je 
väčší chaos. Cím presnejšie sa kalkuluje, 
tým svojvoľnejším režisérom je náhoda. 
Sk ladateľ hudby tohto druhu sa dozvie, či 
vytvoril nic<'o smutoP alebo veselé až v te
dy, keď je už so ~vojnu pr•ir.ou hotový." 

LAD I SLA\' BUHL<\.S 

Felsensteinovo hudobné divadlo 

NA PRAŽSKEJ JARI 
Predstavenia berlínskej Komickej opery 

boli jednou z najväčších udalostí tohoročnej 
Pražskej jari. Po predstaveniach sa naplno 
r ozprúdili diskusie s patričným " triedením 
duchov", ako to už pri takýchto silných 
podnetoch býva. 

Kto ie Walter Felsen.stein a čo je jeho ' 
,.hudobné divadlo" (Musiktheater) ? 

Felsenstein je tým, čo sa po nemecky 
nazýva "Theatermensch", čo je Yiac ako 
náš pojem " divadelník". Pravý význam 
tohto slova je asi niečo také ako človek, 
ktorý sa narodil a žije pre divadlo. Stal 
sa hercom proti vôli rodičov, čoskoro začal 
režírovať, od začiatku popri činohrách aj 
opery. Dvadsaťpiiťročný má ako činoherný 
a operný režisér senzačné úspechy v Ba
zileji. Potom prišli ďalšie m está a ďalšie 
úspechy. Doteraz na tejto divadelnej dráhe 
nie je nič mimoriadne. Aj iní zasvä tili svoj 
život divadlu, aj iní mali úspechy. Felsen
steinova cesta sa však veľmi zavčasu odde
lila od tejto "priemernej" cesty a zabočila 
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na ťažký, čoraz strmšie stúpajúci a neschod
nejší terén. Keby sme chceli zahust.iť zl~ 
žité motívy tejto cesty do skratky, akú 
predpisuje rozsah článku, dalo by sa t o 
vyjadriť azda takto: vzbura proti bežnej 
"opernej prevádzke", v ktorej je umenie 
zadúšané ohf ad mi na zisk , povrchnosťou a 
"šlendriánstvom", p ro ti "kuliuárnej" opere, 
v ktorej je dramatická pravdivosf zadúšaná 
speváckou v irtuozitou a sterilnou ru tinou -
za ideály umeiecky pravdivej reprodukcie. 
Aj Felsenstein. ako doteraz všetci geniálni 
reformátori opery , tvrdí, že opera je di
vadlo, a v podstate mu ide o znovunasto
lenie rovnováhy medzi dvoma hlavnými 
zložkami tohto najzložitejšieho, syntetického 
umeleckého útvaru, medzi hudbou a drá
mou. Chce "zdivadelniť" operu, k torá sa 
v úpadkovej buržoáznej spoločnosti stala 
koncertom v kostýmoch pre pôžitkárske 
snobské obecenstvo, ktoré chodí do divadla 
pre zábavu, pre zmyslový pôžitok, a nie 
pre " stupúované by tie .. , pre katarzu zo 

silného dramatického zážitku. Teda hudob
n~ divadlo, a nie opera, ktorá sa zdiskre
dllova_la .. ~ulinárnooťou", zradou umeleckej 
~~avd~':osll ~Felsenstei_n ne1;1piera speváckej 
" lrtuozll e pravo na e..'{JSlenciU - p ravda na 
k?n~ertných_ pódiách,_ a n ie na javisku. Tvr
~h, ze ~ravurne zasp1evaná koloratúrna ária 
Je t~k 1sto obdivuhodná ako artistické číslo 
v Cirkuse.) 

ne~početnýc? skúškach po dlhé týždne na
~v~~ené s dosled~?sťou, kto!ú niektorí ozna
CUJ!I ~a _pedante;IU, za dril. Účelom tohto 
"dr11~.~; Je zbaVIť spevákov-predstavitelov 
techn.ick)·~h. ť~žkostí, závislosti od dirigenta 
ap.,_ umoZUiť 1m dokonale ovládnuť nielen 
SVOJU rolu, ale poznať aj celé dielo . . Ne
z.namená ~ŕtvenie ich umeleckej in.icia
uvy, al_e prave naopak, toto suverénne 0 • 

:l~dnuue . úlohy, vykúpené dlhotrvajúcou 
t azkou prac?u . a pr.ísnou disciplínou, dáva 
vo vrch?lneJ faze procesu voľnosť osobné
mu tvoriVému rozvíjaniu a spontánnosti pri 
opak?vanýc~ výkonoch. Práca na diele ne
pr~~tava ~ .~0 premiére: ďalšie a ďalšie 
~k~~ky udrz~.~;Ju predstavenie ·Svieže a zabra.
DUJU ustrnutiu v rutine. , 

A/ro sa robí hudobné divadlo? 
Začí_na sa službou dielu. Pod tým sa 

rozum1e predovšetkým jeho odpútanie od 
nánosu tradovaných názorov a zvykov kto
ré sú najča~tejšie. výsledkom súhry orr:y lov, 
~epochopema a "slendriánstva" a znetvorujú 
Jeho podobu, ba sčasti až fa lšujú jeho pod
statu. Skúsenosti naučili Felsensteina ne
spoliehať sa n ekriticky na tradíciu ale 
pristupovať ku každej opere bez predsud
kov v smere kladnom i zápornom, celkom 
smno~tatne,_ ako k novému, doteraz nepo
znan;mu ~elu. Studuje partitúry, lebo, ako 
vraV!, "vsetko sa začína hudbou" čiže 
v hudbe je skry té všetko. Studuje Íibretá 
v pôvodnom znení a spracováva nové ver
né a s~r~vn~ preklady. J eho cieľo~ je 
hrať kaz:le dr~radlo. v p_ôvodnom zmysle, 
podľa povodnych mtencú skladateľových. 
Ale_ v _službe diela, totiž pre lepšie vyzdvih
nulle Jeho podstaty, pre lepšiu zrozumiteľ
no~ť atď., ~e var! aj v službe svojej vlast
DeJ ko~cepc1e, svoJho vlastného tvorivého po
ci_loperua toho-ktorého diela neváha robiť 
UJ zmeny, a to niekedy dosť veľké. 

. Po~ om sa. ~ačina práca so spolÚpracov
~kmi - s dir1gen tom, so scénickým výtvar
mk~m, _a konečne so spevákmi-pred
stavl;eľnu . ("~än~erdarsteller"). "Spev je 
slupnovany vyraz - vyznáva Felsenstein. 
Spevák má spievať tak, aby ľudia v di
vadl~ cítili, že nesľiev~ z ·konvencie z h ry, 
~le ze proste musi sp1evať, a že nespieva 
iha noty, J?r~písané skladateľom, ale spie
va . v určite~ celkom konkrétnej situácii 
svoJe vyzname lásky, vášne, radosti smútku 
a. pod~bnc.. Spev má nielen estetickú, ale 
zaroven UJ oznamovaciu funkciu. .:VIusí 
SJ?rost"':edkovať, tlmočiť obecenstvu obsah 
~Iela, ~eho myšlien~'ové posolstvo. Sprostred
kov~e. obsahu d1ela sa uskutočňuje pre
dovse~kym_ prcdstavovaním 4 v ktorom j e 
sp_ev_ Iba Jednou zložkou vedľa hereckého 
nUimckého, pohybového prejavu. Pri pred~ 
ttavovaní - a to platí rovnako pre só-

. s~ov _ako pre s~or, ktorý je u Felsensteina 
n~.z súborom sólistov ("Chorsolisten ") - sa 
mc nep_onechá~a na náhodu. Všetko je do 
posl

1
edneho, naJmenšieho detailu premyslené 

a z adené s maximálnou presnosťou a na 

_Je jasn_é, že . v kap italistickej opernej pre. 
vadzk~ met m1esta a podmienok pre takúto 
n~d?vse_Lko st<~ točnú umeleckú prácu. Len 
\')'111m.ocne . - vďaka pochopeniu takých 
opernych šefov ako Herbert von Karajan 
aleb_o Clem~ns Krauss - mohol Felsenstein 
re_a~_zovať. Jednotli';é predstavenia podfa 
SVOJI~h zas~d, ktore naz)·val princípmi hu
do~!:cho div.adla. Ale potom prišiel rok 
19 tO a po nom 1947, keď sa stal inten
dant.om novozalo_ženej Komickej opery v 
Be_rlíne .• ~elsenstem, J,torého estetika i ľud
sk~, . obctanske presvedčenie nevyhnutne 
priviedlo n~ str_anu pokroku, našiel v ľudo
vodeb_okratlckeJ Nemeckej demokratickej 
repu __ li k~ všetky podmienky pre prácu na 
ro~VlJam hudobného divadla, K t)mto pod
nuenk~ patrí 0 • i. aj nové obecenstvo 
~ne~ J~ lo. ~l ladé obecenstvo ľudovodemo~ 
~a.tlck~ho sta tu, neskazené konvenciami ku
lmarnc~ ?Per;y, zajtra beztriedne obecenstvo 
komuntshckeJ spoločnosti.! 
Pr~dstavenia Verdiho Othclla a Janáč

ko_,·eJ Líšky Bystroušky, ktorými sa Ko
m.lcká opera predstavila v Prahe. sú teda 
vysledkom pätnásťročnej práce na ·budovaní 
hudobného divadla. Líška Bystro ·k tri 

1 . . . . • us a pa 
met z~ JeJ ?'aJ~Spešncjšie naštudovanja. Po
sledne . p~azske pr~ds~avenie bolo j ej sto 
~e~emde~mlou reprtzou po p remiére v máji 
10ku _19o6! Iste netreba osobitne zdôraztlo
vať, co . tým Felsenstein vykonal pre pr~ 
pag~nuue Janáčkovho diela. Tak isto Othet
Jo Je od premiéry v r. 1958 stále na pro
grame. 

V obi?vo_ch prípadoch _ a zrejme v pri
pa~ ~azdeJ Felsensteino!ll i?scenovanej ope
re Ide o znovuzrodeme diela nielen z du-

•
1 Podľa ~y Walter Felsenstein- Sieg

fned Melchmger: Musiktheater Bremen 
1961. ' 
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cha hudobného divadla, ale aj z ducha 
Felsensteinovho vonkoncom osobného tvo
rivého prístupu. Jeho koncepcia znamená 
jedinečné a neopakovateľné znovustvo~eni_e 
diela vyplývajúce z jeho vlastného, Jedi
nečného a neopakovateľného umeleckého zá
žitku pri stretnutí s dielom, pri vniknutí 
dm1. Nie nadarmo zdôraziíuje Felsenstein, 
že divadio je umením tvorivým, a nie iba 
reprodukčným. Jeho koncepcia obidvoch 
diel vychádza z určitých základných, kľú
čových momentov. V Othellovi je to dé
moničnosť ľudskej vášne a jej paralela v 
rozpútanej živelnosti prírody. V Líške Bys
trouške je to láska k prírode i k životu, 
ktorej naivnosť je prehlbená poznaním a
morálnosti prírody ako spoločnej podstaty 
života zvierat i ľudí. Vynikajúce je psy
chologické dokreslenie osôb v hereckej ak
cii, ich činov, vyplývajúcich z ich vzá
jomných vzťahov. V Líške Bystrouške je 
dotiahnutie paralely medzi Bystrouškou a 
Terynkou vzorným príkladom adaptácie v 
sružbe diela. 

Ak hudobné divadlo znamená zdivadel
nenie opery, tak sa t.o kolektívu berlínskej 
Komickej opery ozaj podarilo. Predstavenia 
nás udržujú v napätí od začiatku do konca, 
niet tu ani stopy po nude, ktorá sa nás 
v opere tak často zmociíuje napriek úsiliu 
spevákov, niet dramaticky hluchých miest. 
Je to eminentný divadelný zážitok, počas 
ktorého nám obsah diela preniká do ve
domia a zapadá do pôdy, pripravenej este
tickým pôžitkom z pravého umenia, ktoré 
sa nám podáva. Ale ak hudobné divadlo 
znamená vyrovnanosť všetkých zložiek hu
dobnodramatického umenia, tak treba pri
znať, že u felsensteinovcov je - aspoň 
v týchto dvoch predstaveniach - rovno
váha narušená v prospech hereckého pre
javu na úkor speváckeho. Tento dôraz na 
hereckú zložku azda z reakcie proti kuli
nárnej opere, ktorá v prvom revolučnom 
zápale preexponovala veci smerom k dru
hej krajnosti - alebq je to prevahou Fel
sensteinovej osobnosti, tým, že v Komickej 
opere je režisér najsilnejšou umeleckou o
sobnosťou - alebo to je snáď v istej miere 
zavinené aj nedostatkom špičkových spe
váckych výkonov? 
Podľa nášho súdu prevaha hereckej zlož

k-y nad speváckou vyplýva však zo samot
nej podstaty tohto krajne realistického insee· 
načného slohu. Felsenstein sám tvrdí, že 
"zdeľovanie" sa uskutočňuje predovšetkým 
predstavovaním ! 

Už v Othellovi nám do určitej miery 
chýbala šírka a pokoj verdiovskej kanti-
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lény, ale snažili sme si to vysvetľovať zá
visľostou od minulých pôžitkov z kostýmo
van),ch koncertov. Temperamentné, detailné 
herecké vyhrávanie, ktoré ovládlo javisko; 
našlo v našom cítení súhlas preto, lebo 
išlo o Shakespearovho a Verdiho Othella, 
o talianske prebásnenie renesančnej básne 
o démonickom Maurovi Benátskom. Ostat
né zložky predstavenia vyrovnane prispie
vali k celkovému neobyčajne silnému ume
leckému zážitku tohto večera. Prekrásna 
scéna, štýlovo čistá, svojou jednoduchosťou 
vyvolávajúcu predstavu rozľahlosti a monu
mentality rozmerov aj ľudí, žijúcich v 
týchto priestoroch, a ich vášní. Nádherne 
muzicírujúci orchester pod vedením čes
kého dirigenta Václava Neumanna, plastic
ky vyhrávajúci každú frázu, zvukove do
konale vyrovnaný. Strhujúci výkon sboru 
v prvom dejstve, ktorý sa priam viditeľne 
zmieta šľahaný vetrom a dažďom, akoby 
v kí·čoch strašnej búrky živlov, s vášnivou 
účasťou sledujúc inú búrku, ľudskú: vojen
skú námornú bitku, k torá rozhodne o osude 
ľudí. V)'borné výkony jednotlivcov, najmä 
po stránke hereckej (Othello - Hans Noc
ker, ktorého ly ricky sfarbený tenor bol 
však v určitom rozpore s Othellovou muž
nos(ou a silou, Jago - Vladimír Bauer, 
Desdemona mladá, tvárna Anny 
Schlemm). Jednoduchosťou, čistotou a pre
cítenosťou vynikal výjav na začiatku 3. 
dejstva - Desdemonina príprava na noc -
a na smrť. V tomto predstavení všetko pri
padá pravdivé, presvedčivé, priam nevy
hnutné. Vieryhodnosť - jedna zo základ
ných požiadaviek hudobného divadla, sa do
siahla stopercentne. 

Co sa týka Líšky Bystroušky, tu sme 
mali možnosť konfrontovať našu tradíciu 
s Felsensteinovou koncepciou. Úprava lib
reta vyznela - ako sme už spomenuli -
podľa nášho názoru v prospech diela. Vy
zdvihovaním analogickej motivácie vo sve
te ľudí a zvierat sa dosiahlo logické sklbe
nie a zjednotenie deja. Ináč pri tomto pred
stavení väčšmi vynikli úskalia tohto realis
tického slohu, ktorý vernosťou detailu, služ
bou atmosfére a vôbec snahou budiť čo naj
dokonalejšiu ilúziu zabieha až k hraniciam 
naturalizmu. Funkčne výborne riešená scé
na, v lesných výjavoch nie bez nevy
hnutnej poetičnosti atmosféry, pripúšťa dis
kusie čo do svojho popisného realizmu. Or
chester opäť výborný, a celkom iný ako 
v predošlý večer: janáčkovský. Svet zvierat 
plný poézie a pôvabu, bez zbytočne ver
kého komparzu, bez u nás obvyklého ba
letu - a predsa citiť, že žije storakým ·ži-

Hudobné iari 
a hudobné letá t962 l 

O veľkom rozvoji koncertného života na 
Siovensku sme už viac ráz písali na strán
kach tohto časopisu. I hudobné slávnosti, 
ktoré sa stali tradíciou, Hudobné jari pra
cujúcich v krajoch a Hudobné letá v nic
ktorých slovensk)•ch kúpeľoch prispievajú 
znacným podielom k tomuto rozvoju. Veď 
v r. 1962 sa na nich uskutočnilo viac ako 
150 akcií, z toho 102 koncertov. Hudobné 
j ari pracujúcich sa okrem Bratislavy usku
točni li v Trnave, Nitre, Skalici, Banskej 
Bystrici, Ružomberku, Zilinc, :Vlartine, Ko
šiciach, Prešove a Humennom; Hudobné 
letá v Piešťanoch, Trenč. Tepliciach, Smrdá
koch, Sliači, Bojniciach a Bardejove. Na 
koncertoch vystúpilo 54 domácich a zahra
ničn)·ch sólistov a 14 komorných a symfo
nických telies. Koncerty si vypočulo viac 
ako 20 000 poslucháčov. Môžeme teda s ------volom . Zvieratká hrajú deti, stvorenia ešte 
blízke prírode. Líška Clrmgard Arnoldová) 
a Lišiak (Manfred Hopp) sa podobajú líš
kam natoľko, nakoľko je vôbec v ľudských 
možnostiach. V svete ľudí by sa núm bol 
žiadal jednoduchší, decentnejší herecký pre
jav. To, čo sa znieslo v Othellovi, pripadalo 
v Líške Bystrouške vtieravé a príliš zbytočne 
pregnantné: priveľa hereckej akcie v krát
kom priestore. Moravskí ľudia sú tlmenejší 
a Janáčkova hudba v tomto diele krehká 
na toľké zaťaženie. Vari to nie je náhoda, 
že najlepšiu janáčkovskú postavu vytvoril 
a j hlasove veľmi dobrý Cech Rudolf Asmus 
ako revírnik. Co nás v tomto predstavení 
naJVIac prekvapilo, bolo od nášho celkom 
odlišné chápanie janáčkovskej deklamácie. 
Umelci berlínskej Komickej opery takmer 
vôbec nespievali, totiž spievali iba v šir
ších spevných monológoch a vôbec na ci
tove exponovaných miestach, v dialógoch 
zväčša deklan10vali v akomsi sprechgesan
gu - zrejme podľa Felsensteinovho presved
čenia o tom, že spev je stup1"íovaný výraz 
a naopak, že "najťažšie sa spieva tam, kde 
sú partneri nútení vymieňať si konkrétne 
výroky bez emócie.2 

Teda dôsledné realizovanie umeleckých 
zásad. My, ktorí vieme, aká je janáčkovská 
deklam~cia melodická a spevná, sme za ňou 
banovali. A, pravda, herecká zložka takto 
celkom jednoznačne prevažuje nad spevác-

čist~"ln svedomím povedať, že hudobné sláv
nosti na Slovensku sa skutočne stávajú 
masovou akciou, najmä ak prirátame pat
ronáty závodov nad všetk}"lni podujatiami 
v Piešťanoch, Trenč. Tepliciach či v Hu
mennom. 

Tento krátky úvod - viac-menej šta
tistický - ukazuje, ak)'m prínosom sú Hu
dobné jari a Hudobné letá v rozvoji kon
certného života na Slovensku z hľadiska 
kvantitatívneho. 

Nás však zaujíma, ako sa hudobný život 
podieľa na výchove pracujúcich, aké etic
ké a estetické hodnoty im prináša ich pro
gram a ako prispievajú hudobné slávnosti 
k rozvoju a rastu slovenského výkonného 
umenia. Chceme teda hodnotiť hudobné 
slávnosti z hľadiska kvalitatívneho. A n!lj--------kou, čiže ideál rovnováhy všetkých zložiek 
v opere zostal opäť nedosiahnutý! 

Osobitne sa nám žiada vyzdvihnúť úro
ver'í kos~ýmov, ktoré boli v súhlase s cel
kovým realistick)'m slohom v úplnej zhode 
s v)1.varnou scénou, historicky konkrétne, 
a pritom krásne a vtipné. Desdemona mala 
napr. v poslednom dejstve naozajstnú plá
tennú košeľu - u nás by ju boli zaručene 
obliekli do akejsi róby - županu z hod
vábu,, s v lajúcimi rukávmi atď., v akej 
u nás zomierajú všetky Desdemony, Tra
viaty, Gildy atď. 

Felsenstcinovo hudobné divadlo je ne
sporne jedným z najzávažnejších, je mimo
riadne hodnotným tvorivým príspevkom -
i keď, samozrejme, nie samospasiteľným -
k ozdraveniu opery v novej spoločnosti" a 
k vytvoreniu nového realistického operného 
reprodukčného slohu. J eho zásady sú dô
sledkom celoživotného čestného umeleckého 
zápasu, on sám je umelcom formátu, akých 
je dnes málo. Je m ožné a treba diskuto
vať o jednotlivostiach jeho inscenácií i o sa
motných princípoch jeho inscenačného slo
hu, lebo sa pritom ujas1'íujú pojmy a kryšta
lizujú súdy. Nedá sa však diskutovať o tom, 
že jeho predstavenia ako celok sú vyni
kajúcimi umeleckými činmi. 

VIERA SED IV A 

2 Op. cit. str. 59. 
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dôležitejším kvalitatívnym ukazovateľom je 
dramaturgia. 

Nebudeme v tomto stručnom rozbore ho
voriť o Bratislavskej jari a jej dramatur
gii - to by vyžadovalo osobitný článok -
rozoberieme Hudobné jari v ostatných mes
tách a najmä Hudobné letá v kúpeľoch. 

Najdôležitejším článkom dramaturgie je 
pevná línia, ktorá dáva charakter každej 
väčšej akcii, majúcej viac podujati. Dra
maturgia Koncertnej a div:~delnej kanceiá
rie dôsledne uplatňuje pevnú dramaturgickú 
líniu aspoň po stránke vonkajšej, formálnej 
a pri Hudobných jariach sa jej podarilo 
vytvoriť akcie vyslovene komom o-symfo
nického charakteru. Väčšie ťažkosti sú pri 
zostavovaní programov Hudobných liet . kto
ré napriek tomu, že majú väčšiu tradíciu, 
nemajú svoju vyhranenú tvár a len Pieš
ťany a Trenčianske Teplice a snáď i Smr
dáky k nej pomaly smerujú. 

Piešťanský festival, k torý tohto roku 
prebiehal už siedmy ráz, sa stáva čoraz 
viac festivalom hudobno-dramatickým, s ťa
žiskom na veľkých operných predstave
niach. Spôsobil to krásny amfiteáter a ne
vyhovujúca koncertná sieľí . No závislosť 
od počasia nedovoľuje, aby sa Piešťanský 
festival rozvíjal k ďalšiemu vyčisťovaniu 
žánrovému a k celoštátnemu, prípadne me
dzinárodnému významu. Až sa podarí u
skutočniť výstavbu Domu umenia alebo 
aspol"1 vyriešiť otázku krytia amfiteá tra, 
Piešťanský festival by časom m ohol byť 
celoštá tnou prehliadkou naj[epších hudobno
dramatických inscenácií. 
Trenčianskoteplické hudobné leto má naj

dlhšiu tradíciu (uskutočnilo sa už 17. ráz) , 
najlepšiu koncertnú sálu (napriek niekto
rým odstrániteľn)rm akustickým záYadám) 
a má i najčistejčiu d ramaturgickú líniu. J e 
skutočne hudobn)'lll festivalom, zameraným 
na komornosť . ~o napriek tomu nemá ešte 
svoju tvár. J ednota dramaturgie je totiž 
len vonkajšia, ale v obsahovej náplni jed
notlivých podujatí ju nenájdeme. Snáď je 
17 rokov krátky čas, aby sa tvár festivalu 
vyhranila. No ak sledujeme programy tcp
lick)'ch liet po niekoľko rokov, vidíme, že 
tu niet ani snahy po osobitnej tvári fes
tivalu. Je to prešľapovanie na jednom mies
te v pohodlných priestoroch od Beethovena 
po Debussyho a v honbe po zahraničných 
umelcoch a osvedčených ,;menách" domá
cich interpretov. Bolo by potrebné, aby sa 
usporiadatelia zamysleli nad tou to skutoč
nosťou a nad budúcnosťou tohto n ajstaršie
ho hudobného festivalu na Slovensku, kto
rý by mal predpoklady pre ďalšie napre-
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dova nie. Záleží na tých, ktorí pripravuJU 
jeho náplií, či ozvena jubilejného XX. hu
dobného leta v Trenč. Tepliciach zostane 
zavretá v ich prekrásnom údolí, alebo sa 
rozleti po celej našej socialistickej vlasti. 

Záhorácke kultúrne leto v Smrdákoch sa 
snaží byť osobitnou záležitosťou a toh to ro
ku sa to takmer podarilo. Smrdáky sa za
merali výlučne na estrádno-zábavný žáner, 
a preto sa vlastne medzi hudobné slávnosti 
ani nemôžu rátať. Ale majú svoj vlastný 
cieľ a líniu v porovnaní s Bojnicami, Slia
čom a Bardejovom, kde v snahe, aby si 
"každý prišiel na svoje" , vystriedali Mó
ziho recital brnenským Hozmarínom, J a
sinského Klavírny koncert operetou Neto
pier , 1\'Iaďarské trio Lochmanov)'lll taneč
ným orchestrom, Radhuberov recital es
trádou Elixír života a Slovenský komorný 
orchester p rogramom Tatra revue. Takýto 
žánrový koktail, v ktorom sa zmieša všet
ko, ako sa hovorí "od Bacha po Vlacha" 
sa predkladá kúpefn)'m hosťom pod titulom 
Hudobné leto. Nemáme nič proti takémuto 
pestrému programu, n emôžeme ho v šak po
važovať za Hudobné leto a takto sa z ne
ho ani v budúcnosti nemôže stať závažná 
kultúrnopolitická udalosť. 

Pokiaľ sme hovorili o z{tkladnej droma
turgickej línii, mali sme na mysli len jej 
vonkajšiu stránku, t. j. čistotu žánrovú. 
Aby však každá Hudobná jar (vrátane Bra
tislavy) a každé Hudobné leto dosiahli ur
čitú osobitnosť, získali vlastnú tvár, na to 
je potrebná cieľavedomá a premyslená p ro
gramová dran1aturgia, ktorá je charakte
r istická p re tú-ktorú akciu. I keď nemáme 
na mysli Mozartov Salzburg ani Wagnerov 
Bayrcuth, ba ani Varšavskú jeseľí, predsa 
sa nazdávame, že v tomto ohľade sme ne
u robili nič, alebo len veľmi múlo p re naše 
hudobné slávnosti. Príčiny sú objektívne i 
subjektívne. Objektívne spočívajú hlavne 
v nedostatočnom plán ovaní Pragokoncertu, 
takže zahraniční umelci nie sú včas známi, 
o ich programe ani nehovoriac. Preto za
raďovanie zahra.ničn)·ch umelcov do jed
notlivých festivalov podľa ich programu a 
charakteru je takmer nemožné. Vážnejšie 
sú však príčiny subjektívne, k toré spočívajú 
vo vedomí a \•silí usporiadateľov, ktorí sa 
strašne boja akejkoľvek progresívnosti dra
m aturgie, či už ide o hudbu XX. storočia 
alebo o nové mená interpretov. Dôkazov je 
veľa - napr. n a 120 koncertoch odznelo 
len okolo 20 diel z hudby XX. storočia, zo 
slovensltých autorov len Suchoň (Ad Astra, 
Horolská suita), Cikker (Slovenská suita, 
prierez z J ánošíka a Bega Bajazida), Holou-
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bek (I. symfórúa) a Ferenczy (Cyklus pies
rú Kytica poľná), pričom je potrebné pri
pomenúť, že ich uviedli len slovenskí só
listi a telesá - ani jeden sólista český. 
Na speváckych koncertoch odzrúevajú na 
žiadosť usporiadateľa (a na radosť väčšiny 
spevákov) prevažne árie hlavne z talian
skych opier a len zásluhou dramaturgov 
KDK v niektorej polovici speváckeho kon
certu odzneli piesne. Pritom si treba uve
domiť, že to nie j e vkus publika, ale skôr 
usporiadateľa, ktorý sa bojí hudby XX. sto
ročia a komornej piesľíovej tvorby. Ako 
dôkaz: v Humennom u prostých lesn)•ch 
robotnlkov mal najväčší úspech Bartók. -
Osobitnosť a progresívnosť dramaturgie je 
prvoradou úlohou ďalších rokov. Táto nie
lenže postupne vyhranl tvár každého fes
tivatu, ale podstatne prispeje i k rozšírerúu 
obzoru nášho koncertného poslucháča. 

Rozvoj a rast slovenského výkonného u
menia je tiež dôležitou úlohou hudobných 
slávnosú na Slovensku. S potešerúm kon
štatujeme, že na tohoročných Hudobných 
jariach i letách vystúpili všetky slovenské 
symfonické a komorné telesá a 24 slo
venských sólistov, 4 české telesá a 10 čes
kých sólistov (na Hudobných jariach v čes
k)•ch krajoch ani jeden slovenský sólista!) , 
20 zahraničných sólistov a 2 zahraničné 
komorné súbory. I keď je počet sloven-

ských sólistov zdanlivo vysoký, treba vi
dieť, že sú to väčšinou speváci a baletnl 
umelci, z inštrumenLalistov už menej, a i ú 
účinkovali len s orchestrom. Recitaly slo
venských umelcov (Móži, Berky, Váňa) 
boli skutočne vzácnosťou. A z mladých o
krem Milana Bauera. ktorý mal na Výcho
doslovenskej hudobnej jari srdečný úspech, 
nevystúpil žiadny, hoci sa v uplynulej 
sezóne v Bratislave úspešne uviedli via
cerí. Tento strach z mladých čiže tzv. no
vých mien je typický najmä pre Hudobné 
leto v Trenč. Tepliciach a Piešťanoch. U
platňovanie mladých domácich umelcov je 
tiež jednou z progresívnych čŕt jednotlivých 
festivalov, dotvárajúcich jeho tvár. 

Hudobné jari pracujúcich a Hudobné letá 
v kúpeľoch sú veľkým prínosom v dovr
šovaní kultúrnej revolúcie a v zvyšovaní 
kultúrnej úrovne nášho ľudu. Všetkým, kto
rl sa podieľajú na ich príprave, organizácii 
a uskutočľíovaní, patrí vďaka a uznanie. 
Ak sme kriticky pristúpili k niektorým ne
dostatkom, tak len preto, že chceme, aby 
ďalší rozvoj našich hudobných slávnosú 
zaznamenával neustály 1:valitaúvny rast a 
aby Hudobné jari pracujúcich a Hudobné 
letá v kúpeľoch boli hlbokým dôkazom 
vysokej úrovne našej, ku komurúzmu spe
júcej spoločnosti. 

Anna Kovái'ová 

c HUDOBNÝ ŽIVOT JYJ o s J\ VY 
Posledné mesiace minulej sezóny boli v 

znamen! mnohých významných podujatí v 
hudobnom živote Moskvy. Medzi ne patrili 
najmä Tretí všesväzový sjazd skladateľov 
a Medzinárodná súťaž P. I. Cajkovského, o 
ktorých sú čitatelia Slovenskej hudby iste 
už informovaní. V súvislosti so sjazdom 
sme mali možnosť poznať najlepšie z no
vých skladieb sovietskej mnohonárodnej 
hudobnej kultúry. Na početných predstave
niach, koncertoch i prehrávkach sa s veľ
kým úspechom predvádzali opery, symfo
nické, komorné, sborové a sólové skladby. 
Také opery, ako sú "Mindija" O. Taktakiš
viliho, naštudovaná v Tbilisi, " Dobrý vojak 
Svejk" A. Spadavecchiu (inscenovaný vo 
Sverdlovsku), "útrapy - nie bieda" mladé
ho skladateľa A. Nikolajeva (naštudovanie 
operného štúdia 1\•Ioskovského konzet-vató
ria) bezpochyby si zasluhujú pozornosť. 

Z množstva nových symforúckých i ko-

morných skladieb nemožno nespomenúť mi
moriadne talentovanú Symforúettu pre slá
čikový orchester a bicie nástroje od ar
ménskeho skladateľa Z. Mirzojana a Sonátu 
pre violončelo a · klavír od D. Kabalevské
ho. Toto majstrovské dielo, obsahove veľmi 
hlboké a využívajúce takrečno všetky tech
nické možnosti violončela, je venované vy
nikajúcemu sovietskemu violončelistovi 
Mstislavovi Rostropovičovi, ktorý ho spolu 
s autorom veľakrát s veľkým úspechom 
predviedoL 
Veľkú pozornosť u hudbumilujúcich Mos

kovčanov vzbudili vystúpenia zahraničných 
umelcov, sl>h~h .. v i kolektívov. V druhej 
polovici sezóny v Moskve hosťoval slávny 
kolektív Viedenských filharmorúkov na čele 
s Herbetom von Karajanom, jeden z naj
starších európskych orchestrov, ako aj po
merne mladý kolektív Montrealského sym
fonického orchestra (Kanada) pod vedením 

209 



svojho šéfa Zubina Mehtu. Viedenský or
ciJCslc•· vystúpil v Moskve s tromi progra
mami: d,·a di rigoval Herbert von Karajan, 
treti zo skladieb Johanna a Josepha Straussa 
viedol \Yi lli Boskowski. Prvý Karajanov 
program pozostával z Mozartovej symfónie 
C dm· "Jupiter" a Brucknerovej VII. sym
fónie E dur, druhý obsahoval Mozartovu 
i\lalú nočnú hudbu, Straussovu symfonic
k(t bá~c•'í Don Juan a Beethovenovu Piatu 
symfóniu. Viedenských filharmonikov, ktorí 
v i\loskve vystúpili po prvý raz, právom po· 
čítajú k najlepším svetov)-m orchestrom. J e
dinečná zliatosť orchestrálnych skupin, vďa
ka ktorej sú ich nástupy úplne nepozorova
teľné, široký dych a mäkkosť výrazu - to 
sú ich nápadné kvality. Súčasne však, ma
júc v živej pamäti také skvelé kolektívy, ako 
sú bostonský, filadelf~ký a newyorský fil
harmonický orchester, ktoré v posledných 
rck.>ch vystupovali v Moskve a ktorých 
zvuk bol ostrý, odkrytý, miestami až kričia
ci , sa zdalo, že mäkký, zastretý zvuk Vie
denských filharmonikov ako keby nás vra
cal do Mozarto,·ských čias s ich komorným 
zvukovým ideálom, počílajúcim s malými 
priestormi. Karajanovo podanie Mozarta 
uchvátilo jedinečným filigránskym vypra
covaním detailov, výraznosťou a úplným 
splynutím dirigenta s orchestrom. 

Montrealský orchester, existujúci iba od 
roku 1934, prirodzene nedosahuje majstrov
stvo Videnských filharmonikov. No jednako 
v ňom cítiť veľkú lásku k jeho mladému 
talentovanému šéfovi lndovi Zui>inovi Mch
tovi, veľkému umelcovi-romantikovi. To sa 
prejavilo najmä v interpretácii tak)·ch vý
razne romantick)•ch diel, ako sú pretlohra k 
opere "Oberon" od Karla Maria von 'vVe
bera a k " "agncrovej opere Blúdiaci Holan
ďan. Obe predohry zazneli s takou bezpro
strednosťou a zanietením, aké zriedka po
čuť v lwncertnej sieni. Na programe bola 
tiež nádherná piata symfóniá Igora Stravin
ského, napísaná roku 1945. a farbisté Tance 
z Galan ty od Zoltána Kodálya. Spolu s 
l\Iontrea lským orchestrom vystúpili i ka
nadskí sólisti: pianista R. Turini a sopra
nistka T. Stratas. 

S moskovskými orchestrami vystúpilo 
niekoľko zahraničných dirigentov: Talian 
Pietro Argenta, Uruguajec Juan Protassi a 
z Francúzska Igor Markévitch. Prví dvaja 
dirigenti zaradili na program svojich kon
certov málo známe alebo celkom neznáme 
diela svojich súčasných rodákov. Tak napr. 
Argenta d.irigoval Ariu pre unisono sláčiky 
od IldenbPanda Pizzettiho, suitu ..,Obráz
ky starého Ríma" od Renza Rosselliniho a 
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Bucchiho Lyrický koncert pre husle a slá
čikový orchester. Protassi mal na programe 
symfonickú báseň "Campo" od Eduarda Fa
biniho, .Momment symphonique od Hectora 
Tosara a Sinfoniettu P. lpuce-Rivu. Z uve
dených skladieb vzbudili pozornosť najmä 
diela Pizzettiho, Rosselliniho a lpuce-Rivu. 

Koncerty vynikajúceho dirigenta Igora 
Markévitcha, ktorého si Moskovčania veľmi 
obľúbili už pri jeho minuloročnom hosťo
vaní v sssn, sa konali na sklonku mája. 
Markévitch je veľk)· majster, hudobník, kto
rý vie uchvátiť orchester i poslucháčov. V 
Moskve d irigoval štyri koncerty, interpretu
tujúc dva programy dvakrá t. P rvý program 
pozostával z týchto sldadieb: predohry k 
Rossiniho opere " Popoluška", sviežej , no 
menej známej ouvertúry talianskeho maj
stra, Berliozovej Fantastickej S)-mfónie a 
Musorgského Obrázkov z výstavy (v Rave
lovei, inštrumentácii). Druhý program tvo
rili Zalmová symfónia Igora Stravinského a 
Beethovenova tJeviata. Zalmová symfónia 
zaznela v Moskve po vyše tridsaťročnej pre
stávke a opäť potvrdila slávu jedného z 
najlepších diel stredného tvorivého obdobia 
Igora Stravinského. 

Doteraz sme hovorili iba o vystúpeniach 
zahraničných dirigentov. To pravda nezna
mená, že by domáci dirigenti neboli vytvo
rili pozoruhodné interpretácie. Hovoriť o 
všetkých pre nedostatok m iesta nemožno. 
Jednako však nemožno nespomenúť pred
vedenie pozoruhodných neznítmych alebo 
už dávn o nehraných skladieb. I keď to znie 
čudne, Moskva sa až 29. mája oboznámila 
po prvý raz s Deviatou symfóniou Gustava 
Mahlera. a to zásluhou Kirila Kondrašina. 
Gennadij Roždestvenskij po tridsaťročnej 
pauze predviedol Druhú symfóniu Sergeja 
Prokofieva, jedno z n ajzložitejších a naj
protirečivejšlch diel z parížskeho obdobia 
skladateľovho života. J evgenij Svetlanov 
zostavil program záverečeného koncertu 
C)klu verejných koncertov orchestra Vše
sväzového rozhlasu a televízie z Tretej sym
fónie Sergeja Rachmaninova, Skriabinovej 
"Poéme ďextase" a Stravinského Capriccia 
-pre klavír a orchester, ktoré sa v Moskve 
hralo po prvý raz. Toto zaujímavé dielo in
terpretovala Taťjana Nikolajeva, ktorá mno
ho a úspešne propaguje súčasnú hudbu. 

Pre nedostatok miesta sa nemôžeme ani 
zmieniť o obrovskom množstve sólistických 
koncertov našich i zaluaničných inštrumen
talistov a vokalistov. Spomenieme iba 
~spech veľkého priateľa Moskovčanov, 
skvelého českého violončelistu Miloša Sádlu. 

V. Kiseúw 

Nápoj lásky tM_BANSKOBYSTRICKEJ sem 
Nápoi láshy. Komická opera v dvoch 

dejstvách. 
Dirigent: Jozef Stanek. 
Réžia: Miroslav N ekvasil, SD Ostrava 

a. h. 
Výprava: Ota Sindler, Divadlo P. Bez

rui'a v Ostrave a. h. 
Inscenácia Donizettiho opery v Ban

skej Bystrici nie je v oblasti interpretač
ného umenia svetoborným činom ani veľ
mi významnou kultúrnou udalosťou, je 
to len zdravé a mimoriadne sympatické 
predstavenie. 

Na Slovensku odpočíval klavírny výťah 
Xápoja lásky na paliciach hudobných ar
chívov a prach z neho občas zotrela iba 
ruka speváka, ktorý si vyberal niektorú 
z obľúben)•ch árií, alebo hudobného teo
retika, ktorý sa operou zaoberal Študijne. 
Cistota, ľudovosť, jednoduchosť a meio
dické bohatstvo Donizettiho hudby na váž
kach súčasnosti vysoko prcváži priehlad
nosť a naivnosť deja opery. Divák si u ž 
odvykol na opernom predstavení zatvárať 
oči a opájať sa hudbou a spevom, prúdia
cim z javiska, chce vidieť dobré a zrozu
miteľné divadlo. 

Vekom mierne zhrdzavený dej Nápoja 
lásky obalili rež.isér a výtvarník do nové
ho, nekonvenčného, farbami, vtipom a pes
trosťou hýriaceho obalu. Takejto zásielke 
porozumel adresát-divák, pochopili ju inter
preti. Nekvasil inscenoval operu ako pred
stavenie v Nápoji lásky vys tupujúcich po
stáv dedinskému publiku, ako karnevalovú 
slávnosť. Účinkujúci sólisti, ako aj sbor nad
sadzujú, zveličujú, vedia, že to, čo robia, 
je iba komédia pre pobavenie na javisku 
neviditeľných dedinčanov, ale vážne a s o
chotníckou vervou sa vžívajú do svojich 
úloh. J e to optimizmom kypiaca hýrivá 
komédia - nikdy však nie vul~rárnosť ale
bo nevkus. Podobne je to aj so Sindlerovou 
scénou. Skladá sa z pestrofarebných mi
lých, akoby neumelou rukou vyrob~ných 
kulís, ktoré sa v svojej labilnosti môžu 
každú chvfľu prevrhnúť. Spoza vrchov, nie 
oveľa väčších ako samotní divadelníci váž
ne . a dôstojne vchádza na scénu ,;pluk" 
(ast. 10 chlapov), vedomý si svojej dôleži
tostJ, ale na čele so seržantom Belcorom 
neokrôchaný, neškodný a smiešny. Pestro
f.areb~osť ~ j~s charakterizujú aj Sindlero
ve vllpne stylizované kostýmy. Zásluhou re-

ziséra a výtvarníka dostala vidiecka idyla 
Donizettiho starého Talianska punc zdra
vej ľudoyej komédie. 

Napriek vzdušnosti a ľahkosti celého pred
stavenia, nie sú požiadavky, ktoré režisé
rova koncepcia kladie na účinkujúcich, ľah
ké. V inscenácii niet statických miest, mŕt
Yých bodov, vyžaduje sa maximá;na pohyb
livosť a komedian~tvo. Pritom spev
né party Donizelliho postáv (ako vôbec u 
všetkých Talianov) sú hlasove a technicky 
náročné (dôraz na kantilénu, bohatá kolo
ratúra, vefké hlasové rozpätie najmä v po
stave šarlatána Dulcamaru). Herecká i hla
sová zložka splynuli v solídny celok. 

Výkon Dagmar Rohovej v úlohe vidie
čanky Adiny charakterizuje citové bohat
stvo, vkus vo voľbe výrazových proslried
kov, j emná pastelovú farebnosť bez názna
kov falošného sentimentalizmu. Rohov:\ má 

D. Rohová (Adina) a L. Klimeš (!Vemorino) 
Foto: M. Markus 
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čistú koloratúru a spieva veľmi muzikálne. 
Nemorin o LadislaYa Klimeša je spevácky i 
herecky vydarená kreácia, má v sebe čosi 
veľmi milé a bezprostredné. Nemo žno klásť 
znak rovnosti medzi Nemorina a Vaška z 
Predanej nevesty (jedna z najúspešnejších 
Klimešových úloh), ale Nemorino v Nekva
silovej koncepcii má viac príbuzných čŕt 
s Vaškom. A zdá sa, že postavy takéhoto 
charakteru zatiaľ najviac vyhovujú herec
kému naturelu tohto mladého tenoristu. Ne
morinova romanca z druhého dejstva je re
pertoárovým číslom takmer každého teno
ristu - bola tu teda možnosť porovnávať. 
Klimešov spev nie je ešte po každej strán
ke ideálny (miestami zbytočnými technický
m i kazmi skrýva bohaté rezervy svojho 
kvalitného hlasového fondu), ale už i teraz 
poskytuje divákovi estetický zážitok. V hla
sove náročnej úlohe Dulcamaru predstavil 
sa František Maceška ako dobrý a kultivo
vaný spevák, voči jeho hre nemožno mať 
výhrady, zdá sa však, že domovská prí
slušnosť Macešku-umelca je niekde inde ako 
v komédii (zvlášť v takej, ako ju robili v 
Banskej By11trici) a svoje 1..-vality lepšie u
platní v úlohách iného charakteru, než je 
Dulcamara. Stefan Babjak hral hlučného, 
pozérskeho, ale sympatického ser.lanta Bel
cora. Babjakov hlas sa od prvých začiatkov 
neustále rozvíja do kvality i kvantity. Te
rézia Babjaková, ktorá má vzácny dar he
reckej ncnútenosti a osobného kúzla, uplat
nila tieto prednosti aj pri stvárnení Gianet
ty. Skladateľ je k tej to postave skúpy, ne
dáva jej veľa speváckych príležitostí. Z hry 
sólistov i sboru sálala sviežosť, atmosféra. 
Recenzent mal možnosť vidieť generálku i 
premiéru v jednom obsadení. Niektoré ú
lohy sú obsadené dvojmo. 

Výkon orchestra v tejto inscenácii je o 
poznanie slabší, akoby sa od tohto kolek
tívu a jeho dirigenta právom dalo očaká
vať. Tam, kde sprevádza, mohol by byť 
jemnejší a zvukove skromnejší, v samostat
ných partiách (najmä v predohre) fareb
nejší a hlavne sústredeJ?.ejší. 
Nedo.statočná je kvalita slovenského te..xtu 

opery. Staršie preklady zahraničných lib
riet nemajú, žiaľ, želateľnú úroveň. V Ban
skej Bystrici sa stalo dobrým zvykom, že 
sa podobný te..xt v rámci možností upravo
val. V prípade ~ápoja lásky s menším 
úspechom. Skoda, lebo bystr ickým spevá
kom veľmi dobre rozumieť, čo spievajú. 
Ku kladom inscenácie Nápoja lásky treba 
priradiť i veľmi vkusné výtvarné riešenie 
bulletinu. 

Zuza Marczellová 
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Uspech a neúspech 

KOŠIČANOV 
•••••••••••••••••••• 

Na záver sezóny naštudovali v Státnom 
d ivadle v Košiciach dvojaktovú operu Rug
giera Leoncavalla "Komedianti" a jedno
aktovku P ietra Mascagniho "Sedliacka česť" . 
Dalšie inscenácie mimo pôvodne schválené
ho dramaturgického plánu, ďalší ústupok 
z vytýčenej dramaturgickej línie. Tu sa už 
možno naozaj pozastaviť nad tým, či sa 
vôbec oplatí pripravovať a schvaľovať dra
maturgické plány divadiel, keď ich potom 
operný a baletný súbor rešpektuje sotva 
spolovice a nadriadený orgán ich plnenie 
nevyžaduje. Nie sme azda niekedy aj na 
kultú.rnom poli v zajatí formálnosti ? Toľko 
úvodom zo zásady a teraz k samotnej in
scenácii. 

Od košických inscenácii už tradične oča
kávame najmä po režijnej a výtvarnej 
stránke dobrú úroverí. I tentoraz sme sa 
stretli s dvojicou - režisér Branislav Kriš
ka a výtvarník Ján Hanák, ku ktor)'lll p ri
stupuje v opere " Komedianti" dirigent Bo
ris Velat a v i\Iascagniho ·\Sedliackej cti" 
Roman Ski'epek. Svoju spokojnosť môžeme 
\'Šak tentoraz vyjadriť iba na päťdesiat 
percent. V Lconcavallových "Komediantoch" 
sa podarilo režisérovi i výtvarníkovi vy
l vo riť inscenáciu, ktorá uspokojí n l>Še pred
stavy, vytvorené už v iacnásobným spozna
nim tohto diela. Zásluhu na úspechu má do 
určitej miery aj hudobné naštudovanie i 
kccľ nie v }llnom rozsalm . I tentoraz zo;tal 
veľa dlžný orchester, najmä však skupina 
violončicl a drevených dychových nástro
jov. V interpretovaní "Komediantov " mož
no však povedať, že nebolo vcelku pod 
priemerom výkonov orchestra opery Státne
ho divadla v Košiciach. 

Zvlášť potešiteľná bola spevácka úroveií 
tejto opery. Ak by sme sa mali vyjadrif 
k jednotlivým výkonom v poradí podla 
kvality, museli by sme na prvom mieste 
hovoriť o Nedde - Colombine Lucie Gan
zavej a Caniovi - pajáco"-i Osvalda Bu
gela. Zvlášť L. Ganzová tu našla svoju 
reprezentativnu rolu. Jej hlas dostal jedi
nečnú príležitost vyznieť v plnej nosnosti, 
s účinnou dramatickou intenzitou pri doko
nalom technickom zvládnutí úlohy. Osvald 
Bugel postavil svoju úlohu herecky i spe
vácky na podklade umeleckého naturelu, 

ktorý _ je mu vlastný a stal sa základom 
stvárnenia napríklad už postavy Dona Jo
sého v Bizetovej Carmen. Známu áriu "Smej 
sa, bajazzo", ktorá by možno sama sta
čila zabezpečiť tejto opere úspech, zaspie
val s mimoriadnou účinosťou a s veľkým 
ohlasom u publika. Na približne rovnakej 
úrovni, no podstatne menej presvedčivo 
boli interpretované ostatné tri úlohy Peppe 
- Harlekýn (St. Martiš), Tonio - Ta tdeo 
(A. Hucík) a Silvio (K. Mareček) . 

Dalších "päťdesiat percent" - premiéry 
- jednoaktovka "Sedliacka česť" O<l P ietra 
Mascagniho - nás nijakým spôsobom ne
mohlo uspokojiť. Ani výtvarník ani režisér 
neodovzdali svojmu obecenstvu dobrú insce
náciu, hodnú tohto diela. J\Inohí z nás sú 
iste priateľmi nových nápadov a odvážnosti 
m oderného umenia. No ak je táto Mascag
niho opera výtvarne riešená tak, že v 
strede javiska je posadená akási nie prá
ve vkusná (záhradná) fontána, obklopená 
kockovaným strakatým murivom (azda 
starý amfiteáter?), potom prirodzene tre
ba vyjadriť nespokojnosť. Lebo toto loka
lizovanie deja už samo osebe nie je v zhode 
s myšlienkovým zámerom opery, nehovo
riac o samotnom spôsobe stvárnenia scé
ny. Podobne nepríjemne pôsobí aj režisé
rovo stvárnenie. Najtrápnejsic sú miesta 
orchestrálnej medzihry, s ktorou si režisér 
na javisku vôbec neporadil, a zapojenie 
členov baletu. No i vo viacer)·ch ďaiších 
momentoch si divák musí položi( otázku, 

či výtvarník s rezrserom venovali tejto in
scenácii dostatočnú pozornosť. 

Slabšie (v porovnani s operou Kome
dianti) bolo aj hudobné naštudovanie, no 
najmä príprava sboru a niektorých sólis
tov. Tie prekrásne sborové čísla "Roz
kvitli oranže ... " a " Regina cocli ... " vô
bec nevyzneli pre nedostatočnú výrazovú 
a dokonca aj rytmickú a intonačnú nepri
pravenosť. Zo sólistov možno vyjadriť spo
kojnosť iba s výkonom Oľgy Golovkovej 
v malej roli matky Lucie, M. Hájka (Altio) 
a čiastočne so Santuzou E. Gmucovej . No 
ani Gmucová, podobne ako dvaja ď::~ l šl 
sólisti J. Regec (Turridu) a najmä J. Kriš
ková (Lola), nedosiahla sólis tický priemer 
Leoncavallových Komediantov. Zatiaľ čo v 
prvej opere udržali dobrú úroveň inscená
cie L. Ganzová a O. Bugel, v prípade 
druhej opery nebolo v)Tazncjšicho výkonu. 

Pri súl1rne kladov a nedostatkov mož
no teda hovoriť o tejto premiére opery SD 
v Košiciach naozaj len ako o päťdesiat
percentnom úspechu. Preto by snáď bolo 
dobre zmeniť pri reprízach tohto operné
ho večera poradie, hrať najprv Sedliacku 
česť a vyvrcholiť Leoncavallovými Kome
diantmi, lebo Komedianti zanechajú oveľa 
priaznivejší dojem. Po niektorých úspe
choch i viacerých neúspechoch minulej se
zóny očakávame prvú inscenáciu Beetho
venovho Fidelia v septembri ako nástup 
do novej sezóny 1962/1963. 

Ľubomír Cíiek 

• • • • Spevohra divadla). G. Tajovského 

vstupuje do štvrtej sezóny 
Pomoc, rady, pozornosť a radosť zo vzni

ku novej kultúrnej ustanovizne sprevádzali 
prípravné práce pri vzniku banskobystrickej 
spevohry, slávnostn)· začiatok a prvé úspešné 
otváracie predstavenie Foerstrovej Evy. 
Prvé slávnostné chvíle vystriedali všedné 
dni (ak v umení termín všedný der'í vôbec 
obstojí), nastalo obdobie úpornej snahy o 
"\')'tvorenie kvalitných inscenácií, dobrého 
operného súboru. boj o získanie čo najšir
šieho okruhu publika, prevádzkové, organi
začné a iné starosti. Neobviňujeme našu 
kultúrnu verejnosť ani zainteresovaných z 
vlaňajšieho postoj a k ďalšiemu vývoju 

tohto telesa, ale zaslúžilo by si viac po
zornosti, než sa mu preukazovala. 

V)·sledkom troch rokov práce súboru je 
niekoľko úspešných inscenácií, pri hodnote
ní ktorých už nebolo treba prejavovať zho
vievavosť a miernej šie kritériá, ktorými sa 
zvyčajne oceňuje práca začiatočníka. Z ú
spechov bystr ickej spevohry spomer'íme as
pori predstave.nia Evy, Traviaty, Onegina, 
Predanej nevesty, Rigoleta a Netopiera. 
Vedenie divadla zostavilo dramaturgický 
plán prvých rokov s prihliadnutím na in
terpretačné možnosti súboru, na oboznáme
nie banskobystrického obecenstva i divákov 
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Stredoslovenského kra ja s najznámejš~mi 
dielami opernej literatúry. Pôvodné diela 
slovenskej hudobnodramatickej t:vorby .sa na 
javisko nedostali nie pre nezáuJem divadla 
0 domácu tvorbu, ale jednoducho z toho 
dôvodu že nebolo čo hrať. Spevohra ~ 
Banskej Bystrici si zatiaľ nemôže. dovoliť 
to čo jej sesterské scény v Brat1slav.e ~ 
K~šiciach. Tieto s väčším aparátom UVI~dh 
reprezentačné diela slovenských opernych 
6kladateľov. Slovenskú tvorbu zastupovala 
iha Dusíkova opereta Hmči~rs~y bál. ~o 
súčasnej svetovej tvorby uv1e~h Pr~~ofle
vov balet P etrík a vlk, z českeJ V. o.str?kovu 
Snehulienku a Pauerovu operu Sbmák tá
radio. Za tri roky je to málo. 

Súbor je mladý. Priemerná v?ková Iu:n
nica jeho členov je nízka. S výrumkou .ru~: 
koľkých skúsených členov . súboru, n~stup1li 
sem väčšinou mladí členov1a, ktor1 este do
nedávna boli poslucháčmi našich hudobných 
ústavov. Sólisti, sbor a balet ~ú schopní 
vyvijať sa. Orchester, s obsaden~m kt?ré~o 
sú ešte stäle problémy, podal vybomy vy
kon už na premiére Foerstrovej ope~y Eva. 
Spevoherný súbor pracuj~ v podime~ka~h 
pre výkonného umelca rue prave naJideal
nejších. Casto sa spomínaj_ú ~':oblémy, a 
ťažkosti vidieckych zájazdovych c1nohernych 
súborov. Nimi je poznačená i ~r~ca _?per: 
ného kolektívu v Banskej BystriCI. N1e su 
to iba časté a vyčerpávajúce zájazdy P~ 
Stredoslovenskom kraji, ale ?dJ?ad~ .t~ a~ 
kontakt s inými kultúrn~rm lnŠtitu.Cia~ 
(rozhlas. televizia, zväčša 1 ko~ce~t':le. ??· 
dium). Spolupráca so spomínanym1 msUt~
ciami neznamená iba finančný efekt - moz
nosť vedľajš ieh o zárobku, .a~e hlavne ?bo
hatenie umeleckej osobnosti 1nterpreta, Jeh? 
odborného rastu. Co môže poskytnúť rh
vadlo umelcom ako protinällradu? P redo
všetkým kvalitné inscen~c~e, z ktorý<:_!! , sa 
pod vedením dobrého dir1genta a rez1se:n 
možno veľa naučiť. Doteraz malo vedeme 
divadl!l šťastnú ruku pri zverovaní jcdn~~
livých inscenácií domáci":' umelcom ~~e~I: 
sér Rei! dirigent Kende) 1 hosťom (rezJsen 
Kriška, 'H ájek, Vežník, Ne~vasil) . ~zrušujú
cou a vďačnou úlohou Je neustaly stY:k 
s novým divákom, jeho postupné zí~kavan•.e 
pre dobré umenie. Návštevnosť ~ednot!l· 
vých predstavení je pomerne .slušna, záv1si 
od obľúbenosti toho-ktorého dtela, no hlav
ne od inscenačného prístupu k jednotlivým 
operám. 

Sezóna 1962/63 podľa doterajších plánov 
bude znamenať v živote súboru, v jeho ume
leckej orientácii i v repertoárovej. poli~e 
niečo nového. Je to obral k umenm násho 
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Druhá 
Tohoročný bratislavský hudobný f.esti

val (s v)rnimkou prvej štvrtiny - zaslu
hou zalrraničn)'ch hostí Chan esa !\!<~:eke
rasa a Belly Davidovi~ovej) ne~mrue~ol 
veľa zaujímavého. Bol 1h~ pokracovan~ 
klesajúcej úrovne, na ~~oru sa sklzlo (co 
sa i dosť pomerne kr1llzovalo) v posled
ných rokoch. Tak napr. celý ~udol;mý 
svet oslavoval v júni 80. narodemny Jed
ného z najväčších skladateľov nášho sto: 
ročia stojaceho pri základoch moderneJ 
hudb'y, Igora Stravinského, . no po P,~elo
žení pôvodne programovaneJ "~v!ldby .sa 
nikto z domácich dirigentov Čl zahraruč
ných hostí neodvážil al~bo nepokiadal .za 
potrebné včleniť do svoJ.hO ~ro_gra~u rue
ktoré z jeho diel. (V teJtO su~1slosu treba 
vysoko vyzdvihnúť dramatu,_rgm konc~rt?v 
i náplií učebných plánov VS:\'IU,. kt~ra Je
diná usporiadala pri tejto prí!ež1to~ll kon
cert.) Je síce fakt, že predvadzan1e St~a
vinského skladieb je spojené so zvýše~yrn 
úsilím v obstarávaní notového mater1álu 
a so zväčšením počtu i koncentrácie pri 
skúškach no rozhodne je neúčasť Stra
vinského' diela nn tohoročnej Bratislavskej 
jari neospravedlniteľným j~vom. . 

Zhodou okolnosti odpadh v druheJ po
lovici festivalu 2 na jzaujímavejšie a naj
príťažlivejšie programy (Chicagský sl~či
kový orchester a recital Sviatoslava Ric~
tera), takže ostatné ~o~certy (~da s vy
nimkou prvého) mah co do naplne ľro
gramu temer charakter cyklu "Od val_ci~a 
po symfóniu" (3 Beetho.~eno~e s~fo_rue, 
Dvoi'ákov Karne,·al a \ 10loncelovy kon-
cert). , • 

Je pravcJa, že naš~ nároky na urove1~ 
Slovenskej filharmóme z ro~m _na ~ok 
stúpajú, treba si v_šak .u~redom1_ť, ze s 

1
t'fiD 

zárove!• rastie pocet JeJ vystupení. zaslu
hou dovršovania kultúrnej revolúCie a s 

storočia, k tvorbe domácich i zahraničných 
súčasníkov. , 

Najvýznamnejšou .udalosťou ~udc svetova 
premiéra CikkeroveJ opery ú_zerník, ktorá 
pod názvom Tiene dlho odpocival.a v .skla
dateľovej pracovni a čalwla svoJhO IDte; 
preta. Po dohode ~o skia~<~:teľo~ ~vedie 
spevohra v Bans~~J B_Ystrl~l Úzerníka v 
prepracovanej verz•~· .Nastud?Je ho brnenský 
režisér Vežník a dmgent Jan Kende a. h. 

polovica BRATISLAVSKEJ JARI 
ňou súvisiacej decentralizácie hudobného 
života (účasť na iných hudobných festiva
loch a najmä v kúpeľných mestách). Roz
hodne by sa vsak bolo žiadalo prinajmenej 
aspoň pokračovať v ceste, na ktorú nastú
pila programová línia na začiatku festi
valu, pripadne sa malo niektoré vystúpe
nie SF nahradiť účasťou iného hosťujúce
ho menšieho či väčšieho ensemblu, čim by 
sa bratislavský orchester odbremenil. 

Pomerne dosť nekonvenčne bol zostavený 
koncert v diioch 31. mája a 1. júna, kde 
pod taktovkou Ľ.udovita Rajtera odznela 
II. - Mierová symfónia od nedávno zo
snulého českého skladateľa Zdeňka Fol
prechta. Je lo dielo, ktoré dokumentuje 
predovšetkým pokrokové zameranie svoj
ho tvorcu v dobe (vznikla v r. 1947), keď 
mnohým ešte nebolo jasné, akým sme
rom majú ísť, kam sn prikloniť. Ináč je 
to však skladba zakotvená v tradícii, dosť 
kompromisne a netvorivo používajúca vý
boje hudby najmä neskororomantickej e
pochy a zároveň i doklad nie práve naj
originálnejšej a najvynaliezavejšej inven
'cie svojho tvorcu. 

Duchaplnosť, precíznosť, elegancia a u
meiech.-ý intelekt Ľ.. Rajtera získali zaslú
žený úspech predvedením symfonickej 
básne op. 40 "Zívol hrdinu" od Hicharda 
Straussa. Orchester SF vypäl sa v druhej 
polovici programu k pozoruhodnému vý
komt. Vo farbami hýriacej Straussovej 
partitúre vedeli sn hráči ako sólisti i ako 
celok podri adiť dirigentovej koncepcii, pri
čom nič nestratili zo svojej reprodukčnej 
tváre. Rajter vďaka svojmu intelektu do
siahol v symfonickej básni mocný účinok 
ani nie tak dynamick)rrni prostriedkami, 
ku ktorým Straussova partitúra priam nú
ti, ale predovšetkým postrehnutím vnú
torných stavebných zákonitostí. Na úspeš-

J edným z ďalších titulov v dramaturgickom 
pláne spevohry j e baletný večer na ktorom 
uvedú Baladu o námorníkovi Zdei'\ka Križ
ka a dosiaľ ešte presne neurcené . ďalšie die
lo. Svetová operná tvorba je zastúpená Bi
zetovou Carmen, ktorú naštudujú v altovej 
i sopránovej alternácii. Toto sú zatiaľ pev
né tituly dramaturgického plánu na sezónu 
1962/63. Uvažuje sa ešte o zaradení Burg
burdovej hudobnej komédie 01u'íostroj. 

nom predvedení symfonickej básne sa po
dieľal i koncertný majster Vojtech Gabriel 
preciteným zvládnutínl náročného husľo
vého sóla. 
Určitým oživením stereotypnosti progra

mov bolo uvedenie Koncertu pre organ 
a orchester F dur českého predklasického 
komponistu Františka Xavera Brixiho v 
interpretácii popredného slovenského orga
nistu Ferdinanda Klindu. Klinda je ty
pom inteligentného muzikanta, ktorý si 
vopred racionálne rozvrhuje svoju kon
cepciu, detaily dôkladne prepracuje a tech
nické problémy prelúska. Pri repro
dukcii pohybuje sa tento organista na 
bezpečnej rytmickej základni i pri súhre 
s orchestrom napriek tomu, že mecha
nické vlastnosti kráľovského nástroja za
príčii1ujú dosť značné oneskorovanie vý
sledného zvuku. IGindov naturel - kla
sická miernosť, vyrovnanosť, distingvova
nosť, no so zatajovaným vnútorným po
hybom, podčiarkujúcim barokovú architek
toniku koncertu - vystúpil markantne prá
ve pri interpelácii Brixiho. 

Aj v Brixim sa Rajter osvedčil ako vzác
ny typ dirigenta, ktorý i popri rešpektovaní 
vlastného názoru na orchestrúlny sprievod vie 
kedykoľvek a okamžite zareagovať na men
šie odchýlky u só listu, ktoré sú samozrej
mosťou u každého tvm·ivého umelca, a ním 
F. Klin du rozhodne je. 
Rumun.~hý diri~ent na Bratislm>shei jari 
Hudobný riaditeľ bukurešťského rozhla

su a televízie Iosif Conta nás i napriek 
svojmu veku ('1924) oprávi'íuje hodnotiť bo 
ako zrelého umelca, stojaceho ak nie priam 
v zenite, tak aspoň blízko vrcholu svojich 
reprodukčných možností. 

Z jeho vystúpenia na Bratislavskej jari 
(7. ·a 8. júna) sme mali dojem, že hosť v 
cudzom prostredí nebol celkom v svojej 

Služba novému, umelecky hodnotné
mu, čo vytvorili skladateľské generac•e 
našej doby, je vážnym a ušľachtilým po
slaním každého výkonného umelca. Spevo
hra Divadla J. G. Tajovského sa svojím 
zaujímavým dramaturgickým plánom na 
štvrtú sezónu a jeho umeleckou realizáciou 
zaradí medzi interpretov a propagátorov hu
dobnodramatickej tvorby súčasnosti. 

Zuza Marczellová 
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koži. Contovo podanie napriek ' zrejmému 
temperamentu svojho druhu, muzikalite a 
energickému gestu nezanechalo (porovnáva
júc úroveň programových skladieb) jedno
značný dojem. 

l\·Iiestami, napr. v Beethovenovej Osudo.
vej symfónii, akoby v snahe po nevybo
čení z princípu vyrovnanosti klasického slo
hu bol natoľko potlačil svoju osobnosť do 
pozadia, až mu vyšla šedá, jednotvárna 
neživotná koncepcia s nedostatočne odlíše
nými kontrastmi a s gradáciami, prinášajú
cimi poslucháčovi pomerne málo napätia. 
O koncepcii Beethovena nemá Conta ešte 
definitívnu predstavu a treba nám iba dú
fať, že jeho vývoj nie je ukončený a bude 
smerovať od pomernej jednoduchosti výra
zov),ch prostriedkov, ku ktor)rm má rumun
ský dirigent zrejme sklony, k bohatšie 
odstupl'íovanej stavbe. 

Sympatickejší dojem zanechal Conta u 
divákov predvedením úvodnej 3. orchestrál
nej suity svojho krajana Iona Dumitresca. 
Temperamentnému naturelu a muzikantskej 
verve dirigenta poskytovalo toto dielo svo
jimi markantnými ľudovými tanečnými ryt
mami v iac možností pre "vyžitie sa"; 
aj lyrické partie zvládol orchester komorne 
a pomerne dosť vybrúsene. 

Mladá sovietska umelkyňa Nina Beljina 
- laureátka Druhej medzinárodnej súťaže 
Georgea Enesca, predniesla málo známy 
Koncert pre husie a orchester d mol, op. 47 
od fínskeho skladateľa Jeana Sibélia. Je to 
dielo ušľachtilé, vyžarujúce čaro a krásu 
rozľahlej severskej vlasti, jej uspokojujúcu 
vyrovnanosť. no svojím romantickým ná
d ychom (vzhľadom na dobu svojho vzniku 
1905} predsa len trochu prikonzervativne, 
i keď niektoré št)·lové znaky autora nie sú 
bez osobitnosti a individuálnosti. 

Ako všetci kolegovia a krajania, i Beljina 
disponuje obdivuhodnou technikou - prav
da, v hraniciach žensk)-ch možností. Jej po
danie nie je ani trochu násilné, je žen
sky nežné, až cudné, no dynamika je v 
svojom rozpätí pekne diferencovaná a 
stavba hudobnej klenby je plynulá a po
merne bohato odstupňovaná, takže jej ume
nie zanechalo u poslucháča imponujúci a 
presvedčivý dojem. 

Rumunský dirigent sprevádzal sólistku 
spoľahlivo, rešpektoval jej chápanie skladby 
a aj v pomere zvuku sóla a tutti dosiahol 
zväčša vyrovnanú ryváženosť. 
Vďačné obecenstvo si od umelkyne vy

nútilo prídavok rozľahlej - v porovnaní 
s Malininom viac žensky a jemnejšie chá-
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panej , no nie bez napätia vybudovanej Ba
chovej Chiaconny. 

Koncert Zdeňka Bílka 
V cykle abonentných koncertov sme po 

prvý raz v sezóne privítali na pódiu SF 
v rámci Bratislavskej jari 14. a 15. júna 
dirigenta Zdeňka Bílka. Skoda, že tento 
umelec nemal dostatočný počet skúšok, čo 
do značnej miery determinovalo aj zloženie 
programu (repríza Beethovenovej VII. sym
fónie z koncertného cyklu pre pracujúcich). 

Po dlhšom čase, čo sme ho nepočuli, 
Bílek vyrástol, dozrel, stal sa ešte hlba
vejším, uzavrenejším a do seba ponorenej
ším. Bohatstvo jeho fantázie vystúpilo na 
tomto koncerte do popredia iba na tých 
miestach, kde nemal starosti s technický
mi problémami a so súhrou. V partiách, 
ktoré zvládol orchester suverénne, dokázal 
dirigent skvele demonštrovať svoju osobit
nú interpretačnú invenciu. Tak podal or
chester SF vo vynikajúcom tvare DvoFá
kovu predohru "Karneval" a finále Bee
thovenovej VII. symfónie. Bolo tu priam 
cítiť, že naturel dirigenta nemá zábran, že 
pred poslucháčom sa s vervou, hlbkou a 
úprimnosťou rozvíja realistický hudobn)· ob
raz, plný bujného veselia. Oproti rýdzej 
tvorivej spontánnosti bolo však v prvých 
troch častiach Beethovena cítiť určitú stiah
nutosť, opatrnosť dirigenta, čím zrejme tr
pela i výrazová oblasť popri technickej 
nedotiahnutosti a pomerne malej zvukovej 
nevyrovnanosti jednotlivých nástrojových 
skupín, zjavne zapríčinenej "neuležaním" 
skladieb. 

Violončelový virtuóz Erling Blondal 
Bengtsson z Dánska vystúpil so SF na tom
to koncerte ako sólista Dvoŕákovo Koncer
tu h mol, op. 104. Umelec sa bratislavskej 
verejnosti predstavil ako typ, ktorý v snahe 
po čo najväčšej výrazovej presvedčivosti 
sem-tam niečo preexponuje, nedotiahne a 
určitý detail mu unikne. Jeho mohutné, 
silné prsty s priam medveďou dravosťou, 
až ťažkopádnosťou prekonávajú technicky 
vypäté miesta. Bengtsson je typ emocionál
ny, osobitý, ktorému pri hre akoby šlo 
skôr o subjektívne prežitie a vyžitie sa ako 
o objektívne, presvedčivé poňatie, bez o
hľadu na estetičnosť vonkajšieho prejavu 
(držanie tela, grimasy a pod.). Jeho dyna-

Bratislavský komorný .~pevácky súbor 
pod vedením Antona Krištofa vystúpil 
v rámci letného koncertného cyklu ~ ..... 
Iibresse u Cen•eného ralw v Bratislave 

Foto : Smotlák 



mická stupnica inklinuje skôr ku kompakt
nejšiemu výrazu, takže k naj silnejším strán
kam jeho trochu afektovaného m uzikant
ského n atureiu patrili dramatické partie a 
dynamické vrcholy. V lyrických úsekoch 
strácal jeho výraz tú presvedčivosť, ktorú 
tak nástojčivo demonštroval v kontrastných 
hutnejších miestach. 

Záverečý koncert festivalu 
Séfdirigent Drážďanskej filharmónie pro

fesor Heinz Bongnrtz vystúpil nn záver· 
Bratislavskej jari 21. a 22. júna so SF, 
k torá popri tradičnej IX. Beethovenovej 
symfónii predviedla úvodom aj symfonickú 
tryznu "Pamätník Lidiciam" od Bohuslava 
Martinu, programovanú na pamiatku 20. 
výročia lid ickej tragédie. 

Bongartz je našej verejnosti dobre známy 
už z predchádzajúcich vystúpení ako skú
sený dirigent, hlbavý lyrik a svojrázny ar
chitekt pomaly plynúcich širokých úsekov. 

Táto stránka Bongartzovho naturelu našla 
vhodné pole pri vykreslení tragickej, po
chmúrnej atmosféry hudobnej reči Bohu
slava 1\Iartinú. 

V koncepcii Beethovenovej Deviatej ne
ubránili sme sa dojmu akejsi únavy diri
genta. Mnohé úseky, hoci tradične vybudo
vané. nevyhli sa akémusi ochabnutiu napä
tia hudobného prúdu a hutnosti prejavu. 
Beethovenov štýl kladie na interpretov všet
k)·eh hudobných žánrov azda najvyššie po
žiadavky, no nie každému sa podarí zvlád
nuť ich. 

Po stavebnej stránke najuspokojivejšie a 
muzikantsky najplnokrvnejšie stvárnil diri
gent pomerne najstručnejšiu II. časť -
Scherzo. 

Stalo sa už zaužívaným zvykom pozý
vať na záverečnú časť hosti - sólistov 
prinajmenej z Prahy, no ako vždy, aj ten
toraz sa zloženie kvarteta v p oslednej chví
li zmenilo, čo sa, pochopiteľne, odrazilo i 
v pomerncj nevyrovnanosti jednotlivých só
lových hlasov, v neistej súhre a z toho 
vyplývajúceho dosť trápneho zrýchľovania 
tempa. 

Ako jednotlivci majú sólisti (Alena Mi
ková, Ivana Mixová, zasl. umelec Ivo Zí
dek a Dalibor Jedlička) krásne hlasy, no 
v súhre to neraz škrípalo, takže divák bol 
rád, keď sólisti skonči ii 5voj part bez toho, 
že by sa celkom rozišli. 

Táto nervozita a zrýchľovanie, zavinené 
sólistami, rozbilo i koncepciu poslednej 
časti , k torú Bongartz chápal slávnostnejšie, 
a teda i pomalšie. Okrem toho speváci 
!meď od svojho nástupu prejavili diame
trálne odlišný názor na tempo, takže výsle
dok bol vine ako neuspokojivý. 
Spoluúčinkujúci Spevácky sbor Slovenskej 

fii·harmónie, ktorý vystúpil v rámci 15. vý
ročia svojho trvania, bol ako v.ldy zásluhou 
starostlivého a precizneho vedenia svojho 
sbormajstra J. M. Dobrodinského skvele pri
pravený a pohotove sa prispôsobil Bon
gartzovmu ponimaniu partitúry. 

VLADO CIZIK 

K-šesťdesiatke Michala Vileca 
Vo vyvmc osobnosti tvorivého umelca a 

obzvlášť hudobného umelca sa často stáva, 
že v prípade m nohostranného nadania (za
loženia) sa rovnomerne vyvíja tvorivá zlož
ka so schopnosťami a dispozíciami pre u
menie interpretačné. Toto sa naplno preja
vovalo aj pri uplatr'\ovaní mnohostranného 
hudobného talentu dnl"~ už šesťdesiatnika
sk;adateľn. klaviristu, d irigenta a pedagóga 
i\'lichnla Vileca. 

i\lichal Vilec sa narodil 6. augusta 1902 
v Bardejovskej Novej Vsi. V rokoch štúdia 
na gymnáziu v Prešove navštevoval aj ta
mojšiu hudobnú školu, kde mu bol učiteľom 
klavírnej hry významný slovenský sklada-

E. Gmucová ISantu::::a) a J. Regec 
<111111 ITurridu) v košichej inscenácii Sedliac-

kej cti Foto: M. Vajdová 

teľ a pedagóg Mikuláš Moyzes. V rokoch 
1921- 1924. študoval hru na klavír (u prof. 
St. Thomána}, dirigcnstvo (u prof. J . 
Abrányiho) a súčasne skladbu, a to najprv 
v triede Lea Weinera, potom u Zoltána 
Kodálya, ktorého osobnosť i skladateľské 
dielo najviac zaujalo mladého adepta kom-
pozície. _ 

V rokoch 1925-1933 sa Vilec venoval 
prevažne dirigentskej činnosti a vystriedal 
niekoľko pôsobísk (Litomél'ice, Budišín, Vie
denské Nové Mesto, Stýrsky Hradec) a r. 
1933 zakotvil natrvalo ako učiteľ, neskoršie 
riaditeľ Hudobnej školy v Prešove, kde pô
sobil až do oslobodenia r. 194.5. 

V Prešove ako učiteľ klavírnej hry a te
órie, v spolupráci s Mikulášom Moyzesom 
uvažoval o m ožnostiach, ako zlepšiť a uľah
čiť žiakom hru a sprístupňovať im tiež náu-
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1m o harmónii. čo napokon viedlo k spoloč
nému vydaniu Klavírnej školy a školy har
mónie. No Vilec sa nijako neuspokojoval 
s pedagogickou prácou na škole, ale v spo
lupráci s vtedajším riaditeľom J. Brabcom 
a ostatn)'111Í členmi učiteľského sboru sa 
-zapojil do rozvíjania koncertného života Pre
šova i širokého okolia ako koncertný ume
lec-klavirista a dirigent a teda už v pomerne 
ťažkých sociálnych a kultúrnych podmien
kach kapitalizmu cieľavedome prispieval k 
d"V-íhaniu hudobnej kultúry ľudu Východo
slovenského kraja. Popri tom sa Vilec čoraz 
viacej venoval aj kompozícii. Z tohto ob
dobia uveďme aspotí jeho Violončelovú so
nátu, Fantáziu pre husle a klavír, Sonatínu 
pre husle a klavir, cyklus Päť skladieb pre 
klavír a piesne, ktoré vyvierajú z intonácii 
východoslovenskej ľudovej piesne a hudby. 
Realizmus a opravdivé komorné cítenie Vi
lecovo zračí sa aj v jeho Malej serenáde 
pre husle a klavír, v Romanci pre husle a 
klavír, v Sonatíne pre hoboj a klavír, v So
náte pre klavír a i. 

Významným úsekom umeleckej, organi
začnej a priam budovateľskej práce je aj 
Vilecovo obdobie činnosti v košickom roz
hlase (1945-1955). V spolupráci so sklada
teľom D. Kardošom pôsobil tu sprvu ako 
hudobný referent, potom ako šéf hudobného 
odboru a napokon ako dirigent. Tak vzni
kajú aj Vilecove znamenité úpravy piesni 
pre fudový súbor rozhlasu (Päť piesni od 
Vinného, Piesne od Torysy, Východoslo
venské piesne pre sóla, sbor a orchester 
Zdiarska ozvena, Tri važecké piesne), ďale] 
päť scénick)•ch hudieb k rozhlasovým hrám, 
Romanca pre husle a orchester a viaceré 
sbory. 

Korunou Vilecovej pedagogickej činnosti 
a tvorivého dozrievania j eho skladateľského 
potenciálu je obdobie jeho pôsobenia ako 
riaditeľa konzervatória v Bratislave (1955-
1962). __ V _novom prostredí a v zodpovednej 
funkc11 VIIec musel narážať často na nepre
konateľné prekážky: bolo treba predovšet
kým zabezpečovať vonkajšie materiálne pod
mienky holej existencie školy, ktorá nemala 
ani vlastnú budovu a potrebné internáty a 
v zauJme zdravého ideovo-umeleckého roz
voja ústavu prichodilo sa mu často vyrov
návať ešte aj s nezdravými a škodlivými 
~ás!c?ka~ neusmerňovan~ho pedagogického 
mdi~·tdu~!tzmu. Trvalo to tstý čas, kým čle
noVIa ucrteľského sboru postrehli, že Vilcc 
ako skúsený pedagóg, koncertný umelec a 
európsky orientovaný, moderne vyzbrojený 
skladateľ považuje citový hudobný zážitok 
za prvotný a metódu - techniku hry - za 
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·druhotnú. Technika má slúžiť hudbe, umož
r"tovať prejav hudobného citu, pričom Vilec 
tu vychádza zo zdravého muzikantského 
názoru, že opravdivý umelec ovláda techni
ku v celom rozsahu. Každý spôsob hry -
treba poznať všetky metódy - má svoje 
opodstatnenie, ak je uplatňovaný na správ
nom mieste a ak slúži hudobno-umeleckému 
prejavu. Technické majstrovstvo je pod
mienkou hry, no vždy podlieha vyšším u
meleckým kritériám. Vilec sa stavia tiež 
proti akémukoľvek prejavu dogmatizmu v 
hudbe; je proti tomu, aby sa videla pod
stata hudobného štúdia v pestovani údero
vých detailov a pri tom sa zanedbával sa
motný rozvoj hudobného citu. 

Hoci jubilant väčšinu rokov svojho pôso
benia na hudobných učilištiach venoval vy
učovaniu klavírnej hry, jednako inklinoval 
viac k vyučovaniu hudobnej teórie, harmó
nie a kompozície. Treba preto len ľutovať, 
že dosiaľ zostáva v rukopise jeho dielo 
"Náuka o harmónii", ktorá svojou moder
nou koncepciou (náuka o harmónii nesmie 
strácať kontakt so živým umením a nemá 
sa degradovať na samoúčelné teoretizovanie, 
ani na mechanickú drezúru) by mohla zna
menať istý prelom v doterajších metódach 
vyučovania harmónie. Vilec tu dôsledne žia
da. aby praktické príklady a úlohy mali 
živú hudobnú náplň, aby vskutku pestovali 
i vypestovali, teda neubíjali žiakovu hu
dobnú predstavivosť a obrazotvornosť. Rov
nako v metodike sa má dôsledne vychádzať 
zo živej hudby, t. j. preberajú sa najprv 
útvary a zjavy jednoduché a len postupne 
aj zložitejšie. (Pozri Vilecov článok "Myš
lienky okolo náuky o harmónii", Hudebni 
rozhledy, V/1952, str. 28-29.) 

Z bratislavského obdobia Vileeovej tvo
rivej činnosti vystupuje do popredia najmä 
jeho skladateľský rozlet. Z jeho tvorby tre
ba uviesť Divertimento pre sláčikový Ol'

chester, husle a klavír pre 4 ruky (1956-
1957), ktoré hoci pôvodne koncipoval pre 
potreby konzervatoriálneho orchestra, pre
zrádza dôkladnú znalosť slovenských ľudo
vých intonácií, pričom skladba naskrz za
chováva punc umeleckého diela. Symfonic
kou básňou "Preludio eroico", ktorá vznikla 
k 15. výročiu Slovenského národného po
vstania (1959) skladateľ dokumentoval hl
boký vzťah k najvýznamnejšej epoche slo
venskej histórie. Za vrcholné skladby z 
posledného Vilecovho tvorivého obdobia 
možno považovať Trio pre husle, violončelo 
a klavír (1960), cyklus piesni "Vysoké letné 
nehe" pre stredný hlas a klavír na slová 
Pavla Horova (1961) a "Sláčikové kvarteto" 

• 

• 

(1962), s ktor)'111Í sa bude môcť oboznámiť 
široká verejnosť v rámci Vilecových jubilej
ných koncertov. Niektoré zasa odznejú na 
chystanej Prehliadke novej slovenskej tvor
by, ktorú usporiada Sväz slovensk),ch skla
dateľ ov v jeseni t. r. 

Vilecove "Tri nokturná" pre miešaný sbor 
il capella z r . 1961 (i. Augustová nočná mu
zika, 2. Zatíchol dom, 3. Tichá noc nad 
morom) pojal do svojho repertoáru Miešaný 
sbor Slovenskej filharmónie. Svojím komor
ným až intímnym charakterom, podmienené 
už samotnou literárnou predlohou, vynikajú 
bohatosťou invencie a impresionistickými 
farbami. Vilecove harmonické prostriedky a 
jeho zvlášť jemný cit pre sborovú faktúru 

vyvolávajú v poslucháčovi neobyčajne lyric
kú, priam poetickú náladu. 

Pôvodná slovenská pedagogická tvorba, 
najmä inštruktívne skladby pre najmenších 
muzikantov, sú nášmu jubilantovi vecou srd
ca. Uveďme tu aspoň na ukážku jeho sklad
by pre dvoje husle a klavír "Zahrajme si" 
a cyklus skladieb pre dychové nástroje a 
klavír ,Letné zápisky", ktoré treba žiakom 
sprístupniť na širokej základni už pre ich 
7Alkotvenie v slovenskej ľudovej hudobnosti 
a pre ich vysokú umeleckú úroveň. 

Majstrovi Vilecovi všetci úprimne želáme 
predovšetkým skoré a úplné vyzdravenie a 
ešte veľa tvorivých úspechov. 

Jo:e/ Samko 

Traja jubilanti .konzervatória ) 
---

Koncom školského roku slávili traja z na
šich učiteľov sláčikového odboru konzerva
tória významné životné jubileum. Profesori 
Gustáv Večerný, Jaroslav Kulíček a Ján 
Pragant, stojaci na vrchole svojej pedagogic
kej a umeleckej činnosti, dožili sa svojej 
päťdesiatky. 

Gustáv Večerný narodil sa 3. apríla 1912 
v Nadliciach (okres Topoľčany) . Ako šesť
ročný sa začal učiť hre na husliach. Absol
voval v Prahe vojenskú hudobnú školu ro
ku 1929 a roku 1937 dokončil konzervato
riálne štúdium violončelovej hry u profesora 
Tomáša Svobodu. Po absolutóriu pôsobil v 
bratislavských telesách. Zastával väčšinou 
funkciu koncertného majstra. Ako sólista vy
stupoval v rámci rôznych koncertných po
dujati v Bratislave i na vidieku, v Brne a 
v Ostrave s rôznymi dielami vlastného re
pertoáru. 

Umelecké skúsenosti plodne aplikuje pri 
vyučovani nástrojovej hry, ktorú začal v 
roku 1949. V roku 1956 stal sa pedagógom 
konzervatória v Bratislave. Okrem toho pô
sobil ako lektor hry na violončelo na Vy
sokej škole pedagogickej. Učiteľská činnosť, 
ktorú vykonával s neobyčajnou svedomitos
ťou a oddanosťou, priniesla svoje plody. 
Pripravil poslucháčov na ďalšie štúdium na 
Al\IU (Sochmann) a VSMU (Fazekaš). 

Jaroslav Kulíček (narodený 3. 6. 1912), 
syn Jaroslava Kulíčka, dlhoročného člena 
Slovenskej filharmónie, koncertného majstra 
SND a profesora husľovej hry na Mestskej 
hudobnej škole v Bratislave. 

Otcom pripravený odchádzal do Prahy, 
kde študoval v rokoch 1925- 1932 u prof. 
Baštáľa na konzervatóriu. Už počas svo
jich štúdií vystupoval ako sólista a ako 
komorný hráč. Po niekolkoročnom pobyte 
v Prahe sa vrátil do Bratislavy, kde pôso
bil v rozhlasovom orchestri a v orchestri 
ND. Pedagogickej činnosti sa venoval popri 
činnosti v orchestri. Ai v roku 1948 bol 
ustanovený za profesora husľovej hry na 
SLátnom konzervatóriu v Bratislave. Od tých 
čias sa venuje skoro výhradne pedagogickej 
činnosti. Podarilo sa mu vychovať viace
rých úspešných absolventov. 

Ján Pragant (narodený 10. 7. 1912 v 
Bratislave) pochádza z hudobnickej rodiny. 
Studoval na Hudobnej a dramatickej aka
démii v Bratislave ako žiak Norberta Ku
háta. Po absolutóriu zapísal sa na Majstrov
skú školu v Prahe, kde študoval u K. Hoff
manna. Súčasne vstúpil do Cs. rozhlasu, kde 
pôsobil od roku 1931 a štyri roky zastával 
funkciu koncertného majstra. Okrem ume
leckej činnosti v orchestri sa venoval aj ko
mornej hudbe; bol členom Bratislavského 
komorného združenia (Gašparek, Pragaut, 
Wagner, Polák, Karin), zakladal s F. Babuš
kom komorný orchester. 

Po založení SF pôsobí ako jej externý 
člen. Pedagogickú činosť začal n a Mestskej 
hudobnej škole. V roku 1956 bol menovan)' 
za učiteľa hry z listu, potom za učiteľa 
komornej hry na konzervatóriu. Ako učiteľ 
komornej hry dosiahol Pragant pekné vý
sledky. Ján Albrecht 
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jubileum jaroslava KRičKY 
•••••••••••••• •••••• 

27. srpna 1962 se dožil osmdesáti let za
sloužilý umelec Jaroslav Ivička. Oslavíme 
jeho osmdesátku, vzpomeneme ho nekolika 
relacemi v Ceskoslovcnském rozhlase, na
plšeme nekolik oslavných článkú - a dost? 
Je správné vzpomínat zásluh umelcú vetši
nou jen pi'íležitostne a pfi jubilejích ? Kľič
ka jistč nepatrí k autorum, ktei·í se hrají 
jen pfi jubilejnlch výročích, ale rozhodne 
mu náleží častejší a dústojnejší zastoupení 
v poľadech našeho rozhlasu a našich hu
dcbních institucf a sdružení. Je to dnes ne
jen klasik českého humoru v hudbe, nýbrž 
klasik české hudby, který v dobe posme
tanovské a podvoi'ákovské si vydobyl své 
místo vedie Nováka, Suka, Foerstra, Ja
náčka, Ostrčila a Jeremiáše zároveň s Vo
múčkou, Karlem a Vycpálkem. Ki'ička byl 
jmenován zasloužilým umi!lcem, protože je
ho hudba je nejen početná mnohými opu
sovými čísly a druhy skladeb, nýbrž proto, 
že j eho huclba žije mezi naším !idem a žila 
by ješte vice, kdyby byia časteji hrána, jak 
jí právem náleží. 
· Vážime si ho jako človeka i umelec. Ne

pretvaroval se, zustal i pri svém stái'í klu
kovsky veselý, lakový jakého jsme jej vidčli 
pii jedné pražské pi'ehlídce, když si dupal 
a poskakoval pri svých Ogarech. 

T:a učitclská-kantorská krev se vždycky 
prozradí. Kantorské muzikanlství, jež zdčdil 
po svém otci, se jeví v jeho zdravé, ryt
micky bujaré hudebnosti, která dává pravé 
umelecké posvecení tvorbe. Valašská Kelč 
j ej zrodila, ale Ceskomoravská vysočina jej 
zocelila, vyzbrojila i lidove proslavila Bábin
činým maršovským valčíkem, takže se svým 
bratrem, básnfkem Petrcm Kričkou a se 
sestrou, spisovatelkou Pavlou Kríčkovou 
patrí k chloubč našich umčleckých rodin. 

Ve skladbe razil si pred pľevratem nový 
sloh, projevující se bystrým humorem, det
sky roztomilou hravostí a v tipným tónem 
do té doby v české hudbe vzácným. O tom 
svedčí zvláštč Tfi bajky, jež venoval .M. 
Krbové, pozdejši své choti, cyklus písní 
Dčtem a dčtská opera Ogaľi. Svými četnými 
písnčmi a skladbami pro mládež a pro deti 
stal se lvička na~ím moderním Karlem 
Bendlem. Modernlm v tom smyslu, že dal 
svým pfsnim skutečného českého ducha a 
humorný tón s novým impressionistickým 
souzvukovým ustrojením. V tom ohledu ne
má dnes Ki'ička sobč rovného, i když Ví-
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tézslav Novák svým Jarem vytvoru osobitý 
typ detské písne. Ki'ička jej početností a 
svéraznostf predčí. Svými skladbami pro 
mládež získal mladou generaci a úm si za
:· učil trvalý úspech. Proto však nezapomf
nejme na Ivičku jako na skladatele veli
kých forem operních, kantátových, sboro
vých, komorních a symfonických. Vždyť již 
pred pľevratem provedl K. Kovai'ovic v 
Národním divadle jeho operu Hipolyta 
(1917) a Ivička vyvrcholil svou komiku ope
rou Bílý pán (1929) i haletem Král Lávra 
(1939). 

~lo•·ava a Slovensko mu pi'irostly k srdci 
stejne jako Cechy. Od detství lnul k ma
terskému Horácku :Horácká suita), svou 
Valašskou jitľní, proYedenou za okupace na 
vice než 150 kurech, posiloval národní ve
domí a odpor proti okupantum, v Moravské 
kantátč oslavil hlavní folkloris tické oblasti 
rodné Moravy. K sociální a národní poezii 
Petra Bezruče, jíž se dotkl v mládí (70.000), 
vrátil se v mužném včku. Lásku ke Slo
vensku vyzpíval v cyklu ženských sboru 
Slovensku, na konzervatoľi v Praze byl spo
lužákem potomního národního umelec Mi
kuláše Schneidra-TrnavskP.ho a jako profe
sor konzervatoľe i její mistrovské školy vy
choval též významné slovenské umelec. ' 

Po Janáčkovi byl u nás první, kdo se in
spiroval ruskou hudbou, zvláštč M usorg
sk)'ITl a Rimským Korsakovem, jeden z prv
nich kdo pestoval pl·átelské styky s ruský
mi hudebníky, zejména s Glazunovem a Ta
nčjevem. Ruské tóny, názvuky i inspirace 
najdeme u nčho nejen v prvním smyčcovém 
kvartetu, nazvaném Ruský (1907), nýbrž v 
dalších jeho dílech, komponov.aných za oku
pace, napríklad v smyčcové serenáde, pre
jmenované na Symfonicttu (1941) a v kan
tá tč Zlat )' kolonat, v níž dominuje ukra
ji.nská píset• (1943). ;\limo to Kfička jako 
velmi schopný spisovatel jasného stylu šífil 
viidomosti o české hudbe v ruských hudeb
ních časopisech a psa! o ruské hudbe v Hu
dební rcvu i i v samostatné brožui'e Ruská 
hudba (1922). 

1\'Ioravanství a rusofilství jej sblížilo též 
s Lcošem Janáčkem, jehož kantátu Večné 
evanjelium poprvé uvedi jako neobyčejne 
zasloužilý a vynikající dirigent pražského 
Hlaholu. Dobl·e postreh! v Hudební revui 
1915, že Janáček je básnik soucitu, který 
cíti s utiačovanými a bednými. Velmi správ
ne pochopil jeho sloh, zdôrazňuje, že Ja
náček vystačí s malými prosti'edky, že vy
niká bohatou rytmikou a melodiemi, které 
se sice nerozlévajl široce, ale majf podma· 
nivou sílu a mluví k srdci. A slova, kterými 

Jozef Kresánek Sociálna -funkcia hudby 
Bratislava 1961, Vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied. Str. 162. 
Otázka vzťahu umenia a spoločnosti v ce

lej šírke a komplexnosti tejto problematiky 
patrí medzi hlavné, kľúčové "veľké" otáz
ky vied o umení. Literatúra, ktorá o tejto 
téme za posledné roky vznikla, a to tak u 
nás, v tábore sociaiizmu, ako aj na Západe, 
je čo do rozsahu úctyhodná, no čo do meto· 
dologických prístupov a hodnoty nerovnakú. 

Kresánkova kniha Sociálna funkcia hud
by je síce podľa titulu i neveľkého rozsahu 
prácou monografickou, pretože, ako to z 
nadpisu a niekoľkých úvodných riadkov 
možno usúdiť, autor si svoju úlohu vymedzil 
na štúdium toho, ako určuje životný štýl 
toho-ktorého obdobia tvárnosť (,,štýl") hud
by, no v skutočnosti Kresúnkova práca ten
to rámec prekračuje. Citateľ tu totiž nájde 
odpoveď na mnohé zaujímavé a aktuálne 
otázky, ako napr. na otázku, ako bude vy· 
zerať hudobná kultúra za komunizmu, čo s 
tradičným fo lklórom, aké sú perspektívy 
hudby v kapitalistickom západe, ako si vy
svetliť rozmach excentrických tancov a pod. 
Teda hneď na začiatku konštatujeme, že 
Kresánek napísal knihu nielen vedeckú, 
ale aj mimoriadne zaujímavú a potrebnú. 

Ústrednou kategóriou, hlavným aspektom, 
z hľadiska ktorého autor tieto (a ešte mno· 
hé iné) otázky rieši, je sociáina funkcia 
hudby ,. kategória, predstavujúca kľúč, po
mocou ktorého sa možno dobre a spoľahl ivo 
orientovať v tom zložitom organizme, aký 
predstavuje hudobná kultúra. Aby nevzniklo 
nedorozumenie, treba podčiarknuť, že po
jem sociálnej funkcie hudby autor nechápe 
ani t1zko ani jednostranne (iba v zmysle 
nejakej spoločenskej objednávky), ale prá
ve naopak: celostne, organicky a dialektic
ky ako kategóriu - možno povedať - fi
lozofickú, estetickú i historickú, podľa toho, 
ako k nej pristupujeme a ako sa táto pre-

se pinč postavil za Janáčka v dobč, kdy 
Kovai'ovic a Nejedlý odmítali Pastorkyiíu, 
platí dnes pro lvičku : Hledeime v jeho díle 
vedie nedostatlal hladné stránl'y a najdeme 
jich víc ne.:; dost. Neubližujme mu pre
hnanou a nespravedlivou kritikou! Vždyť 
Ki'ička jako zvídavý, vzdelaný a neobyčej
ne pohotov)' skladatel žive reagoval na vý
znamné události našeho života. Po osvobo
zeni zdvojnásobil tvurčí úsilí, obrátil pozor· 
nost ke Slovácku, napsal operu Jáchym a 

javuje. To je nóvum, na ktoré neslobodno 
zabúdať. 

Sociálna funkcia hudby, ako to autor 
na mnohých miestach zdôrazňuje, má viace· 
ro významov a tvárí. Ak na ľíu hľadíme 
filozoficky a esteticky, predstavuje - pre
tože hudba vždy a všade má úlohu zjed
nocovať, mobilizovať a vychovávať - "stá· 
ly zmysel bytia hudby " (str. 20). Poznatok, 
že základnou funkciou každej hudby je 
zjednocovanie, mobilizácia a výchova, teda 
pretváranie človeka, má ďalekú nosnosť . Ak 
totiž toto prijmeme, zdá sa, že zobrazovacia 
funkcia hudby sa bude musieť uspokojiť až 
s druhým miestom. Kresánek vie, že taký
to uzáver je nezvyklý, a preto upozorňuje, 
že len vtedy, ak leninskú teóriu odrazu 
chápeme jednostranne, sa môže zdať kon
štatovanie o sekundárnosti zobrazovacej 
funkcie hudby "nebezpečným, do idealizmu 
zabiehajúcim konštatovaním" (str. 15). Sa
mozrejme, z hľadiska otázky, že čo je hlav
ným poslaním (funkciou) hudby, treba Kre
sánkov názor podpísať oboma rukami, n o 
ak si položíme ďalšiu otázku, ako, t . j. aký
mi prostriedkami hudba toto svoje poslanie 
plní, nemôžme a priori vylúčiť ani zobra
zovanie. 

Ak sa na sociálnu funkciu dívame podľa 
toho ako sa prejavuje "na určitých mies
tach a v určitej dobe" (str. 20), t. j. histo
ricky konkrétne, ukazuje sa nám ešte ďal
ších šesť funkcií, ktoré sú trom spomenutým 
základným funkciám podradené : účelovosť, 
slávnostnosť, ušľachtilé pobavenie, subjek
tívny výraz, programovosť a novútorstvo. 
Pozorný čitateľ hádam u ž vycítil (ak sa 
nad poradím týchto funkcií trocha zamyslel), 
že nie sú historicky konkrétne len preto, 
lebo autor k ich vymedzeniu dospel dôklad
n)'m štúdiom cel),ch dej ín h udby (dokla
dom čoho je celá Kresánkova kniha, pri
nášajúca hojný faktograíick)· materiál), ale 

J uliána a venoval se též zanedbávané tvor
be operetní, chtčje po Oskaru ~edbalovi 
vytvorit klasickou českou operetu. V tom 
oboru nejvýš dospel v operete Polka vítezi 
(1954). Blahopfejeme našemu mladistvému 
jubilantu. Patrí k četným vrcholkúm naši 
kantorské hudební tradíce. Jeho sveží hud
ba, plná radosti a životního optimizmu bu
de dlouho oblažoval naše generace. 

Bohumír Stedroň 
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že sú historické i chronologicky. Účelovosť, 
slávnostnosť a ušľachtilé pobavenie sú totiž 
charakteristické funkcie hudobných kultúr 
starších (asi tak do konca 18. stor.), kým 
subjektívny výraz, programovosť a novít
torstvo sú dominantné funkcie hudby 19. 
a nášho storočia. Na slovo .,dominantné" 
treba klásť zvlášť starostlivý dôraz - presne 
tak , aki> li> na mnohých miestach svojej kni
hy robi aj sám autor - pretože problema
tiku týchto funlicii vonkoncom nemožno 
chápať mechanicky: vždy a v každej dobe 
sa vytvárala nová hudba, no novátorstvo 
ako prvoradý cieľ, ako "funkcia" sa dostá
va do popredia až v 19. storočí - a tak 
isto m ožno povedať, že každá hudba je 
v určitom zmysle subjek.t.ivna, no subjektív
ny výraz dominuje až v hudbe romantiz
mu a novoromantizmu a pod. Inými slo
vami povedané, každá hudobná epocha je 
viacvrstevná a každá hudba j e viacfunkčná; 
no veda musí študovať zložité súvzťažnosti, 
ako aj to, čo je typické a dominantné v tom
ktorom období a mieste, teda tú funkciu, 
resp. funkcie, ktoré podstatný= spôsobom 
určujú štýl. Musíme však ešte dodať, že ako 
nie je žiadúce spoločenské funkcie od seba 
odtrhovať a mechanicky škatulkovať, skú
mať ich izolovane, tak isto - . ako to autor 
na nejednom mieste vyzdvihuje - nemož
no tvrdiť, že okrem týchto šiestich funkcií 

hudba nemá, resp. v budúcnosti nebude 
·mať už žiadne iné. 
Najväčšim kladom Kresánkovej knihy je, 

že sa mu podarilo kategórie sociálnej funk
cie hudby rozpracovať nedogmaticky, tvo
rivo a d ialekticky. Je veľmi sympatické, 
že Kresánek nikde nič neproklamuje, ale 
každú svoju myšlienku dokazuje a ilustruje 
hojnými konkrétnymi prikladmi. J eho po
stup je dialektický v pravom zmysle slova. 
~euvádza len tie fakty, ktoré na prvý po
hľad celkom jednoznačným spôsobom po
dopierajú jeho náhľady, ale a j početné sku
toi:'llosti na základe ktorých by sa vari 
dalo dospieť aj k iným formuláciám. A 
práve preto si treba zvlášť ceniť, že štúdiom 
a porovnávaním mnohotvorného materiálu 
sa podarilo autorovi dospieť k vyššej synté
ze. 

Kresánkova kniha je bohatú na zaujímavé 
a hlboké postrehy a úvahy, a preto je - i 
keď sa miestami javí, že je koncipovaná 
trocha zhustene a že mnohé je len naznačené 
a nerozvedené - pútavým a vďačným čí
taním. Osudom každej nedogmatickej knihy, 
ktorá prináša nové pohľady a poznatky, je, 
že sa o nej diskutuje. Nepochybne to tak 
bude aj v prípade Kresúnkovej Sociálnej 
funkcie hudby. To, pravda, hodnotu tejto 
knihy v žiad nom prípade nemôže znížiť. 

Richard Rybarič 

Beethovenovské pamiatky na Slovensku _, 
e e e A ICH TE RAJ Sl STAV 
Vzťahy Ludwiga van Beethovena k Slo

vensku môžeme najlepšie rekonštruovať zo 
zachovaných pamiaÍok. Preto nám tak zá
leží na ich uchovaní, konzervovaní a sprí
stupttovaní. 
Ziaľ, musíme konštatovať, že stav hec

thovenovských pamiatok je neuspokojivý, 
nie je úmerný jeho tunajším stykom a vô
bec nevyjadruje význam Beethovenovej o
sobnosti pre Slovensko. 

Prebermc ich postupne za sebou: 
Bratislava: V bývalom Keglevichovom pa

láci (Nálepkovu ul. č. 27) mal Beethoven 
pravdepoodbne 23. novembra 1796 svoj 
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koncert. Fasáda domu bola nedávno reno
vovaná, takže je vhodná na umiestenie pa
mätnej dosky, o ktorú by sa mali postarať 
bratislavské kultúrne inštitúcie. Po Beetho
venovi by sa mala pomenovať a j niéktorá 
bratislavská ulica. 

Piešťany: Beethovenov pomník v k:úpel
nom parku vyhovuje a vhodne pripomína 
jeho tamojší poby t v roku 1801. Bolo hy 
Yšak treba rcinštalovať Beethovenov kút 
v mestskom múzeu, ktorý je nedostačujúci 
a neznázorňuje dosť výrazne jeho piešťan
ské vzťahy. Vilu Bacchus na blízkom okolf 
Piešťan, kde sa Beethoven tiež zdržoval 

a j býval, by bolo treba uviesť do pôvod
ného slohového tvaru a opatriť pamätnou 
tabuľou. 

Hlohovec: Bývalý kaštieľ Erdiidyovcov, 
kde je teraz umiestený výchovný ústav, na 
niekdajšej dôležitej križovatke poštových 
spojov, kedysi tiež hostil Beethovena. Pa
mätnou tabuľou alebo iným vhodným spô
sobom by sa mohla táto skutočnosť ozna
čiť. 

Dolná Krupá: Bývalý •kaštie! Brunsví
kovcov a k nemu patriaci park sú najvý
znamnejším svedectvom Beethovenovho po
bytu na Slovensku. Tu sa odohrávala Bee
thovenova najväčšia láska, sem smeroval 
j eho List ncsmrtcľnej Ínilenke, tu zložil 
svoju Klavírnu sonátu op. 27 č. 2 (Mond
schcin). 
Kaštieľ , v ktorom je teraz umiestený 

ústav choromyseľných, je v dezolátnom sta
ve. Tu by musel Ústav pre ochranu pamia
tok energicky zasiahnuť a postarať sa, aby 
príslušné kultúrne inštitúcie dali budovu ná-

ležíte adaptovať a zriadili v nej Beetho
venov pamätník na spôsob Mozartovej Ber
tramky. Bolo hy treba obstarať aj pôvodný 
náby tok. 

Opravy a reštaurácie by sa mali vzťaho
'''ať aj na park, kde je tiež niekoľko beetho
venovských reminiscencii, ako lavica, kde 
podľa miestnej tradície zložil sonátu "Mond
schein", tzv. Beethovenov 'domček, v kto
rom bol uby tovaný, j askyt'ta, jazierko a 
iné. Mohlo by sa prípadne znovu postaviť 

aj zámocké divadielko, ktoré bolo íla prvej 
republiky zbúrané; tu údajne ešte za Bee
thovenovho života predviedii Fidelia a nic
koľko jeho orchestrálnych diel. 

Účelné hy boliJ v zámockom parku perio
dicky usporiadať aj Beethovenove pamätné 
dni. Malý pomník alebo busba umiestená 
v parku by len zvýšili význam Beethove
novho l-ul.tu a pripomínali by návštevní
kom úctu, ·ktorú Slovensko prejavuje tomu
to jedinečnému géniovi a priekopníkovi za 
zbratanie národov. ZH 

HELSINSKí FESTIVAL 
Helsinki nás privítali v čase, keď sa 

ľudia uberali do práce a náš autobus sa 
preplctal medzi skvelými modernými síd
liskami v parkoch. Táto formulácia je pod
mienenú našimi predstavami. Tam sa to 
skoro nerozlišuje - park je mesto a mesto 
je park - všetko sa topí v krásnej zeleni. 
Z okna bytu možno pohladiť konárik 
smreka, briezky, zacítiť miazgu leta. A táto 
možnosť nie je len poetickým opisom. Ľu
dia si tu vážia s tromy, žijú s nimi v o
hromnej zhode. To vlastne charakterizuje 
ich povahové v lastnosti - sú zúdumčivi, 
citliví a veľmi vnímaví. Ich život nie je len 
architektonicky, ale aj záujmami spätý s 
prírodou. Vedia ju ohromne precítiť, možno 
preto žijú tak, ako žijú. Nevidel som u 
nich nič falošné a bombastické. Za celý 
čas pobytu vo Fínsku som nevidel nijaký 
gýc. Na uliciach sice viseli pompézne re
klamy - ale ich charakter si snáď sám 
osebe vyžaduje nevkusnejšie riešenie. A to 
by bolo aj tak smiešne málo pri porov
návani. 

Do tejto scenérie sa na týždeň vplietli 
programy a podujatia ·svetového festivalu 
mládeže. Okupovali mesto a vynútili si 
pozornosť aj tých, čo boli spočiatku rozpa
čití. Hrádzu opatrnosti pretrhol festivalový · 
sprievod. Keď pochodovali cez mesto dele
gácie zo 137 štátov, nik už neveril, že je 
to len propaganda, a festivalové heslá o 
mieri a priateľstve medzi národmi sa pre
vtelili do veselých tvárí delegátov. Tak sa 
začal festival. Popri zmesi najrôznejších ja
zykov zaznievala tu najrozličnejšia hudba 
od virenia tam-tamov cez tóny najpodivnej
ších píšťal a našich čardášov až po černoš
ské songy. Defilovali rôzne druhy krojov 
a vytvárali národopisnú mapu sveta. 

Nebolo v silách obsiahnuť všetky mož
nosti, ktoré sa nám núkali. Mnohé poduja
tia boli vypredané skôr • než čli>vek pre
javil o ne záujem. Väčšinou som preto videl 
len gala-programy v amfiteátroch a nie
koľko súťažných vystúpení. No aj z toho 
sa mi zdá, že v Helsinkách sa počas festi
valu zišli znamenití mladi hudobníci a 
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Zo Sibéliovho lwncertu. 
Foto: autor. 

mnohé vystúpenia poskytovali pekné zážit
ky. Týka sa to najmä európskych repre
zentantov. U mnohých, mimoeurópskych 
kultúr bola veľmi ťažká orientácia - samo
zrejme, ak nespievali alebo nehrali v št)·lc 
európskej hudby. Obdivoval som v týchto 
súvislostiach najmä poroty, ako si mohli 
poradiť v otázkach kritérií napr. pri ľudo
vom speve, keď sú medzi naším a povedz
me čínskym zásadné estetické odlišnosti. A 
vlastne tieto porovnávania sa mi zdali na 
festivale najzaujímavejšie. Odkrývali širokú 
škálu možností hudobného vyjadrenia na 
celom svete a nútili k mnohým úvahám. 

Na fes tivalových súťažiach ma prekva
pila úroveň našich džezových speváčok. Vi
del som súťaž tohto žánru a bol som sved
kom suverénneho víťazstva našej Pilarovej 
z Prahy. Neviem, či sa mi to len zdá, že 
v Prahe, keď som ju počul , nepodávala 
taký skvelý výkon, no to nie je vari žia
den zápor a treba konštatovaf, že jej vy
~túpenie malo veľký ohlas: na chodbe ju 
ihneď vyhľadali rôzni e..xperti džezových or
chestrov a hovorilo sa aj o angažmán -
teda ohlas veľmi úspešný. Podobne čestne 
sme obstáli aj v iných disciplínach a k 
úspechu sa iste radí aj zlatá medaila bra-
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tislavskej sopranistky S::'>l"D A. Peňaškovej. 
Ako všade, aj v Helsinkách sa ukázalo, že 
s našim tancom a jeho spracovávanim sa 
konečne musí niečo robiť. Súbor J. · Fučlka 
z Prahy prišiel s čapášmi a akrobatickým 
"tancom" Výcvik kozmonautov a myslím, 
že to bol výber zlý. Ani Carnica sa v štýle 
rozvíjania foiklórnych prvkov neodpútala 
od popisnosti a v naturálnej dravosti a ži
velnosti. nestačila na iné zahraničné - naj
mä SOVletske súbory, ktoré svojím progra
mom obecenstvo vyslovene fascinovali. Zís
kali sme však veľa zlat)>ch i strieborných 
a v tej to suchej bilancii vyzerá naša re
prezentácia úspešne. 

Hoci sa po meste ozývali zložité orien
tálne rylmy a prúdy m ladých ľudí ma str
hávali na pestré festivalové podujatia, za
chcelo sa mi využiť prítomnosť v Helsin
k~ch aj na poznávanie domácej kultúry. 
Ztaľ, na to bolo veľmi málo možností. V 
rámci festivalových programov uviedli v 
robotníckom kultúrnom dome koncert zo 
~i-be~ovho d!ela za širokej medzinárodnej 
uca~tt, dommevam sa však, že tento kom
pozičný štýl už nie je typický pre dnešné 
Fínsko. Počul som, že mladá skladateľská 
generácia sa orientuje na nové európske 
prúdy a niektorí m ladí skladatelia študujú 
seriálnu hudbu priamo v Darmstadte, no 
nepočul som nič z ich tvorby a neviem 
teda, nakoľko sú tieto informácie presné. 
V oblasti ľudovej hudby ma prekvapilo 
bohatstvo exponátov pastierskych píšťal v 
národnom múzeu. Vždy, keď som sa spy
toval na ľudovú hudbu, uvádzali mi len 
sláči.kové nástroje, a tu som naraz videl 
že ľu_~?vá ~udobná kultúra tu bola zaujl~ 
maveJSia a strukturálne príbuzná našej. Za
se som však nepočul žiadne ukážky a do
zvedel som sa, že hra na tieto nástroje je 
už celkom výnimočná a upadá do zahud
nulia. 

V tomto pestrom výpočte spomeniem ešte 
malú kuriozilu o publicistike: prekvapilo 
ma veľmi malé množstvo hudobnej litera
túry a nôt. V helsinských kníhkup~ctvách 
som nedostal ani jednu zbierku ľudových 
piesní a nevidel som ani jedno vydanie 
skladieb súčasných skladateľov. 

Dvanásť dní na fínskej pôde ubehlo veľ
m i rýchlo. Clovek sa v lastne ani nestačil 
poriadne orientovať a vyslovovať kompli
kované názvy ulíc, po ktorých chodil, nie 
Lo ešle vniknúť do kultúrnej probiematiky 
neznámeho národa, v ktorom si práve dala 
zraz mládež z celého sveta. Preto sú aj 
moje dojmy také útržkovité. 

l. Mač41c 

SLOVENSKÁ HUDBA 
OKTÓBER 1962 • ROčNfK Vl • čfSLO 8 

~meJZe * 
aooéfľo žtOofa 

Agresia nebýva spravidla prejavom sily. Najmä posledné roky nás o tom 
názorne presvedčili. Ak propagandistická mašinéria vládnúcich kruhov impe
rialistických krajín v najrozmanitejších varjáciách spracúvala verejnú mienku 
na Západe so zámerom pripraviť ju na "preventívnu vojnu" proti krajinám 
socialistického tábora, nebola tu hybným motorom sila, ale slabosť. Nešlo ani 
natoľko o meranie vojenských potenciálov a techniky. Veď istý čas mali 
západné imperialistické krajiny náskok v niektorých druhoch zbraní pred 
kraj inami socialistického tábora. Slabosť vládnúcich kruhov imperialistických 
krajín tkvela a tkvie inde: v historickej nutnosti ľudstva dospie( na vyšší 
stupei't spoločenského vývinu, v nutnosti skoncovať s vykorisťovaním, útla
kom, koloniálnou nadvládou, násilím. V nutnosti vybudovať socialistický 
spoločenský poriadok na celom svete. 

Táto istá slabosť je hybnou silou v súčasných hazardných podujatiach 
vlády Spojených štátov proti slobodnej Kube. Agresiou, maskovanou lživým 
tvrdením, že Kuba ohrozuje bezpečnosť Spojených štátov, usilujú sa vlád
núce kruhy USA zahatať víťazný nástup ideí socializmu v celej Latinskej 
Amerike. Ak totiž stratí americký imperializmus Latinskú Ameriku, stratí 
zdroj, z ktorého mu každú minútu plynie zisk vo výške 4000 dolárov. 
A zárover'í stratí možnosť poskytovať robotníkom vo vlastnej krajine ne
pomerne vyššiu životnú úroveií, než na akej žijú miliónové masy bedárov 
v Latinskej Amerike. To však znamená, že sa zostrí triedny boj ' v samých 
Spojených štátoch, že sa priblíži historický prelom v spoločenskom USfJO

riadaní Spojených štátov - konečný pád tých tried, ktoré dosiaľ americký 
ľud vykorisťujú a ovládajú. 
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Nestalo sa ešte v dejinách, že hy trieda odsúdená na pád ubránila svoju 
nadvládu ozbrojenou mocou, že hy vedela zbraňami zahatať nástup nových 
ideí. Nové idey sa stávajú vyznaním más preto, lebo sú objektívne správne, 
dobré, humanistické. Idey, ktoré s toľkou obetavosťou realizuje ľud Kubv 
v svojej slobodnej vlasti, fascinujú miliónové masy v celej Latinskej Amerik;. 
Ak Wall Streetu každú minútu plynie z tejto oblasti 4000 dolárov, platia za 
to ubiedení roľníci a robotníci Latinskej Ameriky minútu čo minútu štyrmi 
životmi, ktoré zadúša hlad. Ľud Kuby sa z tejto dusivej pavučiny vymanil. 
Za niekoľko krátkych rokov slobodného života sa presvedčil o správnosti 
a humánnosti ideí socializmu. Bude brániť svoju slobodu, lebo tým bráni 
svoj nový život. A v mene tohto nového života budú brániť slobodu Kuby 
všetci statoční ľudia sveta. 

V úSTRETY III. S JAZDU SČS 
List ústredného výboru SčS členom sväzu 

ÚV SCS sa uzniesol zvolať III. riadny sjazd Sväzu československých skla
dateľov v marci 1963. Na sjazde sa urobí bilancia tvorivých výsledkov skla
dateľ ~v, k?ncertn~c~ umelcov a hudobných vedcov, ako aj kritické zhod
notem~.prace veducwh orgánov sväzu a jeho funkcionárov, ďalej sa preveria 
dotera1sw stanovy v svetle nových úloh a vytýči sa línia na budúce obdobie. 

Najdôležitejšou svetovou udalosťou v uplynulom období bol XXII. sjazd 
KSSS, ktorý znamenal rozhodné víťazstvo línie XX. sjazdu v medzinárod
n~'!" revolu_čn_om hnu_t~; i?ho význam. hlboko zasahuje do všetkých oblastí 
nasho ~ere1neho, polalckeho, hospodarskeho a kultúrneho ži,,ota. V duchu 
t~ht.o SJ~zdu prebieha široká demokratická príprava XII. sjazdu našej Komu
msttckeJ strany Ceskoslovenska, predznamenaná celostraníckou diskusiou 
k dok~mentu "0 vý~.~ad?ch ďal~ieho rozvoja našej socialistickej spoločnosti". 
XII. S Jazd KSC vytycl aJ smermce pre ďalší rozvoj nášho života · ich tvorivé 
rozpraco~anie .v obl~ti kultúrnej revolúcie a s tým súvisiacich úloh našej 
hudobneJ lwltury pnpadne práve III. sjazdu Sväzu československých skla
dateľov. 

N~ša ~ud~a dosiahla v upl·tJnulom období mnoho úspechov doma i za 
hranwamt. Tteto qspechy i záujem našej verejnosti o našu prácu zaväzujú, 
aby sme sa na SJazde so súdružskou otvorenosťou zamysleli nad otázkou 
postav;nia a .úloh súčasnej hudobnej kultúry v našom verejnom živote. 
Ne~ozno .za_stwrať -.ako na to upozorňoval svojho času už Zdenék Nejedlý 
- ze dnesne postaveme a úlohy hudby v našej spoločnosti nie sú ešte celkom 

226 

uspokojivé a nezodpovedajú našej národnej hudobnej tradícii. Túto otázktL 
bude potrebné prerokovať z hľadiska tvorivých výsledkov našej hudby, kde 
v celej šírke preveríme, ako zodpovedá naša tvorba bohatým a rozmanitým 
potrebám nášho nového, socialistického života; zvláštnu pozornosť budeme 
pritom venovať úlohe, ktorú zohráva naša hudba v živote našej mládeže 
a ľudových más. 

Súčasne treba podrobiť zásadnej kritike metódy a spôsoby kultúrnopolitic
kého uplatňovania hudby v živote našej spoločnosti, úloha, ktorú pri tom 
hrajú inštitúcie, ako: Cs. rozhlas, Televízia, Cs. film, hudobná agentúra, naše 
školstvo, osvetové zariadenia, a to celoštátne i decentralizované v krajoch, 
a na neposlednom mieste naša vydavateľská politika (noty, platne, knihy) 
a tlač. Nebude m.ožné nepozastaviť sa ani nad otázkou, či sa vetiMce sväzové 
orgány a jednotliví členovia sväzu vedeli zasadzovať o uplatnenie spravodli
vého postavenia hudby v celkovom kultúrnom živote našej spoločnosti, ale 
aj na poli medzinárodnom, kde každé víťazstvo československej hudby na
dobúda aj nemalý politický význam. 

Pri príprave nášho sjazdu je rozhodnou pomocou už široká akcia celo
národnej prípravy XII. sjazdu KSC, na ktorej sa zúčastňujú všetci členovia 
nášho sväzu. V priaznivej atmosfére tejto politickej aktivity sa nám určite 
podarí oveľa lepšie a dôslednejšie odstrániť všetky prekážky, ktoré ešte 
vždy brzdia rozvoj našej hudby a vážne oslabujú jej postavenie v živote 
našej spoločnosti. V boji proti sektárstvu, revizionizmu, v boji za socialistickú 
hudobnú. tvorbu a za nového umelca socializmu musia ustúpiť osobné záujmy 
jednotlivcov, musia sa z~ikvidovať prežitky bývalého kultu osobnosti vo 
všetkých jeho podobách. R enesancia leninizmu má obrodný význam i pre 
správne pochopenie a obÍasnenie estetického ideálu umenia socialistického 
realizmu. Skoncovalo sa s tézovitým chápaním výchovnej úlohy socialis
tického umenia, ktoré vo svojich dôsledkoch zvádzalo umelcov k nedo
krveným a schematickým dielam. Základnou funkciou každého realisticltého 
umenia, a teda aj socialistického, je jeho funkcia poznávacia; čím hlbší 
a prav divejší odraz skutočnosti prináša umelecké dielo, tým väčšia je i jeho 
výchovná sila. 

Na sjazde odmietneme akékoľvek revizionistické nálady, usilujúce sa 
o ústup od umenia socialistického realizmu, ktoré sa v istom čase po XX. 
sjazde začali u nás objavovať a dosial prežívajú v rôznych v iac či menej 
maskovaných formách. Rovnako rozhodne však odmietame akékoľvek dog
matické zjednodušovanie a zužovanie ideálu socialistického realizmu v teórii 
i praxi. To sa týka najmä prežitkov starého škodlivého normativizmu v ob
lasti tvorivej i organizačno-politiclwj, podceňovania špecifičnosti hudby a jei 
potrieb, neleninského skresľovania princípov triednosti a straníckosti v umení 
a jeho zamieňania za zámerné ignorovanie a praktickú neznalosť toho čo sa 
objavuje v o svetovom kultúrnom dianí, odtrhovania nášho súčasného ~ývoja 
od domácej tradície i od svetového hudobného vývoja atď. 

Významnou praktickou pomocou pri našom sjazdovom bilancovaní sa stali 
výsledky skladateľskej tvorivej konferencie, seminára o marx istickej hudobnej 
vede a tvor:ivých prehliadok koncertných umelcov. Chceme, aby sa tieto vý
sledky ~tah skúsenosťami celého nášho sväzového kolektívu. l samotná prí
prava Sfazdu sa bude uskutočňovať novými metódami na podklade najširšej 
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a neformálnej, skutočne demokratickej diskusie zdola. Preto ÚV SCS predloži 
členstvu zprávu o uplynulej činnosti s výhľadmi budúcej práce na predisku
tovanie ešte pred sjazdom, aby na sjazde bolo možné prerokovať stanovisko 
čo najširšej členskej obce a sústrediť sa na problémy a úlohy najzávažnejšie. 

Súdružky a súdruhovia, 
neľutujme čas ani námahu a zúčastnime sa na tejto novej demokratic

kej príprave sjazdu v čo najväčšom počte! Prispejme každý svojimi podnet
mi a návrhmi a spravodlivo zhodnoťme činnosť sväzu v uplynulom období 
i svoj vlastný podiel na nej! N ezastavme sa pred oprávnenou kritikou žiad
neho vedúceho orgánu sväzu ani jeho jednotlivých funkcionárov, aby náš 
sväz ozaj mohol vyjsť zo sjazdu ideove, programovo i funkcionársky po
silnený a stal sa platnou silou pri takom uplatňovaní našej hudby v živote 
nášho ľudu, alw to zodpovedá našej veľkej hudobnej tradícii i veľkým revo
lučným úlohám, ktoré nás čakajú! 

úSTREDNÝ VÝBOR 
SVÄZU CESKOSLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV 

DISKUSIA PRED XII. SJAZDOM KSC *DISKUSIA PRED XII. SJAZDOM KSC *DISKUSIA 

O KVALITNEJŠIU TVORBU 

masoojc/( Hánroo 
Socialistick)rm zriadením niekoľko rokov organizovaná estetická výchova 

začína prinášať svoje výsledky. Je poteši teľné, že -proces socialistickej kultúr
nej revolúcie vstupuje u nás do kvalitatívnej premeny, keď pracujúci nielen 
vyhľadávajú, ale i samostatne hodnotia umelecké dielo. Tento proces má u nás 
už masovejší charakter. Svedectvom toho sú časté ohlasy širokého okruhu pra
cujúcich k hodnoteniu umeleckých diel i narastajúci počet odborn)·ch kritík 
"neodborných" autorov. Najviditeľnej ší je tento proces vo vzťahu k hudbe, 
hlavne v oblasti malých hudobných foriem. 

Ekonomické, politické a kultúrne podmienky, ktoré pre tvorcov, šíriteľov 
a konzumentov umenia vytvorilo socialistické zriadenie, vyvolávajú situáciu, 
keď počúvanie hudby vôbec a malých foriem zvlášť nadobúda u nás doteraz 
nevídané rozmery. A návyk umocňuje potrebu! 

Hudba s básnickým textom - a zábavná i bez textu - teší sa u nás už 
takej širokej popularite ako nikdy predtým. A nielen v pasívnom počúvaní, 
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ale i v aktívnom pestovaní. Okrem nových priaznivých podmienok zohráva tu 
iste svoju úlohu i hudobnosť nášho ľudu. Toto prenikanie hudby je však 
závislé aj od úrovne hudobných znalostí širokých más. Nebr-a.ť toto na vedQ.:I 
mie, by bola chyba. A práve v tejto súvislosti majú malé hudobné formy dôle
žité poslanie v hudobnovýchovnom procese. Ešte stále prostredníctvom nich 
má väčšina ľudí najrýchlejší a najčastejší kontakt s najnovšou hudobnou tvor
bou, ba často s najnovšou umeleckou tvorbou vôbec. V najmasovejšom me
radle zatiaľ ony burcujú aktívny umelecký prejav a vyvolávajú najbezpro
strednejšie umelecké zážitky. 

Významnejšie postavenie v hudobnej kultúre nadobúda i hudba zábavná. 

Socialistická spoločnosť nielen rozširuje, ale i spríjemľíuje, skulturizováva 
oddych pracujúceho človeka. Zabezpečuje cieľavedomé a mnohostranné vy
užitie voľného času každého človeka. Vytvorila dôvody i podmienky pre dô
stojnú zábavu más, potreby ktorej tvorba už nestačí kryť. I nároky na ňu stú
pajú. Treba, aby z nich vyvodili závery najmä tvorcovia. A nielen tí, ktorí 
doteraz tieto žánre vytvárajú. 

Predovšetkým treba zrevidovať názory, ktoré nedoceňujú význam zábavnej 
hudby a pripisujú jej nižšie kvality. Dnes nám nemôže byť ľahostajná úroveň 
tÝchto žánrov. Musíme odstrániť všetko, čo do nej vnáša remeselnosť a nevkus. 
Túto úlohu si uvedomujú orgány sväzu skladateľov i mnohí skladatelia. Ba 
urobili sa už aj viaceré opatrenia, cieľom ktorých bolo zlepšiť úroveň tvorby, 
interpretácie i propagácie týchto žánrov. Usporiadali sa i podujatia, ktoré prak
ticky alebo teoreticky napomáhali zlepšiť situáciu v tejto oblasti. Napriek to
mu podstatný kvalitatívny obrat zatiaľ na Slovensku nenastal. Asi to nebude 
také jednoduché. Alebo nie všetci priložili ruku k dielu ? Pravdepodobne jedno 
i druhé. 

Charakteristickou črtou terajšej etapy socialistickej kultúrnej revolúcie u nás 
je i zvyšovanie nárokov na výchovnú funkciu malých hudobných foriem. A to 
nielen na úlohu etickú, ale i estetickú. Dnes je veľký dopyt po množstve i kva
lite malých foriem. Nie všetci skladatelia pochopili túto požiadavku rovnako. 
Nie všetci, u ktorých sú predpoklady pre túto tvorbu, spravili zatiaľ pre rozvoj 
týchto žánrov maximum. V silách slovenských skladateľov je vytvoriť viac 
i kvalitnejších diel s týmto zameraním. Za zamyslenie stojí aj to, že z existujú
ceho počtu skladieb iba niektoré vyspievali životné pocity, túžby a záujmy na
šich pracujúcich takým umelecky presvedčiv)rm spôsobom, aby dosiahli maso
vú popularitu. 

Ani u týchto skladieb nemôže byť meradlom kvali ty iba stupeJ'í masového 
rozšírenia. Treba sa však pozastaviť nad tým, že mnohé diela, ktoré sa usilujú 
o zvyšovanie hudobnosti nášho ľudu; zahatili si cestu k širokému okruhu po
slucháčstva samy. Obyčajne prílišnou prekomponovanosťou alebo vysokou 
technickou náročnosťou . Niektoré snáď i tým, že predstavujú žánre, ktoré 
v terajšej etape ešte alebo už nemajú najväčšie predpoklady pre masové roz
šírenie. 

Nejde nám o zastavenie vývoja ani o kritiku náročných diel. Naopak. Musí 
nám ísť o to, aby tvorba mala vysokú úroveň, aby bola súčasná témou i výra
zom, ale aj o to, aby burcovala k aktívnemu amatérskemu prejavu. Preto musi 

229 



byť náročná, a predsa jednoduchá. D?siahnuť takúto jedrl:oduc~os~ je. pri~om 
veľmi zložité. O to viac, že má ísť o Jednotu skladateľskeJ a basmckeJ prace. 
Básnické slovo je v tejto tvorbe rovnocenným partnerom a úspech skladby je 
závislý aj od jeho úrovne. Momentálne trpíme nielen nedostatkom vhodných 
textov na zhudobnenie, ale i úroveň tých, ktoré sa zhudobňujú , je vcelku níz
ka. I pri rešpektovaní špecifičnosti zhudobňovaného textu si poslucháč nevie 
vysvetliť, prečo majú mnohé slovenské tanečné piesne neumelecký, konšta
tujúci, chudobným slovníkom a ošúchaným rýmom zložený text. Ešte stále 
5a objavujú texty bezduché obsahom, počítajúce s vonkajším efektom alebo 
falošnou romantikou. J e to i t)·m, že ešte vždy iba veľmi málo básnikov sys
tematicky spolupracuje so skladateľmi. V tom by mali byť nápomocné 
oba sväzy. 

Príčina dnešného neuspokojivého stavu väzí aj v tom, že niektorí skladatelia 
pod tlakom spoločenskej objednávky produkujú viac alebo rýchlejšie, ako 
stačia ich tvorivé sily. S takouto "nadprodukciou" sa treba rozísť, lebo poško
dzuje kvalitu umeleckej práce. 

Zo širokej oblas ti zábavnej hudby sa najväčšej popularite teší tvorba taneč
ná. J ej pôsobnosť sa dnes rozšírila i m imo rámca tanca. Poče t jej poslucháčov 
i milovníkov znásobili deti, mládež i generácie dospelých. Tanečná tvorba je 
dnes najpočúvanej šia i najkritizovanejšia oblasť hudobnej práce slovenských 
skladateľov. Potvrdzujú to nespočetné listy rozhlasových a televíznych poslu
cháčov, desaťtisícové nahrávky gramofónových platní, ohlasy a kritické pri
pomienky na túto hudbu pri každej príležitosti a najnovšie i v súvislosti s pre
rokovávaním dokumentu "o· výhľadoch ďalšieho rozvoja našej socialistickej 
spoločnosti". Zdá sa, že na dnešné postavenie tanečnej hudby vplývajú aj mno
hé objektívne podmienky. Dokonca i tá skutočnosť, že vyjadrovanie pocitov, 
nálad i zmýšľania našich ľudí nadobúda novšie formy prejavu. Akoby sa 
presúvali k intímnejším podobám. Z týchto príčin i masovosť alebo široká 
popularita hudobných diel celkom viditeľne prechádza k týmto žánrom. Prav
da, nie každú rozšírenú melódiu, alebo pieseň môžeme považovať za masovú. 

Socialistický pojem masového umeleckého diela predpokladá okrem maso
vého rozšírenia umelecké vyjadrenie i rozvíjanie pocitov, poznatkov más ale-
bo, ako zdôrazňoval súdruh Lenin, ktoré by mali v masách prebúdzať umel
cov. V našom prípade to predpokladá obmedzovať skladby, ktoré stereotyp
ným spôsobom ospevujú lásku, krásne oči, neverné srdcia, slzy, modré oblohy 
a iné ošúchané "obrazy". Nepropagovať tie, ktoré používajú neobjavné, zasta
ralé tvorivé postupy a pod rúškom "modernosti" usilujú sa napodobnit módnu 
tvorbu západných autorov tým, že preberajú ich melancholické, sentimentálne , 
i disharmonické postupy. Takto často vznikajú diela komponované akoby "mi-
mo priestoru a času". My potrebujeme tanečné piesne, ktoré by aj večne ospe
vované témy umelecky vyjadrili po novom, tak ako ich pociťuje súčasný člo
vek žijúci v socialistickom Ceskoslovensku. Ešte viac však potrebujeme také 
piesne, ktoré by ospievali to, čo náš život charakterizuje, a to dodnes hudobne 
ospievané nebolo. Ide teda o také piesne, ktoré by v sebe zahrľí.ovali cit, myseľ 
i vôľu más a pritom by prispievali k rozvoju ich estetickej i etickej úrovne. 
Samozrejme, všetko potiaľ, pokiaľ to tanečný žáner alebo piesňová forma 
unesie. '!'ažisko je v tvorivej invencii, v sile hudobného či básnického nápadu 
aleho v schopnosti jeho umeleckého spracovania. 
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O problémoch VYUČOVANIA HUDOBNEJ VÝCHOVY 
NA PEDAGOGICKÝCH INŠTITÚTOCH 
A HUDOBNOM PROFILE ICH PRVÝCH 
ABSOLVENTOV 

Pedagogické inštitúty (PI), ktoré vznikli 
r oku 1959 ako nový typ vysokej školy pre 
prípravu učiteľov všeobecnovzdelávacích 
škôl vstupujú do štvrtého ~oku svoj ej 
existencie. Ich p rví absolventi - ktorí b oli 
l<oncorn júna promovaní a po trojročnom 
štúdiu získali kvalifikáciu pre 1.-5. post. 
roč. - sú už na školách a pustili sa, plní 
elánu a optimizmu, do práce na formovaní 

nového človeka našej socialistickej spoloč
nosti. 

Ešte v období vzniku PI - v apríli 
r . 1959 - bola v Prahe celoštátna kon
ferencia o ĽUT, na ktorej sa námestní k 
ministra školstva a kultúry inž. Václav 
Pelišek dovolával zvýšenia pripravenosti na
šich učiteľov na osvetovú prácu a ich čin
nosť v ĽUT, čiže n epriamo i pre v)·učbu 

;\[asové rozšírenie tanečnej hudby je radostnou skutočnosťou. Pre jej tvor
co,· a šíriteľov nesie táto skutočnosť vážne povinnosti. Okrem iných i tie, 
že so vzrastom popularity rozšíril sa spoločenský význam, zameran~e i o~sah 
tanečnej hudby. Preto sa treba usilovať o širšie i hlbšie obsiahnutie poCitov 
'" nálad lebo dnes sa týmto žánrom prihovárame oveľa väčšiemu počtu 
posluchäčov ako v minulosti. Väčšie sú nároky, prísnejšia je kritika. 

A okrem toho: 

Rozšírenie tanečnej hudby z hľadiska spoločenského má i také dôsledky, 
.že v tejto oblasti - viac ako inde - prebieha veľmi rýchle a pritom hromadné 
tríbenie vkusu. Nároky na kvalitu stúpajú v dôsledku toho často tak rýchlo! 
že mnoho ráz si to nestačia uvedomiť alebo v svojej tvorbe uplatmť am 
tvorcovia tohto žánru. Druhou stránkou tohto procesu je, že kritika sa stáva 
spoločenskou a pomáha nielen tvorcom, ale i tým, ktorí ju prednášajú. 

Treba sa zamyslieť i nad tým, či tanečnej hudbe nepripisujeme väčšiu 
váhu, než má. Ci od nej neočakávame viac, než je schopná plniť. Ci sa oblasť 
zábavnej hudby neredukuje jednostranne len n~ tvorbu tanečnú. ~?dpov~d
nosť za túto chybu nesú i hudobní dramaturgoVIa rozhlasu a televlZle. NeJde 
však o to aby sme na úkor tanečnej hudby viac propagovali ostatné žánre 

. zábavnej ~vorby. Ide o vážnejšiu vec. Dnešný .st~v je nebez~ečný z hľ~diska 
hudobnovýchovného. Prílišné u~rednostňovame .Iha tanečneJ , h.~dby az ~ad 
možnosti, ktoré je schopná plmť, by ~ohl? viesť k st.agn~cn ,h~dobneho 
vzdelania širokých más alebo · aspoň k ICh Jednostra?neJ o~Ientacu. To by 
~oviedlo estetický vkus iba po určitú úroveň. A nám Ide o v1ac. Chceme do
siahnuť aby hodnotný šláger a mnoho hodnotných tanečných piesní napo
máhalo' ďalší hudobný vývin. Nesmieme dopustiť, aby ani ten naj lepší šláger 
n ahradzoval nášmu človeku hlboký umelecký zážitok. Zatiaľ o to nejde, no 
pôjde aj o to. Teraz nám ide o kvalitnú pieseň, o hodnotnú zábavnú hudbu, 
o všetky malé hudobné formy. Upozornila na to i celonárodná diskusia o vý
hľadoch ďalšieho rozvoja našej socialistickej spoločnosti. 

Ladislav Soltýs 
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hudobnej výchovy na našich školách. Dnes, 
pri hodnotení prvých absolventov PI, sa 
natfska otázka, do akej miery sa táto po
žiadavka splnila, či sú pre kultúrno-osve
tovú prácu naozaj lepšie pripraven!, či sn 
ich \•roveň v porovnani s absolventmi pe
dagogických škôl (PS) po stránke hudobnej 
zvýšila, či je krokom vpred. 

Výskum, k torý sa uskutočnil minulého 
školského roku, prebehol vo forme dotaznl
kov na všetkých PI na Slovensku, nedáva 
na tieto otázky veľmi lichotivú odpoveď 
a podľa došlých zpráv sa nám "hudobný 
profil" nových učiteľov - tohoročných ab
solventov PI - javí v priemere asi takto: 
veľmi kusé, neutvrdené vedomosti z hudob
nej náuky, priemerná intonačná a rytmická 
schopnosť, vcelku slabá hlasová priprave
nosť , stručný prehľad z hudobnej literatú
ry, minimálna znalosť hudobných skladieb, 
veľmi nízka úrove1í v hre na hudobnom ná
stroji (predpokladá sa, že husle bude. v 
praxi používať asi 30 %), schopnosť VIesť 
nejaký hudobný alebo spevácky súbor tak
mer nevyhovujúca, záujem o kultúrne po
dujatia veľmi malý. Ziaľ, je to smutné kon
štatovanie, no objekúvne a pravdivé. Po
tvrdili ho na celoštátnej porade konzultáto
rov hudobnej výchovy v Trnave v dňoch 
8. a 9. júna t. r., kde sa medziiným ro
kovalo i o týchto závažných problémoch, 
dokonca všetci prítomní učitelia hudobnej 
výchovy takmer zo všetkých PI v republike. 

Hlavné príčiny tohto nepriaznivého stav~ 
v príprave učiteľov po stránke hudobneJ 
sa zhrnuli najmä do týchto bodov: 

1. Predošlá príprava uchádzačov - či už 
prišli z bývalých JSS alebo škôl odborných 
- bola po hudobnej stránke úplne nedosta
točná. Od 7. ročnlka neprišli takmer vô
bec do styku s hudobnou výchovou (vy
skytli sa aj také prípady, že sa s ňou 
prvýkrát stretli na PI) a hudobnú školu 

••• 
Americký baletný súbor New York City 

Ballet, ktorý tento mesiac účinkoval v Mos
kve, vystúpil s piatimi programaJru, v kto
rých boli zastúpené diela klasikov ruskej 
hudby i západoeurópskych skladateľov. 

Dimitrij Sostakovič, AraJD Chačaturian, 
Tichon Chrennikov; Kara Karajev a aJDe
rický dirigent Robert Craft sa zúčastnili na 
slávnostnej večeri, ktorú na počesť návšte
vy Igora Stravinského v Sovietskom sväze 
usporiadala ministerka kultúry SSSR Jeka
terina Fw·cevová. 
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navštevovalo len veľmi malé percento u
chádzačov. V dôsledku tejto skutočnosti bolo 
potrebné podávať učivo z hudobnej náuky 
úplne od základov, čo, pravda, nieslo so 
sebou aj metódy stredoškolskej výučby (do
máce úlohy, skúšanie, známkovanie atď.). Aj 
v hre na husliach sa muselo začať od držania 
husieľ a sláčika, od jeho vedenia po prázd
nych strunách, a to sa s menej tvárlivými -
takmer dospelými poslucháčmi - zrejme 
nic n ajlepšie darilo. 

2. Pomerne vysoké sm erné čísla a málo 
prihlásených (napr. v Martine r. 1959 smer
né číslo 500, prihlásených 299 !) vylúčilo 
akýkoľvek výber a umožnilo takmer kaž
dému uchádzačovi - či vedel spievať, č i 
mal sluch a predpoklady pre štúdium hu
dobnej výchovy a nástroja alebo nie - aby 
bol na PI prijat)•, čo prácu vyučujúcich 
veľmi sťažovalo, spom.iľovalo tempo výučby 
a bolo často príčinou povrchného preberania 
učebnej látky. 

3. Vysokoškolshá organizácia práce -
najmä dlhé skúšobné obdobia, krátke se
mestre, výrobná pra..x atď. - značne narú
šali systematickú prípravu najmä v hre na 
hudobnom nástroji a boli veľkou prekážkou 
pri vytváraní dynaJnického stereotypu u 
poslucháčov. 

4. Zvlášť negatívnym činiteľom bol vztah 
poslucháčov k učitef,skému povolaniu vôbec 
a l> hudobnej výchove zvláš(. Na P I boli 
r. 1959 prijírnanl v mnohých prípadoch aj 
takí uchádzači , ktorí z rôznych dôvodov 
(najčastejšie prospechových) nemali veľkú. 
nádej na prijatie na inej vysokej škole, a 
len veľmi malý počet uchádzačov si vy
bral štúdium na PI preto, že by bol cítil 
ozajstný vnútorný vzťah k učiteľskému po
volaniu. J ednou z hlavných príčin zápor
ného vzťahu k štúdiu na PI (a najmä k 
huilnbnej výchove) bol tzv. "spoločný zá
klad", v ktorom boli všetci poslucháči nú
tení učiť sa hudobnú výchovu a systema
ticky cvičiť hudobný nástroji čiže aj tí, 
ktorí - ako to saJDi vždy s obľubou zdô
razňovali - ho v praxi nebudú nikdy po
trebovať. Takíto poslucháči prenášali po
tom svoj od.por k hudobnej výchove aj na 
tých, ktorí o ňu spočiatku záujem mali. 
Z tohto zlého vzťahu vyplýva aj pomerne 
m alý záujem o mimoškolskú činnosť n o 
rôzne kultúrne podujatia v obvode školy. 

5. Preplnenosť učebných osnov a v po
rovnani 5 PS i pomerne malý počet hodú1 
(nn 2:vládnutie toho istého učiva približne 
len polovica!!) viedli k šturmovčine, k 
rýchlemu preberaniu jednotlivých tém a 
holi veľkou brzdou pri získavaní hudobných 



poznatkov, návyko\· a zručností u poslu
cháčov. 

6. Nedostatok študiinei literatúry takmer 
YO všetkých disciplínach hudobnej výchovy 
znemož1ioval samostatnú domácu prípravu 
poslucháčov, obmedzoval ich aktivitu, sťa
:Zoval plnenie osnov a pracovníkov katedier 
Yiedol k vydávaniu interných učebných tex
tov, ktoré - i keď často dobre plnili svoju 
úlohu - nemohli nahradiť centrálne vydané 
a pre všetky PI platné učebnice. 

7. Veľmi vážnym problémom boli aj sa
motné učiteľské kádre. V minulom školskom 
roku pôsobilo na PI (na Slovensku) Jen 
50 % kvalifikovaných učiteľov (ostatní mali 
kvalifikáciu na úrovni Vyššej pedagogickej 
školy, prípadne si ju získavali štúdiom po
pri zamestnaní). Mnohé PI mali pritom ne
dostatok pracovnikov, čo viedlo obyčajne 
k značnému prekračovaniu ma..-ximálnej hra
nice ich úväzku. Plátanie e.-.._tern)rmi pra
coYníkmi sa na väčšine PI nie najlepšie o
sYcdčilo. Nadúväzky a prílišná mimoškolská 
zaťaženosť pracovníkov katedier hudobnej 
,~·chovy ncvytvárali priaznivé podmienky 
pre vedcckov)•skumnú a publikačnú čin
nosť ani pre zvyšovanie kvalifikácie (vedec
kú ašpirantúru robí len jeden pracovník) 
a nepriaznivo sa odrážali i na samotnom 
vyučovacom procese. 

Ak k týmto uvedeným činiteľom pripo
čítame ešte mnohé ďalšie (nedostatok učeb
ných priestorov, na niektor)•ch PI zlé uby
tovacie podmienky, nedostatočná koordiná
cia práce a z toho vyplývajúca nejednotnosť 
medzi katedrami hudobnej výchovy, nevy
hovujúca prax poslucháčov, časté podceilO
vanie dôležitosti hudobnej výchovy pre bu
dúceho učiteľa atď.) , javí sa nám uvedený 
"lmdobn)• profil" prvých absolventov Pl 
ako neradostná, no v daných podmienkach 
plne odôvodnená realita, ktorú dnes ne
stačí len konštatovať, ale treba sa postarať 
o zmenu k lepšiemu. 

Trojročná existencia PI ukázala, že dote
rajšia koncepcia prípravy budúcich učiteľov 
nevyhovuje požiadavkám a potrebám praxe 
(najmä pokiaľ ide o tempo odstraJiovania 
nekvalifikovanosti u učiteľov v 6.-9. post. 
ročníku a o kvalitu štúdia), preto politické 
byro ÚV KSC schválilo 4. júla t. r. novú 
reformu učiteľského štúdia, ktorá sa už od 
1. sept. na všetkých PI uskutočňuje. Medzi 
hlavné zásady novej reformy - ktoré za
sahujú aj štúdium hudobnej výchovy -
patri zrušenie dvojročného spoločného zá
kladu (spoločné prednášky síce z niekto
rých disciplín budú, no hudobnú výchovu 

a nástroj budú študovať len tí poslucháči, 
ktorí si hudobnú výchovu zvolili ako od
bor), skrátenie a zjednotenie štúdia na 3 
roky, zavedenie dvojkombinácií a možnosť 
študovať jeden odborný predmet (i hud. 
vých.) u poslucháčov, ktorí chcú získať 
kvalifikáciu pre 1.-5. post. ročník. 

Z uveden)rch záporných činiteľov, l{toré 
ovplyviíovali v)ručbu hudobnej výchovy na 
PI, bol síce jeden odstránený ("spoločný 
základ" - hoci po triezvej úvahe prichádza
me k tomu, že aspoň základy hudobnej 
výchovy a estetiky by boli pre všetkých 
budúcich učiteľov skôr na osoh ako 
na škodu!!) , no pribudli nové, ktoré tuto 
situáciu - zdá sa - ešte zhoršia. Ide 
predovšetkým o tieto skutočnosti: 

1. Poslucháči, k torí sa budú pripravovať 
pre 1.- 5. post. roč. a nezvolia si ako od
horný predmet hudobnú v)·chovu, dostanú 
síce určité teoretické základy, no s nástro
jom do styku vôbec neprídu. 

2. Hra na hudobný nástroj sa nebude 
vyučovať individuálne, ale kolektívne - po 
troch poslucháčoch v jednej skupine, čo 
prakticky znamená brzdenie vývojaschop
nejších poslucháčov a takmer vylučuje mož
nosť naučiť poslucháčov-začiatočníkov (ak)·ch 
bude u nás väčšina !) za tri roky - pri 
14-týždňovýeh semestroch a jednej týžden
nej hodine - ovládať hudobný nástroj tak, 
aby v praxi m ohli spoľahlivo zastať svoje 
miesto ako "kvalifikovaní učitelia hudobnej 
výchovy pre 6.-9. ročník". 

3. Obmedzenie štúdia hudobnej výchovy 
len na lwmbinácie s jazykom ruským a s 
matematikou (pričom bola zrušená zaužívaná 
a veľmi osvedčená kombinácia s jazykom 
slovenským !!) zužuje počet záujemcov o 
štúdium hudobnej výchovy a nedáva veľku 
perspektívu na odstránenie velkej nekva
lifikovanosti učiteľov v tomto predmete. 

4. Sesť hodín týždenne (z celkového poč
tu 29!!), k toré podľa nových učebných 
plánov pripadnú v 1. ročníku na vyučo
vanie hudobnej v)•chovy, sa nám zdá troš
ku málo, najmä ak uvážime, že sa tento 
predmet na strednej všeobecnovzdelávacej 
škole vôbec nevyučoval. 

5. Vyučovanie hlasovej výchovy v skupi
nách po 5 poslucháčoeh pravdepodobne tiež 
neprispeje na zvýšenie hlasovej kultúry bu-

Z Cikkero'Vho V z.kriesenia na scéne Slo
venského národného di'Vadla v Bratislave ..... 

Foto : A. Smotlák 
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dúcich učiteľov-dirigentov speváckych sú
b?rov. Aké stanovisko zaujmú k tejto no
nnke hla~ovf pedagógovia? 

Na spomínanej porade v Trnave bola 
, ·ypracovaná rezolúcia, ktorá bola schvä
lenú zástupcami učiteľov hudobnej výcho
vy zo všetkých PI v republike a bola 
zaslanú na p rísl ušné nadriadené školské 
orgány. Prekvapuje preto, že nová refor
ma okrem zrušenia spoločného základu a 
zavedenia dvojkombinácií takmer nii:ím nc
zusiahla kladne do nep1·iaznivej situácie v 
príprave učiteľov po stránke hudobnej, ba 
- ako z uvedeného vidieť - skôr ju zhor
šila. 

Na Slovensku je 71,6 % nekvalifikova
uýeh učiteľov hudobnej výchovy (martin
ský okres nemal v minulom školskom roku 

ani jedného učiteľa s touto 1.-valifikáciou) a 
~~ahou školský~h orgánov by malo byť zní
Ziť toto vysoke percento. Pravda, ak chce
m.~, aby nový vysokoškolsky pripravený 
ue1teľ - absolvent pedagogického inštitútu 
b.ol nl?- vyuč~vanie hudobnej výchovy }('p
Š!e P.npr.?veny, ~k chceme, aby bol v esle
tl~kCJ vycl~ove. Jedným . z hlavných bojov
rukoY kulturneJ revolúc1e na našej dedine 
jedn)·m. z hlavných činiteľov rozvoja Ľrrŕ 
a or?a':ll.zá torov h~dobného života v svoj om 
okol~ . Je bezpodmienečne potrebné vytvoril' 
pre. Jel~o prípravu ~ak~ pod!:nienky, k toré by 
h.oh ~m·ukou zl cps~ma. teJtO nie najlepšej 
Sttuác1e v hudobneJ vychove a v príprave 
budúcich učiteľov na tento predmet. 

Tibor Sedlický 

Na adresu niektorYch našich interpretov ) 
---

Známy. ":Ý-rok: "Súdr uh Yinogradov, vy 
ste len slaVJk, lebo len spievate," je ešte aj 
u nás do určitej miery aktuálny. 

O čo ide? 
Naším ideálom je, aby každý človek 

konal svoju prácu na určitom stupni uve
domelosti. Aby nielen videl zmysel svojej 
práce, a le aby ju konal i na úrovni súčas
n ých kultúrno-spoločenských požiadaviek. 
.. V oblasti. hu.dobnej interpretácie táto po
z.tadavka rue Je ešte v uspokojivej miere 
sp.Ineuá. Ešt~ vždy tu panuje do určitej 
rmery slepý mtuitivizmus, inštinktívnosť a 
subjektivizmus. Máloktot·ý z našich inter
pretov by nám vedel napr. dostatočne zdo
vodniť ideovým a spoločensko-historickvm 
po1latím skladby svoju interpretaiínú k~n
Ct>pciu (ak .vôbec nejakú " koncepciu" má). 
Prav~a, neJde len o "zdôvodnenie", tým 
meneJ o dodatočné zdovodncnie, ale o to, 
aby sa dostatočné a správne ideové po
ňatie slda?by s talo podkladom a výehodis
~~m. I?re J_Dterpretačné poňatie skladby, pre 
JeJ stylovy a správny prednes. 

.Aký to má zmysel? 

Titulné úlohy v Ciltkerovei opere V zkrie
..... senie vytvorila Gita Abrahámová a Jura; 

Martvoň Foto : A. Smotlák 
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Nielen ten, že takto sa dostáva do in
terpretácie ideový moment, ale i ten že 
celkovým ideovým a spoločensko-hist~ric
k~ po1'íatím skladby sa vymedzuje správ
ny m~erpretačný zámer prednesu a v rámci 
toho 1 detailné riešenie parciálnych problé
~ov. Pravda, !o .len vtedy, keď interpret 
v1e z toho pouatta vyvodiť i patričné in
terpretačné konzekvencie, čo predpokladá 
neobyčajnú pohotovosť, rozhľadenosť a ta
lent. Lebo kde inde vziať záruku takého 
alebo onakého interpretačného výrazu aiebo 
interpretačnej l<oncepcie skladby? Stačí len 
notový materiál ? Stačí vždy len inštinkt 
intuícia a pocit subjektívnej istoty? StačÍ 
len "spoločenské vedomie" - ako to po
čúvame naj novšie zdôrazňovať? A skutoč
ne: stačí len "spoločenské vedomie" bez 
poznatkov, či k úpln osti spoločenského ve
dornil?- patria i určité poznatk-y, k toré môžu 
zaručtť správne poľíatie skladby? 

Tieto poznatky sú často (najmä u me
nej talentovaných interpretov) nevyhnutné. 
Odvolávanie sa na "spoločenské vedomie,. 
bez patričných poznatkov môže sa staC 
len pláštikom na zakrytie slepého intuiti
vizmu, estétstva, subjektivizmu i naturaliz
mu. 

O aké vedomosti ide ? 
Ide o vedomosti, ktoré mozu zaručiť cel

kové a správne ideové poňatie skladby. Ide 

Ladislav Poláh: Hudba a génius. Pa!inovaná sadra, 1938 

teda hlavne o vedomosti historické (neraz 
až o tvorivé poznávanie skladby) pomocou 
znalosti spoločensko-historickej podmienenos
ti skladby. Ale ide i o filozofické vzdela
nie, zaručujúce správne ideové videnie fak
tov. Teda nejde o nič iné ako o pocho
penie skladby v čo najúplnejšej genéze. 
Z akých spoločensko-historických a kultúr
nych podmienok vyrastá, čoho je výrazom, 
čoho odrazom , p rejavom akého estetického 
ideálu, čo tento estetický ideál znamená v 
kontexte vývoja z hľadiska nášho dnešného 
historicko-vývoj ového nazerania. Tieto ve
domosti, ako aj ich interpretačné konze
kvencie, sú t) 'Til "viac", čo robí z intP.r
pretovcj práce niečo "uvedomené" a čím 
s~ intepretova "hra" stáva niečím1 čo je 
VJac ako spev slávika. 

V požiadavke znalosti genézy a správne
ho idcoYého videnia skladby neväzí len 
nejaký v)'IIlysel dneška. Fakticky ide o u
plnosť interpretačnej práce, o dokonalé po
znanie skladby, aby sa interpretačné kon
zekvencie mohli vyvodiť z čo najširšieho 
poznatkového materiálu. 

Staviame teda úplnosť voči jednostran
ným vyznaniam, hlásajúcím slepú vieru v 
samospasiteľnosť intuície, spontánnosti au
tomatičnosti", podvedomia atď. v te] jed
no~tr.a~osti , ako to odhaľuje i A. Jegorov 
v studi1 l skusstvo i obščcstvennaja žiz1'í. A 
práve tu nám treba poznan1enať, že požia
davka spomínanej úplnosti je požiadavkou, 

Foto: J . Nový 

ktorá je obsiahnutá vlastne už v základocl1 
všeobecnej estetiky. Lenže táto sn ešte v 
kruhoch našich interpretov málo alebo te
mer neštuduje. A tým menej sa pestuje 
teoretická estetika hudobnej interpretácie. 
Koľko interpretačných telies má napr. na 
programe v rámci podnikového školenia ale
bo Il SS te01·eticko-ideové interpretačné ško
lenie? Koľko členov týchto telies študuje 
teoretickú literatúru hudobnej interpretácie, 
alebo koľkí z n ich študujú systematicky 
a s vedomým zámerom hud:>bnú históriu, 
aby si ujasnili interpretačné problémy skla
dieb doby? A koľko našicl1 sólistov alebo 
d irigentov to robí ? Koľkí z nich vôbec 
veria, že im to pomôže k vernejšej štý
lovej in terpretácii, alebo že tento intelektu
álny moment patrí k vyššej úrovni inter
pretovej práce a že j e to požiadavka našej 
doby - i keď to nastoľuje takto nástoj
čivo prvýkrát až marxistická estetika? 

Triedna spoločnosť rozbila integritu clo
veka. J edným z dôsledkov tohto je i typ 
tzv. jednostranne obmedzeného muzikanta. 
Dnes by sme tento pojem chceli poznať 
už len ako p ojem patriaci minulosti. Naším 
ideálom sa stal plne, t. j. harmonicky roz
vinutý človek s intelektom, so širok)'Til 
vzdelanostným i spoločenským rozhľadom. 
Toto by sme radi videli i u našich inter
pretov, aby svoju interpretačnú umeleckú 
prácu vedeli vykonať na ú rovni spoločen
sk )·ch požiadaviek dneška. - e-
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l Cikkerovo 
VZKRIESENIE 

v bratislavskom SND 
Premiéra novej opery, tejto najnáročnej

šej a najreprezrentačnejšej hudobnej formy, 
je vždy udalosťou v kultúrnom ži,·otc náro
da. V prípade, že ide o dobré dielo a dob
ré predstavenie, z udalosti sa stáva sviatok. 
Takýmto radostným sviatkom bola brati
slavská premiéra Cikkerovho Vzkriesenia 
dľía 22. septembra 1962. 

Príčin k radostnému a slávnostnému 
vzrušeniu v prípade Cikkerovho posledného 
diela bolo niekoľko. Je lo majstrovské die
lo, mimoriadne hodnotný prínos do poklad
nice národnej kultúry. V osobnom tvorivom 
vývoji skladateľa dokumentuje jeho nepre
stajný rast, stúpanie tvoriv),ch síl a dob)'· 
vanie nových oblastí. A napokon vo vývo
ji slovenskej opernej tvorby znamená 
Vzkriesenie veľký a významný krok do
predu. Naša operná tvorba sa začala rozvi
jať s takmer storočn)= oneskorením po 
ostatn)·ch európskych národných školách. 
Bolo preto pochopiteľné a namieste, že sa 
skladatelia snažili zaplniť medzeru, zapríči
nenú nepriaznivými historickými podmien
kami v 19. storoči a tak vznikali "národné" 
opery s tematikou zo života nášho ľudu a z 
jeho histórie (čo, pravda, neznamenalo, že 
si tieto opery pre svoje umelecké hodnoty 
m•mohli dobyť aj zahraničné scény). Po 
tejto prvej , akoby "obrodenskej" etape, v 
ktorej sa splatila čestná daň národnej mi
nulosti, vstupuje vývoj slovenskej opery 
zjavne do ďalšej fázy, v ktorej sa odráža 
v širšom zmysle - pulz súčasnej doby a 
ktorú môžeme iba čo najvrelšie privítať. Za
čala sa Cikkerovými Tieiími, ďalším krokom 
bol Holoubkov pokus o operu s tematiJ,ou 
z našej socialistickej súčasnosti. Teraz sia
hol Cikker opäť po númete zo svetovej li
teratúry a nepokladúme za prehnané tvrdiť, 
že tento "svetový" n{lmet stvárnil "sveto
v)•m" spôsobom, t_ j. dotvoril ho a znovu
stvoril v tónoch vskutku kongeniálne, a čo 
viac, vytvoril dielo nanajvýš súčasné a mo
derné svojím výsostne aktuálnym humanit
no-etickým posolstvom a citovým psycholo
gickým tvarovaním látky, takže sú tu viiet
ky predpoklady pre to, aby podobne ako 
Tolstého prekrásny román Vzkriesenie aj 
Cikkerova opera Vzkriesenie sa stala trvalým 
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duchovným majetkom kultúrnych ľudí na 
celom svete. 

J e obdivuhodné - a príznačné pre Cikke
ra-humanistu - ako sa zmocnil rozsiahlej 
látky, ako z románu, ktorého poslaním popri 
spoločenskej kritike bola v podstate kritika 
trestného práva cárskeho Ruska, vylúpol je
ho ľudskú problematiku a mravný obsah, a 
ako toto jadro, okresané od všetkého nepod
slatného, stvárnil v zomknutej forme troj
dejstvového operného libreta, p oskytujúceho 
idcúlny podklad pre hudobné rozvíjanie. 
Neobyčajne dôvtipné je včleňovanie troch 
"intermezz" medzi dcjoYé ptisma ktoré 
JWedstavujú hlavne duševný vývoj hrdinov. 
Obdivuhodné a príznačné je aj to, ako po
zmenil, dotvoril dej a niektoré charaktery. 
Koniec Cikkerovho Vzkriesenia je napriek 
tomu, že necháva Katušu zomrieť, zmier
livejší, šťastnejší ako koniec Tolstého ro
mt\.nu. Cikkerova Katuša zomiera v Nechľu
dovovom náruči, ktorému sa vyznala zo 
svojej lásky, očistená utrpením a vykúpená 
jeho láskou, - .,vzkriesená". U veľkého a 
neúprosného realistu Tolstého Katuša síce 
prijme cársku milosť v dobrom zdraví, ale 
zrieka sa svojej lásky a odchádza s mužom, 
ktorého nemiluje. Z rozpornej postavy Ne
chľudova, lttorého pohnútky sú u Tolstého 
zahmlené a do konca zostáva nevyjasnené, 
či Katušu ľúbi alebo sa len zachraňuje pred 
svojím svedomím, urobil Cikl,er jednoliaty, 
kladnejší charakter. - Je vôbec typické, ako 
Cikkerovi "vychádzajú" kladní hrdinovia, 
najväčšmi, pravda, postava Katuše, ktorú 
kreslí s najväč'ilou láskou a nehou (scéna jej 
zomierania - " úbohá Katuša, majte s ňou 
ľútosť, dobrí ľudia ... "). V celej opere - a 
vari v celej jeho opernej tvorbe?" - nie je 
ani jeden pravý zloduch; osnovatelia zla 
Bečkovová a Kartinkin sú púhe epizodické 
postavičky, ešte aj väzenský inšpe~tor a 
dozorný poručík na pochode na Sibír sú 
dobrí ľudia! Ale vráťme sa k výstavbe lib
reta: je to výborné libreto, dramaticky pev
ne zomknuté, bezpečne, bez nepodstatných 
odbočení smerujúce cez vrcholy k rozuzle
niu, logicky sklbené do najmenších detailov, 
ktoré nadto môže poslúžiť aj ako vzor vy
dareného prepracovania literárnej predlohy 
románu na operné libreto. Je v ňom nie-

koľko celkom vynikajúcich miest a n{lpadov, 
napr. v druhom intermezze Nechľudovov 
rozhovor so sudcom, ktorý iba opakuje vety, 
ktoré povedal na pojednávaní, pravda, v 
celkom inom kon texte; alebo celá výstavba 
obrazu na väzenskom dvore ap. 

Toto majstrovské libreto zhudobnil CiiJ,er 
majstrovskou hudbou. Použil vysoko expre
sívny sloh (rozbor jeho hudobnej reči sme 
už čítali v č. 6 tohto časopisu z pera dr. 
Ivana Hrušovského), ktorý sa mu však 
nikdy nevymknc z rúk, nikde sa nevylieva z 
brehov ako citová záplava. Je to expresio
nizmus bez nevkusných excesov, naopak, 
tvarovaný pevnou, železne dôslednou orga
nizáciou. Hudobný konte..xt predstavuje dô
sledne a logicky premyslený systém, kto
rý sa rozprestiera na všetky zložky hudob
nej výstavby: všetko až do najmenšieho 
detailu je funkčne začlenené do celku: psy
chologická funkcia orchestra, návrat a ob
mena motívov, melodická intonácia vok:41-
nych partov, harmonický jazyk, používanie 
ntistrojov ... Opera ako celok je tak jednot
nú, všetko je v nej tak premyslené drama
turgicky i hudobne, tak vzájomne funkčne 
späté, že sa tu núka pojem akejsi totálnej 
opernej o rganizt\.cie. Touto "totúlnou organi
záciou" pripomína Vzkriesenie - mutatis 
mutandis - Bergovho Vojcka. Pritom táto 

" totálna organizúein" však neznamená ce
rebrálny, prevažne konštruktívno-špekula
tivny charakter hudby. Znamená to 
jednoducho dokonalé ovládanie materiruu, 
vyzrelé umelecké majstrovstvo umelca
mysli teľa, v ktorom je intuitívna a refle..xív
ná zložka v rovnováhe. Ak)= maj
strom je Cikker vo vytváraní zomknutej 
rovnováhy celku, v ktorom všetko ' sa pod
r·irufuje j eho železnej tvaro,·ncej vôli, takým 
umelcom je aj v jednotlivostiach. Ako vie 
napr. hudobne navodiť atmosféru ruského 
statkúrskeho sídla, alebo pripomcr\me si len 
tú nesmierne ušľachtilú melodičnosť jeho 
vokálnej intonácie na miestach, kde sa sto
toMuje so svojimi postavami, alebo tú nad
pozemskú čistotu sbom väzňov v poslednom 
obraze - a takýchto miest by sme mohli 
citovať b ez počtu. - Bergovho Vojcka, toto 
dnes už klasické operné dielo 20. storočia, 
pripomína Cikkerovo veľdielo aj t)'lll, že nás 
udr-i uje v napätí od začiatku do konca, núti 
nás k stopercentnej účasti a k zaujatiu sta
noviska. Videli sme ľudí plakať v tme po
čas dejstiev a cez prestávky sústredCQé, za
myslené tváre. Aj diváka str·hujc toto dielo 
ku katarze a tým je, myslíme, vyslovená je
ho najvyššia hodnota. Súčasne je to odpo
vecľ na všetky pochybovačné hlasy, či opera 
v dnešnej dobe nie je už prežitkom, či mô-

Anna Martvoňowí, Bohuš 1-Ianáh a dr. Gustrív Papp Foto: A. Smotlák 
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Anna Martvoiíová (Katuša) a Bohuš Hanáh 
(NechľudOl>) Foto: A. Smotlák 

že mať ešte pre dnešného človek~-" súčas
nom živote nejaké poslanie. 

Ako zvládla opera bratislavského ND tie 
mimó'riadne náročné úlohy, ktoré posledná 
Cikkerl>va opera kladie na operné repro
dukčné umenie? Akékoľvek hodnotenie zá- ó., 
visí od kritérií. Nejestvujú absolútne kritéria, 
lež iba relatívne, čiže hodnotenie závisí od 
toho, čo je mierou porovnávania. Nuž, ak 
si za mieru porovnávania zvolíme obvyklú 
úroveň predstavení bratislavskej opery, ne
možno nevidieť, že naštudovanie Vzkriese
nia pomerne značne prevyšuje priemer -
alebo priemernosť ? - predstavení za po
sledné roky. Zásluhu na tom má predovšet
kým zodpovednosť, s akou kolektív pristu
poval k práci na tak náročnom diele, pri 
ktorej určite zavážila aj citová zaujatosť k 
novej, majstrovskej slovenskej opere. Ďalej 
je to výsledok práce dirigenta, scénického 
výt varníka a režiséra. 

Koš ický režisér Kornel Hájek sa Brati
slave predstavil ako umelec, ktorý má aj 
cit, aj invenciu, aj schopnosť intelektuálne 
domýšľať svoju koncepciu. Nechý ba mu ani 
vtip a zmysel pre jemné odtienky. Stopy 
j eho práce so sólistami sú jasne badateľné 
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v hereck)·ch výkonoch, a to rovnako v sme
re dynamickej gradácie na jednej strane, ako 
vedomej zdržanlivosti na druhej strane. Vý
borne narába s kompanom, za čo sme mu 
o to vďačnejší, lebo sa nedá povedať, že by 
nás po tejto stránke bratislavskí režiséri prá
ve hýčkali. Nesúhlasíme iba s niektor)=i 
de tailanu jeho réžie. Vetrom kmásaný biely 
k vietok, premietaný ako symbol straty pa
nenstva, pokladáme za banálny. V obrazo v 
nevestinci a na väzenskom dvore sú nie
ktoré zbytočné, až nevkusné naturalizmy. 
Tri zväčšujúce šošovky, symetricky rozlože
né v javiskovom obraze, vyu~.íva nedôsled
ne a niekedy aj nelogicky. O ich účelnosti a 
funkčnej oprávnenosti by sa vôbec dalo dis
kutovať, ale keď už sú raz tam, mohli by 
sa využiť oveľa lepšie, napr. ako zrkadlo 
duševných hnutí hrdinov, rozhodujúcich o 
ich ďalšom osude, alebo dôsledne n a osvet
lenie kľúčových momentov v)rvoja drámy 
ap. - Cikkerova " totálna organizácia" sa 
rozprestiera aj na režijnú stránku. V klavír
nom výťahu sú presné a detailné režijné 
pokyny. Hájek sa ich vcelku dosť verne pri
držiava a máme dojem, že tam,. kde sa od 
nich vo väčšej miere odpútava, nie je to 
k prospechu veci. Máme na mysli posledný 
obraz, ktorý je režijne (a aj výtvarne - le
bo tu platí zákonitosť spojitých nádob) 
najslabší. Obraz, ktorý v nás vzbudili Cikke
r_s>ve po~ná~kY: v klavírnom výťahu , ďaleko 
predstihuje to; čo snie' -viôéli na j~visku, to
tiž to . "operné" zomieranie hrdinRy. ~celku 
je však, zdôrazňujem ešte raz, Hájko"Va ré
žia veľmi sympatická, cítiť . za ňou poctivú 
prácu a zápas o umelecké zmocnenie sa 
krásnej a ťažkej úlohy. · 

Scéna Ladislava Vychodila spája snalm 
o symboličnosť a funkčnosť vo výtvarne 
j ednoducl10m, často pomocou náznakov bu
dovanom javiskovom obraze. Najúspešnejšia 
j e na začiatku štvrtého obrazu, kde navo
dzuje priamo sugestívnu atmosféru. Skoda, 
že sa väčšmi nesnaží o zväčšenie javiskové
ho priestoru. Medzi veľkosťou diela, tento 
raz v zmysle veľkosti morálnych problé
mov a šírky psychológie hrdinov, a malým 
priestorom, na ktorý je stlačené jeho scénic
ké rozvíjanie, je zvláštne1 niekedy veľmi ru
šivo pôsobiace protirečenie. 

Ladislav Holoubek opäť dokázal svoje o
svedčené kvality" operného dirigenta. Pod 
jeho bezpečným vedením podal orchester, 
známy veľkými výkyvmi, výkon, ktorý 
môžeme zaradiť medzi jeho vrcholné. 

Anna Martvoňová bola pri korektnom 
muzikant·skom, ale výrazovo azda trošku 
málo tvárnom hlasovom výkone skôr tól-

stojovsky ako cikkerovsky ladenou Katu
šou: rozkošne detsky naivnou nevinnou i v 
bahne nevestinca a väzenia, č~liacou krutým 
pohromám svojhp života iba užasným ne
chápavým úsmevom. Gita Abrahámová 'hosť 

IT •• • > z 'I..OSIC, sa SVOJÍm poňatím väčšmi priblí-
žila •. ~ikkerovej. Katuši, ktorá je vnútorne 
zlozity, dramaucký charakter, žena veľká 
vo vášni i v utrnení. J e to nie príliš veľký, 
ale dobre ovládaný, charakteristickým o
s~bným timbrom sfarbený hlas, disponujúci 
diferencovanou výrazovou škálou vďaka 
čomu je schopný na náročné dr~malické 
úl?hy. ~ej _herecký výkon bol presvedčivý, 
miestami az strhujúci. 

Úloha Nechľudova je svojím spôsobom 
ťažšia ako Katušina rola - tá je totiž pri 
svojej mimoriadnej náročnosti i mimoriadne 
vďačná, je to rola, ktorá dáva speváčke 
zaskvieť sa, rozvinúť bohatú škálu v)rrazu, 
ovládnuť celé javisko. Zatiaľ Nechľudov -
okrem prvého obrazu - je menej plastic
k ý, menej farbistý, a pritom jeho vnútorný 
vývoj je nie menej významný a zložitý 
ako Katušin. Skladateľov humanizmus je
ho žeravý súcit s Katušou zreteľne stavia 
N echľudova na druhé miesto, do jej tieňa. 
Juraj Martvoň patrí medzi našich najinteli
gentnejších a najmuzikálnej;ích spevákov, 
ktorý hlbavo buduje každú svoju postav u. 
Často sme videli, ako aj v úlohách, ktoré 
nesedeli jeho naturelu, dokázal poctivým 
umeleckým zápasom vyťažiť to ma.ximum, 
čo sa zo situácie vyťažiť dalo. I tento raz 
"robí, čo môže", t. j. vypracováva inteli
gentný a decentný hereckospevácky prejav, 
zjasnený pravým citovým prežitím. Aj Bo
huš Hanák, ktorý je skôr typom intuitívneho 
umelca, ktorého prejavy sú menej filtrované 
predchádzajúcou reflexiou , zato v niekto
r)rch situáciách strhujúcejšie spontánnymi 
reakciami, sa úspešne snaží sprevádzať svoj
ho hrdinu- Nechľudova - po meniacich sa 
peripetiach jeho osobnej drámy. Najlepší bol 
ako svieži, temperamentný mladý dôstojník. 
Na jeho hlase badať pri piano a mezzoforte 
určitú, zatiaľ ešte nepatrnú únavu, čo je pre 
speváka, ale i pre tých, ktorí sú spoluzodpo
vední za jeho vývoj, výstražným znamením. 
- Z ostatných sólistov opäť upútal hlas Ľu
by Baricovej svojím krásnym leskom a ne
~bu?nuteľ~ý h erecký výkon Heleny Barto
~oveJ, kt.ora opäť, ako v každej úlohe, či 
~?e o trpiacu, ušľachtilú matku, alebo o ma
Jiteľku nevestinca, dokázala že sa vie úlo
hy zmocniť s pravým umeieckým posväte-

Kupec Smelkov (Karol Sekera) 

Foto: A. Smotlák 

ním. - K vyrovnanému štandardu predsta
venia prispel korektn)-rni výkonmi rad ďal
ších spevákov: dr. J anko Blaho a Karol 
Sekera ako kupec Smeľkov, dr. Gustáv Pap 
ako Simonson, Nina Hazuchová Marta 
M~ierov{t - tety, Dita Gabajová, Juraj 
Wiedermann a Juraj Oniščenko - Bočková 
a Kartinkin, Ján H adraba ako predseda sú
du, Emil Schiitz a Franjo H vastija ako štát
ny žalobca, Pavol Gábor a Stefan Gabriš -
obhajca Katuše, Gejza Zelenay a Ondrej 
Malachovský ako inšpektor väznice a ďal
ší, ako Václav Nouzovský, Janka Gabčová 
Ladislav Vojtko, Stanislav Beňačka a i. ' 

Na záver sa näm žiada pripomenúť citát 
z Nejedlého. "Bez pravdivosti a morálneho 
rzákladu nie je ani v umení nijakej krásy." 
- učil Nejedlý. Ze to platí rovnako o tvo
rivom ako o reprodukčnom umení, n etreba 
vysvetľovať. Viera. Sedivá 
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XV. medzinárodná konferencia IFMC v Gottwaldove 
V dňoch 13.-21. júla 1962 sa v Gottwal

dove konala XV. konferencia Medzinárod
nej rady pre ľudovú hudbu (International 
Folk Music Council - IFMC, založená v r. 
1947, prvý kongres bol zvolaný v roku 
1948), súčasťou ktorej boli aj strážnické ná
rodopisné slávnosti s medzinárodnou účas
ťou (14. a 15. júla) a folkloristické e:X
kurzie - jedna po južných Cechách (3-
dioová), druhá po severnom a strednom Slo
vensku (5-dňová). Už samotný fakt, že 
usporiadaním tohto významného podujatia 
boli poverené československé vedecl:é a u
melecko-osvetové inštitúcie (usporiadateľom 
bola Spoločnosť čs. národopiscu pri CSA V 
v Prahe za spolupráce Ministerstva škol
stva a kultúry v Prahe, Ústavu pro ethno
grafii a folkloristiku CSA V v Prahe a Brne, 
Ústavu hudobnej vedy SAV a Národopisné
ho ústavu SA V v Bratislave, Ceskosloven
ského rozhlasu v Prahe a Bratislave, ú
stiedního domu Lidové umelecké tvorivosti 
v Prahe a Osvetového ústavu v Br-atislave), 
svedči o dobrom mene československej 
etnomuzikológie a folkloristiky i o solíd
nej úrovni slovenského a českého amatér
skeho folklórneho umenia v zahraničí a 
najmä v samotnom predsedníctve tejto spo
ločnosti, ktorá československým vedeck)·m 
pracovníkom a príslušným inštitúciám dô
verovala i napriek tomu, že v jej vedení 
sme až do tohto roku nemali žiadneho zá
stupcu. Na konferencii sa zúč-astnilo viac 
ako 200 odborníkov, z toho do 130 zo 
zahraničia, ktorí zastupovali vyše 30 kra
jín. Delegátmi boli zastúpené 4 svetadiely 
- Európa, Airika, Ázia, Amerika - naj
početnejšie, prirodzene, Európa; keďže mala 
zástupcov z 19 štátov. 

Na šesťdenné rokovanie konferencie boli 
určené 4 hlavné témy: 

l. Analýza vokálnych a inštrumentálnych 
štýlov. 

II. Teclmológia ľudových hudobných ná
strojov. 

III. O vzájomných vzťahoch medzi ľu
dovými tancami a hudbou (so zameraním 
na mužské a točivé tance stredoeurópskej 
oblasti). 

IV. Tradícia a nový obsah v súčasnej 
ľudovej hudbe a tanci - ku ktorým od
znelo 38 referátov (z nich 22 z krajín so
cialistického tábora) a viac ako 70 diskus
ných príspevkov. 

Ceskoslovenskú húdobnú a tanečnú Iol-
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kloristiku reprezentovali tieto referáty a prí
spevky: 

1. Alica Elscheková : Slovenský ľudový 
viachlas. 

2. Dušan Holý: Vzájomné v·.lťahy medzi 
inštrumentálnym a vokálnym prejavom v 
slovenskej ľudovej hudbe. 

3. Zdena Jelínková: Točivé tance. 
4. Vlad. Karbusický-Jar. Mark[: Tradí

cia a nové prvky v českej a slovenskej fu
dovej hudbe. 

5. H.ana Laudová : Mečové tance v CSSR. 
6. Ladislav Leng: Technológia výroby 

aerofonických ľudových hudobných nástro
jov z územia CSSR. 

7. Jaroslav Markl: Ceská dudácka muzika. 
8. Kl. Ondrejka-St. Tóth: O tanečnom 

type "hajduch". 
9. Karol Plicka: Slovenské detské hry. 
10. Josef Stanislav: O hudbe aLrického 

rudu. 
Ceskoslovenské referáty mali na konferen

cii značný oh las a presvedčili jej účast
nikov o dobrej vedeckej úrovni etnomuzi
kológie a tanečnej folkloristiky v CSSR 
a tvorivom prístupe k bohatému materiálu. 
ktorý je u nás predmetom bádania a štú
dia. Zároveň upozornili na niektoré pôvod
né nové metodologické postupy a spôsoby 
dokumentácie, exaktného bádania i wne
leekého využitia. 

Vychádzajúc z referátov a diskusných prí
spevkov A."V. konferencie IFMC možno kon
štatovať, že v popredí záujmu teoretického 
riešenia s táli nasledovné problémy. K té
me I: a) ľudový viachlas (referáty Elsche
ková - CSSR, Kaufmann - BĽR, Petrovi
čová - FĽRJ, Stockmannová - NDR); b) 
metricko-rytmické nepravidelnosti (Gipius 
- SSSR,. Stoinová - BĽR, Yonetken -
Turecko) ; c) vzájomná podmienenosť me
dzi vokálnym a inštrumentálnym prejavom 
(Holý - CSSR, Beľjajev - SSSR). K téme 
II: a) Vlastná technológia (Leng - CSSR. 
Picken - Anglicko, Stockmann - NDR); 
b) o hudobných nástrojoch a muzike vše
obecne (Markl - CSSR, Nikiprowetzki -
Francúzsko, Sárosi - MĽR). K téme Ill: 
a) mužské tance (Laudová - CSSR, Tóth. 
Ondrejka - CSSR, Gyorgy - MĽR) ; b) 
párové a točivé tance (Jelínková - CSSR, 
Lapsonová - USA) ; c) o tancoch všeobecmt 
(Katzarová - BĽR, Kadmanová - Izrael, 
Pešo v ár - MĽR, Pin on - Belgia). K téme 
IV: Katzarová - BĽR, Karbusický, Markl 
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- CSSR. Podľa záverečného hodnotenia vi
ceprezidenta Medzinárodnej rady pre ľudo
vú hudb~ profes01:a Marinusa (Belgia) XV. 
konferencia z hľadrska teoretického a vedec
kého svoj cieľ splnila a na jej rokovaniach 
sa vyriešili mnohé problémy a nejasnosti. 
Je však nevyhnutné, aby IFMC výraznejšie 
sm.erovala k zovšeobeciíujúcim teoretickým 
pracam, ab_Y prevahu namiesto popisných 
a faktogralrckých referátov nadobudli prí
spevky syntetickej povahy a komparačného 
zamerania. Informujúce, popisné príspevky o 
menej známych etnických kultúrach však 
budú ešte dlho potrebné a do veľkej miery 
aj nevylmutné, lebo - po prvé - ľudové 
kultúry sú iba sčasti poznané n známe po 
druhé - IFMC združuje prevažne am~tér
skych folkloristov (v západných štátoch pro
fesion?ln_e folkloristické pracoviská jestvujú 
len _oje_dmele), ktorí sa od popisov a fakto
gr~f!e ~ba pomal~ ~udú dostávať ďalej, no 
zvys~me v~deckej urovne konferencií patrí 
k zakladnym predpokladom rozvíjania a 
zvyšovania významu tejto medzinárodnej 
organizácie. 

Skutočnosť, že XV. konferencia IFMC sa 
uskutočnila v CSSR, má aj mimoriadne vef
~f vý~~am prol?ag?č?ý a politický. Najmä 
ucastn•c• z kap1tahst1ckých štátov sa pre
svedčili o podmienkach pre vedeckú prácu, 
k_toré posk~tuje socialistický spoločensl..-ý po
riadok, mali možnosť spoznať a posúdiť úro
veň našich dokumentačných a vedeckých 
výsledkov a konečne mali možnosť obozná
miť sa so stavom a úrovňou amatérskeho 
ľudového umenia všetkých žánrov a žán
rových vrstiev. To, čo na tomto poli zahra
niční . účastníci videli, hodnotili jednoznačne 
veľnn kladne a často sa vyslovovali v su
p~~iatí':'och. K!adn~ úlohu zohrala aj z pri
lezrtosll konferencie v anglickom jazyku 
~t}ačená ?rož~ra, info~m~~úca v hlavn)·ch 
crtach o histonckom yYVOJI, vývine a cha
rakteristických črtách slovenského a českého 
hudobného a tanečného folklóru, ktorá o
krem notových ukážok priniesla aj podrobnú 
bi~liogr~iu, čo tiež spolu s praktickými u
kúzkamr, predvedenými v rámci konferen
cie, _um?žnilo za~raničným účastníkom vy
tvoriť sr vcelku uplnú a konkrétnu predsta
vu o našej vedeckej i ochotníckej práci. 

Prvé stretnutie širokého kádru našich et
nomuzikoiógov a folkloristov na takomto 
celosvetovom podujati umožnilo nadviazať 
pot~ič~~ k_ontakty a známosti a i tým pod
po;tť ~1aduce rozvíjanie nášho záujmu o fol
~or roznych národ?v, ako sa o to usilujeme 
~uelen _v? vedeckej _zrovnávacej práci, ale 
l v nasej rozhlasovej, gramofónovej a živej 

umeleckej prod~cii. Popri oficiálnom pro
g;ame konferenCie sa uskutočnili aj neofi
Ciálne rozhovory a dohovory s účastníkmi 
ktorí sú v svojich krajinách dopisovateľmi 
medzinárodného strediska pre výskum a 
dokumentáciu robotníckeho spevu v Prahe 
(Gippius - SSSR, Kaufmann - Bľ.H 
Childs - Anglicko, Kiss - ~ILR) , konšlruk~ 
tívne prípi'~vy .na koord_ináciu vedeckej prá
ce, predovsetl")''ll medzi pracovníkmi socia
listických krajín a iné. 

K dobrým výsledkom gottwaldovskej 
konferencie IFMC patrí aj skutočnos( že na 
nej bola založená tanečná komisia Čím sa 
vytvorila platfonna pre medzinárodnú spo· 
luprácu na poli výskumu tanečného folkló
ru. Aktívne vystúpenie odborníkov taneč
ného folklóru zo socialistických krajín malo 
veľký vplyv na počiatočné usmernenie prá
ce tejto komisie. 

Na úseku organizačnom priniesla gouwal
dovská konferencia ďalšie cľalekosiahle vý
sledky. Na základe čs. návrhu bol vytvore
ný a konferenciou prijatý Ceskoslovenský 
národný komitét IFMC s predsedom dr. 
Karolom Vetterlom a tajomníkmi Oskárom 
Elschekom a J aromírom Marklom. Národný 
komitét má predovšetkým dbať o užitočnú 
koordináciu etnomuzikologickej práce v 
CSSH, zabezpečiť, ahy dobré výsledky na
šej dokumentačnej a vedeckej práce preni· 
kali do sveta, má sa usilovať o účas( čs . 
folkloristov na výskume a usmernení rozvo
ja ľudového umenia málovyvinutých krajín 
a nakoniec má sledovať a koordinova( cie
ľavedomú prípravu referá tov pre najbliZš1e 
konferencie IFMC (uskutočňujú sa každ)· 
rok), aby skutočné výsledky, ako aj repre
zentatívnosť čs. folkloristiky, mali vzostupnú 
úroveň. Národné komitéty IFMC majú za
tiaľ iba 3 socialistické krajiny: CSSR, Ma
ďarsko a Humunsko. Na XV. konferencii 
sa prediskutovali možnosti ustanovenia a 
prijatia ďalších národných komitétov, pre
dovšetkým národného komitétu NDR o čom 
sa kladne diskutovalo v pléne konf~rencie. 
Existencia terajších troch národných komi
tétov v socialistických krajinách a ich skú
senosti budú iste vhodnou skutočnosťou, aby 
sa v blízkej budúcnosti oficiálne zastúpenie 
ve~c?v-folkl?ristov zo socialistických krajin 
zvyšilo. Mozno predpokladať, že v krátkom 
čase \oto úsilie napomôže aj zmena štruktú
ry a !)rganizačného štatútu IFMC, ktorá má 
v terajšej podobe určité nedostatl..-y. Preto 
sa československí delegáti na gottwaldovskej 
konferencii usilovali o demokratizáciu IFMC. 
Prof. Sychra predniesol návrh, ahy sa or-
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V dľíoch 27. júla až 
t.. augusta t. r. usku
točnil sa v Bukurešti 
Folkloristický festival, 

FOLKLORISTICKÝ 
na ktorom sa zúčast.nili 
reprezentanti hudobno-tanečného folklóru z 
Albánska, Cypru, Grécka, Talianska, Juho
slávie, Bulharska a Rumunska. Festival 
priamo nadväzoval na XV. konferenciu In
ternacional Folk l\'fusic Council, ktorá bola 
v júli t. r. v Gottwaldove. Festival v Bu
kurešti odkryl hudobno-tanečný folklór Bal
kánu a podrobne oboznámil návšte,·níkov 
a zahraničných delegátov s folklórom Ru
munskej ľudovej repubiiky. 

V programe festivalu boli: 
1. Vystúpenia umeleckých skupín a súbo

rov zúčastnených národov; 
2. Prednášky a prehrávky na jednotlivé té

my rumunského folklóru vo Folkloristic
kom inštitúte; 

3. E..~urzie do etnografického múzea, vý
stavy a pod. 

Festival sa začal prehliadkou súborov 
na námestí Univerzity v Bukurešti. Hneď 
prvé vystúpenia umeleckých súborov a 
skupín v prírodných amfiteátroch vyvolali 
o festival neobyčajný záujem, čo bolo v 
úplnej zhode s jeho obsahom. Z každého 
vystúpenia domácich i zahraničných súbo
rov a z reakcie publika bolo cítiť, že Ru
munsko je krajina, ktorá je v plnom roz
k-vete folklórneho umenia, že sa ním vie 

ganizačná štruktúra IFMC priblížila napr. 
štruktúre Medzinárodnej muzikologickej 
spoločnosti, ktorá je v svojom základnom 
princípe i v detailoch omnoho demokratickej
šia. Súčasné vedenie IFMC bolo kritizované 
za zdihavé a opatrnícke prijímanie národ
ných komitétov a za nie dosť spravodlivé 
zastúpenie vedcov z jednotliv:),ch štátov, v 
ktorých sa rozvíja cieľavedomá dokumen
tačná a vedecká folkloristická práca, v pred
>edníctve spoločnosti (exekutív board). Za
stúpenie členov v exekutív boardu 
podľa čs. návrhu - by malo závisieť od 
po~tu aktívnych vedeckých pracovnikov 
(rue romantických obdivovateľov) - členov 
národných komitétov. Tento podnet k or
ganizačn)'m premenám IF.\IC bol podporo
vaný i zást.upcami iných krajín, napr. Sala
mon z Izraela, Rhodes z USA atď., ktorí 
1?nd)'llske vedenie kritizovali aj v iných ve
Ciach. XV. konferencia zaviazala terajšie ve
~eni.e (~xekutiv board), aby podnetné a kri
ucke nav.rhy zhodnotilo a pripravilo plénu 
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rovnako nadchý r'íaC ľud dediny ako veľko
mesta. Bukurešťania tlieskali na každom 
v:),značnejšom programe, rovnako odmeiío
vali muzilmntov, spevákov, tanečníkov, ba 
i l<rojované skupiny na prehliadke krojov. 
Program vystupujúcich súborov bol naozaj 
mozaikou umenia ľudu Baikánu a pobrežia 
Adriatického mora, každá skupina i súbor 
priniesli doňho kus skvostu ľudu, národa, 
kraja, alebo oblasti, ktorú reprezentovali. 
Nuž aspoň stručný pohľad na význačnej
šie čísla jednotlivých súborov: 

Albánsky súbor piesní a tancov upútal 
pozornosť širokou paletou folklórneho pre
javu v tanci "Oberačka gaštanov", v oso
bitn:)·ch mužských a žensk)'ch tancoch, 
ďalej pohotovým a dobr)'m ľudovým or
chestrom, ale hlavne výbornými sólistami
spevákmi i inštrumentalistami. Neobyčajne 
Yzácny bol " turecký nárek muža" - s6iový 
spev, balada so sprievodom dvojstrunného 
nástroja "ťiftélie" a pastierske nôty na 
Malej píšťaU<e "zumalke". 

Bulharský ľudový súbor zo Sofie si 
získal priazeň originálnym ľudovým o!'
chestrom: gajdy, kaval (pastierska dreve
ná píšťala), gudulka (strunový sláčikový 
nástroj), tambura a bubon. Všetci hráči 
boli <kvalitní muzikanti,. majstri svojich 

na schválenie nový organizačný štatút. 
Náš zástupca v exekutív boarde dr. Vetterl 

.má za úlohu z titulu svojej funkcie sledovať, 
prípadne aj usmerňovať rozpracovanie čs. 
návrhu na zmenu štruktúry lFMC. 

XV. konferencia IFMC predstavuje aj 
veľký kultúrnopolitický prínos. Prispeli k 
lomu popri samotnej konferencii predovšet
k)= dobre dramaturgicky i organizačne pri
pravené strá1.nické národopisné slávnosti s 
medzinárodnou účasťou, na ktorých sa zú
častnili všetci členovia konferencie, ďalej 
obidve folkloristické exkurzie - česká (21.-
23.· 7.) a slovenská (21.-25. 7.), koncert 
ľudových muzík usporiadaných Cs. rozhla
som v Brne, koncerty Sväzu českosloven
ských skladateľov (20. 7. v Gottwaldove a 
25. 7. v Bratislave) a iné podujatia. 

Hlavnou úlohou slovenskej e...~urzie bolo 
ukázať zahraničným účastníkom XV. kon
ferencie IFMC (zúčastnilo sa na nej 34 za
hraničných a 33 domácich odborníkov) pre
dovšetkým súčasné živé autentické prejavy 

, 
• 

FESTIVAL V 
místrojov. Vystupovali v rôznych zosku
peniach i sólove. Nikola Gančev - kava
lisla na drevenom pastierskom nástroji nie
len zručne hral, ale nástroj v jeho prstoch 
a ústach sa premenil oa bohatú ornamen
tálnu melódiu s nepretržitým tokom cifier 
v ucelených frázach, v sekvenciách a mo
duláciách, v prekrásnej gradácii. V rukách 
Kaňa Bedrofa sa zase rozozvučali gajdy 
nízkeho ladenia a nad nimi heterofonicky 
i vo voľnej intprovizácii znel spev, pastier
ske piesne z Rhodopských hôr. Speváčku 
Rosu Cvetkovú sprevádzali gudulka a tam
bura. Pod spevom gudulista striedal har
monicky dlhodržané tóny hustou v:)'lllenou 
sláčika. V medzihrách prevzal melódiu a 
hudobne kreslil obsah piesne za rytmické
ho sprievodu tambury. Raritou bulharského 
súboru bolo dievčenské spevácke duo s tzv. 
večernou "sedankárskou" piesňou. Je to 
dvojhlasný spev v paralelných sekundách 
so zvláštnou tremolovou technikou a výraz
n:)•m glisandom. 
Tanečný súbor z Cypru bol chudobnejšl 

čo do programu i prejavu. Jednotvárnosť 
tanečných prvkov v radových i párových 
tancoch, nevýrazný orchester (husle, har
monika a tambura) pôsobili retardačne na 
účinný a pôsobivý program festivalu. P rav
depodobne nevybrali lo najlepšie z domov~:~. 

hudobného a tanečného folklóru na severo
západnom, severnom a strednom Slovensku, 
ďalej spôsob dokumentácie tradičného ľudo
vého umenia na vedecké a propagačné úče
ly a zároveň dokumentovať záujem a sta
rostlivosť zložiek štátnej správy - MNV 
a o~v - o amatérske ľudové umenie v so
cialistickom štáte. Pobyt zahraničných ú
častníkov na Slovensku mal rámec oficiálny, 
v jednotlivých okresoch popri domácich ve
deckých pracovníkoch sprevádzali exkurziu 
i:lenovia ONV vo funkcii host i teľov. Celý 
program exkurzie sa uskutočnil podľa pri
praveného a schváleného plánu. Jej účastní
ci mali možnosť sledovať celkom 11 na ten
to účel pripravených produkcií, z toho 10 v 
žánri aulenticko-fol.klórnom (program pred
viedli folklórne skupiny zo Záriečia, Mes
tečka, Terchovej, Oravskej PoU10ry, Suchej 
Hory, Liptovsk:)·ch Sliačov, Sumiaca, Slatin
sk)'ch Lazov, Očovej , Detvianska - fujaris
ti) a jednu v podstatne prekomponovanom 
žánri (SĽUK). Programove bohatá a orga-

BUKUREŠTI 
Umelecká skupina z Grécka predviedla 

ľudovú suitu tancov a piesní. Osobitnú 
zmienku zasluhuje "démonický" tanec 
(mužské sólo) za sprievodu archaickej lýry 
tzv. " kemendže". Tanečník a hudobník tu 
chvíľami splývali v jeden umelecký obraz. 
Hráč na kemendži sa neustále pohyboval 
pred tanečníkom, držiac nástroj za krk pred 
sebou, zvukom podobným bzukotu čmelia
ka, pohybmi - kľakaním i poskokmi -
za podpory nepravidelného rytmu bubna 
- provokoval tanečníka do najodvážnejších 
tanečných skokov, figúr a pozícií. 

Z talianskych umeleckých skupín vzácne 
obohatila program festivalu hudobno-spe
vácka skupina ,,Canta Cronace" z Torina 
r obotníckymi, revolučnými, partizánskymi a 
p okrokovými piesňami. Táto 4-členná ume
lecká skupina má samostatný celovečerný 
program z piesní uvedenej témy, ktoré zob
razujú život talianskeho ľudu od r. 1900. 

Juhoslovanský tanečný súbor zo Sarajeva 
sa predstavil srbskými tancami a piesl'íami 
z Macedónie. Presvedčivý výraz tanečníkov, 
najmä mužov a prenikavý zvu k šalmajo
vého nástroja "zurny" prekliesnil cestu Sa
rajevčanom medzi popredné súbory festi
valu. 

Najbohatšie boli na festivale zastúpené 
súbory a skupiny z Rumunska. Predviedli 

nizačne náročná e...xkurzia sa veľmi dobre 
vydarila. Zahezpcčovali ju pracovníci Od
delenia etnomuzikológie Ústavu hudobnej 
vedy SAV v Bratislave v s~olupráci s Ná
rodopisným ústavom SA V, Cs. rozhlasom a 
Osvetovým ústavom v Bratisiave. 

Úspech gottwaldovskej konferencie IFi\1C 
a všetk)·ch s ňou spojených podujatí prispel 
nielen k dobrej propagácii a reprezentaúv
nosú čs. vedy a folklóru ako výrazného u
meleckého žánru u nás, ale zároveú aj k 
dobrému menu našej Ceskoslovenskej so
cialistickej republiky, nášmu spoločenskému 
zriadeniu a socializmu vôbec. Sme radi, že 
pracovné úsilie desiatok pracovníkov, pri
pravujúcich po odbornej, technickej a or
gani.začnej stránke toto veľké podujatie, pri
nieslo také krásne ovocie. Dosiahnuté úspe
chy zaväzujú nás všetk)'ch pracovať ešte in
tenzívnejšie, aby budúce výsledky boli čo
raz výraznejšie, .presvedčivejšie a prenika
vejšie. L. L. 
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hudobno-tanečné ukážky z jednotlivých kra
jov a oblasti. Nezabudnuteľný zostáva. muž
ský palicový tanec "Cälusul" z Munténie, 
neobyčajne bohatý na mot1vy, vynaliezavosť 
a fantáziu vedúceho tanečníka, ďalej žen
ský radový tanec z obce Frumoasa, novo
ročné zvyky - chodenie s kozou, jazdci, 
zvonce, plieskanie bičom atď. a nakoniec 
vynikajúci sólisti-inštrumentaiisti v jedno
tlivých súboroch na kobzu, tárogató, cim
bal, nai (panovu píšťalu) a pod. 
Počas festivalu boli vo Folkloristickom 

inštitúte tematické prednášky o rumunskom 
folklóre. Odzneli tu: 

Pohrebné piesne: 
a) obradné - ranné v deň pohrebu na 

zore, 
b) pľačky - nariekania nad mŕtvym vo 

dne i v noci, 
c) rozlúčkové - pri pohrebe (i svadobné). 
Koledy a piesne pri výročných príleži

tostiach. 
Balady: 
a) spoločenské - rôzne konflikty rodinné, 

v láske a pod., 
b) hrdinské - vojenské, zbojnícke a pod. 
Spievajú ich tzv. ,.,leutári", ľudoví mu

zikanti na svadbách. Mnohé sú veľmi roz
siahle, 100-300-veršové. Niektorí spevnel 
poznajú 30- 40 balád. Rozlišujú sa i podľa 
prednesových štýlov. 

Doiny - lyrické piesne: 
Sú voľné formou i veršom, ponechané na 

fantáziu interpreta, parlando-rubatového 
rytmu. Neviazali sa na obrady ani na prí
ležitosti, spievali sa v prírode. 

Piesne všeobecné: 
Sú modálne, pentatonické, malého ambitu 

- kvinty, se..xty, ornamentálnej melodiky, 
nepravidelného rytmu, jednoduchej formy. 
Piesne nového štýlu : 

Ambitom dosahujú i presahujú oktávu, 
dur-molovej tonality, sú pravidelnej formy,• 
viažu sa na inštrumentálnu hudbu. 

Robotnícke piesne: 
F olklórna tvorba a umelé prvky v nich 

často splývajú. 
Rozdielne sú vzhľadom na historické a 

časové podmienky, tak isto na teritoriálne 
rozšírenie. Sú odrazom sociálnych a tried
nych bojov ľudu. Prelína sa v nich tvorba 
ľudová i profesionálov. 
Súčasná ľudová tvorba: 
Neopiera sa o citové záchvevy jedno

tlivcov, ale vyjadruje život a želania ko
lektívov na dedinách, v závodoch a pod. 
J ej životnosť je závislá od toho, koľko ľudí 
sa zúčastní na jej opätovnej produkcii a na-
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koľko vyjadruje pravdivosť života. J e ryt
micky živšia, novej tonality, smeruje k 
tvorbe umelej. 

Rumunské ľudové n{lstroje: 
Majú dôležitú úlohu v hudobnom živote 

Rumunska vôbec. Najpozoruhodnejšie sú: 
Dlhé pastierske trúby (3-4 m) "buéumy", 
ich funkcia je spätá s pastierskymi signál
mi fanfárovitej povahy, jednotlive i skupí
nove v osobitných harmonických sledoch, 
ďalej "ťilinky a flujeri" - pastierske dre
vené píšťaly, podobné našim, potom gajdy, 
tárogató, kobza (sprievodný strunovt ná
stroj), cimbal, husle - ako sólový spnevod
ný nástroj k tancu i v ensemblovej hre a na
koniec nai (panova píšťala) , rumunská ra
rita. Takmer všetky sú zastúpené v dneš
ných ľudových orchestroch a začlenené do 
osobitých programových čísel z jednotli
vých krajov a oblastí svojho pôvodu. Só
listi na rumunské ľudové nástroje sú ozaj
s tní majstri-virtuózi na svoj nástroj, pri 
každej príležitosti získavajú obdiv a uzna
nie. 

Okrem tém o rumunskom folkóre roz
prúdila sa diskusia i okolo problémov me
dzinárodnej povahy. Prof. Cherbuliez z 
Zurichu navrhol vydať medzinárodný ter
minologický sborník pre folkloristov, ktorý 
by spresnil jednotlivé teľlDÍDy, odlišne po
užívané u jednotlivých národov. Dr. Maud 
Karpeles, generálna tajomníčka IFMC z 
Londýna, odporúča tento sborník spracovať 
formou le..-xikonu, ktorý by zhrňoval všetky 
termíny historicky i vývojove, ďalej vzhľa
dom na teritoriálnu a spisovnú terminoló
giu. Navrhuje za týmto účelom osobitnú 
komisiu. 

Profesor Michal Popp a Tiberiu Alexan
dru z Bukurešti navrhovali osobitne spra
covať viachlas na Balkáne, rozriešiť pro
blémy okolo diafónie a polyfónie, pátrať 
o diafónii v sekundách v jednotlivých kra
jinách so zreteľom na topografické roz
vrstvenie. 

Program festivalu doplňali i jednotlivé 
exkurzie. Z nich za najvýznanmejšiu treba 
pokladať ruurziu do etnografického múzea 

Satului". V utešenom prostredí dedinských 
domkov, hospodárskych stavieb, exteriérov 
a interiérov z rôznych kútov Rumunska 
predviedli ďalšiu produkciu hudobno-taneč
ného folklóru z takých ukážok, ktoré ne
boli na programe festivalu alebo dop.lňali 
témy prednášok. Účastníci a delegátl tu 
priamo od ľudových umelcov získavali po
drobnejšie údaje o piesňach, hudobných ná
strojoch, tancoch, krojoch. Robili si foto-

l 
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V znamení hesla " Duch 
národov žije v piesni" pre
biehal v di\och 15.-21. iúla 
t. r. v Trenčianskych Tep
liciach, Piešťanoch a Luha
čoviciach VII. sboroYý fes
tival československ)·ch re
prezentačných mužských u
čitefsk)·ch sborov, a to Pe-

VII. sborový festival 
l PSMU PSPU SSSU l 

veckého sdružení moravsk)·ch učitelu, lau
reáta št. ceny, Peveckého sdružení pražsk)•ch 
učite lú, nositeľa Radu práce a Speváckeho 
sboru slovensk)•ch učiteľov, nositeľa Šl. ceny 
a v \·znamenania Za vynikajúcu prácu, z 
kt or~ho iniciatívy vznikla pred 13 rokmi 
skvelá myšlienka poriadať tieto spoločné 
vystúpenia. 

Dobre volené miesta n ašich troch zn{l
mych kúpeľov v letnej sezóne, dobrá orga
nizačná príprava a vysoká umelecká úro
Yer\ telies boli zárukou ako dobrej účast i 
obecenstva tak i naprosto úspešného výsled
ku fes tivalu s vysokým kultúrno-politic
kým dosahom. 

Sborový festival priniesol rad pozitív
nych výsledkov, príležitostí, námetov i vý
meny skúseností, potrebných pre ďalší roz
voj mužského sborového spevu v CSSR. Sú 
to skúsenosti organizačné i umelecké rov
nako. Vysoký kultúrno-spoločenský a poli
tický dosah bol už napr. v tom, že týždeň 
žili speváci-učitelia z Ciech, l\I oravy a Slo
venska v družnej tvorivej spolupráci v pro
stredí krásnych Trenč. Teplíc, aby tu pred
viedli osobitnými vystúpeniami i spoločne 
súhru tónov, myšlienok a citov, ktoré tra
dične spájajú tieto tri významné čs . telesá 

grafické a filmové zábery, m agnetofónové 
nahrávky a p od. 

F olkloristický festival balkánskych náro
dov a pobrežia Adriatického mora sa usku
točnil úspešne. Nezabudnuteľné bolo záve
rečné vystúpenie všetkých súborov zúčastne
ných národov v modernej novej sále " Pa
latului" v centre Bukurešti, ktorá pojala do 
3000 návštevníkov. Bol to prekrásny večer, 
v ktorom prehovorili národy jedným jazy
kom, jazykom umeleckej tvorby svojho ľu
du, ktorý bol všetkým veľmi blízky a zro
zumiteľný. Všetci účastníci a delegáti sa 
rozchádzali spokojní a šťastní, s veľkým 
oduševnením a predsavzatím do ďalšej prá
ce. Folkloristický festival v Bukurešti bol 
i dôkazom toho, že aj na tomto poli ume
nia si môžu národy podať pomocnú ruku 
k vzájomnému zblíženiu a porozumeniu. 

Ondrej Demo 

už viac rokov. A YÍeme si dobre predsta
viť aký význam má takéto stretnutie najmä 
ter;z, keď treba najviac zjednotiť svoje 
sily upevniť bratstvo a jednotu dvoch ná
rod~v umocniť umenie a využiť všetky 
prostriedky na obranu celosvetového mieru. 
Už v tomto znamerú otvoril a pozdravil 
VII. sborový festival na prvom spoločnom 
vystúpení troch učiteľsk)·ch sborov v Pieš
ťanoch národný umelec Eugen Suchoň. 

V diskusii sme počuli opäť a opäť nalie
havé Yolania, o ktorých sa už t?ľko popí
salo v tlači a hľadalo sa východrsko a no
vé cesty. Treba urobiť všetko, aby sborov)• 
spev a capella, k torý má v CSSR bohatú 
tradíciu, sa ďalej rozvíjal a neupadal, prí
padne neochabova! aj záujem obyvateľstva 
o tento druh umenia. V tomto smere musí 
rovnako intenzívne pracovať aj osveta aj 
škola. Generačný problém najmä mužských 
sborov, v ktorých je v dôsledku feminizá
cie školstva veľmi málo mladých mužských 
síl, je povážlivý a treba ho riešiť ešte in
tenzívnejším náborom, väčšou podporou or
gánov a uznaním riaditeľov škôl. V dôsled
ku viacročnej m alej dotácie vyučovacích 
hodín hudobnej výchovy je nebezpečne 
ohrozená spevavosť našich národov, nevy
nímajúc z toho ani národ český. Diskusia 
ukázala znovu rad súvislostí, v čom tkvie 
príčina malého záujmu našej mládeže o sbo
rový spev hlavne a capella, k torý vyžaduje 
viac prípravy, vytrvalosti i muzikantstva, 
čo len osveta sama, bez školstva (zvýše
ného počtu hodín hudobnej výchovy), ne
vládze dostatočne nallradiť. Preto mládež 
žije malým citovým životom a nutne hľadá 
uspokojenie v ľahšom žánri umenia, k toré 
rýchlo vyprchá a nezanechá v mladom člo
veku stopy ani estetické ani etické. Ak 
nechceme, aby v citovom živote mládeže 
nenastala vážna štrbina, s týmto stavom 
nielen nijako nemôžeme súhlasiť, ale nemô
žeme ani pripustiť, aby sa stav v tomto 
smere ešte ďalej zhoršoval a preto treba 
robiť urýchlené opatrenia. Apel padol aj 
na stranu sväzu skladateľov, aby sa veno
vali viac aj malým formám,, hlboko sle
dovali život, dianie a potreby spoločnosti. 

V diskusii s nesmieme cennými príspev-
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kami, do ktorej sa zapojili všetci dirigenti 
a veľa spevákov, vzišla myšlienka podať 
rezolúciu na kompetentné orgány, k torú v 
plnom znení prinášame: 

" Súbory Ostretlného výboru Odborového 
svä::.u ::.amestnancov školstva a k tLUÚry, a 
to PS.,1U, laureát št. ceny, PSPU, nositel 
Radu práce a SSSU, nositeľ štátnej ceny a 
vy::.namenania Za vynihajúcu prácu, ::.hro· 
mai.clení ruL VII. sborovom festivale v Tren· 
čianshych Teplicach v dňoch 15.- 21. VII. 
1962 prijali po referáte priameho účastníha 
jednania Svetového lwngresu ::a odzbrojenie 
a mier v Moskve, národného umelca Eu· 
gena Suchoiía a po rozbore výsledlwv za· 
sadania lw.ltíLmej komisie kongrestL túto 
rezoltíciu: 

1. Vo 1>edomí toho, že sborový spev je 
dôležitou zložkou hultúrneho života a svo· 
jou masovost"u hrá velmi vý::.namnú úlohu 
v boji o zachovanie trvalého m ieru, uzniesli 
sa členovia všethých súborov na tom, že 
svoje programy zamerajú na podporu mie· 
rového hnutia a úsilia a plne sa ::apoja 
do všetkých akcií obrancov mieru a btLdtí 
bojova( svojím umením za všeobecné od· 
zbrojenie a za ::blíi.enie všethých ľudi 
sveta. 

2. Aby mohli naše súbory tieto nalie· 
havé hultúrno-politické úlohy plniť, obraca· 
jú sa na všetkých politických, šlwlských a 
ltultúrnych činiteľov, aby vytvorili predpo
klady pre inten::ivnejšiu hudobnú výchovu 
mládeže ako ::výšením počtu hodin hudob
nej výchovy na všetkých stupňoch škôl, 
talt slwalitnením odborného hudobného 
vzdelávania učiteľ s tva. 

3. Na VII. sborovom festiv ale sa konšta
tovalo, že učitelslté súbonJ majú v lwltúr
nom živote našich národov mimoriadny 
kulttírno-politicltý význam a vo svojom zlo· 
žení a funkcii nemajú obdobu v iných štá
toch. Pri plnom pracovnom úväzku a roz
siahlej mimoškolskej politickej a osvetovej 
práci venujú sa členovia týchto troch sú
borov vo veľkom rozsahu práci v súboroch 
pionierskych, mládežníckych a ::ávodných. 
Nemalo by sa preto stávať, -"e riaditelia 
alebo i vyššie orgány túto prácu nielen 
nepodporujú, ale často i brzdia a tým sa 
tiež velmi s(ažtLje nábor mladých členov 
do súborov. 

Jednotne je treba riešiť tieto problémy: 
a) uvoľňovať členov na skúšlty a vystú

penia (s vol nou sobotou), 
b) zachovanie plného platu bez zrái.olt 

po dobu neprítomnosti v službe pri akciách 
stíboru, 
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c) ro::nesenie otázky náhrad pre učitelov 
poverených ::astupovaním. 

4. Masov ý charakter sborového spevu 
i širohé ľudové v rstvy si ::asluhujú pri do
,·,·'šení kuluímej revolúcie, aby i denná tlač, 
ro::.hlas a televí::ia vo svojich hultúrnych 
rubrikách a programoch venovali problema
tilte sborovej tvorby, záslužnej práci súbo
rov zvýšenú po::.ornosť, obzvlášť, keá práca 
súborov má taft bezprostredný ••liv na vý
chovu estetického cítenia a kladných m rav
llých vlastností nového človeka, predovšet
kým mládeže." 

Po stránke umeleckej bol festival vlastne 
nepriamou súťažou telies a d irigentov, pre
hliadkou najlepšieh československ),ch sbol'O
vých dirigentov i sborových diel klasických 
i súčasných. Odzrkadiilo sa tu úsilie telies 
ultáznť svoje maximálne interpretačné mož
nosti. Odznelo dovedna 57 skladieb, z toho 
20 českých, 10 slovenských, 2 sovietske, 2 
nemecké a 2 maďarské. 

l'\ a všeobecné želanie členov všetkých 
troch mužských sborov zadirigovali si aj 
niekdajší dirigenti SSSU a PSPU. Prof. Ján 
Strelec, umelecký vedúci SSSU, dokázal sa 
živelne zapáliť po dlhšej dirigentskej pre
stávke pre interpretovaný prídavok ľudovej 
piesne Vysoko zornička a nositeľ 
Radu práce prof. Metod Doležil, bývalý di
rigent PSPU, najstarší z dirigentov, no pre
javom vždy mladistvý, energický, s hlbo
kým poľíatlm záverečného Smetanovho 
slávnostného Véna, ktorým sa festivalové 
vystúpenia skončili. 

Jedinečnosť VII. sborového festivalu opro
ti iným podobným podujatiam v cudzine 
(Maďarsko, Japonsko, Pobaltské sovietske 
republiky, Nemecko a i.) tkvie v tom, že 
na tomto festivale sa dokázalo, že pre spo
ločné vyst úpenia sborov sa nehodia len 
sbory s lapidárnym rytmom a priezrač
nou harmóniou, ale s takto vyspeiými tele
sami možno dosiahnuť aj najsubtilnejšie 
komorné nuansy a dokonalé predvedenie 
aj súčasných náročn)'ch moderných diel, 
ako to dokázal príklad Suchoň1wej Noci 
na horách. 

Sbory, dirigenti, i členovia si navzájom 
mali čo povedať, i zblížiť sa po každej 
stránke. Spoznali si svoj repertoár, &Voj 
osobitný umelecký prejav, potreby i pod
mienky, za ktor)•ch pracujú. 'ľažko vyme
novať všetky prínosy spoločenské, či ume
lecké, ktoré mal festival pre prítomnost 
i pre budúcu činnosť troch sborov a ich 
členov. 

Imrich Htn>tll 

' • 

POZNÁMKY FOROTCU 

k Rozhlasovej súfaži 
ludovýeh hudieb 

Obdobie hegemónie hudobného a tanečné
ho folklóru amatérskej umeleckej tvorivosti
ktoré bolo nevyhnutn)"ITI, prirodzeným, zá
konitým a rozhodne kladným faktom - sa 
pomaly končí. Nastupuje nová vývinová 
fáza, keď sa vzhľadom na kultúrnospoločen
ské potreby a súčasné poclmienlty usilujeme 
dosiahnuť väčšiu vnútornú demokratičnosť, 
to mamená vyváženosť jednot livých ž{mrov 
amatérskeho umenia. Tieto tendencie sú iste 
správne, i keď sa vynorilo nebezpečie jedno
strmme preferovať napr. žánre tanečnej hud
by a na druhej strane obmedzovať folklór 
vo všetkých žánrových d ruhoch. Prax za
znávania folklóru, prejavujúca sa najmä v 
niektorých okresných osvetových zariade
niach (niektoré impulzy však prichádzajú aj 
zhora) je škodlivá, vedome či nevedome za
meraná proti programu našej kuilúmej re
volúcie, pretože zabraňuje progresívnemu 

Ľudová hudba súboru Carnica 

vývoju umelecky najvyššie postavcnému a 
najmasoveJStemu, v pravom zmysle slova 
ľudovému žánru. Skrátka: vysvetliť v teórii 
a zabezpečiť v pra..'i: i nevyhnutnosť žánrovej 
vyváženosti, a t}"l.n aj žánrovej demokra
cie v amatérskom umení, je jednou z dolcži
tých úloh všetkých vedúcich i radov)·ch 
pracovnikov na poli ama térskeho umooia. J e 
samozrejmé, že oprávnenosť na trvalú exis
tenciu budú mať jedine tie žánre, k toré ma
jú podmienky progresívneho vývoja a \")'
razného umeleckovýchovného pôsobenia. 
Preto sa cieľavedome rozvíjané no vé formy 
zvyšovania technickej a umeleckej úrovne 
amatérskych kolektívov a súborov stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia per
spektívnej existencie každého žánru. 

Jednou z taltýchto nových foriem zvyšo
vania technickej a umeleckej úro,·ne v ob
lasti folklórnych hudobných ž{mrov sa stala 
aj rozhlasová súťaž ľudov)·ch hudieb u
sporiadaná v rokoch 1961-1962 na s;ani
ciach Ceskoslovensko (celoštátna) a Brati
slava (slovenská). Treba podčiarknuť sku
točnosť, že to hol práve rozhlas a jeho pra
covníci v redakciách ľudovej hudobnej tvor
by, ktorí - citlivo sledujúc hlavný smer vý-

F oto: E. Remp 
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voja amatérskeho umenia u nás - zvolili 
správne formy a pritom aj formy a pro
striedky špecificky rozhlasové. 

Rozhlasová súťaž ľudových hudieb si 
zasluhuje vysoké ocenenie predovšetk5'1Il 
ako podujatie umeleckovýchovné. Podnietila 
ľudové hudby k cieľavedomej systematic
kej príprave a kritickému ·pohľadu na do
terajšiu prácu, lebo samotné ľudové hudby 
~i museli vytvoriť koncepciu programu pre 
súťaž, uvedomiť si a vyhraniť svoju žánro
YÚ a štýlovú príslušnosť, najvlastnejšiu 
funkčnosť atď. No osobitne treba zdôrazniť 
dve veci, ktoré sa prostredníctvom rozhla
sovej súťaže podarilo docieliť: presun pro
gramového zamerania ľudových hudieb od 
sprievodnej ku koncertnej funkcii, a t)·m 
podmienen)' rast technickej a umeleckej 
úrovne. Je známe, že v minulosti bolo sa
mostatné (koncertné) pôsobenie r udov)·ch 
hudieb zriedkavosťou. Tak tradičné ľudové 
hudby, ako aj súbory ľudových nástrojov, 
vytvárali iba sprievod k tancom a spevu, 
ale veľmi zriedka hrali na počúvanie a te
mer nikdy koncertne. Rozhlasová súťaž fu
dových hudieb splnila uvedené ciele omno
ho dôslednejšie ako ktorékoľvek iné dote
rajšie súťaže v ĽUT alebo STM. 

Rozhlasová súťaž ľudových hudieb však 
nepôsobila výchovne iba na amatérske sku
piny, ktoré ju absolvovali. Príprava nahrá· 
Yania v miestnych podmienkach za účasti 
verejnosti a veľk)' ohlas, aký vysielané re
lácie vyvolali, dokumentujú veľký umelec
kovýchovný význam vôbec. Veľká rodina 
poslucháčov sledovala súťažné relácie pra
videlne, mnohí poslucháči posielajú sústav
ne hodnotenia, mnoho jednotlivcov, národ
ných výborov a osvetových zariadeni si na· 
hralo relácie na magnetofónový pás, aby im 
pomohli v propagačnej a umeleckovýchov
nej práci. Preto treba Rozhlasovú súťaž 
ľudov)·ch hudieb na úseku amatérskej in· 
štrumentálnej hudby považovať za vzornú 
akciu, za akciu číslo jedna. 

Súťaž ľudových hudieb okrem posluchá· 
čov hodnotila 6-členná porota. Veľmi sa o
svedčila prax, že členovia poroty pôsobili 
aj ako inštruktori aspoň dvom prihláseným 
ľudovým hudbám, mali teda možnosť spo· 
:mať problémy ľudových hudieb pri prípra· 
ve súťažného programu, včas im poradiť a 
usmerniť ich. Rozhlasová súťaž pomohla 
okrem toho objaviť nové, dovtedy neznáme 
ľudové inštrumentálne skupiny, ktorým po· 
rota už v príprave venovala zvýšenú po· 
zomosť. K takýmto patria ľudové hudby z 
Priepastného (okr. Senica), Detvy, Stožku, 
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Očovských Dúbrav (všetky z okresu Zvo
len), zo Sace (okr. Košice) atď. 

Súťažná porota pri konečnom hodnotení 
(brala do úvahy aj hodnotenie poslucháčov) 
vychádzala dôsledne zo súťažných kritérií. 
Narazila však na jeden problém, ktor}· sú
ťažné podmienky zanedbali. V súčasnosti 
pôsobia na Slovensku ľudové inštrumentál
ne skupiny d vojakého druhu: tradičné ľu
dové hudby (hrajú bez nôt a štýlove vý
lučne repertoár svojej oblasti) a súbory ľu
dových nástrojov (pri štúdiu program u vy
chádzajú z notovej prediohy, ich štý lová pa
leta je bohatšia, hrajú štylizované i prekom~ 
ponované slJadby folklórneho žánru). Tieto 
dve kategórie musela porota (podľa súťaž
ného poriadku) hodnotiť spolu. V budúc
nosti by bolo správnejšie rešpektovať fakt 
týchto dvoch kategórií, čím by sa podnietilo 
väčšie vyhranenie a cieľavedomejší pre- . 
chod niektorých vyspelých ľudových hu
dieb do kategórie súborov ľudových náotro
jov. 

Ešte niekoľko slov k udeleným cenám. 
Presvedčivým víťazom sa stala 13-člennä 
ľudová cimbalová hudba "Carnica" pri KV 
CS.M v Košiciach najmä za technicky a vý
razove dobre zvládnuté komponované sklad
by rôznych štýlov (Urbanec: Svadobná hud
ba, Pálka: Stredoslovenské nálady, Gajdoš: 
Piesne z východného Slovenska a iné). Dru
hú cenu prisúdila porota ľudovej cimbalovej 
hudbe súboru Trenčan z Trenčína ako tech
nicky dobre vybavenému a štýlove vyhra
n enému súboru ľudových nástrojov zo zá
padného Slovenska. Trenčan priniesol do 
Rozhlasovej súťaže ľudových hudieb ume
lecký pôsobivé s~ladby so sviežou melodi
kou a razantným ry tmom p6vodných "sel
láckych" tancov (Melicher: Tance z My
j avska, Cibulka: Trenčín, dolinečka, Páclivý: 
Stretnutie na Lopeníku. dve piesne z Kubry 
atď.) . Tretiu cenu získala ľudová hudba z 
Hrochote za štýlove vyhranené a umelecky 
najpôsobivejšie piesne a tance spod Poľany. 
Tri víťazné súbory úspešne účinkovali v zá
verečnej relácii súťaže, vysielanej priamym 
prenosom z koncertnej siene bratislavského 
rozhlasu diía 10. júna. 

K tomuto stručnému pohľadu na jedno z 
najúspešnejších podujatí na poli ľudovej in
štrumentálnej hudby za uplynulý rok ešte 

20. olttóbra t. r. uviedla bratislavská 
Nová scéiUl hudobnú komédiu Giovan- 11o... 
niho, Garineiho a Kramera "Skandál Jill"" 
pre miliardu" Foto A. Smotlák 



toto: Rozhlasová súťaž ľudových hudieb ne
smie zostať podujatím ojedinelým, už zná
mym a odvysielaným, ale sa ukazuje ro
zumným a prospešným vrátiť sa po určitom 
časovom odstupe (napr. po 3 rokoch) cyk
licky k najúspešnejším reláciám a variovať 
ich vo vyššej umeleckovýchovnej polohe. 

Iste si všetci želáme ďalšiu užitočnú spo
luprácu rozhlasu a amatérskych umeleckých 
kolektívov a veríme, že aj v budúcnosti pri
nesie nové a krásne výsledky. 

Ladislav Leng 

K ROZHLASOVEJ SÚŤAŽI 

ludových hudieb 
Hlavná redakcia hudobného vysielania 

Cs. rozhlasu v Bratislave, majúc na zreteli 
rozvoj ľudovej hudobnej tvorby na Sloven
sku a jej kvantitatívny i kvalitatívny vzo
stup, podujala sa v uplynulom roku pokrai:'O
vať v cyklických reláciách o ľudovej hudob
nej tvorbe tak, aby podporila aktívnu čin
nosť a tvorbu na jednotlivých úsekoch fu
dovej hudobnej tvorby. 

Za týmto účelom Cs. rozhlas v Bratislave 
vyhlásil v októbri minulého roku "Rozhla
sovú súťaž ľudových hudieb" so zreteľom 
na sláčikové-cimbalové hudby z celého Slo
venska, v ktorých sa hudobná tvorivosť ďa
lej rozvíja. Súťaž mala v náplni: 
1. Hudobné prejavy - piesne a tance -

z prostredia súboru; 
2. Objavný hudobný materiál a novú ľudo

vú tvorbu; 
3. Technickú zručnosť hry a umelecký vý

raz ; 

4. Hudobno-štýlovú čistotu so zreteľom na 
krajové hudobné štýly ; 

5. Verejnú činnosť vo svojom prostredí. 
Do súťaže sa prihlásilo celkove 24 ľudo

vých hudieb z celého Slovenska (tradičné 
ľudové hudby i ľudové hudby pri súboroch 
piesni a tancov). Cs. rozhlas všetky nahral a 
19 z nich odvysielal v p•·avidelných relá
ciách pod názvom "S ľudovou hudbou za. 
život radostný" (od januára do júna t. •·.), 
ostatné ľudové hudby nesplnili kvalitativnc 
podmienky súťaže. Nahrávky súťažiacich 
hudieb boli verejné, za účasti publika. Pra
videlne súťažiace hudby hodnotili posluchá
či z vysielania a súťažná komisia (zložená 
z extenl)'ch a interných hudobných odbor
níkov). 

Súťažiacim hudbám poskytol Cs. rozhlas 
inštruktážno-odbornú pomoc pri výbere, zo
stave a príprave programu, Aktívnu pomoc 
pri tejto akcii Cs. rozhlasu poskytol Ústav 
hudobnej vedy SA V (jednotliví jeho čle· 
novia: s. L. Leng a s. O. Elschek sa zúčast
ňovali na súťaži ako inštruktori, poradcovia, 
autori niektorých relácií, ba i ako členovia 
komisie). Osvetový ústav v Bra ti slave (hu
dobné oddelenie) ostal k tejto akcii pasív
ny, hoci sme sa na každom kroku stretali s 
potrebami jeho pomoci. 

V budúcom roku hodláme v podobných 
cyklických reláciách venovať pozornosť vo
kálnemu hudobnému ľudovému prejavu so 
zreteľom na spevákov-só:istov. l\Iáme súčas
ne na pamäti 250. výročie smrti Jura Já
nošíka a bohatú piesňovú zbojnícku tradí
ciu v ľudovej tvorbe. Táto bude naším mot
tom pri ďalšej akcii. 

Ondrei Demo 

J 

}-jU D BJ\ OJ\ O L O j\j J\5 Nový cyklus relácií v Čs. rozhlase 

V čase, keď náš ľud, celá naša krajina 
žije intenzívnymi prípravami na X II. ~jazd 
KSC, pozeráme sa na uplynulé obdobie a 
hodnotíme to, čo sme doteraz vykonali vo 
všetkých oblastiach nášho života. Vych:í<lza
júc z tohto aspektu, musíme si všimnúť aj 
súčasný stav hudobného života na Sloven
sku. Okolo súčasnej situácie v hudobnom 

Prvá zahraničná prem1era Cikkerovho 
.... V :;kriesenia sa uskutočnila 4. olttóbra 

1962 v Gere. Na snímlte Eva Hassbecke
rová (Katuša) a Georg Schulze (Nechlu

dov) 

živote nemôžeme prejsť bez povšimnutia, 
lebo hudba okolo nás sa stala aj "hudbou v 
nás", hudbou, na ktorú si všetci robíme ur
čité nároky a mnohí z nás ju už dnes pova
žujú za neoddeliteľnú súčasť, za nevyhnut
nú potrebu svojho života. Súčasné problémy 
celého nášho hudobného diania sú mimo
riadne zložité, rozsiahle a niekedy azda i zle 
videné. Bolo by však falošné, keby sme po
pri doteraj ších úspechoch nevyslovili s na
šou prácou na poli kultúry aj určitú ne
spokojnosť. 

Medzi pracovníkmi Hlavnej redakcie hu
dobného vysielania Cs. rozhlasu v Bratisla
ve sa vynorila myšlienka - práve v období 

249 



príprav pred X II. sj a7,dom KSC - nazrieť 
bližšie aspoľí do niektor)'ch oblastí súčasné
ho hudobného života v našich krajoch a na 
tento námet pripraviť cyklus relácií. Chce· 
me sa v nich dotknúť aj ruektonrch chúlos
tivých otázok a riešiť ich na ver~jnej tribú
ne za spolupráce širokých vrstiev našich 
J?_os_lucháč~v z radov odborníkov, oficiálnych 
crntteľov 1 z radov laikov. Nazrieme do 
~-.šctkých troch krajov Slovenska a posluchá
ťl sa. budú ~ôcť vyjadriť priamo vtedy, 
keď. ·~h sa mt. navšlívime alebo vyslovia 
SVOJ nazor v listoch , na ktoré im redakcia 
včas odpovie. V reláciách budeme venovať 
pozornosť tvorbe hudobných skladateľov 
ktorí žijú v tom-ktorom kraji, no najmä die~ 
l~m, k~oré venovali_ X II. sjazdu strany. Naj
Yl~~ ~~~ bude z_au_Jím~ť činnosť hudobných 
mslltucu, práca sko!, ruektor)'ch vcľk)·ch ZK 
ROH, Kruhov priateľov umenia, no · najmä 

František P RÁŠ l L 
ŠESŤDESIATROČNÝ 

Jubilant nepatTí síce do radov prominen
tných hudobných skbadateľov ani sa do
teraz neobjavil v hudobnýcl~ lexikonoch 
~re_dsa _je jedn)= z budovateľ ov našej socia: 
hsh?k~J hudobnej kultúry. Hneď po oslobo
deru Sl stal do radov tých autorov ktorí ako 
pn~í po?hopili ~lol!_u lmdby v bo]i 0 uový, 
SOClalisLicky zaJLraJsok. Jeho príspevok za 
~osi~?ných osemn_ásť rokov je pozoruhodný 
spec1alne ': oblasll tvorby malých foriem. 

Skromny, pracovitý a nenáročný človek a 
umelec František Prášil dožil sa v plnom 

••• 
VIEDE~SK.J\ Státna OJ_>era uviedla v novej 

st;zóne Bnttenov Sen noc1 svätojánskej uve
die Ta_nnhaiisera, Fausta, Dona Juana, 'Mon
te.verdiho operu Korunovanie Popea a Bo
h~~m. Opery Tannhaiiser a Bohému bude 
d~r~go~_ať !ferbert v~n Karajan. 

Dals1e d1vadlo rakuskej metropoly- Thea
t~r an der Wien - chystá v novej sezóne 
tieto prem_iéry: Dona Pasqualea, Co si fan 
tutle s Ehzahetou Schwar.lkopfovou ďalej 
Or!Iovu Múdru ženu, Veselohru na' moste 
od Bohuslava Martinu a Intermezzo. 

* * * 
PULITZEROVA CENA za hudbu bola udele
ná americkému skladateľovi B. Wardovi za o
peru T~e Crucible, kto.rú skomponoval po
dľa dramy Arthura Millera Carodejnice zo 
Salem u. 
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názory tých r udí, ktor)' nt tieto ustanovizne 
majú slúžiť. Predpokladáme, že túto inicia
tívu. využijú viacerí umelci i pracujúci, 
z,·ert? . sa nám so svojimi osobn)·mi problé· 
mamt 1 s problémami, s ktor)-rni sa s tretáva
jú v blízkom okolí. Akcia by však nemohla 
dôsl~?~e splniť svoje poslanie, keby ju ne
vyuzth k vyslovenm svojich názorov naši 
skladatelia, vedci, interpreti, organizátori hu
dobného života a všetci tí, ktor)·m je hu
dobné umenie ušľachtilou zábavou i pouče
ním. Nech sa teda stane cyklus rclitcii "Hud
ba okolo nás", ktor·ý začína vysielať Cs. 
rozhlas 5. 11. 1962 pravidelne každý pon
delok od 21.00-21.40 hod. na stanici Bra
tislava, vecou nás všctkvch! Len takto •a 
nám podarí odhaliť nedo~tatky, ktoré v na
šom súčasnom živote už n emajú miesto. 

Ľubomír Cížek 

zdraví a tvorivej sile 60 rokov. Jeho vstup 
do hudobného života datuje sa vlastne od 
štúdia ~a Hudobnej a dramatickej akadéliÚi 
v. Brabslave. Cez posty vynikajúceho orga
ntMu, pedagóga po rozhlasového pracovní
ka prechádzal rôznymi zastávkami tvori
v?j práce. Cesta od úprav fudov)'cll pies
n! cez sbory a masové piesne až po kan
laty a orchestrálne skladby tvoli škálu je
ho bohatého umeleckého snaženia. Nebolo 
azda ani jednej kultúrnopolitickej akcie do 
ktorej by František Prášil nebol svojou ťvor
hou prispel. Obosiela! všetky súťaže vypi
s~né na malé hudobné formy, na ktorých 
Zlsk_avn! c~y a uznarua. OsobitJne treba vy
zdvihnuť Jeho tvorbu pre umelecké súbory 
a súbory ĽUT. 
. Med~i j~ho najpozoruhodnejšie diela pat

rm: P1ese~ povstalcov, kantáta na počesť 
vý_r?~i~ Sl'\P, Pochod víťazov, Vpred, pra
CUJUCl :• Ro'?losť chceme!, Víťazný let, pieseň 
o s oVIetskeJ rakete, orchestrálna skladba 
Vrchárska veselica, mnohé častušky, sbory 
atď. 

Jeho najlepším dielóm je však nesporne 
kantáta _v ~ z n a n i e, venovaná 40. výra
eiu zalozema Komunistickej strany Cesko
slovenska, ktorej záver v mohutnom zvu
ku sboru a ~amost atne komponovaného or
chestra vyzmeva ako hymna vďaky. 

Fran!išek Prúši~ vyj adroval v sv~jcj tvor
hc akuvuy postOJ k budovateľskému dielu 
našej súčasnosti a týmto zámerom bude 
určit~ poznačená aj jeho ďalšia tvorba, do 
kt?re~ želáme nášmu jubilantovi veľa tvori
VOJ sily, ako aj osobného šťast ia a úspechov. 

-ok 

l 

• 

..., 
Ján SOUPAL 
SEDEMDESIATROČNÝ 

Vyrástol v biednych pomeroc:h rodiny 
chudobného súkenníka, kostolníka a súčasne 
citaristu a ľudového speváka (nar. 21. 10. 
1S!J2 vo Yyškove). Zdedil hudobné nadaJÚe 
po otco,; a už ako sedcmročn)r sn učil spie
va( a ako osemročn)· hrať na husliach. Od 
1 ~-ch cias ho spev a husle sprevádzali cel)= 
zh·otom. Počas štúdií na vyškovskom kla
sickom gymnáziu (maturoval r. 1911) na
vštevoval nepovinn~· spev, kde mu Jindi-ich 
Toman dal piTé základy sbormajstrovskej 
pra.xe, ktoré Soupal prehlbil v speváckom 
krúžku Citntcľskospeváckcho spolku Haná, 
vedenom Janom Ulilifom. 

Okresné mesto \'yškov žilo vtedy boha
t)·m hudobným životom, ktorý sa sústre
ď oval okolo Hanej. ľ\Iiestny vyškovský s pe· 
vácky <Spolok pod Uhlirovým vedením do
l<onca predviedol Dvorúkove Svadobné ko
šele. Starosti o existenciu boli však silnejšie 
ako umelecké túžby a sklony. Začal štúdium 
prtl\· na pražskej uni,·crzite, ale pre ne· 
dostatok prostriedkov ho zanechal (1915) 
a prijal miesto berného úradnika vo 
Yyškove. S obľubou pestoval komornú hru 
vo Vyškovskom kvartete. 

Rozhodujúci obrat v Soupalovom živote 
nastal, keď si vyb.,al učiteľské povolanie. 
Tvm sa mu otvorila cesta do Pčveckého 
sdružení moravsk)rch učitehi, kde ho prijal 
Ferdinand \'ach ako II. tenoristu. Hoci 
činnos( PS:\IU bola vo vtedajších vojnových 
časoch značne obmedzená, predsa sa mu 
otvoril nov)' umelecký svet. So vznikom 
Ceskoslovenskej republiky začal novú budo
vateľskú prácu, a to predovšetk)= v rod
nom Vyškove. Podľa Vachovho vzoru zalo
žil a viedol vo Vyškove Volné pč,·ccké sdru
žení (1919). Jeho viac než 10-ročnú prácu s 
t\·mto sborom možno označiť ako umeleckú 
prípravu na vedenie PSMU. Veď vyškovské 
Volné pévecké sdružení dosiahlo pod Sou
palov)·m Yedením veľké úspechy v Brne a 
najmä na speváckych závodoch Pévecké 
obec československé v P rahe (L cena v ll. 
triede 1922). Okrem iného predviedol vo 
VyškoYe Smetanovu Predanú nevestu 
(1924), Hubičku (1926) a Dalibora (1928) a 
vynikal ako organizátor i dirigent SmeLa
nových osláv vo Vyškove (1924). Obdobie 
jeho pôsobenia vo Vyškove možno označiť 
ako zlaté obdobie umeleckého rozkvetu mesta. 

Soupal nezabúda! ani na ďalšie vzdeláva
rue. Vlastnou húževnatosťou dosiahol apro
báciu pre učiteľské ústavy a bol menovaný 

za profesora v Modre a v Bratislave (1925/ 
/26) , kde sa stal dirigentom Zory, s ktorou 
predviedol napr. Bellovu Jánošíkovu svad
bu, potom v Sliezskej OstraYe (19~'l-1!H.2) . 
Na novom pôsobisku znovu roz,.,nul mno
honásobnú dirigentskú činnosť. Yierl ol me
len študentské sbory, ale pôsobil aj medzi 
robotníkmi. 

Po ochor·cni Ferdinanda Yacha PS~IU 
hľadalo dôstojného nástupcu. Nech)·bali váž
ne hlasy, aby sa činnos( PS~IU po Yacho
vom odchode zastavila. Združenie napokon 
vybralo ako jediného Vacbovho nástupcu 
Jana Soupala, ktorý samostatne v iedol prvý 
koncert PS~IU 27. októbra 1936 v Pi'crove 
a od tých čias nastala PS~IU nová éra. Sou
pal uskutočnil so súborom zájazd do Ilu
munska (1937), počas okupácie budil už 
púhou Xcšverovou Moravienkou vieru v 
slobodu národa, usporadúval aj koncerty pre 
robotníkov Vitkovick)'ch železiarní a bmen
skej Zbrojovky. Po oslobodení začal s PS:MU 
v Kromčfízi, viedol svoj sbor do Juhoslávie 
(1946) , na Pražskú jar (prvýkrát 1947) a 
dosiahol s ním I. cenu na Medzinárodnej sú
ťaži v Llangollene v Anglicku (1948), veľký 
úspech v NDR (1954), L cenu na L celo
štátnej spartakiáde v Prahe (1955) v súťaži 
Ľudovej umeleckej tvorivosti i na m edziná
rodnej súťaži vo Francúzsku (1956). Sám 
bol vyznamenaný Zemskou sliezskou cenou 
v Ostrave (1946) i cenou Oslobodenia zeme 
moravskosliezskej (1948) , v roku 1955 bol 
menovaný zaslúžilým umelcom. Skoda, že 
neboli plne využité Soupalove pedagogické 
schopnosti na Janáčkovej akadémii múzic
k )·ch umení, kde učil vedenie sboru (1947-
1949), a zároveň na brnenskom konzerva
tóriu. Po vážnej šom ochorení vyučuje na 
konzervatóriu v Ostrave (od 1953). 

Soupa lovo postavenie po Vachovi bolo 
(ažké a zodpovedné. Vyšiel priamo z PSMU 
a získal si autoritu ako umelec, ktorý doká
zal Vachovu tradíciu rozšíriť a prchlbiť a 
dospel k vlastným, osobitným výsledkom. 
J eho základnou prednosťou je dôraz na 
presnú intonáciu (má absolútny s luch) a 
zvuko,·ú vyrovnanosť, na komornosť a- ly
ričnosť podania pri zachovaní dramatickej 
mohutnosti, najmä v Janáčkových sboroch. 
Súčasnú tvorbu uplatňuje zárovcľí s požia
davkami technickej dokonalosti, t. j . zreteľ
nou výslovnosťou, obsahovou a slohovou v)·
stižnosťou i celkovou výstavbou. Usiluje sa 
o priblíženie PSMU širol<ým vrstvám, upra
vuje ľudové piesne, stará sa o hudobnú vý
cho,·u mládeže i robotníkov, pestuje druž
bu so Speváckym sborom slovensk),ch uči
teľov. Skrátka: umelec t,·orivý, milujúci a 
rozdávajúci. Bohumír Stédroň 
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ZO Ž IVOTA KRUHOV PRIATEĽOV UMENIA 

Na poslednom celoslovenskom pracovnom aktíve usporiadateľov Hudobných 
jarí, zvolanom Koncertnou a divadelnou kanceláriou v Bratislave, odzneli v dis
kusii ai kritické pripomienky k propagácii práce Kruhov priatelov umenia, ktoré 
dnes už podstatne prispievajú k rozvoju hudobného života na našom v icliehu. 

Kritizovali sa !lačowJ orgány ideových sväzov. l>toré 'Vraj nevenujú dostatočnú 
pozornos( kruhom, tieto nemajú možnosť 'Vzá jomne sa informovať o svojich 
kladoch a nedostatkoch "" práci, ani poučiť sa a pomáhať si prekonáva( počia
točné !"ažkosti rastu. Pol>iaľ ide o náš časopis, lwnštatuieme, že príspevhy, laoré 
došli od funkcionárov alebo členov l.ruhov, sme vždy zverejnili al.o vítaný 
signál no'Vého snaženia na poli roz..,oja hudobnosti -nášho t udu. A by sme "" tomto 
smere Kmhom priateľov umenia ešte v iac pomohli, otvárame v našom časopise 
stálu rubriku Z o ž i v o t a K r u h o v p r i a t e l' o v u m e n i a, ktorá sa stane 
tribtínou ICPU, PKO, DO, KPFICE a všetkých priateľov umenia. Prosíme ich, 
aby svoje príspevky i obrá::.kové prílohy posielali na adrem redakcie časopim 
Slovenská hudba, Sládhovičova 11, Bratislava. 

Kruhy priateľov umenia a čo s nimi? 
Do názvoslovia kultúrno-spoločenského 

života sa dostal nový termín, resp. nový ná
zov, a to Kruh priateľov umenia, ktorý vzui
kol práve z iniciatívy milovníkov koncertov. 
Nemienim hovoriť o koncertoch ako o lm
dobno-umeleckom prejave, ale ako o kul
túrno-spoločenskom podujatí a jeho zabez
pečení. 

Všetkým, ktorí pracujú na organizačnom 
úseku pri zabezpečovaní koncertných po
dujatí, je známa situácia a stanovisko pria
mych usporiadateľov. Okrem malých vý
nimiek je koncertný život závislý od hos
podárskeho stavu usporiadajúcej inštitúcie 
a od osobného vzťahu vedúceho pracovníka. 
Malá starostlivosť riadiacich orgánov o ná
plň akcií, usporadúvaných v osvetových za
riadeniach, viedla k stagnácii na tomto úse
ku alebo k nútcnému prenikaniu koncertov 
do prog•·amov. 

Ako protiváha liknavého postoja usporia
dateľov a ľahostajnosti ich n adriadených 
orgánov vznikajú Kruhy priateľov umenia z 
iniciatívnosti koncerty milujúceho obecen
stva. Ich vývoj na Slovensku ukázal, že je 
v nich životaschopnosť, ktorá je však ob
m edzovaná postojom osvetových zariaderú 
a slabou starostlivosťou zo strany miestnych 
inštitúcií, ktoré majú vo svojej náplni za
bezpečovať rozvoj umenia. 

18. septembra 1962 sa v Bratislave kona
la pracovná porada za účasti zástupcov Kru
hov priateľov umenia, Krajských podnikov 
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pre film , koncerty a estrády, ktorú zvolala 
Koncertná a divadelná kancelária (KDK). 
P ráve obsah a forma tejto por-ady mi boli 
pohnútkou napísať tento článok. 

Zo strany KDK sa navonok javí vysoká 
iniciatívnosť pri podchyterú činnosti Kruhov 
priateľ ov umenia, no pri hlbšom nazrerú sa 
ukáže skôr formálnosť, čo dosvedčuje i taká 
maličkosť, ako je zápis z jednorazovej po
rady, ktorý sme dostali až v septembri. Vy
týčené úlohy v januári nie sú splnené a, 
samozrejme, ani kontrolované. Zdôvodnení 
je však pritom viac. než je želateľné. Mys· 
Iím, že to bol zástupca Kruhu priateľov 
umenia v !\Titre, ktorý v svojom diskusnom 
príspevku povedal, že "ľahšie je KPU zalo
žiť ako ich udr.lať". a to je vlastne kore
ňom problému ďalšej životaschopnosti Kru· 
hov priateľov umenia a ich rozvoja. Princi
piálny problém KPU je však aj problémom 
koncertného života a rozvoja umenia vôbec. 
Kruhy priateľov umenia potrebujú jednotnú 
koncepciu, veď už v samotnom názve sa 
hovorí, že ide o "Kruhy priateľov umenia" 
a nielen o milovníkov koncertov, pretože 
ich činnosť preniká do každého odvetvia u
m enia. Práve preto je potrebná morálna po
moc a umelecko-odborné usmernenie. 

Osvetové zariadenia (Okresné domy osve
ty, Parky kultúry a oddychu) umožnili or
ganizovanie KPU, radia sa s nimi, zaujímajú 
sa o ich názory na dramaturgické plány, na 
náplň činnosti, pravda, to je málo a vôbec 

to nie je tá potrebná životodarná sila, ktorá 
zabezpečí ďalší rast Kruhov priateľov ume
nia. Keď analyzujeme ich doterajšiu čin· 
nosť, natíska sa otázka, čo urobii:i odbočky 
ideových sväzov. Do akej miery sa zaobera
la ich existenciou a rozvojom odbočka Sväzu 
slovenských skladateľov v Košiciach a osta t
ných sväzov? Alebo sa ich tento problém 
netýka ? 

Domnievam sa, že nestačí zaoberať sa len 
prísne odbornou stránkou jednotlivých fo· 
riem umeleckého prejavu, rozhodne treba 
skúmať i jeho dosah a účinnosť. Nestačí sa 
umeleckým dielom zaoberať len po vyda· 
vateTstvá - ak ho chceme skutočne sprí· 
stupniť širokej verejnosti. A snáď by už 
bolo načase zostúpiť z piedestálu akademiz
mu a prestať s podceňovaním "neodborrú
kov", ktorí v podstate tvoria (alebo by ma
li tvoriť) objekt umeleckého snaženia umel
cov. Veľmi nám chýba aktívna účasť čle
nov odbočiek ideových umeleckých sväzov 
na bezprostrednom kultúrno-spoločenskom 
živote našich vidieckych miest. Predsa jeho 
rozvoj, náplň, forma nemôžu byť ľahostajné 
práve tvorcom a interpretom nášho hudob
ného, výtvarného, literárneho a divadelného 
umenia. 

Naše zriadenie poskytuje obrovské ma· 
teriálne prostriedky na činnosť umeleck)·ch 
a kultúmo-organizačn)•ch inštitúcií, a je te
da na nás všetkých, ako ich čo najúčinnej
šie využívať. 

V šíreni umenia a jeho pôsoberúm v pre
výchove občanov považujem vznik Kruhov 
priateľov umenia za medzrúk. Od činnosti 
tvorcov alebo organizátorov kultúmeho ži
vota záleží správne podchytenie tohto m a
sového hnutia v prospech celej spoločnosti. 

Rozhodne aj sprostredkovateľská činnosť, 
počnúc Pragokoncertom, cez KDK a Krajské 
podniky pre film, koncerty a estrády, má 
nemalý vplyv na úroveň a pravidelnosť kon
certného a spoločenského života vôbec. Pre
to nie je namieste izolácia odbočiek ideo
v)•ch sväzov od týchto problémov, pretože 
sú to organizácie - okrem profesionálnych 
umeleckých telies - ktoré uvádzaj ú do ži
vota umelecké diela a bez činnosti ktorých 
by sa ťažko boli dosiahli doteraj šie výsled
ky . Pritom o jednotnosti názorov a praxe 
ani tu nie je možné hovoriť. Som toho ná· 
zoru, že len jednotný a spoločný postup 
môže priniesť kladné výsledky. 

Nijako si nevyhradzujem konečnosť svo· 
jich úvah a názorov, ale nie je možné stá· 
le sa odvolávať len na nepochopiteľný ne
záujem o jednotlivé akcie, či už ide o kon
certy, divadelné predstavenia alebo výstavy 
a literárne večierky. Treba analyzovať do
terajšiu činnosť a prax a spoločným úsilím 
všetkých zainteresovaných inštitúcií odstrá
niť nedostatky, ktoré brzdia úspešný rozvoj. 

Anton Grega, 
Košice 

Prvý koncert KPU v Nových Zámkoch· 
V júni tohto roku sa z iniciatívy Krajskej 

divadelnej kancelárie aj v Nových Zámkoch 
založil Kruh priateľov umenia, ktorý hneď 
na svojej prvej ustanovujúcej schôdzi vy
tv oril sekciu hudobnú. Vzhľadom na to, že 
v našom meste sa za posledné roky neusku
točnili žiadne hudobné podujatia. hlavne pre 
zdanliv)· nezáujem obyvateľstva, odzneli na 
schôdzi veľm i skeptické názory , týkpjúce 
sa úspechu podujatí tohto žánru. Nedbajúc 
na reči skeptikov, rozhodli sme sa uskutoč
ni( (počnúc septembrom) mesačne jeden 
koncert, a hneď sme si vybrali umelcov 
i program. 

V piatok. 21. septembra odznel prvý kon
cert usporiadan)· KPU v Nových Zámkoch 
- a s nečakaným úspechom ! Pred úplne 
vypredanou sálou Osveto,·cj besedy (220 
miest) koncertoval Miloš Vár'ía, sólista Bra
tislavského rozhlasu, za sprievodného slova 
dr. Konráda N eumanna. Tak výkon Miloša 

Váňu, ako aj úvodné slová dr. Neumanna, 
vyvolali u obecenstva nadšenie. Medzi u
melcom a obecenstvom sa vytvoril úLky 
kontakt. ktor)· je taký prepotrebný pre kaž
dé umelecké podujatie. Pozoruhodná a záro
veň veľmi povzbudzujúca je ešte i tá sku
točnosť, že na koncerte sa v dosť značnom 
počte zúčastnila i dospievajúca mládež. 

Na programe boli d iela Chopina, Liszta, 
Kardoša, Očenáša, Suchmia, Dvoráka a Sme
tanu. Program bol dosť odvážny, nakoľko 
naša súčasná hudba bola v ľíom silne zastú
pená. Možno povedať, že skladba E. Sucho
•'ía - časť z Obrázkov zo Slovenska, ako aj 
Kardošove Y )·chodoslovenské piesne, boli o
becenstvom prijaté veľmi srdečne. Z koncer
tu sme odchádzali s presvedčerúm, že KPU 
bude mať prívržencov, že hudobný život 
rozkvitne aj v našom meste. 

Juraj S:.emzô 
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Beethovenova jubileum v KARtovýcH 
--------...--------VAROCH 

Z prílezitosti 150. výroma koncertu Lud
wiga van Beethovena v Karlových Varoch 
sa zišla Komisia pre štúdium Beethoveno
vých vzťahov k našim krajinám 6.-7. au
gusta t. r . v Karlových Varoch na výročnú 
poradu. Porady sa zúčastnilo 12 členov 
a hosti. 

Po v~-ročnej zprá\·e tajomníka komisie Mi
roslava Maluru boli predneseni! tieto referá
ty: Karel Nejdl " Beethoven v Karlo vých 
Varoch", Rudolf Pečman " K niektorým o
tázkam beethovenov5kého bádania u nás", 
Jaroslav Procházka '""~eznáme predvedenie 
Beethovenovej Eroiky v Cechách", Zoltán 
Hrabussay " Bcethovcnovské pamiatky na 
Slovensku", Anton K lodner "List nesmrteľ
ncj milenke a Slovensko". 

Po dlhšej podnetnej diskusii boli p rijaté 
tieto zásadné u zneseniu: 

1. Zmeniť názov komisie na " Beethove
novu spoločnosť v CSSR". 

2. Spracovať témy a) Ohlas Beethovenov
ho diela v česk),ch krajinách a na Sloven
sku, b) Súčasné problémy beethovenovskej 
interpretácie u nás. 

3. Zostaviť a stále doplňovať súpis člán
kov a štúdií našich beethovenovských bá
dateľov. 

4. Zabezpečiť prostredníctvom sekretariátu 
komisie u prísrušn)•ch orgánov ľudovej sprá
vy a KSC, resp. KSS; 

a) odhalenie pamätnej tabule na budove 
Grandhotelu Moskva v Karlových Varoch, 
na vile Bacchus v Piešťanoch a v Hlohovci 
na bývalom erdodyovskom zámku, 

b) zriadenie Beethovenovho Pamätníka 
na zámku v Dolnej Krupej. 

5. Vydávať štvorročne periodický zpravo
daj, ktorý má okrem organizačných zpráv 
obsahovať zásadné články s beethovenov
skou problematikou a zprávy o novej bcet
hovenovskej literatúre. 

Očastníci porady s Aranom Chačaturianom a Norou Grumlíkovou po slávnostnom koncerte 

254 

Ako vidíme, tohtoročná porada komisie 
bola veľmi činorodá. Dúfajme, že jej pod
netné návrhy a umesenia budú za účinnej 
podpory vcrejn )·ch činiteľov čoskoro aj rea
lizované. 
Vzhľadom na bohaté beethovenovské tra

dície na Slovensku bolo prijaté uznesenie, že 
výročná porada Beethovenovej spoločnosti v 
rok~ 1963 sa má konať na Slovensku, a to 
v Piešťanoch. Pri tejto príležitosti majú byť 
znovu prešctrené všetky nedostatky v pes
tovaní Beethovenovho životného odkazu na 
Slovensku, odstránenie ktoi·ých si spoločnosť 
kladie za svoju poprednú úlohu. 

Po ukončení porady položili účastníci 
kyticu pri pomníku Ludwiga van Beethove-

na v Karlov)•ch Varoch a navštívili výstavu 
inšt:alovanú z príležitosti 150. výroči~ 
Beethovenovho pobytu v českých kúpeľoch_ 
Dňa 7. augusta večer sa členovia komisie 
zúčastnili Slávnostného koncertu Karlovar
s~ého s.ymfonickéJ:!o orchestra, ktorý za. di
r•govarua Karla Sejnu a spoluúčinkovania 
Nory Grumlíkovej predviedol z Beethove
nových diel v starostlivom naštudovaní III. 
ouvertúru k Leouorc, Husľový koncert a 
VII. symfóniu. 

Si~vnostný ráz výstavy a koncertu ešte 
zvýš1la prítomnosť vácneho hosťa 1\rama 
Chačaturiana, národného umelca SSSR a je
ho rodiny, ktor í boli v tom čase v Karlo
vých Varoch. Z. H. 

TRI SIClADATEI!SKÉ PROFILY ••• Friedbert Streller: Sergej Prolwfjew. VEB 
Breitkopf Härte Leipzig 1960. 
Lajos Lesznai: Béla Bartók. Deutscher 
Verlag !iir Musik Leipzig 1961. 
Vladimir Jankélévitch: Ravel. Polskie Wy
dawnictvo Muzyczne 1961. 

Tri malé monografie o skladateľoch, for
mujúcich hudobnú tvárnosť nášho storočia, 
sa v poslednom čase objavili aj na našom 
knižnom trhu. Všetky tri obohatia knižnice 
milovníkov hudby, pretože predbežne ani 
o jednom z uvedených skladateľov nemáme 
podrobnejšiu domácu publikáciu. 

Strellerova p ráca vyšla v populárnovedec
kej edícii Musikbiicherei Íiir Jedermann, čo 
urč~lo jej zameranie - prehľadne a prístup
ne informovať o skladateľskom vývoji a tvo
rivom odkaze Sergeja Prokofieva. Autor 
tejto prvej ( !) monografie o Prokofievovi 
v nemčine materiálove i názorove hojne 
čerpá zo sovietskych prác o tomto geniál• 
nom majstrovi a neprináša podstatnejšie 
prísnosy pre pochopenie Prokoficvovej tvo
rivej osobnosti, je pravda, že jeho práca ani 
nemá ambície nanovo, dôkladnejšie než v 
d~t~raj ších prácach osvetliť málo preskúma
ne 1 pochopené stránky Prokofievovho die
la -:- a je ich nemálo - chce popularizovať 
dos~ahnuté poznatky, a to sa jej akiste bude 
dD;ľll~, no aJ Strellerova knižka opäť pripo
mma, aký kus práce ešte čaká na rozhľa
de.ných, nepredpojatých a ideove správne 
onentovaných bádateľov Prokofievovho od
kazu. D~ajme, že nové vydanie Nesťjevovej 
monografie (p rvé vydanie vyšlo medziča
som aj v angličtine), ohlásené na ten to rok 
vykoná viac než pôvodné znenie, najmä po: 

k iaf ide o správne pochopenie a výklad 
toho, čo je v Prokofievovej hudbe najprí
nosnejšie a čo sa už stalo a iste ešte väčšmi 
stane stimulom vývoja modernej hudby. 
Tak isto by bolo treba uvažovať aj o pô
vodnej českej alebo slovenskej práci o Pro
kofievovi - nielen preto, že je to j eden 
z najpopulárnejších moderných komponistov, 
ale aj kvôli dosahu jeho diela na formova
nie našej súčasnej tvorby. 

Zdá sa, že maďarslú muzikológovia sa v 
p06ledných rokoch rozhodli skoncovať s pa
radoxnou situáciou, vyplývajúcou z toho, že 
o ich veľkom krajanovi Bélovi Bartókovi 
písali prevažne zahraniční bádatelia (von 
der Niill, Dille, Stevens, Moreux) - maďar
ským kolegom vďačíme za cenné pramen
né edície, sborníky i materiálové štúdie, ako 
aj za viaceré populárne práce. Tí, ktorí 
nemôžu čítať p ôvodné maďarské práce, ma
jú teraz možnosť spoznať výsledky maďar
ského bartókovského bádania v malej dve
stostránkovej monografii, k torú pre lipské 
vydavateľstvo Deutscher Verlag fiir Musik, 
napísal Laj06 Lesznai. Aj táto práca sleduje 
popularizačné ciele. Je napísaná veľmi svie
žo. v peknej nemčine, takže ju budú s pô
žitkom čítať najmä tí, ktorým pôjde pre
dovšetkým o poznanie Bartókovho života, 
opísaného pomerne dôkladne. Na proti tomu 
tvorba je traktovaná dosť stručne, no j e to 
úzus prác tohto druhu. Skoda len, že Lesznai 
sa príliš zameral na roky Bartókovej mla
dosti a dozrievania a menej miesta venoval 
obdobiu zrelosti. 

Knižka o Ravelovi z pera známeho fran
cúzskeho hudobného spisovateľa (vlastným 
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povolaním mozofa, pôsobiaceho pred dru· 
hou svetovou vojnou aj v Prahe) Vladimíra 
Jankélévitcha napriek tomu, že má oproti 
predchádzajúcim dvom prácam menší roz
sah, nemá výslovne popularizačný charakter. 
.Je skôr príkladom skvele napísanej hudob· 
nej eseje. Literatúra o Ravelovi je dnes taká 
bohatá, že Jankélévitchovi nemuselo ísť o 
nové materiálové prínosy. Skôr sa usiloval 
o formulovanie vlastného pohľadu na Ra
,·elovo dielo, výklad skladatefovho umelec-

kého vývoja, jeho osobnosti i štýlu. Knižka 
má tri časti - prvá, nadpisaná Roky roz
voja, sa zaoberá Ravelovým dielom v chro
nologickom slede. V druhej časti s názvom 
Dielňa autor prenikavo osvetľuje jednotlivé 
stránky skladateľovho slohu, kým v posled
nej, Appassionato, analyzuje jeho osobnos( 
a estetiku. Uzáver knihy tvori stručný chro
nologický prehľad hlavných dát o Ravelo
vom živote a diele. 

ARCHÍV SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY 

Vývin etnomuzikologického bádania uká· 
zal, že vydavateľská, edičná i vedeckový
skumná práca je podmienená dostatočne ši
rokými dokumentačnými fondmi ludovej 
hudby, či už v rukopisných alebo v zvuko
vých záznamoch. Preto po začlenení býv. 
Státneho ústavu pre fudovú pieseň do Ústa
vu hudobnej vedy SA V v Bratislave a zria
dením oddelenia etnomuzikológie bola jedna 
z hlavných úloh vytvorenie dokumentačnej 
bázy pre vedeckú prácu. Začalo sa od zá
kladu. Zápasilo sa temer neustále s nedostat
kami technického rázu (zlá kvalita nahráva
cieho elektroakustického zariadenia), a preto 
boli aj niektoré zvukové záznamy z obdobia 
1951-54 zničené, resp. zmazané. Systema
tická výskumná práca v teréne mala prinies( 
v priereze záznamy najosobitnejších foriem 
ľudovej hudby na Slovensku. Do práce sa 
zapojil mimo interných pracovníkov aj ši
roký okruh externých spolupracovníkov. Za 
desaťročné obdobie (1951-1961) sa v našom 
zvukovom archíve sústredilo 19 000 zázna
mov slovenských ľudových piesní a 3000 
inštrumentálnych skladieb. Arclúv rukopisov 
melodických záznamov obsahuje 24 000 
piesní a pre ústavný arclúv bol prepísaný 
Halašov fond textových záznamov, ktorý 
obsahuje 30 000 textov. Zo zvukových fon
dov je zatiaľ asi 50 % materiálu netranskri
bovaného. V posledných rokoch vedľa vlast
ných dokumentačných akcií, ktoré prinášajú 
ročne okolo 3000-4000 záznamov piesni a 
inštrumentálnych skladieb, sa naše úsilie za· 
meriava na sústredenie zvukových i písom· 
ných záznamov slovenského hudobného 
folklóru, ktoré sú uložené v iných inštitu· 
ciách, v Matici slovenskej, v Cs. rozhlase v 
Bratislave a Košiciach, aby všetky tieto ma
teriály boli bezpečne uložené a sprístupnené 
vedeckému bádaniu. 
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Celkove je dnes zapísaných 40 ÓOO sloven
ských ľudových melódií, 80 000 textov a na 
zvukových záznamoch okolo 25 000 piesní. 
Ak uvážime neveľkosť slovenského etnika, 
je to materiál i v európskych dimenziách o
jedinelý. Vedecká práca, zameraná na kom
paráciu v európskom meradle i na generál
nejšie otázky vývoja hudby, si vyžiadala 
dopliwvanie zvukových fondov o inonárod
né materiály, a tak máme dnes na 224 gra
mafónových platniach, početných magneto
fónových pásoch nielen záznamy maďarskej, 
moravskej, poľskej, rumunskej ľudovej hud
by, ale i zvukové snímky z Talianska, Ka
nady, Venezuely, Japonska, Indonézie, Gui
ney i niekoľko rozsiahlych prehladových vý
berov (Hornbostel, Brailoiu, Sachs) zahrňu
júcich materiály z najvýznamnejších centier 
mimoeurópskej i európskej ľudovej hudby. 
Roku 1956 sa začala práca v oblasti doku
mentácie slovenských ľudových tancov so 
zvukovým filmom, a dnes máme na 102 fil
moch 360 slovenských ľudových tancov. 

Úloha zvukového i rukopisného archívu 
nie je len dokumentačno-konzervačná, opie
rajú sa o ňu i edičné podujatia (Slovenské 
ľudové piesne zv. L- III., Bartók a iné) a 
nová autentická zvuková edícia gramofóno
vých platní "Slovenský hudobný folklór" 
a hlavne teorelicko-vedecká, študijná práca, 
zameraná na riešenie dôležitých špeciálnych 
problémov slovenskej i európskej ludovej 
hudby. 

Hudobný materiál je k dispozícii širokej 
verejnosti, potrebám súborov ĽUT i profe
sionálnym telesám, rozhlasu, televízii, hu
dobným skladateľom, reprodukčným umel
com i teoretickým pracovníkom. 

O. E. 

SlOVENSKA HUDBA 
NOVEMBER 1962 • ROČNfK Vl • č(SLO 9 

Pred 
v 

XII. s;a4dom KSC 
J ednou z podstatných myšlienok XII. sjazdu KSC bude i problém spolo

čenského dosahu práce vykonávanej pre spoločnosť. V oblasti umenia bude 
.tento moment znamenať zvýšenie nárokov na tvorbu, aby umelecká tvorba 
nadobudla ešte väčšiu spoločenskú váhu. Znamená to teda predovšetkým zvý
šenie kvalitatívnych nárokov na tvorbu. 

Vynára sa otázka: čo je to vlastne spoločenský dosah umeleckej tvorby ako 
kritérium? 

Existujúce odpovede na túto otázku sú veľmi rôznorodé, pestré a odlišné. 
Ide o problém zdanlivo jednoduchý, no v skutočnosti veľmi komplikovaný. 

Položme si otázku: majú pravdu tie odpovede, ktoré podstatu spoločenské
ho dosahu tvorby vidia napr. v akčnom rádiu účinku, v populárnosti a v roz
šírenosti? Naše skúsenosti sú také, že v dôsledku neblahého dedičstva na poli 
estetickej výchovy nl).jpopulárnejšie sa stávajú obyčajne menej hodnotné 
"diela" , neraz veci plytké, banálne, až gýčovité. V populárnosti a v rozsahu 
účinku teda nemožno hľadať podstatu spoločenského dosahu. 

Tomuto náhľadu je príbuzné i poňatie, ktoré hľadá spoločenský dosah hu
dobnej tvorby v jej úžitkovosti , v spotrebnosti, v úzko poňatej bezprostred
nej účelovosti. Netreba dokazovať, že bezprostrednou úžitkovosťou sa eš te 
nevyčerpáva spoločenský dosah a účinok hudby. Okrem jej bezprostrednej 
úžitkovosti je tu napr. i účinok estetického ideálu, v ktorom sa skladba nesie. 
Teda účinok navy še. 

Iné náhľady hľadajú spoločenský dosah tvorby v jej schopnosti zaujať, teda 
v sugestívnosti, v presvedčivosti, vo vyhranenosti skladby. Takéto poňatie má 
jednak tú slabinu, že necháva otvorené dvere nedostatočnému vkusu, jednak 
hocijakému zameraniu skladby. 
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Existujú náhľady, ktoré spoločenský dosah redukujú na jej di9aktické a pe
dagogické úlohy. Toto poňatie zas neberie v dostatočnej miere na vedomie 
špecifickÝ. účinok a úlohu u_~enia. , 

Mohli by sme pokračovať vo vyratúvaní takýchto a podobnýčh jednostran
ných poi:tatí spoločenského dosahu umeleckej tvorby. Pravdepodobne aj všet
ky ďalšie by nás privádzali k tej istej myšlienke, že spoločenský dosah nemá
me hľadať v populárnosti, úžitkovosti, didaktičnosti umenia atď. , ale v jeho 
spoločenskej závažnosti, ktorá je relatívne nezávislá od týchto a podobných 
momentov. 

Skutočný spoločenský význam a závažnosť umeleckej tvorby spočíva podľa 
nás hlavne v tom, v akej miere môže obohatiť človeka záujmovo i estetic~y, 
nie však so zreteľom na jeho individuálnu rozvinutosť, ale na ideál jeho rozv i
nutia, t . j. so zreteľom na jeho spoločenské záujmy aj eticky aj esteticky. 

Z tohto hľadiska sa nám požiadavka spoločenského dosahu tvorby nevyh
nutne javí ako niečo objavné, vývojové, spoločensky zaangažované, ako prí
nos, ako ideál. Ako · ideál, ku ktorému sa má človek pozdvihnúť , k čomu sa 
treba dopracovať a čo treba dobyť. 

Dosiahnuť v umeleckej tvorbe spoločenskú závažnosť v tomto zmysle nie 
je ľahká úloha. Sú to vlastne tie najnáročnejšie úlohy, ktorým mohli doteraz 
vyhovieť len tie diela, čo sa dostali do živých dejín hudby . 

Dnes keď hovoríme o tom, že blížiaci sa XII. sjazd KSC i vo vzťahu k ume
leckej t~orbe nadhodí otázku spoločenského dosahu, budeme musieť mať na 
zreteli, že je to požiadavka na základe historickej prísnosti času, ktorá platila 
počas celých dejín umenia a spoločnosti a>Že v tejto f~rme je :o v e_minentn?j 
miere otázka kvality tvorby, aby tvorba mohla sVOJe spolocenske poslame 
splniť ako umenie, v miere a vo forme, ako to dokáže len umelecká tvorba. 

Otázka spoločenskej závažnosti a dosahu umelecke~ tvorby v tejto f?r~e 
nie je síce novosťou, ale novosťou a prínosom XII. SJazdu KSC bude, ze JU 
postaví tak nástojčivo ako nikdy doteraz. Túto nástojčivosť vo veci spoločen
ského dosahu a kvality priniesol vývin našej spoločnosti. 

Dospeli sme do štádia, keď kvalita ako základ spoločenského dosahu sa do
stáva do popredia v takej miere, v akej si to svojou podstatou zasluhuje. Te~
to fakt by si mali uvedomiť najmä tí skladatelia, ktorých tvorba sa pohybuJe 
na úrovni priemeru a nemá takú spoločenskú závažnosť, akú dnes naša spo· 
ločnosť od umeleckej tvorby očakáva. Vyhovieť tejto požiadavke bude zna· 
menať nové vypätie síl, nový nástup, nové predsavzatia a dobytie novýi_(b 
a skutočne umeleckých úspechov. 

V predsjazdovej diskusii sa neraz vyslovila snaha o demokratickejšie, ob
čianske poňatie umelca. Požiadavka kvality ako základ spoločenského dosahu 
a závažnosti umeleckej tvorby platí na nich z tohto hľadiska práve s takou 
samozrejmosťou ako na hociktorého pracujúceho človeka. Lebo v podstate 
všetci pracujeme na jednom diele, na výstavbe novej spoločnosti, v ktorej ~á 
každý dostať, ale i dať to maximum, na ktoré jeho potreby a sily staČia. 
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JOZE'F KRESÁNEK 

Názov možno neobvyklý, ale vec sama 
siaha ešte do predhistórie ľudstva. V teórii 
informácii znamená homeostázia usporiada
nosť, resp. stupeň usporiadanosti poznania. 
Talr.to chápané poznanie sa vyvíja doneko
necna od nižších foriem k vyšším formám 
usporiadanosti. Každý organizmus, kt.orý má 
schopnosť sebauehovania, musí mať schop
nosť homeostázie, čo znamená, že musí mať 
schopnosť dosahovať neustálu rovnováhu s 
prostredím. Toto možno sledovať od naj
nižších mechanických foriem pohybu cez 
vyššie formy až po psychický a sociáiny 
pohyb - po pohyb najvyššie organizovanej 
hmoty mozgu a vývoj spoločnosti. "Rozví
jajúce sa spoločenské p oznanie umožňuje 
čoraz lepší a dokonalej;{ spôsob aktívnej 
homeostázie človeka a ľudskej spoločnosti , 
prejavujúcej sa v praktickom pretváraní 
prírody a v postupnom ovládaní a uvedo
melom riadení spoločnosti." (J. Zema~ · 
Pozn:'tní a informace, str. 26.) Zákon súladu, 
medzi vývojom výrobných prostriedkov 
a ' 'Ýrobných vzťahov je napr. jedným 
z hlavných prejavov homeostázie v oblasti 
vývoja spoločnosti. 

Princípom homeost.ázie je preniknutý celý 
život našej planéty -a nemôže sa mu teda 
vyhnúť ani oblasť umenia. v tomto clánku 
by sme radi ukázali, že práve špeciálne 
hudba je zo všetkých umení najviac zame
raná na dosahovanie maximálnej homepstá
zie, resp. že homeostázia j e jednou z naj
podstatnejších zložiek práve pri hudbe. Hľa
danie a dosahovan ie poriadku je jedným 
z hlavných raison ďetre hudby. 

Toto si uvedomovali ľudia vždy, už aj 
vtedy, keď ešte chápali poriadok vo svete 
nehybne, met.afyzicky - t.am im mala byť 
práve hudba symbolom, ba priam pravzo
rom a prost.riedkom na dosahovanie po
riadku. U starých Grékov hudba tesne sú
visela s matematikou a harmónin " hudbe 
im bola i pravzorom kozmického sveta. Bola 
im, ako poznávame u Platóna, hlavným 
prostriedkom výchovy morálnej, výchovy 
k dokonalosti a poriadku. Tento morálno
výchovný moment hudby hlásal ostatne už 
dávno pred Platónom Konfucius. Podľa čín
skeho mysliteľa Yo-ki-ho znamenalo poru-

šenie ktoréhokoľvek .stupňa st.upnice v hud
be vážne narušenie výchovného pôsobenia 
v celej spoločnosti od princa až po najniž
šie vrstvy obyvateľstva. Podľa Yo-ki-ho 
v čase neporiadku v štáte sa vraj mali me
niť obrady a hudba sa mala s tať samopas
nou. Smutné tóny mali vraj narlliiať vúžnosť 
a veselé tóny vrúcnosť. Keď sa vraj preja
vuje duch opozicie a deštrukcie, mala sa 
rozvíjať zhýralá hudba atď. V st.redoveku sa 
jedine hudba dostala do kláštorných a kos
tolných škôl, do Quadrivia na artistických 
fakultách. Pravda, nie hudba ako umenie, 
ale "sive scientia", scientia musicae", "scien
tia quae numeris loquitur", čiže ako pred
obraz dokonalosti stvorenia, predobraz do
konalosti dokonca kozmického usporiadania 
sveta. Takto chápal hudbu ešte v renesan
cii Kepler (1571-1630) v spise "Harmoni
cae mundi". 

Tieto názory, ktoré by sme ešte mohli 
rozmnO'/-Ovať ďalšími - bolo by to však zby
točné - .sú založené na met.afyzickom, .ne
hybnom pohľade na poriadok vecí, a ne
možno sa preto s nimi stotožňovať, i keď 
nemožno uprieť, že obsahujú určité racio
nálne jadro. Je to proste falošný, skreslený 
odraz javu, ktorý jestvuje. Falošný preto, 
lebo sa díva na veci z pomýlených, nevývo
jových,. a teda nedialektických pozícii. 

Opak náhľadov, stotožňujúcich poriadok 
v hudbe ·S poriadkom vôbec, je anarchiz
mus. Starí Gréci, ako v mnohom inom, i tu 
už mali prototyp v Herostratovi. Tento sa 
chcel stať známym, no keďže nebol schop
ný stať sa ním v kladnom zmysle slova, vo
lil si cestu dcšt.rukcie: podpálil chrám. 
I anarchizmus je vlastne zlým pochopením 
veci, k torá tiež má určité racionálne jadro. 
Keďže sa má totiž postaviť nový poriadok, 
treba odst.ránif, rúcať star)'. Lenže je ceikom 
iné iba herostratovsky rúcať a iné je rúcať 
ako nutné zlo, aby sa mohol vyst.aviť nový, 
dokonalejší poriadok. Základným hýbateľom 
m usí byť st.avba nového, a nie rúcanie! To
to zavše nevedia pochopiť malé dušičky, 
ktoré nie sú schopné vidieť ďaleké perspek
úvy, ale história ich právom podľa t.oho aj 
oceňuje. Peri a Caccini zohrali dôležitú úlo· 
hu pri rozvijaní vrcholne renes_ančného poly-
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fónneho štýlu, no už v 17. stor. sa ich diela 
vôbec nehrali a tobôž nit: dnes (iba ak v his
torických prog~amoch). No zostal z toho ob
dobia Monteverdi, prvý veľký staviteľ v no
vom štýle; ten už vedel do veci vniesť po
riadok. 

· Naším ideálom nie je statický poriadok 
ani popretie poriadku, ale dialektický vývo
·jt>vý poriadok dynamický. Poriadok, ktorý 
sa meni - vyvíja, čím do určitej miery ne
•guje predošl)r poriadok, ale zárove1'í hľadá 
nový. Hľadanie čohosi dokonalého, čo pre
môže všetky nedokonalosti tohto sveta, všet
ku lož neúprimnosť, viedlo ľudí k vytvá
taniu ;ôznvch náboženstiev, k spodobovaniu 
si bohov, do ktorých vkladali všetku doko
nalosť, ktorú nenachádzali u ľudí. A tá istá 
večná túžba ženie tvorivých ľudi aj do vy
tvárania umeleckých diel, v ktorých hy holo 
inkarnované všetko najdokonalejšie. V tomto 
je obrovská etická sila, cítená, i keď skres
lene, už Konfuciom a Platónom, no v pod

·state vývojovc pochopená ustavične platná. 

Nakoľko tento ideál dokonalosti podlieha 
ustavičnému vývoju, treba k .nemu zaujímať 
postoj v)•vojove. Treba sa p~•tať , čo podmie
ňuje tento vývoj; lebo nič na svete nie je 
celkom nál1odné, a teda ani tento vývoj. 
Vývoj ma svoju zákonitosť. Keby jej neho
lo, keby sa umenie mohlo vyvíjať ad absur
dum, ktorýmkoľvek smerom, znamenalo by 
to otvorené brány pre anarchiu a ~rlatán
stvo. Nakoľko sú ale v ustavičnej zmene 
i tie vývojové podmienky, je fakt, že vide
nie do budúcnosti je veľmi ťažké; ľahšie sí
ce v ďobách všeobecného relatívneho kľu
du, ale temer nemožné v dobe veľmi zloži
tej, akú prežívame napr. dnes. Nemožno ne
vidieť, že aj v hudbe sa stále ostrejšie a os
trejšie vyhraňujú dva tábory, ktoré temer 
úplne korešpondujú s dvoma táb·ormi poli
tickými. Tvoriví umelci vždy stáli pred osu

. dovou otázkou, ako ďalej, aký bude v bu-
dúcnosti ideál dokonalosti. Dnes je to priam 

·pálčivý otuznik, ktor)• musí zamestnávať 
1kažilého tvorivého umelca, a každý .si musí 
aj · hľadať svoju cestu, ako ďalej. 

'i<:eby bol ideál doko.nalosti statický, plat
.ný pre všetky časy, bolo ,hy to jednoduché. 
Stačilo by ho konštatovať a vymedziť po
mocou noriem, a už by sa dali vyrábať ume
lecké diela nielen remeselne, ale dokonca 
priemyselne - za pomoci strojov (dnes sa 
'často hovorí o kybernetick~·ch strojoch, kto
ré budú komponovať) . Lenže keby boli zá
kony dokonalosti nehybné, nemohol by· byť 
v umení vývoj - čo vôbec nezodpovedá 
skutočnosti umelecké diela, i keď sú ako-
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koľ vek dokomué, sú dokonalé' iba v svojej 
jedinečnosti, no nie absolútne. 

To má nielen praktické, ale .i teoretické 
dôsledky. I keď si v teórii uvedomujeme 
existenciu tohto poriadku - Tinctoris ho 
nazval v Hudobnom Iexikone (asi r. 1475) 
"divinus quidam ordo" - možno ho vy
medzovať iba v zmysle obrazového mostíka, 
no viac nie. T)·m automaticky zaostáva hu
dobnoteoretické stanovisko za praxou. Hu
dobná veda je si toho dávno vedomá, už 
prinajmenej sto rokov rozoznáva tri druhy 
noriem: normy živé v pra.x.i, normy teore
tické a normy, ako sa učia na školách či 
inde (Quido Adler písal o tom v r. 1885 v 
štúdii "Umfang, Methode und Ziel der Mu
sikwissenschaft"). V nedávnej minulosti sa 
pokúšal preklenúť tieto rozpor~' Hans Mers
mann v "Angewandte Musikästhetik" (ako 
aj v iných prácach, napr. "Moderne Mu
sik'~) -

~'lersmannovi je stvárňovanie v hudbe vý
slednicou proti.ľahlých síl: "Kraft" a ,.naum", 
z ktor)'ch je "!{raft" expanzívnou silou, vy
chádzajúcou zo skladateľa a rozrušujúcou, 
kdežto "Raum" mu predstavuje silu, ktorá 
smeruje k poriadku, silu zakorenenú v hu
dobnej ~ektonike. "Raum" je teda tou silou, 

.}.iLorá má uskutoči)ovať homeostáziu. V tom 
jé nesporne veľa pravdy a takto možno vy
;;vetliť mnohé vnútorné súvislosti, no je to 
predsa len polopravda. V stvárňovacom pro
cese nemožno totiž silu "Raum" pokladať za 
čosi ako cieľ, ale len čosi ako odrazový môs
tok. Nový poriadok ako v)·sledok stvárňo
·vania sa dosiahne až v procese, resp. až na 
konci procesu stvárňovania, ťažko by teda 
už na začiatku mohol stáť ako protisila opro
ti " !{raft" (myslené, pravda, v celom roz
sahu nielen ako odrazový môstok). \' tom je 
to idealistické (metafyzické) u Mersmanna. 
Jemu je "Raum" čímsi stabilným, kdežto 
v skutočnosti je to proces, ktor)• dosahuje 
stabilizovanú individuáinu formu až na kon
ci stvárňovania v umeleckom diele. "Raum" 
dostáva takto abstrakciu z už vytvorentcb 
umeleckých diel; na takúto stváTJ'íovacijí si
lu nadväzujú skladatelia, teda nie na 'ČOsi, 
čo by bolo v hudbe v celom rozsahu pre
destinované. Výsledkom r omantizujúcicb 
snáh v hudbe nie sú diela, v ktorých by tak 
zvíťazila "I{raft", že by tým bol naru.:.ený 
poriadok (že by zvíťazil neporiadok), v nich 
je narušen)• iba klasicizujúci poriadok 
(v zmysle odrazového mostíka), ale vý
sledkom je nový poriadok, hoci iný ako 
predtým. Romantizujúce diela nie sú voči 
klasicizujúcim menej dokonalé, hoci nesú 
stopy uvcdomelejšieho a osobitnejšieho hrá-

dania nového poriadku. I keď &a skáče od 
odrazového môstka ďalej, treba ·aj dosko
čiť na pevnú pôdu poriadku~ lebo inak RY 
nevzniklo umeiecké dielo. · .: '-

Hľadat~ie nového poriadku je z~lášť akút
ne v dobe, lwď sa rúca starý poriadok -
v súčasnej hudbe, keď sa rúca Jdasickoro
mantické chápanie tonali ty a harmónie keď 
sa už vyžili viaceré staršie Iorm:-r bud~bnej 
výstavby po stránke tektonickej. Všetci tvor
covia, ktorí lo berú vážne, napínajú sily, 
aby našli nový poriadok, i keď v~·sledky 
a úspechy nie sú všeobecne uspokojivé. 
Z toho, čo sme už uvi!'dli, dá sa v,·vodiť 
že r'Uhšie je pritom rozbíjať staré - Čiže pr~ 
vá fáza toho procesu - než nastoliť nové. 
Pre každú teoretickú prácu (a nielen tú) 
hudobných vedcov plati, že t!'oretizovanie 
ide za pra:\:ou, a nie pred praxou. Zatiaľ čo 
hudobní vedci sú si toho dávno vedomí 
žiaľ, ľudia od praxe 6i to náiežite neuvedo~ 
mujú a chcú od teórie nemožné. Vytvárať 
nový poriadok môže iba skladateľ v procese 
vy tvárania nového diela, no nie teoretik. 
Tvoriv)• proces a tvorivý skladateľský akt 
možno síce ovplyvniť teóriou, no nikdy ho 
nemôže teória v celom rozsahu predchádzať 
a nahradi ť. 

Veľkí umelci všetk)1ch dôb cítili priamo 
v podstate umeleckého tvorenia princíp bo
meostázie, cítili ho a cítia ešte intenzívnej;:,"é 
ako vedci. Toto dalo podnet i mnohým veľ
kým umelcom dneška, že sa oveľa viac ve
nujú hudobnej teórii, než sa j ej venovali 
sklaclatelia stm·ších čias; že prevažná časť 
dnešných skladateľov píše i hudobnoleore
tické diela. Seriálna technika je v podstate 
tie:!: snahou náj sť nový poriadok, novú jed
notu umeleckých diel. Lenže na nešťastie sú 
tieto snahy poznačené jednak mechanistic
kým myslením, ktoré sa v hudobnej teórii 
dostalo v 19. stor. na popredné miesto (i v 
riemannovskej škole, nehovoriac o krikľa
vých príkladoch, ako je Achtélik - o tomto 
máme v slovenčine knižku J aroslava Voika) 
a čo j e ešte horšie: precenil a izoloval s~ 
proces abstrakcie v hudobnej teórii! V hu
doln?-ci teórii sa začalo špeku lovať izolovane 
od hudby ako umenia a od jej spoločenskej 
funkc!e. V teoretických prácach o. seriálnej 
techn~k~ -~a takto s~ôr len piše o totálnej 
orgamzacu, no teoreucky sa zatiaľ rieši skôr 
len totálny rozklad. Pri tomto si treba uve
do~iť jednu veľmi dôiežitú vec: spomínané 
teórte v duchu mechanistického izolovania 
preto ~?sti~ujú prvú fázu na ceste á alej 
- rozbtJarue starého - a preto sa k tomu 
novému ešte nedostali, lebo to ani nemôže 
vyriešiť teória, to musí ukáza{ .tvo.rba! 

\ ' tomto sa ukázalo "triedenie duchov" 
v zmysle antického hesla Quod licet Jovi 
nqn ~cet h~vi". Veľkí um~lci i napriek' to~ 
mu, ze vedta rozkladať v zmysle seriálnej 
tech~iky, vedia robiť aj určitý poriadok le
bo ICh ~ t?mu ~enie_ cíteni_e a na_ pe~ej 
uzde drzana tvorivá mvenc1a. Vedta preto 
vytvoriť presvedčivé diela. Dnes sa už bežne 
hovorí, že "napriek tomu" (teda nie preto) 
že je to seriáine, je to dobré. No malé 
d_ogmalické dušičky, ktoré nemajú v sebe 
silu homeostázie, vytvárajú len chaos. 
:\ možno, že ho aj chcú vytvárať - ako 
ua to poukážeme ďalej. 

Z toho, čo sa tu hovorilo, by sa dalo vy
vodiť, že homeostázia je čímsi neuvedome
n~m, len cíteným. Ano, keď analyzujeme 
dtela veľkých majstrov - povedzme Mozar
ta - nachádzame tam veľa do podrobností 
domyslených zákonitostí a pritom Mozart 
zaručene nad tým teoreticky nešpekuloval. 
~o na druhej strane hy bolo rovnako chyb
né myslieť si, že mu to bolo dané ako čosi 
,-~odené: Toto _ie veľmi vážny prob:ém, kto
J'Y by Sl veľm1 dôkladne mali riešiť učitelia 
kompozície: ako získať cit pre dokonalosť 
výstavby hudobného diela a pevne zvlád
nutú hudobnú invenciu, k toré budú viesť 
ďal~j, ktoré budú vedieť objavovať nový 
por1adok. Môj náhľad je, že školenie kom
pozície by malo dať dokonalý odrazový 
môstok, pozostávajúci zo všetkého kladné
ho, čo sa dosiaľ v praxi vytvorilo. Toto nie 
je zaťaženie, naopak, pevná pôda lebo inak 
sa buduje na piesku. Inak sa potom' hľadá zá
chrana v nekonkrétnom a jalovom špekulo
vaní. 

Závislosť homeostázie od vratkej pôdý 
citu môže u mnohých viesť k presvedčeniu, 
že týmto otvárame cestu vývoju ad absur
dum litOrýmkoľvek smerom. Dnes sme ozaj 
často svedkami, že nám mladi autori keď 
im_ niečo vyčítame, odpovedia: "Ja t~ tak 
cíttm". No nie je to tak. Vývoj nie j e ná
hodný a závislý len od nejakých individuál
nych r itov. Vývoj má svoju už spomínaml 
zákonitosť, ktorú práve osvetľuje veda. Na 
vec treba ísť zo širšieho hľadiska, nielen z 
hudohnoteoretického. 

Hudba v celom rozsahu je až záležitosťou 
človeka- zvieratá ju nemajú - a teda až dru
hej signálnej sústavy. Ako ukázal Pavlov 
vyššia nervovú činnosť je práve pre svoj~ 
spoločenskú podmienenosť kvalitatívne od
lišná od nervovej činnosti zvieral. Hudbu 
nám nedaia príroda ani bohovia (ako možno 
čítať v niektorých starých povestiach), ale 
v celom rozsahu si ju vytvára človek, abY, 
mn pln.ila dôle~itú sp,ol~en*ú fu~ciu. Sa~. 
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mozrejme, že pritom použil aj všetko to,. čo 
sa mu z prírodou daných fenoménov hodilo, 
tak ako používa architekt kameň, drevo 
a iné stavebné materiály, keď stavia prí
by tky alebo iné objekty. Ani tieto objekty 
nedala príroda, ale si ich stavia človek, a to 
preto, lebo ich potrebuje, pretože sa funkčne 
viažu k životu človeka. 
Keď sa takto pozrieme . na vývoj hudby 

a vývoj poriadku v hudbe, vystupuje ná~ 
ako 3pecifický hudobný znak princíp tonah
ty, princíp tvorenia stupníc a rytmický prin
cíp. Zatiaľ čo sa vo výtvarnom umeni, hlav
ne maliarstve - nakoľko tu hrá jednu z 
podstatných úloh, i keď v žiadnom prípade 
v)·lučne - na zachytenie, odmaľovanie jes~
vujúcej skutočnosti žiada bohatá a kontt
nuitná paleta všetkých farebných odtienkov. 
V hudbe, naopak, celý vývoj samotnej 
hudby a ešte viac hudobnej teórie ukazuje, 
že vývoj šiel stále v duchu výberu z kon
tinuitného radu tónov i časopriestoru. Najmä 
porovnávacia hudobná veda a etnomuziko
lógia (viac než dejiny hudby) nám ukazujú, 
ako všelijako sa človek vyrovnával s touto 
problematikou a ako úporne hľadal a hľadá 
poriadok práve tu. A prečo. Pretože hudba 
v rámci spoločenskej podrrlienenosti, v rám
ci spoločenskej funkcie hudby má za úlohu 
zjednocovať a mobilizovať. Keby sme mali 
kontinuitné rady po stránke výškovej i ča
sovej a keby nejestvovali princípy, ktoré tu 
vytvárajú poriadok (princíp tonality, prin
cíp sonancie a rytmoproporcie) , nebol by 
mo:lný kolektívny spev ani kolektívna sú
hM? .. Hudba by potom nemohla plniť tú ko
lektívnu úlohu, ktorá je jej zmyslom bytia. 

V takomto aktívnom pôsobení je zmysel 
bytia hudby! V marxistickom chápaní dnes 
vieme. že ani funkciou vedy nie je len po
znáva,ť a popisovať svet, ale meniť ho. Lep
šie povedané, aj poznávať, ale nie samoúčel
ne, lež poznávať preto, aby sme ho mohli 
meniť. Ešte viac toto platí o hudbe, ktorú 
celú si tvorí človek pre seba a tvorí si ju 
práve tak, aby mu mohla plniť túto mobi
lizačnú funkciu. Veď (ako sme práve nazna
čili) to ukazuje jej celková fak túra: hľada
nie takého poriadku, ktorý umoži1uje aktív
nu kolektívnu spoluúčasť. Zdôrazňujeme to 
preto, lebo dodnes sa u nás píše a hovorí, 
že hudba má iba "funkciu poutávaciu". 
Treba si uvedomiť. že ani veda nie, tým 
menej umenie, a tobôž nie hudba! 
· Proti tomuto by mohol niekto namietnu!, 
Žf,! pdjme sice to, čo sa povedalo. ale len 
pokiaľ ide o aktívnu spoluúčasť pri predvá
dzaní hudby, no je predsa možné i výiučne 

_pasívn e počúvanie, a tam to nemusí byť. Na 
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tom je veľa pravdy - a tu sme u koreňa 
jedného z hlavných problémov súčasnej 
hq!lhy. V 19. stor. s rozvojom koncertného 
života a v 20. stor. rozvojom reprodukova
nid hudby z prístrojov sa v ohromp.ej rrliere 
rozvíja pasívne počúvanie hudby. Ak by 
sme odtrhli úplne pasívne počúvanie od 
aktívnej účasti na hudbe, bolo by možné 
vzdať sa všetkých princípov a poriadku, kto
rý pracuje s výberom z kontinuitného ra
du. Náš sluchový orgán je predsa schopný 
postihnúť i men~ie intervaly, než sú poltóny, 
a tiež akékoľvek dlžky časové. Problém 
je v tom, či možno odizolovať pa
sívne počúvanie od aktívnej spoluÚ;Qas
ti na hudbe? Fakt je, že sa dnes v · du
chu mechanistického atomizovania izoluje 
pasívne počúvanie od aktívnej spoluúčasti, 
a to má ďalekosiahle dôsledky, na ktoré 
chceme poukázať. No práve tieto dôsledky 
sú zároveň ,najsilnejším argumentom proti 
izolovaniu. 
Veľký rozvoj koncertného života. a roz

mach mechanického reprodukovania niekoľ
konásobne zväčšil kvantitu, množstvo hud
by, ktoré sa predkladá ľuďom na vnímanie. 
Toto zväčšenie kvantity má však za násle
dok zníženie kvality vnímania: možnosti 
zvládnuť počúvanú hudbu tematicky. Pre
to sa pri vnímaní dostáva do popredia za

)lncranie na zvuk, na elementárny rytmus a 
na psychické napätia a uvoľňovanie napätí, 
čiže zameranie na oblasť senzomotorickú 
a dynamickú. Toto sa náležite odráža do
konca už aj v hudobnej teórii nášho sto
ročia v prácach Kurthoyých a Mersmanno
vých, ako aj v Hindcmithovom triedení 
zvukov podľa zloženia (zvuky s tritónom 
a bez tritónu). Rozvoj senzomotorizmu pod
poruje rozmach tanečnej hudby, označenej 
prevažne termínom džez. Ziaľ. otázka te
matickej výstavby sa, ako sme už spomenu
li, dostáva na vedľajšiu koľaj. Senzomoto
rická estetika sa stupňuje až do stavu, ktorý 
už v r. 1937 výstižne označil Ki'enek (v štú
dii Uber neue Musik, str. 6) ako "Chokwir
kung". Ano, ,pôsobenie šoku_ je v podstate 
jednorázové; chce prekvapiť ("épatcJ6 ·, le 
bourgeois"). No prekvapiť ma môže nječo 
iba raz, po druhý raz to už nepôsobí pre
kvapujúco. V súvislosti s tým sa dostáva 
do popredia i poznávacia funkcia v hudbe, 
lebo i poznávanie je jednorazové. Keď už 
niečo viem, zopakovanie mi už neprináša 
novú informáciu, čiže pri opakovaní už nič 
nového ncpoznávam. 

Ako je to však v umení a špeciálne v hud
be? Keď počujeme strhujúco recitovať: "Horf 
ohník, horí na Kráľovej holi. Ktože ho na-

~,tlädol?·' - dvanásti sokolí ... " pre nikoho 
z nás to už nebude nová informácia, a pred
sa nás to citove strhne; tým viac, ak si . to 
budeme zároveň sami v duchu recitô'Vať. 
Keď si ''ľudia spoločne spievajú, nedochádza 
tam k žiadnemu poznávaciemu aktu k žiad
nej informácii, a• predsa to wctkýclľ strhuje. 
Inak by to nerobili. Je všeobecne známe, že 
amatéri si pre radosť hrajú poväčšine sklad
by, ktoré už vedia hrať, kdežto štúdium no
;orých skladieb, kde by poznávali nové svety, 
Jeh neláka. Tu by zase mohol niekto namiet
nuť, že znovu argumentujeme z oblasti ak
tívneho spoluúčinkovania. Lenže v skutoč
nosti to v značnej miere platí i o počúvaní. 
ĽUdia, ktorí zas hľadajú v hudbe zážitok -
ncsnobský citový zážitok - neradi chodia 
na koncerty, kde sa hrajú neznáme skladby, 
a naopak, veľmi ich lákajú koncerty, kde 
sa hrá niečo, čo už aspoň trocha poznajú 
(Beethovenova Piata, Cajkovského Siesta a 
pod_.) . Alebo keď v rozhlase počujeme niečo, 
čo Je nám známe, zaujme nás to a tým viac 
sa započúvame. Nevypneme teda rádio, lebo 
sme to už počuli, lebo je to pre nás už len 
ako ošúchaný vtip. Počúvanie hudby má 
teda rovnaké principiálne črty ako aktívna 
spoluúčasť, i keď sú tu aj nesporné gradu
álne rozdiely. Ale len graduálne! Na hudbu 
v klasickom zmysle slova neplatí teôria in
formácii, aspo ii nie .v takej miere, ako ••je 
to módou dnes tvrdiť. 

Celý súbor "sémantických gest" (ak po
užijeme tento štrukturalistický termín), je 
v počúvanej hudbe odvodený z aktívneho 
styku s hudbou (napr. stúpanie inštrumen
táinej melódie sa viaže k napínaniu hlasi
viek pri speve, rýchle tempo na rýchly ta
nec atď., atď.). Asafievova intonácia nám 
dokazuje jednotu všetkých žánrov hudby, 
keď ukazuje, ako sa napr. v symfonickej 
hudbe uplatiíujú žánrové intonácie ľudo
vých piesní, masových piesní, tancov a pod. 
Ako sa uplatriuje to emociálne v symfonic· 
kej hudbe práve pomocou in tonácií z tých 
žánrov, kde je bezprostrednejšia aktivita. 
Jednota hudby počita teda sice s veľkými 
gr~duálnymi rozdielmi, ale nemôže pripustiť 
prihcipiálne rozdiely. 

A teraz sa pozrime na javy, kde sa po
čúvanie principiálne odizolovalo od ostatnej 
hudby! Keď sa dostala do popredia estetika 
prinášania stáie nových a nových zvukových 
šokov, stala sa zvieracia kazajka tonality, 
stupníc a rytmoproporcií nielen zbytočnou, 
lebo ?dpadajú kolektívne funkcie hudby, 
ale pnamo prekážkou ďalšieho vývoja. Sluch 
predsa, ako sme už naznačili, je schopný 
vnímať i oveľa menšie v),;kové i časopries-

torové nuansy. Keď sa už vec takto posta
vila, ozaj nezáleží; akými prostriedkami sa 
to dosiahne: či ešte za pomoci tradičných 
hudobných nástrojov, či pomocou iných 
zvukových zdrojov ako v konkrétnej hud
be, či pomocou elektrónkových zvukových 
generátorov. To posledné sa dokonca ukazu
je technicky najvyhovujúcejšie, a preto mu
sí smerovať k nemu. Takéto umenie je však 
svojou estetikou a sociálnou funkčnosťou od
trhnuté od hudby - čo nemusi byť ešte nič 
zlélw. Naozaj, niet námietok, aby sa sa
mostatne vyvíjala a našla si adekvátnu 
funkciu i konkrétna a elektronická hudba. 
Zrodila sa z estetiky poznávacej funkcie hud
by a je teda viac než pravdepodobné, že 
tam, kde sa žiada obdobná funkcia (aká sa 
kryštalizuje vo vede na pôde teórie informá
cie), sa uplatní tento druh umenia: Priebe
hom vývoja ľudstva a zásluhou objavovania 
nových technických možností (magnetofónu, 
tónového generátora atď.) sa vytvárajú nové 
druhy umenia (napr. film), ktoré si v praxi 
môžu nájsť opodstatnenie, a tým aj svojskú 
estetiku a svojské princípy homeostázie. 

Zdá sa, že pri ozvučovaní rozhlasových a 
televíznych relácii, ako i vo filme, nájde to
to umenie živnú pôdu. No týmto sa ešte ne
anuluje hudba, tak ako film neanuloval di
vadlo. Ľudia si aj naďalej budú spievať, 
hrať a počúvať hudbu v pravom zmysle 
slova. Aj naďalej sa budú rodiť muzikanti 
so ;.tpecificky hudobnou invenciou, k torí bu
dú cítiť potrebu hudbou vyjadriť svoj ci
tový vzťah k životu a k dobe, v ktorej žijú. 
Pre mnohých dnešných hľadačov nových 
zvukov je však príznačné, že budúci vývoj 
hudby vidia len v tomto a kŕčovite negujú 
všetko ostatné. Kŕčovitosť tu ukazuje, že je 
v tom čost choré; je tu ozaj chorobQ.ý indi
vidualizmus, uznávajúci len svoje ja a čo 
s tým súvisí, a nič viac. Od pracovníkov v 
tomto umení sa teda ako úloha číslo jedna 
žiada zbaviť sa chorobného individualizmu. 

Po exkurzii bezprostredne od probiémov 
homeostázie, ktorú sme tu v posledných 
odstavcoch spravili, vraciame sa späť. Z to
ho, čo sa tu povedalo, mohlo by sa azda na
mietnuť, že homeostázia je zameraná na for
movú výstavbu hudobných skladieb - tam 
sa žiada dokonalosť výstavby - a teda že 
tento problém smeruje k akémusi formalis
tickému postoju. Je nesporná pravda, že 
formovou výstavbou sa homeostázia preja
vuje najmarkantnejSie, no skoro ·až tak, že 
sa prejavuje jedine Iormovou výstavbou, 
konkrétnou formou. Lenže toto predsa nemá 
nič spoločné s formalizmom - môže sa vô
bec obsah v hudbe prejaviť inak· akO' formo-
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vou výstavbou, konkrétnou formou? Ak je 
tu nejaké nedorozumenie, tak je, naopak, 
v oblasti obsahu, a nie formy. Obsah v hud
be sa zavše spája s danosťami, ktoré v lite
rárnych a výtvarných dielach tvorí sujet. 
V hudbe sa takto chápaný obsah čiastočne 
uplatľiuje v tzv. programovej hudbe, no vô
bec nic vo všetkej hudbe. Teda v tej pro
gramovej hudbe, kde sa príliš d ostávala do 
popredia poznávacia funkcia a kde sa, ako 
vieme, najviac rozbíjal ideál d okonalosti 
klasickej hudby. V mnohých prípadoch sa 
takto došlo k novému ideálu dokonalosti, ale 
vo v iacerých prípadoch sa to nevedelo do
tiahnuť. 

Sujctistické chápanie obsahu hudby po
kladáme za nehudobné ; stre távame sa s ním 
prevažne na ncrozvinutých štádiách vývoja 
vnímania hudby. Potvrdzujú nám to i mno
hé ankety a výskumy vnímania. Napr. O. 
Zich v "Este tickom vnímaní hudby" (z r. 
1.910) došiel k tomuto uzáveru: " Ba zdá se 
dnkonce elle tnhn, že k čemu jsem v prv
nim, experimentálním díle této studie došel, 
že jest to specifickým znakem práve hu
d ebních lajiku, skladbám neh jich častém 
nejakou významovou pí·ed stavou oktrojovati. 
(To znamená výčitky, to bublání potoka 
atcľ.) ". K podobným výsledkom došiel v r. 
1948 ("0 prob lému estetického hodnocení 
hudby") i 1\I. Barvík a veľa ďalších. Nie tu 
sa má hľadať obsah hudby! V skutočnosti 
je obsah hudby hlboko zakorenený v ľud
skej osobnosti ; je zakorenený v cite, ktorý 
vyviera zo vzťahu k skutočnosti; čiže jednou 
z prvoradých je tu svetonázorová otázka, 
aký: či k ladný či záporný vzťah máme ku 
skutočnosti okolo nás. V hudbe ide o v}-raz 
hlbších emócií, spojených s postojom 
osobnosti tvorcu buď smerom k d eštruk
cii, buď smerom k zápasu o nový po· 
riadok. Sam07.r ejme, nic iba takto v čiernej 
alebo v bielej farbe ; celú vec treba vidieť 
zo širokého nadhľadu. 

Po nastolení kapitalistického poriadku na 
konci 18. stor. nasledovalo v 19. stor. najprv 
vytriezvenie z nadšenia a vzápätí sklama
nie a nesúhlas. V hlbke osobnosti vytryskol 
z toho pesimizmus a koncom deväťdesiatych 
rokov ako "fin de siecle" dekadencia; ne
uznávanie žiadnych autorit a záväzkov. 
K siovu sa hlásiaci nihilizmus a de~'lrukti
vizmus bol vystupňovaný hroznou katakliz
mou prvej svetovej vojny, ktorá zničila 
množstvo hmotných a duchovných · statkov 
a zabila v ľuďoch dokonca vieru v človeka. 
Nie všetci , pochopili zrod nového poriadku, 
ktorý ohlasovala Veľká októbrová socialis· 
tická revolúcia. I ti, ktorí chceli dobre, zmoh-
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li sa iba na protest, ale perspektívu nevide• 
li. Ešte hroznejšia katalizma druhej svetovej 
vojny priniesia ďalší morálny rozklad, vy
bičovaný existencionalistickým strachom 
z ešte hroznejších katastrof atómového vy
hladenia života z našej Zeme. Za takýchto 
okolností sa nemôžeme diviť, že sa táto 
psychóza nihilizmu a deštrukcie zmocnila 
i niektorých skladateľov a že vybičovala v 
nich herostratovské tendencie rozbíjať, čo sa 
len dá. Sú ozaj i takí, čo vidia cieľ svojho 
života v rozbíjaní a robí im dobre, keď 
spoločnosť obdivuje ich odvahu - či drzosť ? 
Hudobný v ýraz z hlbky d uše takýchto skla
dateľov nem<iže smerovať k homeostázii, 
nemožno predsa nájsť niečo tam, kde nič 
nic je. Na bodľačí nemôže rásť hrozno. T)·m 
sa dá veľa vysvetliť, no je otázne, či aj 
ospravedlniť. 

Z hlbky duše veľkých kladn)·cl1 osolmos
tí. naopak, priam sála víťazne vy boj ) \·an)· 
zápas. :\Iuziká;ne cítiaceho práve toto na 
tom najviac chytí. Keď muzikanti počúvajú 
m ajstrovské diela, povedzme Bacha, Mozar
ta, Beethovena atď., temer vôbec nepátrajú 
po sujetoch , či tam Bach znázor1ioval šum 
vetra, radosť alebo smútok, ale sú uchváte
ní hlavne výstavbou tvarov. Podobne ako u 
Bacha, obdivujeme dokonalé stvárnenie 
a zvládnutie celého organizmu aj v iných 
skladbách, ba d okonca aj v interpretačných 
výkonoch. Obzvlášť pri počúvani súčasných 
diel, keď príde pocit, ako autor zvládol opra
ty nad celým rútiacim sa cvaiom súčasných 
tvárnych prostriedkov, to nám vie dodať 
toľko psychickej harmónie a obdivu , že si 
ťažko predstaviť vrcholnej;:í zážitok z hud
by. Keď sme tu už spomínali experimen
tálne skúmanie Zicha a ďalších, možno ich 
doplniť takto: muzikálne cítiaci po znameni
tom skladateľskom či interpretačnom výko
ne nerozprávajú o citoch a iných sujetových 
záležitostiach, stojacich mimo hudby; ale 
o hudbe - najviac s nadšením len toľko, 
že je to ,.ohromné!". Vrcholný cit, ktorý vie 
takto vyvolať v hudobne cítiacich ľuďoch 
umelecké dieio, je cit obdivu - obdivu za
koreneného v homeostázii. Nemuzikant ale-· 
bo človek, ktorého estetika vychádza z iných 
umení, tolo ťažko pochopí a prípadne na
mietne, že tento obdiv patri forme, fonno
vej v ýstavbe, že je to teda prejav formalis
tického zamerania. Naopak, sme tej mienky, 

Pri príležitosti Mesiaca česko.,[ovensko- ..... 
sovietskeho pritúel stv a uvic>dol operný 
súbor SND v Bratislave Borodinovu ope-
ru Knieža Igor Foto: J. Vavro 
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že li.ažd'é zameranie na mimohudobné sujety 
odvádza od hudby, od pravého ideového ob
sahu hudby ; lebo pravý ideový obsah hud
h )! vyjadruje predovšetkým city hlboko za
koren~né na dne ľudskej osobnosti. Teda ci
ty. spojené s poriadkom vo svete vôbec. V 
niektorých PI:Ípadoch city deštruktívneho za
merania, no vo veľkom umení city vzdiale
né' na kladný postoj k životu; city homeostá
zie, bez ktorej nemôže byť ozajstného života 
na našej Zemi. Homeostázia, ktorá ne
znamená v umení len schopnosť sebazá
chovy, ale aj schopnosť ďalšieho vývoja. 
V. mon~mentalizačnej funkcii, ktorá p reni
ká celým vývojom hudby - nevieme si 
predsa predstaviť slávnosť bez spoluúčasti 
tqhto umenia - je dosahovanie citu veľ-

koleposti základnou požiadavkou. ·Dokona
losť je základnou požiadavkou i krásy či
že estetickej funkcie. Slovo umenie, ' tak 
ako v mnohých iných jazykoc;h,. je pri
huzné so slovom "umeť" - vedieť; vedieť 
postaviť niečo dokonalé. 

Homeostázia sa viaže k revolúcii, ktorá 
sice rúca staré, ale iha preto, aby posta
v ila nové, čo je dokonalejšie. Anarchia iba 
rúca. Ľudia kladného svetonázoru nemôžu 
byť teda anarchisti. Konfucius, Platón, Yo
ki a iní cltili a h lásali súvis poriadku: vo 
svete a poriadku v hudbe metafyzicky. 
Ich zdravé jadro, hoci ho zle chápali, tre
ha nám dnes postaviť z hlavy na nohy, 
lebo dnešná doba si to úpenlive žiada. 

O PRVKOC.H OBJ EKTfVN EJ PODMIE N ENOSTI 

ľudovej hudobnej l_. LENG 
v • 

rec1 
V ohd.obi približne posledných desiatich 

roko~ môžeme u nás aj v hudobnovedných 
disciplinach, no menovite v hudobnej este
tike a hudobnej folkloristike (nehovoriac 
o , hudobnej akustike, kde je to prirodzené) 
sledovať snahu o zexaktnenie základných 
bádateľských metód, sprevádzanú nemalým 
úsilím o tvorivú aplikáciu nových poznat
kov prírodných vied a vedecke; materialis
tickei fi lozofie n!l materiálovú bázu, výrazo
vé prostriedky hudby a v konečnom dô
sledku i na hudobnú reč. Na konci týchto 
snažení stoji j ednoznačný cieľ: spoznať a 
vysvetliť základné objektívne a subjektívne 
zákonitosti, ktoré v rozhodujúcej miere for
mujú hudobný jazyk a hudobnú reč. V 
tomto článku sa aspoň v hlavných črtách 
pokúsime poukázať na to, ako nám nové 
poznatky, získané na jednej strane hudob
nou analýzou vokálneho folkóru ako kon
krétneho prejavu ľudovej hudobnej obrazo
tvornosti, na druhej strane hlbším prenik
nulím do fyzikálnej podstaty tónu a jeho 
zdrojov, umožňujú novým spôsobom po
chopiť (a z nového hľadiska vysvetliť) pod
statu vzniku a vývinu predovšetkým ľudo-

~ K článku na str. 265: 1. fujara trombita, 
2. koncovka, 3. detvianska fuJara 

Foto: S. Motaj 

vého hudobného jazyka a ľudovej nudohnej 
reči. 

Problémy, r iešenie ktorých. sme už vy
medzili, treba skúmať z obidvoch základ
ných hľadísk vedeckej filozofie, z hľadiska 
ontologického (materialistická ontológia skú
ma povahu objektivneho sveta, jeho pôvod, 
príčiny a zákonitosti pohybu) a z hľadiska 
gnozeologického (gnozeológia skúma vzťah 
nášho poznania, vedomia, subjektu k ob
jektu). I keď pri skúmaní zrodu, vývoja 
a formovania hudobného prejavu nemožno 
od seba oddeľovať skúmanie ontologické 
a gt)Ozeologické, vzhľadom na to, že tó
nový materiál poskytovaný prirodzenými tó
novými zdrojmi má povahu objektu, ve
nujme v prvej časti tohto príspevku po
zornosť najmä otázkam povahy ontologickej. 

V čom je podstata tónovej existencie, 
aký je jej pôvod a zákonitosti jestvovania? 
Pôvod a príčinu vzniku tónu nachádzame 
v hmote, v jej najvýraznejšej vlastnosti -
v pohybe, vo fyziká lnych zákonitostiach · 
hmoty, v periodickom kmitan[ hmotných 
objemov, ktoré vyžaruje aj do okolitého 
prostredia a jeho akustický efekt je v me
dziach určitej frekvenčnej a intenzitnej 
normy vnímateľný živými tvormi a člove
kom. Podstata vzniku tónu spočtva v me
chanickom periodickom pohybe hmotného 
objemu (je ním pevná pružná hmota, resp. · 
aj tekutá látka aleho plynný objem) a jeho 
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výšková zmena je podmieňovaná zmenami 
rýchlosti tohto pohybu. Kvantitatívnou hod
notou kmitavého periodického pohybu je 
frekvencia "f", ktorou vyjadrujeme počet 
kmitov ~'za sekundu (Hz l sek) ; tá je závislá 
od kvantihy a kvaiity (od vlastností, druhu, 
objemu; tvaru, uspôsobenia a pod. hmot
ného zdroja) kmitajúcej hmoty. Frekvencia 
a . v~ka tónu nie sú identické. Frekvencia 
je objektívna vlastnosť, objektívna kvanti
tatívna charakteristika pohybu hmoty, výš
ka tónu je jej subjektívny odraz. ,\.nalo
gicky rozlišujeme aj dvojaký význam poj
mu ,.tón" (tón ako objektívny jav a tón 
ako subjektívny odraz sú z hľadiska filozo
fického dve rozdielne kategórie). Periodic
ké kmitanie hmotných objemov predstavuje 
zákonitosť pôsobiacu nezávisle od ľudského 
vedomia, jej pôsobenie bolo dané vznikom 
hmoty vôbec, jestvovala už a j pred vzni
kom človeka na Zemi a jestvuje a pôsobi 
v priestoroch mimo ľudskej spoločnost i, 
v celom vesmíre. Z toho vyplýva, že zá
kladný výrazový materiál hudobného jazy
ka je objektívne daný vo fyziká.nych 
vlastnostiach hmoty a že z hľadiska gno
zeologického ho považujeme za prvotný, 
kým jeho subjektívne rozvinutie za dru
hotné. 

Jednou zo špeci fi ckých vlastností kmita
nia (pohybu) v ibrátorov (tónových zdro
j ov) je to, že proces kmitania u prevažnej 
väčšiny tónov)•ch zdrojov (rozhodujúca je 
m enzúra vibrátora, t. j. pomer šírky a 
dlžky) nepredstavuje jednoduchý, resp. jed
noznačný kmitavý dej, ale zložený, pretože 
popri hlavnom, základnom, dominantnom 
procese pohybu súčasne prebiehajú kmitavé 
procesy vedľajšie, druhotné, dopl.ňujúce, i 
keď prísne podmienené základným proce
som periodického pohybu. Dôsledkom takto 
zloženého pohybu nie j e tón jednoduchý, 
sinusoidný, ale zi1Jžený, charakteristický har
monickými zložkami, tón charakteristický 
bohatou účasťou tzv. vyšších alikvot. Ciže 
už prírodou posky tovaný tónový materiál 
predstavuje v sebe samom určitú vnútornú 
organizáciu, komplexný akustický jav, v 
ktorom sa uplatriuje objektívne pôsobiaca 
zákonitosť čiastkových tónov, rozložených 
v pevných intervalov)·ch pomeroch. Zákonité 
pomery zmien rýchlosti kmitania hmotných 
objemov (";brátorov) sa uplatriujú u všet
kých troch druhov hmoty, no najvýraznej
šie u tónových zdrojov vzduchozvučných, 
a to najmä u hranových píšťal a u nástro
jov s mebránosným jazýčkom (náustkové 
a nátrubkové). Táto objektívne podmienená 
zákonitosť je v hudobnej teórii známa ako 
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rad alik-votných tónov. Od účasti vyš;ích 
harmonických zložiek je závislé · tónové 
spektrum, kvalita tónu, resp. kva;ita toho
ktorého nástrojového zdroja. Tónové spek
trum je objektívnej povahy, zatiaľ čo farba 
tónu je subjektívny odraz spektrálneho zlo
ženia tónu. Skúmanim objektí:vnych záko
nitosti periodického kmitania hmotných ob
jemov sa zaoberá hudobná akustika, výsled
ky bádania ktorej posky tujú základné po
znatky pre hlboké rozpracovania filozofickej 
koncepcie tónovej existencie a tónového pre
javu ako odrazu. 

Aký vzťah si k uvedeným objektívn6 v 
pôsobiacim zákonitostiam vytváral človek, 
ako si ich osvojoval a ďalej rozvíjai? Clo
vek od začiatku svojho histor·ického vývoja 
žil v prostredi aj fyzikálno-akustických zá
llOnitostí, ktoré popri ostatných materiálnych 
podmienenostiach formovali jeho zmysly, 
vedomie, duševno. Zmyslové orgány sa stali 
bránami, sprostredkujúcimi kontakt ľudské
ho duševna s vonkajším materiálnym sve
tom. Vzťah medzi tónový mi kvalitami a 
vedomím človeka sa mohol vyvíjať jecline 
na podklade fyzikálnom a fyziologicko-psy
chiekom. Tento proces sa odohrával ako 
jeden druh poznávania objektívnej slmtoč
nosti a bol charakteristický pochodmi pod
mienene reflexnými. Hudobné vedomie člo
veka sa začalo vytvárať na základe slucho
vých pocitov tónových, podnety ktorých 
prichádzali z rozmanitých zdrojov živej i 
neživej prírody. Základnými prvkami hu
dobného vedomia sa stali tónol•é ·vnemy 
(nevyhnutný predpoklad, aby človek mohol 
začať vnímať a roz;išovať tónové vzťahy), 
predstavy a nimi podmienená hudobná 
precl.~tavivos(. Ľudová hudobná predstavi·WJ 
vosť je viac·menej mechanickým odzrkad
lením sluclwv),ch pocitov a vnemov bez 
ich ďalšieho dotvárania a umeleckého r oz
víjania. Tým vyšším umelecko-tvorivým dru
dom psychickej činnosti sa stala umelechá 
obra;;otvornosť ako schopnosť na základe 
zmyslami vnímaných a vedomím prepraco
vaných pocitov, vnemov a predstáv vytvá
rať umelecky nové hodnoty. Kým umelecká 
predstavivosť je v podstate iba činnosť 
reprodukuj úca, umelecká obrazotvornosť je 
činnosť tvorivá. Hudobná obrazotvornosť nie 
je podmienená iba predstavivosťou, ale tiež 
intenzitou emócií, viastnosťami pamäti, pred
pokladmi asociačnými, skúsenosťami, schop
nosťou vytvárať nové a celkovým charakte
rom vyššej nervovej sústavy. Ľudová hu
dobná predstavivosť v dôsledku jednoznač
nosti pôsobenia javov objektívnej reality 
môže viesť k osvojeniu určitých melodic-

• 

• 

kých, rytmických a tonálnych návykov, sú~ 
hrn ktorých vytvára hudobný dynamický 
stereotyp, t. j. systém hudobných výrazo
vých noriem, ktoré sa ako hlboko zažité 
prvky vedomia relativ':le jednoznačne a zá
konite v reprodukčnom a tvorivom procese 
uplatr•IUjú. Najstabilnejším prvkom hudob
ného dynamického stereotypu vo folklór
nych nárečiach býva tonálna bá::a. V sú;ade 
so :vbeobecnou charakteristikou vlastností dy
namického stereotypu môžeme hovoriť o 
kategórii tonálneho dynamicf,ého ~tereotypu, 
ktorý je vo folklórnych nárečiach často 
jedným z možných tonálnyeh komplexov 
v konečnom dôsledku poskytovan)•ch fyzi
kálnymi zákonitosťami hmoty a stáva sa 
vlastnosťou vedomia na zák lade prevažnej 
jednoznačnosti pôsobenia činiteľov konkrét
nych tónov)•ch zdrojov. K tc•muto uzáveru 
nás doviedli výsledky starost;ivého skúma
nia vzťahu medzi objektívnymi zákonitos
ťami kmitania hmotných objemov, výrazne 
sa realizujúcich aj v ľudových hudobných 
nástrojoch a medzi hudobným charak terom 
vokálnych folklórnych prejavov, ktoré sú 
dokladom vývoja ľudov!'j hudobnej obrazo-
tvornosti. f:• 

V tomto zmysle pripisujeme veľký vý
znam tým druňom ľudovyeh hudobn)•ch 
nástrojov, ktoré v súlade so zákonitosťami 
periodického kmitania hmotných objemov 
poskytujú nielen · akusticky zložený tón 
(bohatý na vyššie alikvoty), ale zároveň 
pri patričn)'ch fyzikáilych podmienkach 
(rozhodujúcim činiteľom ie zmena frekven
cie budiča) miložr1ufú· · uplatniC sa čo naj
väčšiemu počtu čiastkových tónov vo funk
cii tónu základného. Ľudo:yá ·inštrumentálna 
prax využíva v podstate tri druhy hudob
ný ch nástrojov, ktoré pri tvorbe tónu túto 
zákonitosť využívajú. Sú to: a) rozširujúce 
sa kónické vzduchozvučné ,nástroje s mem
bránosn)•m jaz)•čkom · bez bočných hmato
vých otvorov (napr. fujara trombita}, b) 
cylindrické alebo kónické zužujúce sa hra
nové vzduchozvučné nástroje bez bočných 
hmatov)•ch otvorov (napr. · koncovka), c) 
cylindr·ické lu·anové vzducho7.vnčné nástroje 
s tromi alebo šiestimi bočnými hmatovými 
otvormi (napr. dervianska fujara). O stupni 
a rozsahu uplatňovania objektívnej záko
nitosti nám povie mnoho prirovnanie hu
dohno-rcprodukcných možností jednotlivých 
nástrojových druhov uvedených skupín so 
známym systémom týchto zákonitostí - s 
radom alikvotných tónov. Treba však pri
pomenúť, že bežne známy rad alikvotných 
tónov nevyjadruje úplný základný systém 
akustiekýcli zákonitostí, lebo buduje iba 

na kmitavom.- procese s párnym počtom 
štvrťvln. No súčasne vedľa tohto existuje 
a naJma v ľudovej inštrumenátlnej praxi 
sa uplatríuje kmitavý proces s nepárnym 
počtom štvrťvln, resp. proces, ·ktorý vyuäiva 
zítkonitosti párneho i nepárneho počtu štvrť
vin. V praxi ide o hudobné nástroje vzdu
chozvučné s otvoreným a zatvoreným kon
com. Uvedieme systémy obidvoch základ
n)•ch radov alikvotných tónov: 

l. s párnym počtom štvrťvln: 

l . fO. 11 tJ. tJ '" · ' '· "' 

II. s nepárnym počtom i.1 vrťvln: 

:ll .,~ ••• .. ... 
ltJ (l l ('i IN lt J (H } (U.J crtJ 

V tónovom spektre zatvorených píšťal sú 
obsiahnuté iba nepúrne alikvotné tóny, 
pričom sa dôsledne uplatriuje zákoni tosť, že 
tieto tóny, preLože obsahujú iba polovičný 
počet štvrťvln. znejú o oktávu nižšie, ako · 
poradím tie isté alikvo tné tóny tvorené pri 
otvorenom konci. Všimnime si, ako sa tieto 
zákonitosti prejavujú v ·pra.x.i. Hudobno
reprodukčné možnosti 

Ad a) fujary trombity: 

l 
i a 

• o ... .o l 
v 

v 
l . • . • . ,_ • . ' · l · .. ••. ff u. 

., • r,.. u l • T 
(t.J t , (J.J 1. IS.I ._ (1. } • . 11.1 s. (ff.J • · (UJ ' · • . t. 

1- 11-- 11-IV-V--Vl-VIt.-VIf-JX 

Ad c) detvian..~hej fujary : 

• ! '· ,: . o ·4r ~ 
o•; 51 ~·J o l 
i - - l - - · --IV-V-W - - YI\otf IX X Xl 

Vysvetlivky: 
O - tón tvoren)' pri otvorenom konci 
• - tón tvorený pri zatvorenom konci 

alebo pomocou bočných hmatových otvorov 
1- 13 poradie a:ikv. tónov s párnym poč

tom štvrťvln 
(1}-(13) poradie alikv. tónov s nepárnym 
počtom št vrťvln 

Jol I-XI stupeň intenzity vháňaného vzdu
chu (stupeň prefúknutia) 
l l užitý rl)d 

.J, t tón cca o 1/4 nižší-vyšší 

f T tón cca o 1/s .nižší-vyšší 
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Druhy fudo"9"ých. hudobných nás~ojov, 
ktorých hudobno-reprodukčné· možnosu sme 
u'ž uviedli patria k pôvodhým a dodnes 
živým in:~b-umentom. Nástrojové druhy sku.
pfn 11), b) sú zna~ne rozšírené .v hu~obno
mírečových oblastiach se~erozapadneho a 
severného Slovenska, sl.;upmy c) v hudo_h
n1)nárečovej oblasti detvi~nskej a _na }Ir
šom stredoslovenskom etniku. Ak s1 vsrm
neme výskyt základných tonálnych kate
,-górií a rodov pr~ ve v . ~chto _hudobno: 
<~~.árečových oblastiach, ztst1me, z~ medz1 
hudohnoreprodukčnými možnosťam• uvede· 
nýeh nástrojov a hudobným charaktero:r_n 
vokálnych prejavov je veľká príbuznosť. T?
nový materiál skupiny b), c) poskytuJe 
alikvotné tóny I. radu i alikvotné tó~y . II. 
radu, resp. tóny tvorené pomocou bocny~h 
hmatových otvorov. _Už sam.otn:ŕ ma.tertál 
poskytuje základ kvmtako~dalneJ, k~tto
nálnej a kvartsextak~rdálneJ. (~o zd;voJeným 
5. stupňom) tonálneJ kategor1e. Tony ~oz
dielnych radov nie sú rovnocenn~ a~ z 
hľadiska akustického (tóny tvorene pr1 ?: 
tvorenom konci hranovej píšťaly obsahuju 
všetky vyššie alikvoty, intonačne ~ú čis.té, 
dynamicky vyvážen~, farebne plne, z_attaľ 
čo tóny získavané pn ~atvorenom. konc1 o~
sahujú iba nepárne alikvoty a oá predcha
dzajúcich sa líšia • aj inte~it_ou, f~r~ou 
a aj nečistou intonac10u) . am ~to~acneh~ 
u umeleckého a už v ruch su zakladue 
predpoklady tonálneho systému. Okrem .• to
ho sa u bezdierkových h ranových p1sťal 
zákonite vsúva (11) . alikvotný tón - zvä~
šená kvarta - II. radu medzi 5. a 6. ah
k~rotný tón - terciu a kvintu kvintak?r~~ 
- I. radu, čím vzniká predpoklad lydi"č· 
nosti. Vzhfadom na rozsah príspevku ne
môžeme sa podrobnejšie zaoberať ďal-ifuni 
zaujímavými zákonitosťami. Pozrime . ~ 
však akD- objektívne · predpoklady premkb 
ďo hudobného ved01nia. Piesňové prejavy 
zo severozápadného a severného- ~l_oven
ska poskytu~ú taký to tonálny materml : 1. 
z 35 piesni Jána Fortuníka, v)•robcu .~ífo
vých píšťal (nástroj?_vý . druh b.t~ky 
koncovke) interpreta·ptsťalkara a spevaka 
z' Brvnišťa' má 28 (80 % ) čistú kvinttona
litu a 31 piesní, t. j. 88,5 % zv. 4; 2. z 
32 piesni z obce Cierne _má. 28 _(87,5 °~) 
čistú kvinttonalitu a 19 ptesru, t. l· 59,4 Vo 
~- 4; 3. zo 103 piesní z obce Terchová 
má 87 (84 4 % ) čistú kvinttonalitu a 79 
pi'esní, t. l 76,7 % zv. 4. Vychádzajúc 
z takéhoto presvedčivého materiálu, nemôže
me mať pochyby o tom, že pti formovaní 
najmä tonálnej stránky vokálnyc!• prejavqv 
severozápadného· ·a seveméhó S~ovenska• zo· 

hrali rozhodujúcu· úlohu p~:á.\te. liranové bez-
dien).ové píšťaly. , " •. • 
'rPodobne zaujímavý a pres"edcr"J; m~te
riál získame aj tonálnym rozborm~ pi~sru: zo 
stredného Slovenska: 1. zo 79 p1esru Jana 
Nosáľa, interpreta-píšťalkára, fujaristu a spe
váka z Hru'íovej má 40 (cca 50 ~) k~a~t
sextakordálnu kostru s malou (DllXolydu;-
kou) septimou; 2. zo 100 pie~ní z obce Hri
Jiová má 22 (22 %) kvartsextakordálnu kos
tru a 30 piesni mixolýdickú septimu. 

Dosiaľ "fuálo prebádaná probleJ?Iatik~ 
vzťahu a vzájomnej podmienenosti rm'ed~ 
ľudovými hudobnými . rr~strojmi_ ?ko nosi
teľmi objektívne pôsob1actch f?'zikalno~akus
tických zákonitostí a melodtcko-tonainrro 
charakterom vokálnej stránky hudobnycb 
dialektov patrí k najnov_ším úlohám e~no· 
muzikológie. Jej nastolem~ _a . syster_natJcké 
riešenie je aj v tejto disc1pb_n~ . dokaz~m 
vývoja od objektivistického pozttiVlZffiu, cte
ľom ktorého bol iba J?OJ?is súčasné?o f~tll, 
k filozofickému matermhzmu, ktory uzna~a 
materiálnu podmienenosť vedomia a sta;na 
úlohu celostného, všestranného a ~lbok~o 
noznania súčasného faktu včítan~ J~ho ~
ý oja a podmienok, ktoré tento vyvoJ umoz
.-iujú. 

Netreba zvlášf dokazovať, že dosiahnu~ 
výsledky bádania sú ~ôležit~ prínoso.m ?J 
k riešeniu problematiky vzniku .a '?."'OJa 
ľudovej hudobnej reč~ i _hudo~neJ reCI vô
hec. Uvedomujeme s1, ze nru.e po.z.natky? 
týkajúce sa vztahu m~dzi mat~al.nymt 
zdrojmi a vokálnym preJavom, su vy~led
kom výskumu iba v jednej·d~och o~lastmcb 
slovenského etnika karpatskeJ kultu~y, kul: 
túry s osobitne priaznivými podm•n~aiDl 
vyváženosti inštrumentálneho a vo:Ka.nebo 
folklóru folklóru dodnes živého, ktoré ~e
možno :Oechanicky zovšeobecňovať. Domme
vame sa, že na svete je už len málo takých 
živých ľudov),ch kultÚ!', kde by s? o?Jek
tivna podmienenosť základného_ subJekuvne
ho v)'l'azového materiálu preJavov~la tak 
markantne a s takou výraznou dommantou 
na hmotných zdrojoch ~o _pr~~e v_ ~pat
s kej oblasti. No tým do•ez•~eJSl moze by( 
náš príspevok k problematike h~dobného 
odrazu reči a jazyka. I keď sa na~ hudob
ná est~ťika (či marxistická !ilozo_fia) . cite, 
nedopracovala k vytvoreniu _fJlozofLCkeJ. t~ 
rie hudobného jazyka, domruevame sa, ~ l* 
logické akceptovať a rozlišovať v o~lasb bD
dobného odrazu kategóriu základneho t~; 
vého výra;:;ového fondu, t . j. tónov?·rytmiC" 
kého a zvukovo-rytmického mater1álu. U.. 
predpokladu hu~obn~~o· preja~, ďaleJ .~ ' 
tegóriu hudobne/ rec1 ako for1ll)l .reá~ · 

• 

• 

• • • • • 

'TECHNICK~ P~OSTRIEDKY 
A UVÁDZANIE HUDBY 
MEDZI ŠIR_OKÚ VEREJNOSŤ 

(K SEMINÁRU MEDZINÁRODNEJ HUDOBNEJ RADY V RIME 1.-4. X. 1962~ 

Medzinárodná 'hudobná rada, UNESCO 
'usporiadala v dňoch 1.-4. októbra v Rime 
se:m.i,wir, ktorého úlo'hou bolo získať pre
hľad o skúsenostiach nadobudnutých pri 
.rozširovaní hudQy medzi verejnosťou mo
dernými technickými prostriedkami, ako 
sú gramoplatňa, rozhlas, televfzia a film. 
Seminár splnil stanovený cieľ len čiastoč· 
ne. PFíčina nebola len v tom, že sa na 
seminári zúčastnil relatívne skromný po
čet odborných pracovníkov '(minimálne 
skladateľov) a že teda prehľad o skúsenos
tiach musel hyť preto nutne fragmentálny 
(niektoré krajiny vôbec neboli zastúpené), 
ale i preto, že v jednotlivých referátoch sa 
človek dozvedel veľmi máio práve o 'tom, 
čo hy bolo bývalo najzaujímavejšie, t. j l 
o metodike, akou sa distribúcia hudby roY
manitými technickými prostriedkami medzi 
verejnosťou robí. Veľký počet delegátov 
uvádzal napr. spôsob, akým sa hudobná re
lácia napr. v rozhlase predkladá posluchá
čom. Vlastné uvádzanie, vlastný výklad k 
zaznievajúcej hudbe je dosť povrchn)r, ne
domyslený, kdežto exponovaná hudba je 
časove rozsiahla. O metodike týchto výchov
ných reiácií sme sa dozvedeli málo a tak 
namiesto toho sme v lastne počúvali sklad
by. fú to disproporcia hola nápadná už od 
začiatku seminára a trvala do konca. Miesto 
skúmania výsledkov, ako technické pro
striedky zasahujú hudbou poslucháčstvo, 
museli sme si vypočuť nalirávky rozmanitej 
európskej i mimoeurópskej hudby. Tento 
nedostatok citeľne oslabil hlavne tú časť 
seminára, ktorá hola venovaná najvýznam
nejším pros triedkom masového šírenia ·hu
dobnej kultúry, a tou je gramoplauia a roz
hlas. Zrejme na seminári chýbala v širšom 

meradle prítomnosť pedagogických pracov~ 
nikov, hudobných vzdelávateľov a teoreti
·kov, špecializujúcich sa na otázky hudob
ného počúvania a účasti iíloveka na hudbe 
vôbec. Naproti tomu hojnejšie holi zastú
pení odborníci z oblasti technickej a or· 
ganizačnej. Pisateľ týchto riadkov v záve· 
rečn"j diskusii pri okrúhlom stole pripome
nul závažný nedostatok, spočívajúci v ne
dostatočne rozpracovanej metodike hudob
ného počúvania. Je zaujímavé, že úroveň .roz
.manitých výchovných relácií napr. v roz
hlase na celom svete je v hrubých čr
tách približne rovnaká. Metodicky ide () 
zmes anekdot, menej alebo viac ' za
.ujímavých príbehov okolo skladateľa. 
uvádzanie biografických dát, dajakých úda
jov z histórie plus niekoľko (poväčšine 
povrchných) formovýčh čŕL Rozdiely sú 
hlavne v podradenosti literárnej formulácie 
'týchto relácií a v ilúzii odbornosti, vyvolá
vanej vhodným zostavením textu, vo vý

'bere príkladov a pod. Laický poslucháč je 
po takomto uvedení ponechaný iba na sv~
je doterajšie skúsenosti, pretože pri poslu
chu hudby (ak je táto pútavá) "zabudne
na vš.etko", čo sa o hudbe v úvode relácie 
dozvedel, a to z toho dôvodu, že bezpro
stredne nič z toho v zaznievajúcej hu!lbe 
nenachádza. ·Nie div, že napriek veľkému 
úsiliu, ktoré venujú rozhlasové orgari.izúcie 
na celom svete hudobnej výchove, sú vý
sledky v tomto ohľade dosť striedme. Stru(\
ne povedané: je nevyhnutné (to je moje 
presvedčenie) postaviť problém získavania 
posluchúčstva pre hodnotnú hudbu pomocou 
rozhlasu, televízie a gramoplatne na solídne 
vedecké základy, ak len nechceme ·p re
márniť véľkú šancu, ktorú nám -práve sú-

·-----~---------· 
·konkrétno-zmyslového hudobného odrazu a 
kategóriu hudobného iazyka ako abstraktné
ho systému melodicko-, tonálno-, harmonic

'ko-, rytnlicko-metrických zákonitosti v hu
dobnej reči. Medzi · všetkými tromi ,kntegó-

-riami je vzťah ·vzájomnej podmienenosti, do-· 
kazujúcej proces premeny energie vonkajšie
ho sveta na fakt •. vedomia a jeho nový sub
jektívny ·~, ·na 'čo sme chceli v tomto· 
prísp;cvku v -primeranom rozsahu •poukázať. 



časnosť svojimi technickými vymoženosťami postoja zoslabuje. Z hud~y s~ stá;-'a zvuko~ 
predkladá. Na druhej strane treba však da~ vá kulisa, takže človek JC pr• neJ schopny 
čiastocne za pravdu tým názorom, ktore vykonávať na jrozmanitej šiu nehudo~nú ~in: 
tvrdia, že získanie laika pre vážnu hudbu nosť . T)'lll nechcem vystu~ovať proll bez~eJ 
je nie zriedka rezultátom šťastného stretnu- praxi nášho moderného Života, kde zazrue-

·tia mnohých rozmanitých činiteľov. 'ľenlo vanie hudby v tomto zmysle a s touto 
níizor lvrdl, že najcennejšie je stretnul!e la- funkciou pôsobí priaznivo a povzbudzujúco 
ického poslucháča s umeleckou hudbou, k_lf:~- na myseľ človeka i na pracovnú výkonnosť. 
rá ho bezprostredne zaujme, strhne, ucl~vall. Pripomínam tu len negatívne dôsledky toh-
No proti tomuto názoru možn~. ~am1eta~, to javu. 
že sa spolieha na náhodu, na cJmlcle m1- Spomínané simultánne spoluj~stvovanie 
morncionálne in)>mi slovami: tento názor dobrého i zlého hudby umeleckeJ a hudby 
skepticky hľ~dí na snah u výchovnej P.rí- s nízky~ kv;litami, k toré sa prejav~je 
pra vy laika pre posluch hu?by._ V leJI~ práve tak v programoch ~~zhlasovéh.o , vys•e
súvislosli nemožno nespomenuť, ze mnohí lania ako i v produkcn gramopr1emyslu, 
posiucháči sa 7dráhajú sledov?ť r.ozmanité odzrkadľuje, ako Lo už bolo naznačené . . vnú
výchovné relácie v rozhlase 1 m1mo roz- t ornú heterogénnosť i rozpoltenosť záuJmov 
hlasu že uvádzacie texty sú preplnené uče- širokej verejnosti a j e rezultátom deform~
nosťo'u, poučkami, ku ~tor)~ laik ťaž k.o vaného vývoja spoločenského systé":! u. kap~-
získava prístup. Tak uruká melen. vzdela- talizmu. Niet najmenšej pochybnosll,, ze z~-
Yacej relácii, ale i hudbe, ku ktoreJ sa mu ujemci o zá.havnú hudbu, v ktoreJ s~o~~ 
snaží sprístupniť cestu. miesto okupuje i hudobný brak, prevysuJU 

Na seminári, ako i na predchádzajúcom tých konzumentov, l•torých. potreby sú .za-
kongrese (pozri zprávu v časopise Hudební m erané na hudbu v ysokych umcleckych 
rozhledy) sa veTa hovorilo o nebezpečen- kvalit, preverených historickÝ'ID: vývoj~m. 
stve· skomercionalizovania hudobnej kultú- No i druhá skupina sa sústreďuJe prev~~e 
ry. Hovori ii o nej prevažne delegát~ z ne: na hudbu ohraničenú vicdensk)>m klasJCIZ
socialistických krajín. Komerčné hľad1sko pľl ,,1nom, Debu~sym. a _jeho. dov~šovat~Tmi. To 
zostavovaní programov ikod livo pôsobí na sa vysvetľuJe aJ tym, ze zab?vna hu~ba 
myseľ laického poslucháča, ktorý nevie roz- v prítomnosti užíva slovník 1 gramat1ku 
líšiť dobré od zlého a ľahko podlieha vply- hudobnej ~eči práve tohto vývojového ob-
vu propagandy, reklamy, módnosti. Tam, dobia. Prevažný repertoár rozhlasu, gramo-
kde je rozhlas v rukách komerčných spo- fónových nahrávok je taktiež koncen.trova-
ločností. je laick)• poslucháč vystavený ne- ný na tento úsek dejín h1;1dby. Ale ! pro-
ustáiemu vplyvu hudobného gýča, ktorý de- g ramy festivalov (nehľ~d1ac na n~ektoré 
formuje jeho vkus a dezorientuje jeho pri- špecializované, ako Val'<lava, Perugm) sa 
rodzenú súdnosť. Stúdium hudobných pro- držia tohto zamerania. 
gramov rozmanitých rozhlasových s ta~íc u- Prechod hudobného laika od hudby zá-
kazuje súčasne, ako jeho zostavovatelia re- bavnej k hudbe s vysokými umeleckými 
špel•tujú veľký rozptyl v náročnosti na hu- hodnotami (hoci štýlove ohraničenej {ba uve-
dobné hodnoty. J e notoricky známe, že nič dcné obdobie) nie j e možné dosť vysoko 
lepšie neodzrkadľuje vnútornú rozpoltenosť oceniť. Socialistický štát vynakladá na tento 
hudobných rc;ácií rozhlasu ako fakt, že p~ cieľ vysoké finančné položky a jeho kul-
60 minútach zábavnej hudby pochybneJ túrna politika, vyjadrená v ú.lohách ku.ltúr-
kvality nasleduje bezprostredne alebo s nej revolúcie, má P~~po~u melen ~or~lnu, 
menšou pauzou symfonický koncert z diela ale i spoločensko-politJcku. V tom Je zasa~-
niektorého klasika. A tak, pretože v jednom n)· rozdiel medzi situáciou u nás a v kap~-
programe nie je možné úplne uspokojiť ne- talistických štátoch, kde problémy hudobn~-
smiernu heterogénnosť záujmov i nárokov ho konzumu ponechávajú v podstate na ČJ-
posiucháčstva, urobí sa viacej programov, niteľa náhody (ak odhliadneme od väč~ej 
každý s osobitn)>m zameraním i poslaním. alebo menšej skupiny nadšencov, ktorym 
Rovnako nemožno podce1'íovať dosah inej ide o ozdravenie hudobného života vlast-
skutočnosti , ktorá spočíva v pres)•tenosti· nej krajiny). Pri uskutoč110vaní. spomí~aných 
súčasného života hudbou. Hudba rozmanitej cieľov našej kultúrnej revolúCie v teJtO ob-
kvality sprevádza č loveka na každom kro- las li treba vylúčiť netrpezlivosť a chvaL 
ku. Hudobný profesionál si z tejto masy Treba postupne prekonávať mnohé pr~dsud
zvukovosti vie vyberať, no laik podlieha jej ky v širokej verejnosti voči. 'umeleckeJ hu~
bezprostrdnej zmyslovej sttánke prijíma jú be, hlavne však názor, že ' táto hudba Je 
akobv .. en bloc, čim sa momen't aktfVneho ' nudná" s a že jej pochopenie predpokladá 
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učenosť a zložité vzdelanie. Treba prekonať 
bariéru , ľahostajnos'ti voči hodnotnej hudbe, 
a niekedy i poci ty strachu. Práve preto tre
ha otázky hudobnej výchovy mládeže i do
spelých postaviť na prvé miesto v poradí 
úloh, ktoré náš hudobný život musí rie~iť. 
V tomto oh ľmle treba zvlášť vyzdvihnúť 
rozhodnutie nášho gramofónového priemyslu 
vytvoriť v rámci Gramofónového k lubu tzv. 
školskú sériu. O tomto podujatí i o úspe
choch nášho Gramofónového klubu infor
moval pisateľ týchto riadkov de;egátov kon
gresu a čísla uvedené o jeho výsledkoch 
·vzbudili náležitú pozornosť. Zdá sa mi, že 
' šmc dosiaľ celkom nedocenili mimoriadne 
priaznivé možnosti gramoplatne pri zvyšo
vaní hudobnej úrovne nášho ľudu. Zdá sa, 
že gramoplatita a rozhlas sú nateraz oveľa 
viac schopné rozšíriť rady hudobných kon
zumentov ako napr. koncer t a opera (tele
vízia i film hrajú v tomto úsili len stried
mejšiu ú iohu). Cena gramoplatne je u nás 
neporovnateľne nižšia ako v kapitalistických 
kraj inách. Prednosti organizácie nášho Gra
~oklubu, kde si člen voľne vyberie svoje 
d1ela a dostane prémiu, sú známe. Na roz
diel od koncertu je pri gramoplatni zdôraz
nený moment osobnej záľuby konzumenta 
jeho individuálnych sklonov i individ'uálne~ 
ho počúvania (aj keď sa v poslednom čase 
rozvinulo hnutie divadiel hudby s .kolektív
nym posiuchom). 

Spolu s rozhlasom je gramoplatňu neoce
niteľným prostriedkom. Ale rovnako je to 
s funkciou pedagogickou. Možnosti znovu
prehrávania h rajú rozhodujúcu úlohu pri 
prehlbovaní na;ich hudohn\·ch skúseností 
o určitom diele. · 

. Nie menšia je zásluha gramoplatne ako 
prostriedku dokumentačného. Dnes už má
me. zachytených vynikajúcich interpretov, 
v Jednotnom prehľade tvorbu klasikov a 
súčasnej hudby. Gramoplatňu a magnetofó
nový pás sprístupnili estetickému i študij
nému záujmu bohatú oblasť svetového fol
klóru, ktorý bol na mnohých miestach pred 
vymretím. Iná je už, prirodzene, otázka 
do akej miery uskutoč1'íujú nahrá vky no~ 
my, k ladené historickým výskumom vedec
~·)·.m bádaním, a do akej miery zoďpoveda
JÚ vysokým požiadavkám súčasného vyci
·breného vkusu. Netreba zamlčovať že roz
d iely pri uskutoč 1'íovaní týchto mÍrokov u 
jednotlivých gramofirifi!m na svete sú po
mern~ rozsiahle. Taliansky delegát podal 
v obsmhlom referáte doklady o nahrávkach 
klasickej literatúry, ktoré sa dosť podstat
ne odchyfujú od autorovho , zápisu i zá
meru. Na ujednotenie názorov v týchto 

otázkach navrhoval výmenu skúseností me
dzi jednqtlivými ľirmami a akýsi druh me
dzinárodných seminárov (pi um' desiderium !)_ 
Tento problém vzniká preto, že hlavná vá
ha nahrávok svetov)·ch gramofiriem l\U týka 
h~~by slar~cj . . Rozd iely v poľ\a tí jn terpreta, 
dirigenta su n1ekedy veľké (lempové roz
dielnosti, artikulácia, proporcie dynamiky, 
otázky da capa, škrtov, úprav, doplnení 
transkripcií atď.) . Nielen laik, ale i pro
fesionálny hudobník, ak nie je ve,decky vy
školený, stojí často konfúzny pred množ
stvom nahrávok tej istej skladby rôznvmi 
interpretmi. Podľa Schwannovho katalógu 
z r. 1959 Beethovenova 5. symfónia má 
nemenej ako 28 verzií, Caj kovského klavír
ny koncert 30, Stravinského Vták ohnivák 
22 (z toho 3 stereo). Tieto rozmani té venie 
jedného d ie:a, ktoré nechávajú laika pri 
kúpe bezradne stáť, môžu byť v rukách od
borne zdatného pedagóga účinným nást ro
jom na cibrenie hudobného vk usu súd
nosti, prf)tože porovnávanie rôznych ~cice
kých výsledkov pri interpretácii toho istého 
diela j e najnázornejším peqagogickým po
stupom a pre žiaka i naj viac poučným. 

Ak na jednej strane vyzdvihujeme pozi
tívnu črtu rozmanil)•ch verzií toho istého 
diela. ktorým sa u poslucháča vzbudwje 
krit ičnosť a stúpanie náročnosti na hudobný 
prednes, nemožno na druhej strane nevidieť 
súčasne i negatívne . črty toh to javu. Gra
moplatňu si totiž vytvorila svoj u osobitnú 
zá uj movú skupinu gramofanúškov. Gramo
platňa poskytuje síce lepšie podmienky pre 
koncentráciu hudobnej pozornosti poslu
cháča, no na druhej strane sa u mno
hých stáva náhradou za bezprostred
ný živý kontakt s hudobným dielom 
aký j e mozny len na koncerte aleb~ 
v. divadle. Skutočne, mnohí gramofanúško
v•a nena,.;;tevujú koncer ty, pretože gramo
plau'ía im je plnou náhradou. Aie n ielen 
t o. Zvuková dokonalosť, precíznosť nahráv
ky, akú nutne prináša gramoplatňa a ktorú 
verejný .koncert zriedka dosiahne, prenášajú 
automaucky na verejný koncert. Koncert z 
hľadiska zvukovej dokonalosti stráca takto 
na hodnote. A ďalej . Návyk na jedného 
in terpreta prináša netolerantnosť voči ostat
n ým .. Gramopr!emysel na Západe sám pod
poruJe kult hv1ezd v hudobnej interpretácii 
a p ocity neznášanlivosti len zmnožuje. 
Gramoplatňa poskytuje veľké možnosti 

využitia pri výchove más. J ednou takou 
novou Ior'ľiQil je i spôsob, že skladateľ robi 
rpzbor svojej skladby. Všetko je zachytené 
Jla gramoui_;u.ni, ku ktorej je p riložená par
lltúra diela, Na seminári sme počuli W. 
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Fortneta, ako uvádza svoje dielo. Výklad 
sám bol sklamaním, ale tato metóda, ktorú 
praktizúje Nemecká gramÓfónová spoločnosť, 
iste stoji za povšimnutie. Gramoplat1'ía je 
·súca i na rozmanité formy distribúcie. 
.Okrem veľkého úspechu nášho Gramoklubu 
stojí za zmienl<u 'rozširovanie gramoplatne 
medzi verejnosťou pomocou zájazdových 
'autobusov, ako sa to robi vo Francúzsku. 
Tieto tzv. diskobusy chodia po vidieku, 

·požičiavajú platne svojim členom na istý 
čas a po opotrebení sa platňa nahradí no
vou. 

Seminár venoval časť svojho pracovného 
zasadania i fi lmu a televízii. Účastníci mali 
možnosť vidieť niekoľko podarených hu
dobnovzdelávacích filmov z SSSR, NSR a 
iných štátov. Film je iste atraktívnym pro
striedkom výchovy hudobnej mládeže. Roz
'širuje materiálne znalosti laikov o hudbe, 
zoznamuje s pracovným prostredím sklada
teľa, názorne vysvetľuje prácu interpretov a 
povahu nástrojov, pomáha rozi:lirovaniu po
znatkov z oblasti tanca a hudobného fol
'klóru všeobecne. Nemožno podcelwvať ani 
skutočnosť, že u mládeže i dospelých lai
kov pripravuje cestu k posluchu hudby po
mocou vizuáinych asociácii (programová 
hudba). Na druhej strane nemožno zamlčať, 
že vďaka sile vizuálneho činiteľa (a zrak 
je v pravom zmysle orgánom pre styk s 
materiálnou skutočnosťou) je hudba VO fil
me posunutá do pozadia. l keď sú pokusy 

KONZULTÁCIA 

ALEATORIKA 

Pojem alea torika pochádza z latinského 
slova alea ~ kock<a. V hudbe má prene
sený význam na označenie kompozičnej 
práce, v ktorej sa počíta s vymedzenou 
formou náhodnosti, ktorá sn realizuje len 
v samotnej interpretácii hudobného diela. 
Táto náhodnosť spočíva vo veľkom, spra
vidla vopred nekontrolovate'l'nom počte per
mutačných variant, ktoré vznikajú z počtu 
permutovaných veiičín. Počet a rozsah zlo
žiek a stránok hudobného diela, ktoré sa 
ponechávajú náhodnosti, môžu byť rôzne. 
Pritom čím viac komponentov4 sa zveruje 
náhode tým menej sú vopred známe 
vlastnosti budúceho hraného diela, t)'ID 
menší je tvorivý podiel skladateľa na 
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nafilmovať pre pedagogické ciele napr. celé 
opery veľmi záslužné, hudobhá pozornosť 
sa pri nich (<ako to prax potvrdzuje) čast~ 
rozptyľuje. Približne 'to isté platí o ~elevíz
nych prenosoch koncertov i opier. Vcelk,u 
možno povedať, že film i televízia sa zatiaľ 
skromnejšie zúčastňujú na rozširovaní a pre
'hlbovaní hudobných skúseností širokej ve
rejnosti ako rozhlas a gramoplat1'ía. To ne
znamená, že v budúcnosti tu nemôže dôjsť 
k novým, svojráznym formám, ktoré by 
vhodnejšie servírovali hudbu lwnzumentovi. 
No tak ako pri 'rozhlase, i tu sa predpokladá 
práca ľudí s invenciou, ktorá obohatí meto
diku uvádzania hudby o nové možnosti. 
Seminár o nich nehovoril a možno ani ce
losvetová situácia v tomto ohľade je nie tak 
kritická, aby filmu a televízii prideľovala 
úlohy, ktoré zatiaľ lepšie spf1'íajú rozhlas 
a gramoplatňa. 

Aj keď seminár ostal veľa dlžný očakáva
niam, ktoré sa d01'í vkladali, predsa prinie
sol veľa cenn)•ch poznatkov a skúseností. 
Umožnil, aby si delegáti rozmanitých krajín 
overili spôsob i rozsah pôsobnosti spomína
ných technických prostriedkov sprístupňo
vania hudby verejnosti, aby o nich získali 
sumárny prehľad a nové podnety pre hľa
danie adekvátnejších foriem. ktorými by sa 
široké masy verejnosti získali pre mnoho
tvárne hodnoty umeleckej hudby všetkých 
čias a národov. 

OTO FERENCZY 

• 
znejúcej skladbe. Dóterajši vývoj európ
skej hudobnej kultúry prebiehal v zname
ní vylučovania náhod (oapr. odstraňova
nie ľubovoľného nahradenia ľudského hlasu 
hudobným nástrojom vo vokálnej poly
fónii , postupné vypisovanie reálnych lila
sov namiesto číslovaného basu a i.). Alea
torika znamenú v tomto vývoji opačný prvok. 

V aleatorickej hudbe možno sa stretnúť 
s rôznymi druhmi náhodnosti. Najbežnejšou 
formou alentoriky je náhod.nosť sledu jed
notlivých dielov skladby. Napr. Karlheinz 
Stockhausen v skladbe Klnvierstiick XI 
(1957) má skomponovaných 19 dielov se
riálnou technikou, ktoré majú nasledovať 
po sebe v ľubovoľnom poradí. Na konci 
je<!notlivýc~ ~dielov sú údaje o dynamike, 
tempe a spôsobe tvorenia tónov pre ·nasle-

ll 

' 

·dujúci diel, ktorý; si však určí náhodne 
interpret sám. Je možné, že sa r.ri intor

'prctácii niektorý z nakomponovahýcb ·die1ov 
ani nezahrá, pretože skladba sa končí vte
dy, keď interpret po tretí raz zopakuje nie
ktorý z dielov. Aj III. klavírna sonáta 
(1956) od Pierra Bouleza má vopred vy
tvorených päť íormových komplexov bez 
bližšie určenej voľby ich sledu. Inokedy 
zasa vytvori skladateľ rôzne úseky pro 
každý nústroj zvlášť. Vtedy nejde len 
o náhodný sled jednotlivých dielov, ale aj 
o náhodné vzájomné stretnutie sa viace
rých hlasov dovedna, čim vznikajú nové 
hlasové štruktúry, nové súzvuky a rytmické 
celky vo faktúre, nepredvídané zvukové 
a farebné kombinácie. Tak je tomu napr. 
v skladbe Bo Nilssona Zwanzig Gruppen 
(1958). 'Iným spôsobom aleatoriky je vofný 
priebeh určených tónov v časove vymedze
ných úsekoch, ktoré meria dirigent stop
kami Niekedy sa tento spôsob časového 
merania kombinuje aj s metrickým roz
vrhnutím času; vtedy si dirigent berie na 
pomoc ďalšieho "dirigenta", ako je tomu 
napr. v skladbe Jána Krenza Capriccio per 
24 stromenti (1962). Aleatoriku možno u
platniť VO srére farby, VýŠkového registra, 
rytmu, trvania jednotlivých tónov, vo voľ
nosti výberu nástroja (napr. niektorý z bi
cích nástrojov), dynamike atď. Witold Lu.
toslawski využíva alentoriku vo svojich Be
nátskych hrách (1961), kde sa snaží zn
chovať pre fixovanú kompozičnú prácu pod· 
statu skladateľského zámeru (rytmus) a alc
atorickej níiliode zveruje postupy nepod
statné. Sú niektoré extrémne pripady alea
toristov, kompozičná metóda ktorých vzbu
dzuje vážne podozrenie už pri samotnom 
·popise. Náhodne možno vyznačiť na pa
pieri ľubovoľný počet bodov, ktoré sn po
tom idcntirikujú ako tóny na notovom pa
pieri ; hodí sa peniaz a ten určí, aký bude 
platiť kľúč atď. Touto metódou pracuje aj 
.,otec" aleatoriky John Cage (•1912). 

Alentomá kompozícia je jedným z preja
vov súčasnej modemistickej hudby a uplat
ňuje sa predovšetkým medzi extrémnymi 
západnými 5kladateľmi. Je nutné, aby sme 
k tomuto javu vedeli zaujať správne a 
rozuhmé stanovisko. Ak vopred vylúčime 
už na p'rvý pohľad šarlatánske pokusy v 
tomto smere, stáva sa u aleatorickej 'hudby 
najväčším problémom pre nás tak samo
zrejmá nutnosť jednoznačnosti hudobného 
diela ako celku. Je 'viac než problematické, 
či sa môže skladatel ušpokojiť s akýmkoľ
vek sledom j ednotlivých dielov alebo zlo
žiek ·svojej skladby, ak si nárókuje, aby 

jeho skladba mala istý vyhr.::u1ený v)•zna111 
a zmysel. V · oblasti formy vzdáva sa •skla
dateľ jednoznačnej organizácie celku a u
spokojuje sa s vytvorenim istých štruktúr .. 
alebo dielov, ktorých vzájomné zostavenie 
-pripadá náhode. Nebezpečie nezmysemého 
zhluku alebo sledu prvkov je tu celkom re
álne a pravdepodobné. Nutným dôsledkom 
je tu tiež otvorenosť formy, " ktorej ne
môže prísť k funkčne zvládnutej diferenciá
cii a organickému rozčleneniu. lntorpretoÝi 
sa poskytuje zväčša taká voľnosť, ktorá už 
siaha do sféry pôsobnosti skladateľa. Dochá
dza k akejsi fetišizácii náhody, hry čísel 
a permutácií. Náhodnosť " umeleckej tv01·be 
stojí nebezpečne blízko k anarchii a dezor
ganizácii, ktorá prekáža jednoznačnému ti

. močeniu umeleckého zámeru. Dôkazom tolio 
' je skutočnosť, že sa aleatorne komponovaná 
skladba neobnovuje pri interpretácii rovna
ko; každé jej znenie je niečím novým. Do 
otázneho svetla sa stavia umelcova predsta
vivosť, ktorá môže spočívať iba v tom, aby 
skladateľ vynašiel komple.:rný mechanizmus 
nbst.ralttn)·ch dielov podliehajúcich l'Ozmal'
nej hre náhody. Realisticky orientovanému 
skladateľovi musí · pripadať vo väčšino do
teraz známych aleatorických skladieb uplat
nená .náhodnosť len ako hra s tónmi, hra 
s formou, a nie ako pevne vyhranený a 
jednoznačný tvorivý čin. J e zaujímavé, že 
·aleatorika je svojím spôsobom vnesenie ira
cionálna do hudobnej tvorby a druhou stra
nou tejto tendencie je zasa totálna racio· 
nálna organizácia v sériách, kombinatorika 
atď. J e to teda jeden extrém proti dru
hému a oba obchádzajú pravý zmysel, pod
statu a poslanie hudby ako umenia. Prin
cipiálne však možno pripustiť, že alea
tome komponovaná hudba môže byť prija· 
teľná aj v našej tvorivej metóde, ale iha 
vtedy a na takých miestach, kde by práve 
takýto postup mohol byť nositeľom istého 
špecifického výrazu, ako tlmočník zvláštne
ho hudobného obrazu. Prísn e fmlkčne a 
kompozične zvládnutá náhodnosť a anarchia 
reali~ovaných tónov - to je principiálny 
rozd1el. Ladislav Burlas 

•••••••••••••••••••• 
Poslucháči Vysokej straníckej skoly z Pra

hy besedovali v brati~lavskom Divadle hudby 
3. _novembra .t. r. s po~rednými predstaviteľ
ml slovenskeJ hudobneJ tvorby. Uvod do dis
kusie o vývojových cestách slovenskej hu
dobnej tvorby predniesol Zdenko Nováček. 
Na besede sa zúčastnili ss. E. Suchoň, A. 

• Moyzes1 D. Kardoš, .A. Očenáš, O. Ferenczy, 
Z. Mikula a J. Letňan. 
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Slovenská 
Súdiac podľa októbrového abonentného 

cyklu, dramaturgia koncertov SF sa v novej 
sezóne začala uberať novým smerom a pri
blížila popri dvoch premiérach diel sloven
ských skladateľov na každom koncerte i 
d'alšie menej známe alebo len vefmi málo 
programované diela. 

Na otváracom koncerte sezóny 4. a 5. 
oktÓbra predstavil sa tento orchester pod 
taktovkou svojho šéfdirigenta Ladislava Slo
váka, nositeľa vyznamenania "Za zásluhy 

'' o výstavbu", ako technicky i umelecky 
veľmi vyspciý súbor s príkladnou vybrú

r:·J senosiou detaiiov, s vyrovnanou dynamikou, 
' ako teleso s veľkými výrazovýnú schop

nosťami. 
Je však zaujímavé kon.~tatovať , že všetky 

tieto kvality orchestra sa "spildi" spolu s 
dirigentovým poľíatím pri reprodukcii úvod
nej skladby - Gershwinovej predohry 
" American v Paríži". Slovák prílišným na
nášaním lyriky, patetizmu a dramatických 
konfliktov spolu s jedinečne vypracovanou 
plastikou i u vedľajších nástrojových hla
sov, skreslil podfa nášho názoru najmä tie 
úseky skladby, kde sa dostávajú do popre
dia džezové prvky (blues a charleston). 
Pomerne najv)•stižnejšie podal orchester ú
vodný búrlivý úsek, kde dominoval fran
cúzsky esprit, i ked', pravda, v trochu ·ka
rikovanej podobe. 

Mená českých sólistov - huslistu Jo
sefa Suka a violončelistu Josefa Chuchru -
majú u nášho obecenstva zásluhou ich vy
nikajúceho majstrovstva skvelý zvuk a sú 
zároveň zárukou umeleckého pôžitku naj
vyššej úrovne. Po nezabudnuteľnom pred
vedení Beethovenovho Trojkoncertu spolu 
s Panenkom v minuiej sezóne predstavili 
sa Suk a Chuchro tentoraz sami ako sólisti 
v Brahmsovom Koncerte pre husle, čelo n 
orchester a mol, op. 102. Vefké výrazovO: 
i technické možnosti oboch hráčov sa spo
jili v skutočne ideálnu interpretačnú dvo
jicu, ktorá so suverénnou ľahkosťou pre
konávala všetky úskalia sólových partov a 
mužnou silou i nehou dýchajúcim napätím 
upútala poslucháčov od prvého do posled
ného taktu. 

Na záver koncertu odznela autorom pre
pracovaná a rozšírená IV. symfónia Es dur, 

,op. 38 ,od Alexandra Moyzesa, laureáta št. 
-ceny Klementjl,]GottwalJlll. Sloyák venoval 

· jej naô.'tudovani~ skutočne veľk(! pozornos€, 
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škoda, že sa toto podanie nezachytilo na 
magnetofónový pás nahrávacích zariadeni 
Gramofónových závodov. 

PREMIF:RA ZI~IMEROVHO 
KLA VlRNEHO KONCERTU 

Pripadá nám to už samozrejmé, že Jän 
Zimmer sa temer v každej koncertnej se
zóne predstavuje aspoľí jedným cyklic
kým dielom. Na koncerte orchestra SF v 
dňoch 11. a 12. októbra odznela pod tak
tovkou dr. Ľudovíta Rajtera premiéra jeho 
IV. klavírneho koncertu, op. 36, v ktorom 
sólový part, ako sme si už zvykli, hral 
výborne pianisticky vyzbrojený sám autor. 

Fakt, že Zimmer ako klavirista výborne 
oviáda oktávovú i pasážovú techniku a má 
zmysel pre kompaktný orchestrálny zvuk, 
opäť determinoval pomernú náročnosť i vy
pätosť sólového partu. Súdiac podľa cha
rakteru hudobnej reči koncertu, ukázal sa 
tu Zimmer opäť ako skladateľ, ktorého kom
pozičná metóda spočíva temer výlučne na 
racionálnej a intelektualistickej báze. Jeho 
hudobný výraz má komplikovaný charak
ter. Harmónie sú ostré, zvukové kombinácie 
dosť originálne, s obľubou využíva osti
ná tnu a vôbec polyfónnu sadzbu, kompli
lwvaný, pregnantn)• rytmus a nie v posled
nom rade i skvele zviádnutú formu. Tieto 
momenty však akoby dominovali nad ú
primn)-m a spontánnym pôsobením na emo
cionálnu stránku diváka. Zimmer v svojom 
ldavírnom koncerte vzbudil svojou vyspe
lou technikou, vybrúsenosťou a náročnosťou 
diela obdiv, no nikoho nedojal. 

Dielo nám pripadá ako príspevok do 
vývoja - ešte vôbec nezavŕšeného, ako 
ďalší stupienok tvorivého hľadania a svoj
rázneho i umelecky všestranne hodnotné
ho výrazu. 

Po pomerne stručnej I. časti (Meditazio
ne) v priam impresionistickej, neurčitej, 
matnej, málo hovoriacej nálade prchavých 
akordov nastúpi pomeme najpodarenejšia 
Il. časť (Con ferocia) s rytmicky pregnantnou, 
temperamentnou myšlienkou, zaujímavo 
polyfónne spracovávanou. Z nej sa po
tom vo veľkom trojdielnom ronde s 
kódou rozvíja ostatný motivický sta
vebný ma teriál diela. V III. časti 
(Reminiscenza e finale) podľa nášho názo
ru vystúpila črta konštruktivizmu a 
samopčelných "-irtuóznych efektov najviac 

• 

• 

do popred,ia popri zaujímavej repríze, popri 
rozvádzaní a kombinovaní myšlienkového 
materiálu všetkých častí, ktoré uzatvorí veľ
ká \ tvorhlasná fúga s dvojitou expozíciou. 

Dalšim číslom programu bol III. Brlln
denburský koncert G dur od J. S. Bacha, 
ktorého predvedenie trpelo pomernou nedo
tiahnutosťou, dosť nepresnou a málo zre
teľnou súhrou v podaní veľkého orchestra 
s plným obsadením sláčikov a s kiavírom 
namiesto čembala ako kontinua. 

I Mozartova Jupiterská symfónia G dur 
- Kochel č. 551 odznela v podaní veľ
kého orchestra. Vcelku môžeme povedať, že 
dr. Rajt er vďaka svojmu noblesnému, vy
rovnanému naturelu zvládol št)·lové po
žiadavky čo do rovnováhy proporcií diela, 
no symfónia i napriek tomu bola by zniesla 
ešte živší pohyb a väčšie výrazové odtierto
vanie kontrastov v prvej a úprimnejšiu hlb-
ku v druhej časti. . 
Záverečná "Tanečná suita" Bélu Bartóka 

nepatrí k jeho na jvyspeiej ším a najhlbším 
orchestrálnym dielam - azda i preto, že 
vznikla z vonkaj>ieho popudu, na objed
návku. V jej podaní mohlo byť ešte viac 
napätia a živelnej veselosti a bujarosti. 

VYSTúPENIE SLOVENSK'ľ<:HO 
KOMORNEHO ORCHESTRA 

Každé ďalšie vystúpenie - doteraz v exis
tencii slovenskej hudby najlep; ieho komor
ného súboru - na čele s rázovitou osob
nosťou Bohdana ·w archala j e potvrdením 
správneho napredovania ensemblu, je dokla
dom jeho rastu, ovocím trpeziivej , únavnej, 
ale s pravým muzikantským nadšením usku
toč•'íovanej prípravy. Vystúpenie ,;,varcha
lovcov" v rámci októbrových koncertov 
(18. a 19. t. m .) sledovali v piatok sčasti 
aj televí.zni diváci. 

Zároveň so súborom privítali sme na 
pódiu i bývalého bratislavského hráča Adol
fa Scherbauma, pôsobiaceho teraz v NSR, 
ako sólistu v Koncerte pre trúbku a o'rches
ter od Georga Philippa Teiemanna, ktorý 
svoj náročný part predniesol na krátkej 
ventilovej trúbke na rozdiel od prirodze
ných bachovských nástrojov. Scherbaum za
ujal precíteným prednesom, ideálnymi pian
kami a spoľahlivou intonáciou. 

Okrem toho odzneli Corelliho Concerto grosso 
F dur, op. 6, č. 6 a prekrásny cyklus 3 
tancov: Sarabanda, Gigue a Badinerie, zná
my našej verejnosti už z podania talian
skeho dirigenta Zecchiho, pravda, s väó: 
ším orchestráh1ym obsadením. I keď n\á 
tento súbor skromné obsadenie, jedinečnoiť 
prepracovanosťou, jednotou smykov, skve-

lou technikou všetkých druhov (pizzicata) 
a najmä zdravo muzikantsky fundovan)-m 
podaním sa ich výkony nadlho zapísali do 
sŕdc prítomných divákov. 

V 2. polovici večera odznela (zvukom 
dosť Bártoka pripomínajúca) "Sonáta pre 
sláčiky" od súčasného švédskeho autora Ja
na Carlstedta, z ktorej troch častí upútala 
pomerne najviac dramaticky exponovaná 
1. čast. 

V záverečnom 2. Brandenburskom kon
certe č. 2 F dur pravdepodobne preto, že 
so súborom vystúpiii ako hostia (popri 
husliach Bohdana Warchala) Ladislav Soka 
ako flautista, Milan J ežo ako hobojista a 
už spomínaný Adolf Scherbaum s trúbkou 
- sa prejavila určitá nervozita a zrýchľo
vanie najmä v okrajových rýchlych čas
tiach. 

So súborom spoluúčinkoval i Michal Ka
rin ako čcmbalista. 

EMIL GILES OPÄT V BRATISLAVE 
Vynikajúci majster klavíra Emil Gilels, 

národn )· umelec SSSR, laureát Leninovej 
ceny, patrí od svojho posledného a doteraz, 
žiaľ , jediného hosťovania v Bratislave v 
rámci mesiaca CSP v r. 1958 k t)·m 
interpretom, ktorí svojím veľkým a jedineč
ným umením pripravia poslucháčom neza
budnuteľný zážitok. Skromný, územčistý, 
pokiaľ ho nepočujete hrať, pôsobí dojmom 
plachého, jemného človeka. Keď si však 
sadne za klavír, napJní sa duša poslucháča 
nesmiernou úctou k veľkému géniovi, ktorý 
s klasickou ušľachtilosťou, disciplínou, ale 
i s ohňom ovláda nesmiernu klenotnicu 
svojej fantázie. 

S veľk)'IIl napätím sme očaká,·ali (25. a 
26. októbra) Giľelsovo poňatie 2. klavírneho 
koncertu e mol, op. 11 od Fryderyka Cho
pina. J e to podľa prevládajúcej, i keď 
na neúplných poznatkoch vybudovanej ne
správnej mienky interpret, ktorý vraj ne
patrí priam najideá.nejšie k " leviemu" ume
leckému naturelu sovietskeho klavírneho 
symfoníka. Túto skreslenú a falošnú mien
ku vyvrátil však Gilels do dôsledkov. Uká
zal v plnom jase svoje skutočne všestranné 
nadaníe - m užsky nežnú lyriku bez akej
koľvek afektovanosti a prázdneho pátosu; 
ba čo viac: jeho podanie nám pripadalo 
ako lúče neznámej vlnovej dlžky, ktoré pre
žiariii a prinútili k fluorescencii tie strán
ky a hrany kry~tálu z klenotnice Chopinov
ho srdt:a; ktm~t sme doteraz rl.epoznali. J e
ho podilnie {lJiÓpina JibÍo objavné z Viace
rých strán a príčin; slová nášho pera 
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·'l .. . . . . . . 
.neslaclll však . vyjadriť celu , tu mohui.Ilu Ú· 

čiruiosť interpretácie tohto hmelca. 
Sovietsky umelec venoval zvýšenú po

zornosť i orchestrálnemu partu. Na skúške 
.sn nn jeho žiadosť opnkov:ili predohry i 
medzihry. Gilels vyžadoval ~ch prepraco
vanie, zvýšenie ich výrazovosti i bližšie 
pribiížcnie k svojmu chápaniu. Diktoval 
si nj intenzitu dynamiky sprievodu naJma 
v II. časti. Konečne i na vystúpení pred 
verejnosťou bolo vidieť, že sólista sa snaží 
orchl!ster vypnúť k takej maximálnej kon
centrovanosti, v akej tvorí on sám. Jeho 
zásluhou odznela i orchestrálna expozícia 
·v • plnom tvare na rozdiel od minulých 
"škrtov. ktoré ju skrátili iba na púhy or
chestrálny úvod. 

Slovenská filharmónia svojou plastikou a 
plnozvučnosťou, vďaka dirigentovi Ladisla
vovi Slovákovi, úspešne zdolala najmä p,ar
ty bez klavíra. ~1enej úspešne sprevádzala 
však sólistu predovšetkým v agogi~ky sa 
viné vlniacej pomalej .Romanci. 
Poslucháči tohto koncertu boli svedkami 

ďalšej, pre slovenskú hudbu veľmi vý-
znamnej udalosti premiéry piesňo-
-vého cyklu "Ad astra" na básne 
Stefana Záryho od národného umelca 
Eugena Suchoňa. O hudobnej reči tohto 
cyklu sa v SH písalo už na viacerých 
miestach. Venujeme preto zvý.š'enú pozor-

no-si predovšetkým ·úro~i b ratislavského na
študovania. 
l'redovšetk)rm treba vysoko 'hodnotiť u

'mclecky precítený, technicky i intonačne 
bezpečný, výrazovo i dynamicky jedinečne 
premyselný a do dôsledkov realizovan'ý 
prednes našej mla3ej, pre koncertné pó
dium akoby stvorenej speváčky dr. Tatiany 
Masarikovej -sólistky SND. J ej bohato dife
rencovaný a veľkých odtienkov schopný 
hlas, j ej zmysel pre dramatizmus .Sucho
ňovcj hudobnej reči, ktorý sa nezaprel ani 
v novom prostredí námetu, oproti predchá
dzajúcim dielam adekvátne stvárnenom v 
odlišnom harmonickom rúchu. 

I orchester zvládol svoje početné úska
lia a úlohy vďaka statočnej a svedomitej 
práci dirigenta vzorne a popri skvelom 
vybudovaní architektoniky jednotlivých, na
yzájom dosť odlišných častí sa nemalou 
mierou zaslúžil o vrel)' ohlas diela u po
slucháčov. 

Dôstojným zavŕšením skutočne .krásneho 
večera hola interpretácia plnokrvne muzi
kantsky a obdivuhodne technicky (krásna 
plastika a intonácia driev i plechov najm!i 
v 2. časti) stvárnenej symfónie d mol od 
Césara Francka. Orchester podal po všet
kých stránkach plnohodnotný a vzorný 
v)rkon, na aký sa len tak ľahko nezabudne. 

Vlado Cíi.ik 

'Hudební 
Bratislava DVAKRÁT BRNU 
Bn1čnská odbočka Svazu čs. skladatehi 

uzavrela družbu se Západoslovenskou odboč
kou Svazu slovenských skladatelu v Brat.i
slavé. A tak j sme vitali 24. ríjna na vý
menné.m koncertu v brnčnském Dome umení 
bratislavské umelec, ktei'í uvedli tvorbu sou
dobých slovenských skladatehi: nár. umiíice 
E. Suchone (písňový cyklus Ad astra), O. 
Ferenczyho (písne Kytica lesná), Miloše Ko
.rínka (Trio pro 2 hoboje a anglický roh) , 
Dušana Martinčeka (Rapsódie Negrea pro 

·klavir). Svou kla"irní sonátu hrá! skladatel 
J án .Zimmer, který prekypuje širokou syn
tézou nových kompozičních postupú a bo
hat)rrn využitím polyfonni techniky. Druhá 
část jeho sonáty však prináší zi'etelný sty
lov)r zlom s vlivy romantismu. Presto se 
radí skladba k prúhojným dílúm · slovenské 
sou.!;lobé 'hudby. Oba písňové cykly znamena
j! pro výkonného umelec težký úkol tlumočit 

276 

u Suchone s náležitou filosofickou hloubkou 
bohatou poezii Záryho, .u Ferenczyho pak 
prírodn! lyriku, vyjádrenou romantizujícími 
prostfedky. Cykly s úspéchem provedli lau
reát st. ceny Bohuš Hanák (Ferenczyho) a 
Tatiana 'Masariková (E. Suchone) s JG.árou 
Havlíkovou u IUavíru. 
P~ekvapením večera bylo trio pro 2 hoboje 

a anglický roh od Miloše Koi'ínka. Skladbu 
nelze odbýt poukázáním na muzikantský 
v tip, kter)'lll oplývá, avšak je treba všimnout 
si neotŕelosti kompozičních prosti'edku, jež 
vyvolávají zcela neobvyklý účin a jsou plne 
ve shode s pohyblivou a neklidnou fakturou 
díla. Zejména patrná je sUa hlavní.myšlenky 
prvé části skladby, ke které se autor neustále 
navrací v tektonickém proudu vystupňov.a
Iiém často až seriálními postupy. Instrumen
talisté Jeiéo, Hanušovslcy a .inž. 'Novák ·po
dali sKladbu s patričnou elegancí a zvukovou 

• 

• 

Víťazi z Helsínk v šTúDIU MLADÝCH 
Rozhlasové Stúdio mladých, ktoré v ok

tóbri vstúpilo do. :;vojho tretieho ročníka, si 
čoraz viacej kryštalizuje svoj charakter a 
poslanie. Je len potešiteEné, že sa na jeho 
koncerlné pódium čoraz častejšie dostáva
jú taientovaní mladí interpreti. ktorí si tu 
v priamom styku s mladým publikom i po
mocou mikrofónu môžu overiť svoj umelec
ký rast. 

J edno z pozoruhodných októbrových Stú
dií mladých patrilo víťazom VIII. festivalu 
mládeže a študenstva v Helsinkách. I keď z 
technických dôvodov nebolo možné získať 
všetkých víťazov, predsa len splnilo svoju 
úlbhu, ked" sa predovšetkým bratislavskí 
víťazi Moht.i mladému publiku komplelne 
predstaviť so svojimi súťažnými skladbami. 
Mladá sólistka opery S:'>lD Anna Peňašková 
svojím vystúpením v SM dokázala podaním 
árie Desdemony z Verd.iho Othela, že zlatú 
medailu dostala zaslúžene. Jef interpretácia 
náročnej árie svedčila o mimoriadnej prí
prave, ako aj o vhodnej voľbe partu, pre 
k.torý má hlasove veľmi dobré predpoklady. 

Ako ďalší víťaz festivalu sa v SM. p red
stavil Valter Vítek, klarinetista Stámej fil
harmónie z Ostravy. Jeho. podanie Koncert
nej skladby pre klarinet od Jána Václava 
Kalivodu svedči o veľkej technickej dis
pozícii. Kompozícia obsahuje takmer všetky 
finesy klarinetovej techniky od kant~ény až 
po· bravúrne pasáže a rozložené akordy. J e 
to ďalší dôkaz, že vhodne volená skladba a 
jej technické zvládnutie by mali byť vždy 

malebností. Josef . Bul va zahrá l v závéru 
večera technicky náročnou Rapsódii Negreu 
pro klavír od Dušana· Martinčeka, skladbu 
bartókovsko-lisztovsky mužné melodiky, Ílzce 
scvľenou kolem tušeného starobylého folklór
niho jádra. Podstalný úspéch jak slovenských 
skladatelu, tak i výkonných 'Umélcu doka
zuje ruch a pohyb. slovenské hudební součas
nosti, která se nekompromisne vyrovnává 
s podnčty a problémy svetových. hudebních 
proud ú. 

A již• v pátek 26.. 10. hostoval v Brne 
Slovenský komorní orchestr za vedení Boh. 
Warchala. Ve vynikajícím a stylo,vé čistém 
podání zaznela zvlá.i.té výrazne díla Händla 
a Coreiliho, kde orchestr dosáhl potrebné 
citové hloubky v jímavých . pomalých čás
tech s vroucí ~elo~iJ-o\1, ,kterou concerti 

samozrejmou požiadavkou, čo sa priaznivo 
odzrkadľuje aj na výslPdku. 

Dalšlm dychárom bol mladý trúbkár Sym
fonického orchestra bratislavského rozhlasu 
Kamil Roško, ktorý si z festivalu priviezol 
striebornú medailu. V Stúdiu mladých vy
stúpil s druhou časťou Koncertu pre trúbku 
od Zdeňka Ki'íža. Oproti dvom virtuóznym 
častiam stredná je kantilénového charakteru. 
Tu sa Roško uplatnil skutočne krásnym tó
nom. Tento nástroj , u nás konccrtne obchá
dzaný, má v mladom Roškovi nádejn)<1 ta
lent, dúfame, že hTdú sóiistickú prácu neza
mení za rýchlu a výnosneišiu kariéru · v · 
atraktívnejšom prostredí. ·~ 

Dalším nositeľom zlatej je džezová sku
pina R-Oub kvinteto Medik, ktorý nás po 
prvý raz v histórii slovenského džezu úspeš
ne reprezentoval na. zahraničnom fóre. Sú
hor si z Helsínk priviezol dve zlaté. 
i\Iedik sa v S.M pre.dstaviľ skladbami 
Shauka, Bodgersa, Petersona, Coltraina a ve
dúceho skupiny Romana Hoška. Ich vystú
penie ukázalo vzostupnú úrov11ň skupiny 
a dúfame, že bude trvalého charakteru. 

Stúdio mladých, zostavené z víťazov to
horočného festivalu mládeže a študenstva 
v Helsinkách, malo dobrú úroveň a ich fes
tivalové úspechy zaväzujú. Talentovaných 
mladých umelcov teda máme, len im treba 
venovať sústavnú pozornosť. A v tomto sme
re chce byť v budúcnosti nápomocné aj roz
hlasové Stúdio mladých, ktoré chce objavo
vať nové talenty a umožniť' im verejnú pro
dukciu. M. J. 

grossi obou barokních velikánu oplývají. 
Presná souhra, odstínenost do nejmenších 
podrobností a. strhujicí spá.d i motoričnost 
jednotlivých části, to jsou nékteré· znaky z 
bohaté škály Slovenského komorniho orches
tru. V druhé polovici }lOradu koncertu kona
ného pro brnénský Klub prátel hudby, byla 
na poradu soudobá díla, která však nemohla 
vytvorit skutečné rovnocennou odpoved' 
dneška. Carlstedtova Sonáta pro smyčcový . 
orchestr prináší hudbu pinou napétí. Vcelku 
však nejde o výrazné samostatné dílo. B. 
B.ritten propújčil své uméní v Simple Sym
phony hľíčce, kterou pochopíme jako hu
dební žert v pľísném neoklasickém slohu. : 
Doufáme, že oba veéery Bratislavanú (hu
dební streda a komorní orchestr) nezilstanou 
ji.šté. j ecliné v tétci s$óné. Milqš. St,edroň 
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Matiné Západoslovenskej odbočky··· SSS 
V nedeľu 21. októbra sa konalo v Dome 

československo-sovietskeho priateľstva mali
né Západosiovenskej odbočky Sväzu sloven
ských skladateľov z komorných diel skla
dateľov Západoslovenského kraja. 

Na programe boli skladby Jána Zimmera, 
Ivana Padka, l\Iiroslava Bázlika a Dušana 
Martinčeka. Koncert sa začal Zimmerovou 
Sonátou op. 45, č. 2 pre klavír (prelú
dium a toccata-arioso - fantázia a fúga) 
v predvedení autora. Zdalo sa, že sa tu 
autor usiloval o stup•'íovanic sústredenosti 
prejavu zjednodušovaním faktúry. Práca pô
sobi la jednoduchšie, chcem povedať úspor
nejšie, ak ju porovnáme s doteraji;ou Zim
meravou tvorbou. Sonáta boia prijatá veľmi 
kladne, na čom má podiel aj znamenitá 
autorova interpretácia. Jediným z programo
vých diel, ktoré neboli venované klavíru, 
hola Paríkova "Sonáta pre sólovú flautu". 
V dejinách literatúry patrí nesprevádzaná 
flauta k veľmi zriedkavým javom; Da
chova Sonáta a mol, Debussyho Syrinx a 
Prokofievova Sonáta sú tými zriedkavými 
prececlenčnými prípadmi takého ojedinelého 
obsadenia. Odvážny pokus však vyznel veľ
mi kladne a sklamal skeptické očakávanie. 
Ukázalo sa, že autor veľmi dômyselne vy
užil zvukovú paletu sólového nástroja a -
čo je veľmi dôležité - správne odhadol 
ideálne dimenz:e skladby, v ktorej rapso
dicky striedal momenty pohybu a kľudu, 

usilujúc sa o novú harmonicko-melodickú 
koncepciu. Veľká zásluha úspechu prislúcha 
ozaj výbornej interpretácii M. Jurkoviča. 

Namiesto Frešovej "Novej jari" nasiedo
vali klavírne skladby M. Bázlika (Bagately · 
Moment musica! a Etuda). Skladby pred~ 
viedol autor. Kompozície sa stretli so sym
patiou obecenstva, i keď azda nepatria k 
tým skladbám nášho mladého nadaného 
skladateľa, ktoré znamenajú v jeho tvorbe 
kvalitatívny zvrat k novým aspektom a 
výs.edkom vlastnej práce. 

Na z;)ver odzneia jedna z posledných 
prác Dušana 1\Iar tinčekn: Rumunská rapsó-
d ia "Negrea" pre klavír. Skladbu predniesol 
Jozef Bulva. Martinček spájal v tejto sklad
be prvky rumunskej ľudovej tvorby s Iisz
tovsk)'m pianizmom na pôde svojských tvo
rivých vymožeností. V snahe zaktualizovať 
rozvojaschopné a perspektívne jadro Lisz
tovej tvorby syntetizoval i\Iartinček oné ob
javné p1-vky novoromantickej koncepcie s 
absolútne vlastnou a svojskou hudobnou 
rečou. Melodická a h.armonická invenčnosť 
skladby "Negrea" veľmi pregnantne od
zrkadľuje bohatú paletu Martinčekovej tvor-- . 
by. Táto skladba vyniká výbornou stavbou · 
a dýcha ozajstným zmysiom inštrumentač
ným - i keď značne na~očným - ktorý 
Bulva uskutočnil s veľkotJ. technickou su-
verenitou. 

Ján Albrecht 

Ceskoslovenská operná novinka o /3rvte 
Ján F. Fischer: Romeo, Júlia a tma. Ope

ra v dvoch častiach na vlastné libreto podla 
rovnomennei novely J . Otčenáška. Prvé 
predvedenie v Janáčkovom divadle v Brne 
14. septembra 1962 

Nechajme najprv hovoriť autora opery, 
ktorý napísal v liste 4. mája 1962 toto vy
znanie: Operu Romeo, Júlia a tma som písal 
s prestávkami od r. 1959 do r. 1961. Za
páčila sa mi novela Jana Otčenáška, ktorú 
som si sám spracoval nn operné libreto. V 
námete ma lákalo množstvo kvalít, ktoré 
sú celkom zrejmé. Námet sa stáva, bohužiaľ, 
znovu aktuálny (refašizácin západného Ne
mecka). Je to námet o maiých ľuďoch a 
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veľkých činoch i citoch, o mladých ľuďoch. 
Chcel soni, aby základné kvality námetu zo· 
stali zachované, ba aby ešte bola podtrhnu
tá aktuMnosť. Preto aj rámec súčasného · 
mesta (Praha). 

Ide tu o ľúbostné vzplanutie a lásku Pavla 
k židovke Ester, ktorá odmietla nastúpiť do 
transportu, určeného do koncentračného tá
ho~a. Pavol ju schováya, aie kolaborant 
Rejsek a ťažké pomery počas tzv. heidry
chiády ju doženú k úteku, na ktorom ju 
zastrelia fašisticki vojaci. Láska oboch mia- ' 
dých ľudí nie je tu však hlavným ideovým 
jadrom. Romeo a Júlia, v · tomto prípade 
Pavol a Ester, vychádzajú z rámca shakes
pearovsky individuálnej tragédie a sú 'pred- · 

' 

stavite!mi kolektívneho odporu, ktorý sa 
prejavuje v zomknutej jednote celej rodiny 
a drobných ľudí, bojujúcich proti tme a fa· 
šistickému ziu. Libreto, upravené skladate
ľom podľa Otčenáškovej novely, j e lapidár
ne _st~učné. Skladateľ predstavil v opere 
dvoJdJClny obraz otrasnych scén z čias oku
~áci? č~ský~h kr_ajín, ~to ré sa striedaj ú s ly
nckyml preJavmi zamilovanej dvojice. Otras
né scény sú divadelne veľmi účinné viac 
obsahom ako hudbou. Hoci po hudobno
dramatickej stránke urobil Fischer značný 
pokrok oproti svojej opere ZenisL v jeho 
hudbe by sa však žiadalo viac hlbky dra
matického napätia. Veľkým kladom j'e Fi
scherov~ tema~i~ká práca v tom zmysle, že 
koncepcm svoJeJ opery buduje na melodic
kom ostinútc jedného krátkeho motívu su
gest~vncj prí.ťažlivosti , ďalej že tichom (pau
zami) a umsonom d.hých tónov dosahuje 
dramatické sústredenie. Stručnosť libreta 
diktovala krátkosť vokálneho prejavu zlo
ž?n~ho na ?ápevkoch, t. j. na drobný~h re
Citacno-vokalnych spevoch, a nie na nápev
koch v zmysle janáčkovskom. Celok ne
spo:ne tv~rí hodnotné, dobré dielo po strán
ke 1deoveJ a hudobnodramatickej. 

TJrnenská opera venovala novinke veľkú 
staros~livosť. \)dložila premiéru, pôvodne za
radenu do ramca Brnenského hudobného 
mája, na september 1962, pretože technic
ká príp~av_a. vy_žadovala po výtvarnej strán
ke n~vc r1esen~e. J. Svoboda totiž výborne 
ko~bmo~al po.yekránový princíp a uplatnil 
skusenosh z Laterny magiky. Mladý režisér 
Y· Véžník slávil tu jeden zo svojich veľkých 
uspechov, lebo jeho réžia vychádzala vhod
ne a d?sledne z Fis_chm:ovho libreta i hudby, 
neprepmala, ba m1ermla divadeinosť pred
lohy a v reprízach opery dokonca dokázala 
odstrániť zbytočný hercov doslov. 

Orchester i vokálne zložky viedol Václav 
N?s~~-vcľm_i pozorne a so zmyslom pre ideo
vy uc1?ok 1 o~chestrálnu farbitosť. K úspe
chu _prl.spela aJ dosť tradične poňatá choreo
~~af~eka spolupráca L. Ogouna a dobre zne
JUCe sbory (sbormajster J. Kubica). 

Z )edn~tlivých l?redstaviteľov hlavn)·ch i 
mens~eh uloh vymkla dvojica Jarmila Ru
dolfo~á (E~ter) a Viadimir Krejčík (Pavol). 
Podali svoJe postavy s mladistvou discipli
novanosťou, pritom jednoducho no veľmi 
presvedčivo. Ostatné menšie úl~hy upútali 
vyp~acovanosťou po stránke charakterizač
neJ. 1 speváckej. Platí to o všetkých, no me
DUJeme aspoň J. Doubka (otec), F. Kunca 
(<:epek) a Rejsek Z. Souška. 

Bohumír Stédroň 

"Vzkriesenie" · 
a "Romeo, Júlia 
a tma" . NA SCENACH V NDR 

r 

• 

Len nedávno sa naši poslucháči mohli zo
známiť s dvoma novými operami našich 
skladateľov, a už sú tu prvé zahraničné 
predvedenia. Je to nespornÝ dôkaz ich veľ
kej umeleckej presvedčiv;sti , vynikaj úcej 
hod~oty a napokon aj námetovej príťažli-
vosu. ll 

Je pravda, ako sa už povedalo že o osu
doch štvrtej Cikkerovej ope•·y rozhodla Praž- 1 

ská jar. Siroký ohias tohto predstavenia nie- ,. 
len v našej, ale najmä v zahraničnej tlači 
vyvolal taký veľký záujem o toto Cikke
rovo dielo, že scénická realizácia Vzkriese
nia na zahraničnej scéne nenechala na seba 
dlho čakať. Ako prvé sa prihlásilo divadlo 
v Gere (NDR), ktorého intendant O. E. 
T!c~ardt a ~rigent E. A. Reinhard pred
vJCdli l? IO dielo 4._ októbra t. r. ako prvú 
nemecku a zahraručnú premiéru Vzkriese-
nia vôbec. Treba priznať, že účastníci tohto 
predstavenia (vrátane autora a jeho manžel-
k~) oča~ávali u~alosť so zmiešanými pocit-
ml: zvladne rež1sér, orchester a sólisti ne
smierne ťažké dielo? Budú sa umelci môcť 
pr~blí.liť (asp01'í č~ sa týka koncepcie) praž
skcmu p•·edstavenm, na ktorom sa nemec-
ký režisér a dirigent zúčastnili ? 

Výsledok bol prekvapujúci. Azda je to 
bez zveličenia t.;šle slabé slovo. Vynikajúca 
reZJJI~a k~ncepc1a O. E. Tickhardtaj ktorá 
zhusula dJclo do dvoch častí (miesto troch 
praž~ký~_h) , a scén~ Thea Hugha, ktorej jed
notna, s1kmo cez JaVIsko vedená priestoro
vá a vý~azová diagonála spájala všetky ob
razy do Jedného myšlienkového celku dovo
lila hudbe pôsobivo vyjadrovať celú ~eľkost 
ľudskej drámy Cikkerovho diela. Predsta
venie v Gere malo jeden veľký klad: re
latív?e prostá scénická koncepcia, ktorá však 
nema mč spol~čného so scénou primitívnou, 
~aopa~, do:-oo!~·a hlboko pôsobivo vykres
liť vnutorny z1vot hlavných postáv. Na to 
položil režisér ~lavný dôraz. Veľkému úspe
chu pr~dstavema ro~hodne prispeli aj pozo
ruhodne spevácke vykony. Na prvom mieste 
sa treba zmi~ť o vynikajúcej Kaťuši Evy 
HassbeckeroveJ, ktorá so samozrejmou is
totou zvládla všetky úskalia zložitého spev
ného_ partu a vložila do svojho prejavu toľ-
ko ettu, ľudskosti , akých sme len zriedkavo ~' 
svedkami. Bol to po všetkých stránkach vý- , r,;l-
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kon, ktorÝ,: ~;ozhodne nie je možné ll).erat.JDe
radlom pro'IÔit~ngj s~: Zaslú~Ja• b~ si 
zaspievať túto úlohu aj u· nás. Co sme pove
dali o HJlssbeckerovej, n~platí v plpej mier_~~_ 
o Dmit:rjjovi; Nechľu.dov.<>JVÍ v wdapí" Geor~ 
Schulzeho, hoci· aj on podal výborný výkon. 
i\1usb:n sa e~tt:. zmieniť a:;poň Q) <lt:• ~11Sto'\Ô1 
\V"olfovi, ktoeyJ ako, S&~čný JUltOOStllt ozaji 
znamenite obstál v úlohe kupca Smeľkova 
po stránke speváckej i hereckej. 

Co povedať o orchestri a ostatných čle
noch operného ensemblu? Dirigent Reinhard 
mal určite nemaiú prácu. Ak však uvážime, 
že na naštudovanie celého orchestrálneho 
partu mal len 19 skúšok, výsledok bol priam 
neuveriteľný. Skutočne sme mali dojem·, že 
sme svedkami vzorného predstavenia nic
ktorej z popredných scén NDR. Vyrovnaný 
orchest?álny zvuk v spojení so sbormi a só
listami vyvolal takú atmosféru, že po prvom 
dejstve sa v hľadisku nikto neodvážil ani 
zatlieskať! i\Ialo to byť znamenie neúspe
chu? Zo začiatku sme nechápali. Ale koniec 
nás poučil: nestačili sme spočítať všetky 
opony a prítomný autor nevychádzal z ďa
kovania. Bol to obrovský úspech a dozaista 
potei.&tefný. Je dobrou predzvesťou ďalších 
predstavení Cikkerovho Vzkriesenia, ktoré v 
novembri zaznie v Halle a v roku 1964 
v berlínskej Státnej opere. 

Málokedy sa stáva, že sme svedkami uve
denia dvoch operných noviniek českoslo
venských skladateľov v zahraničí, a to ešte 
temer súčasne. J e to dôkaz veľkého záujmu 
o našu novú hodobnodramatickú literatúru 
i samotný význam diel, ktoré v poslednom 
čase u nás vznikajú. Po premiére Vzkriese-

nia v Gere sa uskutočnila preniiéra len ne
diivno uveqenej opery Jana F. Fiscqera.Ro- · 
meo, Júlia a tma podľa námetu, rovnomen
nej Otčená~ovej novely. (Fischer je auto
rom opery Zenísi a baletu Eufro~ina.) Fi
scherova, opera zaznela· v Mestskom divadle 
v Plavne, len o niečo menšom, ako je scéna 
v Gere. To, čo sme už povedali o predsta
vení Vzkriesenia, platí v podobn!)j mie~;e ~j 
o predvedení "Romea,". lnte"'dant a re~isér 
tohto divadla Karl Schneider sa tiež sú:;tre
dil na prekreslenie vnútorného, duševného 
sveta hrdinov Fischerovej opery a to sa mu 
skvele podarilo. Jednoducho riešená scéna 
Fritza Wcrnera, ktorej premeny pri otvore
nej opone p~ekrývali svetelné noviny. upú
tavajúce divákovu pozornosť rekapituláciou 
najdôležitejších udalostí poslednej vojny, 
umožnila voľné rozvinutie speváckych i he
reckých výkonov. Chceli by sme sa zmieni( 
najmä o Eddy Schallerovej, nedávnej absol~ 
ventke konzervatória, ktorej podanie titulnej 
roly Ester bolo 'PO všetkých stránkach Wl 
výške. Zatiaľ čo Pavol Eberharda Vogta ne
bol už spevácky ani herecky I)atoľko na výš
ke, dominoval v mužských úlohách predo
všetkým Siegfried Backhaus v úbhe kraj
čírskeho pomocníku Cepka. Aj tu podal or
chester, vedený Walterom Konigom, mimo
riadny výkon. O záujme o Fischerovo dielo 
svedčí aj tá skutočnosť, že intendant musel 
zabezpečiť dve premiéry, aby uspokojil wet
kých záujemcov. Nebol 'a nie je to 
priam symbolický začiatok, svedčiaci o ne
vyčerpateľných tvorivých schopnostiach na
šich bratských národných kultúr? 

Jan Matéjčelc 

_B_e_r l_ín __ s_k_e_s_la_' v_n_o_s_ti _ _ _ ) 
. Navštíviť po Va.,i,'avskej jeseni "Berliner 

F~sttage" z.namená preoricntov.ať celé svoje 
zameranie funkcie poslucháča úplne iným 
smerom. Kým vo Varšave bola mol!:nosť na
hliadnuť do všetkého nového, čo sa z celo
svetového hľadiska robí v súčasnom hudob
nom dianí, zatiaľ sa v Berlíne tradície ne
meckej hudobnej kultúry upreli predovšet
kým na to najlepšie, čo už zakotvilo ako 
s~ly r~p.CJ:toár diva.diel a. koncertných siení. 
2iaľ, z toho po.sledného - totiž z koncertov 
- bolo málo, čo je a j pochopiteľné, pretože 
vo v)·chodnej časti Berlína nie je ešte do
budovaná koncertná si~ú a koncerty sa 
u~oradúvajú v niektorom z početných di
v~ie~ 

Berlin nás privítal v rozbujnenom rúchu 
krásnej sln.ečnej jesene. Akoby počasie chce
lo nahradiť ~vojou priazt'tou zo zameškané
ho leta, ktoré aj tu bolo skúpe - ako ma 
informovali prívetiví Berlínčania, budujúci 
svoje e~ te vždy značne zničené mesto. 

Zúčastnil som sa jednej tretiny Berlín
skych slávností. Ako som už na začiatku 
spomenul, program bol zameraný hlavne 

· na divadlo, o to chudobnejší bol na sym
fon)cké koncerty a komornú hudbu. Neza- . 
budnuteľný dojem zanechalo vo mne vy- . 

Emil Gilels .... 
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stúpenie Leningradského baletného súboru, 
ktorý som m al možnosť vidieť na dvoch 
vystúe_eniach, a to v premiérovom naštuuo
vani Cajkovského baletu Sípková Ruženka, 
Sostakovičovej Leningradskej symfónie (1. 
časť z Leningradskej symfónie je pŕepraco
vaná ako baletná predloha a pôsobí silným 
dojmom), ďalej vo výňatkoch Sedoiovho 
baletu Taras Bulba a Mindasovej Bajadéry. 

Z koncertov, žiaľ, som sa str etol icn s jed
ným vystúpením Ceskej filharmónie. S epo
chá lnym úspechom zahrala V. symfóniu Bo
huslava ;\1artinú, Brittenove Variácie na 
Purcellovu tému a Bral1msovu I. symfóniu. 
Predvedenie nadmieru dokonalé a tým väč
ší úspech u obecenstva vo vypredanom 
Metropol-Theater, ktorý bol korunovaný prí
davkom Dvoľákovho XV. slovanského tan
ca. 

V Deutsche Staatsopcr som videl balet 
Nový Odyseus s hudbou V. Brunsa. Hod
notiac ideu a protivojnový charakter libre
ta, možno povedať, že jeho tvorcovi sa p o
darilo postaviť silné, po dramatickej stránke 
vyhranené dieio. A. Burkat - autor libreta 
- je nadmieru talentovaný umelec, ktorý 
toutó literárnou predlohou uvied 'Jl všefud
ské, i dnes veľmi aktuálne myšlienky. No 
naproti tomu hudba vôbec neumoctluje dej. 
Je po invenčnej stránke slabá a jednotvár
na, neprináša nič nové. Zabieha do eklekticiz
mu a v niek torých momentoch až do banál
ností a lacných efektov. O to lepšie som sa 
pobavil na operete " In Frisco ist der Teufel 
los" od moravského rodáka z Frýdku, skla
dateľa Guida Masantza (od roku 1945 pôso
bí v Nemecku), ktorá mala už niekoľko de
siatok vypredaných predstaverú. 

Nah liadnuc hlbšie do programov Berliner 
Fesllage, zistíme, že klasická dráma tu hola 
zastúpená v nemalej miere. Tie najznámejšie 
hry Shakespeara, Lessinga, Goetheho, Schil
lera. Shawa, Cechova, Brechta a iných sa 
striedali na všetkých berlínskych scénach a 
v najhodnotnejšom predvedeni. Ani opera, 
zastúpená dielami Beethovena, Verdiho, 
Wagnera, Mozarta, Cajkovského, Lortzinga 
a Prokofieva, nezaostávala za činohrou. 

Okrem uvedených predstavení v opere a 
jedného koncertu zúčastnil som sa na dvoch 
schôdzach v Sväze ncmeck)•ch skladateľov 
a hudobných vedcov. Na prvom stretnutí so 
5kladateľom Wolfgangom H ohensee vypočul 
som si niektoré skladby súčasných nemec
kých skladateľov. Klavírny koncert, op. 16 
(z roku 1958) od Giintera Kochana svedčí 

, , ..... Kveta Gandlov á: Stretnutie, 
1 ťempera, 1962. Foto: J. Nový 

o sľubnom vývine tohto 32-ročného sklada
teľa, ktorý sa v tomto diele ešte opie ra · ô 
kompozičné vzory svojho učiteľa Eislera. N o 
po prekonaní obdobia závislosti od učitcfo
vých vzorov si určite nájde osobitnú cestu. 
vývinu a postaví sa do čela mladých ne
meckých skladateľov. Jeho tvorba je už 
dnes bohatá a rozmanitá. Napríklad v pies
ňovej a kantátovej tvorbe dosiahol ocene
nie aj v zahraničí a to na festivaloch mláde
že v Bukurešti a vo Varšave. V komornej 
a symfonickej hudbe v ytvoril už tiež viac 
závažných skladieb. (Husľový koncert, Kla
vírny koncert, Suitu pre klavír, Sonátu pre 
violončelo a. klavír atď.) 

Od Hansa E.islera som s~ vypočul pre
hrávku suity, "Winterschlacl)t" pre orches
ter s recitáciou. J e to1 skll!dba romantizu· 
júca, vytvorená však-s veľkým pochopením 
pre závislq~ť od textovej pr~dlohy a s pev
ným programovým. zamcrarúm. 

Za prllomnosti skíadateľa yv. Hohensee 
bola predvedená na)lrávka jeho suity z roz
právkového baletu. , .Drossclbart" a Komor
ná symfónia. č. 3 podľa novely W. Borscher; 
ta ",BiU Broek" . Symfónia je veľmi výrazná 
skladba a svedčí o tom, že H ohensee už na
šiel svojskú hudobnú reč a stane sa jedným 
z vedúcich skladateľov v Nemecku .. Má už 
rozsiahlu tvorbu: Tri symfónie, sláčikové 
kvarteto, Aforizmy pre 4 dychové nástŕoje, 
sonátu pre klavír a množstvo filmovej a 
scénickej hudby. 

Druhé stretnutie s nemeckými priateľmi 
za spoluúčasti dvoch sovietskych skladate
ľov som mal na sekretariáte, kde sa. '\'oko
valo o všeobecných otázkach organizačného 
rázu. Išlo. nám predo.yšetkým o to, ako or
ganizačne zvládnuť zlepšenie vzájomných 
vzťahov medzi našími svtizmi. Z m ojej stra
ny som navrhol hlavne výmenné koncerty 
zo súčasnej tvorby našich i nemeckých skla~ 
dnteľov, čo je dôležité z hľadiska vzájom
ného poznania. Je pravda, že na jednom 
stretnutí sa táto závažná otázka nedá vyrie
;,j ť, no nazdám sa, že zo str.any kompetent
ných činiteľov malo by sa prikročiť k vy
hranenejšiemu zvládnutiu organizačných 
vlastností tohto problému, ako spoznávať 
zahraničnú tvorbu nielen z nahrávok, ale aj' 
zo živej reprodukcie. 

Po piatich dňoch pobytu v Berlíne som sa 
musel predčasne rozlúčiť so všetkým, čo 
vo mne za taký krátky čas zanechalo trvalé 
spomienky. Dúfajme, že sa čoskoro opäť 
stretneme s nemeckými priateľmi u nás. a 
naša, ako aj ich tvorba, zaznie na kon
certných pódiách v oboch našich kraj inách. 

Ján Zimmer 
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DR. OTAKAR TRHLlK NOvYM Sf:FOM 
SOHR 

Začiatkom októbra nastúpil na miesto ve
dúceho umeleckých telies a šéfdirigenta Sym
fonického orchestra bratislavského rozhiasu 
dr. Otakar Trhli k. 

Trhlík je absolventom pražského konzerva
tória a majstrovskej dirigentskej školy Vác· 
lava Talicha. Po absolutóriu pôsobil ako Ta
liehov asistent v Ceskom komornom orches

_tri, v_rokoch 1948-52 pôsobil v Státnej ope
re v Ostrave, v rokoch 1952-56 dirigoval 
Symfonický orchester brnenského rozhlasu a 
1956-62 bol prvým dirigentom Státnej fil
harmónie v Brne. 

Okrem početných domácich umeleckých 
úspechov dosiahol Trhlík veľké úspechy aj 
v zahraničí, o čom svedčí aj početné hosťo
vanie v zahraničných symfonických telesách. 
Dirigoval v NDR (vyše pätnásťkrát), v Poľ
sku, Maďarsku, Rumunsku, Francúzsku, 
NSR, Svajčiarsku. 

Počas svojej dirigentskej činnosti uviedol 
viac významných československých premiér. 
Spomeiíme aspoľí čs. premiéru Prokofievovho 
oratória Na stráži mieru, ako prvý český 
dirigent dirigoval Prokofievovu VI. symfó
niu, v Ostrave uviedol premiéru Kubínovej 
opery Naši furianti atď. Zo slovenskej tvor
by dirigoval Moyzesovu VII. symfóniu, Ju
rovského scherzo Radostné súťaženie a Ko
nnkovu Slávnostnú predohru. 

Svoju ume;eckú prácu v SOBRu začal no
vou nahrávkou Smetanovej Mej vlasti. 

M. J. t 
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ČO Ml DALI CHOPINOVE DNI . .~ 

v Mcir. Lázňach 
•••••••••• ••••• •• 
Keď som sa koncom tohoročných letn)·ch 

prázdnin po tretí raz vrátil zo slávnostných 
dní Fryderyka Chopina v Mariánskych Láz
ňach na Slovensko, urobil som si doma bi
lanciu týchto troch veľmi zaujímavých po
bytov v chýrnych českých kúpeľoch. Nevy
stupoval som tam v rovnakej úlohe; v Cho
pinovom roku 1960 ako člen :erípravného 
výboru Chopinových osláv v CSSR viac
menej ako pozorovateľ a novozvolený čest
ný,_ člen Spoločnosti FCH, v lete 1961 ako 
sólista (na koncerte slovensk)'ch umelcov: 
Masariková-Berky-Macudziúski) v slávnost
nom .. týždni Chopinových koncertov a toho 
~p~u~v lete ako porotca prvej českoslovf'n
skej_ súťaže v interpretácii klavírneho diela 
veľkého poľského génia (·podobné súťaže 
budú odteraz každoročne). 

Pri súbornej úvahe o svojom celkovom 
obohatení týmito tromi návštevami zatrie
dil by som najlepšie svoje dojmy do nie
koľko rôznych kategórií, a to: výiučne ume
lecké zážitky, stretnutia s významnými o
sobnosťami hudobného sveta, nové skúse
nosti, získané v diskusiách· a besedách na 
pôde Chopinových osláv, plodný zdroj in
špirácií k vlastnej tvorivej činnosti a koneč
ne živé rozprúdenie rýdzo romantickej in
terpretácie v seminároch klavírnej triedy 
VSMU a v pedagogickej práci vôbec. 

Medzi veľkými umeleckými zážitkami 
chcem na prvom mieste vyzdvihnúť jedineč
ne dokonalú a verne realistickú interpretá
ciu Chopinovho Klavírneho koncertu e mol 
v podaní prof. Jana Ekiera spolu s Mest
ským symfonickým orchestrom pod taktov
kou Jaroslava Soukupa, ďalej Barbaru Hesse
Bukowskú najmä vo Veľkej poionéze, op. 
22. na záverečnom kocerte lanského festiva
lu za dirigovania šéfa MSO Miroslava Ber
vida a z tohoročných dojmov azda len po
sledné číslo klavírneho recitalu Siegfricda 
Stockigta z NDR, brilantne podané Scherzo 
E dur a výkon nášho pražského chopinistu 
Václava Zeleného v druhom kole súťaže a 
na verejnom koncerte víťazov tejto prvej 
klavírnej súťaže v interpretácii die[a Fr. 
Chopina v CSSR. Tento absolvent AMU z 
triedy prof. Ilony Stepánkovej-Kurzovcj ne
postúpil na medzinárodnej súťaži vo Varša
ve 1960 do druhého kola a umiestnil• sa v 
celkovom poradí. iba ako ' dvadsiaty, no. mi
nulý rok na svojóm samos\atnôm recifule v 

" l 

rámci qtopinových dní bol po získaných 
skúsenostiach 'z Varšavy o celú triedu lepší 
a na' terajšej súťaži v auguste 1962 podal 
taký istý , ušľachtilý · a rýdzo chopinovský 
výkon, ~e si jednohlasne odniesol prvú ce
nu a k tomu ešte osobitný prezent poľského 
veľvyslanectva: kompletnú nahrávku Chopí
nových klavírnych skladieb poľ5kými pia
nistami svetových mien. 

Osobné stretnutie s prof. Janom Hofman
ilom z Krakova, s Krystynou Kobylaúskou 
(autorkou reprezentatívnej dokumentárnej 
publikácie "Chopin vo vlasti") alebo s man
želmi Ekierovými z Varšavy a v tomto ro
ku s prof. Jerzym Zurawlewom zostanú mi 
nezabudnuteľné a mimoriadne obohatili 
moje krásne spomienky na pobyty v Mar. 
Lázňach. Jan Ekier v iedol v roku 1960 
druhú besedu o interpretácii Chopinových 
skladieb ako hlavný redaktor nového kri
tického vydania súborného diela Fryderyka 
Chopina (takzvané "Wydanie narodo,ve"}'·a 
predniesol veľmi zaujímavé podrobnosti o 
štúdiu jednotlivých prameňov pre text tohto 
vydania a o neuveriteľne dôkladnej prípra
ve materiálu. V 22 zväzkoch budú v sérii 
A diela vydané za Chopinovho života a v 
sérii B skladby vydané po jeho smrti. "Wy
danie narodowe" sa plánuje na 8 rokov, pr
vý zväzok , ( 4 bala dy) je temer pripravený 
na vydanie. Skladby sa prebádajú na pod
klade temer 75 textových prameľíov: ruko
pisy alebo ich fotokópie, prvé opisy nemec
ké, francúzske a anglické vydania za života 
skladateľa a potom obrovské množstvo 
ďalších vydaní za nasledujúcich 110 rok'~v. 
Táto nová edícia bude dôstojným pomníkom 
lásky dnešnej generácie poľských umelcov 
k národnému géniu a osvieti mnohé ešte do
dnes sporné otázky v Chopinovej tvorbe. Ne
smierne oddanými pomocníkmi v tejto ú
mornej práci sú manželka i sestra prof. Ekie
ra, ktoré názornými výkresmi na obrov
ských formátoch zachytia všetky detaily 
redakčného bádania pre porovnanie a pres
nú evidenciu celého materiáiu. Tohoročná 
vymena názorov s prof. Zurawlewom a naj
mä jeho estetické výklady a umelecké spo
mienky prednesené počas zasadnutí poroty 
zanechali v nás hlbokú úctu k tomuto sta
rému pedagógovi a nadovšetko povolanému 
znalcovi Chopinovho štýlu. 

Láska k osobnosti Fryderyka Chopina bo
la u všetkých návštevníkov Slávnostných 
dní zmnohonásobená odbornými prednái<ka
mi, premietaním filmov a_,diskusiami o Cho
pinových stykoch s umelcami jeho doby a 
so zy;lá~tnyi!L z~~cfom Dl\ jeho osobné . stret
nutie;. korešpond!)l!ciu alebo iné spojenie s 

českými skladateľmi minulého storočia. V 
budúcom roku bud~rnám takto oveľa bližšie 
napríklad 200. výročie narodenia V. J írov
ca a plánované koncerty na tému "Chopin .a 
J. L. Dusík", "Chopin a· Slavík" alebo "Cho
pin a Hummel" budú iste praktickým do
plnením doterajších p rednášok a bádaní o
kolo pobytu poľského majstra v severných 
Cechách. 

Skvelým organizátorom a úprimným pria· 
teľ om v radoch Spoločnosti Fryderyka Cho
pina a iniciatívnemu Kultúrnemu a spolo
čenskému stredisku v Mar. Lázňach treba 
vysloviť úprimnú vďaku i obdiv za krásne 

· organizované Chopinove dni. 
Rudolf Macudziríski 

l Za štefanom Tóthom l 
10. októbra 1962 sme s hlbokým zármut

kom prijali zprávu o tragickom úmrtí po
predného slovenského tanečného t eoretika a 
folkloris tu Stefana Tótha. Odišiel človek, 
ktorý bol pre nás stelesnením nového for
mujúceho sa vedeckého odboru, pracovných 
metód, ktoré ukazovali .no:vé cesty, n ové ob
zory, ktorých plný význam pochopí len bu
dúcnosť. 

Stefan Tóth sa narodil 30. 4. 1923 v Dol
nej Strehovej; študoval na Učiteľskom ústa
ve v Jászberénye a roku 1949 absolvoval 
tanec na pražskom konzervatóriu. Popri svo
jej práci ako sólový tanečník v divad le, 
stál pri kolíske SĽUK-u, kde ako vedúci 
tanečného súboru a choreograf súboru po
stavil prvý program . Postupne sa začal ve
novať vždy intenzívnejšie tanečno-pedago· 
gickej práci ; v SĽUK-u ako vedúci pedagóg 
a jednak ako prednášateľ na Vysokej škole 
múzických umení v Bratislave. Tu pôsobil 
11 rokov pri výchove tanečných pedagógov, 
choreografov a tanečných teoretikov. Stefan 
Tóth bol však aj zvlä;tnym, tvorivým, hl
bavým typom človeka, systematikom, ktorý 
vedľa otázok zameraných priamo n a riešenie 
aktuálnych potrieb praxe videl tanečnú 
problematiku aj v širšom kontexte so zá
kladnými teoretickými otázkami. Tento jeho 
kontemplatívny analytický prístup ho viedol 
k sústredeniu sa na dôležité metodické otáz
ky choreológie. Z tohto úsilia rezumovala 
prvá práca Stefana Tó tha, Tanečné písmo 
(Bratislav.a, Slovenská akadémia vied a 
umení, 1952), v ktorej vytvoril neopyčajne 
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precízne, pritom názorné a jednoduché gra
fické tanečné písmo. Tóth vyšiel z kinetickej 
analýzy klasického tanca, rešpektoval však 
aj pohybove voľneHie a bohatšie formy ľu
dového tanca - objektívnou bázou sa mu 
však stala d ynamická anatómia a fyziológia. 
Kinetografické problémy zostali jeho ústred
nou pracovnou ohiasfou, aj keď sa stal pra
covníkom Ústavu hudobnej vedy SAV. Stal 
sa dôverným znalcom všetkých druhov zá
znamu tanečného pohybu, či už slovného 
alebo grafického (najmä dnes v svetovej 
choreológii prevažujúceho systému R. La
bana). Tejto problematike venoval štúdie: 
"Kinetografia" (Ľudová tvorivosť, roč. 10, · 
1960), a " Dve tanečné písma" - porovná
vacia " túdia (Hudobnovedné štúdie, zv. 5, 
1961, SA V, Bratislava, str. 92-130). V dru
hej, okrem ďalšej detailizácie svojho písma 
porovnáva ho s Lahanovým tanečným pís
mom a na základe kinetického rozboru 
i synoptických zápiso.v pozícií i pohybov 
ukazuje na prednosti svojej fixačnej metódy 
v jej jednoznačnosti, zápisovej rýchlosti a 
väčšej presnosti voči Labanovmu systému. 
Tóthov systém je oproti Labanovmu temer 
rýchlopisom, pričom používa asi len 1/10 
znakov. Jeho pozornosť po príchode do Ústa
vu hudobnej vedy SA V (roku 1955) sa sú
stredila na výskum siovenských ľudových 
tancov. Tóth si bol vedomý, že tak alm bez 
prehľadného grafického zápisu tanca nie je 
možné ho analyzovať a vedecky vyhodno
covať, tak jediným spoľahlivým dokumen
tom o tanci je presný synchronný zvukový 
film. Technickému zvládnutiu filmo;vej do
kumentácie tancov venoval celú svoju ener
giu. Za obdobie 6 rokov sústredil v. etno
muzikologickom oddelení ústavu v iac ako 
30 000 metrov tanečných fiLmov, z ktorých 
temer 10 000 metrov sám nafilmoval v te
réne. Vedel, že bez zvuku - hudobného 
ry tmu, nemožno už nikdy rekonštruovať 
n správne pochopiť ry tmus ta n' c a. Z toho 
dôvodu sa zaslúžil aj o intenzívnejšiu do
kumentáciu slovenskej ensemblovej inštru
mentálnej hudby. Na uvedenýc!; filmoch 
zachy til 400 tancov v celom ich priebehu 
a trvaní v ľahko transkrihovateľnej forme. 
V oblasti slovenského ľudového tanca bola 
výsledkom jeho prvého systematického 
bádania štúdia "Pohybové skupiny sioven
ského ľudového t anca" (Hudobnovedné štú
die zv. 3 ., 1959, str. 43-118), v ktorej roz
vádza kinetické klasifikačné kritériá a cha
rakterizuje 10 pohybových skupín. Prvú 
zhustenú syntézu o slovenskom ľudovom 
tanci podal vo svojom príspevku pre Cs. 
vlastivedu "Slovenský ľudový tanec" (v tla-
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či) , v ktorom podal charakteristiku a analý-,. 
zn našich hlavných tanečných typq;y. V iítá-. 
diu rozpracovanosti zosta1a rozsiahleišia 
práca o tanečnej. kuitúre Horehronia, a ::ite
fan Tóth začal pracovať na Systematickom 
motivickom katalógu slovenských ľudových 
tancov na kinetickej štrukturálnej analýze, 
univerzálnej kinetickej terminológii (práca, 
ktorá vznikla na základe dohody choreoló
gov východoeurópskych štátov). Strata je o 
to bolestnejšia, že mnohé z jeho metodic
kých priekopníckych projektov zostali nedo
končené, že plody svojich dlhoročných, na
máhav),ch, systematických dokumentačných 
prác nestačil už sám zožať. Predsa však jeho 
práca akokoľvek nešťastne prervaná v pl
nom tyorčom rozlete, vytvori;a pevné meto
dické základy pre našu choreológiu; sám 
vychoval mnohých tanečných pedagógov 
(na VSMU viedol dipl9mové práce asi 10 
poslucháčom), pracoval s kolektívom taneč
ných teoreti.kov v rôznych vedeckých a 
osvetových inštitúciách. 

Spomienka na to, čo všetko vykonal Ste
fan Tóth pri budovaní sys tematickej etno
choreológie hy predsa zostala neúplná, ak 
by sme sa nedotkli aj jeho osobnosti, ktorá 
prepožičala všetkým jeho prácam !.uidum 
jeho osobného prejavu. Všetkým, ktorí ma
li . možnosť osobného styku s ním, natrvalo 
utkvie v pamäti jeho zvláštny jemný hu
mor a povzbudivý optimizmus, nadmierua 
skromnosť a nenáročnosť, pritom 'I)'Soká 
náročnosť voči svojej práci a neúnavná za
interesovanosť na všetkých otázkach súčas
ného umenia. Tým, ktorí mali šťastie stáť 
blízko neho, sledovať jeho obetavú borbu 
s~ životom a pracovnými problémami, ne
vymizne z pamäti ako dobrý človek a pria
teľ, druhí budú čerpať poučenie z myšlienok; 
uložených v jeho prácach, bude im vzorom 
ako koncíznosť a hlbokú znalosť tanečných 
problémov spojiť s tvorivo u vedeckou in
venčnosťou. Oshár Elschek 

•••••••••••••••••••• 
Nie je tomu dávno, čo v knižnici Manuel

la de Fallu našli rukopis jeho opery f\tlan
tída a už aj sa našla ďalšia kompletná par~ 
titúra opery E l fuego fatuo, komponovaná 
v . rokoch 1915-1920 na libreto Martineza 
Sierra, o ktorej sa predpokladalo, že ju au~ 
tor zničil. 

K 10. výročiu založeni!! London Symplw 
ny Orchestra pripravuje Zoltán Kodály ~ové 
symfonické dieio. Súčasne pracuje na Kon-
certe pre husle a orchester, ktorý venujp vy_- • 
nikajúcemu huslistovi Yehudi Menuh:iíloVl. ' 

.. 
l 

• l 

NOVA HUDBA pri občianslcych príle~itostiach 
-----~-------~------

, Ako každá slávf!OStná príležitosť, ani ob
čianshe príležitosti v svojom intímnom i ofi
ciálnom vyznení sa neobídu bez priliehavej 
hudby. Hudba vytvára týmto príležitostiam 
spolu s inými zložkami vhodný rámec, pôso
biaci na prítomných pov:::nášajúcim spôso
bom. Je nám všet/,ým známe, že naše ob· 
čiansl>.e príležitosti už nie sú obradom, htorý 
by mal niečo spoločné s bývalými cirkev
nými obradmi, ktoré sa cirhev usilovala 
idealizovať hudbou a oliázalostoa. Nová 
hudba musí dýchať súčasnosťou, prihovrírať 
sa občanom reálnou, zro::;umitelnou rečou. 

Naši sldadatelia pochopili tieto potreby 
a rulw v ruhe s inými umeleckými ·odbor
mi vytvorili priliehavé sldadby. Forma a 
umelec/iá náročnosť týchto skladieb je, prav
da, podmienená možrwst'ami, laoré poshy
"tuju účinkujúci umelci, prípadne nástroje, 
•/ttoré sú v obradných sieňach h dispo::;icii. 
Z účinhujúcich to bývajú sólisti - speváci, 
niel>edy /,varteto .alebo i spevokol. V ieme 
dobre, že sú to . obyčajne amatéri, ktorých 
umelecké schopnosti nie sú vždy na žela
teľnej výš/re a oni radi spievajú shladby, 
ktoré majú nacvičené z ldasichei, romantic
kej, slovom staršej literatúry. Súčamá t••or
ba sa menej vyshytuje v ich repertoári. Co 
sa tý/ro nástrojovej ·hudby, bývajú to oby
čajne huslisti alebo iné sólové nástroje. Má
lokde sa nájde organ, hlavír alebo iný hu
dobný nástroj. U mladých · Často prídu za
hrať alebo zaspievať členovia sítboru ľudo
vej ume/.echej tvorivosti, v htorých naprí
hlad mladomanželia v s1>ojom závode pôso
bili. Tieto súbory bývajú .rôzneho zloženia 
a · skladby si obyčajne sami upravujú. 

Z tvorby, ktorá doteraz 11znikla, nie je 
toho mnoho. Je to tým, že konkrétne sa na 
sJtlac;4ztelov neobra9ajú národné ••ýbor~J, ich 
zamestnanci alebo iné inštitúcie, laoré by ·to 
mali mať na starosti. Pokiaľ v ieme, sú to 
len všeobecné požiadavhy: potrebovali by 
sme napr. pochody svadobné, smtítočné, na
príklad pre dyc'hovlty alebo iné ná.~troje, 
piesne 1> zápisu narodených. Požiadavky by 
mali byť lwnkrétnejšie. 

Naprieh týmto okolnostiam naši autori 
už vytvorili, samozrejm_e, popri _inej tvqrbe, 
viacero sldadieb. 

V prvom rade sme predpokladali, že bude 
·potrebná sborová tvorba na súčasné te:-cty, 
ktorá vyjadrí nové vzťahy ľudi, rodičov, 

=lívodov, príbuzných Tt tým, htorých sa pr~
ležitosť tý/ro. Je to sbornílt Osvetového ústa
vu so sborovými shlarlbami. K zápisu no
vúch občanov sú tam dva sbory, a to Michal 
Vilec: Malému obéianhoví, B . .Urbanec: Pie
seň dieťathu. h sobáliu 7,. Mihuln: Dnes, -a 
Prípitok, J. Letňan: Daj ·ma, mamka, k po
hrebu Valašťan: Posledná láslw, Letrum: 
Súdruha kladú do hrobu. Sú to všetho mie
šané sbory, nielaoré ľahšie, niektoré ťažšie, 
prístupné našim spevoholom. 

Dalšou publiliáciou, ktor"u tiež ~ydal Osve
tový ústav, je Sborník sltladieb k občian
skym príležitostiam, v Tttorom sú shladby 
ltlasicltých sldadateľov i súčasných zahra
ničných. Je v ňom 9 sldadieb k zápisu na
rodených, 6 skladieb svadobných, 9 pohreb
ných. Sú to ľahko upravené shladby pre 
miešané, ženské i mužshé sbory. Osvetový 
ústav ďalej vydal sborníh skladieb pre dy· 
chovlm (asi 20) od našich autorov Prášila, 
Sandrilro, Pádivélw, Bartoviča i zahranič
ných autorov. Všetlw smútočné pochody. 
,Dalšie shladby napísali Elbert, Cón a iní. 

Tento neúplný výpočet predstavuje tvor
bu za posledné dva roky. Treba poznamenať, 
že by bola oveľa bohatšia, keby shladateli!l 
mali ·1. dispozícii dostatok te:r;tových pred
lôh, vhodných na zhudobnenie. 

. Je na našich zainteresovaných inštitúciách, 
národných výboroch, Z[( ROH, aby poža
dovali lwnhrétnym spôsobom a lwnhrétne 
skladby i na občianslre príležitosti. N aii 
shladatelia, aho haždý občan nášho štátu, 
sú plne zaujatí na svojich pracovishách i 
tvorbou pre najrôznejšie politické a hultúr
ne príležitosti, laoré sú v o v lastnom =mysle 
slova spoločenskou objednávht;JU. Okrem to
ho, samo:::rejme, tvoria i bez spoločenskej 
objednávlty. z vnútorného nutkania vo v.~et
hých potrebných žánroch. Podnety prichá
dzajúce na skladby pre občianshe príleži
tosti iste podnietia ďaWu tvorbu, a tah 
sa naše občianslte príležitosti staTJ.Ú socialis
tickými nielen formou, ale aj estetickým 
prežitím u tých, kto11ích sa týkajú. 

J. Letiian 

••• 
Sergej Lifar znovu prevzal vedenie ha

letu parížskej opery. Od jeho .nástupu ·sa 
očakáva návrat dávnej slávy ·francúzskeho 
haletn6ho umenia. 
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Dejiny hudby v obrazoch : )~ '.t, 
r. 

Musikgeschichte in BiMern. Band I_I. Musik 
des Alterums. Lieferung 1 Hans H1ckmann: 
Ägypten. 

Deutscher Verlag fiir Musik Leipzig 1962 

Hudobná historiografia pomerne vefmi 
skoro spoznala hodnotu obrazových prame· 
ňov, zobrazujúcich hudobné námety, pre 
výskum dejín hudby. Quido Adler v prvom 
modernom koncepte predmetu, metódy a 
cieľov hudobnej vedy s tanovuje hudobnej 
ikonografii pevné miesto medzi pomocnými 
vedami hudobnej historiografie. Ikonogra
fický materiál má však nielen pramennú a 
dokumentárnm, ale aj náukovú hodnotu, 
pretože pomáha tým, čo študujú d~ji~y hud
by približiť si charakter hudby, JeJ pesto
vaniu, šírenia (písmo), inštrumentára atď. v 
príslušnom obdobi. 

V roku 1929 vyšli Dejiny hudby v obra
zoch ktoré v lipskom vydavateľstve Breit
kopf' a Härtel vydal v spolupráci so štábom 
špecialistov nemecký bibliograf Georg Kins
ky. Táto práca bola nadlho základnou iko- · 
nograiickou pomôckou pri štúdiu dejín hud
by a vykonala nesmierne vcf a pre hlbšie 
pochopenie hudby minulých epoch (okrem 
nemeckej verzie vyšli aj dve vydania an
glického znenia). Dnes, pravda, je "Kinsky" 
dávno antikvárnou raritou, nehovoriac o 
tom, že prudký rozmach historického i iko
nografického bádania a rastúce nároky zá
ujemcov o dejiny hudby si vyžiadali nové, 
požiadavkám dnešných čias zodpovedajúce 
sprístupnenie obrazového materiálu k deji
nám hudby. Potreba vydať tento materiál 
na úrovni v súčasnosti zverejňovaných lexi
kálnych a súpisových prác základného vý
znamu (napr. encyklopédia Musik in Ge
&chichte und Gegenwart a generálny súpis 
p ramet1ov Répertoi re internationale des sour
ces musicales) v iedla vydavateľstvo Deut
scher Verlag fiir Musik k začatiu série De
jiny hudby v obrazoch, ktorá nemá obdo
iby vo vydavateľskej činnosti v oblasti hud
by. Editormi novej série sú dvaja z najpo
prednejších nemeckých muzikológov,. doyen 
nemeckej hudobnej vedy prof. dr. Max 
Schneider a lipský ordinarius prof. dr. Hei
rich Besseler. Redaktorom je mladý muziko
lóg dr. Werner Bachmann. Projekt Dejín 
hudby v príkladoch je rozvrhnutý na šty
ri skupiny, každá so šiestim i zväzkami. Pr
vá skupina (Band) bola zverená známemu 
etnomuzikológovi Belgičanovi Puulovi Col
laerovi, ktorý spresnil koncepciu jednotli-
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vých zväzkov, určených orientálnXíu a ru
dovým kultúram. Už dóes možilo súdit 
že zväzky tejto skupiny ·prinesú prevažn~ 
celkom neznámy a objavný materiál. Druhá 
skupina, venovaná starovekej hudbe, je čo 
do edičnej prípravy najďalej. Prvý zo šies
tich zväzkov, pripravený hamburským do
centom dr. Hickmannom, najväčšou autori
tou v hudobnej egyptológii, už vyšiel. Tretiu 
skupinu budú tvoriť zväzky venované stre
dovekej hudbe, kým v štvrtej budú obráz
kové dokumenty o novovekej hudobnej kul
túre (časová hranica, po ktorú Dejiny v 
obrazoch pôjdu, nebola predbežne definitív
ne stanovená). Oproti doteraj ším ikonogra
fickým publikáciám sa koncepcia nových 
Dejín' )hudby v obrazoch líši nielen svojím 
rozsahom , ale aj náplr'íou. Spája sa tu aspekt 
heuristický s historicko-sociologickým. Jed
notlivé zväzky nemajú len zachytiť priame 
hudobné pramene, ale predovšetkým ukázať 
formy pestovania hudby, akú úlohu hrala 
hudba v živote spoločnosti. 

Hickmannov zväzok, venovaný hudobnej 
kultúre starého Egypta, je skvelým začiat
kom nových Dejín hudby v obrazoch. Už 
samotná úprava tohto zväzku svedčí o mi
moriadne starostlivej príprave spomínanej e
dície.Vhodne volený veľký formát, kvalitn)• 
kriedový papier a vynikajúca reprodukcia 
fotografických predlôh dávajú vyniknúť 151 
unikátnym zväčša celostránkovým obrazo
vým dokumentom, ktoré ilustrujú vývoj 
egyptskej kultúry od najstarších čias po 
dobu rímsku. Každý obrázok je veľmi po
drobne komentovaný, takže čitateľ získa z 
textu dôkladný prehľad o dejinách staro
egyptskej hudby. Celý materiál môže kom
pletne zhodnotiť iba špecialista-egyptológ, 
no .aj neodborník čoskoro zistí, aký neúpiný 
obraz nám o egyptskej hudbe podávali prí
ručky dejín hudby. Hickmannom sústrede
né (a z veľkej časti priamo obj avené) do
kumenty - nástenné maľby, reliéfy, plas
tiky, nástroje, maľby na sarkofágoch a pod. 
svedčia o veľkej rozm anitosti egyptského 
muzicírovania, o bohatstve nástrojov a vý
znamnom zástoji hudby a tanca v živote 
egyptskej spoločnosti. Pri väčšine I'eprodu
kovaných prameňov však zaujme aj výluč
ne výtvarná krása egyptských predlôh. 

V prílohách prináša tento zväzok mapku 
Egypta, transkripciu jednej zo skladieb no
tovaných egyptskou notáciou, reprodukova
nou v knihe, ako aj podrobný chronologický 
prehľad vývoja egyptskej hudobnej kultúry. 

l .. 
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I keď, prirodzent>, . zväzok venovaný e
gyptskej hudbe nie je azda natoľko príťaž
livý ako ďalšie, najmä novoveku venované 
zväzky, predsa treba už dnes konštatovať, 
že lipské Deji_ny hudby v obrazoch si zaslu
hujú pozornosť každého •milovníka hudby. 
Zvlášť treba na ne upozorniť knižnice kul
túrnych osvetových inštitúcii a najmä kniž
nice hudobných škôl všetkých stupňov, na
koľko ide aj o pedagogickú pomôcku ver
kej ceny. Vďaka tomu, že obrazový materiál 

P~EMYSL PRAŽÁK: 

i sprievodné texty k, jednotliv)·m zväzkom 
pripravujú najlepší Špecialisti takrečno z ce
lého sveta, vznikne nový typ dejín hudby, 
neobyčajne vhodný pce v.ýučbu vývoja hud
by zodpovedajúcu najvyšším nárokom. · 

Vydavateľstvu Deutscher Verlag fiir Mu
sik v Lipsku treba blahopriať k neobyčajne 
šťastnej iniciatíve a súčasne mu zaželať, aby 
mohlo čo najv iac urýchliť vydanie ďalších 
zväzkov. l9 

Osobnosti 'českej hudby l. 
Státne hudobné vydavatelstvo, Bratis; 
[ava 1961, 388 strán s obrazovými· prí
lohami, v iazané Kčs 31,20 

Súčasnému stavu knih o dejinách českej 
hudby sna:fJ sa odpomôcť tá to práca, k torá 
nechce byť systematickým vedeckým dielom, 
ale obsažnou informatívnou príručkou. J ej 
cieľom je predovšetkým popularizáciu, prav
da, na vysokej úrovni a s najvážnejšími 
úmyslami. Tieto kvality zaručuje už osob
nosť pisateľa, ktorý je známy ako seriózny 
a zodpovedný pracovník s veľkými skúse
nosťami. Knihu z českého rukopisu preložili 
Emília Nemsilová a Naďa Fiildváriová. 
Informatívny predslov napísal dr. Zdenko 
Nováček. 

Autor ju chápe ako súhrn malých, ale 
výstižných monografií o hlavných predsta
viteľoch českej hudby od dôb renesancie a 
baroka cez klasicizmus a romantizmus až 
do nedávnych čias. Menovite siaha obsah 
tohto prvého dielu od Krištofa Haranta 
z Polžíc a Adama Michnu z Otrokovíc po 
Leoša Janáč.ka a Josefa Bohuslava Foerslra. 
Postoj, ktorý vychádza z presvedčenia, že 
osobnosti robia dejiny, a nie naopak, že z 
dejinných podmienok rastú osobnosti, sa 
uplatnil už neraz najmä v literárnej histórii, 
napr. vo Francúzsku v minulom storočí. J e 
to opačný postup ako ten, ktorý volil prof. 
Igor Belza vo svojej obsiahlej knihe "Ceská 
klasická hudba", vydanej v českej verzii tiež 
v minulom roku. (V sovietskom origináli 
"Očerki razvitia češskoj muzykalnoj kiassi
ky", Muzgiz 1951.) Dozaista aj v knihe Pfe-

mysla Pražáka je veľ a úda jov a charakte
ristík doby a hospodárskych i politických 
pomerov, no sú obsiahnuté v kapitolách o 
jednotlivých tvorcoch, takže ich syntézu si 
musí urobiť sám čitateľ. Portr·éty tvorivých 
umelcov sú celkove vydarené, aj ich výber 
je veľmi správny . .\ložno sa už teraz tešiť 

na dr uhý zväzok, ktorý bude obsahovať no
vých skladateľov a v)·konn)·ch umelcov od 
Vítezslava Nováka a J osefa Suka až po 
súčasnosť. 

J ednotlivé kapitoly sú bohato dolmmento
vané citátmi z korešpondencie a spomit>n
kami pamätníkov, ďalej kritikami a časo
piseckými zprávami. Pre širokú obec čita
teľov, ktorým je kniha určená, je to určite 

poučné a presvedčivé. Sloh knihy je živý a 
pútav~·, nezaťažený zbytočnou odbornosťou, 

takže sa dobre číta a čitateľa skutočne zauj
me. Niet pochýb, že práca splni a j na Slo
vensku svoje poslanie - popularizovaf ži
vot a dielo hlavných majstrov staršej čes

kej hudby. Tomu m ajú slúžiť aj obrazové 
prílohy, z ktorých faksimilie autografov 
niektoré portréty trpia tým, že boli pre
fotografované, a preto nie sú dosť ostré. 
(Portrét B. M. Cernohorského je nehistoric
kou fanttlziou np uburského maliara H . Boh
mana, od ktorého ho nekriticky prevzali aj 
iní bádatelia.) Tiež v slovenskom texte sa 
nájdu menšie nepresnosti prekladu alebo 
drobné tlačové nedopatrenia. I napriek to
mu však možno knihu odporúčať ako vhod
nú príručku i učebnicu všetk~·m z{mjemcom 
o dejiny českej hudby. 

Josef Plavec 
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J. S. BACH: T e.ŕnperovaný klavír .. 
Johann Sebastian Bach : Das wolhtempe
rierte Clavier. Pa/;.simile-Reihe Bachschen 
Werke. Deutscher Verlag {ilr Musi/;. 1962. 

· Je málo diel v hudobnej literatúre, ktoré 
majú taký kľúčový vý,znam ako Bachov 
l'emperovaný klavír, tento "Starý zákon 
klavírnej hry". Dve zbierky dvadsiatich šty
roch prelúdií a fúg vo všetkých stupniciach 
neboli len demonštráciou nových možnosti 
klavírnej hry vďaka vVerckmeistrovmu ob
javu temperovaného lad11nia, ale predovšet
kým umeleckým činom par excellence. Pre
to treba vrele uvítať rozhodnutie Bachovho 

SKLADATEĽSKÁ. A HUDOBNOVEDEC-
1<A SEKCIA Sväzu slovenských skladateľov 
usporiadala prednášku na tému "Nové cesty 
k akusticky určenej zvukovej predstave", 
. ktorú predniesol vedúci Stúdia e.xperimen
_tálnej hudby poľského rozhlasu vo Varšave 
prof. Józef Patkowski. 

••• 
15. októbra 1962 zašadal rozšírený Výbor 

Sväzu slovenských skladateľov, ktorý pre
rokoval ~tranicky dokument "0 výhľadoch 
ďaišieho rozvoja našej socialistickej spoloč
_nosti". Úvod do diskusie predniesol pra
_covnik IV. oddelenia Ladislav Soltýs. O de
sať dní neskôr sa zišlo r ozšírené predsedníc
tvo Sväzu slovenských skladateľov, aby od
súdilo americkú agresiu proti slobodnej a 
mierumilovnej Kube a schválilo rezolúciu, 
ktorá bola výsledkom tohto zasadnutia. 

••• 
ZAHRANICNl HOSTIA VO SVA.ZE SLO

\TENSK'?CH SKLADATEĽOV. Na svojej 
ceste do Zenevy sa na j eden deň zastavil 
v Bratislave predseda Sväzu poľských sk la
dateľov Stefan Sledžinski. Další hosť prišiel 
tiež z Poľska. Dr. Florian Dambrowski, pro
rektor Akadémie múzických umení z Pozna
ne, pobudol niekoľko dní v Bratislave, aby sa 
tu oboznámil so súčasnou -slovenskou hu
dobnou tvorbou. - Profesor kompozície na 
konzervatóriu v Tbilisi S. Mšvelidze bol na 
dvoj týždennom študijnom pobyte v Cesko
slovensku, z ktorého strávil niekoľko dní 

·v Bratislave. Vypočul si niekoľko prehrá-
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archívu v Lipsku vydať faksimile ~achovho 
rukopisu I. dielu. Tcmperovartého klavíra 
(o tomto diele sa traduje, že ho Bach napí
sal roku 1722 na liečení v Kaú>vých Va
roch) v edícii faksimílií Bachových skladieb. 
Lipské vydavateľs~vo Deutscher Verlag filr 
Mus i k sa postaralo o príkladné vydapie 
faklsimilii, takže i ten, kto nemá moznosť 
študovať Bachov originálny rukopis, patria
ci ku klenotom rukopisnej zbierky berlín
skej Státnej knižnice, môže dnes skúma( 
Temperovaný klavír v j eho autentickej po
P,obe. 

vok z diel našich skladateľov, navštívil našu 
opernú scénu a vypočul si koncert Sloven
ského komorného orchestra. 

·• .. 
TOULOUSE. Na tohoročnom medzinárod

nom speváckom konkurze vo francúzskom 
meste Toulouse triumfovala sovietska spe
vácka škola. Zo štyroch Veľkých cien tri 
získaii účastníci zo Sovietskeho sväzu : só
listke leningradského Akademického divad
la opery a baletu Galine Kovalevovej (kolo
ratúrny soprán) bola udelená I. cena. Il. 
cenu dostala Galina Tuftina (mezzosoprán), 
sólistka Kijevskej opery, a striebornú me
dailu získala sólistka tej istej opery Zoja 
Christ ič (iyricko-koloratúrny soprán). Z ka
tegórie mužských' hlasov prvá cena šla na Ku
bu a druhú získal poslucháč leningradského 
konzervatória a sólista Akademického divad
la opery a baletu Kirova Valerij Malyšev 
(bas). 

• •• 
Nov)•m riaditeľom parížskej Opery a súčas

ne Komickej opery sa stal známy francúzsky 
skladateľ Georges Auric. Prvou premiérou, 
ktorá sa uskutoční pod jeho vedením, bude 
Vojcek od Albana Berga. Hudobné naštu
dovanie diela zveril Pierrovi Boulezovi. 

••• 
Americká hudobná bádateľka Emily An

derson už 16 rokov pracuje na zostaveni 
kompletnej edície Beethovenových listov, 
ktoré majú vyjsť v troch zväzkoch už v 
najbližšom čase. 

PAMIATKE 
hrdinu Sovietskeho sväzu kapitána Jána Nálepku 

Slovenský hudobný fond 
Bratislava 
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SlOVENSKA HUDBA 
: l • . 

DECEMBER 1962 • ROČN(K Vl • čiSLO 10 

K DISKUSII 
... . . 

o malých . 
hudobných formách 
(ZÁBAVNÁ HUDBA A SPOLOČENSKÁ PIESEŇ) 

V poslednom čase sa veľmi diskutuje o malých hudobn)rch formách. Zakrát
ko budú tomu dva roky, ako sme sa spoločne zišli na konferencii v Banskej 
Bystrici na organizačne nie veľmi úspešnej prehliadke tvorby v oblasti malých 
hudobných foriem. Priniesol tento dlhý čas nejakú nápravu? Nastala vôbec 
nejaká radikálna zmena v tvorbe a interpretácii? 

O podstatnejšej zmene nemožno hovoriť. Sväz skladateľov síce vyzýval svo
jich členov k väčšej tvorivej aktivite v tejto oblasti, vypísali sa aj viaceré sú
ťaže, no ich výsledok bol prevažne len chudobným kvantitatívnym prínosom. 
O nových kvalitách možno hovoriť len v ojedinelých prípadoch. Problémy, 
ktoré sme mali s malými hudobnými formami vtedy, máme v podstate aj 
.dnes. Takéto konštatovanie nie je síce veľmi potešiteľné, no kladom je tá 
-skutočnosť, že tento jav nijako nezakrývame, naopak, chystáme sa do nového 

· tvorivého zápasu. 
Oblasť malých hudobných foriem stojí dnes v popredi nášho záujmu preto, 

l ebo vplýva na najširší okruh konzumentov. Závažnosť tejto problematiky po
t vrdila aj tá skutočnosť, že sa ňou zaoberalo byro úVKSS, ktoré prijalo viace
ré závažné uznesenia, upriamujúce naše úsilie na cestu k náprave. Na začiatok 
budúceho roku pripravuje Sväz slovenských skladateľov konferenciu o tvor
be. J ednou z najzávažnejších bude práve diskusia o malých hudobných for
mách. Pozrime sa teda dnes trocha bližšie na jeden úsek z tejto veľkej oblasti, 
na žáner hudby zábavnej - tzv. zábavnej koncertnej a spoločenskej piesne. 

Zábavná hudba (napriek všetkým výhradám zostaňme pri tomto termíne} 
má bohatú tradíciu. Ak spomenieme čo len niekoľko mien - Strauss, Fischer, 
Kiinnecke, Fučík a ďalší - defiluje nám pred očami viac dobrých diel zábav
nej hudby, s ktorý·rni srne sa mohli už viac ráz zoznámiť na koncertoch, v roz
hlasovom vysielaní a pod . Umeleckú kvalitu a spoločenský úspech týchto 
:Skladieb dodnes zabezpečuje majstrovské kompozičné stvárnenie vhodne vole-
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ného námetu (pravda, z hľadiska toho-ktorého obdobia, ke~ ~kladb~ vznikl?)• 
kde na prvom mieste stojí originalita a bohatosť hudobneJ mvencte. No tito 
skladatelia zábavnej hudby, "špecialisti", nestáli osamotene. Tvorbe malých 
hudobných foriem, skladieb, ktoré sa tešili' a dodnes tešia veľkej popul~rite, 
venovali sa aj mnohí skladatelia tzv. vážnej hudby, a to celkom systematicky. 
Vzorov z minulosti by teda bolo dosť. 

Ale i súčasná zábavná hudba a piesňová tvorba dosiahla už mnoho úspe
chov. Všimnime si aspoň niektoré mená, ako napr. nemeckého skladateľa 
Eislera, sovietskych skladateľov Dunajevského, Solovieva-Se~ého, Makarova, 
Ljadovovej, úspechy pokrokového francúzskeho herca a ~pevaka Yvesa ~Ion
landa medzi pracujúcimi s aktuálne zameranými šansónmi, ktorých texty casto 
tvoria poprední pokrokoví francúzski _básnici. Tak~o by _holo možné spo
mínať ešte mnohé mená skladateľov a mterpretov zabavneJ hudby a moder
.tÍ.ej, pokrokovej spoločenskej piesne. Jed~a z vetiev t_ejto hudb?'.sa dnes v~íj a 
z výrazových tanečných rytmov (u nas predz.na~ená . t~ad~cwu J . J ez~a) 
a u druhej skupiny badáme zasa prevahu kantabilneho rtesema (napr. soviet
ska spoločenská pieseň). Obidve tieto vývojové skupi~y .majú ~voje opods~at
nenie, určované na jednej strane snahou po ovplyvnem zabav~eJ hudby a piCs
i'íovej tvorby modernou rytmickou v~r.azovo~ťou, ~ na druheJ ~trane '! duchu 
národnej tradície s prevahou kantabthty. Ntektore skladby zabavneJ hudby 
prijímajú aj vplyv ľudovej hudby. 

V čom teda spočíva problém slovenskej zábavnej hudby a_ spoločen~keJ ~ies: 
ne? Slovenská hudobná tvorba je v týchto žánroch v SVOJeJ prevazneJ casti 
málo výrazná, nedostatočne nápaditá, často epigónska, v kompozičnom spra
covaní jednotvárna, šablónovitá, použijem priliehavý termín rozhlasových p_ra
covníkov - je prevažne "šedivá", teda málo farbistá, a tým aj. nedostato.cne 
pôsobivá a presvedčivá. Takáto je skútočnosť v m~10hých tých mtermez~ac~, 
l'apsódiách, sui tách , populárnych predohrách, zmestach,_.tanco~h a pod_. Nevi
dieť túto situáciu alebo si ju zakrývať znamenalo by ďalsie dlhe ~strnutte ~.za
ostávanie. Dnes už v kompozičnom stvárnení tohto žánru naozaJ nevystac1m~ 
s málo nápaditým, stereotypným variovaním 1 ~-t~ktovej pe_riódy. . 

Podobná situácia je aj v oblasti spoločenskej piesne, lenze oveľa VIac kom· 
plikovaná problémami spojenými s umelec~ou úr?~1'íou te~:tov. P.r~ toho, kto 
mal možnosť nahliadnuť do práce lektorskej komisie, ktora h?dno_LI tex ty. na
písané pre spoločenskú a tanečnú pieseň, je p rekvapením m1morwdne mzka 
úroveň i v tedy, ak nedostatočnú kvalitu už vopr~d predpokladal. I t~ tre~a 
konštatovať, že sa písaniu textov k piesi1am venuje ve! ? ne_t~le~to_v?nych .ľu
dí a takmer celkom nevšímavo sa k tvorbe textov stavaju nas1 basmc1. N~p1sať 
kratučký, jednoduchý text, ktorý má byť presvedčivým, umelec.ky ~?eh_ck~T? 
vyjadrením istej závažnej myšlienky, nie je iste ľahk~. Ak chc_~ I_IaSJ basm:I: 
aby sa ich tvorba stala majetkom najširších v rstiev našich pr?CUJUCic?, t.u ~aJu 
potom vonkoncom nevyužité možnosti. V Cec~ách p_omohh v zn~cneJ miCre 
malé divadelné scény, ako napr. Semafor, Na Zabradh a pod., .kto~e z~rupova: 
li okolo seba talentovaných textárov a skladateľov. "! úzk.eJ, az pr~ateľs~eJ 
spolupráci vznikli potom mnohé ľiesn~ poz?rul~odneJ ~vahty. V?. Vlac.erych 
prípadoch sa úspech týchto spolocenskych p1esm ukazuJ ~ ako vzaJOI?ne pre
línanie spoločenskej a tanečnej piesne - tu výber tematiky, tam sposob ~u
dobného stvárnenia. Je pravda, že aj slovenská tvorba už zaznamenala v tejtO 
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oblasti isté úspechy - spomeňme len "Piesne proti vojne" 1\rl. Nováka, nie
ktoré skladby P. Simaia a pod. Sú však zatiaľ ojedinelé. 

Kde ešte hľadať príčiny tohto stav4? V každom prípade je v oblasti malých 
hudobných foriem na Slovensku veľmi' citeľný nedostatok kádrov - a to skla
dateľov i interpretov. Kvalita tých, ktorí sa tomuto žánru predsa len venujú, je 
v mnohých prípadoch problematická a niektorí ďalší zo skladateľov tvoria 
veľmi za~taralým spôsobom. Prevažná väčšina talentovaných komponistov 
hľadá svoje tvorivé úspechy v oblasti veľkých symfonických, vokálnych a hu
dobnodramatických diel. Nedávajme však vinu iba skladateľom, textá
rom a interpretom. J e nevyhnuté , uviesť do praxe mnohé opatrenia, 
ktoré nastolia celkom nové, oveľa priaznivejšie podmienky pre tvorbu a in
terpretáciu tejto hudby. 

Pre kvalitnú propagáciu zábavnej hudby a spoločenskej piesne urobili do-· 
teraz málo takmer všetky inštitúcie, ktoré sa jej majú venovať - a to včítane 
Slovenského hudobného fondu, Státneho hudobného vydavateľstva, Cs. rozhla
su i Cs. televízie. Kvalitné skladby z tej to oblasti je potrebné oveľa zodpo
vednejšie odmeňovať a venovať im väčšie spoločenské uznanie. Nemôžu· 
predsa stáť v rozpore na jednej strane naše tvrdenia o veľkom spoločensko~ 
dosahu tej to oblasti hudobnej tvorby, ak by na strane druhej nezodpovedali 
jej významu vytvorené predpoklady pre dosiahnutie významnejších tvorivých 
úspechov. Iste budú súhlasiť viacerí, že je i v tej to oblasti treba ešte veľa naJ 
právať. Ak zvážime spomenuté i nespomínané okolnosti a odstránime všetky 
prekážky, ktoré brzdia našu zábavnú hudbu a spoločenskú pieseň v jej napre
dovaní, dosiahne slovenská hudobná tvorba v krátkej budúcnosti i v tomto 
žánri mnoho umeleckých úspechov. Pre našich komponistov a textárov je zá
väzné, že na ich nové, kvalitné skladby čakajú široké masy našich J')I•acujúcich. 

Ľubomír Cížek. --------------ANTON JUROVSKÝ 
. ~ 'l 

HUDOBNÁ KULT-úRA 
u n a š e i 

Hudba v rozličných podobách, ako i vo 
svojom rozmaniJom funkčnom zameraní pa· 
trila odjakživa medzi zák;adné znaky kul
túrneho živoia spoločnosli. Tak je to aj 
dnes, i keď je spoločenská a individuálna 
funkcia hudby v · dnešn)•eh časoch inrí, ako 
bývala v spoloi'nosiinch siaršich a nerozvi
nut)•ch. Da možno povedať, že v dnešných 
časoch m noho objektívnych uknzat eľov n:t
značuje, že :tzda v našom vysoko civilizo· 
vanom veku je hudba oveľa b.ežnej šia a 
rozšírenej šia ako kedykoľve}, predtým. Ľah· 

m l á d e ž e 

ká; cenove prÍstupná a dokonalá 'registrácia 
i reprodukcia hudby S!JÔsobila, že dnešný 
č lovek je hudbou obklopený doslovne na 
knžrlom kroku. Ci je d 'lma alebo vonku, či 
pracuje alebo sa rekreuje, či sedí na mieste 
alebo cestuje, slovom moderný človek v/.dy 
a všade narúža dokonca na veľmi kvalit· 
nú hurlbu ako na celkom be.lné podnety 
v svojom okolí. \'cc zach:íd>:a až tak (ľ;lle1<Q, 
že sa Z(lčípa hovori.ť doslqvne o ,, .hudobnej 
kulise", k torá ako keby )yor iln povinnú sú· 
časť mí.)ho deriného života: Prirodzene, ne· 



ch)•bajú ani názory, podľa k torých vraj má 
m oderný človek hudby a7. priveľa, clô
sledok čoho je, že sa stáva voči hudbe 
neci tlivý, 7.e ju už ·ani nevníma, že je k nej. 
pasívny at ď. · 
, Nn osvet;enie toho, aké asi miesto má 
hudba v zážitkovom svete dnešného člo 
_;eka, p ouzívamc faktový materiál, ktorý 
srne získali pri výskume lmltúrneho rastu 
našej mládeže · začiatkom roku 1960 a 1961 
v Bratislave a v I3anskej Bystrici (mlirde.l 
študujúca i učni vo veku 1 t až 18 rokov 
v počte 1503 chlapcov a 1384 dievčat ) . 

Postavme si napred otázku, kde, v akej 
podobe a ako často prichád za naša dnešná 
mládež do styku s hudbou? 
Poclľa v~·s lodkov nášho v)•skumu najbež

nejš ím zariadením, ktoré sprostredkuje u nás 
hudobné zážitky, je ro:.hlas. Pre našu mlá
dež je p ol.:úvanie rozhlasu dosiovne každo
dennou záležitos ťou. Chlapci i dievčatá už 
Qd svojho 13.- 14. roku strávia pri .-10m 
denne priemerne 2-!i hodiny, a to tak v 
mestách. ako i na dedinách. Ojedinelé vý
nimky tvoria len ti, čo z technických dô
vodov nemôžu tak intenzívne počúvať roz
l)las, napr. študenti a učni v inter·nátoch 
a· domovoch, kde výnimol.:ue niet rozhlas:>
vého zariadenia. Pri zisťovaní toho, čo sa 
za taký d lhý čas v rozhlase počúvn, vy
cluírlza, že už od 15.-16. roku pripadá pl
n(r polovica počúvania nu hudbu, kým dru
há polovica na všetky osta tné relácie sp :>iu. 
1\Jožno teda smelo tvrdil, že náš mlad ý člo
vek počúva denne asi 1-2 hod iny hudby 
z rozhlasu, čo je v'-ak odhad skôr skromný 
než zveličen)• . 

Pozoruhodné je, že televíziu mladí di
vúci p r incipiá lne nepoužívajú ako prostrie
dok rozširujúci hudbu. Skúmané osoby U\"Ú
dzajú p omerne lea naalý počet vy~lovene 
hudobných te:evíznych programov. Z nich 
najb ližsie k hud be maj il estr·ád y, ktoré sa 
tešia veľkej obľube u dospievajúcich mlá
dencov a dievčat . No ani pri najvyš~ích 
výsledkoch netvoria estrádne programy ani 
1j5 všetkých uvád zaných televíznych žún
rov. Máme tu tPrln clnsť puz~rnhocJný jav, 
že hoci aj v televízii - podobne ako vo 
ijlme - hud ba znie veľmi často, ba sprevá
dza takmer celý program, predsa sa nepoci
ťuje ani nezažíva ako hudba, ale len ako 
podmaľovan ie deja či programu. 

Odlisná si tu{rcia je v divadle či špeciálne 
p ri tých divadea n)•ch druhoch, k torým je 
hudba pr iamym v)•razovým prostriedkom, 
pri opere, operete a balete. Hoci divadelný 
zážitok patrí u našej ml:"rde'l.e len med zi 
,;zriedkavé" kultúrne činnosti (priemerná 
návštevnosť vychádza asi na 3-6 n úv<.tcv 
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ročne) , -predsa .sa špecifické hudobné zá
~i tkv. ~prostrecl kované divadlom objavujú v 
údajoch našich p okusn)•ch osôb pomerne 
d osť hojne. U pubesccntov (zhruba od 11. 
clo 14. roku) p revažujú zážitky baletné, no 
u adolescentov (zh rul:.a od 14.- 15. r oku 
vyššie) veľmi rapídne rastú zmienky o oner
n~·ch a operetných zážitkoch, a to natoľko, 
že už zhruba v 16.-17. roku zo 100 chlapcov 
až 55 spomí na tie to druhy ako obľúbené, 
kým u 100 d:evča t sa také zmienky objavu
jú až 150 rúz, teda až trikrát častej šie. 

Napokon je tu najpriamejší spôsob zúíva
nia hudby, a to v podobe návštevy hon
certov a hudobných poduiatí. Priznnn4 ú
časť na nich pohybuje sa u našej mládeže 
len na úrovni "zriedkakedy" , pričom per
cento takých, čo sa s hudobnými podujatia
mi uestretnú ani raz za rok , je pomerne veľ
kt.: u pubescentov je takých asi p olovica 
chlapcov a tretina dievčat, čo však u ado
lescentov poklesne asi na 30 % u c1r .no,.nv 
a nn 20 % u dievčat. I keď sa v posledných 
rokoch robia na tomto poli podstat né zrne
nv k lepšiemu (v)·chovné koncerty, obľúbe
nosť večerných koncertov u b ratislavskej 
mládeže) , predsa je e'-'l.e vžd y veľký počet 
mlad)·ch ľudí, (:o vôbec neprichádzajú do 
styku s priamou hudobnou produkcion na 
hudobných podujatiach. 

Zo zistených faktov m ožno uzatvárať, že 
pr·c našu mládež je hudobný zážitok do
slovne denným chlebíčkom. J e to najviac 
zásluhou rozhlasu, divadla a čiastočne aj 
huclobn)•ch podujatí, k čomu pris tupujú i 
ďalšie prostried ky reprodukovania hudby, 
najmä gramofónové platne a hodne sa roz
širujúci magnetofónový záznam. 

V uvedenom sme dostali pohľad na frek
venciu počúvania hudby. No hneď na to 
možno nadviazať otázky: Ide s tou nespor
ne veľkou frekvenciou posluchu aj aktívne 
zažívanie hudby ? Nie je to len v iac m enej 
pasívny zúžitok, z ktorého jedinec a j tak 
nemá väčší a trvalejší úžitok? ?.Iožno tu 
hovoriť aj o aktívnom zažívaní hudby? 
?.ložno tu nájsť aspoň niektoré ukazovatele, 
ktoré by nás presvedčili o tom, že naša 
mlúdež z toho hojného hudobného zažíva
nia v sebe aj niečo nosí? 
Odpoveď na nadhodcné otázky si môžeme 

vypracovať aj nepriamo. Podľa psychologic
k ých zákonitosti, ak by človek z hudobného 
z~ži tlm nič nemal, ak by ho ten zážitok 
netešil, ale naopak, unavoval a nud il, ne
vyhľadával by ho, vyh)•bal b.y sa m u. A 
tak postupne s rastúcou hudobnou skúse
nosťou alebo v našom prípade p ostupne s 
vekom by sme mali by ť svedkami toh o, 
že sa mládež a ľudia od hudby odkláňajú. 

N·o- v skutočnosti vidíme pravý · opak. T o 
sa ukazuje aj v našom výskume, kde prá
ve pri lwdo~mJich zá=.ithoch :.istuiem e tal•ý 
marhantný rast s ve/m m aho pri zried.'->.a
ktorých iných vývinových uhazov~te[och. 

Lenže náš výskumný materiá l nám umož
ňuje vypracovaf si na nadhodcné otázky aj 
prramo odpovede. Ponajprv je tu skutoč
nosť al;tív neho :.aoberania sa nasei mlá
deže httdbott. Pokiaľ ide o sústavné a orga
nizované prevádzanie hudby. či uz v rúmci 
hudobného vzdelávania alebo v rúmci hu
dobn)·ch záujmových krúžkov, tu sú v)r
slcdky dosť chabé, aj keď sme sa na túto 
o tázku nezamerali priamo. Ešte u mladších 
školských detí je bežné aspor"r v mestách 
chodenie do hudobných škôl, no postupne 
s vekom to značne opadá. Podobne len ne
patrnú časť vykazuje naša mládež v hudob
ných k rúžkoch ; napočíta .i sme ju u 38 
chlapcov a 17 d ievčat, kým v speváckych 
krúžkoch u 25 chlapcov a 21t2 dievčat v 
celcm našom výskumnom sitbore, čo je 
prekvapujúco málo. 

No išli sme na vec ešte iným spôsobom. 
Skúmaným osobám sme dali priamu otázku 
tohto znenia: 

Zvyhli ste si v poslednom ro!w za.~pie
va(, zapísha{, prípadne zahra( neiakú 
pieseň.' Napíšte, kol ko rá:. denne . . • ale
bo týždenne. . . alebo mesačne. . . alebo 
zriedkal>edy, ni/,dy. Uveďte ná:v y 
piesní, htoré sa Vám v poslednom čase 
páčili, htoré si radi zaspievate, prípadne 
radi vypočuiete. 

Otázkou sme mierili priamo na hudobnú 
aktivitu, či už spevácku, hraciu, repro
dukčnú. aby sme m ohli posúdiť, nakoľko 
možno u dnešnej m :ádeže a pri dnešnom 
hudbou zavalenom človeku hovoriť aj o 
aktívnej hudobnosti . 
Hneď treba konštatovať, že skúmané oso

by na~ otázka vôbec neprekvapila. Aj keď 
práve p ri tomto bode je subjektívne dosť 
ťažko odhadnúť frekvenciu, predsa vyše 
50 % chlapcov a až 60-70 % dievčat udá
va. že si spievajú denne, dokonca i viac
·krút, kým len asi 5-10 % chlapcov a 0-4 
perc. dievčat, že nespievajú n ikdy. Tak is
to udá,·ajú aj bližšie, že si určité piesne 
radi zah rajú, zapískajú, vypočujú. To ne
sporne naznačuje, že naša mládež má '' 
hudbe ai ahtívny v :.{ah. Teda nie je len 
hudbou obklo pená, ale aj sama je v nej 
činná aspoň t)'lTl, že si ju pospevuje, píska, 
nôti, že si piesne a hud :>bné kúsky prehráva 
ila hudobných nástrojoch, prípadne ·si aktív
ne· vyberá a riadi ich posluch. 

Ak je pravda, že mládež má · k hudbe 

taký aktívny vzťah, musíme u nej odha• 
liť aj psychiché obra:.y , prinaj menej aspo•~ 
v tej podobe, že si patričné hudobné sk.ad· 
by pamä tú, že ich pozná, že sa v nich v~·~ 
zná, že ich v ie posúdi ť, že v ie z ni ch urobiť 
aj určitý výber a že ich uvádza aj v našej 
experimentá lnej situácii. V nej na zodpove; 
danie otúzky mali skúmané osoby k dispo~ 
zícii pomerne krá tky čas, takže naše vý
sledky sa podobajú skôr "momentkovým zá: 
berom". O tom, č i a k t·oré hudobné sklad
by skúmané osoby poznajú, či ich vedia .za
hrať olebo zaspievoť, sme sa v našej me
todike nem ohli presvedči ť, i keď by to bolo 
iste dobré kritérium aktívnej hudobnosti. No 
mohli sme zachytiť aspor'í vedomosti či in
formácie pokusných osôb o hudobných sklad
bách, a to podľa kritéria preferencie, podľa 
toho, , k toré sa Vám v poslednom roku 
páčili" . A tak pokusné osoby nám celkom 
nenútene napísali názvy piesní a sklad ieb; 
neraz a j ich charakteristiky a mená skaada
teľov a spevákov. O tom, že tie to "hudobné 
informácie" nosia v svoj ich hlavách ako ver
mi aktívne a operatívne, svedčí aj skutoč
nosť, že medzi nimi bolo len m{rlo tak\·ch 
- u mladších 20 % chlapcov a 4 % diev~ 
čat, čo sa u oboch do 18. roku znižuje na 
menej ako na polovicu, čo nenapísali vôhec 
nič. ~ajčastejší prípad bol, že skúmané oso
by pohotove napísali viacero údajov, chlap
ci priemerne od 1.5 do 3 9, dievčatá prie· 
merne ocl 2.8 až do 6.3 údajov. Ich údaje 
sme podrobne spočítali, a to tak čo d o dru
hu, ako i čo do množstva. Všetkých zis te
ných 11,475 údajov sa nám rozvrh l" podľa 
základných charakteristík na 9 ka tegór ií. Jeh 
prehľad s počtom hesiei i frekvencie podá
vame na p ripojenej tabuľke. 

Ako z tabuľky vidieť, plné d ve tretiny 
všetk)•ch uvedených informácií sa týkajú 
tanečných piesní. Zhruba po j ednej desatine 
pripadú na slovenské ľudové a na ná:adové 
i i.peciálne piesne. Zvyšujúcich 14 % zahr
ňuje núzvy tancov a hudobných druhov, 
operných a operetn)·ch á rií a názvy a uto
rov .i spevá kov. Poučné je všimnúť si aj po
četnosť názvov, titulov (prvý stlpcc v ta· 
bufke). Spolu sme napočítali 1554 roz:ič
ných pomenovaní jednotlivých i d1·uhov)·ch; 
čo je na 2887 skúman)•ch osôb úctyhodné 
číslo pestrosti hudobného materiálu. V tom 
je zahrnuté 465 rozličných názvov taneč· 
ných piesní, 273 náladových i špeciálnych 
piesni, 30-'t slovenských ľudových piesní, 
118 názvov z odboru vážnej hudby, oper
ných a operetných árií :, 130 m ien autorov 
atď. To samo osebe je poz{)ruho.dné zistenie 
o bohatosti hudobnej kultúry našej n'lláde-· 
že. Považujeme to za jasný· dôkaz jej veftni 



1. Vážna hudba, názvy opier, operných 
a operetných árií 

2. Slovenské ľudové piesne 
3. Inonárodné piesne 
4. Náladové, pionierske, budovateľské a špe· 

ciálnc piesne 
5. Tanečné piesne (šlágre) 
6. Tance, druhy hudieb (d2ez, boogie atď.) 
7. Filmové piesne 
8. Nezaradené piesne 
9. i\Icná autorov, spevákov, súborov 

Sp o l u 

aktívneho vzťahu k hudbe. Podľa toho te· 
rajšia mládež j e nielen hudbou obklopená, 
ale je na .-m aj priamo, aktívne zameraná, 
vyhľadáva ju, pozná a ov.áda, vyzná sa 
v nej a žije v nej. Keby sa nám odmzu 
stratili na Slovensku všetky noty, stačilo loy 
zobrať 2-3 tisícky mladých ľudi, a tí by 
nám naspievali (otázka, s akou presnosťou) 
alebo nahrali celkom úctyhodné bohatstvo 
hudobného, prevažne piesr10vého materiálu 
rozlii'ného druhu. Hudobn:í kultúra tt na~ej 
mládeže tvorí teda al;tívny obsah jej du
ševného založenia, je niečím, čo v nej v 
pravom zmy.~le slova žije, je tt nej shutočne 
živou lw dobiW!I hu/túrou. 

Predmetom ďalšieho štúdia bude preto 
pátrať po tom, z čoho sa skladá a aký j e 
aktívny hudobný odraz u našej mládeže, co 
nám iste osvetlí aj kva litu a obsah našej 
"živej" hudobnej kultúry. Tu len toľko, 
že aj pokia!' ide o také menlivé a prechod· 
né hudobné útvary, ako sú "~lágre" ta· 
nečnej hudby, aj tie sa udržujú pri živote 
až v obdivuhodnej pestrosti. Hoci je pre ne 
príznačné, že sa objavujú i miznú vo vlnách, 
predsa majú dosť veľkú životnosť . 
. Avšak pohľad na živú hudobnú kultúru u 
našej mládeže nám naznačuje čosi aj o ú lo
he, o funkčnosti hudby v dnešnom svele. 
Magické či rituá:ne a náboženské prvky by 
sme u nej darmo hľadali. No medzi ná lado· 
vými a "špeciálnymi" piesiíami nájdeme 
aj dnes mnohé, čo svojimi hudobnými kva· 
litami nielen zabávajú (šansóny, výletnícke, 
vojenské, , trampské pesničky), ale aj po· 
vznášajú človek :;~ , odušev1iujú ho ušľach· 
tilými myšlienkami, a tak duševne formujú, 
vychovávajú (napr. pionierske, m .ádežnícke, 
revolui'né, vlastenecké, budovateľské piesne). 
Pri iných druhoch - ako sú napr. úryvky 
vážnej hudby, árie a sbory z o."lier, niektoré 
ľudové piesne (na:.e aj inonárodné) - je 
zjavne ťažisko ich pôsobnosti v hudobnoes
tetických účinkoch, v hlbke, bohatosti a 
emocionálnej umocnenosti ich vnímania a 
zažívania. 

No podľa nášho výskumného materiálu 

·.294 

Počet hesiel údajov % 
118 357 3,1 
304 1166 10,2 
65 194 1,7 

114,~ "" 
273 1052 9,2 
465 7616 66,4 
75 445 3,8 
19 127 1,1 

103 150 1,3 
130 368 32 

1554 11475 100,0 

doslovne charakteristickou črtou hudobnej 
kultúry našej mládeže je tanečná pieseň naj
častejšie v podobe aktuálnych pies.-wv)'l'h 
"šlágrov". Tak Sd zdá . že tie aj pri plytkom 
alebo i nijakom estetickom pôsobení predsa 
len mladého č;oveka zaujmú, upútajú, po
hnú ho k rytmickej empatii (k vnútor· 
nému prežívaniu ich rytmu) a po emocio· 
nálnej i ol:sahovcj stránke prenášajú ho as· 
poľi na l'.hvíľku do iných, neraz celkom ne
zvykl::)•ch, až exotických polôh a situácií. 
Hoci dosiaľ nevicme náležite analyzovať ta· 
nečné piesne ani po hudobnej ani po obsa· 
h~>vcj stránke (niet napr. dosiaľ prostriedku, 
podľn ktorého by sa dalo predpovedať, kto· 
rá p•ese•i sa stane úspešným šlágrom a kto
rá nie), predsa pre:-!pokladáme, že to sú 
predovšetkým ry tmické a me:odické kompo· 
n:-nty, zásluhou ktorých sa tanečné piesne 
stávajú obľúbené. Zdá sa, že až po nich 
prichádza do platnosti obsahová a slovná 
zložka. Je fakt, že mládež a dnešný človek 
vo všeobecnosti majú tanei'nú hudbu i pies· 
ne natoľko radi, že aspoľí po kvantitatívnej 
stránke vlastne reprezentujú živú hudobnú 
kultúru dnešného človeka. 

Na záver len toľko: Ako sa dívaf na po
učky z podobných výskumov, ako je aj náš. 
Hoci ide o fakty vzaté zo skutočnost i , pred
sa ich nesiobodno brať ani ako fakty posled
né, ani ako nemeniteľné. Hudobná kultúra 
ako kultúra spoločnosti vôbec neexistuje 
~;.ma od seba. ale ako nadstavbový jav je 
závislá od mnohých činiteľov, od materiál· 
nt>j základne, od výrobných vzťahov, od ko· 
munikačn::)·ch (oznamovacích) prostriedkov, 
od výchovy, spôsobu života atď. Z toho dii· 
vodu výsledky podobných výskumov nám 
síce ukazujú skutočný stav v určitom čase. 
no súčasne nás pobádajú zamyslieť sa, či 
je prítomný stav uspokojujúci, ba i vyhľa
dávať pr Jstriedky, ktorými by sme mohli 
k;adné stránky daného stavu upevňovať a 
rozVíjať . a nežiadúce, záporné stránky osla
bovať. V tom zmysle sa vedecké výskumy 
tohto druhu môžu stať pomocou aj pri zve
ľaďovani našej hudobnej kultúcy. 

Viliam Fedor 

Olohy hudobnej psychológie v minulosti 
a dnes 

Yšeob~cná psychológia, zaoberajúca sa psychickými javmi človeka, uplat
ňuJe SVOJe uzávery v rozličných odvetviach ľudskej činnosti . Doteraz sa o vý· 
dobytky psychológie najviac zaujímala pedagogika. 

V oblasti umeleckej činnosti vznikli jednotlivé psychológie umení. I keď cel· 
kove psychológie jednotlivých druhov umení nie sú ešte prepracované, vyka· 
zuje hudobná psychológia azda pomerne najviac výsledkov. Ak chéeme od
povedať na otázky, aké problémy boli predmetom jej záujmu doteraz, musíme 
aspot'í stručne vymedziť predmet psychológie a porovnať s ním predmet dote
rajš!eho bádania v hudobnej psychológii. Psychológia sa totiž zaoberá p s y -
c ~ 1 c k ý m i . p r o c e s m i najprv izolovane, potom tieto poznatky použije 
pri psychologickom rozbore ľudskej č inn o st i a napokon skúma duševné 
vlastnosti o s o b n o s ti človeka. 

Je prirodzené, že prvé hudobnopsychologické rozpravy sa vzhľadom na 
toto učlenenie psychologickej teórie začali od konca: obrátili svoju pozornosr 
na otázky súvisiace s osobnosťou človeka, lebo tie boli jednak najnaliehavejšie 
a. jednak sa mohli riešiť pozorovaním ľudských prejavov, ktoré sú prístupnej
Šie ako procesy lokalizované iba vo vyššej nervovej sústave. Tak vznikli roz
ličné mienky o hudobnosti človeka a jej rozvíjaní. Týmito problémami sa za· 
oberali viacerí autori 19. a 20. storočia (napr. Billroth, Révész, Seashore, Tep· 
lov, . L~sek a _i.). Mnohých bádateľov najviac zaujímali hudobne nadaní jed
notliveJ. Na mch sa mala analyzovať zložitá štruktúra hudobnosti človeka : hu· 
-?obné vlohy a schopnosti a celkové druhy hudobného nadania. Autori dospeli 
1 k metódam a spôsobom zistenia hudobnosti. Ústredným problémom hudob· 
ného nadania je problém hudobného sluchu, ktorý zamestnával všetkých hu
dobných psychológov. 

Vzniká otázka, či v oblasti hudobných vlôh, schopností a nadania je už všet· 
.ko rozriešené spomínanými autormi. V súvislosti s dedičstvom hudobnej psy· 
chológie minulosti, ktorá riešila problémy hudobnosti človeka, treba uvicsf 
aspoň dve črty. Hudobnopsychologickej teórii 19. storočia chýbala demokra
tická črta, akou je úloha rozvoja hudobnosti širokých más. Dotvorenie kon
cepcie o aktívnej (produkčnej a reprodukčnej) a receptívnej hudobnosti pri· 
slúcha až socialisticky orientovanej hudobnej psychológii ( Helfert, Teplov). 
Rozvinutie najmä receptívnej hudobnosti širokých más je iste i otázka psy
chologická. Toto úsilie dnes súvisí i s aktívnou hudobnosťou v oblasti ľudovej 
umeleckej tvorivosti. S touto otázkou súvisia i problémy spevavosti a najmä 
problém nespevákov na všeobecnovzdelávacích školách. Je to nový problém 
súvisiaci s ubúdaním vokálneho prejavu v dennom živote a s pribúdaním tech· 
njckých prostriedkov nepriamej reprodukcie hudby. 

Druhou dôležitou črtou súčasného riešenia otázky muzikality je materia
listické chápanie osobnosti, a teda aj hudobnosti človeka. Táto črta sa, samo· 
zrejme, týka i ostatných oblastí hudobnej psychológie. O toto poňatie sa už 
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usilujú hlavne dve súčasné publikácie. Je to publikácia nemeckého autora P-. 
~·[ichela : "Uber musikalische Fähigkeiten und Fertigkeiten" a nová práca B. M. 
Teplova "Problémy indivldualnych različij". 

Cetkom v malej miere zaujímala psychológov psychologická analýza hu.;. 
dobnej činnosti človeka. Len málo prichádzali na pretras otázky hudobného
tvorenia, ako aj hudobnej interpretácie. Vcelku ostávajú teda tieto psycholo
gické problémy otvorené a čakajú na riešenie. 

Psycho]ogická analýza hudobného tvorenia sa predbežne môže opierať o
množstvo životopisného materiálu o hudobn)rch skladateľoch. Omnoho dôle-. 
žitejšie pre hudobnú prax je však riešenie otázok hudobnej interpretácie. Mu' 
sírne si uvedomiť, že spoločenské vedy sa budujú zovšeobecnením spoločenskej 
praxe. Určité zákonitosti sa uplatií.ujú v našej činnosti i pred ich poznaním. 
Odhalenie zákonitostí však znamená ich uvedomené použitie a využitie pre 
zlepšenie praxe. Inštrumentálna reprodukcia a jej didaktická stránka sa vyví
jali cieľavedome pr~to, že_samotná prax reprodukcie poskytovala v svojej po
hybovej sfére dosť konkrétnej látky pre možnosť vytvorenia metodiky i bez 
osobitného uvedomenia psychologického pozadia tejto činnosti. Vo vokálnej 
interpretácii je však celkom i_ná situácia. Celá pohybová stránka reprodukcie 
nie je Lak prístupná zrakovému vnímaniu pohybu. Celkom oprávnene čakáme, 
že jedným zo zjednotiteľov a zlepšovateľov metód speváckej výchovy sa stane 
psychologické u hlavne fyziologické riešenie. O to by sa mali starať predovšet
kým vysoké školy, ktoré pripravujú spevákov a speváckych pedagógov. _ 

Tak isto ostávajú takmer nepovšimnuté i otázky samotných psychickýcil 
procesov pri počúvaní a ch á p_a ní hudby. Doteraz sa najviac urobilo v ob
lasti skúmania pocitov a vnemov v súvislosti s tónovými podnetmi. _ Ta~ 
vznikli začiatky jednej z oblastí hudobnej psychológie: tónová psychológia 
(Helmholtz, Wundt, Stumpf, Révész, Handschin a i.). Tónová psychológia od
halila niektoré zákonitosti pociťovania vlastností tónov a vnímania tónov, in
tervalov a akordov. Svojím významom zasahuje tónová psychológia do všet.,. 
kých oblastí hudobnej psychológie. 

Oblasť hudobnej psychológie, týkajúca sa p s y ch i c k ý ch pr o ce s o v 
pri chápaní hudby, by sa mohla budovať rešpektovaním dvoch okolností. J ed
nak rešpektovaním hudby ako p u d n e t u, ktorý je špecifickým odrazom 
skutočnosti (teda i človeka), a s prihliadnutím na samotného vnímate ra. 
V obidvoch prípadoch ide o človeka, no vždy z iného hľadiska. V prvom prí
·pade ide o náplň ako určitú mieru odrazu skutočnosti cez ľudské psychično, 
v druhom prípade o mieru vnímateľnosti človekom. Kým druhý prípad má 
viac-menej p e dag o g i ck ý dosah, má prvý dosah estetick ý. 

Za základný problém chápania hudby považujem psychofyziologický prob
-lém, vychádzajúci z princípu s y s t é m o vej č i n n o s ti mozgovej kôry 
v súvislosti s vnímaním súčasných a následných tónových komplexov. Ide tu 
v podstate o podmienky vytvorenia dynamických štruktúr v mozgovej kôre 
ako odpoveď na tónové komplexy hudby. Riešením tejto otázky sme schopní 
-konštatovať n u t n o s ť určitých relatívne stálych tónových komplexov v hu-

Dirigent Ján Valach a brnensh~ re::isér Vác'av Veiník naštudovali so súqorom ba~k_o- ... 
bystrichej opery Bi:;etovu Carmen, ktorej premiéra sa ushtuočnila 10. novembra t. r. ·· 
·Na snímke Ľuba Baricová, ktorá pohostinshy naštudovala titulnú úlohu ' 



<iobnom diele ako podmienku vyjadrenia alebo zobrazenia určitých životnýeh 
javov. 

Druhý dôležitý princíp chápania hudby je a s o c i a t í v n o s ť hudobných 
prostriedkov (podnetov} s inými životnými i inými umeleckými podnetmi. 
Riešenie tejto otázky sa viaže na všetky psychické procesy včítane myslenia. 
Popri zmyslovej a mentálnej sfére je tu veľmi dôležitá c i t o v á sféra človeka, 
ktorej sa hudobné prostriedky ako podnety reagovania bezprostredne dotýka
jú. Práve zovšeobecnený charakter citového reagovania vytvára pre hudobuú 
psychológiu náročnejšiu situáciu - na rozdiel od chápania ostatných druhov 
umenia, kde je väčšie zastúpenie zmyslovej a pojmovej stránky odrazu sku
točnosti. 

Tretím psychologickým princípom chápania hudby je ap e rc ep ci a. Je 
to vnímanie hudby pod zorným uhlom všetkého predchádzajúceho vnímania. 
Podmienku pre apercepciu vytvára i skladateľ v jednej skladbe opakovaním 
tém alebo logickým usporiadaním motívov, obvyklým postupom a pod. 

Už sme naznačili, že riešenie chápania hudby má i svoju obsahovú stránku: 
analýzu hudobnej skladby z psychologického stanoviska. Inými slovami po
vedané, dnešná hudobná estetika sa dostáva do štádia, v ktorom z tendencie 
riešiť najmä základnú otázku o d r a z u skutočnosti v obsahu hudobného diela 
sa opiera o psychologické riešenie. 
Keď uvádzame súvislosť psychológie a estetiky z tohto stanoviska, azda sa 

objaví námietka, že obsah hudobnej skladby je skutočnosť, ktorú nie je možné 
analyzovať a vysvetľovať, že je daná obsahovo-formálnou jednotou, v ktorej 
obsah a formu nie je možné od seba oddeliť , a že celá obsahová sféra hudby 
je veľmi subjektivna a relatívna. Tvrdenia o subjektívnosti a relatívnosti hud
by ~ poslucháča majú svoje opodstatnenie. To však neznamená, že hudobné 
prostriedky nemajú objektivizujúci charakter. Práve hudobná estetika môže 
od,haliť zákoni~osti tejto objektivizácie hudobnými prostriedkami za pomoci 
hudobnej psych<:>lógie. Akú úlohu tu má psychológia, respektívne kde sa začína 
j ej ·špecifická úloha v spojení s estetikou? Psychológia vstupuje do služieb es
tetiky tam, kde ide o rozvedenie téz estetiky, ktoré sa týkajú ľudských zážit
koy. Oblasť hudobnej psychológie, o ktorej hovoríme, rieši vzťahy medzi tými 
životnými javmi ako podnetmi, ktoré vyjadrujú sám život (obsah života}, stá
vajúci sa predmetom hudobného diela a medzi hudobnými prostriedkami ako 
nositeľmi odrazu životného obsahu v hudobnom obsahu. Postupné odhaľova
nie a určovanie tohto vzťahu je teda určením (poznaním} úlohy jednotlivých 
vyjadrovacích prostriedkov pri vyjadrení obsahu hudobného diela. 

Je samozrejmé, že metódy tejto práce môžu byť rozličné. Dnes je ešte ťažké 
rozhodnúť, ktorá z jednotlivých metód prináša najúčinnejšie výsledky. Zdá sa, 
fe po uplynutí určitého obdobia sa ukáže, že metódy jednotlivých bádateľov 
na seba nadväzujú a že sa dopracujú k podobným výsledkom. 

Chceli by sme aspoň stručne uviesť niektoré stránky tohto bádania. Ak sme 
· z:a obsah tohto bádania určili zistenie vzťahov medzi hudobnými prostriedku
. mi a prejavmi samotného života v užšom zmysle slova (pretože i umelecký 

_ ~Operný súbor Stá!neho_ div?dl~ v Koiic_ia.ch u":iedol Be~thovenovho Fidelio. Na snímke 
sprava: G; Abrahámova (Ftdelto), H. L1k1erova (Mercelma) a L . Neshyba (Rocco) 

Foto: M. Litavsk6 
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-prejav je prejav života), potom za jedny z najdôležitejších životných prejavov 
(ako predmetov umenia) treba považovať p re j a v y č l o v e k a. Týka sa 
to najmä hudobného umenia. K veľmi typickým prejavom človeka patri ľud
ská reč. No nie je to jediný vonkajší prejav a je tu dosť aj vnútorných. K ľud
skej reči pristupujú i ostatné zvukové a pohybové prejavy človeka. Dalej vnú
torné fyziologické zmeny a introspektívne zážitky. 
Ľudská reč, ktorá je zo všetkých p1·ejavov najurčitejšia, poskytuje široké 

možnosti bádania v zrovnaní s hudbou. Známa je metóda proL Sychru s použi
tím prístroja "videná reč". Aj skúmanie ostatných prejavov človeka (i vnútor
ných procesov) v porovnaní s ich odrazom v hudbe prinesie pozitívne výsled
ky. 

To je l á t k a psychologického bádania. S m e r tohto bádania sa môže za
merať na tvorcu, interpreta alebo vnímateľa. Nemáme tu na mysli ani rozbor 
tvorby ako činnosti ani rozbor činnosti interpretácie alebo samotné chápanie 
hudby, ale obsah odrazu skutočnosti vzhľadom na tri zainteresované ľudské 
osoby. Tak napr. v Sychrovej metóde skúma sa obsah interpretácie reči (herec
kého prejavu) pod dojmom obsahu hudobnej skladby. Z bohatého ar·zenálu 
životných zážitkov skladateľa možno usudzovať na obsah hudobného diela. Ani 
,·nímateľ nie je mimo tohto bádania. Práve naopak. Stáva sa dôležitým člán
kom, dovŕšiteľom genézy hudobného diela. Pozornejším skúmaním hudobných 
vyjadrovacích prostriedkov zo stanoviska psychologického dospieva me k ná
zoru, že obsah hudobného diela, ktorý je špecifický vzhľadom na obsah ostat
ných druhov umeleckých diel, je špecifický práve vzhľadom na vním:~ teľa. To 
znamená, že špecifický hudobný obsah je podmienený nielen autorom alebo 
intet·pretom ale i vnimateľom. Dôležitosť vnímateľa v tejto špecifičnosti je da
ná masovým charakterom vnímateľa. 

Ak tu hovoríme o obsahu hudby, máme na mvsli obsah v širokom, historic
kom zmysle slova, nie obsah istej konkrétnej skladby. 

J edným z kľúčových faktorov pri riešeni obsahu zo stanoviska vnímateľa je 
č a s r e a g o v a n i a. Doteraz sa tento faktor v psychológii ešte neriešil. Vý
chodiskom k tomuto faktu je otázka, ako reaguje ľudské psychično na hudobné 
podnety v rozličnom čase. 

Co sa týka vlastných s p ô s o b o v výskumu, bude musieť byť v ý c h o -
d i s k o m pravdepodobne ešte introspékcia. Analýza hudobnej skladby na 
základe introspekcie sa musí overovať a spresniť štatistickými a experimentál
nymi metódami; respektíve bude treba oba spôsoby kombinovať. Meranie re
akcie experimentálnymi metódami za pomoci registračných prístrojov môže 
skvalitniť vedecký prístup k problémom len po kvantita tívnej stránke. Prístro
je môžu zaznamena ť intenzitu duševnej aktivizácie. Otázka kvality, obsahu, ná-
lady ostane pravdepodobne ešte dlho závislá od výpovedí vnímateľa. . 

Záverom treba zdôrazniť, že súčasné tendencie v hudobnej psychológii, kto
rá má riešiť estetické problémy, sú iba kvantitatívnym nadväzovanim na teo
retické rozpory minulosti v tejto disciplíne. V minulosti sa tieto problémy 
riešili jednak na báze idealistickej filozofie a bez zreteľa na obsah hudby ako 
odra z s k uto č nosti (napr. Kurth : Musikpsychologie) . 

Z predchádzajúcich odsekov vyplýva, že pred hudobnou psychológiou stoja 
dnes značné úlohy. Ich zdolanie sa uskutoční len úsilím viacerých pracovní-
kov s použitím rozličných spôsobov a metód. · 
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Zoltán Kodály OSEMDESIATROČNÝ 
V decembri tohto roku oslávil hudobný 

svet osemdesiatku Zoltána Kodálya a 65. 
jubileum jeho skladateľskej dráhy. J e teda 
vhollné a časové spomenúť aspo ň doleži tcj· 
šic zastávky jeho životd a umenia, hoci jeho 
činnosť ešte vôbec nemožno povaii:o\'ať za 
ukončenú. Zijc a tvorí. Pred rokom prekva· 
pil obecenstvo lucernského festivalu novým 
dielom, svojou Symfóniou C dur. 

Kodá ly sa narodil 16. ci ce. 1882 v Kečke· 
méte. Prvé - po celý život platné - hu
dobné dojmy získal v Ca.ante (1885- 9 1). 
Po Galante nasledovala Trnava (1892-1900), 
mesto, k toré ho oboznámilo s hudobnou li
teratúrou a finesami remesla. Tu sa nauči l 
hre na klavíri, na husliach i violončele . A 
tu sa zrodili aj jeho prvé kompozície. medzi 
nimi orchestrá lna predohra z r. 1897 (napi· 
sal ju ako 15-ročný) , ktorú aj uvicd.i na 
verejnom školskom koncerte. V štúdiách 
pokračoval od r. 1900 v Budapešti. A lu aj 
získal po ukončeni št(tdia diplom skladby, 
neskôr profcsorský dip!om pre odbor ma
ďarsko nemecký a doktorát filozofie. 

V tých časoch sa v Budapešti hrala ne
mecká hudba a obcovacím jazykom hudob
níkov bola nemčina. Umenie Debussyho bo
lo obecenstvu práve tak neznáme ako bri· 
lantné diela z počiatkov r uských, českých 
a poľských národných škôl. Ani ozajstná 
maďarská ľudová pieseň ešte ncpožíva la ni
jakú úctu. Kodá.y sa nezmieril s týmto ne
zdravým stavom, neprispôsobil sa v>eobec· 
nému, pre všetko nové necitlivému v kusu. 
Epigónstvu upadajúcej romantiky sa po
stavil na odpor a namiesto hladkej ces.~y, 
vedúcej k rýchlemu vzostupu aj zostupu 
úspechu volil cestu strmšiu, neschodnejšiu a 
prebíjal sa k vlastnému cieľu. Tým to cic
l om bolo vytvorenie súčasnej maďarskej 
hudby a hudobnej kultúry európskej úrov
ne. V tomto veľkom podujatí neostáva sám. 
Už na počiatku svojho zápasu nachádza spo
lubojovníka, ktorý svoje vynikajúce schop
nosti zasvätil tej istej myšlienke ako on a 
vytrvai pri ňom v zlom i dobrom po celý 
život. Týmto priateľom bol Béla Bartók. 
Vedno osnuj ú veľký plán zozbierať a zve
rejniť upadajúci poklad ľudovej piesne, ved
no sa ako profesori namáhajú na duchovnej 
obrode budapeštianskej Hudobnej akadémie 
a zasa spolu vystupujú v marci 1910 p red 
obecenstvo, aby ho oboznámili so svojimi 
skladbami. Napokon sú nútení spolu znášaf 
aj averziu vládnúcej triedy, odmietania úrad-

n)·ch kruhov, ktoré boli rovnako zamerané 
proti ich vedeckej, pedagogickej, ako i ume
leckej činnosti . Po ich spo ločnom vystúpeni 
ich maďarská kl-itika biľaguje na "vedome 
poblúdcn)·ch" a Kodályovo umenie označu· 
je za , p atoiogické" . V cudzine ho pochopili 
skôr·. Duchovne pokrokovejšie ziirišské a 
parí/.ske obecenstvo, ktoré sa taktiež v 1910 
oboznámilo s jeho dielom, rozpoznalo jeho 
úsilie o nastolt'nic neoldasicizmu. VyLadalo, 
ze nehľadá nesmierne a neúmerné ako väč
šina jeho kolegov, ale len ozaj stne veľké. 
Nie ohromujúce a nezvyčaj né, iba nové. 

Temer celá žatva jeho prvého obdohia 
t''orivcj činnosti pozostáva z komorných d \el 
a piesní. :Na t)·chto vyzrieval jeho inštru
mentálny, resp. voká;ny štýl. Okolo r. 1920 
už badať, naj mä na skvelej Serenáde pre 
tr·io (op. 12.) , že sa obdobie príprav už 
skončilo , nasleduje doví·šenic a zhrnutie. Tu 

. v; ak zasiahli dejinné udalosti. 
Maďarská republika rád, vytvorená na 

. jar 1919, pokúša sa vytrhnúť krajinu z kri· 
zy po prvej svetovej vojne. Za čas jej krát
keho trvania - vonkaj šie zasahovanie už 'v 
auguste spečatilo jej osud - začal sa vo 
všetkých oblastiach zdravý rozvoj. Vlállny 
komisár Béla Reinitz, (>Overený vedením 
hudobných záležitostí, opieral sa o zna cc
kú mienku Kodálya, ako aj Bartóka a Doh
nányiho ; z nich usta novil aj svoje hudobné 
direktórium. X a čelo Hudobnej akadémie, 
zmenenej na vysokú školu, dostáva sa nové 
vedenie. Dohnányiho vymenovali za ria· 
diteľa. Kodálya za jeho zástupcu. Po páde 
dik tatúry proletariátu sa prívrženci starého 
poriadku pustili prvti nim do odvetného bo· 
ja. Kodálya postavili pred disciplinárnu ko
misiu, k torá zrušila jeho menovanie za zá. 
stupcu riadi teľa. J eho protivníci ho na ce:é 
dva roky umlčal i a znemožnili mu návrat 
na vysokú školu. V ťažkom postaveni opäf 
dostáva podporu z cudziny : viedenská Uni
' 'crsal Edition m u ponúkla zmluvu na všet
ky diela. A tu, kým staré upravuje do tlače, 
dozrieva v ňom už nové majstrovské d ielo 
J'salmus Iiungaricus. 

Tento žalm, prcJ vedený z príležitosti päť
desiateho v)·ročia trvania maďarského hlav· 
ného mesta, v;astne zlúčenia Pešti, Budína 
a Starého Budína, je otrasnou žalobou Lás
nika, zrasteného so svojím ľudom. Ako ~o 
povedal Bencc Szabolcsi : " prenasledovanie 
všakovým osudom a picse1i strápeného fu
du". J e to veľkorysá dramatická íŕcska, v 
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ktorej východná hudobnosť so samozrej
mou prirodzenosťou splýva so z~padným 
svetom harmónie a formy. 

Po Psalme nasledujú veľké diela jedno po 
druhom. !láry János (1926) a Székely fonó 
(1932) obohacuje javiskovú hudbu. Prvá z 
nich spriada farebnú rozprávkovú hru z 
dobrodruzstiev luhárskeho veterána, druhá 
vkladá do rámca ľudovej balady operného 
rozmeru životné protivenstvá a šťastné zblí
ženie dvoch zaľúbencov. S týmito dvoma 
vokálnymi dieiami sledoval Kodály skromný 
zámer postaviť na javisko ľudovú piesmí v 
jej pôvodnom znení. Chcel t)·m podporiť 
rozvoj národnej opery. 

Aj medzi jeho veľkými dielami vynikajú 
Letný večer (prepracované 1929), Tance z 
Marosszéhu (1930), Tanec z Galanty (1933), 
Budínske Te Deum ( 19-'36), Vyletel páv 
(1938-39) a Concerto (1939). 

Všetky tieto diela - tak, ako aj suita Há
ry János o šiestich častiach, zostavená z naj
lepi.ích čísiel spevohry - sú stálymi reper
toárovými číslami koncertných programov. 
Z nich najkonccntrovanejšie je Te Deuin, 
písané pre sóla, sbor, organ a orchester ...:.. 
dvojča Psalmu. N erozborná jednota, formo
vá dokonalosť a vyváženosť roz,ičných prv
kov sú tým obdivuhodnejšie, že majster az
da nikde nezlučuje toľko a takých rozdiel
nych ht)•lových prvkov ako práve v tomto 

· diele. "Vyletel páv" - toto sedemstodesať
taktové dielo pre veľký orchester podľa 
osemtaktovej ľudovej piesne - je zase dô
kazom Kodályovej variačnej pohotovosti a 
nevyčerpateľnej fantázie. 

Zároveň s dielami symfonickými a ora
tÓnlymi rodi sa väčšina Kodályových ľudo
vých piesní upravených pre spev a klavír 
(Maďarská ľudová hudba 1.- X.), ako aj 

' dihý rad detských sborov a miešaných sbo
rov. Z temer pol stovky sborov písaných pre 
maiičkých, vyžaruje duch detského veku 
hrania sa na život a prežívanie hry. Toto je 
tájomstvo trvalého úspechu diel Villä, Ttírót 
eszik a cigány, Lengyel Lás:::ló, Pilnkäsdälä 
a ostatných. Tieto drobné majstrovské diel
ka a zmiešané orchestre !Oregeh, Jézus és 
a · kufárok, Alr.ik mindig elkésnek, Norvég 
lányok atď.) sú hodnými dedičmi a ďalšími 
priekopníkmi sborovej kultúry európskych 
veľkých pies{tOvých storočí, ako aj toho, 
aby otvorili novú epochu v dejinách ma
ďarského voká;neho umenia. 

Kodáiyov čo ako načrtnutý portrét by bol 
neúplný a klamný, keby čitateľa neobo-

' známi! aspoň v hlavných bodoch s majstro
vou vedeckou a pedagogickou pôsobnosťou. 
'Táto jeho dvojaká činnosť sa rozvíjala r. 
1905 a trvá ,dodnes. Jeho prvé štúdiá ·sa 

obmedzili skôr len na záznamy ľudových 
piesní a uverejtíovanie materiálu. Neskoršie 
uverejnené práce sú už výsledkami, ktoré 
dosiahol v odborných otázkach z rozličn)·ch 
krajových úsekov. No veľká súhrnná mono
grafia 1\'laďarská ľudová hudba vychádza až 
v r. 1937 po dvaatridsaťročnom výskume. 
No nie je to len hudobná veda a folk iór, ale 
i hudobná kritika a estetika, čo Kodályovi 
za mnohé vďačia. Takmer v päťdesiatich 
článkoch zhrnul základy Bartókovej esteti
ky a ovplyvnil rozvoj všeobecného hudob
ného vkusu. 

Kodályova mnohostranná pedagogická 
činnost vykazuje priamočiary a jednoliaty 
vývoj. Dalo by sa povedať: jediné mohutné 
crescendo. Spočiatku sa venoval iba ško
leniu odborných hudobníkov, no spoznajúc 
početné nedostatky maďarského hudobného 
sveta, obrátil pozornosť aj na obecenstvo -
najmä obecenstvo budúce. Začal reformovať 
vyučovanie spevu na ~kolách. A napokon, 
temer sám sa podujmúc na celé dielo, roz
šíril svoju činnosť aj na dospelých - na ce
lý svoj ľud. Tieto tri profily Kodálya ako 
pedagóga odzrkadľujú tri rozdielne úseky je
ho života. Prvý trval zhruba do r. 1925, tre
tí sa začal asi v r. 1940. Iba druhý úsek, 
v)•chova mládeže, sa nevmestil medzi tieto 
dve dáta: prestupuje aj nasledujúce obdo
bie. Je Kodályovou zásluhou (a šťastím 
dnešnej maďarskej mládeže), keď po oslo
bodení krajiny v r. 1945 od základov zme
nená spoločenská sústava otvorila nové 
perspektívy aj v oblasti hudobnej v)·chovy, 
že nebolo treba "improvizovať" a chvatne sa 
púšťať novým smerom. Mohlo 5a pokojne 
prejsť na širokú a rovnú cestu, ktorú uka
zovalo jeho učenie. Kodályov plán: dostať 
maďarskú hudobnú kuitúru na vysokú úro
yeň pomocou vyučovania spevu a zavede
ním všeobecného čítania a písania nôt roz
šírením súborového hnutia - čo bolo v 
"panskom l'vlaďarsku" pred r. 1945 iba utó
piou - stáva sa teraz, v rozvíjajúcom sa 
socialistickom poriadku, realitou. 

Viac než všetky životopisné údaje povie 
púhy prehľad životného diela. Platí to naj
mä o Kodályovi, ktorého život sa čoraz 
väčšmi utápal v mnohorakej činnosti a stá
le dokonalejšie sa prejavoval v jeho skve
lých dielach. Záverom sa preto pokúsime 
zhrnúť dôležitejšie charakteristické znaky 
jeho hudby. Ústredné miesto v jeho umeni 
zaberá mocné úsiiie o syntézu a medzi zá
kladnými črtami prevláda maďarská rázo
vitosť. Akiste nezveličujeme, ak tvrdíme: 
veľké epocl.y európskej umeleckej hudby 
celého tisícročia zhrnul do dnešnej rnaďar
skéj reči. Do reči, ·ktorej .bol säm tvoreom. 

KONZULTÁCIA 

MODÁLNA TECHNIKA V HUDBE 
20. STOROCIA 

Modálny systém, ktorý poznáme v deji
nách európskej hudby, má svoje korene 
v hudbe starogréckej ako aj v gregoriánskom 
ch-orále (jednotlivé typy tónových radov s 
charakteristick)'ITli vlastnosťami tonálneho 
centra, príznačnej odchýlky orl neho atď. 
nazývali sa modus, plurál modi). Vo viac
hlásnej hudbe počínajúc 13. storoi:ím sa stáva 
modus základom pre tvorbu jednotliv)·ch 
melodických línií. Súčasne vedené melódie 
mohli sa však tvoriť z rôznych modov (bi
modalita, polymodálnosť). V tejto modálnej 
hudbe výsledné súzvuky sa nechápali ako 
akordické útvary, ale len ako kombinácia 
súčasne navrstvených intervalov. Postupný 
prechod z intervalového poňatia modálnej 
kompozície ku akordickému prebieha v re
nesančnej vokálnej polyfónii s tým, že špe
cifické črty jednotlivých modov ostali aj tu 
zachované. Ich charakteristika najlepšie vystú
pi na povrch, keď jednotlivé mody transpo
nujeme tak, aby všetky vychádzali z jed
ného základného tónu: 

Jeho umením je: starobylá melódia - nová 
harmónia, kolektívna vôľa - vedenie jed
notlivca, ľudová hudba - umciccká hudba, 
európskosť - syntéza maďarstva. Jeho štýl : 
súhrnne aj v jednotlivých dielach - · orga
nický. Prvoradá je v ňom bohato prýštiaca 
melodičnosť, ľúbozvučnosť. Skladateľ, ktorý 
chce prehovoriť k mi.iónom a čo by rád 
svojím umením podporil ich estetickú vý
chovu, ani nemohol voliť inú cestu. Ušľach
tilý klasicizmus jeho diel, ich pravý hu
manizmus sú trvalými hodnotami, lebo ich 
žriedlo nevyschlo ani v tej najneľudskejšej 
dobe: tvorcova viera v ľudstvo a v budúc
nosť jeho ľudu. 

Svoju vieru raz sám Kodály vyjadril tý
miťo vznešenými slovami: ,,Veríme, že kaž
dý národ žije až do čias, hým má ľudstvu 
čo povedať. Nuž a maďarstva ešte nepove
dalo, čo mu prichodí povedať. Nepovedalo 
svoje najmä v oblasti lmltúry: veď po stá
ročia bolo nútené do zbrane na obranu pros
tého života. Len:e poslaniu národov sa len 
v . mier.o'!lých dielach dostane trvalého vy
jadrenia." 
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Vznik funkčne cítenej hannonickcj ka•· 
dencie (sled základných funkcií, najmä D~ 
T) si vyžadoval korekcie základných vlast
ností modov. Napokon prechod do dur-mo
lového harmonického myslenia v ranom 
baroku nahradil tonálne variabilnejiie rnody 
dvoma zákiadnými stupnicami: durovou 
(pôvodná jónska) a molovou (pôvodná aiol
ská). Tým sa zdala funkcia modúlnych stup
níc a tonalít vo vývoji európskej hudby 
prekonaná. Ale práve ruská hudba 19. sto
ročia (Musorgskij, R. Korsakov), ako aj hud
ba 20. storočia objavila význam modálnych 
tona:ít na novom kvalitatívnom stupni: v 
ich melodickom i harmonickom význame 
ako veľké obohatenie hudobnej reči nášho 
storočia . U impresionistov to bola istá sna
ha po e..-,.otizme alebo archaičnosti (k mo
dálnej tonalite pristupujú aj ďalšie, ako 
napr. celotónová stupnica, pentatonizmy a 
pod.). Tieto impulzy mocne zapôsobili i na 
nový rozvoj národných hudobných škôl, 
kam sa nové zvláštnosti rnodálnosti doSiali 
predovšetkým z dovledy kompozične nevy-· 
užitých· starších vrstiev · ľudovej hudobnej 
kultúry. Modáina tonalita v diele Bélu Bql'· 
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tóka Zoltána Kodálya, Karola S:;ymanow· 
shéh'o, u nás v diele zakladateľov novej slo
venskej národnej hudby, neznamenala ná· 
vrat k stredovekým stupniciam; šlo o vy· 
zdvihnutie príznačných tonálnych vlastností 
ľudovej hudby, pochopených v novom h~
monicko-melorlickom zmysle (napr. kombi· 
nácia lydickej stupnice s mixo~ydickou v 
tzv. podhalanskej tonalite: c-d-e-fis-g
a-b-c). Tento "modálny diatonizmus" eu· 
rópskej hudby 20. storočia, bohatý vo svojej 
variabilnosti, znamenal nový, vývojove rov
nocenný prvok oproti totálne uplatúované
mu chromatizmu a to aj vo vzťa· 
hu k technikám organizujúcim na
novo ("alonálne") dvanásťtonový materiál, 
ako je napr. dodekaFónia. Táto ,.rlintonizá· 
cia" cestou modov sa spája s využitím cc
lej chromatickej tónovej matérie cestou 
transpozície modov tak, že za východiskový 
tón sa zvolí ktorýkoľvek tón chromatickej 
stupnice. 

Tieto spont{mne modá;ne postupy sa stali 
viac-menej a j predmetom uvedomelej racio· 
nálnej analýzy, cestou ktorej sa môžu vo· 
pred vytvoriť rôzne modúlne rady, využíva· 
júee najrozmanitej.Jie kombinácie sledu veľ· 
kej a malej sekundy. Takto vzniklé "motly" 
sa potom stávajú záväznými pre skladateľa 
nielen v horizontálne melodickom myslení, 
ale aj pre tvorbu ak01·dických útvarov. Aj 
v die:e Eugena Suchoŕl.ll sa stretávame s 
použitim ce•o·poltónovej stupnice nielen v 
melodickom, ale temer konzekventne aj v 
harmonickom zmysle. 

::\!edzi najznámejších súčasných západných 
skladateľov pracujúcich s modálnou tcch· 
nikou patri Olivier Mcssiaen (nar. 1908). 
Okrem zvláštnosti melodických (ovplyvne· 
n\·ch hudbou východn)<ch kultúr), nových 
spôsobov práce s hudobnou myšlienkou 
(nap_r. cestu eliminácie, interverzic tóno,·) , 
radikálnych zmien v harmonickom poňatí 

melodických mode;ov, prichádza tento skla· 
dateľ s technikou, ktorú nazýva "mody s 
ohraničenou možnosťou transpozície" (l\lo· 
des a transpositions limitées). Kýi:n tradičné 
modálne rady možno transponovať na každý ' 
tón chromatickej stupnice, 'teda vcelku dva· 
násťkrát, Messiaen si vyberá len tie modálne 
rady, ktoré majú ohraničené možnosti trans
p~zície (pri ďaE.om transponovaní vzniká 
zvuková identita). Najlepšie to vidno napr. 
n~ celotónovej stupnici, ktorú v systéme 
Messiaenových modov tvorí prvý modus. V 
podstate · jestvujú len jej dve transpozičné 
varianty:· 
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Druhý v systéme Messiat-nových modov 
je rad tónov, v k torom sa strieda celotónu· 
vý krok s poltónovým (1-112-1-1/ 2 •• • ; 

alebo 1/ 2- 1- 112-1 ... ). Túto stupnicu náj· 
deme už v diele N. R. Korsakova (v so· 
vietskej muziko;ógii sa nazýva tiež Korsa· 
kovovou stupnicou), no poznáme ju aj v 
diele viacer)·ch skladateľov 20. storočia, o. 
i. aj v diele Eugena Suchoŕl.ll. 

li 
il ll 

Modus 111. 

~- 0 &e~e=" h !ie Ile 11 Jl ., .. 
Stvrtý modus strieda dva poltónové kroky 

s jedným 11/2 tónovým intervalom a opä( s 
jerlným poltónovým (1/2- 1/2-ilh-1h ... ) 
Možno ho transponovať vcelku šesťkrát: 

Modus IV. 

~ e &o ~o 17 qe "] il ... e" 

Piatv moclus strieda p oltónový krok 
s dvojtónov)'TTI a možno ho, podobne ako 
IV. modus transponovať šesťkrát: 

Hodus V. 

~ :e: ~o ~il #" e e lf ll 

Siesty modus sa skladá z dvoch cel~tóno-
1'ch. krokov vystriedaných dvoma poltóno· 
v~uu: 

~odu• V/. " le '"' ie • e " ~ 
Co- o e 

Siedmy modus strieda poltónové kroky ' 
celotónovým takto: 

Hodus VIl. 

~ 
Aj posledné dva modusy možno vcelku 

tránsponovať šesťkrát. 
U Messiaena sa využívanie modov môže 

vzájomne kombinovať. Deje sa to vcelku 
dvojakým spôsobom. Prvý spôsob strieda 
jednotlivé mody v rôznych úsekoch skladby 
(od jedného k druhému vedie modu;ačná 

práca.) Druhý spôsob využíva dva alebo 
viaceré mody súčasn~, čím vzniká tzv. 
bimodalita, resp. polymodalita. . 

K tejto téme sa napokon žiada zdôrazniť, 
že charakterističnosť štýlu nespočíva len vo 
voľbe modov, a le aj v ich poňatí i využiti 
v celkovom kontexte d:ela. Tónový m ateriál 
a tonalita sú len dielčimi zložkami sk.adob
nej práce, ku ktorej pristupujú ostatné č'ini
tefe, vytvárajúce tak dovedna jeďnotu diela. 
Preto ani samotná skutočn:>sť, že sa v diele 
dvoch či viacerých skladateľov objavuje 
rovnaký modus, neznamená, že ide aj o rov
naké štýly (napr. (fi. Korsakov- Such01i, 
Debussy- Messiaen). 

I<cď sa hovorí o modálnej technike sú
časnej hudby, myslí sa hlavne na Západe 
predovšetkým na i\Iessiaenovu kompozičnú 
metódu modov s ohraničenou možn'lsťou 
transpozície. Je však zrejmé, že modálnosf 
v hudbe . nášho storočia treba chápať oveľa 
~iršic a v diFerencovanom pohľade na tvorbu 
jerlnotlivých sk:ndatefov a národných skla
dateľských škôl. Ladislav Burlas 

K otázke nástroj ovej hry. ~:~~::~~~:~: · 
U.znes!)nie strany umožnilo zjednotenie 

štúdia hudobnej vedy a hudobn~j vvchovy, 
čo prispelo k zblíženiu školy so životom. 
Zjerlnotenie hudobnovedeckého a hudobu :>· 
výchovného smeru v prvých dvoch roční
koch univerzitného štúdia sleduje jednak 
pozrlvihnút úroveň vedeckej prípravy na
stávajúcich pedagó~rov hudobnej výchovy, 
jednak zvýšiť muzikálnu erudíciu adeptov 
hudobnej vedy. 

Obsad1ť miesta učiteľov hudobnej výcho· 
vy na školách . tretieho ~tu pňa a predbež
ne aj na pedagogických inštitútoch kva:i
fikovanými silami, ako napríklad kritikmi, . 
teorel i k mi a historikmi . hudby. na rôznych 
vedeckých inštitúciách, v časopisoch, v roz
hlase a televízii, ako aj na ŕô~nych -os;veto
vých zariadeniach, je neobyčajne naliehavá 
otázka, ak máme splniť vysoké požiadavky 
kultúrnej revolúcie. 

Nový profil absolvent(\ bol vypracovaný 
na podklade úvahy o potrebách našej spo
ločnosti. Základnou črtou nového profilu ab
soiventa je harmonická jednqta jeho teore· 
tickej a praktickej vyzbrojenosti. Preto figu
rujú v študijných plánoch hudobnovedec
kého iltúdia v primeranej proporcii predme-

ty praktickej hudobnej výučby, ako je n!l
príklad hra na nástroji a hlasová výchov11. 

.Nie na všetkých univerzitách v našej re
publike je doteraz túto samozrejmosť 7.nkot
vcná i v učebnom poi\atí nástrojovej hry a 
postavení ich učiteľov. Postavenie uciteľa 
nástrojovej . hry je zatiaľ rovnocenné len 
na bratislavskej fakulte (odb. asistenti). Títo 
sú .na ostatných fakult :ích lektormi, dokon
ca bez možnosti h'lbi litácie ... 

Hudobný teoretik skúma hudbu, skúma 
špecifický prejav ľudského vedomia. K to
mu však, aby vedecký pohľad na umenie 
mohol byť správny, sa musí nutne požadovať 
chápať hudbu vo svojej špecifičnosti. To 
znamená konkrétne toľko, že odhaľovanie 
zákonitostí hudobnej reči, pochopenie vý
zn\lmu hudby, jej v)'Voja je možné len . za 
predpokladu "zvládnutia" jazykového ste
reotypu hudobnej reči. 

Cesta k takémuto zvládnutiu j e p osluch 
hudby a nástrojová hra. Podľa toho m á teda 
nástrojová výucba za cieľ: 

1. utvoriť živý kontakt .s hudbou a stavať, 
dobudovať, ako aj . rozširovať jazykový ste
reotyp hudobnej reči, to znamená naučiť sa . 
pochopiť hudbu, poskytnúť základy správ-
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nej 'štýlovej orientácie tzv. historickému po
čúvaniu a predovšetkým vytvárať predpo
klady esteticky ideovej reccptivity a súdnos
ti, 

2. vychovať študujúcich k aktívnemu (as
pOJ'\ interpretačnému) prejavu a poskytnúť 
fundament k aktívnej realistickej interpre
tácii skladieb rôznych období, pokiaľ to vy· 
!aduje ich zapojenie do života vedeckej a 
pedagogickej práce, 
Vzhľadom na teoretickú prácu má nástro

jová hra praktickú funkciu, lebo podáva 
empirický základ historicko-teoretických 
disciplín, ako je to zhrnuté v bode č. 1, a 
umeleckú funkciu (pozri bod 2). 

Myslím. že nutnosť pestova( hudobnosť, 
pokiaľ poskytuje praktický základ teorctic
ko-h istorických disciplín, sa črtá dosť pre
svedčivo každému. Iná otázka je uznať nut
nosť umeleckej stránky nástrojovej hry. 
Skutočnosťou v;ak zostáva, že nie je mož
né pestovať rcceptlvnu schopnosť bez sú
časného tríbenia aktívnej schopnosti preja
vu, Dokazuje to i tá okolnosť, že hudba exis
tuje len v znejúcej podobe (i keď ide len o 
"predstavu"). Kazdý notový záznam je ne
dokonalý a vyžaduje správnu dešifráciu, čo 
je už aktom umeleckého dotvárania; teda 
aktívny tvorivý čin. Kritériá správne u
meleckého dotvárania si nadobúda adept vý
hradne aktívnou umeleckou erudíciou. Po
užili sme názvy "praktická funkcia" nástro
jovej výchovy vzhľadom na teoretické a 
historické disciplíny hudobnovedecké. Ako 
činnosť nemá však nástrojová hra praktic
ký charakter, ale umelecký, lebo nástrojová 
hra nie je aplikáciou teoretických poznal· 
kov, keďže ani interpretáciu napríklad ne
možno vyčerpať vo vedeckých traktátoch, i 
keď sa dá zhruba veľa hovoriť o jej základ
ných črtách. 

Umelecká funkcia nástrojovej výučby je 
imanentnou, neoddeliteľnou zložkou nástro
jovej pedagogiky vôbec, lebo každý akt hry 
sa usiluje uskutočniť obsah skladby. Keby 
existovala notácia, ktorá požaduje len zvu
kový predpis grafémov, nemusela by e..-cis
tovať interpretácia ako špecializovaný ume
lecký spoj medzi produktivitou a receptivi
tou. I keď skladatelia často hovoria, že 
chcú, aby sa ich skladba hrala tal•, ako je 
napísaná, želajú si v skutočnosti takú in
terpretáciu, ktorá sa nerovná ich záznamu, 
ale ich predstave. Pasívna rozlišovacia 
schopnosť diela od jeho interpretácie poža
duje aktívnu interpretačnú skúsenosť. Bez 
vyvinutej podvojnej optiky nevie hudobný 
kritik rozlišovať hodnotu diela od kvality 
interpretácie, lebo prijíma p~e neho neroz-
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horný jednoliaty dojem. Ako má hovori( o 
diele alebo o interpretácii? 

Ak teda chceme rozumieť hudbe, musíme 
ovládnť jej jazyk. Jazykom hudby nie je 
len schopnosť rozlišovať, ale aj spôsobilost 
chápať objektívny a emotívny vý-.lllam tóno• 
vých vzťahov, ktoré sú nimi a ich pohyb· 
mi vyslovené. Hudobná jnzykovosť je nie
len priamym dôsledkom fyzikálnych vlast· 
nosti tónov. Ak by to bolo tak, nemohol by 
existovať vývoj hudobnej reči, vývoj har
mónie. Kryštalizácia stále nových a n"vých 
harmonických vzťahov vytvára celý, stále aa 
meniaci vzťahový systém. Ustav1čné obo· 
hncovanie vzťahovej sústavy stojí v tesnom 
súvise obsahovým obohacovaním pro· 
striedkov. Každé nové dielo, ktoré oboha
cuje tradované výrazové prostriedky "lhsa
hove opodstatnenými spojmi, t. j. vzfahmit 
ktoré majú svoj obsahový význam, rozši· 
ruje súčasne jazykový dosah hudobnej reči 
o nové obsahove platné spoje. Vzťahový sys· 
tém (jazykový stereotyp) musi byť nutne 
zvládnutý, aby nám hudba vedela viac po
vedať, ako nám hovori zhluk tónov. Chá
panie hudby teda predpokladá špecifickú hu
dobnú erudíciu. Povolan)'IDÍ disciplínami 
dosiahnuť túto úlohu sú práve nástrojová 
výučba a hlasová výchova. Tieto disciplí
ny majú za úlohu položiť základný kameň 
hudobnej vnímavosti, hudobnému mysleniu, 
a preto by mali byť na všetkých našich 
hudobnov)•chovných katedrách z každého 
hľadiska zrovnoprávnené. 

Je pravda, že príprava učiteľov nástroja. 
vej hry nie je viazaná prísne "z hodiny na 
hodinu", ale za to zostáva viazaná jednak na 
umeleckú prácu a jednak na prácu pedago
gicko-výskumnú. Nakoľko sleduje rozvíjanie 
hudobnej chápavosti a schopnosti dotvárať 
hudobný záznam v duchu obsahu a štýlu 
skladby má charakter prednái.ky, k torej úro· 
ve1'\ je priamo závislá na úrovni učiteľa. Tú
to si musí nadobudnúť i stálou individuál· 
nou prácou a umeleckým overovaním si vý· 
sledkov vlastnej práce pred verejnosťou. 

Nerovnaký pohľad na vedecký a umeiec· 
ký tvorivý akt vyplýva z prinízkeho pohľa
du na pojem myslenia. Na myslenie 
sa treba dívať zo širšieho hľadis· 
ka. Myslenie sa nevyčerpáva pojmovým 
myslením, ale treba ho chápať ako 
komple..xný proces uvedomenia si reality na 
úrovni humánnych mentálnych schopností, 
počítajúc do toho aj emocionálne reakcie. 

Už aj preto nemôže patriť umenie k niž
šlm spôsobom poznávania, ako sme toho 
svedkami v dejinách estetiky, čo sa preja· 
vuje aj v ncrovnoprúvnom chápaní nástro· 
ja a to j ednak na školách univerzitného ty-
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pu. Umenie nie je nprwrne spontánnym, ale 
cieľavedomým prejavom, ktorý obsiahne ak
tívny postoj k javom spoločensko-ideovým. 
Okrem toho podmieňuje existencia umenia 
abstrakčnú schopnosť na rovinu toho-ktorého 
materiá!u a redukčnú schopnosť na momen
ty podstatné. Umenie dáva do súvisu odľah
lé oblasti spoločensko-humánnej životnej 
skúsenosti, čím sa stáva objavným, v cum 
možno vidieť jeho aktívny poznávací cha· 
raJ-ter. Umenie stvárňuje pomocou stereo
l~·pných spojov, teda sprostredkovaním, kto
ré stále rozširuje a umocľíuje k novým 
pravdivým výrokom, v čom tkvie jeho stály 
vývojový pohyb. Umenie pôsobi na cmoúv
nosť sprostredkovane pomocou e"-lJOZície ob
jektívnych, mimoemotívnych súvisov, čo 
práve umož1'íuje vznik vyššieho emotívneho 
zap6sobenia, t. j. schopnosť vysloviť špeci
fický, teda estetický vzťah ku skutočnosti. 
Z toho všetkého vyplýva, že umenie patrí 
do kategórie myslenia, i keď do oblasti mi
mopojmovej. 1\'lyslenie v pojmoch je len 
jednou z pomôcok myslenia. Pojmové mya· 
lenie je obsiahnuté v kategórii myslenia, ne
vyčerpáva ho však. Schopnosť pojmotvor
ného myslenia je len užším prejavom šir;ej 

usoeiačnej schopnosti a nie jediným kri
tériom myslenia. Všeobecnejším základom 
myslenia je vidieť určitý jav v svetle jeho 
(v tom-ktorom súvise) podstatných vlast-
nosti, pričom sa predpokladá schopnosť od
hliadnuť orl iných nespočetných vlastnosti, 
ktoré v danom súvise nehrajú dominantnú 
úlohu. Táto zásadná črta (ktorá charakte
t·izuje rozdiel medzi abstrahujúcou činnos
ťou myslenia od celistvosti reality; teda 
rozdiel medzi pravdou a sJ.:utočnosťou) je 
obsiahnutá v umení práve tak ako vo ve· 
de. Ani fyzik nenarába pri svojej práci vý· 
lwadne s kategóriami, ale "myslí'' v konkrét
nych vecných súvisoch, ako napríklad vo 
,-lastnostiach javov, ktoré dáva tvorivými 
asociačn)·mi postupmi do nových súvislostí. 
Casto pritom ani nie je schopný podať spon
tánne slovný výklad tým zložitým súvis· 
lostiam. Dávať pojmovo logický výklad zna· 
mená pre neho čast'l , ,prekladať" súvisy do 
iného materiálu. 

Prebiehajúca obsahová prestavba štú· 
dia a vysokých škôl mala by sn stať prile· 
žitosťou, aby i vyučovanie nástrojovej hry 
sa zrovnoprávnilo tak, ako je tomu na bra· 
tislavskej fakulte. Ján Albrecl!l 

Organový koncert Dr. Ferdinanda Klindu 
29. októbra sa v sieni Slovenskej filhar

mónie konal organový recital dr. Ferdinanda 
K iindu. Program hol oživený vystúpením 
huslistky Marty Országovej, čím sa dostali 
k slovu všetky možné zastúpenia, t. j, sólo
vý organ, sólové husle bez sprievodu, ako 
aj husle s organom, Už táto maximálna va
riabilita dala koncertu, zasvätenému výhrad
ne tvorbe J . S. Bacha, príťaž..ivý rámec. 

Úvodom zaznelo "Concerto d m ol podľa 
Vivaldiho". Dnes, po viac ako 200-ročnom 
odstupe, so záujmom siedujeme Bachov ob
div Vivaldiho tvorby; úcta, ktorú ťažko 
vieme pochopiť, keď Bach sústredil vlastnou 
tvorbou pozornosť ďalších pokolení v takej 
veľkej miere, že Vivaldiho význam ustupo
val takmer do pozadia. Napriek tomu, že si 
Bachovo dielo získalo ústredné postavenie 
v retrospeklivnom pohľade na barokovú 
h1,1dbu, veľmi dobre chápeme príťažlivosť 
tv_orby Antonia Vivaldiho pre Bacha, ak 
si uvedomujeme, že talianska narcistická 
záľuba vo zvuku a zmyslové opojenie tó
no!ll boli pre Bacha úplne protichodné ideá
iý, ktoré (i keď ich priamo nesledoÝal) ho . 
predsa veľmi inšpirovali svojím 'radostným 
cliarakterom. Interpretácia koncertu vy
stihla senzuálny charakter ski~dby a 

pôsobi la svojou zvukovosťou. Husfová 
sonáta h mol sa diametrálne líši od concerta. 
Ako dmhé číslo koncertu zaznela práve táto 
meditatívna a refleklívna skladba, ktorá po· 
s lucháča zaviedla prinmo do ríše rýdzo ba
chovskej. Polyfonik Bach tu upustil od kon
vencie číslovaného basu, aby skladbe mohol 
dať prísne kontrapunktický, t. j. t.rojhlasový 
ráz. 2.ivá interpretácia, ako aj veľmi dobrá 
súhra zabezpeči la tomu ozaj nádhernému 
dielu adekvátne interpretačné znenie a za
slúžený úspech. Obzvlášť sugestívne pôso· 
bila snivá prvá časť, ako i amoróznosť tre
tej časti Andante, kde sa voi.ila veľmi pekná 
registrácia, pripomínajúca Hautbois ďamour. 

Prvú polovicu koncertu uzavrela pre· 
svedčivo podaná Toccata a fúga F dur. Dru
hú polovicu koncertu začali tzv. Schiihle
rove chorály, ktoré zaujali obecenstvo intím
nou a pritom veľmi apartnou harmonickou 
stavbou. 

Adagio a fúgu zo Sonáty g mol pre sóiové 
husle predviedla Marta Országová s pekným 
tónom a zmyslom pre plastiku die:a. Kon
cert uzavrela Passacaglia a fúga c mol, kto
rej vedel Klinda dodať veľkolepú klenbu a 
v~ľkorysú koncepciu. 

lán Albrecht 
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fi thartnónía V NOVEMBRI 

Ak porovnáme úroveií novembrovébo cyk
lu -SF s predchádzajúcim mesiacom, kon
štatujeme určité zhoršenie v dramaturgii i 
v kvalite výkonov. Jediným svetlým bodum 
mohlo · byť uvedenie Berliozovho oratória, 
k interpretačnej výške ktorého máme však 
niekoľkó výhŕad. 

1. a 2. novembra pre ochorenie sólistky 
Heleny Tattermuschovej z Prahy uvied.a 
SF namiesto dramatickej legendy Hectora 
Berlioza "Faustovo prekliatie" náhradný 
program. Tento moment, zdá sa, ovplyvnil i 
reprodukčnú úrovetí výkonu orchestra, kto
rý pod taktovkou dr. Rajlra uviedol diela 
viedenských klasikov. 

Úvodná ouvertúra programu "Promethe
us'~ op. · 43 Ludwiga van Beethovena patrí 
síce k· dosť populárnym, no 'nie práve k 
najhlbším a naj vyspelejším autorovým die
lam. Beethoven ju komponoval ešte pomer
ne mlad>·. bez skúseností s tvorbou svojich 
veľkých symfónií. V koncepcii predohry by 
sa bo.o žiadalo údernejšie a naliehavejšie 
vykreslenie dramatických partií v expozícii 
a najmä v záverečnej apoteóze výraznej
šieho napät.ia. 

Rozsiahla Vli. symfónia C dur od Franza 
Schuberta odznela na záver večera. Schu
bertova orchestrálna tvorba je s výnimkou 
Nedokončenej symfónie h mol u nás pomer
ne málo reproduková,·aná azda i preto, že 
poslucháč žijúci v ch,·ate a zhone m oderné
ho sveta nie je schopný aktívne prijímať 
rozľahlú šírku skladateľovho výrazu. K to
mu, aby sa dielo tohto zvestovateľa roman
tickej epochy vedelo priblížiť dnešnému di
vákovi, treba mimoriadne citlivú hudobnosť 
a vefký zmysel pre stavanie hudobného die· 
la, ako sme pozorovaii napr. u Belly Davi
dovičovej alebo u s,;atoslava Richtera, ktorí 
oživili niektoré z rozľahlých sonát tohto vie
denského majstra. Rajter vi.ak do podania 
Schubertovej symfónie nevložil potrebnú 
mieru .rynachádz.l!.''ej muzikality a citlivosti, 
pretože hľadel predovšetkým na presnú sú
hru (málo skúšok). 

Dr. Alexander Plocek uviedol pomerne 
málo hrávaný Mozartov Husľový koncert 
A dur (Kochel 219). Ceský huslista hral 
kultivovane, technicky spoľahlivo, discipli
novane, no vo výrazovej sfére hy sa holo 
žiadalo viac poetičnosti a úprimnosti. 
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SVOI.RÁZNE TNTERPRETOVru~~ 
SOSTAKOVIC 

Pre náhle onemocnenie vynikajúceho Ni
kolaja Anosova, ktorý pred 9 rokmi ne
zabudnuteľne predviedol Cajkovského Pate
tickú a Prokofievovu VII. symfóniu, vy
stúpil na dvojici koncertov 8. a 9. novem
bra z príležitosti 45. v)TOčia Veľkej októb
rovej socialistickej revolúcie zaslúžilý ume· 
l~<: ·.Bieloruskej SFSR, · dirigent l\Ioskovskej 
filharmónie Viktor Dubrovskij. 

!ažiskom programu bola nesporne veľko
lepá Xl. symfónia "Rok 1903", op. 103 
Dmitrija Sostakoviča. Zásluhou nášho šéf
dirigenta Slováka je nám toto d ,e(o blízke; 
dôverne sme ho spozna.i. Takto sme mali 
možnosť porovnať koncepciu sovietskeho di
rigenta so slovenským. Typickou Slovákovou 
črtou u Sostakoviča je síce tiel v\·stavba 
dynamickej formy prostredníctvom odlíšenia 
dynamických kontrastov, lenže u Slováka 
je piano orchest ra sýte, nosné, pevne ucho
pP-né a má napätý výraz, Dubrovskij hranice 
dynamických kontrastov rozširuje smerom · 
dol_u ešte ďalej. Paralelne s tým spomaľuje 
zvy~ajne i tempo a· stlmuje zvuk, zrejme 
za účelom navodenia akejsi hmlistej, po
chmúrnej náladovosti, k torej vytvorenie az
da ešte najadekvátnejšie zodpovedalo pro
gramoYému vystihnutiu pochmúrnej a jed
notvárnej atmosféry obdobia tesne pred re
voiúciou ( l. časť) . No pri návratoch tohto 
myšlienkového ma teriálu v 2. a vo ·4. časti 
podľa nášho názoru ncmú už v tejto podo
he také obsahové zdôvodnenie na jednej 
strane a zároveň nutne vyvoláva i ochab
nutie pozornosti u poslucháča. 

Aj III. ~asť (Adagio) reprodukoval Dub
r~vskij pomalšie ako Slovák, a to už natoľ
ko, že mu uniklo stavebné napätie. 

K najsilnejším stránkam Dubrovského o· 
sohnosti patrili úseky dramatické (napr. II. 
časť) , pričom nedramatizoval iha vonkajší
mi prostriedkmi (tempo), ale veľký účinok 
dosahoval vnútorným napätím. Tu jeho pre- ·· 
jav išiel najviac do hlhky a dosiahoi bytost
ne i myšlienkove najtesnejšie splynutie 1 

dielom. 
Zmysel pre dramatizmus uplatnil soviet

sky umelec i v úvodnej predohre "Eg
mont" od Ludwiga van Beethovena . . Sprevá
dzačské schopnosti uplatnil hosť s úspechom 
pri sprievode Mozartovho Klavírneho kon-

certu Es- dur '<I<ôchel 449), k toré.ho sólový 
part vynikajúco, technicky i výrazovo zrelo, 
štý.ove vyvúzene stvárnil pražský pianista 
Ivan Moravec . .T"t, ,., "~ihnin malo "švih", 
hlhku. vtip i noblesu. Dolo jemné, ale muž
né, čisté ako kristát. illomvec si týmto tvo
rivým činom vvchhvl ~vniím vzácnym ume
ním vysoké uznanie u obecenstva i kritiky. 

"FAUSTOVO PREKLIATIE" V PODANI 
SF 

Uvedenie 4-dielnej dramatickej legendy 
" Faust ovo prekliatie" na koncertoch SF dľ\a 
22. a 23. novembra musíme hodnotiť hlavne 
ako znamenitý dramaturgický nápad. Na 
túto krásnu, ale i zodpovednú úlohu sa po
dujal Ľudovít Rajter - dirigent s dlhoroč· 
nou praxou i s veľkou pohotovosťou. Na. vy
darený, uspokojivý a vyrovnaný výkon 
všetkých účinkujúcich Úlžiek - veľkého 
bérliozovského orchestra, veľkého miešané
ho sboru (lepšie povedané dvoch zložiek 
mužskej a ženskej) i troch sólistov (tenor, 
bas a soprán) bol však potrebný väčší po
čet najmä spoločných skú;ok. Túto základnú 
pódmienku však, zdá sa, nebolo možné spl
niť, čo, pochopiteľne, značne ochudobnilo 
výsledok pred\'edenia. 

Orchestrálny zvuk bol málo priehľadný, 
často sa "mazalo", vyrovnanosť jednotti
v>·ch skupin bola malá, nástupy miestami 
dosť neisté, takže dirigent sa musel sústre
ďovať predovšetkým na tieto čiastkové mo
menty, takže v jeho výkone nám chýbalo 
v)Tozncjšie tvorivé zaujotie. Jeho bezpečn5•, 
nezlyhávaj úci rytmický cit pomáhal viackrát 
prc>ldenúť obťažné úseky. Toto úsilie zatlá
čalo do pozadio i uplattwvanie a presadzo
vanie umeleckej fantázie, takže koncepcia 
vyznela miestami intelektuá:sky a sucho. Ak 
máme vo výkone dirigenta vyzdvihnúť nie· 
ktor>· momen t, tak pt•edov;;ctkým starostli
vo~ť pri riešení tempových prechodov a 
agogiky vôbec, pravda, s výnimkou voľby 
tempa v závere II. dielu, kde mužsk>• sbor 
sotva s tačil vyspievať r>•chle sa rinúcu riavu 
slova a lo udby. . 

Co sa týka spevákov sólistov, ich zvučné 
mená (Ivo Zidek ako Faust, Dalibor Jedlič
ka. ako Mefisto a Helena Tattermuschová 
ako Margaréta) a krí1sne hlasy sľubovali na 
plagáte prinajmenej uspokojivý výkon. Ná
ročný Faustov part kladie na tenoristu mi
moriadne požiadavky, ktorým Zídek v pl
nej miere nevyhovel. I. Jedlička so svojim 
hlasom (čo sa týka technických dispozlrií) 
nepodal suverénny výkon, dokonca mies tami_ 
i rytmicky zakollsal. Helena Tattermuschová 

v úlohe ~·Jargaréty vyšla z tria sólistov ako· 
viCaz. i ke(ľ sa v svojej prvej piesni iba 
rozospievavala. Hoci telesne naj útlejšia, spie
vala pomerne najuvoľnenejš ic čo do tech
niky i výrazu, a aj v triu sólistov bezpečne· 
";ed ~a nad tenorom a basom. 

O úspech večera sa okrem skladateľa 'i 
dirigenta zaslúžil predovšetk)·m seriózne pri
pravený miešaný sbor SF (sbormajster Ján 
Mária Dobrodinský). 

VYSTúPE~IE 

SOVIETSKEHO KLAVIRISTU 

V rámci Mesiaca SCSP privítali sme na 
pódiu Slovenskej filharmónie v dňoch 15. a 
16. novembra Viktora 1\feľ'i:an'lva, laure:íta 
medzinárodnej súťaže Fryderyka Chopina 
vo Varšave, sólistu Moskovskej filharmónie 
a docenta Moskovského štátneho konzerva
tória. 

Viktor Meržanov sa predstavil ::ko typic
ký. reprezentant vynikajúcej úrovne soviet
skej pianistickej ~koly. Jeho hru charakte
rizuje vysoká kultúra úderu, široká paleta 
farieb s od tietími smerom nahor i nadol, 
temperamentu)• prejav výbušného. charakte
ru. B.ízky mu je však i svet neznej lyriky 
a snivej poézie. ~fer~anov má hrací aparát 
uvoľnený. V prstových pasážach má prsty 
málo fixované a z.dvihnuté, čo zapríčit'íuje 
najmä v pianissime síce jemný, no nie vzdy 
dosť zreteľný zvuk. Je typom skôr tvoriv>'Til 
ako virtuóznym. V jeho hre, plnej inšpirácie, 
vyskytujú sa dosť často i technické kazy, 
miestami až školácke - rozmazané pasáze, 
vypadnuté tóny, preklepy, ha i pam1i(ové 
zakolísania. V Beethovenovej Sonáte E dur, 
op. 14. č. 1 prevažne lyricky sta vanej, sna
ží sa l\'lel'Žanov o čo najvýraznejšie pod
čiarknutie t>•ch niekoľko málo miest so sfol" 
zatami. aby z!skal aký-taký dramatický kon
trast. Sonátu chápal (a správne) ako výraz 
poetických, intímnych snáh skladateľa a 
podľa toho ju reprodukoval lahodne mäkko, 
spevne a jeml!e. 

.V Musorgského "Kartinkách" .v. chápani 
Meržanova upútalo popri inom stvárnenie 
jednotlivých promenád. Meržanov ich roz· 
líšil zryčajne tak, aby náiadou pripravova
li nasledujúci obrázok. Pomerne najviac 
technických nedostatkov a nekultivovanosti 
prejavu sme zaznameli v "Chatrči baby Ja
gy''. Tremolá v "Katakombách" hral so
vietsky umelec radšej redšie, ako predpi
suj!) autor, zhusťoval ich iba pri crescen
dách. U málokoho však vyzneli tieto tremo
lá tak jemne,· a celá skládba dostala tak 

3UJ 



Konca rt M IL A N A 8 A U E RA 
Bratislavské obecenstvo očakávalo so zá

ujmom husľový recital Milana Bauera. J e
ho celovečerný koncert v uplynulom roku, 
ako aj jeho vystúpenie so Slovenskou fil
harmóniou, dali oprávnený podnet k tomu 
záujmu. Na koncerte, ktorý sa konal 20. XI. 
1962 v Koncertnej sieni Cs. rozhlasu, uvie
dol Bauer s Helenou Gáfforovou pri klaví
ri Tartiniho Sonátu g mol "Diablov trilok", 
Kreutzerovu sonátu, po pauze druhú Sólo
IIOnátu Ysayeovu, dielo 27. Koncert uzavreia 
Britt.enova Suita pre husle a klavír, opus 6. 

Bauerova hra sa vyznačovala pregnantnou 
kresbou rytmických kontúr, mužne intenzív
nym tónom, zbaveným akejkoľvek sladkas
tosti ; práve jeho vecný prístup pri stvárňo· 
vani diel dal hre punc interpretačnej mo
dernosti, k čomu sa pridruiila úp:ná istota 
a suverenita hry. To všetko determinovalo 
jeho pozoruhodný formát ako huslistu. 
Veľmi sympatický dojem zanechala Tar· 

tiniho. Sonat~ g m~l, ktorá bola umelecky, 
ako nJ techntcky, VIrtuózne doriešená či už 
išlo o kantabilné úseky alebo o hyb~é mo
torické časti skladby, Povestné trilky ozaj 
vyzneli v jasnosti a pravidelnosti elektric
kého zvonca. Husté vibráto oživovalo kanti
lény z tónu na tón, bez cezúr a medzier. (Je 
pravda, že by nebolo na škodu trošku viac 
uprednostr\ovať frázovanie vo väčších ob
lúkoch dynamickým tietiovaním.) 

!<reutzcro.':'a .sonáta ožila v mužnej a váž
neJ koncepcu cteľavedomej jednoliatej tekto
niky bez rušivého rozptyľovania sa. Zdalo 
sa mi, že Bauerova neromantická reproduk
cia stavala práve veľkoleposť architektúry 
Kreutzerovej sonáty do spr-ávneho svetla. 

Ysayeova Soná ta, opus 27, zastupovala na 
programe štýlový okruh novoromantizmu. 
Neobyčajne náročné dielo zvládol Bauer s 
hra~ou suverenitou. P rvú časť, ktorá pô
sobila - aspoň na mňa - trošku ako koláž, 

slávnostnejší, dôstojnejší ráz. V "Kijevskej 
bráne" klavirista miestami azda až príliš 
šetril zvukom, no gradácie mu vyšli tým 
hutnejšie a strhujúcejšie. 

Po poetickom a precltenom podaní Schu
bertových lmpromptus, op. 142 č. 2 a op. 
90 č. 4 zavŕšila 2. polovicu- večera Proko
fievova Sonáta č, 6, op. 82. Toto skvelé die
lo modernej klavírnej literatúry daio l\Ier
žanovovi veľké možnosti uplatniť a zapojiť 
všetky klaviristické prednosti: jedinečný ryt-
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sa Bauerovi podarilo veTmi šťastne súmif, 
čo nie je ľahká úloha pre interpreta. 

Ako zaujímavú novinku uviedol Bauer 
Brittenovu Suitu, dielo 6, ktorá k.ádla snád 
najvyšš.ie požiadavky n.a muzikálne poní
marue mterpreta. Po krá tkej introdukcii na
sledoval parodizujúci a vtipný pochod kto
rý ':)'Stricd~lo veľmi duchaplné perp~tuum 
mobtle. Jediným kontempla tívnejším kon
trastom skladby bola lyricky ladená uspá· 
vanka, po ktorej nasledoval hruboZ!'une 
travcstujúci valčík. 

Brittenova Suita vyznela vďaka dobrému 
podaniu ako účinný záver koncertu, hoci 
bolo riskantné postaviť ju na koniec nakoľ
ko toto technicky a muzikálne nároČné diel
ko nemuselo za každých okolnosti uspoko
jivo uzavrieť večer. Výsledok bol však vel
mi úspešný, Jeho Bauer zvládol dielo veľmi 
zdarne a pred viedol ho v stmelenej jedno
liatej koncepcii. 

Ako prídavky prichystal Bauer d ve Sos· 
takovičove pre•údiá, z ktorých sa hlavne 
dl'll:hé podarilo Bauerovi ozaj majstrovsky a 
d~likátne podať, a to v úplnej jednote de
tailného bohatstva v rámci súhrnného celku. 
S veľkým uznaním treba kvitovať výkon 
Heleny GáCiorovej, ktorá sa v nemalej miere 
zaslúžila o úspech koncertu. 

Ján Albrecht 

Beethovenovu kvarteto 
• •• Y BRATISLAVE 

V slede už tradičných utorňajších kon
certov v Koncertnej sieni Cs. rozhlasu hos
ťovalo 6. novembra Beethovenovo kvarteto 
laureát štátnej ceny. ' 

Tento významný súbor možno nazvať 
ústredným kvartetom Sovietskeho sväzu le
bo sprevádzal rozvoj a rozkvet sovic~skej 
hudby. Beethovenova kvarteto uviedlo mno
ho premiér sovietskej kvartetovej a ko
mornej tvorby, predovšetkým D. Sostakovi-

mus, náročnú techniku, farby, zmysel pre 
gradácie a najmä znamenite vystavanú, pre
myslenú a strhujúco realizovanú koncepciu. 

I keď niektoré skladby predviedol Mer
žanov skutočne na výške, je veľká škoda 
že sa jeho výkon nemohol vymeniť za ne~ 
napodobiteľné umenie a techniku Rudolfa 
Kerera, ktorý vystúpil necelé 2 týždne ne· 
skoršie v Koncertnej sieni čs. rozhlasu a 
hral pred poloprázdnou sálou. 

VLADO Cl~IK 

ča, okrem toho sprostredkovalo obecenstvu 
Sovietskeho sväzu mnoho hodnotných diel 
svetovej tvorby, na prvom mieste Beetho
vena. J erlnotliví členovia sú zapojení do bo
hatej sólistickej, pedngogickej a publikačnej 
činnosti rôzneho druhu. 

Okrem Cajkovského a Beethovena uvied
lo kvarteto Soslakovičove kvartetá č . 7. a č. 
8. Tieto diela sa vyznačujú veľkou hetero
génnosťou. Osme kvarteto stojí v znamen! 
"vita contcmplativa", kým Siedme kvarte
to reprezentuje "vita activa". Prehlbená ref· 
lektívnost Osmeho kvarteta vyžaduje aktív
nej!.i posluch, kým kvarteto č. 7. strhuje po· 
zornosť poslucháča vlastnou sugestívnosťou. 
Množstvo zaujímavých podnetov sa v tom 
diele vystrieda na krátkej ploche. Sostako
vič sa tu osvedčil ako skutočný majster 
kvartetovcj tvorby. Dôsledná kontrapunktic
ká práca, ku ktorej sa pridružuje pestrá zvu
ko':á a inštrumentačná vynaliezavosť, pomá
ha!t udrzať napätie diela od začiatku do 
konca. To sú azda príčiny, pre ktoré sa zda
lo Osme kvarteto v tieni Siedmeho. Inter
pretácia diel bola tak po stránke muzikál
nej koncepcie, ako aj z aspektu v)·konu, 
veľmi vydarená. 

Po pauze nasledovalo nadmierou obťažné 
dielo, Beethovenova Kvarteto cis mol, op. 
131, v ktorom Beethoven takmer úplne pre
lomil tradíciu tvorby klasicizmu, ukazujúc 
c~stu do ďalšieh vývojových období, a to 
ruelen romantizmu ale aj súčasn"'sti . R ap
sodický spád diela, ktorý sa odzrkadľuje ·V 

prudkých tempových zlomoch, v nečakanom 
nadväzovaní, ako aj objektívne i estetické 
požiadavky inštrumentálne, veľmi sťažujú 
interpretáciu tohto diela. Vysoká inštrumen
tálna vyspelosť hráčov, ako aj ich v)·borná 

· zohratosť, umožnila uskutočniť ich muzi
. kálne dozretú koncepciu diela. 

Ján Albrecht 

Organový koncert UWE ROH LA 
Host z NSR sa 12. nov. 1962 predstavil 

br\ltislavskému publiku 'lko po.kračovater 
starých nemeckých tradícií "komplex.ného" 
organového muzicírovania: hral skladby 
majstrov, aj sám improvizoval. Úvodom sme 
počuli Praeludium a fúgu e mol od N. 
l3ruhnsa, potom temperamentný, no rytmic
~y presný, tempove vyrovnaný, zvukovo 
jasný a presvedčivý prednes Bachovej Toc
caty a fúgy F dur. R iíhl ľahko prekonal 

··mnohé úskalia, ktorými táto rozsiahla sklad
ba opiýva, a dokázal tým aj svoju vynika-

júcu pohotovosť, ved prípravu na organe v 
Redu te mal ozaj minimálnu. 

Po barokov~·ch majstroch uviedol Riíhl 
niekoľko rozsahom menších skladieb l\'laxa 
Regera, ktoré však patria medzi najobľúbe
nejšie diela tohto novodobého majstra kon
trapunk tu : Introdukciu a passacagliu d mol, 
Toccatu d mol s Fúgou D dur a Benedictus 
z op. 59/11. Hodnotenie výkonu v tomto 
prípade je už ťažšie. Isté je, že sme sa 
znova mohli presvedčiť o vnútornom roz
pore, ktorý sa ukazuje v Regerových or
ganov)•ch skladbách medzi zvukovou p red· 
stavou a možnosťami realizovania. Zjedno
dušene by sa to dalo vyjadriť napr. takto: 
spomínaná Bachova Toccata a vôbec , lda
sické" skiadby dosahujú presvedčivý úči
nok iba pri ry tmicky stopercentnom pred
nese bez svojvoľných tempových výkyvov. 
Naproti tomu (dôkazom toho je prc.x or
ganistov) notová predloha u Regera priam 
núti interpreta, aby (v záujme presvedčivé
ho účinlm !) miestami použil neúnosné tem· 
pá, a tak rozmazal náročnejšie pasáže, aby 
používal extrémne tempové výkyvy, aby sa 
snažil o umelecky nerealizovateľné dyna• 
mické gradácie a pod. - pretože má dojem, 
že pri pedantnej hre hy bol celkový účinok 
chudokrvný. Spontánna reakcia obecenstva 
dáva za pravdu takémuto ponímaniu, čiže v 
súvislosti s Regerom ostáva heslom: tem
perament a romantická voľnosť. Tažko po
tom rozhodnúť, kde majú byť hranice tejto 
romantickej voľnosti a kde sa začína svoj
voľnosť. V;etko toto iba pre osvetlenie situä
cie, za ktorej mnohí (a práve nemeckí) od
borníci zaujímajú veľmi kritický postoj voči 
Regerovi, pokiaľ ide o jeho bezvýhradné 
uznanie za novodobého klasika orgauovej 
hudby. Pod klasikou totiž rozumieme ume
leckú vyváženosť foriem i prostriedkov • 

V improvizácii na témy dané z publika 
predviedol Uwe Rohl cyklickú skladbu vo 
forme klasického koncertu, potom prekva
pil improvizovaním v modernom slohu, .v 
ktorom - zdanlivo v rozpore s klasickým 
spôsobom improvizácie - použil aj zvuko
~alebné prvky vo funkcii Formotvorných či
ntteľov. Skoda, že nedostal väčší počet 
vhodných tém, a tak nemohol ukázať celé 
svoje improvizačné umenie. Improvizácia na 
organových koncertoch v Bratislave patri 
medzi zriedkavosti, preto naše publikum ne
má dostatočnú prax pre (unkciu .,spolutvor
cu" improvizovanej skladby. Aj umelecká 
improvizácia má "Svoje formy, ktoré vyža
dujú istú znalosť pravidiel pri udávaní tém . 
Mnohé témy, motivické prvky sú vonkon
com nevhodné pre takýto účel: umelec ich 
v rámci momosti spracuje, no v takomto 



. prlpade chýba ten vzrušujúci kontakt medzi 
n im -~~ obecenstvom, kto•ý je zárukou sku
točného pôži tku pri sledovaní zrodu novej 
skladby priamo pred našimi očami. 
l) -d-

KOMORNÝ KONCERT 
• Západoslovenskej odbočky SSS • 

v Dome československo-sovietskeho priateľ
atva 18. novembra 1962 priniesol nielen dob
rý, z noviniek zostavený program, ale bol 
i · potešiteľne bohato navštívený. Namiesto 

· Malovcovej II. sonatíny zaznelo v pozoru
hodnom podani Niny Bellovej dielo poslu
chá!·a VS:\!U Eduarda Beneša, štvorvelá 
Soná ta pre klavír, ktorá svojou sviežou ná
paditosťou a vyspelou kompozičn'lu tech
nikou zanechala výborný dojem. Záverečná 
časť, valčík. sám osebe pôsobivý, sa však 
vymyká z ce;kového rámca skladby. Ak bol 
azda myslený ako obsahové vyvrcholenie, 
nebol pripravený náladou predchádzajúcich 

- častí. 

Kvarletino pre husle, violu, čelo a harfu 
od mladého brnen•kého skladateľa Zrle1'íka 
Zahradníka nezaprie janáčkovské vplyvy. 
Zaujala lu myšlienková zrelosť, s akou skla
dateľ rozvíjal svoje nápady v neobvykiej i!l
lltrumentácii sláčikov a harfy. Zvukove mu 

vyšli niektoré neobyčajn e krásne miestn, čas
lo sa však zdalo, že harFa mu bola skôr pra. 
stricdkom farebným a instrumentai:ným ako 
nástroj om, ktorý mal mať v komple.xe sláči
kov samostatnejšiu, kompozične od1lvodnenú 
úlohu. S veľkým porozumenim pre obsah 
a s náležitou zvukovou vyv:íženosťou in
terpretova.i dielo Ján Sklaclaný, J:ín Al
brecht, Gustáv Večerný a Jana J arušková. 

Laureát štátnej ceny Bohuš Hanák pre 
momentálnu indispozíciu zaspieval len jP.Jnu 
z troch programovan~·ch piesní Júliusa Ko
walského, Dobrovofní·~ku. Výborným pred
nesom podstatne prispel k celkovému doj
mu, ktorý žiaľ, nemohol byť pre vypadnu
tie dvoch piesní úplný. 

Sláčikové kvarteto sovietskeho skladateľa 
E. Mirzojana spracúva tému s variúciami . Po
sluehove vďačné clielo neprináša riešenie zá
važných obsahových či kompozičných prob
lémov ako veľké kvartetá Sostakovičove, 
iste však bude často hrúvané pre zaujímavú, 
zručne spracovanú nápaditosť a pôsobivú 
zvukovosť_ Babuškova kvarteto {E. Weiclin
ger, J. Wícha. Zd. .Macháček, D. Piťo) sa 
predstavilo oduševneným, technicky i hu
dobne zviádnutým výkonom. Takto treba 
ku kladom komorných koncertov Západo
slovenskej odbočky prirútať i fakt, že sa 
stáva fórom pre stá le ~'Írší a novší okruh 
interpretov, čo s radosťou vítame. 

-š/;-

•• Cudová škola umenia na počesť ID. sjazdu KSČ •• 
Riaditel stvo Ľudovej školy umenia spolu so 

Zdru:.ením rodičov a priateľov šholy, Bra
tislava-Vinohrady (bývalá III. Hudobná 
Ako.a) usporiadalo pod patrónom Západoslo
venskej odbočky Sväzu slovenských skla
dat eľov na počesť XII. sjazdu. KSC d1\a 1. 
XII. 1962 v Dome československo-soviet
skeho priateľstva v Bratislave hudobný ve
čierok pod názvom ·"Strane milovanej". 

Koncert otvoril krútkym prívetom riadi
tel ĽSU Július Kowaiski, ktorý oznámil 
záväzky učiteľov tejto školy z príležitosti 
~ll. sjazdu KSC a predvedenie skladieb slo
venských skladateľov na tomto večierku. Sú
časne požiadal prítomného sk:adateľa Simo
na Jurovského, aby z poverenia sväzu pre
vzal oficiálne patronát nad hudobným od
borom školy. 

Potom sa ujal slova predseda odbočky 
Simon Jurovský a oznámil prltomným pat

_ronát nad školou, ktorý bude pozostávať 
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z patronátnej pomoc1 tým, že skladatelia 
budú písať nové inštruktívne skladbičky pre 
žiakov, hudobní vedci pripravia prednášky 
a vý_konní umelci prídu medzi žiakov do 
školy. 

V programe, ktorý pripravili učitelia §ko
ly, odzneli ukážky z tvorby L. Holoubka, 
J. Fischera, S. Jurovského, Fr. Kaiendu, 
D. Kardoša, J. Kowalského, A. Moyzesa, A. 
Očenáša, l\1. Vileca a E. Suchoi1a. 

Svedomitá a seriózna priprava programu 
sa prejavila vo vydarenom predvedení skla
dieb a mala u početného obecenstva zaslúže
ný úspech. Účinkovali E. Fernerová, V. Neu
ma.n.ová, A. Nemlahová, K. Subertová 
_klavír, Zl. Jaká - spev, M. Križanová, E. 
Turcár - husle, J . Wagner - viola, O. 
Musil - violončelo . 

Tým začala škola svoju verejnú činnosť 
v §kolskom roku 1962/63. - si-

Príkladná biografia 
Lás:ló Ečis:e: Zoltán Kodály. His Life and 

Work. Lor1don, Co/leť s 1962 
k nim podáva vecne a triezvo, hez preceňo
vania Kodályovho významu vo svetovom 
meradle. Zdórazi1uje najmä Kodúlyov u-

Zoltán Kodály už vari pol storočia patri šľachtilý klasicizmus a hlboký humaniz-
k osobnostiam, čo formujú profil hudby náš- mus, ktorý pramení z v iery v ľudstvo a' v 
ho veku, jeho dielo už dávno prerástlo rá- budúcnosť vlastného národa. 
mec maďarskej hudobnej ku.túry. Azda naj- Vzhľadom na poslanie knihy sú vynikn-
väčší ohlas mala Kodályova hudba v An- júcim spôsobom napísa né rozbory, v lastna 
glicku, a preto nie je náhodné, že práve tu charakteristiky sk ladieb v druhej časti koi-
vydali ku Kodályovým 80. narodeninám hy. Eosze nep::~stupuje šablónovite, ale podľa 
skladatefovu biograiiu. Ide o revidovaný a povahy j ednotliv)·eh diel sústreďuje pozór-
doplnený preklad práce, ktorá vyšla v ma- nosť na to, čo je v nich podstatné a nové. 
ďarskom origináli už v roku 1956, no u nás Konfrontuje pritom svoje vlastné stanovisko s 
je pomerne málo známa. Preto chceme naň mienkou iných autorov a vžd y vytvára :u-
upozorniť aspo1'í teraz, v súvislosti s an- celený obraz o diele, 'jeho obsahovej strán-
ghckým vydaním tohto diela. ke i slohových vlas~nostiach. Ako analv!ik 

Dr. Eosze vychádza v svojej knihe zo sa dr. Eosze vyznačuje bystrým postr')-
zaužívaného postupu pri ume eekých živo- horn a širokým rozhľadom, vďaka i:omu 
topisoch. Najprv opisuje skladateľove život· dcrspieva k poznatkom, ktoré maj'ú vlc-
né osudy a potom po žánroch analyzuje naj- obecnejšiu platnnsť, a tak potvrdzujú opr~v-
dôležiiejšie skladby {medzi tieto dve časti nenosť all'llv tického prístupu k dielu jEiJ.-
vsúva kapitoly o Kodályovej vedeckej a uči- . ňého skladateľa. · 
tefskej činnosti). Samotné spracovanie Ko- ! # Nové vydanie Eoszeho knihy j é určepé 
dályovej biogralie je však :originálne niele(l. 'Zahraničným čit ateľom, pre ktorých je rr('l· 
vďaka téme, a le aj spôsobom, akým sa jej ďarská kultúra takmer neznl1ma. Preto trel>a 
autor zmoCJtuje. U maďarského autora je ako OSObitnÚ prerlf\OSť práce vyzdvihntlf 
prirodzené, že východiskom k v-Vldarlu Ko- SJ?ôsob, akým ·uvádza nielen do Kodályov~o 
dályovho životného diela je skladateľov pu. · ·dl~la ~~~ do _!lroblémov maďarskej mod<1r· 
atoj k modernej maďarskej hudbe a snaha DeJ ku.tury vobec. I v tom môže byť pri-
o zhodnotenie jeho prínosu pre národrrú kladom pre n:tšich au torov, pFi(•cich o na~cj 

, hudobnú ku:túru. Je to celkom oprávnený hudbe pre zahraničných čitatefov. l1> 
postoj, pretože celé životné dielo Zoltán11 
Kod{llya sa obracia predovšetkým na ma· 
ďarského človeka a jeho národnú kultúru. 

r V životopisnej časti dr. Eosze veľmi plas-
ticky zobrazuje proces formovania Kodályo
vej umeleckej osobnosti (z nášho hľad :'ska 
sú zaujímavé najmä stránky. kde sa píše o 
rokoch strávených v Galante a najmä v 
Trnave, k toré podľa skladateľových · slov 
rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili. jeho ná-

, r-orový a umeiecký vývin) a jeho pioniersku 
prácu - po boku Bélu Bartókn - pri kl.l• 
dení základov pokrokovej, modernej ma
ďarskej hudobnej kultúry. Kodály pritom 
azd~ ešte vo väčšej miere pôsobil aj -peda
gogicky, . ako praeceptor populi, ako vycho
vávateľ celého národa. Tomu dnes Kodály 

· -vtl'ači za svoje výnimočné postavenie v ma
ďarskej kultúre a Eoszeho kniha to na mno
hých miestach výrečne dokumentuje. No v 

· rovnakej miere sa · tu odráža aj vyžarovanie 
Kodályovho diela za rámec maďarskej kul

. t úry, jeho postavenie v mode.mej hudbe. Dr. 
Eosze znamenite vystihuje hlavné .tendencie 
vo vývoji súčasnej hudby a Kodályov vzťah 

••• 
O CINNOSTI CS. KULTúRNEHO ·1· 

STREDISKA V SOFII 
i 

Profesorka Oľga Cavová sa už · nje-
koFko rokov venuje · propagácii česl<Jo
slovenskej hudobnej ·tvorby v Sofii. Svojho 
času vystúpila aj u nás ako koncertná umČl
kyňa, kde mala možnosť bližšie sa zozná
miť s dielami našich skladateľov. Od tých 
čias sa venuje štúdiu našej tvorby, sleduje 
jej vývoj a prednáša o nej v Ceskoslovep.
skom kultúrnom stredisku v Sofii. Zo slo
venskej hudobnej tvorby odzneli tu diela 
Eugena Suchoňa, Jána Cikkera, Alexandra 
Moyzesa, Bartolomeja Urhanca a Jána M<>· 
ryho. Prednášky prof. Olgy Cavovej i uk~ž
ky z diel na<Jich skladateľov sa u posluch.á· 
čov vldy stretli s neobyčajným.i s~patia
mi. -ok. 
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HUDOBNÁ 
VZÁCNA PAMIATKA V LEVOČI 

Pri príprave ikonografickej dokumentácie 
k organologickým výskumom dostala sa mi 
svojho času do rúk nenápadná historicko-vý
tvarná štúdia dr. Jozefa Spirku Starý k láš
tor minoritov v Levoči (sep. vyd. Matice 
slovenskej z r. 1940). Medzi obrazovými 
prílohami upútala moju pozornosť repro· 
dukcia starobylej f resky, označená autorom 
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publikácie ako Freska korunovania Mcuk11 
Do!:.ei a smrť Panny Márie (koimesis), .:: 
prve; polovice X IV. storočia. Na zachyte
nom v)rjave podľa rôznych okolností, najmä 
však podľa príznačnej figurálnej konštelácie, 
bolo totiž možno tušiť i motívy htLdob
n!)ch nástroiov. Hovoríme "len tušiť" , lebo 
zmienená tlačená reprodukcia zreteľne i vek-

Obr. 2 

Ohr. 4 Obr. 5 



Obr. 7 

Obr. 8 O'Qr. 9 

mi inačne · poznačenej · fo•csky bola· V'piyv'om 
~Íofko,·ého rastra natoľko nejasná, ·že . na 
jej podklade sa tento predpoklad nedal ·s is
totou overiť. Pritom bolo temer ncu.vcri
tcfn( že by takáto závažn{• okolnosť bola 
tnohla uniknúť b ystrému oku odborníkov, 
nakoľl<o o tejto vý tvarnej paminlk'C z hLL· 

dobného hľadislm dovtedy nebolo zm ienl,.--y. 
Keď sa vsak v Literárnom múzeu :\latict 

d <ivcnskej našla pôvodná fotografická pred
loha na zmienenú L.ač, tento predpoklad sa 
plne potvo·dil, lebo aj keď pred loha bola 
opäť len miniatúrna, bola d osta tocne k valit
ná, ahy sa podľa nej mohlo už celkom 
určit e ustúl iť, že na zachytenej freske hu
dobné nústroje skutočne sú, hu že ich ·.je 
tam dokonca viac, ako sa pôvodne p rcdv o, 
kladalo; niel, toré bo:o m ožno už celkom 
zreteľne rozo:mať a medzi nimi sa ukázali i 
nástroje na svoju dobu ty povc vefmi yzác
ne. 

S prihliadnutím n a úctyhodný vek fresky, 
ktorá popri svojej výtvarnej hodnote ukáza
la sa takto aj ako vážnv hudobn.:• orgnno
logichý dokument, napodiv nezhodnotený u 
ted a nevyužitý , žiad alo sa prešetriť túto 
v ·.lácnu pamiatku na mieste. V le te r. 1956 
vybrali sme sa spolu s odbornlkom fotogra
fom do Levoče. Okrem zisten ia rôznych 
in)·ch skutočností mali sme v ú mysle hlav
ne zachyt iť kvalitné detai.né motlvy fresky. 
Kostol, v ktorom sa táto pamiatka nach:í
d za, sme však našli uzamknutý. Dozvedeli 
sme sa, že okrem verejných n{oboženských 
obradov b ýva neprístupný, čo hy aspol1 
sčasti vysvetľovalo skutočnosť, prečo pa· 
miatka ostala dopos i aľ neoovšimnutá. Po 
'zdolaní určitých technických prekážok (na 
fotografovanie bol potrebný hasičský rcbl'ik) 
.sa n ám podarilo náš hlavný zámeo· Hhľa' 
dom na stav fresky pomerne uspokoji,·o spl
lliť . naj mä pri z:íberoch bočných plôch pa
miatky. Získané poznatky a materiály po 
poplnení zhrňujeme a pred kiad:íme. 

Zmienená freska (obr. príl. č . l ) sa nachá
dza vo františká nskom kostole (zvan~· aj 
vefký minoritský alebo gymnaziálny) pri 
b\·, ·:1lom kláštore minoritov v Levo<,i. U
miesiPná je na ľavej bočnej Stene sank tu:Ío·ia 
nad porlit lnm do sakristie vo v ýške asi troch 
metro, -. J ej rozmery sú p r ibližne 3X3,5 m 
na v.;•šku . Stáročiami o;ľahaná hlbko\'á 
maľb;, má zo vzdialenejšieho pohľadu 
vzhľad jednoliat ej zošedivenej plochy , Yzbu
dzujúccj rešpekt aj starobylosťou svojej kric
dovcj zeleno-oran žovej patiny. Tak sa j aví 
od r . 1939, keď bola odkry tá pri reštauro
vaní chr(lmovej v ýzdoby. Dovtedy bola azda 
desia tky rokov utajená, lebo ju v minulosti, 
nevedno kedy, zalíčili . T~•m (s prihliad nut ím 

Íta uzavretie kostola) azda možno dostatočn~ 
,-ysvcll iť1 prečo nebola tá to pamiatka dosial 
náležite \'\'užitá. ' 

Pri bližŠom pohľade možno pozorovať -na 
freske jednotliv!! molí\'y i nie ktoré detaily, 
Sa krú ln y námet obrazu, bib .ické korunova. 
nie a smrť Márie, je výtvarne ri e~euý do 
dvoch hlavných plôch, ktoré t•ozdeľujú obrai 
horizontá lne na d ve polovice. Z ná~ho stano• 
,·iska j e Lu v ýznamný horný m otív, v kto
rooT) robia štafáž korunovania d vaja anj clj 
s hudob nými nástrojmi. Ľavý n Ílstrojový de. 
tni! je zachy tený osobitne na obrazovej prí· 
)ohe č. 2 a pravý pod č. 3. Po oboch verti. 
kálnych stranách ohraničuje hlavný náme~ 
ob o·azu dop/nlwvá výzdoba dvoch zvislýc4 
pásov)•ch p lôch. Do ich štylizovaného rast. 
linného prostredia umiestnil umelec po šesť 
samostatných kruhových figurálnych obra. 
zov, o priemere asi 40 cm, zach vcuiúcich 
poprsie dvanástich anjelov, hra júcich u~ 
rôznych hudobných IUÍ$Lrojoch . Scsť náslro
jov),ch detailov ľavej plochy je samostatne 
zachy tených na ob razovej prílohe č. 4-9 a 
tri horné ·d etaily p ravej plochy pod č. 10-
12. ~a mieste ďal~ích troch kruhových ob. 
razov pravej plochy je maľba značne, a~ 
úplne (posledné dva kruhy) poškodená. Cel
ková sym etria obrazu však nasvedčuje, že 
i tu boli zachy tené nástrojové m otívy. 

V pamiatke išlo by teda o .~trnás( zábe! 
mv s nástrojov)·mi motívmi . Nakoľko však 
zub {·a.~u 7.-anechal na maľbe, ktorá je mies
tami dosť značne poškodená a terla nejasná, 
zretcfné stopy, je prirod zené, že aj naše 
uelailné zúbet·y. sú viac a lebo menej nejas· 
né, tým viac detaily jednotlivých nástrojov, 
Vo väčšine prípadov je však pomerne dobre 
,·jditcfn)· aspoľí · hrubý tv ar nástroja. Z nie
koľk~·ch m otívov možno vyčít ať len w: 
hladnú nástrojovú príbuznosť. No v troch 
p,.rípadoch (predpoklnd ané n úslroje v troch 
pra,·)·ch dolných poškod en)•ch k ruhoch) sa 
u/. pravdepod obne n ikdy s istotou nedozvie
mc, o aké nástroje išlo. 

Zdanli,·o teda naša pamiatka veľa neho
' oo·í. X o Yzhfad om na dobtt v ::.nih tt o brazu, 
ktorú ho klad ie medzi jedinečné dokumenty 
. ,·ojho druhu v strednej E urópe, stačí zaisti! 
i t :>, ahy sa pamiatke venovala mimoriad
im pozornosť. Podľa udania J . Spirku po
chádza freska z prvej polovice 14. storo~ia 
a ·"o niečo staršitt" ako z konca udaného 
st01·oi'ia j u považujú aj B. Kovačičová a A! 
Cidlinská v spoločnej štúdii Levoča a jej 
"!Ítvnrné parrtiathy (Pamiatky a múzeá, V, 
L956, č. 3 , str. 12). Svojou starobylosťou i 
obsahom možno túto pamiatku, tvorca kto, 
o·ej. je zatiaľ nezmímy, smelo prirovnať k 
itajsratsim česk~-m vzúcny m pamiatkam toii-
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Obr. lÓ 

lo druhu, predovšetkým k Pasionálu abatiše 
Kunhuty (pred r. 1320) a Velislavovei bib
lii (r. 1340). s ktorými podľa tvaru v nich 
dokumentovaných hudobných nástrojov le
vočská freska velmi tí:oho súvisí. Pričom 
podobnosť s vyobrazeniami v Kunhutinom 
pasionáli je až nárJaclná (porov. J. Hutter, 
Hudební nástroje, P raha, 1945, obr. príloha). 
J ej v ),znam zvyšuje najmä to, že prináša 
na svoju dobu v strednej Európe jedinečný 
dokument pre výskyt priečne; píšťaly (prieč
nej flauty), nad väzujúc na dosiaľ najstarší 
doklad tohto nástroja vo východoeurópskej 
oblasti, vyobrazeného na známej kiievshei 
freshe sofiisliého sobom : ll. stor. (Vicf C. 
Zíhrt, Jak se hdy v Cechách tancovalo, Pra· 
ha 1895, str. 3). Pritom pub l ic it u levoč
skej fresky oproti spomínaným českým pa· 
miatkam treba chápať ako v ý zn a m n ú 
skutočnosť. 

Freska dokumentuje hudobné nástroje 
všetkých hlavných nástrojových skupin: 
strunové, fúkacie i bicie ; sú tu zastúpené 
temer všetky hlavné typy stredovekých hu· 
dobnýeh inštrumentov. Zo strunových sú to 
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sláčikové nástroje typu fi du l o vé ho (obr. 
3 a 8) a azda i rube bo vé ho (obr. 5), 
ďalej brnkacie nástroje doshové, reprezen
tované prototypom krk vytvárajúceho ná· 
stroja typu ce te ro vé ho (obr. 2) a 
trojuholníkov)'m p s a It é r i o m, česky 
ž a l tá r (obr. 11) i rámové zastúpené ma· 
lou harfou (obr. 7). Z fúkacích nástrojov 
je lo spomínaná priečna pravoručná hranl)vá 
pi š ťal a - pr i e č n a fi a uta (obr. 4), 
dvojitá pi š ťal a, pripomínajúca b'Técky 
a u l o s (obr. 10), a nejasný fúkací nástroj 
v narušenom treťom ľavom kruhu zhora 
(obr. 6). ktorý by mohol byť cllápaný buď 
ako štrbinová p f i; ť a l a - pozdlžna zobá
ková f l a u t a, alebo ako jazýčkový š d l • 
m aj, prípadne ako rovný b i e i y cink. 
Jednohukové gajdy (obr. 12) sú pomerne 
dobre viditeľné, podobne ako aj pekný typ 
stredného bu bi e n k a (obr. 9), ktorý tu 
zastupuje nástroje bicie. 

T )h1HO sme podľa daných možností v 
k rátkosti vymenovali a b ližšie určil i hu· 
dobné nástroje viac-menej zreteľných de· 
tailov fresky. No azda by sme mohli pove· 
dať niečo aj o detailoch nezretelných. Na-

Obr. ll 

zdávame sa, že v prvom z troch pravých 
dolných značne ošarpaných kruhoch je 
(správnejšie povedané bol) nástroj (obr. 13) , 
ktorému uznávaný český organológ J. Hut· 
ter spätne prisúdil v stredovekých písom· 
nostiach užívaný názov nástroja a l a (ala 
bohemica - české kríd;o, viď spomínané 
Hudehní nástroje, str. 77). Ide tu o s trunový 

. brnkací doskový nástroj, podobný husiemu 
krídlu. Nasvedčuje tomu nielen nejasný, pri· 
tom však aspo•'i čiastočne rozoznatef ný ná
znak detailu hornej časti korpusu nástroja 
(nie je to krídlo anjela!), a le aj akási lo
gická symetria celej fresky. Ako sme si 

.. mohli všimnúť, sú v protifahl)'ch kruhoch 
· nástroje záhladnei príbuznosti. V prvom ra· 
de sú nástroje fúka cie, v druhom rade sú 
strunové, v treťom rade sú opäť fúlrocie, !l 

tak i oproti harfe v štvrtom rade by mal 
s táť nástroj strunový; že by tu mo h io ísť 
naozaj o zmienený nástroj a l a, tomu na
svedčuje i príznačná poloha rúk hrajúceho 
anjela. Ak by hol býval tvorca fresky v 
tomto smere dôsledný, mohli by sme ísť v 
predpokladoch i ďal ej . Potom hy oproti 
strunovému sláčihovému nástroju v piatom 

Obr. 12 

Obr. 13 

rade m ohlo stáť strunové kolesom smýlumé 
o r g a n i s t ru m, česká n i n e r a a oproti 
hubienku zase z v on k y, prípadne pred· 
chodca dnešného triangla, takzvaný s t r • 
m e 1"1. T )'TT1 by bola vlast ne celá zásoba ty· 
pických nástrojov príslušný ch čias, z kto
rých levočská pamiatka pochádza, úplne vy· 
čerpaná. 

Záverom možno význam pamiatky v krát· 
kosti zhrnúť takto: Levočská freska je vy· 
ložene muzikologichý dokument, ktorý vy· 
čerpáva tl.'mer celú stredovehý hudobnú in· 
štrumentár. Pochádza z čias okolo stredu 
14. .~toročia, pravdepodobneišie však z je· 
ho druhej časti. Na svoju dobu úp:ne realis· 
ticky znázort.uje hru na huclobnvch .ná· 
strojoch. Je p rirodzené, že jej poclanie -
obsah - nemohlo byť na vtedajsí cas iné 
než sakrálne. J ej najvzáenejš.im prínosom. je 
dokumentácia priečne; pištaly - flauty vo 
východnej časti stredoeurópskej oblasti. Po· 
.zoruhodná je jej poclabnosť s vyobrazenia· 
mi v Pasjonáli abatiše Kunhuty a význam· 
ná je tiež jej publicita ako vý tvarnej ,pn· 
miatky vereine;. 

Ladislav Gálko 
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·Decembrové koncerty SLUVENSKE] FlľHARMONIE 
V rámci "l\Iesiaca československo-soviet

skeho priateľstva" dirigoval v d•loch 29. a 
30.'11. koncerty Slovenskej filharmónie Zde
nek Bílek. Jeho osobnosť má v sebe niečo 
neobyčajne sympatického - pripadá nám 
ako zliatina kovov: je mužný až robustný, 
temperamentný. no zároveň citlivý, ušľach
tilý i vrúcny. Vedie ho vždy snaha o ma
ximálnu presvedčivosť a o nikdy nep:>ľa
vujúcc napätie. Tieto vlastnosti sa skvele 
uplatnili v podaní Berliozovej " Fantastickej 
sy1Rfónie" op. 14, ktoré tvori,o vrchol toh
to večera . 

Urči té rozpaky vyvolalo " Divertimento 
pre sláčikový orchester, husle (Vojtech Gab
riel) a k lavír pre 4 r uky (l\Iiloš Vá1'ía, Ladi
slav Holásek), uvedené pri príležitosti 60. 
narodenín Michala Vilcca. Svojou hudobnou 
rečou je dielo nedotknuté m odernými vý
bojmi, tkv ie ďaleko v romantizme a vý
razom b.íži sa k estrádnej hudbe. Ako ná

) my diela hovorí, je to hudba príjemná na 
po.čúvanie, nekladie si a nemieni riešiť ne
jaké veľké problémy. Je však otázne, či 
ho~o únosné prevádzať ju na programe sr.. 

Stanis:av Apolín, vystúpil pod tak
tovkou Zdeňka Bílka v Cajkovského " Ro
kokových variáciách" pre čelo a orchester 
op~ 35. Ceský hosť podal svoj part trochu 
rozhárane. K najsilnejším stránkam j eho 
-liry pat•·ili v rúcne kantilény. Stavba vir
tuóznejších úsekov bola dosť povrchná, into
-nácia labilná, technicky vypätcj<.ie m iesta 
-žiadali si sústredenej:.ie prepracovanie a 
väčšiu ľahkosť. Toho "rokokového" v po
daní Apolína bolo skutočne málo, pretože 
technika pravej ruky bola dosť ťažkopád
na. I celková koncepcia diela postrádala pev
nosť tvarov, lepšie sklbenie jednotliv)·ch 
"variácií a dokonalej šiu vyrovnanosť regis
trov. 

DIETER ZECHLIN OPX1' SO SF 

· - Pravidelným ·a úspešným zahraničným 
'sólistom najvyššej triedy stal sa u nás v 
p o5:edn)·ch rokoch Dieter Zechlin, laureát 
'štá tnej ceny z N DR. Nech už siahne tento 
umelec po akomkoľvek diele, ktoréhokoľvek 
smeru, vždy dokáže sa úspešne, ak _nie vy
nikajúco a vzorne vyporiadať s jeho úska
liami ·a problémami. Meno ,;Zechlin" dote
raz .u nás bolo vždy zárukou klavírneho vý
'konu (ej najv'yššej úrovne. 
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I na syojom j)OSlednom vystúpení 6. a 7. 
decembra zaujal nemecký pianista vysokou 
kultúrou úderov, suve~·énnou technikou 
všetk),ch druhov a ~irokou dynamickou pa
letou. Zechlinov umelecký nalurel má do
statok ukázncného temperamentu a fantá; 
zie. Dokáže si vyvoliť ázda to najideálnej
šie tempo pre tú-ktorú časť diela, nič ne
prežcnic a nezdeformuje. 

Koncert pre klavír a orchester od nemce
kého skladateľa Giintcra Kochana, žiaka 
Hannsa Eislera, docenta Nemeckej vysokej 
hudobnej školy v Berlíne, zaujal svojou in
Yenciou, niekto•·ými zvukovými kombiná
ciami. Vcelk u je to však d ielo, k toré inkli
nuje skôr k využitiu možnosti virtuóznej 
techniky, takže výraz je potom až na d ru
hom mieste. Súdiac podľa počut ia i štýl 
skladateľa sa od prvej k finálnej čast i tro
chu mení. Zcchlinova vynikajúca interpre· 
tácia sa však zas.úžila o v iac než priemer
n ý ohlas u obecenstva. 

Ako druhú skladbu zaradil Zechlin Mo
zartov posledný klavírny koncert B dur 
(Kôchel 595). Zahral ho so všetkými vlast
no~ťami štýlu toh to m ajstra - s ľahkou po
hyblivosťou prstov, s umiernenou pedali
záciou, so spevne jemnou plastičnosťou kan
tilény, s discip .inovan ou agogikou a s nie 
veľkou, no krásne oddiferencovanou výra
zovou dynamickou paletou. 
. Po vynikajúcom vystúpení Zechlina od
znela, pre poruchu elektrického osvetlenia v 
piatok "nedokončená", l. symfónia Zoltána 
Kodálya uvedená pri príležitosti 80. naro
denín skladateľa. 

Dr. Ľudovít Hajtcr, ktorý tento koncert 
dirigoval, sprevádzal Zechlina najmä v Mo
zartov; cit livo, spoľah..ivo a aj z tona Ko
dálya sme videli. že bol naštudovaný sta
rostlivo a s pochopením. 

FOK V BRATISLAVE 

14. a 15. decembra predstavil sa našej 
verejnos ti Symfonický orchester hlavného 
mesta Prahy FOK na čele so svojím ume
leckým vedúcim dr. Václavom Smetáčkom. 
Na jeho programe veľlni sympaticky pôso
bilo uvedenie II. symfónie mladého české
ho skladateľa J ána Klusáka, die.a, k toré 
vzbudilo oprávnenú pozornosť skvelým vy~ 
užitím zvukových . možností, kombináciami 
farieb nie v~ak samoúčelných, ale v služ-

bách napätého výrazu. Symfónia má 3 časti, 
z. ktorých pokladáme za úspešnej.l:e p rvé 
dve. Najrozľahlejš ia 3. časť - variačná (typ 
ppmalého finále) miestami zdá sa byť opro
ti spontánnejšej p redchádzaj úcej časti prí
liš prcšpekulovaná. 
. Celý program orchestra FOK niesol črty 
pozorného, starostlivého technického na
študovania. 
· Ak v Klusákovej symfónii sme obdivovali 

súhru a vyrovnanosť nástrojových skupin, 
v druhej polovici večera mali sme ešte in· . 
tenzívnejší zážitok. Dr. Smetáček je nepo
chybne typ expanzívneho dramatika. v rúc
neho lyrika. Jeho plnok rvná muzikali ta sa 
však , naplno" rozzvučala až vo Franckovi 
(symfon:cká básett " Psyché") a v Dvoľú
kovi (Orchestrálne variácie op. 78). Ako
by z hráčov i dirigenta spad li všetky zá
brany - v popredí stála citovo h b'lká, pek
ne vystavaná a premyslená koncepcia. Ak 
snáď nejaký ten detailík ušiel, veľkorysosť 
a pôsobivosť podania tieto maličkosti- od
sunuli ďaleko do pozadia. Obecensivo s 
nadšeným potleskom odmenilo českých hos
tí a vynútilo si prídavok brilantného Dvo
fákovho "Karnevalu" . 

Sólistom večera bol Tibor Ga;;parck, kto
rý vystúpii ako sólista v Husľovo·m koncer
te op. 19 od Sergeja P rokofieva. Huslista 
naštudoval dielo spamäti, čo azda mie~tami 
odpútavalo jeho pozornosť od sústredenia 
sa na v)·razovú sféru. Tón Gašpar
kových huslí nie je príliš in tenzívny, 
j e však nosn)r a má oduševnelý charakter. 
Pri prednese Prokofieva vlastnosti jeho o
sobností mali jedinečnú možnosť zaskvieť 
sa v plnom svetle. Dielo je totiž vybudova
né na kont raste n ie dynamickom, a .e ná la
dovom (strieda••ie lyricky zasneného v ýra
zu s groteskným), takže v plnej šírke sa 
mohol uplatniť Gašparkov hlbavý, filozo
fický svet, graciozita, noblesa, nikdy nie 
však prúzdna, hrmotná a okázalá technika. 

CHVÁLYH ODNÝ DHAMATURGICKÝ CIN 

Dvojica posled n)·ch vystúpení Slovenskej 
filharmónie v kalendárnom roku 1962, k to
rú dirigoval v d•'íoch 20. a 21. decembra 
Ladislav Slovák, nositeľ vyznamenania "Za 
zásluhy o výstavbu", nasledovala hneď po 
predvedení Beethovenovej "Deviatej" v 
cykle koncertov pre závody. Ale i napriek 
Št)"TOm po sebe tesne nasledujúcim vystú
peniam, dramaturgia poslednej dvojice bola 
nanajvýš zaujímavá. SF predviedla v 1. po
lovici programu dve n ovonaštudov.ané cliela. 

Úvodom odznela pom erne málo známa, 

monume_ntálna "Veľká fúga pre . sláč ikový: 
orchester" op. 135 od Ludwiga van-Beetho~ 
vena, ktorou veľký majster pôvodne ulav~ 
rei svoje kvarteto• B dur. Kvartetové obsade
nie v s láčikovom orchestri bez kontrabaso'" 
znelo síce trochu nezvykle, no výrazová 
pôsobivosť "posledného Beethovena" ,- sila 
u tajenej vá.::ne, fi lozofická hlbavosť, gran
diózna v)·stavba skvele zYládnutej formy, 
odvážne harmonické výboje ako výsle·inica 
polyfónneho vedenia hlasov, nútili posluchá
čov k intenzívnemu sústredeniu; emqcio
náilly obsah diela zví ťazil tak nad azda ·tro
chu chudobným obsadením. Slovák dal ",Fú
ge" jednoliatu koncepciu, prísne dbal. ; na 

· expresívne vynášanie tematických nástupov, 
výrazne podčiarkol napätie die~a, takže 
m enšie nepresnosti v súhre n ijakn mmhmli 
na veľkoleposti il preduchovnelosli skladby. 

Dodekafonickej hudbe sa u nás zámer
ne nevenovaia pozornosť, ha dostávala pre 
mnoh)rch príchuť "zakázaného ovocia". Do
teraz j edine Divadlo hudby a sem-tam nie
k tor)', zvyčajne zo zahraničných sólistov, 
venovali sa hoci len okrajove interpretácii 
tejto štýlovej oblasti. J~ 

Uvedenie Husľového koncertu Albana Ber
ga, v interpretácii seriózneho, kultivovadého 
Milana Bauera (hral z n otového zá7.narnu), 
treba nám hodnotiť za jeden z najšťasfuej
ších d ramaturgick:)rch činov SF. Veď je to 
dielo priam nabité emocionáln)"m obsahom, 
ktoré núti poslucháča zamyslieť sa a . p rí 
každom novom počutí nachádza v ňom 
no,-é a nové hod noty. Pritom sa Berg svojou 
hudobnou rečou vôbec nesnaží o to, aby sa 
zapáčil, no ide vždy nekompromisne za 
tým, aby niečo vyjadroval. Jednotlivé plo
chy dicia sú rozvrhnuté s takou istotou, že 
vôbec nemožno hovoriť o nejakom kon
; truktivizme. ~ová technika je tu úplne v 
službách intenzívne zažitého výrazu. 

Ušľachtilý a sýty tón Bauerových husli, 
solídne vypestovaná technika a intonácia, 
filozofická hlbka i vrúcnosť lyriky, p rime
raný kontrast (nezaškodí! by miestami i 
trochu ešte hu tnejší zvuk) v dramatických 
par tiách a nad tým všetkým osobitný pre
jav sú zložky krásneho výkonu, ktorým 
sa predstavil Bauer u bratislavského obecen
stva ako víťazný bojovník za nové, u nás 
nieke~y azda zbytočne zaznávané hudobné 
wnerue. · 

Dirigent viedol sprievod spoľahlivo, se
r iózne, no miestami orchester só.istu trochu 
prekrýva!. · 

Záverečná Haydova "Londýnska D, dur 
symfónia" č. 104 je súčasťou stáleho reper
toáru orchestra SF. Počuli sme ju už vo· via-
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cerých interpretáciách. Poľlatie Ladislava 
Slováka vyznačovalo sa n a rozdiel od pred
chádzajúcich interpretov výraznejším vy
zdvihnutím v;etkých nálad. Caro Slovákov
ho podania spočíva v tom. že kreslí obrysy 
diela pevnou rukou, s pevnými ťahmi, s 
určrtými akoby zosilnenými líniami. Slo
vák' vie napmiť každ ú myšli~ku sýtym· 
hudobným v)•razom plným napätia. Niet 
wiho šed ých farieb, skôr nimi hýri viac ako 

je treba, nikdy nie je nudný, akademický.' 
K týmto vlastnostiam pristupuje ešte poc· 
tivá, tvrdá, nekompromisná príprava a v 
rámci daných možností pomerne presné 
naštudovanie všetk)•ch hlasov. Jeho plastika 
j e ohybná, živá, neprešpekulovaná. Pevné 
tvary, jednoliate línie charakterizujú jeho 
výkon, čo je zárove•'í i zárukou zdarného 
rastu orchestra SF. 

VLWO CIZIK ' 

------------------
Historické drobnosti 

Nové archeologiché nále::y 

Prehistorické hudobné nástroje sú ver
mi vzácne. Ich nálezom sa v svetovej lile· 
raiÚJ·e venuje mimoriadna pozornosť; my 
sme týmto v)·znamným svedkom ranej hu
dobnej kultúry ľudstva historicky a muziko
logicky veľa dlžní a nemáme ani ich pre
hľady. Táto zpráva (opiera sa o Hiiuslerovu 
zprá,yu v Acta 1\'lusicologica X."CX!I, 151 
atď.) chce len upozorniť na niektoré naj
významnejšie nálezy v poslednom desaťročí. 

Vieme, že do dne~ných dni sa z pre
historických dôb zachovali len hudobné ná
stroje z trvanliv)•ch hmôt, a to predovšet
k)•m z kame•'ía, kostí, parohov a keramiky 
(kov prichádza až oveľa neskôr). Kame1'í sa 
pou;.íval napr. na spracovanie gongov)·ch 
dosiek alebo doštičiel<, k toré holi zaradené 
medzi primitívne nástroj e xylofónového ty
pu, keramika dala vznik povestný m h cl'll
burgským bubnom . klapačkám a chrastidlám, 
kosti a parohy nástrojom flautového typu. 
V moldavskej oblasti sn našli d ve pomaľ:J
vané chrastidl{t, ulo;.cné v det skom hrobe. 
lloli vyrobené v obd obí tzv. šnúrovej ke
ramiky (asi 2000 rokov pred n.l.) a rcpo·e
zentuj ú nie len detské hrnčky, nic určite n:í
SII'Oj, ktorého funkcia hrala veľkú úlohu v 
liečení a kullovej pra.xi (zaháJ'Ianie du
ch ov) . 

K najpozoruhodnejším nálezom patJ·ia ne
sporne paleoli lické flau ty z kostí a parohov. 
Nepatria k najstarším zachovaným nástro
j om pravekého človeka ; vývoj nve ich prť'rl
chádzali krátke píšťalky z kostí, 1..1.oré slú
žili ako signálky alebo vábničky. No pa
leolitické flauty - ako vidno z pravekých 
jaskynn ých vyob•·azcní. - reprezentujú váž
ne vývojov é štádium v í1zkej súvislosti s 
pevnejšou a eieľavedomejšou organizáciou 
mágie a kultu. Popri náleze flauty v jasky-
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n.i I stállóskó v Maďarsku sú naJvyznam
nej;-ie nálezy zo sovietskych území. A z nich 
predovšetkým dosiaľ naj vzácnejší nález flau
ty z paleolilickej s tanice .\folodova pri Cer
noviciach na pravom brehu Dnestra. l<le 
o flautu zo sobích parohov, dlhú 2.1 cm, 
ktorá má na užšom konci štyri otvory ve· 
dľa seba a na spodnej slrnnc protiľahlého 
konca dva cľalšie otvory. Ide o zaujímavý 
nástroj z obdobia madeleinsl;ého; jeho bliž
ší popis podal A. P. Cernyš. Vrchol nále
zov potom tvoria mnohé flau ty z kostí 
rôznych dlžok, tvoriacich Panovu flautu. K 
najstarším nálezom západoeurópskym v Le 
Placard a stredoeurópskemu v Klcin-Kiihnau 
pri Dessau pribudlo niekoľko nálezov z ú
zemia Sovietskeho sviizu (v paleolitických 
nálezišliach ukraj inskej, saratovskej a baj
kalskej oblasti), z ktorých si zvláštnu po
zornosť zaslúžia dve Panove flaul y : prvá 
z ukrajinského i\fariupolu zo 7- 8 fláut a 
druhá zo Skalovk y zo saratovskej oblasti z 
8 fláu t z vtáčích kostí. 

Všetky nálezy, ktorých je však oveľa 
viac, než sme spomenuli, majú veľk)• vý
znam nielen pre poznanie ranej kultúry 
ľudstva, ale aj pre genézu a v ývoj hudob
n ých nástrojov. 

K pr-oblematilw stredovehých nástrojov 

Nejasnosti, k toré sa vysk y tujú v stre
dovekom inštrumentári, rieši organológia len 
s ťažkosťami. V poslednom čase sa tejto 
problematike s ncmal~·m úspechom veno
val aj mladý americký m1J'l.ikológ Edmund 
A. Bowles v štúdii "Rozlíšenie nástrojov 
buisine, cor, trompe a lrompelle" (Archív 
filr i\Jusikwissenschaft xvur, 52 atď.), kto
rej resumé je zhruba lal<élo: 

l'vfalý roh (cor), ktorý nosili rytieri, bol 
najprv zhotovený zo zvieracieho rohu, ne-

skôr z kože alebo kovu. Mal veľký kónus, 
bol asi 25 cm dlhý a dalo sa na ňom za
hrať len niekoľko tónov. Signálny roh 
(graisle)·, ktorý bol užší a nosil sa na kýč
liach, používal sa vo všetkých spoločen· 
ských vrstvách . Väčší vojenský roh z kovu 
(moinel) sa nosil cez rameno a počas boja 
sa ním dávalo príslušné znamenie. Trompe 
slúžila pri turnajoch , lovoch, v boji a tiež 
pri triumfálnych pochodoch a pod. Oproti 
jednoduchému rohu bola mierne ohnutá a 
jej tenký kov starostlivejšie vypracovaný. 
Nie je známe, či tento nástroj mal nejaký 
nálrubok. Hlásna trompela (buisine) mala 
svoj obraz v saracénskych nástrojoch a skla
dala sa z cylindrickej vzdušnej rúry, ná
trubku a klapiek. Jej dobrá technika umož
nila zahrať až tónový rozsah stupnice. Hlás
na trompeta n ahradila staršie kónické ná
stroje a sta la sa stredovekým ry tierskym 
nástrojom. Menšou variantou hlásnej trom
pely bol clarion. Trompela (trompette, trom• 
pella), objavujúca sa v 14. storočí, bola tak 
prvým nástrojom, ktorý umožnil technickú 
pohotovosť pri hre. Vojenská trompela bola 
j ednoduchým, esovite zahrnutým nástrojom 
s úzkou cylindrickou trubicou. Kompliko
vanejšia (hudccká) trompela sa skladala z 
nálrubku, rúry a klapiek. Pretože umožňo
vala zahrať aj chromatické tóny, b ola vy
uži tá aj v poly fónnej hudbe pri predvádza
ní motelov, šansónov, tanečnej hudby ap. 

Znovu /;. autor.~ l t>U pie.~ne 
Ktož jsú boží bojovníci 

V Hudobných rozhľadoch v roku 1950, 
str. lí98 a ď. som v č lánku "Nové v)•sk.umy 
v oblasti husitskej piesne" upozornil n a štúdiu 
F. :\1. Bartoša v piatom zväzku Sbornika 
historického, v k torej upozor1iuje na ná
padnú m yšlienkovú zhodu miest " Kristus 
za škodu stojí" v piesn i Ktož jsú boží bo
jovníci a zachovanom zlomku h usitského 
traktá tu Htaza Jana Capka. Dao·toš vyslovil 
- pretože vraj ide o ojedinelý originálny 
obmt - d omnienku, že autor IJ•ak tátu a 
slá vnej husitskej piesne musi byť jedna a 
tá istá osoba. Podarilo sa mu v prvom mo· 
mente presved č i ť, veď a utorstvo piesne K tož 
i_sú bozí bojovníci sa už n eraz pripisovalo 
Capkovi. Pri štúdiu husitských prame1iov sa 
mi však podarilo n:íjsť podobný obrat u ž 
v Husovom liste JincHich ovi Skopkovi z 
Duhej (písaný na jar 1425 v Gouliebách pri 
Kostnici), v ktorom sa o Kr istovi zmýšľa 
pod ohne a podobným obratom: "Onť jest 
pán, jenž stojí za škod y bez omylu". (Pozri 
listy dvoch Jánov, Praha 1949, str. 137. Do· 

slov k edícii písal sám F. M. Bartoš). Z to
ho teda vidno, že uvedený obrat nemožno 
považovať za origináln y pre Capka, ale že 
sa pravdepodobne používal širšie. Nemožno 
preto len na podklade tohto fakl.u ďalej po
važovať Jana Capka za autora piesne Ktož 
jsú boží bojovníci. Bude treba ďalej pátrať; 
hoci nepopierUDl, že rozhodne v blízkosti. 
Jana Capka . .leh o osohu sa a le nesmie stať 
typom, pre ktorý zbierame fakty, čo by 
oslepilo cesiu objektívneho bádania, a le mó
že byť bránou k riešeniu ako jedna z favu .. 
ritných možností. • 

Ha/mova po::ícia otrasená? 

K nesmierne ťažkým výskumom patria 
začiatky tlai'e n ôt, najmii ich techník. Zrod 
nototlače po predchád zaj(tcich razítkových 
a xylografických pokusoch datujeme až do 
vynálezu pohyblivých typov sadt:by nôt -
čo je v podstate obdoba pohyblivých typov 
sadzby textu. Hozoznať presne druh techni
ky na neobyčajne starých papieroch je často 
sisyfovská námaha. Určenie použitia pohyb· 
liv)•ch typov nie je našťastie také ťažké 
lebo ho možno určiť podľa nekľurlncj línie 
sadzby. Ze však ani to nie je jednoduché 
a vyžaduje starostlivé pozorovanie a analý
zy, ukazuje prípad najstarších hudobn)•ch 
inkunítbulí. Dosiaľ všetky príl'llčky považo
vali za najstaršiu hudobnú prvotlač, sádza
nú z pohybliv)•ch typov sadzhy nôt, rímsky 
misál, tlačený Ulrichom Hahnom. V rokď 
1932 nadhodil O. Kinkeldey ol{tzku iného 
mis:íl u, ktorý bol lie:t vytlačený v roku 
1476, avšak o pol roka skôr. Po tvrdilo sa 
to pocli'Obnými a nalýzami, takže si musíme 
opraviť údnje o prvom nolotlačiarovi: Halma 
totiž predbehol milánsky notol lačiar Aatonio 
Znrotus. Zrejme to nebud e posledný objav, 
lebo sa ukazuje, že okolo rok u 1lí 7:> sa v 
Taliansku vynorili mnohí vynaliezaví a pod
nikaví nolot lai'iari, ktorí hľadali cesty k 
najľahšej tlači nôt, čo bol problém rovna
júci sa rébusu. Prvé podnety sa ihncrľ roz
šírili a boli v yskúšané a zdokonaľované až 
11 geni:'tlncho Petrucciho našli spôs,>h n;vé
ho využitia. Asi 30-ročnú cesia od začiat
kov notollače k Petruccimu, ktorú u nás 
pozná len niekoľko špecialistov, je urči te 
jedným z najzaujímavejších a najťažších ú
sekov b oja o technický pokrok notollače. 
Vylúčila ťažkopádnu prax poslupn),ch tlačí 
(nôt, osnov a textu zvláš() a zacielila mvš
lienl<y technikov na jediný v tedy moiný 
cieľ: na sadzbu nôt, ktorá bola ľahká, po
hotová n na vtedajšie pomery určite rýchla. 
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Tematické stí·vislosti t• Beethovenovom diek 

Hľadanie stôp po tematickt,>nl materi<i li, 
ktor)· ni1jm.ii veľkí majstri používali vo s,·o
íich dielach, mtl d va protikladné póly. Ak 
len pozitivisticky konstatujeme skui očn -.,ť, 
zbcratcľsk<i pr<ica je málo platná. Ak však 
pútrame po sú vislostiach , aK hfadámc JH~ 
špira(:né zdroje, môže historik. zo Zl'0vnú
yacieho materiálu všeličo vyťažiť. Skoda, 
že sa touto cestou neuberal Il . . W. Ha mann , 
i,c,f v minulom ročníku Die l\Iusikforschung 
p'riniesol zaujímavé údaje o genéze niekto: 
rých tém Beethovenovej Pastorálnej sy mfó
nie. Avšak aj tak je lo ďal;í vá2ny pi'Íspc
vok k poznaniu Beethovenovej tvorivej po·á
ce. Ilamann zistil p 1·iame tematicl; é súvis
losti medzi skladbou " Der Friihlings .\-!or
gen" l\lozarlovho žiaka F. J. Frcystädtlera, 
Haydnov)'mi " Die Jahreszeilen", ďalej me
dzi poves tnou " Kindersinfonie", skôr pri
pisovanou Haydnovi, v poslednom čase pri
písanou Leopoldovi l\Iozartovi a Beethove
novou VI. svmfóniou. Jeho statočná usilov
ná heuristici;á práca zostala pri konšlato

·vaní súvislostí. Ako l3ecthoven k l)'mtu 
témam pristupoval a čo z nich urobil, to už 
Hamann nedopovedal. A predsa sa tu pria
mo ponúka la štúdia o Beethovenovom maj
strovstve. N<is tu zaujíma ešte jedno: Bee
thoven v svojom slávn~m diele v yužil pre· 
dovšetkým témy, ktoré boli známe a žili vo 
vedomí spoločnosti ; podrobnejšia a vedec
kejšia analýza nás lu privedie k poznaniu 
procesu intonácie u n eelhovena, a tý m aj 
k staršej hudbe. 

Ceshí shladat.e/ia " cud:::ích archívoch 

Početné fondy s,·e tov ých hudobných ar
chívov sa spracov;1vajú krok za krokom. P o
malá práca tu značne sťažuje historickú a 
edičnú prácu. Vítame preto každý súpi~. 
ktorý prispieva k "odhaleniu" skladieb naj
mä starších českých autorov, laorých diela 
sú doslovne rozosiate v každ om európskom 
archíve. V poslednom čase sme v časopi se 
Archív fur Musikwissenschaft (XVIII, 248 
a c.ľ.) boli A. H olschneiderom upozomcní na 
vz<icnu hudobnú zbierku lmie~aťa Dorin 
Pamphilj!, ktorý bol v)'znamnou postavou 
,. hudobnom živote Ríma koncom 18. sto
ročia. Zbierka sa delí na dva diely : na súbvr 
maddgalo vých tlačí 16. a 17. st oročia a na 
súbor operných a inštrumentálnych parti
túr. V druhej skupine nachádzame popri 
rukopise prvého d ejstva l\1yslivečkovej ope
ry Il Bellerofonle najmä rané opisy sym
fónií J. V. Stamica. V Šl.ytoch zväzkoch (v 
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7.bierke , lX....,.X II.) sa ich . r>onúka 24, .-. ' ťQ 
~šetko ŕÔ7,nyc)>. V IX. zväzku sú to symfú' 
nic .. G; Es, D, C (v Hiemannovom tematÍCi 
kom kataló"'u diel J. V. Stamica DTB 111/ I 
neuvedet{é): G a Es (v Hiemannovi tie~ · ne~ 
uvedené), v X. z \'iizku. F , F, D a Es, v XI, 
,.:väzku Es, E s a D a , . XII. zväzku c mol 
(ide napo_kon o dielo F. Richt era), A. E, 
c, g, C, A, F, D, l3 a G. Významný súbo!' 
Stamicov)·eh symfónií, ktorý zaujme prcc.IJ, 
všetk)•m editorov, je aj dokladom ich veľ
kej obľuby. · 

Dalej v časopise Die Musikforschung 
{XIV, 30!) a ď.) uvádza W. Jergcr zpt·áv n. 
o rôznych tlačiach, ktoré bli žšie nepopisu~ 
je, uložen)·ch v archh·e Allgemeine ~\'lu;;ik
geselischaft v Luzerne vo Svajčiarsku. Na
chádza lu !) symfónií V . .Jírovca, l, P. Vra~ 
n:ckéh ,.,. 4 F. Kramára, 2 L. Kožcluha a. 
po jednej od .T. V. Sta\n ica a K. Stamica. 
Popritom upozortmje na 22 rukopisov opier, 
kd e sa nachádza tiež jedna - bližšie neu
w~rlcn:í - od V. Jírovca. 

Jaroslav Vanichý 

· Saratovské divadlo opery a baletu N. G. 
Cem yšcvského, ktoré má družbu so Sloven• 
sk)·m národným divadlom v Bratislave, ti

viecto 29. 12. 1962 premiéru opery národné-
11o umelca Eugena Suchoňa ;,Svätopluk" 
pcd vedením dirigenta I. I. Goldbcrga, za 
rézie VI. . Levinovského. Scénickú výpravu 

nanhol ako hosť Ladislav Vychodil, laureát 
št. ceny, v)·tvarník S~D. - Na premiére 
okrem autora sa zúčastnili Simon Jurovský; 
·~.:·I opery S~D, šéfdir igent Tibor Frešo a 
L:1 dislav Vychodil. 

• 
.\ o,·é dielo Dimitrija Sostakoviča, 13. sy m

fóni a, malo premiéru 18. decembra 196:l vo 
, ·f'i'kej sále Moskovského konzervatória v 
podaní ~Ioskovskej štátnej fi ,harmónie pod 
\·edením Kyrila Kondrašina. Symfónia pre 
;nu7.sk )• hlas, sbor a orchester je kompono
vaná na básne J evgcn ija J evtušenka l3abia 
jar , Humor. V obchode, Strach a Kariéra. 
Premiéra 13. symfónie sa stre tla s mimo
riadny m ohlasom u moskovského publika, 
ktoró pripravilo obidvom autorom dlhoLrva
j úce ovác.ie. 
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