
OBSAH ROČN ÍKA SH 1-970 

ČLÁNKY, ŠTÚDIE, ÚVAHY 

Albrecht Ján: Prvky umenia a ich funkcia . 
Ballová Ľuba : O Beethovenovej hudbe v Bratislave 
Becker Heinz: Sklada teľ a jeho doba . . . . . 
Bla ho Jaroslav: Polstoročie bratislavskej opery . . . 
Čížek Ľubomír: Koncepcia a výhľady ŠF v Košiciach 
Donovalová Viera: Sloven ská hudba v rokoch 1949- 56 (II) 
Foldváriová Naďa: Smolenice po tretí r az . . . . 
Hat rík Juraj: Varšavská jeseň . . . . . . . . 
Hrabal František: Bolesti vedy a vedeckej výchovy 
Hrčkavá Naďa : Pamiatke vedca, mysliteľa, človeka 

(T. W. Ad orn o) . . . . . . . . 
Kresánek Jozef: A cause de .. Schoner" . . . . . 
Matúš František: Neznámy slovenský ľudový hudobný nástroj 
Pečman Rudolf: Neapolská opera seria . . . . . . 
Pilka Jirl: Pamäť pre budúcnosť . . . . . . . . . 
Potemrová Mária: Nad d ramaturgiou ŠF v Košiciach . 
Ružičková Zuzana: Co je cembalo ? . . . . . . . 
Rybarič Richard: O problematike polyfónnej tradlcie 

na Slovensku v 15.-17. stor. . . . 
Rybarič Richard: Samuel Capr icornus v Bratislave . . 
Schollum Robert: Myšlienky o ucelenosti vyučovania spevu 
šebo Martinský Teodor : J aroslav Laifer . . . . 
Unverricht Hubert: ..Oas Urtexproblem im Werk 

L. v. Beethoven . . . . 
Vajda Igor: De!::ať rokov spevohry DJGT . . . 
Vysloužil Jii'í: Leoš Janáček a ľudová pieseň . 

TVORBA 

Burlas Ladislav: Hudba pre sláčikové kvarteto (Ľ. Chalupka) 
Burlas Ladislav: Zvony (Š. Klimo ml.) . . . . . . . 
Burlas Ladislav: Planctus (Š. Klimo ml.) . . . . . . 
F erenczy Oto: Sonáta pre husle a klavír (Ľ. Chalupka) . 
Grešák Jozef: Rotory II (M. Potemrová) . . . 
Hatrik Juraj: Domov sú ruky, n a ktorých smieš plakať 

(Ľ. Chalupka) . . . . 
Hrušovský Ivan: Vlna (Š. Klimo ml. ) . 
Suchoň Eugen: Kaleidoskop (I. Vajda) 

o 200 
. 55 

l 
. 129 

7 
o 150 
. 168 
o 308 
o 301 

. 76 
o 33 
.115 
o 290 
o 262 
o 206 
.161 

o 253 
o 246, 294 
o 81 
o 306 

o 41 
.141 
. 193 

. 93 

.119 

. 313 
o 91 
. 266 

. 172 

. 119 

. 210 



OPERA, MUZIKAL 
Bratislava 

Beethoven L. v.: Fidelio (J. Pospíšil) . . . . . . 
Bernstein Leonard: West Side Story (A. Gabauer) . 
Martinu Bohuslav: Grécke pašie (J. Pospíšil) 
Suchoň Eugen: Svätopluk (ra) . . . . . . . . 

Ostatné mestá 

Ferenczy Oto: Nevšedná humoreska, ŠD Košice (I. Vajda) 
Mascagni Pietro: Sedliacka česť, DJGT B. Bys trica (I. Vajda) 
Martinu Bohuslav: Alexander bis, DJGT B. Bystrica (I. Vajda) 
Mozart W. A.: Cosi fan tutte, ŠD Košice (ra) . . . . . . 
Saint-Saens Ca mil: Samson a Dalila, ŠD Košice (ra) . . . 

KONCERTY 
Bratislava 

Slovenská filharmónia (V. Čížik) . . . 
Koncert elektronickej hudby (ra) . . . 
Bratislavské hudobné s lávnosti (V. čížik) 
Nad Pódiom 70 (Š. Klimo ml.) . . . . 

Ostatné slovenské a české mestá 

Musica vocalis Brno (J. Fukač) . 
Pražská jar 1970 (K. Mlejnek) . 
Brno (J. Bártová) . . . . . . 
Brno (J. Bártová) . . . . . . 
Trenč. Teplice na rázcestí (I. Vajda) . 
Nad koncertnou s ezónou 1967/ 70 v Košiciach (M. Potemrová) 

ZAHRANIČIE 

Musica antiqua Europae Orientalis (M. Potemrová) 
Inšpirácia z Royanu (J. Pilka) 
Varšavská jeseň (J. Hatrík) . . . . . . . . . 

Z ČINNOSTI ZSS 

Správy . . . . . . . . . 
Valné zhromaždenie ZSS 1970 . 

RÓZNE 

Anketa o Beethovenovi . . . . . 
Anketa o hudobnej vede . . . . . 
Beseda o hudobnej vede . . . . . 
Sympózium o systematike hudobnej vedy 
II. medzinárodné muzikologické sympózium 

.... 
(Š. Klimo ml.) 

. 121 

. 16 

. 14 

. 219 

. 12 

. 174 

.174 
. 221 
. 221 

. 20, 123, 314 

.124 

. 175 

. 272 

. 22 

.177 

. 180 

. 222, 315 

. 266 

. 275 

. 24 

. 182 

. 306 

. 168, 311 

. 97 

. 65 

. 239 

. 225 

. 186 

. 217 

JUBILEA 

Doc: dr. Anton A. Baník 70-ročný (vč) 
Andrej Očenáš šesťdesiatročný . 

NEKROLÓGY 

Prof. Antonín Sychra (M. Juzl) . . . . . 
Ladislav Hrdina in memoriam (J. Albrecht) 
Jaroslav Laifer (T. Šebo Martinský) . . . 

RECENZIE 

Brod Max: Pražské hvezdní nebe (ra) . . . . . . . 
Burian K. V.: Mario del Monaco (vlk) . . . . . . . 
Dibelius Ulrich: Moderne Musik 1945-1965 (O. Elschek ) 
Erpf Herman: Form und Struktur in der Musik (vlk) . 
Geiringer Karl: Musica! Instruments. Their History from the 

Stone Age to the Present Day ( - ik) . 
Ginsburg Lev S.: Džuzeppe Tartini (Tvr ) . . . . . . 
Jamploskij Izrail M.: David Oistrach (Tvr) . . . . . 
Karbusický Vladimir: An die unsterbliche Geliebte (vlk ) . 
Nováček Zdenko: Sprievodca hudbou 20. storočia (vlk) . 
Szabolcsi Bence: Tanzmusik aus Ungarn im 16. und 17. Jh . 

(A. Móži) . . . .. . . ... . 
Teichman Josef : Ludwig van Beethoven (Š. Klimo ml.) . . 
Aspekte der Neuen Musik (vlk) . . . . . . . . . . . 
Bence Szabolcsi Septuagenario (- ik) . . . . . . . . 
Le Théatre moderne II (K. Belnayová) . . . . . . . . 
Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen. Redakcia 

O. Elschek, D. Stockmannová (I. Mačák) . . 
Twentieth century music. Its forms, trends and interpreta

tions throughout the world (-ad) 

DISKOTÉKA 

Chopin Frederyk: Balady a mazurky (vlk) . . . . . . . 
Klusák Jan: I. invencia, Variácie na tému G. Mahlera, Sláči-

kové kvarteto č. 2, Sonáta, III. invencia (vlk) 
Klavírny recitál Milana Klíčnika (vlk) . . . . . . . . . 
Milhaud Darius: Les Choéphores (vlk) . . . . . . . . . 
Slovenské kvarteto. (F. Mendelssohn-Bartholdy: Sláčikové 

VYOBRAZENIA 
Inscenácie 

kvarteto op. 44, č. 2. R. Schumann: Slá
čikové kvarteto op. 41, č. l ) . . . . . 

Nevšedná humorska - ŠD Košice . . . . . . . . . . 
Sestra Angelica - ŠD Košice . . . . . . . . . . . . 
M. Nitranová, F. Livora, J. špaček v Gréckych pašiách -

SND Bratislava . . . 
West Side Stor y - NS Bratislava . . . . . . . 
Z poslednej inscenácie Fidelia - SND Bratislava . 
Z inscenácie Odsúdenie Lukulla - SND Bratislava 

94 
. 289 

29 
95 

. 306 

. 223 

. 283 

. 281 

. 224 

25 
.127 
.127 

26 
.192 

. 319 

. 284 

. 280 

.190 

.191 

25 

. 126 

28 

28 
28 

. 280 

. 280 

12. 13 
13 

15 
17, 18, 19 

.132 

.133 



Z poslednej inscenácie Traviaty - DJGT B. Bystrica . 
Don Pasquale - DJGT B. Bystrica . . . . . . . . 
Inscenácia Svätopluka na nádvorí bratislavského hradu 
Dr. G. Papp a E. Kittnárová v Svätoplukovi - SND Bratislava 
Krútňava v Divadle O. Stibora, Olomouc. M. Hurská-Vosková 

(Katr ena), F. š ifta (Ondrej); obr. príl. SH č. 10 
Krútňava v Divadle O. Stibora, Olomouc. Scéna z 3. obrazu . 
Krútňava v ND Praha. Scéna zo 6. obrazu; obr. príl. SH č. 10 
Krútňava v ND Praha. Dr. G. Papp (Ondrej), V. Jedenáctík 

(Štelina); obr. príl. SH č. 10 . . 
Krútňava ND Praha. A. Míková (Katrena), V. Jedenáctík 

(Štelina); obr. príl. SH č. 10 . 
Svätopluk v ND Praha. Scéna z I. dejstva; obr. príl. SH č. lO 
Svätopluk v ND Praha. M. Podvalová (Ľutomíra), P. Kočí 

(Mojmír); obr. pr íl. SH č. lO . 
Svätopluk v Divadle O. Stibora, Olomouc; obr. príl. SH č. 10 . 
Vzkriesenie v ND Praha. A. Miková (Kaťuša); obr. príl. SH č. 10 
Vzkrie senie v ND Praha. Scéna zo 6. obrazu; obr. príl. SH č. 10 

Rôzne 

Faksimile -rukopisu L. v. Beethovena . . . . . . . . 
Strana autografu Beethovenovej klavírnej sonát y c mol, op. ll 
Titulný list prvého vydania dvoch Beethovenových klavírnych 

sonát . . 
Zo skíc k X. symfónii L. v. Beethovena . 
Bratislavské divadlo . . . . 
Piešťany. Fotografia z počiatku 19. stor .. 
Heinrich Klein . . . . . . . . . 
Kaštieľ v Dolnej Krupej . . . . . . . 
Valné zhromaždenie ZSS. Predsednícky stôl 
Dr. G. Papp a prof. J. Cikker . . . . . . 
J . Hatrík, dr. I. Hrušovský, I. Zeljenka . . 
Pri interpretácii skladby Dislokácia II od M. Adamčiaka 
K. Bottner, E. H. Tarr pri interpretácii skladby M. Kagela 

v Smoleniciach 
P. Kolman pri svojej skladbe Omaggio a Gesualdo . 
Americký dirigent P. H. Adler a I. Palovič . . . . . . 
J aponský dirigent Takashi Asahina a flautista Chitaru Asahina 
Titulný list Opus Musicum . 
Samuel Capricornus 
Ukážka Opus Musicu'll . 
V. Nikolov a B. Režucha 
J. Špitková . 
I. Klánský . 

NOTOV Á PRÍLOHA 

Burlas Ladislav: Vrchári. Z cyklu Zvony . 
Drušecký Juraj: Fúga . . . . . 
Hrušovský Ivan: Vlna . . . . . . . 
Očenáš Andrej: Ona. Z Portrétov pre organ 
Suchoň Eugen : Intermezzá. Z cyklu Kaleidoskop 
Zimmer Ján : Sonáta pre organ . . . . . . . 

. 146 

. 146 
o 219 
. 220 

SH č. lO 

36 
49 

49 
50 
58 
58 
59 
59 
97 

. 108 

. 109 

. 169 

. 170 

. 171 

. 208 

. 208 

. 255 

. 255 

. 255 

. 272 
o 274 
. 274 

SH č. 4 
SH č. 5-6 
SH č. 4 
SH č. l 
SH č. 7 
SH č. 8-9 

IDVENSKA HUDBA 
CASOPIS 

ZVAZU 
SIDVENSKYCH 
SKIADATEIDV 

" ~ 

l 1970 



SLOVENSKA 
H U D B A 

OBSf\H 

Heinz Becker: Skladater a jeho doba 

Ľubomír Čížek: Koncepcia a výhľady 
Štátnej filharmónie v Košiciach . 

l 

Číslo 1/70 
Hudobný život 

Ročník XIV. Nekrológ . 

7 

12 

29 

32 

vedie 

OSKÁR ELSCHEK 

s redakčnou radou 

R. BER~ER, L. BURLAS, O. FERENCZY, 
J. HATRIK, I. HRUŠOVSK'f, M. JURIK, J. 
KRESÁNEK, L. LENG, E. PENSDORFOV Á, 
M. POTEMROVÁ, I. PARIK, P. POLÁK, 
R. VANEK 

redaktor 

IGOR VAJDA 

návrh obálky 

IVAN HOJN'f 

• 
v čísle 

HEINZ BECKER uvažuje o skladateJovi a 
jeho dobe 

ĽUBOMIR člžEK hovorí o koncepcii a vý
hJadoch štátnej filharmónie v Košiciach 

Hudobný život - nekrológ - recenzie -
diskotéka - informácie 

• 
v budúcom dvojčísle 

200-ročné jubileum Ludviga van Beetho
vena v štúdiách a ankete. 

Recenzie - Diskotéka - Informácie 

INHALTSOBERSICHT 

Heinz Becker: Komponist und seine 
Zeit. 

Ľubomír Čížek: Konzeption und Vor
schau der Staatlichen Philharmo
nie in Košice 

Musikleben 

Nekrolog . 

Recension - Diskothek 
mation . 

Infor-

CONTENT S 

Heinz Becker: Composer and his 
Time 

Ľubomír Čížek: Conception and 
Perspective of the State Philhar
monie Orchestra in Košice 

Musica! Lj!e . 

Obituary . . . . 

Reviews 
tio ns 

• 
Fot o 

Discotheca Informa-

l 

7 

12 

29 

32 

l 

7 

12 

29 

32 

Nevšedná humoreska, str, 12, 13 (hore) 
Sestra Angelica, str. 13 (dole) 
M. Nitranová, F. Livora a J . Špaček v Gréc

kych pašiäch, str. 15 (J. Vavro) 
West Side Story, str. 17, 18, 19 (A. šmot

lák) 

.Sklada tel' 
a jeho doba 
HEINZ BECKER 

Plaidoyer 
pre pubJikum 

Pred niekoľkými rokmi sme v poprednom hamburskom večerníku mohli čítať 
list, v ktorom mladý skladateľ hudobným vedcom vyčítal, že pri výbere tém 
nápadne obchádzajú oblasť moderny, hoci by mali dôkladne analyzovať práve 
diela súčasných skladateľov a verejne o nich diskutovať. 

Dve veci sa mi na tejto kritike práce v oblasti hudobnej vedy vidia pozoru
hodnými, na kritike, s ktorou nevystupuje len tento mladý skladateľ : po prvé 
vymedzenie vlastného umeleckého statnoviska, a po druhé hodnotenie ved eckej 
činnosti a vedeckých možností. Je príznačné, že mladý skladateľ si nesťažuje 
na zriedkavú reprodukciu vlastných skladieb alebo skladieb jeho kolegov, ale 
pozastavuje sa nad tým, že hudobní vedci ešte nepoložili tieto skladby na svoj 
pracovný stôl ako objekt s kúmania. Zdá sa, že skladateľ prikladá väčšiu dôle
žitosť vedeckému dôkazu štrukturálnych technik než úsudku verejnosti o pôso
bivosti svojej hudby. V tejto kritike zaznieva nevyslovená, neurčitá nádej, že 
vedecká diskusia môže poslucháčov záujem o túto hudbu oživiť, a tým d O'po
môcť jej k širšiemu uzna:ndu, o ktoré sa skladateľ zrejme ešte obáva. 

Tu sa špeciálny cieľ práce na poli hudobnej vedy nielen nesprávne chápe, ale 
sa aj možnosti vedeckého skúmania mačne preceňujú. Aj poslucháčova nádej. 
že hudobný vedec mu môže dať do rúk nezameniteľné a hodnotu určujúce 
známky pre jeho orientáciu v labyrinte mcdernej hudby, je klamná. V žiadnom 
prípade sa hudobnej vede dosiaľ nepodarilo vydobyť hudbe priestor, do ktorého 
sama nevedela preniknúť. Pravda, hudobný vedec môže prispieť k objasneniu 
štrukturálnej stránky hudobného diela, hoci o pôsobivosti alebo nepôsobivosti 
hudby sa tým nič nehovorí. Dôkaz o určitých technikách kontrapunktu a dode
kafónie, o elektronických, seriálnych alebo aleatorických technikách neposkytuje 
ešte základ pre estetické hodnotenie . 

(Z prednášky prof. H. Beckera, riadneho profesora hudobnej vedy na Univerzite 
v Bochume, vysielanej v 3. programe Západonemec~ého rozhlasu.) 
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Umelec sa iste môže dovolávať remeselnej dôkladnosti ako alibi dokazujúceho 
j eho vedomie zodpoved nosti, no táto dôkladnosť nie je zmenkou na večnosť. 
Keď sa Arn::ld Schčnberg dopočul, že hus lista Rudolf Kolisch sa pokúša roz
lúštiť základný rad v jeho 3. sláčikovom ·kvartete, obdivoval umelcovu trpezli
vosť, dodal však ske,pt-icky: "Estetické hodnoty sa takto neodkrývajú, ale naj
skôr len mimochod om. Nemôžem dosť často varovať pred preceňovaním týohto 
analýz, keďže nakoniec vedú len k tomu, 'proti čomu •sem vždy bojoval: k po
znaniu, ako to je urobené. Ja som vždy pomáhal poznať: čo to je! Usiloval som 
sa opätovne objasniť to Wiesengrundovi (Adornovi), aj Bergovi a Webernovi. 
1\le oni mi to neveria." Schonbergovi šlo o kompozíciu, nie o komponované. 
Estetickú kvalitu kompozície nikdy nemôže potvrdiť autoritatíVI!1y posudok jed
notlivca; k nej sa dospieva len dlhodobou ochotou anonymného poslucháčstva 
prijímať toto umelecké dielo ako cennosť. Preto je aj nezmyselné požadovať, 

aby sa zaujalo stanovisko s dobrozdaním o kvalite určitej kompozície. Keby 
poznávací úsudok tak jednoznačne .prevyšoval úsudok vkusu, ako to niektorí 
odborníci predstierajú, bolo by nepochopiteľné, že sa upustilo od vysoko kom 
pHkovaných umeleckých techník v pros:pech jednoduchých 'postupov, ako nás 
učia dejiny. Práve tak ako málo hodnotná hudba ·nemusí mať vypálené zna
mienko remeselll1e zle urobenej práce, mie je remeselne dôkladná práca a priori 
značkou umeleckej kvality. To, čo odporuje pravidlám, často sa v priebehu 
dejín neznášanlivými teoretikmi nesprávne zamieňalo za to, čo je bez pravidiel. 
Modest Musorgskij musel od školených hudobníkov znášať výčitku , že je dile
tant, čo mu nebránilo, aby napísal nesmrteľnú hudbu. 

Vedecká úvaha je možná !oo s odstupom. Objektivita vedeckého úsudku je 
ohrozená, len čo sa vedec dá strhnúť do vášn~vej výmeny názorov. Je známe, 
že diskusia o Novej hudbe nepostráda vášnivosti. Iste to n!ie je pt"ázdne tvrde
nie, keď zisťujeme, že dnes v širokej verejnosti :panuje nechuť k Novej hudbe 
a že dokonca v odborných kruhoch panuje bezradnosť. 

Odbaviť túto bezradnosť ako akademickú obmedzenosť - prezrádza sícP. 
autoritatívne myslenie, avšak svedčí o malom 2ll11ysle pre zod'P'Ovednosť. Histo
rik hudby sa považuje za legit:i:m~vaného hovoriť o Novej hudbe len z histo
rického aspektu, a to tým väčším právom, že práve najradikálnejší zástupcovia 
moderny uvádzajú opäť a opäť argument, že sa nachádzajú v podstate v po 
dobnej situácii ako mnohí majstri staršej doby, ktorí sa usilovali o novú zvu
kovú reč. To nové - tak tw"dia - mohlo sa vo všetkých dobách :presadzovať 
len postupne a proti odporu verejnosti, aj predtým museli pokrokoví sklada
telia bojovať o uznanie. Na Monteverdiho ako novátora podnikali mocné útoky, 
Mozart sa nevedel presadiť za svojho života, Bizetovu Carmen pri svetovej 
premiére vypískali, Salome a Elektra R. Straussa šokovali verejnosť a uvádzanie 
Stravinského Svätenie jarJ .zaniklo v nevídanom škandále. Nie publikum, ale 
umelec mal nakOII'Úec ·pravdu, me masa, a le elita !Stanovila mer,adlá hudby 
ukazujúcej vpred. 

To nachádza u hudobného historika chaos. Pojem Nová hudba zatracuje pojem 
Stará hudba - v zmysle "zastaralej" hudby. Tam, kde sa nové rodí a rozkvitá, 
musí staré zaniknúť a vädnúť. Pojem Nová hudba však nie je taký nový, ako 
sa azda niekto domnieva. Tri markantné s lohové cézury dejín hudby boli priam 
programaticky vyhlásené za éry Novej hudby: okolo ll". 1300 Ars nova Philippa 
de Vitry, okolo r. 1600 Nuove musiche Giulia Caccindho a tpo r. 1900 Nová hudba 
AI'111.0lda Schônberga. 
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Porovnávanie týchto troch slohových cézur ostro osvetľuje zvláštnu situáciu 
našej súčasnosti a dáva nám podnet, aby sme na Novú hudbu hľadeli ako na 
historický fenomén: Ars nova vystriedala okolo r. 1300 Ars antiqua, Nuove 
musiche urobila po r. 1600 z hudby stile antico náhle makulatúru. V oboch 
prípadoch nové zatlačilo staré a k ládlo •na jeho miesto neopotrebované, ale 
všeobecne uznávané hodnoty. 

Inak to bolo s Novou hudbou z ·r. 1900. Hudba medzi Mozartom •a Richardom 
Straussom nestratila - napriek Schänbergovi a Webernovi - nič zo svojej 
niekdajšej mladosti. Naopak:: bujnejšie než hocikedy predtým prekvitá v dneš
nom hudobll1om repertoári. Získavame dokonca dojem, akoby sa pestovanie 
Starej hudby šírilo t ou mierou, akou sa Nová hudb? od poslucháčstva svojej 
d oby vzďaľuje. Keďže Stará hudba našej doby ešte nie j e zastaralá, pôsobí 
dojmom, akoby Nová hudba nebola ešte dospelá, akoby ešte nebola vyvinula 
silu na to, aby našla priestor pre vlastné uplatnenie. Zdá sa, !Že tu leží skryté 
dôležité kritérium. Problém Novej hud•by, pod ktorým chceme .rozumieť Modernú 
hudbu, javí sa preto menej problémom samotnej hudby, ale skôr problémom 
vzťahu umelca k jeho súčasnosti. Kazimír Malovič to kedysi veľmi výrazne 
formuloval: "Nová hudba ešte nemá spotrebiteľa. Treba ho najprv vytvoriť." 
Aplikované na hudobníka neznamená to nič iné než to, že predbehol svoju 
dobu, vo vzťahu k pubHku chce táto veta povedať, že beznádejne pokrivkáva. 
Kto z oboch - umelec alebo publikum - je vlastne predstaviteľom svojej 
doby, sa však zamlčuje. 

V 19. storočí sa prvý raz razilo h eslo "Hudba budúcnosti"; mysleli tým 
doslovne hudbu, ktorá sa už ne-podrobovala požiadavkám vlastnej súčasnosti, 
ale provokativne sa od nej dištancovala. Hlbší význam pojmu Hudba budúc
nosti možmo chápať len na pozadí rastúceho tradicionalizmu. Priepasť medzi 
tvorivou avantgardou a verejnosťou sa :prehlbuje z desaťročia na desaťročie, 

existujúca kultúrna jednota sa drobí, zdá sa, že zhoda medzi skladateľom a 
jeho adresátom je narušená. 

Richard Wagner vo svojom článku, ktorý nesie titul Hudba budúcnosti, 
s rezignáciou vysvetľuje, že nevie zasadiť ddeálne umelecké dielo, aké má !la 
mysli, do súčasnosti a že preto ho musí o.značiť za umelecké dielo budúCil'losti. 

19. storočie požaduje individuálny štý.J a .prekáža 'Svojím heslom eklekticilzmu 
každej štylistickej asimilácii a každej uniformovanosti. Najnepria.znivejší po
sudok, akému bol vtedy skladateľ vystavený, lbola výčitka chýbajúcej origina
lity. Proti skladateľovi označenému xa eklektika stálo náhle odmiet~e zo 
strany oficiálnej umeleckej kritiky, ktorá vďakia rozkvetu tlače sa vyvíjala 
v novú moc. Nie div, že skladateľ sa usJloval o origina:litu, o takú originalitu, 
ktorá ho jednoznačne a nezameniteľne odlišovala od jeho súčasnosti a aj mi
nulosti, ktorá sa stále viac oživovala novými edíciami sta.rej hudby. Furore a 
fiasko, kedysi isté kategórie súhlasu a odmietnutia, ba viac, hodnoty a nedo
stabku hodnoty hudobného d.iela, nestrácajú len svoju :platll1osť, ale menia sa 
v opak: úspech u más sa stáva podozrivým a v najlepšom prípade sa znehod
nocuje na meradlo lacnej úžitkovej hudby. Odmietnutie a nepochopenie zo 
strany publika prepožičíava umelcovi aureolu mučenika, vyzdvihuje ho :nad 
úroveň priemeru a robí .z neho člena fiktívnej elity, ktorá zo svojej str-any 
označuje publikum Zla nezletilé. "Byť až tpo smrti uznáV'é!:ným" - tento rezignu
júci výrok 75-ročného Arnolda Schänberga skrýva vo svojom fatalistickom 
odvrátení od súčasnosti eschatologickú nádej na zajtrajšok, odkrýva koketo
val!1ie s .posthumným vyhlásooím ,za svätého, ktoré tvorivo činného posHňuje 
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ako terapeutikum a necháva ho zabudnúť, že dejiny nie sú .ničím iným než prie
behom súčasnosti. 

Umelcova nádej, že tvorí pre budúce generácie, prezrádza jeho túžbu po 
úspechu a zahrnuje jeho presvedčenie, že aj tieto generácie budú ešte historicky 
orientované, že adresát zajtrajška práve tak obráti pohľad do minulosti ako 
umelcovi súčasníci. Ale aj spotrebiteľ, ktorý ignoruje súča5ll1ú tvorbu doby 
a uspokojí sa so starou hudbou, žije v presvedčení, že toto umenie bolo stvorené 
pre neho a neuvedomuje si, že sa identifikuje s hudbou, ktorä sa koniec-koncov 
obracala na zaalú súčasnosť. Ale Schťnberg, ktorý bol voči úsudku verejnosti 
obzvlášť citlivý a častejšie sa vyjadroval, že "absolútne neznáša výčitky", prial 
si po celý život úspech, avšak taký úspech, ktorý by sa nedotýkal jeho ne
ústupnej autority. Schčnberg si nechcel súhlas svojich súčasníkov vydobyť, 
on ho požadoval. Keď sa r. 1910 z finančných dôvodov <ponúkal ako portrétista: 
napísal riaditeľovi viedenského nakladarteľstva Emilovi Hertzkovi: "Som ochotny 
urobiť Vám obraz na skúšku. Chcel ·by som Vás maľovať bezplatne, ak mi pri
sľúbite, že mi potom sprostredkujete objednávky. Len nesmiete ľuďom povedať, 
že sa im moje obrazy budú páčiť. Musíte im vysvetliť, že moje obrazy sa im 
musia páčiť preto, že ich chválili autority v tomto odbore." Autorita bola 
Sch. nbergovi všetkým. Bolo mu navždy cudzie, že aj v oblasti umenia existuj~ 
demokratický princíp. Apodikticky vyhlásil, že nepozná ohľady na poslucháča, 
ktorý ho v podstate len ruší. 

Hudba - čo aká je jej povaha - mieri ako zvukový fenomén k auditívnemu 
účinku, k účinku chápanému nie v zmysle lacného e fektu. Richard Wagner 
ani zďaleka svojím pohŕdavým slovom o "účinku bez príčiny" nepožadova~ 
"príčinu bez účinku". Wagner, apoštol hudby budúcnosti, vôbec nebol prot1 
úspechu. V jednej zo svojich neskor ých statí O publiku a popularite si trpk.) 
sťažuje na obecenstvo, ktoré jeho a jeho hudbu neuznáva - z čoho sa dá len 
súdiť, že po t omto uznaní túžil. A predsa to bolo práve toto publikum, ktoré 
dielu Richarda Wagnera napriek posudku popredných hudobných k r itikov do
pomohlo k prelomu. Dnes v celom s vete nepopieraná umelecká existencia Ri
charda Wagnera n ajpádnejšie vyvracia jeho vlastné tézy smerujúce proti pu
bliku. Wrg nerove diela sa rozširovali v nespočetných aranžmán po kontinentoch, 
čo je neoddi:kutovateľnou známkou populárnej hudby. Práve t omu chcel Fran
cúz Maurice Ravel zabrániť, keď r. 1928 napísal svoje Bolero, onen "obdivuhodný 
kolotoč zvukov", ako ho Mantinelli raz pomenoval. Ravel sa chcel Bolercm 
postaviť frontálne proti publiku. Malo sa stať skladbou, o ktorej Ravel pred
povedal: "Veľké nedeľ•:1é koncerty nebudú mať nikdy od vahu dať ho na pro
gram." Opak sa stal skutočnosťou. Bolo to práve Bolero, ktoré nieslo Rav~lov~ 
meno okolo celého sveta ako znejúci d ôkaz toho, že účinky hudby a pnazen 
j::ublika r:emožno ani v negatívnom smere vopred vypočítať, že sa vymykajú 
každému kalkulu. 

E perimenty - aj umelecké experimenty - ukazujú len vtedy do budúc
nosti, ak sa vydaria. Nevydarené experimenty sa vyskytovali vo všetkých obdo
biach dejín hudby, prešli verejnosťou nepovšimnuté a nestvorili preto ani éru 
Novej hudby. Náuka o melódii odvodená mechanicky Guidom z Arezza z vo
kálnej š truktúry textu okolo r. 1000 zanikla tak, ako sa rozplynuli chromatické 
experimenty, k toré na konci 16. storočia uskutočnil Gesualdo da Venosa; pokusy 
Pierre Castella s "clavecin optique", o ktoré sa zaujímal dokonca Telemann, 
zostali práve takou kuriozitou dejín ako aleatorické hračky Kirbergera a Carla 
Philippa Emanuela Bacha, o ktorých Ernst Ludwig Gerber r. 1811 v úvode 
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k svojmu slávnemu lexikónu hudobných umelcov poznamenal: "Nebude nikdy 
možné vedecky vysvetliť, tým menej kockami určiť a vypočítať veci ducha 
a citu. Práve to, čo j e ľahké a nehľadané v melódii, je jednou z jej hlavných 
d okonalostí." 

Na druhej strane dejiny vôbec nepodceňovali veľké umelecké diela, ako sa 
často nezdôvodnene tvrdí. Ani jeden z n ašich velikánov nepotreboval k umaniu 
novú generáciu. Bacha považovali už v jeho dobe za nedosažiteľného majstra 
fúgy, ako sa možno dočítať u Matthesona. Uctievali ho ako patriarchu hudby, 
ktorému sa klaňal aj mladý pruský krá ľ. Mozart vlastnoručne oznamuje otcovi, 
že v Prahe s jasotom spracovávali jeho témy z Figara na "cootredansy" a 
t ancovali na ne, čo považoval za veľkú česť. Bizetova Carmen stala sa zakrátko 
po fiasku pri svetovej premiér e príťažlivou repertoárovou skladbou. Salome 
a Elektra R. Straussa nezadržateľne prenikali napriek počiatočnému šokujúcemu 
účinku a úsudku niektorých malicherných kritikov d o medzinárodného operného 
ťepertoáru ; Str avinského Svätenie jari sa bez ohľadu na škandál pri jeho pre
miére stalo pevnou súčasťou našich koncertných programov. 

Tvrdenie, že veľké, nadčasové umelecké diela boli svojou dobou podceňované 
alebo odmietané, je klišé, ktoré možno ľahko vyvrátiť, pokiaľ sa spontánny 
úspech nevzal za absolútne meradlo. 

Umelec a jeho doba sú v nerozlučnom vzáj omnom vzťahu. Každý skladateľ, 

ktorý s i chce ešte len vytvoriť publikum, žije vo fikcii a pr ehliada, že intelek
tuálny profil dnešného publika sa práve tak vyhranil, ako sa štruktúry hudby 
komplikujú. Keby publikum bolo vskutku tupou masou, za akú ho niektor! 
radi označujú, .r:ebol by svetový úspech moderných opier, ako sú Bergove opery 
Wozzek a lebo Lulu, možný. Namiesto toho, aby podl'a vyskúšaného klišé označil 
publikum za zaostalé, urobil by skladateľ dobre, keby .študoval možnosti a m e
d ze apercepčnej schc pnosti človeka. To je koniec-koncov otázka adresovaná 
hudobnej psychológii. Ak le jeme liter vody do pollitrového pohára, nemôžeme 
argumentovať, že pohár je príliš m alý. Pre vodiča auta môže byť les tabulí 
s neznámymi d opravnými značkami životu nebezpečný. Vinu na tom by však 
nemal vodič auta, ale zodpovedné osoby, kto ré od neho očakávali, že zvládne 
túto nadmernú dávku nových informácií. Nikto nevie dnes ·presne povedať, kde 
sa hranice vnímavosti publika končia. Skladatelia starších období, ktorí sa 
podrobovali nárokom publika svojej doby, nepísali zastaralú hudbu, a le pozor
nejšie dávkovali svoje informácie. 

Skladatel' nemá len zodpovednosť voči sebe, ale aj zodpovednosť voči svojej 
dobe. Publikum má nárok na hudbu súčasnosti, ale ako vzdelané publikum 
má aj právo do toho hovoriť a bolo by nedemokrat ické, a preto výsostne 1!1e
časové tomu brániť. Sloboda umenia sa ešte nedosiahne, ak namiesto d iktatúry 
štátu nas tupuje diktatúra skupiny. Skladatel' ko ná zodrpovedne vtedy, keď sa 
usiluje o to, aby svoje publikum upútal, a nie aby ho vydal elaborátom obchod
níckeho umeleckého priemyslu. Viera v seba je prázdna arogancia, ak nejde 
ruka v ruke s pokornou pochybnosťou. Rozhodujúce j e iba staJilovisko. Hans 
Werner Henze sa raz vyjadril, že by bolo treba "chcieť" odcudzenie medzi 
hudbou a jej publikom. Tu sa naskytá nádejné hľadisko. Henze so svojimi 
dielami dokázal, že skladateľ ešte nemusí preto sám seba zradiť. ~udobné publi
kum je viac než súhrn skupín s rozchádzajúcimi sa záujmami, viac než .púhe 
zhromaždenie vodičov áut, posedenie pri káve, zhromaždenie priatel'ov fotogra
fie alebo športových fam.úškov. 
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Tvár hudobného publik•a je anonymná, ale nesie pečať spoločnej lásky k hud
be. Obnovenie pašií sv. Matúša r. 1829 by bolo zostalo nepodareným eXiperl
mentom, ktorý by dnes n!'!zaznamenal ani kronikár, keby sa nebola 111ašla vrstva 
poslucháčov ako nositeľ, ktorý umožnil ďal3iu existenciu tohto diela. A nakoniec 
Bach a Mozart nie sú preto veľkí a nadčasoví hudobníci, že to tvrdia niekrtorí 
experti, ale preto, že ešte dnes 111ájdu svoje veľké publikum. Robert Schumann, 
ktorý kedysi upozornil verejnosť na Chopina a Brahmsa, staval vedľa týchto 
dvoch ďalšieho nositeľa hudobných vavrínov, ktorému dal taký slávnostný titul 
ako klasik romantickej éry : Adolfa Henselta. Schumann bol· o Henseltovi pre
svedčený. ale nie tak publikum, o ktorom už Carl Maria von Weber raz pro
rocky povedal: "Jed111otlivec je hlupákom, ale masa hlasom božím." Chopin a 
Brahms sa ešte dnes tešia uznaniu toho anonymného publika, ktoré Henselta 
už dávno zabudlo. Ak by sme chceli brať vážne všetky protirečivé poznávacie 
posudky význačných hudobných tvorcov a 'uznávaných znalcov určitej generá
cie, dospeli by sme k absolútnemu nihilizmu. Nikto nepoprie, že s masou 
možno manipulovať, ale aj proklamované zbavenie svojprávnosti publika je 
určitou formou manipulácie s masami. Omyly publika čas vždy znovu reguluje. 
Jednotlivci zanikajú, publikum však tvorí kontinuum, ktoré ako anonymná 
a zároveň absolútna veličina existuje v čase. 

Slovo o relativite estetického úsudku nie je púhym, tým menej výsmešným 
heslom, lež výrazom historickej skúsenosti, že posudky sa najviac rozchádzajú, 
ak sa citujú ako jednotlivé ·posudky. Pokus členenia publik<a do záujmových 
skupin a jeho klasifikovania podľa duševnej úrovne má zmysel a napomáha 
poznaniu ako sociologická metóda pre objasnenie jednotlivých predpokladov . 

. Pre estetiku hodnôt musí takýto pokus zostať neplod111ý, pretože nevyhnutne 
vedie k skupinovému hodnoteniu a tým k estetike autorít, ktorá sa od objek
tívneho cieľa vzďaľuje tým viacej, čím zreteľnejšie sa skupiny diferencujú. 
Súd poslucháčov pôsobí podľa zákona veľkých čísiel : Čím viacej posudkov sa 
zhromažďuje a čím dlhšie môžu tieto posudky pôsobiť, t:fm viac sa približujú 
v nekonečnosti objektivite, v ktorej sa rozchádzajúce individuálne predpoklady 
stále viac strácajú. 

Nemožno popierať skúsenosť, že hudba chudobJ!á na hodnoty môže mať pria
mo explozívny úspech. Kcmerčná hudba šlágrov poskytuje pre toto tvrdenie 
dostatok príkladov. Znakom tohto umeleckého tovaru je jeho krátka životnosť. 
Hodnotná hudba nesie známky dlhej životnosti, významné umelecké dielo vie 
zmeny módy a vkusu pre trvať, je v pravom zmysle slov;a "mnohostranné". 
Robert Schumann mal na mysli čas ako najspcľahlivejšieho sudcu v umení, 
keď raz povedal : "Klam blazeovanosti a podlosti trvá len krátky čas." Len 
nesmieme zabudnúť, že týmto časom nie je nik iný ako publikum. Publikum, 
to nie sú vždy len tí druhí, ale my všetci - laici, miloV111íci, znalci, tvorcovia -
aj kritici, jedným s lovom: celok súčasnosti. 

Umenie, ktoré stráca svojho adresáta, je vo •Svojej existencii rovnako ohro
zené ako súčasnosť, ktorá sa yymY'ká umeleckým úvahám vlastnej doby. Ume
nie môže žiť len vtedy, ak ním pulzuje prúdenie jeho doby. Novou hudbou 
môže byť preto vždy len hudba dneška, nikdy hudba zajtrajška, čím nemyslí
me, že sa nemôže stať aj hudbou zajtrajška. 
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Koncepéia a výhľady -Státnej filharmónie 
v Košiciach 

ĽUBOMÍR ČÍŽEK 

úvodom 

Ešte kedysi dávno, pred desiatimi rokmi, keď boli predložené prvé návrhv 
na vznik druhého profesionálneho štátneho symfonického orchestra na Sloven~ 
sku ~o s~dlom v _Košiciach, narazila táto myšlienka na totálme nepochopenie 
na vsetkych stupncch. A dnes je v Košiciach už takmer desaťročná profesio
nálna bábková scén~ vybudovaná z miest systematizov'811ých pre symfonický 
?rch.est:r. _u mnohy~h. pochy~.ncs ti, u niek~orých nové nepochopemie, ba aj 
1romc~y vysmech, stah na zac1atku posledneJ etapy príprav v auguste a sep
tembn 1968, keď S'a proti vzniku novej filharmónie postavila bariéra rozmani
tých zábran v jednom z najťažších období v histórii našich národo,v. No práve 
v t?mt~ ča~e sa objavil ~ZII1amn~ pozitívny f~tor, ktorý sa najvýraznejšie 
preJavuJe vzdy vtedy, ked sa dostav;a do popredia otázka samotnej existencie 
národa - silné národné povedomie, ktoré bolo potom v jesenných mesiacoch 
~Ý:n. r_o~hodujúcim motívom pre podporu vybudovania novej národnej kultúrnej 
InstitUCI~. A tak sa ~~koniec - napriek vš~tkým nepríjemným objektívnym 
okolnostiam - vytvorih celkcm pria:znivé pcdmienky na vtedajšom rezortnom 
pov~reníctve, .~ niekt~rý:h predstaviteľov MsNV v Košiciach, ako aj v premys
l~neJ koncepcu vederua Stát!lej filharmónie pre úspešné položemie jej pevných 
zaklad ov. 

Predpoklady 

Hla~~ ru:gumentom tých, ktorí sa pred rokmi (alebo ešte raj nedávno) 
postavih proti vzniku filharmórue v Košiciach, bolo konštatovanie že v tomto 
meste nie sú pred·poklady pre jestvovanie takejto hudobnej inštltúcie. Priro-
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dzene, tak to bolo v nedávnej minulosti celkom obvyklé (niekde tento zvyk 
zostal až podnes); nemali k dispozícii nijaké racionálne argumenty na potvrde
oie svojho názoru, okrem možnosti rozhodovania z titulu funkcie, ktorú zastá
vali. Vtedy bol v Košiciach pravidelný koncertný život, k dispozícii bola kon
certná sieň Slovan a bytová otázka v meste nebola o nič zložitejšia, ako je 
dnes. Ani my, ktorí sme sa podujali na vybudovanie Štátnej filharmónie, nemali 
sme možnosť už vopred zistiť objektívne predpoklady, prípadne ~napomáhať ich 
vytvoreniu. No prakticky celé prvé obdobie bolo naplnené nadväzovaním kon
taktov a vytváraním vhodných pracovných, spoločenských .a ume leckých pod-
mienok. 

Mesto Košice má dnes takmer 150 000 obyvateľov, väčšinu fakúlt vysoko
školského štúdia univerzi t:Jného i technického smeru, významné zdravotnícke 
zariadenia, množstvo technickej inteligencie, konzervatórium, ľudové školy 
umenia a niekoľko veľkých závodov celoštátneho významu. V centre mesta 
stojí z bývalej synagógy postavený Dom umenia s koncertnou sieňou pre 750 
návštev111íkov a s malou koncertnou sieňou pre vyše 300 návštevníkov. Dlho
ročné pr~rušenie pravidelného koncertného života zanechalo, pochopiteľne, vážne 
stopy na návštevnosti jednotlivých nepravidelných a zle propagovaných kon
certov. Záujem o koncert:Jný život však nevymizol. Predbežné sondy ukázali, že 
abonent'!é vstupenky na koncerty štátnej filharmónie si chce od septembra 
predplatiť vyše 400 milovníkov hudobného umenia. Na prvom koncerte v Dóme 
sv. Alžbety, ktorý bol ~ripravený v období, keď sú Košice presýtené koncertami 
Košickej hudobnej jari, bolo vyše 1000 návštev~níkov. Prvé koncerty v okres
ných mestách Prešov, Spišská Nová Ves a Humenné boli vypredané. Záujem 
majú aj Vysoké Tatry, Michalovce, Trebišov, Bardejov a ďalšie mestá. Už ' aj 
z týchto niekol'kých príkladov je zrejmé, že nielen mesto Košice, ale takmer 
celé východné Slovensko je zrelé pre postupné rozvinutie koncertného života, 
pripraveného s ciel'avedomou dramaturgickou ·i organizačno-spoločell1Skou 
koncepciou. 

Stredobodom celého tohto k oncertného života by mala byť Štátna filharmónia 
v Košiciach. Všetky symfonické orchestre v celej republike pociťujú v posled
ných rokoch nedostatok kvalitných hudobníkov, najmä v sláčikových nás·trojo
vých skupinách. Je len prirodzené, že ešte vypuklejší je tooto problém v novom 
orchestri. Preto je nevyhnutné požadovať dobu dvoch-troch rokov za minimálnu 
pre postavenie vel'kého symfonického obsadenia. Rezervy sú najmä v mladých, 
ambicióznych absolventoch, ktorí majú práve v Štátnej filharmónii v Košiciach 
ideálnu možnosť získať si v 111ajbližších rokoch celý základný svetový symfo
nický repertoár. Možno práve preto, zo zdravej vypočítavosti, prišli do nášho 
orchestra mladí l'udia nielen zo všetkých oblastí Slovens·ka, ale aj z Moravy 
a Čiech. Jestvujú teda dobré predpoklady aj, pre síce dlhodobé, ale umelecky 
solídne vybudovanie jednotlivých dychových a sláčikových nástrojových skupín 
'Ir našej novej filharmónii. 

Koncepcia 

Kultúrne a spoločell1Ské potreby, momentálne možnosti, alro aj dlhodobé 
umelecké i organizačné ciele determinovali naše úvahy o koncepcii vnútorného 
budovania i vonkajšej realizácie Štátnej filharmónie. Od rzačiatku bolo jasné, 
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že to ~usí byť Štátna filharmónia, a nie napríklad Krajský symfonický orches
~er. ~e to m_ožno na prvý pohľad paradoxne, ale v tejto s ituácii je možné, 
1 k:ď __ perspektlvn:, vybudovať filharmóniu, no nik by neuspel a nič by sa :ne
vynesilo budovamm menšieho telesa lokálneho významu. štátna filharmónia 
~á. svoj štatút, ktorý vydalo Ministerstvo kultúry SSR, kde sa jasne hovorí, 
ze Je to ·po Slovenskej filharmónii druhé symfonické teleso n a Slovensku ktoré 
nie je ib? pasívny~ interpretom_, ale i n š t i t ú c i o u, ktorá aktívne podnecuje 
slovens~u ~~dobou _:;orbu_ a mtel'ipretáciu; je garantom umeleckej úrovne 
hudobneho z1vota Kos1c a vychodného Slovenska a účinkuje 10a koncertoch nie
len doma, ale i v zahraničí. 

Rozhodujúcim momentom je tu teda budovanie filharmónie ako inštitúcie 
v ktorej popri priornom umeleckom záujme v samotnom orchestrálnom teles~ 
kladieme vel'ký dôraz na postavenie dobre fungujúceho aparátu v ·oblasti ume
lec~ej_ prevád~k~, _n~ organizaČI!lom a ekonomickom úseku. I keď tu nie je 
~ozn: v_ymysh:t me:o celkom originálne, čo ·by !Sa líšilo od org anizačnej št ruk
tu:y ~~ych n~:~c_h f1lh~rmónií, predsa sú potrebné niektoré zmeny, ktoré vy
plyvaJU z odhsneho sposobu činnosti a priestoru, v ·ktorom Štátoo filharméii'Úa 
Ko~ice pôsobí._ s;~čí uvie~_ť i~a ~o •. že už od septembra filharmónia zabezpečuje 
~ely koncertny z1vot Kos1c, ze JeJ "druhým sídlom" s pravidelnými koncertll"J 
~e mesto Preš~v, že uspokojuje koncertné potreby niektorých okresných miest, 
ze spolu?~ac~Je ~ Klubom priatel'ov filharmónie, je usporiadatel'om Košickej 
hu~obneJ ~ar1 atd. ~yp:aco'::mÝ ~odel je úsporný v nárokoch 111a pracovné sily, 
ber1e do uvahy celu tuto s1rokú plochu realizácie a dQlllýšl'a riadenie celého 
prevádzkového organizačného a ekonomického úseku. 

Pre výstavbu orchestra vypracovalo vedenie filharmónie koncepciu ktorú 
charakterizujú tieto zásady: ' 

prísne umelecké nároky na konkurzoch pri prijímaní členov filharmónie 
v ~akých prípad?:h, ~de 10emôže preukázať mladý absolvent znalosť reper
toar~, nepresvedcil pn hre z listu, ale preukázal talent, angažovať na ročnú 
termmovanú zmluvu, . 
budovať orche'ster ip:riOporc:ron.álne v jednotliVých skupinách sláčikových 
a dychových nás·trojov, 
zn~čnú č~ť ~kúš~k organizovať delene (pri štúdiu repertoáru), okrem toho 
nastudovat ruekolko programov osobitl!le so sláčikmi a dychmi 
prizvať ~ spolupráci niektorých špecialistov, najmä pre prácu ~o sláčikmi, 
studovat prednost ne klasicko-romantický repertoár, 
~o slove~s~ej hudobnej tvorby naštudovať tie najlepšie hodnoty, ktorých 
mter~retac1a zodpovedá terajšiemu štádiu budovania orchestra (Cikker: 
Spomienky, Moyzes: Jánošíkovi chlapci, Suchoň: Malá suit a s passacagliou 
a pod.), , 
objednať od niektorých sloverlSkých autorov efektné, krátke skladby kon
certného typu, 

- v prvom období spolupracovať výlučne s prvotriednymi dirigentmi a sólis
tami, ktorých práca zodpovedá pedagogickým umeleckým zámerom vedenia 
filharmónie, 

- P~!zvať , k_ s·polupráci psychológa, aby bolo možné maximálne využiť attnbi
cwznost clenov -orchestra pre umelecký rast celého telesa, 
vytvo~iť všetky materiálne, bytové, pracovné a organizačno-prevádzkové 
podmienky tak, aby sa umeleckí pracovníci mohli vooovať výlučne umeleckej 
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práci a nemuseli sa rozptyľovať často zbytočnými mimoumeleckými záleži
tosťami. 

Je len prirodzené, že niektoré zo spomenutých .zásad sú súčasťou dlhod~bej 
koncepcie budovania štátnej filharmónie v Košiciach, iné sa bud~ po case 
meniť podľa toho, aké nové okolnosti sa utvoria vnútri tele~~ a mrmo neho: 
Väčšilllu z týchto zásad možno rozviesť a podrobne vysvetht, ale to by uz 
presahovalo rámec t ohto článku. 

Blízke a ďalšie výhľady 

Vytvoril sa Klub priateľov. Od septembra sa začali abonentné koncerty a 
ustanovil sa Klub priateľov fitlharmónie, ktorý si zvolíl svoj výbor. Vedenie sa 
s výborom Klubu pravidelne stretáva, hodnotí odozvu k·oncertov vo verejnosti, 
informuje o organizačných a dTamaturgických pl~och filh~r~ó~e: P~~tupn~ 
vybuduje spoločenské priestory, pripraví stretnutia ~ .hosť~JUClffil sobs.tam~ 
a dirigentmi, so skladateľmi o novej tvorbe a pod. Ctelom Je teda nadviazať 
najužší kontakt s naším publikom a t akýto kontakt využiť na výcho':u publi~~ 
a jeho najuž.šiu zainteresovanosť o celú činnosť filharm~nie. Tu ~a ma v~tvont 
pevné zázemie nielen pre abonentné koncerty filharmóme, ale télJ pre cely kon
certný život v meste Košice a pre tprav~elný medz~árodný. h~dobný ~estiv_?l 
Košická hudobná jar, ktorý dostane tiež celkom novu koncepciU. V teJto su
vislosti by sa dalo zaujímavo písať Q pripravovanej novej koncepcii Košickej 
hudobnej jari, ale môžeme Stél tu .zmieniť iba o niektorých nových momentoch, 
ktoré najužšie súvisia s našou témou. 

Košickú hudobnú jar (v roku 1970 už jubilejná XV. KHJ) bude charakterizo
vať paraleLne prebiehajúci med.zinárodný festival organovej hudby v Košiciach: 
v tomto mes te a jeho okolí sú pre to priamo ideálne podmienky. Celkom novy 
organ postavili v Dóme sv. Alžbety, ckvalitný organ je v evanjelickom chráme: 
pripravuje sa stavba nového orgooa v koncert~ej sieni ?om~ u_menia: Dobre 
organy majú aj iné mestá, ako napríklad BardeJov, Levoca, Štttmk, K~arok, 
Prešov a d'alšie. Hlavným orgam:izátorom Košicke.j hudobnej jari bude Státna 
filharmónia, ktorá n adväzuje úzke kontakty so Št átnym divadlom v Košiciach. 
Už v rámci budúcej KHJ uvedie opera ŠD jednu z premiér a pripraví niekoľko 
sv-ojich najlepších predstavení so zahraniooými hosťami. 

Pripravuje s a dohoda s niektorými ďaLšími kultúrnymi i~štitúciami _o_ spo~ 
lupráci na realizácii tohto medzinárodného hudobného festiv:alu. V suVISlost1 
s tým s a hľadajú aj ďalšie :priestory pre koncerty komorneJ •hudby. Ve~en~e 
filharmónie podalo žiadosť o zar adenie Košickej hudobnej jari do zdruzema 
medzinárodných hudobných festivalov. I keď na túto otázku nie sú celkom 
rovnaké názory, považujeme ju za veľmi dôležitú najmä preto, že celé naš: 
úsilie smeruje k tomu, aby sa z Košíc stalo časom hudobné centrum, ktore 
bude rozhodujúcim krokom v postupnom odstraňovaní vážnych disp~oporc_i! 
v rozvoji kOillcertného života v Slovenskej socialistickej republike. To Je tot1z 
jeqen z našich hlavných cieľov v oblasti činnosti :filharmooie v Košiciach a na 
východnom Slovensku. 

Na realizovanie všetkých plánov je .predovšetkým potrebné vybudovať v po
merne kTátkom čase veľký symfonický orchester v počte okolo 100 členov, 
naštudovať s nim základný svetový repertoár a vypracovať všetky jeho zložky 
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na vyrovnooú, vysokú interpretačnú úroveň. Na konkurzoch sa dodnes p red
stavilo už vyše 120 uchádzačov, no bolo možno prijať iba 50 členov orchestra. 
Ďalšiu časť tvoria zatiaľ stále výpomoce, prevažne z opery Štátneho divadla 
v Košiciach. Pri vysokých nárokoch je ďalšie doplňovanie orchestra veľmi po
malé. Pomerne veľkú úlohu tu hrá aj neopods tatnená averzia u viacerých 
mimokošických hudobnikov voči Košiciam. Nevraživosť voči východoslovenskej 
metropole má síce svoje korene v minulých rokoch, no diTies je vonkOillcom 
zbytočná. Všetky miestne orgány privítali zrod filharmónie, uznali, že je to 
veľká kultúrna šanca pre toto mesto a pomáhajú vytvárať pre Štátnu filhar
móniu dobré pracovné podmienky. Napriek tomu orchester bude musieť počítať 
s angažovaním pomerne veľkého počtu absolventov miestneho konzervatória. 
Aj Konzervatórium v Košiciach by malo väčšmi vziať do ÚV'ahy túto skutočnosť 
pri svojich plánoch o skvalitnenie výučby niektorých hudobných nástrojov. 
Veď filharmónia je pre jeho absolventov priamo životnou šancou. A škole 
predsa na uplatnení vlas tných absolventov musí záležať. To všetko spomínam 
napriek tomu, že doterajšia spolupráca obidvoch inštitúcií nebola zlá. Mnohé 
okolnosti teda nasvedčujú, že najbližšie dva roky budú pre budovanie orche
stra filharmónie rozhodujúce. 

Miesto záveru 

Prvé kroky filharmónie v Košiciach, koncepcia jej ďalšieho budovania i per
spektívy, ktoré pred ňou stoja, isto nenasvedčujú tomu, že by sa v Košiciach 
bolo narodilo "mŕtvo narodea1é dieťa" - ako to charakter izoval jeden z "dob
romyseľných" ľudí, ktorí s a do všetkého okolo kultúrnej politiky, a najmä 
hudobného umenia, rozumejú. Prvá etapa výstavby tejto inštitúcie bola veľmi 

ťažká. Tá druhá sa však ukazuje byť ešte náročnejšou. Nepomôžu ani veľké 
slová, prácu brzdí každá škodoradosť, prekážky z urazenej ješitnosti, vypo
čítavosť či závisť. Stretáv·ame sa s nimi na každom kroku a míňame na ich 
prekonanie zbytoooe energiu, ktorá je t ak potrebná pre pozitívnu •prácu práve 
v tomto druhom období. Štátna filharmónia nevznikla ani proti n ikomu, ani 
pre niekoho. Je novou hudobnou inštitúciou, ktorá má slúžiť ďalšiemu rozvoju 
slovenskej hudobnej kultúry. Iba maximálne pochopenie, trpezlivosť a koordi
nované úsilie všetkých, čo majú na jej ďalšom rozvoji evidentný záujem, môžu 
pomôcť vybudovať v dohľadnej dobe zo Štátnej_filharmónie v Košiciach inšti
túciu, ktorá bude robiť česť kultúrnej vyspelosti nášho národa. 
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Konečne 
komická opera l 

Oto Ferenczy: Nevšedná humoreska 
Dirigent: Ladislav Holoubek 
Režisér : Drahomíra Bargárová 
Výtvarník: Ján Hanák 
ŠD Košice 

Rok po svojej rozhlas ovej premiere sa 
prvá vydarená slovenská buffa objavila 
a j na javisku - nie však SND, kde (s vý
nimkou posledných troch Cikkerových 
opier) mala väčšina slovenských hudobno
dramatických diel svoju premiéru, ale 
v Štátnom divadle východu•slovenskej 
m etropoly. Odvahu jeho umeleckého ve
denia treba oceniť - v dnešnej dobe je 
opravdu veľkým rizikom naštudovať no
vinku širšiemu obecenstvu d'Jeznámeho 
autora (k tomu ešte sl'ovenského !). Ale 
nové diela vždy potrebujú obetavých nad
šencov - a tentoraz ich bolo nemálo. 

Na prvom mieste treba spomenúť šéfa 
opery a dirigenta premiéry Ladislava Ho
loubka. Dielu sa venoval s nevšedn·ou po
zornosťou a precíznosťou. Nie že by tieto 
vlastnosti neboli u neho známe už od
dávna - ale v dnešnej dobe, sú, ž!aľ 
(a to n ielen v hudbe ), výnimkou. Náročnú, 
<!"osť hustú faktúru objemnej Ferenczyho 
partitúry dokázal "zhmotlniť" tak vynika
j úco, že n ielenže realizoval jej skvelý 
spád, ale dokázal zabezpečiť veľmi dobrú 
zrozumiteľnosť spevákov - dokonca i v 
ensembloch. 

(V tejto súvislosti pripomínam, že som 
'O Nevšednej humoreske písal už v č. 9-
10 roč. 1968 a preto na tomto mieste už 
nejdem opakovať vtedy napísané.) 

Holoubkovou rovnocennou partnerkou 
bola Drahomíra Bargárová. Obohatila re-
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žijné predpisy o veľké množstvo nápadov 
- napr. prikomponovala krátku expozíciu 
na hudbu predohry, dej rozohrala strie
davo na dvoch priestor'och, záverečnú fú
gu nechala vyznieť ako statické číslo 
v treťom interiéri (za obrovským rámom). 
Nemožno všetky jej prínosy vymenovať 
- boli by z toho celé litánie; treba však 
asp·oň poznamenať, že v inscenácii niet 
ani jedného hluchého miestečka. Celková 
charakteristika Bargárovej práce sa dá 
zhrnúť do slov: nápaditosť, inteligentná 
selektívnosť a dobrá práca s hercom. Cel
kové vyznenie posunula do grotesknej po
lohy - Č'O je podľa môjho názoru jediné 

1 
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mozne r1esenie javiskového predvedenia, 
nakoľko Ferenczyho operná prvotina je 
predovšetkým konverzačnou komédiou. 

Aj výtvarník a návrhárka kostýmov 
štefán ia Juráš'Ová a. h. s o schválne se
cesnou scénou a zdôraznením Qýčovosti 
malomeštiackej domácnosti, ako aj vtip
nými kostýmami sa nemalou mierou za
slúžili o ve ľký - v slovenských pome
roch opravdu ne'Obvyklý - úspech pre
miéry. 

Pravdaže, všetci účinkujúci sa t iež ne
malou mierou oň priči nili. Najviac k ne
mu prispeli predstavitelia hlavných úloh 
Mária Adamcová a Ladislav Neshyba. 
Adamcová vytvorila - veľmi disciplino
vane a preto mimoriadne účinne - figúr
iku r igoróznej malomeštiackej paničky, 
Neshyba k vykresleniu gymnaziálneho pro
feso ra využil bohatý arzenál svojich buf
fóznych výrazových prostriedkov. Ladislav 
Pačaj dal svojmu monsignorovi - inak 
veľmi interesantne ponímanému - trocha 
nahlúply ráz, kým Karol Mareček vytvoril 
veľmi distingovanú postavu advokáta. 
Dvojicu milencov predstavovali na pre
m iére Stanislav Martiš a Božena Hanáko
vá - využívali svoje vrodené dispozície 
(veľmi dobré typy pre t ieto kreácie) so 
zmyslom pre drobnokresbu. Aj ostatní -
vrátane detských exteDnistov - vhodne 
zapadli d·o hereckého koncertu tohto vý
borného predstavenia (ako pars pro toto 

,,spomeniem prvotriedne aranžovanú scénu 
obeda, zvlášť bitky pri ňom!). 

škoda len, že okrem Košičanov a n'áv
števníkov K'Ošíc ho nemá nik možnosť 

, vidieť. V novembri sa mali Košičania s 
' týmto dielom predstaviť v Banskej Bys
trici na festivale slovenskej opernej tvor
<by (spolu so súbormi z Olomouca, Opavy, 
Banskej Bystrice a, samozrejme, Brat isla
vy). Lež pre nedostatok financií z tejťo 
akcie, žiaľ, zošlo. A tak ostáva len dúfať, 
že sa uskutoční hosťovanie v SND ... 

Nevšedná humoreska vytvára celovečer
né predstavenie s Puccin ho Sestrou 

-Angelicou. Je to síce dosť slabá opera, 
ale d'cobre inscenovaná - a čo hlavné, j e 
to Pucci,ni, ktorý môže pritiahnuť obe
censtvo i na Ferenczyho. 

Igor Vajda 
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Umelecký závet 

Bohuslav Martinu: Grécke pašie 
Dirigent: Viktor Málek 
Režisér: Miroslav Fischer 
Scéna: Pavol Mária Gábor 
Zbormajstri: Ondrej Lenárd a Peter Hradil 
Kostýmy: Ľudmila Purkyňová 
SND Bratislava 

Hudobnodramatická tV'Orba Bohuslava 
Martinu je v diele samého autora špeci
fickou problematikou. Nie azda preto, že 
by nebola jeho organickou súčasťou; na
opak, ako v celom skladate l"ovom diele i 
v nej sa premietajú všetky jeho umelec
ké snaženi·a a osobné problémy hudobné
ho a ľudského kontaktu so vzdialeným a 
večne nedosiahnuteľným domovom v spo
jení s hlbokou všeľudskou problematikou: 
Nech teda čerpá látku z hocakej oblasti 
- napr. sen a fantázia v Juliette, rozmar 
a komediálnosť v Mirandolíne, alebo hlb'O
ko tragioký námet Gréckych pašií - vždy 
jeho hudobnou rečou preniká melancho
lický a nostalgický tón, ktorý jeho tvorbu 
výrazove zjednocuje, najmä v p·oslednom 
období. Každý cudzí námet, s ktorým sa 
Martinu vo svojom dobrovoľne i nedob
rovoľne svetobežnom živote zaoberá, je 
v jeho hudbe vždy nejako transponovaný 
domov, na Vysočinu. 

špecifikum opernej tvorby B. Martinu 
spočíva skôr v tom, že sa vo. V'Oľbe n~:
metov orientoval vždy k noveJ koncepcn, 
k možmcsti nového riešenia scénickej 
problematiky. Ani jeho posledná hudobn'O
dramatická práca, ktorá sa stala akoby 
jeho umeleckým odkazom, • nevybočuje z 
tej to línie. Napriek tomu, ze dra~at~cká 
fabula t ejto opery je vcelku r ea!Jst1cká 
i javiskove vďačná, nevytvoril tu ved'Ome 
hudobnú drámu s vonkajšou akcentáciou 
konflik tov ale skôr hlbokú filozofickú 
meditáciu' v hudbe a na scéne. Preto tiež 
Grécke pašie k ladú zvláštne náro_ky na 
scénickú r ealizáciu, na všetky zlozky o
perného aparátu, na d irigenta, režiséra, 
predstaviteľ'ov jednotlivých postáv i na 
výtvarnú zložku s cény. 

Pri pohľade na bratislavskú inscenacm 
začnime prostredím, ktoré dráme posky
tuje scéna. Myslím, že Pa":ol M . . Gábo~ 
vytvor il výborné prostredie: tnezvost 
výtvarnej k onštrukcie, spojenie náznaku 
reality výtvarnou skratkou so symb·o!tkou 
náboženskej blúznivosti, ktorá j e j ednou 
zo základných rovín drámy v povýšení 
do všeľudskej oblasti. To sú jeho hlavné 

klady. Ikonami rámované javisk'O je sil
ným výt varným prvkom, pričom vnútorné 
konflikty umocňuje projekcia štylizova
ných ikonových motívov v momentoch 
Manoli'Ovho horúčkovitého blúznenia. Pr i 
štylizácii reálneho prostredia sú silnejšie 
t ie scény, kde úsporné členenie priestoru 
poskytlo viac možností pre vyznenie dra
matickej akcie a hudby; tam, kde náznak 
priberal viac reálnych prvkov (zvony v 
scéne námestia v Lycovrisi, izba Kata
ríny), bol priestor pre vyznenie týchto 
zložiek predsa len trocha zúžený. Gábo
rova výtvarná fant á zia j e veľmi bohatá, 
no zdá sa, že miestami by nepoškodilo 
trocha viac obmedzenia, aby výt varná 
skratka, s ktorou tu úspešne pracuje, 
neustupovala zo svojej pregnant nosti. 

Režijná koncepcia Miroslava Fischera 
celkom vychádza zo základného predzna
menan;a skladby, z jej filozofickej medi
tatívnosti. Výstavba jednotlivých scén sa 
vyhýba nápadnému gestu, ale pritom vý
borne odl.šuje prvky civilné, reprezento
vané životom v Lycovrisi, od symb'Olic
kých, ako sa premietajú v akciách Manolia 
alebo utečencov, vedených otcom Fotisom. 
V postavách občanov určených na úlohu 
ap·ošt olov v pašiách sa zaujímavo a úmer
ne prelína prvok civilný so symbolikou, 
a t ak spája tieto dve roviny drámy. Boli, 

prav-da, i nie celkom dotiahnuté detaily : 
scéna návštevy Manolia - Krista u Ka
tarí.ny - Magdalény nedáva jasný obraz, 
či akcia odohrávajúca sa medzi reálnym 
priestorom izby a nereálnymi dvermi je 
zámerne t ranspon·ovaná mimo času a 
pr iestoru, a lebo nie; tu sa prejavila ne
výhoda scénického r iešenia, s jeho obme
dzujúcou t endenciou pri príliš zdôrazne
ných reálnych prvkoch. Takéto jednotli
vost i však nenarúšajú pevnú a konze
kventnú r ežijnú konštrukciu celku, ktorá 
šťastne nachádza naj'optimálnejší pomer 
oboch základných r ovin drámy. Má pre
myslený a pôsobivý scénický r ytm u s a 
r ealizuje sa v súhlase s part itúrou. Mys
lím, že réžia tej to inscenácie bude patriť 
k Fischer ovým najlepš·m. 

K najpozoruhodnejším skutočnostiam 
t ohto predstavenia pa trí začlenenie or
chestrálnej zložky, ktorá s vojou mimo
riadnosťou patrí k najpôsobivejším prvkom 
.kon cepcie d irigenta a režiséra. Obmedze
ný priestor Hviezdoslavovho divadla núti 
operu hľadať nezvyklé riešenie - nor
málny orchester sa do orchestrišťa č:no
hernej s cény nezmestí. Ak sa t ento ne
dostatok nemá riešiť redukciou or chest ra, 
čo je zriedkakedy šťastné, treba voliť iný 
prístup: Málek a F ischer umiestnili or
chester za s cénu. Nie je to nová m yšlien-
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ka, v inscenácii Andrašovanovej B:elej 
nemoci či Benešovej opery to u ž vyskú
šali. Tentoraz umiestnenie 'Orchestra do
plnil i reprodukčnou technikou s výbornou 
zvukovou réžiou, ktorá nemala za úlohu 
iba vyrovnať zvukové proporcie, ale svs
témom rept•oduktorov umiestniť diváka v 
h l'ad isku priamo do stredu orchestrálneho 
zvuku. Jeho smerovanie v priestore je 
prispôsobené s ituácii a atmosfére jednot 
livých scén. Mohlo by tu byť nevýhodou, 
že dir igent nemá priamy kontakt s celým 
apará t'Om, ale nič také sa tu neprejavuje. 
Toto riešenie, vynútené priestorovými 
možnosťami scény, spolu so zvukovou 
technikou sa javí jednou z nových insce
načných možnosti v opere a 'Otvára nové 
pole. 

Orchester bol vôbec jedným z najväč
ších príjemných prekvapení tejto insce
nä;cie. Nesporne vel'a pomohla orchestrál
nemu zvuku technika so šikovnou m ixá
žou signálov z jednotlivých mikrofónov. 
Výsledok bol priam ideálna vyrovnanosť 
s intenzitou scény bez nebezpečenstva 
zvukového prekrývania, výborná, priest o
rová ilúzia, plnosť a vyváženosť zvuku. 
Nijaká technika však nie je schopná uro
biť dokonalé z nedokonalosti. Vyro·vnanosť 
a kultivovanosť orchestr álneho zvuku i 
jednotlivých nástrojov s dok'onale čistou 
intonáciou vo všetkých skupinách, pres 
nosť nástupov, to všetko mohla technika 
iba umocniť. Viktor Málek sa vo vypra
covaní 'Orchestrálneho zvuku prejavil ako 
nekompromisný dirigent s presnou pred
stavou, ktorú dokázal realizovať napriek 
všetkým súčasným ťažkostiam opery. Pre
javilo sa to nielen v or chestrálnom parte: 
v celom predstavení bol badať duch hu
d-obnej predstavy dirigenta ako inšpiračný 
vplyv pre všetkých zúčastnených. 

Celý spevácky ansámbl pomohol svoji
mi výkonmi vystavať výborné predstave
nie. V prístupe neboli rozdiely medzi veľ
kými a malými rolami: každý v rámci 
svojich možností vycizeloval svoju úlohu 
do d'ok onalého tvaru, o ktorom sa môže
me domnievať, že nepodl'ahne rutine r e
príz. Azda na žiadnom predstavení dosia l' 
sme nemali možnosť vidieť tol'ko mladých 
predstaviteľov; bolo to príjemné -prekva
penie, ktoré ukázalo, že naša popredná 
scéna m á veľkú zál'Ohu s ch opných mla
dých spevákov. Či už v rozsiahlejších úlo
hách (František Livora - Yanakos) alebo 
v relativne malých (Arnold Judt - Mi
chelis), všet ci prekvapovali predovšetkým 
výborným zvládnutrm vokálnej stránky 
svojej úlohy i úmerne budovaným herec
kým prejavom. Dvoj ica duch ovných vod
cov konfliktu - •pop Grigoris - pop 
Fotis konfliktnejšie vyznela v obsadení 
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Ondrej Malach ovský - Ján Kyzlink (a. 
h. ), kde bola zdôraznená sila proti sile; 
alternatívne obsadenie Ján Kyzľnk - Jo
zef Špaček tento základný konflikt trans
ponuje do inej, menej strohej roviny 
vplyvom Špačkovho skôr lyrického hlaso
vého fondu ; no ani táto poloha k onflikt u 
nie je nezaujímavá a má svoje opráv
nenie. Mladá speváčka Marta Nitranová 
v úloh e Ka taríny prekvapuje krásou hla
sového prejavu i veľkými schopnosťami 
hereck ými, sp·ojenými s veľkou dávkou 
sympatickej disciplíny. Ak všetci spolu 
vytvárajú výborné predstavenie, tak výk on 
dr. Gustáva Pappa v úlohe pastiera Ma
nolia toto predstavenie korunuje. Pappov 
Manolios je jednoduchý pastier, bez aké
hokofvek pátosu, ale práve vo svojej jed
noduchosti hlboko ovplyvnený predstavou 
zodpovednosti úlohy Krista, ktorú má v 
pašijách hrať. Nie je to iba d'Okonalé vy
stihnutie zá.meru autora, ale najmä citlivé 
vybudovanie každého detailu v hlase i 
geste, vel'ká presvedčivosť úsporného pre
javu, čo stavia túto Pappovu rolu medzi 
jeho najlepšie. Civilne s t r ohé a jednodu
ché kostýmy sú výborným prostriedkom 
kontrastu medzi reálnou a symbolickou 
rovinou drámy a umocňujú jej účinok. 

Opera SND dokázala touto inscenáciou, 
že i v ťažkých podmienkach rekonštrukcie 
svojej budovy, odkázaná priestorove na 
pomoc sesterských scén, dokáže plniť 
umelecké úlohy prvej scény Slovenska 
so všetkou zodpovednosťou a úplným 
zdarom. Dúfajme, že duch takýchto insce
nácii jej pomôže ľahšie preklenúť ťažké 
a nepríjemné obdobie, kým sa 'Opäť na
vráti na vlastné javisko. 

Juraj Pospíšil 

Bodka za etapou 

West Side Story 
Réžia: Bedi'ich Kramosil 
Choreografia: Boris Slovák 
Výprava: Oto Šujan 
Kostýmy: Stanislava Vaníčková 
Dirigent: Zdenek Macháček 
Zbormajster: Stanislav Ďuriš 
NS Bratislava 

Leonarda Bernsteina - jedinečnú osob
nosť amerického hudobného života - po-

znali sme u nás doteraz iba prostredníc
tvom televízneho seriálu hudobnovýchov
ných koncertov. Berstein nie je však len 
uznávanou t elevízm:>u osobnosťou zameria
vajúcou sa na popularizáciu vážnej hudby, 
ale r ovnako platí i za vynikajúceho di ri
genta, skvelého pianistu, erudovaného hu
dobného spisovateľa a nie v poslednom 
rade i za úspešného skladatel'a hudobných 
d iel najrozličnejšieho žánru. V tohoročnej 
divadelnej sezóne naskytla sa bratislav
skému obecenstvu vzácna možnosť obo
známiť sa, hádam, s naJUspešneJsim 
Bernsteinovým výtvorom, dnes už s tak
m er legendárnym muzikálom West Side 
Story; preslávi l autora na celom svete 
a u nás ho uvádza spevoherný súbor bra
t islavskej Novej scény v cel'oštátnej pre
m iére. 

Muzikál West Side Story - ku ktorému 
podľa námetu Jeroma Robbinsa napísal 
libreto Arthur Laurents, texty piesní Ste
pan Sondheim a hudbu Leonard Bernstein 
- chcel byť pôvocLne modernou adap táciou 
Shakespearovej tragédie Rómeo a Júlia, 
transpon'Ovanou do prostredia New Yorku. 
V priebehu prác na muzikáli došlo však 

v dôsledku znepokojujúceho poznania s tá
le narastajúcej zloči nnosti veľkomes tskej 
m ládeže k výraznému pozmeneniu pôvod
ného zámeru. Autorom sa pod vplyvom 
nových spoločenských faktov javil omnoho 
naliehavejším problém sociálno- rasový než 
predchádzajúci problém ras·ovo-nábožen
ský. Laurents a Sondheim na dobrej lite
rárnej úrovni zosnovali temný príbeh so 
značnou dávkou sociá lnej, rasovej i poli
tickej krit iky, ktorého jadrom urobili b'oj 
dvoch chuligánskych bánd, gr upujúcich sa 
z najmladších príslušníkov newyorsk ého 
prostredia. Libretistovi i textárovi muzi 
kálu sa podarilo dobre vystihnúť cyniz
mus, krutosť, bezohľadn·osť i rasovú ne
návisť oboch bánd - domorodých ,.Trys
káčov" i portorikánskych ,.žralokov" -
ak o i poukázať na ich každodennú čin
nosť, sp'Očívajúcu v násilí, prepadoch, 
vraždách, v teror izovaní okolia, v igno
r ovaní zákonov a verejného poriadku, v 
neľútostnom boj i o existenciu a životlný 
priestor. Do tejto džungle cynizmu a ná
silia zasadili autor i ľúbostný, t ragicky 
končiaci príbeh lásky člena bandy Trys
káčov Tonyho k sestre s vojho úhlavného 
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nepriateľa, Márii, čím príbeh poukazuje 
na svoju pôvodnú shakespearovskú inšpi
ráciu. 

Kvalitu Laurentsovho a Sondheim'<>vho 
textu znamenitým spôsobom znásobuje 
Bernsteinova majstrovsky napísaná hud
ba, jedinečne vystihujúca ducha i atmos
féru drsného príbehu. Invenčne i tech
nicky skvostná partitúra West Side Story 
je založená prevažne na rytmickej zložke, 
no má i miesta neod·oJateľnej melodickej 
pôsobivosti, je farbistá, dostatočne kon
trastná, má nezvyčajne vysokú umeleckú 
hodnotu, na hudobnozábavný žáner až 
prekvapujúcu. 

Tak, ako aj v iných muzikáloch, i vo 
West Side Story pripadá veľká úl'oha tan
cu a pohybu. A keďže tento muzikál vzni
kol z nápadu choreografa Jeroma Robbin
sa, neprekvapuje, že majú v ňom domi
nujúcu funkciu. Možno dokonca povedať, 
že celý muzikál je duchom p'Ohybu priam 
presiaknutý, pripomínajúc tak akúsi po
hybovú symfóniu. Pohyb, tanec či gesto -
rpre ktorých uplatnenie vytvárajú všetci 
zúčastnení autori v muzikáli dostatok 
priestoru - musia byť pri realizácii ade
kvátne deju, musia z neho vychádzať a 
iho umocňovať, musia o príbehu p'<>vedať 
oveľa viac než hovorené slovo alebo spev. 
Presvedčivá choreografická realizácia 
tohto muzikálu je prvoradým predpokla
d 'Om jeho úspechu. 

Tak asi v hrubých črtách vyzerá muzi
kál West Side Story, ktorý svojou tema
tickou novosťou i vnútornou štruktúrou 
pôsobi na diváka navyknutého očakávať 
od d ivadla zábavu dosl-ovne šokujúco. 

Realizác ia muzikálu West Side Story 
vyžaduje veľký aparát účinkujúcich, naj
mä z radov najmladších umelcov. Z tohto 
dôvodu - aby bolo vôbec možné uviesť 
tento muzikál v Bratislave muselo 
umelecké vedenie Novej scény na základe 
predchádzajúceho výberovéh·o konkurzu 
angažovať do komparzu (i do niektorých 
hlavných postáv) značný počet mladých 
externistov. Práca s mladým kolektívol?'l 
ľudí, stojacich po prvýkrát na javisku, 
nebola nijako ľahká; vyžiadala si 'Od au
t orov inscenácie nemálo úsilia i námahy. 
Ich dlhotrvajúca, húževnatá práca s ama
térskym kolektívom priniesla však hotové 
zázraky. I keď to m iestami trocha ,.za
škrípalo" obzvlášť v rečovej oblasti, mla
dý disciplinovaný kolektív, hrajúci s o
hromným nadšením, sa stal v rukách cho
reografa Borisa Slováka, r ežiséra Bedficha 
Kramosila a dirigenta Zdenka Macháčka 
tvárnym telesom, schopným zvládnuť ich 
požiadavky a zámery na slušnej profesio
nálnej úrovni. 

Podobne ako pri inscenácii Fidlikanta 
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na streche aj tu ťažko ·oddeliť od seba 
prácu jednotlivých autorov ins~enácie. 
I keď sa všetci rovnakou m ierou zaslúži li 
o ďalšiu vydarenú inscenáciu, dôstojne 
nadväzujúcu na predchádzajúce muz.kálo
vé úspechy Novej scény, predsa by som 
na prvom mieste chcel vyzdvihnúť prácu 
choreografa Borisa Sl-ováka, ktorého na 
základe jeho doterajších výsledkov ne
váham nazvať slovenským ,.Jeromom Rob
binsom". Prekvapil opäť širokou škálou 
pohyb·ových nápadov, siahajúcich od pú
heho gesta, štylizovaného pohybu cez sú
časný tanec a pantomímu až k prostried
k om moderného výrazového baletu. Slo
vákova invencia nepozná zatiaľ únavu; 
dokáže byť vždy n·ový a zaujfmav''· doká
že pohybovo vvjadriť dej naprosto ade
kvátne .a presvedčivo. Jeho poh ybovo
tanečné sekvencie a evolúcie - tak t refne 
vystihujúce správanie, myslenie a svet 
del'kventnej, narušenej mládeže - patria 
v celej inscenácii k najpresvedč.vejším 
a najzaujímavejším. I pri všetkej in te 
grujúcej funkcii pohybovej zložky v tejto 
inscenáci i sp·cmeniem z obzvlášť vyda
rených, vynímajúcich sa ,.čísiel" aspoň 
pohybovo výbušnú úvodnú scénu prvej 
časti, ktorá výstižne navodzuje základnú 
atm osféru celého muzikálu, úvodnú s cénu 
druhej časti, pohybovo perfektne zvlád
nutú scénu bitky a najmä nezabudnuteľnú 

scénu ,.Amerika, Amerika ... " s výborným 
sólom portor ikánskych dievčat. Najväčšou 
prednosťou Kramosilovej réžie, úzko spo
lupracujúcej s choreografom, je hladká 
nadväznosť jednotlivých obrazov, ich ply
nulosť v d·csiahnutí želateľného napätia, 
ovzdušia i t empa, ako i v detailnej práci 
s hercom - jednotlivcom i kolektívom. 
Páč.lo sa mi, že Kramosilova réžia, správ
ne akcentujúca sociálny tón predlohy a 
všeobecnú nespokojn·osť dnešnej mládeže, 
rneupad la do jednostrannosti. Kramosilov 
pohl'ad na bezprizornú mládež pri všetkej 
jej cynickosti a surovosti je plný pocho
penia a láskavosti. Neus:Juje sa za každú 
cenu zdôrazň·ovať iba jej záporné črty, 
ale všade tam, kde je to len t rocha mož
né , poukáže i na svetlejšie moment" v jej 
správaní. Snaží sa vidi eť tút o mládež ta
kú, aká je, ako obeť skazeného, nespra
vodlivého sveta dospelých. 

S choreografom i režisérom si d'Obre 
porozumel i výtvarník Oto šujan, ktorý 
na malom javisku dokázal .stvoriť pre
kvapujúci dostatok priestoru. Jeho s pro-

stredím i príbeh'Om korešpondujúca, dy
nam ická, technicky výborne vyriešená 
scéna je v m nohých obrazoch sama osebe 
dramatickým činite ľom, znásobuje účinne 
dramatičnosť príbehu a významnou mie
r ou prispieva k dobrému spádu celej 
inscenácie. 

Ak máme hodnotiť účinkujúcich v tejto 
insce-nácii, nemôžeme nezačať ocenením 
a vyzdvihnutím výkonu celéh'o komparzu, 
menovite dvoch chul'gánskych bánd ,.Trys
káč :: v" a ,.žralokov". N.e je možné spo
menúť tu mená všetkých mužských i 
ženských členov oboch bánd, hoci by si 
to za predvedené výkony - za ktorými 
sa skrýva okrem nadšenia i veľa p·otu, 
driny a nesmierneho fyzického vypätia 
každého jednotlivca - ozaj plne zaslúž;)i. 
V Ivanovi Krajíčkovi (Rt ff ) a Vladovi 
Slosiarovi (Bernardo) majú obe bandy 
s chopných vodcov. Obidvaja stvárňujú svo
je postavy s obdivuh odnou suverénnosťou, 
čo obzvlášť milo prekvapilo u začiatočníka 
Slosiara, svojím zjavom priam predurče
ného pre tento typ postavy. Hlavné po-
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stavy muzikálu - Tony a Mária našli na 
Novej scéne vhodných predstaviteľov v 
osobách Lad1slava Miškoviča a Márie 
Schweighofferovej. Miškovič v p·ostave 
Tonyho podáva tu vari svoj doteraz naj 
lepší výkon; zaskvel sa hlavne istým po

"dan ím náročných spevných čísiel. Schwe;g-
hofferová ako Mária dosahuje zase ten 
vysoký štandard výk-onu, aký je u nej už 
po rdky zvykom. Prepožičiava svojej Má,
rii všetko, čo táto postava vyžaduje: 
pôvabný zjav, hravosť, dievčenskú nehu 
i zaľúbenosť, všetko to v dokonal"om, 
okúzľujúcom podaní. Altermanti hlavných 
postáv J án Všetečka a Ľudmila Macha
čová, obaja a. h., pre nedostatok skúse
n ostí i pre značnú dávku začiatočníckej 
trémy nedosiahli umeleckú úr-oveň prvej 
dvojice, treba však uznať, že v susedstve 
Miškoviča a Schweighofferovej sa ocitli 
v prisilnej konkurencii. Na doteraz nevy
užité tanečné i spevácke schopn010ti vý
razne upozornila v postave Anity členka 
činohry Ida Rapaičová, ktorej tempera
mentný, vo všetkých hereckých zložkách 
vyrovnaný výkon bol viac než príjemným 
prekvapenim. Bohaté herecké skúsenosti 
a hlasovú istotu uplatnila s úspechom 
v tejto postave aj alternujúca Oľga Gal
I.ová. 

V dlhom zozname účinkujúcich treba 
dalej spomenúť ~k0111nostne stále napre
dujúceh"O Karola Cálika a pohybovo tvárnu 
Aničku Bábelovú z bandy "Tryskáčov", 
kým z bandy ,.žralokov" si osobitnú zmien
ku zaslúžia hlavne Imro Horanič, Jarmila 
Vašicová a Nina Zemanova;. K výkonom 
mladých sa peknými výkonmi pridali aj 
niekt-orf starš{ umelci, čo plati najmä o 
Jindr"Ovi Lá:zmičkovi a Jaroslavovi Rozsl
valovi. Všetkým spomenutým i ostatným 
účinkujúcim bol v spevácko--tanečných 
číslach spoľahlivou oporou dirigent Zde
nek Macháček, ktorého technicky presné, 
rytmicky dobre cítené hudobné naštudo
vanie je dôstojné kvalit Bernstein-ovej 
partitúry. 

Uvedenie West Side Story bolo vyvrcho
lením dramaturgickej Unie, orientujúcej 
a;a v poslednom desaťročí na najzávaž
nejšiu súčasnú muzikálovú literatúru. Aj 
keď sa javiskovou realizáciou West Side 
Story nepodarilo celkom dosiahnuť, resp. 
prekonať inscenačnú úroveň predchádza
júcich muzikálov Man of La Mancha a 
Fidlikanta na streche, predsa Nová scéna 
opätovne podala názomý dôkaz o súčas
ných interpretačných schopnostiach svoj
h'O speváckeho súboru pre muzikálový žá
ner. Uvedením West Side Story sa v ume
leckom živote tohto súboru zavfšila jedna 
výrazná! etapa, vyznačuj(lca sa skvelými 
umeleckými výsledkami, ktoré dosiahol 
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pri inscenáciách šiestich najvýznamnej
ších amerických muzikálov. V tejto etape 
sa súbor vedený teamom tvorivých, ambi
ciózmych umelcov ci eľavedomou, niekoľ
koročnou húževnatou prácou vypracoval 
na umeleckú úroveň, k torá vyniesla bra
tislavský sympatický súbor v celoštátnom 
meradle na miesto najpoprednejšie. A t"O 
už hádam dačo znamená! 

Alfréd Gabauer 

Pozoruhodné 
jesenné ·koncerty 

Slovenská filharmónia vstupovala do 
jubilejnej sezóny v prekrásne zadapto
vamých, čerstvo vymaľovaných priesto
roch. ,.Skalní" ab-onenti získali darom 
Vyskočilovu fotoreportážnu publikáciu, 
všetci návštevníci otváracieho koncertu 
V'kusný bulletin. Za včasné dokončenie a 
~distribuovanie týchto tlačí z hľadiska 
dnešnej situácie v polygrafickom prie
mysle treba vysl·oviť obdiv a uznanie tak 
vedeniu SF, ako i pracovníkom, ktorl sa 
podieľali na ich vyhotoveni. 
Spoločným menovateľom dramaturgickej 

linie na začiatku sezóny v prvom abo
nentnom cykle SF bola snaha pritiahnuť 
p-opulä;rnym programom čo najširšie vrst
vy rokmi preriednutých pravidelných 
návštevnikov. . 
Cieľom tohto príspevku nie je vyme

novať a rstručne charakterizovať všetky 
bratislavské jesenné koncertné podujatia, 
ale retrospektívne sa zastaviť iba u nie
koľkých, z ktorých ani po odstupe nest a
čil čas zotrieť hlb-oký dojem. 

Z októbrových koncertov si takéto oce
nenie nesporne zasl(lži jedinečná, muzi
kantsky presvedčivá, strhujúca interpre
tácia i svojrázna koncepcia Suchoňových 
Metamorfóz pod taktovkou mladého vitál
neho talianskeho di·rigenta Alda Ceccata 
(9. a 10. októbra). Kvalita jeho ponímania 
nespočívala len v zemitosti a muzikalite, 
v pôs"'bivom napätí všetkých úsekov, ale 
aj v originálnom p-ohľade na partitúru 
(vynášanie niektorých hlasov - ináč veľ
mi účinných pre! celkové vyznenie diela). 

Ne2labudnuteľný výkon podal na svojom 
dktóbrovom koncerte - mimochod'O'lll tiež 
jubilujúceho 40-ročného Symfonického · 

orchestra čs. rozhlasu v Bratislave -
mladý slovenský klavirista, absolvent a 
t . č. ašpirant pražskej AMU v triede pr-of. 
Maxiána - Peter Toperczer. Pre svoj 
bratislavský debut vybral si náročný part 
I. klavírneho koncertu d mol od Johanna 
Brahmsa (dirigoval Jifi Pinkas). 

Je dosť kuriózne a pre Slovákov i t ro
ch u zahanbujúce, že tento mladý umelec 
musel zožať najprv rad úspechov, vrátane 
ceny 1na medzinárodnej súťaži v zahrani
čí, než konečne dostal po domácich Ko
šiciach príležitosť predstaviť sa aj bra
t islavskému obecenstvu. Štýl jeho hry je 
naprosto odlišný od prejavu v Bratislave 
vyškolených pianistov mladšej generácie. 
Charakterizuje ho predovšetkým železná 
istota technik y, výstavby, tempa. Indivi
dualita sa v Toperczerovej hre uplatňuje 
azda menej ako napr. u Paloviča, jeho 
prejav je objek tívnejši, ale súčasne vie 
vystihnúť podstatu slohu. Top erczerov 
Brahms mal veľkorysú koncepciu, ale 
súčasne i d·okonale vybrúsené detaily. Ak 
klaviristická technika mladého umelca 
nepozná prekážok a priam fascinuje svo
jou dokonalosťou, neobmedzenými m ož
nosťami, gradačnými schopnosťami (klavír 
vždy dom rnoval nad -or ch estrom) i čisto
tou, zvláštnu zmienku t reba venovať To
perczerovmu klavírnemu tónu, ktorý na
priek katastrofálnemu stavu nástroja v 
Koncertnej sieni čs. rozhlasu vyznačoval 
sa vyrovnanosťou, spevnosť'ou, mäkkosťou 
a sýtosťou zvučného fortissima. Toper
czerova hra nesie známky mimoriadnej 
sústredenosti, napätia a tvorivého zanie
t enia. Hoci Brahmsove skladby vyžadujú 
"Od umelca vyrovnanosť, zrelosť, mimo
r iadnu discipHnu, pianista i napri~ svoj
mu veku disponoval všetkými týmito 
vlastnosťami. Je to hotový umelec. škoda, 
že sa vyvinula situácia, že do sveta lepšie 
prerazí cez Prahu. Doma sme mu n ie 
s chopn! vytvoriť t akéto možnosti. Z h ra
diska T'Operczerovho umeleckého rastu je 
to plus, pre slovenské reprodukčné ume
nie v skutočnosti strata! 

Novembrové koncerty SF akoby sa sna
žili vynahradiť po stránke dramaturgickej 
i umeleckej náročnejším návštevníkom to, 
čo azda v októbri zameškali. Už na pr vom 
koncerte 6. a 7. novembra bola to pre
m iéra Kaprovej 7. symfónie - Krajina 
detstva, ktorú si objednalo riaditeľstvo 
SF k 20-ročnému jubileu orchestra. Skla
dateľov zámer - vyjadriť prostriedkami 
Novej hudby v diele venovanom deťom 
ich svet plný h ier, radostí i žiaľov -
dostal v syntetickom rúchu (s prvkami 
odvodenými síce z vopred stanoveného 
mnohočlselného radu) ·charakter veľmi 
blízky duchu ľudových riekaniek. Syni.fó-

nia priam sugestívne vnucovala posluchá
čovi vidieť paralely s našou najnovšou 
históri-ou . • Prítomné obecens tvo to jasne 
pochopilo a nadšene odmieňalo dlhotrva
júcimi ováciami t ak skladateľa , ako a j 
malých interpretov ( Detský zbor čs. roz
hlasu v Bratislave), ktorí okrem vokál
n eho prejavu dostali príležit-osť prejaviť 
na koncertnom pódiu štylizovaným pohy
bom i s voje dramatické vlohy. - Kapro
va výpoveď j e úprimná, ideový zámer 
diela jasný, originálny a dielo je príspev
kom k s pájaniu avant gardných zvukových 
výb-ojov s folklórnymi prvkami. 

Ďalší koncert 10. a ll. novembra n iesol 
sa v znamení hosťovania orchestra a Spe
váckeho zboru (miešaného i detského) 
Krakovskej filharmónie, k torá pod vede
ním Jerzy Katlewicza pre svoj bratislav
ský zájazd programovala zaujímavý p·okus 
o stvárnenie formy pašií a vantgardnými 
t echnikam i - Lukášove pašie od Krzys 
tofa Pendereckého. Hodnota diela spočíva 
v jeho orístupnosti, zrozumiteľnosti, v 
'Originálnom riešení formy, v adekvátnom 
p oužíva-ní nových vyjadrovacích prostried
kov, v budovan í neobyčajne pôsobivej dra
matickej a dynamickej výstavby. Na ú
spešnom vyznení Pendereckého zaslúžili 
sa vo veľkej miere a j interpr eti a or ches
ter, zbory ako aj vynika júci speváci 
(Leszek Herdegen - Evanjelis t a, Stefa
nia Woytowicz, Andrzej Hi-olski - Kristus 
a Bernard Ladysz). 

Vyvrcholením interpretačných výkonov 
SF bolo v dňoch 20. a 21. novembra hos
ťovanie vynikajúceho talianskeho dirigen
ta Car la Zecchiho. Pod jeho vedením podal 
orchest er s vynikajúcou eleganciou, emo
cionálnou vyrovnanosťou, ale i t empera
mentom a t echnickou vybrúsenosťou 
Haydn'C<ve symfónie e m ol č. 44 .,Smútoč
nú" a f mol č. 49 .,La Passione" - vzá
pätí ich nahral Supraphon na gramofónovú 
platňu. Počuť Zecchiho reprodukciu k la
sických majstrov je neobyčajný z ážitok. 
Jeho prístup ku klasik om je plnokrvný, 
n o disciplinovaný. Z dir igent-ovej vyrov
nanej interpretá,cie priam vyžaruje emo
cionálny náboj prísne a vždy kontr olova
ný umeleckou r ozvahou. Zecchi má ne
obyčajne vyvinutý zmysel pre mieru vý
razu, dynamickej s tavby i temna. Jeho 
prejav je bez akejkoľvek šablónovitosti. 
PôS'obí dojmom vždy nového a nového 
tvorivého zanietenia. Zecchi je rodeným 
majstrom- maliarom so zvukovými farba
mi orchestra. Jeho dirigentský prejav je 
prirodzený, jasný, zreteľný a energický. 

Sólistom koncertu bol Vladislav Brun
ner-senior, ktorý predviedol M"Ozar tov 
Koncert pre flautu a orchester D dur 
(Kochel 341) a demonštroval v ňom svoje 
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vyhranené štýlové cítenie, majstrovskú 
techniku a vynikajúcu kultúru tón\i. 

Z hľadiska rozľahlosti programu pokla
dám, i keď vynikajúcu, predsa len za 
zbytočnú Mozartovu Serenádu D dur (Ko
che! 203), ktorou sa program zbytočne 
preťahoval, tobôž, ak si pripomenieme, že 
Zecchi po úraze očividne zostarel (na 
pódium prišiel s barlami) a pochopiteľne 
nevládal stáť počas celého svojh'o výkonu. 
V umení - a to je podstatné - zostal 
však stále tým sviežim, invenčným, fantá
zijne bohatým a bujarým dirigentom, ako 
za svojich predchádzajúcich hosťovaní. 

Vlado Čížik 

Mus i ca vocalis 

(Z festivalového Brna) 

Existencia medzinárodného hudobného 
festivalu značne pozmenila rytmus brnen
ských sezón: v septembri sa zbierajú si
ly, v októbri sa ešte niekol\ko týždňov 
"odpočíva", lebo organizačné a návštev
nícke zaistenie špecializovaných tematic
kých slávností znamená pre všetkých po
merne veľké vypätie. 

Posledný štvrtý ročník doterajšie skú
senosti ešte prehlbil. Koncepcia festivalu, 
označeného pomenovaním Musica vocalis, 
bola naozaj stmelená. Tým náročnejšie 
bolo, pravda, aj vnímanie programov od
krývajúcich špeciálne historicko-estetické 
problémy. Usporiadatelia zintenzívnili pro
pagáciu a zabezpečili vytlačenie všetkých 
dôležitých textov, čím vyšli v ústrety 
publiku predovšetkým tam, kde sa spie
valo v ·autentických jazyikoch. Obecenstvo 
reagovalo citlivo a možn•o povedať, že po 
štyroch rokoch existencie festivalu má 
Brno vybudované spoľahlivé návštevnícke 
zázemie. Zväčšila sa aj náročnosť organi
zácie. Usporiadatelia museli vyvinúť ob
rovské úsilie, ak chceli realizovať pôvodný 
zámer, t. j. konfrontáciu súčasnej a his
torickej tvorby. No aj tak sa vyskytli 
nedostatky (veľká skladba Penderecd<ého 
nemala napr. programovú protiváhu z ob"' 
dobia 17. či 18. storočia) a zaznamenali 
sme aj výkyvy v interpretačnej kvalite. 
Na druhej strane sa podaril'o prezentovať 
znamenité výkony domácich telies čo má 
pri pomerne velkej zahraničnej publicite 
festtvalu veľký význam. Hlavná úloha te-
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matickej akcie sa však splnila (tematič
nosť sa p_reto zachová; i naďalej). Program 
demonštroval zvolenú tematiku v potreb
nej šírke i zaujímavom výbere, pripome
nul aspekty zužitkovate~né aj v bežnej 
sezóne a bol inštruktívny nielen pre pu
blikum, ale aj pre účastníkov muzikolo
gického kolokvia o slove a hudbe k torí 
si mohli hneď overovať postuláty, -ku kto
rým dospel'o ich rokovanie. 

Hodnotenie festivalu mo-žno urobiť nie
koľkými spôsobmi. Dôležité je isteže hľa
disko dramaturgickej objavnosti. Tu sa 
najviac sľubovalo od novodobej premiéry 
Fuxovej opery Psyché v realizácii Melku
sovho viedenského súboru, no práve táto 
inscenácia sklamala. Môžeme zostaviť aj 
rebríček reprodukčnej kvality, v ktorom 
by sa do jednej rovimy dostali výkony 
orchestrov s recitálom americkej speváč
ky Jessy Norman, ktorej program - opie
rajúci sa o impresionistov a nesk'orý ro
mantizmus - nebol dostatočne markant
ný. Budeme preto postupovať tak, aby srne 
pdbližne vystihli priebeh festivalu s jeho 
vrcholmi a jeho výkyvmi. 

Zaujímavé bolo už otvorenie festivalu 
na Novej radnici (27. 9.). Stanislava Secká 
tu predniesla Mačacie uspávanky od I. 
Stravinského a R. Novák s uplatnením 
svojho deklamaaného urnu uviedol Piňo
sove Dicta antiquorum, ktorých vtipná a 
pritom závažná pointa vyvolala ohlas. 
Bezprostredne nadväzujúci večerný kon
cert poskytol potom jeden z vrcholných 
výkonov. Brnenská Štátna filharmónia 
spolu so svojím spevá;ckyrn zborom pred
viedla pod taktovkou J. Waldhansa kan
tátu L. Vycpálka Blahoslavený ten človek 
a Mahlerovu Pieseň o zemi. Už dávno ne
hrali filharmonici tak presne a s t akou 
ochotou podriadiť sa detailným požiadav
kám dirigenta. Najmä Mahler mal tú po
trebnú ľahkosť, ktorá stavia viacvýznamo
vý text do špecifického sv·etla neskoro
romantickej bizarnosti. Znamenitý bol 
výkon zboru, z hosťujúcich sólistov po
chváľme V. Pi'ibyla, pražskú L. Márovú 
a J. Jánsku. , 

Spomenuté piesňové matiné Jessy Nar
manovej (28. 9.) vyvolaf·o veľký ohlas, 
pravda, z hľadiska programovej skladby 
festivalu nemohlo dostatočne reprezento
vať odbor piesňovej tvorby (druhý pies
ňový koncert sa uskutočnil 4. 10. na Ied
nickom zámku pred očami neveľkého 
okruhu hostí: Jana Srnítková na ňom 
uviedla novšiu českú tvorbu). Na"' druhý 
festivalový deň otvorili v Dome umenia 
výstavu hudobnej grafi-ky. Pri vernisáži 
dostal príležitosť brnenský team-work. 
Skladba predvedená živými 'spevákmi r ie
ši {lroblémy, ktorým autorská skupina 

združená! okolo A. Piňosa venovaLa po
zornosť už predtým, tno výsledok zatiaľ 
skôr ďalej zauzľuje otázky, ktoré nazna
čila už predchádzajúca práca: podľa mňa 
ide o homogénnosť poňatia času v diele 
stvárnenom rôznymi skladateľskými indi
vidualitami, pričom rukopis jednotlivých 
osobne-stí sa nestráca a často ostáva slu
chovo poznateľný. Vo vokálnej zložke 
experimentu sa analyticky rozkladal hla
:ový spevný prejav až na m ikrozložky, 
co pravda nie je . nóvum. Inak pôsobil 
tento j ediný koncert venovaný experi
mentálnym tendenciám sympaticky oži
vujúcim _dojmem. 

V nedeľn·cm večernom pr·ograme do
stala sa k slovu historická tvorba repre
zentovaná štyrmi 'korunovačnými anthé
ma.mi Händlovými a Charpantierovým Te• 
deum z konca 17. storočia. Wiener Kam
merchor za dirigovania Theodora Guschl
bauera a za spr.evádzania Komorného 
orchestra B. Martinu ukázal sa skôr ako 
teleso priemerné a rutinované než sku
točne skúsené. V Charpantierovom Te
deum boli nasad,ené nevhodné tempá, zbo
r.ový zvuk znel pl-ocho a tiež speváčka 
~· . elínková; mohla z tretej skladby ve
cera - Zele.nkovej Lamentácie vyťažiť 
ov~ľa viacej výrazu. Program sám však 
:l'mamenal cenné obohatenie. Oveľa stme
lenejší dojem zanechal ďalší zborový ve
čer, k t orý bol l. októbra v chráme Sv. 
Michala. Na programe bol Purcell ( tiež 
antliéma) a Alessandro Scarlatti (Messa 
d i S. Cecilia). V Brne už známy Dellerov 
súbor spc-jil svoje sily s Brnenským vy
sokoškolským zborom a s českými ko
mornými sófi,stami a laici i odborníci 
mohli konštatovať, že výkon bol tentokrát 
nac.zaj kompaktný; nakoľko zásluhou 
chrámovej akustiky, a nakolko vďaka 
precíznemu dirigentskému prístupu Lubo
míra _Mátla k problematike s t arej hudby, 
nemozn·o povedať. A napokon d o tretice: 
Gäschinger Kantorei a Bach-Collegium zo 
štutgartu predviedli pod taktovkou Hel
mutha Rillinga podľa Neue Bach-Ausgabe 
Bachove mot etá (BWV 225-229) naozaj 
fasci~ujúcirn spôsobom ( 2. 10. ). Výlkon 
spevakov nebol bez ohýh. Zbadali sme 
ned·ostatky vo výslovnosti, no voľba správ
nych temp, prirodzenosť vo vystupovaní 
spevákov a evidentné zanietenie a radosť 
z h~dby dodali i~te11pretácii čaro, pred 
ktoryrn rada kapttulovala kritická prís
nosť. Nedel'ný koncert PSMU (5. 10.) do 
sene špeciálnych štýl-ových večerov ne
zaraďujeme. Moravskí učitelia dirig·ovaní 
A. Tučapským dokázali svoju úroveň vo 
Foe!'strových a Ostrčilových zboroch, pre
kvapili zaradením Brittenových a Orffo-

vých di el, no práve krehká vokálna parti
túra posledného autora odhalila rytmickú 
a intonačnú nestabil izovanosť ich súčas
ného prejavu. Hodnotiť nemusíme arii zá
verečné predstavenie, ktorým obohat ila 
festival brnenská opera; uviedla už pred
tým premiérovanú Schonbergovu mono
drámu Erwartung (A. Miková) a s cénické 
naštudovanie Honeggerovej Jany z Arcu. 
Toto oratórium vyznelo síce menej účinne 
než na nedávnej premiére, zato však vy
stúpili markantnejšie d o popredia mohut
né kontúry Wasserbauerovej r éžie. 

Chrbticou festivalových dní boli najma 
veľké syrnf'onicko-kantátové koncerty. 
29. septembra sme mohli obdivovať Ladi 
slava Slováka, ktorý podivuhodne stmelil 
v StraÝinského Žalmovej symfónii výkon 
Slovenskej filharmóni·e a jej miešaného 
zb?ru. Mohutne, no nie neštýlovo, vyzneli 
smty z Ravelovho baletu Dafnis a Chloe 
a vďační sme boli aj za uved,enie Bartó
kovho d iela Cantata profana. Výkon z žal
movej symfónie však ostal neprekonaný. 
Orchester má priam ideálne predpoklady 
na interpretáciu zreléh'o Stravinského a 
jeho konfrontácia s brnenskou filharmó
n~~ _bola p:e ~on:áce publikum :naozaj 
uzJt ocná. O spectahzovanom výkone dalo 
by sa hovoriť v prípade koncertu krakov
skej Paŕ)stwovej filharmónie (30. 9.) vy
hradeného Pendereckého Pašiárn podľa 
sv. Lukáša. Hodnotiť skladbu tak dobre 
známu a pre súčasnú hudbu reprezent a
t ívnu iste nemá zmysel. Výkon miešaného 
a chlapčenského zboru iste dal lekciu 
mnohým našim zborovým telesám a kon
cert, nesporný programový vr chol festi 
valu, presvedčil domáce publikum o tom 
ako ďaleko sa dostali po-l'ské orchestr~ 
vďaka dlhoročnej sústavnej starostlivosti 
·o odbor Novej hudby. Pašie vo svojej 
štýlovej syntetičnosti dali tak posluchá
čom potrebné kritériá pre hodnotenie do
má_cich výbojov vokálnej hudb;t. 

Co do orchestrálnej úr·ovne bol s IX>"
daním_ Poliakov porovnateľný výkon brnen
skej Státnej filharmónie v Schonbergo
vých Gurre-Lieder (4. 10.). Taliansky di
ngent. Dar;tiel Paris, ktorý sa d iela ujal, 
prehlbtl mterpretačný zoznam filhar
monikov, ktorý sme počas festivalu už 
raz _zaz_namenali. SJ.loľahlivý bol a j výkon 
Mtesaneho 2lboru československého roz
hlasu v Prahe. Zo sólistov by sme čo do 
štýlovosti mohli stavať oojvyššie V. Lin7 

hartovú a J. Kaohela, zatia<f' čo M. šubrto
v~ ako Tove svojím hla•sovým odtieňom 
do kolorit u diela nezapadla. Napriek tomu 
však uvedenie mohutnej vOkálnej skladby 
si zaslúži plné ocenenie. Už preto, že sa 
tak Brnu podarilo fakticky rehabilitovať 
rané dielo Schonberga. 
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Vystúpenie viedenského súboru Capella 
Academica - dirigent Eduard Melkus -
(3. 10.) zámerne nechávame až na koniec. 
V "realizácii" (tak nazýva Melkus svoje 
inscenácie) zaznela Fuxova opera Psyché 
spolu s dvoma štýlovo vhodnými inter
m ezzami F. B. Contih·o (Pampalugo vestito 
da papa gallo) a A. Caldaru ( Barlafuso 
e Pipa). V zásade šlo o k oncertné pred
vedenie. Zbor (Brnenskí madrigalisti) bol 
celkom statický a sólisti naznačovali len 
zos-kupeniami základ dramatickej situácie. 
Projekcia starých rytín, uvádzajúca ana
logické konfigurácie postáv, mala dojem 
umocňovať. Potvrdilo sa však to, že bez 
skutočného scénického oživotnenia nie je 
hudobná reštaurácia možná. S výnimkou 
sviežich intermezz prebiehal dej Fuxovho 
diela s beznádejnou pomalosťou a dojem 
štýlovosti nezachránila ani aplikácia naj
rozmanitejších dobových maniér v or che
stri. Navyše Melkus získal pre svoju re
alizáciu veľmi nekvalitných solistov. Je
dine Jaroslav Stajne a jeho partnerka 
Mihoko Aoyama pôsobili naozaj presved
čivo. l:nak šlo 'O hlasy alebo priemerné, 
alebo evidentne mladé (Joyce Alazrachi), 
tenorista Vernon Rosen doslovne šokoval. 
To však neznižuje dramaturgickú hodnotu 
Melkusových realizácií. Iba zodp·ovednejšl 
prístup by bol namieste. Tento nepriaznivý 
dojem festivalu ako celku našťastie ne
ubližil. Tohoročný ročník bol vyvrcholením 
doterajšieh brnenských tradícii. 

Jiri Fukač 

Musica antiqua 
Europae Orientalis 

Medzinárodný festival starej stred·oeu
rópskej a východoeurópskej hudby v poľ
skom meste Bydgoszcz v dňoch 4. až 9. 
septembra 1969 uskutočnil sa už po druhý 
raz (prvý raz sa tento festival uskutočnil 
v roku 1966). Stretli sa tu muzikológovia 
Poľska, Rumunska, Juhoslávie, ZSSR, NDR, 
čSSR, aby pred·ostreli svoje najnovšie vý
skumy a bádania v oblasti starej hudby 
svojej krajiny, aby skonfrontovali výsled
ky svojich prác a nie v poslednom rade 
aby spropagovali a odkryli (prostrednic
t vom zväčša svojich súborov) staré, čast'O 
zabudnuté hodnoty hudby svojho národa. 
Na hudobnovedeckých konferenciách boli 
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jednotlivé krajiny zastúpené najmenej 
dvoma-tromi prednášateľmi, iba z čSSR 
tu 'Odznel jediný referát dr. Jitky Snežko
vej z Prahy na tému české moteto dru 
hej polovice 16. storočia. 
Súčasťou hudobnovedeckej konferencie 

boli odpoludňajšie a večerné koncertné 
podujatia. Okrem poľských pr'Odukcií, k to
ré dominovali počtom, kvalitou dramatur
gie aj interpretačnou úrovňou (Fistula
tores et tubicinatores Varsovienses, Zbor 
a orchester Pomorskej filharmónie v 
Bydgoszczi, Collegium musicarium z Poz
nane, Capella Bydgostiensis s dielami poľ
ských majstrov prevažne 15.-17. s toro
čia) , zaujali najmä Beogradskí vokalisti 
(sr!J.ské hymny 15.-18. storočia) , Armén
sky vokálny súbor (ilustrácia prednášky 
dr. R. Atayana z Jer evanu na tému: M'o
nódia starých majstrov z 5.-12. storočia). 
Náš Madrigalový súbor Slovenskej filhar
mónie s dirigentom Ladislavom Holáskom 
ak{) jediný reprezenant ČSSR, sústrediÍ 
sa v prvej polovici svojho programu na 
starú českú hudbu (Já'n C. V'Odňanský: 
zborové skladby, Ján F . Boleslavský: Když 
jsi v štestí, Ján T. Turnovský: Bože 
Otče ... , Jifí Rychnovský: Kyrie z Officia 
sv. Magdalény), v druhej polovici na slo
venskú tvorbu (Jednohlasá sekvencia zo 
Spišského graduálu Gloriosus Ohristus rex 
humilis, dve motetá z rukopisu Trnav
ského: Ave Jesu Christi verbum patris 
a Veni sanct':, Tri ódy z cy;klu Odarum 
sacrarum, J. Simbrackého Kyrie a Gloria 
z Missa super Om.nes gentes a z. Zare
vutia Magnificat). Najmä slovenská časť 
prc:gramu mala vysokú interpretačnú úro
ven a radila sa medzi špičkové výkony 
festivalu. 

Festival Musica antiqua Europae Orien
talis kompletizovala výstava renesančných 
a barokových hudobných nástrojov, vý
stava rukopisov i starej hudobnej tlače 
Poľská .pieseň 16. a 17. storočia, medziná
rodná výstava: Hudobná tematika vo vý
tvarnom umení súčasnej strednej a vý
chodnej Európy, výstava Renesančné ume
nie v Poľsku, Hud'Obná i choreografická 
kultúra na poštových známkach, napokon 
výstava a predaj hudobných publikácií. 
gramofónových platní, hudobnin, · pravda, 
zameraná prevažne na oblasť s tar ej hudby. 

Festival MUSICA ANTIQUA EUROPAE 
ORIENTALIS v Bydgoszczi si sympaticky 
začína budovať svoju tradíciu. Nasvedčuje 
t omu aj toh'Oročný vydarený priebeh a 
celková dobrá atmosféra festivalu, ktorá 
najmä zásluhou výborného organizátora 
riaditeľa Pomorskej filharmónie v Byd
goszczi A. Szwalbeho j e zárukou úspeš
néh'o pokračovania ďalšieh festivalov. 

Mál-ia Potemrovi 

Karl Geir lnger: 
Musica! Ins~-raments. Their H istory from 
the Stone Age to the Present Day. 
C:eorge Allen and Unwin Limited, London, 
Fourth lmpression 1959. Strán 340, obr. 65. 

Veľká produkcia knih s organologick 'Ou 
problematikou, ktorá vzbudzuje predstavu 
intenzívnej bádateľskej činnosti, len sčasti 
prináša materiá ly pôvodného výskumu. 
Okrem vyslovene vedeckých prác sa au
tor i jednak sústreďujú na čitate ľsky za
ujímavé spracovanie vzácnych alebo vý
nimočných nástroj'vvých typov, pričom pri 
citovaní histor ických údajov a vedeckých 
rezultátov sa odvolávajú na klasické or
ganolog:cké práce Mah:llona, K nského, 
Sachsa a pod.; ďalšia časť organol'J-gickej 
litera túry má pedagogický charakter. V 
snahe obsiahnuť celú šír ku tejto proble
matiky nevyhne sa t iež určitým zjedno
dušen iam. K tejto ka tegórii pa t r í aj práca 
K. Geiringera . Skutočnosť, že je star šia 
(dokonč l j u v roku 1940) a že v tom to 
vydavateľstve j e t o už jej štvrté vydanie, 
prezrádza, že j e to úspešná a určitým 
spôs: bom výnimočná kn.ha. 

Ne{lopierateľnou prednosťou Ge:r inge
rovej prá::e je jej j asný pedagogický cha
rakter a veľká rozhľadenosť autora v his
torických nás ~rojoch. Veľmi d'obre bol 
oboznámený predovše tkým s materiálom 
viedenských zbier ok, kde sa nachádzajú 
početné nástroje mimor . .adnej h stor ickej 
hodnoty. K týmto kladom treba pripísať, 
že v úv\:-dnej kapitole sa pokús I objasniť 
niektvré pojmy a akustickú charakteris
tiku základných nástrojových typov. Ďal
š ;a časť k n.hy je r ozdelená do 7. kap itol : 
(l) Predh;stória a antika, ( 2) raný stre
d ovek (do 1300) , (3) neskorý stredovek 
(1300-1500), (4) renesancia ( 16. storo
čie), (5) Baroko a r okoko (16G0-1750), 
(6) obdob.e klasicizmu (1750-1810) a 
(7) od obdob:a romantizmu do súčasných 
dní (1810-1940). 

Pozoruhodné a - nazdávam sa - au
t orsky pôvodné členenie nástrojov p'odľa 
štýlových období má prednosti práve z 
pedagogického hľadiska. Všetky hudobné 

nástroje sa u vádzajú s dobr ým opis om 
moďfikáci e v k ažd·om obdobi. Citateľ zís
ka predstavu o konkrétnych inš trumen
tálnych možnostiach hudobného prejavu 
v j ednotLvých obdobiach a súčasne môže 
porovnávať vzájomné vzťahy a h!storickú 
podmienenosť nástrojových druhov so štý
lovými zmenami. 

Takáto koncepcia písania kn'hy s i vy
žaduje m imor;adne znalosti deta ilov vý
voja nástrojov a tex t prezrádza, že Gei
r inger je autor ve ľmi rozhľadený práve 
v h storick ej a morfoi'Ogickej oblasti. Na
vyše má p otrebný cit pre hodnotenie ne
popiera te ľných poznatkov oproti tým, čo 
sú nevykryšta lizované alebo pr oblematické 
(napr. v súvislosti s teóriami 'O pôvode 
sláč,kových nástrojov). Určitým nadsade
.ním je však prísl'ub v podtitule, že v kni
he s a hovorí o nás tr ojoch od doby ka
mennej, pret ože zmienky o tomto ·na j 
starš·.;.m období sú viac ako skromné. 

V porovnani s našimi prácam! Huttra 
a Modr.a , ktoré nepochybne maj ú veľmi 
dobrú úroveň , má aut or k téme iný prí
stup a zdá sa, že by mohol byť vei'mi 
podnetný pre pedagogickú prácu na na
šich školách. 

-ik-

Methoden der Klassifikatíon von Volks
liedw;;::sen. 
Redakcia O. Elschek za spoluprá ce D. 
Stockmannovej. 
Vydala Slovenská akadémia vied, ústav 
hudobnej vedy v edícii Symposia vo Vy
davateľstve Slovenskej akadémie vied. 
Bratislava 1969, s. 155. 

Klasif ikác ia predstavuje v súča~n~j 
e tno:nuzikologickej práci jednu z naJvy
zn.amnejších otázck Snaží sa post,hnúť 

štrukturálne a tematické kánony proce
sovosti ľudovej hudby v rôznych aspek
toch h istorických, etnických, geografic
kých a pod. Rozpracovaniu jej problémov 
sa od r.:>ku 1964 ·na pôde Inte rnational 
Folk Music Council venu je Study Group 
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on Folk Music Systematisation, ktorá mala 
prvé pracovné zasadnutie v BratisHtve 
roku 1965. Materiály publikované v tomto 
zborníku sú prvým e<ličným výsledkom jej 
činnwti a repr ezentujú významnú bilanciu 

špecializovanej pozornosti otázkam klas:fi
kácie. V stručnom úvode redaktor publi
k ácie O. Elschek zhrňuje aj staršie sna
ženia v tejto oblasti výskumu, takže či
tateľ m á možnosť utvoriť si ucelený 
obraz o prac·ovných výsledkoch triedenia 
a klasifikácie ľudovej hudby. 

Praktické podnety, vychádzajúce z po
treby roztriediť nahromadený materiál, 
ovplyvňcvali formulovanie probl~r_nov ~väč
ča ut'litarist icky. Tak sa vytvorth desiatky 
systémov de termin·ovaných zväčša typom 
národnej kultúry. Ak sa aplikovali na 
konkrétny materiál, reprezentujú nepo
chybné hodnoty už tým, že uľahčujú 
or ientáciu pre ďalšie výskumy. Z hľadiska 
samotnej klasifikácie je však určitým 
sklamaním, že pri tvorbe je j kritérií sa 
dodnes vychádza zväčša len z potrieb n á
rodných alebo regionálnych záujmov. Vý
skum v etnomuzikologiokej oblasti už 
dávno prekroč:! takéto úzke ohraničeni a 
a prechádza na pole širokozalo_ženej _k"o~
paratívnej práce, ktorá nakomec prmeste 
podstatnejšiu výpoveď .aj o jej čiastko
vých - povedzme určitých národných 
problémoch. 

škoda, že progresivita takéhoto postu~ 
pu sa neodráža v uvádzanom zborníku aJ 
v usporiadaní materiálu. Príspevky sú t u 
zorad"Cné do štyroch skupín podľa druhov 
kritérií, z ktorých sa vychádzalo pri trie
dení. 

V prvej skupine o klasifikácii všeobecne 
hovoria príspevky J. Marklt , W. Suppana 
a predovšetkým W. Wioru, ktorý veľmi 
výstižne formuluje základné metodick é 
problémy klasifikácie. Je je<lným z auto
rov, ktorí si potrebu pregnant.nej meto
dickej prípravy klasifikácie na vyššom 
stupni uvedomujú ako nachádzanie p'O
dobností. Treba poznamenať, že toto je 
jediný príspevok, ktorý nevznikol z pod-

, netu bratislavského zasadnutia, ale v roku 
1956 a doteraz bol z neh'O publikovaný 
len výťah v J ournal of the IFMC (1957, 
str. 55). Podobné myšlienky ako Wiora 
uvádza aj W. Suppan, avšak pri návrhu 
aplikácie nedosahuje už ich presve<lči
vosť. 

Druhú, najpočetnejšiu skupinu, tvoria 
príspevky vychádzajúce z rytmicko-met
rického základu. Klasifikačné systémy 
vychádzajú zo štruktúry aleb·o formy ver
ša (L .. Bielawski, V. Hoschowskij), z vnú
t orného členenia melódií (L. Galko a F. 
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Poloczek), prtcom v snahe po komplex
nosti je najpokročilejšia brnenská metó
da (K Vetterl a J. Gelnar). U všetkých 
autorov sa "Objavuje motív t ohto postupu 
v hľadaní melodických príbuznosti v tej
ktorej oblasti. 

v skupine r eferátov venovaných melo
dickým klasifikačným syst émom prináša 
najzaujímavejš í materiál A. Elscheková. 
Jej príst up koncipuje systém na post .hnu
t ie poznatkov interregionálnych a inter- • 
etnických. Pozornosť si zaslúži presnou 
form<Ju uvádzania informácií o postupe 
prác na tomto projekte a predovšet kým 
vyčíslením možností, ktoré prichádzaj ú 
do úvahy v iných aplikáciách teito kla
s if ikácie. A. Elscheková totiž neuplatnila 
všetky m'Ožné aspekty; pre konkrét nu 
analýzu, ktorú uvádza vo svojom príspev
ku, využila len niekoľko kritérií súv;s ia
cich s vyhodnotením melodick ého priebe
hu, incipitov a kadenci í. Ten istý objek~ 
t ívny postup na diernoštítkových stro~ 
j·o:::h sa môže uplatniť .aj s početnejšími 
kritériami podľa povahy výskumu. V zho-
de s Wiorom Elscheková konštatuje, že 
n ie je možné vytvoriť univerzálny systém; 
vždy budú dominovať určité aspekty -
tvarové, formové, štrukturálne, morfol'(>
gické, syntaktické, fone tické, genetické 
alebo historické. 

Najzaujímavejšou črtou príspevku El
chekovej j e objektivita, s akou sa vý
sledky získavajú. Pozoruhodná je aj ~naha 
melodického uchopenia celku, alebo pod
statných čft melódií. Bolo by zaujímavé 
vidieť aplikáciu, ktorá by mala spájať 
motívy, alebo krátke formulky, ktor é sa 
vyskytujú niekedy v rôznych formový~h 
typoch a študovať týmto spôsobom apl!
ká,ciu stereotypu vo výstavbe f'ormy ľu
dového hudobného prejavu. 

Príspevok P. Jardányiho síce využíva 
melodický aspekt ako kritérium pre čl e
nenie piesni, ale väčšmi formovo-tvarovú 
stránku a skôr formálne. Zaujímavým prí
spevkom t ejto skupiny aj celého zborníka 
je príspevok B. Rajeczkého, ktorý sa sna
žil uplatniť podobné analytické princípy 
na materiáloch stredovekých hymien. · 

Poslednú skupinu vzťahujúcu sa na 
melodické incipitové katalógy tvoria dva 
príspevky W. Deitscha a R. Kvetovej. Vy
chádzajú z durovo-mol·ovej p odstaty ma
teriálu a sústreďujú sa predovšetkým na 
vytváranie variantných skupin. Vzhľadom 
na špecifickú povahu východiskového ma
teriálu je ich systém determinovaný na
najvýš pre typ západoeurópskej melod iky. 

Cieľom bratislavského zasadnutia - z 
ktorého p·ochádzajú uvádzané materiály 

- bola snaha vzaJomne sa informovať. 
Preto nemožno vyvodzovať žiadne uzávery 
z r ôznorodosti príspevkov. Je nepochybné, 
že i v budúcn osti bude potrebné vytvárať 
klasifikačné metódy pre katalógy a spra
covanie piesní určitého regionálneho ty
pu, ale nepochybne sa budú spracovávať 
čoraz viac .aj metodické otázky širokej 
interregionálnej komparácie. Azda by ne
zaškodilo tieto odlišné p·ostupy aj jedno
značne t erminologicky diferencovať, pre
tože klasifikáciu - ako ukazuje tento 
zborník - možno chápať rozlične. 

Vladimír Karbus ický : 
An die unsterbliche Geliebte 
Editio Supraphon 
P-B, 1969 

Ivan Mačák 

Na stránkach rôznych publikácií o 
Beethoven"Ovi sme sa neraz stretli s te
matik ou zaober ajúcou sa otázkou dáta 
vzniku a adresátkou listu nesmrteľnej 
milenke. Už r oku 1909 problém akoby 
.,definitívne" vyriešil W. A. Thomas-San
Galli, v šesťdesiatych rokoch znovu podal 
konečné r iešenie S. Kaznels·on, .,defini
tívne" riešenia podávali i rôzne iné d iela, 
n eraz člsto beletristického zamerania . 
Väčšina doterajšieh prác však prejavila 

väčší záujem o vš etk o iné, len nie o 
Beethovenovu hudbu, ktorá je t1.L odsunutá 
na vedľajšiu koľaj. Spor o vznik toht'O 
listu nie je iste v beethovenovskej pro
blema t ike substanciálnou záležitosťou. 
jednako ide o jeden úsek jeho života, 
ktorý mal so zreteľom na neobyčajné ci
t ové vzplanutie rozhodne značný vplyv aj 
na skladateľovu umeleckú stránku. 

Do načrtnutej problematiky zasiahli 
nedávno aj českí h istor ici :na stránkach 
Hudebních r ozhledú, naposledy Vladimír 
Karbusický vo svojej štúdii Beethovemiv 
list .,An die unsterbliche Geliebte" a jeho 

hudební dílo. Karbusický vyuz1va vše'bky 
dostupné pramene a literatúru, zvažu je 
všetky vonkajšie i vnútorné okolnosti, 
ktorými dochádza k záverečnému úsudku. 
Z dotffi"az uvedených možností uverejne
ných v rozsiahlej literatúre spomeňme 
aspoň niekoľko d"O úvahy prichodiacich 
adresátok (Tereza Brunsviková, Bettina 
Brentanová, Giulietta Guiciardiová) a nie
koľko vročení (1801, 1807, 1812, 1818). 
Karbusický uvádza za najpravde~odobnej
ší dátum vzniku r ok 1801 a za adresátku 
oznacuJe Giuliettu Guiccardiovú. Auto!r"O
va cesta za konečným zdôvodnením ne
vychádza však len z mimohudobných 
podnetov, ale zvažuje a a nalyzuje VII. a 
VIII. Bee thovenovu symfóniu. Tu však ne
nach ádza východ isko. K vročeniu listu na 
r ok 18:>1 dospieva cez k lavírne d iel'o, kon
krétne cez klavírnu sonátu op. 27/ 2 cis 
mol zvanú Mondscheinsonata (Mesačná 
sonáta), venovanú Giuliette Guiciar diovej. 
Dátum jej vzniku patrí do obdobia, keď 
sa Beethovenovi klavír podľa jeh'O s lov 
stáva .,intímnym výrazovým nástr ojom ". 
Vôbec klavír je základom Beethovenovej 
tvorby na prelome storočí. Označená so
nát a m á obsah zhodný s Beeth·ovenovým 
duševným stavom, ktorý možno vycítiť 
z ob~.ahu listu nesmrteľnej milenke. A 
túto Mesačnú s onátu Karbusický považuje 
za r ovnako ojedinelé Beethovenova diel'O 
ako jeho d iskutovaný li s t . Mesačná sonáta 
j e pre Karbusiokého východiskom k vro
čeniu listu. K tomuto záveru d'ospel po 
dôkladnom rozbore daného d iela. A tak k 
doterajším zdôvodneniam pribu dlo nové, 
ktor ého autor si však nenárokuje na de
fin!tívncsť; podľa jeh'O vlastných slov je 
to iba jedna z možných hypotéz. 

Kn'ha, ktorá obsahuje celý rad ukážok, 
prílc·h, má nemecké a anglické r esumé, 
je rozhodne ďalšlm dôležitým prLnosom 
k r ozriešeniu t ohto vždy sp·o.rného pro
blému. Ani je<lna z doteraz vyslovených 
hypotéz nebola prijatá s konečnou plat
nosťou. (vlk) 
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Fryderyk Chopin: 
Balady a mazurky. 
Gramofónový klub 1969 

Valentina Kameníková sa za posledné 
roky predstavila nejedným skvelým výko
nom na koncertnom pódiu. Dnes sa nám 
prostredníctvom gramofónového klubu do
stáva do rúk jej r ecitál z diel Frederyka 
Chopina. V štyroch baladách a troch ma
zurkách (č. 39 H dur, op. 63 č. l, č. 40 
f mol, op. 63 č. 2, č. 41 cis m'vl, op. 63 
č. 3) odovzdáva poslucháčovi gramoplatne 
znova svoj cenný portrét. 

Balady v Kameníkovej podaní sú plno
obsahovou hudbou, dokonale reprodukuje 
a odovzdáva poslucháčovi svoje citové 
úvahy nad vnútorným bohatstvom Chopí
nových sklad.eb. V baladách strieda vel'mi 
jemne a vkusne časti lyrické a drama
tické, tajomnú baladi čnosť s hravosťou 
br'lantných pasáží. Predovšetkým s nomí
naná dramat:čnosť je Kameníkovej hyb
nou s ·l c·u v baladách g mol a F dur. V 
balade As dur rozvíja skutočne prekrásne 
(nie sent.mentálne!) jednu lyrickú partiu 
za druhou. Baladu f mol predvádzala 
interpretka všetkými nuansami romantiz
mu a technických možností klavíra. Ma
zúrky sú plné šarmu a ženskej jemn-osti. 

Napriek všetkým kladom tejto nahrávky 
je na platni ni,ekol'ko hluchých m ;est, čo 
však môže byť chybou iba recenzovaného 
materiálu. 

Klavírny recitál Milana Klíčnika 
Supraphon 1969 

Chcpinove impromptu patria medzi jeho 
drobnejšie skladby s rozmanitou náplň-ou. 
Niektoré sú hravé, iné s nádychom bala
dičnosti, avšak všetky štyri plné r oman
tickej fantázie. Pomerne málo hrávané 
impromptu As dur, Fis dur a Ges dur 
podáva klavirista Milan Kl.čnik síce vý
razove poeticky - chopinovsky, ale mies
tami s predimenzovaným tvrdým úderom, 
ktorým celkový obraz značne skresľuje. 
V impromptu cis mol je vynikajúco po
daný prvý a pc·sledný diel, stredný diel 
postráda viac pohybu, čím interpretácia 
stráca proporcionálnu vyváženosť. 
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Dominant'OU recitálu sú nesporne Brahm
•sove Var;ácie na Paganiniho tému, op. 35. 
Hoci var:ácie sú písané na študijné úče
ly, predsa sú dodnes vyhl'adávané kon
certnými klaviristami. Týmto dielom 
Brahms predstavil svoj typický štýl kla
vírnej sadzby i časť svojho naturelu. Mi
lan Klíčn:k zvládol všetky ťažk'Osti krko
lomných dvojhmatov, akordov a pasáží 
s perfektnou technikou a štýlovým po
chopením. Jeho Brahms je prudkou bu
rácajú-ou dušou, nezabúdajúcou prit-om 
na jemnosť a lyrické čaro. 

Jan Klusák: 
I. invencia, 
Variácie na tému Gustava Mahlera, 
Sláčikové kvarteto č. 2, 
Sonáta, 
III. invencia, 
Supraphon 1969 

Dostala sa mi do rúk Konfrontace s 
Kl usákovou obhaj-obou jeho Var;á ::ií na 
Mahlerovu tému. S Klusäkovým diel :>m 
s om sa bl ižšie stretla iba o mesiac skôr 
pri počúvaní gramoplatne, ale hneď po 
prvo-m vypočutí ma Sonáta a najmä Va
r iácie priam očar!li. Teraz, keď poznám 
bl.žš:e problémy interpretácie z ladenia 
autorovho textu v Konfrontaci i citové 
rozpoloženie, môj dojem sa len utvrd.l. 
Interpretácia d trigenta Llbora Peška je 
skutočne vynikajúca. Ale n ielen Variá~ie, 
ale i l. invencia predvedená Komornou 
harmóniou a S::-náta v podaní Ivana 
Strausa a Sebastian orchestra (obe d iela 
d:r iguje Libor Pešek) majú v sebe cha
rakter:stickú črtu Klusákových ustav.č
ných hl'adaní, akýchsi chorobných kŕčov 
a vzdychov. Peškova interpretácia je po
znamenaná blízkym vzťahom k duševnej 
sfére skladatel'a, a takto, pochopit e l'ne, 
môže byť aj ideálna. Spomínané veci ako
by sa pohybovali medzi notami partitúry, 
úplne zbavené vonkajšieho svet.a. Také 
isté uznanie patrí aj Noväkovmu kvartetu 
za Sláčikové kvarteto č. 2. Rovnako vniká 
do sveta plného vnútorného b·oja a na
pätia. Solídny výkon podávaj ú aj Pražski 
komorní sóJ:sti s Václavom Neumannom. 

K zostave celej platne asi toľkoto: ne
má zmyslu počúvať kompletne celú na
hrávku, jedno dielo za druhým. I keď sú 
si obsahove vel'mi blízke, každé je svetom 
samo osebe. Skutočne ich možno vychut
nať iba po dostatočných intervaloch. Tieto 
diela vyžadujú zväčša maximálne sústre
denie, ak majú p·oslucháčovi dať to, čo 
v sebe skrývajú hlboké umelecké pre-
svedčenie. (vlk) 

Profesor 

Antonín 

Sychra 

(1918~1969) 

Vše, co je živé, reaguje na náš dotek. Umíme se dotýkat života tak, abychom 
mu dokázali porozumét, nebo se stane obetí naší neobratnosti? I védecký odkaz 
se v néčem pcdobá živému organismu: necitlivým pfístupem ho zabíjíme, citli
t ým dotekem mu dáváme žít . 

Stojím pred úkolem pohlédnout zpét na život a dílo prof. A. Sychry. Zemrel 
eine 21. i'íjna 1969 ve veku 51 let. Zdá se mi téméŕ nemožné, že dokáži svúj 
tíkcl dobŕe splnit. Pfesto, jako jeden z nejbližších Sychravých spolupracovníkrl, 
se pokusím alespoň naznačit smysl jehc. práce. 

Nékterým vzdáleným pozorovatelum se múže zdát, že zájmy prof. Sychry 
byly značné rozptýlené a nesourodé. Tato zdánlivá rozptýlenost byla dok once 
zdrojem nejrúznéjších oýtek, a to i v odborných kruzích. Néktefí l idé toti:! 
nemchli pochopit, že vedec se tolik angažuje v pol it ickém déní; j iní naopak 
méli dojem, že človek pracující politicky nemúže být skutečným vedcem a že 
politická kariéra zde umožňuje kariéru védeckou. Uvedomme si, že A. Sychrovi 
L·ylo neco málo pfes tficet let, když se stal univers itním profesorem a to na 
počátku padesátých let! 

Bylo okouzlující, jak se prof. Sychra umel pcdezrťm:m o politické kariére 
r,ysmát a jak se dokázal soustfeďovat na vlastní védeckou práci. Ne každý ví, 
ze prof. Sychra byl prímo fanatikem práce. Radu týdnú d okázal spát 4-5 hodin 
denné. Nedovedl jsem pochopit, jak to fyzicky vubec dokáže. Snad v sobé 
nacházel vnitrní energii protc·, že pŕece jen na neho púsobila jeho dávná pred
tucha, že se nedožije padesáti let. Prekročil svou padesátku pouze o rok, avšak 
již ve stadiu ztráty fyzických sil. 

Mnohokrát jsem uvažoval o tom, proč i nejvétší pomlouvači musí respektovat 
prof. Sychru jako oscbnost. Docházel jsem vždy znovu k závéru, že je to zpu
sobeno jednak šírkou jeho zájmu, jednak - a to je podstatné - i n t e g r i t o u 
Sychrovy osobnosti. Mnohostranný prehled, kterým se prof. Sychra vždy vy-
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značoval, nebyl projevem rc.zptylování, nýbrž projevem soustredené vnitrní 
integrity, která zcela prirozene vázala všechny získané informace do organic 
k eho celku. Je pravda, že chvílemi docházelo k rozkolísání, k nejednoté zájmú, 
ale nakonec vždy zvítezil základní jednotný vedecký prísPup, který chvilkové 
vybočení korigoval. 

V čem spočívá jedncta Sychrovy osobnosti? Každý, kdo si takto klade otázku, 
mel by si být vedom toho, že normálni lidský život nelze rozparcelovat na jed
notlivé oddelené složky, vzájemne spolu nesouvisející. Profesor Sychra byl pre
det_.ším védec. školení u prof. V. Helferta pred Il. svétovou válkcu mu dalo 
dostatečné základy k chápání hudby samé, ale otevrelo mu také problematiku 
inspiračních zdroju, z nichž hudba žije. V prubéhu II. svétové .války má prof. 
Sychra (tehdejší rídící učitel základní školy na boskovicku) dostatek príleži
tostí, aby studoval nejen poznatky české strukturalistické školy (u níž hc. vždy 
uchvacovala znalost specifičnosti umeleckého materiálu), ale také aby premýš!el 
c svých rozhovorech s boskovickým komunistickým poslancem Vojtechem 
(otcem dr. I vana Vojtecha). Výsledkem úvah je presvedčení, že je nutné cd
stranit prehrady mezi esoterickými snahami moderních umeleckých proudú 
a masou konsumentu. Dalším dusledkem téchto myšlenkových analýz je 
Sychrúv vstup do ilegálni Komunistické strany a do ilegálni politické práce. 

školený strukturalista (po válce žák prof. J. MukaroL·ského) nikdy nezapo
mene na nutnost studia konkretního materiálu. Zároveň ho však už nikdy ne
prestanou zajímat souvislosti umení a společností. Výrazným projevem struk
turalistického školení je Sychrova disertační práce Hudba a slovo v lidové písní 
(obhájena v r . 1946, vydána v r. 1948). Zde se také projevilc· Sychravo školení 
lingvistické (pred Il. svet . Lálkou studoval na filosofické fakulte češtinu a 
némčinu). Zájem o vztah hudby a slova ho už neopustí po celý život. Stane se 
jakousi .,červenou nití" celé jeho vedecké činnosti. Z toho ovšem vyplsívá, že 
si prc.f. Sychra musel dokonale osvojit komparatistiku, aby mohl svuj zájem 
dále rozvíjet. Empirická komparace bude pak základním zpusobem objasňování 
charakteru a smyslu zkoumaného materiálu. Je zcela prirozené, že tento postup 
si prímo vynucuje, . aby byly provádeny · konfrontace i s materiálem dalšíc!l 
druhu umení (ke konci ži'vota prof. Sychra soustreďoval pozornost znovu na 
nékteré problémy filmoL-é estetiky). Jednota vedeckých úkolú i jednota empi
rického uchopování svéta .však trvá. 

Zmenené politické události po r. 1948, dobové Ždanovovy projevy o úkolech 
umení i vlastní presvedčení o nutnosti pochopi!' vztah umení a společností, 

vedou prof. Sychru k zvýšenému zájmu o společenský aspekt umelecké tvorby. 
Zdá se mu, že strukturalismus jako metoda nedckáže uchopit tyto mimoume
lecké souvislosti. Kombinace strukturalismu s marxismem se tedy jeví jako 
zcela prirozená a nutná. Pokud jde o Sychrovu vedeckou práci na počátku 
padesátých let, jen v blízkých kruzích se L'Í, že jeho docentská habilitace (a pak 
uspíšená profesura) je založena na velmi fundo.vané strukturalistické práci 
o semiolcgii hudby. Až v nejbližších letech tato závažná studie vyjde v Supra
phonu, bude zrejmé, že jmenování bylo naprosto oprávnené. Ostatné další pací 
to prof. Sychra neustále dokazoval. 

Prof. Sychra nepatril nikdy k tém estetikitm, kterí uvažují o umäní pouze 
filosoficky nebo politicky. Ani v začátcích padesátých let, kdy pfijímá Ždanc
vovy teze a pokouší se je - ne vždy šťastným zpúsobem - rozpracouávat dále, 
neztrácí nikdy se ·zfetele zájem o konkrétni uménovédný materiál .a o konkrétni 
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výzkum. Je OI)Šem pravda, že si .v této dobe hranice svého empirického. zájmu 
dosti zúžil. Avšak právé empirická metoda, jíž Sychra vyznával po celý život, 
mu nedovolí, aby se spokojil se zdánlivé zjevnými pravdami, které se v tehdejší 
dobé šífily a které on sám - bona fide - vo určitou dobu pomáhal hlásat. 
Realismus v umení a hudbe chce prckázat e mp ir ic k y, stejne tak jako 
obsahovost hudby, genezi jejího výrazu, smysl hudby instrumentální atd. Ne
kolikaleté studium Dvofákovy hudby ho privádí k napsání knihy Estetika Dvo
fákoLy symfonické tvorby ( 1959 ), k nékterým dílčím záverum, ale současne 
i k rade dalších otázek. Opet se v plné naléhavosti vynoruje problém vztahu 
slova a hudby, avšak nyní už v takové reviné, že nebude možné zkoumat ho 
pauze empiricky. Objevuje se nutnost proverit nékteré náméty exper ime n
t á l né, aby bylo možno zjistit, zda teze, vyslovované o vztahu slova a hudby, 
mají své oprávnení či nikoli. 

A tak začíná od r. 1959 Sychravo poslední období, období experimentálních 
Lýzkumu, trvající deset let. Brzy po zahájení experimentu navazuje prof. Sychra 
spolupráci s prof. Sedláčkem (prednosta ušní, nosní a krční kliniky fakultní 
nemocnice v Praze). O smyslu a úkolech jejich výzkumu jsem již psal v Hu
dební védé 1964, č. 1. Od té doby se oba autofi soustreďovali stále víc na zkou
mání cbjektivních i subjektivních parametru exprese v ŕečovém projevu. Za
čínaly se rýsovat styčné body mezi poznatky z fonetiky, audiologie, psycholo
gie, teorie informace, sémantiky i estetiky. Z rozhovoru s prof. Sychrou vím, 
jak se tešil na vznikající souhrnné poznatky a jak chtél dovést i své vlastní 
predchozí dílc. k syntézi. K tomu už ovšem nedošlo. 

Výzkumy pokračowly. V posledních nekolika letech se ukázalo, že už nelze 
klást izolovanou otázku, zda a jak hudba a slovo obsahují erpresi, nýbrž že 
je nutno zkoumat expresi samu jako centrálni problém: jak se transformuje 
do rečového a hudebního projevu, zpusob jejíh~ zakódování, fyzikálni para 
metry tohoto zakódování, fyziologické predpoklady jak pfi t .vorbe kódu tak 
i pŕi jeho dešifraci, co ze zvukového spektra je pro náš sluch signifikantní, 
co nikoli a proč, atd. Nové poznatky prinášely stále pfesnejší objektívni kritéria 
pro nové trídení systému emocí. Otevíraly se tak empirické predpoklady k zá
verum sémantického i estetického charakteru. Tento komplex úkolu už nemohl 
být dokončen. Už dnes je však jisté, že výsledky, k nimž prof. Sedláček a prof. 
Sychra zatím dc·šli, pŕekračují podstatnou merou úroveň dosavadních bádání 
v této oblasti a byly proto po zásluze na mezinárodních konferencích oceneny. 

Po profesoroLi Sychrovi tak zustává nejen bohatý odkaz, ale i závažné ve
decké ~~koly. Život prof. Sychry skončil. Cesta, pc. které šel jeho vedeckú duch, 
nekonct. Štafeta, kterou pfebíráme, osvetluje však jen malý úsek této nedo
hledné cesty. Je tfeba jít dál! 

MILOŠ JúZL 



Wolfgang Fcrtner píše operu Die Stuart 
podľa libreta Matthiasa Brauna. Premiéra 
sa plánuje v rámd Berliner Festwochcn 
r . 1972 v Nemeckej opere Berlín. 

*** 
Mesto Gelsenkirchen objednalo od Glsel
hera Klebeho koncert pre beatband a or
ches ter. Premiéra pod taktovkou Ľubo
míra Romanského sa uskutočni začiatkom 
leta 1970. 

••• 
Lorin Maazel bol vyznamenaný fínskou 
Sibeliusovou medailou za početné Sibeliu
sove symfónie nahraté na platniach v pre
vedení Viedenských filharmo!Lkov. 

. • *. 
Sonja Arova, primabalerína a spolupra
covn'čka Georga Balanchina, prijala troj
ročný pracovný úväzok ako baletná maj
sterka hamburskej štátnej opery. 

*** 
Hudobný teoretik a pedagóg Hermann 
Erpf zomrel v Stuttgarte vo veku 78 ro
kov. Bol riaditeľom stuttgartskej hudob
nej vysokej školy a veľkou mierou sa 
pričinil o nové vybudovanie inštitútu. 
Zvláštne zásluhy mu patria na poli peda
gogickom. 

*** 
Theodore Antoniou komponuje na objed
návku bavorského rozhlas u k príležitosti 
olympijských hier 1972 kantá tu pr<! sóla, 
zbor a orchester pod názvom Nenikéka
m~n (posledné slová maratónskeho bežca 
- zvíťazili sme). 

Klaus Huber, Gyorgy Ligeti, Aribert Rei
mann a Bernd Alois Zimmennann dostali 
objednávky na skladby z priležitostí z 
prtležitosti Durerovho výročia 1971, ktoré 
sa bude oslavovať v Niirnbergu. 

*** 
Začiatkom roku 1971/72 prevezme P ierre 
Boulez funkciu riaditera newyorského 
filharmonického orchestra. Boulcz podpí
sal t iež zmluvu s londýnskym orchestrom 
BBC počínajúc jeseňou 1971 . 

••• 
V rámci festivalu Juhoslovanská hudba 
v rozhlase 1969 udelili prvú cenu za ko
mornú hudbu Milanovi Stibiljovi. Nahráv
ka te,ito skladby pod taktovkou autora 
dostala okrem toho aj cenu za interpre
táciu. 

••• 
Elisabethu Hongenovú, Irmgard Seefr ledo
vú, Antona Dermotu a Ericha Kunza vy
m enovali za čestných členov viedenskej 
Štátn ej opery. 

••• 
Sylvia a Rudolf Macudzinski vrátili sa 

zač:atkom decembra 1969 z koncertného 
zájazdu z juhozápadnej Európy. Na dvoch 
koncertoch v Španielsku vys túpili v m 2ste 
Barcelona a na ostrove Mallorca v hlav
nom meste Palma. Ďalej koncertovall v 
Marseille v rámci cyklu Pondelky kon
zervatória a po búrlivom úspechu boli 
znovu pozvaní na dvojklavírový koncert 
zo série beethovenovských programov v 
roku 1970. Na všetkých troch vys.úpm ach 
bola slovenská klavírna tvorba repr:.zen
tovanä menami Cikker, Kardoš, Macu
dzinski. 
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KONKURZY 
Riaditel'stvo Diva.dla Jo~á.ša .Záborského v Prešove vypisuje 
k o n k u r z na tteto vol ne m1esta v orchestri spevohry DJZ: 

flauta 
hoboj 
1. horna 
čel o 
hu s le 

Ponuky zašlite na riaditel'stvo DJZ Prešov, Slovenskej republi
ky rad 48 . 

Uchádzači budú pozvaní ku konkurzu písomne, cestovné sa 
uhradí len v prípade prijatia. Možnosť ubytovania. 

Riaditel'stvo Konzervatória v Košiciach vypisuje konkurz na 
dve vorné miesta učitel'ov v klavírnom odbore s nástupom 
o~ 1. IX. 1970. Požaduje sa absolutórium JAMU, AMU alebo 
V~~~·. prípadne a?sol~tórium konzervatória. Uchádzači pred
lozia z1adosť a op1s d1plomu do 31. mája 1970. Konkurz sa 
uskutoční v priebehu mesiaca júna. 

Rioditel'stvo Konzervatória v Bratislave, Konventná 2/a, vy-
pisuje súbeh na: 

1 miesto profesora hry na viole, 
1 miesto profesora hry na flaute, 
1 miesto profesora hry na hoboji, 
1 miesto profesora hry z listu na husliach a komornej hudby 

sláčikových nástrojov, 
2 miesta korepetítorov inštrumentálnych a speváckych 

sprievodcov a 
2 miesta korepetítorov pre tanec. 

Ku .konk~rzuv b~dú pozvaní uchádzači s vysokoškolským vzde
lamm pnslusneho odboru a absolventi konzervatória aspoň 
s 1 O-ročnou praxou. 

Prihlášky doložené životopisom, v ktorom treba uviesť vzdela
ni~. a prax, zašlite na hore uvedenú adresu najneskôr do 31. 
maJa 1970. 
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O zn ámeni e 

Hindemithova nadácia ako prvý krok pri budúcom súbornom vydaní hudob· 
ných a teoretických diel P. Hindemitha dala podnet ku katalogizácii všetkých 
r ukopisných a tlačených prameňov. 

V rámci súborného vydania nemajú byť len doteraz tlačou vydané diel<~ 
P. Hindemitha - vrátane pôvodného znenia a nových spracovaní - ešte raz 
porovnané s rukopismi a nanovo vydané, ale má sa po prvý raz publikovať 
neznáma časť diela, k torá bola doteraz len v r ukopise. 

S pozostalosťou pre51a do vlastníctva nadácie väčšina potrebných manuskrip· 
tov a podarilo sa získať aj jednotlivé Hindemithove autografy. 

Pokiaľ ide o rukou písané skladby P. Hindemitha, venované svojim priateľom, 
požiadala ich nadácia o prenechame jednej fotokópie. 

Niektoré rukopisy predsa len nebolo možné zistiť, lebo Hindemithom nazna
čení vlastníci alebo nežijú, alebo je ich bydlisko neznáme. Hindemithova 
nadácia prosí preto všetkých majiteľov Hindemithových rukopisov (aj tlačou 

vydaných), aby sa dali do spojenia s niektorým z dolu podpísaných. 
Veľký význam pre plánované súborné vydanie môžu mať aj Hindemithove 

oznámenia a výrok~. Tá istá prosba platí preto aj pre všetkých majiteľov skla 
dateľových listov, aj pre jeho manželku. 

Vydavatelia Hindemithovho súborného vydania: 

Prof. dr. Kurt von Fischer 
CH- 8703 Erlenbach / švajčiarsko 
Laubholzstrasse 46 
Prof. dr. Ludwig Finscher 
D-6380 Bad Homburg v. d. H. 
Keltenstrasse 2 

Predseda nadačnej rady Hindemithovej nadácie : 

Dr . Arno Volk 
D-6501 Wackernheim 
Rheinblick 39 
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"A cause 
S h .. '" , c oner 

.. ~iet pravidla, k toré by sa nemohlo porušiť ,ä cause de Schi:iner'" . 
Tak znie jeden z viacerých výrok ov Beethovena, m imoriadne charakteris 
tický pre jeho estet ik u. Porušovanie pravidiel v prospech ,.krajšieho" 
naznačuje usta\"i :Sné smer ovanie a hľadanie krásy na vyššej úrovni. Slovo 
krása nám tu pripomína starú antickú trojicu pravdy, dobra a krásy, 
ktorú možno sledovať v dejinách európskej hudby od čias , keď boli 
nastolené, až t emer dodnes, do 20. stor . Dokial' človek skláňal hlavu pred 
majestátom prírody a človeka - toho antropos večne ľudského - a do
kiaľ ponad všetko toto nenastolil svoje prchavé a takto prehnané indi
víduum, dotiaľ aj uznával t úto t rojicu. Človek nášho storočia by však 
chcel vidieť v te jto trojici už čosi prekonané. Ešte nad pravdou sa po
kúšame držať ruku pomocou súdnict va a zákonov, nad dobrom cez 
sociálne inštitúcie a pod., ale s krásou si nielenže nevie me dať r ady, ale 
aj tam, kde sa našli zákonodarcovia krásy, možno povedať len "bohužia l"', 
lebo t o vyšlo práve naopak. Osudy krásy t oht o druhu vedú zavše k pre
svedčeniu, že pojem krásy sa už prekonal, že je to čosi akoby r oman
tické, ,.hedonistické", čo si zaslúži len poľutovania, ak sa obhajuje, a lebo 
čo si zaslúži priam r ecesný výsmech. Dnes akoby platilo opak toho, čo 
Beethoven hálsal: pravidlá, ktoré vyjadrujú systémy, musia platiť. i keby 
to bolo proti kráse. 

Beethovenova osobnosť, dielo a osudy sa zavše používajú ako studnica 
dôkazového materiálu pre zdôvodnenie mnohých čŕt vývoja hudby od 
J 8. stor. dodnes. Beethovena stavali a stavajú na piedestál zakladateľa 
individualizmu, za revolucionára s politickým prifarbením až vo forme 
idolu. Lež povinnosťou vedy je uvádzať veci na pravú mieru; v tom to 
prípade nielen vzhľadom na Beethovena, ale ešte viac vzh!'adom ·na pre
hnané závery, ktoré z toho vyp lývajú pre súčasnú hudbu. 

Víťazná buržoázia v 19. stor. si chcela spraviť z Beethovena r evolucio
nára ·v prospech svojich záujmov, a t ak s i ho zromant izovala a zrevolu
cionalizovala v tomto zmysle. Je nesporné, že Beethoven bol preniknutý 
republikánskymi myšlienkami s lobody, voľnosti a bratstva, t ak ako ich 
nastoľovala Veľká francúzska r evolúcia, no interpre tácia nevyúsťovalH. 
v politické prostriedky pravého revolucionára. Voľnosť, s lobodu a brat
stvo chápal Beethoven eticky, ľudsky, až všeľudsky, no nie ako nejaký 
impulz k boju proti šľachte ako triede. Stačí si pozrieť fakty. Z Bonnu 
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odišiel síce Beethoven do Viedne k Haydnovi, a le i keď zanechal učenie, 
nad' alej zostal u neho vo Viedni; v cisárskej Vi~dni, kde s~ šľach!a. predsa 
udržiavala svoje pozície, hoci otrasené, a brámla sa novyr:n myshenkam. 
Banský kurfirst Max František, keď ho z Bonnu vyhnah - Bonn~ sa 
totiž parížske revolučné udalosti priamo dotkli - usadil sa blízko VIed
ne lebo tu sa cítil v bezpečí. Je pravda, že v tom čase bol umelec bez
pr~stredne viazaný . na šľachticov, ak chcel žiť. Musel ich vyhľadáva~ 
a musel sa zapájať do ich služieb. Lenže ak by to bolo bývalo prot1 
Beethovenovmu presvedčeniu, mohlo to zostať v rovine iba korektného, 
skoro suchého pomeru. Beethoven však nadviazal s viedenskými ~ľach ·
ticmi veľmi vrelé priateľstvá, v mnohých prípadoch skoro bratske, a to 
i s takými vysokopostavenými, akými boli arcivojvoda Rudolf ( cisá~sky 
synáčik ), knieža Lobkowitz, knieža Kinský atď. S dcérami šľachticov 
udržiaval priateľské, ba intímne styky, s viacerými šľachtičnami to sme
rovalo až k sobášu. Hrala tu zaiste úlohu okolnosť, že šľachtickí potomci 
mali možnosť umelecky vyspievať (boli Beethovenovými žiakmi a žiač
kami) natoľko, aby chápali jeho náročné umenie. _A to~~ príslušr~.í~on; 
iných tried nebolo zatiaľ dostupné. Keby bolo. pnt?m I Sl? o po~:t1c~y 
antagonizmus, Beethoven by zaiste nebol pnpust1l taketo zbhzeme. 
Ak si to v jeho ľudských očiach šľachta zaslúžila, dal svoje pohŕdavé 
stanovisko pocítiť hoci aj šľachte vysokopostavenej - v Tepliciach roku 
1812 (v prítomnosti Goetheho). Keď mu nevyplácali rentu, ktorú sa m~ 
zaviazali len pred troma rokmi vyplácať, boli v jeho očiach vierolomnýmt 
luhármi. U Beethovena hodnosť nemohla zachraňovať česť. Privilégiá, 
a to nijaké, neuznáva!. Šľachticom, ktorých si vážil, venoval svoje diela, 
a zhodou okolností (vinou libreta) v umeleckom diele - v opere Fidelio 
- najviac odsúdil nie šľachtica, a le správcu štátneho väzenia Pizzara; 
v tomto úradníkovi štátnej moci zosobnil priam ľudského bedára. 

Inak to bolo, pravda, z druhej strany, zo strany šľachticov. Tu zre_jme 
nešlo o ľudský vzťah k Beethovenovi ako občanovi, _ale iba o vzťah k J_eho 
genialite, pravda, už aj s romantickým nádych~m, co bo~o v duchu mody. 
Beethovena sa snažili pripútať k sebe ako exot1kum svoJhO druhu, s kto
rým by sa mohli popýšiť. Knieža Lichnowský si ho po druhom príchode 
do Viedne vzal ako mladého umelca k sebe a okrem bytu a stravy mu 
dával 600 zl. ročne. Keď si Beethoven uvedomil, aký vzťah má knieža 
k nemu ušiel od neho roku 1795 ako vzácny vtáčik, čo uletí z klietky. 
Keď hr~zilo nebezpečie, že Beethoven odíde do Kasselu, ešte k tomu 
k francúzskemu dvoru, zaviazali sa traja spomenutí poprední šľachtici, 
že mu budú vyplácať rentu 4000 zl. ročne. Zakrátko nato sa síce pod 
vplyvom vojenských udalostí ich hospodársky potenciál zhoršil, no len 
čo p ominulo nebezpečie, že by Beethoven odišiel, prestali mu rentu vy
plácať. Pre uplatnenie jeho génia by šľachtici niesli všetko, ale osobne 
si ho medzi seba nemienili pripustiť. Ako ženích nemal u nich šance. 

v 19. stor. nadsadzovaná politická revolučnosť nás dnes už nemu~sí 
. natoľko zaujímať ako nadsadzovanie jeho individ~al~zr:nu, ~torého do

sledky práve dnes silne pociťujeme. Otázky okolo 1~div1duah~mu sa na
vyše dotýkajú priamo hudby, a nielen Beethove~ovych oso_bnych os~~o_y. 
Aby sme pochopili podstatu tohto nadsadzovama, ~reba ~~. uve~omlť, ze 
Beethoven v tomto neznamená čosi z gruntu nove. Ind1v1duahzmus sa 
v kultúrnych dejinách hlásil k slovu už v renes~ncii. ~j .v ~udbe_.ho 
možno sledovať už u Josquina Despresa (ako nam opiSUJe Jeho z1ak 
Adr. Petit Coclicus); lež v hudbe neboli v 16. stor. objektívne podmienky, 
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aby sa individualizmus mohol presadzovať do praxe tak ako v iných 
umeniach. Neboli na to adekvátne hudobné formy a tvárne prostriedky 
- tie sa začali rodiť len v priebehu 16. stor. a h lavne na prechode do 
17. stor. v monódii. Neboli na to ani spoločenské podmienky, pretože 
hudba a hudobníci boli v s lužbách svetských a cirkevných mocipánov. 
v takýchto službách boli, pravda, aj iné umenia, no v nich mohli umelci 
sami dotvárať finálny produkt (obraz, sochu, literárne dielo) a neboli 
natoľko závislí od reprodukcie, ktorá zase len závisela od možností voči 
novotám značne nepriateľských. Reč hudby je navyše dosť odlišná od 
li terárnej reči , ktorá je popri umení nositeľom svetonázorových, filozo
fických prúdov; hudobníci preto necítili potrebu oboznamovať sa tak 
rýchle a intímne s t ým, čo hýbalo svetom, a teda aj rast individualistic
kých myšlienok šiel zavše pomimo ich záujmov. Hudbu v 17. stor. a 
v prvej p olovici 18. stor. zaťažovala tzv. afektová teória, podľa ktorej sa 
skladateľ musel riadi ť predpísanou symbolikou - nie toho oceňovali 
ako dobre vyškoleného, čo vynachádzal nové, ale toho, čo náležite ovládal 
predpísané formuly. 

Zatiaľ čo v ostatných umeniach rástol individualizmus od renesancie 
(vo výtvarnom umení dokázateľne už od Michelangela), v hudbe sa 
len sem- tam, a iba v 18. stor. vynárali podobné myšlienky u J. B. Vica, 
Baumgartena, Matthesona, Qto~antza, Scheibeho a iných; ale ani u Haydna 
a Mozarta sa ešte neprejavili v plnom svetle. Len u Beethovena ako 
keby sa vody razom prevalili a razom frontálne rúcali temer všetky 
objektívne hrádze, o ktorých sme hovorili. Beethoven našiel vo vývoji 
foriem a tvárnych prostriedkov - hlavne v tonálnom a tematickom 
kontraste, ako aj v dynamickej forme (manheimských) - takú pripra
venú pôdu, že v týchto formách a týmito prostriedkami moh ol začať 
stavať nový svet: taký individuálny prejav, ktorý by zodpovedal nie 
objektívnej predstave krásy a dokonalosti, ale individuálnej predstave 
umelca zmietaného zápasom vnútorných protirečení. Teda nie baroko
vého, ktorý buď ako kladný, alebo záporný hrdina bol do kostýmu oble
čená cnosť alebo neresť, a le nového hrdinu z mäsa a krvi, ľudského, 
zatiaľ hľadajúceho seba a zápasiaceho o pravdu, dobr o, ale aj krásu. 
Krása u Beethovena, ako vieme, nebola hotová, bolo ju potrebné hľadať 
napriek, ba dokonca i proti pravidlám. A preto si v tomto Beethoven 
nechcel dať nikým rozkazovať. Preto ten jeho až tit anský postoj voči 
okoliu. Bol si vedomý svojho "ja", ale ešte viac cítil, že na vyjadrenie 
toho, čo chce zvýrazniť, nestačia zdedené formy a t várne prostriedky. 
Len preto, že musel nastoľovať nové, musel rúcať staré - nebol teda 
žiadnym negativistickým revolucionárom - i keď nemožno poprieť, že 
určitá vzdorovitosť bola v jeho povahe od mladosti. Zápas o fyzické • 
bytie r obil z neho sebavedomého bojovníka o vlastné práva, v neskorších 
rokoch možno až zbytočne tvrdohlavého. 

Od č ias renesancie brzdili každý individuálnejší prejav v hudbe, ako 
sme spomenuli, aj výkonní hudobníci, ktorí nedorástli, a za takých ne
priaznivých podmienok vari ani nemohli dorásť na to, aby sa vedome 
chápali nového. Skladateľ dotváral finálny produkt iba tam, kde bol 
zároveň výkonným umelcom - napríklad Bach v organových skladbách, 
alebo aj keď išlo o kolektív, iba tam, kde boli sústredení ozaj znamenití 
hráči (ako povedzme v Mannheime). Beeth oven bol znamenitý klavirista, 
sám si hral svoje skladby a veľa verejne improvizoval na klavíri. Stojí 
za povšimnutie, že tak poslucháči, ako čiastočne aj kritika stáli pred 
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osobnými výkonmi Beethovena, obzvlášť pred jeho voľnou improvizáciou. 
s obdivom, uznaním, hoci nemohli pritom poprieť podivínstvo a nereš
pektovanie zdedených zvyklostí. Čiže, ak s i Beethoven finálny pr od u k t 
mohol dotvoriť v duchu svojho individualistického chápania, dokázal 
presvedčiť. 

Pre samotného Beethovena improvizácie boli prameňom najbezpro
strednejšieho styku s novým, individuálnym. Pre Beethovena nebolo 
improvizovanie výsledkom len š ikovného kombinovania zo zásoby nado
budnutých melodických a iných sadzobných zvratov, ale výsledkom 
vášnivej koncentrácie a schopnosti inkarnovať ich do hudobných tvarov . 
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Individualistický prístup navodzoval kontakt medzi zápalom vyvieraJu
cim zo života a rytmikou, dynamizmom, melodikou hudby, pričom nešlo 
len o služobnícke servíro\·anie krásnych, ušľachtilých a lahodných me
lódií, ako sa žiada lo od sk ladateľov 18. s tor. Veľa z toho, čo bolo na 
povrchu života, začalo sa u Beethovena predierať z vnútra života; čo 
predtým vznikalo z vonkajších pohnútok, blízkych spoločenskej objed
návke, vznikalo t eraz pod tlakom vnútorného zážit ku - dokonca ešte 
aj vt edy, ak šlo o objednávku od konkrétnej osoby. U Beethovena i diela 
skladané na objednávku žili z toho, v čom práve on citove žil a čo ho aj 
inak myšlienkove pútalo. Beethovenovi bola improvizácia prameňom 
spontaneity a spont aneita prameňom cesty vpred, cesty videnia vecí 
po novom. Spontaneita bola s lobodou - a naopak. 

Oproti človeku baroka, ktorý ako r obustný Kyklop, nie však šľachtic 
ducha musel víťaziť všade, kde mu t o bolo vopred určené, nastupoval 
do hudby nový hrdina, teraz už Beethovenov človek, kto~ý neprišiel 
víťaziť, a le bojovať , a bojovať predovšetkým silou ducha. Cloveka ako 
osobité indivíduum privádzal na javisko už Shakespeare, Moliére, Beau
marchais, Schiller, Lessing, s ktorými sa Beethoven s veľkým zápalom 
oboznamoval už v Bonne. Tu Beethoven poznáva! aj nemeckú poéziu 
l Goetheho predovšetkým) za pomoci Eleonory Breuningovej, neskôr Betti
ny von Arnim. Nové filozofické prúdy poznáva! ešte v Bonne za pomoci 
Eulogia Schneidera, vo Viedni sa so star ým i novým umením obozna
moval u bar óna van Swietena. No najväčší vplyv v zmys:c nového indi
viduálneho sebauvedomenia mal zaiste na neho jeho bonnský učiteľ Krist. 
Gott. Neefe, vzdelaný právnik, filozof a hudobník. Už Neefe hlásal, že 
,.génia nemožno spútať žiadnymi pravidlami. . . géniu je ľudská d uša 
od prírody voľná ... génius si vždy nájde možnosť prejaviť sa v novosti 
iriey ... " a pod. Beethoven nastúpil do dejín hudby už nielen ako muzikant, 
ale ako umelec pomerne širokého rozhľadu a týmto predovšetkým otvo
r il novú éru smerujúcu k nášmu · storočiu. V spojitosti s celkovým vý
vojom a individ ualizmom neseným spontánnym prístupom k tvorbe 
::,tratil Beethoven všetky kontakty s racionalistickou afektovou teór iou , 
všetkým neprirodzeným, čo v starších časoch zväzovalo ruky pri hľadaní 
nových foriem krásy. Nf!vý postoj k životu prináša proste prechod od 
dogmaticky strnulého k dynamickému. 
Keď sa tu pokúšame otupiť hrot Beethovenovmu revolucionárstvu 

politickému i umeleckému, nie je to pokus o degradovanie jeho zásluh . 
Je to len snaha u v iesť veci na pravú - odromantizovanú! - mieru. 
Politicky nebol Beethoven revolucionárom, ale k voľnosti, slobode a 
bratst vu sa hlásil ako č lovek z pohľadu večne ľudskýe:h pozícií, ako by 
to malo byť z hľadiska nadčasove etického. Podobne je to aj s Beetho
venovým individualizmom. Nemožno poprieť, že by mal byť nadčasovým, 
že by umenie nieslo v sebe pečať svojho tvorcu, aby bolo individuálnym 
výtvorom. Inak by sk ízlo na rovinu remesla. Čiže tak, ako v politicke j 
s f(>re potláčanie rovnosti, s lobody a bratstva voči všetkým ľuďom j e 
násilenstvom, potláčaním večne ľudských etických momentov (práv). 
aj v umení nech sa diktát každého druhu protiví večne estetickému, 
v umení vždy ľudskému individuálnemu. Od tých to myšlienok sa teraz 
chceme vrátiť k tomu, čo sme naznačili v úvode, k tomu, čo by sa dnes 
mohlo nazývať a j určitou snahou reštaurovať krásu v hudbe. 
Večne etické a večne estetické sa však značne od seba odlišujú. Pokiaľ 

ide o to etické a o pravdu, hoci jestvujú i deformované interpretácie 
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("pravou má t en, kto má moc", "kto má peniaze", "pravdou je to, čo je 
v môj prospech" a pod.) , aspoň filozoficky by malo platiť, že pravda je 
iba jedna, nepremenná, lež pokiaľ ide o estetické hodnoty, u krásy 
nemožno hájiť nepremennosť ani jedinečnosť. Naopak, krás je veľa a k rá
sa sa stále vyvíja. A tu sme pri koreni veľkých nedorozumení. Ľudia, 
ktorí vedia myslieť len v duchu - alebo biele, alebo čierne, tretieho niet , 
pri pohľade na vývoj umenia, vývoj hudby po Beethovenovi obzvlášť , 
prichádzajú k presvedčeniu, že by sme sa v umení mali vzdať pojmu 
krásy - veď niet jednotnej predstavy, ergo niet ani krásy. Lenže vývoj 
neznamená chaotické pendlovanie od buka do buka. Vývoj by mal pred
stavovať cestu vpred k dokonale jším hodnotám a nemal by preto viesť 
k popretiu podstaty seba samého. Vývoj krásy, tak ako bol vlastný vý
voju umenia cez tisícročia, nemôže viesť k negácii všetkého, čo bolo cez 
veky sebarealizáciou čohosi antropologicky ľudského. Lebo nech si pri
padáme ako hoci a j tí sprostáčkovia z Andersenovej povesti o nahom 
kráľovi, nemôžeme sa zbaviť principiálnej otázky: načo by malo byť 
umenie, ak by neprinášalo človeku čosi, čo je schopné pozdvihnúť ho 
zo všednosti dňa do iného "krajšieho" sveta? Slovami Beethovena: "Dať 
šťastie mnohým ľuďom, nad t o niet nič lepšieho a krásnejšieho." 

Od začiatkov, čo možno historicky sledovať pestovanie hudby, ukazuje 
sa, že človek si vyberal medzi zvukovými zdrojmi t aké, ktoré zneli kraj
šie, medzi ľuďmi takých, ktorí mali krajší hlas, vedeli lepšie spievať, 
lepšie hrať ( speváci a hráči v starom Egypte , iodovia u starých Grékov 
a pod.). Všade sa triedenie vykonávalo podľa ich predstáv krásy, pravda 
ich predstáv, lebo vývoj nemožno preskočiť. Na veci sa treba vedieť 
dívať historicky a dialekticky. Pre nehistorický a nedialektický pohľad 
sa často etnomuzikológia používa za základnú zásobáreň dokumentov 
na dokazovanie, že niet antropologicky ľudského a v rozšírenom zmysle. 
že si nemožno nárokovať vravieť o nejakej kráse v hudbe. Lenže toto je 
naozaj len pre takých, čo pre samé listy nevidia les, ktorí pre povrchné 
odlišnosti nevidia podstatu. Pre etnomuzikológov, ktorí naopak hľadajú 
podstatu vecí, je práve etnomuzikológia najsilnejším dokumentom antr o
pologických konštánt - toho večne ľudského, pravda, v rozmanite 
vývojovom a etnicky synchrónnom kontexte. Stačí si v t omto zmysle 
študovať práce Robert a Lachmanna, Mariusa Schneidera, Heinricha Hus
manna, Waltera Wioru, ak spomenieme len niektor ých. 

Myslíme, že nie je od veci upozorňovať v tejto súvislosti na fakty 
prinášané etnomuzikológiou, pretože v súčasnej hudbe po sonoristickej 
s tránke sa veľa inšpirujeme práve nimi. V podstate ide pritom o presá
dzanie kvetiniek do celkom cudzej pôdy - ale proti t omu napokon 
principiálne nemožno nič namietať. Inšpiračným zdrojom nemožno stavať 
prekážky do cesty, nech sú akékoľvek. 

Beethoven provokoval svojimi dielami súčasníkov. Tretie trio c mol 
z op. l. provokovala dokonca takú umeleckú osobnosť, akou bol Haydn. 
Ako stúpali opusové čísla, tak sa aj množili zmätené, ba postupne priam 
zlomyseľné písačky kritikov. O druhej symfónii sa písalo v Zeit ung flir 
die elegante Welt toto: "Krikľavá šelma, zasiahnutá, divoko sa zvíjajúc\ 
drak, ktorý nie a nie zahynúť a ktorý okolo seba zúrivo metá zdvihnutým 
chvostom, aj keď už krváca z posledného . . . "; a toto ešte nebolo naj
horšie, najhoršie bolo okolo Fidelia. Ľudia žijúci v starom svete a pritom 
malé dušičky, tiež kritikovia, ktorí neboli schopní ísť na koreň samot-
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ného umenia, nemohli inak. Z histórie vzťahu Beethoven a súčasná kri
tika sa vyvodzuje dnes poučenie, že veľkí skladatelia nepíšu pre súčas
nosť, ale pre budúce generácie, ktoré ho dokážu pochopiť. Do značnej 
miery je to pravda, lenže nemožno z toho vyvodzovať generalizujúce 
poučenie, že budúce prijatie by sa malo vzťahovať na všetky, teda aj 
na diela nanič. Rovnako si treba uvedomiť, že aspoň navonok stoja dnes 
l<ritikovia na diametrálne odlišnej pozícii. Pravda, iba navonok, lebo -
C.·esť výnimkám - zväčša zostávajú tými malými dušičkami, akými boli 
za čias Beethovena. Nesporne sú erudovanejší, len je otázka, či vedo
mosti znamenajú aj kultivovanejší vzťah k hudbe ako umeniu. čo je 
hlavné, oproti Beethovenovým vrstovníkom majú vymenený kabát -
samozrejme, podľa novej módy. Zatiaľ čo Beet hovenovým rovesníkom 
boli individualistické črty celkom cudzie (zastávali ešt e stanovisko viac
menej galantného slohu), dnes nebyť až pseudoindividualistom by zna
menalo zostať na chvoste vývoja. Čím sa vyznačuje takýto pseudoindi
vidualizmus? Predmetom ich pozornosti nie je umelecká podstata, ale 
len vonkajškové veci, ako sonoristika zvukov, nevšednosti v rytmike 
a pod. 

Z Beethovenovej ľudsko mravnej orientácie si buržoázni romantici 
v 19. stor. spravili typ politického revolucionára. Pseudoindividualistickí 
(opäť romantickí) nespokojenci so všetkým tým k ladným, čo si človek 
dosiaľ vybudoval, spravili si z Beethovena buriča, bohorúhača, patróna 
disonancií. Lenže Beet hoven nebol žiadnym výstredníkom (i keď sa ako 
h luchý úbožiak správal inak než zdraví ľudia) , a le naopak veľkým člo
vekom a veľkým umelcom; bol to veľký hľadač pravdy, dobra a k r ásy 
ešte podľa antikou nastolených a stále žijúcich ľudských ideálov. Po 
tej to stránke by bolo už načase začať odromantizovávať jeho pamiatku, 
tak, ako by sa zišlo odromantizovať aj pojem krásy v hudbe, ktorý on 
- práve Beethoven - ä cause de Schäner staval ako základné kritérium. 
Vzhľadom na ľudské, ako ľudstvu vôbec zostal Beethoven klasikom. 
Tento postoj sa môže zdať dnes nečasovo smiešny - keď ešte vejú iné 
vetr y - ale i tak treba upozorniť na pravdu nielen so zreteľom na 
Beethovena, ale i so zreteľom na klasické, neromantické ideály. Azda 
časom vytriezvieme. 
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"Il n'y a pas de régle qu'on ne peut blesser a cause de ,Schäner'". 
Dies ist eine der Äusserungen Beethovens, d ie seine Ästhetik, seine Be
ziehung zum Schänen charakterisiert. Unser Beethovenbild beruht auf 
zahlreichen, im 19. Jahrhundert wurzelnden Illusionen. Beethoven wird 
als politischer Revolutionär, als Individualist und in diesem Sinne ats 
einer, der die Regeln des Schänen verletzt, angesehen. Es war aber kein 
politischer Kampf, den Beethoven ftihrte; er unterhielt mi t mehreren 
Adelsfamilien sehr freundschaftliche Beziehungen, duldete jedoch auch 
vom Adel kein Liberhebliches Verhalten. Seine Revolte war eber klinst
lerischer und bewusst ethischer Natur. Auch der Individualismus in 
der Kunst war nicht neu, nur hatten ihm die Ideale der Franzosischen 
Revolution zu grässerem Durchbruch ver holfen. Beeth oven beabsichtig te 
nicht die Gese tzmässigkeiten des Schonen in der Musik zu verletzen. 
Nur insofern wandte er sich vom Alten ab und schuf Neues, dass er 
unter dem Druck inner en Erlebens einen trotzigen und selbstbewuss t en 
Kampf um hohere FOl·men des Schonen austrug. Die tiberlieferte n Aus
drucksmittel der objektiven Darstellung des Schonen schienen ihm hiezu 
unzulänglich, er stellte daher seine eigenen Regeln auf, aber immer im 
Zeichen von "a cause de ,Schoner'" . 

Im heutigen Schaffen machen sich Tendenzen bemerkbar, die den 
Begriff des Schänen eliminieren. Es ist fraglich, ob die Kunst als solche 
nicht von jeher die Aufgabe hatte, den Sinn des Menschen zum "Scho
nen" zu erheben, auch wenn sich von den ältesten Zeiten bis zur Gegen
wart der Begriff des Schonen entwickelt und geändert hat, ohne jedoch 
zu seiner Negation zu ftihren. Der revolutionäre Geist Beethovens war 
im Einklang mit seinem moralischen und ästhetischen Verantwortungs
geftihl ftir das Schäne. Beethoven drlickte das so aus, dass die Regeln 
einem hoheren Schonheitsideal angepasst werden mlissten, jedoch nicht 
zu dessen revolutionären Auflosung ftihren sollten. 
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HUBERT UNVE RR ICHT 

Das Urtextproblem im Werk 
Ludwig van Beethovens 

Urtext zur Bezeichnung des untibersetzten ursprlinglichen Textinhaltes 
einer Urschrif t war unter den Schriftstellern und Dichtern bereits gege:~ 
Ende des 18. Jahrhunderts gebräuchlich.1 In der Musik wurde dieses 
Wort rund 100 Jahre später in der Ausgabe der preussischen Akademie 
der Klinste zu Berlin tibernommen - 1895 bis 1899 bei Breitkopf & 
Härtel erschienen - zu einem Programm erhoben.2 Diese preussische 
Ur textedition war als Gegenaktion auf die sich schon seit 1800 imme r 
mehr durchsetzenden Interpretations - bzw. Bearbeitungsausgaben, bei 
den Werken von Beethoven vor allem durch Moscheles, Czerny, später 
von Hans von Blilow, Hugo Riemann u. a., entstanden; die Herausgeber 
dieser Bände der preussischen Akademie, unter denen auch die Klavier
sonaten Beethovens vorgelegt wurden, versuchten, sich bearbeitende1· 
Zutat en und zusätzlicher Uber die Notierung des Komponisten hinaus 
gehender Interpretationszeichen zu enthalten. Nicht nur aus reinem 
lexikalischen Registrierbedlirfnis gilt es festzuhalten, dass die Urtext
bestrebungen erst seit 75 Jahren auf dem musikeditorischen Gebiet 
immer st ärker um s ich gegriffen haben. Dieses junge Alter der BemU
hungen um den musikalischen Urtext der Werke unserer Komponisten 
umreisst sofort die Problematik der jetzt a llgemein gliltigen musik
philologischen Forderungen. FUr Ludwig van Beethoven gab es die Frage 
nach dem Ur text seiner Werke noch nicht, wohl aber war er sich der 
verabscheuungswtirdigen Korrumpierungen seines Notentextes durch 
eingeschlichene Fehler. oder sogar beabsichtigte Veränderungen bewusst .3 

Beethovens Korrespondenz mit Verlegern und Kopisten bietet einen 
a~sre ichenden Einblick in seinen unverdrossenen Einsatz, ja Kampf um 
emen nach Mäglichkeit fehlerfreien Musiktext.4 Trotzdem hat Beethoven 
~esonders bei der Korrekturlesung mitunter Fehler Ubersehen, gelegent
hch selbst sogar im A~tograph. Wer konnte auch erwarten, dass sich 

1 Sie~e Je1co_b und Wilhelm Gr imms Deu tsches Wärterbuch ll. Bd. III. Abt. Leipzil) 
196.>, Sp. 2o67f. Ur text hat hier schon etwa die Bedeutung des aus de r ersten Que lle 
bezogenen Textes. De m Urtext in diesem Sinne, also nicht zur Ke nnzeichnung einer 
zu1·;r iässigen philologischen Ausgabe vers tande n, stehen also eine oder me hrerc 
n~cnfolgende Fassungen oder eine Endfassung ge genliber. 

2 
Stehe Georg Feder unter Mitarbeit von Hubert Unverricht, Urtext und Urtext-

3 a~sgaben. in: Die Musikforschung 12. Jg. 1959, S. 432-454, speziell S. 441. 
S.ehe u. a. Hubert Unverricht, Die Eige nschriften und die Orig inalausgaben vo n 
Werke n Beethovens in ihrer Bedeutung flir die moderne Textkritik, Kassel, Base l, 
L?ndon, New York 1960 (Musikwissenschaftliche Arbeiten hrgb. von der Gesellschaft 
fur Musikfoschung Nr. 17), S. llf. und 2lf. 
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Beethoven der Muhe einer drei- bis ftinf-, unter Umständen sogar sechs
bis siebenfachen Durchprufung einer Abschrift oder eines Notendruckes 
hijtte unterziehen sollen? Schliesslich lag seine Haupttätigkeit im Kompo
nieren und nicht im Korrigieren, das er als eine äusserst lästige Be
schäftigung betrachet hat.5 Bei allen Plänen, seine zum Teil weitzuruck
liegenden Werke zusammenfassend in einer (Teil-) Gesamtausgabe 
nochmals zu veroffentlichen, hat er wiederholt bekannt, dass er seine 
Kompositionen selbst redigieren6 bzw. streng revidieren wolle.7 Ursprun
gliche Lesarten, eventuell sogar fruhe Fassungen zu eruieren, lag den 
grossen Meistern der Klassik und Fruhromantik fern. Im ganzen gesehen 
ging es Beethoven darum, wie Georg von Dadelsen dargelegt hat,8 eine 
,Fassung letzter Hand' zu besorgen. Einen Umschwung in Richtung 
der sich Ende des 19. Jahrhunderts abzeichnenden Urtextabsichten 
brachten erst die Arbeiten an der Bach-, ferner an der Händel-Gesamt
ausgabe. Johannes Brahms als Herausgeber nahm Anteil an dieser Ent
wicklung. Beethovens Werke wurden im 19. Jahrhundert zunächst nicht 
davon beruhrt. Die allgemeine Textedition durch Nachdrucke, zum Teil 
recht erheblich uberarbeitet, ging von den Originalausgaben, vornehmlich 
des europäischen Festlandes aus, die durch Zusätze im Titelblatt auf 
Grund der Urheberrechtssituation als solche kenntlich waren. Erst 
durch Alan Tysons Forschungsarbeit ,The Authentic English Editions 
of Beethoven'9 sind die gleichzeitigen englischen Originalausgaben in ihrer 
Bedeutung und in ihrem Umfang bekannt geworden. Durch diese damals 
befolgte Praxis, moglichst nur Originalausgaben wegen des daran ge
knupften Urheberrechtsschutzes herauszubringen und a ls solche kennt-
1ich zu machen,1o gibt es bei den Drucken im Werk Beethovens keine 
nennenswerten Unterschiebungen, lediglich bei gedruckten Arrangements 
tauchen Echtheits- bzw. Autorenprobleme in erhohtem Masse auf, da 
bei Fremdbearbeitungen, die anfangs des 19. Jahrhunderts zwar umstrit
ten, aber statthaft waren, ganz gern der Verfasser nicht genannt wurde. 

4 Vgl. die einschlägigen Briefe Beethovens an Musikverleger Emerich Kastner, Lud 
wig van Beethovens sämtliche Briefe. Vollig umgearbeitete und wesentlich ver 
mehrte Neuausgabe von Dr. Julius Kapp, Leipzig (1923) unter anderem Nr. 204; 
Max Unger, Ludwig van Beethoven und seine Verleger S. A. Steiner und Tobias 
Haslinger in Wien, Ad. Mart. Schlesinger in Berlin, Berlin und Wien 1921; Emily 
Anderson, The Letters of Beethoven Bd. 1-3, London-New York 1961; ferner Paul 
Mies, Textkritische Untersuchungen bei Beethoven, Beethovenhaus Bonn 1957, 
G. Henle Verlag MUnchen-Duis burg (Veräffentlichungen des Beethovenhauses 
in Bonn. Neue Folge. Vierte Reihe. Schriften zur Beethovenforschung Bd. 2) , ebenso 
Unverricht, Die Eigenschriften ... (vgl. Fussnote 3). 

5 Vgl. Unverricht, a. a. 0., S. 23ff. 
6 Brief vom Sommer 1822, siehe Otto Jahn, Bee thoven und d ie Ausgabe n seiner 

Werke, in: Die Grenzbote n, Zeitschrift fUr Politik und Ljteratur 23. Jg. 1864, S. 271-
281, 296-311 und 341-356, s päter verändert und erweitert aufgenommen in: Ge 
sammelte Aufsätze Ube r Musik, Leipzig 1866, S. 271-337; die Zitate erfolgen nach 
dieser letzten Ausgabe, hier S. 286f.; siehe auch Kastner-Kapp Nr. 1051. 

7 Brief von 1803 (Kastne r-Kapp Nr. 87 und Jahn, a. a. O. S. 285; siehe auch Max 
Unger, Beethoven Uber eine Gesamtausgabe seiner Werke. Nachbildung eines un be
kannten SchriftstUcks aus de m Beethovenhaus mit Erläuterungen, Bonn 1920 (Ver
äffentlichungen des Beethovenhauses in Bonn Bd. 1) ). 

E Die ,Fassung letzter Hanď in der Musik, in: Acta mus icologica 33. Bd. 1961, S. 1- 14. 
9 London (1963) , (All Souls Studies Bd. 1). 

1° Siehe Hubert Unverricht, Autor-Komponist-Musikverleger, in: Musik und Verlag. 
Karl Votterle zum 65. Geburtstag am 12. April 1968, hrgb. von Richard Baum und 
Wolfgang Rehm, Kassel, Basel, Paris, London, New York 1968, S. 562-576. 
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Mitunter kam es zu Wanderungen des originalen Platten, die somit 
Jahrzehnte lang - meist allerdings mit ergänzenden Zusätzen - weiter 
verwendet wurden.11 Uber diese Plattenweitergabe ist jedoch bisher noch 
keine Einzelstudie vorgelegt worden. Jedenfalls standen die Kompositio
nen zum Teil Mitte des 19. Jahrhunderts und später noch in unverän·· 
derten oder leicht korrigierten Originalausgaben oder wenigstens in 
bearbeiteten Interpretationsausgaben zur Verftigung, so dass bereit s 
Otto Jahn uber die gerade in Gang gekommene Beethoven-Gesamt
ausgabe von Breitkopf & Härtel zu beklagen hatte:12 

"Man vergegenwärtige sich nur, dass Beethovens Werke in den 
Händen des Publicums sind - was noch ungedruckt ist, legt kein 
bedeutendes Gewicht mehr in die Wagschale -, dass diejenigen Com
positionen, welche die Masse beschäftigen, in zahlreichen Ausgaben, 
welche billige und unbillige Anspruche befriedigen, uberali verbreitet 
werden: und jetzt erscheint eine Gesammtaussgabe, welche alles 
vereinigt . . . " 
Die gunstigen Quellenbedingungen, gefordert und untersttit zt durch 

Gustav Nottebohms Thematisches Verzeichnis der im Druck erschienenen 
Werke von Ludwig van Beethoven13 aus dem Jahre 1851, ermoglichten, 
dass auf der Grundlage der noch leicht zur Verftigung stehenden Origi
naldrucke die Gesamtausgabe abgesehen von dem Supplementband inner
halb von vier Jahren herausgebracht werden konnte, meist haptsächlich 
als Nachdruck der Originalausgaben. Ein kritischer Bericht, der uber 
Quellenbewertung und Quellenauswertung und abweichende authentische 
Lesarten ausfuhrlich Auskunft erteilt, wurde nicht beigegeben. Nur ge
legentlich scheint das Autograph bzw. scheinen die Autographe heran
gezogen zu sein. Jahn bemerkte programmatisch dazu:14 

"Der wichtigste Fortschritt ist aber wohl dadurch bezeichnet, dass 
diese Ausgabe die Ec h th e i t ihrer Publicationen als eine durch 
kritische Revision im Einzelnen mit Benutzung aller zu Gebote ste
henden Hulfsmittel gewonnene und festgestellte verburgt. Denn eine 
durchgreifende Sorgfalt ftir Herstellung eines reinen und zuverlässigen 
Textes that hier, wie gewohnlich bei einem vielgebrauchten und weit 
verbreiteten Autor, vor allem und recht sehr Noth. Aber dazu bedurfte 
es grosser Vorbereitungen und allein zur Beschaffung des weitschich
tigen und zersplitterten Materials, auch wenn Gltick und Kunst sich 
forderlich erwiesen, vielfacher Aufmerksamkeit und Spurkraft, Emsig
keit und Beharrlichkeit, welche doch nur mit Sachkenntnis und Hin
gebung vereinigt bedeutende Resultate erreichen konnten. Denn es 
kam auf nicht weniger an, als in moglichster Vollständigkeit ftir die 
einzelnen Compositionen 

11 Siehe u. a. Unverricht, Die Eigenschriften ... S. 42; zulet zt hat Alan Tyson auf 
Plattenweitergaben aufmerksam gemacht, a. a. O. (vgl. Fussnote 9) und in seinem 
Beitrag Weiteres uber die problematische Stelle in Beethoven s Diabelli-Variationen, 
in: Die Musikforschung 18. Jg. 1965, S. 46. 

12 a. a. 0., S. 284. 
13 Erscheinungsjahr nach dem Vorwort der Publikation Ludwig van Beethoven. The

matisches Verzeichnis von Gustav Nottebohm, Leipzig 1925, (S. i), in Kaisers 
Bibliographie nicht verzeichnet; bei Emerich Kastner-Theodor Frimmel, Bibliotheca 
Beethoveniana. Versuch einer Beethoven-Bibliographie (Leipzig 1925), S. 15 unter 
dem Jahr 1850 a ngeftihrt. 

11 a. a. O., S. 305f und 307. 
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Beethovens eigene Hand sch rif t; 
A b.s ch rif te?· unter s~iner Aufsicht und Correctur an9eferti9 t; 
St 1m men, bei den Auffuhrungen unter seiner Leitun9 gebraucht ; 
A u s 9 ab en, von ihm selbst zum Druck befärdert ,zusammenzubrin-

9en und fi.ir die Textr evision zu benutzen. Dass es nicht häufig ge
lin9en konnte alle diese HUlfsmitte l zu vereini9en, bedarf keiner 
Erläuterung; dass aber in der That nur ausnahmsweise einzelne Werke 
zum Abdruck 9elangt sind, ohne dass man weni9stens auf eine dieser 
kritischen Grundla9en zuri.ick9ehen konnte, ist ein sehr anerkennens
werthes Resultat eifriger Bestrebungen und bereitwilligen Ent9egen-
kommens." · 

.. ~u~· Verwerthung des kr it i sc h e n Ap par at s bedarf es aber 
kr 1 t 1 s ch e r Her a u s 9 eber. Es kam darauf an, Männer zu finden, 
welche m it 9ri.indlicher musikalischer Bildung und inni9er, bis ins 
Einzelnste drin9ender Vertrautheit mit Beethoven, die man bei ti.ich 
~i9en ~usikern h:_utzu.tage wohl voraussetzen darf, auch allgemein 
asthet1sches Verstandmss, Takt und Inst inct fi.ir das Richti9e, G€wis
s~nhaftigkeit. im Beobachten und Feststellen der Ueberlieferung, 
WJssenschafthches Interesse an der methodischen Läsung jeder ein
zelnen Auf9abe, kurz die wesentlichen Eigenschaften vereinigten, 
durch welche e ine erfolgreiche Handhabung der Kritik bedingt wird. 
Diese Männer haben sich 9efunden. Die 9rossen Instrumental- und 
Vocalcomposit ionen hat Kapellmeister Dr. Ri et z i.ibernommen, der 
bereits durch seine Theilnahme an den Publicationen der Bach
und H ä n d e l g e s e ll s c h a f t, durch seine Ausgaben von H a y d n :> 
S Y m P h o n i e n und M o z a r t s C o n c e r t a r i e n seinen Ber uf 
a ls Heraus9eber bewährt und gezeigt hat, dass in ihm ein Philolo9 
verloren 9e9angen ist , was sehr zu bedauer n sein wi.irde wenn er 
nicht Musiker geworden wäre. Die Redact ion der Kammer~usik hat 
Conzertmeister Da v id, der Klavierwerke Kapellmeister Re in e c k e 
i.ibernommen, in die Lieder haben sich Musikdirector Ri c ht e r, 
S e l m. Ba g ge und Franz Espa 9 ne getheilt, sämmtlkh Musi
ker, welche bekannt dafi..ir s ind, dass sie nicht blos Musiker und wohl 
ausgeri..is tet sind, im 9egebenen Fall, wo Natur und Wesen der Aufgabe 
eben so sehr wie die vorlie9enden Hi.ilfsmittel mit Nothwendigkeit 
darauf hinfi.ihren auch philolo9ische Kritik zu treiben." 
Hier liegt das Bekenntnis eines Fachkenners vor, der Einblick in die 

~rbeiten zur Beethoven-Gesamtausgabe des Breitkopf & Härtel-Verlages 
hatte. I~ der Regel di.irfte die Ori9inalausgabe der Edition zugrunde gelegt 
und bei auftauchenden Zweifeln oder Fragen werden vereinzelt andere 
suellen zu Rate gezogen wm·den sein. Nach Jahns ei9enen Worten sind 
Jedoch vereinzelt auch Kompositionen nach Nachdrucken innerhalb 
der Gesamtaus9abe herausgekommen. Uber die anzuwendende Methode 
philologischer Kritik insbesondere beim Werk Ludwig van Beethovens 
fi.ihrt Jahn aber bereits aus:15 

... Auf die Fra9e nach der A u f g a b e und M e t ho d e p h i 1 o 1 o 
g 1 s c h e r K r i t i k ist die Antwort einfach. Ihre Aufgabe ist es, 
das Werk eines Schriftstellers - oder Musikers -, welches durch 
mechanische Vervielfälti9ung, Abschrift oder Druck, verbreitet und 
fort9epflanzt und nothwendi9 durch die wiederholte Vervielfältigung, 

Js a. a. O., S. 309f. 
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zufälli9 oder absichtlich, mehr oder wei9er entstellt worden ist, in 
der Gestalt wiederherzustellen, wie es der Urheber ab9efasst hat. 
Sie hat daher zunächst die U e b e r l i e f e r u n g zu pri.ifen und 
die Quelle, oder die Quellen, zu ermitteln, aus welchen mit der 9rässten 
Sicherheit die urspri.in9liche Gestalt entnommen werden kann. Wo es 
mä9lich ist die U r sch rif t des Autors zu Ra the zu ziehen, bietet 
diese nati.irlich die sicherste Gewähr, doch auch sie nicht i.iberall 
unbeding te Gewissheit; denn selbst der Sorgfälti9ste ist vor Schreib
feh lern und zufälli9en Unachtsamkeiten nicht sicher, und es werden 
sehr häufi9 Verbesserun9en, welche Gi.il tigkeit haben sollen, noch nach 
vollendeter Urschrift vom Verfasser 9emacht, die er nicht erst in 
derselben nachträ9t. Ab sch r i f ten und Dr uck e, welche unter 
Aufsicht des Autors zu Stande 9ekommen s ind, haben daher, auch 
wenn die Urschrift vor liegt, eine selbständi9e, mitunter als die letzte 
Revis ion des Urhebers eine i.iberwie9ende Bedeut ung fi..ir die Kr itik. 
Bei einem m usikalischen Kunstwerk behaupten St i mme n, welche 
fli r eine unter Leitun9 des Componisten vorgenommene AuffUhrun9 
geschrieben sind, eine ähnliche Stelle ... " 
Diese editor ische Schwierigkeiten bei den Kompositionen Beethoven-;, 

die Jahn hier anspricht, waren im Prinzip nicht neu ; bereits Anton 
'Schindler machte in nuce auf Unsicherheiten in den Ori9inaldrucker. 
aufmerksam :16 

"Es ist der Sache we9en wichtig zu wissen, dass Beethoven seine 
Wiener Ausgaben stets selbst corrigirt ha t. · Von auswärts gedruckten 
Werken sind mir , als von ihm corri9irt, nur die let z ten Sonaten, 
Op. 109, llO und lll, im Schlesingerschen Verlage zu Paris bekannt. 
Dass sich indess alle die von ihm selber corrigirten oder blos revidir
ten Aus9aben durch absolut e Reinheit auszeichnen sollten, wird man 
wohl kaum erwarten. Es blei bt i..iberall noch zu wUnschen Ubrig." 
Und selbst in den nachträg lichen ergä nzenden An9aben fi..ir den Druk

k~r kann Beethoven _ vereinzelt ein Fehler unterlaufen, wie erst jUng s t 
w1eder Peter Stadlen1

' nach9ewiesen hat. Joseph Schmidt -Gär9, der Leiter 
des Bonner Beethoven-Ar chivs und der Neuen Beethoven-Gesamt aus9abe, 
fasst diese Probleme wie fol9 t zusammen :ta 

· "Zu der sehr unt erschiedlichen Dberlieferun9 des handschriftlichen 
Materials kommt bei Beethoven noch ein besonderer Umstand der 
die Arbeiten sehr erschwert: die ständi9en Verbesserun9en, dle er -
nicht nur in der Reinschrift, sondern so9ar noch während des Druckes 
der ersten Ausgabe anbringt und die bestimmt alles i..iberschreiten, 
was man hierin vpn anderen Komponisten 9ewohnt ist. Man kann ohne 
Gefahr eine Wette abschliessen, class es keine Seite einer Beethoven
sche.n Notenhands~~rift gibt, in der nicht mehr oder weni9er Durch 
stre1chun9en und Anderun9en s i ch fin den." 

Auch Willi Hess bekennt :19 

:~ Biographie von Ludwig van Beethoven, 4. Aufl. Mi.inster 1871, l. Teil , S. 52. 
' Beethoven and the Metronom I. Music & Letters 48. Bd. 1967. S. 330-349. Anhand 

zweier Briefe , di e von Beethoven gezeichnet sind, belegt Stad le n in einer unter
schiedlichen Metronomangabe zum Tr io der 9. Sinfonie eine fehlerhafte Notierur. g. 

18 Die besonderen Voraussetzungen zu einer kritische n Gesamtausgabe der Werk!-! 
Ludwtg van Beethovens, in: Ber icht Uber den Internationalen Musikwissenschaftli-

19 che.n Kongress Wien: Mozartjahr 1956, S. 549. 
Ed tttonsprob!eme bet Beethoven, in: Schweizerische Musikzeitung 105. Jg. 1965 S. 10 
( -43). ' 
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,.Die Forderunge n einer moglichst absoluten Vollständigkeit und 
einer peinlich exakten Texttreue stellen den Herausgeber vor Proble
m e, die gerade im Falle Beethoven kaum zu Uberwinden sind." 

So bedeutungsvoll Dadelsens Hinweis flir Beethovens allgemeine Ten
denz im grossen und ganzen is t, immer wieder an seinen Werken bis 
kurz vor dem endgtiltigen Ausdrucken zu feilen, und das bezieht sich 
nicht nur auf die Erstdrucke, sondern auch auf die eventuell zeitlich 
nachträglichen Originalausgaben bzw. autorisierten oder sogar authen
tischen Nachdrucke, die dadurch selbst zu Originala usgaben werden, 
er reicht nicht a us; schon die Bemerkung Schindlers lässt deut lich wer
den, dass bei den Werken dieses Komponisten nicht einmal die von ihm 
selbst korrigierte Originalausgabe einfach ftir eine kritisch-wissenschaft 
liche Edition zugrundegelegt werden kann. Durch Heinrich Schenkers 
geistvolle und grUndliche philologischen Deutungen, vor allen in den 
Vorworten zu den letzten Klaviersonaten Beethovens20 haben dann mehr 
zur Betonung der Wichtigkeit der Autographe (Skizzen, Urschrift, 
Reinschrift) bei den Untersuchungen von Pa ul Mies21 und Hubert Unver
richt22 geftihrt. Derartige Erwägungen liessen schliesslich den Plan reifen, 
die alte Beethoven- durch eine Neue kritisch-wissenschaftliche 'Gesamt
ausgabe zu ersetzen, welche die moderne philologische Methode anwendet. 
Freilich, wenn das von dem Leiter der nun seit 1959 im Erscheinen 
begriffenen Neuen Gesamtausgabe J oseph Schmidt-Gorg proklamierte 
Prinzip bis ins kleinste befolgt wird, so wUrde eine Sisyphusarbeit ver
langt werden, deren Ergebnisse nicht dem Aufwand entsprechen konnten. 
Schmidt-Gorg hatte im .Mozart-Jubiläumsjahr 1956 gefordert:23 

,.Man kann sich denken, dass der kritische Bericht bei einer Beetho
ven-Ausgabe bedeutend mehr Oberlegung und Arbeit fordert, als es 
normalerweise der Fail ist. Das wissenschaftliche Ziel der neuen Ge
samtausgabe muss sein: sämtliche Werke Beethovens, so weit wir sie 
heute kennen, so vorzulegen, dass das einzelne Werk Beethovens 
letzte Absicht wiedergibt, den kritischen Bericht aber so abzufassen, 
dass alle, auch die kleinsten Durchstreichungen und Änderungen fest 
gehalten werden, so dass man mit Hilfe des kritischen Berichtes 
die Originalhandschrift bzw. eine UberprUfte Kopistenabschrift _oder 
den Originaldruck, kurz alle benUtzten Vorlagen genau rek?nstr_m_eren 
konnte. Die Ausgabe wird also nicht diplomatisch getreu die Ongmal
h andschrift oder den zu Beethovens Lebzeiten noch ents tandenen 
Originaldruck wiedergeben, sondern je nach den Erfordernissen ein
mal dieser, einmal der anderen Lesart folgen mUssen, a lso im eigentli
chen Sinne eine kritische Ausgabe sein." 
Bei der Vielzahl der vorha ndenen authentischen Quellen, die von der 

Skizze, Uber Urschrift, Reinschrift, eigenhändigen Kopie, authentischen 
fremden Abschriften fUr AuffUhrungen und Druckvorlagen bis zu mehre
ren von Beethoven selbst korrigierten Origina lausgaben r eichen, kann 
die Aufgabe nicht darin liegen, alle Abweichungen in den ~~inheiten 
der eigenhändigen Nieder schrift von den mit Recht generahs1erenden 

2<1 Beethoven-Schenker, Erläuterungs-Ausgabe der letzten fi.inf Sonaten. Op. 101, 109, 
110 und 111. Universal- Edition Wie n 1913-1920. 

21 Textkritische Untersuchungen ... (vgl. Fussnote 4). 
2? Die Eigenschriften. . . (vgl. Fussnote 3). 
23 a. a. O. (vgl. Fussnote 18), S. 549f. 
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Notierungen der Kopisten und Drucker sowie von der jetzt Ublichen 
Orth ographie, die das a lte Notenbild teilweise umformt, sowie alle 
Einteilungen in Notensysteme und Notenseiten festzuhalten. Nur die 
schwerwiegenden wesentlichen Änderungen konnen im Einzelnen im 
Kritischen Bericht genau mitgeteilt, andere dUrfen ohne grosse Bedenken 
zusammenfassend behandelt werden oder sogar unerwähnt bleiben; als 
entscheidend darf gelten, dass der Benutzer durch generelle und einzelne 
Bemerkungen, denen eine Filiation der Quellen vorausgeht, die Art und 
Weise der Benutzung, Auswertung und Kommentierung der existierenden 
herangezogenen und verwe ndete n Quellen entnommen werden kann. 
Kein Vorgang, keine Auswahl oder Entscheidung darf stillschweigend 
vorgenommen werden. Meist ermoglichen in den neueren wissenschaft
lichen Editionen etliche beigegebene Faksimiles die NachprUfung der 
herausgeberischen Arbeit und ihrer Grundsätze. 

Oft ist es schwer zu entscheiden, ob Ursch rift, Reinschrift, Kopie oder 
Originaldruck e den Vorzug haben. Paul Mies bekennt:24 

,.Ich habe in Textkritischen Untersuchungen an Einzelbeispielen darge
tan, wie oft die Eigenschrift den Vorrang vor der Originalausgabe ver
dient. Es muss aber wieder immer betont werden: die Entscheidung 
kann nicht sein, n u r Eigenschrift oder n u r Originalausgabe, sondern 
ihr gegenseitiger Wert muss flir jedes Werk, sogar flir jeden Einzelfall 
abgeschätzt werden." Bei einem solchen nicht nur von Paul Mies, sondern 
auch von Joseph Schmidt-Gorg empfohlenen Vorgehen bzw. Verfahren, 
hier dieser und da einer anderen Quelle in der Notierung zu folgen, 
besteht gerade flir die Werke Ludwig van Beethovens die Gefahr, aus 
den Abweichungen ein neues compositum mixtum zusammenzustellen. 
Neben einer streng eingehaltenen und kommentierten Arbeitsmethode 
ist deswegen im allgemeinen anzuraten, in der Wiedergabe der typischen 
Schreibeigenheiten Beethovens wie etwa Behalsung, Bebalkung, Ver tei
lung des Stimmenverlaufes, Angabe bestimmter dynamischer ~eichen von 
der Urschrift bzw. Eigenschrift auszugehen , Uberali, wo Anderungen 
durch einen belegten Eingriff Beethovens in den der Ur schrift bzw. 
Eigenschrift nachfolgenden authentischen oder autorisierten Abschrif
ten und Druck en vorgenommen worden sind, diese nicht unberUcksichtig t, 
auf keinen Fail unerwähnt zu lassen. Gelegentlich ist es schwer oder 
sogar Uberhaupt unmoglich festzuste llen, auf wen Veränderungen oder 
Ergänzungen zurUckgehen. Und gerade solche Stellen erfordern dann 
einen ausfUhrlichen Kommentar. Der Umfang der Einzelkommentierung 
ist nicht nur abhängig von dem Textwert der Einzelabweichung, sondern 
weit after von den Quellen und den sich aus ihnen ergebenden Unsicher
heiten. Praktische Urtextausgaben Beethovenscher Werke, mit denen 
der alte Urtextverlag Peter s in Leipzig und Frankfurt am Mein und 
auch Breitkopf & Härtel in Leipzig und Wiesbaden sowie die gleich
namigen VEB-Musikverlage in Leipz ig kaum, der Henle-Verlag in MUn
chen-Duisburg jedoch besonders hervorgetreten sind, bieten nur eine 
Auswahl der Textprobleme, die ver ständlicherweise nach ihrer Bedeutung 
vorgenommen werden. Die kritisch-wissenschaftliche Ausgabe unter
scheidet sich von der praktischen Urtextedition in der Regel durch d ie 

24 Quellenbewertung bei den Werken Ludwig van Beethovens. Allgemeine Bemerkun
gen und Be ispiele aus den Klaviertrios op. 70, in : Beethoven-Jahrbuch 4. Jg. 
1959/60, s. 75. 
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Menge der herangezogenen Quellen und durch die Ausflihrlichkeit der 
Textkommentierung. Die k ritisch-wissenschaftliche Edition ist jedoch 
nicht nur quantitativ anders a ls die Urtextausgabe - worauf schon 
von Dadelsen in seinem zitierten Aufsatz hingewiesen hat - sonder n 
wohl a uch qualitativ , da sie allein die verschiedenen Gestalten, Sta dien 
und Fassungen eines Werkes s icht- und hórbar macht und erst dadurch 
die Vielfalt im Erfinden und dem schopferischen Gestaltungsreichtum 
des Komponisten deutlich werden lässt und damit dem Interpreten 
moglicherweise wichtige Hinweise fi.ir die Ausfi.ihrung des Werkes gibt. 

Da, wie gerade angedeutet wurde, áer Kritische Bericht wegen seines 
Anspruches auf Li.ickenlosigkeit nicht a llein nach der Wichtigkeit der 
zu kommentierenden Textstelle aufgebaut werden kann, wenn sie auch 
bei einer guten Darstellung und Disposition angestrebt ist, bleiben diese 
mit viel Mi.ihe , Fleiss, Gri.indlichkeit und geistiger Verantwortung abge
fassten Berichte fi.ir die Praktiker leider oft kaum lesbar. Zwar wird 
der Versuch, solche Kritische Berichte zum Studium heranzuziehen, 
auch dem Praktiker fi.ir das Eindringen in die werkgerechte Wiedergabe 
im allgemeinen von Nutzen sein und ihn instandsetzen, in wissenschaft
lichen kritischen Berichten Wichtiges von Unwicht igem scheiden zu kon
nen, trotzdem wird in diesem Umstand erkennbar, dass die praktischen 

- Urtextausgaben nicht durch Notenbänder einer Gesamtausgabe zu er
setzen sind . Lediglich die Neue Bach-Gesamtausgabe vermerkt,' dass 
sie den Urtext herausbringe, die anderen Gesamt- und Denkmälerpubli
kationen vermeiden diese Bezeichnung. Dennoch sind sich Urtextedi
t ionen und Gesamt- bzw. Denkmälerausgaben in der Zielprojek t ion einig, 
graduell ein we nig verschieden; bei de erfi.illen von ebander unabhängige 
Aufgaben und s ind deswegen zwei unterschied lichen Bereichen zllgewandt 
und zugeordnet und damit lebensfähig . Leider geschieht es immer noch, 
dass praktische Urtextausgaben den Not en text von Gesamtausgaben 
ver wenden oder sogar nachdrucken, also gewissermassen einen geistigen 
Diebstahl begehen, obwohl durch wettbewerbs- und urheberrecht liche 
Bestimmungen gewisse Grenzen gesetzt wor d en sind; doch konnten 
diese einschränkenden Vorschriften ohne Schaden noch erweitert und 
verfeinert werden. Eine Ur textausgabe will - im Gegensatz zur diplo
matischen Ausgabe, die trotz moglicher Beri.icksicht igung der modernen 
Stich - u nd orthographischen Regeln eine faksimilenahe Wiedergabe 
anstrebt - nicht einfach nur eine Quelle nachdrucken. sonder n zieht, 
wenn sie den Anspruch, den ihr Name erhebt, erfi.illen will, die authen
t ischen Quellen heran; bei einer grossen Anzahl von authentischen oder 
wenigstens autorisier ten Vorlagen beschränkt sie s ich vielleicht gele-
gentlich auf eine Auswahl. 

Trotz intensiver Beschäftigung mit einzelnen bestimmten Textproble
men ist es in einigen Fällen nicht zu einer abgeklärten endgi.iltigen Lesart 
gekommen. So wird z . B. die Frage nach dem viel diskutierten ais im l. 
Satz der Sonate op. 106 (Takte 224 bis 226) ji.ingst wieder aufgeworfen? 
ohne dass s ich nun das ais als authentisch belegen lässt, wohl aber als 
moglich oder gar als wahrsche inlich erscheint. Ferner hat Beethovens 

25 Siehe Eva Badura -Skoda, Textual Problems in Masterpieces of the 18th and 19th 
Centuries, in : The Musica! Quarterly 51. Sd: 1965, S. 301-317, speziell S. 303f.; 
ferner Richard Hauser, Das AIS in der Sonate o p. 106, in: Beethoven-Jahrbuch 
6. Bd. 1965/68, S. 243-259. 
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Strana autografu Beethovenovej klavírnej sonáty c mol op. 111. 

Titulný list prvého vydania dvoch Beethovenových klavírnych sonát. 
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Zo skíc k X. symfónii L. v. Beethovena. 

Fehler in der 15. Variation (Takt 21-24) der Diabelli-Variationen'.!6 
den Anlass zu intensivem Meinungsaustausch gegeben.27 Auch die Ab
weichungen und die Frage nach zwei oder ste llenweise mehreren Fassun
gen einzelner Takte in Beethovens Violinkonzert op. 61 sind wiederholt 
behandelt worden/8 ohne dass im einzelnen bereits eine vollbefriedigende 
endgtiltige Losung geboten worden ist, die aber spätestens bei der He
rausgabe dieses Werkes in der Neuen Beethoven-Gesamtausgabe erfolgen 

26 Vgl. Beethoven Werke, Mtinchen-Duisburg 1961, VIL Abt. 5. Bd., S. 217; siehe 
dagegen die alte Lesart mit Bassschltissel in: Beethoven, Variationen ftir Klavier, 
r evidiert von Erwin Ratz, UE Wien (1960), (Wie ner Urtextausgabe), S. 115. 

ZT Siegfried Kross, Eine problematische Stelle in Beethovens Diabe lli-Variationen, in: 
Die Musikforschung 16. Jg. 1963, S. 267-270 und Nochmals zu Beethovens Diabelli
Variationen, in: ebenda 18. Jg. 1965, S. 184f. und Alan Tyson, Weiters uber die 
problematische Stelle in Beethovens Diabelli-Variationen, in: ebenda 19. Jg. 1966, 
S. 189f. 

28 Paul Mies, Die Quellen des op. 61 von Ludwig van Beethoven, in: Bericht uber den 
siebenten internationalen musikwissenschaftlichen Kongress Ké:iln 1958, Kassel. 
Basel, London, New York 1959, S. 193-195; Fritz Kaiser, Die authentischen Fassun
gen des D-dur-Konzerts op. 61 von Ludwig van Beethoven, in: Bericht uber 
den internationalen musikwissenschaftlichen Kongress Kassel 1962, Kassel, Basel, 
:Paris, London, New York 1963, S. 196-198; Alan Tyson, The Text of Beethoven's 
.op. 61, in: Music & Letters 43. Bd. 1962, S. 104-114; Eduard Mel~';ls, Zur Inter
pretation des Violinkonzertes opus 61 von L. v. Beethoven, in: Osterreichische 
Musikzeitschrift 19. Jg. 1964, S. 159-173; Alan Tyson, The Textual Problems of 
Beethoven's Violin Concerto, in: The Musica! Quarterly 53. Jg. 1967, S. 482-502. 

Willi Hess, Die verschiedenen Fassungen von Beethovens Violinkonzert, in: Schwei
.zerische Musikzeitung 109. Jg. 1969, S. 197-201. 
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wird. Abgesehen von den bisher vorgelegten SkizzenverOffentlichungen 
des Beethoven-Archivs in Bonn ist bisher kein Werk von Beethoven 
in einer Form herausgegeben worden, dass alle eigenhändigen Korrektur
vorgänge im Kritischen Bericht festgehalten, erläutert, auf die fraglichen 
Stellen von Korrekturdeutungen des Herausgebers aufmerksam gemacht 
werden und damit die (mogliche) Genesis der autographen Korrekturen 
dargestellt wird. Gustav Nottebohm in seinen Beethoven-Aufsätzen2~ 
und Georg Schlinemann in seinem Vorwort zur Faksimileausgabe der 
5. Sinfonie30 bieten zwar Ansätze dazu, sie reichen aber nicht aus, um 
bereits jetzt mit Sicherheit sagen zu konnen, ob solche die gesamten 
Korrekturvorgänge untersuchende Abhandlungen zu lohnenden Ergebnis
sen flir die vertiefte Erfassung der Entstehung, der Arbeitspsychologie 
und den kritischen Kompositionstätigkeit Beethovens flihren wird. Neben 
der bereits zitierten grundsätzlichen Veroffentlichungen zum Urtext
problem im Werk Ludwig van Beethovens zeigen diese Studien spezieller 
Textfragen die Schwierigkeiten und Verstrickungen, aber auch die Auf
gaben, die im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte zu bewältigen 
s ind. 

Obwohl die Urtextidee, anfangs allerdings noch zaghaft und nicht 
immer von dem authentischen Text ausgehend, nun schon ein Dreivier
teljahrhundert alt ist und sich im Verlauf der Jahrzehnte, besonders 
nach dem zweiten Weltkrieg vertieft und verbreitet hat, waren Anfang 
des 20. Jahrhunderts Btilows, weniger Riemanns instruktive Ausgaben 
der Klaviersonaten Beethovens noch gefragt und hatte sich die Urtext
ausgabe Beethovenscher Werke zu dieser Zeit nicht vollig durchgesetzt. 
Artur Schnabel gab seinen Ausgaben Beethovenscher Klaviersonaten 
in den zwanziger und dreissiger Jahren unseres Jahrhunderts neben dem 
Fingersatz auch ergänzende Vortragszeichen dazu, die von den origina
len nicht zu unterscheiden sind. Das gleiche Verfahren benutzt Leo 
Weiner in seiner Edition der Klaviersonaten Beethovens selbst in unseren 
Tagen noch.:;1 Allgemeine Bemerkungen im Vorwort helfen hier nicht 
weiter, so lange sich ergänzte und originale Vortragszeichen nicht in 
der Drucktype unterscheiden. Es ist fraglich, ob hier liberhaupt von 
Urtextausgaben gesprochen werden kann. Ohne auf das Verhältnis von 
Urtext und Interpretation näher einzugehen, sind etliche Pianisten auch 
jetzt nicht gewillt, die Werke Beethovens im originalen Notentext und 
Notenbild zu studieren, um an dieser durch die Notierung festgelegten 
oder angedeuteten Klangvorstellung sich die adäquate Interpretation 
zu erarbeiten. Der korrekte originale Notentext ist das, was im allge
meinen Sprachgebrauch mit Urtext trotzt gelegentlicher einzelner klei-

2'J Bee thoveniana. Aufsätze und Mittheilungen, Leipzig und Winterthur 1872 und Zweitc 
Beethoveniana. Nachgelassene Aufsätze, Leipzig 1887; dazu Namen- und Sach
register zu Nottebohm's Beethoveniana und Zweite Beethoveniana zusammen
gestellt von Eusebius Mandyczewski, Leipzig 1888. 

30 Beethoven. Funfte Symphonie. Nach der Handschrift im Besitz der preussischen 
Staatsbibliothek hrgb. von Georg Schtinemann, Berlin o. J . 

31 Beethoven Sonaten. Piano Solo. Fingersatz, Ausftihrung der Verzierungen, Phra
sierung, Pedai-Zeichen und sonstige Bemerkungen von Leo Weiner. Editio musica 
Budapest, l . Bd. 1958, 3. Bd. 1966. Gleich zu Beginn des Vorworts heisst es: "Vor
liegende Ausgabe hält sich streng an de n Urtext, berichtigt jedoch Druckfehler 
und Ungenauigkeiten, die vielleicht aus Beethovens Feder stammen, aber offenbar 
nicht seiner Intention entsprechen." Hier ist demnach Urte;xt als Textinhalt 
der Urschrift angesehen. Siehe dagegen Feder-Unverricht. a. a. O. (vgl. Fussnote 2) . 
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nerer Nuancenunterschiede benannt wird; er bietet die beste Mäglichkeit, 
die Vorstellung des Komponisten deutlich werden zu lassen, selbst dort, 
wo er sich vielleicht mit Andeutungen begnligt, obwohl Beethoven noch 
den Gedanken einer abschliessenden Revision vertreten hat und die 
Herstellung des Urtextes also ein wissenschaftshistorisches Ergebnis ist. 
Die grossen Meister der Klassik haben im allgemeinen bei grässeren 
und auch bei kleineren Werken, vornehmlich aber bei Oratorien und 
Opern und Sinfonien, gern Änderungen entsprechend den Bedingungen 
des Aufflihrungsortes und der daran geknlipfen Aufgabenstellung vor
genommen. Aber nur der Schäpfer hat das Recht auf Eingriffe, die ande
ren haben die Pflicht, das droit moral des Autors und damit den authen
tischen Notentext zu wahren. Die Bemi.ihungen um den Urtext bzw. au
thentischen Text der Musikwerke ermäglichen in der Regel dari.iber 
hinaus, die entsprechenden Abschnitte in der Biographie der Komponis
ten, den Werdeprozess und die Deutung der Werke klarer zu fassen 
und darzustellen.32 Die Entdeckungen verschiedener Fassungen einzelner 
Werke Beethovens etwa fi.ir den Fidelio,33 die 5. Sinfonie34 und das 
Violinkonzert35 sind die Frucht der Urtexterarbeitungen und der Urtext
bewegung. Dberraschungen in dieser Hinsicht sind auch in Zukunft 
fi.ir andere Kompositionen Beethovens mäglich und mit Sicherheit zu 
erwarten. 

32 Georg von Dade!sen, a. a. O., S. 4: "Die Fr age der ,Fassung letzter Hand' ist heute 
a lso zunächst ein Editionsproblem. Noch wichtiger jedoch wird sie ·rur die Erkennt
nis des musikalische n Stiles. der besonderen schopferischen Haltung e ines Meisters 
oder e iner ganzen Epoche." 

33 Willy Hess, Beethovens Oper Fidelio und ihre drei Fassungen, ZUrich (1953). 
3-1 Paul Hirsch, A Discrepancy in Beethoven, in: Music & Letters 19. Bd. 1938, S. 265-

267; siehe auch Georg Kinsky-Hans Halm. Das Werk Beethovens. Thematisch
bibJ:ographisches Verzeichnis se iner sämtlichen volle nde ten Kompositionen. Mlin
chen- Duisburg (1955). S. 159. 

;;s Vgl. Fussnote 28. Siehe auch das zweite Trio zu Bee thovens op. 9 Nr. ~ bei Arnold 
Schmitz, Beethoven. Unbekannte Skizzen und Entwlirfe. Untersuchung, Ubertragung. 
Faksimile, Bonn 1924 (Veroffentlichungen des Beethovenhauses in Bonn hrgb. 
von Ludwig Schiedermair H. 3), ferner Beethoven, Streichtrios und Streichduo 
hrgb. von Emil Platen, MUnchen-Duisburg 1965 (Beethove n Werke VI. Abt. 6 Bd.). 
Interessante Detailfragen zu authentische Notierungen Beethovens werden auch 
in folgenden Beiträgen der jlingsten Zeit behandelt: Paul Mies, Einige allgemeine 
und spezielle Beispiele zu Beethovens Notation. in: Beethoven-Jahrbuch 6. Bd. 
1965/68, S. 215- 224; Nikolai Graudan, Das Sforzato be i Beethoven, in: ebenda, 
S. 225-242; Lewis Lockhood, On Beethoven's Sketches and Autorgraphs : Some 
Problems of Defin ition and Interpretation, in: Acta musicologica 42. Bd. 1970, 
s. 32-47. • 
Willi Hess, Neun vergesse ne Takte im zweiten Finale des Fidelio, in: Schweizerische 
Musikzeitung 108. Jg. 1968, S. 14-16; ders., Nochmals Beethovens Chorfantasie. 
Zur Frage der Einleitung, in: ebenda 107. Jg. 1967. S. 274-276. 
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HUBERT UNVERRICHT 

Problém pôvodného textu 
v diele Ludwiga van Beethovena 

(Zhrnutie) 

Edícia hudobných diel veľkých klasikov na základe pôvodného hudob
ného textu je protiakcia k množstvu vydaní obsahujúcich početné do
datky a úpravy vydavateľov, stáva sa programom len v posledných 73 
rokoch. Ani Beethoven neostal ušetrený od rozmanitých zásahov, sám 
však bojoval za čo možno bezchybný text už pri prvom vydaní svojich 
skladieb. Tieto priaznivé pramenné podmienky umožnili pomerne rýchle 
súborné vydanie jeho diel koncom minulého storočia, hlavne na základe 
ešte zachovaných prvotlačí , pravda, bez kritickej správy o vyhodnotení 
prameňov a o rozdieloch oproti autentickému textu. Práve u Beethovena 
je totiž pramenná situácia značne zložitá. Beethoven v návale inej práce 
nielen prehliadol rôzne chyby, ale na konečnej verzii svojich diel neustále 
piloval, zanášal opravy do tlačových korektúr (ktoré nevyznačil v auto
grafe) a niekedy v dotlači týchto prvotlačí robil ďalšie zmeny. Neraz 
nemožno ani bezpečne zistiť pôvodcu zásahov v prvotlačiach - v dobo
vom predvádzacom materiáli sú tiež zrejmé niektoré Beethovenove 
úpravy atď. 

Úlohy a problémy pri prvom súbornom vydaní správne načrtol už 
0: Jahn. Nedostatky tohto vydania a dnešné vedeckokritické požiadavky 
na základe modernej filologickej metódy dali podnet k projektu Nového 
Beethovenovho súborného vydania, ktoré sa rozbehlo r. 1959 pod vedením 
prof. J. Schmidt-Gärga, vedúceho Beethovenovho domu v Bonne. Pri 
tejto akcii sa používajú všetky dostupné autentické pramene: škice, 
autografy, čistopisy, autorizované opisy, prvotlače, autentický predvá
dzací materiál a pod. Ťažkosti v tejto súvislosti rozviedol Schmidt
Gärg, ktorý stanovil aj zásady pracovnej metódy. Okrem rozdielnosti 
prameňov prácu neustále sťažujú Beethovenove vylepšenia a opravy, 
J?rekračujúce všetko, čo bolo bežné u iných skladateľov. Cieľom vydania 
Je predložiť každé jednotlivé dielo tak, aby ukázalo autorovu poslednú 
vôľu, čo je niečo iné, ako diplomaticky presne reprodukovať, či už auto
~~af, alebo -prvotlač. Kritická správa má obsahovať všetky, i najdrobnej
Sie zmeny, aby sa na ich základe dali rekonštruovať všetky predlohy. 
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Požiadavky Schmidt-Gorga dôsledne dodržať text s absolútnou pres
nosťou a úplnosťou v prípade Beethovena sotva možno uskutočniť. Pri 
množstve a rô.znosti autentických prameňov je neraz ťažké rozhodnúť, 
ktorej verzii dať prednosť, a navyše je tu nebezpečenstvo, že vznikne 
nové compositum mixtum. Najlepšie je vychádzať z autografu, pritom 
však nenechať mimo zreteľa žiaden dokázateľný neskorší zásah Beetho
vena. Vedecký komentár treba sústrediť najmä na podstatné zmeny, na 
neisté a sporné miesta; tu treba kritickú správu vypracovať obzvlášť 
podrobne a starostlivo; detailne uvádzať všetky jemnosti je sotva mož
né, treba ich uvádzať súhrnne, hoci niekedy ani toto nie je nevyhnutné. 

Pre praktika sú tieto dôkladne vypracované komentáre spravidla málo 
čitateľné. Jestvujú aj praktické edície pôvodného textu; vedeckokritické 
vydanie sa od nich líši množstvom použitých prameňov a rozsiahlosťou 
komentárov. Oba druhy vydaní spíňajú rozdielne úlohy, oba sú života-
schopné. -

Napriek intenzívnej práci na textových problémoch sa v niektorých 
prípadoch zatiaľ nedospelo k uspokojujúcemu definitívnemu riešeniu. 
Doteraz ešte nevyšlo žiadne Beethovenova dielo, ktoré by v kritickej 
správe zachytilo všetky postupné korektúrne zásahy a ich genézu, čo 
by možno osvetlilo postup a psychológiu kompozičnej činnosti majstra. 

Idea pôvodného notového textu sa ešte nepresadila u všetkých inter
pretov, ba vychádzajú edície, kde doplňujúce zásahy nie sú typograficky 
rozlíšené, takže ťažko možno hovoriť o vydaniach pôvodného textu. 
Korektný notový text na spoľahlivom filologickom základe však najná
zornejšie predstavuje skladateľovu poslednú vôľu. 

Beethovenovské bádanie o problémoch autentického textu ukazuje 
úlohy, na riešení ktorých sa bude ešte dlhé roky pracovať. Hnutie prí
pravy pôvodného textu Beethovenových diel už prinieslo a v budúcnosti 
akiste prinesie ešte nejedno prekvapenie. 

• 
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ĽUBA BALLOVA 

O Beethovenovej 
hudbe 

v Bratislave 

Dokladom toho, že Bratislava sa začala zaujímať o L. v. Beethoven<i 
hneď od počiatku jeho viedenského pobytu, je správa o prvom verejnom 
vystúpení skladateľa vo Viedni. Uvádza sa v recenziách koncertov uspo
r iadaných tamojším spolkom hudobných umelcov pre vdovy a siroty 
29. a 30. marca 1795. Na prvom z nich vystúpil so svojím klavírnym 
koncertom aj L. v. Beeethoven, o čom ako prvé noviny na území Uhorska. 
informujú svojich čitateľov Pressburger Zeitung 7. apríla 1795. I keď 
nejde o pôvodnú recenziu - celá je doslovne prevzatá z Wiener Zeitung 
z l. apríla 1795 - jednako je dôkazom záujmu o hudobné udalosti v blíz
kej Viedni. Ani Beethovenova meno nebolo v tom čase v Bratislave ne
známe. V lete 1795 vyšli tlačou skladateľove Tri triá pre klavír, husle 
a violončelo (Es, G, c) op. l a medzi subskribentmi1 sa uvádzajú mená 
uhorských šľachticov, o. i. Brunsvik, Csáky, Erdody, Esterházy, Grassal
kovich, Pállfy, Podmanicky, z ktorých viacerí mali svoje sídla aj v Bra
tislave. O vzájomných vzťahoch svedčí však najvýraznejšie skutočnosť,. 
že rok nato Beethoven osobne navštívil Bratislavu. List, ktorý v Brati
s lave napísal 19. novembra 1796 A. Streicherovi do Viedne, zverejnil po
prvý raz O. G. Sonnek v Beethoven Letters in America až v roku 1927,. 
je vlastne jediným doteraz známym priamym dokumentom Beethovenov
ho pobytu na Slovensku. Žiaľ, dodnes sa nenašli žiadne ďalšie údaje,. 
r esp. pamiatka, k toré by priniesli viac informácií o Beethovenovej brati
slavskej akadémii, ktorá sa podľa listu mala konať 23. novembra. Je 
skutočne škoda, že Pressburger Zeitung, ktoré rok predtým už o Beetho
venovi písali, nepriniesli správu o tejto zaiste neobyčajnej udalosti 
v hudobnom živote mesta. A to tým viac, že po tomto nastáva vôbec 
niekoľkoročná pauza a priame dokumenty, ktoré poznáme, sú až z ne
skorších rokov . 

1 Úplný zoznam subskribe ntov publikova l A. W. Thaye r, L. v. Beethovens Le ben,. 
Leipzig 1917 s. 506-508. 
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V literatúre sa traduje správa,2 podľa ktorej, hneď po vydaní Omše 
C dur op. 86 tlačou v roku 1812, venoval Beethoven - s vlastnoručným 
venovaním - partitúru skladby Heinrichovi Kleinovi.3 Tento exemplái· 
bol do roku 1930 v Budapešti, dnes však je nezvestný. O priamych kon
taktoch Kleina s Beethovenom svedčí iba zápis v konverza:5nom zošite 
č. 2 z jesene 1820, v ktorom sa píše: Prof. Klein z Bratislavy bol dva razy 
u Vás, chcel by mať Vašu veľkú sonátu a čoskoro príde znova.4 Tento 
údaj je z hľadiska našich výskumov dôležitý najmä preto, že hudobný 
život Bratislavy v období konca 18. a začiatku 19. storočia si nemožno 
predstaviť bez výraznej osobnosti, akou bol H. Klein. Pochádzal z Mora
vy, a le od svojich dvadsiatich rokov pôsobil v Bratislave. Rozsah jeho 
pôsobnosti bol mimoriadne široký. Z nášho hľadiska je najdôležitejšie 
sledovať jeho organizačnú činnosť, ktorej venoval nemálo síl a schopností. 
V je j rámci mal aj najlepšie podmienky na to, a by šíril Beethovenovu 
hudbu v Bratislave. Intenzita pestovania Beethovenovej hudby v Brati
slave pôsobila súčasne na celkový charakter hudobného života mesta. 
Ale pokiaľ nie sú vyjasnené otázky interpretačných možností, otázky 
pôsobenia hudobných spolkov a najmä pokiaľ nepoznáme dostatočne 
činnosť súborov pestujúcich cirkevnú i svetskú hudbu v Bratislave n:1 

začiatku 19. storočia, nemôžeme ani dospieť ku konečným záverom. Aj 
pri priamych hudobných prameňoch, ktoré sa zachovali, zostávajú na
príklad otvorené otázky možnosti realizácie, umeleckej úrovne, kompa
rácie s celkovým repertoárom a ood. Treba poznamenať, že z tohto hľa
diska hudobný život Bratislavy v uvedenom období nebol dostato5ne 
spracovaný. Na túto skutočnosť narážame takmer pri každej pamiatke, 
resp. údaji o skúmaných vzťahoch. Najvýraznejšie sa to prejavuje pri 
interpretácii ďalšieho zápisu v Beethovenovom konverzačnom zošite, 
z druhej polovice januára 1823, ktorý je z hľadiska bratislavských vzťa
hov mimoriadne zaujímavý. Dokumentuje ďalšiu osobnú návštevu v Bra
tislave pôsobiaceho hudobníka u Beethovena vo Viedni. Text zápisu j~ 
nasledovný: On je z Bratislavy - keďže by tam radi uviedli omšu, ale 
l..lolo príliš mnoho chýb, prosia Bf (Beethovena) o partitúru - o 8 dní 
chce prísť znova Weber z Bratislavy, r egenschori milosrdných bratov.5 

Pri zápisoch v konverzačných zošitoch je všeobecne veľmi problematické 
rekonštruovať celkový charakter rozhovoru, najmä preto, že nám zacho
vali zápis len jednej strany, aj to obyčajne v skratke. Citovaný zápis 
je na prvý pohľad úplný, dobre zrozumiteľný a prináša aj konkrétne 
údaje. Aj napriek tomu navádza niekoľko otázok, na ktoré zatiaľ ne
možno vysloviť jednoznačnú odpoveď. Základnou otázkou je vyriešenie 
problému, o ktorú z Beethovenových omší išlo; či o Omšu C dur op . . 86 
alebo o Miss u solemnis op. 123. Pokúsme sa zvážiť obidve možnosti: 

L Omša C dur op. 86. Partitúru vydal tlačou Breitkopf & Härtel v Leip
zigu, ako sme už spomenuli, v roku 1812. Je preto málo pravdepodobné, 

2 Z maďarskej literatúry prevzala túto správu Z. Bokesová, Beethovenov vzťah k Bra
tislave, Slovenská hudba 1961 č. 12. 

3 H. Klein (1756- 1832). Dosiaľ nebola o ňom napísaná obsiahlejšia monografia. Infor
mácie prinášajú o ňom najmä staršie hudobné slovníky a o vzťahu k Beethovenovi 
píše M. Tarantová; L. v. Beethoven a Heinrich Klein, Ceskoslovenská Beethoveniana 
č. 2-3. 

4 Originál konverzačného zošitu je uložený v Berlíne v Deutsche Stattsbibliothek. 
s Zápis je publikovaný v Beethovens Konversationshefte, ed. G. Schlinemann, Bd. Il. 

s. 313. Za láskavé upozornenie a poskytnutie tohto údaju ďakujem p. prof. dr. E. 
Klusenovi. 
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že by Weber - ak aj vlastnil nejaký chybný odpis - musel ísť pre ko
rekciu až za skladateľom do Viedne. V tejto súvislosti pripomeňme s i 
ešte trad.ovanú správu, podľa ktorej tlačou vydanú partitúru tejto omše 
priamo v Bratislave vlastnil Heinrich Klein s Bee thovenovým venovaním. 

2. Missa solemnis op. 123. Ukončenie tejto omše sa datuje na koniec 
roka 1822. Rochlitz ju oznamuje v Allgemeine musikalische Zeitung XXIV, 
676 už začiatkom októbra 1822.6 V čase Beethovenovej návštevy bola teda 
už v zásade hotová, aj keď - ako upozorňuje Nottebohm7 

- skladateľ 
ešte v nasledujúcich mesiacoch urobil niekoľko úprav a dodatkov. Je 
však známe, že už v januári dal Beethoven vyhotovovať kópie Missa 
solemnis a mimoriadne sa angažoval o predvedenie tohto svojho diela.8 

Ako z u vedeného vyplýva, zatiaľ nemožno celkom vylúčiť možnosť. 
že v citovanom zápise sa hovorí o Missa solemnis. Ďalšie skúmania sťa
žuje predovšetkým skutočnosť, že podľa predbežných prieskumov sa 
notový archív kostola milosrdných bratov nezachoval. Tak isto nepozná
me žiadne dobové správy o činnosti a úrovni hudobných produkcií 
v tomto kostole. Samozrejme, nemožno vylúčiť ani možnosť, že Webera 
poverili ísť za skladateľom a omšu plánovali predviesť v niektorom inom 
bratislavskom kostole. Rovnako nie j e známe nič o osobnosti a činnosti 
Webera, podľa zápisu v tom čase regenschoriho v kostole milosrdných 
bratov. Kým sa nenájdu ďalšie údaje, nemožno zaujať konečné stano
visko a dat jednoznačnú odpoveď na otázku, pred ktorú nás citovaný 
zápis stavia. Keby išlo o Missa solemnis, bol by tento zápis mimoriadne 
významnou pamiatkou nielen v skúmaných vzťahoch, ale aj v proble
matike prvých predvení Missa solemnis. V každom prípade je ďalším 
dokumentom o záujme Bratislavčanov o Beethovenovu tvorbu, ale aj 
o osobných kontaktoch, ktoré s ním v Bratislave pôsobiaci hudobníci 
vyhľadávali. 

z tohto hľadiska nie je tento zápis ojedinelý. Hneď vo februári toho 
istého roku, znova do konverzačného zošita, Schindler9 zapisuje: Keďže 
som častejšie predvádzal Vaše symfónie, čo som musel robiť, keď si to 
žiadal celý personál, on ich poslal do Bratislavy a nechal mi len Pastorál
ou symfóniu! a ďalej: k~ď som bol v Bratislave, zobral som so sebou 
Vaše F a Es symfónie, potom ma oslovil a prikázal ihneď všetky Beetho
venove symfónie poslať do Bratislavy. 

žiaľ, z kontextu nie je jasné , o kom z Bratislavy sa v zápisoch hovorí, 
a tak sa dá aj ťažko zistiť, č i sa spomínané symfónie v Bratislave hrali, 
prípadne kto ich predvíedol. Keďže ide o svetskú hudbu, predovšetkým 
pripadá do Úvahy už spomínaný Heinrich Klein. Ako vieme, bol v tom 
čase riaditeľom Spolku slobodných umelcov a profesorov rečí.10 V pod
state to bol podporný spolok, ale staral sa aj o usporiadanie koncertov 
a iných kultúrnych podujatí v meste. A zdá sa, že práve v hudobných 

r Podľa Kinsky-Halm, Das Werk Ludwig van Beethovens Mlinchen-Duisburg 1955, 
s. 361. 

7 Pod ľa Kinsky-Ha!m, c. d. s. 361. 
6 Problematikou prvých kópií zaoberajú sa skoro všetky základné biografické d iela 

o Beethovenovi. 
~ A. Schindler (1795-1864 ), dirigent a Beethovenov osobný tajomník. Napísal prv)' 

životopis skladateľa, ktorý dosiahol početné vydania. Zápis publikoval G. Schline
mann, Beethovens Konversationshefte, Berlin 1843, III. s . 10. 

l(• Podl'a vyúčtovania, ktoré sa nachádza v Széchényi kónyvtár, rukopisné oddelenie, 
Budapest pod sign. 500 Fo!. Germ., Spolok už existoval v roku 1815, čo j e pravde
podobne aj rokom jeho založenia. 
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Maľba. Originál v Mestskej galérii v Bratislave. 

Piešťany. Fotografia v ydaná viedenským vydavateľstvom zač. 19. st or . 
Predpokladá sa, že tu Beethoven r. 1801 napísal známy "List nesmrteľnej 
milenke" . 

.. 

Kaš tieľ v Dolnej Krupej. Litografia z pol. 19. stor. Originál v Baleneolo
gickom múzeu Piešťany. 
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produkciách Spolku - najmä keď na jeho čele stál H. Klein - možno 
hl'adať tiež jednu z možností prenikania Beethovenovej tvorby do Brati
s lavy ešte za života skladateľa. 

Nie je bez zaujímavostí, že jeden z členov Spolku František Pfeifern 
upravil Beethovenovu pieseň na Matthisonov text Adelaide, ktorá potom 
vyšla tlačou vo Viedni u Josepha Cserného. 

Pri hľadaní možností prenikania Beethovenovej hudby do Bratislavy 
nemožno zabudnúť ani na činnosť mestského divadla. Už od začiatku 
storočia pôsobili tu viacerí Beethovenovi osobní priatelia. Najpr. v roku 
1809 bol krátko kapelníkom Fr. Aug. Kanne,12 pôsobil tu aj J. A. Eckschla
gern a od roku 1818 až do svojej smrti - do roku 1825 - Carl Fr. 
Hensler.U Tento predpoklad potvrdzuje oznam uverejnený v Pressburger 
Zeitung 20. decembra 1822, kde sa píše: 
Wilhelm Ehlers15 dovol'uje si ponížene pozvať na veľkú hudobnodekla
mačnú akadémiu, ktorá sa bude konať v pondelok v divadle dňa 23. toho 
mesiaca večer o pol siedmej hodine so súhlasom tunajšieho divadelného 
podnikateľa pána C. F. Henslera. Ďalej sa podrobne uvádza program, 
v ktorom o. i. zaznejú: Beethovenove dve najnovšie skladby l. Menuette 
concertant pre celý orchester, komponovaný pre pána Henslera ku 
4. novembru. 2. Matthissonova Obetná pieseň pre tri sólové hlasy a zbor; 
z priateľstva komponovaná koncertujúcemu umelcovi, pre túto akadémiu. 

Bratislava stala sa takto miestom premiéry prvého znenia Beethove
novej skladby Obetná pieseň op. 121b. Zhudobnením tejto piesne zaoberal 
sa Beethoven v priebehu rokov vždy znova, zdá sa, že bola preňho mod
litbou pre všetky časy, hovorí Nottebohm.16 Nie je bez zaujímavosti. ž~ 
vznik tejto skladby ako jednohlasnej piesne sa datuje od roku 1796,~. 
teda do roku, v ktorom máme doklad o tom, že Beethoven navštívil Bra
tislavu. Menuette concertant (bez opusového čísla), tzv. gratulačný me
nuet, komponovaný pre Henslera, zaznel v Bratislave necelé dva mesiace 
po svojej viedenskej premiére.18 Bratislavské obecenstvo malo takto 
jedinečnú možnosť vypočuť si tieto Beethovenove skladby krátko po ich 
vzniku. 

Treba znova len konštatovať, že je naozaj škoda, že Pressburger Zei
t ung nezaznamenali viac informácií o vzájomných vzťahoch medzi Bra
tislavčanmi a Beethovenom, ani o jeho hudbe, ktorá zaiste intenzívnejš ie, 
ako hovoria zachované pamiatky, obohacovala hudobný život mesta ešte 
za života skladateľa . 

:1 František Pfeife r, Hummelov ž iak, hudobný skladateľ a profesor na bratislavskej 
.,Normalschule", ako uvádza Panonia z 18. novembra 1843 s. 526. Originál tlačo•1 
vydanej úpravy piesne Adela ide je uložený v Literárnom archíve Matice slovenskej 
v Martine pod sign. D III/ IV-248. Za upozornenie na túto pamiatku ďakujem 
p. B. Záhumenskej. 

!2 Podľa š. Hoza, Opera na Slovensku I. Martin 1953 s. 63. 
l ~ Návšteva Eckschlagera u Beethovena a rozhovor s ním je zaznamenaný v konver

začnom zošite publikovanom v Ludwig van Beethove ns Konve rsationshefte IV. ed. 
Karl-Heinz Kohler a ď., Leipzig 1968, s. 26 a ď. 

1·1 Hensler bol spisovateľom a riaditeľom divadla súčasne vo Viedni aj v Bratislave . 
O jeho činnosti v Bratislave š. Hoza, c. d. s. 65-66. 

IS" V c. d. Kinsky-Halm s. 354 je ako sólis ta bratislavskej premiéry Obetnej piesne, 
nesprávne uvedený Wilhelm Weber. 

~~ Citované podľa Kinsky-Halm, c. d. s. 354. 
17 Kinsky-Halm, c. d. s. 743. 
Je Kinsky-Halm, c. d. s. 431. 
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Posledné správy, ktoré Pressburger Zeitung uverejnili, sú však dôka
zom naozaj úprimného záujmu a obdivu k nesmrtel'nému umeniu veľkého 
hudobného génia. Je v tom zaiste trocha "osudovosti", že obsiahlu správu 
o Beethovenovej chorobe uverejňujú deň po skladatel'ovej smrti, vo svo
jom 24. čísle. Správa je prevzatá z rakúskych novín Beobachter z 22. 
marca. 

Dňa 30. marca v 25. čísle uverejnili Pressburger Zeitung obsiahly ne
krológ, ktorý svojím obsahom i rozsahom v porovnaní so zaužívanými 
.zvyk losťami dokumentuje neobyčajne vrúcny vzťah k zosnulému sklada
teľov i. 

K roku Beethovenovej smrti viaže sa aj najstarší doteraz známy da
tovaný opis Beethovenovej skladby na Slovensku. Je to odpis Omše C dur 
op. 86, jednotlivé party, bez partitúry. Na parte Violino primo a Organo 
je uvedený rok 1827. Tento odpis je súčasťou rukopisného inventára 
hudobnín s notovanými incipitmi, v ktorom je Omša C dur uvedená pod 
č. 2. Zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť pôvodnú provenienciu týchto pra
meňov.19 V t ýchto súvislostiach nemožno nespomenúť určitú súvislosť 
s H. Kleinom, aj napriek tomu, že inventár podľa zapísaných skladieb 
zjavne patril chóru niektorého kostola. Ak totiž vlastnil partitúru omše, 
zaiste sa cítil zaviazaný vyvinúť snahu o jej predvedenie v Bratislave. 
Klein totiž vtedy ešte stále veľmi intenzívne zasahoval do hudobného 
diania v meste. Ako 72-ročný pripravuje založenie nového, tento raz už 
č isto hudobného spolku, ktorý sa má starať predovšetkým o rozvoj cir
kevnej hudby v Bratislave. O jeho cieľoch, zakladaj úcich členoch atď. 
sa dozvedáme z Plánu k založeniu Spolku pre cirkevnú hudbu pri Kole
giáte a mestskom farskom kostole sv. Martina v Bratislave.20 Patronát 
nad Spolkom prevzal knieža Innocenc Odescalchi.21 Nie sú známe pravé 
prí:iny, prečo tento Spolok zanikol. Azda vysoký vek nedovolil Kleinovi 
zavŕšiť to, o čo sa usiloval po celý svoj život, čomu venoval mnoho svo
jich síl. Základy boli však položené; rok po jeho smrti - zomrel 1832 -
vzniká nový Spolok pre cirkevnú hudbu22 a jeho prvým dirigentom sa 
stáva Jozef Kumlik (1869-1901), Kleinov žiak. Vyše storočná, mimo
riadne úspešná činnosť Spolku sa s íce vymyká už z rámca danej témy, 
ale preto, že značí logické pokračovanie úsilí o novú orientáciu v hudob
nom živote mesta a najmä vyvrcholenie kultu Beethovenovej hudby 
u nás, uvedieme niekoľko prameňov a údajov, ktoré nám práve z tohto 
aspektu doplnia celkový obraz. 

Najstarší doteraz známy inventár archívu hudobnín a hudobných ná
s trojov bratislavského Spolku pre cirkevnú hudbu je datovaný rokom 
1846 (tento rok znamená pravdepodobne dátum kontroly.23) Obsahuje 

: g Obidve t ieto pamiatky sú dnes uložené v Ar chíve Hudobného oddelenia Slovenského 
národného múzea v Bratislave pod sign. Mus VIII 309 a Mus XVII l , kam ich pre
viezli z depozitu FFUK v Bratislave. 

20 Tlačou vydaný plá n je uložený v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne pod s ign. 
Xl. 152. 

21 Nie je azda bez významu skutočnosť, že knieža Odesca lchi mal za manželku Beetho 
venovu žiač)<u Babettu rod. Keglevich, ktorá pochádzala z Bratislavy. 

22 Archív Spolku pre cirkevnú hudbu je uložený v Archíve mesta Bratis lavy. 
23 Inventár je u ložený v Archive Hudobného oddelenia SNM v Bratislave pod s ign. 

Mus XVII. 2. 
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nasledovné Beethovenove skladby: (prvé 'číslo znamená poradové číslo 
v inventári) 

26. Omša C dur op. 86. 
34. Missa solemnis op. 123. 

130. Oratórium Kristus na hore Olivovej op. 85. 
131. Symfónia č. 6 Pastorálna op. 68. 
132. Bitka pri Vittorii alebo Wellingtonovo víťazstvo op. 91. 
195. Šťastnú cestu a pokojné more op. 112. 
196. Ozdobte oltáre op. 113. 
337. Predohra Coriolan op. 62. 
346. Predohra Egmont op. 84 . 
361. Predohra k Fideliovi op. 72. 
427. Predohra k Fideliovi op. 72. 
483. Symfónia č. 3 Eroica op. 55. 
485. Symfónia č. 5 op. 67. 
486. Symfónia č. 3 Eroica op. 55. 
637. Predohra Leonóra op. 72. 

Výpis Beethovenových skladieb z inventára Spolku je predovšetkým 
dokladom záujmu o skladateľovu tvorbu hneď od počiatku jeho činnosti. 
Dôkladné hudobnohistorické spracovanie priamo zachovaných pamiatok 
v archíve Spolku prinesie určite zaujímavé výsledky, lebo už predbežný 
prieskum ukazuje, že sú tu sústredené mnohé originálne vydania Beetho
venových skladieb, postupne dopíňané ďalšími. Význam jednotlivých od
pisov sa ukáže najmä po spresnení datovania, čo umožní jedine vzájomná 
komparácia celého materiálu. Výsledky výskumu môžu priniesť taktiež 
odpovede na otázky súvisiace s predvádzaním Beethovenových diel v Bra
tislave ešte pred založením Spolku. 

V súvislosti s kultom Beethovenovej hudby v Spolku pre cirkevnú 
hudbu nemožno nespomenúť skladateľovu Missa .solemnis. Jedinečnosť 
postavenia tohto diela v repertoári Spolku je predovšetkým v tom, že 
sa spájala s tradičnými, veľkolepo oslavovanými sviatkami patrónky 
hudby sv. Cecílie, počas celej vyše storočnej činnosti Spolku. Dáta jej 
predvedení sa zachovali aj na pamätnej tabuli v dóme sv. Martina, od
halenej v roku 1910.24 Pri tejto príležitosti ju opäť predviedli v dóme, 
a to už po 23. raz. Na mramorovú tabuľu sa potom zapisovali aj ďalšie 
predvedenia. Výnimočné postavenie tohto diela potvrdilo aj to, že z prí
ležitosti osláv stého výročia založenia Spolku v roku 1933 zaznela opäť 
v dóme, a to pod taktovkou prof. A. Albrechta. Pri tomto výročí uplynulo 
súčasne 98 rokov od bratislavskej premiéry Missa solemnis, ktorá bola 
v poradí tretím kompletným uvedením tohto diela vôbec. Pravdepodobne 
preto, že išlo o liturgické predvedenie, nepriniesli Pressburger Zeitung 
o ňom správu. Spomína sa len v nasledujúcom roku v článku hodnotiacom 
činnosť Spolku.25 Ak sledujeme ohlasy produkcií Spolku vo vtedajšej 

24 Správu o tom prináša Pressburger Zeitung, Morgenblatt 17. novembra 1910, Beetho
ven's ,.Missa solemnis" op. 123 und die Bee thoven-Gedenktafel im Dom. 

25 Pressburger Zeitung január 1836. 
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brat islavskej tlači, môžeme si aspoň čiastočne vytvoriť predstavu o veľ
koleposti tohto predvedenia. Možno z neho usudzovať o význame tejto 
udalosti nielen z hľadiska hudobného života mesta, ale aj z hľádiska 
prvých uvedení Missa solemnis vôbec. Spolok disponoval na svoju dobu 
už veľkým reprodukčným aparátom. Dokladajú to správy v Pressburger 
Zeitung, podľa ktorých Haydnovo oratórium Stvorenie sveta za dirigo
vania Kumlika predvie dla 192 účinkujúcich v decembri 183426 a v apríli 
1835 dvesto účinkujúcich oratórium "Weltgericht" od Fr. SchneideraY 
Predvedenie Missa solemnis na tradičnom sviatku sv. Cecílie v koruno
vačnom dóme sv. Martina v roku 1835, pravdepodobne s podobným 
obsadením, bolo zaiste je dnou z najdôstojnejších prvých interpretácií 
tohto Beethovenovho diela. Súčasnú kritiku o umeleckej úrovni predve
denia Missa solemnis máme až z roku 1844,28 keď zaznela v Bratislave 
po druhý raz. Kritik veľmi priaznivo hodnotí toto predvedenie, znova 
pod Kumlikovou taktovkou a radí ho medzi najlepšie. Treba pripomenúť, 
že aj toto predvedenie sa radí medzi najrannejšie, a tak Bratislava 
predstihla mnoho európskych miest. Spolok sa zaslúžil taktiež o prvé 
uvedenie Missa solemnis v Budapešti, keď v roku 1867 zapožičal celý 
11otový materiál dirigentovi F. Erkelovi.29 

Z uvedených dokumentov a údajov jasne vyplýva, že predvedenie Bee
thovenovej Missa solemnis v Bratislave už v roku 1835 nebolo náhodné, 
ale že ho možno považovať za logické vyvrcholenie skladateľovho kultu, 
ktorého korene siahajú do prvých rokov po Beethovenovom príchode 
do Viedne. Aj napriek tomu, že sa zachovalo, resp. že je zatiaľ pomerne 
málo známych priamych dokumentov, ich význam dovoľuje predpokladať 
omnoho väčšiu intenzitu a bohatšie prejavy ako len tie, ktoré sú doložené. 
Treba súčasne poznamenať, že sme nehovorili o osobných vzťahoch 
Beethovena k bratislavskej šľachte, k ďalším hudobníkom, ktorí pôsobili 
v Bratislave, o hudobnom školstve a pod. Naším cieľom bolo však upo
zorniť hlavne na priame pamiatky, ktoré považujeme za východiskové 
pre vytvorenie celkového obrazu. Za najdôležitejšiu považujeme sku
točnosť, že hlavným predpokladom pre prijatie a aktívnu snahu po po
znaní nových prúdov v hudobnom umení, v tomto období reprezentova
ných Beethovenovou tvorbou, nebola len blízkosť Viedne, ale predovšet
kým úroveň hudobného života Bratislavy, ktorá nielen umožňovala po·· 
chopiť veľkosť tohto nového umenia, ale ho aj prijala. 

26 Pressburger Zeitung 6. januára 1835, Aehrenlese. 
'Z? Pressburger Zeitung 21. apríla 1835 s. 408. 
28 Panonia 1844. 
29 Podl'a J . B. (Johann Batka), Die Cäc ilienfeste unseres Kirchenmusikver e ines Press-

burger Zeitung Morgenblatt 20. a 21. novembra 1912. ' 
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ĽUBA BALLOVÁ 

Úber Beethovens Musik 
in Bratislava 

(Résumé) 

Unmittelbare Dokumente Uber das Interesse der Pressburger úffent
Jichkeit fUr die Musik und die Persänlichkeit Beethovens haben sich in 
der zeit genässischen Presse, als auch in Beethovens Konversationsheften 
C' r ha lten. Zu den wichtigsten gehärt Beethovens Brief, den er bei seinem 
Besuch in Pressburg verfasst e und zwar im November 1796. Im vorher
gehendem Jahr veräffentlichte die Pressburger Zeitung a ls erste Zei
tung im damaligen Ungarn die erste Information Uber das erste 
äffentliche Auftreten Beethovens in Wien. Die Annonz in der Pressburger 
Zei tung aus dem Jahre 1822 zeugt davon, dass die erste Fassung seines 
Opferliedes op. 121 b nicht nur ihre ErstauffUhrung in Pressburg hatte, 
aber dass sie auch ftir dieses Konzert ursprUnglich bestimmt war. Die 
Konversationshefte vermitteln uns die Information, dass der damalige 
Pr essburger Musikprofessor H. Klein Beethoven im Jahre 1820 besuchte, 
ebenso im Jänner 1823 Weber, der Regenschori der Barmherzigen 
Kirche zu Pressburg. Das Ziel beider Besuche bestand darin, von Beetho
ven Kompositionen fUr die Pressburger Konzerte zu gewinnen. Uber 
das ausserordentlíche Interrese von Pr essburger Musikern ftir Beethovens 
Symphonien zeugt auch die Anmerkung von Schindler vom Feb 
ruar des Jahres 1823. Als Hähepunkt dieses Interesses kann die Auf
fUhrung der Missa so lem nis in Pressburg im Jahre 1835 (das zweite 
mal 1844) unter der Leitung von J. Kumlik betrachtet werden, ausgefUhrt 
von dem är tlichen Kirchenmusikverein im Dom zu St. Martin. Die In
ventare und vor allem das Uberlieferte Archív des Kirchenm\Jsikvereins 
legen Zeugnis davon ab, dass ein intens ives und reges Interesse fUr Bee
thovens Musik schon vor der Grtindung dieses · Vereins, d. i. vor 1833 
bestand. Die Uberlieferten Quellen, als auch der· Charakter des Pressbur
ger Musiklebens zu Beginn des 19. Jh. beweisen, dass es nicht nur die 
i\ähe Wiens, sondern aber vor allem das kUnstlerische Niveau des Musik 
lebens war, das es ermäglichte, die zeitgenässischen Musiksträmungen 
zu aperzipieren, die in dieser Zeit durch Beethovens Musik representier t 
waren. 
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BEETHOVEN 
žriedlo poznania 

anketa 

1. Myslíte SI, ze Beethoven zohral vo Vašom vývoji dôležitejšiu úlohu než 
akýkol'vek iný skladatel'? 

~- Aký je Váš názor na štýlovú jednotu celého Beethovenovho diela? 
3. Ste toho názoru, že 200. výročie nar pdenia L. van Beethovena, s ktor ým 

súvis ia rôzne festivaly a konferencie, môže priniesť nové aspekty na Beetho
venovu tvorbu? 

4. Domnievate sa, že 20. storočie dáva podmienky pre vznik skladatel'a Beetho
venovho formátu? 

5. J e v súčasnej dobe ešte stále aktuálna Beethovenom zhudobnená apoteózna 
myšlienka "rovnosť, bratstvo, sloboda"? 

]ÁN ZIMMER 

Rád vyuz1vam príležitosť, ktorú ča
sopis Slovenská hudba anketou o Bee
thovenovom roku poskytuje nám skla- · 
datel'om, aby sme sa zamysleli nad 
vzácnym jubileom a vyjadrili svoje 
myšlienky, svoje pocity v krátkej 
úvahe o tom, čo nám Beethovenova 
osobnosť dala a čo aj naďalej s hlbo
kou úctou z jeho tvorby prijímame. 

Nemienim sa rozpisovať o vel'kosti 
Beethovenovho génia, alebo o význa
me jeho tvorby v celosvetovom m e
radle, pretože to patrí do kompetencie 
muzikológie. Mojou povinnosťou hu-

dobníka - skladatel'a a klavir istu bu
de zhodnotiť jeho vplyv na môj vývin 
od prvopočiatkov, keď som sa vôbec 
s Beethovenovou tvorbou stretol. Chcel 
by som predovšetkým začať tým, že 
jeho 32 klavírnych sonát, z ktorých 
som ani jednu nevynechal - či už 
ako klavirista, alebo niekdajší peda
góg, vysvetl'ujúc formovú stavbu a 
harmonickú analýzu - ešte dnes ov
plyvňuje moju klavírnu tvorbu a vždy 
sa k nim rád vraciam, aby som sa po
učil o jasnej a logickej reči klasickej 
sonátovej formy, v mnohých prípa
doch s jej častými odchýlkami a mo
difikáciami. 

Stretnúť sa s Beethovenovou Sona
tínou v predjarí života znamenalo pre 
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mňa zrejúceho muzikanta dostať sa 
do nových sfér hudobného myslenia, 
do doposiaľ nezodpovedaných otázok: 
odkiaľ toľko sily ducha, toľko inven
čného bohatstva v človeku, ktorý tak 
často prechádzal tŕnistou cestou ne
radostného života? Hrať j eho Rondo 
G dur, znamenalo pre mňa ovládnuť 
klavírnu techniku v precíznom vypra
covaní pasáží, frázovania a r ytmu. -
Ano, Bach a Beethoven zohrali v mo
jom vývoji najdôležitejšiu úlohu. Ne
kladiem preto ani jedného, ani druhé 
ho na prvé miesto. V mojom srdci 
ostali oba títo géniovia natrvalo ako 
vzor pre prácu hlbokej poctivosti a 
úprimného snaženia priniesť ľudstvu 
trvalé umelecké hodnoty, na ktorých 
sa učili ich vrstovníci a ktorých na
sledujú ďalší a ďalší, azda bez konca. 

Kdesi som čítal, že Beethoven je 
syntetickým zjavom obdobia klasiky, 
ktorá ním vrcholí. Myslím si, že je t o 
trochu pomýlený názor. Keď uvážime, 
že klasika znamená pojem vrcholu 
dokonalosti a krásy, obdobie klasiky 
vlastne ešte nikdy nevrcholilo. Veď 
napriklad Brahmsove alebo Dvofákove 
symfónie sú t iež vrcholom dokonalosti 
a krásy, aj keď hudobný m ateriál je 
iný ako u Beethovena. Štýlová jednota 
jeho diela tvorí tiež jednu podstatu 
toho, čo robí z neho ~reľkého sklada
teľa, ako aj zmysel neporušiť túto 
štýlovosť nepremysleným a násilným 
kompozičným zásahom. 

Nemyslím, že 200. výročie narodenia 
Ludviga van Beethovena a s tým sú
visiace festivaly a konferencie prinesú 
nové aspekty na jeho tvorbu. Som 
však pevne presvedčený, že tieto po
dujatia budú mať nesporne vplyv na 
dokonalé oboznámenie sa s jeho tvor
bou u dnešnej mladej generácie, ktorá 
sa možno pod vplyvom menej hodnot
nej hudby odovzdala do · náručia zľah
čujúcich tendencií, nepôsobiacich prí
liš blahodarne na jej citový svet. Vy
chádzajúc z tohto hľadiska, myslím 
si, že Beethovenove festivaly by aspoň 
v tomto roku mali zatieniť také kul
túrne podujatia, ktoré vychádzajú vy
slovene z komerčného záujmu podni
kateľov pre popularizáciu zábavnej 
hudby. 

Som t oho názoru, že spomienka na 
Beethovena by sa mala každým rokom 
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markantne odrážať v našich koncert
ných sieňach. Veď by už nemalo byť 
medzi nami človeka, ktorý by jeho 
hudbe nerozumel, ktorý by sa netešil 
začujúc zvuky jeho symfónie alebo 
klavírneho koncertu. Iba vtedy bude
me žiť dokonalým životom - bez zá
visti, pomsty a iných skaľujúcich mo
mentov - keď jednoznačne vyznáme 
svoju hlbokú úctu Beethovenovej 
tvorbe. 

Žiaľ, nežijeme v storočí zrodu no
vých Beethovenov. Žijeme príliš rých-
le a tým aj nedokonale, vďaka úžas
nému technickému pokroku a vývoju, 
ktorý nie vždy uspokojivo rieši rôzne 
sociálne problémy dnešnej spoločnosti. 
Žijeme skôr dobu neurotikov a psy
chopatov, radiacich sa z výdobytkov 
slovami neopisateľnej technickej vy
spelosti, ktorá mnohokrát núti ľudí 
žiť len roz umove, bez citových mo
mentov. 

Kdeže si sa podela apotéza Beetho
venovej Deviatej : "rovnosť, bratstvo, 
sloboda" - a ja by som si dovolil pri
dať .,láska"?! Či príde raz nový Beetho
ven, ktorý otrasené základu ľudskej 
spoločnosti znovu obrodí svojím huJ 
manizmom? Príde! Ale m y sa ho už 
nedožijeme. 

ILJA HURNÍK 

Dovolím si soustfedit se jen na první 
bod. 

To, co mne na Beethovenovi pfede
vším strhává, je úžasne jistá rovno
váha mezi obsahem a formou. Rovno
váha pak neznamená klid, naopak, 
rovnováha se realisuje a potvrzuje ba
lancem. V mnohých Beethovenových 
skladbách vidím balanc na první po
hled až sebevražedný: na jedné strane 
prudce vznícená invence, o níž se zdá, 
že nebude jsto pfijmout sevfení vubec 
žádné formy, na druhé strane vule k 
žulove pevnému tvaru, o níž by človek 
fekl, že udusí jakoukoli invenční fan 
tasiL A pfece ty dve protilehlé síly 
mohou existovat současne. Jsou ovšem 

v zápasu, až to v skladbe nebezpečne 
praská, jednou povoluje první síla dru
hé, jindv druhá první. Z tohoto usta
vičného balancu však vzchází dokonalá 
rovnováha, o t o vzácnejší, že je vy
koupená, vybojovaná. 

Dr uhou vec, již obdivuji, je plas
ticita. Bežne se ví, že plasticita je dá
na kontrastem, pfi čemž se myslí na 
kontrast v charakteru témat, v dyna
mice, v orchestraci a tak dále. Beetho
ven však realisuje plasticitu ješte ji
nak, nejvýznamneji, a to kontrastem 
v pregnantnost i invence, a m bžná, že 
bych mohl fíci v kvalite invence. Ide
álním pfíkladem budiž první veta Vald
štýnské. Rozložíme-li ji na úseky, do
staneme spoustu neobyčejnejších škál, 
akordických rozkladu a f igurací, jaké 
by mohl napsat i Carl Czerny v kte
rékoli etude. Ale z této .,vaty" se na
jednou vyčlení nekolik taktu silných, 
pregnantních témat. Jako by z pozadí 
bezejmenného velikého chóru vystou
pili protagonisté. Nebo jako by z čer
noty šerosvitu, obestírající skoro celý 
obraz, vystoupila jedna, dve tváre vý
razne osvetlené a hluboce individuálni. 
účinnost Valdštýnské není v t ech ne
kolika, ostatne velmi krátkých téma
tech, tím méne v té invenčne nevý
razné hudební protoplasme kolem nich, 
ale v ohromne hlubokém prostoru, jenž 
vzniká odstupem výrazného "popredí" 
a nevýrazného .,pozadí" . Mne se zdá, 
že v české hudbe tohle j edinečne po
chopil a cítil Janáček: Ozve sa motív 
ostrý jak nuž (myslím treba na Sanc
tus z Glagolské) - a po nem plocha 
ostinát, jenž by izolována vypadala me
chanicky, kdyby tu človek současne 
nepocítil mocný účin prostoru, jenž se 
hluboce rozevfel. Opakem jsou sklad
by, v nichž každý takt chce být obsaž
ný, mít "význam". V takové skladbe 
se každý motív tlačí do popredí, reliéf 
je pryč, prostor splaskne na jednu ne
prodyšnou p lochu. 

Ŕekl bych, že naše obecenstvo, i 
kultivované, zejména mezi válkami, 
bylo hodne zatíženo predstavou této 
povinné hlubokosti, významovosti hud
by, pokud možno každého jejího tak
tu. Ostatne ta predstava pfežívá tu 
a tam i dnes. Proto ten hanlivý výraz 
.. vata" pro všecko, co nebylo nabito 
výrazem. Proto ta nechuť ke všemu 

o rnamentálnímu, ,.prázdnemu" (na niž 
kdysi doplácel i Martinu, jeden z tech, 
ktefí dobre pochopili nutnost diferen
covat plošky obsažné od ploch dis
krétních, nevýznamných, ornamentál
ních). 

Mimochodem, ten príkaz odstupňo
vat motivické ,.protagonisty" od "sta
tistu", nastolit kontrast mezi význam
ným a nevýznamným, aby se prohlou
bil prestor, platí i pro intepretaci. Jsou 
instrumentalisté, ktefí ,.pfednášejí" 
každý tón a ktefí propadají vášni pfi 
každé figuraci. Talich byl moufe jší, 
fikal: ,.Neco se musí pfednést a neco 
pfehrát." 

To je tedy pár myšlenek, které mi 
tanou vžd y znovu na mysli, poslou
chám-li či hraju- li Beethovena, mistra 
v tvorbe prostoru. Takto jsem se po
učil , ovšem poučit se ješte neznamená 
umet. v tom je ta potíž: práve ti nej
vetší, jako byl Beethoven, nás poučují, 
jak málo znamená být poučen. 

Vím, že mám postavit cosi výrazné
ho do popredí a mnoho nevýrazného 
do pozadí, jako Beethoven v první 
vete Valdštýnské. Chtel bych, aby 
skladba vypadala jako obraz, na nemž 
vystupuje ozáfená tvár Madony z tem
ného, nečitelného pozadí. Ale udelat 
to pozadí tak, aby to nebyl jen černý 
mrtvý náter, to už není vec poučení, 
ale proste talentu. 

še! bych dokonce tak daleko, že bych 
tvrdil: nejvetší skladatelé nejsou nej
lepšími učiteli. Bývají to spíš cosi ja
ko hypnotizéri, ktefí uvedou žáka v 
mylné domnení, že se jim približuje. 
Jako treba v zásade ,.immer simpler!", 
stále jednodušeji, což si umiňoval 
Beethoven, a zní to tak pfesvedčive, 
tak následováníhoane. Mladý sklada
tel, prodchnut touto ideou, začne sklá
dat stále jednodušeji a k své radosti 
sezná, že mu to jde. Proč vymýšlet 
komplikované harmonie, když m elodii 
!ze harmonicky vyložit i tonikou a 
dominantou a to je pi'ece jednodušší. 
Jenže obvykle jeho následováni Bee
thovena neskončí v božské jednodu
chosti, nýbr ž v primitívnosti. 

Nejvetší nebezpečí pro mladého 
skladatele tkví v tom, že pozná, jak 
lehce !ze aplikovat poučení, jež z vel-

67 



kvch mistru odvodil. Není nic snazší
h~. než opakovat porád tfi t ém ata do
kola, jako t o udelal Janáček v Sýčko
vi. Nic snazšího než ťukat tóny pod le 
rady, jak to dela! Webern. 

Po svých zkušenostech bych se co 
začátečník dal vést v umení formy 
radej i Carlem Czerným než Beetho
venem, a v kresbe melodie radeji Bel
linim než Janáčkem. Je t o ovšem mar
né pfedsevzetí, protože t en, kdo nás 
uhrane jako stavíte!, bude Beethoven 
a ne Czerny, a j ako m elodik spíš Ja
náček než Bellini. Zas se budou p fiští 
m ladí d ostávat do jejich pastí a pak 
už bude záležet jen na jednom, na 
jej ich talentu, zda to bude jen past. 

IVAN HRUŠOVSKÝ 

Otázky ankety sú nesporne zaujímavé 
a sondujú priamo do problematiky 
vzťahov dnešného človeka k tomuto 
veľkému zjavu h udobnej minulosti. 
Napr iek rôznorodej k valite otázok a 
ich slabšiemu spoločnému menovate
ľcvi sa domnievam, že dokážu podnie
tiť našich hudobníkov k interesantným 
i neformálnym výrokom. 

l. Nevyslovujem to kvôli výročiu, 
ale z prostej skutočnosti: Beethoven 
bol mojím prvým skladateľským ido
lom. Fascinoval ma už v detstve, keď 
som na hudbu reagoval len svojou 
prvou signálnou sústavou a, pochopi
teľne, neved el som si vysvetliť dôvody 
svojho s ilného citového vzrušenia. 
Trochu neskôr som Beethovena začí
nal poznávať viac racionálne i prak
ticky, čo vyvažovala moje prvotné 
vzruchy, a le nikdy ich nezotrelo -
skôr naopak. "Týral" som Beethovena 
pri klavíri, prehrával som s i postupne 
jeho sonáty, klavírne koncerty (tie 
ma najm ä pútali) a štvorručne s pria
teľom všetky symfónie; stopoval som 
Beethovenovu hudbu v rádiu a bolo 
pre mňa vždy veľkým zážitkom počú
vať niektorú z jeho symfónií. Budoval 
som si romantický, heroický obr az tej
to osobnosti - samozrejme pod vply-
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vom literatúry a na druhej strane pod 
vplyvom otca, k torý bol obdivovate
ľom Beethovenovej h udby. Dnes nepo
chybujem, že Beethoven hral rozho
dujúcu úlohu pri formovaní môjho 
vzťahu k hudbe, ktorú som si napokon 
zvolil za svoje povolanie. 

Beethovenova hudba si ma pripútala 
tým, že ovládla dokonale moje emócie , 
vnikla do najskrytejších miest môjho 
duševného súkromia, kde dokázala vy
svetliť všetko, čo som si u ž sám neve
del objasniť. Beethoven sa stal pre 
mňa vítaným votrelcom, ktorého som 
už nikdy nemohol vyhnať, aj keď som 
už začínal poznávať a obdivovať aj 
iných skladateľov. Predovšetkým Bee
thoven formoval moju estetickú po
tenciu, umelecké videnie života i oso
bitnú rezonanciu pri vnímaní hudby. 
Zistil som s úžasom, že jedine v jeho 
hudbe sú etické imperatívy dokonale 
spojené s estetickými hodnotami; este
tično tohto skladateľa ťažko vysvetlíš 
bez pochopenia a akceptovania jeho 
etického ideálu, ktorý j e nekompro
misný. Podľahol som jeho kultu živo
ta, siahajúceho od m etafyzických 
hlbok až po naivnú radosť, vyjadrenú 
programovou deskripciou. Beethove
nova hudba je čistá, prirodzená, prie
zračná i v tragike; j e doslova znejú
cou pravdou a spravodlivosťou - chce 
byť spravodlivá ku každému, kto j u 
spravodlivo pochopí ako posolstvo 
prostého človeka, trpiacej i radujúcej 
sa bytosti, každému z nás. V tom je 
práve úchvatný moment človečenstva 
tohto skladateľa. Aj bez neskoršieho 
balastu romantickej parafrázy Beetho
vena možno zreteľne postrehnúť jeho 
heroické gesto, odvážny nápor do ne
známej budúcnosti hudby, umenia, 
spoločnosti, ľudskej c ti a pravdy. To 
som na Beethovenovi obdivoval naj
viac: jeho kolumbovskú cestu k ne
známym brehom cez zákerné more. 
Nebol to avantgardný avanturizmus z 
m ódy, ani cnosť z núdze, ale prirodze
ný pud človeka, ktorý musel zmate
rializovať svoj nesmierny talent tak 
prirodzenou cestou, akou je napr. 
prosté slovné vyjadrenie myšlienky, 
ktorá však dokáže inšpirovať k. činu i 
k vedomiu ďalekosiahlych dôsledkov 
tohto činu. 

Hoci v mojom vývoji neskôr pribú
dali a j iní obľúbenci a tzv. vzory (napr. 

Bach, Händel, Chopin, Berlioz, Dvorák, 
Brahms, Mahler, Debussy, Honegger, 
Stravinskij, Webern a iní) , u Beetho
vena som sa učil racionalite kompozí
cie od celk u až k d etailom. Obdivoval 
som železnú logiku architektúry jeho 
diel a poznanú úspornosť v práci s 
materiálom, jeho vysoký stupeň se
lektívnosti snažil som sa prenášať do 
vlastnej tvorby. Nešlo tu prirodzene 
o imitáciu štýlu, alebo o podľahnutie 
estetickej realite tohto tvorcu. Myslím 
si však, že raison ď etr e Beethoveno
vej hudby, ktoré je schopné večnej 
aktualizácie a r enesanc ie, sú pr áve 
spomínané v lastnosti, ktoré možno 
stále stelesňovať bez ohľadu na vývo
jovú krivku s lohov hudobného u menia. 

2. Myslím si, že Beethovenova tvor
ba je obdivuhodná práve svojou výra
zovou zomknutosťou a jednotou všet
kých štýlotvorných zložiek. Je to však 
jav, charakteristický nielen pre Bee
thovena, ale pr e veľkú väčšinu vedú
cich sk ladateľských osobností hudob
nej minulosti; a j jednotlivé slohové 
obdobia napr. baroka, klasicizmu vy
značovali sa oproti dnešk u silnou cen
tripetilnosťou a vnútornou konzisten
ciou. Beethoven bol revolučným naru
šiteľom tohto stavu; ako prvá silná 
individualita v modernom slova zmysle 
núiadal si ustrnulú harmonickú rov
nováhu hudby, ale ani reality, ktorá 
ho obkl:)povala. Budoval svoj zomknu
tý, jednoliaty štýl z noriem obdobia, 
.v ktorom vyrástol, ale ich aj prerás
tol. Za revol učné zásahy do jestvujú
cich umeleckých noriem svojej epochy 
splatil však maličkú daň, ktorá akoby 
bola súde::1i každému syntet ikovi a 
ncvátor ovi súčasne. Jeho emócie, idey 
a sk l :idateľská technika boli prisilné 
a pridckonalé, aby nerozkolísali nielen 
š týlovcsť epochy, ale t akto nepoznačili 
menšou rozpornosťou i jeho vlas tné 
dielo. Prirodzene, že t ieto ústupky 
kvalite sú u Beethovena nepatrné a 
t ie známe skladby, které mám na mys
li, stoj a v kontexte jeho tvorby cel
kern ~· úzadí. Veľká väčšina jeho skla
dieb stojí na špičke vývoja a urču;e 
interesantným spôsobom osudy h udby 
v cekm XIX. storočí. Preto Beetho
venov štýl je maximálne poznateľný 
a jednoznačný vďaka jeho jednolia
tosti - a to aj u jeho druhoradých 
skladieb. Známy je Beethovenov va-

riantný, a le krajne namáhavý spôsob 
tvorenia, pri ktorom trpezlivým obru
sovaním materiálu dosiahol najlepší 
variant. Toto brúsenie drahokamov mi 
pri pom ína v reláciách hudby tohto 
storočia Stravinského, ale i Weberna, 
ktorí sa snažili prekonať pleonazmus 
a mnohovravnosť romantiky, ale aj lá 
kanie neobmedzenými možnosťami u
voľneného materiálu kasárenskou se
badisciplínou a vedome akcentovali 
premyslenú selektivitu. 

3. Samozrejme môže, ale predstavu
jem si, že vývoj beethovenského bá
dania nezávisí veľmi od rôznych kon
ferencií a festivalov a pôjde svojou 
každodennou prirodzenou cestou. Mám 
na mysli predovšetkým hudobnohisto
rické bádanie o Beethovenovom živote 
a tvorbe, kde je ešte dosť neznámych, 
o tvorených problémov. Mnohé z nich 
stále pútajú istou tajomnosťou. Nás 
mus í p r edovšetkým zaujímať toľkokrát 
t=retriasaný vzťah Beethovena ku Slo~ 
vensku (určenie jeho pobytu v DolneJ 
Krupej či Piešťanoch, jeho List ne
smrteľnej milenke atď.). Snaha o rie
šenie te~to problematiky však niekedy 
u nás presahuje vedecky únosnú mie
ru, keď sa niektorými výrokmi inter
pretuje Beethovenova prítomnosť v 
našej kraj ine ako niečo isté, defini
tívne. V skutočnosti sú to všetko len 
d ohady, pretože okrem jediného ove
r eného Beethovenovho pobytu v Bra
t is lave nenašli sa dosiaľ žiadne priame 
doklady o ďalších miestach. Zd ôraz
ňujem, že bol by som veľmi rád, k eby 
sa tak raz stalo a m y - aj bez ohľadu 
m 200. výročie - mohli by sme tak 
významným spôsobom prispieť k c:
losvetcvému bádaniu a poznávamu 
Beethovena. Takto sa však trochu obá
vám, aby sme si nespravili hanbu, ke
ty raz bol výsledok opačný., než aký 
si želáme ... 

Veľmi dôležité je aj poznávanie a 
rrijímanie Bethovenovej hudby s tále 
šir šou societou. živá, znejúca hudba 
tohto majstra mala by sa stať neod
mysliteľnou súčasťou k ultúrnosti kaž
dého, kto j e schopný a ochotný akcep
tovať j u ako nepostrádateľnú v živote 
moderného č loveka. A tu sa práve 
nClka veľká príležitosť využiť výročie 
a opäť intenzívnym spôsobom priblížiť 
Beethovena dnešným ľuďom. 
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4. Nemám rád otázky tohto druhu, . 
pretože tu ide o nereálnu snahu abso
lutizovať istý objekt, istú kvalitu bez 
ohľadu na ich špecifiká v danom his
torickom období. Medze relativity ne
možno prekročiť. Je to trochu analo
gické otázke, aký by bol Beethoven, 
keby sa narodil napr. medzi černoch
mi, či by sa stal tým, čím sa stal vo 
svojom kontexte atď. Neviem si pred
staviť typ a formát beethovenovského 
skladateľa v XX. storočí práve tak, 
ako si neviem predstaviť napr. We
berna, Bouleza alebo Stockhausena 
umiestených do rozhrania XVII. a XIX. 
storočia. Je síce pravda, že sa obja
vujú isté spoločné črty veľkosti či 
nadpriemernosti u dominantných po
stáv umenia v tom-ktorom období, ale 
ich lokalizovanie, ich historická danosť 
a jedinečnosť budú rozhodujúce. XX. 
storočie dáva podmienky pre vznik 
skladateľov opäť iného, špecifického 
formátu, a tých nemožno mechanicky 
prirovnávať s osobnosťami minulosti. 

5. Tieto slávne slová dalf si do vien
ka rôzne spoločenské sústavy od fran
cúzskej revolúcie až po dnešok. No 
ich sprofanovanie bolo tým silnejšie, 
čím väčší bol časový odstup života 
tej-ktore j spoločnosti od okamihu, keď 
za tieto ideály bojovala, konštituovala 
ich a snažila sa ich uviesť do praxe. 
Beethoven nesporne silne preciťoval 
tep revolúcie, v tom bol synom svojej 
doby, ktorá zrodila idey demokracie 
a humanity. Dôkazom toho je ich apo
teóza v IX. symfónii a aj - keď si 
odmyslíme vonkajšiu religióznu formu 
- v Slávnostnej omši. No nie je za
tiaľ táto summa humanizmu len ne
reálnou víziou? Beethoven si to možno 
tiež uvedomoval, a práve preto vyznie
va jeho zhudobnenie Schillerovej údy 
na radosť trochu ireálne, nadnesene. 
Je t0 hudba tvorená vo vytržení, v 
dôsledkoch presahujúca nasledujúce 
epochy - a my si 150 rokov od jej 
zrodu uvedomujeme, že nielen jej re
zonancia, ale aj jej uskutočňovanie v 
živote ľudskej spoločnosti leží stále 
v ďalekej budúcnosti. Akoby nám ne
zostávalo nič iné než konštatovať, že 
umenie, tak silne predchnuté etickými 
ideálmi, akým Beethovenova hudba 
nesporne je, zatiaľ stále prehráva svoj 
boj so zlom a molochom spoločenského 
mechanizmu. Nie je to však akosi úde-
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lom umenia vôbec, ktorého krehká 
podstata sa tak často rozbíja o hrany 
ľudskej ľahostajnosti či krutosti? 

Myslím si, že Beethovenova hudobné 
stelesnenie tých troch slov, ktoré ste 
vytýčili v otázke, nie je zamerané ex
tenzívne, navonok, ale že toto posol
stvo sa obracia k jednotlivcovi, r esp. 
k radu indivíduí, v ktorých rezonuje 
súhlasným zážitkom, smerujúcim k či
nu. Podstata Beethovenových výpovedí 
- i v zmysle rovnosti, bratstva, slo
body - je viac subjektívna, spiritu
álna; Beethoven hľadá spriaznené du
še, ktoré by cez jeho hudbu chápali 
jeho zápas a súčasne s vrcholným 
estetickým pôžitkom našli by aj etické 
jadro tejto hudby. Zmyslom Beetho
venovho umenia je boj o jednotlivého 
človeka, nie o mechanický súčet rôz
nych jednotlivcov, ktorý dáva amorf
nú masu ľudí. Prestaňme sa už raz 
hrať s veľmi klzkým pojmom realizmu 
a neindikujme ho násilne do hudby a 
najmä do tak zložitých osobností, akou 
bol nesporne Beethoven. Mohol by mi 
niekto jednoznačne vysvetliť, v čom 
spočíva "realizmus" v Beethovenovej 
hudbe? Nepodceňujme síce · extenzív
ne poslanie umenia tohto skladateľa, 
jeho dôležitý i dosť ďalekosiahly dosah 
na spoločenskú a sociálnu sféru, ale 
ani ho nepreceňujme. Nenahovárajme 
si stále, že umenie nášho storočia má 
"krajne subjektívny, výlučný alebo 
protispoločenský ráz; ak ho porovná
me s "realistickým, zrozumiteľným" 
umením minulosti, myslím si, že po
dobným spôsobom mohla pôsobiť Bee
thovenova hudba za jeho čias, ak sa 
porovnávala s tvorbou skladateľov, 
ktorí žili 100-150 rokov predtým. 
Každé veľké umenie j e svojím spôso
bom subjektívne, introvertné. 

Schopnosť aktualizácie pojmov rov
nosti, bratstva a slobody, ktoré tak 
jednoznačným spôsobom vyniesla na 
výslnie umenia Beethovenova hudba, 
je dnes rôznorodé. Vo sfére hudby a 
umenia vôbec môže pôsobiť stále, 
trasformovaná bohatými a najrozma
nitejším! prostriedkami, aké má dnes 
hudba k dispozícii. Vzhľadom na jej 
aktivizáciu v spoločenskej sfére som 
skeptický. Je to skôr živorenie, než 
život ideí. Ľudia, ktorým je posvätná 
vec cti, pravdy a spravodlivost i a kto-

rí sa ešte nezriekli humanitných ide
álov (viď tie tri slová), môžu mať 
dosť trpké skúsenosti spred dvoch, 
piatich, desiatich, dvadsiatich, tridsia
tich, toľkých a x- rokov. Veľkou vý
hodou hudby je, že dokáže potešiť, 
povzbudiť a aj dať zabudnúť. Hudba je 
útechou aj útočiskom pre tých, ktorí 
veria (možno naivne - kto vie?) jej 
spravodlivému a ušľachtilému posla
niu. A Beethovenova hudba s tými 
troma piliermi tým viac. 

JAN KLUSÁK 

l. Nemyslím. Muj obdiv k Beetho
venovi, požitek a poučení z neho jsou 
nejspíš rozumná, jako u Weberna; 
nemám k nemu tedy vztah tak mno
hostranný a dukladný jako ke Stra
vinskému, Mozartovi, Bergovi nebo 
Honeggerovi. 

2. Téhle otázce moc nerozumím. 
Beethovenuv slohový vývoj mi pripadá 
organický, jako vývoj každého, komu 
jde o neco opravdového. 

3. Možná že anq, teď je prece doba 
velkých zmen v evropské kulturní epo
še započaté kresťanstvím; čeká-li tu
to epochu ješte nejaká budoucnost, 
bude jiste znovu merit a vážit své 
hodnoty novými merítky. 

4. Prestože se mluví o krizi osob
nosti v naší dobe, myslím si, že pokud 
jde o f o r m á t, neprekáží naše sto
letí vzniku velké osobnosti; dukazem 
jsou prmejmens1m Stravinskij a 
Schänberg, ti jsou tak velcí jako 
Beethoven. Nebál bych se ani budouc
nosti, on už se vždycky nekdo najde. 
Pokud ovšem budou vubec · v Evrope 
podmínky pro nejakou kulturu. 

Jinak j e tomu, pokud jde o osob
nost Beethovenova ty p u : tento typ 
autora-individualisty, vyjadrujícího 
predevším sebe, poutajícího dílo se 
sebou a sebe s dílem, vymírá; poslední 
takový beethovenovský velikán byl asi 
Schänberg . 

5. To snad je, jako je aktuálni všech
no ideálni, co nelze nikdy uskutečnit 
doopravdy a co je tedy práve proto 
stále pred námi jako úkol. 

JAN KAPR 

l. Beethoven mel nepochybne velký 
vliv na muj umelecký vývoj. Zda nej
vetší vubec, nemohu presne posoudit, 
pretože v ruzných vývojových obdo
bích se múj hlavní skladatelský zájem 
soustreďoval často na odlišné problé
my, ne vždy odvoditelné z charakte
ristiky Beethovena hudebního myšlení. 
Vždy však mi bude jeho hudba vzo
rem invenční výraznosti a suverenity 
(to spojuji i se stavebnou velkor y
sostí ) . 

2. Domnívám se, že Beethovenovo 
dílo je po této stránce v podstate jed
nolité. Tím samozrejme nechci prehlí
žet znakové odlišnosti pri srovnání 
ruzných etap jeho tvorby. Považuj i je 
však za prirozené dusledky Beethove
nova osobního vývoje, který vcelku 
odpovídá typu skladatele - myslitele. 

3. Není vyloučeno, že taková aktu
álni soustfedenost na Beethovenova 
dílo pi'inese určité nové aspekty : ne
které legendy, možná, poblednou (a 
s nimi treba i leckter é ukvapené sou
dy z poslední doby) a zato mohou 
vstoupit do obecného povedomí nekte
ré zajímavé souvislosti Beethoveno
vých hudebních tvaru s dnešní hud
bou. 

4. Na tuto otázku nedovedou odpo
vedet, predevším asi proto, že pred
stava "Beethovenova formátu" je prí
liš vázána nejen všeobecnou znalostí 
jeho celého díla, ale i znaky jeho doby. 
Myslím, že takový prehled o "své" 
dobe nemáme. 

5. Jsem pfesvedčen, že taková myš
lenka je nadčasová, prestože práve 
myšlenky mohou být dnes vystavová-
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ny nebezpečí frázovitosti a demago
gického, zplošťujícího výkladu. Jestli
že otázka nemá na mysli napodobová
ní téže formulace a týchž výrazových 
prostfedku, jakých logicky použil 
Beethoven, pak verím, že vlastne je
dine umení muže podobným idejím 
vrátit jejich obsahovou ryzost a sílu. 

PETER KOLMAN 

l . Sotva. 
2. Neviem. 
3. Azda. 
4. Prečo nie? 
5. Aktuálna: áno! - realizovateľná: 

nie! 

l. Zanechalo Vaše prvé stretnutie s dielom L. v. Beethovena pocit veľkosti 
a dokonalosti? 

2. Sú pre Vás štýlové odlišnosti Mozarta a Beethovena (dvoch predstaviteľov 
vrcholného klasicizmu) tvrdým orieškom v naštudovaní a interpretácii? 

3. Cítite zvláštnu zodpovednosť pri interpretácii hociktorej Beethovenovej 
skladby? 

4. Pri interpretácii dávate prednosť pridržania sa textu alebo sa r iadite pre
važne intuíciou? 

5. Je v súčasnej dobe ešte stále aktuálna Beethovenom zhudobnená apoteózna 
myšlienka .. rovnosť, bratstvo, sloboda"? 

LADISL AV SLO VÁ K 

l. Ano. 
2. Ano, veľmi tvrdým. 
3. Ano. 
1. Partitúra + intuícia. 
5. Viac ako inokedy. 
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l. Aký je Váš vzťah k Beethovenovej hudbe? Ako pociťujete vôbec vplyv· hudby 
vo sfére umenia, v ktorej pracujete? 

2. Myslíte si, že Beethovenova hudba dokáže dodnes vyjadriť citový a myš
lienkový svet moderného človeka? 

IGOR HRUŠOVSKÝ 

K vašej výzve sa mozem vyjadriť 
ako človek odborne angažovaný v ob
lasti filozofie a len príležitostne sa 
zacterajúci aj širšími otázkami kul
túry. 

Popri s voj ich profesionálnych zá
ujmoch mám pomerne veľmi intímny 
vzťah predovšetkým k hudbe. V po
sledných rokoch venoval som v nie
koľkých štúdiách a glosách istú po
zornosť aj umenovednej (i muzikolo
gickej ) problematike. Boli to zväčša 
interdisciplinárne otázky, ktoré som 
sa pokúsil riešiť, konkrétne najmä 
styčné alebo hraničné problémy ume
novedy a filozofie. Po dlhé roky pre
\ ládali u nás v umenovede a estet ike 
tendencie gnozeologického osnovania 
umeleckých fenoménov. Vlastne sa aj 
patrilo, aby som sa k týmto otázkam 
vy jadr il už ako filozof. Ozval som sa 
aj na stránkach Slovenskej hud by . 
Domnievam sa, že redakcia SH ma 
predovšetkým z týchto dôvodov vy
zvala zúčastniť sa v tejto ankete. Som 
za to veľmi povďačný, pretože Beetho
ven moje mentálne i charakterové 
formova nie ovp lyvňoval skutočne veľ
mi podstatne, a to už od študentských 
čias. 

Prístup k dielu Beethovena som si 
pomerne sústavne tríbil v rokoch mla
dosti percipovaním takých interpr e
tov, ako boli B. Walter, W. Furtwäng
ler, F. Lamond, Kolisch-Qaurtett a. i. 
V klavírnom výťahu - okrem vlast
ných klavírnych skladieb - mám tak
mer všetky jeho diela a vybudoval 
som s i tiež bezmála kompletnú beetho
venovskú d iskotéku, niektoré kompo
zície i vo viacerých nahrávkach. Sle
doval som ich zároveň v dobovom za
členení i z hľadiska dejinného kontex-

\ 

tu, t. j. z hľadiska ich perspektívneho 
významu a vplyvu na 19. a 20. storo
čie . 

Pokiaľ ide o širokú publicitu Bee
thovenovej tvorby a najmä o časté 
predvádzanie niektorých jeho v sú
časnosti najobľúbenejších, ale nie vždy 
špičkových skladieb, najčastejšie sa 
vyzdvihuje ich povznášajúci vplyv, ich 
estetické pôsobenie, niekedy aj ich 
magické čaro. Tiež som sa mu oddá
val, v mladých rokoch nie bez prispe
nia a vplyvu literárnych komentárov, 
romantizujúcich výkladov a niekedy 
aj legiend. Dnes už azda hlbšie chá
pem štrukturálne a hybné súvislosti, 
väzby a rozpory špecificky hudobných 
stránok jeho diela. 

Nedávno, aj na stránkach Slovenskej 
hudby, som sa snažil zdôvodniť, že 
sám duchovný obsah evokovaný hu
dobným dielom je diskurzívne nepo
stihnuteľný a že sa dá iba metaforic
ky naznačiť. Hudobná tvorba môže byť 
a spravidla aj býva podnecovaná roz
[:Ornými stránkami reality a epochál
r:ymi dejinnými udalosťami, no pre
dovšetkým záleží na špecifickom cha
raktere a mohutnosti tvorivej imagi
nácie skladateľa samého. 

Ako je všeobecne známe, celkový 
mentálny a morálny vývin Beethovena 
t:ol determinovaný veľkými podnetmi 
revolučných čias, v ktorých žil, lenže 
to nie je priamo úmerné hodnote jeho 
hudby, ani to nie j e podstatne urču
júcim momentom jeho prejavu. V tej 
to súvislosti vonkoncom nesúhlasím 
s mienkou Ernsta Fischera, ktorý vy
s lovil príkru disjunkciu: buď sociolo
gická, alebo nástrojová podmienenos ť 
Beethovenovho diela. Pateticky kladie 
otázku, či pre jeho hudbu jestvujú iba 
nástroje ako napríklad klavír, či preň
ho neexistujú nijaké revolúcie. Fische
rovi proste unikla základná otázka 
pcdstaty umeleckého fenoménu, ktorý 
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nie je nijakým mechanickým odrazom 
sociálnej reality alebo nástroja. Ume
lecký fenomén predovšetkým nie je 
derivátom iných realít, ale je svoj
bytnou a svojzákonnou hodnotou a re
alitou sui generis, ktorá práve pre tú
to vlastnosť aj najefektívnejšie plní 
svoju ontotvornú a spoločensko-kul
túrnu funkciu a poslanie. Každé veľké 
dielo a Beethovenovo dielo par excel
lence spoluutvára duchovný priestor 
a atmosféru aj budúcich čias pro
stredníctvom jemu vlastných komu
nikačných prostriedkov. 

Spoločensko-kultúrne rozpory bý
vajú dôležitým prameňom inšpirácie. 
Vo vzácnych prípadoch býva tvorba 
inšpirovaná a stimulovaná už vtedy, 
keď tieto rozpory sú ešte iba latentné 
a v zárodku, no veľký tvorca, ktorý 
sa vyznačuje mimoriadnou a citlivou 
imagináciou, ich zachycuje a postihuje 
skôr ako hocikto iný. Takto veľká 
tvorivá osobnosť anticipuje a spolu
utvára duchovnú klímu a tendencie 
niekedy aj veľmi vzdialených histo
rických epoch. V tomto zmysle aj 
Beethovenovo dielo nie je len produk
tom alebo .,odrazom" dobovej atmos
féry, ale aj usmerňovateľom a spolu
tvorcom budúcnosti. 

Prečo začleňujeme Beethovenovo 
dielo do kategórie .,večných" pokladov 
ľudskej kultúry ako napríklad Sofo
klovo alebo Michelangelovo? Pretože 
jeho bohatosť a význam sa zďaleka 
nevyčerpáva hodnotením z hľadiska 
noriem a percepčných schopností prí
značných iba pre danú historickú epo
chu. Skutočne veľké hodnoty majú 
potenciu prezentovať sa každej gene
r ácii vždy aj v novom, mutabilnom a 
variabilnom význame. Ich životnosť 
nezávisí iba od dobovej hodnotiacej 
miery a duchovného postoja. 

Sám sa na základe vlastných skúse
ností domnievam, že relatívne večné 
sú aj viaceré Beethovenove diela na
t eraz nedostatočne popularízované, 
pretože ich multidimenzionalitu zďa
leka nepostihujú dobové percepčné 
prístupy. Relatívne večné sú tie jeho 
diela, ktoré sú určované čo najplnšie 
jeho jedinečnou a .,nadčasovou" (t. j. 
inšpirovanou nielen bezprostredne prí
tomnou dobou) intuíciou a fantáziou, 
umocnenou hlbokými tvorivými skú-
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senosťami: podľa mojej osobnej mien
ky - okrem 4. a 8. symfónie a klavír
neho koncertu G dur - najmä jeho 
posledné kvartetá (aj Veľká fúga), 
ale aj všetky tri Razumovského kvar
tetá, potom jeho posledné klavírne 
sonáty a variácie (na Diabelliho tému) . 

S VÄTOPLUK ŠTÚR 

l. Beethoven - jedinečný a neza
budnuteľný maják v tmách našich 
mladistvých zápasov a trýzní v prvej 
svetovej vojne; a tým mi zostal po 
celý život tohto dramatického storo
čia. A j eho vplyv je nielen vo sfére 
umenia, ale aj filozofie: je organickým 
doplnkom Herderovej a Kantovej filo
zofie dejín, tej veľkej humanitnej kla
sickej epochy, .,ktorá sa hneď. tak 
nevráti" (Goethe) . J ej zmysel: .,Objí
mam vás, milióny .. . ". 

2. Možnosti sonátovej formy. ktorú 
priviedol k vrcholnej dokonalosti, sa 
formálne, myslím, vyčerpali. Ale jeho 
rozpätie od živelnej radosti cez vzne
šenú heroickosť až po tragický, osu
dový pocit života, vždy však s koneč
ným prometeovským oslobodzujúcim 
úsilím, j e práve pre dnešného niveli
zovaného človeka citovo i myšlienkovo 
stále nepostrádateľné. 

RUDOLF FILA 

l. a) Beethovenovu hudbu nemožno 
na ceste k muzikalite obísť, možno ju 
azda prejsť, či už osobnou evolúciou, 
alebo dialektikou hodnotových sporov. 
Stáva sa tak všetkým umelcom, aj tým 

naJvacsim. Je preto ťažké zbaviť sa 
dobového a osobného (vedomého i 
spontánneho) cielenia k triedeniu. No 
otázky znejú osobne, preto osobná 
odpoveď bez najmenších nárokov na 
objektívnosť. Na stupnici vzťah - lás
ka t lak náruživostí deformuje. Preto 
súbežne s osobným dozrievaním bolo 
mi možné chápať skôr nepárne Bee
thovenove symfónie ako párne a .,veľ
ké'' skladby pred komornými, ktorých 
hermetíčnosť zodpovedá ustálenosti v 
osobnom vývoji. Myslím, že sa už ni
kdy ich kúzla nezbavim. 

b) úsilia o .,Gesamtkunstwerk" ma 
vždy odpudzovali. Cítil som v nich 
trápny kvantitatívny voluntarizmus a 
švíky medzí médiami mala obyčajne 
zastrieť .,monumentálna" samoľúbosť 
a nabubrelosť, ktoré sa zvyčajne vy
pomstili . tragikomickým paradoxom: 
prípočítavaním zúčastnené médiá ne
zosilneli, ale utrpeli vo svojich naj 
citlivejších zložkách. Preto sa mi hud
ba nikdy nenúka ako únik alebo prí
davok k môjmu médiu, nie je pre mňa 
iba sférou a nemôžem teda pripúšťal: 
žiadny jej vplyv, keďže je imanen-

cíou. Bojím sa, aby moja výpoveď ne
bola chápaná ako sofistika, alebo vy
ťahovanie sa .,odbornou znalosťou" 
hudby. Skôr by s om sa priznal k hrie
chu akéhosi panlyrizmu, v ktorom by 
žili vedľa' seba a prelínali sa: poézia, 
hudba, maľba. . . A nech sa prípadne 
volá aj život. 

2. Odpoveď na prvú otázku môže sa 
prekryť s druhou do tej miery, ako 
stojíme bytostne v súčasnosti. Zdrá
ham sa vysloviť pojem metafyzika 
hudby, hoci mnohé z predošlého od
seku k nej smerovalo. A je to asi 
predsa len ona, ktorá nám nedovolí 
odmietnuť Beethovenove kvartetá v 
mene Novej hudby a tak ako v prípa
de Michelangela nedeptá nás jeho ti
tanstvo, ale schopnosť zapôsobiť v 
najcitlivejších bodoch našej existen
cie. Paralela s Michelangelom nebude 
umelá, ak si uvedomíme osud výkladu 
oboch velikánov: akceptovanie mohut
ného pátosu azda ani nemohlo pripus
tiť tomášovské ohmatánie ich rán. A 
romantická monumentalizácia bolesti 
ešte rozširovala odstup. 

UPOZORNENIE ČITATEľOM 

Upozorňujeme ct. čitateľov, že číslo 9-10 roč. 69 výjde dodatočne - akonáhle 
ho bude schopná tlačiareň v Trenčíne vyexpedovať. Redakcia 
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NAĎA HRČKOVÁ 

PAMIATKE 
mysliteľa, vedca, človeka ... 

T. W. ADORNO 

Bola to sopka, v ktorej útrobách nebezpečne vrel kritický duch. Nedo
bytná a nemilosrdná, neúprosná voči tomu, kto sa odvážil neprijať jej 
majestát. Príliš pravdivá, aby pri pohľade na jej drvivú silu bolo možné 
snívať o kvitnúcich záhradách. Zrazu vulkán pominul. A prichádzajú 
mnohí, aby sa kutrali vo zvyškoch vyhasnutej lávy a rozmelňovali t o, 
čo malo žiarivú• a živelnú silu: zo zvedavosti, z piet y voči mŕtvym 
majestátom, z t ej podivnej potreby písať na ne svoje nápisy. Podaktorí 
aj z neukojenej zlosti, že sa neodvážili už skôr. Skloňme sa radšej pri 
piete pred tým, koľko úrodnej pôdy zostalo dookola. Rozprestiera sa 
ako ostrov viery a nádeje v bohatstvo ľudského ducha, uprostred pustých 
lánov, ktoré človek nášho storočia disciplinovane vyprázdnil, aby na nich 
mohli štartovať mesačné lode a stáť od narodenia mŕtve, a predsa vše
mocné computery, alebo vládnuť odľudštené spoločenské mechanizmy. 
Nájde sa dosť odvážnych, čo na zanechanom ostrove náde je budú ďalej 
pestovať tulipány pre človeka, i dosť múdrych, čo dokážu obhájiť tento 
malý ľudský vrtoch a radosť pred dokonalým mechanizmom, ktorý ho 
chce ovládať, hoci je t iež iba jeho plodom? 

Tým väčšmi smútime nad náhlym odchodom jedného z nich - Teodora 
Weinsengrunda Adorna. Ak falošné - a akékoľvek - frázy neznášal, 
nebude .to fráza, keď povieme, že je t o práve jeho hlboko humánny odkaz, 
ktorý prevezmú t í hlavatí a nepoučiteľní, čo sú ochotní trpieť a lámať 
si hlavu problematizovaním podstat y dnešnej ľudskej existencie, čo im 
nesta :!í odmena iluzórnej bezproblémovosti a plochého optimizmu, ktorú 
im táto exis t encia sľubuje, ak sa s ňou s totožnia . Adorno bol mimoriadne 
nebezpečný pre tých, čo krútili jej mlyny. Nedržal sa dôs ledne r emesla 
dvorných bláznov, ktoré obvykle musia ovládať tí, čo si chcú vyslúžiť 
priazeň kráľov a ukojiť ich vlastnú ilúziu veľkorysosti a lojálnosti. Aj 
z týchto bláznovs t iev vylupoval ich krit ické jadro, každá jeho kri tika 
je spojená s celým jeho kultúrnopolit ickým aspektom, prerastá konkrét
ny predmet a smeruje ďalej .. . 

Vyšiel z univerzality Stredoeurópana·, ktorému centrom bola kultúra 
a umenie (preto ho tak iri tovala Schopenhauerova filozofia). S kultúrou 
bol spojený bytostne. Natoľko , že sa cez ňu odvážil robiť uzávery o stave 
a biede dnešného sveta. Obdaril ju svojou nesmiernou dôverou - a práve 
toľko dôvery venoval ľudskému duchu a m yšlienke, ktorý ju vytvoril. 
Mohol si t o dovoliť - ako málokto dnes - vďaka impozantnej š írke 
svojej všeobecnej erudovanosti a kult úrnosti, v ktorej bol typickým 
plodom veľkomeštiackeho osvietenstva a jedným z posledných polyhisto-
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rov na prelome do tohto storočia. Nehromad il v sebe sumu toho naj
lepšieho, čo tradícia vo vedomí inteligentných a vzdelaných ľudí zane
chala preto, aby zo svojho vnútra urobil trezor, k torého opatrovateľom 
by bol pre svoje potešenie. Nechajme veľké s lová o t om, že za svoju 
povinnosť považoval vyslovovať sa v mene poznania, v mene toho, že 
príliš veľa vedel a videl, než by mohol pokojne spať a neangažovať sa. 
Kritický duch tryska! z neho ako výraz životnej nevyhnutnosti a radosť 
z jeho uskutočňovania mu stála za riziko, ktor é na seba bral a ktoré 
na seba nezvykne brať vedec, iba umelec. Bolo to riziko nedokonalosti 
a neukončenosti svojich duchovných objavov, nebezpečenstvo omylu, 
nepopulárnosti, možno aj hnevu mocných. Kto by uňho pochyboval o tom, 
že s i uvedomoval vo svete dnešnej vedy hranice ľudských možností! 
Láska k nim bola však väčšia, nedovolila mu prijať mníšsku podriadenosť . 
faktu, potrebu "zostať stranou" v mene jeho dokonalej dešifrácie. Tlela 
v ňom potreba umelca, ktorej výsadou je objavovať už stokrát objavené 
v mene neopakovateľnej originality ľudského ducha. Ale budeme až príliš 
"objektívni", ak súčasne nenájdeme v jeho humánnom postoji aj určitý 
etický movens, pre ktorý nevzdal svoj boj za zlučovanie nezlučiteľného 
a použil svoju rozvetvenú osobnosť ako široké plátno, na ktorom sa 
premietajú rozpory dnešného sveta. 

Ako primárne cítiaci umelec statočne niesol bremeno svojho rozvetve
ného inte lektu, ktorý už v dvadsiatke strávil Kirkegaarda, Huserla, Lu
kácsa, Waltera Benjamina, neskôr Marxa, Hegla a Freuda a ktorý vedel 
rovnako veľa o objavoch scientisticky orientovanej vedy. Statočne : pre
tože tak ako voda s ohňom bojovali v ňom vedecké ašpirácie, snaha 
objektivizovať a racionalizovať s túžbou poddať sa poetickej sile svoje j 
argumentácie, svojho vlastného ja i s jeho vášňami a averziami, žiť svoju 
filozofiu uprostred životného víru. Nech už ho nazveme ako chceme, 
nech ho nemáme kam "zaškatuľkovať", nech je jeho pos toj hybridný aj 
s jeho pejoratívnym nádychom, aký majú mnohé "zaraďovania" Adorna 
jeho protivníkmi, nemožno sa ubrániť obdivu, že zotrval v tejto svojej 
samote a "neúplnosti". 

Ale čo ako nás pri čítaní Adornových prác strháva jeho vlastný pôžitok 
z myslenia, fascinujúci pr úd jeho kritiky, nevzdajme sa skladania kri
tických účtov z t ejto lektúry. Veď máme na dlani nie len rozkoš zo spon
tánnosti myslenia a umeleckej intuície, ale aj neprestajnú autokritiku, 
v ktorej sa tomuto nepodplatiteľnému intelektuálovi rozpory a paradoxy 
vlastného postoja vracali ako bumerang. Akoby zázrakom sa však aj 
tento bumerang premieňal v novú tvorivú kritickú aktivitu. Pretože 
Adorno ani na chvíľu nestráca! "schopnosť odkryť problémy tam, kde je 
vedomie falošne ist é samo sebou". 

Kľúčom k Adornovi sú nepochybne jeho spisy o umení, najmä o hudbe 
(zhrnuté v prácach Parva aesthetica, Moments musicaux, Filozofia novej 
hudby, Ese j o Wagnerovi, Disonancie, Prizmy, Verný korepetítor a ďal
ších). Cit livo používa intelekt, aby nerozlepta l svoje emocionálne r eakcie 
na umenie. Zázračne ovládal t úto harmóniu. Jeho všestrannosť a spätosť 
s celou kultúrou myslenia, i to, že zážitkove zvládol celé umenie , stimu
luje je_ho postoj k nemu. Nepotrebuje sa zaoberať základnými otázkami 
umenia, ale vychádza už z najposlednejších jeho výkonov a z ich dosahu 
na ľudskú bytosť. Napokon mu teda ide vždy o základné veci človeka. 
Je to analýza z pozície jednotlivca - spisovateľa, ktorá vychádza zo 
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spontánnej humánnej reflexie na pozorovan1 fakt ako c:_elistvý jav. 
Adornove spisy sú ekvivalentom faktu umema, samostatnym, do seba 
uzavretým javom s vlastnou zákonitosťou existencie. V jeho dielach 
o umení sa heglovská hmota "sebapoznaním mení v novú kvalitu" . Sú 
paralelou k umeniu, podobne, ako "umenie je ~armóniou, p~r~lel~.~~ 
k prírode" (Cézanne). Nepotrebuje kategorizovať, lebo kateg?ne ZlJU 
v ňom ako premenné veličiny, ktoré on s úžasnou pregnantnosťou vedel 
použiť ako meradlo hodnôt. Nečudo, že sa bráni proti všeobecnej plat 
nosti hocakých vyťažených kritérií, ktoré by mali slúžiť ako večné prav
dy a pravidlá umenia pre tých, čo sa nad ním pohor~ujú, . lebo sa z neho 
cítia vykázaní a potrebujú ukojiť vlastnú nedostatocnosť. Sot va kto by 
mu upieral schopnosť systematického skúmania javov umenia, lenže tát~ 
"manuálna" práca bola preňho jednak nud~á, jednak na ň_~ nebol_ an~ 
odkázaný pre veľkú spontánnu ujasnenosť, ktorá sa zrac1 v kazdeJ 
sentencii vyslovenej o umení. ("Nie je na kritike, aby vyprázdňovala 
kartotéky - v doslovnom, i prenesenom zmysle"). 

Umenie stojí pred ním obnažené, neprepašuje ani najjemnejšie a naj 
rafinovanejšie vmontované momenty gýču, šedivosti, obyčajnosti, bana
lity. Disciplínou vlastnej neukojiteľnosti, vnútornej náročnosti, k~or~ 
mohla prijať tak málo z "ponúkaného", stavia Adorno zrkadlo falosneJ 
ukojenosti človeka konzumnej spoločnosti a súčasne i všetkým snahám 
v umení i mimo neho predstierať spolupatričnosť (voči spoločnosti; pozn. 
aut.) na úkor vlastnej disciplíny umelca i umenia ... "K objektivite môže 
smerovať s lobodný poznávajúci subjekt svojím poznávan~m. . . Umelec 
sa má oddať tomu, čo on sám poznal ako vecne správne." Cím priepast
nejšie sú tieto prejavy v súčasnej západnej spoločnosti, tým priepast
nejšia je hlbka Adornových neúprosných a poeticky fascinujúcich, SJZa
ľujúcich polemík, ktoré sa nikdy neuchyľujú k znevažujúcemu. a povýse~ 
neckému frázizmu, abstraktným tvrdeniam, alebo opakovamu s trnuleJ 
proti tézy, ale v ktorých žiari jasnosť yoznania ako : xotickj motýľ v _!<on
frontácii s rachotiacou mašinériou r oznych svetonazorovych demonstrá
cií. Obraňovanie más pred snahou vnútiť im nenávisť voči tomu, čo im 
nie je dopriate milovať, ku ktorému sa dostal cez obranu slobody súčas
ného umenia, obviňovaného: že sa im svojou "ťažko chápateľnou" hodno
tou vzďaľuje, je priam dojímavým dokladom jeho dokonale dialektického 
my-slenia (v známom polemickom dokumente k rezolúcii Medzinárodného 
zjazdu skladateľov a kritikov r. 1948 v Prahe ). 

Najmä jeho sociologické rozbory, k~ ktor1m h.? nev~hn~~ne ~nšpi~ovala 
humánna reflexia jeho "umeleckého zurnahzmu , vymkaJU pnam Jasno
videckými postrehmi. Aj tu vyšiel od umenia a od človeka, a preto v po
·stavení základnej otázky mu ide o prioritu "poznania toho, ako sa spo
ločnosť objektivizuje v umeleckých dielach" pred skúmaním toho, "aké 
postavenie má umenie v spoločnost i a ako v ne j pôsobí". Do~niev.al s~; 
že toto druhé poňatie sociológie zvádza k vzájomnému "nahravamu s~ 
sociológie a súčasného sociálneho mechanizmu umenia. "Celá produkcia 
masovokomunikačných prostriedkov je už a priori empirickým me~ód~n; 
šitá na telo. Ich výsledky využívajú potom zase masovo-komumkacn~ 
prostriedky." J eho sociologické postrehy sú ~kôr umeleckými vízi~~~· 
Spomeňme napr. prenikavú kritiku odcudzema v Prológu I: telev1zn, 
tejto náhradky spoločenskej bezpro~tred.nosti, ,~okolo . ~toreJ sa t.ueo 
zhromažďujú rodinní príslušníci a pr1ateha, kton by s1 mak nemah co 
povedať", alebo znamenité dešifrovanie publika, ktoré už prestalo byť 
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samo sebou, lebo jeho postrehy sú falošné a chcenie nadiktované (Má 
obecenstvo svoj názor?). Sugestívnosť týcht o jeho postrehov pôsobí iste 
šokujúcejšie ako mnohý dokonalý štatistický výpočet. Nechcem však 
upadnúť do Adornovej vlast nej dilemy a porovnávať silu umeleckého 
úderu s objektivitou vedeckých faktov. Sám jej slabiny už zakúsil jeho 
úvod do hudobnej sociológie vo svetle k r itík sociológov, orientovaných 
"zdola" (viď napr. empiricky erudovanú kritiku jeho typológie z pera 
Vladimíra Karbusického a pod.). Aj spomínané "zneužívanie" sociológie 
je relatívne obmedzené •jeho skúsenosťami zo súčasnej západnej spoloč
nosti. Spomínam s i však na pokus o oponovanie Adornovmu pesimistic
kému pojednaniu o fetišizme a r egr esii sluchu z pera nebohého Antonína 
Sychru v časopise Hudební rozhledy pred niekoľkými rokmi. Utopizmus 
tejto oponentúry je zatiaľ evidentný a dáva za pravdu Adornovi. Tak, 
ako nepotierajú nevyriešené rozpory súčasQého sveta jeho mnohostranne 
kritizovaný pesimizmus a nerozhodnosť stať si pod niektorú z ideológia 
mi ponúkaných zástav, Adorno s i ani nenárokoval participovať na tejto 
veľkej hre, hoci len čo prekročil hranice "čistého umenia" , musel s t ým 
počítať. Jeho kritická potencia ho aj tak zavádzala často ďalej, než t o 
mal pôvodne v úmysle. Nemožno však povedať, že by bol uhýbal, či tak
tizoval. Ani vtedy, keď formuloval, ale súčasne aj spochybňoval myš
lienky revolučných študentov, ktor í ho spočiatku vt iahli do ich stredu, 
ale neskôr jeho protiargumenty neradi počúvali. Ani vtedy, keď nechcel 
prijať výčitky svojho nedôsledného marxistického postoja z inej strany, 
hoci jeho dialektickému mysleniu a metóde urobil vo svoj ich prácach 
nezaplatiteľnú reklamu. Ani vtedy, keď si musel nechať nadávať do 
meštiakov, hoci nebolo väčšieho odporcu meštiactva v prenesenom slova 
zmysle. Ani vtedy, keď z rôznych strán požadovaná a nesplnená túžba 
na návod k činu ironizovala jeho "luxus utrpenia" ako pózu, či schopen
hauerovský masochizmus. Držal sa dôsledne svojej "špecializácie" a jej 
vnútornej disciplíny : disciplíny vlastného poznania, sprostredkovaného 
cez umenie a kultúru. Jeho poslaním nebolo dávať návody na revolúciu, 
ale podnety k mysleniu a prežívaniu. Ak je poznanie potvrdením ľud
skosti človeka, bola t áto jeho snaha vyznaním v prospech slobody a po
tvrdenia človeka. Možno mu azda vyčítať vlastnú nedokonalosť? Veď ju 
nikomu nevnucoval. 

Na druhej strane je pravdou, že Adorno bol tým, čomu hovorievame 
autorita a že ňou nebol iba vďaka t omu, ako múdro, ale aj ostro 
písalo jeho pero. No odpor , ktorý sa · kedy-tedy zdvihol proti jeho "bo
jovému komplexu" najmä z radov tých, čo sa podieľali na ním odhaľova
ných deformáciách súčasnej západnej spoločnosti, je namieste skôr inde: 
v oblasti jeho hodnotenia súčasnej hudby, javu, ktorý sa ho dotýkal 
príliš bezprostredne. Nebol dokonca schopný udržať na uzde osobné 
vášne a intolerancie a nedokázal vždy to maximum, ktoré si ako kritik 
vytýčil - totiž "zmiznúť vo veci", sprostredkovať poznanie stotožnením 
sa s vnútornou logikou umel. diela. Jednoducho preto, že ju vždy nedo
kázal "vziať za svoju vlastnú" . Proti svojim zvyklostiam a hlbokým ko
reňom v t radícii vytýčil pre Novú hudbu maximalistické kritérium "ká
nonu neopakovateľného" . Bol ochotný prijať a oceniť len taký umelecký 
prejav, ktorý bol vo všetkých parametroch bytostne nový. Tradíciu chá
panú ako bežné väzivo skladby považuje v 20. storočí, v spoločnosti, 
ktorá je "otvorená" a smeruje k prekonaniu stereotypov všeobecného 
dorozumenia prostr edníct vom dobovej štýlovosti, za frašku. Ponechajme 
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stranou, že Adorno sa vo svojich názoroch na tradíciu zaplieta do osídiel 
vlastnej dialektiky a pripíšme mu k dobru, že Novej hudbe preukázal 
neoceniteľné služby, keď okamžite, trefne a vecne demaskoval rôzne 
pokusy - nie neznáme v doterajších dejinách umenia - zastaviť vývoj 
v mene všeličoho, čo nebolo ničím iným ako vlastnou neschopnosťou, 
alebo neochotou držať s týmto vývojom krok. Použil svoju tézu o neopa
kovateťnosti a zmobilizoval všetky svoje schopnosti dialektického mys
lenia - boli totiž potrebné na podopretie vlastnej osobnej averzie voči 
Stravinskému, z tvorby ktorého sa zoči-voči Adornovej koncepcii v jeho 
Filozofii novej hudby stala z väčšej časti poľná tráva. Súčasne boli de
monštráciou príslušnosti k Schčnbergovej škole, ktorá sa najradikál
nejšie odvrátila od tradície, príslušnosti, ktorá sa javí ako celkom výni
močné podriadenie sa Adornovej suverénnej autority autorite inej, rov
nako suverénnej, ale vo svojej výlučnosti ešte despotickejšej. Aj túto 
svoju bezvýhradnú oddanosť sa pokúsil objektivizovať: "Ak by ste chceli 
vedieť, prečo sa tak radikálne a extrémne identifikujem s vecou novej 
hudby, tak nie iba preto, lebo je akosi bytostnou súčasťou môjho žitia, 
teda preto, lebo ako hudobník primárne reagujem týmto smerom -
preto, lebo som Bergovým žiakom a celkom pochádzam z tohto sveta -
ale aj preto, lebo si myslím v zmysle filozofickej konštrukcie, že pre 
hudbu iná cesta vôbec nejestvuje". Ak sa vnucuje otázka, prečo Adorno 
riskoval až takúto "chybu krásy" a objektivisticky zdôvodňoval subjek
tívne náklonnosti a averzie na svojom výnimočnom písomníctve o hudbe, 
niet jednoznačného preto. Bol objektívnym kompozičným stúpencom 
tohto umeleckého smeru. Mala mu azda vnútená disciplína dodekafónie 
vyhíbiť koryto, ktorým by bol prinútil tiecť to množstvo prameňov, čo 
sa v bohatých kultúrno-vývojových súvislostiach v ňom prelínali a mu·
seli rozleptať kriticky každý nápad, ktorému skladateľ musí jedno_duch~ 
spontánne uveriť? Nepoznáme jeho kompozičné pokusy. Ale mozno st 
Adorna s jeho nadbytočnými informáciami a spôsobom, akým ich spra
cúva vo svojej literárnej činnosti predstaviť ako skladateľa? Alebo je 
ieho "straníckosť" iba ľudskou potrebou znásobiť svoju silu a vôľu spo
jením s ľud'mi rovnakých túžob? Vo svete, ktorý mu bol najbližší, v kto
rom to považoval za jedine možné? Alebo tam, kde sa cítil naj zrani teľ
nejší a najslabší? 

Hromadia sa otázniky. Ale to je dobre - veď Adorno ich sám starost
livo pestoval v bohatej živnej pôde svojho intelektuálneho skleníka a 
štedro ponúkal na rôznych tržištiach sveta: na kolbišti politiky, v oblasti 
vedy, umenia. Otázniky vážne a filozoficky majestátne, otázniky rafino
vané a úchvatných tvarov, priam vynachádzané v útrobách jeho literár
neho jazyka, i výsmešné karika túry otáznikov : otázniky všetkých tvárí, 
ktoré bojovali o jeho vlastné vnútro. Za úprimnosť, s akou ich zveroval, 
mu patrí vďaka tých, ktorí s i ho prečítajú, aby spoluprežívali s ním sv? j 
pocit vnútorného nepokoja a vychutnávali o.slobod~uj~~e chvíle poznama. 
Mocní tohto sveta však budú bez neho spat pokoJneJSie. 

Na začiatku som chcela opísať sopku, zachytiť jej unikajúce teplo. 
Opísať ju tak, ako mi sily stačia. Prichádza~ do, jej blízkosti c:z. t~ z~: 
nechané úrodné pole a tŕpnem nad zbytocnostou slov, ktore JeJ mc 
nepridajú ani neuberú. Ale s plnou hlavou myšlienok o sebe i o t om, čo 
by sa dalo zasiať ... 
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RICHARD R YBARIČ 

O problematike 
polyfónnej tradície 
na Slovensku 
v 15.-17. storočí 

I. 

Niet hádam zaujímavejšieho a príťažlivejšieho problému pre muziko
lóga rôznych špecializácií ako výskum otázok súvisiacich so vznikom 
a vývojom viachlasu. Polyfónia je totiž spojovacím mostom starého 
a nového sveta a kto sa chce naozaj pokúsiť o pochopenie ciest a peri
petií hudby posledných storočí, mal by vlastne začať ňou a pouvažovať 
o psychologickom, kultúrnohistorickom a sociologickom význame viac
hlasu. 

Prevda, takto nadhodený problém je príliš široký a komplexný; 
pre to v ú vode k vlastnej téme t ohto príspevku, ktorú môžeme aforis 
ticky formulovať ako poznámky k ot ázke v z ť ah u ma l é ho nár od a 
a v e ľ k e j k u l t ú r y, obmedzíme sa len na to, čo je pre porozumenie 
nasledovn ých úvah nevyhnutné a podľa súčasného stavu vedy podstatné . 

II. 

Vstupom polyfónie do dejín európske j hudby vzniká nielen štruktu
rálne a významove nová kvalita (nový typ hudobného myslenia, vertikál- . 
na dimenzia), ale i no v ý dr u h hudobn e j tr ad í ci e . Jedno
hlasný latinský bohoslužobný spev bol subjektívne i objektívne do tónov 
zaodetou modlitbou a ako taký existoval v anonymite a kolektivite . 
Autori tisícok introitov, graduálov, antifón, hymien a sekvencií sú zaha
lení v prítmi bezmennosti, repertoár gregoriánu je duchovným vlastníc
tvom cirkvi. Kolovali s íce o nich povesti a legendy, ich hodnota však nie 
je oveľa väčšia ako mýtu, že "vynálezcom" hudby je biblický T u b a l 
z rodu K a in o v ho, alebo P y th agora s. Tento - možno povedať 
"predhistorický" - stav trval až do 13. stor., keď sa začínajú objavovať 
komponisti a hudobné diela, ktoré sú - trebárs často veľmi namáhavo 
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- autorsky identifikovateľné. Kategória autora a individuálneho ume
leckého diela sa postupne stáva historickou realitou; polyfónna omša a 
moteto od 14. stor. nie sú (ako napr. jubilus alleluje) zhudobnenou 
modlitbou, ale umeleckým dielom v užšom slova zmysle. Sú stále kompo
nované "ad majorem Dei gloriam", nadobúdajú však výr a znej š i u 
e s t e t i c k ú f u n k c i u. Skrášľujú liturgiu, ale nenadsadíme, ak po
vieme, že práve polyfóniou sa pozvoľna konštituujú dejiny hudobného 
umenia, asi tak, ako umenie chápeme dnes. 

III. 

Vďaka postaveniu rímskej cirkvi v stredovekej spoločnosti sa chorál 
stal fenom.énom paneurópskym. Odhliadnuc od regionálnych modifikácií, 
jadro chorálu bolo od 10.-11. stor. zhruba totožné od Toleda, Aachenu, 
St. Gallenu, Montecassina až po Prahu, Ostrihom a Krakov. Z tohto 
oceánu jednohlasu sa postupne začali vynárať malé ostrovky polyfónie: 
Winchester, St. Martial, Paríž, Siena a pod., čo presne zodpovedalo di s
k u r zívne j štruktúre hudobného života, t. j . koncentrácie aktivity 
do relatívne samostatných centier a kultúrnych fókusov. Pôvodne to 
boli kláštory a kapitulné katedrály, neskôr ich úlohu prevzali mest á, 
resp. šľachtické rezidencie. Odtiaľto možno sledovať prejavy akoby la
tentnej s e k u l a r i z á c i e, lebo aj keď prevažne časť polyfónie sa 
produkuje pre chrámové chóry, namiesto klerických zborov a scholy 
cantorum nastupujú l a i c k é zbory zo študentov škôl stredného typu, 
do ktorých vnikajú i vyslovene svetskí hudobníci, ako napr. mestskí 
trubači, huslisti a pod. 

Ak sa ešte v 13. až 15. stor. hudobná mapa Európy rozpadá na spomí
nané centrá a akoby inaktívnu perifériu, o sto-dvesto rokov je už takáto 
rajonizácia iluzórna; i naďalej sa, pravda, dajú rozoznať veľké a expo
nované strediská a menšie a chudobnejšie mestečká, no od čias vy ná j 
d e n i a knih t1 a č e (Rh a u, Petr u c c i, Gard an o, At ta i g
n an t a i.) sa špičková produkcia polyfónie rozširuje neuveriteľne dy
namicky a neuveriteľne ďaleko. Orgána a conducty Notre Dame zaznie
vali mimo Paríža (v Anglicku a španielsku) iba sporadicky a náhodne, 
hudba J. O k e g hem a, J. d e s Pré s a, Or l and a L a s s a- o tvorbe 
G. G ab r i e ll ih o, H. S c h ti t z a a i. ani nehovoriac - preniká všade, 
kde sa dá registrovať citeľnejší prejav hudobného života a polychória 
podľa slov M i c h a e l a P r a e t o r i a sa udomácňuje aj v najmenších 
lokalitách s celkom malými hudobnými súbormi. G u t t en ber g o v 
vynález je dynamit, ktorý definitívne rozmetal múry duchovných bariér. 

IV. 

Vlastný vnútorný vývin viachlasnej hudby je proces veľmi zložitý 
a protirečivý. Jej dejiny sú v istom zmysle históriou emancipácie spod 
vplyvu chorálu. Najväčšia časť predrenesančného viachlasu je vlastne 
"ornamentum musicae", resp. vertikálny trópus; sprievodné kontrapunk
tické hlasy pôvodnú melódiu len "vysvetľovali, komentovali a ozdobo-
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vali". Princíp kompozície bol centr i pet á l n y, ad i tí vn y a in
t e r v a l i c k ý; polyfónna skladba vznikala s u k c e s í v n e, vzťah me
dzi jednotlivými hlasmi musel byť k o n s o nan t n ý, kritériom konso
nantnosti bol však n ume ru s - číselný pomer. 

Od 15. stor. - nevieme presne odkedy ·- sa začína komponovať s i
m u l tá n ne dielo sa rodí ako c e l o k a o jeho kvalite rozhoduje už 
s e n s u s, re~p. súlad medzi zmyslami a intelektom. Ak P e r o t i n o v e 
motetá treba chápať ako "absolútnu hudbu" dedikovanú Bohu a balady 
G. Mach a uta zasa ako skladby určené pre ukojenie pudu po muzicí
rovaní, kde sa s ľudským poslucháčom vlastne nepočíta, pre O b: ech
t a, G o m b e r t a, J o s q u i n a a pod. je liturgický text len zámtenkou, 
v skutočnosti sa obracajú k počúvajúcim a chápajúcim ľuďom. Adresát 
je vždy veľmi k o n k r é t n y; renesančný a barok ý skladateľ tvorí~ pre 
"svoj" chrám, "svoje publikum", pre prítomnosť, nie pre ľud~tvo vobe: 
a vonkoncom nie pre budúce generácie. Tým si m?žno vys':'etlit o~r~vs~y 
počet príležitostných a na objednávku zhotovenych skladteb. NaJdol~zt: 
tejšie však je, že napriek vedl:ajš~m splodi~áJ:~, ako sú kontrap.un~t!c~e 
umelosti tzv. druhej a treteJ mzozemskeJ skoly (kánony, dtmmucte, 
proporcie a pod.), trend smeruje k výr a z o v o st i. Cesta k L a s s o
v i mu s ic e r e ser v ate", Ge s a u l do v i a "second e pr at
t i 'c ~.. začína sa v 15. stor. metamorfózou horizontálne-intervalickej 
koncepcie v simultánnoblokovú a h u m a n i z á ci o u h u d by, z ktorej 
sa stáva umenie vyvolávajúce skrz počúvanie špecifický estetický pô
žitok. 

• • t 

v. 

Už na začiatku tohto príspevku sme sa zmienili, že problém polyfónnej 
tradície na Slovensku sa javí ako otázka vzťahu veľkej kultúry a malého 
národa. Konkrétnejšie povedané, v ďalších odstavcoch pôjde o pok~~ 
zistiť miesto našej krajiny v e uróp s k om k on te xt e a upozormt 
na niektoré zvláštnosti situácie. Hoci takýto výskum je z hľadiska kon
cepcie dejín slovenskej hudby veľmi aktuálny a potrebný, hneď na za
čiatku musíme varovať pred simplifikáciami: slovenská polyfónia - ak 
je vôbec správne s týmto pojmom operovať - je totiž. s.l ~ve ns k o u 
l e n p o d ľ a m i e s t a v z n i k u a k o n z u m u, zattal co slohovo a 
prevažne i jazykove pôjde o prejav vyslovene internacionálny. Slovenský 
polyfónny štýl proste neexistuje, resp. zatiaľ sa v polyfónnej hudbe 
komponovanej na Slovensku nepodarilo zistiť žiadne národno-regionálne 
idiomy. Pravda je skôr opačná; polyfónna tradícia Slovenska je mysliteľ
ná jedine v š i r š í c h, e u r ó p s k y c h k o n š t e l á c i á c h, v dotyku 
s veľkými slohovými okruhmi neskorogotického, renesančného a hlavne 
barokového viachlasu. Viachlasná hudba sa na Slovensku rodila a vyví
jala pod mimoriadne silným a trvalým vonkajším tlakom a na jej profi
lovaní participovala kultúra f r a n k o f l á m s k a, ako primárny model 
renesančného viachlasu vôbec, hudba t a l i a n s k a a v rokoch 1550 až 
1650 aj n e m e c k á "mu s ic a poet i c a". Zachované diela, inventáre 
a dobové súpisy z r ôznych miest, ktoré pomáhajú nahliadnuť do reper
toáru, ukazujú ako .sa stratifikácia podnetov miestne i časove menila. 
sú však i svedectvom p e r m a n e n t n e j k o n f r o n t á c i e s európ
skym umením, ktoré sa stalo účinným stimulátorom a katalyzátorom 
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tvorby. Túto skutočnosť treba nielenže vziať na vedomie, ale aj zare 
gistrovať ako vel'mi pozitívny fakt; Slovensko sa totiž správnym akcen
tovaním tohto poznatku dostáva do svetla vyspelej kultúrnej krajiny, 
otvorenej a schopnej prijímať impulzy. 

Základným stavebným kameňom repertoáru je viachlas frankoflámsky. 
Na pôde Slovenska je doložený už v polovici 15. stor. (moteto Walter a 
Fry eh o, súčasníka G. Dufaya, v doteraz systematicky nespracovaných 
košických zlomkoch) a ako určitá klasika sa udržuje až do 17. stor. Na
L:hodíme ho prakticky všade: u br at i s l a v s k ý ch františkán o ".J 

v zbierke uniká tnych renesačných tlačí zo zahraničia, i v s p i š s k ý ch 
tab u l at úr n y c h zborníkoch, teda v prost redí protestantskom. 
Zdá sa, že tak ako inde i na Slovensku mala skvelá frankoflámska poly
fónia hegemónne postavenie a garantovala istú kontinuitu. 

Staršie formy viachlasu sú, žia!', pomerne vzácne; prvé pramene poly
iónnych diel pochádzajú až z 15. stor. a sú podl'a všetkého iba nepatrný
mi stopami vol'akedy ovel'a bohatšej žatvy. Umenie ar s no vy, viazané 
zväčša na exkluzívne aristokratické prostredie, nemalo na Slovensku 
zázemie (polytextuálne gotické motetá a rondely nachádzame len v tzv. 
Trnavskom ru k op i se z 15. stor.); naproti tomu sa však ešte 
koncom 16. stor. prak tikuje starobylý organálny spev (Alleluje s ver
setmi v K o š ic k ý ch gr ad u á l oc h) - formou improvizatívne 
"a m e n t e" - doplňovanie ozdobných hlasov ku gregoriánskemu 
"canto firm o" pri obzvlášť s lávnostných príležitostiach. 

Ta l i a ns k a polyfónia sa dostáva do strednej Európy hlavne od dru
hej polovice 16. stor. Prevažuje v nej evidentne po ly chó r i a; v l~
vo5skom tabulatúrnom zborníku Gašpar a P l ot z a z r. 1603 Je 
z 98 tla5ou publikovaných skladieb G i o v a n n i h o G a b r i e ll i h o 
spartovaných 28 a repertoár hudby na ch ór e bratislavského evanjelic
kého chrámu v r . 1638-1672 bol temer úplne a zámerne taliansky. Je 
pravdepodobné, že taliansky viachlas preniká na západné Slovensko cez 
Viedeň a inde asi prostredníctvom veľkých nemeckých súhrnných tlačí 
(Boden schatz, Sch ad a eu s i pod.), ktoré tvorili "Gemeingut" 
nemecký či z Nemecka čerpajúcich kantorstiev až do čias J. S. Bach a. 

Väčšina severovýchodoslovenských a stredoslovenských banských miest 
organizovala chrámovú hudbu podl'a sasko-thtitingenských a severone
meckých zvyklostí. Vzhl'adom na s ilne zastúpený nemecký živel, ktorý 
sa v nich už od anjou o v s kej kolonizácie usadil, a v dôsledku spon
tánneho ohlasu na idey l u t h e r o v s k e j reformácie je prirodzené, že 
v Levoči, Spišskom Podhradí, Ľubici, Banskej Bystrici, Kremnici a i. 
cítiť pozoruhodnú prevahu nemeckej tvorby. Sch ti t z o ve Musicalische 
Exequien z r. 1636 sa spievali na Spiši o štyri roky neskôr, jeho Psalmen 
Davids (1619) istý Ján Pi l ar í k údajne preložil do slovenčiny (bib
ličtiny) a Hamm e r schmidt o ve Dialogy (1645) objednáva ban
skobystrický organista P. St irb it z už r. 1646. V spišských zborníkoch 
sú spartované a intavolované cykly H. Sch ti t z a, J. H. Sch e in H, 

T. Micha e l ih o a o. i. desiatky figurálnych omší, magnifikatov, motet 
a koncertov M. V u l p i a, H i e r o n y m a P r a e t o r i a, M. F r a n c k a 
a i. V jednom bratislavskom menzurálnom zborníku zo 17. stor. sa našli 
doteraz neevidované diela Christoph a Bernhard a a Ba l ta
z ar a Erb e na a v Kremnici objavil E. Z a v ar s k ý list J. K ne f e -
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l i a, napísaný 1567 v Opave, kde oznamuje zaslanie takisto neznámej a 
ž~aľ, i nezachovanej omše. V súvislosti s podielom nemeckej hudby treb~ 
este poznamenať, že "mu s ic a poet ic a" sa stáva aj istým filtrom, 
ce~ ktorý_ sekundárne prech_ádzali na Slovensko i niektoré špedality napr. 
taha?skeJ hu?by (~lo~ b_enatsky, ~oncertantný, vplyvy monódie a pod.), 
ktoru nemeck1 evanJehckt skladateha (napr. S ch ti t z, Ha s s le r, P r a e
t or i u s a plejáda ďalších) poznali a sledovali. 

Podiel susedných n~rodov na formovaní polyfónnej tradície Slovenska 
je prekvapivo malý. Ceskú renesanciu a baroko na Slovensku reprezen
tuje predovšetkým k a n c i o n á l, t. j. jednohlasná duchovná pieseň 
v národne j reči a z dosť rozsiahlej tvorby pol'ských polyfonikov sa u nás 
napodiv nepresadila nič. O utváraní hudobných vzťahov Spiš-Sliezsko, 
resp. Spiš-Sedmohradsko zatial' nemáme veľa konkrétnych údajov; 
t. č. Ievočský zborník sign. 13.994 so skladbami spišských autorov (Š im
b r a ck ý, Mar kf el dne r) pochádza vlastne z Brašova a spišský 
rodák Gabriel Ra u l ich odnáša do transylvánskej Bystrice a Si
bine o. i. aj diela bratislavského r egenschoriho Já n a K u s se r a s t. 
Dolnú časť starého Uhorska z vyššie organizovaného hudobného života 
vyradila turecká okupácia, takže v porovnaní s dnešným Slovenskom 
nemohla sa stať jeho r ovnocenným partnerom. Francúzsko- talianska ka
pela M a t e j a C o r v i n a a B e a t r i x A r a g o n s k e j fungovala 
v Budíne len vel'mi krátky čas. 

VL 

Po informatívnom úvode, kde sme sa usilovali o rekonštrukciu rozlo
ženia primárnych síl zasahujúcich do genézy a vývinu polyfónnej tradície 
na _Slover:sk':l, prechádzame konečne k najdôležitejším partiám - k vlast
neJ domaceJ tvorbe. Pravda, ani tu nemožno sľúbiť viac než stručnú 
charakteristiku typických dr uhov a foriem a viac-menej lexikálne údaje 
o významnejších osobnostiach. 

Už _a j ce~ko~ _povrchný pohl'ad na stav v 15. až 17. stor. ukazuje, že 
p:akttcky Jedmym vhodným miestom pre realizáCiu náročnejších kul
turne-hudobných ambícií boli na Slovensku v tých časoch mestá, t. j. 
chrám a rôzne zväčša náboženské s lávnosti pod patronáciou cirkvi a 
s:'e.tskej vrchnosti. Druh ým dôležitým článkom je škola - lýceum, ko
legmm, "Lateinschule", kde sa vyučovali základy hudobnej teór ie a na
cvičovali "mutéty". Teória, ktorá sa tu traktovala, bola zameraná na 
prax; príručky importované najmä z Nemecka rozvádzajú len základnú 
!;áuku o tóninách, solmizácii a elementy menzurálnej notácie. Na vyššej 
SJ?ekulatívnej úrovni sa prednášala asi len na bratislavskej A c a d e m i i 
I~str~p ol i t an e (podľa Claudia P to l emaia), resp. v niekto
rych klastoroch, kde sa mnísi zaoberali dielom Fr. G a ff u r i a. 

Tvorba viazaná na tieto organizačné predpoklady mohla byť výlučne 
duch ovná. Svetské skladby, t. j. chansóny, madrigaly, frotoly a i. zatial' 
n~máme; celý repertoár t voria motetá, cyklické omše, duchovné hymny, 
rozne druhy vokálno-inštrumentálneho duchovného koncertu a neskôr 
jednohlasná i viachlasná generálbasová pieseň a ária. Zhudobňovali sa 
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text jednak l at in s ké (t. j. časti omšov_ého orvdinária a prop:ia, 
ma ~ifikaty, antifony a hymny) a nemec ke (yers~ pr~testantsk:ho 
cho~álu) . Slovenské texty sú veľmi zriedkav~. Ntek.olko stv~rhla(~~~~~ 
ú rav duchovných piesní z Banskobystnck.e} a_g~n .Y 
s~ ešte nepodarilo dešifrovať, kompozície so zmtes~nyn;t la_tms~o-ne
mecko-slovenskými slovami z Bardejova (cca 1650) su neup~ne a s ?ve_n
sk- text v niekoľkých motetách v novo~bjaven?m r~kop1se z Ľubtce 
(l~ -18 stor.) je dodatočná interpolácia. Z htera~ury zná~y tzv. 
A 1 ba jÚ 1 s k y kóde x (16. stor.) ~o štvor~lasný~l ~redam1 <: San= 
ctusmi v tzv. bibličtine je aj napriek Jazy~ovym slovaktzmo!ll skor pa 
miatkou českou z prostredia chórov tzv. hterátskych bratstiev. 

Paleta foriem a druhov je vzhľadom na totalitu 7elej existujúc~ šk?~~ 
dosť úzka, no ak ostávame na pôde chrámu, ukazuJ.e sa. d?sť mno otva. . 
nou a zaujímavou. Absencia neduchovnej hudby am ve~m1 neprekvap~~~ 
šľachtických kapiel bolo na Slovensku nemno~o a pamtatky, cov .sa ~ ne 
vzťahujú (napr. v i e tor i s o v kóde x as1 z r. 1660), ~vedcta av _ 

0 
pestovaní inštrumentálno-tanečných žánrov a komo:neJ b hu db~, k k~ora 

sa kde- tu objavuje i v prostredí mestskom (Pe st r Y _z o~ l! l • zv· 
Tr i 

0 
vé s 0 ná ty z Levoče zo 17. stor.). Väčšie polyfonno-1~str~men~ 

· tdálne fantázie, kancóny a i. od autor.ov ~ypu J. s.w e e ll n c ~ 
s. sch e id ta poznáme zatial' iba z Jedneho rukopisu z BardeJova 

(17. stor.) . v . . . . 
o rozsahu pôvodnej domácej tvorby si dne_s vmo.zno urobtt len vel~l 

hmlistú predstavu. Zachovala sa z nej len mala cast, a to len Z_? ~7.~t~ · 
Máme však k dispozícii v iac menzurálnych zlon:kov s a.~?nymnymt ~ a ~ 
b 

· v 15 16 stor a 0 1· aJ· doteraz dokladneJSle nepreskumany am1 uz z .- · · · · . v 400 
bratislavský kódex Anny We i l and o veJ (1572)_, kde z vyse 
2 až 6-hlasných motet má iba jeden autorské označeme (Mouton). ~~n
dáže do archiválií vynášajú i záznamy o diel~ch mies!n~?h kapelm ~~ 
a or anistov a 0 odmenách, ktoré im za ne magtstrát pnlezttost_ne vypla 
cal iioci tieto dáta sú publikované, a preto by neb~lo pot:_ebne ~~~~o~
ne :šie sa k nim vracať, predsa sú dôležité, ~ebo. z mch mo~no usu l '.ze 
ist~ druh kompozičnej práce (napr. impr?vtzácta. o:g.anovych predoht~ri 
medzihier a dohier, úprava chorálu, tvonvá reahzac1a ge~erálba_:;u) ~1 vtedajším hudobníkom b:žný a_ ž~ sa asi . komponovalo vtac, ne z sa · 
z dnešného stavu pramenov usud1ť. 
čo do slohu a faktúry najjednoduchšiu vrstvu v pro~ukcii - ktorá 

sa aspoň sčasti viaže na Slovensko - predstavuje školska,. re.~ p. ~uch~v-_ 
ná h mn a a óda, fixovaná písomne až v 17. stor., naJ~a v an~ e~ 
B strľci Kremnici a Ľubici. Jednoduché 4-hlasné syrrytm1~~o-~~5,:~cke 
k;m on~vané v duchu humanisticko-antikizujúcich ~e~de~cu ~ ':acsu~~u 
ano~mné krátke skladbičky boli v prostredí evanJ:_llck~ch s~o: oblu
bené a m~li zrejme dlhšiu životnosť. Najzaují~avejsou 1lust:ac10U pr: 
status quo je však tvorba J u r a j a Tr a n o s c 1 a. Z 24 skl. Jeho. zbter 
ky Odarum Sacrarum sive Hymnorum (Brehy ~629), kt?_rá vz~ukla d~~ 
Orave, je podľa zistenia H. C h r . W o l f f ~ tba 9 povodnych ~~
J Tr an 0 s ci a kým ostatné sú kontrafakcte na hudbu P. Ho f h ~ l 
~era, P. Triťonia, St. Olthofa, Lv~d. s : nfla a J. Krus~a, 
takže vlastný podiel J. Tr an o s ci a spoctva skor v tvorbe barokovy_ch 
básní, ktoré podkladal staršítr;. resp. v staršom duchu komponovanym 
a mierne adaptovaným skladbam. 
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Hlavným slohotvorriým a formotvorným princípom prevažnej časti 
na Slovensku komponovaného m o t e t a je polychória benátskej pro
veniencie, t. j. technika "variatio per choros". Tento veľmi atraktívny 
eufonický štýl bol v 16.-17. stor. rozšírený na celom Slovensku, najmä 
však na Spiši. Z vyše 500 skladieb spišskopodhradského organistu Ján a 
š im br a ck é ho (t 1650) možno medzi dvojzborové motetá zaradiť 
asi 20, ktoré napriek t omu, že v nich dôsledne uplatňuje zásadu dialógu 
zborov, pôsobia ešte dosť archaicky. Témy a motívy, s k torými totiž na
rába, nie sú prejavom originálnej a osobitne j invencie, ale skôr vzor
kovnicou toho, čo bolo v ponuke doby spoločného; imponuje však veľko
lepá koncepcia, dômyselne konštruovaná architekt onická klenba a kon
zekventnosť vnútornej logiky, ktorá š im b ra ck é ho hudbe dodáva 
spád a pá. tos - "g r a v i t a s" a " m a i e s t a s" . š i m b r a c k é h o 
bardejovský súčasník Z ach ar i á š Z ar e v u ti u s (cca 1625-65) 
čerpá prakticky z toho istého odkazu, t. j. z nemeckej polyfónnej tradí
cie, javí sa však oveľa dobovejší, ide mu viac o kantabilný melos, zvu
kový efekt než o racionalitu štruktúry. 

Vývoj duch o vn é ho k o n ce r t u ako derivátu moteta, t . j. prvej 
syntézy polyfónie a harmónie, linearity a vertikality podľa manierist ic
ko-barokového úsilia spojovať nepodobné a kontrastné ( chórsóla, vo
kálne skupiny-inštrumentálne súbory, piano-forte) možno v jeho prvých· 
fázach na Slovensku najlepšie sledovať opäť u J á n a š i m b r a c k é h o. 
Početne i významove prevažuje u neho tzv. veľký koncert pre 8 až 
20-hlasové zmie.šané obsadenie. Najvyspelejšie z nich sú koncipované 
r i t o r n e l o v o, t. j. ako striedanie masívnych a konštantných chóric
ko-akordických tutti so sólisticko-kontrapunkt ickými dvoj-, troj- a 
štvorspevmi tak, že počet hlasov sólistických častí terasovite stúpa. 
kým nedosiahne objem refrénu. Starší veľký koncert, tzv. gabrielliovský, 
kde sa konfrontujú štrukturálne i zvukovo diferujúce partie ešte bez 
t oho, že by vznikali relatívne samostatné časti, je v š i m b r a c k é h o 
diele zastúpený menej než spomínaný kantátový typ. Aj v koncerte je 
š i m b r a c k ý dosť konzervatívny; ten druh koncer tu, ktorý sa v jeho 
tvorbe ukazuje ako najzrelší a ktorý komponuje v rokoch 1630-tych, 
poznáme z tvorby Michael a Pr a et o r i a už zo začiatku 17. stor. 
O koncerte malom, kde tutti zast upuje nejaký akordicko-generálbasový 
nástroj a nástrojový sprievod sa obmedzuje na 2-3 sláčiky doplňujúce 
sólové dueto či terceto, nevieme veľa; na Slovensku sa asi neujal. Prí
značná je však skutočnosť, že niektoré tzv. malé koncerty Ján a š im
h r a c k é h o sú iba prepracované verzie veľkých. 

Zatiaľ čo skladatelia okruhu spišsko-severovýchodoslovenského čer
pali z podnetov nemeckých a starších autorov, hudba na chóre brati
slavského evanjelického kostola, ktorý sa asi na 30 r okov stal vari naj
významnejším centrom polyfónie na Slovensku, je vyslovene moderná 
a inšpirovaná taliansko-rakúskymi a juhonemeckými príkladmi. Niekoľko 
inventárov z r. 1651-57 odhaľuje veľkolepý a reprezentatívny repertoár 
od P a l e s t r i n u cez V i a d a n u po M o n t e v e r d i h o a C a
ri s s im ih o v množstve rukopisov i tlačí; zrejme ich skupoval Ja
k u b S e ba l d L u d w i g a S am u e l Ca pr i c o r n u s predovšet-
kým z Viedne. ~ 

S am u e l Capri co r n u s (1628- 1665) - v Bratislave pôsobil 
od r. 1649 do r. 1657 - je najväčšou osobnosťou v dejinách hudobnej 
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kultúry 17. stor. na Slovensku vôbec. Ako skladateľ bol veľmi výkonný; 
počas svojho pobytu v Bratis lave zložil nielen svoje O p u s m u s i c u m 
(22 skl. vyd. r . 1655 v Norimbergu) venované bratislavskému mešťanos
tovi A n d r e j o v i S e g n e r o v i, ale i mnoho ďalších diel, ktoré pub
likoval neskôr ako kniežací kapelník v Stuttgarte. Jeho umenie malo 
veľký ohlas; He i nr i c h S c h ti t z - Opus musicum mu zaslal do 
Drážďan - ho kvalifikoval ako virt uózne dielo a C a r i s s i m i nechal 
C a p r i c o r n o v e skladby v Ríme aj predviesť. 

Problémov okolo osoby a diela S a m u e l a C a p r i c o r n a je ešte 
stále veľa. V kontexte polyfónnej tradície Slovenska predstavuje proti
nožca kultúry nemeckej; vo svojich veľkých koncertantných omšiach 
pre sóla, zbor a orchester nadväzuje na školu O r a z i a B e n e v o l i h o 
(tzv. kolosálne baroko) a na rakúsky st i le concert at o (J. St ad 1-
m a y r, Ch r. Str a u s s, J. V a lent in i) a v menších formách na 
juhonemeckú generálbasovú pieseň. 

Ešte menej je známa tvorba jeho nástupcu J á n a K u s s er a s ~· 
(1626-1696); v Bratislave u G r ti nd e ra vydal zbierku 21 duchovných 
skladieb C o n c e n t u m S a c r o r u m Q u a t e r n i e t Q u i n i s V o
c ib u s. Z toho diela sa zatiaľ nenašiel ani jeden úplný výtlačok a jeho 
ďalšie kompozície sú roz trúsené v NSR. V odbornej literatúre sa spo
mína najmä v súvislosti so synom J o h. S i g i s m u n d o m K u s s e
r o m (nar. 1660 v Bratislave), zakladateľom slávy hamburskej opery . 

VII. 

Náročná polyfónna hudba sa pestovala prevažne v protestantských 
mestách. V druhej polovici 17. stor. sa však obdobie provizórnej nábo
ženskej t olerancie končí ; pod zámienkou, že na Wesselényiho sprisahaní 
sa zúčastnili aj evanjelickí šľachtici, začína koruna spolu s jezuitmi a 
piaristami prudkú rekatolizačnú ofenzívu. Konfiškujú sa majetky, odo
berajú kostoly, zakazujú verejné bohoslužby, nariaďujú sa súdy a de
portácie. Chrámové súbory sa rozpadajú, veľká časť pamiatok sa stráca 
é:l azda i zámerne ničí. To vysvetľuje, že sa zachovala len l e v o č s k á 
a bardejo v s k á zbierka, kým napr. br at i s l a v s k á - zrejme 
najväčšia a najvýznamnejšia - už nejestvuje. V súkromných domoch, 
kde sa protestanti schádzajú, zaznieva iba jednohlasná duchovná pieseň. 
Preto tá prevaha tlačených a rukopisných kancionálov oboch konfesií, 
pretože i v katolíckom prostredí duchovná pieseň funguje ako zbraň 
v ideovo-mocenskom zápase. Epocha polyfónie sa končí na Slovensku 
v sedemdesiatych r okoch 17. stor. násilne, aktom mocenského zásahu. 

VIII. 

V čom treba vidieť význam viachlasu špeciálne v našich domácich 
reláciách? Podľa toho, čo sme povedali o repertoári, hudobnom živote 
i vlastnej polyfónnej tvorbe, sa zdá, že malý národ sa na veľkej kultúre 
môže zúčastňovať len pasívne a je odsúdený na to, aby bol žiakom. Ak 
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je to naozaj tak, pot om sa historik m usí pokúsiť o interpretáciu a vy
svetlenie faktov a súvislostí. 

Pripomeňme si, že polyfónia bola odjakživa umením náročným. Na 
Slovensku sa sociálne viaže na meštianstvo - a urbanizmus už sám 
osebe je faktor nivelizujúci a unifikujúci. V rámci miest sa viachlas 
obr~c~a k tzv .. vyš_ším "neľudovým" vrstvám. Nezanedbatel'ná časť z nej 
vzmka n~ lat~ns.~e ~exty a napokon základné kompozičné techniky vy
pracovane naJma Nizozemcami nadobudli široko záväznú platnosť. Sa
motné umenie Nizozemcov nemožno považovať za umenie národné ne
V_Yr~stl~ ako y~o?ukt jedvného ľudu či kmeňa a nevytvorilo žiadne špeci
ficke narodne IdiOmy, lez treba ho ponímať ako reprezentatívne umenie 
ch~ámov a dvoro~, ktoré sa v dôsledku hospodárskej expanzie burgund
skych, flanderskych a brabantských miest rozšírilo najmä do Talianska 
a Spar:_iels~a .. Omša a mo~eto vďačia za svoj rozvoj v Taliansku najmä 
tam posobiacim Frankoflamom (J o s q u in, We erbe ck e, C omp é
re, Will a e rt), takže len v druhej polovici 16. stor. sa dá hovoriť 
o osobitnom talianskom motetovom s lohu; ani G i o v a n ni G ab r ie ll i 
však nie je mysliteľný bez L a s s a a W i ll a e r t a. Na toto franko
fláms~o-talianske dedičstvo nadväzuje i protestantská polyfónia ne
mecka. Tu ~a, pr~vda,. postupným prenikaním nemčiny do bohoslužby 
ut vára zvlástna Situácia, predpoklady pre vznik a vzostup národnej 
hudby "musica poetica", r ešpektujúcej foneticko- syntaktické osobitostÍ 
nemeckého jazyka, kodifikované v učení o hudobných figúrach. 

Skladateľom duchovnej polyfónie iš lo zrejme oveľa viac o uskutočnenie 
určitého ideálu a optimálneho modelu viachlasnej kompozície než o ne
jakú "národnú sebar ealizáciu" . Renesančná hudba sa síce usilovala o vy
jadrenie určitého obsahu a výrazu, ale toto úsiHe bolo determinované 
koordiná tmi všeobecne r ešpektovaných kompozičných noriem; preto 
problém polyfónnej tradície na Slovensku nemôžeme vidi.eť cez prizmu 
existencie či neexistencie "národnosti", ale ako problematiku významnej 
fázy akulturácie a e uropeizácie našej krajiny. Priznaním, že prijatím 
určitých pod netov, ideí, techník i receptov vznikajú p redpoklady a pod
mienky pre vybrúsenie a sublimáciu imanentnej hudobno- tvorivej energie 
ako antropologickej danosti každého človeka i kolektívu robíme totiž 
krok i k hlbšiemu a lepšiemu poznaniu toho, čomu hovoríme "vývinový 
proces národnej hudby". 
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SONÁT A 

P R E H US L E 

A K L AVIR 

OTA F ERENCZY H O 

Ferenczyho husľová sonáta patri medzi 
kľúčové diela, nielen v tvorbe samotného 
autora, ale aj v kontexte slovenskej hud
by. Vznikla v rokoch 1962- 1963, teda 
v období pre Fere nczyho priaznivom tým, 
že v jeho tvorbe vyvrchoľujú tie hudob
no-tvárne prostriedky, ktoré si na po
čiatku skladateľskej dráhy predsavzal za 
svoje umelecké krédo. V období, keď obo
hatený skúsenosťami zo Serenády a Cap
riccia komponuje Sláčikové kvarteto a 
Sonátu pre husle a klavír. Nie náhodou 
sme spomenuli Ferenczyho skladateľské 
počiatky, veď myšlienkovým základným 
zdrojom pre Sláčikové kvarteto bola ne
sporne Hudba pre štyri sláčikové nástroje 
z roku 1947, odmenená na Medzinárodnej 
súťaži Bélu Bartóka; hudobný materiál 
Sonáty čerpal Ferenczy z náčrtkov k hus
ľovému koncertu, ktorý zamýšľal napísať 
v rokoch 1949- 1950. 

Ak si v oboch súvislostiach uvedomíme 
silu a podnetnosť, ktoré sa mohli naplno 
prejaviť len po 15 rokoch, je jasné, že 
násilné potlačenie Ferenczyho umeleckej 
konfesie znamenalo nemalú stratu pre 
slovenskú hudobnú tvorbu. No napriek 
tomu Oto Ferenczy v súčasnosti zaujíma 
osobitné postavenie v rade slovenských 
skladate ľov, lebo svojimi umeleckými po
hľadmi i kompozičnými podnetmi oboha
til jej organizmus. Bartók a Stravinskij 
sú mu vzorom, podnetné sú najmä ich 
spôsoby transformácie foklórnych prvkov 
do umeleckého jazyka. Z dôsledného po
znania ich tvorby sa formuje samotný 
ferenczyovský štýl: odpor voči prežíva
júcej romantickej mnohovravnosti a pá
tosu, orientujúc! sa k akejsi "novej vec
nosti". Dôsledné vypracovanie a sklbenosť 
formy, dômyselnosť v tektonickom riešení 
úsekov i celku neznamenajú však zredu
kovanie Ferenczyho hudby na suchý t ech
nicizmus; mnohostránnosť skladateľovho 
umeleckého názoru určuje aj výrazovú 
eleganciu, intelektuálny humor, záľubu v 
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groteske a v nemalej miere dôraz na dy
namický proces. 

Sonáta pre husle a klavír demonštruje 
všetky s pomenuté zložky; navyše tu pri 
stupuje ne bývalá intenzita citového zážit
ku a rozkoš z muzicirovania. Názov "So
náta" je vole ný na skutočne, v pôvodnom 
zmys le prebiehajúci proces hudobného 
diania, aký bol typický pre nástrojovú 
barokovú hudobu. Uvedomelá stavebnosť sa 
pre javuje v uprednostňovaní lineárneho 
vedenia hlasov, ktoré na niektorých mies
tach je tak konzekve tne prepracované, že 
by part oboch nástrojov mohol takme r 
obstáť ako samostatná skladba. 

Pri bližšom skúmaní motivického ma
teriálu za základ možno považovať dva
násťtónový rad v úvode husl'ového partu 
prvej časti. Ďalšie spracovanie na pôdo
ryse sonátovej formy však nie je poplat
né konvencii dodekafonickej t echniky. Ne
možno za jej súčasť považovať ani inver
ziu témy v závere expozície, ani jej račí 
tvar v repríze prvej i poslednej časti. 
Pods tatou pre motivické rozvíjanie sa 
s távajú charakteristické intervalové vzťa
hy v r ade - kvintovo-sekundový postup 
hlavice témy, ako aj s led dvoch kvárt. 
V prvej časti sa využivajú v temer vý
hradne horizontálnom zmysle, k tomuto 
r iešeniu predurčuje Ferenczyho spo-menu
tá lineárna koncepcia. Formový princíp 
kontrastu j e riešený na báze dynamiky 
a rytmu. Vertikálny profil faktúry nie je 
napriek vol'be charakteristických inter
valových vzťahov určovaný exponovaním 
kvart- kvintových, resp. tritónových a 
kordov, ale vyplýva z relatívnej samostat
nosti oboch partov, výsledkom čoho je 
bohats tvo vzťahových súvislostí. 

Stredná časť - pomalšie arioso - po
pri rytmicko-metrickom kontras te voči 
okrajovým častiam zau jme expresívnou 
melodickou líniou, ktorá le n sporadicky 
využíva presné intervalové postupy z ra 
du, použité v prvej časti. Inverzné spra
covanie základnéh o radu v úvode tretej 
časti signalizuje obdobný princíp formo
vého rozvíjania ako v prvej časti. Popri 
dynamickom rozvrhu kladie tu Ferenczy 
väčši dôraz na ve rtikálnu zložku; častejší 
výskyt akordických úsekov vo vnútornej 
stavbe, využívajúci intervaly kvarty a 
kvinty, nepriamo ovplyvňuje rytmiku a 
tým celý fo lklórny ráz v záverečnej časti, 
ktorý umocňujú aj modá lne úseky, cha
rakteristické intervalovým pomerom zväč
šenej sekundy (taktiež sa vyskytujúcej 
v základnom rade prvej časti). 

Posledná časť najvýstižnejšie dokumen
tuje Ferenczyho zmyse l pre rovnováhu 
kultivovaného inte lektu a výrazného mu
zikantstva. 

. J 

l 

HUDBA PRE SLÁČIKOVE: 

KVARTETO 

LADI SLAVA BURLASA 

Pos ledné svoje opusy Burlas utvára v 
rá m ci oprostenej faktúry, na pôde jedno
duchej formove j schémy, redukcia vplýva 
i na r ozmer . Jeho detské piesňové cykly, 
Planctus pre sláčikový orchester i Hudba 
pre sláčikové kvarteto zato omnoho vý
raznejšie dokumentu j ú zrelosť Bur la sa 
skladatel'a, k tor ému spomínaná redukcia 
je vhodná pre koncepciu meditat ívnych 
celkov - i keď Burlas vcelku nikdy nebol 
patetickým rétorom. 

Hudba pre sláčikové kvarteto nespor ne 
ťaží zo vzoru komorných diel Bélu Bar
táka. Burlas inklinuje k tomuto géniovi 
jednak preto, že si uvedomuje, a ko za
nedbanie tohto inšpiračného zjavu r oky 
ochudobňovalo s lovenskú hudbu na výra
zovej originalite. J eho umelecká koncep
cia vyrástla z uvedomenia a r ozví jania 
bartókovského názoru na folklór. Burla
sova tvorba to dokazuje od prvopočiatkov 
- n ikdy sa nevyžíva v exponovaní ta
nečno-rytmických ustálených vzorov ani 
v bukolickej fujarovej melodike. Preds a 
vzal si riešiť zapojenie hudobného folkló
ru do hudobného tvaru na vyššej úrovni. 
Vhodnou sa mu na to javila melodická, 
a najmä harmonická stránka. 

Hudba pre sláčikové kvarteto je akýmsi 
pendantom tretieho Bartókovho kvarteta 
- d iela na jvýbo jnejš ieho práve pri vy
pracovaní melodicko-harmonickej zložky. 
Inšpiráciu kvart etom potvrdzuje aj ob
dobné členenie attacca pr ebiehajúceho hu
dobného toku na tri časti, aj artikulačný 
typus ( g lissando, pizzica to). Har monika 
hudby vyrastá z kvintovej, resp. kvert
t r itónovej väzby - ambitus týchto akor
dických útvarov rezultu je intervaly malej 
sekundy a vel'kej septimy, ktor é tvoria 
ďalšiu podsta tu harmonickej štruktúr y 
sk lad by. 

Odlišným od Bartóka sa javí priebeh 
dynamickej krivky - Burlasovo dielo je 
omnoho menej rudimentárne, kulminácia 
v závere druhého úseku pripravuje dimi
nuovaný záver. kde r ytmická členitosť a 
melodická quasi webernovská f r agmentár
nosť - dôležitá zložka v rozvíjaní proce
su na jmä v druhom úseku - umocňuje 
intr overtnú atmosféru. 

Ľubomír Chalupka 
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Docent PhDr. • 
Anton Augustín Baník 
sedemdesiatročný 

V tomto roku sa dožil sedemdesiatky vedecký pracovník Matice Slo
venske j v Martine doc. PhDr. Anton Augustín Baník. 

Narodil sa 26. februára 1900 v horehronskej Valaskej (okres Banská 
Bystrica) . Jeho vzťah k hudbe datuje sa od útleho detstva. Hrá na har
monike, na klavíri, začína i komponovať. Ako 15-ročný spoznáva sa 
s Bélom Bartókom počas jeho folklórnych výskumov na Horehroní. Bar
tók sa zaujíma o Baníkove zbierky tudových piesní i o j eho prvé sklada
tetské pokusy. Intenzívnejšie osobné styky trvali až do roku 1918, pokia( 
Baník študoval na gymnáziu vo Vacove a cestou tam alebo späť navšte
voval Bartóka v slovenskej dedine Rákoskeresztúr neďaleko Budapešti, 

kde vtedy skladate( žil. 
Baník pokračuje v štúdiách na brnenskej technike, neskôr však pri

chádza na bratislavskú univerzitu a venuje sa štúdiám literárnej histó
rie. Na svoju vedeckú dráhu nastupoval Baník v období, keď sme mali 
len vetmi málo odborne vyškolených , plne kvalifikovaných pracovníkov 
domáceho pôvodu. Od 20. rokov venuje sa predovšetkým problematike 
národnej literárnej a kultúrnej histórie. Výdatne načiera však aj do 
problematiky v hudobnovednej oblasti. Za vyše JO-ročného pôsobenia 
v Matici Slovenskej podarilo sa mu zhromaždiť rad významných doku
mentov so vzťahom k slovenským kultúrnym dejinám. Okrem pamiatok 
dokumentujúcich literárnu históriu sú významné aj rukopisy, tlače, kto
ré sa viažu k dávnej hudobnej minulosti, ako napr. rukopisný Spevník 
Anny Szirmayovej-Keczerovej, misále, kancionále a pod., z ktorých mno
hé stali sa východiskom k Baníkovej bohatej publikačnej činnosti. Z ob
lasti všeobecných dejín je významná a zaujímavá svojimi novými po
htadmi na význam skladateľského odkazu štúdia o Franczovi Lisztovi, 

ktorú sa chystá vydať MS. 
K radu gratulantov, ktorí pozdravili jubilanta, pridávame sa dodatočne 

aj my so želaním plného zdravia a sviežosti do ďalších rokov nadšenej 
a plodnej vedeckej práce, ktorá svojou poctivosťou, dôslednosťou a hú
ževnatosťou slúži za vzor nielen súčasníkom, ale aj nasledujúcim generá-

ciám bádatetov. v č 
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Ladislav Hrdina, 
. 1n memoriam 

Odchodom milého kolegu peda - 1 · nositera vyznamenania Z~ v ~:g~~ ume c_a ~. organi~átora Ladislava Hrdinu, 
a slovenská kultúra 'edn'éh yn aJ.UCu.~?racu ' st__rattla slovenská verejnosť 
Pôsobil dlhé roky a~o riad~t:r n:~~:~ne~s~c: t n~jvs~strannejších pracovníkov. 

škôl umele~kého smeru pri Poverení;te;e s k:Iľó/yty~al:oJ. k~ ~y- ov vHeuddúocbi noe~bkoru 
more ako 1 pri z .. kl d ' · J o
terminologický po;:~a s a ao::::::.v ~ot;: l ~len om viace~ých k~ misií pri SA V ako 
gogických diel pre hudobné školstvo. Je autorom mekofkych hudobno-peda-

Ladislav Hrdina bol dlhý čas čl Akt -· venského kvarteta V rámci . eh en om l :r~z!~vovho kvarteta, neskoršie Slo-
vo významnej mi~re slovens~ú ~v:;;: e~oe~c;;r;;;;~ti v ako -violista_ propagoval 
tiach aj na Pražskej jari. · o vyznamnych poduja-

Dlhé roky pôsobil aj ako ko ce t - · starostlivosť venoval učitel'sk~ r ~yb maJSter v opernom orchestri ND. Veľkú 
d _ . ym su orom na Slovensku bol i diri t 

ve uclm Komorného orchestra učiteľov Ak 'k . - ' ~ - - gen om a 
hých diskusiách záujem o slovenskú h. d bo _vym aJuci recmk rozvlril v mno
bec. Patril k prvým odborníkom i l u ~ nu tvorbu .a o koncertný život vô
pôsobil najprv v rokoch 1951 až 1~;8 OV~J hry v - Bratislave .. Na konzervatóriu 
interný učiteľ violovej hry začal v rok: 1~~edagog komorne} hry, ~innosť ako 
val mnoho dobrých violistov k - • . . V P?merne _kratkom case vycho
sách v Slov filharmónii ' tor• posobla vo vyznamnych umeleckých tele-

_' ~ . ' v opernom orchestri a v orchestri čs. rozhlasu. 

Vsetko, co sme tu uviedli, sú len strohé a su h- f -reprodukovať čo Ladislav Hrdina k t - c e akty, ktore zďaleka nemôžu 
lupracovníkov, ako i žiakov. Ťaž~: : ocnosti ~name~al ~~k. pre svojich spo
srdečnosť, jeho záujem o umenie a mlrd b_olo ~J vys~l~nut Jeho svojráznosť, 
umelecko-pedagogické zámery a nie na ::j :c ?pnost J_asne ~ormulovať svoje 
covnú zanietenosť. P e Y Jeho neunavnu energiu a pra-

Veľa vďačíme dielu Ladislava Hrdi~u ť ~k 
gogickú prácu bez jeho účinnej riaters~e~z o si _vieme p_redstaviť našu peda-
zanechalo trvalú stopu v našom ~udob J ~~moci. Mn_ohe z toho, čo vytvoril, nom zlvote. - Cest jeho pamiatke! 

JÁN ALBRECHT 
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Luigi Cortese píše operu pod názvom Les 
Nuits Blanches (Bie le noci). Milánska 
Sca la chce uviesť dielo v sezóne 1970/71. 

* ** 
Christoph von Dohnanyi, šéfdirigent Ko
línskeho rozhlasového symfonického or
chestra, požiadal o uvoľnenie svojho 
zmluvného záväzku, aby sa neruše ne mo
hol venovať funkcii generálneho hudobné
ho riaditeľa v Städtische BUhnen Frank
furt. 

*** 
Pierre Cardin nový umelecký vedúci pa 
rížskeho Théätre des Ambassadeurs, uve
die ako svoju prvú produkciu na jar t. r. 
pop-operu Franr;oisa Werthe imera. Cardin 
má v úmysle obsadiť hlavnú úlohu zná
mou herečkou Jeanne Moreau. 

*** 
Najnovšiu operu Gottfrieda von Einema 
Ná všte vu starej dámy uvedú v rámci 
Wie ne r Festwochen 1971. Hlavné úlohy 
spievajú Christa Ludwig a Hans Beirer. 

*** 
V máji t. r. m ala v Bostone svoju pre
miéru opera Gunthera Sc hullera The 
Fisherman and his Wife. 

*** 
Nová úprava Immagini od Wolfganga 
Fort nera bude mať premiéru 16. septem
bra t . r. v š túd iu Hans a Rosbauda SUd
westfunk Baden Baden. Dirigent Ernest 
Bour, sólistka Edda Moser. Pôvodná pr e 
miér a Immagini pre 13 sólo-sláčikov s a 
uskutočnila na objednávku Biennale Za
gre!) 1967. V no·1om prepracova ní d iela 
ide o verziu pre 52 sláčikov. 

*** 
Ka ntá ta Mile na pre soprán a orchester 
od Albeda Ginas tera mala premiéru v 

apríli t . r. v New Yorku. Inter pretmi bo!i 
Jana Marsh (soprán) a newyor ski filhar
minici pod taktovkou Lorina Maazel. Text 
kantáty t voria listy Franza Kafku adre 
sované českej žurnalistke Milene Jesen
s kej z rokov 1920-1922. 

* * * 
Antonio Bibalo získal nedávno od nórske
ho zväzu skladateľov cenu Dielo roku 
1969 za svoj ba let Pinocch ia. Nedávno 
dokončil televízny ba let Apollova nočná 
pieseň a súčasne začal písať nový balet 
Prameň pa nie n na libre to Pet ra van Dycka. 

*** 
Dmitri ja šostakoviča vyznamenala Mozar
tova spoločnosť vo Viedni Mozartovou 
medailou. 

*** 
20. júna t. r. bude v rámci aldeburského 
fe~ t iva lu prvé predvedenie nového die la 
Hans a Wernera 1-le nzeho El Cimarrón -
autobiografia de Esteban Montejo v bás
nicke j realizácii Hansa Magnus a Enzen
bergera - pre barytón, f laut u, gitaru a 
bic ie. - 1-l. W. He nze píše tiež koncer t 
pre violu a komorný orchester pod ná
zvom Compases de Preguntas Ensimis
madas, ktorý uvedú vo februári 1971 so 
sólistom Hirofumi Fukai a bazilejským 
komorným orches trom pod taktovkou Pau
la Sachera. 

* * * 
Medzinárodný hudobný inštitút v Darm- · 
stadte usporiada od 23. augusta do 4. 
septembra už po 25. raz svoje Medziná
rodné prázdninové kurzy pre Novú hudbu. 
V odbore kompozície budú mať kurzy 
GUnthe r Becker, Gyorgy Ligeti, KH lheinz 
Stockh ausen a prvý r az Vínko Globokar 
a Lad is lav Kupkovič. 
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Súťaž k 25. výročiu oslobodenia ČSSR 

Správa umenia Ministerstva kultúry SSR v spolupráci so Zväzom sloven
ských skladateľov, čs. rozhlasom, čs. televíziou a Supraphonom n. p. 
závod v Bratislave vypísala verejnú súťaž pri príleži tos t i 25. výročia 

oslobodenia ČSSR. 

VÝ S LEDK Y SúŤAŽE : 

Kategória symfonických a kantátových diel: 

I. cena : neudelená 

II. cena: a) národný umelec ALEXANDER MOYZES za dielo Part ita na 
poctu majstr a Pavla z Levoče pre veľký orchester op. 67 

b) zaslúžilý umelec ANDREJ OČENÁŠ za dielo Romá n o ruži -
javisková symfónia pre orchester, sóla, zbor a dej v pohybe 

III. cena: a) VLADIMÍR BOKES za Moviment o pre orchester 

b) MILAN NOVÁK za Reminiscencie pre violončelo a orchester 

c) JOZEF GREŠÁK za Rotory Il. pr e orchester 

d) TIBOR FREŠO za Pieseň všetkých pre miešaný zbor a or
chester na slová M. Rázusovej- Martákovej 

Kat egór ia pre komorné skladby, vokálne alebo zborové cykly: 

l. cena: neudelená 

Il. cena: a) národný umelec ALEXANDER MOYZES za Kvarteto per 
archí in D 

b) LADISLAV BURLAS za Zvony - cyklus miešaných zbor ov 
na poéziu M. Rúfusa 

III. cena : a) VLADIMIR BOK ES za Klavírne t r io 

b) BOHU SLA V DO MANSKÝ za Sláčikové kvarteto 

c) FRANTIŠEK SALÁK za Skladbu pre komorný orchester 

Kategória pre muzikologické št údie: 

L cena: OSKÁR ELSCHEK za prácu Hudobná veda súčasnosti, jej sys
tematika a teória 

Il. cena: LADISLAV GALKO za prácu Slovenské spevy 

III. cena : LADISLAV BURLAS za prácu Zrod slovenskej hudobnej mo
derny. 



KONKURZ 

Riaditeľstvo Konzervatória v Žiline vypisuje 

konkurz 

na obsadenie týchto miest: 

2 učiteľov klavírnej hry pre korepetíciu 

l uči teľa hry na husle 

s nástupom l. 9. 1970. 

Podmienka: ukončené vysokoškolské vzdelanie. 

Žiadosti doložené životopisom t r eba urýchlene zaslať riaditeľstvu 

Konzervatória v Žiline, ul. Marxa-Engelsa 18. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Zväzu slovenských skladaterov 

Číslo 2-lfl970 ročník XIV. Cena Kčs 6,-
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Valné zhromaždenie ZSS 1970 

Dňa 17. apríla 1970 konalo sa v Tatra-revue v Bratislave _y,ajpé zhromaždenie 
Zväzu slovenských ~kladatel'ov. _Zúčastnili sa ho o. i. aj člPn Predsedníctva 
ÚV KSS, národný umelec Ladislav Novomeský, minister kultúry SSR Miroslav 
Válek, Pavol Bagin, riaditel' Správy umenia Ministerstva kultúry SSR, a zá
-stupca výboru Zväzu českých skladatel'ov dr. Vilém Pospíšil. 

V úvode valného zhromaždenia prečítal predsedajúci prof. dr. h. c. Eugen 
.Suchoň, národný umelec, list prof. Alexandra Moyzesa, národného umelca: 

"Prosím, ospravedlňte moje náhle rozhodnutie zvolať vás na mimoriadne 
.zasadnut ie výboru Zväzu slovenských skladateľov. Viedla ma k tomu skutoč
nosť, že vám chcem oznámiť, že dnešným dňom skladám funkciu predsedu 
Zväzu slovenských skladateľov. Nazhromaždilo sa mi tol'ko práce na vysokej 
škole, že nie je mi možné vykonávať súčasne obidve tieto vysoké funkcie. Kým 
~a rozhodne o zvolení nového predsedu, prosím, aby túto funkciu vykonával 
kolega Slovák. Zaslúžilý umelec Ladislav Slovák je podpredsedom Zväzu a ako 
taký prečíta správu, ktorá bude podkladom pre disku_siu." 
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Ďalej prečítal prof. Suchoň pozdravný list Zväzu českých skladateľov: 

"Drahí súdruhovia! 

Dovoľte, aby sme čo najsrdečnejšie pozdravili zasadnutie vášho valnéh() 
zhromaždenia Zväzu slovenských skladateľov, ktoré sa schádza v týchto dňoch 
v Bratislave. Uvedomujeme si zložitosť situácie, v ktorej prebieha vaše zasad
nutie, aj ťažké úlohy, ktoré v najbližšej budúcnosti stoja pred vaším Zväzom 
podobne ako pred Zväzom českých skladateľov. Chceme však vyjadriť názor, 
že vaše rokovanie prispeje k ďalšiemu všestrannému rozvoju slovenského hu
dobného umenia, k obohateniu foriem socialistického hudobného života a nového 
rozmachu tvorivých síl slovenských skladateľov, interpretov, hudobných vedcov 
a publicistov. 
Súčasne vyjadrujeme presvedčenie, že vaše valné zhromaždenie umožní svo

jimi dôsledkami ďalšie prehlbenie a utuženie bratskej spolupráce hudobných 
kultúr obidvoch našich národov. Verte, že aj nám, podobne ako vám, je nado
všetko drahé vedomie spolupatričnosti českej a slovenskej hudobnej kultúry, 
tak ako istota ich spoločných perspektív a cieľov smerujúcich k obohateniu 
života v našej krajine. 

Prijmite naše úprimné a srdečné pozdravy a želanie nových úspechov v ďalšej 
práci." 

Za Svaz českých skladatehi: 
Dr. Václav K u č e ra, vedúci tajomník 

Potom valné zhromaždenie schválilo program rokovania a návrh výboru ZSS 
o zložení návrhovej, volebnej a redakčnej komisie. 

Do návrhovej komisie odporúčal výbor Zväzu slovenských skladateľov: 

dr. Ivana Hr u š o v s kého, dr. Ferdinanda K l ind u, dr. Ladislava Mo k
r é ho a Teodora š e b u - M a r t i n s k é h o. 

Do volebnej komisie: dr. Juraja Ha l u z ic kého, pplk. Milana No v á k a 
a Juraja P o s p í š i l a. 

Do redakčnej komisie: dr. Ladislava Bu rl a s a, prom. hist. Oskára E l sch e
k a, Miloša Jur k o v i č a a dr. S i v á č k a. (Miesto neprítomného dr. Siváčka 
hlasovaním dodatočne zvolili prof. A. O č en á š a - pozn. re<;l.) 

Správa výboru Zväzu slovenských skladateľov, 

ktorú predniesol zaslúžily umelec ladislav Slovák, podpredseda ZSS: 

I. 

Ak máme v mene výboru Zväzu slovenských skladateľov podať správu o čin
nosti, musíme vychádzať zo skutočnosti, že v našej spoločnosti vyvr cholila 
v uplynulých dvoch-troch rokoch hlboká kríza. Táto kríza, samozrejme, dala 
vystúpiť do popredia mnohým základným problémom existencie Zväzu i jeho 
postavenia a funkcie v našej spoločnosti. V dôsledku toho by nestačilo podať 
iba bežnú orientačnú správu o činnosti zväzových orgánov, fungujúcich v po
slednom roku. Treba sa podujať na analýzu tých pálčivých otázok, ktoré nastolil 
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vývoj za posledné roky. Boli to otázky, ktoré sa týkali práve tak postavenia 
jednotlivého umelca v našej spoločnosti, ako aj postavenia a úloh organizácie, 
ktorej sa cítil členom. Analýza týchto problémov nemá len retrospektívny 
význam, ale môže a musí byť vyjasnením ďalších perspektív práce Zväzu. Pri
tom si dobre uvedomuje, že krízový charakter vývoja za posledné obdobie 
spôsobil, že i náhľady umeleckej obce na riešenie niektorých základných prin
cípov umeleckej tvorby a jej postavenia v spoločnosti sa prejavovali formou 
výbušnou, poznačenou nepokojom a nervozitou doby. Isté je, že všetci t vor iví 
umelci nášho Zväzu uvažovali, resp. r iešili svojím osobitným spôsobom postoj 
k týmto základným otázkam umeleckej tvorby a jej dnešného postavenia. 
úvahy sa diali, tak povediac, vnútri každého z nás a len posledné obdobie 
zapríčinilo, že sa dostali do s tredobodu verejných úvah a verejného prerokú- • 
vania. Pritom je zaujímavé, ale nie neprirodzené, že úvahy okolo špecifika 
estetických otázok sa dostali do úzkej konexie s otázkami vš~obecne politic
kými. Tým, že politický vývoj v našej. krajine za posledné roky sa vyznačoval 
viacerými zlomami a chronickým neriešením mnohých základných úloh, o to 
vypuklejšie vyst úpili všetky neriešené a obchádzané problémy navonok. Ne
treba sa diviť, že mnohé z nich stáli pred nami v h rozivej podobe. Pre nás, 
hudobných umelcov a vedcov, to boli napríklad problémy hudobnej a estetickej 
výchovy, ku ktorým sa už dávno predkladali r ôzne rozbory a návrhy bez 
praktických výsledkov. Pritom sa nezodpovedne mrhalo aktivitou, snaživosťou 
nielen jednotlivcov, ale aj organizácií, ktoré s podnetnými návrhmi prichádzali 
a avizovali neurovnané protirečenia našej spoločnosti. 

Osvetliť tieto otvorené otázky si vyžaduje vrátiť sa k úvahám o postavení 
Zväzu slovenských skladateľov v politickej a kultúrnej štruktúre našej spo
ločnosti. Principiálny model funkcie Zväzu treba potom porovnať s konkrétnym 
obrazom jeho činnosti a ambícií v posledných rokoch. Zväz slovenských skla
dateľov je umeleckou organizáciou v širšom slova zmysle - pôsobia v ňom 
nielen skladatelia, ale i výkonní umelci a hudobní teoretici. Z toho vyplýva 
jeho zainteresovanosť v celej šírke problematiky, ktorú prináša rozvoj hudob
nej kultúry. Nemožno tvrdiť, že by Zväz slovenských skladateľov nebol pre
ukázal prostredníctvom svojho členstva i svojich orgánov pri riešení a nasto
ľovaní aktuálnych otázok dostatočný záujem a iniciatívu. Zdá sa nám priro
dzené a samozrejmé, aby Zväz i naďalej považoval toto za jednu zo svojich 
základných funkcií. Ak ju však má plniť a nestať sa pritom iba stavovským 
spolkom, musí hľadať cesty, ako sa zúčastňovať kultúrnopolitickej práce. Cez 
túto kultúrnopolitickú oblasť je Zväz zapojený do politickej štruktúry našej 
spoločnosti. To však neznamená, že Zväz má suplovať, nahrádzať štátne orgány 
a orgány politické v ich špecifickej funkcii. Nemôže byť ani ministerstvom, 
ani politickou stranou. Svoje miesto v Národnom fronte nezastáva ako politická 
organizácia, ale ako reprezentant umeleckej sféry nášho spoločenského života, 
s právomocou i povinnosťou uskutočňovať politiku Národného frontu vo svojej 
oblasti. Ak Zväz prekročil svoje prirodzené hranice pôsobnosti, boli to predo
všetkým príčiny stojace mimo neho: nedostatočná aktivita štátnych orgánov, 
oklieštenie právomoci slovenských štátnych orgánov, r iadiacej a koordinačnej 
činnosti štátnej správy, nechuť k marx-leninskému riešeniu národnostných 
otázok atď. Bola to napokon aj spomínaná politická kríza, ktorá živelne strhá
vala Zväz a jeho členov do aktivity, ktorá je z hľadiska umeleckého zväzu 
nešpecifická. Takto sa dostávali do odbornej sféry najmä úvahy občiansko
politické. 
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Zväz nemoze trvalo poskytovať platformu pre ventilovanie týchto všeobec
ných občiansko-politických úvah, nálad a názorov, pretože to obchádza jeho 
základné úlohy a rozptyľuje jeho sústredenosť na základné ciele umeleckého 
zväzu. Ukázalo sa, že funkcie Zväzu ako spoločenskej organizácie sa nemôžu 
realizovať cez primárnu sféru politiky, ale predovšetkým vo sfére kultúrno
politickej. Isté napätia medzi kultúrou a politikou boli a budú, ale tieto nie sú 
v polohe antagonistickej, nemožno ich hnať do krízových a dramatických situ
ácií, ale ukazovať a hľadať formy a spôsoby ich r iešenia. V minulosti však, 
a to treba zdôrazniť, neboli na pôde Zväzu situácie, pri ktorých by sa vyostrili 
stanoviská medzi politickým vedením a Zväzom, nevyskytli sa útoky proti 
socialistickému spoločenskému poriadku, nenapádala sa vedúca úloha strany 
v spoločnosti. · 

Tento úvod bol nevyhnutný, aby sme správne hodnotili všetky verejné vy
stúpenia na pôde Zväzu, či už v prípade aktívov a ich rezolúcií, alebo mimo
riadneho zjazdu. Keď dnes analyzujeme tieto verejne publikované dokumenty, 
zisťujeme nespornú a kladnú aktivizáciu Zväzu po januári 1968. Dosvedčuje to 
napríklad rezolúcia z aktívu z 10. apríla 1968, v ktorej sa stanovujú pozitívne 
a konštruktívne koncipované úlohy pre Zväz a jeho orgány. V jednotlivých 
bodoch tohto dokumentu jasne vidieť, ako to už vyplýva z predneseného úvodu, 
snahu sústrediť sa na pozitívne návrhy a námety pre zlepšenie práce Zväzu, 
na zvýšenie jeho angažovanosti vo verejnom hudobnom živote. No vedľa týchto 
čŕt zasahuje spomínaná rezolúcia do politickej sféry, reagujúc na rôzne aktu
ality bez skutočnej faktografickej znalosti a primeraného posúdenia proble
matiky. Napríklad ku konfliktu na Blízkom východe sme sa vyslovovali bez 
dôkladnej informovanosti o jeho koreňoch a príčinách. Tak isto otázka vrátenia 
občianstva Ladislavovi Mňačkovi bola nastolená neinformovane a nesprávne. 
V takýchto prípadoch sa ukazovalo, že naša snaha angažovať sa vo veciach 
presahujúcich úroveň našej informovanosti a kompetencie vedie k neželaným, 
no o to nepríjemnejším omylom. Eš te vážnejším nedostatkom bola snaha tejto 
rezolúcie zasahovať do vnútorných záležitostí iného socialistického štátu. Ta
kéto postoje a vyhlásenia sú v rozpore s poslaním zväzu skladateľov, a preto 
navrhujeme valnému zhromaždeniu, aby sa od nich dištancovalo a aby ich 
r evokovalo. 

V súvislosti s aktívom v apríli 1968 treba však zaujať stanovisko aj k samot
nému j eho priebehu. Uskutočnil sa v atmosfére emociálneho vzrušenia, až 
hystérie, a preto sa stalo, že i správne požiadavky, dotýkajúce sa opatrení 
v našom hudobnom živote, prijímali sa neželanou a spoločensky neúnosnou 
formou. 

Vážnym krízovým momentom v činnosti Zväzu boli reakcie na vstup piatich 
š tátov v auguste 1968. Individuálne postoje a uznesenia orgánov javia sa nám 
dnes síce ako pochopiteľné z hľadiska situácie, v ktorej vznikli , no, videné 
z hľadiska plnšej informovanosti a správneho posúdenia skutočných príčin 
a trvalých záujmov našej spoločnosti, musíme ich kvalifikovať ako chybn~ 
a neprimerané. 

Po augustových udalostiach sa Zväz sústredil najmä na doriešenie problémov 
zväzovej federalizácie a vypracovania takých stanov, ktoré by optimálne zaru
čili rozvoj aktivity všetkých jeho členov. Toto úsilie, žiaľ, nedokázal spojiť 
s procesom konsolidácie našej spoločnosti, ktorý jediný mohol vytvoriť pod
mienky pre realizáciu tohto programu. V stanoviskách z aktívu z januára 1969 
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sa znovu ohjavujú požiadavky s t endenciou zasahovať do aktuálnych politic
kých problémov - bez dostatočnej znalosti všetkých súvislostí a pnem. 

Významným, hoci dobou ovplyvneným a rozporným bodom v histórii nášho 
Zväzu, bol m imoriadny zjazd Zväzu s lovenských skladateľov vo februári 1969. 
Za pozitívny fakt tohto zjazdu treba považovať prijatie nových stanov, ktoré 
<:hrnuli výsledky š irokej diskusie a vytvorili štruktúru, ktorä lepšie než dovtedy 
vytvára podmienky pre samostatný rozvoj všetkých tvorivých profesií, zdr uže
ných vo Zväze. Na druhej strane treba konštatovať, že popri vážnych vystú
peniach, podporujúcich konsolidačný proces našej spoločnosti, objavili sa, v osob
ných stanoviskách i v zj azdom prijatom vyhlásení k politickej situácii, názory, 
ktoré svedčia o ideovej neujasnenosti pr i hodnotení politickej situácie a po
slania Zväzu. Niektoré požiadavky vyhlásenia, napríklad nevyhnutnosť zabrániť 
nekvalifikovaným zásahom do špecifickej sféry umenia, nestratili dodnes svoju 
élktuálnosť a platnosť, no prevažnú časť jeho bodov však musíme kvalifikovať 
ako nesprávne zásahy do politickej sféry. Vzhľadom na to, že vo vyhlásení sa 
odráža vtedajšia nedostatočná informovanosť, preceňovanie postavenia a prá
vomoci Zväzu, nepokojná atmosféra doby a z nej vyplývajúce emociálne 
reakcie, navrhujeme valnému zhromaždeniu, aby ho ako celok revokovalo. 

Uznesenie zjazdu k práci orgánov Zväzu slovenských skladateľov obsahuje 
vecnejšie, skôr vnútorné pracovné direktívy. Sú v ňom i úlohy pre sekcie, kto
rých plnenie analyzovali výročné zhromaždenia sekcií a ktoré sú preto známe. • 
Nesplnenou zostáva vážna úloha - analyzovať vývoj a činnosť Zväzu od jeho 
vzniku podnes. V dôsledku toho musíme konštatovať, že aj doriešenie rehabili
tačného procesu, ako ho požadoval zjazd, nadväzujúce nevyhnutne na takúto 
analýzu, zostáva nesplnenou úlohou. Nebolo pre ňu v uplynulom roku od mi
moriadneho zjazdu ani dostatok času , ani dosť pokoja. No v najbližšej budúc
nosti ju t reba rozhodne vypracovať. Nepochybujeme, že seriózne a zodpovedné 
splnenie tejto veľmi dôležitej úlohy odstráni napätie a nedorozumenia, ktoré 
sa vo Zväze vynárajú ako reakcia na dobre mienené, ale príliš všeobecné 
pokusy o vysvetlenie deformácií, ktoré sa prejavili vo vývoji Zväzu. Ako prvý 
krok k tejto analýze navrhujeme valnému zhromaždeniu revokovať l. bod 
uznesenia v správe rehabilitačnej komisie na mimoriadnom zjazde pre jeho 
nekonkrétnosť a paušálne posudzovanie bývalých funkcionárov a ich podielu 
na vývoj Zväzu v rokoch deformácií. 

Ako sú rozdvojené požiadavky mimoriadneho zjazdu na kultúrnopolitické 
a na vnútrozväzové, tak sa i činnosť výboru po mimor iadnom zjazde rozvet vuje 
dvoma smermi: smerom k štátnym a straníckym orgánom a smerom k člen

stvu a cez neho k problémom verejného hudobného života. V prvom prípade 
išlo a dodnes ide o hľadanie rovnováhy, postavenia, v ktorom by boli vyvážené 
vlastné nároky Zväzu a nároky spoločnosti, tlmočené a reprezentované stra 
níckym a štátnym vedením. V oblasti politickej aktivity urobil výbor Zväzu 
slovenských skladateľov niekol'ko krokov, ku ktorým sa treba vrátiť. Predo
všetkým treba upozorniť na skutočnosť, že po osamostatnení Zväzu sloven
ských skladateľov z rôznych príčin postupne narastali rozpory a odlišnos t i 
v jeho postavení voči partnerskému Zväzu českých skladatel'ov. Táto skutoč
nosť sa odrazila predovšetkým na práci federálneho výboru. V neujasnenej 
atmosfére po aprílovom pléne úV KSČS pripojil sa výbor Zväzu slovenských 
skladatel'ov v máji 1969 na spoločnom zasadnutí s výborom SČS k Prevolaniu 
českých umelcov, vedcov, publicistov a kultúrnych pracovníkov. Vzhľadom na 
to, že tento dokument nesprávne a neadekvát ne reaguje na spoločenskopoli-
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tickú situáciu po aprílovom pléne úV KSČS, považuje výbor Zväzu slovenských 
skladatel'ov svoje rozhodnutie za chybné, i keď v danej situácii bolo motivo
vané snahou udržať sa s českými kolegmi na spoločnej zväzovej platforme. 

- V auguste, v predvečer 25. výročia Slovenského národného povs.tani~, 
prijal výbor Zväzu slovenských skladatel'ov vyhlásenie, v ktorom sa pnhlás1l 
k výzve úV KSČS k aktivite a k všeobecnej konsolidácii. 

- Odlišná situácia na Slovensku spôsobila, že vývoj sa čiastočne rozdvojil: 
kým zväz slovenských skladatel'ov ďalej hl'adal cesty k pochope~iu so straníc
kymi a štátnymi orgánmi, vývoj v českom Zväze prehlboval kn~ové mom:~ty 
a postavil ho do postavenia, ktoré neumožňovalo takú -~p~lup:acu .. a aktiVItU 
voči spoločnosti a nadriadeným orgánom, akú mohol vyVIJať nás Zvaz. 

- List Federálneho výboru SČSS z októbra 1969 možno považovať za do
znievanie dobre myslených, no nesprávne uskutočnených snáh udržať sa s part
nerským zväzom v jednote a na rovnakej názorovej pozícii. V liste sú s~ce 
myšlienky, ktorými sa obidva zväzy prihlasuj ú k aktivite a k pod~ore stramc
keho a štátneho vedenia, no sú viazané na podmienky, ktoré stoJa v rozpore 
s kultúrno-spoločenskou a politickou praxou, vyplývajúcou z uznesení najvyš-
ších straníckych orgánov. ~ _ .. 

- v d'alšom vývoji, koncom roka a vlastne až dodnes, pokracuje vybor Zvazu 
slovenských skladatel'ov v konsolidácii svojho postavenia voči štátnym a stra-

. níckym orgánom, aj voči zahraničným, naj~ä _socialistickým Z_:'~z?výr_n par~ne
rom. Duch v ktorom Zväz tento konsolidacny proces uskutocnuJe, Jeho c1ele, 
sú zrej~·u~· najmä z listu výboru Zväzu slovenských skladatel'ov ministrovi 
kultúry Slovenskej socialistickej republiky Miroslavovi Válkovi. Výbor Zväzu 
slovenských skladatel'ov v tomto liste konštatuje, že všetky pozitívne, tvorivé 
i organizačné výsledky v hudobnej kultúre boli podmienené spätosť~u _u~elcov 
a celého umeleckého frontu s politikou komunistickej strany a socialistického 
štátu. Každé porušenie tejto väzby malo následky pre hudobnú oblasť nepriaz
nivé a naopak, každá progresívna idea a iniciatíva st~any a št:_átu ~na~en_al~ 
rozmach a rozkvet tvorive j činnosti. Vychádzajúc z teJtO skutocnost1, pnhlas!l 
sa výbor Zväzu slovenských skladateľov k aktívnej spoluú~asti na realizácii 
úloh ktoré kladie stranícka a štátna reprezentácia pred nase národy, uvedo
mujÚc si svoju zodpovednosť za rozvoj tvorivého potenciálu s lovenskej hudby 

Il. , 

V línii práce výboru Zväzu slovenských skladatel'ov, zameranej na činnosť 
samotného Zväzu, možno rozlíšiť tri vrstvy: 

a) akcie s priamym dôsledkom pre prácu Zväzu, 
b) zaujímanie stanovísk a 
c) kontrolná a koordinačná činnosť vzhľadom na sekcie a sekretariát. 

a) Delimitácia finančných prostriedkov bývalého SČSS 

. . . Po niekol'kých rokovaniach s českou stranou dospelo sa k obojstranne 
prijateľnej dohode, čím vlastne Zväz aj v oblasti ekonomickej zaujal samostat
nú pozíciu. 
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Zahraničné styky 

Zo .. stan~v národ~é~o Zväzu slo_venských skladatel'ov vyplýva, že má právo 
na~va~ova~ zahramcne k_?ntakty 1 samostatne, pokia!' touto úlohou nepoverí 
Zvaz ceskych a slovenskych skladatel'ov. Výbor Zväzu slovenských skladatel'ov 
využil túto možnosť a na rôznych úrovniach rozvíja kontakty so svojimi kul
túrnymi partnermi, predovšetkým so zväzmi socialistických krajín. v kontak
toch so ZSSR usiluje sa vedenie Zväzu slovenských skladateľov o širokú spolu
prácu, ktorej náplň je v podstate zakotvená v obsahu kultúrnej dohody. Skla
dateľská sekcia Zväzu slovenských skladateľov obnovila samostatne družbu 
s? Z':_äzom~ skladateľov Gruzínskej sovietskej socialistickej republiky, s ktorým 
Si k~zdorocne vymení koncerty, informácie o hudobnom živote a priame návšte
vy clenov. Podobne pravidelné kontakty sa začínajú rozvíjať voči bulharskej 
1nad'arskej a pol'skej hudobnej kultúre. Výbor sa usiluje o podpísanie zmluv; 
i ~o Zvä_zom rakúskych skladateľov. črtajú sa - najmä pre mladých sklada: 
telov a mterpretov - kontakty s mladou španielskou hudbou ... 

Podujatia pri príležitosti významných jubileí 

Dôležitou akciou výboru bolo a ešte aj je uskutočňo,.ranie dlhodobého cyklu 
koncertov po celom Slovensku pri príležitosti 25. výročia Slovenského n3.rod
n~ho povstania, ktorý prebieha podľa odbornou komisiou pripravených ideových 
navrhov a scenárov a z finančných prostriedkov Koordinačného výboru Slo
venských kultúrnych fondov. 
y~~ľad~m n~a ~lížiace ~a výročie oslobodenia ČSSR rozhodol sa výbor usku

tocmt z fi_nanc~y~h. zdr?JOV pos_kytnutých na tento účel Ministerstvom kultúry 
SlovensJ<_eJ_ sociahstick~J r epubliky v roku 1970 vydanie reprezentatívnej gra
moantologie slovenskeJ hudby, ktorá by v jubilejnom roku dokumentovala 
snahu ·~väzu slovenských skladatel'ov bilancovať vývoj s lovenskej hudby za 
posl~dnyc_h 25 rokov a prispieť k ďalšiemu rozšíreniu overených hodnôt do 
vereJnosti. 

V spolupráci s ostatnými umeleckými zväzmi pripravuje Zväz slovenských 
skladateľov Spomienkový večer k stému výročiu narodenia Lenina. 

Na návrh muzikologickej sekcie usporiada Zväz s lovenských skladatel'ov 
v roku 1970 československo-sovietske sympózium s tematikou vývoja sloven
skej a sovietskej hudby za posledných 25 rokov. 

Z rozhodnutia výboru je Zväz slovenských skladateľov spoluusporiadatel'om 
v~ľkoryso koncipovanej súťaže k 25. výročiu oslobodenia, ktorú vypísalo Mi
msterstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky. Zväz slovenských skla
datel'ov určil členov porôt a spropagoval súťaž medzi svojím členstvom .. . 

Propagácia slovenskej hudobnej tvorby a koncertného umenia 

Hl'adanie kontaktov s poslucháčom je pre súčasnú slovenskú hudobnú kultúru 
pr~b~émom číslo jedna. Pre nesporné hodnoty diel, ktoré dosial' vznikli, treba 
ná~~t a vychovať vnímavého konzumenta. Výbor preto na návrh sekretariátu 
Zvazu slovenských skladateľov schválil a poveril uviesť do života myšlienku 
Kruh~ priateľov slovenskej hudby. Za spolupráce sekcií sa táto myšlienka stala 
s~utocnosťou a dnes už takmer stočlenný Kruh priatel'ov vyvíja činnosť. Pre
bieha abonentný cyklus koncertov, , konajú sa stretnutia s tvorcami a inter-
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pretmi. V budúcej sezóne pripravuje Zväz s lovenských skladateľov oveľa bohat
ší program pre kruh, ktorý bude pozostávať z niekoľkých programových línií. 
Dôležitá je i propagácia na vidieku, kde ambíciou Zväzu slovenských sklada
teľov je vybudovať sieť spolupracovníkov a propagátorov, ktorí by pripravovali 
pôdu pre uplatnenie zväzových koncertov, autorských večerov atď. Vynikajúcim 
spôsobom sa z iniciatívy sekcie koncertných umelcov podarilo vytvoriť takéto· 
centrum v Žiline. I každoročné Dni komornej hudby v Banskej Bystrici, ktoré 
najmä v poslednom ročníku získali veľký divácky ohlas, sú príležitosťou pre 
slovenskú hudbu a interpretov. 

Smolenické semináre pre Novú hudbu 

Výbor prerokoval a schválil návrh sekcie muzikológov na priradenie Smole
nických seminárov pre Novú hudbu k Zväzu slovenských skladateľov. Rozhodol 
sa poskytnúť t ejto akcii v rámci rozpočtu i čiastočné finančné krytie. Týmto 
rozhodnutím prevzal Zväz slovenských skladateľov spoluzodpo'!ednosť a kon
trolu nad významným a dnes už tradičných podujatím s lovenskej hudobnej 
avantgardy a hudobnej vedy. Tým výbor splnil jeden bod uznesenia mimoriad
neho zjazdu ... Pre budúcnosť sa črtá možnosť spojiť Smolenice s myšlienkou 
Týždňa súčasnej hudby, o ktorej realizáciu sa doteraz neúspešne snažil prí
pravný výbor na čele s Petrom Kolmanom. Tento prípravný výbor sa vzdal a j~ 
úlohou výboru Zväzu slovenských skladateľov, aby po dohode s Ministerstvom 
kultúry Slovenskej socialistickej republiky zvážil a rozhodol o najoptimálnej
šom riešení Smolenických seminárov v spojení s Medzinárodnou prehliadkou 
slovenskej, prípadne i svetovej hudby. 

Zväzové ceny 

Výbor Zväzu slovenských skladateľov rozhodol, že každoročne na valnom. 
zhromaždení udelí štyri ceny Zväzu slovenských skladateľov. Schválil sekreta
riátom pripravený štatút a zriadil 8-člennú komisiu pre ceny, ktorej úlohou je 
spracovať návrhy zo sekcií a podať konečný návrh pre rozhodnutie výboru .. 

Zmeny v sekretariáte 

Zjazdové uznesenie ukladá výboru aj sekciám previesť prestavbu zväzového 
aparátu. Vzhľadom na predpokladaný rast zahraničnej agendy i rast informač
ných a dokumentačných fondov Zväzu, výbor rozhodol zriadiť novú funkciu -
tajomníka pre informácie a dokumentátora - a osamostatniť zahraničný refe
rát. Ďalšie kroky výboru v tomto smere povedú k personálnemu doplneniu 
a skvalitneniu doterajšej organizačnej štruktúry. 

Tvorivé centrá 

Pôsobia v obvodoch bývalých krajských organizácií Zväzu slovenských skla
dateľov v Banskej Bystrici a v Košiciach. Ich činnosť organizujú platení ta
jomníci Zväzu slovenských skladateľov. Je potrebné doriešiť formy spolupráce 
tvorivých centier s ústredím. Otvorená je otázka ich kompetencie v rokova
niach s dnešnými štátnymi a stranickymi orgánmi, ktorú treba štatutárne 
zakotviť. 
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členské otázky 

Uznesenie zjazdu doriešiť problémy vyplývajúce zo zrušenia kategórie kan
ifidá~ov splnili ~ýbory _všetkých sekcií hned' v prvom období svojej činnosti. 
'>ekc1a skladatelov vzrastla za posledné obdobie o 6 príslušníkov a má teraz 
43 členov. Sekcia koncertných umelcov vzrástla o 16 a má 92 členov. Sekcia 
muzikológov prijala za členov 7 a stav jej členstva je 52. Sekcia skladateľov 
populárnej hudby po preradení kandidátov a prijatí nových členov má stav 39. 

V súvislosti s dosť rýchlym prírastkom v niektorých sekciách vynára sa 
problém stanoviť kritériá pre prijímanie za členov a aspoň približne ich koordi
novať medzi sekciami. Ozývajú sa hlasy volajúce po znovuzavedení kategórie 
kandidáta. Ak nemajú vo Zväze slovenských skladateľov vzniknúť organizačné 
disproporcie, bude sa musieť výbor touto otázkou zaoberať. 

b) Činnosť výboru Zväzu slovenských skladateľov na pôde federálneho vý
boru Zväzu českých a slovenských skladatefov 

Výbor Zväzu slovenských skladateľov prispel svojou iniciatívou k formulo
va~iu a ~r!jati~ ~ásad. spolupráce a koordinácie činnosti obidvoch národných 
zvazov. Sucasna Situácia vo federálnych kontaktoch je však taká že zatiaľ sa 
tieto zásady nemohli ani oficiálne schváliť, ani uplatniť v konkrétnej práci. 
Vo Zväze českých skladateľov po odstúpení časti výboru funguje tzv. prípravný 
výbor, ktorého pozícia _je z právneho hl'adiska taká, že zatiaľ neumožňuje 
partnerské kontakty. SCS nemá dosial' schválené stanovy. Súčasná iniciatíva 
výboru Zväzu slovenských skladateľov smeruje k obnoveniu týchto kontaktov, 
ktoré na úrovni sekcií, napriek mimoriadnej situácii, neboli predsa celkom 
prerušené. 

Z iniciatívy slovenskej časti federálneho výboru rozhodlo sa o usporiadaní 
celoštátneho aktívu o hudobnej kritike a publicistike, ktorý by sa mal usku
točniť po príprave na národných úrovniach v roku 1970. 

Stanoviská a podnety výboru Zväzu slovenských skladatel'ov k problematike 
hudobnej kultúry mimo pôdy Zväzu slovenských skladatel'ov 

~ Výbor _zväzu. slovenských skladateľov vymenoval komisiu, ktorú poveril 
~n~rav~u naro~neJ hu~obnej rady pri Ministerstve kultúry Slovenskej socia
listickeJ r epubliky. Znadenie tejto reprezentatívnej platformy pre riešenie 
~tázok ~udob~ého ~iv~~a __ za spoluúčasti Zväzu slovenských skladateľov sľubuje 
ao buducnostJ ovela sirSI a kompletnejší pohl'ad na problematiku oblasti hu
dobnej kultúry ... 

- . Výbor ~~äzu slovenských skladateľov hlavne na podnet skladateľskej 
sekcie doporucil Slovenskému hudobnému fondu niekol'ko vylepšení a spresnení 
pre j~ho prácu. I keď možno predpokladať, že väčšina členov je oboznámená 
s novym postavením Slovenského hudobného fondu vzhľadom na štátne orgány, 
pr:dsa treba ~ripomenúť niektoré základné fakty. Rozhodnutia výboru Sloven
skeho. h_udobneho fon~u (menovaného ministrom kultúry) podliehajú schváleniu 
na Mmisterstve kultury SSR a - citované z ministra Válka - "nesmú byť 
~ rozpore s politickou líniou nášho štátu". Upozorňujeme i na d'alšiu myšlienku 
h~tu: .. Bola by nesporne v rozpore s uvedenou líniou· akákol'vek podpora tvori
vych pracovníkov, ktorí sa v nedávnej minulosti angažovali za oportunistické, 
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politickému a štátnemu vedeniu škodlivé názory, ktorí doteraz zotrvali a sú 
proti politickej línií dnešného štátneho a straníckeho vedenia." 

- Na základe expertízy, ktorú vypracoval sekretariát Zväzu slovenských 
skladateľov, vyjadril sa výbor kriticky k honorárovému sadzobníku, tvoriacemu 
súčasť zmluvy s československým rozhlasom na diela vytvorené na objednáv
ku ... 

- Výbor dal podnet k stretnutiú predstaviteľov Zväzu a členov Zväzu pra
cujúcich v Supraphone, na ktorom sa urobila analýza na zlepšenie terajšieho 
stavu. 

c) Finančné zabezpečenie činnosti Zväzu 

Zo samotného postavenia Zväzu slovenských skladateľov vyplýva zvysený 
nárok na finančnú stránku činnosti. Podľa našich doterajších skúseností suma, 
ktorou bol Zväz dotovaný v tomto roku a minulých rokoch, nestačila by na 
našu predstavu o jeho činnosti v nasledujúcom období. Návrh rozpočtu na 
rok 1970 sme podali na základe optimálnych predsavzatí, avšak -oproti roku 
1969 nezvýšila sa finančná dotácia na činnosť, okrem mzdového fondu a po
ložky na investície. Pokiaľ ide o devízové prostriedky, do dnešného dňa sa 
o nich ešte definitívne nerozhodlo. 

Na požiadanie Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky vy
pracovali sme dlhodobý plán práce Zväzu slovenských skladateľov i podklady 
na jeho finančné zabezpečenie. Pre roky 1973 až 1976 sme rátali s výstavbou 
Domu slovenských skladateľov v Bratislave, ktorý by mal byť reprezentatívnym 
centrom organizácie skladateľov aj inštitúcii, ktorých práca spoluvytvára kom
plex slovenskej hudobnej kultúry. 

III. 

Plány a výhľady Zväzu do značnej miery závisia od ambícií a iniciatívy j ed
notlivých sekcií. Pri najlepšej vôli nemôže byť sekretariát ani výbor jediným 
zdrojom aktivity a tvorcom plánov Zväzu. V tomto smere treba konštatovať, 
že nie všetky sekcie využili možnosti, aké im poskytuje ich samostatné orga
nizačné postavenie, a obmedzili sa len na komentovanie alebo kritiku návrhov, 
ktoré prichádzali zo sekretariátu. Týka sa to predovšetkým sekcie skladateľov, 
ktorä má na druhej strane najväčšie úlohy i možnosti a j ej akcie by mali byť 
ťažiskom práce Zväzu. 'po diskusii na aktíve skladateľskej sekcie sa plány do 
budúcnosti, najmä v oblasti koncertnej činnosti, črtajú jasnejšie. Pripravuje 
sa prehliadka skladateľskej tvorby v Žiline na jeseň 1970, novinkové koncerty 
v rámci zväzových abonentných koncertov, autorské večery atď. Oveľa jas
nejšiu a už do praxe zavedenú koncepciu koncertnej činnosti má sekcia 
koncertných umelcov, ktorej úlohou do budúcnosti bude, zrejme, udržať dote
rajšiu pestrosť i štandard foriem koncertnej činnosti. Sympatické a premyslen1 

ll 
sú i plány a doterajš ia činnosť sekcie muzikológov, ktorá udržuje pravidelnú 
prednäškovú činnosť na vysokej úrovni. Istým problémom však je izolácia 
tejto sekcie od problematiky ostatných sekcií, ktorá spôsobuje nedostatky 

i napríklad v hudobnej publicistike, hudobnej kritike atď. Muzikológovia by sa 
1\ 
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mali viac angažovať v hodnotení tvorby, propagácie skladateľskej činnosti i pro
pagácie svojich vlas tných výsledkov. 

Veľké úlohy v budúcnosti čakajú Zväz v oblasti zahraničných stykov. Nové 
možnosti v tomto smere sa dosiaľ nepodarilo využiť. Chystané dohody a kon
takty so socialistickými krajinami bude potrebné naplniť predstavami o kon
krétnych a pre Zväz najvýhodnejších podobách tejto spolupráce. Treba dať 
pozor, aby sa aktivita do zal!raničia nesklzla do plytkej výmeny delegácií 
a materiálov a aby vo svojej kvantite nepresiahla skutočné odborné a spolo
čenské možnosti Zväzu slovenských skladateľov. S mnohými problémami je 
spojené i nadväzovanie kontaktov so západnými kultúrami. Jej úlohou pre 
výbor je, aby dotiahol myšlienku spolupráce so Zväzom rakúskych skladateľov 
i Zväzom španielskych skladateľov. 

Zaiste by bolo možné spomenúť i ďalšie konkrétne plány Zväzu pre nasle
dujúce obdobie, no ako záver tejto správy núka sa skôr úvaha nad tým bo
dom uznesenia mimoriadneho zjazdu, ktorý požaduje, aby orgány Zväzu vy
vinuli maximálne úsilie pri jeho aktivizácii ako záujmovej organizácie tvorivých 
pracovníkov v oblasti hudby i ako progresívneho faktora v našom kultúrno
politickom dianí. Tento bod uznesenia ďalej upozorňuje na potrebu uplatnenia 
demokratických foriem práce, požaduje úsilie orgánov Zväzu o zlepšenie medzi
ľudských vzťahov a zvýšený záujem o problémy tvorby a jej spoločenského 
uplatnenia. Tieto požiadavky v doterajšej práci Zväzu narážali a stále narážajú 
na základnú prekážku - nedostatok aktivity členov, ktorej by sa mohol dať 
demokratický a neformálny priebeh. Minimálnu ľudskú i odbornú stabilitu 
našich členov dokazuje napr. totálne skrachovanie myšlienky tvorivých skupín, 
ktorú prízvukuje iný bod zjazdového uznesenia. Ani diskusie na aktívoch sekcií 
nesignalizujú prílišný záujem členstva o problémy práce Zväzu. Stále panuje 
predstava, že Zväz je niečo mimo v orgánoch nepracujúceho človeka a jeho 
povinnosťou je spíňať určité jeho priania. Na druhej strane sa však zabúda, že 
plný zmysel pojmu Zväz môže dať len neformálna a praktická aktivita členstva. 

Bez nej sa každé úsilie funkcionárov mení na plané úradovanie. 

*** 

Správa kontrolnej a revíznej komisie, 

ktorú predniesol jej predseda Juraj Pospíšil: 

... Výbor Zväzu slovenských sk ladateľov v zložení podľa nových stanov sa 
ukazuje byť pružnejším a akcieschopnejším orgánom ako v minulosti. Výbor 
pracoval stále v podstate s kontrolnou a revíznou komisiou, pozýval jej členov 
pravidelne na svoje zasadnutia. Zameranie jeho práce bolo určované uznese
niami mimoriadneho zjazdu Zväzu slovenských skladateľov a riešením aktu
álnych problémov. Tu kontrolná a r evízna komisia .konštatuje, že výbor sa 
usiloval stáť plne na platforme politickej línie štátu a komunistickej strany. 
Riešenie problematiky stanovenej uzneseniami mimoriadneho zjazdu prebiehalo 
v celom funkčnom období, pričom sa podarilo celkom vyriešiť najmä uznesenia 
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Dr. Gustáv Papp a prof. Ján Cikker. 
Foto A. šmotlák 

týkajúce sa prestavby organizácie v novom štatútnom usporiadaní, ako je r ie
šenie členských otázok, delimitácia finančných prostriedkov, doriešenie odbor
ných otvorených otázok organizačného poriadku a prebudovanie sekretariátu. 

Plnenie ostatných uznesení má trvalý charakter a výbor sa vo svojej práci 
k nim vracal. Je to spolupráca s Ministerstvom kultúry Slovenskej socialistickej 
republiky, spoločenské uplatnenie Zväzu, otázka hudobnej výchovy. 

Otvorená ostáva otázka aktivizácie členov Zväzu a činnosti a vzniku tvori
vých skupín. Do značnej miery tu chýba možnosť vytvoriť spoločenskú plat 
formu pre intenzívny styk členov, ktorý by pomohol riešiť t ieto otázky. 

Uznesenie o analýze 20-ročnej činnosti Zväzu slovenských skladateľov v sek
ciách a vo výbore Zväzu sa nesplnilo a zostalo iba v niektorých prípadoch 
v štádiu prípravy materiálov. Splnenie tohto uznesenia považujeme však za 
veľmi dôležité, ak má mať nová organizácia Zväzu spoľahlivé východisko pre 
ďalšiu činnosť. 

Požiadavka rehabilitácie' sa síce začala uskutočňovať už pred mimoriadnym 
zjazdom, výsledky šetrenia príslušnej komisie boli uverejnené v zjazdovom 
materiáli, no k záverom, ktoré z toho vyplynuli, sa zatiaľ neprikročil<?,J 
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Kontrola hospodárenia Zväzu slovenských skladateľov, pri ktorej o spolu
prácu požiadala kontrolná a revízna komisia pána Jána Hederu, riaditeľa Slo
venského hudobného fondu, ukázala, že hospodárenie Zväzu prebiehalo v rámci 
schváleného rozpočtu .. . 

*** 

Diskusný príspevok Miroslava V álka, ministra kultúry SSR: 

... Chcel by som pozdraviť rokovanie vášho valného zhromaždenia a povedať 
Qkrem tohto prívetu iba niekol'ko poznámok k problematike, ktorá - domnie
vam sa - vás zaujíma ako členov tohto tvorivého zväzu. Prečítal som si po
.zorne vašu správu o činnosti výboru Zväzu slovenských skladateľov a ako iste 
vy všetci, aj sám som zistil, že správa konštatuje na - dalo by sa povedať -
m nohých miestach, že Zväz v poslednom období suploval niektoré úlohy, ktoré 
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mu neprináležali, že ich naviac suploval nekvalifikovane, že je teda v situácii. 
keď bude musieť, zrejme, mnohé svoje rozhodnutia anulovať. 

Ja viem, že nikdy nebýva príjemné ani v živote jednotlivca, tým menej v ži
vote takej vážnej organizácie, akou je Zväz slovenských skladatel'ov, meniť 
svoje rozhodnutia. Chcel by som však povedať, že je to nie hanba. Je to skôr 
príznak dospelosti, myšlienkovej a charakterovej zrelosti zmeniť svoj názor, 
ak máme k dispozícii dostatočné dôvody, ktoré nás k zmene tohto názoru 
oprávňujú. 

Myslím si, že tvorivé zväzy na Slovensku aj v čechách v poslednom období 
1968 a v prvých mesiacoch roku 1969 podl'ahli ilúzii, že môžu v socialistickom 
štáte tvoriť organizovanú politickú silu, ktorá bude samostatne zasahovať do 
politiky, vytvárať samostatný politický program a realizovať ho. Vždy som si 
myslel, bol som a som o tom presvedčený aj dnes, že umelec môže pôsobiť 
najúčinnejšie v oblasti svojej tvorby. Umenie, pravdaže, pôsobí aj na politický 
vývoj. Ale zdôrazňujem, že umeni e pôsobí na politický vývoj, a nie politická 
činnosť umelca, ktorá často býva iba vedl'ajším produktom. Myslím si, že dnes 
je už l'ahšie pochopitel'ný fakt, že väčšina členov tvorivých zväzov bola v po
slednom období pre tieto politické ciele zámerne zneužívaná. Ja som ďaleko od 
toho, aby som uvádzal konkrétne príklady. Myslím, že ak sa sami zamyslíte 
nad problémami, nad tým, v čom bolo jadro veci, iste objavíte mechanizmus 
vecí. To, ako sa to robilo. Myslím však, že uvádzať konkrétne príklady, to už. 
dnes takmer nikomu nerobí nijaké ťažkosti, pretože sú známe mnohé fakty aj 
z tejto oblasti, ktoré ešte nedávno neboli známe. 

Chcel by som súčasne povedať, že to, o čom sa teraz v posledných mesiacoch 
u nás tak často diskutuje, by malo svojím spôsobom zaujať aj umelcov, pretože 
to či priamo, alebo nepriamo ovplyvňuje klímu, atmosféru, v ktorej pracujú, 
v ktorej majú tvoriť a v ktorej teda cez svoju tvorbu majú ovplyvňovať vnú
tornú tvár spoločnosti, z ktorej sami pochádzajú. 

Zaiste nie je pre vás neznámy fakt, že situácia v oblasti tvorivých zväzov 
v čechách a na Slovensku je podstatne rozdielna. Ťažko možno predpokladať' 
další vývoj. Ťažko možno predpokladať, ako sa budú vyvíjať veci ďalej v če
chách a ako sa budú vyvíjať veci na Slovensku. Myslím, že neprezradím nijaké 
tajnosti, ak poviem, že naším cieľom je, aby sa slovenské tvorivé zväzy vrátilí 
opäť na to miesto, z ktorého vyštartovali k onému - dalo by sa povedať -
dosť nešťastnému štafetovému behu. 

Chceli by sme, aby tvorivé zväzy získali svoju spoločenskú váhu, svoju pri
rodzenú mravnú autoritu, ktorá vychádza nie z proklamovania politických 
ciel'ov, ale z váhy ozajstného umenia. Myslím si, že každý umelec, každý tvo
rivý zväz a celé umelecké oblasti môžu získavať autoritu spoločnosti priamo 
úmerne tomu, nakol'ko pravdivé a ozajstné je umenie, ktoré príslušníci týchto 
zväzov., týchto oblastí vytvárajú. Myslím, že aj pred očami verejnosti v ktorej
kol'vek dobe a v ktorejkoľvek epoche je · toto najnormálnejší spôsob, ktorý 
vytvára pre umelca priaznivú atmosféru, ktorý mu buduje vo verejnosti priro
dzenú autoritu a ktorý túto autoritu môže ďalej potom prenášať na iné oblasti 
a úseky spoločenského života. 

Myslím si, že v minulosti prišlo k istému posunu hl'adísk, že sa stávali pri
pady, keď umelci autoritu, ktorú si získali práve svojím umením, využívali, 
možno v niektorých prípadoch - ja by som dodal v niektorých jednotlivých 
prípadoch - zneužívali na ciele, ktoré s umením nemajú nič spoločného. 

Myslím, že podoba kultúrnej politiky v našom štáte je vecou nás všetkých, nie-
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iba Ministerstva kultúry, nie iba štátnych orgánov, ale je vecou vás, členov 
tohto zväzu, vecou príslušníkov ďalších tvorivých zväzov a že je záujmom 
každého tvorivého človeka, každého umelca, aby sa kultúrna politika čo ·najviac 
približovala k všeobecne prijatému názoru o tom, akú má mať táto politika 
podobu. Na to, aby ste vy mohli prispievať k tvári, k podobe kultúrnej politiky 
na Slovensku, treba - pochopiteľne - vyjasniť niektoré veci, treba jasne po
vedať stanoviská k niektorým závažným bodom. Treba sa pozrieť na to, čo ste 
robili v minulosti. Treba si povedať: tu je, toto je pravda, toto bolo iba zdanie. 
Treba pravdu oddeliť od fikcie, od mýtov, od legiend. Treba si povedať, že 
nám všetkým ide o to, aby sme vytvorili objektívne podmienky pre zrod a roz
širovanie kvalitných umeleckých diel. Takto potom možno prinášať podnety 
a impulzy pre riešenie konkrétnych problémov v umeleckej oblasti a pravdaže 
aj podnety pre podobu kultúrnej politiky. 
~'itiCKY vývoj je_ zložitý a prechádza rozličnými úskaliami: rozličnými ne-\ 
.c;akanwi zvratmi. Casto sa stáva to, čo sme nepredpokladah. 1 Ale to nezna
mená, že by sme sa mali vzdávať možnosti pozerať sa vo svojej práci, v spo

lločenskej práci vopred. 
~Myslím, že je neobyčajne potrebné, podl'a môjho osobného názoru aj ne
vyhnutné, aby sa čím skôr obnovila spoločenská váha tvorivých zväzov, aby 
štátne orgány získali prirodzeného a toho najadekvátnejšieho partnera pri 
tvorbe_ koncepcií v kultúrnej politike. \ Myslím, že to záleží predovšetkým na 
vás. Nielen na vás, ktorí tu sedíte, ale na všetkých členoch tvorivých zväzov. 
\ Konkrétna politika sa nikdy neobíde bez represívnych opatrení. Vo všeobec

nej polohe sa každá koncepcia politiky, nielen kultúrnej, ale aj kultúrnej, môže 
vypracovať tak, že je všeobecne prijatel'ná. V prakticky realizovanej politike, 
pochopitel'ne, prichádza ku konfliktom, ku krízam, prichádza často k veciam, 
ktoré si ani jedna, ani druhá strana neželá. Nevylučujem, že aj v našom prípade 
môže prísť k takýmto konfliktom, takýmto krízam. Bol by som však rád, keby 
štátne orgány mali vo vás takého partnera, povedzme, partnera v diskusii, 
ktorý by naozaj kvalifikovanie a rozumne vedel predložiť argumenty, prečo sa 
ten alebo onen problém má riešiť ~kto, a nie ináč ... 

Myslím si, že tvorivý zväz - to konštatuje aj správa vášho výboru - ne
môže suplovať ani ministerstvo, ani nejaký iný štátny orgán. V tom je možno 
zdanlivý nedostatok, zdanlivá nevýhoda postavenia tvorivých zväzov, domnie
vam sa však, že je to aj neobyčajná výhoda tvorivého zväzu. Môže totiž bez 
ohl'adu na niektoré konkrétne skutočnosti povedať svoj názor na to, ako treba 
jednotlivé kultúrne alebo kultúrnopolitické problémy riešiť. 

Chcel by som, aby sa vaše valné zhromaždenie dnes skončilo tak, aby sme 
sa mohli s predstaviteľmi vášho zväzu stretávať čím častejšie, aby sme dostá
vali od nich čo najviac podnetov, aby sme sa stretávali možno aj v polemikách 
a v diskusiách, ale aby sme sa stretávali, aby tu vedl'a seba nezneli dva mono
lógy: jeden monológ štátneho orgánu, v našom prípade Ministerstva kultúry, 
a druhý monológ tvorivých umelcov, v našom prípade členov Zväzu sloven
ských skladateľov. Neprospelo by to nikomu. Ani štátnej politike, ani štátu, 
ani umeniu, ani Zväzu slovenských skladateľov a ak to mám doplniť, ani 
Ministerstvu kultúry ako úradu. 

Vyslovujúc takú nádej, že získame vo vás dobrého radcu, dobrého priateľa, 
kvalifikovaného súpera v prípadných polemikách, chcem želať vášmu valné~u 
zhromaždeniu, aby rozumne, s prehľadom a s pohľadom do budúcnosti skončilo 
svoje dnešné rokovanie. želám vám to nielen ako tohto času funkcionár štát-
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nych orgánov, ale aj osobne. Bol by som rád, keby sme sa mohli stretať nielen 
na oficiálnej pôde, ale keby som mal možnosť stretať sa s vami čím častejšie 
v koncertných miestnostiach, v koncertných halách, na gramafónových plat
niach, vo vysielaní rozhlasu a televízie, skrátka všade tam, kde je miesto pre 
to, aby prehovorila umenie. 

Myslím, že tento samotný záver obsahuje v sebe množstvo konkrétnych pro
blémov, nad ktorými sa treba zamyslieť. Ale to vy - zrejme - viete lepšie 
ako ja a vaše valné zhromaždenie by malo byť iba východiskom k tomu, aby 
sme sa teda začali spoločne zamýšľať. 

*** 

Výsledky volieb na funkciu predsedu Zväzu slovenských skladatefov: 

Spolu bolo odovzdaných 100 hlasov. Z toho na profesora dr. Ferenczyho 71 
hlasov, na profesora Očenáša 20 hlasov a neplatných bolo 6 hlasov. 
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*** 

Prejav predsedu ZSS prof. Ota Ferenczyho : 

Vážení prítomní, milí kolegovia! 

Je samozrejmé, keď niekoho zvolia do takejto vysokej funkcie, 
má sa poďakovať za dôveru. Prirodzene, ja to robím tiež. Súčasne 
vyslovujem aj z môjho hľadiska poľutovanie, že bremeno tejto 
funkcie padlo práve na mňa. Veľa som uvažoval, či na jednej strane 
túto poctu, a na druhej strane zaťaženie môžem v tejto chvíli_ zo
brať. Ak som sa rozhodol: áno, tak stalo sa to silne pod vplyvom uvah 
voči môjmu nadriadenému, rektorovi profesorovi Alexandrovi Moy
zesovi, ktorého som videl nesmierne zaťaženého na dvoch frontoch 
a pokladal som si ako mladší za psiu povinnosť odbremeniť ho a 
pomôcť tak, aby mohol svoju činnosť vykonávať a sústrediť sa na 
oblasť, ktorá je skutočne v tejto etape veľmi náročná, veľmi zložitá. 

Nebudem tu spomínať niektoré úlohy, ktoré stoja pred nami a 
ktoré by sme chceli v novom výbore riešiť. Myslím, že v správe 
všetko bolo veľmi pekne povedané. Ale pokladám si za povinnosť 
nadviazať na to, čo povedal súdruh minister Válek doobeda, a síce, 
že našou úlohou bude - to znamená nielen úlohou výboru, ale aj 
všetkých vás - aby sme Zväzu slovenských skladateľov vrátili jeho 
význam kultúrnopolitický, aby sme mu vrátili silu kultúrnopolitic
kého vplyvu. Myslím si, že táto úloha je základná pre uznesenie 
nášho Zväzu a pre jeho ďalšie pôsobenie, pretože všetky ďalšie úlo
hy, či už je to pôsobenie vedenia Zväzu dovnútra, t. j. konsolidácie 
vzťahov medzi nami členmi, či už pôsobenie navonok, čo znamená 
uzatváranie zahraničných vzťahov, obnovenie týchto vzťahov, či už 
so socialistickými štátmi, alebo kapitalistickými štátmi, to všetko 
vyplýva z tejto základnej úlohy. 

1 
Ako mimoriadnu úlohu kladie výbor pre seba obnoviť, resp. oživiť 

vzťahy s naším bratským českým zväzom skladatel'ov. Osud sloven
skej hudby je nerozlučne spätý s osudom českej hudby. Ťahali sme 
to spolu 50 rokov pri budovaní naš~j československej hudobnej kul
túry a myslím, že by bolo nemyslitel'né, aby sme tieto kontakty, 
resp. úsilie ísť spolu prerušili, a to aj napriek tomu, že za posledné 
obdobie došlo k určitým prerušeniam. 

Preto chcem za svoju osobu - a myslím, že aj za výbor - sl'úbiť, 
že tieto štyri základné úlohy, ktoré vyplývajú zo správy, ktorú ste 
počuli a ktorá bola koncipovaná skutočne veľmi zreteľne, si beriem 
za svoje, že sa vynasnažím do najbližšieho valného zhromaždenia 
predložiť vám výsledky nášho úsilia. Samozrejme, úsilia, ktoré môže 
byť úspešné len vtedy, keď výbor nezostane sám, keď všetci ako tu 
ste, budete nám pomáhať. 

V tomto znamení preberám na seba túto zodpovednú funkciu. 
Ďakujem vám ešte raz za dôveru a sľubujem, že budem našu prácu 
vykonávať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, podľa 
svojich najlepšieh sil. 

*** 

Ceny Zväzu slovenských skladatefov za rok 1969: 

Výbor Zväzu slovenských skladatel'ov udeľuje cenu Zväzu slovenských skla
dateľov za rok 1969: 

- docentovi dr. Ladislavovi Burlasovi, CSc. za skladbu Planctus, 
. - ~ oblasti populárnej hudby Karolovi Elbertovi za doterajšie dielo v popu

lameJ hu~~:· ktoré charakterizuje vysoká profesionalita a široký žánrový záber, 
- zasluzllému umelcovi dr. Gustávovi Pappovi za koncertné účinkovanie 

v Roku slovenskej hudby so zvláštnym prihliadnutím na interpretáciu vokál
nych cyklov Mikuláša Schneidra-Trnavského a Frica Kafendu, 

- v odbore hudobnej vedy profesorovi dr. Jozefovi Kresánkovi, nositeľovi 
Radu práce, za dielo Tance a piesne zo zbierky Anny Szirmay-Keczerovej a 
prácu Die Sammlung von Szirmay-Keczer. 

* * * . 

Na návrh sekcie koncertných umelcov udelili tajomníkovi sekcie koncertných 
umelcov Rudolfovi Vanekovi čestné členstvo vo Zväze slovenských skladatel'ov. 

*** 

Menoslov výboru Zväzu slovenských skladateľov: 

prof. dr. Oto Ferenc z y, predseda 
zasl. umelec Ladislav S l o v á k, podpredseda 
dr. Ladislav Mo kr ý, predseda sekcie muzikológov 
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prom. hist. Ľubomír č í ž e k, druhý člen sekcie muzikológov 
dr. Ferdinand K l ind a, predseda sekcie koncertných umelcov 
prof. Tibor Gašpar ek, druhý člen SKU 
doc. dr. Ivan Hr u š o v s k ý, predseda skladateľskej sekcie 
prof. Eugen S u c h o ň, druhý člen skladateľskej sekcie 
Teodor šebo-M art in s k ý, predseda sekcie populárnej hudby 
Vieroslav Mat uší k, druhý člen sekcie populárnej hudby. 

*** 

Uznesenie Zväzu slovenských skladateľov: 

členovia Zväzu slovenských skladateľov dňa 17. apríla 1970 v Bratislave 

l. zhodnotili svoju prácu za posledné roky, najmä za obdobie od konštitu
ovania samostatného národného Zväzu slovenských skladateľov, 

2. schválili správu vypracovanú a predloženú výborom Zväzu a prlJimaJu 
v nej obsiahnuté návrhy na revokovanie tých politických a kultúrnopolitických 
vyhlásení a stanovísk Zväzu v poslednom období, ktoré sa pri retrospektívnej 
analýze ukázali ako neprimerané a chybné, 

3. schvaľujú v správe navrhovanú koncepciu zväzovej práce i platformu 
spolupráce so straníckymi a štátnymi orgánmi, spočívajúcu v pozitívnom a ak
tívnom postoji, 

4. prijali správu kontrolQej a revíznej komisie a zaväzujú orgány Zväzu 
i sekretariát, aby v termínoch navrhovaných komisiou odstránili všetky zistené 
nedostatky, 

5. zaväzujú výbor Zväzu i výbory sekcií vypracovať do nasledovného valného 
zhromaždenia analýzu činnosti Zväzu od jeho vzniku dodnes a z tejto analýzy 
objektívne vyvodiť pomer kladných záporných stránok vývoja slovenskej 
hudobnej kultúry, 

6. zaväzujú výbor Zväzu doriešiť a postaviť na pevný základ vzťahy ku 
skladateľským zväzom v socialistických krajinách i k zväzom v západných 
krajinách tak, aby sa Zväz trvale a aktívne začlenil do medzinárodného zväzu 
výmeny hudobnoumeleckých a hudobnovedných hodnôt, 

7. zaväzujú výbor Zväzu, aby v najbližšom období obnovil styky s partner
ským Zväzom českých skladateľov na federálnej úrovni a napomáhal upevniť 
priateľstvo na výhodných zásadách spolupráce, 

8. zaväzujú výbory sekcií i výbor Zväzu v budúcej práci sekcii ešte výraz
nejšie presadzovať ich autonómne postavenie v rámci celého Zväzu a bližšie 
a konkrétnejšie špecifikovať záujmy a ciele celozväzového charakteru dlhodobej 
koncepcie vývoja činnosti, 

9. zaväzujú výbor Zväzu, aby definitívne rozriešil otázku kompetencie mimo
bratislavských tvorivých centier v Banskej Bystrici a Košiciach i otázku foriem 
spolupráce so zväzovým ústredim. 
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FRANTišEK MATúš 

Neznámy 
slovenský ľudový 
hudobný nástroj 

Proces spoznávania hudobnofolklórneho odkazu nášho národa intenzívne pre
bieha už niekoľko desaťročí. Výsledky snáh podchytiť a spracovať ohromné 
hudobné bohatstvo stále nemôžeme považovať za uspokojujúce, aj keď sa v tom
to smere urobilo už veľmi mnoho. Na slovenskom hudobnofolklórnom poli ležia 
ešte hodnoty čakajúce na odkrytie, preskúmanie a vedecké spracovanie a nie 
je vylúčené, že sa dospeje k pozoruhodným objavom a že výskum etnomuziko
iógom pripraví ešte nejedno prekvapenie. 

Výrazným svedectvom tohto tvrdenia je objav doposiaľ neznámeho ľudového 
hudobného nástroja, ktorého organografický náčrt je predmetom môjho prí
spevku. Ide o ojedinelý ľudový hudobný nástroj, o ktorom sa naša etnomuzi
kologická literatúra nezmieňuje, ktorý ušiel pozornosti rozsiahleho etnomuzi
kologického bádania. Nestretávame sa s ním ani v zatiaľ najvýznamnejšej 
slovenskej etnoorganologickej práci Ladislava Lenga Slovenské ľudové hudobné 
nástroje a ani v obsiahlom Zozname slovenských ľudových hudobných nástrojov 
Ivana Mačáka, vydanom Slovenským národným múzeom v Bratislave. 

Periférna poloha niektorých východoslovenských oblastí zostala dodnes ne
dotknutá systematickým etnomuzikologickým výskumom a tejto skutočnosti 
treba pripísať únik aj závažnejších hodnôt. Nást roj, ktorý sa mi dostal do 
pozornosti viacmenej náhodne, je šarišskej proveniencie, patrí do skupiny 
dychových ľudových hudobných nástrojov a v ľudovej terminológii sa volá 
g aj di ca. Na existenciu nástroja, jej výrobcu a interpreta ma upozornil po
slucháč odboru hudobná výchova štúdia popri zamestnaní na Pedagogickej 
fakulte UPJŠ v Prešove p. Matej Beňo, bývalý riaditeľ národnej školy v neďa
lekej dedine, blízko miesta výskytu, za čo mu i touto cestou ďakujem. 

Miesto výskytu gajdice sa nachádza v oblasti severného šariša, severový
chodne od mesta Lipany v osade Potoky, okres Prešov. ústranie, v ktorom 
sa uvedená lokalita nachádza a nedostatočný záujem okolia o uvedený nástroj. 
mohli byť jednou z príčin, že gajdica upadla do zabudnutia. Ojedinelý výskyt 
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a v súčasnosti aj minimálna príležitosť na hudobnú produkciu, ako aj vysoký 
vek interpreta zohrali pritom svoju úlohu. 

Výrobcom gajdice je Andrej Mizerak, dnes (jar 1970) sedemdesiattriročný 
.dôchodca. Vyrábať gajdice sa naučil už v mladosti od svojho strýka, ktorý 
odpozoroval výrobu od pastierov oviec v okolí Kamenického hradu (v st redo
veku známy pod menom Tharkow, ktorý zanikol roku 1558 pri obliehaní cisár
s kym vojskom) . Tradovaním sa nástroj zachoval až dodnes, pričom terajší 
-výrobca a súčasne interpret je posledným pokračovateľom v odkaze minulosti. 
Dosiaľ nikto z mladšej generácie neprejavil záujem v tradícii pokračovať. 

Gajdica je sedemdierkový dychový ľudový hudobný nástroj s jedným jazýč
kom. Tvarom i ivukotvornou podstatou je nápadne blízka melodickej jazýčko
vej píšťale dvojzvukových tzv. "goralských" gájd. Pri podrobnejšom preskú
maní nástroja zisťujeme však viaceré špecifické danosti, ktoré totožnosť s uve
-denou píšťalou vylučujú. Podobnosť je evidentná pri skúmaní trojmo spriahnu
tého akustického systému, najmä. budič je konštrukčne zhodný. Vibrátor a re
zonátor vykazujú v "konštrukcii určité odlišnosti. V ľudovej terminológii 
výrobcu majú jednotlivé časti nástroja tieto názvy: p i s k a d l o, g a j d i c a 
.a ru h . 

Melodická píšťala gajdice má 6 hmatových otvorov na prednej stene a jeden 
na stene zadnej, ktorý je súčasne najvyššie položeným otvorom na píšťale 
a funkčne je totožný s "kontrovou" dierkou melodickej píšťaly uvedených 
"goralských" gájd. Na rozdiel od nich nemá však gajdica tzv. "štimový otvor". 
()tvory sú rozmiestnené po celej dlžke píšťaly v nepravidelných vzdialenostiach 
tak, aby prsty hráča mali "voľný pohyb" pri hre. 
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Hmatová technika je jednoduchá, pri hre sa vždy odkrýva iba j eden hma
tový otvor, nepozná prefukovanie ani doťahovanie tónov. Optimálny výsledok 
pri vyludzovaní tónov vyžaduje stredne silný výdychový prúd . 

Z hľadiska tvarovo-funkčnej charakteristiky nástroja je zaujímavo r iešený 
spôsob držania nástroja pri hre. Hráč zasúva medzi zovr et é pery vrchnú, 
patrične na to prispôsobenú časť melodickej píšťaly. Budič r ozkmitu (piskadlo), 
zasunutý do vrchnej časti píšťaly, ocitá sa tým v priestore ústnej dutiny úplne 
voľne, kde má výdychový prúd nehatený prístup k jeho jazýčku z každej 
strany. 

Tónový prejav gajdice nezodpovedá ani jednému druhu gájd, rozšírených 
na území Slovenska, uvedených v citovanej práci Ladislava Lenga. Na gajdici 
sa dá reprodukovať diatonický tónový rad lýdického charakteru, s typickou 
zväčšenou kvartou. Z analýzy tónového prejavu gajdice vyplýva, že ide o dosť 
primitívny hudobný nástroj . Z celkového počtu 8 tónov, ktoré sa dajú na 
nástroj i zahrať, interpret používa pravidelne iba 6 plus tón "kontrovej" dier
ky, z t oho nad centrálnym tónom 4 a pod ním l. Posledné dva tóny melodic
kého radu sa nedajú použiť - neladia. Daný t ónový materiál umožňuje 

reprodukovať piesne s ambitom malej sexty. 

Autentický expemplár gajdice vo vlastníctve výrobcu je ladený· do "as" 
a jeho tónový materiál j e tento: 

.· ~ i \.o 1 + 
• • ~ . \ti i ll • ~. 

bi 
Ak berieme do ·úvahy sporadičnosť výskytu lýdickej tóniny v ľudovej piesni 

a hudbe východného Slovenska, je možné označiť výskyt tohto nástroja a okruh 
lýdických m elódií na ňom reprodukovaných za najväčší a najpozoruhodnejší 
na uvedenom t eritóriu. 

Pre ilustráciu zvukových možností nástroja uvádzam prepis jednej melódie, 
ktorú interpret zahral pri rozcvičovaní a prepis piesne Ej, Janík. . . (Všetky 
noty "es1", zaznačené v m elodických ozdobách, sú grafickým znázornením 
používania "kontrovej dierky" a v skutočnosti znejú o oktávu nižšie.) 

Na záver stručného opisu neznámeho slovenského ľudového hudobného ná
stroja vynára sa ešt e jedna otázka - otázka p ô v o d u gajd ice. Na ňu sa 
nedá zatiaľ presvedčivo formulovať adekvátna odpoveď. Z uvedeného je zrejm á 
určitá paralela medzi gajdicou a melodickou píšťalou gájd. To nám však zatiaľ 
nedáva dôvod vidieť v gajdici zástupcu gájd a jej pôvod zdôvodniť prostou 
deformáciou, r espektíve považovať gajdicu za jednozvukové gajdy. Jeden zá
k ladný komponent gájd - zásobník vzduchu - gajdica nemá. Teoreticky 
by však mohli pľúca hráča tento nedostatok suplovať. Tieto a ďalšie nezodpo
vedané otázky môže objasniť j edine presná a podrobná akustická a hudobná 
analýza. 
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TVORBA 
... 

Ivan H r u š o v s k ý : V l n a 

mldaný zbor ä cape lla 
na text básne Vladimíra Reisela Mor e bez 
odlivu 
skomponované: 1969 

Na mnohé z typických štrukturálnych 
prvkov a osobitostí Hrušovského zboro
vej sadzby sme poukázali pri analýze j eho 
zborov Čakanie a Jar (SH - 6/ 69). Jed 
ným z podstatných znakov j e nesporne 
skladateľov dôraz na zvukovú pestrosť 
a farebnosť zborovej skladby. Druhým je 
zasa tektonická organizácia celku, kto
rý je budovaný na rozvíjaní a var iabilite 
svojich základných prvkov a t iež na t e 
mer neustálej konfrontácii takto vznik
nutých plôch a celkov. 

V zbore V lna vystupuje (v zhode so 
skladate l'ovým zámerom) do popredia 
h lavne zvuková stránka faktúry. Tento 
moment podporuje aj divisi štyroch zá
kladných hlasov na jednotlivé línie, ktoré 
v rámci hlasov, ale hlavne v zborovom 
<:elku, vyt várajú pestré zvukové pradivo. 

Takýto charakter má celý úvodný úsek 
skladby (Adagio molto). Spočiatku je to 
m ierne zvlnená jednohlasná línia, ku kto
rej sa pripájajú ďalšie , oboha tené i o 
zvukomalebné glisandá medzi jednotlivý
mi tónmi i celými akordami. Tiež akor
{fické s ledy alebo ich výseky (všetko do
sial' opísané sa spieva na vokál) sono
r ický moment podporujú. 

Textovaná melodická línia využíva ako 
svoj základ celotónové jadro. Skladatel' 
pracuje s textom tak, že j eho jednotlivé 
časti exponuje v následnost i do jednotli
vých hlasov, pričom vyznačuje, ktorý hlas 
je v celej štruktúre dominantný. 

Ak chceme celkove charakterizovať hu
dobné dianie v úvodnom úseku skladby, 
tak je to: 

nestála premenlivosť a súčasne neustále 
gradovanie sonorickej zložky čo do farby 
i intenzit y, v ktorej zaznievajú jednotlivé 
<:asti textovej pt:edlohy. (Pozri notovú pri-

TVORBA 

lohu!) Zvuková zložka zborovej skladby 
je obohacovaná na niektorých miestach 
stretávaním a súčasným znením neprí 
buzných akordov i akordických pásem. 

Druhá časť - poco piu mosso (Alle-
gretto) , 

ťaží zo superpozície štyroch jednohlas
ných línií, ktoré sú navzájom v imitačnom 
vzťahu. Je temovým i tektonickým kon
t rastom v rámci zboru ako celku. 
Záverečná časť (Lento) je reminiscen

ciou úvodnej nálady. Uvádza ju však krát
ky akordický úsek (Lar gamente maesto
so), využívajúci zvukový kontrast oktá 
vového unisona, kvart-kvintových akor
dických štruktúr a polyakordických stret
nutí. 

Ako sme už poukázali v úvode -
Miešaný zbor V lna nadväzuje na Hru

šovského predchádzajúcu zborovú tvorbu. 
Dokazujú to tektonika, harmonický plán 
i sadzba jeho nového zboru. Oproti pred
chádzajúcim zborom kladie však väčši 
dôraz na zvukovú stránku skladby, ktorá 
je dôležitým for motvorným činitel'om. 

štefan Klimo m l. 

Ladislav B u r l a s : Z v o n y 

cyklus miešaných zborov na poéziu Mi
lana Rúfusa 
skomponované : 1969 

časti cyklu (jednotlivé zbory): 
Vrchári 
Cesta 
Zvony 

Burlas v oblasti tektoniky opäť nachá
dza impulzy v oblast i madrigalu. Pre skla
dateľa to znamená vytvorenie celku, kto
rý je vnútorne diferencovaný a po výra
zovej st ránke rozmanitý, ale navonok ako 
celok pôsobí dojmom kompaktnej jednot
ky. Dôležitú úlohu pritom hrá a j práca 
s textom, ktorého jednotlivé časti vytvá
rali v madrigale kratšie samostatné jed
notky, celkove zjednotené tendenciou 
prekleňovania cézur. 
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Po zvukovej stránke sa autór snaz1 vy
ťažiť maximum zo s yntézy, ktorú posky
tuje nefunkčne chápaná akordika izolo
vane i v kombinácii s prvkami melodic
kými, hlavne obohatená technickým arze
ná lom hudby XX. stor. V nasledujúcej 
analýze sa pokúsime poukázať na jednot
livé prvky, ktoré autor použil pri kon
cepcii tohto cyklu. 

-o-

Oblast akordiky: 

Funkčne chápaný kvintakord bol zá
kladným pilierom m adrigalu. 

Aj Burlas využíva teQto prvok a chápe 
ho T 

a) ako útvar zvukove i tektonicky sebe
stačný, ktorý nefunkčne chápaný vy
tvára v akordických sledoch samostat
nú plochu. 

Príkladom t akto koncipovane j akordiky j e 
úryvok zo zboru Vrchári (te.xtove od: 
Dosť je tu stromov ... ), kde ide o sled 
akordov: fis mol - h dur - f dur, ktorý 
cez sled štvorzvukov vyústi do kvínt.:. 
akordu g mol. (Pozri notovú prilohu!) 
b) ako útvar, ktorý v kombinácii s iný

mi, neprlbuznými akordami vytvára 
novú kvalitu (postavenie nad seba 
dvoch kvintakordov alebo ich výsekov). 

Príkladom takejto práce s akordom je 
napr. úryvok zo zboru Cesta (textove na 
s lovo Pretrpené), kde ide o súčasné za
znie-vanie dvoch akordov - a mol a b mol. 
(Pozri notovú prílohu!) 
(Pochopiteľne, príkladov na obe spomí
nané koncipovania akordov je v zborovom 
cykle viacej a často prinášajú varianty 
oboch opísaných vzťahov.) 

- o-

Oblasť melodiky 

je ďalším typickým prvkom Burlasovej 
hudobnej reči. Po výrazove vypätých a _ 
zvukovo hutných úsekoch skladby preberá 
melodická línia často na seba koncentrá
ciu energie celého hudobného diania. Svo
jou štruktúrou a zvukovosťou inklinuje 
k melodike vytvorenej na základe radu 
tónov. Používa intervaly, ktoré zvlášť 
zvýrazňujú jej kresbu (zm. i zv. inter va
ly, chromatické sledy opisované okolo jad
ra sekundy a te rcie ) a často melodiku 
tvoria intervaly väčšieho rozpätia (až po 
septimu). Nevyhýba sa však an! prvkom 
recit atívneho charakteru (rytmizované 
opakovanie toho istého tónu). 
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Melodická línia najmarkantne jšie vystu
puje (i ako samostatný tektonický ele
ment) v zbore Cesta. úvodná melodika 
využíva hlavne sekundové a terciové kro
ky, ktoré sú zvrásnené intervalom väčšie
ho r ozpätia. Linie jednotlivých hlasov vo 
vzájomnom kontrapunkte takto vytvárajú 
samostatnú plochu. Melodiku -r ecitatívne
ho charakteru nachádzame v záverečnej 
časti tohto zboru. (Pozri notovú prílohu!) 

-o-

Funkcia intervalu: 

Interval ako jednotka má pre Burlasa 
význam ešte v inom zmysle, než ako sme 
t o opísali pr i charakteristike melodiky. 
Súčasné znenie tónov intervalu prináša aj 
novú zvukovú kvalitu (hlavne intervaly 
veľkej a malej sekundy a septimy). Spo
mínané intervaly túto funkciu splňajú 
jednak samostatne, jednak ich viaceré 
zoskupenie vytvára zvukové zhluky 
clustry. Nachádzame ich napr. na začiatku 
zboru Vrchári (text: Kým dočiahneme 
naň). Tento zbor je typický z hľadiska 
funkcie intervalu aj tým, že ornanizujú
cim intervalom akordov je miesto tradič
nej tercie kvarta. 

-o-

Metrorytmická zložka 

bola dôležitou už v madrigale a nemenej 
dôležitá j e i v Burlasovom zborovom cyk
le. Hrá dôležitú úlohu stmeľovateľa cel
ku r ôznou rytmizáciou identického t extu 
jednotlivých hlasov i metrickou pozíciou 
začiatkov j ednotlivých textových úryvkov. 
Skladate ľ používa opätovne (u ž v cykle 
Metamorfózy krás pre miešaný ä capella 
zbor a hus le) techniku hoquetu. Nachá
dzame ju v zboroch Cesta a Zvony. V zá
vere ·druhého zo spomínaných zborov sa 
zjavuje opäť a leatórny prvok. Podobne 
ako v už spomínanom cykle Metamor fózy 

· krás ho skladateľ používa na zvýraznenie 
nepr etržitosti pohybu. Tentoraz je však 
spomínaný prvok postavený do vzťahu 
s melodickou zložkou (mužské hlasy vy
tvárajú samos tatné melodické pásmo s 
odliš ným t extom, v ktorom vynikajú h lav
ne sekundové kroky). 

Zborovým cyklom Zvony nadväzuje skla
dateľ na t ende ncie, ktoré sa u neho zja 
vili už v zbor ovom cykle Metamorfózy 
krás. Nový zborový cyklus však jednotli
vé prvky j eho koncepcie zborovej s kladby 
prináša v koncentrovanejšej a vykryšta
lizovanejšej for me. 

š tefan Klimo ml. 

HUDOBNÝ ŽIVOT. 

Ludwig van Beethoven : Fidelio 

Slávnostné predstavenie k 50. výročiu SND 
Bratislava 
Dirigent: zaslúžilý umelec Tibor Frešo 
Režisér: Július Gyermek 
Zbormajstri: Ladislav Holásek a Peter 
Hradil 
Scéna: Oto šujan a. h. 
Kostým y: Ľudmila Purkyňová, vyzname
naná .,Za vynikajúcu prácu" 
Premiéra 14. a 15. marca 1970 

Sú javiskové diela, drámy a opery, kto
r é ži jú v repertoároch svetových scén pre 
svoje kvality este tické, či preto, že všetky 
generácie v nich vidia premietnutú aspoň 
časť svojich problémov. Sú však diela, 
ktoré sa pre svoju myšlienku stali mono
litmi ľudských snáh, vždy podobných snáh, 
spájajúcich gPnerácie svojim princípom. 
I< takýmto dielam, vždy živým a aktu
álnym, patrí nesporne Beethovenov Fi
de lio. Od jeho vzniku - napriek počia
točnému neúspechu - sa k nemu gene
rácie vracajú a stotožňujú sa s jeho ideou. 
J e to jedno z mála diel vhodných na to, 
;;by jeho inscenáciou jubilujúca scéna 
os lávila svoje výročie. 

Ked' J. N. Bouilly písal svo ju .,Léonor e 
ou L' amour conjugal", sotva tušil, čo do 
svetovej literatúry prináša. Siahol k látke, 
ktorá dýchala jeho súčasnosťou, politic
kými zápasmi novej, nastupujúce j spolo
čenskej t ri edy, problémami, ktoré ho pá
lili; látka, ktorú si zvolil, stala sa výbuš
ninou. O jej význam e nesvedčí iba to, že 
mala úspech v spracovaní Gaveauxovom 
a že v krátkom čase nato po nej siahli 
i Paer a Beethoven. Gaveauxova a Paerova 
opera dnes snívajú svoj večný sen v pra
chu archívov a ich duch sa vznáša iba 
nad dejinami hudby. Len Beethovenova 
spracovanie vo verzii Friedricha Treit
schkeho jej dalo pravý význam, napriek 
tomu, že i ono má veľa literárnych a di
vadelných nedostatkov. Iba skutočnosť, že 
tejto látky sa zmocnil duch veľkosti Bee
thovena, duch, ktorý to, s čím sa sto-

tožnil, doviedol k vrcholu dokonalosti, 
povýšilo dobovú látku k platnosti nadča
sovej. Iba veľkosť a s ila Beethovenovej 
hudby prekonala všetky nedostatky libre
ta a povýšila tento námet na monolit 
ľudského snaženia. 

Beethovenov F idelio nie je opera, ktorá 
človeka poučuje či vzdeláva. Nie ie to 
opera, k torá diváka zabáva. Je to dráma. 
ktorá svojím hudobným poňatím konfron
tuje človeka s veľkou myšlienkou a ne
milosrdne odhaľuje celú jeho malosť. V 
stretnuti s touto operou nepýtame sa 
Beethovena na poučenie: Beethoven sa tu 
pýta nás : kto sme, akí sme, na ktorej 
strane stojíme? Preto inscenácia Fidélia 
nie je problémom zvládnut ia t echniky 
speváckych, zborových a orchestrálnych 
partov, nie je problémom reži jného 
zvládnutia často naivných scénických po
stupov, a le je problémom koncepcie všet
kých zainteresovaných tvorcov predstave
nia. 

Koncepcia Fidelia ako s lávnostného 
predstavenia k jubileu SND sa musela 
vyrovnať s niekoľkými otázkami. Nebol 
to zrejme iba Beethovenov rok, ktorý vie
dol k tomu, aby sa pre s lávnostné pred
stavenie zvolila práve táto opera. Fidelio 
dnes: historické či historizujúce predsta
venie, alebo konfrontácia s Beethovenom? 
úprava, či doslovné znenie? Aktualizovať 
látku, ktorá už svo jou podstatou je stále
aktuá lna ? 

Režisér Július Gyermek sa r ozhodol k 
odvážnemu kroku: dať slovo predovšet
kým hudbe. Singspie lový pôdorys opery 
začleňuje do hudobného prúdu hovorené 
dialógy; Gyermek tieto dialógy vypúšťa. 
Právom? Pri povrchnom pozorovani mož
no spustiť krik: zásah do Beethovenovho 
die la! Ozaj do Bee thovenovho diela? Je 
nositeľom toho večného a neopakovateľ
ného, čo postavilo Fidelia ako jedinú 
operu na túto tému do s tredobodu záujmu 
generácií Beethoven alebo Treitschke? 
Myslím, že Gyermek uvážene obetoval 
Treitschkeho v prospech Beethovena. Sled 
hudobných scén bez spojenia dialógmi na
prosto nestratil nič zo svojej logiky či 
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-d~~~~ej zrozumitel'nosti: naopak, dosiahol 
vacs!U opernosť a väčšiu aktuálnosť i v 
zmysle est~tickcm tým, že vytvoril cyk
lu~ sledu vyrezov zo skutočnosti bez zby
tocného bal~st~. Režisér mal preto právo 
vynechať d1alogy, ktoré sú ďaleko za 
úrovňou hudby a ktorým žiadny preklad 
nedá rovnakú životnosť akú má hudba· 
v:d' aj .tak dialógy väčšÍnou iba zdvojujÚ 
semantiku_ hudobných scén. Tam, kde by 
slovo chybalo, zasahuje vkomponovaný 
Alter ego textom-komentárom Dominika 
Tatar~u na vysokej básnickej úrovni. Reži
sér Sl tu dovolil pripojiť Tatarkovu bás
nickú reflexiu na Beethovenovu hudbu 
(kt~rá z látky Leónóry urobila Fidélia). 
P?kiaľ. sa tu javí istá disparita, nie je to 
-d~sp~~;nta s Beethovenovou hudbou: bás
meky text Tatarkov je ušl'achtilým sú
putníkom tejto hudby; je to Treitschkeho 
text, ktorý je s Tatarkovou obraznou dik
ciou neporovnateľný. 

Zostala teda Beethovenova hudba. Až na 
Hoccovu áriu, ktorú napokon občas škrta
jú aj i~í reži~éri, pretože do jednoliatej 
k~ncepc1e vnása trochu cudzí tón, je to 
vsetka Beethovenova hudba, i s Leonó
rou III. v medziaktí v druhom dejstve. 
Kto prvý lrišiel na túto myšlienku, mal 
nesporne sťastný nápad: zaznie tu dráma 
v dráme, čisto hudobné zhrnutie všetké
ho, o čo tu ide, preklenujúce medzeru 
fakticky už uzavretej drámy a záverečnej 
apoteózy. 

Koncepciu režiséra znamenite podporu
jú scénický výtvarník Otto šujan a au
torka kostýmov I:udmila Purkyňová. Tma
v~. ťaživá scéna s jednoduchým výtvar
nym ~?znakom prostredia vystihuje celé 
1>vz?us1e d.r.á~y. Do nej vkomponované 
akcie k~~aJUCICh postáv vo veľmi úspor
nom . reZIJnom stvárnení dávajú tým viac 
vyzmeť hudbe. Naprosté minimum rekvi
zít, žiadne patetické gestá. Kontrastne 
s~avané. kostýmy, bez zbytočnej snahy po 
h1~toric~te, ale aj bez jej úplného od
mietnutia buď farebne oživujú scénický 
obraz, alebo inde splývajú s jeho ťaživou 
atmosférou (Rocco, Pizarro ). Civilne kos
týmovaný zbor v záverečnej apotéze je 
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najmocnejším aktualizačným prostried
kom: nad víťazstvom spravodlivosti a ver
nosti tu nejasajú divadelné postavy, ale 
my, súčasníci. Dráma sa tak odohráva 
hocikedy a hocikde, ale predovšetkým v 
nás samotných. 

V .o':'zduší danom scénou a kostýmom, 
':' _ reziJn??l pôdoryse režiséra sa pohybu
JU konaJuce postavy - jednotlivé ume
lecké u?iverzá, z konfliktu ktorých drá
ma v nas rezultuje. Prakticky iba symbo
lický je Don Fernando (15. 3. štefan Jan
či ) : ani sa neusiluje túto symboličnosť 
prekročiť a váha j eho výrazu je iba vo 
vokálnom prejave. šedivý a bezmocný je 
Rocco: Jozef špaček mu dal i v hereckom 
prejave ťarch'-! jeh~ bezútešnej staroby 
v dome utrpema. Slavnostné, iba vnútorne 
oživené je gesto Fidelia; zato vo vokál
nom prejave žije plným a bohatým živo
~o~ .. ktorý sa v geste nemôže plne pre
JavJt: Elena Kittnárová stavia cieľavedo
me na. to~to vnútornom rozpore svojej 
dramatickeJ postavy. Jednoduchá a prie
zr~čná je Marcelina: skromnosť v geste, 
vru;nosť. v speve charakterizujú jej 
stvarneme Annou Kajabovou-Peňaškovou. 
Gábm;ov Jaquino je rovnako gestom ne 
nápadný, no v speváckom prejave vel'mi 
presný a tvárny. Don Pizzaro v podaní 
Juraja Hrubanta je priam démonický v 
speváckom i hereckom prejave. Pritom 
nič nie je uňho preexponované, nedáva sa 
zviesť ~ vonkajšiemu efektu, je pravdivý, 
neteatraJny. Florestan Františka Livoru je 
hlasove mimoriadne tvárny, herecky svo
jou zdržanlivosťou dobre zapadá do cel
kovej koncepcie. Zrejme len sila prežitku 
ho zviedla k istým nepresnostiam na pre
miér e, ktoré celkove jeho prejav neohro
zili. Jediná postava, ktorá má právo pre 
e,xponovať a toto právo v optimálnej mie
re využíva, je vkomponovaná postava Alter 
ego - Viera Strnisková. Čierne kostýmo
vaná, iba tvár, ktorá sa vynára z temnej 
scény, je hlasom svedomia, i mlčiacou 
pritomnou v celej dráme. 

Beethovenova hudba nie je vo Fideliovi 
priliš rozdielna od jeho myslenia symfo
nického. Preto vlastne vždy je istým pro-

HUDOBNÝ žiVOT 

blémom pre divadelný orchester (tak, ako 
môže byť problémom pre hocaký iný 
orchester, ktorý sa s ňou málo stretáva). 
Priezračná faktúra s plne pulzujúcirri kaž
dým hlasom dáva vyniknúť každej nepres
nosti. Pravda, je tu i otázka dirigentovej 
koncepcie. Tibor Frešo dospel zrejme k 
názoru, že tam, kde by mohol nezvyk 
viesť ku kazom, preklenie ich iba koncep
cia. Po pravde povedané: dosial' som ne
počul práve Leonóru III. s tol'kými kaz
mi; no dosiaľ som ju nikdy nevnímal tak 
vzrušene ako tentoraz: mala takú púta
vosť a také vnútorné napätie, že i menšia 
technická dokonalosť nemohla mať vplyv 
na poslucháčovo vnímanie. Dráma sa tu 
ešte raz v čisto hudobnej rovine odvíja 
a vedie k záverečnej katarzii. V sprievode 
vokálnych partov znel však orchester 
ušľachtilo a jemne; bolo badať, že je plne 
zainteresovaný na slávnostnom ovzduší 
tejto inscenácie a usiluje sa vydať zo se
ba to najlepšie. Hudobný spád, nepreru
šovaný dialógom, umožnil jemne diferen
covať jednotlivé scény. Predstavenie žilo 
hudbou, hudba vytvorila predstavenie. 
Predstavenie plné, hlboké a myšlienkove 
bohaté. 

Sú diela, ku ktorým sa vracajú gene
rácie. Ak oslavuje Slovenské národné di
vadlo svoje polstoročie v stiesnených po
meroch, daných r eštauráciou stánku svoj
ho operného súboru, nemohlo siahnuť po 
monumentálnom diele súčasníka. Monu
mentalita jedinej Beethovenovej opery, 
docielená komornými prostriedkami, bola 
pravou voľbou. Fidelio je živý a Beetho
ven sa v ňom pýta: kto si, národ, čo osla
vuješ svoj kultúrny stánok? Polstoročie 
snáh nášho divadla nám dáva právo stáť 
tvárou v tvár t ejto otázke. 

Juraj Pospíšil 

Z KRONIKY 
BRATISLAVSKÝCH 

KONCERTOV 

Decembrové a januárové koncerty 

Zlatým klincom decembrových koncer
tov SF (18. a 19. decembra) bol jedinečný 
výkon mladej koloratúrnej sopranistky 
Edity Grúberovej. V podaní tejto mladej 
umelkyne odzneli ária z Händlovho ora
tória Jozue, ária z Bachovej kantáty č. 51 
(Jauchzet Gott) a ária Kráľovnej noci z 
Mozatlovej opery čarovná flauta. Jej vý
kon charakterizovalo suverénne technické 
zvládnutie, krištáľovo čistá intonácia, zna
menitá výslovnosť, ušľachtilý prejav, zmy
sel pre štýl. Dúfajme, že po tak skvelom 
debute pozve ju vedenie SF aj na ďalšie 
hosťovania. 

Na prvej dvojici koncertov januárového 
cyklu (15. a 16. januára) predstavil sa 
vynikajúci rakúsky dirigent maďarského 
pôvodu Carl Melles ako nadšený interpret 
beethovenovho slohu. Chápe Beethovena 
vďaka svojmu vynikajúcemu muzikant
skému cíteniu bez zbytočného špekulova
nia; je pritom mimoriadne disciplinovaný 
a dokáže vytvoriť osobitú atmosféru. Po
danie Pastorálnej symfónie v stredných 
častiach možno prekvapilo pomerne po
malou vol'bou tempa, dirigentova osobnosť 
dokázala však vytvoriť neobyčajné napä
tie širokého hudobného prúdu. Zdatnou 
oporou Mellesovou pri presadzovaní svo
jej koncepcie Beethovena bol výborne 
hrajúci orchester. 

Z komorných koncertov v januári ne
smieme zabudnúť na vokálny recitál Very 
Soukupovej a Jindficha Jindráka, predne
sený 27. januára za sprievodu prof. Alfré
da Holečka. Soukupová je dnes vyzrelou 
osobnosťou; jej umenie vnikať do ducha 
diel je naozaj obdivuhodné. Nielen hla
som, ale i celkovým výrazom tváre a drža
ním tela dokáže zvýrazniť atmosféru tej
ktorej časti; nejde však o nejaké drama-
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tizovanie - naopak, je to výkon par ex
cellence koncertantný. Neutápa sa v de
tailoch, no neignoruje ich - zdôrazňuje 
podstatu. Predniesla nádherný cyklus Ja
roslava Ki'ičku Severné noci, výber z Ebe
nových šestero písní milostních a Dvoi'á
kove Cikánske melodie, op. 55. Jindrák, 
barytonista viac operného strihu, si vy
bral Novákovu Melancholiu, op. 25, výber 
z Pesničiek na jednu stránku B. Martinu 
a Pauerove Bájky - repertoár primeraný 
svojmu naturelu. A. Holeček sprevádzal 
s kvele - ako vždy. 

Sé riu januárových koncertov uzavre lo 
vystúpenie talianskeho dirigenta Alda 
Ceccatu (29. a 30. I.) so SF. Očakávanie 
mimoriadneho zážitku, s akým navštevu
jeme jeho koncerty, sa aj tentokrát spl
nilo. Už v ouvertúre k opere Semiramis 
od Gioacchina Rossiniho sme boli sved
kami príkladného, priezračného vypraco
vania partitúry, krásnych sól jednotlivých 
nástrojov, presnej súhry, ľahkého, pôvab
ného, vopred sa však nezadržiteľne rinú
cebo - pravého rossiniovského allegra. 

Umenie Ceccatu mohli by sme dosť vý
stižne charakterizovať ako mimoriadnu 
priam maliarsku schopnosť využívať roz
ličné registre orchestrálnych farieb. Citli
vé narábanie s inštrumentálnym koloritom 
ako prostriedkom na vytváranie osobitej 
atmosféry, skvelý rytmický cit, zapálenie 
hráčov k mimoriadnemu vý)<onu charak
terizovali podanie dvoch Ravelových diel 
- španielskej rapsódie i Bolera. Vynika
júci výkon podal tu hráč na malom bubne 
- jeho veľkolepá gradácia a železná isto
ta boli výdatnou oporou dirigentovi pri 
mohutnom crescende v Bolere. 

Vlado Čížik 

Koncert elektronickej hudby 

V rámci abonentného cyklu koncertov 
Kruhu priateľov slovenskej hudby pri ZSS 
uskutočnil sa 9. decembra prvý celove
černý koncert elektronickej hudby v Bra-
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tislave (v koncertnej sieni čs. rozhlasu). 
Zúčastnilo sa ho prekvapivo verké množ
stvo obecenstva - najmä z radov m la 
dých rudi, zväčša študentov. Na programe 
boli : Bergerova Elégia in memoriam Ján 
Rúčka, Kolmanov D 68, Paríkova Homage 
to Wiliam Craft a Tmel Jozefa Malovca. 
Keďže o väčšine týchto diel sa na strán
kach Slovenskej hudby už písalo (v č. 8, 
roč. 1969), nemá význam opakovať už 
konštatované. Na tomto mieste chceme 
len upozorniť, že i v elektronickej hudbe 
ostal každý z uvedených skladateľov sám 
sebou: Berger skvelým architektonikom 
a zároveň askétom vo výber e materiálu, 
Kolman stálym hľadačom spojenia mo
dernosti a atraktivnosti (hoci i za cenu 
šokujúcej dynamickej palety a priraďo
vania neobvykle širokých plôch), Parík 
jemným impresionistom, ktorý sa zame
riava predovšetkým na apar tné, predo
všetkým krehké zvuky a Malovec plno
krvným muzikantom primárne improvi
začného typu, skvele spájajúcim zdanlivo 
nesúrodé prvky v neobvykle sviežu koláž. 
Bol to unikátny večer - i vďaka civilné
mu, bezprostrednému úvodnému slovu Pe
tra Kolmana; treba vyzdvihnúť, že v rám
ci koncertov Kruhu priateľov slovenskej 
hudby pri Zväze s lovenských skladateľov 
neostal v decembri ojedinelý. ra 

Z koncertov vo februári a marci 

V rámci bratislavských februárových 
koncertov odzneli dve premiéry: 5. a 6. II. 
bol to symfonický obraz Ernesto Che Gue
vara od českého skladateľa Svatopluka 
Havelku (skomponovaný na objednávku 
vedenia SF k jej 20-ročnému jubileu) v 
podaní vynikajúceho českého dirigenta 
Zdeňka Košlera, 8. februára v podani 
Symfonického orchestra čs. rozhlasu v 
Bratislave pod taktovkou Bohumíra Lišku 
po prvý raz zaznela kantáta pre recitá
tora (Ľ.. Ozábal), tenorové sólo (zasl. 
umelec dr. G. Papp), miešaný zbor (Fii-
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harmonický zbor, zbormajster J. M. Dob
rodinský) a verký orchester Domov sú 
ruky, na ktorých smieš plakať Juraja 
Hatríka na rovnomennú báseň Miroslava 
Válka zo zbierky Príťažlivosť. 

Hatríka som, žiar. nepočul ( chrlpková 
e pidémia). Okolo hodnotenia diela vyvi 
nula sa na stránkach Hudobného života 
(č. 4, 6 a 8) diskusia a polemika, medzi
tým získalo v medzinárodnej súťaži v Ju
hoslávii 5. cenu. Havelkovo dielo napriek 
niekoľkým pozoruhodne riešeným úsekom 
ako celok prináša rad problémov v roz
víjaní a celkovom rozplánovaní dynamic
kej fo rmy. Používa aleatoriku a jej kom
binácie s tradične r iešeným hudobným 
prúdom, ktorý exponovaním najmä sláči
kov do nižších polôh intenzívne pripomína 
šostakovičove symfonické oblúky. 

Pod taktovkou zas!. umelca Ladislava 
Slováka (19. a 20. II.) odznela ďalšia re
príza dramatického oratória Jana z Arcu 
pre sóla, zbory (veľký a detský) a orches
ter od Arthura Honeggera. Niekorkoná
sobné reprízovanie tohto veľdiela v po
merne krátkom čase zaslúžilo sa o vyni
kajúce výkony sólistov a spoluúčinkujú
cich telies. Navyše uvedenie diela pri 
nieslo aj rekord v návštevnosti podujatí 
SF. 

Vynikajúce dielo Kardošov Koncert 
pre klavír a orchester, ktorý mal premié
ru na dvojici podujatí SF (5. a 6. III) -
interpretoval Rudolf Macudzinski pod ve
dením Ladislava Slováka. I keď autor sa 
v ňom nepúšťa na pôdu avantgardných 
výbojov a pridržiava sa rozšíreného poj
mu tonality, dielo prináša netradične trak
tovaný, pomerne jednoduchý, no zvukovo 
apartný klavírny part. Klavír je rovno
cenným partnerom orchestra v koncerto - • 
vaní. Kardoš najmä v prvých dvoch čas 
tiach sa úzkostlivo vyhýba veľkej klavi 
ristickej technike - oktávam a akordom, 
sólový part je však obťažný najmä tým, 
že ťažisko výrazu i zvuku spočíva na naj
slabších (štvrtom a piatom) prstoch k la
viristu. V duchu bartókovského dravého 
rytmického spádu dosahuje skladateľ 
strhujúci účinok častým na<úšaním met-

ra. početnými synkopami, nepravidelnos
ťami. Macudzinskému patria za jeho vý
kon slová najvyššieho uznania aj úcty k 
mladistvej verve a dôkladnosti, s akými 
toto dielo naštudoval. 

Marcové beethovenovské výkony veľmi 
úspešne otvoril Antonio Pedrot ti s ce lo
večerným programom z diel veľkého vie
denského majstra. Jeho umenie zaskvelo 
sa najmä pri podani VII. symfónie A dur, 
op. 92. Na podani tohto diela upútalo pre
dovšetkým to, ako Pedrotti dokázal že
lezným rytmom, tempami vtesnať všetku 
prekypujúcu vitalitu tejto .. tanečnej apo
teózy". Ako sólista Beethovenovho Hus
ľového koncertu D dur, op. 61, predstavil 
sa namiesto belgického huslistu André 
Gertlera slovenský interpret Peter Micha
lica. S nástojčivou presvedčivosťou opäť 
potvrdil osobitosť a rozsah svojho talentu. 
Na vzostupnej línii svojej sólistickej ka
riéry dosiahol už stupeň, na ktorom do
káže s nadhľadom a s verkou dávkou se
badisciplíny formovať väčšie formové ob
lúky. Vyčítať mu možno pomerne zvýšené 
množstvo intonačných priestupkov. 

Apríl 

Zlatým klincom bratislavského koncert
ného života nielen v rámci aprílových 
abone ntných koncertov SF, ale i v . kon
texte celej sezóny bolo v dňoch 23. a 24. 
apríla hosťovanie svetoznámeho anglické
ho telesa - BBC Symphony Orchestra. 

Tento orchester demonštroval svoje vy
nikajúce t echnické i výrazové kva lity pod 
vedením dvoch rozdielnych umeleckých 
osobností. 

Prvý koncert dirigoval Colin Davis. Re
prezentuje typický plnokrvný muzikantský 
naturel. Jeho naštudovanie postupuje zrej
me od detailného vypracovania hudob
ných fráz po stránke plastickej a dyna
mickej, k čomu pristupuje dôkladne pre
myslená, účinná koncepcia dotváraná na 
koncertnom pódiu nevyčerpaternou fan-
táziou a inšpiráciou. ' 
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BBC orchester má všetky nástrojové 
skupiny vynikajúcej úrovne, s veľkými 
výrazovými možnosťami, s veľkou poho
tovosťou a sugestívnosťou stvárňujúc za
angažovaný prejav svojich dirigentov. 

Pod Davisovou taktovkou odznel Kon
cert pre orchester od They Musgrave -
reprezentantky súčasnej škótskej hudob
nej tvorby. Toto dielo zaujalo predovšet
kým jemným zmyslom pre impresionis
tické orchestrálne farby. Technicky expo
novanejšie úseky nachádzame v závere, 
ktorý vytvára postupným pridávaním ná
strojov či skupín veľkú gradáciu. Nedo
statok diela je podľa môjho názoru v je
ho prílišnej rozl'ahlosti a nedostatočne 
rešpektovanom formálnom rozvrhu sklad
by. 

Charles Rosen v Mozartovom Klavírnom 
koncerte B dur (KV 450) preukázal v 
zhode s orchestrom zmysel pre dynamické 
farby. Jeho Mozart je plnozvučnejší, ako 
zvykneme počuť napr. od českých klavi
ristov, no zachováva s i priezračnú pros
totu, prirodzenosť a najmä spevnosť. 
Záverečná Beethovenova Eroica odznela 

vo veľmi zvukovo sýtom podaní. Bola vi
tálnejšia, dramatickejšia, ale i technicky 
suverénnejšia v porovnaní napr. s inter
pretáciou tohto diela našimi orchestrami 
(napr. v šumivom Scherze). 

Program, ktorý dirigoval známy sklada
teľ Pierre Boulez, bol dramaturgicky o
rientovaný výlučne na tvorbu 20. storočia. 
Otvorila ho málo známa Hudba k baletu 
Hry C. Debussyho. Už v t ejto skladbe sme 
museli obdivovať pohybovú striedmosť, ale 
aj vnútornú zaangažovanosť, citlivé vy
užívanie bohatej palety nástrojových od
tieňkov a najmä jedinečnú ume leckú iskru 
dirigentovej osobnosti, ktorou doslovne 
prežiaril každý takt interpretovaného 
diela. 

V Punkte pre orchester (1952/ 62) K. H. 
Stockhausena, demonštrujúcom široké 
možnosti a spôsoby využitia seriálnej 
techniky, aplikovanej na všetky paramet
r e t ónu, odznelo v rámci koncertov SF 
po prvý raz dielo tohto druhu. 

Stravinského Svätenie jari v Boulezo
vom podaní upútalo a strhlo k extatické
mu nadšeniu obecenstvo práve zdôrazňo
vaním a výrazným podčiarkovaním hej:je
mónie rytmu, eruptívnosti diela s určitý
mi črtami asketičnosti a potláčania zmäk
čilého lyrizmu. Vladimír Čížik 
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TWENTIETH CENTURY MUSIC 

ITS FORMS, TRENDS, AND INTERPRETA
TIONS THROUGHOUT THE WORLD 
EDITED BY ROLLO H. MYERS 
THE ORION PRESS, NEW YORK 1968 

K zborníkom o problémoch hudby XX. 
storočia sa nedávno priradila publikácia 
amerického vydavateľstva Orion Press, s 
jednoduchým názvom Hudba dvadsiateho 
storočia. Do jej obsahu bolo zahrnutých 
niekoľko štúdií viacerých autorov rôznej 
národnosti. Zborník je t ematicky rozde
lený na dve časti. Prvá obsahuje štúdie 
venované niekoľkým problémom, možno 
povedať všeobecným problémom súčasnej 
hudby. Druhá časť je historickým "pre
hľadom súčasnej hudby v Európe, USA 
a v Latinskej Amerike". 

Voči kvalite štúdií prvej časti nemožno 
mať obzvlášť veľké výhrady, hoci viaceré 
zo štúdií vzhľadom na svoj obsah nie sú 
ani zďaleka vyčerpávajúce a ostávajú 
prevažne pri nastolení problému. Počia
točná štúdia Erica Bloma " Pionieri XX. 
storočia" predostiera nástup klasikov 
hudby dvadsiateho storočia. Trochu nám 
prekáža jej rozsah, lebo nedovoľuje pre
cízne jšie spracovanie funkcie niekoľkých 
skladateľov pri počiatočnom formovani 
štýlov súčasnej hudby. Mnohí skladatelia 
nemalého formátu sa tu prakticky spomí
najú iba jednou vetou (Satie, Sibelius, 
Prokofiev, Janáček, Honegger, Milhaud 
a i.). Napriek tomu možno povedať, že 
mierne zainteresovanému čitateľovi dáva 
štúdia dostatočný obraz o štarte súčasnej 
hudby. 

Problémom serializmu po Webernovi sa 
zaoberá štúdia André Hodeira. Autor sa 
predovšetkým obracia na dielo Pierra 
Bouleza (II. klavírna sonáta, Le Marteau 
sans Maitre), Stockhausena a francúzske
ho skladateľa Jeana Baraqéa, ktorému v 
štúdii venuje najviac miesta. O niečo 
podrobnejší je pohľad na serializmus 
Stravinského v štúdii M. Troupa, ktorý 
rozoberá stavbu dvanásťtónových radov 
niekol'kých Stravinského partitúr (Nfove
ments, A Sermon, The Flood, Abraham 
and Isaac). 

Úalšie štúdie sa zaoberajú interpretač
nými problémami novej hudby a jej pub
likom. T. W. Adorno vo svojej štúdii 
Nová hudba a publikum sa dotýka nielen 
problému publika navyknutého na "kla
sickú" hudbu, ale obracia pozornosť aj 
na interpretov, na ich problém vniknutia 
do štýlu Novej hudby, na správnosť ich 
interpretácie. K problému súčasného pub
lika sa obracia i štúdia R. Gerharda Skla
dateľ a jeho poslucháči. Z nasledovných 
štúdií vyniknú dve: prehľad vývoja súčas
nej opery (A. Jacobs) a štúdia F. W. 
Sternfelda Hudba a film. Prvá z nich je 
dobre fundovaná a podáva veľmi stručný 
a výstižný pohľad na stav a históriu sú
časnej opery; z československých auto
rov sú spomenutí jedine Janáček a Su
choň (Krútňava). Druhá zo spomenutých 
štúdií nás upúta okrem pokusu o priblí
ženie spolupráce filmových a hudobných 
tvorcov chr onologickým prehl'adom filmo
vej hudby od r . 1907 po 1958. J e pocho
piteľné, že prehľad nemôže byť úplný, dá
va však dosť jasný obraz o spolupráci 
skladateľov s filmom. 

Problémom experimentálnej hudby sú 
venované dve krátke štúdie: Prehľad vý
voja konkrétnej a e lektronickej hudby v 
štúdii Humphreya Searlea, ničím sa nelí
š iaci od podobných článkov v iných zbor
níkoch, trochu málo fundovaný, a štúdia 
Mikrointervaly, ktorej autorom je špa
nielsky skladateľ Maurice Ohana. Je vy
lúčené podať na štyroch stránkach obraz 
o súčasnej bichromatike, a tak autor spo
menul jedine svoju štvrťtónovú notáciu 
a štvrťtónovú zitheru s niekoľkými po
kynmi o interpretácii. 

Súčasná hudba v Rakúsku a Nemecku, 
Belgicku, vo Francúzsku, Taliansku, v 
Škandinávii, Španielsku, Anglicku, v USA, 
ZSSR a v Latinskej Amerike je zahrnutá 
v samostatných štúdiách druhej časti 
zborníka. Napriek tomu, že autori písali 
o problematike, ktorú, ako sa očakáva, 
dokonale ovládajú, takmer vo všetkých 
štúdiách chýbal pohľad na mladšiu gene
ráciu skladateľov, o najmladšej ani ne
ho_voriac. A pochopitel'ne, vel'kým omylom 
ed1tora bolo nezaradenie prehl'adu súčas-
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nej hudby východnej Európy (Českoslo
vensko, Poľsko, Juhoslávia, Maďarsko atd'. ). 

Pochopitel'ne, že zborníky, ktoré si 
vezmú za úlohu zvládnuť teoreticky i 
historicky takú širokú tematiku, ako je 
tematika súčasnej hudby, vždy narazia na 
značne povrchovú a nevyčerpávajúcu: 
stránku problému. Napriek tomu v mladej 
literatúre o hudbe XX. storočia musíme 
privítať každú novú publikáciu a oceniť 
s na hu vydavateľa i ed itora. -ad-

LEV S. GINSBURG: DŽUZEPPE TARTINI 
MUZYKA, MOSKVA 1969, 232 strán 
IZRAIL M. JAMPOLSKIJ: DAVID OISTRACH 
MUZYKA, MOSKVA 1968, 144 strán 
JAKOV Ľ. SOROKER: JOŽEF SIGETI 
MUZYKA, MOS KV A 1968, 128 strán 

V hudobnom vývine barokového Talian
ska nezaspieval iba ľudský hlas: v zna
meni skvelej techniky be l canta a v sláv
nostnom napätí barokovej melódie, ovplyv
nenej ľudovou nápevnosťou, vyvíjali sa 
interpretačný štýl a výraz husľovej hry. 
štýl a forma skladieb pre tento nástroj. 
Tak podobne to napísal významný soviet
sky teoretik B. V. Asafiev a jeho s lová 
možno azda doplniť názorom Davida Oi
stracha, že čertom posadnutý dobrodruh 
Giuseppe Tartini patrí do popredného ra
du koryfejov husľovej školy 18. storočia 
a že jeho význam predstavuje maximum 
aktivity i dnes. Toľko úvodom ku knihe
moskovského muzikológa Leva Ginzburga 
"Giuseppe Tartini", vydanej r. 1969 v mos
kovskom nakl. Muzyka. O životných osu
doch Tartiniho a jeho tvorbe by sme sa 
dočítali vari viac v nemeckej a talianskej 
literatúre, v Ginzburgovej knihe máme 
však metodologicky premyslenú koncepciu 
problematiky čisto muzikologickej a este
ticko-interpretačnej, prevládajúcej nad 
zložkou biografickou. V kapitole Tartini
skladateľ si čitateľ určite so záujmom 
prečíta výklad vzniku známej sonáty 
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Diablov trilok na základe učenia Pavlova. 
na ďalších stránkach sa zahlbi do hodno
tenia Tartiniho ako koncertného umelca i 
pedagóga, v poslednej kapitole si overí, 
do akej miery je Tartiniho tvorba životná 
v koncertnom živote a pedagogickom 
systéme ruskom a sovietskom. Ginzburg 
má znamenitý prehľad v celej tartiniov
skej bibliografii, iba o umelcovom pôso
bení v Prahe je pomerne málo informo
vaný. 

Moskovský pedagóg I. Jampolskij na
písal vyše stostranovú brožúru .,David 
Oistrach" (Muzyka, Moskva 1968) s cel
kom opačným zámerom: životopisná strán
ka prevažuje a snaha o popularizáciu i 
tak známeho umelca určila štýl, koncep
ciu štúdie. Na jednotlivých stránkach 
možno však nájsť veľa zaujímavých de
tailov, napr. o mladosti D. Oistracha a o 
jeho muzikantskom rozvoji zásluhou čes
kého· dirigenta J. Pribíka, o umelcových 
vzťahoch ku Kreislerovi, Szigetimu, Me
nuhinovi atď. Husl'ového pedagóga bude 
zaujímať Oistrachov interpretačný štýl a 
didaktické metodické zásady, podl'a kto
rých formuje svojich úspešných žiakov. 
Náš učíte!' hus l'ovej hry bude azda pre
kvapený, že didaktický systém D. Oistra
cha nepreceňuje cvičenie stupníc, nezdô
razňuje potrebu nadmerného štúdia e tud. 
nevidí krásu tónu len vo vibráte, ale pre
dovšetkým v syntéze činnosti mozgu a 
pravej ruky, že varuje ž iakov pred po
vrchným š túd iom kantabilných miest v 
skladbách a pred jednostra nným sústre
qením na nácvik miest len technicky ťaž 
kých. I naši husl'oví pedagógovia budú 
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azda súhlasiť s Oistrachovým názorom, že 
technika !'avej ruky sa za posledné de
saťročia zvýšila principiálnou zmenou 
kvartovej výmeny polôh a že kvintové. 
resp. kvartovo-kvintové ,.aplikatúry" znač
ne prispeli k elastičnosti pri výmene po
lôh. No i .,najracionálnejší" prstoklad ne
musí byť naj lepší, ak nie je v službe vý
razu a umelcovej osobitosti. Viac v knihe! 

J. Soroker, známy autorovi tohto článku 
znamenitou kandidátskou prácou o inter
pretácii Beethovenových sonát pre hus le , 
vydal pomerne útlu, s popularizačným 
zámerom písanú knižku Jozsef Szigeti, o 
maďarskom husl'o vom virtuózovi (Muzyka, 
Moskva 1968). Predstavil ho čitateľovi ako 
milovníka sovietskej hudobnej kultúry, ako 
jedinečného tlmočníka najmä Prokofievo
vých husl'ových skladieb. Nášho i maďar
ského čitatel'a bude zaujímať aj kapitola 
o Szigetiho vzťahu k Bartókovi a o ume
leckej interpretácii Beethoveno\'ho Kon
certu, op. 61. 

Profilom D. Oistracha a J. Szigetiho sa 
podobá stostranová monografia T. A. Gaj
damovičovej o violončelistovi M. Rostro
povičovi (vyd. Muzyka, Moskva 1969). 
Biografickú osnovu autorka naplňuje po
s trehmi o interpretácii a o umelcových 
vzťahoch k mnohých sovietskym sklada
tel'om, ktorých diela predvádzal. Aj táto 
publikácia presvedčuje, že propagácia tzv. 
vážnej hudby potrebuje takúto formu, 
ktorá zoznamuje širokú verejnosť milov
níkov hudby s v rcholnými umeleckými 
prejavmi. Všetky publikácie možno odpo
rúčať našim učitel'om s priemernou zna
losťou ruského jazyka. Tvr 
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Na Medzinárodnom festivale súčasnej 
hudby v Basileji reprezentovalo českoslo
vensko dielo Ilju Zeljenku Hry pre 13 spe
vákov a bicie. Skladba, ktorú vybrala me
dzinárodná porota, s úspechom odznela v 
interpretácii Slovenských madrigalistov 
pod taktovkou L. Holáska 21. júna t. r. 
Na predvedení bol prítomný aj autor. 

*** 
Dielo skladateľa Juraja Hatríka Domov 

sú ruky, na ktorých smieš plakať, na text 
Miroslava Válka, odmenili cenou Medzi
národnej súťaže solidarity v S'<oplji. z 
vyše 300 skladieb odmenili 6 a z nich 5. 
cenu dostala uvedená kantáta. 

*** 
Na medzinárodnej skladateľskej tribúne 

UNESCO v Paríži vybrali medzi 10 sklad
bami aj diela slovenských skladateľov 
Ilju Zeljenku - Hry a Jozefa Sixtu -
Asynchronie. Vybrané skladby uvedú všet
ky rozhlasové stanice spadajúce do ob
lasti UNESCO. 

*** 
V poslednom období vyznamenali nie

koľkých členov Zväzu slovenských skla
dateľov. Zasl. um. Andrej Očenáš dostal 
i'tátnu cenu K. G. za rok 1970. z príle-
7itosti 25. výročia oslobodenia ČSSR ude
lili titul zaslúžilý umelec doc. Eve Fische
rovej a doc. Imrichovi Godinovl, vyzna
m e nanie Za vynikajúcu prácu skladateľovi 
Július ovi Kowalskému. Želmíra Gaburová 
dostala čestné uznanie ministra kultúry 

INFORMACIE 

za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry 
na Slovensku. 

*** 
Medzinárodné hudobné centrum Wien 

us poriadalo v spolupráci s rakúskym roz
h lasom v dňoch 18.-20. jún:~ 1970 seminár 
na tému Hudobný experiment v stereo
fónii. 

*** 
Lovra von Matačiča zvolili za hudobného 

generálneho riaditeľa Záhrebských filhar
monikov. Administratívnym riaditeľom sa 
stal doterajší miestoriaditeľ profesor Jo
s ip Depolo, ktorý súčasne pôsobí ako šéf 
dramaturgie na Dubrovníckych letných 
hrách. 

*** 
Prvú cenu medzinárodnej klavírnej sú

ťaže pre Novú hudbu .,Olivier Messiaen" 
získala mexická pianistka Maria Elena 
Barrientos. 

*** 
V Charkove otvorili prvú mestskú sálu 

pre hudbu vyjadrenú farebne. Na jednom 
z koncertov odzneli diela Wagnera, čaj
kovského, Debussyho a Liszta interpreto
vané farebnými kompozíciami od Jurija 
Pravďuka. 

*** 
Súbor Hudba dneška odišiel koncom 

júna t . r. na zájazd do NSR, kde v meste 
Recklinghausen uviedol slovenskú tvorbu. 
Súčasťou koncertu boli aj elektronické 
skladby. Na koncerte odzneli diela Ladi
s lava Kupkoviča a Jozefa Malovca. 
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CENY 
Slovenského hudobného fondu 

Výbor Slovenského hudobného fondu na návrh komisií pozostávajú

cich zo zástupcov Zväzu slovenských skladatel'ov a Slovenského hu

dobného fondu udelil ceny Slovenského hudobného fondu na rok 1970 

- za tvorbu v uplynulom roku - takto: 

1. Cena Jána Levoslava Bellu: 
skladatel'ovi Tadeášovi Salvovi za dielo Koncert pre 
violončelo a orchester 

2. Cena Mikuláša Schneidera-Trnavského: 
národnému umelcovi Alexandrovi Moyzesovi za dielo 
Malá sonáta pre husle a klavír, op. 63 

3. Cena za malé hudobné formy: 
skladatel'ovi dr. Jaroslavovi Laiferovi, in memoriam, 
za skladby Daj povel páľ, Nedočkavá a Asociácia 

4. Cena za hudobnovedné dielo: 
prom. hist. Igorovi Vajdovi za štúdiu Suchoňov žalm 
zeme podkarpatskej s prihliadnutím na súbor publicis
tických štúdií, venovaných súčasnej slovenskej hudbe 

5. Cena Frica Kafendu: 
koncertnému umelcovi Milošovi Jurkovičovi za vynika
júcu interpretáciu slovenských diel pre flautu: . 
A. Moyzes - Koncert pre flautu a orcherster, A. Očenáš 
- Concertino pre flautu a klavír, l. Parík - Sonáta pre 
flautu sólo. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Zväzu slovenských skladatefov 

Číslo 4n970, ročník XIV. Cena Kčs 3,-

SIDVENSKÄ. BA 
CASOPIS 

ZVAZU 
SIDVENSKYCH 
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• 
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JAROSLAV BLAHO 

Polstoročie 

bratislavskej 
opery SND 

(Diskusný príspevok k hodnoteniu rokov 1928-1945) 

Ak porovnávame s bohatou tradíciou inonárodných divadelných kultúr, po
tom polstoročnica slovenského profesionálneho divadelníctva je iba nepatrným 
torzom, okrajovou škvrnou na pestrej palete európskej Tálie. A predsa t ých 
päťdesiat rokov r eprezentuje fantastickú vývojovú krivku, na ktorej dovŕšenie 
a naplnenie iné národy mali storočia. Možno aj to, že slovenské divadelníctvo 
prirýchlo vyrástlo z · ochotníckych plienok, že prvky jednotlivých etáp vývoja 
sa rýchlo objavovali a rovnako rýchlo boli prekonávané spôsobilo, že mnohé 
umelecké klady a nesporné hodnoty sa neprávom odsúvali zo stredu záujmu 
dobovej kritiky, a neskôr, v mechanickom preberaní dobového názoru, i zo 
stredu záujmu historického skúmania. Okrem toho milujeme extrémy, je to, 
takrečeno, naša slovenská špecialita. Negujeme históriu v mene progresu, 
ktorý je často veľmi pochybný, vylievame z vaničky s vodou i dieťa. 

V hodnotení histórie- činohry SND dospeli sme už k pomerne objektívnemu 
a zargumentovanému pohľadu. Popri kritickom chápaní záslužnej činnosti 

Borodáča vrátili sme zodpovedajúce miesto i avantgardnému profilu Viktora 
šulca, dr. Jána Jamnického a Ferdinanda Hoffmanna. Návraty do päťdesiat
ročných dejín opery SND nesú sa však ešte stále pod vplyvom skreslených 
hodnotení uplynulých rokov. Možno týmto tvrdením krivdím našim hudobným 
historikom, nepamätám sa však na významnejšiu prácu z posledných rokov, 
ktorá by jednoznačne zaujala stanoviská odchodné od oficiálne hlásanej tra
dície, a ktorá by sa od nich jednoznačne dištancovala. Dodnes sa napriklad 
v povedomí kultúrnej verejnosti éra Oskara Nedbala forsíruje na úkor desať
ročnej činnosti jeho synovca Karla, nad ktorou sa vznáša pejoratívny nádych 
drašarovskej výpravnej operety. Jeho progresívna dramaturgická politika sa 
neskúma v dialektickej súvislosti s Drašarovou divadelnou politikou, ale odde
lene, ako jeden - ba hádam jediný - klad z menej šťastného obdobia bra-
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tislavskej opery. Takisto zjednodušene a automaticky povazuJeme založenie 
SND zároveň za vznik s lovenskej opernej profesionality, hoci každému z eru
dovanejších ľudí je známe, že plných dvadsať rokov šlo o súbor českých umel
cov s ojedinelými slovenskými lastovičkami (dr. J. Blaho, výtvarník J. Ladve
nica, neskôr Egemovi absolventi). Dejiny s lovenského operného divadla sa tak 
vlastne začínajú až v roku 1939 predstaveniami, v ktorých sa zvyšuje zástoj 
s lovenských umelcov a v ktorých sa ozýva z javiska spievaná s lovenská reč. 
Lebo predstavenia z obdobia prvej r epubliky, ktoré sa hrali v slovenskom 
preklade, boli skôr náhodnými výnimkami. 

Z tohto hľadiska sa tiež stále hlboko podceňuje dramaturgia sezón tzv. Slo
venského štátu - inou vecou je, že umelecky tieto roky zaostávali za výsled
kami predchádzajúceho obdobia. Opäť dôsledok necitlivého a nedialektického 
merania rovnakými kritériami a zároveň vulgárneho zaťahovania umeleckej 
problematiky do vleku politického profilu vtedajšieho režimu. Ale skreslenia 
a polopravdy nebudujú len v ďalekej minulosti. V posledných rokoch zostáva 
slovenská operná publicistika a kritika veľa dlžná sólistickej zložke. 

Približne v rokoch 1958-1967 mala bratislavská opera skvelý sólistický 
súbor, ktorý bol celkom určite najvýkonnejším a najkvalitnejším telesom 
svojho druhu v republike, najmä v oblasti romantickej zložky repertoáru, 
a predovšetkým v jej najhrávanejšej, románskej vetve. V kritikách (vrátane 
autpra te jto úvahy) sa však zväčša špiritizovalo o dramaturgii, mnohí sa po
kúšali aj o hlbšie postihnutie režisérskej práce - javiskovej r ealizácie, kým 
pozoruhodné sólistické výkony zost ávali na okraji hodnotení a v celkovom 
vyznení opisu predstavenia mali iba vedľajšiu, neraz len dekorujúcu funkciu. 
Platí to všeobecne, ale najmä o inak pozoruhodných, prísnych a v posudzo
vaní javiskovej úrovne predstavení niekedy až brilantných kritikách Ladislava 
čavojského v Kultúrnom živote. Recenzie sú a ešte dlho budú hlavným doku
mentačným materiálom pri historických rekonštrukciách. Ak sa niekto po 
tridsiatich-štyridsiatich rokoch vráti k činnosti bratislavskej opery v našom 
desaťročí, dozvie sa z tlače síce veľa o dramaturgických blúdeniach a extré
moch, o neúspechu, prípadne úspechu režisérskych a dirigentských naštudo
vaní, zato správny obraz o úrovni sólistickej zložky sa mu podarí sotva vytvoriť. 

*** 

Dramaturgia rokov 1928-1938 

Progresívnosť dramaturgie Karla Nedbala nespočíva iba v repertoárovej 
zložke, orientovanej na české a zahraničné diela dvadsiateho storočia. A hoci 
je prínos tejto modernej dramaturgie pre bratislavskú oper u - súbor i obe
censtvo - nesporný - práve tu by sa hádam žiadalo uplatniť kritickejšie 
stanovisko a nepodliehať legendarizovaniu. V tieni exkluzívnych a na tie roky 
neraz pre meštiacke "prešpurské" obecenstvo aj hypermoderných diel leží 
druhá, rovnako záslužná zložka Nedbalovej dramaturgickej politiky - tzv. 
klasický repertoár. V ňom sa Nedbal upriamoval na uvádzanie čo najvyššieho 
počtu špičkových titulov z tvorby veľkých českých a svetových klasikov, a zá
roveň aj na menej známe diela populárnych skladateľov, neraz dokresľujúce 
profil autora. V t ejto repertoárovej oblasti obsiahla Nedbalova dramaturgia 
za desať rokov prakticky všetky štýly a školy - od Glucka po Janáčka 
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a Straussa. A nebyť pochmúrnej jesene roku 1938, zaznel by z bratislavského 
javiska i Monteverdi (Korunovácia Poppey) , na ktorého ako na experimentálny 
dramaturgický čin čakáme dodnes. 

Túto vzÔrovú dramaturgickú politiku umožňoval Nedbalovi jeho široký roz
hľad, od čias olomouckeho pôsobenia úzka spolupráca so skladateľom Išom 
Krejčírn posadnutým dramaturgickými ambíciami i bohaté kontakty s českými 
divadlami a opernou Európou. Ale boli tu i predpoklady ekonomicko-prevádz
kové a tie pre Nedbalovu dramaturgiu vytvoril (pripusťme, že možno i ná-· 
hodne) onen Antonín Drašar, ktorého dodnes mnohí div že nepovažujú za 
hrobára brat islavského divadla v tridsiatych rokoch. " ... Po nepraktickém, 
v komerčních otázkách · naivním Oskaru Nedbalovi, prichází proskribovaný 
businessman. Ale jak nespravodlivé by bylo utloukat touto vlastností nesporné 
prednosti tohoto, láskou k divadlu prímo posedlého, zajímavého, ale tak po
divného muže! Nedostatky svého všeobecného i odborného vzdEHání dovedl 
tento divadelní selfmademan brzy paralyzovat neuveritelne vyvinutým instink
tem a byl vždy ochoten, šlo- li o vážné umení, použít prebytky jinak nesympa
tické, jím v divadle instalované oper ety, k r ealisaci velkých a nákladních 
podniku operních. Jak bylo by jinak možné uskutečnit v Bratislave s lavná 
predstavení Tristana a Parsifala s bayreutským predstavitelem obou rolí 
Gunarem Graarudem? Jak jinak bych se mohl odvážit vypravení Prokofjevovy 
Lásky ke trem pomarančum nebo šostakovičovy Ruské Lady Macbeth a peti 
del Richarda Strausse?" (Karel Nedbal: Bratislavská opera z pozdáli triceti
letého, Slovenská hudba 1958, č. ll, str. 480). 

Rozšírme Drašarovu obhajobu z pera samého Karla Nedbala o niekoľko ďal
ších súvislostí. To, že Drašar bytostne inklinoval k veľkovýpravnému operet
nému žánru, je jedna vec, a to, že v Bratislave tridsiatych rokov tieto ten 
dencie sa skoro rovnali nevyhnutnosti, je vec druhá. Potreboval divadlo za 
bezpečit finančne, tragický osud Oskara Nedbala bol mementom, potreboval 
do divadla dostať i početné obecenstvo. A o obecenstve tých rokov si nemožno 
robiť veľké ilúzie. Slovenská inteligencia ešte len rástla, prvá "várka" z praž
ských vysokých škôl sotva nastúpila do verejného života. Ani náročnejšie 

klasické operné tituly nemali väčšiu návštevnosť (napr. premiéra Tr istana 
s Graarudom a Rose Merkerovou v titulných úlohách!). Začiatkom tridsiatych 
rokov prehnala sa republikou hospodárska kríza. Ak chcel Drašar vytvoriť 
priestor pre kvalitné a progresívne operné produkcie, nevyhnutne musel na 
druhej strane vsadiť na operetu. Tento jeho svojrázne žičlivý postoj dokres
ľuje známy fakt, že inscenátorov a hlavných predstaviteľov pripravovanej 
bratislavskej premiéry takmer pravidelne vozil do Viedne, aby si ten-ktorý 
titul pozreli vo vzorovej reprodukcii svetového operného telesa. 

Oživme s i najprv "klasickú" oblasť Nedbalovej dramaturgie. Bohato v nej 
bola zastúpená česká tvorba - v priebehu desaťročia sa v SND hralo všetkých 
osem dokončených opier B. Smetanu, z Dvoráka, popri Rusalke, Jakobínovi 
a Blodkovej opere v Studni, Foerstrova Eva a Jessika, Fibichova Šárka, 
Kovarovicovi Psohlavci, Novákov Zvíkovský rarášok a Lampáš. Oskar Nedbal 
uviedol svoju komickú operu Sedliak Jakub a v roku 1928 dostala sa na scénu 
SND i vtedy veľmi obľúbená a v európskych divadlách často uvádzaná opera 
Karla Weissa Poľský žid. Ani toto dielo Fibichovho žiaka nemožno považovať 
za výslovný repertoárový ústupok, pretože napriek skladateľskému eklekt~mu 
a komerčnosti prináša sviežu melodickú hudbu tak trochu veristického kolo
ritu a vynika júcu inštrumentáciu. Z Janáčka, ktorého dielo sa vtedy ešte 
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Z poslednej inscenácie Fidelia. Foto J. Vavrú 

pociťovalo ako bytostne súčasné, uviedol Nedbal štyri azda najzávažnejšie 
tituly. Popri Jej pastorkyni i Líšku Bystroušku, Káťu Kabanovú a jedno z po
sledných naštudovaní pred odchodom českých umelcov z Bratislavy - skla
dateľov epilóg Z mŕtveho domu. 

Svetová zložka "klasického" repertoáru neobsahovala iba bohatý priereL 
históriou, ale aj širokú paletu jednotlivých národných škôl. Činom bolo zara
denie predklasicistického diela - Gluckovho Orfea a Eurydiky, ako aj piatich 
vrcholných opier W. A. Mozarta (Únos zo Serailu, Figarova svadba, Don Juan, 
Cosi fan tutte, čarovná flauta). Dvakrát naštudoval Nedbal Beethovenovho 
Fidélia, druhý raz spolu s vynikajúcim činoherným režisérom Viktorom Šul
com a scénografom Františkom Trotrom. Nemeckú tvorbu 19. storočia zastu
poval - okrem Nicolaiových Veselých žien z Windsoru, Goetzovho Skrotenia 
zlej ženy, Lortzingovho Cára a tesára a Flotowovej Marty - Corneliov Barbier 
z Bagdadu. 

Z tvorby na prelome storočí hralo sa dielo Pieseň hôr, v tých rokoch ešte 
obľúbeného a často hrávaného powagnerianského epigóna W. Kienzla. Oboha
tením boli aj inscenácie dvoch pokusov E. Wolf-Ferrariho o oživenie buffy 
(Štyria grobiani, Zvedavé ženy). V oblasti nemeckej opery predstavujú však 
vrchol Nedbalových snažení inscenácie diel Richarda Wagnera a Richarda 
Straussa. Okrem romantického Blúdiaceho Holanďana a Lohengrina uviedla 
opera SND prvý diel tetralógie (1928), Tristana a Isoldu (1934) a Parsifala 
(1935). A čo treba dodať k tomu, že v rokoch, keď Richard Strauss ešte len 
dovršoval svoje rozmerné dielo, poznalo už bratislavské obecenstvo "zblizka'c 
jeho Salome, Elektru, Gavaliera s ružou a Ariadnu na Naxe ? 
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Francúzska operná tvorba, dnes na iných zahraničných javiskách uvádzaná 
len sporadicky a zastúpená z'•äčša iba niekoľkými kvalitnými bestsellermi 
(Carmen, Faust a Margaréta, Manon) mala už v dvadsiatych rokoch na javisku 
opery SND svoje domovské právo. Jej romantické obdobie malo v SND široké 
zastúpenie, ktoré Karel Nedbal ešte rozšíril na plastický prierez celého 19. 
storočia. Svedčia o tom inscenácie Boildieuovej Bielej panej, Auberovho Fra 
Diavola, Délibovej Lakmé, časté obnovovania Gounodovho Fausta a Margaréty, 
uve.?enie Thomasovej Mignon, Offenbachových Hoffmannových poviedok 
(v Sulcovej réžii), Massenetových známych diel Manon a Werther, ale aj oje
dinele uvádzanej Thais. Na scénu sa dostala aj Charpentierova Louisa. 
často príliš jednostranne odmietaný repertoár .. vel'kej opery" zastupovala 

Halévyho Židovka a Mayerbeerov Rober t diabol. V roku 1933 uviedla opera 
SND aj takmer úplne neznámu komickú jednoaktovku Blesk od Halévyho, 
v ktorej debutovala na javisku Margita česányiová. Z dramaturgického hľa
diska bolo progresívnym činom aj naštudovanie Bizetovej Carmen v origináli 
- teda s dialógom v próze, ktorý dnes všade nahrádzajú prikomponované 
recitatívy. 

Z divácky obl'úbenej talianskej opery 19. storočia (zmyslom svojho diela 
patrí sem i Puccini) inscenoval Nedbal kritický výber. Pri rešpektovaní požia-
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daviek prevádzky, ktoré sa však nikdy nespreneverili základným kritériám 
umeleckosti hodnôt (Barbier zo Sevilly, Rigoletto, Traviata, Trubadúr, Maš
karný bál, CAV + PAG, Bohéma, Tosca, Madame Butterfly) zameral sa na 
vrcholné diela - na Rossiniho Viliama Tella, ktorý viac než Donizettiho tra
gické opery a Belliniho Puritáni predpovedá rané opery Verdiho, na ľahšiu 
a exotickejšiu odnož buffy, reprezentovanú Taliankou v Alžír i toho istého 
autora. Tvorba Verdiho bola popri populárnejších dielach priam reprezenta
tívne zastúpená operami, ktoré ilustrujú skladateľov vývoj od číslovanej opery 
k hudobnej dráme. Okrem inscenácií Dona Carlosa a Aidy patria sem predo
všetkým uvedenia Simone Boccanegru, Othella a najmä Fallstaffa. 

Päť rokov po pamätnej premiére v opere La Scala zaznela z bratislavského 
javiska Pucciniho vrcholná Turandot. A bratislavská opera sa odvážila naštu
dovať i permanentne odmietané Dievča zo Západu, dielo, v ktorom sa divác
kosť snúbi s kvalitami, a ktoré pod čiernu zem už v rokoch jeho vzniku za
kopali puritánski strážcovia "čistého" umenia a ich úslužní epigóni. Tú istú 
odvahu osvedčil Nedbal pri zaradení iného diela, svojimi osudmi i odsudkami 
nie nepodobného Fanciulle-D' Albertovej Nížiny. 

V r epertoári rokov 1928-1938 sa menej vyskytujú diela ostatných slovan
ských národných škôl. Aj tak však bolo - popri Čajkovského Eugenovi One
ginovi a Pikovej dáme - prínosom zaradenie Korsakovovej rozprávkovej opery 
Zlatý kohútik a československá premiéra Musorgského Soročinského jarmoku 
(1932). Z Moniuszkovej tvorby nachádzame v dramaturgických plánoch Halku. 

Na modernej zložke Nedbalovej dramaturgie prekvapuje zdanlivá i faktická 
náhodnosť výberu, bohatá prítomnosť titulov, ktoré dnes už odpočívajú v pra
chu zabudnutia, a naopak minimálny počet diel, ktoré prešli do histórie sú
·časnej opery. Protiargumentovať môžeme čiastočne dobou tridsiatych rokov, 
ktorá ešte mnohé diela pociťované dnes ako piliere m odernej opery nestačila 
preveriť a v oblasti bohatej produkcie im zabezpečiť zodpovedajúce miesto 
v hierarchii. Ešte prijateľnejšie j e argumentovanie bratislavským diváckym 
zázemím, ktoré na náročnú modernu bolo nielen odborne a skúsenosťami, ale 
predovšetkým mentálne nepripravené. Nedbal robil malý kompromis v tom 
zmysle, že volil diela aspoň v niečom schopné nadviazať aký-taký kontakt 
s publikom (či už exkluzívnosťou príbehu, alebo umiernenou progresívnosťou 
hudobného spracovania). A hoci ani klasické t ituly sa pri vtedajšom rýchlom 
striedani repertoáru nemôžu chváliť veľkou reprízovosťou, minimálny počet 
predstavení súčasných diel svedčí len o tom, že ich zaradenie bolo spojené 
s rizikom. A Drašar tieto rizikové, nevýnosné a aj pri inscenačnej skromnosti 
.nákladné akcie trpel a umožňoval!!! Treba ešte dodávať, že ak by mu bolo šlo 
~en a len o zisky, musela by sa bratislavská operná dramaturgia pohybovo.ť 
ivo vodách š lágru a populáru? Veď podnetné inscenácie Kriedového kruhu, 
-Hipolyty a Cára Kalo jana mali iba tri reprízy, rumunská jednoaktovka Na 
veľkej ceste a Ostrčilovo Púpä dokonca súbor hral jediný raz! Výnimkou sú 
čiastočne inscenácie, ktoré z hľadiska kvality predstavujú to najlepšie -
Roccov Dibuk (8 repríz), Prokofievova Láska ku t rom pomarančom (5 repríz), 
šostakovičova Ruská Lady Macbeth ( 4 reprízy). 

V Nedbalovej dramaturgii desiatich sezón narátame sedem titulov súčasnej 
.českej produkcie. V každom prípade ide o kvalitné diela, pravda, do dnešných 
bas sa na javiskách neudržali. Darmo, česká operná tvorba po Janáčkovi za
ostáva za tvorbou orchestrálnou a inštrumentálnou, čo platí i o takom pozo
ruhodnom skladateľskom zjave, ako bol Vítezslav Novák. Dramaturgicky naj-

134 

pozoruhodnejšie bolo uvedenie jednoaktovky K. B. Jiráka žena a boh v roku 
1929. Bolo to jedno z posledných hudobných naštudovaní Oskara Nedbala. 
V hudobnej zložke prináša Jirákova jednoaktovka pomerne odvážne, voľné 
harmonické spojenia, antický námet, v mnohom podobný na Wildeovu Salome; 
vychádza z diela vynikajúceho predstaviteľa českej básnickej dekadencie za
čiatku storočia Jirího Karáska z Lvovic, ktorý je autorom libreta. Opera patrí 
k mladíckym prácam skladateľa, ale premiéru mala až roku 1928 v Brne, 

·v Bratislave sa na javisko dostala po druhý raz. Svoje hodnoty má aj Ostrči
lova jednoaktovka Púpä (inscenovaná v roku 1930), pravda, toto salónne 
dielko stojí v tieni neskorších skladateľových opier. V tom istom roku dos tal 
sa na scénu El christo de la Luz breclavského riaditeľa hudobnej školy Vladi
míra Ambrosa. Opera poukazuje na vplyvy Suka, Nováka a impresionis tov, ale 
výsledný tvar, popretkávaný mystickými prvkami má aj svoje originálne hod
noty. Ambrosova opera mala v SND svoju československú premiéru. 

Pokus o stvárnenie slovenského námetu predstavuje Smatkova čachtická 
pani z roku 1931. Dvakrát sa v tých rokoch na bratislavskej opernej scéne 
stretávame s dielami Dvorákovho žiaka Rudolfa Karla. Po Ilseninom srdci 
(1929) naš tudoval v roku 1935 Josef Vincourek autorovu rozprávku so sociál
nymi prvkami Smrť kmotrička. Bolo to necelé dva roky po jej brnenskej pre
miére. Originálnu mladícku trojdejstvovú operu Jaroslava Kričku Hipolyta 
(z roku 1917), plnú melodickej invencie, rytmickej mnohotvárnosti a v spev
ných partoch rešpektujúcu možnosti ľudského hlasu naštudoval Karel Nedbal 
v roku 1936 s Miladou Formanovou a Romanom Htibnerom v hlavných úlohách 
K dielam súčasnej proveniencie patrila i z tradície vychádzajúca Weinbergrova 
opera Gajdoš švanda. SND ju uviedlo dva roky po pražskej premiére (v ro
ku 1929). 

Slovenská operná tvorba v týchto rokoch fakticky ešte neexistuje. Bellov 
Kováč Wieland patrí minulému sto_ročiu a národného na ňom je pramálo, prvé 
pokusy o modernú operu (Holoubek) prichádzajú iba na prelome tridsiatych 
a štyridsiatych rokov. V Nedbalovom období sa medzeru pokúšalí zaplňať 
opery Jozefa Rosinského. Mataj a Matúš Trenčiansky sa '!Šak na repertoári 
neudomácnili, napriek F olprechtovej snahe o dopracovanie. Možno je pre dobrý 
zámer trochu prikruté konštatovanie, že obe diela (ako aj za tzv. Slov. štátu 
uvedený Čalmak) boli už v čase svojho vzniku anachronizmom, národnú hu
dobnú reč si predstavovali ako citáciu ľudových piesní a libretisticky nezod
povedali základným dramatickým kritériám. 

V t ridsiatych rokoch mala opera SND na r epertoári var i väčší počet súčas
ných zahraničných diel než v celom nasledujúcom tridsaťročí. Vrcholné činy 
tejto dramaturgickej tendencie predstavujú inscenácie Lásky ku trom parna
rančom (1931), Ruskej Lady Macbeth (1935) a Dibuka (1937). O kvalitách 
prvých dvoch diel azda netreba vôbec hovoriť, stoj í len za zmienku, že na 
javisku SND patrili aj k inscenačným činom. Prokofievovej rozprávke s prvka
mi komédie dell' arte udávala t ón farebne hýrivá Ladvenicova výprava, pod 
Sostakovičovu operu sa v Bratislave - dielo tu malo svoju prvú zahraničnú 
premiéru - podpísal okrem Karla Nedbala režisér Viktor šulc a scénograf 
František Troster. T~to premiéra bola naozaj udalosťou európskeho významu. 
Tretím veľkým činom bratislavskej opery a r ežiséra Šulca bola inscenáci::t 
Roccovho Dibuka. Dielo, ktoré vyšlo víťazne zo skladateľského konkurzu Scaly 
v roku 1934, vyznačuje sa .modernou hudobnou faktúrou, trochu ovplyvnenou 
verizmom (libretistom je Renato Simoni, autor libreta k Pucciniho Turandot). 
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V námete vychádza z v:ýchodožidovského mýtu o prevteľovaní duší mŕtvych 
do živých. Pred uvedením v SND preš lo úspešne javiskami milánskej La Scaly. 
Turína, Janova, Varšavy, Chicaga, New Yorku, Zagrebu. šulcova réžia mu dala 
pochmúrnu, ireálnu atmosféru, docielenú najmä bohatou prácou so svetlom 
Vo Folprechtovom naštudovaní vytvorili hlavné úlohy Arnold Flogl, Milada 
Formanová a dr. Janko Blaho. 

Ale ani ostatné zahraničné súčasné t ituly nemožno jednostranne a globálne 
odmietnuť ako diela, u ktorých je miera hudobnodramatickej progresivity 
a prínosu pofidérna. čiastočne to platí o Schillingsovej veristicko-straussovskej 
Mone Lise (1929), Lilienovej Beatrys (1932), ako aj o dielach skladateľov tých 
národností, ktorých štátne celky udržiavali čulé a priateľské diplomatické 
styky s mladým československým štátom - o Hrističovom eklektickom Sú
mraku (1929) , Nottarovej jednoaktovke Na veľkej ceste (1935), širolových 
Dubrovníckych fašiangoch (1937) a Dobroničovej (žiak V. Nováka) Vdove 
Rošlinke (1938). 

Ostatné súčasné tituly Nedbalovej dramaturgie nemožno však zavrhnúť len 
z toho dôvodu, že sa dnes už vo svete neuvádzajú, a ak, tak iba pietne. Ved 
Ferroudova fraškovitá jednoaktovka Chirurgia bola jedným z prvých stretnuti 
bratislavského diváka i súboru s atonálnou partitúrou, mystický Sámum ta
lentovaného Rakúšana F. Blocha rozširoval obzory javiskovej opernej poetiky, 
udalosťou bola aj inscenácia Zemlinského Kriedového kruhu v roku 1933. Dielo 
významného rakúskeho dirigenta, propagátora Schonberga, Berga, Stravinského, 
spracúva Klabundovu činohru na námet starej čínskej rozprávky. Skladateľ 
prináša v t ejto opere svojskú koncepciu hudobného divadla ako syntézy ho
voreného slova, spievaného arióza, pantomimickej a baletnej akcie, v orches
trálnej zložke pracyje s variačným princípom motívov a samostatnými symfo
nickými celkami. O úspech Kriedového kruhu sa v SND zaslúžil okrem Nedbala 
aj režisér Šulc, ktorému bola poetika libreta a celková experimentálnosť tvaru 
bytostne blízka. 

Ak má byť výpočet pozitív jednej časti Nedbalovej modernej dramaturgie 
úplný, nemožno obísť ani naturalistický čerepninov Hlad, komponovaný v dru
hej polovici dvadsiatych rokov na námet Leonida Andrejeva a na európskych 
javiskách častejšie uvádzaný pod názvom 01-01. Veľká časť premiér tejto 
zložky repertoáru sa uskutočnila za priamej účasti autorov - v roku 1937 
bol v Bratislave hosťom jeden zo zakladateľov modernej bulharskej hudby 
Pančo '(ladigerov, ktorý sa zúčastnil v opere SND na premiére svojho Cára 
Kalojana. ·Aj toto dielo "národnej školy", čerpajú ce. námet z križiackych vo
jen, plné dramatizmu a s výbornými zborovými ensemblami, dokázalo v brati
slavskej inscenácii svoju životnosť. 

Dramaturgiu rokov 1928-1938 charakterizujú ešte dva klady. Veľkú väčšinu 
domácich i zahraničných súčasných titulov zaradila do repertoáru veľmi po
hotovo, zväčša niekoľko málo rokov po premiére - a diela Ambrosa, Proko
l'ieva, Ferrouda, Nottaru, šostakoviča, čerepnina, Vladigerova a Roccu mali 
v Slovenskom národnom divadle svoju československú premiéru. Väčšina insce
nácií týchto diel priniesla popri vklade dramaturgickom i vyššiu kvalitu -
boli to prevažne vydarené predstavenia i v oblasti hudobného naštudovania 
i v javiskovej realizácii. To napokon platí i o dielach "klasickej" dramaturgie. 
Lebo éra Karla Nedbala sa nevyznačuje iba dramaturgickou progresívnosťou 
a plánovitosťou, ale aj vysokým stupňom interpretačných schopností operného 
súboru SND. 
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Dramaturgia tzv. Slovenského štátu 

Traduje sa, že okrem mechanického a dôsledného poslovenčenia neprinieslo 
obdobie tzv. Slovenského štátu pre operu SND príliš veľa pozitív. Je pravda, 
že umelecké výsledky súboru, pracujúceho v pomerne ťažkých podmienkach 
vojnových rokov, ale aj vnútroansámblových, boli v porovnaní s predchádza
júcimi obdobiami menej výrazné. Týchto šesť sezón znamená však obdobie 
budovania. Jeho efekt sa v rokoch tzv. Slovenského štátu navonok nijako 
zvlášť neprejavuje. Ovocie dozrieva len v prvých sezónach po oslobodení. 
Jednu oblasť prínosu reprezentuje široké dramaturgické zázemie slovenských 
operných prekladov, obsahujúce veľkú časť bežných repertoárových diel, dru
hým prínosom je vybudovanie stabilného sólistického teamu (z veľkej časti 

grupujúceho sa už z umelcov s lovenskej národnosti), ktorého najpoprednejší 
členovia stali sa v nasledujúcich dvoch desaťročiach oporami bratislavskej 
opery. 

Dramaturgia rokov 1939-1945 nebola ani progr:esívna, ani obzvlášť vyna
chádzavá v oprašovaní kvalitných, no zabudnutých diel a jej zostava na prvý 
pohľad zdanlivo signalizuje, akoby bola robená "od buka do buka". A predsa 
jej treba vysloviť absolutórium, pretože bola presne taká, aká jedine v nových. 
špecifických podmienkach mohla byť. Polit ické zmeny postihli totiž v priebehu 
sezóny 1938/39 vážne aj operu SND. časť českých umelcov odišla už po vyhlá
sení autonómie, časť koncom sezóny. Z poprednejších spevákov zostali iba 
Peršlová, FlOgl, Ruth-Markov, Hájek, dalo sa rátať s pohostinským účinkova
ním Milady Formanovej. Ďalej tu boli skúsení, či skúsenejší slovenskí umelci 
z Nedbalovho ansámblu - Bartošová, Blaho, Frešová, česányiová, Hoza, ktorý 
sa stal od l. decembra 1938 aj dramaturgom. Pritom poslední dvaja boli bez 
väčších operných skúseností, pretože za Drašara vystupovali oveľa viac v ope
rete než na opernom javisku. Ostatný súbor sa len pomaly v priebehu nasle
duj úcich sezón budoval. Postupne (bez chronologického poradia ) prichádzali 
mezosopranistky Gabajová, Gabčová, Evertová, sopranistky Hubová, Medvecká. 
Veclová, Kurbelová, basista Jevtušenko, barytonisti Hvasti ja, SchUtz, Gál, 
tenoristi Petrák a Turba. A mnohí ďalší, ako napr. talentovaná dramatická 
sopranistka L. Svobodová, M. Matejčeková, juhoslo~ranský tenorista Djordjevič 

atď. Dramaturgické plány bolo potrebné prispôsobiť možnostiam len sčasti 
umelecky vykvaseného súboru, bolo nimi potrebné sledovať aj isté pedago
gické ciele, pričom netreba · vari zdôrazňovať, že mladí speváci umelecky 
a profesionálne rastú predovšetkým na klasickom. repertoári. 

Po 14. marci 1939 vyvstal pred vedením opery SND (šéfom bol až do r. 1945 
J~zef Vincourek) vážny problém - rozhodlo sa naplniť požiadavku, aby sa 
vsetky opery hrali v slovenskom preklade. Starých prekladov bolo veľmi málo 
(za prvej republiky sa po slovensky operné predstavenia uvádzali iba spora
dicky, ba náhodne a možno aj ako nevyhnutný ústupok mienke slovenskej 
verejnosti), vyhovujúcejších ešte menej. V tejto oblasti začala opera SND 
naozaj z ničoho a za šesť sezón vykonala v nej kus pionierskej práce, ktorej 
plody zužitkovávame dodnes. Rozvírila sa veľká prekladová akcia, žiaľ, pozna
menaná často neodkladnosťou potrieb, a niekedy a j z toho plynúcou poloviča
tosťou výsledku. Do práce sa zapojili skúsení slovenskí i českí umeleckí pra
covníci divadla a literátska obec. V tomto ovzduší vznikol Markovov preklad 
libreta Adamovej opery Keby som bol kráľom, preklady F loglove (Chovanščina, 
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Predaná nevesta, Ero z onoho sveta), Hozove (Eva, čert a Káča, Tosca), Ho
loubkove (Maškarný bál, Rigoletto, Trubadúr). Veľmi plodným spolupracovni
kom sa ukázal byť J. Kaiser-Elen (Mignon, Carmen, Traviata, Aida, Turan
dot), Andrej žarnov preloží! Dvorákovu Rusalku. Najdokonalejšie tvary vyšli 
však spod pera Márie Rázusovej-Martákovej (Faust a Margaréta a Egkov 
Peer Gynt). S prekladmi náročných operných textov spája sa aj meno drama
turga a režiséra činohry Ferdinanda Hoffmanna (Blúdiaci Holanďan, Don 
Juan, Barbier zo Sevilly, Figarova svadba). 

Začali sa klásť základy svojbytnej slovenskej opernej kultúry - a je iba 
pochopiteľné, že sa začalo s prekladaním a uvádzaním možnostiam prispôso
beného výberu svetového "klasického" repertoáru. V dramaturgii tzv. Slo
venského štátu prevažujú diela 19. storočia. 

A do úvahy bolo treba brať i vkus obecenstva, ochudobneného o vyspelejšiu 
českú zložku, i pedagogický zámer začať s jeho výchovou dielami známymi 
a všeobecne prístupnými. Cieľom Hozovej dramaturgie bolo teda vystavať ši
rokú zásobáreň bežného, "klasického" repertoáru a zostaviť ho tak, aby sa 
neminul výchovným účinkom vo vzťahu k súboru i k obecenstvu. Tieto ciele 
sa mu za šesť sezón v podstate podarilo splniť. Nie je preto namieste porov
návať dramaturgiu rokov 1939-1945 s repertoárovou progresívnosťou až 
maximalizmom Karla Nedbala, pretože objektívne podmienky boli v oboch 
prípadoch diametrálne odlišné. Je zaujímavé a oprávnenosť Hozových drama
turgických tendencií potvrdzuje, že z podobných pre mís (uvádzanie klasického 
repertoáru v celej jeho šírke, sledovanie výchovy súboru i publika) vychádzal 
i pozoruhodný činoherný dramaturgický program F. Hoffmanna. 

Nechcem zaťažovať tento diskusný príspevok presilou mien a titulov, ale 
potreba argumentovať si vynucuje stručný prehľad. Z klasického obdobia sa 
~viedol Mozartov Don Juan a Figarova svadba, k nim by sme mohli priradiť 
i viac-menej náhodne inscenovaný singspiel J. Schenka Dedinský barbier. 
tažiskom prevádzky bol románsky romantický repertoár - Rossiniho Barbier 
zo Sevilly, Donizettiho Dcéra pluku a Don Pasquale, Verdiho Rigoletto, Maš
karný bál, Traviata, Aida a v poslednej vojnovej sezóne Othello, dve komické 
opery Ch. Adama Keby som bol kráľom a Postilión z Lonjumeau, Thomasova 
Mignon, Massenetova Manon a Bizetova Carmen. Skromnejší bol výber z ne
mecke j tvorby - okrem Humperdinckovej detskej opery Medovníkova cha
lúpka objavil sa na repertoári iba Wagnerov Blúdiaci Holanďan, Weberov 
čarostrelec, Nicolaiove Veselé panie z Windsoru, Flotowova Marta, Wolf
Ferrariho štyria grobiani a Straussova Elektra. Veristický repertoár zastupovali 
dvojica CAV + PAG, Pucciniho Bohéma, Butterfly, Tosca, Turandot a dvojica 
jednoaktoviek Plášť a Gianni Schicchi. ~amozrejme nechýbala ani ď Albertova 
internacionálna a efektná Nížina. 

Slušné zastúpenie v dramaturgických plánoch jednotlivých sezón mala aj 
tvorba českých skladateľov. Tu sa výber orientoval naozaj na reprezentatívne 
diela - inscenovala sa Smetanova Predaná nevesta, Hubička, Dve vdovy a Ta
jomstvo, Dvorákova Rusalka a čert a Káča, Janáčkova Jej pastorkyňa, Foer
strova Eva. Ako sa do plánu dostala Pickova slabá opera Maliar Reiner, to si 
ešte povieme. Do júna 1941 inscenovali sa aj opery ruské. Popri Eugenovi 
Oneginovi významným dramaturgickým a inscenačným činom bolo uvedenie 
Chovanščiny (1939). Pôvodnú tvorbu zastupoval obnovený Kováč Wieland 
a Detvan, Rosinský do tretice neuspel čalmakom, čerpajúcim námet z obdobia 
tureckých nájazdov. Pokusom o moderný operný tvar sú tri opery Ladislava 
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Holoubka, salónn~ Stella, národnostne až nacionálne precítené Svitanie a roz
právková Túžba. Napriek dobovým i súčasným výhradám predstavujú Holoub
kove opery veľký krok vpred na ceste za hľadaním nových výrazových pro
striedkov a vyšší stupeň v názore na "národnú" operu i v umeleckom spra
covaní dosiahla až Suchoňova Krútňava. V rokoch tzv. Slovenského štátu 
hrali sa v opere SND iba štyri súčasné zahraničné tituly, z ktorých ku špič
kovým prejavom modernej opery patrí iba Egkov Peer Gynt (1941). Zato 
inscenačne i v miere diváckeho ohlasu znamenali úspech aj ostatné - Stroja
novova historizujúca Salambo (1942), Zandonaiova pozdnoveristická a komé
diou dell' ar te čiastočne inšpirovaná Ľubostná komédia ( 1943), a najmä národne 
ladená opera chorvátskeho skladateľa Gotovaca Ero z onoho sveta (1943). 

Z politického hľadiska, ktoré by sa mohlo zdať ovplyvnené progermanistic
kými a šovinistickými tendenciami vtedajšieho režimu, vychádza dramaturgický 
profil opery SND čestne. Posudzujúc objektívnymi kritériami nemeckej tvorby 
bolo na scéne bratislavskej opery skôr menej než veľa. Počas celého tzv. 
Slovenského štátu uvádzali sa české opery a až do vypovedania vojny Soviet
skemu zväzu aj diela ruských majstrov. 

Hozovu dramaturgiu treba rehabilitovať však aj z odborného, umeleckého 
hľadiska. Akými zámermi bola vedená, o tom sme už hovorili. Vyskytli sa 
v nej tituly, ktoré nemali v reprezentačnej národnej inštitúcii svojimi kvali
tami miesto? Ak budeme veľmi prísni, môžeme argumentovať napríklad Floto
wovou Martou. Ale tú inscenovali i za "zlatej" éry Karla Nedbala i v nedávnej 
minulosti, v podmienkach, keď naozaj mohla na repertoári chýbať. Zbytočným 
"luxusom" boli azda až dve opery Ch. Adama. Schenkov okrajový Dedinský 
barbier sa dostal do programu ako doplnok ku Komediantom, pre prekladové 
ťažkosti s Mascagniho aktovkou tradične uvádzanou s Leoncavallom. Pickov 
Maliar Reiner bol Viilcourkovou splátkou dlhu jednému z jeho pražských pe
dagógov a Rosinského čalmak uzrel svetlá javiska iste iba preto, že inej pô
vodnej tvorby bolo poskromne. Päť titulov z vyše päťdesiatky premiér je na
ozaj málo na to, aby sme Hozovej dramaturgii mohli vyčítať koketovanie 
s vkusom publika, resp. uvádzanie nehodnotných opier. 

A môžeme porovnávať aj so vzorovou dramaturgiou Karla Nedbala. V reper
toárovom podiele moderny znamenajú roky tzv. Slovenského štátu prudký 
pokles. Je to spôsobené jednak inou situáciou a inými úlohami, j ednak vojnou 
narušenými kontaktmi. Aj tie štyri súčasné diela vychádzajú z kultúr národov, 
s ktorými mal tzv. Slovenský štát priateľské vzťahy (Nemec Egk, Bulhar. 
Stojanov, Talian Zandonai, Chorvát Gotovac). Ciel'om dramaturgického pro
gramu možno prirátať aj absenciu predklasicistického titulu, ktorý v žiadnom 
prípade nereprezentuje kmeňový, prevádzkový typ. Ospravedlniť sa dá aj 
chýbanie ďalších dvoch významných Mozartových opier - únosu zo Serailu 
a čarovnej flauty. Na rozdiel od Dona Juana a azda aj Figarovej svadby nie 
sú typicky prevádzkovými dielami a navyše SND v tých rokoch nemalo pre vy
sokoexponované a technicky náročné koloratúrne party Constanze a Král'ovnej 
noci schopnú koloratúrku. V dramaturgických plánoch sa vyskytuje iba jedna 
Wagnerova opera, romantický Blúdiaci Holanďan. Chýbajú ďalšie diela, najmä 
niektoré z vrcholných hudobných drám. Tu treba zasa vychádzať z rešpektova
nia možností súboru -:- bolo málo hlasov schopných zvládnuť tieto úlohy, málo 
skúseností a mladé, zväčša ešte prirodzene k lyrickému poňatiu úloh inkli
nujúce materiály. Veď popri univerzálnej Helene Bartošovej mala opera SND 
na dramaticky vypäté partie iba začínajúcu L. Svobodovú, barytonoví prota-
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-gonisti SchUtz a Hvastja sotva prekročili trids ia tku a v tenorovo~ o~-~ore sa 
striedali iba Hoza (v dramatickejších úlohách) a dr. Blaho (v lynckeJstch) -
F. Hájek spieval hrdinné partie iba ojedinele ~P:dro) ~ :i~<: sa upla.tňoval 
v buffo repertoári, začínajúci R. Petrák bol dlhy cas na studtach v Taliansku 
a vo Viedni. 

Malý počet ruských opier sme už vysvetlili politický~i súv!slosť~mi; . stojí 
za zmienku že na sezónu 1941/42 pripravovala opera ČaJkovskeho Pikovu dá
mu a Mus~rgského Borisa Godunova. A ak nezau~atý P_Ozorova~eľ. a kri:il< 
be'rie do úvahy i prekladové ťažkosti, potom naozaJ nepntomnosť mektorych 
vel'kých titulov svetovej klasiky možno ospravedlniť. 

Umelecká úroveň väčšiny predstavení dosiahla v priebehu sezón po rozpači
tých začiatkoch dobrý priemer. Okrem vyzretej osobnosti Vincourkovej roz
víjal sa talent a schopnosti Ladislava Holoubka; Juraj Vilia~ Sch~ffer •. kt~rý 
do roku 1938 dirigoval takmer výlučne operetné predstavema, prtpravll me
kol'ko pozoruhodných naštudovaní talianskeho repertoáru. Režisérom väčšiny 
inscenácií bol skúsený Bohuš Vilím, pod niektoré sa podpísal Drahoš želenský, 
Arnold FIOgl, Holoubkovu Túžbu a Pucciniho Plášť režíroval František Dibar
bora. Medzi slabšími či priemernými inscenáciami vynímajú sa výborné na
študovania Cliovanščiny, spevácky prvotriedny Maškarný ples (Bartošová, 
Perš lová, Blaho, SchUtz) , Don Juan, modernisticky výtvarne poňatá Traviata, 
Peer Gynt, Carmen, Rusalka, Trubadúr, Salambo, Turandot, Ľúbostná komédia, 
.Ero z onoho sveta. Okrem skúsených sólistov upozorňujú na seba Frešová, 
Kišoňová-Hubová, česányiová, Medvecká, Evertová, Gabajová, Petrák, SchUtz, 
Hvastija (vynikajúci Rigoletto) a niekol'ko ďalších. 

Na záver azda len tol'ko: tieto dva diskusné príspevky nerobia s i vonkoncom 
nárok na vyčerpávajúci pohľad. Chcú byť provokujúcim momentom na adresu 
historikov, od ktorých očakávame kritické, objektívne, vyčerpávajúce a ~ dia~ 
Iektike vzťahov a súvislostí fundované zhodnotenie dvoch obdobi v htstóru 
opery Slovenského národného divadla. 

Poznámka redakcie: Z nedostatku iného fotografick ého materiálu z r o;:ov 1928-45 
uverejňujeme v terte článku fotografie z neskor ších inscenácií. 

HO 

IGOR VAJDA 

Desať rokov 
spevohry DJGT' 

"Ako ten čas rýchlo beží. .. " - zvykne sa často hovorievať, ba dokon
ca sa tak spieva v jednej slovenskej opere. Pravdivosť tohto príslovia 
sa opäť potvrdzuje pri krátkom retrospektívnom pohľade na našu naj
mladšiu a najmenšiu opernú scénu - spevohru Divadla Jozefa Gregora 
Tajovského v Banskej Bystrici. Veď 23. januára uplynulo už 10 rokov 
odvtedy, ako sa tento súbor prvý raz predstavil obecenstvu zhudobne
nou drámo'U- Gabriely Preissovej zo slqvenského prostt:edia a prebásne-
nou perom skladateľa - Foerstrovou Evou. Nebude preto vari od veci 
nazrieť - aspoň úchytkom - do jeho kroniky, pripomenúť jeho úspechy 
a neúspechy. 

• •• 
Keď sa roku 1959 chystalo založenie hudobného divadla v Banskej 

Bystrici, nebola ešte ujasnená jeho koncepcia. Jeho prvý umelecký šéf 
František Rell hovoril o tzv. "ľudovej spevohr~". Obsah tohto termínu 
nebol však jasný nikomu - zdá sa, že ani jeho pôvodcovi. V skutoč
nosti chcelo ísť o zmierenie ohňa s vodou, protikladných snáh - uvádzať. 
operety i opery primárne z ľudového prostredia temer v rovnakom po
mere. To by však v skutočnosti - v repertoári, reprezentovanom me
sačnou, resp. týždennou zostavou - bolo znamenalo absolútnu prevahu 
ľahkonohej múzy nad serióznym umením (i keď tým nechcem povedať, 
ze ani medzi operetami niet skutočne umeleckých výtvorov, relatívne 
je ich však - vzhľadom na celkovú produkciu - veľmi malé percento, 
ak nie dokonca promile!). No vďaka väčšine súboru - angažovaného 
doslova z celej republiky - bola opera už od prvej sezóny spevohry 
DJGT v prevahe. Hlavnú úlohu mal na tom nesporne prvý vedúci diri
gent Ján Kende. Z hráčov nerovnakých kvalít dokázal vytvoriť orchester 
pozoruhodnej dobrej reprodukčnej úrovne. Jeho až fantastická pracovi
tosť a zanietenosť službe skladateľa prenášala sa i na sólis tov a zbor -
a tak nie div, že úroveň nielen premiérových, ale aj reprízových pred-
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~tavení banskobystrickej scény sa stávala povestno~. Potvrdili t.o pred
vedenia Evy, Traviaty, Eugena Onegina, PredaneJ nevesty, Rigoletta. 
ako aj Netopiera a Vostrákovej Snehulie~Y:.. - · . 

Smerovanie k opernému žánru DJGT st coskoro vyztadal? __ 1 ~J?enu 
umeleckého šéfa. Roku 1961 sa do čela súboru dostal d?vtedaJ.Sl. dmgent 
ostravskej opery Josef Stanek. Hoci pôsobil v ·BanskeJ Bystnct len dve 
sezóny - z t oho druhú už len ako diri~ent -, pred.sa zanechal m~zm_a
zatel'nú stopu: prišiel s jasnou koncepciou komo~neJ opery s klastc~~m 
i súčasným repertoár om. Stačil však r~alizo':at . le~ fragment .svoJICh 
vel'korysých plánov - uviedol ~oniz_etttho ~~poJ _lasky, Prokoftevovho 
Petríka a vlka (slovenská premiera .who scemckeJ podoby~· -Pauero_:rho 
Slimáka-táradla a baletný večer s dominantou Korsako':~'::eJ Seherez~dy. 
Nasadil však latku - vzhl'adom na obecenstvo - p;ths v.ysoko ~ 1eh~ 
predstava komornej opery mala nejednu črtu exkluztvnostl a pnbsneJ 
náročnosti. . 

Nástupca Staňkov na poste umelecké~o šéfa Ján Valach popr~al ~luc~ 
želaniam obecenstva zájazdovej oblasti spevohry_ DJ~T _(cely byvaly 
Stredoslovenský a niektoré mestá Západoslove~sk~ho 1 Vychodoslo'-:en
ského kraja) a vrátil sa opäť. najmä k romantickym operám. Pod Jeho 
taktovkou mali premiéru Carmen, Figarova svadba, Rusalka, Faust .a 
Margaréta a Madame Butterfly. Lež najkladnejším činom jeho pôsobe;u~ 
bola premiéra Krútňa'[Y 22. júna 1963 :- a_ to_ po rokoch ..;defor~acu 
po prvý raz s originálnym záverom (zaverecn~ z_bor s~-· vsak spu:val 
s druhou textáciou, keďže úvodný musel z techm<:ky~h pnem vyp:=tdnuť ); 
Bol to skutočný dramaturgický čin; banskobystncka spevohra mm dala 
impulz a príklad i ďalším domácim i zahrani~ným scé~~~: odvtedy 
zaznela Krútňava v t ejto podobe aj v Prahe, Bratislave, Kostctach, Opave 
a Antverpách. Záporom Valachovho pôsoben~a - - s ':'i.nimk~u Carm~n 
a čiastočne Krútňavy - bolo nie práve naJprectzneJ~Ie n~studo':ame, 
klesajúca úroveň repríz a celkové uvol'nenie prac~vneJ mora~y suboru 
(zavinené Valachovou roztrieštenosťou ako orgamstu, P:~agoga, spre
vádzača a konfer anciéra na výchovných koncertoch a spoctatku dokonca 
a j zbormajstra SSSU). . . _ . 

v tomto prvom "kvaternióne" spevohry DJGT m_~h- ~a mscena:~eJ 
podobe jej predvedení hlavný podiel pohostinskí. ~~_z;_se~l Fran~tsek 
Re ll režíroval s výnimkou Evy len operety .< naJ~a~sl us pech . dostahol 
v Hrnčiarskom bále, ktorý uviedol vo vlastneJ, velmi poda_reneJ drama
t urgickej úprave) , kým vtedajšia asis~entka ~éžie Draho!'mra Bargá~ová 
dostala len jedinú príležitosť - Shmáka-taradla. Boh to: Bran!slav 
Kriška, Kornel Hájek - vt edy obaja režisér~_košického ŠD -:-_a V~cla.v 
Vežník, režisér Janáčkovej opery v Brne. Knskovo nekonv:ncne pona_ue 
Tra via ty zožalo nemalý úspech - ~alo najv.i~c preds~a~em .z~. _':~etky?h 
doteraz naštudovaných operných titulov. Knska má t tez .naJvacsl podt~l 
na renesancii pôvodného záveru Krútňavy. Insce~~>Val a~ Ma~selle Nt
touche - a nedávno Bizetovu Džamilé. Kornel HaJek pnpravtl premys 
lené aranžmán Predanej nevesty, Eugena Onegina a St;auss?vho _Ne.to- ~ 
piera - menej sa mu už darilo __ v~ Faustovi .a Margarete. No n~JOrtgi
nálnejší bol nesporne Václav Vezmk. Jeho Rtgole!t~, Car~nen, Ftg~r<_>va 
svadba a Rusalka boli úspešnými krokmi v ~tva:nov~m konvencneh~ 
repertoáru nekonvečným režijným spôsobom. Vsetct traJa spolupracovali 
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poväčš!ne. s domácim výtvarníkom Pavlom Herchlom, ktorý prešiel rých
l~m vyvOJO~ od _naturalist.i.ckého pojatia javiska cez štylizovanú scénu 
az temer k uplneJ abstrakcn posledných rokov - to sa však už dotýkam 
ďalšieho obdobia. 

*** 

. Pre:hád~ajúc k_ dr~hému obdobiu vo vývoji spevohry DJGT, dovol'u
Jem s~ pnpomenuť: ~e v sezóne 1964/65 došlo doteraz k poslednej zá
sadneJ zmen7. veductch umeleckých kádrov spevohry DJGT - odvtedy 
sa v_~ _funkcu ume]~c~ých .. 3_~fov s_tried~li dirigent Anton Buranovský 
a r~ztser ~olo~an ~1lhk; v~cs1e ~?zn<:sti dostala t iež Drahomíra Bar gá
rova, ktora ~aroven - pn svoJeJ rezisérskej profesii - zastávala od 
r. 1963 funkci':~ dram~tu;,:ga. Vtedy tiež prišiel do DJGT dirigent Vojtech 
Ja':ora, ako aJ rad dalsxch umelcov. Roku 1964 sa tiež zaéalo obdobie 
kratkodobých riaditeľských funkcií - do konca roku 1967 sa na riadi
tel'skom kresle vystriedali Ján Krajan a Libor Pleva. Od začiatku roku 
19~8 stojí na čele DJGT prvý raz operný profesionál - bývalý popredný 
sólista opery SND Ján Hadraba; azda on tento kolotoč striedania pri
brzdí. . . 
~a repertoári spe;ro~ry DJGT ?d tohto medzníka poznať - s výnimkou 

sez~ny 1~67/.68 _- ze xd_e o do3>t premyslenú koncepciu, i keď sa nepo
dartl_? u~xest vsetky planovane tit uly (Gluck : lfigéna na Tauride, nie
~to~a Handlova opera). Po prvýkrát v dejinách spevohry DJGT sa pre
Javila_ snaha _o_ postupne relatí~ne rovnomerné zastúpenie klasiky, ro
mantiky a S':_lcasno~tl - aspo~ čo sa počtu premiér týka. V rokoch 
196~/65 sa klad<_> l do~az na_ klasxku a r anú romantiku - veľmi spr ávne, 
ved_ n~ t<_>mto uze~1 sa da vybudovať najsolídnejšie spoľahlivý repro
d';lkCf!Y zaklad. Uvtedol sa Don Pasquale, Maškarný ples a Beethovenov 
F1deho. V~~im.ku --: jediný veristický titul - tvorila Madame But terfly. 
V nasledUJUCeJ sezone nastal presun k verizmu - hrala sa Tosca a Ko
medianti, ale aj Gounodova opera Romeo a Júlia, čo je zaujímavosťou 
z celoslovenského hľadiska, hoci dielo nedosahuje úroveň iných zhu
do~není tohto geniálneho námetu; nezabúda sa ani na operu 20. storočia 
na~tudovaním Múdrej ženy a najmä Bega Bajazida. Vrcholom doterajších 
snah ~pevohry DJGT bola sezóna 1966/67, keď mali premiéru Barbier 
zo Sev1ll!, ! rubadúr, Jej pa!'torkyňa a Menottiho Stará panna a zlodej -
p~sledny titul bol uvedeny na československých scénach po prvý raz 
v obec. 

. K. tý~to predstaveniam sa ešte stručne vrátim pri krátkej charakte
nstl~e Jednotl~vých vedúcich pracovnikov - na tomto mieste pozna
menav~m l~n, ~e vcell~u za tieto tri sezóny spevohra DJGT zaznamená
vala _(l ked_ me vo _yset~ýct: pa~amett,:och) rast, nepochybný vzostup. 
To ~s~k, _zda sa, sposob1lo, ze mekton pracovníci precenili schopnosti 
svo_Je 1 suboru, a začali usmerňovať dramaturgiu DJGT k veľkej opere. 
Neuspech s~ musel dostaviť priam zákonite. Inscenácia Kniežaťa Igora 
?ola t~ho do~a~om. Do? Carlos "vyšiel" síce úspešnejšie, ale je otázne -
l napnek _velmi do~reJ ~ylasovej úprave - či bolo správne túto operu 
naštudovav~ť ;. z neJ bol mscenovaný totiž ucelený, ale predsa len frag
ment: z velkeJ opery sa stala akási jej komorná odmocnina. Keď k tomu 
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pripočítame aj neúspech Cára a tesára, neostáva mi konštatovať iné, ako 
to, že nový riaditel' DJGT Ján Hadraba prišiel v p~a~ý čas, aby p~ipo
menul súboru hranice jeho možností, nevyhnutnosť Jeho zamerama na 
prevažne komorný reper5oár bez snahy ?tať s~ ans_ámblom úzke~o kruhu 
obecenstva. Hadraba tiez zasiahol do vyberu Jedneho hudobnozabavného 
titulu v sezóne: popri operete sa rozhodol uviesť aj muzikály - a pokiaľ 
výber diel tohto žánru nebude protirečiť požiadavkám klade~ým na tvo
renie tónu v operách a klasických operetách, tr~ba p~kladat tento k~ok 
za vel'mi správny; tým skôr, že DJGT nemalo v Ich vy_bere v .P~sledn~~h 
rokoch - ako aj vo výbere ich inscenátorov -. prave naJSt~st~:_JslU 
ruku. (Balet uviedol - popri už spomínaný~h tituloch -:- Ocenasovu 
Vrchársku pieseň, čajkovského Spiacu ~rás~v1cu _a Strausst~du. )_ 

Dramaturgický plán poslednej ukonceneJ s:_zony_ bol ?pať nav_r!ltom 
k ciel'avedomej koncepcii v rámci daných ~ozz;ost1~ - Jed.nak suca~ná 
slovenská opera (Juro Jánošík), dva romant1cke v_ecery ~~tzetova _Dza
milé, inscenácia Straussových baletov + obnovena pr~mtera Tr~vtaty), 
jeden barokový "cukrík" (Erindo) a uvedenie muzik~l~ My f.atr I;ad~ 
mali všetky úspešné predvedenia a d~vajú tak nádeJ~ ze sa 1 naďaleJ 
bude pokračovať v tradícii položenej uz Kendem a Stanko~·- . 

Aby som zostal verný postupu, zvolenému na pred<:.h~dzaJUCtch s.tr~n
kach týchto "leteckých snímok", pokús~m sa o stru~ne char~!enstlky 
štyroch vedúcich pracovníkov opery - co ako som st vedomy, ze opera 
je kolektívne teleso a bez spol~práce yš~tkýc~ ~e n~m~žný ~adekvátny 
výsledok; povedané s Eg kom, ze v neJ Je kazdy prmaJmensom temer 
taký dôležitý ako milý Pán Boh s archanjelom G~brielo~- d?hrom~dy. 

· Ale nemožno tiež poprieť, že ak vedúce osobnosti nema.JU mv~ncn~ a 
koncepciu, tak nepomôže ani tá najlepšia snaha a pracovitosť vsetkych 
zainteresovaných. _. _ . 

z režisérov spomeniem n~ prvom .mieste Kolo~~~a Ctllíka, Jedn~ducho 
preto, že za posledných päť. rokov mscenoval vacsm~ pred~taveru .. Je~~ 
nástupným predstavením bola Madame Butterfly. Uz y ~eJ ~a preJavili 
základné znaky jeho spôsobu stvárnenia javiskového ~~ama: Jed:~lOd_uché, 
podl'a možnosti účinné aranžmán a tomu. zodpoved?JU~e asket~cl~.:.po
ňatie svetelného parku. Najviac sa mu danlo - popn teJtO prveJ re~n -
v Beethovenovom Fideliovi a najmä v inscenáciách prvých dvoch Cikke
rových opier. Vo Fideliovi štylizoval celok ako ekvivalent antickej drá
my, potlačil sigspielové prvky začiatku~~ spojil prvé. dya obr?ZY v celo~. 
Svetelný park však využil neveľmi odhs~e od P'!cc~n~o naJpopulárneJ-. 
šieho diela - na škodu účinnosti. Zároven sa preJavil aJ ako upravovateľ 
- z Pizzara urobii ministrovho pomocníka, ktorý je napokon uväznený 
len preto, že si to vyžadujú okoln~sti p~l.itick:j situ~ci:~ tak ľrenie.so! 
na javisko skúsenosti tých rokov, z~ z~~cmy stce sko~ CI neskor vyJdU 
najavo, no ich pôvodcovia neraz ostavaJ~ dlho nez~~m1, ba neraz - ~e? 
aby uchránili svoje postavenie - s~~m vystupUJU ~ akob~ spravodhv1. 
Táto koncepcia bola svojho času obctansky zaangazo-:ana -. pr~vdou 
však je, že protirečila Beethovenovmu zámeru: Vy.dare~~ b~la_ ttez msce: 
nácia Bega Bajazida a Jura Jánošíka. V Bajaztdovt vyuz1l Čtllík vydarene 
Herchlovo riešenie, odvážne šikmú plochu,~ pred ~torou~ bol ~d po~~álu 
až k orchestrišťu natiahnutý jemný tyl. Nan premietal rozne dtapozitiVy, 
dokresl'ujúce inštrumentálne predohry - ako aj vlastný scénický obraz 
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(horizont bol v podstate rovnaký, variovaný len náznakovými doplňka
mi). Reliéfnymi zoskupeniami hercov dokonale organizoval priestor. 
Aj- v osvetlení prevládali tlmené tóny, čo vyvolávalo .tiež :ilúziu híbky, 
na banskobystrickom javištiatku takú potrebnú. V inscenácii Jura Jáno
šíka za najvydarenejšie pokladám prvé dva obrazy a celkové aranžmán 
(v detailoch . nie vždy dotiahnuté) 4. obra-zu, ako aj to, že v 3. obraze 
režisér neupadol do triviálnosti; za nedostatok najmä záverečný obraz, 
príliš evokujúci prológ l. obrazu BQrisa Godunova. . 

Inscenáciu Romea a Júlie možno zaradiť do kategórie zručne "odvede
ných" réžií, ktorým síce nemožno nič podstatné vyčítať - ale·· ani ich 
obzvlášť chváliť. · 

Naproti tomu réžia Toscy, Trubadúra, Kniežaťa Igora a Cára a tesára 
patria, žial', k umeleckým· prehrám - · zapríčinéným okrem iného aj tým, 
že Čillík_ režíroval v posledných rokoch príliš mnoho a zrejme nemal 
dosť času na potrebnú dôkladnú prípravu. Rezervy jeho talentu sú v de
tailnejšej práci s hercami, v nápaditejšom svietení, štýlovejšom prístupe 
a v nevyhnutnosti nájsť si viaceré inscenačné modely, resp. rozšíriť 
hranice ním doteraz používaných metód. Osobne verím, že sa mu to po
darí, ako to dokázala inscenácia Jura Jánošíka, v ktorej opäť úspešne 
rozriešil problém inscenácie javiskovo náročného diela v komorných 
priestoroch - i keď nie bezo zvyšku. (Dramaturgickou zaujímavosťou 
tohto predstavenia bolo vynechanie 5. obrazu a zaradenie Jánošíkovho 
spevu o slobode pod šibenicou.) 

Drahomíre Bargárovej sa neušlo tol'ko príležitosti k réžiám - myslím, 
že na škodu celého umeleckého profilu spevohry DJGT. Väčšinou insce
novala komické opery - Dona Pasquala, Barbiera zo Sevilly, Múdru 
ženu a Starú pannu a zlodeja - preto najprv niekoľko slov o ich stvár-

-r nenl. r 

Už Don Pasquale v jeseni 1964 naznačil šírku Bargárovej talentu ·~ 
vynachádzavosť, prepracovanosť nielen v pohybovej organizácii, ale aj 
v gestách - a to nielen v sólistických a ansámblových scenach, ale aj 
v zborových. Dokázala realizovať ideál skutočne moderného hudobného 
divadla ako stále vzrušivého dynamického toku, stvárneného vysoko 
kultivovaným výtvarným cítením, zdynamizovať i retardačné či statické 
miesta - čím vznikol neraz skvelý kontrapunkt akcie a hudby. Táto 
charakteristika platí bezo zvyšku i na spôsob, akým stvárnila Starú 
pannu a zlodeja, kde dokonca i predohru a intermezzo zaľudnila účinku
júcimi - z predohry urobila akési predstavovanie účinkujúcich a z in
termezza logický článok deja; v oboch prípadoch vo veľmi citlivej zhode 
s hudbou, čo dokazuje vysokú . mieru jej muzikálnosti, pre hudobno
dramatického režiséra takú prepotrebnú. V tejto skvelej buffe Bargá
rová množstvo nápadov rozmiestnila tak, aby pointy korunovali každé 
hudobné . dejstvo, každý hu.dobný vrchol - a nebolo ·to ľahké už aj. 
preto, lebo vzhľadom na prevádzkové požiadavky bolo treba urobiť 
z dvoch dejstiev originálu trojdielne . členenie! · 

Barbier zo Sevilly ukázal ďalšiu stránku Bargárovej talentu (je dodnes 
na repertoári): tam, kde to· nie je možné a žiadúce, :nezostávať pri litere 
predlohy, ale v jej duchu aktualizovať obsah prenesením deja do iného 
chronologického zaradenia. Konkrétne v Barbierovi dej bol prenesený 
o storočie neskôr, dostal šarmantné secesné rúcho, recitatívy boli na-
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Z poslednej inscenácie Traviaty. Foto K. Miklóši 

Don Pasquale. Foto K. Miklóšt 

hradené aktualizovanou prózou a na javisku sa rozvíril úplný ohňostroj 
groteskných a vtipných situácií. Purista by síce as i protestoval - ale 
vari je lepšie robiť živé divadlo ako tzv. historicky vernú inscenáciu 
bez nápadu, alebo násilnú aktualizáciu, plnú vulgárností a nehoráznych 
t zv. vtipností. 

Aktualizovaná bola tiež fabula Leoncavallových Komediantov - bola 
prenesená do súčasnosti a pôvodný prológ bol veľmi logicky zakompo
novaný do l . dejstva. Celé predvedenie tejto drámy urobilo z nej mo
derný ekvivalent Shakespearovho Othella a stalo sa jedným z najväčších 
inscenačno-hudobných úspechov spevohry DJGT. 

V Traviate spočíval režisérkin najväčší prínos vo vedení a ponímaní 
hlavnej predstaviteľky, ktorú chápala v podstate ako naivnú krásku, 
neuvedomujúcu si dostatočne trasoviská svojho spôsobu života, v hlbke 
duše súcitnú a obetavú - a int uitívne tušiacu svoju smrť. Určitou za 
ujímavosťou bolo tiež ponímanie celého príbehu ako spomienky Alfréda 
- počas predohry bol vytvorený živý obraz. Lež prílišným akcentom 
na lyrické stránky sa z diela zväčša vytratil jeho tragický podtext -
najmä v inscenačnej podobe výpravy, kostýmov a svietenia. 



Pricnodi mi ešte: zmieniť sa" ·o trÓ'Ch-1 Sátgárovej réžiách: V Orffove~ 
Múdrej žene bolo prínosom nekonvenčné ponímanie postavy kráľa, ktorý 
vyznel ako naivný a neskúsený - zároveň však sebavedomý mladík; 
dobré bolo tiež prikomponovanie trojice šašov na kráľovskom dv<:>re, 
čím sa vytvorila paralela k trom povaľačom a oživili dosť statické aris
tokratické scény. V Poľskej krvi sa ukázala Bargárovej neskúsenosť 
v operetnom žánri. Ale to bol jej jediný markantný neúspech. Zato o to 
vyššie treba oceniť jej ponímanie Maškarného plesu, ktorý bol najúspeš
nejším operným titulom posledných sezón. Ak na ňom aj bolo vidieť 
inšpiráciu bratislavským predstavením, nemožno Bargárovej poprieť 
premyslenú koncepciu stvárnenia tejto drámy ako výtvarného, pekne 
kostýmovaného koncertu, kde . bol všetok priebeh podriadený sošnej šty
lizácii, zároveň však hlavným predstaviteľom. ponechaný dostatočný 
priestor i na hereckú akciu; diferencovaním stvárňovacích . prostriedkov 
sa zároveň poukázalo na dôležitosť t ej-ktorej postavy. (Bargárová od 
jesene 1969 je režisérkou opery ŠD v Košiciach - nebolo by však od 
veci využiť jej talent aspoň občas i v DJGT vo forme "hosťovačky".) 

V tejto súvislosti nemožno s vďakou nespomenúť pohostinské ú5inko
vanie Ilju Hylasa z Ostravy, ktorý v Jej pastorkyni i Carlosovi (vo vlast
nej dramaturgickej úprave) sa sústredil na zvýraznenie podstaty týchto 
diel a s minimom prostriedkov do~ial:wl maximum účinnosti; ako aj 
hosťa z~ bratislavskej opery Miroslava· Fišera', ktorý . pripravil premiéru 
rekonštruovaného znenia Erinda ··J. S. Í<ussera ,'{'-l íprave J. Meiera a 
J. Krčméryovej. Zvolenský režisér . Jarosl_av Cjl~nqé·!a sa zaslúžil o veľmi 
úseešné · predstav·e·nie muzikálu My fair Lady. · 

Séf a vedúci dirigent Anton Buranovský presvedčil už pri svojom 
nástupe, že jeho príchodom ~anskobystrická opera -dostala rovnocennú 
náhradu za Jána Kendeho. Zhodou okolností mal možnosť prejaviť svoje 
schopnosti najmä na talianskom repertoári a slovenskej a českej klasike 
20. storočia. Konkrétne: dirigoval Dóna Pasquala, Maškarný ples, Dona 
Carlosa, trubadúra, Starú ·pannu a zlodeja, ako aJ Bega Bajazida, Jura 
Jánošík!l, Jej pastorkyňu, potorri tiež Fidélia,:Erinda, Knieža Igora a Spia
eu krásavicu': V buffách dal hudobnému prúdu potrebný spád, typicky 
talianske buffoneskné brio, v talianskych tragických operách sa zas za
meral na perfektné vypracovanie ansámblov, na zvýraznenie ich jednoty 
v mnohosti. Ak v týchto operách orchester pre zámer autorov musel 
ustupovať na druhý plán, tak v súčasnej klasike sa stal Buranovského 

1 zásluhou rovnocenným spolutvorcom dramatického diania. Obzvlášť vy
; soko si cením skvelú koncepciu predvedenia Jej pastorkyne - tempá 
, boli v pomere k vžitému úzu zrýchlené, čím sa zvlášť zdôraznila drama
; tická pulzácia tejto drámy. Pravda, nie vždy sa podarilo Buranovskému 
: preklenúť problémy spojené s nedostatočným vybavením orchestrálneho 
:aparátu a s jeho stálou fluktuáciou. Najvía'c to bolo cítiť vo Fideliovi 
a Kniežaťovi Igorovi. V Igorovi sa okrem toho prejavilo uprednosťovanie 

:orchestrálnej zložky riad vokálnou. (Dozaista v torri hrali úlohu i akus
: tické anomálie banskobystrického Národného domui) 
: Vojtech Javora, dr~ý dirigent súboru, mal doteraz neveľmi vďačnú 
. úlohu kapelníka predovšetkým operiet a menej závažných operných 
:titulov - Romea a Júlie, Cára a ·tesára, Džamil~ a poď. Dostal len tri 
; závaž11ejšie príležitosti na prejavenie. svojich. schopností: Barbiera zo 
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Sevilly, n ·aviatu a ve5er zo spomínaného Orffa a Leoncavalla. Ak sa mu 
v prvom prípade nevelmi darilo, tak v Leoncavallovi, Orffovi a Verdim 
bol inscená torom rovnocenným partnerom. Myslím, že by mal dostať 
širšie pole pôsobnosti, aby mohol plnšie rozvinúť svoj talent. 

••• 
Toľko stručne o desaťročnej histórii spevohry DJGT. Nemienim sa na 

tomto mieste zaoberať prácou zbormajstra, korepetítorov, choreografov, 
sólistov atď. - nie preto, že by som ich podceňoval, ale jednoducho pre
to, že na to niet miesta; napokon som sa venoval vari dostatočne dlho 
písaniu o tých, ktorí si to zaslúžili, než aby si to mohli vykladať ako 
ignorantstvo. Išlo mi totiž naozaj len o načrtnutie hlavných kontúr vý
voja spevohry DJGT; z t ýchto dôvodov som nehodnotil podrobnejšie 
operetné tituly a vyhol som sa aj hodnoteniu baletného súboru. Myslím 
si totiž, že ťažiskom činnosti banskobystrického hudobnodramatického 
súboru je opera, operná reprodukcia. A venoval som sa otázkam ume
leckým, a nie prevádzkovým preto, lebo umelecké výsledky sú rozhodu
júce. Isteže zájazdový režim divadla, snahy o hegemóniu operety v ňom, 
o preloženie spevohry DJGT do iného mesta, prípadne jej zrušenie, 
nezmyselné rozdelenie operného súboru a konzervatória do dvoch vzdia
lených miest - B. Bystrice a Žiliny - nedostatok finančných pro
striedkov, bytové problémy atď. ovplyvňujú úroveň umeleckej produk
cie. Ale v konečnom dôsledku sú pre verejnosť zaujímavé práve umelecké 
výsledky. 

Ak sa takto súhrnne pozerám na desaťročnú históriu spevohry DJGT, 
nemôžem neoceniť obrovský pracovný elán a vytrvalosť všetkých za
interesovaných pracovníkov a nemôžem nekonštatovať prínos tohto sú
boru nielen v špecifických podmienkach nášho vidieka, ale i v slovenskom 
kultúrnom kontexte. Ist~že - ako som sa o tom už zmienil - nebolo 
všetko úspešné; striedali sa výhry i prehry, resp. čiastočné úspechy 
s čiastočnými nedostatkami. Ale, myslím, dnes už nikto nepochybuje, 
že napriek všetkým prekážkam a ťažkým podmienkam si opera DJGT 
vybojovala právo na svoju existenciu (a teda i na úradnú zmenu svojho 
názvu v tomto zmysle), že sa vpísala do kultúrneho povedomia sloven
ského národa. Nech jej heslom na ďalšej púti je to goetheovské - zo
stať stáť znamená zaostať! 

Bratislava, leto 1969. 

~o~nämka redakcie. Tento článok bol napísaný ešte minulého roku k 10. výročiu 
naseJ najmladšej opery podobne ako predchádzajúca štúdia J. Blahu, inšpirovaná 
polstoročnicou našej prvej hudobnodramatickej scény. Obe mali výjsť v dvojčísle 
2-3/ 70 - lež trojmesačné obdobie .,bezprízoria" (od decembra do februára sme 
nemali kde tlačiť} nás prinútili zmeniť plány: kvôli medzinárodnému beethovenov
skému sympóziu v Moravanoch sme číslo 2-3/70 venovali Beethovenovi - a pokla
dáme za svoju povinnosť poďakovať sa verejne všetkým pracovníkom tlačiarne 
v Partizánskom, že prvé exempláre spomínaného dvojčísla si mohli účastnfci mora
vanského sympózia prečítať ešte počas jeho priebehu. 
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VIERA DONOVALOVÁ 

Slovenská hudba 
v rokoch 1949-1956 

ll. 

Prinášame druhú časť hodnotenia tvorby v uvedenom časovom 
· intervale ako diskusný príspevok k obrazu uplynulých 25 rokov 
hudobného vývoja na Slovensku. Veríme, že sa stane východiskom 
serióznej a zasvätenej diskusie. Radi uverejníme ďalšie príspevky 
o tomto iste zložitom a búrlivom období vývoja slovenskej hudby. 

v pravej časti tejto štúdie išlo o pokus v krátkosti načrtnúť celkovú atmos
féru vývoja slovenskej hudby v období spoločenských a ideologických premie~ 
a ich odraz· v umeleckej oblasti, v ideovoestetickej koncepcii, v postulovam 
estetických noriem, ktoré malo akceptovať i hudobné umenie. 

Druhá časť štúdie sa zameria na problémy vlastnej hudobnej tvorby, ktoré 
vznikli v tejto zložitej situácii. Pre skladateľov bolo dosť prekvapivým mo
mentom vytyčovanie požiadaviek nielen na funkcie hudobného umenia, ale 
i na výber námetov, t ém a žánrov, ba i odporúčanie metód ich stvárnenia. 
Konfrontácia hotových diel s vytýčeným ideálom socialisticko-realistickej 
hudby, kritika prípadnej absencie niektorého z jeho atribútov, sposoby, akými 
sa požadované kritériá a normy nastol'ovali a chceli sa presadzovať do tvorivej 
praxe, m'nohých do značnej miery dezorientovali. Na druhej strane isté formy 
zvýhodňovania zodpovedajúcich diel a ich autorov ( verejné predvádzanie, na
hrávanie diel, odmeny, vyznamenania atď.) ponúkalo využiť príležitosť. 

Došlo k dosť značnej diferenciácii postojov k novým podmienkam. Pre nie
ktorých to bola príležitosť vyniknúť, stať sa známymi, uznávanými. Hlásili sa 
k aktuálnym ideovoestetickým postulátom, parafrázovali ich v oblasti hudob
nej problematiky; je však ťažko určiť stupeň opravdivého stotožnenia sa sku
točných názorov J'udí s plagátovými vyhláseniami referátov na zjazdoch, kon-
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ferenciách, v rezolúciách atď. Bolo treba hľadať určitý "modus vivendi" aj za 
podmienok, ktoré s i človek nemohol sám vybrať. Pre tvorivých umelcov vy
vstali tak zložité problémy, ktoré presahovali umeleckotvorivú, estetickú oblasť 
a zasahovali už i do oblasti etickej. 

Systém rôznych "presvedčovacích" a "podnecovacích" prostriedkov vyvíjal 
na skladatel'ov neustály tlak, nútil ich často robiť niečo, s čím sa nemohli 
vnútorne stotožniť. Toto nejedného vohnalo do konfliktových situácií. Niektorí 
sa viac-menej podvolili, iní volili akýsi kompromis: splatili daň dobovým po
ziadavkám skomponovaním niekoľkých diel podľa určených noriem, no vo 
väčšine skladieb si zachovali v podstate svoje umelecké krédo. V tvorbe ne
jedného skladateľa sa prejavili isté rozpory. Rozpornosť bola však častým 

zjavom nielen v tvorbe jednotnej skladatel'skej osobnosti, ale aj v rámci 
jedného diela. (Často sa stalo, že v diele prinášajúcom hlboké myšlienky 
o pálčivých problémoch života s prenikavým a nevšedným pohľadom zazneli 
odrazu nesúrode "tóny" - bol to obyčajne problém finálových častí, kde sa 
ehcelo robiť zadosť požiadavke optimistického zakončenia s využitím folklór
nych prvkov.) 

Naši skladatelia sa teda vyrovnávali s novými podmienkami rôzne. Miera 
akceptovania dobových postulátov nebola u všetkých rovnaká. Záležalo do 
značnej miery na tom, ako si kto vedel vyriešiť dilemu medzi požiadavkou 
slúžiť umením podľa vtedajších (vo viacerých prvkoch iste oprávnených, no 
i:asto zoschematizovaných až zvulgarizovaných) noriem a medzi vnútornou, · 
emociálne zaangažovanou potrebou vlastnej umeleckej výpo.v.ede. Nemalú úlohu 
tu zohrali ešte rôzne ďalšie momenty, napr. angažovanosť sk ladateľov ,_, poli
ticko-spoločenskom a kultúrnom živote, vo funkciách vo zväzových orgánoch 
a pod. Závažným faktorom bola i skutočnosť, v akej · osobnej vývinovej fáze sa 
ten-ktorý skladateľ nachádzal, či mal už za sebou kryštalizáciu svojej skla
dateľskej osobnosti, či bol vo fáze hľadania a formovania sa, alebo len začínal 
svoj kompozičný štart. 

Generácia zakladateľov slovenskej národnej moderny (Moyzes, Suchoň, 

Cikker) mala v týchto rokoch už za sebou etapu hľadania a vyrovnávania sa 
s okolitými podnetmi; ustálila si ideovo-umelecký ideál modernej národnej 
hudby a vypracovala sa k osobitému, individuálnemu štýlu. Títo skladatelia 
zladili dobové požiadavky so svojimi umeleckými snahami bez väčších kom-· 
promisov a podstatnejš ích ústupkov simplifikujúcim tendenciám. 

Skupina ďalších skladateľov (Očenáš, Jurovský, Kardoš a iní) mala už ťažšiu 
situáciu. Do hudobného života nastupovali v štyridsiatych rokoch; v počiatočnej 
fáze chceli objavovať nové horizonty, súčasne sa však oboznamovali so sna
hami a cieľmi zakladateľskej skupiny a akceptovali ich, uvedomiac si národné 
spoločensko-kultúrne potreby. Rok 1948 ich nachádza ešte s mnohými nedo
riešenými problémami vlastného formovania, umeleckého a štýlového dozrie
vania. Dosť jednoznačný príklon týchto skladatel'ov k nastupujúcej ideovo
estetickej orientácii bol motivovaný snahou prispieť svojím umením k plneniu 
spoločensky dôležitých úloh; angažovali sa i vo verejnom živote, zastávali 
iunkcie vo Zväze skladateľov, čo malo iste vplyv aj na ich tvorivú činnosť -
boli často viazaní ísť príkladom vpred. 

Pri nástupe mladých skladatel'ov, ktorí začínali tvoriť tesne po vojne (Fe
renczy, Zimmer), problémy sa skomplikovali ešte viac. Títo talentovaní skla-
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datelia začali so svojím štartom práve po skončení vojnou zapríčinenej kul
túrnej izolácie. Chceli poznávať, učiť sa, vyskúšať si sily v konfrontáciách 
s vtedajším európskym vývojom. Chceli si samostatnejšie, smelšie formovať 
svoje skladateľské ,.ja". Ich rozlet však čoskoro zabrzdilo vytvorenie novej 
izolačnej bariéry a známe okolnosti. V dôsledku kritiky museli riešiť vážne pro
blémy a zápasiť s ťažkosťami. 

Ďalší skladatelia, ktorí absolvovali v priebehu rokov 1947 až 1949 (Andrašo
van, Mikula, Nov~k. Urbanec a iní) prišli rovno do komplikovaných podmienok. 
Nové naliehavé potreby rýchle sa rozvíjajúceho hudobného života zaangažovali 
týchto skladateľov predovšetkým ako výkonných umelcov, prevažne ako diri
gentov novovzniknutých súborov. Pochopiteľne, že potreby súborov usmernili 
aj ich skladateľskú činnosť. 

Aj vekove starší skladatelia, ktorí svojimi umeleckými zámermi a štýlovými 
znakmi väčšinou vrástli do predchádzajúcich desaťročí, pos~úchli výzvy a sna
žili sa povedať svoje slovo k hudobnému dianiu tvorbou žiadaných žánrov. 

V málo závideniahodnej situácii bol vtedajší skladateľský dorast, ktorého 
štúdium bolo usmerňované oficiálnou ideovoestetickou líniou. Táto generácia 
musela hľadať svoju vlastnú cestu a opravdivé samostatné skladateľské kroky 
urobila len v slobodnejšej tvorivej atmosfére po roku 1956. 

Veľa pripomienok, kritík, · výčitiek a obvinení už odznelo písaným i hovore
ným slovom na adresu skladateľov, na ich tvorbu týchto rokov; nemožno po
vedať, že by to bolo celkom neoprávnené, neraz však chýbala minimálna snaha 
pochopiť a porozumieť. Dnes je už zbytočné vracať sa k týmto veciam podob
ným odsudzovačským spôsobom. A keď sa už znovu zamýšľame, a budeme sa 
i v budúcnosti zamýšľať nad problémami tej etapy, tak to bude preto, aby 
sme lepšie poznali určité pozitíva na jednej strane, a na druhej, aby sme sa 
dopátrali koreňov chýb, omylov a ne~ostatkov a mohli čeliť ich prípadným 
recidívam. 

Ak sa chceme pozrieť na hudoJ::mú tvorbu spod takéhoto zorného uhla, azda 
najvhodnejšie bude (i pre značnú obmedzenosť rozsahu) všímať si problémy 
tvorby podľa jednotlivých príbuzných žánrových oblastí. Takáto voľba postupu 
je pre obdobie rokov 1949-1956 obzvlášť vhodná i preto, že usmerňovanie 
tvorby, jej riadenie sa veľmi úzko spájali s ovplyvňovaním výberu hudobných 
žánrov a druhov, s priamou preferenciou tých, ktoré sa pre dané obdobie 
pokladali za najvhodnejš ie na spiňanie úloh vytýčených hudbe. Tu sa aj naj
markantnejšie prejaví reagencia tvorby na smerné plánovanie, kampane, 
nábory a podobne. 

Najpréferovane·jšou bola hudba s textom, teda žánre v o k á l no - i n š t r u 
m e nt á l n e. Práve text, jeho pojmová konkrétnosť bola podľa vtedajších 
názorov veľmi účinným pomocníkom hudby. Spolu s významovou jednoznač
nosťou slova mohla hudba tlmočiť konkrétnejšie myšlienky, idey, a tak účinne 
mobilizovať, angažovať, agitovať. 

V prvej fáze demokratizačného procesu a úsilia našej hudby o socialistický 
realizmus sústred'ovalo sa usmerňovanie pozornosti skladateľov na ľudové, 
masové žánre, rôzne typy p ie s n í a k a n t á t. Piesňové skladby sa zahrňo
vali pod pojem ,.drobné ľudové žánre"; patrili sem úpravy ľudových piesní, 
masové piesne (budovateľské, pochodové, mládežnícke, pionierske, brigádnické, 
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agitky, častušky atď.), esträdne i tanečné piesne. Hneď v prvých rokoch sa 
robili veľké náborové akcie pre orientovanie všetkých skladateľov na tvorbu 
m a s o v ý c h p i e s n í. Skladateľom sa vyčítalo, že považujú za menejcennú 
prácu skladať masové piesne a že mnohí z nich rozlišujú ,.svoju vlastnú vážnu 
tvorbu od toho, čo je vraj dnes len módou, konjuktúrou, pominuteľným a 
tvorbu nivelizujúcim, azda dokonca akýmsi nakomandovaným smerom - totiž 
tvorbu pre ľud, skladby pre mládežnícke a robotnícke zbory ... " (z referátu 
M. Barvíka na I. pracovnom zasadnutí SčS, HR II, č. 8-9, s. 207) . Apeluje sa 
na všetkých skladateľov bez ohľadu na ich osobné zameranie a schopnosti, 
aby sa nedištancovali od tvorby masových žánrov· a všetci komponovali ma
sové piesne. Neuznávali sa dôvody, že autor píšuci symfónie, opery nemusí 
vedieť komponovať drobnú, umelecky hodnotnú pieseň, ktorá ·by sa stala 
populárnou. Šimon Jurovský vo svojom referáte Slovenská hudba vo svetle 
súčasnej kritiky (HR III., č. 5, s. 5) po konštatovaní vzniku niekoľkých úspeš
ných masových piesní vyčíta skladateľom: ,.Len zarážajúce je, že medzi tvor
cami masových a budovateľských piesní nenájdeme mená mnohých prominen
tov SČS, národnej sekcie slovenskej z odboru umeleckej hudby. Na IV. zasa
daní ústredného výboru SčS museli sme konštatovať, že len menšina sa zapo
jila do tvorby masových piesní a pochodov. čo azda ostatní podceňujú túto 
tvorbu? Nenašli ešte pomer k robotníckej triede, alebo azda ignorujú úsilie 
robotníckej triedy o vybudovanie krajšej socialistickej budúcnosti? . . . Či sa 
azda bojíte, že nebudete vedieť proste a jednoducho a pútavo melodicky mys
lieť, aby sa vaša skladba stala majetkom más?" 

Spevnosť, melodičnosť, jednoduchosť harmonickej faktúry, nenáročnosť for
movej výstavby, to boli atribúty, ktoré sa spájali s predstavou dobrej masovej 
piesne, popričom sa kládol veľký dôraz na ideovosť, pokrokovosť a aktuálnosť 
textu. Dobrá pieseň iste môže byť vo výrazových prostriedkoch striedma; 
komplikovanosť, náročnosť nemusí byť ukazovateľom umeleckej hodnoty. Nie
ktorým skladateľom sa podarilo vytvoriť dobré piesne a tie aj zohrali nesporne 
významnú úlohu. Náborové akcie, rôzne apelácie podnietili však tvorbu maso
vých piesní potom už na ,.bežiacom páse", často s malou dávkou umeleckej 
zodpovednosti, s tolerovaním neraz až diletantského pokusníctva. Kvantum 
,.drobných ľudových žánrov" sa rozrástlo do neočakávaných r ozmerov. Museli 
sa začať stavať prísnejšie kritériá; skladateľom sa začína vyčítať málo zodpo
vedný prístup k tvorbe týchto žánrov, poznačený niekedy eklekticizmom a sche
matizmom. ,.Vzniklo osvedčené klišé, piesne pochodové, pionierske a častušky, 
ale nebolo tu mnohokrá t poznať túžbu vysloviť sa po · novom a po svojom. 
Prístupnosť melódie, i harmónie sa často zamieňala primitivizmom a neve
domosťou, tvarové hľadanie sa nahradzovalo maniérou. Mnoho piesní sa hneď 
po svojom prvom uvedení stretlo s neúspechom pre frázovitý, nič nehovoriaci 
text, pre oficióznosť a predstieraný optimizmus svojho obsahu." (V. Sommer: 
O situácii v oblasti tvorby masových piesní, HR VII, č. ?• s. 177.) 

Po roku 1953 vidieť rapídny pokles záujmu skladateľov o masové žánre a ani 
dôrazné a opakované výzvy nepomáhajú prekonať stagnáciu. Na konferenciách, 
aktívoch a schôdzach SČS je otázka tvorby masových piesní a jej úrovne ne
ustále na programe. Napriek zvýšene] pozornosti venovanej týmto žánrom 
muselo sa nakoniec priznať, že ,.napriek niektorým úspechom v masových 
piesňach nevytvorili naši skladatelia toľko hodnotných piesní, aby vyjadrovali 
realisticky v malej a populárnej forme city, ktorými celý národný kolektív 
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ZlJe. Preto náš ľud prijal pomerne málo masových piesní za svoje a tým a j 
najpovolanejšie rozhodol o umeleckoobsahových hodnotách t ej-ktorej piesne." 
(Z referátu E. Suchoňa na I. celoštátnej konferencii SČS, HR VIII, č. 2, s. 80. ) 

Nevýraznosť, šedivosť, často až schematická stereotypnosť hudobného vý
razu, pohodlnícky, až falošne chápaná jednoduchosť a prístupnosť výrazových 
prostriedkov, nedostatočná pozornosť k problémom správnej deklamácie a tým 
i metricko- rytmické nezrovnalosti, to sú hlavné nedostatky tejto tvorby. 
Prevažne nízka úroveň obsahovej stránky súvisela do značnej miery s vte
dajšou urovňou básnickej tvorby. Ani s lovenská básnická produkcia tých rokov 
sa nevyhla dogmatickej aplikácii noriem estetiky socialistického realizmu. 
Deklaratívnosť, frázovitosť, povrchnosť a popisnosť, idealizovanie a neproble 
matizovanie sú v poézii náhradou za angažovanú precítenú výpoveď tvorivého 
subjektu o živote, skutočnosti a pálčivých problémoch človeka. Umelecká hod
nota básnického textu neraz ovplyvnila kvalitu vokálnej skladby zhudobňujúcej 
vybraný t ext. Tieto negatívne vplyvy v úrovni poézie prejavili sa nielen pri 
tvorbe piesňových foriem, ale i pri väčších vokálnych skladbách, predovšetkým 
v kantátach. 

Za spojovací článok medzi masovou piesňou a kantátou sa pokladala tzv. 
ma l á k an tát a (označovaná aj ako "ľudová kantáta"); bol to nový druh, 
ktorý bol väčšinou ekvivalentný určitému typu zborovej masovej piesne. Malá 
kantáta sa charakterizuje ako "masová pieseň rozvinutá, domyslená, prekom
ponovaná pre vyspelejšie súbory. Je to spojovací článok medzi masovou pies
ňou a monumentálnymi žánrami symfonickými a hudobnodramatickými. Mnohé 
kantáty tak rastú z výrazných melódií typu masových piesní, že ich možno 
celé, alebo aspoň ich podstatnú časť spievať ako masové piesne". (Z hlavného 
referátu na I. celoštátnej konferencii SČS.) Teoreticky neboli presne vyme
dzené a diferencované pojmy; malá kantáta sa vlastne často stotožňovala 

. s masovou piesňou a kantáta s malou kantátou. ·Podobné prelínanie a miešanie 
sa prejavuje ešte viac v tvorivej praxi. Väčšina diel, ktoré s~ svojím žánrovým 
označením kládli určité nároky, nesp[ňali špecifické požiadavky zvoleného 
žánru. 

K a n tát u uznávali za žáner, ktorý má možnost i naj lepšie sp[ňať úlohy 
k ladené na hudbu v prvej fáze boja o socialistický realizmus. Označovala sa 
za najobľúbenejšiu a najžiadanejšiu formu programovej hudby, ktorá vie 
najkonkrétnejšie a najprístupnejšie tlmočiť obsah a ideu. "Kantáta - to bola 
hlavná bojová forma našich skladateľov, burcujúcich k obrane mieru, k obrane 
vlasti, k budovaniu socializmu." (Z r eferátu M. Barvíka, HR III, č. 10- 12, s. 5.) 

Žáner kantáty sa mal obnoviť predovšetkým metamorfózou námetovo-obsa
hovej stránky. Až do akých detail mr sa zachádzalo pri odporúčaní námetov 
pre kantátovú tvorbu, naznačí nám citát z článku B. Karáska (Naše kantáty 
mocnou zbraňou v boji za mier, HR III, č. 10- 12, s. 71): "Koľko námetov 
čaká! Chýba nám doteraz veľké kantátové dielo, ktoré by všest r anne osvetlilo 
boj nášho ľudu za mier, nedočkavo čakáme kantátu o výstavbe Ostravska, 
o industrializácii Slovenska, na monumentálnu kantátu o našej komunistickej 
strane, o úspechoch našich JRD, o našej ľudovo-demokratickej armáde a ná 
metov možno menovať desiatky. Nájdeme ich všade tam, kde náš ľud buduje 
socializmus, kde vedie boj za mier." 

Po prvom, manifestačnom období, keď sa registroval vznik kantát len kvan
titat ívne a prevládala tendencia zapojiť do tvorby tohto žánru "najšir ší skla-
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dateľský front", prichádza popri obsahovej stránke na p retras aj jej adekvátne 
formové zobrazenie. Pre veľké témy súčasnosti, závažné idey, ktoré mala 
kantáta zobrazovať a tlm očiť, pokladalo sa za najvhodnejšie monumentálne 
riešenie s epickou šírkou, väčšia rozmernosť celku i jednotlivých plôch a tomu 
priliehajúce rozvíjanie tematického materiálu s melodickou spevnosťou vokál
nych partií - ťažiska diela. Popri epike považovalo sa za účinné uplat nenie 
dramatizmu i lyrizmu, v záujme rozvinutia pôsobivých kontrastných obrazov. 

Slovenská kantátová tvorba spred roku 1948 vykázala závažné diela, ktoré 
sp[ňali špecifické požiadavky kantáty ako vokálno-inštrumentálneho d iela kom 
ponovaného na básnický text, ako syntetického útvaru zlučujúceho celý rad 
výrazových a formových prvkov. (Suchoňov žalm zeme podkarpatskej, Moy
zesova Demontáž, Cikkerov Cantus filiorum.) No v množstve kantát, ktoré 
vznikli po roku 1948, spomedzi vtedy veľmi vyzdvihovaných a často uvádza
ných diel (Cikkerova Kantáta na Stalina, Očenášova kantáta Spev o KSS, 
Jurovského Kantáta o Gottwaldovi, Moyzesova kantáta Chceme mier, Kardo
šova kantáta Pozdrav veľkej zemi. . . ) niet skladby, čo by sa svojou umeleckou 
kvalitou vyrovnala napríklad žalmu. Postulovanie výberu obsahov i výrazových 
prostriedkov s obmedzenou možnosťou osobitého, svojského, hľadačského prí
stupu, ďalej liberalizmom kritiky, podporovaný často dosť nezodpovedný prí
stup k tvorbe tohto preferovaného žánru, mal za ná~ledok ~rznik vel'kého ne
pomeru medzi kvantitou a kvalitou .. Zapojením širokého frontu sklada tel' ov 
i menej schopných a uznanie oprávnenosti existencie ich diel v mene ideovosti 
zhudobneného textu, sprofanovalo tento žáner. Tak po záplave kantát vznik
nutých v prvých t roch-štyroch rokoch nastal prudký pokles záujmu o . ne, 
hraničiaci až s. aver ziou. (Na jesennej p rehliadke nových slovenských skladieb 
roku 1953 odznela len j edna kantáta!) Bol potrebný dlhší čas , aby si kantáta 
:movu získala svoje miesto v slovenskej hudobnej tvorbe. Stalo sa tak len 
v období priaznivejšom pre slobodnejší prístup k riešeniu tvorivých otázok, 
pre hľadanie nového a experimentovanie. 

Tvorba masových piesní jednohlasých i viachlasých, tvorba kantát, predo
všetkým malých l'udových kantát, vytlačila v rokoch 1949- 1956 takmer celkom 
z b o r o v ú t v o r b u a c a p e l l a, ktorá mala v slovenskej hudbe pevnú 
tradíciu. Zborovej tvorbe spred roku 1948 sa vyčítala prekomplikovanosť, 

udeklamovanosť, prevaha inštrumentálneho cítenia atď. Po r. 1948 potreby 
ľudových umeleckých súborov, ich interpretačné možnosti odvádzali sklada
teľov od tvorby náročnejších zborových diel. Vzniklo ich pomerne málo, i to 
rozhodujúci podiel tvorili úpravy ľudových piesní, kde popri hodnotných úpra
vách žilo mnoho prostr edného a podpriemerného. 

Súbory ĽUT sa často zameriavali na také hudobné útvary, ktoré by im 
umožnili oživiť repertoár spojením speváckej a tanečnej zložky. Spevy a tance 
sa spájali do scénok i scén neraz bohato choreograficky riešených, takmer až 
s javiskovo pochopeným rozvíjaním s ujetu na spôsob akýchsi l'udových baletov 
so spevmi. Vznikli tak akési nové syntetizujúce žánrové odrody, prinášajúce 
veľa problémov. 

Najväčšie prínosy pre slovenskú hudobnú kultúru zaznamenal ž á n e r 
operný. Nestalo sa to však preto, že by opera bola popri piesni a kantáte 
po roku 1948 ďalším vel'mi preferovaným žánrom. Ešte prv, ako sa opera 
začala vyzdvihovať ako ak tuálny syntetický útvar, schopný konkrétne tlmočiť 
idey a vel'mi účinne sa prihovárať poslucháčovi - divákovi, prišla premiéra 
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Suchoňovej opery Krútňava (10. 12. 1949). Krútňava prišla ako zrelé dielo, 
završujúce dlhoročné úsilie našich skladateľov o vytvorenie slovenskej ná
rodnej opery, ktorá by vyhovovala náročným kritériám. Krútňava znamenala 
výrazný prínos vo vývoji autora, priniesla syntézu umeleckých výdobytkov 
medzivoj novej slovenskej hudobnej_ tvorby, , . sú.č_a~me v mnohých aspektoch 
anticipovala estetické normy, určené hudbe po r. 1948. Robila to však na 
vysokej umeleckej úrovni, takže svojim príchodom postavila práve včas barié
ru vulgarizátorsky chápaným požiadavkám na novú operu, a postuláty dotý
kajúce sa tohto žánru sa museli v našej i českej opernej tvorbe nevyhnutne 
konfrontovať s riešením problémov v Krútňave. Vďaka Krútňave napriek 
všetkým upozorňovaniam našiCh skladateľov na sovietske vzory, nevzniklo na 
Slovensku dielo blížiace sa typu sovietskej ,.opera-pesňa", vyhovujúcej vte
dajším kritériám. Napriek významným úspechom našej opernej tvorby (okrem 
.Krútňavy Cikkerove opery: Juro Jánošík - 1954 a Beg Bajazid - 1956) od
znievali na margo opery výčitky. ,.Prvá a najdôležitejšia úloha našej opernej 
tvorby ostáva však aj naďalej nevyriešená. Za päť rokov nášho života v oslo
bodenej vlasti nebola napísaná opera na námet zo súčasnosti. A je predsa 
nemysliteľné, aby sa práve opera, tak strhujúci, bezprostredne pôsobiaci ľu
dový a obľúbený umelecký žáner, nezapodievala našim novým životom, aby 
jediná medzi všetkými druhmi umenia nezobrazila našu dnešnú skutočnosť. 
Na opernú scénu patri obraz budovateľského úsilia nášho ľudu, súčasná a aktu
álna tematika nášho boja za mier, nášho spojenectva so Sovietskym zväzom, 
našej solidarity s pokrokovými ľuďmi celého sveta. Ukážme práve v opere 
krásne typy našich nových ľudí, venujme v opernom námete pozornosť práci 
Zväzu mládeže, Pioniera, sústreďme sa na všetko, čÓ je 'typické 'pre náš život~" 
(O novú národnú operu, HR III., č. 4, s. 4.) 

Na hudobnovýrazové prostriedky operného žánru sa tiež kládli konkrétne 
požiadavky, dotýkajúce sa najmä. demokratičnosti hudobnej reči, ,.bohatšej 
národnej rozospievanosti", rozvinutia melodickej stránky, výrazného prepra
covania vokálnej zložky. ,.Stojíme pred úlohou veľkého významu: Rozvinúť 
a monumentalizovať hudobné obrazy dnešnej doby tak, ako nám rastú v bu
dovateľských a mládežníckych, ale tiež v estrádnych piesňach. Bez rozvinutia 
týchto typických intonácií dnešnej doby nie je možné vytvoriť umelecky hod
notnú, pravdivú, krásnu a národnú súčasnú operu." (O novú operu, HR III., 
č. 4, s. 6.) 

Ani Krútňava, ktorej vysoké umelecké kvality sa nesporne uznávali '(a ktorá 
napriek svojej vtedy nie práve .populárnej náročnosti hudobnovýrazových pro
striedkov prenikla medzi široké vrstvy) nevyhla sa určitým kritickým výhra
dám. Rozpaky vzbudila predovšetkým dvojpolohovosť opery - oprávnenosť 
zaradenia postavy básnika a jeho dvojníka. Toto riešenie sa pokladalo za akýsi 
prvok mystičnosti, ktorý posúva dramatický dej mimo realitu, na rozhranie 
.skutočnosti a fantázie a dáva priestor pre 4platnenie idealistických prvkov. 
Hoci po vypustení postáv idea eticko formujúcej a obrodnej sily. umenia je 
v diele naďalej zachovaná, bolo túto zmenu cítiť ako zásah do pôvodnej kon
.cepcie, ktorý posunul operu k tradičnejším riešeniam. Kritickým pripomien
kam bol ďalej vystavený baladický a pochmúrny ráz deja opery, najmä ,.bez
východiskové" vyznanie jeho záveru (ktoré sa snažil Suchoň pozmeniť druhou 
verziou; po čase sa však vrátil k pôvodnej koncepcii). 
Suchoň, hoci rešpektoval niektoré výhrady proti koncepcii libreta, hudobnú 

stránku v podstate nemenil, aj keď proti nej odzneli určité námietky, dotý-
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kajúce sa· ned~~tku uzavret:ich čísiel a . .. vzrušenosti, krátkosti a vypä
tosti" hudobnej réči. I keď sa hudba Krútňavy nestotožoňvala s vtedy často 
falošne chápaným pojmom prístupnosti a ľudovosti a jej hudobná reč držala 
krok s moderným hudobným prejavom, našla si táto opera i pri nezľavení 
z umeleckej náročnosti cestu medzi široké masy a stala sa skutočnou prvou 
slovenskou národnou operou. 

Slovenská operná tvorba zaznamenala zanedlho po premiére Krútňavy ďalšie 
významné prínosy Cikkerovými dielami J uro Jánošík a Beg Bajazid. Sústre
denie tvorivých síl Cikkera začiatkom päťdesiatych rokov na operný žáner 
podmienili viaceré činitele. Iste nemalú úlohu tu zohral jeho kontakt s opernou 
tvorbou a interpretačnou problematikou vo funkcii dramaturga opery SND 
v rokoch 1945-1948. Predpoklady a schopnosti napísať hudobnodramatické 
dielo dozrievali u Cikkera už v jeho predchádzajúcich skladbách. Obidve spo
mínané opery kompono.val Cikker v čase usmerňovania umenia a jeho proces 
tvorby nemohol prebiehať izolovane od vtedajšieho diania. Pravda, '!Oľbu te
matiky oboch opier a jej celkové traktovanie, a do určitej miery aj hudobné 
stvárnenie, čiastočne ovplyvnila vtedajšia estetická koncepcia. Cikker si však 
našiel svojský prístup k riešeniu problematiky hudobnodramatického žánru 
s vysokými umeleckými nárokmi. úspešne a osobito r iešil zemitosť a zakotve
nosť hudby v domácej pôde. Jeho kompozičný prejav s primárnosťou inštru
mentálneho cítenia, náročnosť hudobnej faktúry, ktorá kládla na interpretov 
značné nároky, bol v čase postulátov kantabilnosti až zapamätovateľnosti 

melódií - árií na prvé počutie iste nie veľmi populárny. Preto na adresu 
opery Juro Jánošík odzneli v tomto smere určité výhrady. Na celoštátnej 
konferencii SČS (v Prahe v januári 1955) odznela poznámka na margo Jánošíka 
v súvislosti s výčitkou adresovanou slovenským skladateľom, že až príliš 
zdôrazňujú· technické problémy. Hovori sa dokonca o ústupkoch .,voči nespor
ným preži~om . formalistických a kozmopolitických smerov". 

Slovenská opera si v týchto rokoch spomínanými tromi dielami vybudovala 
základné piliere, na ktorých mohla ďalej stavať. Suchoň a Cikker dali sloven'"' 
skej hudobne.] kultúre diela trvalej umeleckej hodnoty. To, že práve operný 
žáner zaznamenal v týchto rokoch najväčšie prínosy, nestalo sa vďaka jeho 
forsírovaniu a vyzdvihovaniu: Bolo to zavŕšenie dlhodobejšieho procesu viac
ročných snáh skladateľ.ov , vytvoriť slovenskú nárqdnú operu splňajúcu náročné 
umelecké kritériá. Práve v týchto rokoch dozreli pre zrÓd takejto opery pod
mienky v profesionálnej interpretačnej báze a v skladateľských osobnostiach 
schopných splniť túto náročn-ú úlohu. 

S l o v e n s k á s y m f on i ck á h u d b a priniesla do roku 1948 rad vý
znamných diel, ktoré realizovali koncepciu národnej hudby s výrazným akcen
tom na obsahovosť až programovosť a zakotvenosť hudobnovýrazových pro
striedkov v domácich ľudovohudobných inšpiračných zdrojoch. Na t ieto črty 
nadviazala symfonická tvorba aj po roku 1948, ďalej ich rozvíjala a zmnožovala 
ich prioritu so značnou dávkou extrémizovania. Pre spomínané príčiny sa za
čali skladatelia absolútnym . hudobným žánrom · priamo vyhýbať. Bol to pocho
piteľný dôsledok tendencii označovať absolútnu hudbu za nič nehovoriacu, nič 
nevyjadrujúcu, za formalistickú. Symfonická hudba mala mať podľa vtedajších 
postulátov ·svojé··oprávnenie v tesnej. spätosti so . životom, mala priamo nadvä
zovať na žánJ;".e .úž.itkovej hudJ?y a vytvárať sama žánre, ktoré by vyhovovali 
potrebám demokratizačného procesu a bezprostredne sa prihovárali širokým 
masám blízkou a zrozumiteľnou rečou. 
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V prvých rokoch (do roku 1953) je zrejmý zjavný odklon od symfonickej 
hudby v zaužívanom zmysle slova. Pozornosť skladateľov sa usmerňovala 
predovšetkým na rôzne vokálno-inštrumentálne žánre. Keď sa už skladatelia 
venovali symfonickej tvorbe, inklinovali predovšetkým k symfonickému spra
covaniu l'udových tancov, resp. k tvorbe skladieb, ktoré sa inšpirovali charak
teristickými črtami ľudových hudobno-tanečných prejavov. Tieto skladby kom
ponovali väčšinou pre súbory ľudovej tvorivosti, predovšetkým pre SĽUK, 
hoci predvádzali sa aj ako koncertné skladby. (Najvydarenejšie diela v tomto 
žánri vyšli z pera A. Moyzesa a J. Cikkera.) 

Tendencia vyzdvihovať úžitkovú hudbu viedla skladateľov ku zvýšenému 
záujmu o tvorbu hudby k divadelným hrám a najmä o hudbu filmovú. V zmys
le požiadavky prelínania hudby "úžitkovej" s hudbou "umeleckou" zaužívalo 
sa v praxi robiť z filmovej hudby suity, ktoré sa predvádzali tiež koncertne. 
Okrem malých výnimiek nebolo toto počínanie oprávnené. Viazanosť hudby 
k filmovému obrazu, s jej ilustratívnou funkciou, bola príliš tesná a temer 
neoddeliteľná - narušením tejto väzby strácala hudba svoj raison ď et re. 

Prevažnú väčšinu symfonickej tvorby týchto rokov tvorili programové sklad
by predoherného typu a rôzne cyklické skladby, symfonické suity. V týchto 
dielach sa najyýraznejšie prejavila častá schematická akceptácia estetických 
postulátov, vyúsťujúca neraz do štýlovej uniformity, výrazovej stereotypnosti 
a šablónovitosti. Vymedzené obsahové okruhy, zhudobňovanie námetov z vojny, 
Povstania a oslobodenia odporúčanými prostriedkami hudobnej konkretizácie 
použitím citácie a štylizácie užitých žánrov a intonácií (predovšetkým rôznych 
druhov pochodu a ruských vojenskopiesňových intonácií) dalo vznik temer 
nemennému klišé s absenciou diferencovaného subjektívne individualizovaného 
pohľadu. úžitkové a populárne žánre prekračujú hranice svojej špecifickej 
funkcie a povyšujú sa do roviny umeleckej hudby, kde sa tieto transplantované 
prvky kánonizujú ako nevyhnutná súčasť hudobného organizmu i náročnejších 
žánrov. 

Charakteristickou konštantou slovenského symfonizmu týchto rokov je pro
gramovosť. Temer v.šetky symfonické skladby,._ .j_edqak rôzne cyklické ·. diela, 
ba aj symfónie a inštrumentálne koncerty; neobišli sa temer·· ·bez bližšíého 
špecifikovania námetovej inšpirácie slovným vyjadrením, či už širším progra
movým popisom, alebo len nadpisom, podtitulom, venovaním. (Napr. Jurovský: 
I. symfónia - Mierová, Moyzes: VL symfónia - Pionierska, Očenáš: Koncert 
pre violončelo a orchester - venovaný mládeži, Kardoš: Il. symfónia -
O rodnej zemi atď.) 

V období prepatetizovaného výrazu, monumentalizácie, . často len vonkajško · 
vej deklaratívnosti zaujímajú významné postavenie dve závažné symfonické 
diela - Suchoňove Metamorfózy a Moyzesova VIL symfónia. Metamorfózy 
(1953) prinášajú osobitý spôsob zamýšľania sa nad závažnými spoločenskými 
udalosťami, citlivé hľadanie subjektívnej odpovede na životné problémy člo
veka hudobnou rečou vlastnou Suchoňovmu zrelému kompozičnému štýlu. 
Moyzesova VII. symfónia (1955) zapôsobila silou citovo zaangažovanej umelec
kej výpovede hlbokých l'udských myšlienok. Istá rozpornosť, typická pre tvorbu 
týchto rokov, prejavila sa čiastočne aj v tomto význačnom diele, v kontraste 
medzi prvými dvoma časťami s folklorizujúco opisným nádychom žánrových 
obrázkov a umelecky myšlienkovou závažnosťou druhých dvoch častí. 

Najviac v nemilosti sa v týchto rokoch ocitla h u d b a k o m o r n á. V čase 
veľkých a hlasných slov, pátosu, oslavností, monumentalizácie, bol intímnejší 
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subtilnejší výraz komornej hudby "neadekvátny" skutočnosti, a tým i nepo
trebný až nežiadúci. K pojmu komorná hudba sa často veľmi úzko pripájali 
atribúty subjektivistických, formalistických rezíduí, "hry s tónmi", označova
nie komornej hudby za protežovaný odbor buržoázneho umenia a pod. Niet sa 
co diviť, že komorné skladby sa najmä v prvých rokoch temer vôbec neobja
vovali. A keď, tak "novo" chápané, v intenciách dobových požiadaviek s ten
denciou programizovania. Komorná hudba zostala odsunutá na perifériu slo
venskej hudobnej tvorby; takže ešte i na I. konferencii SSS (v októbri 1955) 
sa muselo konštatovať, že "patrí k najväčším chybám zväzového vedenia, že 
nevedelo podnietiť a zmobilizovať našich skladateľov k tvorbe komornej hudby, 
takže v komornej tvorbe nemáme dodnes dielo z tohto obdobia, v ktorom by 
sme mohli vidieť majstrovsky realizované požiadavky novej tvorivej metódy. 
Zapríčinila to jednak falošná teória, že komorná tvorba nemôže mať takú 
spoločenskú účinnosť ako tvorba iných žánrov a jednak to, že skladatelia 
upreli svoju pozornosť na komponovanie vel'kých foriem, resp. mobilizačných 
foriem, ktoré boli v danej vývinovej fáze potrebnejšie. Táto situácia znamenala 
vo svojich konečných výsledkoch žánrové ochudobnenie, ktoré sa vypukle 
ukázalo vtedy, keď Zväz rozvinul akciu komandíroviek, vyžadujúcich si malé 
komorné formy." (HR VIII., č. 20, s. 1000.) 

Hudobná tvorba týchto rokov svojou dosť úzko vymedzenou námetovou 
sférou a zúženou žánrovou paletou dostala črty istej uniformity, pod čiarkovanej 
ešte tendenciou znivelizovať výrazové prostriedky. Snaha vyhovieť dobovým 
estetickým normám viedla skladateľov neraz k upusteniu od výdobytkov, ku 
ktorým sa vypracovali vo svojom dovtedajšom vývoji. Kompozičné postupy 
prevažnej väčšiny charakterizovala snaha po prehľadnej formovej výstavbe, 
po evolučnej procesovosti tematickej práce, po periodicite, rytmickej nekom
plikovanosti a úspornosti, ďalej preexponovanie melodiky na úkor harmonickej 
zložky a iných parametrov hudobnej štruktúry. Harmónia sa dostala prevažne 
do úlohy pomocného sprievodného faktora, postavil sa pred ňu ideál jedno
duchosti, priehľadnosti s odsudzovaním disharmónií a pod. To viedlo k sploš
ťovaniu a jednotvárnosti harmonického výrazu. Sn~ha skladat_eľov po. zdoko
naľovaní harmonického myslenia a technickej stránky vôbec nestretla sa 
s pochopením, naopak, vyvolávala odmietavý postoj. Operovanie pojmom ume
leckého majstrovstva bolo dosť mnohoznačné a väčšinou sa nespájalo s maj
strovstvom v technickokompozičnom zmysle. "Naše majstrovstvo musí byť 
nerozlučne späté s demokratizáciou tvorby. Nie je v tom žiadny rozpor, že 
chceme hudbu prístupnú, a pritom majstrovskú. Profesionálne majstrovstvo 
spočíva práve v technicky bohatom, ale zrozumiteľnom vyjadrení obsahu." 
(Z referátu Z. Nováčka na plenárnom zasadaní slovenskej sekcie SČS, HR IV, 
č. 4-5, s. 29-34.) Ale v praxi tento rozpor práve bol. Postihol to A. Moyzes 
(na celoštátnom plenárnom zasadaní SČS vo februári 1951), ktorý oproti ne
konkrétne vymedzovanému a všelijako vysvetľovanému pojmu umeleckého 
majstrovstva (umožňujúcemu tvorbu diel temer bez základnej znalosti kom
pozičnej techniky) postavil požiadavku "skladateľského remesla", teda tech
nickej zrelosti a znalosti kompozičnej práce. "Uchyľujeme sa často pod ochran
nú strechu tzv. profesionálneho majstrovstva, namiesto toho, aby sme sa 
poctivo a pokorne podrobili požiadavkám obyčajného skladateľského remesla." 
(HR III., č. 10-12, s. 63.) Táto výstižne formulovaná myšlienka však musela 
ešte dlho čakať na svoje uplatnenie. 
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Zoschematizovaná aplikácia téz marx-leninskej estetiky, ich mechanické 
akceptovanie narobilo v hudobnej tvorbe týchto ro~?v veľa pr~blémo_v. Hu~ba 
temer stratila možnosť vyjadriť sa pomocou svOJICh vlastnych vyrazovych 
prostriedkov. Nastalo všeobecné predimenzovanie sémantickej stránky hudby 
a spoliehalo sa na komunikačné schopnosti mimohudobných ko~pone~tov, 
predovšetkým slova. Aj pri zhudobňovaní textu sa málo brala do uvahy Jeho 
estetická stránka a uprednostňovala sa sémantika slova. 

Napriek vzniku niektorých závažných diel, ktoré prinášajú po_zitívn_e ume~ 
lecké hodnoty pre slovenskú hudobnú kultúru vôbec a v ktorych st aut~n 
zachovali svoj individuálny pohľad a osobitý štýlový profil, väčšina skladteb 
tohto obdobia tvorí súhrn navzájom si podobných diel s malou diferencova
nosťou. Vývoj kompozičných prostriedkov ustrnul prevažne na post.roman~ 
tickom stupni. Zdôrazňovaná pokrokovosť ostala le~ na platforme v t~eoveJ, 
pri zobrazovaní nových súčasných obsahov, forma v_sak ne~mela drzat krok 
so súčasnosťou; bola väčšinou konzervatívna, eklektická, vtazaná na celk~m 
inú dobu, spoločnosť a životný štýl. Zápas o stvárnenie nových ~ámetov ~este! 
ruka v ruke s opravdivým tvorivým procesom zápasu s hudobnym matenálo~, 
s hľadaním najvhodnejších ekvivalentov vo výraze. Hľadaniu, e;xperimentovamu 
vo sfére kompozično-štrukturálnej sa kládli prekážky; nastal teda stav poho
dlnickeho zotrvávania na už dávno vydobytom. Proces hľadania, objavovama 
nového nahradil sa procesom zmnožovania a ustaľovania. Bola . tu sčasti kont~
nuita s predchádzajúcim vývojom a v istom smere aj prirodzené vrcholeme 
niektorých predchádzajúcich procesov, snáh, ideálov (ús~lie o s!o~e~s~ú národ
nú hudbu, jej uzemnenie v syntetizácii s hudobno-foklornou msptr~c~ou ~a
tériou), ale táto kulminácia ustrnula na mŕtvom bode. Je paradoxne, z~ prave 
v období maximálneho forsírovania · týchto snáh dochádza k zabrzdemu pro
cesu, t emer k zaviaznutiu v slepej uličke a že hľadanie nových ciest realizácie 
týchto ideálov prejavuje sa len v ďalšom vývinovom období. 

Teda obdobie rokov 1949-1956 napriek- určitým prínosom a· pozitívam bÓ[o 
prevažne stabilizujúcim, v istom zmysle degresívnym, vo viacerých prvkoch 
diskontinuitným článkom vo vývoji slovenskej hudby. 
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ZUZANA RÚŽIČKOVÁ 

Co je 
cem bal o? 

Cembalo se vyvíjelo behem 15. století z nástrojového typu virginalu -
klávesového nástroje, na nemž se tón tvoril pomocí trsátka (plektra). 
Virginal, spinet, clavecin, clavicembalo, gravicembalo, fli.igel - se od 
sebe liší velikostí, stavbou, tvarem, položením strun i rozsahem oktáv. 
Společný je jim princíp tvorení tónu jezdcem, v. jehož horní části je 
umísteno trsátko. Pfi stisknutí klávesy plektrum zdola zachytí strunu, 
kterou rozezvučí a pfi spuštení klávesy se vrátí do puvodní polohy. 
u novejších typu je nad trsátkem umísteno dusítko, které okamžite 
zastaví chvení struny. Trsátka bývajú z kuže, brku (havraní, pštrosí), 
v našem století experimentují stavitelé s umelými hmotami (nylon, 
derlin). Pôvodní originály mely po jedné strune a jednom jezdci pro 
každý tón - nebyla tedy možnost barevné zmeny. Začátkem 16. století 
začaly se pridávat potahy strun i rady jezdcô - nejprve jeden se stej
ným ladením, takže bylo možno spojit dve struny v unisonu - pozdeji 
další s ladením o oktávu vyšším a nakonec čtvrtý s ladením o oktávu 
nižším. Pro tyto rejstríky používají cembalisté názvosloví prenesené 
z varhan - nazývají je rejstfíkem osmistopým, dále už jen 8', čtyr
stopým (4') a šestnáctistopým (16'). (Stopy pôvodne u varhan označo
valy délku píšťaly.) 

Aby bylo možno tyto rejstfíky rychle strídat, pfibyla cembalu velmi 
brzy (už ve stadiu dvou 8') druhá klaviatura - manuál. Rozlišovala se 
tedy cembala jedno- a dvoumanuálová. Pro možnost rejstfíkových kom
binací pribývá manuálová spojka (Koppel, Coppola -:- označení K, C). 
Pôvodní nástroje mají pro zmenu rejstríku k disposici pauze ruční (ev. 
kolenní) páky. Aby se mohly zmeny provádet i behem hraní, vzniká okolo 
roku 1600 v Anglii pedálová lyra - pohybem pedálu se zapíná (či vypí
ná) rejstrík, tzn. rada trsátek se posouvá blíže ke strunám, které za
chycuje, takže určená rada trsátek hraje (či dále od nich, takže je ne
zachycuje, tedy nerozeznívá). 

Další modifikace tónu vznikají zvukovým odlíšením o bou 8' ( 8' na I. 
a II. manuálu), a tónovými barvami, které nevznikají pridáním nového 
ostrunení, ale použitím rady dusítek, která se dotýkají strun blízko 
kobylky a zkracují tón. Jsou to rejstríky loutnové, harfové a theorbové. 
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V 18. století se objevují typy cembal pedálových (opatrených pedálo
voú · skriní jako varhtmy) a v druhé po lov ine 18. století (rokoko) se 
setkáváme s vestavenými žaluziemi pro crescendo a decrescendo (opet 
po vzoru varhan) . Dále se objevují tzv. pianové tahy (trsátko zachycuje 
strunu pauze polovinou své plochy - hraje tedy slabeji). 

Typu cembal bylo a je nespočet, od jednomanuálových typu 8, 4, pres 
dvoumanuálové 8, l. 8, Il. 4' spojka s ručními registry (manuálová spojka 
se tu nekdy manipuluje povytažením dolního manuálu, nekdy kolenovou 
pákou) až po trímanuálová cembala (Hasse) s pedálovou lyrou, která 
mela krome 8,4' .a 16 ješte i rejstrík dvoustopový na jedné polovine 
oktávy. · Podle individuality stavitele i národních škol se liší rozvržení 
rejstfíku na jednotlivé manuály, pozice pedálu a jejich manipulace (rej
stľíky se zapínají nekdy pohybem doleva, jindy doprava). Ani menzura 
kláves není stejná. · 

Za klasický model cembala v této zmeti typu a osobitých variant platí 
dnes vice méne obecne tzv. "Bachuv model", vycházející z dispozic, které 
mely nástroje nalezené v Bachove pozustalosti. Je to nástroj se dvema 
manuály a pedálovou lyrou, s disposicí: l. man.: 8', 16', Il. man.: 8' -1' 
a manuálová spojka. Representuje dnes - s ruznými modifikacemi -
nejobvyklejší typ nástroje na evropských podiích. Novodobí badatelé 
v oboru stavby cembal (Dowd, Hubbard, znalci ze Spojených státu) se 
pokusili dokázat theorii, že 16' byla do tohoto modelu vestavena až po 
smrti Bachove jeho syny. Kolem tohoto problému a eventuelních dusled
ku, které by z toho mohly vyplynout pro interpretaci, se dnes žive disku
tuje v odborných kruzích - zamýšlím dotknout se ho dó.kladneji v od-
bornejší studii (Poznámky k interpretaci cembalových skladeb J. S. 
Bacha). 

Jak je z tohoto jednoho príkladu patrno, není, dík renesanci cembala 
v našem století ukončen ani vývoj jeho stavby. Experimentuje se v obou 
smerech - smerem historickým - kapie starých nástroju - i smerem 
aktualizujícím - pokusy o prekonám slabé dynamiky cembala úmerne 
k velikosti moderních sálu jednak stavbou (pancérové rámy v začátku 
našeho století - Pleyel).- jednak elektronickým zesílením (vestavené 
i prenosné zesilovače - Neupert, Wittmeyer). 

Cembalo a klavír 

Cembalo nebylo tedy predchudcem klavíru - leda v čiste chronologic
kém smyslu slova. Klavír jako nástroj kladivkový se od cembala liší 
svojí podstatou. Až kupodivu (i v odborných kruzích) rozšírený omyl, 
že Bach psal svá dila pro klavír, vznikl pravdepodobne z čiste slovního 
anachronizmu - clavier - psáno s c - bylo v dobe Bachove označení 
pro klávesový nástroj ako takový - tedy co k oli od po siti vu (event. 
i varhan) po clavichord. Z toho pozdeji vzniklo i nemecké označení pro 
nástroj zvaný pianoforte - "Klavier" psáno s K. Aby se vyhnuH záme
ne, která asi i tehdy už bývala dosti častá (ne každý se zajímá o prava-
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pís), specifikovali tento nástroj názvem "Hammerklavier" tedy kladiv
kový "cla vier", na rozdíl od trsacího "cla vieru" - cemb~la a nástroju 
jeho rodu. 

Do jaké míry považovali barokní skladatelé klavír a cembalo za roz
ličné n~~troje ~okazuje. to, ~e v dobe, kdy oba ješte existovaly vedie 
sebe, piSI synove Bachovi (Wilhelm Friedemann) dvojkoncerty pro klavír 
a cembalo. 

B~c~, který byl ve svých pfedpisech velmi dukladný, šlo-li o nejaké 
s~?cifikum (v Italské_:n koncertu a Goldbergových variacích predpisuje 
pnmo t~p 2manuáloveho cembala), nenapsal žádnou skladbu pro piano
!~rte, ac tento nástroj poznal - ovšem až v posledních letech svého 
.zivota. Jeho skladebná technika vychází z "Clavieru" - cembala, clavi
.chordu, varhan. Charakter techto nástroju - maximálni schopnost 
plastičnosti hlasu (odlíšení v barve, event. i v oktáve), možnost velkého 
počtu alikvotu (pfi plenu - všech rejstrících bachovského cembala -
representuje jeden samotný tón 3 oktávy), presné ohraničení tónu i jeho 
krátké trvání pfímo ovlivnilo charakter barokních cembalových skladeb, 
rychlé behy a arpeggia, množství ozdob, koncertantní formy na jedné 
{možnost Tutti - cembalo a Sóla - jednotlivý rejstrík), složitá mnoho
hlasost na druhé strane. Je-li tomu tak u Bacha, jehož predstava je 
pomerne nej_mé~e z~vislá na nástroji, pak u skladatelu smyslovejšího 
typu, u kterych msp1race vycházela prímo z nástroje, je tomu tak dvoj
násob. Barevné možnosti cembala, které jsou až orchestrální (nezapo
meňme na možnosti oktavizace, které jsou autenticky doloženy už od 
17. století - 4' o oktávu níž - hobojový zvuk, 16' o oktávu výše -
vysoké fagoty) inspirují v fade onomatopoetických hríček, dvoumanu
álové cembalo ke krížení hlasu (piéces croisées), které je na klavíru 
neproveditelné ( angličtí virginalisté, francouzšsí clavecinisté - Cou
perín, Rameau). D. Scarlatti je bez cembala stejne nemyslitelný jako 
Chopin bez klavíru. ' 

.otázka ~nt_erp~etace baro_kních_ autoru na klavíru je složitá a opet se 
mi ne?<:s!ava ~Ista se s m zabyvat v tomto článku. Také k ní bych se 
ráda Jeste vrátila v bachovské studii, ale je treba se jí dotknout aby 
nevznikl mylný dojem, že je zcela nemožná či zavrženíhodná. Pr~dpo~ 
kládá - velice stručne rečeno - pauze znalost stylu a vedomí inter
preta, ž_e . jde o tra~s~iJ?ci skladby určené puvo~ne jinému nástroji. 
(Nezamemt se skutecnym1 transkripcemi Lisztovými či Bussoniho to je 
opet jiný problém.) ' 

Cembalo smrt a zmrtvýchvstání 

. Jsou dva duvody, proč cembalo a klavír nepretrvaly dále vedie sebe 
Jako dya _ _:ovnocenné _nástroje ruzného druhu. Jeden z nich byl charakter 
~aby, JeJIZ sny a pozadavky klavír dokonale splňoval. Už ze zmínených 
upr~v z __ konce 18. století (pedály, žaluzie) vidíme, že sklada teli v té 
dobe zacmaly u cembala chybet prostredky k vy)ádreni bouflivých emo-
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cí které hýbaly jeho svetem. Klavír prichäzí v pravý okamžik jako dar 
z 'nebes a až do Liszta a Chopina neustále vzrustá opojení tímto novým 
a bohatým zvukem. Cembalo bylo zkrátka staromódní. A to vedlo bez
prostredne k praktickému dusledku, který byl druhým duvodem "smrti" 
cembala: cembalo bylo možno prestavet na klavír prostou výmenou 
vnitrností" - a vetšina občanu tak učinila z duvodu finančních i z du
~odu místa - protože, nemylme se, i naší predkové mely tyto problémy 
(Samuel Pepys v deníku 1668 - "myslel jsem na kou pi harpsiconu, ale 
espinette zabírá méne místa".*) Tak se puvodních nástroju zachovalo
pomerne málo. 

Zmrtvýchvstání cembala počína Felixem Mendelssoh~nen;-Bart~?~dym, 
který roku 1829 v Lipsku objevuje provedením Matousovych paSlJl Ba
chovu hudbu, známou tehdy jen v nejužším kruhu zasvecených. Už tady 
je základní kámen k renesanci barok~ a m_álokte!.ý z velkých tvurc_u 
romantiky prešel tuto epochu bez povs1mnut1. Bednch Smetana studuJe 
Scarlattiho sonáty a dodnes nejzasvecenejším editorem Couperinových 
Pieces de clavecin je Br ahm s s Chrysanderem; pozdeji se o ne pokouši 
Saint-Saens, ješte pozdeji - bohužel jen v torzu - Bartók. 

Brahms tímto presným a zasveceným vydáním činí první krok smerem 
k modernímu pojetí baroka, které romantika z velké lásky zná~ilňoyal~ 
k svému obrazu (Liszt, Busoni, Blilow, Czerny etc.). Res_tau:u~e ver~e 
objektivní obraz skladby tak, jak ji autor napsal a odtud Je uz Jen kru
ček k tomu, neprizpusobovat ji nástroji, který je po ruce, ale hledá 
nástroj, pro který byla myšlena. 

Na začátku našeho století, kdy koncertní síne rozezvučoval Liszt a 
Chopin, Berlioz a Wagner, kdy nebylo hranic opojení čirým zvukovým 
objemem, to byl krok, který vyžadoval odvahu. Činí jej mladá polská 
pianistka Wanda Landowská. Vzplanuly ovšem _ vá~?i_Y~ ~ prudké ~spo~y 
a diskuse: klavír - cembalo. Leckde snad dozmvaJl Jeste dnes. Uz pru
merný posluchač však bude mít pocit, že je cosi v neporá~ku, kdyby 
slyšel barokní orchester s klavírním continuem. v: s~oluprac1_ s hudeb
ními vedci rekonstruuje Wanda Landowská zamkly nástroJ baroka
cembalo a začíná na nem hrát barokní hudbu tak, jak j i její autori napsali 
a zamýšleli. 

Snad nekdo namítne, že k renesanci cembala musilo dojít i bez Lan
dowské, protože doba k ní byla zralá. Má jen pú.~ pravdy - j~ak~ y~ichn! 
sudiči o podíl doby a osobnosti. Vžd~ shledäme, ze pro v::ytvorem sta.~tne 
či zoufalé hodiny lidstva - a tedy 1 kultury - se mus1 setkat oboJl -
doba i osobnost. A druh této osobnosti mnoho predznamenává. 

Landowská je moderní typ interpreta s širokým duchovním obzorem, 
velkým zázemím vedomostí i s darem ume~ecké i~tuice: ~á rozhled po 
minulosti i současnosti hudby a nezapommá am na JeJl budoucnost. 
Prestože je podstatou svého myšlení i tvorení predevším v_1k~nný ume
lec, pú.sobí ve své dobe silne nejen z pódia, ale i na hudebm vedu a sou-

*) Ironie osudu: dnes zpetne nahrazuje mnoho Jidí koncertní krídlo menším cemba
lem - ze stejných dúvodu. 
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časnou komposici. Proto se jí dafí zbavit cembalo od samého začátku 
muzeälního nánosu a dát mu charakter živého nástroje, na nemž hraje 
živou hudbu - bez historizmu, ale s velkou historickou citlivostí -
stejne tak ovšem, jako s citlivostí v dobe, ve které žije. Hudební veda 
spolupracuje a pomáhá, studuje se zpusob zápisu, dešifrují ozdoby, hle
dají prameny o interpretačních zvyklostech doby (F. Couperin: L' art 
de toucher le clavecin, C. Ph. Bach: Versuch Uber die wahre Art das Cla
vier zu spielen etc. etc.). 

Trídí se jednotlivé epochy i zjevy. Dnes má cembalista spolehlivé 
zázemí, které musí ovládat, aby mohl rozvinout na jeho pozadí svúj 
vlastní, osobitý prínos k interpretaci, a rozsah našeho vedení se stále 
rozširuje. Ke všem temto otázkám by bylo treba šírejí hovorít - jen 
jednu poznámku bych nechtela opominout ani v tomto článku: vyvrácení 
bežného omylu, že cembalista je spolupraci s hudební vedou svázán 
k universálne platnému, jedine správnému pojetí na nemž sám nemuže 
nic menit. Znalost historických pramenú znamená - obrazne rečeno -
jen znalost pravopisu nutnou k vyvarování se hrubých chyb a zkresleni 
zápisu. Cembalistuv výklad autora, jeho vlastní vývoj a prístup k po
znaným faktú.m je práve tak osobitý jako u každého jiného interpreta. 
Už jen to, že rejstríkování není v notovém zápisu baroka vúbec zachy
ceno, dává cembalistovi v mezích stylu takovou volnost, že znalec pozná 
kterýkoliv • z velkých zjevu po nekolika minutách podle osobitého cha
rakteru registrace. Vytvárí se i školy s ruzným prístupem (historisující, 
aktualisující, syntetizující). I o tech je však treba dukladneji pojednat 
na jiné platforme. 

K úplnému prehledu renezance cembala schází kapitola poslední: 

Cembalo a soudobá hudba 

Nástroj nemuže být značen za živý a současný, nepíši-li pro nej 
současníci. A naopak není pádnejšího dUkazu o životnosti nástroje, než 
široká soudobá literatura. 

Cembalo inspirovala skladatele 20. století už od počátku svého znovu
zrazení. Známá jsou díla moderních klasiku: Koncerty Francise Poulenca 
(Musique champetre), Manuela de Fally (Concert pour clavecin), Franka 
Martina (Concert pour clavecin, Petite Symphonie Concertante). Béla 
Rartók poznamenáva k záveru "Mikrokosmu", že nekteré skladby jsou 
vhodné též pro cembalo, nekde (Rumunský tanec) uvádí i registraci. 
Igor Stravinskij staví vrcholnou hrbitovní scénu svého "Rake's Progress" 
na velkém cembalovém sólu. Parížskému pobytu Bohuslava Martinu vde
číme za jeden z nejhranejších cembalových koncertu, sólové skladby 
"Deux piedces pour clavecin" a trio "Promenády" pro cembalo, housle 
a flétnu. 

Od té doby se soudobá cembalová literatura rozrostla až neprehledne. 
Soudobé skladatele pritahuje cembalo z ruznych stran: neoklasické a 
neobarokní autory z duvodu, jež jsou nasnade. Experimentalisty abstrak-
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cí zvuku. Smyslový typ barevno!>tí, tektoniky plastičnos ~.L Všechny -
včetne jazzu - svou schopností pojit se s dechovými a smyčcovými ná
stroji. 

Aniž si to uvedomujeme, je dnes cembalo stále kolem nás - zní 
s pódia na koncertech staré i soudobé sudby, z rozhlasu, televize a filmu. 
v jazzu i scénických hudbách - a zdaleka ne už pouze jako dobový 
kolorit. 

Dává-li Ingmar Bergmann ve vrcholné scéne "Mlčení" zaznít 25. Gold
bergovské variaci, není to už hlas baroka, ale hlas druhé poloviny 20. 
století. 

Protože nemám prístup k jakémukoliv materiálu, který by vyčerpá
vajícím zpusobem zachytil celou moderní cembalovou literaturu, mohu 
zde bohužel uvést pouze seznam del, které mám - často namátkou o 
náhodne - ve svém vlastnictví, nebo o jejichž existenci vím. I ten snad 
bude ukážkou šíre soudobé literatury event. i pomuc~ou pro ty, ktefí 
podobné prameny hledají. 

Ruth Zechlin: Musik fiir Cembalo (57) (mj. m = manuskript) 

Gerard Buck: Variationen und Fuge op. 80 (1937) (m.) 

Wilfred Josephs: Concerto da camera (1938) (Eulenburg) 

Soproni József: Partita (1958) (m.) 

Hans G. Garner: Konzert (1959) (Peters) 

Ruth Zechlin: Toccata (1962) (m.) 

Max Vredenburg: Rondoletto (1951) {pro flétnu a cembalo) (Donemus) 

Karl Maria Brandstetter: Partita (1951) (Däblinger) 

M. Roesgen-Champion: Concert (m.) 

Jean Fran~aix : L' Incestarium (Schott) 

Mart Saar: Suite (ENHL) 

Hans Werner Henze: Six Absences (Schott) 

Walter Leigh: Concertino (Oxford Univ.) 

Siegfried Borris: Partita (Sirius) 

M. Roesgen-Champion: Suite en Ré (m.) 

Helmut Eder: Mouvements (Däblinger) 
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· ~· 
Stephen Dodgson: Six Inventiones ( ) m. 

Alan Bush: Suite (m.) 

A. E. Kropfreiter: Concerto Responsoniale (1966) (Däblinger) 

Ilja Hurník: Sonata da camera (SHV) 

Partita pro flétnu a cembalo (SHV) 

Variace na Pergolesiho théma (m.) 

D. C. Vačkár: 3 studie (m.) 

Koncert pro cembalo 

Peter Racine Fricker: Suite (56) (m.) 

Siegfried Borris: 9 Variationen (Sirius) 

Elisabeth Maconchy: Notebook 

Hugo Distler: Koncert (Bärenreiter) 

Jan Klusák: Partita (m.) 

Luboš Fišer: Koncert (m.) 

Jan Rychlík : Hommaggi gravicembalistici 

Viktor Kalabis : 6 invenzioni canonici (Panton) 

Zsólt Durkó: Koncert (m.) 

Emil Hlobil: Kvartet s cembalem 

Giselher Klebe: Concerto a cinque (1965) (Bärenreiter) 

Lubor Bárta: Sonáta pro cembalo 

Boris Papandopulos: Konzert (1962) (m.) 

Peter Maxwell Davies: Ricercar and Doubles on 

"To many a Well" (kom. orchester a cembalo) 

Associated music publischer inc. (1959) 

Vittorio Rieti: Koncert 

Viktor Kalabis: Sonáta pro housle a cembalo. 
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NAĎA FOLDVÁRIOVÁ 

Smo l e nice 
p o tretí raz 

úvodom by sme sa mali dohodnúť na -~om, že _se~!nar_e pre sú~asnú 
hudbu, ako sa v medzinárodnom ovzdus1 odohravaJU uz po tretl raz 
v Smoleniciach - a tohto roku ich usporiadali rukou nedielnou takmer 
všetky reprezentačné hudobné inštitúcie (od Z~äzu sloye~ských ~kla
datel'ov cez SA V SHF až po Slovkoncert) - Je poduJatie dobre, ba 
navyše potrebné. ' Aj keby hneď nastali spory, o čo môže zo_ širokého 
pojmu súčasná hudba ísť, či a čo z neho vyl~čiť. D~ch Smol~mc od za
čiatku bol práve proti podobný~ sporo:n. Vs~k ~n.i nena~tah, a pred~a 
tohto roku celkom nevol'ky vzmkla otazka specifiky, miesta Smole_mc 
v organizme, či lepšie - ako z celku vysvitá - v rytme hudobneho 
života. 

z~ovu prišli skalní: tak prof. Dahlhaus v príspevkoch_ o estet~ke 
Novej hudby zo seminárov 69 ako autor round table na ternu a_nalyza 
a hodnotenie súčasnej hudby; prišli noví: Kolínsky súb~r pre ~ovu h'!~·· 
bu, ktorý okrem známeho Vinka Globokara predstavuJe mena M~unc10 
Kagel, Edward H. Tarr, Karlheinz ~ä~tner, Wilhelm_ B:uch, Chnstoph 
Caskel. Okrem iných neprišiel Budapestiansky komo_rn~ su~or <n:al pred
viesť aj Kaprove Cvičenia pre Gydli). Zato odzneli a~ ~n domace ~on: 
certné produkcie - z toho dve celovečerné - kazd~ p~: se~a mác 
nepochybne pozoruhodné. (Prednášal Ladislav Burlas, o ~p:cialneJ .ot_ázke 
zasvätene Jan Kapr, z hostí Dénes Zoltai, k interpr~tacnym seJ?marom 
Kolínčanov sa pridal Siegfried Palm.) Nemohol pnst Peter Faltm, hla~a 
doterajších Smoleníc (za vedenie vďaka Ivanovi Paríkovi), chýbal Ladi
slav Kupkovič. 
- Áno, "pro jedno kví tí sl unce nesvítí", pod!' a . vyskúša~ého česk~ho 
príslovia, no predsa Ladislav _ Kupkovi~ chýb~ l. :'-J preto, _ze tu nebyval 
len za seba. Súbor Hudba dneska a s mm spoJene roky prace na kompo
zičnej technike i výraze, ktoré tvorili odrazový n:os~ík p:e -~i~lóg a pre 
kontakt so svetovým prúdením Novej hudby, boh zaroven z1vmou, pr~
potrebnou pre takéto semináre. O~sahovali totiž náb?j konf~ontáci_e. 
presne na tom mieste preskakovala Iskra. Tohto roku aJ symbolicky za-
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Pri interpretácii priestorovej skladby Dislokácia ll. Milana Adamčiaka. 

kutia, chodby a schodištia zámku, kde Kupkovič uvzato r ealizoval svoju 
ideu priestorového koncertu (ako vidno, v pokusoch zasa na inej pôde 
vytrvalo pokračuje - no o tom inokedy), zostali naraz pusté 
a nevyužité. Len Adamčiakova Dislokácia II. - nielen v priestorovosti -
akoby dokazovala, že tvorivá myšlienka nie je kruh na vode, nezmizne. 
Zároveň však usvedčovala z iného. Je možné, že ak vtipnému nápadu 
(hráči - dychy, husle - rozmiestnení na šachovnicovom poli sa ozývajú 
a pohybujú pod l' a ťahov hrajúcich šachistov v miestnosti ved!' a, pokyny · 
sa prenášajú slúchadlami pomocnému režisérovi, ktorému zároveň slúži 
schematický predpis rôznych možností nakreslený na tabuli) bezradná 
realizácia nedovolí dostať sa za hranice prvého náčrtu, je to celkom 
bežná zhoda okolností. No je natol'ko príznačná, že si ju môžeme zvoliť 
za symbol. V jej mene sa môžeme pýtať, či mal kde dozrieť perfektnejší 
prejav. Aký priestor má vlastne toto smolenické odvetvie, aké má fó
rum? Pretože rovnako dôležitý ako ohniská či pareniská seminárov, 
stretnutí a festivalov je pre hudbu - a nielen pre ňu - jej denný pulz, 
všedné podmienky, to, čo počúva a hrá, čo číta a píše, celý ten komplex 
otázok, k torý označuje sondy k prameňom. A poradie je v podstate 
obrátené. Z toho Smolenice aj vychádzali a neprojektoval ich nijaký 
knieža Potemkin, lež zdravý rozmýšl'ajúci duch. Nemalo by sa preto ani 
o piaď ustupovať zo získanej pôdy. 
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Z laboratória Kolínskeho súboru pre Novú hudbu, na programe Der Schall a Acustica 
Mauricia Kagela. ZTava: K . Bättner, E. H. Tarr . 

Neustúpila elektronická hudba. Iste nemalú úlohu v tom hrá dnešné 
experimentálne štúdio čs. rozhlasu, no sme svedkami rozpuku takého 
rýchleho, akým sa kvet otvára len v inštruktívnom filme, sčista jasna 
opalizuje hotová korunka. Aj minulý rok znamenal večer elektronickej 
hudby jeden z najsilnejších zážitkov, tentoraz pripravila osobitne slo
venská časť (Ivan Parík: Hommage to William Croft, Peter Kolman: 
Omaggio a Gesualdo a najmä Jozef Malovec: Tabu) hotový festival vo 
festivale, či seminár v seminároch, koncert, ktorý zniesol veľmi prísne 
meradlá. Jednotliví autori majú · svoj rukopis a aj keď výsledky sa sa
mozrejme dajú rôzne diferencovať, všetci pokojne vládnu svojím mate
riálom. Pravda, elektronická hudba je v smolenických súvislostiach vždy 
akýmsi svetom pre seba a celkom by s i zaslúžila aj vlastné podujatie. 

Možno však, alebo aj iste - nie je zlé, že tohtoročné Smolenice sa 
napokon rozpadli na akési tri len viac či menej súvisiace časti. Veď čo 
iné by podnecovalo nespať a znovu uvažovať o ich koncepcii a nie len 
o nich. Skutočnosť, že v prvej a účelovo nepochybne hlavnej časti sme 
s i výklady a miestami sugestívne inštrumentačné semináre, novšie i 
s t aršie vyznania skôr dali prednášať, dali hrať, dali predvádzať, je pred
sa dosť výrečná. 
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Koncert elektronickej hudby. Peter Kolman, vedúci experimentálneho štúdia Cs. r oz
hlasu v Bratislave, pri svojej skladbe Ornaggio a Gesualdo. 

Tretiu z častí v kocke mohol reprezentovať koncert z 15. apríla so 
vstupom Slovenských madrigalistov, s autormi Ivanom Paríkom, Ladi
slavom Kupkovičom, Ivanom Hrušovským, Tadeášom Salvom, Iljom Zel
jenkom a žonglérsky prifarenou Sofiou Gubajdulinovou. No hoci sa vari 
najviac vzdialil predstave pôvodných Smoleníc - je to hudba, ktorá má 
hocikde inde (právom) príležitosť - stalo sa, že práve jemu by sme 
vedeli mnoho, ba všetko odpustiť - snáď pre Salvove Litaniae laure
tanae, snáď, ba iste pre Zeljenkove Hry. Skladba, v ktorej Zeljenka vniká 
do prabunky zboru, aby pre ňu hľadal novú logiku, slová rozdelí na hlás
ky, spevákov rozhýbe a dá im do ruky detské hrkálky, je uvoľnením, aké 
sa vymodlieva, šťastnou chvíľou jeho tvorby. Robí sa to na profesionál
nej úrovni; je šťastnou chvíľou slovenskej hudby. 

Ani ináč sa jej tu neubližovalo. To by Smolenice nesmeli byť takým 
zrazom, defilovaním tvárí, ktoré sa za nemnoho r okov stali znakmi jej 
najživotaschopnejších, zdravých, dobrých síl. Ak je smolenická atmos
féra pre niečo príťažlivá, tak pre toto rojenie. Nie náhodou býva spojené 
s nepokojom avantgardy - i keď tomu slovu možno dávať rôzne význa
my. Ale Smolenice by územne naďalej mali patriť Novej hudbe - aj 
alchymi.sJ Lnám potvrdia, že z Fôznych tých zlúčenín ťažko vzniká ka
meň mudrcov. 
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JURAJ HATRÍK 

DOMOV Sú RUKY, 
NA KTORÝCH 

SMIEŠ PLAKAŤ ... 

Kantáta pre recitátora, tenor sólo, miešaný 
zbor a orchester na text rovnomennej básne 
Miroslav Válka zo zbierky Príťažlivosť. 

Ešte pred domácou premiérou, v lete roku 
1969, poslal Juraj Hatrlk svoju práve dokončenO 
kantátu na Medzinárodnú súťaž Solidarity, uspo
riadanú v Skoplje. Medzi členmi poroty, ktorej 
predsedala Naďa Boulanger, boli významní eu
rópski skladatelia. Spomedzi 300 skladieb bolo 
odmenených šesť. Hatríkova kantáta sa umiestila 
na piatom mieste. Tento výrazný zahraničný 
úspech tvori medzník v doterajšej skladateľovej 
tvorivej činnosti. 

Hatrik vstupuje medzi skladateľské rady v ča
se, keď na Slovensku už výrazne prebieha nad
väzovanie stykov so svetovým hudobným dianím. 
Hatríkovi generačne starší druhovia si museli 
vlastným úsilím preraziť cestu k poznaniu všet
kých tendencii, ktorými sa vývoj hudby uberal. 
Pred Hatrikom však stála úloha, ktorá spočívala 
nielen v osvojení si .. súčasných výdobytkov hu
dobnej reči, ale aj v ich podmanení a svojskom 
stvárnení. Hatríkova cesta v neskoršich sklad
bách sa uberá smerom k uskutočneniu toho svoj
ského stvárnenia, k určitej osobnej a nadosobnej 
syntéze. Nazdávam sa, že je to jedna zo správ
nych ciest - v súčasnej automatizácii v smero
vani hudobného vývoja sú takéto syntetizačné 
tendencie viac ako nevyhnutné, keď dnešná in
flácia hudby nemá vyústiť do s lepej uličky alebo 
do bludného kruhu rozmelňovania už veľa ráz 
povedaného. 

Kantáta Domov sú ruky . .. je Hatríkovou naj
novšou prácou. Tvorí vlastne pokračujúci článok 
v reťazci skladateľových skladieb, kde sú evi
dentne badateľné vyššie spomenuté syntetizačné 
tendencie. Je zaujímavé, že sú to diela riešiace 
princíp vzťahu a spojenia hudby a slova - Canto 
responsoriale pre dva zbory a tympany z r. 1964 
s použi tím navonok ostro protikladnej dvojzbo
rove j t echniky, alebo meditativny cyklus čakanie 
pre recitátora a komorný súbor z r. 1966. Vzťah 
hudby a slova v obidvoch skladbách, ale i v kan
táte Domov sú ruky.. . nechce budovať na sé
mantických protikladoch a rozdielnostiach hudby 
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a slova, - i keď myšlienkové ťažisko je kon
centrované v slove, hudba nefunguje ako číra 
scénická zvuková kulisa. V tomto smere pred
stavuje Hatríkova kantáta typ skladby, kde sa 
doterajšie autorove snahy o celostnú umeleckú 
výpoveď úspešne realizovali. 

Cyklickú stavbu kantáty - rozvrhnutie do· 
piatich čast! - skladateľ volí s cieľom rozvinúť 
dynamickú paletu výrazových prostriedkov, nie 
však opisne sledujúcich akcentovú krivku sé
mantickej výpovede obsahu textu, i keď voľba 
hudobnej faktúry, najmä v oblasti rozvrhnutia 
dynamiky, pochopiteľne, s obsahom konverzuje. 
Nemožno však povedať, že Hatríkom použité 
kompozičné plochy - či je to už sonoristická 
koncepcia tzv. malej aleatoriky, alebo bohato 
rytmizované vzrušivé úseky, či asketicky znejú
ce melodické fragmenty - sú volené z hľadiska 
určitých asociácií, vyplývajúcich z textu, ale 
majú hudobné poslanie a zmysel. Text Válkovej 
básne je vhodný na vyjadrenie myšlienkových 
centier v úvahách Hatríka filozofa a mysliteľa ; 
je inkarnáciou predstáv na pôde intelektu i mi
mo neho, predstáv, ktoré sú obsahom i podstatou 
umeleckej realizácie. Part recitátora v Kantáte 
funkčne splňa úlohu formového zjednocovateľa 
cyklu. 

Uzlové myšlienkové momenty sú v troch ko
mentároch (na počiatku druhej, tretej a v zá
vere štvrtej časti). Jeho úlohu občas umocňuje· 
sólový tenor, part miešaného zboru sa striedavo 
zúčastňuje na sémantickom i sonoristickom vy-· 
znení. Štruktúra orchestrálnej časti pozostáva z 
dynamického budovania jednotlivých plôch, či 
už použitím jedného technicko-kompozičného 
spôsobu, alebo - a to častejšie - spojenim a 
kombinovanim, na účinnom vyznení čoho sa zú
častňujú aj vokálne zložky partitúry. Z tohto 
hľadiska kantáta tvorí dynamický asymetrický 
(z časového hľadiska) oblúk - s vrcholom v tre
tej, čiastočne štvrtej časti, pričom charakterová. 
príbuznosť úvodu a záveru kantáty zároveň pod
mieňuje formovú uzavrenosť a kompaktnosť 
celku. 

Hatrikova kantáta je skladbou angažovanou. 
Neznamená to však regres v hľadaní toho čisté
ho, čoho je hudba schopná dosiahnuť. Hatrikova 
hudba nie je typom romantickej programovej 
opisnosti ani nálepkovej frázovitosti. Je to me
ditácia prameniaca z vnútorného presvedčenia 
umelca, že v boji o uplatnenie vysokých morál
nych noriem v dnešnom svete je potrebný každý 
zaangažovaný hlas. 

Ľubomír Chalupka: 
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HUDOBNÝ ŽIVOT 

2 x Alexander 

1 x s Cavaleriou v DJGT 

Bohuslav Martinu: Alexander bis 
Pietro Mascagni: Sedliacka česť 

-Dirigent: Vojtech Javora 
Réžia: Koloman Čillík 
Výprava: Pavol Herchl 
DJGT Banská Bystrica 

Po brnenskom opernom štúdiu JAMU 
sa operná hračka B. Martinu z roku 1937 
dostala aj na profesionálnu séénu. Jej 
zariadenie do repertoáru banskobystric
kej opery je udalosťou pozoruhodnou -
vyvoláva však i rad otazníkov. Niektoré 
by som chcel v skratke nadhodiť. 

Prvý: libreto André Wurmsera. Je vý
razom šťastnej pohody parížskej ume
leckej atmosféry rokov medzi dvoma sve
tovými vojnami, spája rozmanité ume
lecké prvky svojej doby (filmová crazy 
komédia s početnými gagmi, aktuálna 
politická satira, prvky surrealizmu a da
daizmu) s pomerne tradičným nápadom 
(hovoriaci portrét) do zvláštnej grotesky 
s moralizujúcim záverom. Tieto spojenia 
nie sú však práve najorganickejšie - ide 
skôr o radenie vedľa seba než kompozí
ciu v pravom zmysle slova. Okrem toho 
je libreto zaťažené priveľmi lokálnymi 
narážkami (na vtedajšieho bradatého pre
zidenta Loubeta, na freudizmus, na pa
rižsku spoločnosť spomínaných rokov), 
ktoré dnes s ú už anachronizmami. 

Hudba je jedným z posle dných dôka
zov skladateľovho mladistvého rozletu 
(diela roku 1938 sú už celkom iné): ide 
o partitúru neobyčajne nápaditú, sviežu, 
opravdu buffóznu, hýriacu inštrumentač
nou vynaliezavosťou, početnými kontrast
mi a použitim dobových tanečný_ch ryt-
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mov. I keď jej vznik je nemysliteľný bez 
inšpirativnosti libreta, je nepochybné, že 
ho citeľne prevyšuje a neraz velmi svoj
rázne kontrapunktuje. 

Javiskové stvárnenie tejto jednoaktov
ky je veľmi náročnou úlohou - nechcel 
by som byť v koži inscenátorov! Z nich 
na prvom mieste spomeniem výtvarníka 
Herchla: mal totiž na výslednom javis
kovom tvare väčší podiel než režisér (a 
navrhol aj kostýmy). Vytvorením kvázi 
realistickej scény v krajných obrazoch 
a rozpútaním farebnej férie v "snových" 
výjavoch určil pôdorys predstavenia. Ob
zvlášť si cením jeho nápad použiť v stred
nom diele kostýmy z látok, ktoré pri 
tlmenom nasvietení zmenia svoju farbu. 
Nie je to, pravda, nijaký zázrak, ale v 
spojení s tanečným virvarom (choreo
grafia Jozef Zajko) vzniklo veľmi pôso
bivé "Schau". 

Menej už bola vydarená herecká akcia 
krajných obrazov - chviľami bola príliš 
"vážna", chvíľami zas priliš groteskná. 
Ani koordinácia pohybov dvoch Alexan
drov v symetricky koncipovanom výjave 
nebola priam ideálna. Myslim, že diváci 
boli dosť v pomykove - navyše dezo
rientovaní obsahom v bulletine, ktorý nie 
je napísaný priam najzrozumiteľnejšie, 
nepostihuje alegorickú stránku komédie 
a na dôvažok hýri bohemizmami ("brat
ranec", "pokúšenia"). A to sú ďa lšie 
otázniky ... 

Za najväčší prínos Dvakrát Alexandra 
v DJGT pokladám dobré naštudovanie 
orchestra a sólistov pod vedením V. Ja
voru - prejavil vzácne pochopenie pre 
toto unikátne dielko - a výkony D. Ro
hovej (Armande) a J. Hadrabu (Portrét). 

••• 
Svetoznáma Cavaleria rusticana ( tvo

riaca druhú polovicu večera) má byť zrej
me magnetom pre obecenstvo. Jej insce
nácia je dosť statická - pôsobi skôr 

scénou a kostýmami než hereckými ak
ciami. Premiérová t réma spôsobila, že 
výkony dvoch hlavných predstaviteľov -
V. Kociána (Turridu) a M. Harnádkovej 
(Santuzza) boli spočiatku poznačené ner
vozitou, ktorá u prvého spôsobila "vy
koľajenie" v úvodnej siciliáne a u druhej 
citeľnú distonáciu. Potom sa však obaja 
rozospievali k peknému výkonu. Kocián 
zaujal dobre posadeným hlasom zvlášt
neho zafarbenia, technicky bezpečným vo 
všetkých r egistroch; Harnádková má svie
ži dramatický soprán, schopný rozvoja. 
(Neviem však, či v čase, keď tieto riadky 
uzrú svetlo sveta, budú ešte členmi DJGT 
- Harnädkovä má n amierené do Košíc, 
Kocián do cudziny.) No vrcholný výkon 
celého večera (herecký i spevácky) po
dal štefan Babjak (Alfio) - je dnes jed
ným z najlepšieh slovenských barytónov, 
má vzácne sýty fond nosného tmavého 
timbru. Ľ. Vyskočilová (Lola) si tiež za
slúži pochvalu, podobne ako zbor (zbor
majster Karol Béla) a orchester. 

*** 
Zhodou okolností som nasledujúci ve

čer po premiére videl niekoľkoročnú in
scenáciu Dona Carlosa. V úlohe Filipa 
vystupoval mladý taliansky spevák Vitto
rio Maria Brunetti. Má pomerne neveľký, 
ale príjemne sfarbený, mäkký lyrický 
fond, dobre artikuluje a majestátnosťou 
svojej postavy prispieva k umocneniu 
kreácie. V predstavení excelovali domáci 
sólisti š. Babjak (Posa), Ondrej Bystran 
(inkvizítor) a J. Konder (Carlos - už 
a. h. ). Prečo to spomínam? Lebo títo 
speváci sú dnes v zenite svojej zrelosti 
- a rozhlas, televízia, no najmä Supra
phon by mali nahrať aspoň najtypickejšie 
ukážky ich repertoáru (aby zas nebolo 
neskoro!). 

Igor Vajda 
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BRATISLAVSKB 
HUDOBNE 

SLÁVNOSTI 

ústredným problémom vlaňajších BHS 
bol priam katastrofálny nezáu jem obe
censtva ako dôsledok na jednej str ane 
predimenzovanosti podujatí, na druhej 
strane i málo príťažlivej dramaturgie a 
nedostatočnej propagácie. BHS 1970 na
proti tomu charakterizovali viaceré orga
nizačné zmeny, reprízy - ale i nové ne
dostatky. K sympatickým prínosom pat
rili komorné podujatia dramaturgicky 
monotematicky stavané (3 beethovenov
ské, po jednom bachovský a bartókovský 
recitál). Oproti vlaňajšku sa počet fes
tivalových akcií kvantitatívne znížil a 
úmerne s t ým vzrast a l záujem, obzvlášť 
na komorných koncertoch. Rubom tohto 
výsledku bola však pomerne slabšia účasť 
tvorby XX. storočia. 

Hoci účasť telies SF sa obmedzila iba 
na jednu dvoj icu podujatí (čo je v po
rovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi no
vum) a na ostatných orchestrálnych kon
certoch účinkovali hosťujúce súbory, so
tva možno ich výkony prijať bezvýhraďne 
s nadšením a uspokojením. Po vynikajú
com orchestri BBC koncom predchádza
júceho mesiaca bolo dosť ťažké úroveň 
abonentných koncertov SF ešte vystup
ňovať, čo si obecenstvo veľmi dobre 
uvedomovalo, a tak jeho záujem (s vý
nimkou Beethovenovej Missae solemnis) 
o túto časť festivalu intenzívne ochabol. 

Celková dramaturgická línia festivalu, 
pretože sa chcela opierať o viaceré ju
bileá ( cent enárium V. Nováka, V. I. Le
nina, bicentenárium Beet hovena, štvrťsto
ročie od oslobodenia a od smrti Bartóka) .. 
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musela byť natoľko rozkošatená, že sa 
mohla zosúladiť len s veľkými ťažkosťa
mi, alebo (napr. na koncertoch česk~j 
filharmónie) aj vôbec nie. 

Komorné poduja tia svojou úrovňou, 
verné tradícii, i keď početne dosť zredu
kované - boli i v tomto ročníku opäť 
najatraktívnejšou súčasťou, chrbtovou 
kosťou (čo do návštevnosti, i v umelec
kej úrovni) BHS. Za reprízovania hodnú 
v budúcnosti možno označiť reťa z podu
jatí: vydarený koncert Fanfárového sú
boru bratislavského konzervatória pod 
vedením prof. Jaros lava Be neša, dve pre
miéry nových slovenských diel - II. 
sláčikového kvart eta A. Moyzesa a Hudby 
pre sláčikové kvarteto Ladis lava Burlasa, 
vynikajúci výkon Slovenského kvarteta 
(A. Móži, L. Nemec, M. Telecký a F. Tan
nenberger ) na s lávnostnom otváracom 
ceremoniáli 3 . mája na Bratislavskom 
hrade. 

Umelecké duo T. Gašpare k a M. Karin 
predstavilo sa 6. m á ja v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca, ktorý sa stal dejis
kom všetkých 5 komorných podujati, bra
tislavskému obecenstvu celovečerným 
beethovenovským recitálom. S výnimkou 
záverečnej husľovej sonáty c mol op. 30, 
č. 2 dali interpr eti prednosť m enej zná
mym Beethovenovým sonátam (A dur op. 
12, č. 2 a G dur op. 96). Svoje umelecké 
kvality demonštrovali predovšetkým v 
častiach pomalších. meditatívnych a ly
rických. Prof. Gašparek dlhší čas nevy
stupoval pred verejnosťou, čo sa odrazilo 
v zníženej pohotovosti na technicky ex
ponovanejších partiách. Podobne možno 
(až na pauzu vo vystupovaní) charakte
rizovať aj výkon klaviristu zas!. umelca 
M. Karina. 

Beethove nova tvorba stala sa náplňou 
aj koncertu Smetanovho kvarteta, ktoré 
v zložení Jifí Novák, Lubomír Kostecký, 
dr. Milan š kampa a Antonin Kohout 12. 
mája uviedli sláčikové kvartetá: c mol 
op. 18. Es dur op. 127 a a mol op. 132. 
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Príznačné pre výkon českých umelcov 
bolo uprednostňovanie muzikantsky účin
ného stvárnenia s menším prihlladaním 
na technickú vybrúsenosť. 

Dňa 17. mája Beethovenove klavírne 
sonáty interpretoval jedinečným spôso
bom mladv rakúsky umelec Rudolf Buch
binder (Pa tetická sonáta c mol op. '13, 
Sonáta E dur op. 109, Sonáta d mol op. 
31, č. 2 a Es dur op. 31, č. 3 ). Buchbin
derov výkon i pri najprisnejších krité 
riách musíme označiť za prvotriedny vo 
všetkých zložkách: či v technicky su
ver énnom vypracovaní, či v štýlovom 
stvárnení, alebo v emocionálnej hlbke. 
I keď všetky sonáty mali vynikajúcu úro
veň, z hľadiska interpretačného za naj
vyšši prínos pokladáme Sonátu E dur s j ej 
mozaikovite sa meniacimi nálada mi. 

Zas!. umele c ZSSR Daniel Šafran pred
stavil sa 9. mája so zaujímavým progra 
mom - tromi sólovými s uitami pre vio
lončelo od J. S. Bacha. Jeho výkon po 
stránke umeleckej presvedčivosti a za
angažovanosti by právom patril na prvé 
miesto, ke by ho neznižovali určité pa
mäťové a t echnické kazy vo finálnej. 
technicky najexponovanejšej suite (BWV 
1012) . 
Dňa 24. mája vystúpili Judit Sándorová 

a k lavirista Imre Antal s bartókovským 
programom. Mezzosopra nistka predniesla 
Maďarské ľudové piesne, cyklus s loven
ských piesní "Na dedine" a 3 piesne 
cyklu na slová Ady Endre ho. Je j výkon 
trochu oslabovala intonačná labilnosť a 
miestami glisandové nasadzovanie vyšších 
tónov. Má inte nzívny sklon k dramatic
kým polohám, avšak aj zmysel pre nežnú, 
zasnenú a vrúcnu poéziu. Antal popri 
technických dispozfciách zaujal a j vitál
nym temper amentom, skvelým ryt mom a 
veľkými dynamickými možnosťami v Suite 
op. 14, v Bulharských ryt moch, ale aj v 
klavírnom s prevádzaní. 

V Divadle POH namiesto na Bratislav
s kom hrade vystúpil 16. mája s českou 
verziou Cikkerovho Juraja Jánošika oper-

ný súbor Divadla J. K. Tyla z Plzne, no
siteľ Radu práce. Na českej insce nácii 
zaujala predovšetkým úroveň a vypraco
vanie hudobného naštudovania (dirigent 
dr. K. Vašata) a presvedčivá a preclzne 
zvládnutá choreograf ia G. Vobornfka. Na 
druhý deň privítali sme na tej istej scé
ne s dvoma jednoaktovkami Sestrou 
Ange likou od G. Pucciniho a slovenskou 
buffou Nevšedná humoreska od Ota Fe
renczyho operný ansámbl Štátneho di
vadla v Košiciach. Košická inscenácia po 
stránke režijnej (D. Bargárová) i výtvar
nej z ložke (L. šestina) zaujala nápadi
tosťou. Hudobné stvárn enie (Holoubek) 
bolo vyr ovnané, i výkony spevákov na 
výške. škoda, že tieto dve podujatia ne
stretli sa s primer aným záujmom obe
censtva. 

Vys túpenie českej filharmónie 4. a 5. 
mája pod vedením L. Slováka nedosaho
valo možnosti tohto telesa. Azda veľmi 
slabý záujem obecenstva neinšpiroval 
českých umelcov k zaangažovanejšiemu 
výkonu. ú spešnej šie ako Haydnov orga
nový koncert C dur (s dr. Klindom ), kto
rý sa hral bez jedinej skúšky ihneď na
ostro (niet sa preto čo diviť, že dr. Klin
da v druhej časti na chvlľku zo súhry 
vypadol ), vyzneli š iroké plochy VI. sym
fónie h mol op. 54 od D. šostakoviča. 

K rekordnej návštevnost i obecenstva 
vystupňovala 14. a 15. mája Beethovenova 
Missa solemnis op. 123, ktorú dirigoval 
L. Slovák. J eho poňatie sledovalo predo
všetkým cieľ vyzdvihnúť monumenta litu, 
grandióznosť plôch, údernosť výrazu, kto
ré však miestami zachádzalo až do dy
namicky prlliš preexponovaného zvuku. 
Už tradične str etlo sa na pódiu v sólis
tickom kvartete m edzinárodné obsadenie. 
Kolumbijská sopranistka Mária Olivares 
sklamala. Viedenská altistka Hilde Ros
ler-Majdanová podala vyrovnaný výkon 
počas celého diela, podobne ako jej kole
ga Kurt Equiluz (tenor). Náš O. Mala
chovský bol veľmi neistý v nástupoch. 
Vynikajúci bol výkon Slovenského filhar
monického zboru po technicke j, intonač
nej i dynamickej stránke. 
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Pod taktovkou Gennadi ja Roždestven
ského hosťoval v Bratislave 21. a 22. mája 
Veľký symfonický orchester Všezväzové
ho r ozhlasu a televízie z Moskvy. Súbor 
zaujal predovšetkým vynikajúcou tech
nickou úrovňou, menej už dramaturgic
kou zostavou programu. Domácu tvorbu 
reprezentoval Sviridovov Malý tript ych, 
š týlovo dosť konzervatívne orie ntovaný. 
Dielo zaujalo skôr po stránke inštrumen
tačnej. 
Janáčkov Taras Buľba postráda! drs

nosť, spontánnosť a farbitosť svojej hu
dobnej reči. Voľba temp bola pripomalá, 
napätie d iela minimálne. Vrcholom večera 
~ala záverečná, pomerne me n ej hrävaná 
Cajkovského symfónia Manfred. 

Dramaturgickým a umeleckým vr cho
lom BHS medzi orchestr álnymi poduja
t iami stal sa 29. mája druhý program 
Gewandhaus -orchest ra, ktorý dirigoval 
Giinther Herbig. Tento umelec pr eukázal 
veľkú pohotovosť, zmysel pre štýl, ide 
á lnu syntézu r acionálnej rozvahy s ume
leckou bezprostrednosťou už v úvodnej 
Suite D dur č. 3 od J . S. Bacha, k t orej 
vybr úsené podanie s pravou bachovskou 
atmosférou narúšali iba (počínajúc Ga
votou) intonačné kazy plechov. 
Nevyčerpateľný zdr oj t vorivej invencie 

v účinnej výstavbe rozľahlých plôch pre
ukázal Herbig pr i interpr etácii VII. sym
fónie A dur od Antona Bruckner a a pri
pravil tak bratislavskému obecenstvu ne
zabudnuteľný zážitok. 

Vlado Čížik 

PRAHA 
PRAŽSKÁ JAR 1970 

Dňa 4. júna 1970 dozneli posledné tóny 
Beethovenovej údy na r adost a skončil 
sa jubile j ný 25. ročník Pražskej jari. 
Tentoraz znamenala Deviata niečo viac 
než tradičné zakončenie festivalu: bola 
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to aj bodka za veľkoryso načrtnutým re
prezentačným programom k 200. výročiu 
Beethovenovho narodenia. Beethovenovské 
jubileum poznamenalo tentoročný festi
valový ročník nápadnými črtami : možno 
len Janáčkovi a Mozartov! sa v minulosti 
venovala rovnaká pozornosť. Je to iste 
správne, lebo krajina, ktorá sa hlási k 
beethovenovskej tradícii s takou iskrou 
nadšenia a rozdelenej iniciatívy na poli 
vedeckom i umeleckom, musi urobiť viac 
než len povinné gesto úcty k vel'kému 
1Jéniovi. 

Stručne povedané: na programe bolo 
asi 50 veľkých skladieb a 25 menej vý
znamných diel, výňatkov z piesňových 
cyklov, inštrumentálnych drobností a pod. 
Tak sa uskutočnilo predvedenie všetkých 
symfónií (dirigovali: Sawallish, Matačič, 
Masur, Maazel, Slovák, Neumann, Kamu), 
klavírnych koncertov (sólisti: A. Schmid
tová, Klein, Bohnke, Entremont, Kuerti), 
sláčikových kvartet (Smetanovo kvarteto, 
Kvarteto mesta Prahy) a husl'ových sonát 
(Suk-Demus), čo je programové jadro 
dostatočne pevné a príťažlivé tak pre 
odborné, ako aj bežné publikum. 

K takto načrtnutej programovej chrb
tici sa poja :mnohé ďalšie udalosti: Missa 
solemnis mala monumentálne podanie pod 
taktovkou skúseného talianskeho dirigen
ta Alberta Eredeho. Vel'ká chrámová 
akustika (svätovítska katedrála) ho in
špirovala na vol'nejšie tempá a zdôraz
nenie veľkých obrysov diela. Na priazni
vom vyznení sa podiel'ali s rozhlasovým 
symtonickým orchesttom· a Pra~ským fil
harmonickým zborom sólisti, z ktorých 
si najúspešnejšie počínala Anna Kajabo
vá-Peňašková. Z komorných vystúpení: 
Program newyorských komorných sólistov 
s menej známymi Beethovenovými sklad
bami, najmä výberom walleských, írskych 
a škótskych piesní; predviedli Beethove
na v trochu povrchnej, technicky vypolí
rovanej podobe, bez toho, že by sa im 
podarilo nájsť oduševnelú notu v citlivej 
komornej súhre. Beethovenovské progra
my pripravil aj spevák Peter Schreier 
a Harmonie českých filharmoniku. 
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Protipólom beethovenovskej piiOgramo
vej línie bol reprezentačný výber českých 
a s lovenských súčasných skladieb - zá
mer, ktorý mal utvrdiť charakter festi
valu ako umeleckej záležitosti nie uni
verzálneho, ale výrazne národného rázu. 
Táto časť programu nebola predimenzo
vaná a na druhej strane bola koncipovaná 
s prísnym zreteľom na umelecké kvality 
jednotlivých diel. Vcelku boli starostlivo 
naštudované, či už v rámci jednotlivých 
koncertov, alebo v samostatných progra
moch: Borkovcova Symfonietta jednovetá, 
Vycpálkova Chorálna predohra (Neumann), 
Kalabisove Symfonické variácie (Matačič), 
Havelkova Chvála svetla (Košler), Kap
rova VII. symfónia (Slovák), Suchoňove 
Metamorfózy (Ceccato), Kabeláčovo Eu
femias mysterion ,( Smetáček) - všetky 
tieto diela pôsobili v celkovej skladbe 
symfonických programov organicky a pri
rodzene. Osobitné povšimnutie si zaslu
hujú dve premiéry. Cikkerova skladba 
Hommage ä Beethoven bola vynikajúcim 
prínosom pre festival. Monumentálna 
trasformácia coriolanovských motívov do 
nových, súčasných tvarov je vyjadrením 
nielen vzťahu autora k Beethovenovi, no 
zdá sa byť idealizáciou nášho cítenia a 
myslenia k dielu obdivovaného majstra. 
Nová Cikkerova partitúra nie je ,.malič
kosťou" (ako skromne zdôrazňuje autor); 
je svedectvom umeleckej suverenity v 
každom ohľade a súčasne aj prejavom 
Cikkerovho umeleckého presvedčenia v 
tom zmysle, že všade vycítime emocio
nálny prístup. Druhou premiérou prispel 
český komorný orchester (dirigent J. 
Vla ch): Malá suita lš u Krejčího venovaná 
Vlachovmu orchestru má všetky znaky 
Krejčfho rukopisu - vtip, aforizmus, jas
né nálady. 

Medzi dvoma programovými pólmi -
Beethovenom a českou a slovenskou 
tvorbou - oscilovala hudba najrôznejšlch 
storočí a národov. Zaujatie je vždy v 
priamom pomere k dokonalosti predvede
nia. Vysokú úroveň si podržala väčšina 
dirigentských výkonov. S českou filhar
móniou dvakrát podal ukážku výkonov. 

a ko ich poznáme z najlepšej formy počas 
sezóny, Václav Neumann, o skutočné 
vrcholy sa však postarali hosťujúce osob
nosti: Lovro Matačič (okrem Kalabisa vy
nikajúco stvárnil Beethovenovu II. sym
fóniu), Zubin Mehta (s excelentným 
predvedením Svätenia jari, ktoré nevá
ham stavať nad koncepciu Boulezovu) a 
Wolfgang Sawallish (s presne vyvážený
mi štýlovými z nakmi Beethovenovej l. a 
IX. symfónie). Rozhlasový orchester mal 
na čele z. Košlera, Japonca H. lwakiho 
(presvedčil v démonicko vypätej Proko
fievovej III. symfónii) a Eredeho, orches
ter FOK vystupoval so svojím šéfom dr. 
Smetáčkom a Fínom Okko Kamu. Kamu 
je iste nadaný a sľubný talent ( lam:eát 
Karajanovej súťaže); hoci mu fest1val 
venoval vera propagačného úsilia, skla
mal. Je to umelec dosial' nevyhranený a 
nezrelý a jeho Beethovenovi chýbalo to 
podstatné: výraz a napätie zodpovedajúce 
Coriolanovi, ako aj noblesu a vtip, aké 
vyžaduje VIII. symfónia. 
Hosťujúce zahraničné telesá tvorili sú

časne aj špičkové body symfonických 
programov. Národný orchester ORTF z 
Paríža (dirigent Jean Martinon) má virtu
ózny lesk a schopnosť vyrovnať sa s naj
rozličnejšími štýlmi (Čajkovskij, Debussy, 
Pierné, Messiaen, Roussel, Schumann); 
·Gewandhausorchester z Lipska (dirigent 
Kurt Masur) je typom ukázneného, pres
ného telesa, aj keď vo svojom prejave 
má menej emocionálnej bezprostrednosti, 
než sme zvyknutí. Daria sa mu veľké 
monumentálne plochy (Brucknerova VII. ) 
je vel'kolepý vo vel'kom romantickom 
zvuku (prídavok Majstri speváci!). 
'Rozhlasový orchester zo Západného Ber
lína (dirigent Lorin Maazel ) je predo
všetkým nástrojom v rukách svojho šéf
dirigenta, a to nástrojom nad iné spo
rahlivým a poslušným. Maazel podáva 
Brahmsa (III. a IV. symfónia) aj Beetho
vena (Leonóra II., IV. a VIII. symfónia), 
vidiac svojím prenikavým hudobným in
"telektom, ako jedinečné diela neopako
·vateľskej vel'kosti. Hoci v mnohom sa pod
statne líšil od vžitej tradície, zanechal 
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dojmy, ktoré na .festivale radim m edzi 
najväčšie. Moskovský Veľký symfonický 
orchester rozhlasu a televízie (dirigent 
Roždestvenskij) interpretoval v progra
moch do určitej miery predimenzovaných 
so suverénnou istotou ruskú a sovietsku 
symfonickú literatúru a so sympatickým 
prístupom Janáčka (Šumarovo díté, Taras 
Bulba). 

Zvláštny odstavec si ponechávam pre 
vystúpenie Slovenskej filharmónie. Ak 
všetky predchádzajúce roky si krit ika 
vždy našla priležitosť na nejakú výčitku, 
tak tohto roku mám len slová chvály: 
orchester podal výkon medzinárodnej 
triedy, či pod šéfom L. Slovákom vo Vla
dislavskej sále (okrem už spomenutého 
Cikkera a Kapra aj energicky poňatá 
Beethovenova V. symfónia) , či pod tak
tovkou vitálneho mladého Taliana Alda 
Ceccata v Smetanovej sieni v priam ob
javnom podaní Suchoňových Metamorfóz 
a vzrušivého Ravela. 

Opera Národného divadla sa do festi 
valového programu zaradila len ojedine
lými, nie však bezvýznamnými akciami. 
Opernému orchestru sa zverilo tradičné 
otvorenie Mojou vlasťou (dirigent Kromb
holc) vo Vladislavskej sále: predvedenie 
sa stalo sviatočným zážitkom. Jediným 
zahraničným hosťom na scéne bol fran
cúzsky predstaviteľ Dona Giovanniho 
Gabriel Braquier; na jedinom predstavení 
splnil, čo sa od neho očakávalo; ostatné 
reprízy mali len domáce obsadenie. Po
žiadavky operných spevákov vel'kej me 
dzinárodnej triedy sú dnes také vysoké, 
že ich naša prvá operná scéna nemôže 
splniť. Pre zahraničných účastníkov je 
však oveľa atraktívnejšie uvidieť na ja
visku české národné diela v autentickom 
predvedení - a v tom Národné divadlo 
splňalo svoje poslanie mimo festivalových 
programov sústavným predvádzaním svoj
ho českého repertoáru, predovšetkým opier 
Janáčkových. 

Jedinou pôvodnou premiérou sa stala 
novinka Jirího Pauera Zdravý nemocný -
podľa Moliéra. Pauer je už natol'ko skú
seným dramatikom, že vedel uhádnuť 
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proporcie svojho diela a dodať scénam 
vzruch a pohyb; titulnú úlohu vytvoril 
pre Karla Bermana, ktorý ju rád zahral 
a zaspieval. Nová opera nie je nijako 
výbojná, kladie však požiadavky na ko
morne štylizovaný orchester aj na spe
vácke partie. Ak môžeme konštatovať, že 
Liškove hudobné naštudovanie, Theinova 
réžia aj ansámbl sólistov splnili nároky 
diela, nemožno to isté povedať o kostý
moch Aleny Hoblovej; nešťastne štylizo
vaná garderóba znemožňovala spevákom 
hocaký živší pohyb, zväzovala hereckú 
akciu a miestami doslovne odpudzovala 
svojim nevkusom. 

Nie je v moci jediného pozorovateľa 
Pražskej jari {aj keby to bol otrlý pro
fesioná l) zvládnuť všetky festivalové pod
niky. Musím preto nechať bokom všetky 
sólové vystúpenia a komorné programy, 
ktoré som bol nútený vypustiť zo svoj
ho návštevnlckeho programu. Ale aj tak: 
bolo toho dosť a bolo to dobré. 

Karel Mlejnek 

BRNO 
II. ROČNIK EXPOZICIE 
EXPERIMENTÁLNEJ 
TVORBY 

V dňoch 31. marca až 4. apríla sa usku
točnil v Brne druhý ročník Expozície 
experimentálnej tvorby. Usporiadatelia 
(Zväz českých skladateľov, Cs. rozhlas, 
JAMU) sa po skúsenostiach z minuloroč
nej prehliadky rozhodli realizovať ju v 
trochu pozmenenej podobe: na rozdiel od 
lanského týždenného odstupu jednotlivých 
akcii prebiehala t. r. Expozícia v rozpätí 
jedného týždňa. Toto riešenie sa ukázalo 
ako veľmi šťastné: expozícia tým nado
budla ráz pracovnej prehliadky (k čomu 
prispelo aj neoficiálne prostredie rozhla
sového štúdia Dukla) s veľkou možnosťou 
konfrontácie názorov a pohotového ove-
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rovania ziskaných poznatkov. Ďalšie veľké 
plus Expozície spočívalo v jej výraznom 
spoločenskom dosahu: návštevnosť jed
notlivých akcií deň zo dňa stúpala a na 
piatočnom večere sa už mnohí poslucháči 
museli uspokojiť miestom na státie. Pre
kvapivo vysoká návštevnost nás presved
čila o tom, že dobrá organizácia a pro
pagácia dosiahnu veľa aj na pálčivom te
réne Novej hudby. 

úsilim organizátorov Expozície bolo
konfrontovať výsledky domácich autorov 
so skladateľským úsilím mimobrnenských 
a zahraničných komponistov. Tak hneď 
prvý večer venovali Johnovi Cageovi. Táto 
značne atraktívna skladateľská osobnosť 
bola u nás dosiaľ zahalená clonou záhad
nosti. Brnenský večer prispel k tomu, aby 
sme si urobili omnoho prozaickejšiu 
predstavu o tomto zaujímavom zjave. Na 
jednej strane sme si ozrejmili, že Ca
geove pokusy o .,veľkú aleatoriku" sú v 
podstate vtipným divadlom pre účinku
júceho (nie hrajúceho) hudobníka, lenže 
je potrebné veľmi presne odhadnúť mieru 
ich únosnosti, na druhej strane sa však 
prejavil ako už senzitívny skladateľský 
typ, ktorého Sonáty pre preparovaný kla
vír sú skvelými kusmi svojho druhu ná
vratnosťou jednoduchých melodických a 
rytmických štruktúr, navodzujúcou pred
s tavu až východoázijských postupov. 
Večer Johna Cagea bol skvele premys

lený ako celok {klavírne Sonáty a Inter
lúdiá boli pretkávané skladateľovými tex
tami a konkrétnymi kompozíciami Water 
Music a The Marrying Maiden) a celá 
jeho realizácia bola obdivuhodnou kre
áciou jedného účinkujúceho - západo
nemeckého klaviristu Petra Roggenkampa. 

Prvé aprílové odpoludnie patŕilo hudob
ným žartom poslucháčov a absolventov 
JAMU. Sympaticky sa v ňom predstavili 
Vojtech Možiš Štúdiami pre klavír a bicie 
nástroje, absolvent Pavel Slezák Rozjí
maním sv. Františka z Assisi v jarnej 
záhrade a Jii'i Bulis Sekretárovou milen
kou. Na večernom koncerte vystúpili dnes 
už európski známi Due Boemi (Josef Ho
rák a Emma Kovárnová), ktorí uviedli 
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skladby pražských autorov (Klusák, Ku
·Čera), brnenského Parscha a nemeckého 
Gregori Bissa. Nielen technické majstrov
stvo, ale navyše výrazové dotvárnenie a 
-často aj spoluvytváranie skladieb {napr. 
v invenčne a koncepčne veľmi vydarenom 
Kučeravom Invariante alebo Parschovej 
koláži grafickej hudby, Richard Bruna s 
vlastnými Transposicioni v skladbe Poly
f~nic č. l) vytvorili z tejto časti progra
mu bohato diferencovaný celok, po kto
rom zaznel ešte Súboj pre dva klavíre 
a magnetofónový pás Jii'ího Bártu a Le
<>ša Faltusa, ďalši z brnenských pokusov 
o realizáciu myšlienky team-worku. Pó
diová produkcia Vyvolávači mohla byt 
tiež svojho druhu t eam-workom Aloisa 
Piňosa a Josefa Berga {toho druhého v 
nezvyklej úlohe znamenitého libretistu), 
škoda len, že javisková expresie r ežisérky 
Evy Tálskej miestami porušila zrozumi
teľnosť s lova. 

Vo štvrtok odpoludnia mali návštevníci 
Expozí~ie možnosť uvidieť televizne hu
-dobné filmy. Režisér Fedor Kaucký po
užil v skladbe 10' 30" Pavla Blatného zá
bery z výstavy diel L. Corbusiera, spo
jené s hereckým náznakom deja {spo
mienky oslepnutého výtvarnika). Výsled
kom je hudobne aj obrazovo skvele 
spojený koncízny útvar. Spôsobom pre
nesenia na filmové plátno boli zaujímavé 
aj Blatného Rytmy a timbry a Bergova 
komorná opera Odysseov návrat. 
Večerný program sa začal Kopelento

vým nevydareným happeningom Hra, po 
ktorom sa však poslucháči dočkali ver
kého zážitku v Ištvanovom komornom 
-oratóriu Ja, Jakob. Autor v ňom pred
viedol v plnej šírke mnohotvárnosť svoj
ho talentu, ktorého dramatický cit je 
schopný zvládnuť celú bohatú škálu vý
razových prostriedkov a dať im pevný 
poriadok a tektonickú sklbenosť. Scé
nické kompozície Rudolfa Rližičku na
-opak postrádali miestami istotu zámeru, 
-čo sa najmarkantnejšie prejavilo vo Stvo-
rení sveta, ktoré nie je ničím iným než 
neadekvátnym pripojením elektronickej 
zložky k Milhaudovej skladbe. 
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Dňa 3. apríla predviedol Josef Berg 
happening, skvelý výsledok svojich hu
dobných, literárnych i hereckých schop
ností. úvod večera patril tomu istému 
autorovi, tentoraz jeho pokusu o využitie 
mikrointervalov v skladbe Snenie. Tri 
kompozície Aloisa Piňosa riešili opäť ak
tuálnu otázku team- worku, ako je to pre 
autora príznačné - novým spôsobom. 
Autor si tu zvolil za partnera výtvarníka 
Dalibora Chatrného. Každá skladba spája 
vizuálnu a sluchovú zložku iným spôso
bom: v The Static Music for Tape ide 
v podstate o hudobnú realizáciu danej 
grafickej partitúry (zdôrazňujeme, že ide 
temer o školský príklad presného hudob
ného "prepisu partitúry", čo nebýva v 
tejto oblasti častým zjavom). Tiež Mreže 
riešia podobný problém, tentoraz v živom 
zvuku klavíra, zatiaľ čo v Genéze sa 
autori pokúsili využiť pre svoje zámery 
aj pohybový prvok vo sfilmovanom "oži
vení" geometrických útvarov. Tieto Pi
ňosove skladby patr ili k základnému 
fondu hodnôt Expozície. Tiež dalšia 
skladba uvedená na záver piatočného 
koncertu patrila k veľkým objavom: bola 
ňou komorná opera na kafkovský námet 
Aparát od Miloša Štedroňa. Je netradič
ná až provokujúce predovšetkým vo vý
razovej zložke, využívajúca nezvyčajné 
spôsoby prejavu: vypätý sprechgesang 
sólistov, krajné hlasové polohy, a to 
všetko na podklade komorného orches
tra, v ktorom je významná úloha pride
lená detským nástrojom na spôsob 
Orffovho Schulwerku. 

Na záver treba pripomenúť obetavé 
úsilie organizátorov a účinkujúcich, bez 
ktorých by Expozlcia experimentálnej 
tvorby stratila svoje najväčšie plus, spo
čívajúce v rýchlom a pohotovom spro
s tredkovaní najnovších kompQzičných 
snáh a pokusov. Ani v rovine experi
mentov sa však nevyhneme porovnávaniu 
hodnôt, a práve v tom smere priniesol 
tohoročný druhý ročník vera pozitívne• 
ho. A to je konštatovanie, ktoré v sebe 
skrýva optimistický prisľub pre budúc
nost. Jindra Birtovi 

181 



HUDOBNÝ ŽIVOT 

INŠPIRÁCIA Z ROYANU 

La musique en action 

Meno Royanu je u nás ešte málo známe a iste bude vhodné, ak na úvod zhrniem 
niekoľko informácií o festivale súčasného umenia, ktorý sa tohto roku uskutočnil 
už siedmy raz. 

Royan je asi 500 kilometrov od Paríža, vyše 100 kilometrov od Bordeaux bieloskvC!ce 
primorské letovisko, ktoré každé leto pojme až 200 000 návštevníkov, hoci samotných 
obyvateľov má len do 20 000. Vzhľad má príjemne moderný, vďačí za to tragickým 
dňom z konca druhej svetovej vojny, keď prakticky všetky domy boli zničené pri 
nálete. V čase mimo sezóny je Royan strediskom kongresov, konferencií a každoročne
aj festivalu sC!časného umenia, predovšetkým však hudby v predveľkonočnom týždni. 

Festival trvá sedem dní a patrí k ,.najusilovnejším na svete", lebo v tomto krátkom 
čase uvádza 35 akcii: koncerty, divädelné predstavenia, diskusie, výstavy, interpre
tačn(! sC!ťaž (o cenu O. Messiaena). V čestnom výbore čítame zvučné mená: Auric, 
Messiaen, le Roux, Phillipot, Jean de Lipowski - prezidentom festivalu je dr. Ber
nard Gachet. Festival má každoročne určit(! tému - rok 1970 sa sústredil na divadlo 
a hudbu ·v akcii. A práve druhá idea je podnetnou inšpiráciou, nad ktorou sa dnes 
chcem zamyslieť. Musím, žiaľ, nespomenúť mnohé ~podrobnosti o jednotlivých akciách 
festivalu, dokonca a j čaro jeho atmosféry, no o tej som už pisal lanského roku v 9. 
čisle Hudebních rozhledú 1969. 
Toľko teda na úvod o festivale v Royane a jeho šírke záberu. 
Termín ,.hudba v akcii" rovnako ako jeho lepšie znejúca francúzska podoba ,.la mu

sique en action" je nejasný, a ak ho mám vysvetliť, iste bude najlepšie, ak sa zmie
nim o niekoľkých konkrétnych koncertoch či predstaveniach, ktoré v Royane pod 
týmto titulom uviedli. 

Najprv to bol večer pripravený skladateľom Louis de Pablom, Spanielom. Dielo 
malo názov: Por diversos motivos. Je charakteristické, že okrem úlohy dirigenta, 
ktorým bol autor sám, tu spolupracoval, ale aj ako herec vystupoval, r ežisér Fran~ois 
Weyergans. Priebeh bol veľmi jednoduchý. Na pódiu sa pozvoľna zoskupilo niekoľko 
účinkujúcich - zvlášť štyria k laviristi, za dlhým stolom stojací zborček, baletka, 
speváčka v modrej parochni a dirigent. Celok pôsobil ako akási neorganizovaná 
skúška v zákulisí, pri ktorej sa r ežisér prechádzal, tu prehovoril, tu povedal vtip, 
speváčka sa intezívne namáhala, rovnako ako baletka, so svojou rozcvičkou - a tak 
sa pomaly a niekedy, žiaľ, zdlhavo rozvíjal tento pohľad do akéhosi ,.zákulisia", 
v ktorom sa prelínala niekoľko takrečeno na sebe nezávislých hudobných akcií. 

Najtypickejším a tiež najzaujímavejším bol večer, na ktorom vystúpil súbor Les 
Pierrots Players. Najmä prvý večer, ktorý dirigoval a skladbami naplnil Peter Max
well Davies (tiež hosť Pražskej jari 1970) stál za to. Prvú polovicu večera tvorila 
skladba pomenovaná Vesalii Icones. Bola to svojho druhu koláž, v ktorej sa zjavilo 
mnoho najrozličnejších citácií, jazzových partií, zvukomalebných miest - no celok 
bol úchvatný. Predovšetkým preto, že s hudobníkmi spolupracoval čierny tanečník 
William Louther. Dobrých 40 minút tento skoro nahý a prekrásny muž tancoval 
vlastné variácie na Daviesovu hudbu, stával sa nástrojom, symbolom a v jednom 
momente skladby dokonca i aktívnym klaviristom. Ťažko možno opísať toto podivu
hodné prelínanie videného a poču~ého, symbiózu dvoch rozdielnych svetov (pohybový 
slovník čierneho tanečníka mal celkom iný základ než európska baletná škola). 
Nečakal som, že druhá polovica koncertu môže dojem ešte vystupňovať, a le stala. 
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sa to: Osem piesní pre šialeného kráľa, zase od P. M. Daviesa, je strhujúcou psycho
analytickou štúdiou pomätenosti. Styria hudobníci sedia na pódiu v akýchsi veľkých 
vtáčích klietkach, spevák sa pohybuje v dobovom kostýme anglického kráľa medzi 
nimi. Dielo je písané pre vynikajúceho, neváham povedať fenomenálneho sólistu, 
Roya Harta. Jeho part sa pohybuje od basu do vysokého diskantu, od spevu až po 
chrapot a chrčanie, ale od jednohlasu až k dvoj- až trojhlasu - k môjmu, no určite 
aj vášmu prekvapeniu spievanému jediným človekom. V obsiahlej besede musel vy
svetľovať to, čo som dovtedy považoval za nemožné, ale .čcr som na vlastné uši počul. 
Možnosti hlasu sú zrejme celkom nečakané. Spevák a herec v jednej podobe nielen 
spieva, ale kontaktuje sa s inštrumentalistami, reaguje na ich hru, márne sa snaž! 
prekonať mreže. Vzniká veľa komických detailov, no v podstate ide o štC!diu jednej 
z najväčších ľudských tragédii - šialenstva. 

Nebudem rozvíjať opis ďalšieh večerov, kde bol hudobnik na scéne viac či menej 
nútený k pohybu, k aranžovaniu, k herectvu, skrátka ku všetkému, čo už presahuje 
samotný interpretačný prejav, čo robi muzikanta aktívnym aj v inom priestore -
uvádza ho do akcie. 

Bude možno prospešné, ak sa nad týmto, az4a na prvý pohľad len vonkajMm 
faktom, trochu zamyslíme. Každé umelecké hľadanie sa v hudobnom odbore môže 
pohybovať v niekoľkých oblastiach a hudba v akcii je jednou fázou celkového vývoja. 

Oblasti .,výskumov" a pokusov ponúkajú zhruba štyri možnosti: zvukovú oblasť 
samotnú (materiál, zvuk), racionálne a filozofické koncepcie (systémy širšie než 
hudobné spojitosti ), interpretácia, aranžmán a napokon spôsob konzumu (oblasť 
a percepcie). 

Hudba v akcii sa týka predovšetkým tretej oblasti: spôsobu interpretácie a aranž
mánu. Do určitej miery aj spôsobu konzumu (no nie vždy). 

Je mi celkom jasné, že to, čo si Royan zvolil za svoju tému, nie je novinkou alebo 
objavom, že sa tu naopak zhrnoval celý rad skúseností a dosiahnutých výsledkov. 
Ani pre nás n ie je ,.hudba v akcii" niečím neznámym, spomeňme si len na niektoré 
koncerty v Smoleniciach, na happeningy usporadúvané Musicou vivou pragensis 
a pod. Nejde však o to, kto bol prvý, ale o podstatu samú. 

Marianne Kesting vo svojom článku Muzikalizácia divadla a teatralizácia hudby 
(Hudebni r ozhledy 1970, č. 3) sa zaoberá podobným problémom, zdá sa mi však, že 
ho ponima trošku zúžene ako cestu a prepojenie súčasných hudobných prťidov so 
súčasnými dramatickými princípmi. Väzba hudby je však v tomto odbore oveľa star
šia, ~ podstate možno povedať, že hudbe bola vždy v l a s t n á istá teatralizácia, že
aranzmán hudobnej produkcie je ohlas barokového cítenia, že je to v inom smere 
romantická emotívnosť, ktorá hľadá komplex citových prostriedkov a presahuje preto 
aj do mimohudobnej sféry. Preto hudba neraz nehľadá Inšpiráciu len v divadle, ale 
je do určitej miery analógiou výtvarníctva (koláži), neváha niekedy postupovať me
tódami klasickej revue (väzba drobných čísiel, niekedy až klaunovské aranžovanie 
muzikantov), spája sa s živelnosťou jazzu, inšpiruje sa vedeckou tematikou (psycho
analýza). Inšpirácií je veľa, nechcem ich tu všetky vyratC!vať, rozhodne však te atra
lizácia hudby je len úzkou súčasťou tohto širokého procesu. 
. N;rád by som však opomenul jeden moment, ktorý sa mi zdá obzvlášť charakte

riStický a do určitej m iery aj poučný: ,.musique en action" je okrem iného aj vý
sledkoJ? reakcie na technokraciu v umení, na nadvládu magnetofónov a elektrických 
~pa~~t1._1r. na absenciu živého a naskutku aktívneho interpreta. ,.Hudba v akcii" po
ludstuJe ko~certný zážitok yšetkými dostupnými cestami. Dokonca aj tak ,.neakčný" 
ko:'cert, akym ~bol večer elektronických diel Pierra Henryho, bol v Royane určitým 
sposobom ~ara~zovaný. Bol to okrem iného opojný zážitok sedieť v tmavej koncertnej 
sále . ozvu.ceneJ zo všetkých strán jedinečnou reprodukčnou technikou a doslova sa 
obaliť fluidom nezemských zvukov. No ostalo tu čosi celkom l'udského. Autor, ktorý 
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si sadol na pódium k režijnému pultu, aranžoval sám seba celkom divadelne. Pracoval 
vo svetle sýto červeného reflektoru, takže sa tu mihal ako čierna pekelná silueta. 
V hudbe závislej od toľkých aparatúr pôsobil takmer roztomile svojou naivnosfou. 

Bolo by však načase zamyslieť sa nad tým, čo všetko úsilie po aktivizovanl inter
preta prináša a s čim sú~sí. Súhlasím so všetkým, čo sa napísalo o teatralizácil 
hudby, no je tu niekol'ko ďalších momentov, ktoré sú možno rovnako dôležité. 

Jedným z nich je princfp v i z u a l i z á cie hudby, prastará snaha vytvárať k zvu
kovej štruktúre adekvátnu štruktúru optickú. "Hudba v akcii" je hudba určená na 
pozeranie - to neznamená ešte zdivadelnenie tejto hudby. Nepovažujem tento fakt 
za nič prevratne nové, lebo prakticky sa vždy na hudbu či muzikantov pozeráme 
a je nám priam atavisticky dané hľadať ku zvuku adekvátny pohybový, vizuálny fakt. 
Len akustické záznamy a konzervy porušili túto skutočnosť, lebo do tých čias mala 
každá hudba svoju hudobnú paralelu. Posilnenie tejto zložky je návratom k starým 
tradíciám, je to hudba poskytovaná s parádou, hudba myslená aj pre oči. 

Druhým dôležitým faktorom je pre kr a č o v an ie hr an í c rôznych umení. 
Ani to nie je ničim novým, rómantizmus nás o tom už veľa ráz poučoval, no "hudba 
v akcii" opäť akcentuje tento fakt. Spája sa tu herecká akcia (nie ešte dramatická 
stavba diela) s hudobnou, mimohudobné väzby (text, názov, pohybové symboly, 
nasvietenie scény a pod.) sa rozširujú. Na túto skutočnosť možno mat dvojaký 
názor, tak ako aj predtým. Považovať tieto snahy jednak za znečisťovanie rýdzeho 
hudobného prejavu, jednak za posilňujúcu perspektívu. Nemám rád kastovnlctvo 
a nazdávam sa, že nie je rozhodujúce, či sa hudba prihovára sama, či v spolupráci 
s inými prostriedkami, rozhodujúca je presvedčivosť . a hodnota vytvoreného celku. 
V čase, keď sa umenie krok za krokom uči neustálej spolupráci (film, televízia) bolo 
by absurdné vztyčovať prápor nepoškvrneného hudobného počatia. 
Treťou črtou tohto procesu je s cien ti fi k á ci a hudby. Teda nielen spájanie 

hudby s ostatným umením, ale spájanie hudby s vedou a technikou. Väzieb tohto 
druhu je niekoľko. Elementárne súvisia už s dlhoročnou symbiózou hudby s elektro
akustikou, no sú tu nové, zaujímavejšie: hudba sa uči na poli psychologickom, akcia 
je prepracovaná nielen ako dráma, ale ako dušespytný proces, skladba sa komponuje 
na základe výskumu, aranžuje na základe znalosti mentality publika, dirigent aj 
skladateľ riešia desiatky rébusov zápisu aj interpretácie, organizácie vystúpenia 
a pod. 

Neviem, ako by som vznešene nazval to, čo sa obvykle menuje momentom pre
kvapenia. Zdá sa mi, že pre modernú hudbu a pre interpretáciu v duchu "en action" 
je typický istý sen z aci o na l i z mu s. Nie tedy dramatická výstavba celku ako 
akejsi vnútorne štruktúrovanej, logickej linky, ale náhrdelnik s korálkami jednotli
vých prekvapeni. Moment prekvapenia je taký typický pre mnohé skladby, že ho 
nemožno považovať len za vonkajší postreh, ale za živelnú nevyhnutnosť a vizitku 
kompozicie Novej hudby. Pud objaviteľstva a superobjaviteľstva je taký silný, že 
máloktorá historická etapa má v tomto smere obdobu. To nesie iste aj veľa problé
mov. 

P s y c ho l ó g i a č a s u, tak by som asi nazval jednu zo súčasti procesu, ktorý 
menujeme "aktivizácia hudby". Mnohé skladby Novej hudby podliehali opojeniu 
z materiálu a strácali zmysel pre dimenzie. Zdá sa mi, že táto etapa sa už v zásade 
prekonala (aj v Royane bolo potešiteľné, že väčšina nových skladieb mala celkom 
vyhranený zmysel pre formu), a le práve jednou z foriem prekonávania časových 
proporcii je "aktivizácia pódia". Tam, kde predtým nehybne stál účinkujúci, naraz 
sa oživuje pódium, prepracťiva sa herecká a aranžérska spoluťičas( interpreta. Do 
ťivahy sa berťi aj momenty inšpirované filmom a televíziou - umenie ostrého strihu, 
rýchleho sledu drobných scén, hry s detailami a pod. 

Mimoriadne cenný je moment s y n t é z y, o ktorú sa herecky podávaná hudba 
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usiluje. Stretávame sa tu so vzácnou snahou o komplexnosť prejavu, ktorá nie je 
len vonkajšia, ale berie do úvahy aj myšlienku, zámer; režijné aranžmán nemusi 
byť len vonkajšim plánom priestoru, po ktorom sa hudobnik posúva, ale aj výrazom 
istého hlbšieho zámeru, symbolom myšlienky, režijné aranžmán môže už napovedaf 
a vytvárať citové podtexty a vlastné nápovede. _ 

Neosobujem si právo vyčerpávajúceho rozboru problému, chcem len zaptsať 
inšpirácie, ktoré mi Royan poskytol a upozorniť na ne. Opusťme však jednotlivosti 
a pokúsme sa o nadhľad nad celým problémom. 

Rieši "musique en action" zásadne a podstatne niektorý vývojový problém? Je to 
len módna odbočka, či zákonitý proces prvorad ej dôležitosti? 

Doterajšia hudobná produkcia sa kritizuje za konvenčnú interpretáciu. Fixovaný 
poslucháč v koncertnej sále, nudne sa vrtiac! na stoličke a tlieskajúc! ako vždy, 
ako minule, ako vlani, ako pred desiatimi rokmi - to je dráždiaca predstava, to je 
cieľ, ktorý treba zasiahnuť. V tom je iste zámer nových spôsobov reprodukcie veľmi 
cenný, lebo nielen aktivizuje interpreta, ale súčasne aj obrodzuje fantáziu a aktivitu 
poslucháča. 

Bolo by však naivné utvrdzovať sa v tom, že poslucháč sediaci v koncertnej sále 
je čírym plodom konvencií. Nazdávam sa, že hudobný svet pódia aj auditória má 
svoje logické a mnohoročné zvyky, akési rituálne poslanie. 'ľo je pravda živnou 
pôdou citlivého posluchu a fantázie, je prameňom pokory a otvárania srdca, je zdro
jom úcty a mnohých iných momentov, ktoré sú také dôležité pre vnímanie hudby. 
Pódium aj auditórium majú teda nielen kom~encie, ale aj rituály. "Hudba v akcii" 
správne búra konvencie, lenže pretože pracuje s jednotlivosťami, s prekvapenlm, 
s ustavične vyhľadávanou novosť?u - nie je zatiaľ schopná vytvárať rituály. Bolo 
by to do určitej miery contradictio in adiecto, keby boriteľka konvencií bola tvori
terkou rituálov. Nebolo by dobré vyčítať Novej hudbe smerovanie len do jedného 
okrsku vývojového záujmu. Musíme byť vďačni za to, že búra konvencie, lebo Ich 
ťaživosť je nám dobre známa, a vyrušenie, ktoré sa tu objavuje, má veľkťi vývojovťí 
cenu. Pravda, štruktúra poslucháča je zložitá a hľadiac z jedného druhu pohľadu, 
skladá sa poslucháč z dvojakého druhu záujmov a potrieb: zo záujmov konštantných, 
fixných a hybných. Moderné (a každé moderné) umenie podlieha obvykle ilúzii, 
že súčasný človek potrebuje predovšetkým súčasné umenie, že dnešnému človeku 
je vlastná dneš ná reč hudby, divadla, filmu atď. Je to omyl, pretože vývojové smery 
umenia rezonujú jednu časť poslucháčskej štruktúry: tú, ktorá, prirodzene, túži po 
zmene a vývoji. Pravda, nerezonujú druhú, no rovnako silne existujúcu - túžbu po 
fixácii hodnôt, túžbu po konštantách. 

"Hudba v akcii" je teda riešenim jediného momentu: rúcanim konvencii, živenlm 
hybných síl v človeku. Zásadnú závažnosť by toto úsilie nadobudlo len vtedy, keby 
bola schopná nielen búrať konvencie, lež vytvárať aj nové rituály. Nežiadajme to 
však od nej, rituály sú veci desaťročí a storočí. Ani Nová hudba nemôže očakávať, 
že v niektorých svojich vývojových trendoch - a "musique e n action" je jedným 
z nich - sa bude považovať za spasitel'ku. 

Rád by som napokon oslávil to, čo "hudba v akcii" prináša, pretože je skutočne 
nad iné dôležité, aby sme rúcali konvencie, ktoré sa okolo operného a koncertného 
života nahromadili. Ani minulé, ani jemu predchádzajúce storočie nesužovala takA 
stereotypnosť. Formy hudobných produkcií boli rozličné dlžkou aj usporiadaním, 
programom i formou jeho podania. "Hudba v akcii" prináša aj nové perspektivy pre 
celkom dobove citenú citovosť, teda pre to, čo sa novým hudobným smerom odopie
ralo. Víri vtipom a iróniou, vie sa hlboko zamýšľať, berie plným náručim skúsenosti 
z najrôznejších strán - z filmu, televizie, divadla, vedy usiluje sa o cellstvťí 
štruktúru vizuálneho a akustického prejavu. 

Okrem zamyslenia sa nad problémom samým doniesol mi Royan podnet aj na 
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zamyslenie sa nad štruktúrou a formami nášho hudobného života. Sú ešte značne 
chudobné a potrebujú ešte rozličné formy podania, posluchu, širšiu poslucháčsku 
bázu, ktorú nikdy neuprosíme, aby chodila do koncertných sál, lebo práve pre ňu 
musíme najprv zbúrať priehrady a konvencie a priniesť hudbu takú pestrú a zaují
mavťí, akú len dokážeme. 

Náš hudobný život sa niekedy ponáša na ružu oblečenú do fraku. Lenže mohol by 
byť nielen najbohatším kvetinárstvom, ale aj prepestrou lúkou. Inšpirácia z Royanu 
poskytuje skúsenosti a posilu pre .,rozkvitnutie" hudobného života. 

Jli'í Pilka 

Sympózium o systematike hudobnej vedy 

Koncom aprlla (28. až 30.) uskutočnilo sa v moravanskom renesančnom kaštieli 
stretnutie československých hudobných vedcov o okruhu otázok a problémov sťívi
siacich s t émou takou starou, a predsa vždy aktuálnou, akou je systematika hudobno
vedných disciplin. V krátkom informačnom referáte nie je možné postrehnúť celú 
5írku názorov, ako sa doplňujú i polemicky stretávajú, ani ak'o sa vzájomne inšpi
rujťí - a preto už úvodom treba upozorniť, že podrobnejšie zhodnotenie proponovali 
Hudební rozhledy (doplnené niektorými referátmi) a Opus musicum; priebeh celého 
sympózia sa nahrával a jeho zredigovaná podoba bude uverejnená v zborníku ÚHV 
SA V Musicologica Slovaca. 

Základom celého rokovania sa stal rozsiahly referát Oskára Elscheka: Predmet, 
systematika hudobnej vedy a jej disciplíny. Elschek v ňom podal prehľad systema
tizačných snáh od antiky dodnes, vrátane československých. Vytýčil všeobecné pred
poklady novej systematiky, vychádzajťíc nielen z predmetu hudobnovedných disciplín. 
ale aj zo súčasných trendov iných vedných odborov - veď žiadna veda nie je izo
lovaným, autonómnym okruhom poznatkov. Na rozdiel od svojich prominentných 
predchodcov navrhol Elschek rámcovú systematiku vo dvoch alternatívach: 

I. l. Teoretická muzikológia 
2. Aplikovaná muzikológia a) Euromuzikológia 

b) Etnomuzikológia 
II: l. Systematická muzikológia 

2. Regioná lna muzikológ ia a) Euromuzikológia 
b) Sinomuzikológia 
c) Indomuzikológia 
d) Orientomuzikológia 
e) Afromuzikológia e tc. 

V oboch systematikách by bolo zameniteľné označenie medzi teoretickou a syste
matickou vedou. 

V poslednej kapitole svojej mimoriadnej fundovanej prednášky sa Elschek zaoberal 
ind ividuálnou subštruktúrou hudobnej vedy, navrhol r ozdelenie do prirodovedeckých 
hudobnovedných disciplín (hudobná akustika, organológia, fyziológia, psychológia), 
spoločenských (hudobná estetika, sociológia, filozofia, kritika) a hudobno-technic
kých (hudobná teória, grafika, interpretácia textová a notová, pedagogika) a ich 
pracovné definície, pričom zdôraznil, že hudobná veda skťíma celú znelú písomnú 
a psychickú formu existencie hudby, proces vzniku, vývinu, šírenia a apercepcie 
vo všetkých jej polohách; apeloval na humanizáciu cele j hudobnej vedy. Poukázal 
na rozmanitosť metód, potrebu ich kombinovania, ako aj na potrebu stáleho oboha
covania a rastu hudobnej vedy vzhľadom na jej predmet - nemôže byť petrifiko
vanou fosiliou, ale živým organizmom. 

Elschekov referát bol vlastne súhrnom vyše 600-stranovej rukopisnej práce rov-
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nal<ého názvu - miestami nevyhnutne torzovitým a náznaJ<ovitým. V snahe o struč-· 
nosť' hovoril autor priliš rýchlo, takže bolo neľahké postrehnúť celé bohatstvo práce. 
a to bol jediný zápor; spôsobil však v diskusii .,oponentúru" nejedného účastníka, 
ktorý v skutočnosti nestačil pres ne zaregistrovať Elschekovu telegrafickú dikciu. 

Elschekov referát doplnil svojim pohľadom na metódy hudobnej vedy Ladislav 
Burlas. Jaroslav Volek svojím referá tom Hudobná veda ako dynamická štruktúra 
a otvorený systém položil druhý .,základný kameň" sympózia. Svojou železnou ab
strahujúcou logikou poukázal na rad teoretických premis, ktoré by hudobná veda -
ako každý systém - mala splňať. Okrem iného upozornil, že obohacu je svoj predmet 
nielen odkrývaním dejín hudby vrátane jej genetickej a apercepčnej sféry, pripadne 
iných geografických hudobných oblasti, ale aj novým (a novátorským) poznávaním 
hudby už tzv . .,známej" a .,prebádanej"; prakticky každá súčasť predmetu hudobnej 
vedy môže priniesť ešte veľa prekvapení a zaujímavých objavov. 

Jiri Vysloužil pripomenul systematické a historické aspekty českej muzikológie, 
menovite prínos Vladimíra Helferta. Veľmi podnetný príspevok predniesol Jiri Fukač 
- Medze vedeckého poznania v muzikológii a problémy súčasného hudobného deje
pisu. Poukázal, že revolučné premeny v spoločnosti i vied si vyžadujú obdobné 
zmeny v hudobnej ve<Ie. hoci aj za cenu - ako to sám nazval - deštrukcie toho, 
čo sa pod týmto termínom v tradičnim slova zmysle myslelo. Ešte zaujímavejšiu 
·- i keď nie novú - problematiku nastolil Tomislav Volek vo svojom referáte 
o hudobnej antropológii, postaviac otázku .,čo je hudba schopná vypovedať o člove
kovi? " pričom oponoval okrajovému zastúpeniu hudby v dejepisných kultúrnych prá
cach, pripomenul historicky podmienené počúvanie, a z neho plynúci problém barié ry 
medzi kultúrnymi okruhmi (nielen teritoriálne, ale i časove - teda i generačne). 

Karel Risinger hovoril o predmete a mieste hudobnej teórie v syst ematike súčasnej 
hudobnej vedy. Mimoriadnou stručnosťou a precíznosťou sa vyznačovali referáty 
Miroslava Filipa Súčasné poňatie hudobnej akustiky a Hudobná teória a jej vzťah 
k formálnym vedám, príspevok Ladislava Mokrého Sociológia a historiografia vynikal 
improvizačnou suverénnosťou. 

Posledným z pripravených príspevkov bol krátky referát Ludčka Zenkla Hudobná 
pedagogika ako pomocná veda niektorých muzikologických disciplin, keďže ex tem
porický príspevok Rudolfa Pečmana odznel už v začiatku sympózia, a stať Miloša 
Šti!droňa Montáž a koláž a ich dôsledky pre hudobnú analýzu neodznela. 

Rozmernú diskusiu - neraz značne polemicky vyhrotenú - nebolo by možné 
zhrnúť bez oklieštenia a simplifikácie; preto na tomto mieste azda stači poznamenať, 
že najčastejšími a najzaujímavejšími diskutérmi boli Jaroslav Jiránek, Jaroslav 
a Tomislav Volek, Jozef Kresánek, Ladislav Burlas, Miroslav K. černý a - samo
zrejme - tvorca základného materiálu Oskár Elschek. E lschek vo svojom závereč
r.om diskusnom príspevku apeloval na všetky hudobnovedné disciplíny, aby sa pri
márne zaoberali hudbou a pre najbližšiu budúcnosť navrhol nasledovné okruhy skú
maných otázok a vzťahov: 

l. Človek - hudba - spoločnosť, 
2. Hudobné dielo hudobný fenomén (polyfunkcionalita hudby a h udobných 

fenoménov). 
V rámci sympózia sa uskutočnilo aj niekoľkohodinové pracovné stretnutie ústavov 

hudobnej vedy ČSAV a SAV, kde sa ich pracovníci navzájom informovali o svojich 
pracovných plánoch, dohodli sa na kooperácii, r esp. na rozdeleni jednotlivých oblasti 
a na pravidelných s tretnutiach podobného druhu. Ostáva len dúfať, že toto všetko 
neostane iba pium desiderium. 

Najpodstatnejšie na celom stretnutí - ako to 
riaditeľ ÚHV SAV doc. dr. L. Burlas, CSc. - bola 
a skvelá ľudská atmosféra celého podujatia. 

konštatoval v záverečnom slove 
skromnosť j ednotlivých vystúpen! 

ra 
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Z činnosti ZSS 

Zo správy o činnosti Slovenskej spoločnosti pre hudobnú výchovu v roku 1989 

Uplynulý rok bol druhým rokom činnosti Slovenskej spoločnosti pre hud~bml vý
chovu (ďalej len SSHV). Výbor SSHV sa usiloval 'doriešiť a úspešne zavfslt práce 
.začaté ešte v roku 1968, menovite: 

a) dobudovať spoločnost po stránke or~anizačnej, .. 
b) vyjasniť postavenie SSHV vo federahzovanom Zvaze, . 
c) zabezpečiť pôsobnost spoločnosti ako odbornej organizácie, 
d) upevniť medzinárodné postavenie SSHV. 
Náročnú koncepčnú, odbornú a organizačnú prácu usmerň~val výbor . SSHV, ktorého 

predsedom bol dr. V. Fedor, CSc. Rozhodnutia a pokyny vyboru reahzoval sekreta
riát, ktorý viedla dr. D. Sliacka a od l. 12. 69 dr. L. Leng, CSc. 

Jednou z dôležitýc!l úloh výboru SSHV roku 1969 bola v~estram:á príprava odbornej 
konferencie 0 hudobne j výchove, zjazdu československeJ spolocnosti pre hudobnú 
výchovu a pr·vého valného zhromaždenia SSHV v dňoch 10. až. ~2. 4. 1969 v Ostrave. 

z odborných komisií najvýraznejšie výsledky dos_i8;hla kom1~1a pre hudobl_lopeda
gogickú teóriu a výskum - vedúci dr. Zenkl; kom1s1a pre pnpra~u hudobny~h pe
·dagógov - vedúci odb. asist. T. Sedlický; komisia pre modernizáciU vyu~ovama ~u
·dobnej výchovy - vedúca dr. O. Pavlovská; ko~isia . pre dok~me!ltá~l~ a deJinY 
hudobnej výchovy na Slovensku - vedúci odb. asist. T. Sedliéky; kom1S1~ pre hu
dobnú mládež - vedúci prof. J. Podhorný; komisia pre ľ.ŠU - subkomisia akorde-
ónovej hry - vedúca prof .. M. Szo~eová. . . . 

K zvýšeniu odbornosti pnspeli aJ Dni hudobneJ vychovy, ktoré sa konali v Brati· 
stave, Košiciach a žiline a ktoré sa pripravujú v Banskej By~trici, Prešove a Nitr~. .. 

Vo vztahu k zahraničiu a v medzinárodnom kontexte vobec musi SSHV naJma 
v súčasnom obdobi prejaviť viac iniciativy pre svoje medzlnáro4!lé uzn·anie a zara
denie. v záujme toho podal výbor SSHV v roku 1969 prostredmctvof!l ~inist:rstva 
kultúry SSR prihlášku do ISME. Medzinárodný dosah nesporne mala aJ -~c~sť _cesko
slovenskej delegácie na 23. kongrese Jeunesses Musicales, ktorý sa v JUh mmulého 
.roku konal v Budapešti. . . • ~ 

Na edičnom úseku vydával~ SSHV pre svojich čl~n.ov sprav~daJ, mala ucasť ~a 
obsahovej príprave Ročenky CSSHV 68 a pomáhala t 1ez zabezpecovať slovenské pn
spevky do časopisu Hudebnl výchova. 

Z výročných aktívov ZSS sklada terská sekcia 
(marec 1970) 

- S propagáciou tvorby slovenských skladateľov súvisí dôležitá akcia vydania 
gramoantológie s ukážkar_ni z najl~pších diel s !ovens kej hu,d by od r. ~945 dodnes. 
Redakciou antológie je vyborom Zvazu slovenskych skladatelov povereny dr. I. Hru
šovský, ktorý podal stručný obraz o koncepcii, ktorú práye s p_racúva. Diskusia o_?po
ručila dr. Hrušovskému, aby si podľa vlastného uvázema pnzval spolupracovmkov. 
Ďalej sa poukazovalo na potrebu dať antológii podobu, ktorá by vedecky zachytávala 
vývoj hudobného myslenia v slovenske j hudbe v príslušnom období. • 

- Zo samostatných akcii sekcie je dôležité obnoven~e priateľský~h a __ odbo_rnych 
kontaktov so Zväzom gruzínskych skladateľov. Gruzínski kolegovi~. s! vyz1adah ma
teriály slovenských s kladieb, ktoré sa predvedú _ na koncerte v Tbil1~1 .t. r._ Otvor~n~ 
sú otázky kontaktov s kole gami v Rakúsku a Spanie lsku. pre ktore sa u z podmkh 
prvé kroky. 

- Dôležitým momentom aktívu bolo vystúpenie vedúceho hudobného vysielania 
- čs. rozhlasu v Bratislave z. Mikulu, ktorý podrobne informoval o š truktúre vysielania 
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váž~ej .. h'!Jclby · v- čs. rozhlase. 1;1 najmä o nových možnostiach, ktoré poskytuje tzv~ 
Tretí program, S uspokojením prijal' aktiv správu o iniciatíve · vedenia hudobného 
vysielania čs. rozhlasu v Bratislave, ktorý .pravidelne rozosiela rozhlasovým staniciam 
na celom svete bulletiny s prehfadmi o nahrávkach slovenských s kladieb, s ich krát- · 
kou charakteristikou a s profilom autorov. 

Sekcia skladaterov populárnej hudby 

Hlavným úsilím činnosti s ekcie bolo predovšetkým uplatnenie slovenskej tvorby 
na všetkých uplatniteľných úsekoch, ustavičné zvyšovanie jej umeleckej úrovne a 
zaistenie maximálneho spoločenského dos ahu. 

činnost výboru s a zameriava la hlavne na oblasti, ktoré dávali možnost vzniku 
novej s lovenskej t vorby, t . j. rôzne festivaly a súťaže, ako napr. Brat islavská lýra 70, 
televízna súťaž Vyberte si pesničku, Zlatá ruža Detvy a i. O kladnom výsledku tohto 
úsilia svedčí napr. aj tohoročná Bratislavská lýra, na ktorej slovenská tvorba bola 
zastúpená ll skladbami. 

Sekcia vyvíja úsilie umožniť svojim členom osobné kontakty s hudobným životom 
iných národov cestou zahraničných zájazdov. V tejto súvislost i treba spomenúť 
pripravované, resp. už uskutočnené cesty do Maďarska, Rumunska, ZSSR, Talianska, 
Juhoslávie a i. 

Muzikologickä sekcia 

- Ťažisko hlavnej činnosti sekcie spočívalo v prednáškovej činnosti a v uspora
dúvaní seminárov. Na program prednáškového cyklu dostali sa najrôznejšie, neraz 
veľmi úzko špecializované t émy povahy historickej, estetickej, sociologickej a etno
muzikologickej. Prednáškovú činnost doplnilo usporiadanie diskusie k Návrhu novej 
koncepcie hudobnej výchovy na ZDŠ, ktorú vypracoval a na posúdenie sekcie predlo
žil prof. Z. Kantor z Výskumného úst avu peda gogického v Brat islave. Ďalej to bolo 
usporiadanie SmolEinických seminárov pre súčasnú hudbu a seminára Pokroky v mu
zikológii. 

- V oblasti zahraničných stykov bude výbor v budúcnosti uprednostňovať tie 
akcie, kde účasť bude spojená s referátom (kongresy, sympóziá). 

- Výbor sekcie si je vedomý, že stav okolo hudobnej publicistiky je stále ne
uspokojivý a odporúča novému rozšír enému výboru zaoberať sa týmto problémom 
oveľa cieľavedomejšie a systematickejšie. 

Sekcia koncertných umelcov 

- Za jednu zo svojich hlavných úloh pokladá sekcia starostlivosť o mladých ná
dejných koncertných umelcov. Ide o usporiadanie pr ehliadkových koncertov, a le a j 
o všestrannú pomoc, ktorú im môže v r ámci možnosti poskytnúť pre ich umelecký 
rast. 

- Uspor iadala sa v j úli 1969 na Sliači Prehliadka mladých interpretov - víťazov 
celošt átnych súťaži v prednese českej a slovenskej tvorby. Na 5 koncertoch vystúpilo 
12 umelcov zo Slovenska a 6 z čiech. 

- V čase od 26. ll. 69 do 6. 4. 70 k onala sa 5. prehliadka slovenského koncertného 
umenia v Ziline. Na 7 koncertoch vystúpilo 12 sólistov - z nich 6 m ladým umelcom 
sa umožnilo vystúpiť koncertne s orchestrom i samostatným recitálom. 

- Poukázalo sa na značnú stagnáciu v činnosti Supraphonu, ktorú zapríčiňujú 
dodnes nevyriešené otázky okolo osamostatnenia slovenského Supraphonu, nedostatky 
personálneho rázu, nečinnosť edičnej rady atď. S podobnými ťažkosťami zápasí aj 
Slovkoncert. 

189 



190 

Bence Szabolcsl Septuagenarlo 
Red. D. Bartha. Akadémia! kla
dó, Budapest 1969, s. 531. 

v auguste lanského roku 
dožil sa sedemdesiatky jeden 
z najvýraznejších maďarských 
hudobných vedcov Bence Sza
bolcsi. Profil jeho činnosti je 
obdivuhodne široký - od kri-

Konigs, K. G. ľellerer. G. 
Knepler, B. Rajeczky, A. L. 
Ringer, W. Suppan, E. Schenk, 
W. Salmen, W. Weismann), 3 
štúdie teoretické (W. Graf, P. 
Szoke-W. W. H. Gunn-M. Filip, 
E. Werner), l estetická štúdia 
(H. Federhofer) a 5 etnomu
zikologických štúdií. 

tik a edičnej práce k ot ázkam 
hudobnohistorickým, estetic
kým a etnomuzikologickým. 
V zborníku na počesť jeho vý
ročia iba počet jeho prác s 
reedíciami a prekladmi zaberá 
18 strán vysádzaných petitom. 
Podstatná časť z nich je ve
novaná prameňom hudby sta
rého Uhorsk_a, pričom význam-
né postavenie tu má hudba zo 
Slovenska. Ak by sme aj mali 
na niektoré jeho spracovania 
odlišné názory, musíme pri
znať. že často to bol práve 
Szabolcsi, čo objavoval témy 
pre slovenských hudobných 
his torikov (napr. A Magyar 
zene évszázadai). Jeho práce 
sú založené na virtuóznej zna
losti prameňov a sú veľkým 
prínosom pre štúdium sloven
skej hudobnej histórie. Je na 
škodu, že sa na Slovensku ne
našlo viac autorov, ktorí by mu 
pri tejto príležitosti životného 
jubilea vzdali hold v s lávnost
nom zborníku. 

Rozsah príspevkov v zbor
niku Bence Szabolcsi Septu
agenario presahuje možnosti 
jedného r ecenzenta, hlavne čo 
do rozsahu rôznorodých ná
metov: je tu 5 štúdii venova 
ných životu a dielu B. Bartó
ka (J. Karpáti, Gy. Króo, E. 
Lendvai, I. Olsvai, L. Somfia). 
ďalej 12 štúdií venovaných mo
nografickým problémom iných 
skladateľov (o Erklovi - F. · 
Bónos a I. Lakatos; o Lisztovi 
- z. Gárdonyi, A. van der 
Linden, A. N. Waters; o Ba
chovi - K. Geiringer, J. A. 
Westrup; o Dvoi'ákovi G. 
Abraham; o Haydnovi D. 
Bartha; o Schubertovi J. 
Chailley; o Brahmsovi P. 
Mies a o Beethovenovl J . 
Ujfalussy), 12 historických 
tém (H. Besseler, K. Csomasz
Tóth, Z. Falvy, R. Federhofer-

Jednou z najpozoruhodnej
ších je štúdia E. Wernera o 
symetrii v západnej hudbe. K 
problému formy a organizácie 
tónového materiálu v hudob
nej skladbe uvádza analogické 
priklady zo spoločenských a 
prírodných oblastí. Myšlienko
vý proces napovedajú názvy 
kapitol: (I) Pravá a . faloš~á 
symetria, (II) Symetrta v h
neárnych štruktúrach, (III) 
Melódia, pulz a symetria, (IV) 
Symetria a polyfónia. Ďalšou 
zo série troch teoretických 
štúdií je práca W. Grafa. Ro
zoberá próblémy farby a zvuku 
a uvádza v spojitosti s tým 
problémy základného tónu. 
ktorý je prvkom tohto kom~ 
plexu. Spomína pritom veľmi 
zaujímavé pr! kl ~ dy výskumu 
týchto vzťahov. Mnohé poznat
ky sú veľmi inšpirujúce pre 
prácu teoretikov a mohli by 
nájsť väčšie využitie v kom
pozičnej praxi ako vedomé 
aplikovanie akustických po
znatkov. Za nový prvok pri
stupu k vedeckej práci pokla
dáme štúdiu o problémoch 
spevu vtákov. Napísali ju au
tori P. Szoke z Maďarska. W. 
W. H. Gunn z Kanady a M. 
ľilip z československa. Zdá sa, 
že takýto kolektívny prístup 
k práci, kde každý reprezen
tuje špecifické met ódy vlast
nej špecializácie, prispieva k 
obohateniu registra výskumu 
základných hudo~novedných 
tém a súdiac podľa tohto prí
spevku zvyšuje i úroveň spra-
covania v pozoruhodnej kom
plexnosti. 
Päť štúdií maďarských etno

muzikológov spracúva témy: 
!<optickú (Borsai-Tóth), sed
mohradskú (Martin), voitackú 
(Vikár), Vargyas v štúdii Ma
ďarský folklór a východná 
Európa spracúva aj materiály 
zo Slovenska a Maróthy sl 
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kladie otázky o životnosti ru
dovej plesne. Tento obraz je 
dosť typický pre súčasný vý
skum v Maďarsku: obrovský 
záujem o problémy orientu a 
okolitých štátov s maďarským 
etnikom. Výsledkom toho je 
suverénne narábanie s fakta
mi zo Slovenska. Nedá sa vždy 
súhlasiť s ich výkladom, naj
mä ak sa nedodržiava základný 
princíp citácie faktov a pri
znávanie regionálnej prísluš
nosti a pod., avšak treba pri
znať, že v zásade podobné vý
skumy umožňujú oveľa lepšie 
spoznať vlastné problémy a 
vývojové procesy a mohlo by 
to byt poučením aj pre slo
ven~kých etnomuzikológov. 

V Maďarsku je už stará tra
dfcia vydávania takýchto prí
ležitostných zborníkov. Naj
známejšie boli venované pa
miatke Bartóka a Kodálya. Pre 
čitateľa je to výborná prileži
tosť pre porovnávanie domá
cich snažení so svetovou mu
zikológiou. Tieto konfrontácie 
sú podnetné aj v zborníku na 
počesť B. Szazolcsiho. -ik-

Le théatre Moderne II. De
puis la deuxieme guerre mon
diale, Edition du Centre Na
tional de la Rechercbe Scien
tifique, Paris 1967, strán 344. 

Prvý diel M o d e r n é h o 
d i v a d l a, ktorý vyšiel roku 
1958 (reedícia z r. 1965), za
hŕňal štúdie popredných sve
tových teoretikov a vedcov o 
dramatickej literatúre a o di
vadelnom umení od začiatku 

storočia po druhú svetovú 
vojnu. Druhý diel vyšiel po 
dlhšom časovom odstupe až 
roku 1967 a prináša úvahy a 
rozbory, ktoré sa týkajú tém 
a problémov príznačných pre 
divadelné dianie v obdobi po 
druhej svetovej vojne, v ob
dobi, ktoré vojna hlboko po
značila aj v tejto oblasti. Tak 

ako prvá časť diela, ani tento 
zborník si neurčil za cief vy
čerpávajúcim spôsobom ob
siahnut všetky vrcholné zjavy 
a udalosti moderného divadla 
v povojnovom obdobi, ale chce 
z medzinárodných aspektov 
osvetliť určité tendencie alebo 
špecifické t émy. Zároveň je 
príspevkom k pripravovanému 
dlhodobému výskumu jedného 
z najzávažnejších problémov 
súčasného divadla. Výsledky 
tohto výskumu majú výjsť pod 
titulom Vzťah dramatického 
textu a réžie v dnešnom di
vadle. 

Objemná, bohato ilustrovaná 
a dokonale upravená kniha 
prináša rozbory diel najvý
znamnejších svetových drama
tikov z jednotlivých špeciál
nych hľadísk. (Z viacerých 
Guy Borréli: Becket a pocit 
odcudzenosti, Bernard Dort : 
Genet, čiže zápas s divadlom, 
Nikolaj Akimov: Jevgenij švarc, 
Karel Kraus: Koniec maškár 
od Jozefa Topoľa, Jacques Ro
biches: Este tika zmätku u 
Claudela, Guy Michaud: Iones
co, od výsme~hu k anti-svetu, 
Philippe Ivernel: Friedrich 
Dtirrenmatt, čiže oštary s čier
nou komédiou, Michel Gresset: 
Orfeus v trópoch, čiže téma 
vo Williamsove j najnovšej dra
matike.) 

Druhú skupinu tvoria štúdie 
súhrnnejšieho rázu zaoberajú
ce sa jednotlivými národnými 
dramatickými literatúrami. (Na
príklad Jean-Claude Marrey: 
Súčasní francúzski dramatici 
zoči-voči histórii, Charles Au
brun: Angažované španielske 
divadlo, Pierre Dommergues: 
Nové americké divadlo medzi 
dvoma šialenstvami, Richard 
Pini: Bilancia americkej hu
dobnej komédie, Camille De
mange: Nemecké divadlo a 
druhá svetová vojna, Nina 
Gurfinkel: Cesty sovietskeho 
divadla, Jacques Scherer: Di
vadlo vo francúzsky hovoriacej 
čiernej Afrike.) 

Sú to zväčša materiály z 
dvoch medzinárodných stret
nuti, ktoré usporiadala Skupi
na divadelnovedného a muzi-
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kologického výskumu pri Ná
rodnom ústredi pre vedecký 
výskum v Parfži v roku 1966 
v Pont-ä Mousson a v Royau
monte. 

Zbornlk je nielen cenným 
príspevkom k rozvoju medzi
národnej spolupráce v oblasti 
divadelnej a hudobnej vedy, 
_ale aj podnetnou pomôckou, 
ktorá osvetľuje z najprlznač
nejšlch stránok vývinové ten
dencie súčasného divadla. 

Katarína Belnayov6 

Zdenko Nováček 
Sprievodca hudbou XX. storočia 
Obzor - Bratislava, 1969 
Malá moderná encyklopédia 

Hudba dvadsiateho storočia 
je dnes mnohovrstvový a vcel
ku temer neprehľadný kaleido
skop rôznych smerov a kom
pozičných metód. Preto je veľ
kým kladom každý pokus a 
snaha o jej prehľadnosť a o
rientáciu v nej. Okrem mno
hých zahraničných publikácii 
máme konečne i slovenskú 
prácu vydanú v Malej moder
nej encyklopédii. Je ňou Sprie
vodca hudbou XX. storočia od 
Zdenka Nováčka. 

Autor zoradil svoje krátke 
biografické spracovanie jed
notlivých skladateľov a rozbor 
diel zrejme pre väčšiu pre
hľadnosť v abecednom poriad
ku, čím však kniha stráca na 

ucelenl jednotlivých škôl a 
kompozičných systémov. Zaujl
mavý je prlstup autora k vý
beru skladieb a tiež k zara
deniu niektorých skladaterov. 
Pri výbere, zdá sa, postupoval 
dosť nekriticky. Prekvapi nás 
iba jedno dielo uvedené v sú
vislosti s D. Kabalevským, kým 
niektorf skladatelia, temer ne
známi, figurujú tu s rovnakým 
alebo i hojnejšim počtom diel. 
Tiež škoda, že v prehrade nie 
je ani jedno meno a dielo 
s lovenského či českého skla
dateľa, z ktorých nejeden má 
čo povedať vo vývoji hudby 
XX. storočia. Aj nové hudobné 
myslenie a nová koncepcia 
estetiky F. Busoniho by si 
zasluhovali pozornosť na strán
kach tejto publikácie. Hoci sa 
v úvode knihy spomfna hudba 
experimentálna, je zarážajúce, 
že v nej chýba otec Novej hud
by J . Cage a m ená, ako Xe
nakis, Ramat!, Kagel, Berio či 
Bussoti. Ani z oblasti elektro
nickej hudby tu nefiguruje 
žiaden skladateľ. Slovnfček dô
ležitých mien, názvov a hu
dobných termínov postráda 
mnoho podstatných mien a vy
svetleni niektorých názvov, čo, 
pravda, vyplýva zo spomenu
tých nedostatkov. 

I keď existencia slovenského 
Sprievodcu hudbou XX. storo
čia je nepochybne dôležitou 
hudobnou literatúrou, posky
tuje, žiaľ, iba akoby pohľad 
z jedného okna, teda pohľad 
neúplný. (vlk) 
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INFORMÁCIE 

Poľský skladateľ Tadeusz Baird píše na 
objednávku skladby pre Rotterdamských 
filharmonikov a Clevelandský orchester. 
Aribert Reiman pracuje na svojej druhej 
opere Melusína. - Michael Tippett do
končil prácu na diele Son~s fo r Dov pre 
tenor a orchester. Skladbu si objednala 
cardiffská univerzita. 

*** 
V Budapešti uvedú v decembri t. r. operu 
Gyórgya Rankisa napísanú podl'a rovno
mennej predlohy Imra Madacha Tragédia 
človeka. 

*** 
Na tohoročnom aldeburghskom festivale 
bude prvý raz predvedená skladba Priaul
xa Rainiera The Bee Oracles pre tenor 
a komorný ansámbl. Sólistom bude Peter 
Pe ars. 

*** 
Novým generá lnym riaditel'om a šéfom 
dtisse ldorfského symfonického orchestra 
počínajúc augustom 1971 sa stal dirigent 
Henryk Czyz. 

*** 
Musiksammlung der č5sterreichischen 
Nationalbibliothek pod vedením dr. F. 
Grasbergera usporiadala popri beethove
novskej jubilejnej výstave spolu s Vie
denskou komornou operou výstavu o Vác
lavovi MUllerovi. Dôvodom bolo znovu
uvedenie singspielu Kašpar fagotista a le
čarovná citara v rámci Wiener Festwo
chen 1970. 

*** 
Západonemecký flautista Peter Martin 
prejavil záujem o Sonátu pre f lautu sólo 
od Ivana Paríka. Obrátil sa najprv na 
medzinárodné stredisko súčasnej hudby 

INFORMACIE 

v ho landskom Bilthoven Gaudeamus Foun
dation, odkial' potom cez Prahu sa dostala 
jeho požiadavka do bratislavského Hu
dobného informačného strediska. 

*** 
Posledné dielo Jána Cikkera Hommage 
ä Bee thoven, ktoré malo premiéru na to
horočnej Pražskej jari v podaní Sloven
!;kej filharmónie, uviedol v auguste t. r. 
S9veronemecký rozhlasový orchester v 
Hannoveri a v septembri v Basileji diri
gent Aeschbacher, ktorý dirigoval Cikke
rovu operu Hra o láske a smrti v Det
molde. Túto operu uvedú v budúcom roku 
aj ďalšie operné scény, a to v Berne a 
v Ženeve. 

*** 
Súbor Hudba dneška odišiel koncom júla 
t . r . na festival v Recklin9hausen (NSR), 
kde okrem iného odzneli v rámci kon
certu z mg pásov skladby L. Kupkoviča 
?reparované texty 1- 3, Etuda a Morceau 
de Genre a elektronické dielo J. Malovca 
Tmel. 

*** 
Štátna filharmónia Košice sa zúčastnila 
6. medzinárodného hudobného festivalu 
Dovolenka na slnečnom probreži v Bur
gase. Na programe mala predohru Leo
nora č. 3 a Koncert pre husle a orchester 
od L. v. Beethovena a 7. symfóniu D. 
šostakoviča. Orchester dirigoval Bystrík 
Režucha, sólistom bol Peter Michalica. 
Koncert mal srdečný ohlas u obecenstva 
aj usporiadatel'ov. 

*** 
Yehudi Menuhin dostal cenu Jawarharlal 
Nehrua za dorozumenie medzi národmi 
na rok 1970 .,ako jeden z najväčších hu
dobných odborníkov a praktikov". 
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SÚŤAŽ 

na klavírne hudobné dielo, ktoré sa uvedie 

na Piešťanskom festivale l 971 

Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch vypisuje súťaž na 
hudobné klavírne dielo, ktoré sa uvedie v rámci Piešťanského festiva
lu 1971. 

Víťazné dielo obdrží CENU MESTA PIEŠŤAN, ktorá pozostáva z diplo
mu a peňažnej odmeny vo výške Kčs 15 000,-. 

Diela do súťaže treba zaslať na Sekretariát Piešťanského festivalu, 
Piešťany, Poštová č. l do 30. apríla 1971. 

Vypisovateľ súťaže si vyhradzuje podmienku klavírneho diela, ktoré 
bude uvedené v rámci recitálu na Piešťanskom festivale 1971. Diela 
zaslané do súťaže nesmú byť verejne predvedené, ani zaznamenané 
na magnetofónových pásoch v rozhlase, televízii, gramofónovom podniku, 
vo filme, ani v tlači notového záznamu. Mestský národný výbor v Pieš
ťanoch si vyhradzuje právo ponechať rukopis diela, ktoré obdrží Cenu 
mesta Piešťan. 

štatút vypísania súťaže za hudobné dielo o Cenu mesta Piešťan zá
ujemcom zašle na požiadanie Sekretariát Piešťanského festivalu, Pieš
ťany, Poštová l. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Zväzu slovenských skladatefov 

Číslo 5-6n 970, ročn fk XIV. Cena Kčs 6,-

SIDVENSKA IBA 
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s redakčnou radou 
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J. HATRÍK, I. HRUŠOVSKÝ, M. JURIK, 
J. KRESÁNEK, L. LENG, E. PENSDOR
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VIERA ZÁTHURECKÁ 

v č í s l e 

sa zaoberá J. Vysloužil vzťahom L. Ja
náčka k ľudovej piesni, J . Albrecht sa 
usiluje o celostný pohľad na prvky 
š truktúry v umeleckých dielach, M. 
Potemrová oboznamuje s problémami 
dramaturgie košickej Štátnej filharmó
nie a I. Vajda analyzuje najnovší skla
dobný cyklus národného umelca E. Su
choňa. 

v budúcom dvojčí s le 

Diskus ia o výchove hudobných vedcov 
na Slovensku za účasti prof. O. Fe 
re nczyho, prof. J. Kresánka, R. Berge
ra, doc. M. Filipa a doc. I. Hrušov
s kého. 
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JIRI VYSLO U ŽIL 

Leoš Janáček 
a ľudová pieseň 

Néi tému Leoš Janáček a ľudová pieseň sa možno pozerať z niekoľkých 
strán: 

l. Svojím rozsahom neveľké, no svojimi konečnými výsledkami predsa 
len neobyčajne podnetné zberateľské Janáčkovo dielo otvorilo po základ
nej zbierke Františka Sušila Moravské národní písne novú, t eoreticky 
fundovanú fázu piesňového zberateľstva na Morave a v Sliezsku, ktorá 
vyvrcholila v činnosti Janáčkových žiakov a spolupr acovníkov (Hynek 
Bím, Františka Kyselkavá, sčasti Martin Zeman). 

2. Teoreticky moderne orientovaný a produktívny L. Janáček, ako 
prvý český hudobník vôbec, prenikavo analyticky osvetlil svojrázne črty 
hudobnej stránky ľudovej piesne na Mor ave a v Sliezsku v početných 
kritických črtách a štúdiách, a tak položil základy teórií ľudovej piesne 
v českých zemiach (súčasne s pražským univ. profesorom Otakarom 
Hostinským, ktorý pri štúdiu ľudovej piesne v čechách uplatnil histo
rickoporovnávaciu metódu). 

3. Leoš Janáček objavil v ľudovej piesni dynamické umelecké kvality 
tým, že vo svojom rozsiahlom skladobnom diele najrozmanitejším spô
sobom spracoval charakteristické prvky ľudovej piesne, počínajúc jed
noduchými úpravami a "ohlasovou" tvorbou (skladby na ľudovú tému 
slovesnú alebo hudobnú) a končiac osobitým prehodnotením nápevko
vých a tonálne harmonických postupov. V umeleckom spracovaní ľudo
vej piesne mal síce Leoš Janáček svojich predchodcov na Morave a 
v Sliezsku, no najvlastnejšie jadro Janáčkovho diela, vrátane úprav 
ľudových piesní a zrelých "ohlasových" zborov, sa v prístupe a v spôsobe 
exploatácie ľudovej piesne líši od "ohlasových" zborov Pavla Križkov
ského, najvýznačnejšieho hudobného predstaviteľa českého obrodenia 
na Morave a v Sliezsku. 

Leoš Janáček, ktorý sa narodil uprostred 19. storočia, celým svojím 
poňatím folklóru patrí skôr 20. storočiu. Svojím odborným zberateľ
stvom, svojím hľadajúcim umeleckým a teoretickým záujmom je du
chovne spriaznený skôr s B. Bartokom než s romantikmi F. Lisztom 
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a koniec-koncov _aj A. Dvofákom, pre ktorých bola ľudová pieseň jed
noducho umeleckým materiálom, látkou, ktorú prispôsobili svojmu ume
leckému naturelu, resp. hudobnému slohu svojej doby, bez toho, že by 
sa pritom nejako osobitne usilovali o poznanie umeleckej špecifičnosti 
ľudovej piesňovej tvorby a odtiaľ aj o jej cieľavedomé využitie na štý
Jl)vé premeny svojich diel. Preto napr. možno tému Antonín Dvofák 
a ľudová pieseň interpretovať len esteticky, to znamená bez ohľadu na 
to, akú etnografickú kvalitu predstavovali ľudové inšpiračné zdroje jeho 
tvorby a ako ich umelecky prehodnotil (umeleckú jedinečnosť Dvofáko
vých Dumiek nemôžeme popierať, pravda, s ukrajinskými "dumami" 
majú sotva čo spoločné). Preto nemôžeme obdobne ponímať ten istý 
problém u L. Janáčka, ktorému umelecká tvorba bola spätá s objavnou 
teoretickou, v našom prípade predovšetkým folkloristickou činnosťou. 
Korene Janáčkovej rudimentálnej hudobnosti majú síce podobne ako 
·u A. Dvofáka svoj rodove regionálny pôvod, no navyše je v nich zahrnuté 
aj Janáčkove poznanie hudobnej podstaty ľudovej piesne, ktoré je, 
pravda, aj v jeho diele motivované umeleckými záujmami a názormi 
(genéza a sloh Janáčkových skladieb boli podmienené jeho folkloristic
kým štúdiom a poznaním; spomeňme Janáčkov vlastný výrok o jednom 
z hlavných centier ľudovej hudby na Morave- slováckej Velkej: "zde asi 
chytly kofeny Její pastorkyne"). 

Napokon nemožno tvrdiť, že by sa v hlavnej folklórnej piesňovej 
moravskej pamiatke z 19. storočia, v zbierke F. Sušila, ktorá bola prvým 
východiskovým Janáčkovým odrazišťom v jeho ceste za ľudovou piesňou 
(popri autopsii z detských čias), nepremietal aspoň nepriamo dobový 
umelecký názor. čo ako kladne mohla moderná hudobná folkloristika 
posúdiť cenu Sušilovho diela pre vedecké štúdium ľudovej piesne, predsa 
len v pojatí tóniny, hudobného metra a rytmu a nepriamo aj harmónie 
v jeho moravských národných piesňach (11835, 21840, 31860) cítiť duch 
klasickej teórie umenia, tak, ako ju pestovali prví predstavitelia českého 
obrodeneckého básnictva a hudby. Tóninu "moravských národných pies
ní" chápe F. Sušil výslovne ako dur-mol (i keď starostlivo zaznamenáva 
charakteristické tóny tzv. cirkevných modov), v metrorytmickom členení 
nápevov jeho zbierky je viditeľná snaha v notácii nápevov v jednodu
chých taktoch (hoci nevyhýba zloženým taktom a niekedy rôzne druhy 
takto aj strieda, a hoci vymeriava v niektorých typoch piesní rytmickú 
výplň taktu podľa časovej miery jednotlivých tónov). K poňatiu har
mónie v ľudovej piesni neprináša F. Sušil síce autentické doklady, ale 
v 91 jednoduchých klavírnych harmonizáciách svojej zbierky z r. 1835 
naznačuje, že hudobne stojí na báze klasického, resp. neskoro barokového 
hudobného slohu. Tieto slohové východiská tiež určujú pojatie ľudovej 
piesne tých hudobníkov, ktorí idú v šľapajách Sušilových názorov, ako 
upravovatelia Norbert Javurek, Ludvík Kuba a skladateľ Pavel Kfíž
kovský. 

Tento tvorca českej "ohlasovej" zborovej skladby povznáša poklesnutý 
. klasický sloh "liedertaflového zborového spevu" na novú umeleckú výšku 

tým, že ho napíňa duchom ľudovej hudby. Napriek tomuto sviežemu 
obsahu (v zboroch moravského obrodeneckého majstra sú okrem ľudo
vých textov použité aj autentické nápevové motívy ľudovej piesne) sa 
však nevymaňuje z okovov klasického hudobného slohu. Ako predlohy 
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pre svoje mužské zbory si vyberá piesne s klasicistick~~i d~r-molov1mi 
nápevmi (Žaloba, Utonulá a i.)', alebo - ak siahne v~rumocne po pies
ňach s menej obvyklými tonálne melo?.ickými o~a~mi - v~hne ~~ r~d
šej použitiu typického "moravského harmoruckeho spoJa _z~tze~eho 
siedmeho stupňa s tonikou (Odvedeného prosba), resp: tonmo_yemu 
vybočeniu (modulácii) do tóniny zníženého siedmeho stup~a (Z?toc se), 
ktorý L. Janáček neskôr svojou harmonizáciou naopak zdo~azm <Y~.Ko
ryčanskom trojáku z Náŕodných tancov na Morave, ~<:toremu sluzi za 

dklad tá istá ľudová pieseň zo Sušilovej tretej zbterky ako zboru 
~~ Kfížkovského). Metrorytmicky a tekto~icky s~ Kvfížkovs~<:éh~ zbory 
poplatné spolu s ich melodickou a harm~ruckou. na plnou ~lasickym hu
dobným formám a periodicky pravidelne cle.nen_eJ hudob~eJ vete._ 

L. Janáček začínal umelecky v duchovneJ khme, kt_?r~ b_ola est~ pre: 
sýtená Sušilovými obrodeneckými ideami, a jeho rany zauJem ov lud_o':';l 
pieseň nepochybne podnietil vzor P. Kfížkovského. ~!~t sa p~eto co divtt: 
že svoje "ohlasové" zbory píše v duch~ zborov P. ~r1z~ovskeho. ~a slova 
ľudovej moravskej a slovenskej poézte kompo~UJe s;ce vlastn_u_ hu~bu 
(ľudové nápevy vôbec necituje), ale slohove. 1 v ty:hto !_an~ckovych 
kladbách badať základy ktoré zdedil od svoJho prveho ucttela hudby 
~porovnaj Janáčkovo orání a Ohlas národních písní~. Nieked~ u!lrostred 
osemdesiatych rokov však Janáček pozná':a mo~ernu rom~ntteku hudbu~ 
okrem iného Wagnerovho Tristana, ktora svoJOU v~stupn~vano~ chro 
matikou, voľným neperiodickým členením hud.?bneJ vety 1_ novym po-: 
ňatím vzťahu slova a hudby odkrýva hudobneJ tvorbe nove obzory: AJ 
keď Leoš Janáček nepodľahne natoľko oslnivému_ Wagnerovm~. ZJavu . 
ako napr. jeho pražský súčasník Zdenek Fibich, vo be~ se nebram zvo
dom, ktoré prináša moderný romantizmus. Naopak, a~ o~ podob~e ak~ 

tom čase Claude Debussy vo Francúzsku a o desatrocia neskor c_ela 
~lejáda mladších hudobných tvorcov (1. Stravinskij n~ pôde ur;teleckeh~ 
Paríža, B. Barták v Uhorsku a ďalší) úporne hľadá svOJU vlastnu odpoved 
na dobovú umeleckú dilemu. _ . _ _ _ . 

Pokúša sa túto odpoveď nájsť novými umeleckymt dtel~mi, z~elymi 
ohlasovými" vokálnymi skladbami (nové zbory na slová ludoveJ mo

~:avskej poézie zo Sušilovej zbierky Výhružka, O láska, Ach, voj.na, vojna, 
žárlivec a i. mnohé úpravy ľudových piesní), inštrumentá~~ymt (orc~es
trálne Lašské tance) i scénickými (nepodarená ope~~ Poctat~k romanu, 
folkloristický balet so spevmi Rákos Rákóczy~, ale s~cas~e skun_:a ~eore
ticky aj esteticky možnosti svojho umelec~~ho pocmama ~ vyvoJa. P~ 
mnohých objavných statiach z hudobnej teorie, kde _ sa hl~~~ k m~derne~ 
škole českého hudobného teoretika F. Z. Skuherskeho, ptse svoJe prve 
folkloristické črty a state (od r. 1886), v ktorých sa zdôve~uje s vlast
nými poznatkami zo štúdia ľudovej pi~sne ?a Mora~e a v Shez_sku a sla: 
vanskej ľudovej_ hud~y vôbe~. Ne.zapn~ pnto~ ~VOJ_u J?Oder~u hudobn~ 
a teoretickú onentácm a obJaVUJe v ludoveJ ptesru mektory~h moray _ 
ských a sliezskych folklórnych lokalít dynamické prvk}, ~tqre pred?:>le 
generácie nepoznali alebo aspoň nedocenili a ktoré --:. c~ J~ ro~hoduJu.~e 
- obsahujú svojrázne a vývojaschopné_ prvky. Cen!_ly ~1esnovy material 
Sušilovej zbierky a prvých dvoch zbierok Bartosov~ch (1882, 188~) 
Janáčkovi v teoretickom štúdiu výdatne pomáha, no coskoro pozná, ze 
na vysvetlenie mnohých teoretických otázok tieto zbierky-svojou torzo-
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vitosťou nepostačujú. Toto ho privádza k vlastnej zberateľskej práci 
(od r. 1885) a neskôr k plánovite riadenej organizácii piesňového zbe
rateľstva na Morave a v Sliezsku (prakticky už v súvislosti s prípravami 
na vydanie zbierky Národní písne moravské 1901, spolu s Františkom 
Bartošom), v ktorej uplatňuje moderné zápisové metódy. (Janáčkov 
vynikajúci žiak Hynek Bím realizuje neskôr mnoho zberateľských pro
jektov svojho učiteľa za pomoci fonografu a zvláštného prístroja, na 
}(torom premeriava zložité metrorytmické členenie nápevov - .,ťahavé" 
piesne). 
Janáčkova zberateľská činnosť sama ukáže, na aké teoretické otázky 

sa zameria v štúdiu ľudovej piesne. Na najlepšie zápisy Sušilových a 
prvých dvoch Bartošových zbierok sa môže celkom spoľahnúť pri skú
maní melodickej stránky ľudovej piesne. V základnej stati Obraty me
lodické v lidové písní dospieva k názoru, že piesňový materiál na Morave 
a v Sliezsku je melodicky iného rodu než v čechách, že sa vyznačuje 
s~lonom k chromatickému obmeňovaniu diatonických tónových radov 
.(1de, pravda, o chromatiku svojho druhu, ktorá nemá nič spoločného 
s chromatikou Tristana, ale skôr s alteráciami modálneho pôvodu, čo 
Janáček nepriamo musel priznať) . Pri interpretáciách tonálnej a harmo
nickej stránky špecifickej hudobnej metriky a rytmiky ľudovej piesne 
na Morave a v Sliezsku príde však s kritikou týchto zbierok, lebo tak 
F. Sušil, ako aj F. Bartoš a jeho spolupracovníci tieto zložky ľudovej 
hudby buď celkom obišli (harmónia), alebo ich notačne nedostatočne 
vyjadrili (metrum, rytmus a sčasti i tónina). 
Jan?č~ove state, kto~é s~ sústr.eď'!jú na objasnenie problému tonality. 

harmome a metrorytm1ky ludoveJ plesne na Morave a v Sliezsku (Hudba 
pravdy, <?sno':y hudební lidových tancu na Morave, Brezovská píseň, 
~ _hudebm. str~?ce národ?ích písní moravských a jiných) sa preto mate
ľl.alo_ye ~pleraJU o v~astne zbery, ktoré jednak vyplňujú faktické medzery 
pu:_snoveho zberatelstva na Morave a v Sliezsku (po M. Zemanovi L. Ja
ná:e~. ako pr':ý vôbec z~pisu~e ľudovú harmonickú hudbu) a ďalej, ktoré 
naJma presnym vymenavamm hudobného metra a rytmu .,ťahavých" 
piesní a. j_eho .q:afickým _ vy~načením v zložených a jednoduchých tak
~och n~Jroz?eJSlc~ hod~o~ este len odkrýva zvláštnosti metrorytmickej 
struktury mektorych p1esnových typov. Spolu s piesňami zapisuje L. Ja
n~ček aj charakteristiku ľudovú .,mluvu", okrem iného tiež preto, aby 
z1skal dokumentárny materiál pre svoju .,nápevkovú teóriu", ktorou 
v~sv~tľuje zvláštno~ti hudobn_ej metriky a rytmiky nápevov .,ťahavých" 
p1esm (v podstate 1de o prehlbený psychologický výklad vnútorne dife
rencovaných štruktúrnych javov nápevu ľudovej piesne) . Tóninu a mo
duláciu tónin ľudovej piesne určuje zásadne tak, že okrem vzájomného 
pomeru tónov v nápeve prihliada k autentickému harmonickému sprie
vodu. 

Zašli by sme príliš ďaleko, keby sme chceli do detailov sledovať teore
tické výsledky Janáčkových folkloristických skúmaní. V mnohých otáz
kach odkrývajú len kus pravdy o ľudovej piesni (Janáč kova .,nápev ková 
teória:· sa . z:apr. ~ýka len niektorých fo~lórnych piesňových typov), 
nemozno t1ez dost dobre akceptovať Janackove tvrdohlavé popieranie 
výskytu modov v ľudovej piesni na Morave a v Sliezsku, aj keď na dru
hej strane je zrejmé, že preniknutie harmonického živlu do tamojšej 
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ľudovej hudobnej praxe rozrušilo základy preharmonickej tonality. Nech 
už sú z vedeckého hľadiska Janáčkove interpretácie čo aké subjektívne 
a neúplné, celá jeho rozsiahla folkloristická činnosť ukazuje, že v ľudo
vej piesni objavil umelecky svojrázne spôsoby melodického, tonálneho 
a metrorytmického myslenia, ktoré v zásade negovali .,hranatú" klasickú 
diatoniku, .,tvrdé, nehybné vzorce" pravidelných periód klasických hu
dobných foriem a výlučný .,inštrumentálny" ráz všetkej hudby. To, čo 
mnohé generácie skladateľov (R. Strauss, F. Schreker, mladý A. Schän
berg, A. Skriabin) našli v .,tristanovskej" hudbe, to v inej podobe a iným 
spôsobom objavil L. Janáček v skladobnej poetike ľudovej piesne. Ak 
teda Leoš Janáček kdesi na prelome 80. a 90. rokov 19. storóčia prichá
dza s názorom, že slovanská pieseň (teda aj .,moravské národné piesne") 
podobným spôsobom opanuje hudobnú skladbu budúcnosti ako kedysi 
vývoj hudby západný rímsky chorál, potom v tom nemôžeme hľadať len 
prejav romantického blúznenia, ale aj vážny umelecký program, podlo
žený kritickým poznaním a overený reálnymi teoretickými úvahami 
a poznatkami. 

Leoš Janáček mal dostatok tvorivých síl na to, aby časť tohto obrov
:;,kého umeleckého programu jedinečne realizoval aj vo svojom skladob
nom diele. Miera a estetická kvalita tejto umeleckej realizácie je, pri
rodzene, v rôznych etapách jeho umeleckého vývoja rôzna, no súhrnne 
Janáčkové skladobné dielo obsahuje také pevné väzby s ľudovou piesňou, 
aké sa vyskytujú u máloktorého moderného skladateľa (paralely s B. 
Bartókom, I. Stravinským, K. Szymanowským, G. Enescom, ale aj 
s V. Novákom, B. Martinu a súčasnou kompozičnou slovenskou generá
ciou by ukázali, nakoľko príbuzný spoločný hudobný fenomén ľudovej 
hudby vytvoril v diele týchto predstaviteľov .,národných škôl" 20. sto
ročia i patričnú technicko-výrazovú bázu zvláštneho slohového prúdu 
európskej modernej hudby) . Sú zjavnejšie, teoreticky postihnuteľnejšie 
v skladbách, v ktorých L. Janáček siaha priamo po ľudovom materiáli. 
Ale sú zjavné aj v iných Janáčkových dielach, lebo Janáček na rozdiel 
od Stravinského neopustil úplne skladobnú bázu piesňového folklóru 
(alebo aspoň niektoré jeho črty) ani vtedy, keď sa námetove vzdialil 
od folklórnych inšpiračných zdrojov. 

Kategória ľudovosti Janáčkovho diela, slohu jeho hudby sú kvalitatív
ne a kvantitatívne síce neraz odlišné, no zase nie také odlišné, že by 
nemali niektoré spoločné spájacie prvky. Isté, prevažne kvantitatívne 
odlišnosti vo využití folklórnych prvkov nájdeme v Janáčkovom diele 
vtedy, keď vezmeme do úvahy len priame väzby jeho skladieb s folklór
nou tematikou hudobnou alebo slovesnou. Vtedy objavíme, že napríklad 
opera Z mŕtveho domu je menej ,.folklórna" ako opera Jej pastorkyňa. 
No aj vo .,folklórnych" Janáčkových dielach škála ich väzieb s ľudovou 
piesňou je dosť pestrá. V mnohých dielach používa L. Janáček auten
tický hudobný a slovesný folklórny materiál (najmä úpravu ľudových 
piesní, Lašské tance a obe rané scénické práce Rákos Rákóczy, Počiatok 
románu). V inej skupine skladieb zhudobnil ľudové texty (,.ohlasové" 
zbory) alebo texty písané v ľudových moravských či iných slovanských 
dialektoch (Jej pastorkyňa, Príhody líšky Bystroušky, Zápisník zmiznu
tého, Riekanky, Glagolská omša). Mnohé diela však píše na námety, 
ktorých regionálne folklórny kolorit je obsiahnutý len a len v Janáčkovej 
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hudbe (tento typ možno dobre sledovať v programových číslach klavír
neho cyklu Po zarastenom chodníčku, nie však už v jeho druhom rade). 
Suma autenticky folklórnych motívov slovesných a hudobných je značná 
a význačne ovplyvňuje profil Janáčkovej tvorby. Niekedy v čase medzi 
zrelými "ohlasovýŕni" zbormi v polovici osemdesiat~ch rokov .a ~perou 
Jej pastorkyňa bolo týchto autentických folklórnych prvkov toľko, že 
tvorili výraznú ústrednú zložku celého · jeho vtedajšieh.o diela (z dvad
saťročia 18_85 až 1905 sú z význačnejších Janáčkových diel "nefolklórne" 
len opera Sárka, kantáta Amarus a niektoré zbory). 

No odmyslime si od takých diel, ako je trebárs Jej pastorkyňa alebo 
Zápisník zmiznutého, že boli písané na texty v ľudovom tóne alebo 
v ľudových dialektoch, alebo ponorme sa do klavírnych sprievodov Mo
ravskej a Ukvalskej ľudovej poézie v piesňach. často, niekedy iste prá
vom, poukazuje sa na maniery ľudových hudcov, aké Janáček v týchto 
skladbách používa, napr. cifry primáša a sprievodné rytmické figúry 
kontráša a basistu v piesňach tanečného pôvodu, alebo ozdobné melo
dické tóny a rozložené akordy k "ťahavým" piesňam (v neskorších 
úpravách ľudových [piesní Slezské lidové písne, Moravské lidové písne 
pro klavír] už L. Janáček týmto kompozičným manieram podstatne vy
hýba) a vidí sa v tom jeden z hlavných znakov ľudovosti jeho hudby 
(aj v Jej pastorkyni zaznie s piesňami v "ľudovom tóne" štylizovaná 
hra hudcov). No hudba, ktorú L. Janáček ku svojim folklórnym predlo
hám - nerozhoduje či k folklórnemu textu alebo nápevu - skomponuje 
(jeho úpravy ľudových piesní nie sú číre harmonizácie, ale skladby 
v pravom zmysle slova), melodicky (kontrapunkticky), harmonicky ale
bo i tektonicky prostú ľudovú predlohu vždy nejako dotvára, obohacuje. 
V Janáčkových úpravách ľudových piesní sú, pravda, obsiahnuté auten
tické ľudové nápevy a texty, ale do týchto skladieb je premietnuté aj 
Janáčkovo vlastné umelecké videnie jeho folklórnych predlôh. Tak, ako 
L. Janáček "zharmonizoval" slovácke, lašské (sliezske) a valašské ľudové 
piesne, tak ich iste neharmqni_zovali tamojší ľudoví hudci, aj keď mohli 
byť Janáčkovi vo všeličom vzorom (napr. v uplatnení mimo.tonálnych 
harmónií a alterácií, vo vybočení hudobného prúdu do vzdialených 'tónin, 
najmä do tóniny hornej a spodnej veľkej sekundy, v nekonvenčnom 
vedení hlasov a i.). Ešte väčšiu umeleckú samostatnosť prejavil L. Ja
náček vtedy, keď zhudobnil ľudové texty alebo texty v ľudovom tóne 
vlastnou hudbou ("ohlasové" · zbory a piesne v opere Jej pastorkyňa, 
Príhody líšky Bystroušky, Zápisník zmiznutého, Riekanky a i.). Sila 
vlastného hudobného génia uchránila L. Janáčka, že na ľudovej piesni 
"nepaberkoval". Preto, ako sám hovorí, nepoužil v Jej pastorkyni jedinú 
autentickú ľudovú nôtu (textov ľudového pôvodu je v tomto diele nie
koľko), a preto k Zápisníku zmiznutého zložil bez použitia jediného 
autentického folklórneho motívu hudbu, ktorej melodické, tonálne i har-

• monické archetypy možno odvodiť zo skladobnej poetiky "moravských 
národných piesní" a neváham povedať, že aj zo slovanskej ľudovej hudby 
vôbec. 

Folklórne regionálna moravská tematika podnecovala L. Janáčka na 
to, aby skladobné postupy folklórnej piesňovej tvorby využil v podobe, 
ktorá by zabránila preniknutiu iných cudzích vplyvov do hudobnej reči 
jeho skladieb (čo do čistoty a dôslednosti hudobného slohu vyrastajú-
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ceho z "moravských národných piesní" stojí L. Janáček azda najvyššie 
v Zápisníku ZJniznutého). Napriek všetkej dobovej izolovanosti brnen
ského a moravského kultúrneho prostredia nebol Leoš Janáček umelcom, 
ktorý by žil a tvoril len z podstaty če!;lkej hudobnej tradície (ľudovej 
a umeleckej). Je v tejto tradícii síce pevne zakorenenv až do neskorej 
staroby, no neuzatvára sa v nej a hľadá aj jej väzby s tradíciami iných 
národov. Tak prichádza ku slovanskej ideí v umení a hudbe, ku ktorej 
ho priťah1.;1jú aj putá iných slovanských hudobných kultúr s . ľ4dovou 
piesňou (štúdiom autentických zl:iľerók ruských a slovanských tudóvých 
piesní posilňuje tento svoj záujem aj teoreticky). Mnoho vynikajúcich 
diel (orchestrálna rapsódia Taras Buľba, opery Ka ťa Kabanová, Z mŕtve
ho domu) zdobí túto Janáčkovu cestu k akémusi slovanskému variantu 
univerzálneho európanstva, ktorou sa L. Janáček, hoci oneskorene, do
stane do blízkosti génia L Stravinského a tiež B:"Bärtóka, iného hudob
ného posla prebudených krajín juhovýchodnej Európy. 

Dosiahnutie tejto umeleckej méty postaví však Leoša Janáčka tvárou 
v tvár aj ostatnej modernej európskej hudbe, ktorá dávno stratila svoje 
spoje s živou ľudovou piesňou, ale ktorá zato silou svojho relatívne 
autonómneho vývoja a tvorivosti premohla krízové fázy postklasického 
a postromantického hudobného vývoja. Janáčkova hudba, hlboko a trvale 
koreniaca v ľudovej piesni, ocitla sa tak najmä v poslednom desaťročí 
tvorby v dilematickom okamžiku, ktorý má ukázať, nakoľko jeho dote
rajšie "foklórne" východiská obstoja aj v konfrontácii s modernou 
Debussyho, Schonberga, Schrekera, aby sme znovu parafrázovali jeden 
z Janáčkových výrokov. No aj v tomto kritickom okamžiku sa ukáže ako 
skladobná poetika ľudovej piesne v rukách hudobného génia Janáčkovej 
veľkosti zabezpečí prosperitu jeho ďalšieho tvorivého vývoja. Prizmou 
vývojov najkrajnejšej moderny preverí dobovú vývojovú životnosť svoj
rázneho intervalového, tonálneho, harmonického, tektonického, metroryt
mického a formového poriadku ľudovej piesne, ktorým neotrasie ani 
Schonbergova "atonalita", ani farebné tónové spektrum Debussyho par
titúr, ani formový poriadok klasických a barokovýéh skladieb, vtekajúci 
do modernej hudby dielom neoklasikov. Ak sa v hudobnej reči Janáčko
vých skladieb najmä v poslednom desaťročí tvorivého vývoja predsa len 
prejavia výrazné premeny, tak sa nedotýkajú základných väzieb Janáč
kovho kompozičného slohu so skladobnou poetikou ľudovej piesne. V -nie
ktorých skladbách posledného obdobia sú tieto väzby zjavnejšie (z oboch 
:<.vartet najmä v druhom, zo štvorice posledných opier viac v Príhodách 
líšky Bystroušky než v Káti Kabanovej, Veci Makropulos a z Mŕtveho 
domu; v Sinfoniette, v Capriciu a Concertine viac než v dychovom sex
tete Mladosť, v jednoduchých Riekankách viac než v náročnej Glagolskej 
omši), v iných zašifrované do harmonicky, tonálne a výrazovo expono
vanej hudobnej vety (najviac azda v zbore Potulný šialenec na slová 
R. Thákura). 

Janáčkovskému bádaniu sa ponúka vďačná úloha analyticky ukázať, 
ak~ š~ylizačným prehodnotením prešli skladobné postupy a prvky ľu
doveJ piesne v období, keď naňho intenzívnejšie doliehali vplyvy krajnej 
hudobnej európskej moderny, vrát ane harmonicky dynamickej vieden
skej školy Schonbergovej. 
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JÁN ALBRECHT 

Prvky umenia 
a ich funkcia 

Umelecké dielo "o sebe" je sumou jednotlivín, senzuálnych javov. 
V kontakte s človekom sa spájajú tieto nesúrodé a nesúvisiace prvky 
do nižších a vyšších tvarových celkov, ktorých výsledkom je organický 
celok diela. Iba táto celková organická zladenosť prvkov udeľuje ume
leckému dielu . význam, ktorého rezonancia je umelecký zážitok, ktorý 
je cieľom umeleckej tvorby. Artefakt dostáva svoj vyšší význam len 
na podklade kontaktu s človekom, lebo vznikol v harmónii s ľudskou 
vnímacou a poznávacou potenciou. 

O "prvku" môžeme hovoriť len v tom zmysle, ak ide o štrukturálny 
prvok nižšieho poriadku ako celok (napríklad tón - akord, motiv -
téma), alebo ak je tento prvok do seba uzavretý, v určitom zmysle sebe
stačný a tiež pokiaľ stojí vo funkčnom začlenení do vyššieho celku. Od
deliteľnosť súčiastky od celku nie je vždy daná mechanicky, často sa 
jedná len o odlíšenie rôznorodej funkčnosti jedného a toho istého prvku, 
teda o polarizovanie vlastností (napr. tón as v Es dur a f mol). Prvok, 
i keď ho oddelíme od celku, ponímame vždy v jeho kontextovej náväz
nosti. V súvislosti s celkom nadobúda prvok často i zdanlivo hodnotu 
(kentextová, funkčná), ktorá prerastá jeho vlastnú hodnotu, ale ktorá 
je ňou podmienená. Absolutizácia hodnoty prvku však vedie k skresle
nému ponímaniu umeleckého účinku . 

Kvôli názornosti chcel by som analyzovať výtvarno-umelecký prejav. 
Platia tu v podstate tie isté základné princípy ako v hudbe s tým roz
dielom, že štruktúra obrazu alebo sochy je prístupnejšia rozboru ako 
štruktúra hudobného diela. 

Na •každom figuratívnom obraze možno postrehnúť nasledujúce sú
čiastky a prvky: amorfné farebné škvrny, ich vzájomné ohraničenie, 
tvarové celky ako i figuratívny tvar, ktorý nazývame námetom. Amorfné 
farebné hodnoty, ako aj ich vyšší tvarový celok patria do kvalít sen
zuálnych. Námet (krajina, figúra, zátišie a pod.) je tvárnym celkom, 
ktorého obsah a význam poznáme, identifikujeme ho ako určitý objekt 
nášho životného prostredia. Táto identifikácia objektu prevyšuje okruh 
senzuálneho vnímania; je to poznanie objektu na základe zovšeobecne
ných predstáv, ktoré sa vytvorili v našom vedomí. Zaujímavé je, že 
senzuálny akord, vytvorený zo zladeného farebného a formového prvku, 
ako i námet, fixujú tými istými prostriedkami. Nemožno ani analyticky 
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konštatovať, ktorý farebný prvok, ktorý tvarový element determi~~je 
senzuálny a ktorý námetový systé~. Tiet.o polá~ne sa ~ozch_ád~aJUC~ 
oblasti sú vybudované na základe vzáJomneJ podmie~enost.I a vylucnos!l. 
Rezultujúci umelecký účinok nie je produktom len JedneJ z tychto su
stav, ale výsledkom ich vzájomného prenika~ia sa v našej pre~stave, 
výsledkom ich vzájomného hodnotiaceho ~zťahu .. Umelec, _ kto~y ci:ce 
vyjadriť svoj postreh, komentuje túto SVOJU myšhenku zdorazn~ovam~ 
tých čŕt objektu, ktoré stoja v súvislo~ti s jei:o po~trehom. To, :o r~bi, 
je prakticky videné určité deformovame, ktore vzmká prá~e. zvyr~z!_l_o
vaním určitých čŕt objektu. Modifikuje tvarové, farebné suv1slost!• clffi 
vyslovuje svoju umeleckú myšlie~nku. Defor_máci_u vníf!lame na zaklad'~ 
noriem ktoré sú zakorenené v nasom vedomi a mkdy me len z obrazoveJ 
súvislo~ti samotnej. Vzťah medzi normou a deformáciou, J?edzi veco~ 
a jeho hodnotiacimi prísudkami, je yrostr~edkon; oznam~vama u_m:leckeJ 
idey. Tvarové prenikanie sa protlchodnych v~zn?mo~~ch poh Je. po
strehnuteľné len analytickým postupom. Esteticky zázitok vyvolá Idea, 
a nie vec. Považovanie určitého objektu za "krásny" je premietaním 
myšlienkového priebehu na vec. Vec je preto krásna, ~ebo je nositeľka~ 
špecifickej tvorivej asociácie, ktorá vz?iká .. v. nás ~a zak~ade náv.odu te~ 
veci alebo umeleckého diela. Tento ,.navod Je vyJadreny prostriedkami 
predstavovaného myslenia mimo pomoci všeobecného jazykového ek.vi-. 
valentu. "Obsahom" umeleckého diela nie je ani námet, ani hodnotiaCI 
zásah ani formácia a deformácia osebe, ale synteticky ich význam, aso
ciačnÝ akt v jeho životnej motivovanos~i. Je to ~kt_ objavova~ia, kt<_?rý 
vyvolá pozitívnu emocionálnu rez.onanclli. ~n:oc10~al~a rea~cia ostava 
pritom vo väzbe s podmieňujúcimi vnemovymi pOCitm~: ~? .Je a~?a pri
čina, prečo sa často považuje senzuálny pr': ok za. urcuJUCI, P~!~?m tu 
vlastne ide o premietanie vyššieho reflekcneho pnebehu na mzsi pod
mieňujúci podnet. 

Dostali sme sa na rovinu obťažnejšieho pohľadu, odkiaľ nie je ťažko 
prejsť k hudbe. 

*** 
Hudba narába s tónmi, ako to vystihuje "c'est le ton qui fait la mu

sique". I keď sa toto porekadlo používa v prenesenom význame, môžeme 
~a pýtať, či možno skutočne pokladať tón za základný prvok hudby. 
Tón ako akustický fenomén nie je každodenným a častým javom v ob
lasti šumov najrozmanitejšej podoby, sprevádzajúcich náš život. Nie je 
spojený všade tam, kde sa vyskytuje, s hudbou. Z toho však plynie, že 
tón nie je sám ešte o sebe hudbou, ale špeciálnym akustickým fenomé
nom. Vzniká otázka: čo treba žiadať od špecifického hudobného prvku, 
čo je takým prvkom, aby sme ho mohli považovať za prvok hudby 
v úplne jednoznačnom slova zmysle? . 

Musíme hľadať vyššie celky, ktoré predstavujú v hudbe zoskupema 
mimošpecifických prvkov až k onej špecifickej väzbe, prináležiace j v svo
jom "molekulárnom" zložení už hudbe. Sú to nesporne tematické (alebo 
tematicko-harmonické) celky, ktorých súvislosť patrí do hudobného re
čového systému ako najnižšia špecifická súčiastka. Každá náuka o forme 
pátra po takejto základnej jednotke, ktorú nazýva motívom. Náuka ju 
hľadá so zámerom určiť najnižší prvok hudobnej stavebnej tektoniky, 
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x:ým naším cieľom zostáva identifikovať prvý svojský element a vyhraniť 
oblasť špecifickú od . mimošpecifickej, ako i pátrať po iných štruktrál
nych súčiastkach hudby. 

Tón nemožno poldadať za špecifický element hudby. Je však podmie
ňujúcim mimošpecifickým prvkom, na ktorom je celý hudobne rečový 
systém vybudovaný.*) Táto okolnosť však neodporuje našej požiadavke, 
pokiaľ hľadáme prvok vo vyšších súvislostiach časove diferencovaného 
signálu bez výškovej (tónovej) diferencovanosti. Rytmicky faktor pred
stavuje už zoskupenie časových signálov v celok a nie amorfnú hodnotu 
vyeliminovanú z v~ššieho zoskupenia, z rytmicko-dynamického tvaru. 
. Ide pr~ve o zoskupenie, lebo tam začína špecifičnosť hudobného vy
Jadrovacieho systému. O zoskupenie mimošpecifických prvkov (r:ôznych 
parametrov) k dynamickému celku. Najvýznamnejší parameter v rámci 
melodického pohybu je časový a výškový (do časového patrí rytmika, 
do výškového výšková zmena tónu). 

. Základným špecifickým prvkom hudby je teda rozmanitým spôsobom 
dif7rencovan,1 d~n_amický tvar. Je to zoskupenie mimošpecifických pro
stnedkov k specifickému elementu, ktorého podmieňujúce súčiastky ne
možno ďalej deliť bez rozkladu samotného špecifického elementu. Pod
mieňujúce súčiastky nadobúdajú špecifický význam len v tejto súvis
losti, mimo nej prestávajú byť súčiastkami. Funkcia v rámci celku im 
(napríklad tónu) udeľuje funkčný význam, funkčnú hodnotu. Funkčná 
hodnota vzniká teda spätnou väzbou: celok, ktorý vzniká pôsobením 
mimošpecifických hodnôt, "udeľuje" týmto inak mimošpecifickým kva
litám funkčný význam. Prvotná mimošpecifická hodnota má pritom pod
mieňujúcu úlohu, nemá však o sebe hodnotu umeleckého tvárneho pro
striedku. Oproti tomu je funkčná hodnota dôsledkom existencie podmie
nenej špecifickej hodnoty a má hodnotu tvárnej umeleckej kvality. 

Mimo rám~a cel~u prestáva p~so~iť druhor adá, funkčná hodnota. Aby 
SJ?e _kon~retizovah _vyznam funkcneJ hodnoty, uvedieme príklad: harmo
mcke vvz~a~y (don:una~ta, ~toni~a. subdominanta) sú tiež sekundárnymi 
(funkcnymt) kvalitami, posob1a len v kontexte určitého nadradeného 
tóno~ého priestoru. Ak sa mení nadstavba tónového kontextu, presúvajú 
s~ a~ f_unkč~é- hodnoty ~(modulácia). J e jasné, že prvky nie sú predsta
vitelmt t akycnto hodnot v absolútnom zmysle, môžu sa s tať len ich 
nositeľmi. Netreba hádam ani poznamenať, že sa hudba v jej špecifič
nosti pohybuje v oblasti funkčných hodnôt. 

Nesmieme však pojem funkčnej hodnoty ponímať len v úzkom vyme
dzení na tonálne funkčné kvality. S javom funkčnosti sa stretávame už 
vš~de t~m, kd~ vznikajú tvarové c:lky. Vznikom týchto celkov sa vy
tvara hierarchia dosadených hodnot, lebo tým, že kvalita zobrazuje 
výz~amový celok, ~a zá_:oveň odstupňuje funkčná hod,nota kvalít podľa 
podielu zobrazovaneho useku v rámci celku. Túto zobrazovaciu hodnotu 
kvalít, plynúcu spätne z ich úlohy, funkcie na významovom celku na-
zývame funkčnou hodnotou. ' 

*) ~alaschek uvád.za, že dif_erenc~v~ná_ tónová _vý~ka je oproti rytmike, teda časovej 
d1ferenco;:anost1, se~undarna,. m~m1 slo~am_1. ze_ prvotným elementom hudby je 
~ytmlka, co odvodzUJ~ z. kultlckych mag1ckych vy Javov, lcde hrá hudba významnú 
ulohu napnek tomu, ze Je stavaná často výhradne na rytmický rozmer. 
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Významový celok - dynamický hudobný tvar - pôsobí ako jednota, 
a nie ako suma kvalít. Táto jednota - alebo tet;lto dojem jednoty -
vzniká na základe historicky formovaného vzťahového systému tónov. 
Tvarová jednota je teda upevnená adaptovanými vzťahmi tematiky a 
harmoniky, adaptovanými stabilizovanými vzťahmi, pričom zohrá fyzi
kálna tónová príbuznosť významnú úlohu podliehajúcu tiež historickým 
vývojom navodzovaným adapčným procesom. Tematické tvary stoja tak 
na rovine štýlového stereotypu. 

Dynamický tvar je rekonkretizovaním štýlového spojového systému 
v jedinečnej podobe. Konkrétny dynatnický tvar nevyčerpáva celý spo
jový systém štýlový. Tým však, ž: dyn~mický tv~r r e_aliz':lj; _väz?y o~
siahnuté v určitom štýlovom systeme, Je porovnava~y kntenam1 urci
tého väzobného systému, s ktorým je koordinovaný. Stýlový systém žij-3 
vo vedomí a nie je priamo vyslovený (vyčerpaný alebo determinovaný) 
tematickým tvarom dynamickým. V t om zmysle je každý t var porovná
vaný osvojovacími predstavami. Ak tematický tvar obsahuje nové väzby, 
nepatriace do stereotypného štýlového systému, vzniká spontánne kon
frontačný akt porovnávajúci štabilizovanie väzby s novými prisudzujú
dmi spojmi, ktorých motivácia a overiteľnosť tkvie väčšinou v pre?-e
sení priameho asociačného spoja nižšieho stupňa k odvodeným spOJOm 
vzdialenejšej príbuznosti (príkladom _nech je asociatí~n-~ _prev~ášanie _SPC:: 
Ja dominanty a toniky z ich hlavneJ_ po!ohy n~_ved~aJSle, c1m ~zmkaJu 
mimotonálne väzby), alebo hypertrofiCkym pouz1vamm zabehanych spo-
jov a podobne (Filip.). . 

Najdôležitejším momentom pri hodnotení nových spojov je ich zá-
žitkový zobrazovací význam, ktorý plynie z nadväznosti stabilných ste
reotypných väzieb s novými modifikáciami. Nové "hodnotiace" postupy 
nemajú pritom samostatný význam, význam "o sebe" . Nový obsahový 
výrok je syntetizácia spojových sústav stabilizovaných a nových. Oblasti 
stereotypné, stabilizované a nové sa zjavujú v tvarovej jednote: aj tu 
prevažuje a rozhoduje funkčná hodnota nad primárnou. Tvarový celok, 
obsahujúci stabilizované a jedinečné väzby, pôsobía svojou podvojnosťou, 
ktorá sa podchycuje v porovnávaní a porovnávaním dvoch spojených 
r ozporných polí na základe osvojovacích predstáv, vybudovaných vo ve
domí. Nová väzba, i ked' svojským spôsobom súvisí so stabilným základom. 
sa rozchádza so stereotypným jadrom, vytvárajúc takto pole hodnotiace 
a hodnotené. úlohu, ktorú zohrala uvedená "námetová" zložka vo vý
tvarnom umení, zohrá v hudbe stabilizovaný tvarový základ, ktorému 
udel'uje nová súvislosť modifikovaný, zobrazovací a em?~ionálny význam: 
Tento nový význam je záväzný na základe kontextoveJ Jednoty tvaro':eJ 
a na základe koordinovanosti nových súvislostí s významove upevnenym 
základom. Divergujúc·e polia sa spájajú na základe ich výrazového (ob
sahového) významu znovu v syntetickú jednotu. Nový hudobný "výrok" 
!>a takto skladá z odlišných tvarových elementov, ktoré sa líšia len na 
základe divergujúcich funkčných súvzťažností, pri ktorom sú tvarové 
vzťahy vyslovené implicitne, t. j . nemožno oddel'ovať mechanicky ele
menty podľa ich špecifickej úlohy v rámci dvoch divergujúcich systémov. 
Nový obsahový výrok sa javí preto ako funkčná hodnota prenikajúcich 
sa špecifických t var ových elementov. Proces stabilizovania nových väzieb 
zatrieďuje ich postupne do základného väzobného systému, na ktorý 
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môže nadväzovať ďalšia tvorba so svojimi modifikujúcimi zásahmi. To 
sa však odohráva už pomimo konkrétneho diela · ako vývojový proces 
v umeleckom vedomí. 
. Zvláštnosťou_ tohto kryštalizačného procesu je, že je zvládnuteľný 
ludskou psychtkou bez nutnosti individuálneho prekonania vývojového 
procesu štýlového zrodu - inak by bol mimoindividuálny vývoj nemožný: 
hudobný jazykový základ je teda osvojiteľný prostredníctvom zážitko
vého kontaktu s dielami. O akosti umeleckého prejavu rozhoduje viac 
stav osvojeného štýlovo-rečového základu ako individuálna umelecká da
nosť. Nie jednotlivec sám rozhoduje v úplnej suverenite o spôsobe roz
voja umeleckého média, ale skôr osvojený základ, z ktorého sa indivi
duálna tvorba nemôže v ľubovoľnej miere vzdiaľovať, lebo čokoľvek 
mieni jednotlivec pridať ako individuálny prínos, musí byť zladené so 
systémom osvojovacích predpokladov, s ktorými stojí každá nová mo
difikácia vo funkčnej závislosti. Význam novej modifikácie sa prenáša 
do stabilizovaného základu a nadobúda aj stabilizovaný význam. 

*** 
Doménou hudby je časový parameter. Tvarový element hudby je útvar, 

ktorého priebeh nie je nulový. To čo vnímame, je oproti tomu stále akási 
prítomnosť, nemožno však tvrdiť, že by bola len tá prítomnosť náplňou 
hudby, lebo význam okamihu je umocnený všetkým tým, čo prítomnému 
okamihu predchádzalo. Okamih čerpá svoj napätie a svoju hodnotu 
z funkčného významu priebehu. Tak nereprezentuje okamih len "sám 
seba", ale celú nadväznosť, ktorej váha sa vlieva do prítomného vnemu. 
Konkrétny vnem je len nositeľom funkčného významu, ktorý nie je vy
čerpaný "lokálnou" hodnotou vnemu. 

Aj '! tej ~a~ovej viacvrst,:vnosti je hudba verným obrazom ľudskej 
psyc~1k~,v v JeJ kon~ak~e ~ casov~ médiom. Každý okamih našej čin
nosti, nasho myslema Je Jednak dosledkom toho, čo sa už odohralo a 
stojí '! súvislosti s ak~usi predpokladanou budúcnosťou, ktorej často 
obe~UJe~e lrítomnosť. Setrenie, pripravovanie sa, kalkulovanie, pláno
vame su vsetko akcie, ktorých význam tkvie v budúcnosti. Možno po
vedať, že prítomnosť je len fiktívnym nulovým bodom putujúcim v ča
sovom kontínuu, negovaný všetkým tým, čo sa už udialo, a lebo čo má 
n~sta~. Predstava rozdeľuje časový priestor prítomnosti na rôzne vrstvy 
mmuleho a _b'!dúceho, i keď konkrétne existuje len prítomnosť, moment, 
v ktorom Sl Jednak_ uvedomujeme podnety súčasné, ako i podnety našej 
predstavy, pohybuJúce sa v celkom odľahlých časových dimenziách. 
Proces teda zaťažuje okamih funkčnou hodnotou, ktorá ďaleko predčí 
vlastnú izolovanú kvalitu - pokiaľ ho vôbec možno predstaviť si ako 
osobitnú veličinu. 

Prvotný rozmer je teda proces, ktorý "zahusťuje" časovú jednotku. 
Z toho možno odvodzovať vysvetlenie javu, že genéza hudobného verti
kálneho r ozmeru ďakuje za svoj pôvod prvotnému procesovému faktoru. 
A~ord, k~orý je ink_arnácio';l vta~ej vertikalizácie (nie mechanickej, ale 
vyberoveJ), zahusťuJe a zatazuJe okamih viacvrstevným podnetom, no 
~:_r:to podnet _oseb~, vo. svojej singulárnej hodnote nevyčerpáva integrálny 
ucmok, lebo 1 on Je viacnásobne funkčnou hodnotou vertikálnej harmo
nickej väzby. 

Pr?str~edkom st~pňov~nia procesovej hodnoty je tvarová syntetizácia, 
pre_mkame_ ~varov~ch vyzna~ových prvkov inými, meniacimi sa pro
stne?kamt, c~ho podorysom Je obecne chápaný variačný princíp, kde sa 
relat1vne stabtlné tvarové celky spájajú s variabilným hodnotiacim ma
teriálom, počítajúc do toho aj postupné tvarové premeny. To, čo zostáva 
pri obmenách invariantné, možno nazvať mediantou, stredným článkom 
tvarov~ho celku,_ ktorý zohrá dôležitú úlohu pri vnímajúcom porovnávaní 
lvarovych premten. Ak sa redukuje stredný článok "na nulu", r ozkladá 
sa variač~j pri~cíp. Mediantmi variačného princípu môžu byť akordické 
s~edy, ~oz~ byt basová téma (v ciaconnách resp. passacagliách). Me
dtantamt _su zachované tvarové celky v sekvenciách, motívové prvky, 
zachovane tvarové obrysy pri variovaní, v imitačnej technike a pod., 
skrátka, "spoločný menovatel"' odlišných, ale v niečom zhodných tvaro
výc~ eleme_ntov ·. Stupňujúci. účinok postupov so zachovanými tvarovými 
med1an~am_1 tkv1e v hodnotiacom J?risudzovaní nových vlastností daným 
tvarovym Jadrom. Nastáva tu asociatívny akt tvorivého a cieľavedomého 
prenikania sa tvarových elementov. Známy prvok nadobúda modifiku
júcim kontextom nový výrazový význam. 

Tvarové prelínanie nastane aj mimo variačného procesu, napríklad 
podkladaním melodického tvarového celku harmonickými funkčnými tva- ' 
rovými prvkami, ktoré modifikujú význam melodického tvaru. O median
tách možno tiež obecnejšie 1'\ovoriť v zmysle asociačného stredného člán
ku, ktorý je spoločným prvkom dvoch procesov, ako napríklad spoločný 
akord v modulačnom postupe a pod. 

*** 
_Hu~ba, ak~ vidie!, neobchádzala vo svojom vývoji tvarovosť, i keď 

vyvoJom udel ovala ca sto danému tvarovému základu nový význam. Do
posiaľ sa ukázalo, že čím viac si hudba upevňovala logiku tvarového zá .. 
kladu, tým viac vedela stupňovať účinok, lebo sa najviac realizovala 
analógia so spôsobom myšlienkového procesu, ktorý je jediným pro
striedkom stupňovať estetickú účinnosť vyvolaním citu z obdivu (Kresá
nek). Estetické emócie sú vyššími citmi, ktorých antropologická hodnota 
st~pa priamo úmerne s výškou reflekčných procesov, na ktoré sú emočné 
p~1eb~hy ':iazané. Emotivita rezonuje na všetky priebehy vedomia, vyššie 
cttove pnebehy sú citovými rezonanciami vyššej reflekčnej činnosti. 
Emocionálna korešpondencia s amorfným neštrukturovaným materiálom 
nemôže mať hodnotu vyšších citových reakcií. Len keď sa senzuálne 
~ipnály grupujú . v súhrnnejšie významové celky, je zaručený estetický 
uc~nok na urovm estetického zážitku. 

Strukturova~ie hu~obného materiálu vzniká na základe senzuálnych 
podn_etov, al~ J7 _preJavom druhotn?j roviny hodnôt, kvalít funkčných, 
k~ore sa utyaraJu ex post vo vedomi. Senzuálne kvality v ich druhotnom 
vyz~am~ su b'!dova~é do oznamovacieho systému hudobnej štruktúry, 
v_ ramc1 kt?reJ dostava senzuálna hodnota slúžiaci význam komunika
tlv~!· kt?re~o hodnota prerastá lokálny senzuálny význam, na ktorom 
st~Jl ce~a _vaz ba umenia ako superštruktúra vzhľadom na konkrétny 
vmmate}n_y ("vervnehmbar") znejúci materiál. Samotný umelecký účinok 
hudobny Je funkcnou hodnotou základných, ako i elementárnych funk
čných hodnôt, je funkciou funkcií. 
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Nad dramaturgiou 
Štátnej filharmónie v Košiciach 

Keď 16. apríla 1969 otvorila Štátna filharmónia v Košiciach svoj prvý 
koncert hymnami, mohli sme si povedať, že sa skončilo prvé rlejstvo 
veľkého zápasu o profesionálny symfonický orchester v Košiciach ako 
základ pre druhé centrum hudobného života na Slovensku. Kto pozná 
dejiny hudobného života na Slovensku a v ňom najmä miesto symfoni·::Kej 
hudby na koncertnom pódiu, ten vie, že tu ide o zakončenie takmer 
dvestoročného zápasu. Obecenstvo na tomto prvom koncerte ŠF prij·llo 
nové umelecké teleso mimoriadne srdečne. Každý si želal, aby argumenty 
pesimistov, ktorí tvrdili, že v Košiciach nie je možné utvoriť profesio
nálny symfonický orchester, sa rozplynuli na vysokom umeleckom maj
strovstve Štátnej filharmónie v Košiciach na čele s mladým slovenským 
dirigentom Bystríkom Režuchom. Prejavené sympatie mali byť povzbu
dením pre košických filharmonikov do ďalšieho dejstva zápasu: do 
zápasu o vlastnú umeleckú tvár tak po stránke dramaturgickej, ako aj 
interpretačnej, a do zápasu o vlastné obecenstvo v Košiciach, na vý
chodnom Slovensku, ba - i na celom Slovensku a v zahraničí. Lebo cie
lom štátnej filharmónie bolo nielen vzniknúť, ale tiež dokázať, že Slo
vensko potrebuje ďalšie umelecké teleso, že také možnost i t u sú a !reba 
len utvoriť podmienky pre jeho profesionálnu prácu. Budovateľom Stát
nej filharmónie nešlo a nejde o ciele krajského, regionálneho orchestra, 
išlo im a ide o druhé profesionálne orchestrálne t eleso na Slovensku. 
Zamýšľať sa nad dramaturgiou nového orchestra znamená analyzovať 

prácu umeleckého telesa tak po stránke známych hodnôt, ako aj po 
stránke len tušených a predpokladaných stránok hudobného života. 
Medzi známe veličiny košickej filharmónie pri budovaní dramaturgie 
patril fakt, že toto teleso vzniklo z orchestrálnych hráčov takmer z celej 
republiky (hoci najväčšie zastúpenie v ňom majú absolventi košického 
konzervatória), že vekový priemer týchto hráčov je najnižší zo všetkých 
orchestrálnych hráčov v r epublike a že väčšina členov orchestra má za 
sebou len minimálnu prax v odbore svetovej symfonickej tvorby. Ďalším 
známym faktom pri vzniku ŠF ·bolo, že hráčsky materiál bol o stupeň 
kvalitnejší v dychových nástrojoch ako v nástrojoch sláčikových. Preto 
bolo pochopiteľné, že umelecké vedenie postavilo taký dramaturgický 
plán do prvého roku svojej práce, v ktorom by sa bral zreteľ na spomí
nané skutočnosti a pritom sa nestratila zo zreteľa celková ideovo-ume
lecká tvár orchestra a aspoň čiastočne sa splnili očakávania obecenstva, 
na čo treba pamätať od samého začiatku. 

V prvom polroku 1969 sa pracovalo osobitne na tvorbe súhry tak 
v sláčikových, ako aj v skupine dychových nástrojov (nezabúdajúc pri-
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tom na prácu s celým orchestrom). Očakávali sme, že práca prof. 
J. Praganta sa prejaví na osobitných koncertoch sláčikového ansámblu, 
a rovnako sme očakávali vystúpenie komorného dychového súboru pod 
vedením B. Režuchu. Zatiaľ môžeme zaznamenať len nahrávku členov 
dychového súboru pre rozhlas, a to SerenM,y - pre . dva klarinety • dva 
hoboje, dva lesné rohy a dva fagoty Es dur Ód W. A. Mozarta. (Nerátame 
do toho rekreačné vystúpenia komorného súboru ŠF vo Vysokých Tat
rách a na výchovných koncertoch). 

Tvorba vlastného interpretačného štýlu filharmónie v Košiciach sa 
dramaturgicky prejavuje uprednostňovaním hudby klasicizmu, najmä 
J. Haydna, W. A. Mozarta a L. van Beethovena. Miesto Beethovenovej 
hudby v dramaturgickom pláne ŠF v r okoch 1969-1970 určovali a urču
jú nielen budovateľské p~treby orchestra, ale aj 200. výročie narodenia 
tohto hudobného génia. SF v Košiciach už doteraz uviedla I., III., IV. 
a VII. symfóniu L. v. Beethovena, jeho klavírne koncerty č. 4 a 5, predo
hry Leonóra III a Egmont, husľový koncert a do konca roku 1970 plánuje 
uviesť ešte jeho II. a VIII. symfóniu, ba uvažuje sa aj o uvedení IX. sym
fónie (za pomoci zboru Slovenskej filharmónie). Pri uvádzaní Beethove
nových skladieb sa aspoň čiastočne vychádza v ústrety aj tradičnému 
obecenstvu. 

-~·. Hay~n?ve ~ w .. A. ~ozar.tove symfónie pomohli čo najviac sa pri
bllZlť k styloveJ pnezracnosti a vyrovnanosti jednotlivých orchestrál
nych skupín. Ich vypracovanosť súčasne svedčí o hibke prínosu jednotli
vých dirigentov k tvorbe interpretačného štýlu ŠF. I ked' kvantitatívne 
nesporne naj_yäčšiu investíciu v tomto smere znamená práca šéfdiri
genta B. Rezuchu, predsa len najvyrovnanejší výkon podala ŠF vo 
W. A. Mozartovej symfónii Es dur K. Z. 540 pod taktovkou L. Slováka. 
Do tejto skupiny treba zaradiť aj predohru k Figarovej svadbe, ba aj 
Ch. W. Gluckovu predohru k Ifigénii v Aulide. Svetová hudobná tvorba 
p:ed klasicizmom sa zatiaľ v programoch filharmónie z javuje len mi
mmálne (J. S. Bachov Koncert pre klavír a orch~ster f mol). Ba s touto 
hudbou sa nepočíta v dramaturgickom pláne ŠF ani pre sezónu 1970/71. 
V t omto pláne nie je zastúpená už ani hudba J. Haydna, ani W. A. Mo
zarta. Z toho by sme mohli usudzovať, že v programe koncertov ŠF sa 
môžu zjaviť už naštudované a pre jednotlivé koncerty len obnovované 
skladby týchto majstrov klasicizmu. 

ŠF v Košiciach vznikla ako slovenské orchestrálne teleso. A preto 
považujeme za samozrejmé, že v jeho dramaturgických plánoch sa ve
~uje značná pozornosť interpretácii slovenskej symfonickej hudby, pri
com sa nezabúda ani na českých symfonikov. Už doteraz uvedené skladby 
národ~ých umelcov E. Suchoňa (Malá suita s passacagliou), J. Cikkera 
(Spomienky, Concertino), A. Moyzesa (Jánošíkovi chlapci a prepracovaná 
M1ssa _ solemnis od M. Moyzesa), ďalej novinky L. Holoubka Soevy jesene, 
I. Par1ka Fragmenty z baletu a J. Grešáka Rotory II. spolu so Smetano
vou Vltavou a Richardom III., A. Dvofákovým Karnevalom, Vodníkom, 
VIII. a IX: symfóniou, s jeho husľovým a violončelovým koncertom, ďalej 
s V. Novakovou Slováckou suitou a symfonickou básňou v Tatrách r e
preze~tuj_ú tút? líniu domácej hudobnej tvorby. Do tejto skupiny treba 
zaradiť aJ klarmetový koncert Es dur J. V. Stamica a Klarinetový dvoj
koncert V. Kramára, ktoré odzneli na koncertoch ŠF na jar 1970. Ume-
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lecké vedenie ŠF, v snahe obohatiť svoj repertoár novými slovenskými 
skladbami, obrátilo sa na slovenských skladateľov s adresnou objed
návkou. Výsledok je známy ešte len čiastočne (A. Moyzesom upravená 
Missa solemnis od M. Moyzesa a J. Grešákove Rotory II.). V budúcej 
koncertnej sezóne ŠF uvedie ďalšie diela slovenských skladateľov, Par
titu na poctu Majstra Pavla z Levoče od A. Moyzesa a pravdepodobne 
skladby od l. Zeljenku a J. Hatríka. 
Treťou líniou dramaturgie ŠF je repertoár svetovej symfonickej hud

by, najmä z obdobia romantizmu. Ukazuje sa, že šéfdirigent ŠF B. Re
žucha má osobitný záujem o orchestrálne "prskavky" typu Lisztových 
Les préludes, Berliozovho Rímskeho karnevalu. čo ako uznávame potre
bu aj takých skladieb na programe, ktorými by sa orchester mohol 
blysnúť pred domácim, ale najmä pred zahraničným publikom, predsa 
si len myslíme, že túto snahu treba podriadiť prvotným líniám ideovo
umeleckého programu ŠF a treba ju uplatňovať s veľkým citom pre 
mieru (zatiaľ to tak je!) . Túto líniu svetového romantizmu v programe 
ŠF predstavujú C. M. Weberova Predohra Oberon, R. Schumannov Kla
vírny koncert, F. Mendelssohnova symfónia "Talianska" a Hebridy, všetky 
Brahmsove symfónie, z ktorých zatiaľ odznela symfónia č. 2 a 3 a Va
riácie na Haydnovu tému, Chopinov Klavírny koncert č. 2, Sibeliov Hus
ľový koncert a Debussyho Faunovo odpoludnie. Do tejto skupiny možno 
zaradiť reprezentatívne skladby ruskej a sovietskej hudby, najmä sklad
by P. l. Čajkovského (V. symfónia, Rómeo a Júlia, Mozartiana, Variácie 
na rokokovú tému), M. P. Musorgského (Noc na Lysej hore), D. šosta
koviča (Slávnostná predohra op. 96) a od S. Prokofieva (Symfónia VII). 
Pre sezónu 1970/71 sa pripravuje Šeherezáda od Rimského-Korsakova 
a II. husľový koncert A. Chačaturiana. Z maďarskej hudby odzneli Tance 
z Galanty od Z. Kodálya. 
Načrtnuté tri línie dramaturgického plánu (hudba klasicizmu, národná 

hudba a svetová symfonická hudba) predstavujú v zásade správny 
ideovo-umelecký prístup vedenia ŠF k tvorbe vlastnej umeleckej tváre. 
Doterajšie výsledky potvrdzujú, že obecenstvo prijíma takto načrtnutú 
umeleckú líniu ŠF, i keď intenzita aplauzu, prirodzene, nie je rovnaká 
pri uvádzanej novinke v porovnaní s efektnou skladbou svetového kon
certného repertoáru. Toto by však nemalo mýliť umelecké vedenie ŠF, 
lebo tieto skutočnosti skôr naznačujú, kde treba pôsobiť na výchovu 
umeleckého vkusu svojho obecenstva. 

Pritom by sa nemalo zabúdať, že v Košiciach ide v jadre o mladé, 
nové obecenstvo, ešte nezaťažené vonkajškovou efektnosťou niektorých 
skladieb. Vieme, že pracovný program ŠF ovplyvnili aj neočakávané 
koncertné možnosti v zahraničí. Pre toto mladé umelecké teleso bolo 
potrebné využiť poskytované príležitosti, ktoré predsa len prispievajú 
k dozrievaniu kolektívnej umeleckej práce v tomto telese. Predsa si však 
myslíme, že aj tieto zahraničné úspechy treba hodnotiť z hľadiska dlho
dobejšieho pohľadu a že by bolo veľmi sympatické vrátiť sa k nadšenej 
práci tohto telesa z roku 1969, nezabúdať na prácu tak v sláčikových, 
ako aj v dychových skupinách, teda vrátiť sa k väčšiemu zastúpeniu 
hudby klasicizmu a predklasicizmu aj v repertoári budúcich koncertných 
sezón. 
Leto 1970 Mária Potemrová 
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IGOR VAJDA 

Suchoňovo 

najnovšie dielo 

Eugen Suchoň sa popri skladateľskej profesii venuje už od po
čiatkov svojho verejného pôsobenia aj hudobnopedagogickej čin
nosti - najprv na bratislavskom konzervatóriu, potom na Vysokej 
škole pedagogickej, teraz na Katedre hudobnej vedy a výchovy 
FFUK. Je autorom niekoľkých hudobnopedagógických príručiek -
Všeobecnej náuky o hudbe, Náuky o kontrapunkte a dvojdielnej 
Náuky o hormónii (ktorú zostavil so svojím niekdajším asistentom 
Miroslavom Filipom). Hudobnopedagogickým zámerom sú pravde
podobne motivované (aspoň čiastočne) aj klavírne verzie nejedného 
z jeho diel. Nechcem nosiť sovy do Atén - pripomínam tieto známe 
veci len preto, aby som zdôraznil bytostnú jednotu a zároveň proti
klad skladateľa a pedagóga v jednej osobe, ktorä viedla Suchoňa 
k vytvoreniu nielen svojských umeleckých diel, ale i skladieb s pri
márne inštruktívnym zameraním. Najznámejšie z nich vytvárajú 
cyklus Obrázky zo Slovenska (dokončené 1957): tvoria akúsi svoj
ráznu predprípravu (i keď napísanú ex post) k pochopeniu diel 
Suchoňovej strednej tvorivej periódy (od opusu 3 po Metamorfózy). 
Je zaujímavé, že necelých 10 rokov po dokončení tohto cyklu začal 
Suchoň písať ďalší - Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche); ten je 
zas svojráznou predpripravou k dielam posledných rokov - no nie
len k nim: jeho dosah je tentoraz širší. Ide vlastne o zasvätenie 
poslucháča - odchovaného vývojom hudby posledných storočí -
do fantastického zvukového bohatstva hudby 20. storočia, vytvára
ného používaním všetkých 12 tónov temperovanej chromatickej 
stupnice. 

Korene tohto rozsiahleho cyklu tkvejú v začiatku 60. rokov, keď 
Suchoň začal realizovať svoj dávny sen: vytvorenie náuky o har
mónii 20. storočia. Za jej základ - vysvetlené deduktívne - mu 
slúžil syntetický dvanásťtónový akord, zostavený striedavo z malých 
a veľkých tercií tak, aby sa vytváral - nakoľko je to len možné -
zo sledov akordických zostáv, aké priniesol chronologický vývoj 
európskeho harmonického hudobného myslenia. V základnej podobe 
je to zostava c-e-g-b-d-fis-a-cis-eis- gis-h-dis. Prvé tri jeho tóny 
vytvárajú durový kvintakord, prvé štyri dominantný septakord, 
prvých päť dominantný nonakord - ich redukcie tvoria molový, 
zmenšený kvintakord atď. -, postupne vzniká undecimový a terc
decimový etc. akord. Pritom prvých sedem tónov tohto dvanásťtó
nového akordu - t ercdecimový akord vytvára t zv. Diatonic)íý 
totál, stupnicový základ druhej Suchoňovej tvorivej periódy (v zá
kladnej podobe c-d-e-fis-g-a-b). J e preto pochopiteľné, že vo svo
jom najnovšom inštruktívnom cykle sa Suchoň primárne zameral 
na vyššie akord ické zostavy, r esp. ich výseče (a útvary vzniknuté 
kombináciou tónov týchto výsečí). Pritom mu za základ poslúžili 
- vo funkcii "Vorgeformtesmaterial" - priklady, ktorými ilustro
val svoju teóriu harmónie 20. storočia. Pravda, ani v nich sa ne
zaprela ruka skúseného majstra - nehovoriac už o tom, že iba 
v prvej skladbe cyklu sa nájdu doslovné citácie; inak ide naozaj 
len o základnú akordickú "surovinu". ktorá sa stala východiskom 
tvorivého procesu. 

Podobne ako cyklus Obrázky Slovenska je Kaleidoskop napísaný 
vo dvoch ver ziách - klavírnej a orchestrálnej. Sláčikový orchester 
využíva postupne väčší aparát bicích nástrojov - vždy však v kom
binácii s koncertantným klavírom alebo organom. - Nasledujúce 

riadky chcú byť len prvou anotáciou o tomto cykle - nie jeho 
podrobným rozborom. 

I. Dve prelúdiá in C v starom slohu 
(Pamiatke Clauda Debussyho) 

I. prelúdium. Ilust ruje postup od kvintakordov (durových i mo-· 
lových) na dvanäsťtónovom base cez ich redukcie - veľké a malé 
tercie i čisté kvinty a kvarty (kvartu Suchoň poníma ako obrat 
kvinty) - k tzv. dominant nému septakordu a nonakordu, resp. 
z nich vyvodeným útvarom - zmenšene malému septakordu a šty
rom veľkým sekundám za sebou - až k vlastnému dominantnému 
nonakordu. 

Formové členenie je nasledovné: Moderato. Po krátkom štvorakto
vom motívku a capella (prechádza celou skladbičkou ako leitmotív) 
exponuje najprv durové, potom molové kvintakordy; ďa lej sa obja
via najprv veľké, potom malé tercie (sprvu na zádrži h, potom už. 
bez nej) a napokon kvartkvintové "prázdne" súzvuky. Nimi (so 
zdôraznením vzostupného čisto kvartového skoku - je to hlavica 
spomínaného "leitmotívu") sa prvý diel skladbičky končí. Dyna
micky ide o zvrásnenie pián, v ktorých prevládajú dvojštvrťové 
hodnoty v alla breve, čím vzniká chorálny ráz. 

Andante con moto vytvára svojimi tempovými modifikáciami 
(Meno mosso, un poco animato, allegro) druhý diel. V ňom domi
nuje dominantný septakord, potom zmenšene malý septakord, aby 
ich neskôr nahradil útvar z troch ve ľkých sekúnd (t. j . štyroch 
tónov), usporiadaných rozmanitým spôsobom (akcentujúc raz sekun
dovú, inokedy maloseptimovú štruktúru); pri piu vivo s a začínajú 
objavovať tzv. dominant né nonakordy. Dynamicky tent o diel graduje 
en gros od piana do fortissima. 

Adagiom v pianissime sa začína tretí diel, kde najprv dominuje 
päťtónový útvar zo štyroch veľkých sekúnd, aby čoskoro prešiel 
v Matestoso vo fortissime - vrchol a záver skladby zároveň, kde 
sa používajú čisto oktävovo kvintové (resp. kvartové) útvary, 
"zahustené" veľkou sekundou nahor od základného tónu. (Mohli 
by sa vykladať aj ako dominantný nonakord bez tercie a septimy, 
ale zdvojovania základných kvintových tónov zdôrazňujú "nižšiu" 
štruktúru.) Po objavení sa leitmotívu (posledný raz) po niekoľko
násobnom zopakovaní C dur "zahusteného" s d + fis (ide o melo
dický tón z "leit motívu" a zároveň to možno vykladať ako antici 
páciu dominantného undecimového akordu od C) sa skladbička 
končí. Od Maestosa má skladbička opäť chorálny charakt er, obdobný 
pr vému dielu, čím sa trojdielny architektonický rozvrh ešte zdô
razňuje. 

II. prelúdium má diferencovanejšiu stavebnú i akordickú štruk
túru než prvé prelúdium - akokoľvek zachováva taktiež základný 
trojdielny rozvrh a postupné komplikovanie akordických zostáv: 
Trojdielnosť je však len základom, ďalej vnútorne členeným, a am 
pribúdanie z ložitejších súzvukov sa nedeje priamočiaro. Začín~ s a 
využívať striedanie dvoch-troch "spojov" akordov - pre Suchonove 
skladateľské dielo tak príznačné. 

Vcelku možno toto prelúdium charakterizovať ako cestu v skratke 
od tzv. dominantného septakordu až tzv. diatonického t otálu, od
vodenému od stupnicového usporiadania tercdecimového akordu 
( c-d-e-fis-g-a-b ). 

Prvý diel sa skladá z troch oddielov. Prvý z nich Con moto, dy
namicky jemne zvrásnené piano (až do pianissima, resp. mezo
forta), cituje spočiatku fragmenty leitmotívu I. prelúdia, čím s ním 
tvorí určitú jednotu. Akordicky bazíruje sprvu na u ndecimovom 
(v základnej podobe c-e-g-b-d-fis), neskôr na molovo veľkom 
septakorde z neho odvodenom (v základnej podobe g-b - d- fis) .. 
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Poco meno (druhý oddiel) je jemným klimaxom, v závere accele
rovaným; dominujú v ňom odvodeniny · tercdecimového akordu 
(v základnej podobe c-e-g-d-fis-a) : molovodurové nonakordy, strie
dané so zväčšene veľkými septakordami, resp. kombináciami (Su
choň to nazýva "zahusťovaním" ) dvoch durových kvintakordov vo 
vzdialenosti malej sekundy. Tempo l. začína tretí oddiel prvého 
dielu - je to opäť použitie molovo-durových nonakordov a zväč
šene veľkých septakordov - tentoraz však v sekvencovitom po
sune najprv jedných, potom druhých; posledný zo zväčšene ver
kých septakordov sa strieda s durovým kvintakord~m - ich v~ac
násobné opakovanie vytvára záver celého prvého d1~lu. Dynamick:,: 
aj tento oddiel prebieha v dolnej hladine, tvoriac m1erne vyklenuty 
oblúk. 

Druhý diel sa členi na dva oddiely; na rozdiel od prvého dielu -
prebiehajúceho zväčša vo štvrtinových a póloy~ch hodnotách -
prináša jeho prvý oddiel Sos tenuto vzruch pouz1tim tremol a ma
lých rytmických hodnôt. Stavia na undecimových akordoch so sep
timou v base, resp. jeho "výsečiach" a filiáciách - najmä veľko
sekundových päťzvukoch; objavuje sa aj tercdecimový akord. bez 
kvinty. Dynamika spočíva na zlomoch sforzát, resp. forte a p1ana. 
- Druhý oddiel, Agitato, má naproti tomu ráz sice zvlnenej, _ale 
impetuóznej gradácie (už opäť v rovnomerných väčších hodnotach 
- štvrťrových a pólových). Akordický _ 2;áklad tvoria prevaž~e ve!
koseptimové útvary, neraz s tritónovym alebo maloterciovym za
kladom - no významnú úlohu hrá najmä undecimový zmenšene
zväčšený akord (tercdecimový akord bez základného tónu), melo-
dicky rozkladaný. 

Tre ti diel Prelúdia tvoria opäť dva oddiely - Maestoso a Mode-
rato. Maestoso je vrcholom celej skladby, Moderato tvorí s nim 
jeden celok a má funkciu kódy. Maestoso prebieha vo fff, . zv~raz
nenom sforzátami akcentami a crescendom na svojom kulmmacnom 
bode (predznače~ým pokynom "animato"). Tvoria ho prevaž_!le 
undecimové akordy, odvodené z t ercdecimového akordu vynechamm 
prímy, vystriedané na vrchole kompletnými . tercdecimovými akor-
dami. 

Moderato prebieha v mierne zvlnenej linke od piana k pianissimu 
(ide o reprízu prvého dielu) ; využíva najprv filiácie tercdeclmového 
akordu v takom rozostavení, aby vznikli kvartové a kvint ové inter
valy, potom sa pomocou zádrže pripraví zaznenie niekoľkých kom
pletných t ercdecimových akordov. Záverečným akordom tohto od
dielu - a tým aj celého Prelúdia - je durovo verký septakord 
(durový kvinta kord + veľká tercia), ktorý sa opakuje v štyroch 
taktoch s postupným zaznievanim vzostupnej čistej kvar ty, t. j. 
hlavice "leitmotívu" z prvého pre lúdia, čím sa opäť zdôrazňuje 
motivická spätosť oboch skladieb, prejavovaná v priebehu druhého 
prelúdia častým zaznevaním jej obratu - kvinty. 

Tri romantické skladby 
(Pamiatke Josefa Suka) 

I. Sostenuto. Ide o skladobné rozvedenie výseku 8-zvuku na dva
násťtónovom base. Osemtaktový "Vorgeformtes Material" je roz
š írený do 33 t aktového útvaru. Je to akési me ditatívne prelúdium 
s dramatickými vryvmi. Homogénnosť skladby je daná n ielen rov
nakým akordickým materiálom, ale aj z neho odvodeným, vlnitým 
- čo doveľkosti intervalov krokovým - motívkom, kde má cen
trálne postavenie malá t e rcia. Suchoň preferuje preň príznačné 
zostavy - tritóny, veľké septimy, malé sekundy; dávajú celku 
zvláštnu melanchóliu, nie nepodobnú jeho prvým zrelým opusom. 
V skladbičke zaujme zvláštna symetričnosť jej dynamickej výstav
by: začiatok a koniec prebieha v piane, resp. v pianissimách, časté 
sú crescendá a descrescendá; z troch eruptívnych výbuchov je 

najsilnejší s!redn~ -:- v polovici skladby, tvoriac jej kulminačný 
bod._ J~ zaUJÍ~~~e, ze homog~énnost akordického materiálu (a to 
plati aJ pre ďals1e skladby) vobec nepôsobí fádne. 

II. All_egro; Andante. V te_jto skladbičke sú základom akordy 
odvodene z 8-zvuku vynechamm prímy. Svojím výzorom však tvorí 
kont;as~ _k predchádzajú~ej: skladá sa z dvoch úsekov. V Allegre 
?ommuJu č1stok:-artové . m~erv~ly prevažne vzostupné, čo vytvára 
I~petuózny fanfarovo s1gnalovy ráz (mimochodom ide o leithla
v!cu" ~bo~h- p_relúdii v starom slohu!); v Andante sa dostä~ajú do 
popredia_ me mteryaly - veľká septima, čistá kvinta. O akordike, 
co sa .tyka usl?onadania vnútorných intervalov, platí to isté, čo 
o _prve~ Ro_man~Ickej skladbe - Suchoň vytvára také zostavy, ktoré 
su pren pnznacné. Dynamicky sa pohybuje Allegro vo f a ff, Andan
te v p a pp. 

III. Vivace, quasi S~her_zo. Počtom nôt je to najrozsiahlejšia 
skla~ba z Troch r~mantJckych skladieb. Na rozdiel od prvých dvoch 
J?rebJeha _ ce_lá v ry:hlom tempe - prevládajúcou notovou hodnotou 
Je šestnastm_a, takze vzniká akási tokátová etuda. Pre Suchoňa je 
te':to~az typické . - popri jeho známych zostavách, preferujúcich 
naJ_ ma. maJ~ sekundy, .. resp. v~ľké septimy, čim je táto skladba 
aky~s1. kluč.om k Svatoplukov1 a ďalším die lam jeho poslednej 
tvonv~J pen ódy - použitie dynamického asymetrického oblúka, 
yrchoha;eho pred r acou r~prízou (t~to forma sa opakuje napr. 
I vo vybere z Kon~em~lácn). Akord1cky ide o využitie redukcii 
9-, _10-, 11-z':ukov: me vsak 112~chanickej ~áslednosti od zložite jších. 
k .~edno_duchsím utvarom. Zac1atok a komec tvoria rôzne zostavy 
zvačša sesťzvu~y. dva z nich sa striedavo opakujú; nájdu sa i prvé 
a ~osledné. tn t~ny z 19-akordu = dva durové kvintakordy vo 
vzdialenost~ maleJ sekun?y, tiež viackrát opakované (opakovanie 
akord_ov a ICh -~oz~}ad~ su pre tretiu romantickú skladbu typické). 
Neskor sa vyuz1yaJU vybery ~ tónov 8-zvuku - najprv 6 .a 7- tónové, 
neskôr . 4-tón~ve; sekundove.. resp. septimové r edukcie 8-zvukov, 
aby boh vystnedané 5-zvukml - tentoraz namiesto akordov s kvin
tou _v base, s vynechaním primy a tercie sa objavia akordy so 
s:ptimou v _base a. vynechaním prlmy, tercie a kvinty, t. j. zák lad
neho _ du~oveho. kv!nt_akordu; t_oto_ miesto a naň nadväzujúce re
dukcie su. ku!mmacnym dynam1qkym priestorom. Po ňom dochádza 
k uzavret_m sk ladby zrkadlovým zopakovaním ' dvoch úvodných úse
kov s kratkou kódou. 

Meditácia a Tanec 
(Pamiatke Bélu Bartóka) 

~ž p~edchádzajúce skladby svojím venovaním evokovali vzdialenú 
pnpom!enku skladieb tých autorov, ktorým boli venované. Tentoraz 
1de skor o modelové napodobnenie. 
M~ditácia je zjavne inšpirovaná pomalými časťami Bartókových 

kla~~_rnych a o~ches~rálnych diel, je to typická baŕtókovská "hudba 
noci . Harmo_mc~y Id~ o 9-zvuk, z ktorého sa najprv využíva -
post~pne zrychl_ovane -:- opakovanie vrchného tónu na pozadí 
zádrze ~. h lbokeJ basoveJ polohe (v prvej t r etine skladby dvakrát 
a n_a zac1atku pos lednej tretiny ešte raz ), zakaždým s dynamickým 
z?silňov!"nim. Inak sa akordy objavujú v podobe r ýchlych rozkladov 
n~eko_ľkych t ónov, zakon~ený;h jedným_ až dvoma dlhšie znejúcimi 
tonm1, a_lebo po zaznem vyseku z mch sú doplnené tremolami 
dvoch tonov: ~ajchar~~teristíckejším znakom Meditácie sú však
náhle ~yna~1cke gradac1e a po nich prudké zlomy do pianissima. 

Nad_v1azame Tanca _< s príznačným podtitulom Allegro barbara) 
sa deJ~ attac~a - v nom sa vystriedavajú úseky 9-zvuku 'postupne 
s terciou, kvmtou a nonou v base, ako aj kvartové a sekundové 
zos~~v~ o_dvodené z tohto akordu, resp. jeho fi liácií; v závere sú 
pouz1te t ony z 9-zvuku so septimou v base najprv vo vertikálnych 
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rozkladoch, potom v horizontálnych súzvukoch. Lež poslucháč si 
toto striedanie úsekov sotva uvedomí, lebo ich nadviazania sú mi
moriadne organické. Celé ,.barbarské allegro" je zjednotené moto
rickým pulzovaním od začiatku do konca a častým opakovaním 
zostupnej malej tercie, prevzatej z husitského chorálu .. Kdož jste 
boží bojovníci" v tej jeho podobe, v akej ho používal Smetana 
v cykle Vlast (pomenovanie Má vlast je neskoršie a, ako poukázal 
V. Helfert, nezodpovedajúce skladateľovmu zámeru). Prudké dyna
mické kontrasty, striedané s postupnými prechodmi, doplňajú 
stručnú charakteristiku. 

Táto skladba je najvydarenejšou skladbou cyklu. Zaujímavosťou 
je časté opakovanie taktov (zväčša je vyznačené, koľkokrát sa má 
opakovať). 

Tri časti z Kontemplácií 
(Neznámemu hrdinovi SNP) 

vytvárajú uzavretý celok. Skladajú sa z Prelúdia, Interlúdia a 
Postlúdia - samozrejme, nepoužívajú hovorené slovo, a preto niet 
v nich fermát. Akordický materiál tvoria vyššie zostavy (uvádzané 
v Suchoňovej teórii pod názvom Cesta k chromatickému totálu). 

Prelúdium sa skladá z troch dielov - Andante sostenuto un poco 
rubato, Appassionato, L' istesso tempo. 

Prvý diel je celý vybudovaný z tónov 21- akordu s vynechanou 
undecimou (t. j. tritónom od základného tónu) - pravdaže, neza 
znievajú všetky naraz okrem záveru tohto dielu: Suchoň vydeľuje 
do vrchnej osnovy malú sekundu h-c(h sa opakuje veľmi často a 
občasné zaznenie c pôsobí ako výchylka na spôsob .. vzlykovej" 
sekundy), pričom rytmicky ide o využívanie synkopického posuvu . 
V ostatných hlasoch sa dôsledne používajú malé sekundy a ich 
obraty - veľké septimy; iba posledné t akty sú výnimkou: pripra
vujú zaznenie komplet. 21-zvuku - tam pribúdajú aj kvarty, čisté, 
zväčšené i zmenšené. Dynamicky ide o mierne zvlnenú hladinu 
(p až ppp); iba tesne pred zakončením sa nachádza f s krátkym 
crescendom. Vcelku možno hovoriť o expresívnej meditácii. 

Druhý diel - Appassionata - je e1·uptívnym tokom, plným dy
namických klimaxov a výbuchov, ako aj synkopickej pulzácie vo 
vnútorných hlasoch tónmi e-f (kvintová transpozícia ostináta h-c). 
Je to jedna vel'ká gradácia, prerušená tesne pred zakončením pia
novým úsekom. štatisticky dominujú 9-zvuky, menej je lO-zvukov, 
objaví sa aj 8-zvuk - všetko jednoduchšie zostavy ako v prvom 
diele. časté je striedanie akordických spojov, resp. niekoľkých 
akordov za sebou. 

Druhý diel bezprostredne prechádza v tretí - L'istesso tempo; 
ide o melodicky rozložený výt:,er z ll-zvuku na spôsob Zábojových 
spevov zo Svätopluka (najmä druhého z nich). Opäť prebieha mierne 
zvlnene (p - mf - ppp) v dolnej dynamickej hladine a celkovým 
výzorom tvorí logické uzavretie Prelúdia. 

lnterlúdium má tempový predpis Agitato. Charakterom ide o to
kátu v tvare asymetrického dynamického oblúka, vrcholiaceho tesne 
pred zakončením. Veľkosekundové ostinato v strednom hlase 
( cis-h) sa postupne obaľuje ďalšími tónmi a posúva sa po pol tó
noch nadol (až po h), aby bezprostredne prešlo v rozklad akordov 
zväčša na typicky Suchoňov spôsob - striedavo (v šestnástinových 
hodnotách) v oboch rukách. V podstate ide o posuv komple tného 
12-tónového akordu, zastúpenom však neraz jeho redukciami, najmä 
10- a ll-zvukom. Zaujímavosťou skladby je, že v posledných tak
toch - po dynamickom vyvrcholení - sa objaví malá tercia mno
hokrát opakovaná (pripomienka motivického jadra v Krútňave) 
a hneď po nej rytmus osminka, osminková pauza, osminka, pre
vzatý z pomalších úsekov prvej časti Zalmu zeme Podkarpatskej'; 
reminiscenčnosť a symboličnosť týchto taktov je nepopierateľná. 

.Postlúdium má trojdielne členenie - - . 
AJ dynamický priebeh je podobný· -· ~Y~ s? po~obá PrelúdiU. 
v mierne zvlnenej dol ne· ( 1 · ~ac1ll: 0 a komec prebiehajú 
melodický hlas je však ~ p~z~a~~pre.~Iv~~p s~lovej hl~dlne (vedúci 
funkci u pozadia), stredný zas :~ ~~~t~!~:n nez. ost~tne, ~toré majú 
rozdiel od predchádzajúcich skl d ' b 'd oveJ (az ffff.). Ale na 
usporiadanie, ktoré sa dá výs~i;~ 1 eá 0 r~~nomerné dynamické 
s tromi plochami z ktorých stred _e d zn _zor!li grafom, obrazcom 

Prvý diel rebi~ha ·· · na_ ommuJe nad krajnými. 
- dolná osn~va tvorí0f~~r~i:~o_ch pasmach (ak? ~ačiatok Prelúdia) 
zované ostinato, stredná melo~ig~gk:~dk vrchna Jed~oducho .rytmi-
9- a lO-zvukov· na jednom . . m u, vytvorenu melodizáciou 
všetky komplet~é). Na začiat~Ie;;~h~~ a~.lll-zvuk ~ako~dy nie sú 
nom hlase niekol'kokrát dvojzvuk e-~ o( á~~~ ~a ?bJaVuJe __ v stred-
v rytmizácii osminka osminková z ~ n e Jadro Svatopluka) 
cia do vrchného hlas~· z ak pauz~, 0~_mmka; melodika sa vra-
sa objavia aj ll-zvuky· to ~~d~v dommu~u 9-zvuky: v závere diela 
je zrkadlovou inverzie~ _ n 1. e 0 prec od k tr.etiemu dielu. Ten 
r~tmicky) motív z L' istesso t:riť;: psa l ?~ye ((varwvaný ~melodicky, 
dtckým podkladom) potom skrát _re u ~a .tentoraz vsak s aker
úseku reprízy je dynamická hladi~ny ~r? diel Prelúdia. V prvom 
horn (trojpásmovom) u~ l a r e a tvne _dosť zvlnená, v dru
ide stále o tóny 21-akor~u.en nepatrne a klesa do ppp. Akordicky 

Intermezzá 
(Pamiatke Alexandra Skriabina) 

Jedenásť skladbičiek takto na - h b 
epitetom ,.Miniatúry" 'ena 'mä v zva_nyc , Y bolo vari lepšie opatriť 
celého cyklu). Sú to sku{očne le~~~~~~n~~;ťpletného predvádzania 

I. Larghetto Má zaujímavú t' · k. 
krát zopakuje . v celom rozsahu mo IVIC u hla~icu,. kt_orá sa ešte dva-
::- vzostupná a zostupná malá 's~:~~3~ :: uz ObJaVI ~en je~ za~iat~k 
sou dynamikou akordov (i ked' s t•l v. zho~: s coraz etenckeJ
k!imaxy). Harmonicky ide o pou~i~ a ~l~t~edaJu gra?ácie a anti
Cimou, potom s tercdecimou v base. e a ordov, naJprv s unde-

II. Con moto. Stavia n a motori k 
19-akordu s kvintou v base a polt_c om rytme, . častom opakovani 
namika prebieha _ e-t . _ onovom melodickom pohybe. Dy
zväčša v pia~e (no ro~~0~

1:c n_:_~ v predchádzajúcej skladbičke _ 
a d escrescendám než v Lar;~ei~Ie rozdele~IOm napriek crescendám 
f do ppp) . e e - t am Ide en gros o pokles od 

III. Andante Tiež často k · 
o ll-zvuk so ~eptimou v b~;: UJe t~n~. akordov - tentokrát ide 
P~~h a jemných dynamických -;el~~/á~~ v. descend~n~ných p~stu
doJde ku crescendu až na fff) Pôd t (Iba na Jedm_om mieste 
- jeden malý, druhý väčší. · orys vona dva dynamické oblúky 

IV. Volante. Využíva ll-zvuk s terc iou b . .. . 
dva~tridsiatinových rozkladoch na hladín vf ase na.Lma _v .rychlych 
tam1. Iba záver prejde náhle do e ort~ s _ca_stymi akcen
určitých taktov ad libitum - p, PP d~ ppp. Caste Je opakovanie 
všetky ďalšie intermezzá sa tým~~ f.~~oiell' o_d Allegra b~rbara; aj 
čujú. vo nym opakovamm vyzna-

V. Sostenuto. Po krátkom úvodn t • k . 
S často v tremolách) a horizontály o~_mo ~v u sa stnedajú vertikály 
cas ným opakovaním taktov a n . .. zvu ~v _s !1-on?u v base s ob
mickej palete. aJma pru kymi vykyvmi v dyna-

VI. Adagio non troppo Má v - · č • . 
mezzami svojou akordick~u štru!Žt~Imo ne .gostavem e medzi inter
malých (durový kvintakord + u~o_u - 1. e o kombinácie durovo
od seba o malú sekundu Dyn ~ak~ ktercia) ako;dov, vzdialených -

. amic e ontrasty su veľké, melodika 
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vychádza zo striedania zostupného a ':'zostupného pohy~u po t<>;á~c~ 
spomínanej zostavy, časté sú striedama registrov. DominuJe ru o 

vo~i·I. Allegro. Stavia na m~!orick~m pohybe. (os~i.nkovom, n~ 
vrchole šestnástinkovom) zvä_csa vlmbto dotr:~r~~~k~~\~k;~zi~-
ženie tónov ll-zvuku so septimou v ase o . _ . 
kladná dynamická hladina je f, na vrchole a pn zako~cem f~f. ak 

VIII. Con alletto, rubato. Už samot?ý názov po~ka~uJe naz~laS:u ~ 
ter skladbičky, postavenej na P~_?tiklade akor_dicke}lo r o - d na
jeho komplexného zaznenia - pncom rozklad Je zvyrazn)en\, Y 1 . 
micky silnejšou hladinou (mf + c~esc., ff, espr. cresc. · ce eJ 
skladbe sa využivajú ll-zvuky s kvmtou v base: l l - t '" 

IX. Energi co. Používa - popri zmenách _dynami_ky - en "te~a ~. 
· keď neraz až postupnym stn edanlm vy vA raJU 

k~~~let~~n~{~z:uky. I_'~avda, ur~ité oživenie prinášajú rôzne sposoby 
artikulácie - arpeggia, tremola. • d' l 

· d hád ·u· cemu - s tym roz 1e om, 
X Moderato Podoba sa pre c zaJ t č ' · • · 1 á · ccesívny kontras vo 1 

~~~~f~~~~ s:k:;d~~~Ým a~~sts~~':n~ ~;:p.
1 

i~~ čiastkovým za zneniam 

(ide t entoraz o lO-zvuky). __ - klad 23-akor-
XI. Rlsoluto. Využíva rýchl~ (pasazo":o/~~~?-~ r;rzeň k vázi bod

ďov s tercio~ v b~se, no naJc(hara_k~:Isš~~t~isti~a + tri šestnásti-
kované rytm1zovan1e tónu es osmm • . . ť 
ny - všetko v triolách). Zaujl'!lavosoťu je tiež. obJa~ean;:b::. ~~~= 
vického jadra triptychu O krvi (Ad astra, Poeme 
templácie) hneď vo štvrtom takte. 

Impromptu s variáciami 
(Mladej slovenskej skladateľskej generácii) 

Je záverečným súborom skladieb Kaleidoskopu. Na rozdiel od 
redchádzajúcich cyklov uvádza Suchoň najpr v _model -: ha~mo

p · k- riklad na dvanásťtónovom base; ten sa vsak ne hra, ma len 
~:~žft ~ko podklad pre vlastnú hráčovu variačnú: tvorivosť. Su~~o:. 
totiž vypracoval len tri va~iácie (Imp;ompt~ J~ prvou z mc • 
po druhej variácii žiada hrácovu vlastnu tvonvost. 

Impromptu prináša postupné zaznievanie ležatý~_h .tónov ld2-
1
zvuku.:_ 

- · 1 stne prvou vanac10u mo e u, vy 
Ako ·píše sám Suchon, ... ··Je v a . . k ' ' · · b 'lita je ešte 
rastajúcou z predpokladu nástrOJ~· -~ytn:uc a k van~ :_ ľubovoľne 
minimálna. Dynamiku možno - naJma pn_ opa o~an . _ 

' ť Pri o akovaní skladby možno skupmy I az XIII ~~d~ ~ vy 

:~~~e~ie určľtých úsekov - ~~ po~s~a~e t!ž~to~~:~k~z~f~~; ~~~~~ 
akord; pozn. autora) ľubovo .~e s n e a 
okamžitého nápadu opakovať. _ _ 

Variácia 11 je račlm obratom následnosti a~or~lckych -~osta~tr~~: 
nielen nim. Suchoň - popri maximáln~ r~zmamteJ dyn:m~k~r~ického 
~~íer~:~~~t~~; t;e;~~~i~~o~!~t:~~~~~kea:~:Jl:V~n~~niká tak maxi-
málne farebná paleta. , - 1 · 

Ďalšie variácie ma jú vznikať - podľa skladate lovho '!'e an~a ---:-
nielen ľubovoľným striedaním jednotlivých -: rimskyrr:1 hčísl~car~u 

" - ných - taktov ale tiež rozmiesťovamm t ónovyc s up n 
ozn:~ci daného taktu' a ich prekladaním do rôznyc~ oktáv. Ryt
~i~ká dynamická a agogická variabilita, je, samozreJme, napro~~o 
voľná:'. Ako priklad uvádza Suchoň ďalšiu variáciu, ktorá sa moze 
hrať ako finále. · 

Finále (allegro) ťaži primárne z r ýchleho pohybu dr'?bných hod
nôt Tu už využívanie akordického bohatstva -_dost;upuJe v hzn?:~e 
par~metra sónlčnosti v_rchol~! využívajú ksa i __ vy~lov~náetk':ck;~t~m: 
ne efekty i v klavírneJ verzn. Záver sa onc1 a o r 
plácia v ppp. 

HUDOBNÝ ŽIVOT 

II. MEDZINÁRODNÉ 
MUZIKOLOGICKÉ SYMPÓZIUM 

II. medzinárodné muzikologické sympoz1um, ktoré sa konalo pod patronátom Mi
nisterstva kultúry SSR a celoštátneho výboru osláv Beet hovenovho výročia v ČSSR 
v dňoch od 28. júna do 2. júla v Moravanoch, nieslo sa v znamen! osláv 200. výročia 
narodenia Ludwiga van Beethovena v našej republike. Zástupcovia nemeckej, poľskej , 
českej a slovenskej muzikológie sa s tretli na tomto fóre, aby hodnotili osobnosť 
a dielo jedného z najväčších hudobných géniov, a to tiež s dôrazom na dobu a pro
stredie, v ktorom skladateľ žíl a tvoril. 

českí a slovenskí muzikológovia sa vo svojich príspevkoch zamerali hlavne na 
Bcethovenove vzťahy k hudobnému životu a osobnostiam na našom územi ešte za 
skladateľovho života. 

Dr. Z. Nováček (Bratislava) približil účastníkom sympózia problematiku domácej 
kapely grófa Eszterházyho v čeklísi a jej vzťahy k viedenským skladateľom. M. Hulá 
(Liberec) r eferovala o Beethovenovom vzťahu k Libercu. Na osvetlenie Beethoveno
vých osobných vzťahov k známym i menej známym osobnostiam hudobného života 
sa zamerali: prof. M. Tarantová (Praha) na vzťah Beet hovena a J . Dessauera a J. Pro
cházka (Praha ) referoval o skladateľových vzťahoch k dr. Th. Heldovi. Vzťah Beetho
vena a Liszta sa pokúsil priblížiť dr . Z. Hrabussay (Bratislava). O inšpiračných zdro
joch, z ktorých Beethoven čerpal, ako aj o inšpirácii jeho dielom r eferovali doc. dr. 
J. Smolka (Praha), ktorý sa zamýšľal nad Rejchovým vplyvom na Beethovenovu 
fúgovú tvorbu posledného obdobia. Prof. dr. V. Sýkora (Praha) hľadal predzvesť 
Beethovenovho klavírneho s lohu v k lavírnych sonátach J. Bendu a doc. dr. M. černý 
(Praha) referoval o beethovenovskej inšpirácii v českej hudbe 19. storočia, predo
\'Šet kým u A. Dvofáka. 

Problematikou Beethovenovej osobnosti vo vzťahu k jeho dobe a spoločnosti sa 
zaoberali prof. dr. J. Kresánek' (Bratislava) v podnetnom referáte ,.A' cause de 
Schoner'" a J. Albrecht (Trnava). Dr. M. Malura (Opava) predniesol niekoľko pozná
mok k ponímaniu Beethovenovej biografie. 

Zo zahraničných príspevkov zaujal hlavne refer át doc. dr. H. Unverrichta (Mainz ). 
Poznámky k tzv. Umgangsmusik viedenských klasikov, v ktorom sa pokúsil o yyme
dzenie spomínaného pojmu. Dr. J . Marx (Bonn) sa vo svojom referáte sústredil na 
politickú sféru Beethovenovho života a na skladateľov vzťah k nej. Podnetné boli 
aj referáty poľských muzikológov - prof. dr. Z. Lissej o vplyve Beethovenovej kla
vírnej sadzby na k lavírnu sadzbu Chopina a dr. I. Poniatowskej o súvislosti Beetho
venovej klavírnej sadzby s k lavírom jeho doby. Maďarskú muzikológiu zastupoval 
príspevok prof. dr. B. Szabolcsiho o Beethovenovom vzťahu k východnej Európe. 
Záverečný, myšlienkovo veľmi obsažný príhovor a zhrnutie predniesol riaditeľ 

Beethovenovho archívu v Bonne, prof. dr. J. Schmidt - Gorg. 

*** 
IL medzinárodné muzikologické sympoziUm nebolo však len reťazou prednášok 

a diskusií. Usporiadatelia Piešťanského h udobného festivalu vyšli v ústrety poriada
teľom sympózia (a zr ejme nielen preto) zaradili v čase sympózia, ktoré sa konalo 
na blfzkom moravanskom zámku, viacero koncertov z Beethovenovho diela. 

Už v predvečer otvoreq,ta sympózia 27. júna uviedlo v piešťanskom prírodnom 
amfiteátri SND Bratislava Jedinú operu skladateľa Fidelio. V r éžii J. Gyermeka za 
dirigovania zas!. umelca T. Frešu vytvorili hlavné postavy E. Kittnárová, zas!. umelec 
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dr. G. Papp a zas!. umelec J. Martvoň. Realizácia opery svojou r_eprQdu~\5nou úrovňou 
i režijnou koncepciou bola dôstojným otvorením koncertov z d1ela skladateľa. 

Na druhý deň, 28. júna ráno, položil spolu s účastníkmi sympózia kyticu kveto_v 
k pomníku L. v. Beethovena v piešťanskom parku nár. umelec ~ro~ .. dr. h . c. E. Such~m, 
ktorý stál na čele Celoštátneho výboru osláv Beethovenovho vyroc1a v ČSSR. O hodmu 
neskôr prof. Suchoň slávnostne otvoril II. medzinárodné muzikologické sympózium 
v koncertnej sieni hotela Slovan v Piešťanoch. Pri tejto priležitostí tu ~dznelo ~on~ 
certné matiné na ktorom zas!. umelec A. Móži a zas!. umelec M. Karm predmesh 
výber z Beethovenových sonát pre husle a klavír. Toho istého dňa ve~er vystúp.ilo 
v empírovom divadle Na zámku v Hlohovci Slovenské kvarteto. Z bohateJ skladatelo
vej tvorby pre toto komorné obsadenie uviedlo tri kv?rtetá z rôznych .o~dobí_ s~lada
leľovho života. Interpretácia uvedených skladieb sa mesia v znamen! styloveJ c1stoty 
a správneho akcentovania vnútorného dynamizmu jednotlivých skladieb. 
Dňa 29. júna večer, opäť v koncertnej sieni hotela Slovan, odznel koncert orchestr a 

Slovenskej filharmónie. Bol zameraný na Beethovenove diela z obdobia rokov 1798 
až 1801, keď sa skladateľ stýkal s ľuďmi zo Slovenska, keď údajne aj osobne n avští
vil niektoré šľachtické rodiny na našom území. Za dirigovania zas!. umelca dr. Ľ. 
Rajtera odznela predohra Prométeus C dur, op. 43; Koncert pre klavír . a orchester 
č. l C dur, op. 15 (sólistka T. Fraňová) a I. symfónia C dur, op. 21. Kvahtu koncertu 
nepriaznivo ovplyvnili akustické i priestorové možnosti koncertnej sály, kto~á (aj k_eď 
je vhodná na komorné koncerty) ne môže pojať symfonicky orchester, hoci v k laSIC
kom obsadení. 

V posledný deň sa klavírnym recitálom predstavil západonemecký klavirista 
E. Besch. Besch, ktorý hral prierez Beethovenovou klavírnou tvorbou, reprezentuje 
typ technicky mimoriadne zdatného klaviristu, ktorý však práve v dôsledku t~ho 
upadá do pokušenia s určitým technickým problémom skladby "sa pohr~ť". Je vs~k 
i výborným staviteľom celku, čo v plnej miere potvrdil v rozsiahlej a na mterpretác!U 
veľmi náročnej záverečnej sonáte c mol, op. 111 svojho r ecitálu. 

*** 
V záverečných dňoch si účastníci sympózia prezreli v~s~avu Do~umenty o pre~kani 

hudby L. v. Beethovena na Slovensko. Výstava bola mstalovana v Balneologickom 
múzeu v Piešťanoch. účastníkov sympózia tu sprevádzala slovným výkladom dr. Ľ. 
Balfová, ktorá po organizačnej stránke celé sympózium pripravila._ Výstava. v dvoch 
m iestnostiach sústredila ma teriály ( prvotlače a opisy Beethovenovych skladieb, foto
kópie skladateľovho rukopisu, dobové obrazy a rytiny atď.), ktoré priamo ~le~o v d~
mienke dokresľujú skladateľov vzťah k Slovensku. Podobne bol zamerany aJ neskor 
premietnutý film bratislavskej t elevízie. . 

Na sympózium nadväzoval postsympoziálny program (od 2. do 6. júla), kde pq
h lásení účastníci mali možnosť oboznámiť sa s miestami, ktoré Beethoven navštívil 
na území Čiech a Moravy. 

*** 
Beethovenovské sympoz!Um v Moravanoch predstavovalo serwzne pripravenú a r e 

alizovanú akciu medzinárodného charakteru. I keď osobnosť a dielo L. v. Beethovena 
určite i naďalej bude pútať pozornosť muzikológov celého sveta, priniesli i niektoré 
moravanské r eferáty a debaty ďalšie podnety a pohľady do beethovenovského báda
nia. Pre tých, ktorí sa na nich osobne zúčastnili (i vo funkcii pozorovateľov), prinieslo 
sympózium určite podnety do ďalšej vedeckej práce. Ostáva už len výsledky sympózia 
priblížiť i ostatným záujemcom, ktorí nemali možnosť sa na ňom zúčastniť. Určite 
k tomu prispeje súborná publikácia, v ktorej budú zverejnené materiály z moravan
ského sympózia. Pre tlač ju pripravuje dr. Ľ. Ballová. 

š. Klimo m l. 
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FINÁLE 
V KAMENNÝCH 
DIVA D LÁCH 

Eugen Suchoň: Svätopluk 
Réžia: Branis lav Kriška 
Výprava: Ladislav Vychodil 
Kostýmy: Helena Bezáková 
Dirigent: Gerhard Auer 
SND Bratislava 

W. A. Mozart: Cosi fan tutte 
Dirigent: Ladislav Holoubek 
Réžia: Drahomíra Bar gárová 
Kostýmy: štefánia Jurášová a. h. 
Výprava: Tibor Lužinský a. h. 
ŠD Košice 

Čitatelia Slovenskej hudby si už iste 
všimli, že v posledných mesiacoch venu
jeme omnoho menej pozornosti hudob
nému životu u nás i v zahranič! než v 
pr edchádzajúcich ročníkoch. Príčina tkvie 
nielen v zúžení rozsahv jedného čísla 
o _16 strán z tec~ni~kých (polygrafických) 
dovodov, ale naJma v tom, že už druhý 
rok vychádza dvojtýždenník - časopis 
Hudobný život, ktorý svojim názvom na-

HUDOBNÝ ZIVOT 

značuje, čomu sa mieni predovšetkým 
venovať. Sme mu veľmi povďační, že sňal 
z_ našich pl!~c neľahkú a rozmernú po
ymnosť rob1t kronikára tej to oblasti -
1 za cenu oneskoreného a tým automa
ticky neaktuálneho vychádzania r eferátov. 
Iba jediný jej výsek sme nezaznamenávali 
s pedantskou dôslednosťou - hudobno
dramatický - , lebo on jediný sa nikdy 
nestratil zo stránok našich všeobecne čí
taných časopisov - denníkov i týžden
níkov. Preto sme sa venovali iba pozo
ruhodným predstaveniam - podľa mož
nosti v pozitívnom zmysle slova. A v tej
to tradícii m ienime pokračovať i nad'alej. 
(Pravdaže, i koncerty nemienime ignoro
vať - rozhodne však dnes už musíme 
z nich vyberať.) 

Preto mienime venovať niekoľko od
stavcov aj záverečným predstaveniam na
šich "kamenných" divadiel - i keď tento 
termín v prípade opery SND je dosť du
bi?zny, lebo jej pracovné možnosti v pod
mienkach provizória sú neveľmi ideálne. 
Napokon aj samotné situovanie Svätop luka 
priamo v areáli hr adného nádvoria nad 
Bratislavou uskutočnilo sa len po márnom 
úsili zahrať jeho predstavenia v devín
skom amfiteátri, resp. v bratislavskom 

Celkový~zábe1 z inscenácie Svätopluka na 11ádvorí bratislavského hradu. 

(Foto: J. Vavro) 
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PKO (pôvodne mala byť premiéra už vo 
výročie štvrťstoročia SNP). 

Okolnosti, v ktorých sa rodila nová po
doba Suchoňovho hudobnodramatického 
eposu, určite neboli priaznivé - a predsa 
výsledok bol veľmi príjemným prekvape
ním. Napriek provizórnym skúšobným 
priestorom (vrátane športového štadióna) , 
napriek rozmarom počasia, vzniklo pred
stavenie svojím spôsobom r eprezentatív
ne, dôstojne korunujúce jubilejnú päťde
siatu sezónu našej prvej scény. 

Hlavnú zásluhu má na tom skvelý insce
načný team - r ežisér Branis lav Kriška, 
výtvarník Ladislav Vychodil, navrhovateľ
ka kostýmov Helena Bezáková. Existuje 
už štyri roky a dosahuje jedinečné vý
sledky. "Spiritus agens" tohto zoskupenia 
je pravdepodobne dramaturg Kriška: nie 
lenže vynikajúco "cíti" hudbu, ale dokáže 
toto cítenie aj transformovať do účinných 
vizuálnych "zhmotnení" - pravdaže prá
ve vynikajúcim usmerňovaním svojich 
stálych spolupracovníkov. Tým, pravda, 
nechceme nijako popierať i "spätnú väz-

bu" výtvarníka a kostymárky - isteže 
sa navzájom inšpirujú; vo výslednom tva
re už ťažko možno rozlíšiť prínos jednot
livých osobností - obdivuhodné je však, 
že všetci si dokážu zachovať svoj cha
rakteristický rukopis. 

Scénickú podobu "hr adného" Svätoplu
ka určila primárne zaujímavá, do výšky 
pretiahnutá scéna; ide o akúsi guľovú 
výseč - 14 metrov vysokú - obmeňovanú 
na jej spodnej časti - javisku - len 
najnevyhnutnejšími zmenami kulís. Vý
tvarnými činiteľmi číslo jedna sú však 
herci, odení do pravdepodobne najkrajších 
kost ýmov doterajších naštudovaní Sväto
pluka vôbec; režisér ich aranžuje do 
7.väčša jednoduchých, ale veľmi pôsobi
vých vizuálnych zoskupení. Samozrejme, 
ne jde o ne jaké koncertné predvedenie v 
kostýmoch: tam, k de je to potrebné, vy
užíva sa i drobnokresba. Za čiastkové 
prínosy Kriškovej r éžie pokladáme zdô
raznenie myšlienky svornosti častým po
u žívaním troch prútov v záverečnom ob
raze (Záboj ich dokonca drží v rukách 

Dr. G. Papp ak o Záboj a E. Kitnárová ako Ľutomíra v Inscenácii Suchoňovho Sväto 
pluka. (Foto: J. V avr o) 

p:i svoj ich posledných slovách!) a prida 
me postavy Ľubom írinho pobočníka. Ško
da len, že sa nerealizovalo proponované 
otvorenie škrtu záverečného dia lógu me
dzi Svätoplukom a jeho najmladším sy
nom; bol by to býval naozaj dramaturgic
ký čin, lebo toto ideove závažné miesto 
nebolo doteraz ešte nikdy predvedené! 

Nemáme v úmysle pozastavovať sa pri 
jednotlivých kreáciách, čo ako si uvedo
mujeme, že sólisti opery SND stelesňujúci 
zväčša neľahkými a náročne exponovaný
mi partami obdarené postavy by si to 
zaslúžili. Poznamenávame len, že všetci 
vydali zo seba maximum a nejeden výkon 
sa zapísal medzi nezabudnuteľné zážitky 
(Malachovského Svätopluk, Pappov Záboj, 
Hubovej Ľutomíra, Martvoňov Dragomír). 
Relatívne solídny výkon podal aj orches
ter - voľba temp dirigentom, dynamika a 
frázovanie boli dobré; ibaže farbitosť par
titúry zďaleka nevynikla. To bolo však 
asi zapríčinené akustickými anomá liami 
nádvor ia, čiastočne prekonávanými (nie 
vždy najšťastnejšie ) ozvučovaním javis
kového spievania. 

V košickom predstavení Mozartovej po
slednej buffy dominu je osobnosť t. č. 
najskúsenejšieho a najpracovitejšieho 
slovenského dirigenta Ladislava Holoubka. 
Perfektne naštudova l ce lú operu so só
listami i orchestrom, volil adekvátne tem
pá, škrtal (pravdepodobne spolu s reži
sérkou) minimálne a citlivo. Orchester -
napr.i~k niekolkým kazom v dychových 
sekc1ach na prvej premiére - hral veľ
mi štýlovo a nikdy neprekrýval voká lne 
party. 

Režisérka vedome potlači la obrovskú 
studnicu svojej nápaditosti - podriadila 
s~ partit~re, j~j symetričnos.ti, ktorú pre
mesia aJ na Javisko. P rezhekacie scény 
zv~ádla s vkusom. Kvôli spádu musela 
ob~a~ ~~užiť revuálku - scéna je totiž 
velmi ťazkopádna a navyše trpí slohovým 
rozlomom ~medzi secesiou a rokokom. Pre
krásne a stýlové sú však kostýmy - na
pok~n .. _rebríček" na začiatku tohto člán
ku Je zaroveň hodnotením úspešnosti to
ho-ktorého umelca v r ámci uvedeného 
predstavenia. 

V košickom naštudovaní pokladáme za 
potreb~é ~yzd~~hnúť spevácke výkony 
pr~dovsetkym z1en - Lucie Ganzovej 
(FIOrdiligi), Heleny štubňovej-Likérovej 
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(Dorabella ) a Boženy Hanákovej (Despi
na) ; z mužov najpozoruhodnejší bol La
dislav Neshyba (Don Alfonzo ). 

V_ čase: ked~ vyjdú tieto riadky, bude
nova sezona uz v plnom prúde. Bratislav
s ká opera pomaly začne pripravovať 
"otváracie" predstavenia pre svoj t. č. 
r enovovaný stánok (Hra o láske a smrti. 
Ko:~J?Ovácia Poppey, Boris Godunov ), v 
Kos1c.1_a~~ bude prebiehať "sezóna plná 
prem1er - doteraz najbohatšia za dru
hého Holoubkovho pôsobenia v Košiciach. 
Dúfajme, že tieto plány neostanú len na 
papier i! ra 

FRAGMENT 
KNIHY SUDCOV 

AKO OPERA 

C. Saint -Saens: Samson a Dalila 
Dir igent : Boris Velat 
Zbormajster: Roman Ski'epek 
Výprava: Pavol M. Gábor a. h. 
Kostýmy: Helena Bezákovä a. h. 
Režisér: Miroslav Fischer a. h . 
ŠD Košice 

Prvé uvedenie najznámejšej Saint-Saen
sovej opery v slovenčine sa uskutočnilo 
až 25 rokov po oslobodení z područia fa
šizmu vo východoslovenskej metropole. Je 
určite zaujímavé vidieť a počuť scénické 
p~e_?~edenie_ _opery na biblický námet 
( msp1rovany uryvkom z Knihy sudcov) -
i keď nesie všetky črty skladateľovej ko
mornej a symfonickej tvorby, rozmnožené 
o používanie ľudských hlasov sólistických 
a zborových. Skladateľov absolútne hu
dobný naturel sa sice nezaprel - poznať 
to v nejednom silne inštrumentovanom 
čísle - dosiahol však miestami pozoru
hodný účinok: v zaujímavom úvode (je 
napísaný - s použitím zborov - vo for 
me. roz~lren;j f rancúzskej ouvertury), v 
neJedneJ scene Samsona a Dalily balet
ných číslach a efektných finále '(na jmä 
II. dejstva). Zaujímavosťou j e i t rojdielna 
symetrická výstavba celku: I. a III. dej -· 
stvo (za hojnej účasti zborového aparátu) 
sk ladá sa z dvoch nerovnakých čast[ -
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l. dejstvo po Abimelechovom zavraždení 
sa konči apoteózou Samsona filištlnskou 
kňažkou Dalilou, III. dejstvo sa začína 
·samsonovým väzenským výjavom; II. dej
stvo je javiskovo výlučne sólistické -
jeho osou je duchovný súboj medzi Sam
sonom a Dalilou (resp. boj vo vnútri 
Samsona medzi jeho poslaním a vášňou). 

V podstate symfonické traktovanie or
chestrálneho prúdu Jsládlo veľké nároky 
na dirigenta. Zhostil sa však náročnej 
úlohy koordinátora medzi speváckymi 
prejavmi sólistov a spevom, resp. hrou 
kolektívnych telies - i keď by sa bolo 
žiadalo viac dynamickej diferenciácie v 
orchestrálnom zvuku (a menej kazov v 
jednotlivých nástrojoch). Prekvapivo pre
cízne spieval zbor - jeho zvuk bol sýty, 
lesklý a pritom mnohotvárny, intonačne 
bezpečný (zbormajstrovi všetka česť!). 
- Výprava svojou zaujímavou farebnos
ťou základného ornamentálneho prvku -
doplnená niektorými štylizovanými reália
mi - vytvorila účinnú atmosféru (ob
zvlášť vydarené bolo riešenie finále l. 
a II. dejstva a celé III. dejstvo). Kostýmy 
napriek zreteľnej inšpirácii orientálnym 
historickým odievanim sa neviazali prísne 
na časovo-priestorovú lokalitu príbehu, no 
dokázali veľmi dobre odlíšiť kontrast 
dvoch nepriateľských svetov, čím ešte 
zdôraznili jeho nadčasovú platnosť. Cho
reograf Ján Guoth a. h. (z bratislavského 
VUS-u, záskok za Borisa Slováka z Novej 
scény!) prekvapil nie každodennou mu
zikálnosťou, nápaditosťou pohybového 
spracovania v kontrapunktických Jiniách 
·- žiadalo by sa však viac presnosti v 
"súhre" jednotlivých účinkujúcich. To je 
však výsledok rekordne krátkeho času 
nácviku opery, ktorý išiel temer paralelne 
so študovaním Gorkého Meštiakov v či
nohre - ako obyčajne prehrala súboj o 
používanie javiska opera. Z tohto hľadis
ka chápem nejednu nedopracovanosť v 
režijnom pláne - najmä vo vedeni zbo
rov v I. dejstve a vo finále III. dejstva 
(i keď samotný spôsob striedania sólistu 
a zborov v úvode I. dejstva je diskuta
bilný); vyslovené výhrady mám proti 
koncipovaniu niektorých situácii medzi 
veľkňazom a jeho pomocníkmi, resp. jeho 
konfliktu s masou porobeného národa 
(taktiež v I. dejstve). Lež od prvého vý
stupu Dalily až po záver opery má reži-
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sérova práca dobrú úroveň - vrcholom 
je symetricky rozohrávané finále Il. dej
stva; škoda len, že záveru opery chýba 
dramatická koruna (ale chyba je aj v 
diele samom). Z predstaviteľov prvého 
obsadenia herecky bola najlepšia M. 
Adamcová (Dalila), spevácky J. Konder 
(Samson). ra 

BRNO 
Z brnenského hudobného života zo 

sklonku sezóny si všimnime aspoň dve 
udalosti (k tretej - premiér e Janáčkovej 
Lišky Bystroušky sa vrátime na jeseň). 
Prvá je z divadelnej oblasti: je ňou pre
miéra Fibichovej opery Šárka (28. 4.). 
Štátne divadlo ju naštudovala pre uctenie 
dvojitého jubilea skladateľa (*1850, t1900), 
Je to úsilie iste záslužné, aj keď nemožno 
povedať, že by touto operou brnenská 
scéna získala výrazné obohatenie svojho 
repertoáru. šárka ako scénický út var je 
dnes skôr svedectvom jednej z ciest, akou 
sa uberalo naše operné umenie po Sme
tanovi, než živým dedičstvom minulosti. 
To, že sa aj napriek tomu jej premiéra 
stretla u publika s ohlasom je jednak 
zásluhou nesporného muzikantského ná
boja jednotlivých časti opery, jednak -
v konkrétnom prípade brnenskej premiéry 
- skvelého speváckeho výkonu hlavných 
predstaviteľov, predovšetkým Zdenky Ka
reninovej v úlohe Šárky a Viléma Pfibyla 
v úlohe Ctirada. 

Režisér Wasserbauer mal obťažnú úlohu 
vyrovnať sa vo Fibichovej Šárke s wagne
rovsky utváraným javiskovým mýtQm. 
Volil miestami riešenie až barokove pate
tizujúce, ktoré však v podstate nebolo 
v nesúlade s umelou mytológiou českého 
obrodenectva. S jeho režijným riešením 
vhodne korešpondovala monumentalizujú
ca výprava Vojtecha štolfu. 

Hudobná zložka naštudovania bola v ru
kách Jana štycha. Jeho poňatie na roz
diel od réžie volí triezve orchestrálne 
farby a často aj rýchlejšie tempá, čím 
často získava priebeh predstavenia na • 
jednoliatosti. 

Ak hoQnotíme predstavenie Fibichovej 
Šárky len ako štandard, musíme, žiar, 

HUDOBNÝ žiVOT 

uviesť - meco podobné aj pri zmienke o 
~áverecJ?om _filharmonickom koncerte 25. 
Júna. Nie vsak z hľadiska dramaturgic
ké~o:. prieb?j!lý dramaturgický čin Štát
ne~ fJJharmorue ~emožno v tomto prípade 
a!lJ dosť _docen~ť. Po sezóne venovanej 
~Jac-mene~ kmenovému repertoáru prišlo 

slov~ dielo, na ktorého partitúre tak
mer este-nedoschol atrament, dielo mla
dého znameho skladateľa, ktoré bolo 
brn:nskou ~u~obnou verejnosťou očaká
van:_ s maxJmalnym záujmom: oratórium 
Zdenka ~ololáníka Sír Haš-Šírím. Kompo
nované Je na biblický t ext Piesne piesni 
Táto , p:ekrásna predloha vystačila skla~ 
d~telovJ _na .rozll_l;rné celovečerl)é orató
n_um: N~e Je mc divné, že dokonalosť 
basm~keJ predlohy inšpiruje hudobníka 
na dielo r ozmernejšie, než mal pôvodne 
v úmysle: no skladateľ musí vždy zvlád
nuť p~oporčn~sť svojho diela. Zdenek 
Polo!á~uk sa pn celkovej koncepcii svojho 
oratona dal priliš viesť predlohou· t k 
sa stalo, že ,jeh? ~kladba plynie v ne~sť:
Iom toku daleJ, ze v nej chýbajú kon
~ra~ty .. Celok je potom monotónny a po
Ja_tJe -Jeho výstavby sa celkom stráca 
AJ vyrazovo zotrváva skladateľ v st '!. 
rovn.ak~j rovine rousselovského posti~~ 
pre~wn_Jzmu, len s niekoľko málo vybo
čemarm. (~ najlepším patrí tanec Šulamit 
v druheJ c?sti). Azda by skladbe pomohlo, 
keb~ bá_:;mcky český text V. Renča bol 
podl_a povodného zámeru skladateľa vsa
deny do stredu hudobného diania Na 
kon~er.te_ sa však čítal pred temer hodi
novymJ :asťami, čim stratil takmer všet
ku funkcnosť. 

. Ak odh_l!ad_neme- od týchto š týlov 'ch 
a _!compozJcnych vyhrad, nemôžeme i~ak 
~=z ;;;sok~ oceJ?iť čin Štátnej filharmónie. 

. é, ze dielo takto m onumentálne 
k?~Clp~':~né ~ádlo vel'ké nároky na celý 
~ul or ucmkuJucich. Ohlas tohto uvedenia 

0 
' pravda, vo verejnosti taky' vel'ký -

sa čo do mo á! h - , ze h . r ne o (mozno aj finančné-
v o) ZJ_sku t ento počin filharmónie určite 
h~~latJI: O zdar predvedenia sa popri fil
mó:::mkoch a. speváckom zbore filhar
pred Jz~;maJster J. Rezníček) zaslúžili 
(Šulaov~et ym s?li~ti Milada Šafránková 
R' h mit), Vladimir Krejčík (Šelómó) 

Wlc ard Novák (Roé) a dirigent J í-! 
aldhans. r1 

Jindra Bártová 

Max Brod: Pražské hvezdni 
~ebe. Hudební a divadelní zá
zit!<y z dvacátych Jet. z ne
meckého originálu (vyd. Paul 
ZsoJnay Verlag c. m. b. H. 
Wie?-Hamburg 1966) preložil 
Bedfich Fučík. Editio Supra
phon Praha-Bratislava 1969. 

Osobu Maxa Broda nie . 
potrebné predstavovať. Svet~~ 
zná~y _spisovatel' a prekladater 
pat~JacJ do okruhu vel'kých 
prazských židovských literátov 
(Franz. Ka~ka, Franz Werfel) 
~al mJmorradne vrelý vzťah k 
dJ":adlu . a hudbe - a treba 
zdorazntť: najmä k slovanske. 
hudbe. Ako referent Prage~ 
Tageblattu postihol významné 
hu~o?.né a dramatické udalosti 
n~Jma Prahy v desaťročí, poč
nuc . tret~m rokom prvej sve
~oveJ VOJny. Mimoriadne svie
~e a Stále platné sú najmä 
Je~o state o dielach Leoša Ja
nácka - Jej pastorkyňa K 't 
Ka~anová, Zápisník stratenéah~ 
a 1., o Musorgskom Sukovi 
Novákovej Búrke. Pr;vda Brod 
nezaprel svoj nemecký pôvod 
- napísal v tých rokoch state 
o Wagnerovej opere Tristan a 
Isol_da, Schon ber govom Pierro
tovJ Lunairovi a Piesňach z 
Gurre, zamyslel sa nad roz
pornosťou R. Straussa i nad 
Mozartovou buffou Cosi fan 
tutte a skomponoval nadšenú 
apoteózu posledného Beethove
novho sláčikového kvarteta 
(op. _135 ). Statiam 0 Schreke
rove~ ?Pere Vzdialený zvuk a 
P uccJmho opere Dievča zo Zá
pad~;~ možno sice dnes vyčitať 
- lahko byť múdrym po tor
kom ~asov~m odstupe! _ pre
c:neme ObJektov jeho záujmu, 
kym spomínanému článku 0 
Wa~!!e;ovom vrcholnom opuse 
prih~ne.. mn~žstvo literárnych 
a~o<:Jácu; lez to j e iba zopár 
vyntmlek z pravidla veľmi kul
tivovaného a zároveň hlboko -
rozumom i citom _ chápajÍ1-
ceho básnika v preoblečení hu
dobnéh~ recenzenta. Nemožno 
d~statocne vyzdvihnúť Brodov 
v.yznam n~jmä pr e pochopenie 
:hela Leosa Janáčka. Brod v 
case, keď pražská hudobná kri
tika moravského majstra plne 
nedoceňovala, nielenže 0 ňom 
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zasvätene písal, ale prekladmi 
Jej pastorkyne, Káti Kab~eo
vej, Veci Makropolus. a ~Is~y 
Bystroušky (kde urobil aJ do
ležité dramaturgické úpravy) 
mu otváral cestu na zahranič
né javiská. Unikátna j e tiež 
stať Mahlerove opery bez slov, 
napísaná dodatočne r. 1965. 

z činoherných kritík najviac 
zaujmú čitateľa nevšedné po
strehy napr. o čapkovej hre 
R.U.R., o Jiráskovej Lucerne, 
o hosťovaní Moskovského ume
leckého divadla, o dramatizácii, 
state o takých skvostoch di
vadla, ako sú Hamlet, Don 
Carlos, Ifigénia na Tauride, Re
vízor a i. 

Najzaujímavejšou staťou je 
však úvodná kapitola Životo
pisec - je to Brodovo refe
rentské krédo, ako o tom sved
CI aj jej podtitul (Zároveň 
program kritickej či~n?sti). 
Vyniká nevšedn: b"strym}. po
strehmi o vnutornom zivote 
umelcov," o necitlivosti obecen
stva i n ejedného recenzenta 
(literárneho, hu?obného, _ vý
tvarného ... ) k Ich subtilnym 
vývo~ovým procesom; sú t~ 
zrejme sk_úsenosti _z ~rodov:J 
autopsie, on ich vsak IlustruJe 
príkladmi mimoriadne mar
kantnými - Stendhalom a Mu
sorgským. Ale jeho pož~a?avka : 
aby sa zlé diela kntizovah 
mlčaním (takú istú zásadu 
má napr. aj Louis Ar~gon) 
sotva možno akceptovať 
tvorcovia stredného a nižšieho 
kalibru" majú totiž zväčša 
~mnoho sirSie lakte a viac 
e nergie než umelci naozaj hod
ní tohto mena (hoci aj tu vý
nimky potvrdzujú pravidlo). A 
tak erudovaným kritikom ostá
va neveľmi príjemná úloha 
upozorňovať !:a rozma_n,itú hie 
rarchiu hodnot a nebat sa o
značiť neumelecký výtvor za 
pahodnotu. Viac aj tak nie je 
v ich moci. ra 

Herman Erpf: Form und Struk
tur in der Musik 
B. Schtt's Sohne - Mainz, 1967 

Otázka formy v hudbe bola 
vždy živnou pôdou pre diskusi.u 
a veľa m á doriešiť i dnes, naJ
mä v otázkach Novej hudby. 

Tradičné náuky o formách ma
j ú svoje opodstatnenie ': tra
dičných európskych d ielach, 
ktoré možno podľa tých to náuk 
klasifikovať. Dnes je hádam 
lepšie hovoriť o štruktúre hu
dobného diela ako o forme. 

Erpfovo dielo je rozdelené 
na dve časti. Po stručnom úvo
de, kde sa dotýka otázok sú
vislosti formy s hudbou, zá
vislosti formy a estetiky, struč
ného dejinného vývoja, zaoberá 
sa v prvej časti historickými 
aspektami hudobných foriem, 
otázkami ich súvislosti s fixá
ciou tónu a fixáciou času. 
Analyzuje vokálne prejavy 
všetkých kontinentov od ľudo
vých prejavov až po čisté for
my, vrátane symfonických a 
suitových foriem. Je to vlastne 
prehľad základných príkladov 
od úloh duálnej formy 18. sto
ročia až po rozvinutú formu 
dnešných čias. Autorove ú:'ah~ 
sa končia pri elektromckeJ 
hudbe kde tiež hovorí o .,for
me". Svoj postoj demonštruje 
príkladom Stockhausenových 
Studie II. 

V druhej, všeobecne teore
tickej časti autor skúma rôzne 
materiály, filozofické a psy
chologické predpoklady foriem 
v súvislosti s tónmi. Hudba ako 
záležitosť a produkt ľudí je 
bez človeka nemysliteľná a po
dľa autora i jej hranice musí 
človek sám intuitívne vycítiť. 
Treba preto odlíšiť tón fyzikál
ny od tónu hudobn~ho, ~a~t~-
vať určité formove kntena. 
Nepostrádateľný je cit pre ce
lok a časť, pre začiatok a ko 
niec, opakovanie, varianty a 
kontrast. Všetky tieto j ednot
livé formové časti zrejme pa
tria dohromady, teda do psy
chickej oblasti, nestoja voľne. 

K čomu autor dospel na zá
klade svojich analýz? Na otáz
ku, či je v hudbe možná for
ma, podáva teoretické zdôv~d
nenie: Forma v hudobnom die
le je celok, ktorý poslucháč 
zažije v súvislosti s jej tónmi. 
Celok si vyžaduje poriadok, 
rovnováhu a rozvoj. Takýmito 
špeciálnymi princípmi je opí
sateľná každá hudobná forma. 

(vlk) 
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Cirque Royal v Bruseli uviedol v novej 
úprave Stravinského Vtáka ohniváka. Cho
reografiu mal Maurice Béjart. - Brusel
ská opera uvedie začiatkom budúceho 
roku Dido a Aeneas od Henry Purcella 
a Ve nuša a Adonis od Johna Blowsa. Hu
dobné naštudovanie prevzal Roberto Ben
zi a réžiu Maurice Lehman. 

* * * 
Viedenská Komorná opera plánuje pre 
sezónu 1970-71 nasledovné premiéry: Rolf 
Liebermann: Škola žien, Gian Carlo Me 
notti: Telefón, Francis Poulenc: Ľudský 
hlas, Gioacchino Rossini: Straka zlodejka, 
jeden starý v iedenský singspiel a ako prí
nos k Wie ner Festwochen 1971 od Ma
nue la de Fallu Bábkové hry Dona Pedra. 

* * * 
Dirigent Wolfgang Sawallisch sa stal ná
s tupcom Paula Kleckého v Orchestre de 
la Suisse Romande. 

* * * 
V auguste t. r . umrel v Baden-Badene 
prof. dr. h. c. Heinrich StroheJ. Profesor 
St roheJ bol j edným z veľkých podporo
vateľov novej hudby a hral veľkú úlohu 
v jej vývoji nielen ako vydavateľ Melosu 
a Neue Zeitschrift fiir Musik, ale aj ako 
dlhoročný predseda Medzinárodnej spo
ločnosti pre Novú hudbu (ISCM) . 

*** 

Vo veku 52 rokov umrel skladateľ Bernd 
Alois Zimmermann. Jeho skladateľský od-

INFORMÁCIE 

kaz tvorí najcennej šiu súčasť nemeckej 
hudby po roku 1945. 

*** 

10. 9. 1970 konala sa v Slovenskej fi lhar
mónii tlačová konferencia, na ktorej ria
diteľ SF dr. Lad islav Mokrý a šéfdirigent 
a ume lecký vedúci zasl. umelec Ladislav 
Slovák informovali zástupcov tlače, roz
hlasu, televízie a Supraphonu o drama
turgickom pláne tohto slovenského repre
zentačného telesa. Súčasne obozn ámili 
prítomných aj s plánom zahraničných 
koncertov a vystúpení j ednotlivých zložiek 
SF ako aj s menami umelcov, s ktorými 
mieni SF v tohoročnej sezóne spolupra
covať. 

* * * 
Národný r ozhlas republiky Venezuela a 
rozhlasová stanica v Sydney požiadali 
Slovenský hudobný fond o sprostredkova
nie zaslania r ozhlasových nahrávok skla
dieb Ilju Zeljenk u Hry a J ozefa Sixtu 
.'\synchrónia. Sú to diela, ktoré sa umiest
nili medzi prvým i desiatimi v Tribúne 
mladých skladateľov, ktorú každoročne 
usporadúva UNESCO s rozhlasovými sta
nicami celého sveta. Tiet o s ú potom po
vinné zaradiť víťazné skladby do svojho 
vysielania. 

*** 

Sekcie muzikológov Zväzu slovenských a 
Zväzu českých skladateľov pripravujú 
spoločné sympózium so sovietskymi part
nermi o vývoji našej a sovietskej hud by 
za posledných 25 rokov. 
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O hudobnej 
vede 

Z redakčnej besedy konanej dňa 12. júna 1970 vo Zväze slovenských 

skladaterov v Bratislave o výchove hudobných vedcov na Slovensku 

Oskár E l s c h e k : Hudobná veda sa začala za posledných 23 rokov 
na Slovensku rozvíjať ako samostatný bádateľský odbor. 

K tomu, aby sa tak stalo, bolo potrebné vytvoriť dva predpoklady: 

l. zabezpečiť výchovu muzikológov na vysokých školách a 
2. vytvoriť inštitucionálne podmienky pre bádateľskú prácu. 

Muzikológia ako základný teoretický odbor, ale najmä ako praktická 
aplikovaná oblasť sa na Slovensku za posledné roky nielen konštituovala, 
ale boli na ňu kladené čoraz vyššie a kvalitatívne náročnejšie úlohy. 
S tým súvisí požiadavka , aby sa na vysokej škole vychovávali špecialisti 
spôsobilí k zvládnutiu týchto úloh. Trend ku špecializácii dnes prebieha 
vo všetkých vedných oblastiach. 

Aké sú na vysokých školách podmienky pre výchovu týchto špecialis
tov? Akým smerom sa uberá dnes výchova hudobných vedcov, aký je 
vzťah medzi špeciálnou a univerzálnejšou výchovou na katedre hudobnej 
vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a na katedre hudobnej 
teórie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave? 

Dr. Jozef Kr e s án ek : Táto otázka je komplexná. Súvisí nielen 
s výchovou na škole, ale aj s otázkou materiálnych podmienok. študent om 
nestačí len to, čo ich učia učitelia, ale musia študovať z materiálu, z vy
daní našej i zahraničnej hudobnovedeckej literatúry. Súvisí aj s mož 
nosťami uplatnenia absolventov. 

Oskár E l s c h e k : Ako pripravení prídu študenti na vysokú školu 
z konzervatória, zo strednej všeobecnovzdelávacej školy, aké sú predpo
klady, aby v období 4- 5 rokov mohli absolvovať ako kvalifikovaní hu
dobní vedci ? 

Dr. Oto Fere nc z y : Zatiaľ m ozem hovoriť len veľmi zlomkovite 
zo skúseností, ktoré máme za jeden rok. Ukázalo sa, že bude potrebné 
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urobiť určitý prísnejší, náročnejší výber a myslím, že tak to bude aj 
v budúcnosti, pretože sa ukazuje, že predchádzajúca príprava je pre toto 
štúdium rozhodujúca. Ukazuje sa, že absolventi stredných škôl, teda 
gymnázia, majú oveľa priaznivejšie podmienky pre teoretické štúdium 
už tým, že na strednej škole celková výchova v humanitných disciplínach 
je omnoho rozvinutejšia. Majú predpoklady získať aj určitý fond pamäťo
vých poznatkov, určitý r ezervoár poznatkov, ktoré sú nevyhnutne po
trebné pre takéto štúdium. Abstraktné myslenie je u nich rozvinutejšie -
aj schopnosť formulovať myšlienky, majú väčší slovný fond atď. 

Na druhej strane sa ukazuje, že majú vážne nedostatky v odborných 
hudobných znalostiach. Zatiaľ nevieme dať dokopy, aby sa tieto odborné 
hudobné vedomosti a predpoklady pre ďalšie teoretické štúdium nejakým 
spôsobom prelínali. Myslím si, že obidve školy prinášajú určité plus 
a určité mínus. Ale v tejto oblasti, špeciálne v oblasti hudobnej, musíme 
rátať s tým, že sa v istom čase obzvlášť nezlepší výučba všeobecno
vzdelávacích disciplín na konzervatóriách a na druhej strane estetická 
alebo hudobná výchova na stredných všeobecnovzdelávacích školách. Prí
prava študentov nie je taká, akú by sme si želali. To znamená, že 
v prvom ročníku sa veľa musí doháňať vo všeobecnovzdelávacích disci
plínach a prirodzene, najmä v odborne hudobných disciplínach, v zákla
doch skladobných disciplín, v harmónii atď. 

Oskár E l s c h e k : Aké požiadavky sa kladú pri prij ímacích poho
voroch, na ktoré predmety sa kladie dôraz, čo je potom ešte rozhodujúce 
pre výber? Aký stupeň znalosti hry na hudobnom nástroji alebo v hu
dobno-teoretických predmetoch musí uchádzač preukázať? 

Dr. Jozef Kresánek: My, čo sa zaoberáme dejinami, rozhodne 
môžeme konštatovať, že ľudi!l s SVŠ-ky sú na tom lepšie. Mali napr. 
matematiku, a tá ich naučila abstraktne myslieť. Mali učivo zo všeobec
ných dejín v oveľa väčšom rozsahu než na konzervatóriách. A majú ešte 
mnohé iné prednosti. Až na výnimky, ľudia, čo sa dostali v hudobnove
deckom svete do popredia, boli zo všeobecnovzdelávacích škôl a nie 
z konzervatória. V prvých ročníkoch majú konzervatoristi náskok. Ale 
ak majú neskôr koncipovať a robiť v seminároch práce atď., tam sa 
ukazujú nedostatky. česť výnimkám. 

Dr. Miroslav F i l i p : Chcel by som povedať, že podľa môjho názoru 
a podľa mojej skúsenosti nedá sa generálne povedať, z ktorého typu školy 
sú pre nás absolventi výhodnejší, lepší. 

Samozrejme, všeobecnovzdelávacia škola dáva širšie všeobecné vzde
lanie, konzervatórium dáva oveľa lepšie odborné vzdelanie. Závisí od toho, 
v akom pomere sú tieto dve zložky u toho-ktorého absolventa. Pri tých 
malých počtoch, ktoré máme, nemôže byť platná žiadna generalizácia. 
Niektorí sú lepší v tom, niektorí v inom. Aby sme neboli nespravodliví 
ku konzervatoristom: mal som potešenie pracovať s nejedným, ktorému 
"to myslelo" veľmi dobre. Je pravda, že všeobecnovzdelávacia škola 
poskytuje určitý širší r ozhl"ad, ale väčšinou neposkytuje to, čo by sme 
potrebovali najviac, a to je schopnosť samostatnej práce, samostatného 
úsudku, samostatného myslenia. Väčšinou nám vychováva pasívnych ľudí, 

ktorí sú~ schopní a ochotní naučiť sa naspamäť hotové formulácie T d 
vysoká skola nemôže zužitkovať k plnému prospechu To n· o ~ nes 
vedy. Stredná škola nám neposkytuje dostatok l'udí k.t - bie bJel.po stat~ 

t 'ť · 1 - • on y o 1 schopm vy von SI v astny názor na základe vlastného štúdia. 
~~n.pr?fesor Kr~sánek povedal, že vd'aka matematike absolventi SVš-iek 

maJu Istu prednost v abstraktnom myslení To m r 1 - · 
bohu~iar 1 - · ~ . · - ys Irn - p at1, zatiaľ, 
obec z o , d ~~ vy?Im~~nt' V!em, že je to možno tvrdé vzhľadom na vše-

t
n vd~ e alvacm : o u: skola nemôže za všetko, vera robí rodinné 

pros re Ie, a e to, co ma matematika dať v mysle - ~ l k · 
l k ~ - · k ~ m c ove u, Je predsa 
en s ~r vym~ : nez pravidlo, a to nielen u študentov . . . 

Netrufam si v obec dať odpoved' na druhú časť otázky ak - · - ~ -
~~~ob~o-vedecký výchovný systém, len jedného skutoč~e dfel~~e~~c~~.~~ 

IS a _Y _som sa c~ce_l_ dotknúť. Mám dojem, že je metodologick 'edno
str_anny, ze mu chybaJU práve tie veci, ktoré si my nárokujeme rľa ~tred
neJ škole od matematickej prípravy teda niečo ako úvod d t · k o 

logiky alebo d b p ' 0 ma ematiC eJ 
• o P~ ~ ne. ravda, každý hovoríme viac-menej za seba teore-

tik potrebuJe my typ myslenia ako historik atd'. ' 

Os~ár _ El sch ek : Je to pochopiteľné, lebo stredná všeobecnovzde-
lávacia skola vlastne vychováva ľudí ktorí b 1· - · ~ 
N k t- · - h . • Y ma 1 Ist studovať ďalej 

a onzerva onac Je výchovný systém uspôsobený predovšetk- tak. 
aby_ sa abso~v:n~ mohol venovať praktickej hudobnej činnosti, al~o 

0
: 

kracovať v studm na Vysokej škole múzických umení. p 

Dr. Jozef ~ r e_s án ek: Mne sa to javí tak, že tr, čo prichádza 'ú 
z konzerva tóna, su zameraní viac na techniku ve · p d · -J k - -- CI. ove zrne pn analyze 

ompoziCH na t~, ako je to urobené harmonicky, ako j e to fo 
postavené, ale uz sa nepýtaJ· ú prečo atď Neh - . . rmovo 

. . • . ovonm proti techmckému 
zameramu. To Je bezpodmienečne nevyhnutná vec Al · · 
pri tom. · e nesmie zostať Iba 

Dr; ~to F: re n _c ~ Y: Celkom s vami súhlasím. Ale to neplatí len 
p~e . l_udi, kt~n budu studovať hudobnú vedu, ale aj pre skladateľov To 
suvisi so sposobom výučby Počas d t 0

-- h - · b t ak- - . o eraJSic skuseností sme zistili že 
a .. s r .cne schopnosti sú u niektorých poslucháčov pomerne nízke. Nad-
~~zn~ost, ~~ z?amen~ ~bstrahovanie určitých všeobecných zákonitostí 

uz v 0 asti h~~I?ome, kontrapunktu atď. pochopia relatívne neskoro' 
ba:~o.:m~ sa kuci!I n~príklad základy harmónie? Štúdium generálneh~ 
ná 'd ~ a stra t~ spo~ob -výučby. To znamená, spájanie akordov aké 
n~ :r;i ~apr. v SI~oveJ Nauke o harmónii, je prakticky vyabstrahova
bách A tych konkret~ych postupov, ktoré sa realizujú v určitých sklad
aby ~o h na./o,_ aby studentov na konzervatóriu niekto viedol k tomu 
- ov~d~;:: l , ze ten~o ~poj, ktorý tu riešite v týchto troch taktoch s~ 
20 faktov e ; re~~Izu~~ ~onkrétne v Beethovenovej symfónii v rámci 
a~ ' ~a -o~ pn u ziaci neskoro. Ba dokonca si myslím že nieked 
z/o hskon~em. skoi~, ked' sami začnú riešiť podobné problé~y. Y 
~ oc opeme dialektiky konkrétneho a všeobecného . .. -

~asa nes_pokojnosť so žiakmi, ktorí prichádzajú k n~ ~~k~l:kde val~I 
casu stracame neraz zbytočne. , a ve a 

Dr. Ivan H r u š o v s k ý . T . t é 
u hudobných teoretikov ( ·ď o IS -sa potvrdzuje pri analýze skladieb 1 e o prvy rocník, takže ešte nemožno robiť 
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. . t 'chto empirických poznatkov je u nich 
hlbšie uzávery). Dlspropo:cla y h'd ., spoločnú základňu pre to, čo 
bada te l' ná hlavne v tom, ze. ne~~: a z_aJU ' a dielo U nich je to 
by mohli uplatniť systematlc~~JSl~l p:~upo~~~~~i; si zloŽku historickú, 
izolované. Ak napr. analyzuJ~ s ha ' 'ckú formu kontrapunkt, ne
teda faktografickú, po~om zl~zku -· ~rm~;;hnoiogicky ' opisom štruktúry 
hľadajú súvislo~ti, vzťahy,. ~n c~s ~vzťahy miznú ~ sieti alebo v laby
prichádzajú k zaverom. U mc mozn . ktorú b sa mohli oprieť. 
rinte týchto rozdelených poznatkov, met opory, o y 

mo ·a stará fixná idea, že o hudbe treba 
Roman Berger: Je to J a človek dostal k jadru veci -

hovoriť maximálne abstraktne, aby- s d - J·e neJ'aká evidencia 
d kl d - e v pozad1 v pove om l, 

ovšem za pre po a u, z_ . . ' - - zdeliť ani naučiť; k syntéze 
k o n k r é t n e h o toho, co me Je mozne A - nie je 
tejto polarity mu~í dôjsť každý jednotlivec sám, sposobom, k tory 

možné naordinovať. 

. . - . . d tal som za úlohu viesť kurz 
Ocitol som sa v bizarneJ Slt~acn: os.- b ť skladateľmi a za druhé 

kompozície s l'uďn:i, ktor~ za p_:_ve - nem:Je~o ~oncipovať ku~z adekvátne 
nie sú na to pnpravem. Snazll som sa p dl'" - od - - - som si vvmyslel postup o lsny 

týmto skutočnostiam, to znamena, ze - . S~ažil som sa aby sa kan-
h kt - · bežný na katedre kompoz1c1e. • 1 to o, ory Je -· - - . k - .. dostali ku kompozičnej prob e-

didáti teórie a zaclatocm:l, v_ ompoz:cl: - na vvsokoškolskej úrovni. 
matike predsa len - poklal Je to mozne " -· 

- . . - - ovedal na začiatku, snazll som sa o to, aby 
V suv1slost1 s tym, co ~om P _ .d 

0 
komponovanie sensu stricto, 

si poslucháči boli vedoml toho, ze neJ e_ " - ide o m o d e l o v a ni e 
ale že ide skôr o "hru na komponovame ' ze 
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kompozičných problémov. _ . , 
T káto hra" by mala mať podľa mňa ten zmysel, aby to, co J~ v u~em, 

a- ' :·l í to podstatné čo Einstein nazval "taJomno -
a snaď me en v umen • ' -1 k iečo vytváral - aby 
vedomie ktorého je napokon ~timul~m, aby c ;:leb n som - per negatio
to tajomno" bolo nejako defmovane --:_. pove - yh - . momentálne 

" k b aximálnym rozs1rovamm to o, co Je 
nem, totiž ta ' a y sa _m 'l l ha toho podstatného, o ktorom 
poznatel'né - vymedzlla a spresm a po o. 
sa nedá hovoriť, ktoré sa nedá pomenovať. ·-· 

l som začať od toho najabstraktneJsleho - a ta:n 
Samozrejme, muse k kt - b tu azda nemali byť, t otiž na to, ze 

som narazil na .~:~ostat- y' ore_ y ú schopní, nie sú pripravení p r e s
poslucháči vo va~sl~e pnpado":_ ;le a:adox - ale nenariekam tu na ned o
nej š ie my s ll e ť. J~ to sna ~ edomie ako fakt napokon ospra-
statky profesionálne, t1e som vza na v . A 

vedlniteľný - ide mi o istú kultúru myslema vobec. , 
d - - e keď už vznikla katedra teórie, malo by byť p~e 

Preto sa naz avam, z . _ 1 n i a s dôrazom na mysleme 
ňu cieľom práve p e st o v a n l e my s e - - ko to zdô-
o hudbe Pre disciplinované myslenie je ovsem ~ezbytne, a 
raznuJe .Wiener, aby sa človek naučil niečo vel'ml presne. 'l 

. 'h l ť kého myslenia, na ktoré som 
Nedostatky vo sfére l~g~cke o, ~~a Y _lc len konštatovať, nestačí nad 

narazil pri ku~ze kom?ozlcle, n:st;~~ o~~t:~ciu ktorá sa asi bude každo-
tým zalamovať rukaml, ale tre a u o ' 
ročne opakovať, nevyhnutne saturovať. 

Dr. Oto F e r e n c z y : Uvažovali sme o tom, keď sme ešte len kon
cipovali učebné plány prvého ročníka. Bezpodmienečne potrebujeme úvod 
do problémov logiky a noetiky. Lenže tieto disciplíny budú sa musieť 
pravdepodobne zvládnuť individuálnym štúdiom. Problém j e však v tom, 
že to nie je vecou krátkodobého kurzu. To je tréning mozgu cez dlhé 
obdobie. 

Roman Berger: Boli vyslovené pochybnosti, či to, čo robíme, je 
prípustné v prvom ročníku. V priebehu roka som mal možnosť poslu 
cháčov trošku spoznať a diferencovať a v dôsledku t oho si dnes myslím, 
že to prípustné je. 

Chcel som sa vrátiť ešte k problému, o ktorom hovoril pán profesor 
Ferenczy: k otázke konkrétneho a abstraktného, k problému, ako t o dať 
dohromady. Náhodou som sa práve dostal k myšlienkam Lévi-Straussa 
na túto tému - dovolil by som si zacitovať: "Renesancia záujmu o mys
lenie "primitívne" je zapríčinená tým, že nám ukazuje vesmír vybudo
vaný z významov. Neukazuje len na retrospektívu času (ktorý básnik 
privoláva, aby sa pýtal, či ho ľutovať alebo nie). Tento čas bol nám dnes 
prinavrátený vďaka objaveniu sveta informácií. Bolo treba t ohto objavu 
fyziky, že vesmír sémanticky má vlastnosti predmetu absolútneho. Mys
lenie je logické iba vtedy, keď sa používa k poznávaniu sveta, v ktorom 
uznávame súčasne vlastnos t i fyzické aj sémantické. K vypracovaniu te
órie informácií bolo nevyhnutné odhalenie toho, že svet informácie je 
aspektom sveta prírody. Ale keď už bola dokázaná oprávnenosť prechodu 
od zákonov prírody k zákonom informácie, i m p l i k u j e t o op r á v n e
n o s ť p r e c h o d u o p a č n ý m s m e r o m. Toho, ktorý po tisícročia 
dovoľuje ľuďom približovať sa k zákonom prírody cestami informácií. 
K fyzikálnemu svetu sú dva protiľahlé prístupy. J eden maximálne kon
krétny, druhý maximálne abstraktný. Alebo z aspektu vlastnost í zmyslo
vých, alebo z aspektu vlastností formálny ch. Bolo potrebné čakať do 
polovičky nášho storočia, aby sa tieto dve dlh9 rozdelené cesty st r etli. 
Komplexný proces poznania nadobúda t akto charakter uzavretého systé
mu." 

Tento citát chcem "zneužiť" práve na to, aby som podporil svoj voľa
kedajší postulát zavedenia kurzu logiky doplneného aspoň základnými 
poznatkami z teórie informácie, teórie pravdepodobnosti, snáď a j z teórie 
rozhodovania - teda d isciplínami, k toré by pre teoretika boli užitočné. 

Samozrejme, takýto kurz, ktorý by asi musel bežať počas celého štúdia. 
by splnil svoje poslanie najmä vtedy, ak by prednášateľ bol schopný 
načrtnúť aj možnosti aplikácie uvedených disciplín. 

Zavedením takého kurzu by sa napokon katedra teórie viac špecifi
kovala vo vzťahu ku katedre hudobnej vedy. 

Dr. Miroslav Filip: Veľmi by som chcel podpori ť to, čo hovoril 
profesor Ferenczy o abstrakcii v harmónii. Nie j e to tak dávno, keď na 
odborných školách bol celý kurz harmónie vybudovaný na príkladoch 
vykonštruovaných (Šín) . Teda vôbec nič tam nebolo zo živej hudby, zo 
skladieb. A to je práve jeden z podstatných pokrokov v modernej didak
tike harmónie, že pracuje s ukážkami zo skladieb. 

Druhá maličkosť: tým, čo hovoril profesor Ferenczy, sa vlastne upo
zorňuje aj na nedostatok našej vlastnej práce, aspoň v minulosti. Totiž 
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celá koncepcia týchto odborných predmetov na odborných hudobných 
učilištiach bez výnimky bola lineárna. Myslím na didaktickú terminoló
giu. Poslucháč prešiel kurzom iba raz od začiatku do konca; či už bol 
kurz lepšie alebo horšie koncipovaný, to sú z toho hľadiska detaily. Dva 
roky som skúšal cyklické usporiadanie a mám dojem, že to má isté pred
nosti. Prejsť kurzom raz elementárne a potom znova na vyššej ú rovni. 
Aspoň čiastočne sa tým uľahčuje to pochopenie podstaty, to preniknutie 
pod povrch, o ktorom sa tu hovorilo. 

Oskár E l s c h e k : Pociťujeme to, čo dnes nielen u nás v českoslo
vensku, ale všade na svete pociťujú školy, a to preklenutie rozporu od 
naučenia k skutočnej výchove; od sprostredkovania pozitívnych vedo
mostí, či určitého faktografického materiálu k tomu, ako s týmto mate
riálom pracovať, ako ho do vedomia presadiť tak aktívne, aby podnietilo 
samostatné myslenie. V hudobnej oblasti . sa, žiaľ, tiež neučí hudobné 
myslenie, ale učí sa technológia, technická zručnosť, remeslo. 

Vo výchove sa treba snažiť vychovávať ľudí k mysleniu s matériou, 
s ktorou pracujú. Vieme, že absolventom zo školy nezostanú pre život 
vo vedomí fakty, ale metóda myslenia, spôsob narábania s faktami. 

Aké sú podmienky na jednotlivých školách pre výchovu hudobných 
vedcov? Mám na mysli takých hudobných vedcov, akých by sme si želali 
mať. 

Dr. Oto Ferenc z y : Začnem podmienkami naj elementárnejšími -
materiálnymi. U nás sú zatiaľ zlé . Tí, ktorí prednášajú, vedia, že sú bitky 
o priestory, sú nedostatky v knižnici, magnetofónových záznamoch, ne
máme kompletizované gramoplatne, nemáme kompletizovanú knižnicu, 
takže nezačíname v ružových pomeroch. 

To sú - by som povedal - sekundárne veci. Myslím, že viac by sme 
mali hovoriť o možnostiach, ako treba robiť výchovu. Zatiaľ môžem po
vedať len toľko, že postavenie katedry v celku školy je dobré. Vedenie 
školy jej vychádza v ústrety pokiaľ len m ôže. Katedra má svoju váhu 
aj čo sa týka kádrového zaopatrenia. Nielen pre prítomnosť, ale aj pre 
najbližšie roky sa ukazuje dobrá perspektíva vybudovať katedru inter
nými pedagógmi. 

Dr. Miroslav F ilip : Môžem hovoriť len za našu ka t edru, aj to len 
subjektívne, nič oficiálneho. Spomenul by som pár bodov ako pozitíva 
a niekoľko ako negatíva. Medzi pozitíva by sa dalo povedať, že patrí: 

l. dosť dobr e vybudovaná knižnica katedry s určitou tradíciou, ale len 
v niektorých odboroch; 

2. možnosť spájania muzikológie s inými študijnými odbormi, a to 
jednak v kombinácii, teda akos i "legálne", a jednak voľne, čiže poslucháč 
má možnosť niečo si zapísať a počúvať atď. Medzi možnosťami kombinácií 
alebo voľného pridruženia sa zvyčajne uvádzala kombinácia s h istóriou, 
filozofiou, estetikou. Za seba by som doplnil k tomu ešte možnosť kom
binácie s psychológiou na prvom mieste, ďalej so sociológiou, event. 
s matematikou - to už medzi fakultami; 

3. právo udeľovať doktoráty a vedecké hodnosti (dosiaľ ako jediná 
inštitúcia); 

4. školiace pracovisko pre ašpirantúry v odbore dejín a teórie hudby : 

Medzi negatíva podľa môjho názoru patrí: 

l. nedostatočné personálne obsadenie: chýba niekoľko špecialistov, a to 
veľmi podstatných. Personálne obsadenie teda možno považovať z toho 
hľadiska za nevyhovujúce; 

2. nedostatočné materiálne vybavenie; 

3. celkom nevyhovujúce priestorové vybavenie; 

4. je to špecifita odboru, ktor~ j e celkom odlišný od iných odbor ov 
na Filozofickej fakulte: totiž vyžaduje i n d i v i d u á l n e vyučovanie a 
individuálne cvičenie, štúdium na nástroji. Pre túto odlišnosť ťažko hľa
dať na fakulte pochopenie. 

Dr. Ivan Hr u š o v s k ý: Povedal by som meco o materiálnom vyba
vení naseJ školy. Hovorilo sa tu o tom, že sú určité negatíva aj pozitíva, 
povedzme, čo sa týka knižnice, zvukového materiálu, partitúr atd'. Ale 
v tom by som nevidel nejaký centrálny problém. Podľa môjho názoru 
škola pre teoretikov by mohla byť vybavená čo najkompletnejšie, alebo 
dokonca prepychovo, k eby tu nebol jeden faktor, ktor ý pôsobí dosť re
gresívne, a to vlastná aktivita študentov. Ale u teoretikov sa to žiaľ 
prejavuje najviac. Oni prišli na školu s určitými študentskými ná;ykmi: 

Moment subjektívnej aktivity a záujmu o š túdium je u teoretikov -
žiaľ - veľmi malý. Možno ďalším prirodzeným postupom sa to zlepší, 
ale u terajšieho prvého ročníka je to na nízkej ú rovni (v šk. r . 1969-70). 

Oskár El sch ek: Myslím, že to je vec viac vychovávateľov ako štu
dentov, aké formy organizácie štúdia voliť, aby študenti museli tieto veci 
využívať a používať. Či všetko skončí od prednášaním a skúškou? Ked' sa 
konajú semináre, ktoré kladú vys.oké nároky na individuálnu prípravu, 
počnúc od referovania po sústavné spracúvanie problémov, ktoré sú 
v prednáške, potom skúšajúci už nie je ani odkázaný na skúšku. Totiž 
študent vždy robí len toľko, koľko ho výchovný systém prinúti, kol'ko 
sa vyžaduje. 

Dôležitú úlohu hrá aj materiálne vybavenie katedier: vieme, že je 
nedostatočné. Na Filozofickej fakul te sa vychovávajú predovšetkým hu
dobní historici, pritom im stoja k dispozícii hudobné pramene, vydané 
do polovice 30 rokov. Hlavné vydania pr<!meňov sa realizujú od 50 rokov. 
Na tie niet finančných prostriedkov. To sú veľké handicapy aj pre mož
nosť, aby sa študent mohol zamerať alebo špecializovať na serióznu hu
dobnohistorickú prácu, k torá by odpovedala dnešnej úrovni bádania. 

Je to znásobené ešte tým, že sú minimálne možnosti štúdia v zahraničí. 

Teraz azda konkrétnu otázku: podmienky pre výchovu akého druhu 
špecialistov sú na jednotlivých katedrách, na druhej strane akých absol
ventov žiada prax, akých vedecký výskum? 

Dr. Jozef Kresánek : My zostávame pri štandardnom normálnom 
stave hudobnej vedy, čiže vychovávame historikov, teoretikov, potom 
etnomuzikológov, do určitej miery ľudí zameraných na estet ickú proble 
matiku. 
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Učebné osnovy 

Všestrannosť 
hudobnove
deckého vzde
lania a špe
cializácia 

. Zo skúseností vieme, že učebné osnovy,. ktoré 
Oskár E l s c h e ~ . - bl 'ku sa vždy nedali realizovat, lebo 

boli jednotne_ pla:ne ?re bcell~ r~pu. ~či~elia rôzne kádrové, materiálne 
na jednotlivych skolach o l ro~m - . • 
podmienky, ale aj rôzna pedagogtcká tradl:_la. v - - 80 o;., 

- k . Platí zásada ze ka zda fakulta ma na . 
Dr. Joze.r K:_ e_s an e- . % tvorí ;zv. rofilácia katedry. Prakticky 

zachovávat celo_:;tatny vpla_n a 20 a zamerľta na históriu, brnenská na 
to znamenalo, ze prazskkal fakult\: viac na pedagogické disciplíny a my 
hudobnú vedu ako celo • o omouc 
rovnako ako brnenská tiež na hudobn~ ved~ ~cel~u. - k tedre 

Oskár E l s c h ek : Do akej miery dnesne ucebne osnovy a 
. . -? 

vyhovuJ U. - . . sme radi, keby sme ich mohli sto-
Dr. Jozef !<;~es a~ ek .. Boh ~y vec dan 'ch podmienok; po odchode 

percentne plmt. Lenze to Je ~:~ d eimi Ite so všeobecnou históriou. 
dr. šedivej sme na t om napn. a _ ~ odmienk sú čoraz horšie. 
Dosiaľ to bolo dobré s etnomuztk~logt_ou, a~e ~o robí sfovenská akadémia 
Výskum nerobíme, t akže sme odkazam na o, c 

vied. 

Dr. Miroslav Filip: Ideálomv je s~oľ~~~váo c ; eš en~ t :~č~s::j p~~~:% 
vený absolvedn~ pl~s. mož~eosipe~fa~z~~~ ~usí byť nadstavbou na spo-. 
vedy. Teda z oraznuJem, z- re To b sme nemali obetovať 
l'ahlivo všestrann~m vzd~la~l 1~~~1~~ oš~~~iaiizáci/ Aj odbory, ktoré sú 
ani za cenu nevtem akyc y t 'álu omnoho horšie" ako my, sa 
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na tom čo do rapídneho vzrastu .ma e.n . . " 
súčasne až zúfalo snažia zachovat SVOJU mtegntu. v• - d 

-v - - h a vvhovuje poztadavkam ve ec-
Pokiaľ ide o otázku, či sucasna vyc ov ;' v á . - d toho čo 

. . ľk ' ·· myshm ze to z v1s1 o • 
kého výskumu a prakttckeJ ap 1 acu, . ' t 1· ako· dokonale 

h . .. Ak by sme to mterpre ova 1 · " 
rozumieme pod "vy ovuJe . ľ d ovedať· nie Ak by sme povedali 
vyhovuje".' tak potom by sme hr:;~:: l ž~ ~evyho~uje .vôbec. A to by tiež 
nie, mohh by sme. to . za~e c a • . ·e to momentálne možné, výchova 
nebola pravda. Do tsteJ mte ry • do akeJ J - k ktoré sa dajú za daných 

h · t- požiadavkám vedeckého vys umu, , v 
vy OVUJe ym . , kt' k ej aplikácii. Pr esnejšiu odpoveď mozno 
podmienok reahzovat v p~~ lC 't' ach a negatívach na svojich vlast
nájsť tam, kde sme hovonh o pozt lV 
ny' ch pracoviskách. . 'd ál 

- h d b -ho vedca považu Jete za l e ny 
Oskár E l s c ~ e_ k : A~~ dty~ k~ ~k~e možnosti uplatnenia na druhej 

z hľadiska dnesnych_ poz la av le . - k om is medzi tým, čo by škola 
. -? V v dy tde o latentny om pr ht' d' k 

strane maJ U. z_ v . v ax od neho bezprostredne žiada. Z a lS a 
mala dať posluchacovt a co pr v . b hu štúdia vedel správne sústre-

h - v . ďležité aby sa uz v pne e v t' posluc aca Je O • • v· dať Od toho závisia moznos l 
diť na to, čo sa od neho bude v praxt zla . 

jeho uplatnenia. - b ť zjednodušene 
Dr Miroslav F ilip : Dnešný absolvent m~sl Y -- súčasne tak 

. . d ak š e o b e c n e dobre pnpraveny a 
povedané - Je ~ _ v n _ naštudovať tie š p e c i á l n e ve-
intelek~uálne ~ruz_ny, aby b~l :~:~ľ ~toré prinesie vývoj. Tým, pravda, 
domostl, ktore su potrebn:, .v . - . v ďalších rokoch po absol-

1- v . ľ áciu na sptckoveJ urovm v• r 
nemys tm specla lZ ť . - nežiadúcim ale dnes u ž, zla • 
vovaní, keď určitá j ednostrann?s Je stce • 
nevyhnutným dôsledkom rozvoJa vedy. 

Dr. Oto Ferenc z y : Pokiaľ ide o moje subjektívne hľadisko, v prí
tomnosti pociťujem najväčší nedostatok ľudí takého typu, čo veľmi dobre 
ovládajú hudobnú prax a vedia ju súčasne zvládnuť teoretickým apará
tom a podať ju konzumentovi v hocakej forme. Či už vo forme lákavého 
teoretického pojednania, alebo prednášky a bežného výkladu. V tejto 
epoche alebo do roku 2000 tento človek by veľa pomohol hudobnej kul
túre. Nechcel by som však podceňovať tých druhých, čo budú robiť zá
kladnú pioniersku prácu, z ktorej potom ťažia títo l'udia. 

Oskár E l s c h e k : V roku 1958 bola v Nemecku konferencia hudob
ných pedagógov. Na tejto konferencii sa vyslovil Fr. Blume, že dnes je 
absolútne nemysliteľné, aby jeden hudobný vedec ovládal všetky poznatky 
o hudbe. Popiera, že ten, kto sa venuje hudobnej histórii, by sa mohol 
systematicky venovať iným hudobnovedeckým disciplínam. Podľa neho 
dokonca nemôže dokonale ovládať ani ich všeobecné základy. Má na 
mysli disciplíny ako je akustika, psychológia, sociológia atď., nehovoriac 
o mimoeurópskych kultúrach. 

Aké sú podľa vás ťažiskové odbory, ktoré považujeme za základné, 
ktoré by hudobný vedec mal dokonale ovládať? 

Dr. Jozef K r e s á n ek : Malo by byť našou hlavnou úlohou usilovať 
o rozširovanie obzoru, aby sme sa vedeli dívať súčasne z historického 
aspektu aj z hl'adiska etnomuzikologického, aby sme získali určitý tota
litný pohľad. Súvisí to s logikou a so schopnosťou usporiadať si fakty. 
V rámci školy by bolo želateľné obmedziť čiste ku zvládnutiu faktov 
smerujúce snaženia. Pre život je potrebné zachovať si integritu aspektov 
natoľko, aby som nevidel veci jednostranne, ale aby som veci chápal 
v širokých kontextoch. 

Integritu by som-riešil na podklade aspektov, a nie na podklade fakto
grafických znalostí. 

Roman Berger : Na VŠMU cieľ výchovy urcuJe názov katedry: hu
dobná teória. Absolventi by mali byť teda špecialistami v oblasti hudob
nej teórie. Je možné byť špecialistom v hudobnej t eórii? čo všetko 
tento pojem obsahuje? Pojem "hudobný" je najvšeobecnejší v danej 
oblasti, je preto nezlučiteľný s pojmom špecialistu, aspoň podľa mňa. • 
Bc!o by preto potrebné vymedziť zo sféry "hudobného" niektorý alebo 
niekoľko okruhov problematiky a na tie zamerať výchovu špecialistov. 

Keby sme pripustili, že v hudobnej, teoreticky postihnuteľnej proble
matike existuje hierarchia, že jednotlivé okruhy problémov môžeme 
odstupňovať podľa ich akútnosti, dospeli by sme k sugesciám, týkajúcim 
sa osnov a metódy výchovnej práce. 

Otázka akútnosti niektorých problémov má svoje historické determi
nanty, osvetlenie tejto stránky by bolo azda najlepšou školou historic
kého myslenia, ktoré negovať iste nemá zmysel. Nazdávam sa však, že 
historické myslenie a znalosť historických faktov sú dosť odlišné veci 
a že na katedre teórie mala by mať prednosť prvá alternatíva. 

Otázka osnov a metód sugeruje súvis medzi výchovou a vedeckým 
výskumom; súvis, keď ide o výchovu teoretikov, evidentný. Priznám sa, 
že mám pochybnosti, či výchovný proces zameraný na servis encyklo
pedicko-univerzálny bude optimálnym riešením a vyprodukuje ľudí pri-
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pravených pre výskum v oblasti teórie, nehovoriac o tom, že redukuje 
priestor pre možnosti informácie o súčasnom stave a tendenciách vý
skumnej práce. Hudbu nie je možné vysvetľovať vychádzajúc z hudby, 
harmóniu z harmónie a podobne. V týchto prípadoch sa nutne začíname 
točiť v zakliatom kruhu tautológii. Vyplýva z toho nutnosť, nie nejaká 
poplatnosť móde, nájsť v osnovách priestor pr e disciplíny, k toré by 
poskytli adeptom teór ie pohľady z v o n k u na hudobný fenomén. Treba 
paletu týchto pohl"adov vymedziť, treba hľadať metódy práce, ktoré by 
jednotlivé pohl"ady pomáhali integrovať. Učiť mladých ľudí "širokému 
rozhľadu" bolo príznačné azda pre starú školu. Dôsledky tohto poznáme 
z faktu , že vedecký pohľad na hudbu sa len dosť bezradne začína formo
vať, kým v iných oblas tiach bádania človek dospel neporovnateľne ďalej. 
Namiesto š irokého rozhľadu malo by azda byť ambíciou školy poskytnúť 
pokiaľ možno čo na j v ä č š í n a d h ľ a d integrujúci optimálny počet 
"poschodí" rôznych aspektov. 

Oskár El sch ek : Keď vznikla hudobnoteoretická katedra na VŠMU, 
ozvali sa hlasy pochybujúce o tom, že potrebujeme v Bratislave dve 
hudobnovedecké učilištia. 

Dr. Oto F e re n cz y : Áno. Prvý hlas bol maximalistický, ktor ý chcel 
en. bloc ka tedru hudobnej vedy z Filozofickej fakulty preniesť na VšMU 
v presvedčení, že sa tým zlepší situácia pri výuke a spojenie praxe 
s teóriou bude lepšie. 

To bolo len v prvých fázach. Potom sa od tej to koncepcie upustilo. 

Oskár El sch ek : Nazdávam sa, že všeobecne treba uvítať existenciu 
dvoch kat edier, k toré budú mať možnosť sa špecializovať podľa potrieb 
praxe a v súlade s ich pracovnými podmienkami. 

Aké sú možnosti a formy postgraduálneho štúdia? Akým spôsobom sa 
školy na nich zúčastňujú, ako spolupracuj ú s inými inštitúciami? 

Dr. Jozef Kresánek : Naša katedra spolupracuje s ústavom hu
dobnej vedy SAV. No najprv o tom, akých l"udí vlastne hudobný život 
na Slovensku momentálne potrebuje. Dnes ústavu hudobnej vedy chýba 
historik pre 19. storočie, no nedostáva potrebné smerné čísla pre prijatie 
aj iných pracovníkov. Je tu ešte hudobné oddele>nie SNM, archív fakulty, 
kde sú pot rební l"udia. 

Oveľa viac pracovníkov budú potrebovať inštitúcie, ako hudobné vyda
vateľstvá, rozhlas a televízia. No predovšetkým je potrebné, aby a j v men
ších m estách na Slovensku boli ľudia , ktor í by ~pracovali hudobný život 
na úrovni. 

Dr. Oto Ferenc z y : Obraciam sa k celkom inému problému, k pro
blému hudobného amaterizmu, jeho riadeniu, uplatneniu a jeho náväz
nosti na profesionálnu oblasť. 

Teraz som navštívil niektoré socialistické štáty a videl som to hlavne 
v NDR, Maďarsku a Bulharsku, kde s amat erizmom skutočne veľmi vážne 
narábajú a majú aj mimoriadne výsledky. Keď to porovnáme s našou 
situáciou, vidíme, že sme veci pustili z rúk. Veľa sa tu robilo d iletantsky, 

celá táto oblasť bola zle riadená a myslím, že ani st imuly neboli také, ako 
by sme si boli my, profesionáli, želali. o 

Niečo nám chýba vôbec v celospoločenskom živote. Niekde je veľká 
chyba v tomto národe, že napr. v Bratislave sa prirodzeným vývojom 
nevytvorila určitá skupina nadšencov pre oper u, ktorá by prirodzeným 
spôsobom preukazovala svoj záujem o tent o žáner. Nehovoriac o komor
ných, inštrumentálnych alebo vokálnych koncertoch. Nechcem byť daja
kým kuvikom, ale veľmi sa obávam tejto situácie v slovenskom hudob
nom amaterizme pre budúcnosť a myslím, že jednou z úloh týchto na
šich oblastí je, aby sme vychovávali - ako tu hovoril profesor Kresánek 
- okrem ľudí, ktorí budú vykladačmi, aj organizátorov. 

Oskár E l s c h e k : To je kultúrnopolitická otázka. Štát skutočne vy
vinul obrovské úsilie pre konštituovanie profesionálnych telies, existujú 
výchovné profesionálne inštitúcie atď. Ale všeobecnovzdelávacia škola 
ako primárna výchovná báza bola v oblasti hudobnej výchovy v 50- tych 
rokoch reštrikčnými opatr eniami silne obmedzená, tým sa narušila báza, 
ktorá bola nositeľom a podhubím kultúrneho vývinu po 100 alebo 150 
rokov. Ak sa dnes nezlepší situácia na všeobecnovzdelávacích školách, 
bude sa pre špičkové umenie stále zmenšovať pr iestor rozvoja spolo
čenského uplatnenia. 

if~:fir' o 

Dr. Oto F e r enc z y : A potom si myslím, že v celkovej organizova
nosti, v celkovej štrukturovanosti spoločnosti treba tieto hodnoty uznávať 
ako hodnoty, ktoré sú cenné. Lebo ak akcent prenesieme len na konzum
nú oblasť, na mater iálny konzum, potom sme v koncoch. 

Dr . J ozef Kr e sánek : Myslím si, že najpodstatnejší moment je 
u nás v školstve. Dosť som zaangažovaný v otázkach estetickej výchovy 
a vždy, keď narazíme na nejaké prekážky, tak je to na školstve. 

Dr. Oto F erenc z y : Učebné plány by mohli byť - povedzme -
aj publikované, aby verejnosť videla, aký učebný plán má táto škola. 
Ide o to, aby k tomu zauj ali stanovisko rozmanití ľudia. Možno povedia, 
že sme m aximalisti, možno povedia, že to sú učebné plány, ktoré sa 
nedajú realizovať. Nikto z nás nebude pokladať kritiku týchto učebných 
plánov, najm ä opr ávnenú kritiku, za nejaký podraz. 

Oskôr El sch ek : Keď absolventi, hudobní vedci prídu do zamest
nania či už do rozhlas u, či sa ven ujú kritickej činnosti alebo či prídu 
na vedecké pracovisko, všade sa im vytýka, že nie sú dostatočne pripra
vení po praktickej, ale ani po teoretickej stránke pre svoju prácu. Prečo 
je tomu tak? 

Dr. Jozef Kr es án e k : Pokiaľ ja to vidím, existujú ľudia, ktorí sa 
vedia ohromne všeličo naučiť a na skúškach veľmi prosperujú, no existu
jú ľudia , ktorí sú nie práve dosť dôslední v učení, ale vždy ich pália 
nejaké problémy. Tí, ktorých pália problémy, potom za nimi idú a je 
možné, že tam s i nadobudnú aj väčšie vedomosti, zatiaľ čo iné veci za
nedbajú. A myslím si, že jednou z našich úloh j e vzbudiť záuj em v ľu 
ďoch, aby ich niečo chytilo, aby našli zmysel v svoje j p ráci. 
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Dr. oto Ferenc z y: V tejto oblasti platí, či niekto má talent. Tu 
tiež platí špeciálne zameranie, ktoré síce možno dočasn~ ututl~ť, ~le_ po
tom sa to prejaví, "vybuchne", ak sú podmienky na pracu pnazmve. 

Myslím si, že žiadna škola na svete nebude vychovávať sam~ elit~, 
rozptyl vždy bude. Vždy budú vynikajúci jedinci a vždy budu slab1, 
a stred bude asi najsilnejší. 

Oskár E 1 s c h e k : Ročníky pre hudobnú vedu sa nám stále zužujú, 
počet prijímaných je stále menší. Na druhej strane spoloče~ská potreba 
absolventov je relatívne vel'ká, nech je to už vo vydavatelstvách, roz
hlase, alebo v iných hudobných inštitúciách. Predsa )e jedno, či n~ k.a
t edre prednášajú pedagógovia jednému aleb~ trom, styr~m al:_bo p1at1m 
poslucháčom. Katedry sú na to, aby mohh vychov~v~ť. Pr:_co. sa ~ak 
umele reštringujú počty prijímaných poslucháčov, keď v1eme, ze Je velká 
potreba kvalitných a kvalifikovaných hudobných vedcov? 

Dr. Ivan Hr u š 0 v s k ý : Na našej škole napríklad je určité smerné 
číslo, ktoré sa vzťahuje na celú fakultu. Toto číslo sa raz dodržiava, raz 
nie, podľa toho, aké talenty prídu. 

Myslím, že fluktuácia talentov po rokoch je zákonitosťou. ~a: príd~ 
skutočne - ako sa hovorí - báječné ročníky, inokedy zas velm1 slabe. 
Na VŠMU pozorujem jeden zjav, ktorý je trošku pová!liv.~ .. že čím ďalej, 
tým menej prichádzajú uchádzači o štúdium na nárocneJ_sle od~ory, n~
príklad na kompozíciu a dirigovanie. Na druhej strane stupa pocet ucha
dzačov o praktické odbory: spev, klavír atď. 

Dr. Oto Ferenc z y : Myslím, že to sú čisto administratívne zásady. 
Sú to kalkulácie s peniazmi, kalkulácie s pomerom medzi počtom poslu~ 
cháčov a počtom profesorského zboru. Myslím, že jednotlivé školy nesmu 
prekročiť určitý limit. 

My by sme si mali uvedomiť, že zodpovedáme za všetky oblasti; za 
oblasť estetickej výchovy na stredných školách, za výučbu, za otazku 
konzumentov atď. Totiž slovenská hudobná kultúra začala sa košatiť veľ
mi prudko a za krátky čas sme zasiahli viac oblastí a pretože nebolo 
tradície, nebolo ani koreňov a teraz cítime práve tieto nedostatky. 

Oskár E 1 s c h e k : V roku 1969 vznikla nová katedra, ale súčasne ~a 
inej katedre sa robili - .pokial' id: o prijír:n~nie po~luc~á~ov? - ďals1e 
reštrinkcie. Kde je tu logika, koordmovanost skolskeJ poht1ky. 

Dr. Miroslav Filip: Adresujme jednu výčitku .aj sebe v tejto veci. 
Ministerstvo školstva obmedzuje počet. poslucháčov z ekonomických hľa
dísk. To je pochopiteľné. My máme "pocit" a "cítime to", že muzik~lóg~v 
treba. Ale d 0 k á z a 1 i sme to sociologickým prieskumom podlozenym 

faktami? 
Oskár E 1 s c h ek : Pred ôsmimi rokmi sa vypracúval plán potrieb 

inštitúcií, každá z nich nahlásila svoje požiadavky pre budúce desaťročie. 

Dr. Oto Ferenc z y: Myslím, že koordinačná činnosť je t émou ~re 
nadriadený orgán hudobnej kultúry. Je tu hudobná rada, kt?rá ~a. vsak 
koncentruje viac na problémy v oblasti, ktorú obhospodaruJe M1mster-

stvo kultúry. Toto je oblasť školstva a myslím, že na Ministerstve škol
stva koordinácia nejestvuje. Dokonca je tam určitý sklon vzájomne si 
konkurovať. Ale mal by to byť nejaký strechový orgán, k torý by tieto 
problémy, ktoré sa týkajú prakticky všetkých, viedol nejakým spôsobom 
dopredu. Len tým, že to budeme publikovať, že sa budeme schádzať 

a o týchto veciach diskutovať, nevyriešime problém hudobnej výchovy. 

Roman B e r g e r : Mal som taký pocit, že diskusia napriek tomu, že 
sa týka vecí životne dôležitých, v podstate sa vymyká priamej kompe
tencii. Na tieto problémy iste treba poukázať, ale roztrieštenosť môžeme 
evidovať všade, a zdá sa mi, že by bolo potrebné zaoberať sa skôr tým, 
či a do akej miery je to aj problém metód výchovy na katedrách - teda 
v dosiahnuteľnej oblasti. 

Otázka uplatnenia, o ktorej bola reč, a konštatovanie, že mladí ľudia 
sú nejakí laxní, súvisí snáď s t ým, že - snáď? - majú "mindráky", 
ktoré by mohli vyplývať z toho, že ak na jednej strane registrujú rôz
nymi sprostredkovanými cestami dnešný stav myslenia v mimoumelec
kých oblastiach, sú atakovaní súčasnými technickými efektami, na dru
hej strane sa stretávajú s h udbou, s myslením o hudbe a možno pociťujú 
medzi týmito dvoma sférami diskrepanciu. V rámci osnov - o ktorých 
sa podľa programu na pozvánke malo hovoriť - by sa malo nájsť miesto 
pre disciplíny, ktoré sú pre výchovu azda akéhokoľvek- preto aj hudob
ného - teoretika nevyhnutné. Kladiem si totiž otázku: v rámci ktorého 
predmetu sa adept hudobnej teórie dozvie niečo - povedzme o metodo
lógii, obecnej aj aplikovanej, kde získa informácie o semiotike alebo 
o sémantike etc?; problém disciplín, o ktorých som hovoril na začiatku 
diskusie, už nebudem znova rozvádzať. 

Táto problematika by mala byť vyriešená - a vyriešená v súvislosti 
s otázkou integrovanej výchovy. 

Dr. Miroslav F i I i p : Ešte sa chcem dotknúť problému našich dvoch 
katedier. 

Myslím si, že oddelená existencia dvoch pracovísk by sa musela predsa 
len pokladať za prílišný luxus, keby tým dochádzalo čo i len k č i a s
t očnej dup l ic ite niektorých činností katedier ako dôsledok admi
nistratívnej oddelenosti dvoch pracovísk a keby potom vysoko kvalifiko
vaní odborníci tým, že sú administratívne vedení na tej alebo inej ka
tedre, boli blokovaní a nemohli by sa využiť na druhom pracovisku. Za
stával by som názor, že skutočne vysoko kvalifikovaní špecialisti sú 
v -~s.tom zmysle nenahraditeľní (hoci každý je "nahraditeľný") a nevy
uzltl: tohto ľudského potenciálu, či už výskumného alebo pedagogického, 
by Sl nedovolil ani podstatne väčší národ ako sme my. Toto by bola 
predsa len pridrahá cena aj za špecializáciu. 

Ešte k profilovaniu. Aj v tom by bolo určité nebezpečie, keby sme tieto 
problémy riešili I e n profilovaním, uspokojili sa s ním a nech to beží 
ďalej . ~yslím si, že nie je možná ani deľba práce takého druhu, že jedno 
pracovisko by vychovávalo "vedcov" - hovorím v uvodzovkách vedcov, 
lebo to je nešťastný termín ak ide o poslucháča vysokej školy - a druhé 
pracovisko "tých druhých". Je to triviálne, ale je to tak: vedci sa nedajú 
pestovať ako tulipány. Potenciálny vedecký pracovník musí vyrásť z oveľa 
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širšej základne, takým nejakým prirodzeným ~!berom z roč~íka alebo 
ešte väčšieho nadročníkového kolektívu posluchacov. Preto mu~rme _pre~
chádzať možné negatívne dôsledky administratívneho rozdelema tym, ze 
sa budeme snažiť o č í m t e s n e j š i u s p o l u p r á c u. 

čo myslím pod spoluprácou? Jednak využitie u č i t e ľ s k ý : h s~l. p~e 
obidve katedry bez ohľadu na to, kde dostávajú plat. Po druhe, spaJan~: 
p 0 s 1 uch á č o v, aby sme niektoré veci robili spo!oč~e. Pr~čo _maJu 
naši poslucháči prísť o prednášky u vás len pre~o. ze. Je_ to má skola, 
iná katedra? Teda keď už má byť príprava muzíkolog1ckych kádrov po 
dvoch líniách tak ja sa prihováram za čo najtesnejšiu spoluprácu na 
úrovni učiteľ~kých síl, na úrovni zoskupovania poslucháčov a - samo
zrejme - aj vo výskumnej práci. Za optimálne by ~om preds~ len po~ 
važoval také riešenie, že by jedno pracovisko bolo skor základne a druhe 
skôr postgraduálne. Ale - hovorím - to je otázka, či je možné takto 
veci riešiť. 

Dr. Oto Fe r en cz y : Plánujeme v budúcom školskom roku práve 
takéto stretnutie s katedrou hudobnej vedy, kde by sa uskutočnila prak
tická deľba práce. Ale nielen takéto rozdelenie úloh, pretože skutočne ?Y 
to bolo vel'kým plytvaním. Ale aj tým, že študenti týchto dvoch katedu:r 
by boli spolu. Snažíme sa dokonca v niektorých d~sciplí~a:? -~ať. teoreti
kov spolu so skladatel'mi a dirigentmi, kde dostanu ovela s1rsi aJ špecia
lizovanejší pohľad na niektoré problémy hudobných dejín. 

Besedy sa zúčastnili: 

Prof. Dr. Jozef Kresánek 
Doc. Dr. Miroslav Filip 

Prof. Dr. Oto Ferenczy 
Doc. Dr. Ivan Hrušovský 
Roman Berger 

za Katedru Hudobnej vedy 
Filozofickej fakulty UK 

za Katedru Hudobnej teórie 
na VŠMU 

Besedu viedol prom. hist. Oskár Elschek 
šéfredaktor Slovenskej hudby 
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Anketa 
o hudobnej vede 

1. V ktorých rokoch ste študovali na fakulte? 

2. čo Vám dala škola pre život, ako Vám pomohla zaradiť sa do práce 
vo Vašom odbore? 

3. Aké miesto zaujíma podľa Vás dnes hudobná veda v systéme spolo
čenskýc~ vied, autoritu a aké pracovné možnosti má hudobný vedec? 

4. Ako hodnotíte vyučovanie hudobnej vedy na dnešných vysokých ško
lách - v čom sa zlepšilo resp. zhoršilo od čias Vášho štúdia, aký 
by mal podľa Vás byť ideálny stav? 

Priznám sa, že neodpovedäm na túto anketu s nejakou zvláštnou chuťou, už preto 
nie, lebo pochybujem v realizáciu (aspoň čiastkovú) jej výsledkov. Zvykli sme si 
písať názory, usporadujeme besedy (pravdaže, nie iba Slovenská hudba - poznám to 
z vlastnej novinárskej praxe), na ktorých padne veľa rozumných myšlienok a nápa
dov, lenže výsledky a aplikácia v bežnom živote nezodpovedajú tomu, čo si usporia
datelia i účastníci podobných diskusií vytýčili za cieľ. 

Všetky zmeny - nielen na úseku, o ktorom sa máme vyjadriť - závisia od ľudí. 
Nielen od tých, čo rozum predávajú, ale ho i kupujú. A tak už na začiatku svojho 
príspevku hovorím, že ak sa tieto dve strany n ebudú doplňať, nadarmo budú mladí 
poslucháči hudobnej vedy nariekať, že sa im toho či onoho nedostáva - a opačne, 
všetko úsilie pedagógov vyjde navnivoč. 

O Z toho vychádzam aj pri {ormulovaní prve j požiadavky, ktorá by mala byť sa
mozrejmá pri prijímaní nových poslucháčov na Katedru hudobnej vedy. Pedagógovia 
by mali mať možnosť výberu z väčšieho množstva skutočne kvalitných uchádzačov 
- pričom si vôbec nemyslím, že by to mali byť iba absolventi konzervatória. Okrem 
hudobných predpokladov by mala dominovať všeobecná inteligencia, osobný postreh, 
zmysel formulovať svoje názory, neprezentovať iba naučené vedomosti. .. atď. Pravda, 
uvedomujem si súčasne, že mnohé z týchto požiadaviek sa nedajú spoznať pri bež
ných pohovoroch, osobnosť mladého človeka sa napokon celistvejšie začne formovať 
len na vysokej škole - a nepoznám ani kvantitu záujemcov o štúdium hudobnej vedy. 

O Pri všetkej úcte k tým, ktorí na katedre pôsobili a pôsobia, si myslím, že je 
potrebné dobudovať kádrové obsadenie katedry, pritiahnuť sem k spolupráci to naj
lepšie, čo na Slovensku v muzikológii máme - hoci na spôsob externej prednáškovej 
činnosti. 

O Nepovažujem za najšťastnejšie riešenie, že na Slovensku existuje vedľa Katedry 
hudobnej vedy aj Katedra hudobnej teórie na VŠMU. Nielen pre záujmové prekrývanie 
sa, kádrovú otázku pedagogického zboru, ale i pre možnosti uplatnenia absolventov 
z oboch škôl v praxi. Možno sa mýlim, bodaj by. Priala by som všetkým budúcim 
mladým teoretikom, aby našli uplatnenie hneď po skončení školy, ale veľmi tomu 
neverím. t>alšim problémom je aj udržanie určitej historickej kontinuity - v prí
pade, že by išlo o existenciu tej-ktorej katedry. Vieme si veľmi rýchlo zahodiť tra-
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diele, na ktorých iné národy budujú už celé stáročia. Rivalita je dobrá vec, ale ak má
rne dostatok síl na viacero str án ... 

O Nepoznám presne terajší stav .)<atedry hudobnej vedy a výchovy, no zo svojich 
študijných skúseností si mys lím, že pre poslucháča hudobne j vedy bolo nedornysle
nírn zaraďovať do učebných osnov toľko (a tak dlho) praktických predmetov. Ak už 
s ú nevyhnut né základy z dirigovania, hlasove j výchovy a pokračovanie v hre na ná
stroj (čo plne chápem a z osobného hľadiska podporujem), potom treba rozdeliť tieto 
predmety časovo tak, aby po nevyhnutných základoch nasledovali skôr interpretačné 
seminá re, k toré boli zamer ané es te ticko-krilicky. 

O Pretože pracujem v novinách, dovolím si predniesť jednu praktickú pripomienku, 
ktorá sa dotýka napokon nie len môjho pracovného zaradenia. Budúci absolventi hu
dobnej vedy sa iba v minimálnom počte zaradia hneď po skončení školy na niektoré 
z vedeckých pracovísk. Napokon, pri dnešnom rozvoji rozhlasu, televízie a nedostatku 
hudobných krit ikov v denníkoch sa čoraz viac ozývajú hlasy po väčšom počte hu
dobne erudovaných pracovníkov v týchto mas médiách. Ak ch ce Katedra hudobnej 
vedy plniť aj požiadavky praxe, musí sa prispôsobiť požiadavkám, aké kladie na spo
mínané pracovné zaradenie sám život. Napokon si myslím, že praktické semináre 
z publicistiky nezaškodia ani tým, k torí majú iné ciele . Dok ladov na to by sa dalo 
nájsť dosť a dosť - aj u tých najznámejších vedeckých mien. Väčší priestor by sa 
mal venovať skutočne poučene vedeným es tetickým seminárom, vo väčšom počte 
hodín by sa mala zaviesť hra a čítanie z partitúr (aj t ých "neklasických"), mala by 
existovať možnosť študijných pobytov na zahraničných katedrách - aj v ľudovode
mokratických štátoch, nehovoriac o absolvovaní seminárov a festiva lov súčasnej hudby. 

*** 
Azda len veľmi nesúrodo som nadhodila niekoľko myšlienok, ktoré z môjho stano

viska (pravda, veľmi subjektívneho) sa zdajú byť dôležité. Nechcem hovoriť o tom, 
čo mi škola dala, pr íp. mala dať. I v budúcnosti napokon dá iba to, čo srne od nej 
schopní prijať. Ostatné veci sa naučíme - a možno aj nie - v ž ivote , ktorý je 
\'lastne neus tálym pokračovaním školských rokov. Ide len o to, aby tí, ktorí prídu 
na školu nasle dujúce roky, rn a l i rn o žno s ť prijať maximum. 

T. Ursínyoyá 

Od roku 1955 som - s výnimkou jedného roka - " súčiastkou" katedry hudobnej 
vedy FFUK, najpr v ako jej poslucháč, neskôr ako pedagóg. Ťažko mi je preto s triktne 
a objektívne odpovedať na ot ázky Vašej ankety, keď mi h lavou víri celá tá história 
myšlienok, zážitkov, bojov atď., ktoré s a za ten čas okolo a cezo mňa premleli. Sú 
medzi nimi radostné i smutné, výhry i trpké prehry, mnoho prernárneného, aj čosi 
vykonaného. Nemyslím, ze by niekoho ten rozsiahly príbeh zaujímal, alebo že by moje 
poznámky zmenili niečo v kolobehu hudobnovedného diania u nás. Prečo teda predsa 
odpovedám na Vašu anketu ? Azda na mňa zavanulo trocha z "nenapraviteľného" 
optimizmu redakcie, ktorej anket ománia mi je sympatická. Horekovať, že to - či ono 
nemá zmysel, môže byť iba neplodné. To druhé vždy skytá možnosť. Vsadím na ňu 
t ýchto niekoľko s vojich postrehov o štúdiu hudobnej vedy na našom malom Slovensku. 

Predovšetkým si nemyslím, že nad ním treba nôtiť plačky, ako sa to - do istej 
miery oprávnene, ale často už z akéhos i zvyku a dávnej vzájomnej nevraživosti hu
dobných vedcov a skladateľov. sta lo módou. Keď to niekde "zaškrípe", okamžite sa 
objaví známe "katedra nevychovala! ... " . 

škola nedáva návody do života, ani nepomáha neskôr sa v ňom uplatniť. Môže iba 
tým, čo schopnos t i žiť a tvoriť majú a vedia ich využiť, poskytnúť. príležitosť, aby si 
nahromadili akýsi "základný kapitá l". A v r ade šancí, ktoré dáva život, poskytnúť aj 
možnosť nájsť v podobe pedagóga nielen vedeckú autoritu, a le aj určitý životný vzor. 

Ako ustanovizeň je katedra hudobnej vedy iba maličkým kolieskom v súkoll, do 
ktorého patrí všetko - od stupňa vývoja spoločnosti a teda aj jej ochoty venovať 
pozornosť "nerentabilnýrn" oblastiam vedy, cez celonárodnú inteligenciu, tradíciu 
v danom odbore, až po mnohé nepre dvídané okolnosti, "živelné katastrofy" a pod. 

Uprostred toho všetkého prekonalo štúdium hudobnej vedy počas svojej nedlhej 
existencie niekoľko št ádií. Najprv bolo - ako jediná inštitúcia, kde sa začali zhro
mažďovať hudobné pamiatky - zamerané historicky, najmä na základný pra rnenný 
výskurn.Absolventi tohto štúdia tvoria dnes, myslím, základ s lov. hud. historiografie 
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a nie "zlý". Neskôr, v 50-tych rokoch - . .. - . 
na fakulte - prišlo obdobie f rázovéh - a . t?. .boh zvačsa aJ roky môjho štúdia 
kultúrno-politický trend mal ·~plyv aj ~ zb-~z-~~ma IStej časti súčasnej hudby a tento 
s. ~~dobnýrn, materiálom - a t o nielen a ~s~o~~~ _hudo7nej . vef}y. Z~nedbala sa práca 
diviť -: . ved sa vopred vedelo čo ·e dob é - yrn: a.e aJ s ucasnyrn. A niet sa čo 
N~skorsle spojenie s katedrou ' hudobn . r_ ha co zle. Neb?io teda veľmi čo skúmať. 
rnisnfcky študijný plán vniesol síce do e~t ~~~ ov_y malo SVOJe plus aj mínus. Kornpro
vysun.ul vlas~ný predmet hudobnej ved uz la·e~Iac "nor~álneho", .n~ súčasne zákonite 
dornmevarn, ze za situácie ked' . d y J o norrnalnych kolaJI. Predsa sa však 
li_čnejšie oblasti hudobnéh~ živo~= n~t ka_tedra vych?v_ávala pracovnikov pre najroz
tat o or ientácia najhoršia. Pokiaľ viem o~y. s~ n;edzi~YO: ohromne rozrástol, nebola 
n:erané pracovné uplatnenie a nie sú • n~~~ a ~o ventJ_ zisk~.Ii väčšinou dobré a pri
t~ka p~acovných možností pre hudobného ve~c ?ud?_bnernu z_I~otu na šk,odu. A čo sa 
vsade mde - treba len chcieť! Autorita? p ~: !'N ie. s rn_e niJa~ou výnimkou. Tak ako 
plexy menejcennosti, rnys llrn že nebudú ~y f- Iat' rn~ mektory ~udobn~; vedec kom-

-- . . ' P yva z Jeho profes1e. 
_ Preskoc1m 1s t e obdobie vývoja ka ted . _ 

na~o~ ~a písala. Je vždy lepšie dívať s~y, o ktorom som sv~Jho ca su. v SH už svoj 
~ JeJ zaporných stránkach. Pýtate sa čo d~pr~d~, .~k? kutrať sa ':' mmulosti, na jma 
casnorn období priam dojímavá otázk~ . Y 0

. 1 e~J_ny s t av? Pripadá mi to v sú-
zlepšilo? To závisí vždy od tých č · An~ ~~VI~_rn. Cl sa vyučovanie zhoršilo, a lebo 
~očú va jú·-? ako počúvajú. čo sa 'týc~ ~~~hn-~~aJ~ _ka ako prednáša~ú _i od_ tých, čo 
\ zdelaneJSI, ako s rne boli my ked' srn Y Y a zdá sa rn1, ze su hudobne 
r'\ le vždy sa nájdu aj iní. Ako všad!. na fakultu vstupovali, ale že sú akýsi apatickí. 

Ak mám hovori ť o k oncepcii štúdia do . . - . -
vedy vo svete, i s ituácii v našom hudobnrnme::r.arn sa, ze Pľl súcasnorn stave hudobnej 

·zmodernizovať (orientovať sa len na zák! 0: _ziv?t~, bolo by potrebné š túdium jednak 
poskytnúť poslucháčom väčšiu možnosť ~ ny. ~~s_-~m donekonečna nemožno), j ednak 
dobnej vedy, alebo niektorého z odborov i~Ia Iza: Ie. ':' Pr~he_ ~ajú absolventi hu
~urzu pre specialistov v oblasti hudobnej teó ~ rn~~nost d_yoJr~cneho pos tgraduálneho 
tislave, na VSMU. Pokia!' viem vznikol tu _ ľl:. !o. rno~nost sa rysovala aj v Bra
sa mi, že pers pektlvne sa otvára 'ú r e ab~~~k s kor ak~s~-~~~Iant ~ud. vedného š túdia. Zdá 
a oznarnovaclch pros triedkoch ~árnp _ventov naJvacsie moznosti uplatnenia v tlači 
t h d b éh - . e rnnozstvo hudobny·ch ved l . o_ra. ·~ . o n o casopisu (o denníkoch a . h . _co v, a e Je pre redak-
nyrn~ clankami. Viem, že škola z nikohomh~~o~v~~ac ) ~trpem:;n saturovať ho vhod
nema vlohy. Ale aj predpoklad r e t ne_? spis~:>Vate.a neurobí, ak pre to 
kultivova ť. Treba len nájsť novl f~rrn e~t~ druh_ cmnostJ má možnosť u š tudentov 
chorn malí "rnikroskopovači" partitúr r yd zo .skoly nevychádzali nekultúrni a du
pozerať do vlastného vnútra, i na s~e~ ~~ok~la~Ich t ak hlboko zadívali, že sa zabudli 

Naďa Hrčková 

l. 1957-1963. 

2. Poz_ na nie, že pre život mi nik okrem s b . . -
rnozné: konkrétne, dala mi nesmierne ~=!'a .,.sarne~o n~c nedá .. lebo to, žia!', nie je 
aby som mohol robiť to čo chcem a casu, tory som mkdy potom už n emal 
metať': vše tky podujatia.' .. aby som' s~b~a s~~ mohol . ?ítať, ~očúvať, vyrnýšl'ať, "vy~ 
ro~_oci - rno~ol pripraviť pre zaradenie do t~r~ niJa!,<_o m e ne~atí':'ne pochopenej 
eJSie,. sarnotny problém "zaradenia sa" rn· . e a ;Z l:VOt~_. A co Je ešte dôleži-

!;dorne prekonanie boli tým najdôležit ·-- I P!'Iarn vnutila. skola a pokusy o jeho 
ZIVať neprestal. eJSirn, co som za tie roky zažil a, žia!', za-

3. V systéme spoločenských vied za u 'írna h . 
u ~ás, ale všade na sve te, preto net:eba ~d~bna ':'eda minimálnu autoritu, niele n 
prirodzené, a treba tolerovať o • z , o o mat hlavu v smútku. Je to dokonca 
možn~ ~v~lifik?vať športovými t~~~~i~r:;:_ist A;oh~o post~venia .• Dôl_ežitosť vied ne
neopravnuJe zJavovať na úrovni a kvart. Ke I. Jak Sl rn.r.s lirn, . ze "nedôležitosť" 
oprávnené - sa ne liečia med it . . . I e: ornp exy - CI opravnené, alebo ne
Pracovných možností má h d ~cl_arni o mch, ale tvrdou prácou 
v tom, že vznikla akási š ec~áfnan1i:edec . taktiež !zrirnerane rnáÍo. Problém vidím 
~ov: kto niečo vie, sedí vp akadémii rar~h~a "prest_lze" v postavení hudobných ved
Je menej dôležité. Ak sa v t . • na a. ul te, Pľlpadne v múzeu a všetko ostatné 
hudobných vedcov v hudob%ý~~ri~š~~~~~e~ky( pr~ skutočne ~onštruktivnu prácu 

CI c roz las, televízia, gramofón, vyda-
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vateľstvá), potom sa vynes1a problémy, ktoré implikuje i prvá časť te jto otázky. 
Vari celkom privátna poznámka k tomuto problému z vlastnej skúsenosti: naj
vyšším cieľom pre mladého a kvalitného hudobného vedca na Západe nie je pra
covať vo vedeckej inštitúcii, ale v prevádzkovej inštitúcii. .,Chytiť" miesto redaktora 
v rozhlase, alebo producenta v gramospoločnosti znamená oveľa väčšiu satisfakciu, 
oveľa väčšie možnosti, nehovoriac o oveľa väčších príjmoch, ako sedieť v nejakom 
inštitúte. To sa odráža v postavení hudobného vedca (ktoré je i tu ďaleko za 
úrovňou sociológa, politológa, psychológa), ale i na úrovni inštitúcií. Má to i vý
hodu pre samotnú vedu: robia ju skutočne len tí, čo sú fanatikmi, čo sa doslovne 
obetujú ktorým nezáleží na prestíži, ktorí nechcú postavenie, cestovanie po svete 
a veľa peňazí, ktorí nechcú nič, ako pracovať celkom nenápadne a fanaticky v ná
deji, že azda raz v živote niečo múdreho vymyslia. 

4. Nemám v povahe vykrúcať sa, ale vzhľadom na to, že je to otázka skutočne vážna, 
n emôžem hodnotiť súčasný stav výučby, lebo ho fakticky nepoznám, prípadne po
znám len z rozprávania alebo sekundárne z výsledkov, ktoré nemusia byť signi
fikantné pre jednoznačnú indukciu. 

čo môžem, to je pokúsiť sa odpovedať na otázku o .,ideálnom stave:. h?ci si ~ve
domujem, že táto odpoveď má taktiež iba .,ideálnu" hodnotu. Keďze Je to terna 
na traktát, obmedzím sa len na body: 

a) encyklopedické prednášky absolvovať v prvých troch-štyroch semestroch; 
b) podľa objektívnych potrieb a podľa záujm~ študentov určiť 12~ekoľko _h!av-:; 

ných seminárov .(slovenské hudobné pamiatky x-tého storoc1a, emp1nc~a 
sociológia, hudobná pedagogika, estetické kategóri;. analýza _a hodnote~Je, 
práca v televízii a štúdiová technika ... ); tém mozno vymyslieť nekonecne 
množstvo; 

c) to všetko má význam, ak tieto semináre nebudú prebiehať na stredoškolskej 
úrovni, ak ich budú viesť odborníci a osobnosti (ktoré u nás sú), schopné 
študentov inšpirovať (nie nútiť) k práci, spolupráci a diskusii; 

d) tieto semináre by mali prebiehať sústavne, teda nie pre každý ročník zvlášť 
·a mali by sa na nich zúčastniť všetci záujem ci, bez ohľadu na to, v ktorom 
ročníku sedia, nič t o, ak poslucháč prvého ročníka bude v seminári ~red
bežne pasívny, hlavná vec, že má o vec interes a niečo sa na neho "pnlepí" 
už v tom štádiu. Má možnosť sa zorientovať, prípadne zrevidovať svoje 
.,hobby". Je tu problém s rozvrhom, ale azda sa to ~á- ":yriešiť;. _ _ . 

e) po ďalších troch- štyroch semestroch práce v semman sa pnslusn~ Ja~r~ 
študentov preskupí do diplomového seminára, kde sa daná problematika zuž1 
a ďalší jeden-dva semestre sa pokračuje v práci na vlastnom probléme pod 
vedením príslušného učitel'a. 

čo je tu podstatné: .,ideálny" vedec môže byť dnes len špecialista. Vedec, ktorý za 
päť rokov musí zvládnuť "všetko", nebude vedieť nakoniec nič, a hlavne, nebude 
vedieť ani čo chce, prípadne to z istí po odovzdaní diplomovky. 
JE' táto preds tava len .,ideálna"? To neviem posúdiť. čo môž:_m posúdiť, je_ skutočnost_: 
že je perspektívnejšia ako "výchova", ktorou som sám pres1el a o ktoreJ som sa uz 
zmienil. Tým sa kruh uzavrel! 

Peter Faltin 

l. V rokoch 1962 až 1967. 

2. Ťažko povedať - odborne iste veľmi málo. Ako poslucháči sme si na katedre 
bezstarostne a neviazane vol'kali; a hoci autoritatívne vysoké školstvo sa mi 
i naďalej z duše protiví, musím priznať, že akademická "sloboda", ktorej sme boli 
počas štúdia vystavení, viac ubíjala, hubila ako stimulovala a ciel'avedome rozvíjala 
študentov odborný rast. Systematickej práci sme sa venovali vari iba v úvodných. 
prvosemestrá lnych lekciách zo všeobecnej hudobnej náuky (neskôr harmónie) a pri 
niektorých praktických disciplínach (spev). Na ostatných seminároch sa väčšinou 
improvizovalo - ťažko určiť koho vinou; pedagógovia prichádzali často nedosta
točne pripravení, bez presného odborného a pedagogického plánu, a nám, pos!u
cháčom, nedalo zasa veľa námahy zistiť už v zárodku, že na týchto tzv. pracovnych 
sedeniach vlastne o nič . n epôjde - iba nejakým spôsobom zaplniť daný časový 
interval. Len tak sa mohlo stať, že som počas svojho päťročného pobytu na katedre 
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nevyprodukoval ani jedin ú seminárnu prácu (pochopitel'ne, že si dobre uve
domujem svoj podiel na te jto nehoráznosti, obviňujem však zároveň i systém 
výučby, ktorý mi túto lajdáckosť pardonoval). O následkoch hovoriť azda ani 
netreba: ešte dnes zisťujem u seba elementárne nedostatky - v absencii metodo
logických východísk, problémového uchopenia materiálu a pevného zaradenia muzi
kológie do spoločenského kontextu ani nehovoriac . .. 
Ak mi katedra predsa len čosi dala, tak azda toto: pomohla mi nadobudnúť kladný 
životný pocit, doda la mi optimizmus, dravú životnú vitalitu, zmysel pre humor. 
Veď humorné zážitky a príhody z prednášok, cvičení a seminárov dodnes nič ne
stratili na svojej sviežosti a sú stále najzábavnejším a najatraktivnejším predme
tom nášho spoločného poštudentského obcovania. 

3. Vel'mi biedne - práve pre to svoje prakticky nulové spoločenské uvažovanie, pre 
malú pozornosť styčným vedným odborom (hudobná psychológia, sociológia, em
pirická hudobná estetika), pre absenciu pevného metodologického systému a pod. 
Spoločenskovednú irelevanciu hudobnej vedy umocňuje navyše i jej nedôstojné 
postavenie v štruktúre samotného hudobného života: veď akúže ú lohu v ňom hrá 
dnešný s lovenský muzikológ? Typ spoločensky angažovaného hudobného vedca, 
ktorý má ambíciu aktívne zasahovať do hudobného procesu predstavuje u n ás 
azda len Peter Faltin, Igor Vajda a Naďa Fäldváriová; drvivá väčšina tých ostat 
ných sa oddane venuje kultivácii svojho "fachidiotizmu" ... 

4. Súčasnú situáciu na bratislavskej Katedre hudobnej vedy nepoznám, a tak neviem 
čo sa vo výučbe zlepšilo, resp. zhoršilo; počas svojho študijného pobytu v NSR 
m al som však možnosť dôkladne sa oboznámiť so západonemeckou univerzitno
organizačnou štruktúr ou, ktorá, podľa mojej mienky, reprezentuje jej takmer 
ideálny stav. A tak podľa uvedeného vzoru by som s okamžitou platnosťou zrušil 
autoritatívnu formu zápisu (pri ktorej je študent povinný zapísať si od zborového 
spevu až po etnoorganológiu vše tko) a nahradil ju vol'ným výberom prednášok. 
seminárov a kolokvií podľa poslucháčovho záujmu (popri jednom či dvoch povin
ných proseminároch); zrušil by som tiež sterilné delenie na ročníky a namiesto 
nich zriadil vol'né združenie poslucháčov, takisto podl'a záujmu; prednášky a se 
mináre s difúznymi a globálnymi názvami, ako estetika, dejiny hudby, náuka 
o formách by som vystriedal pevnými prednáškovo-tematickými cyklami, ktoré by 
mali vyhranený problémový charakter; programová náplň jednotlivých seminárov 
a rozdelenie pracovných úloh by museli byť už na počiatku semestra presne sta
novené; viac ako doposiaľ by som forsíroval teamovú prácu, ktor á na Západe 
získava čoraz väčšie uplatnenie atď. To sú však len ilúzie, pretože si dobre uve
domujem, že akékol'vek parciálne štrukturálne zmeny nie sú mysliteľné bez refor 
my celého vysokého školstva! Ivan Marton 

l. Hudobnú vedu som študovala (externe - pozn. red.) na Filozofickej fakulte v Bra
tislave v rokoch 1954-1959. 

2. V čase svojho štúdia som už pracovala ako profesorka dejín hudby na konzerva
tóriu. Štúdium m i pomohlo utvrdiť vedomosti, ktoré som potrebovala v praxi, 
začleniť svoje pracovné zameranie do sústavy hudobnej vedy tak z hľadiska teore
tického, ako aj organizačno-praktického. Hudobnovednej časti svojho štúdia vd'a
čím veľa z hľadiska svojej činnosti. 

3. Podľa mojich skúseností hudobná veda zaujíma v systéme spoločenských vied, ale 
a j medzi spoločenskovednými odborníkmi závažné a uznáv-ané miesto. často mám 
vo svojom regióne dojem, že hudobná veda ani nestačí splniť očakávanie celkového 
spoločenskovedného výskumu. Toto však nemôžem povedať o mieste a uznávanosti 
hudobnej vedy, resp. hudobných vedcov v hudobnom živote. Nejde len o to, že na 
vlastnom pracovisku niekedy cítim nedostatočné ocenenie hudobnoteoretických 
predmetov, ale že ani v celkovom hudobnom živote sa hudobným vedcom - hu
dobnej vede nepriznáva to miesto, ktoré jej právom patrí. V hudobných redakciách 
rozhlasu, televízie atď. sa často uplatňujú s kladatelia, hudobní interpreti a pod. 
Robí sa tak často preto, aby m ali zabezpečenú existenciu. Tieto miesta zastávajú 
.,l'avou rukou", starajú sa o svoje záujmy a pritom často prispievajú k zaznávaniu 
významu týchto systemizovaných miest. Samozrejme, nechcem ospravedlňovať ne 
dostatky, ktoré zapríčiňujú nedostatočne pripravení, pohodlni alebo neschopní hu
dobní vedci. Pred niekoľkými rokmi som urobila prieskum na východnom Slovensku 
a zistila som, že pri dostatočnom pochopení profesionálnych hudobných kruhov 
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by s a tu objektívne mohlo uplatniť ešte aj dnes najmenej desať hudobných ved
cov, keby príslušné miesta neboli obsadzované nekvalifikovanými, či už z hľadiska 
hudobného, alebo mimohudobného. 

4. Ťažko mi je hodnotiť vyučovanie hudobnej vedy na dnešných vysokých školách. 
Nemám bezprostredné informácie. Problém môžem sledovať len prostredníctvom 
svojich žiakov na štúdiách v Bratislave, Brne, v Prahe. často ma mrzí, že najmä 
v Bratislave sa nekladú na poslucháčov p rísnejšie pracovné požiadavky, aby sa už 
počas štúdia mohli prejaviť zo stránky svojich schopností, aj zo stránky svoj ich 
záujmov. úprimne priznávam, že niekedy som aj sklamaná svojimi bývalými žiakmi, 
ktorí sa po absolvovaní hudobnej vedy vracajú do praxe bez zanietenia pre rozvoj 
hudobnej vedy. Nemysiím, že by tomu boia na vine len Katedra hudobnej vedy 
Filozofickej fakulty v Bratislave. 

Mária Potemrovä 

Otázky, ktoré položila Slovenská hudba v s úvislosti s chystanou analýzou výchovy 
hudobných vedcov na Slovensku, sú natoľko introvertné a trefné, že sa na ne chce 
odpovedať formou vyplneného stručného dotazníka. Ako pomerne nedávny absolvent 
k atedry hudobnej vedy (1964) môžem zaujať s tanovisko "objektu", ktorý prešie l vý
chovným procesom a mal byť behom piatich rokov zmenený z prichádzajúceho s pred
pokladmi pre štúdium muziko lógie v embryo hudobného vedca. Skôr než začnem 
s odpoveďami, pripomínam pre seba i eventuálneho čitateľa týchto poznámok, že som 
stúpencom názoru, podľa ktorého vysoká škola môže síce vychovať ľudí s radom 
profesionálnych schopností, nemôže však nikomu zaručiť, že vedcom bol, je, alebo nie
kedy bude. Poznávacia mohúcnosť (alebo aj nemohúcnosť ) toho ktorého centra môže 
spolupôsobiť pri výchove mladého človeka s t rhu júcou silou príkladu. Dá sa teda 
skoro s istotou tvrdiť, že najlepšími vys okoškolskými "pedagógmi" (aj keď sa trebárs 
o to vôbec nesnažia) sú tí, ktorí dokážu na svojich študentov zapôsobiť čo najviac 
intenzitou a významom vlastnej činnosti. Otázkou vedeckej etiky potom zostane pria
my "pedagogický" vplyv, k torý je podľa môjho názoru predovšetkým vecou ľudského 
t aktu učiteľa k žiakovi a vecou schopnosti postupne prijímať v priebehu rastu mla
dého človeka za mladšieho partnera. Zdá sa mi, že kúzlo vedeckej výchovy je skryté 
práve v tomto umení. 

Ad l) Aký je súčasný hudobnovýchovný systém a aké je jeho postavenie a náväznosť 
na iné výchovné systémy (všeobecnovzdelávacia škola, konzervatórium)? Neviem, 
neviem. Za moj ich čias - t . j. koncom 50 rokov - to bolo veľmi zlé. úroveň hu
dobnej výchovy na str ednej škole a taktiež aj náväznosť na iné výchovné systémy 
nemohla byť žiadna, pretože hudobná výchova bola z výchovného systému vylúčená. 
Charles Burney by iste zmenil svoju pasáž o nás v hudobnom cestopise a nás môže 
mrzieť iba to, že sa to všetko stalo za prvého hudobného vedca vo funkcii ministra 
školstva. Súčasný systém iste vykazu je určité zlepšenie, myslím si však, že je to 
predovšetkým do istej miery pozitívny vplyv masových médií na hudobnú výchovu, 
ktorý núti š kolu, aby k tejto ohromnej a v dejinách ojedinelej konzumácii kultúry 
zaujímala stanovisko, resp. ho v procese výchovy nejak využívala, ak sa nemá vopred 
izolovať od masy žiactva. Zdá s a, že však bola konečne docenená dôležitosť estetickej 
výchovy - nie snáď smerom k profesioná lnej schopnosti (tá je pri dnešnej špeciali
zovanosti a pri neustále značne rastúcom kvante encyklopedických zna lostí nutných 
k osvojeniu takmer vylúčená) - predovšetkým však pre tvorbu charakteru a úroveň 
súčasného človeka. Takto ponímaná pasívna masová estetická (a teda aj hudobná) 
výchova j e sice pre profesionálnu orientáciu málo účinná, ovplyvňuje však zameranie 
veľkého počtu divákov a tým (netrúfam si tvr'diť, či priamo alebo nepriamo) stav 
dobového vkusu e t c., e tc. 

Ad 2) Na výchovu akých špecialistov sa sústreďuje katedra? 
Myslím, že podľa nedávneho stavu mnohých hlásiacich sa poslucháčov by sa mohla 

kľudne v počiatočných fázach procesu výuky zamerať na výchovu špecialistov na 
rozpoznanie veľkej tercie, kvinty, kvarty, malej sexty, na špecialistov pre čítanie 
v sopránovom, altovom a iných kľúčoch, eventuelne by sa vyplatil i špecialista na 
rozpoznanie tritónu ... Zanechajme však šibeničný humor a pokúsme sa stručne na
značiť niektoré príčiny neuspokojivého stavu výchovy hudobného vedca u nás. Ná
vä:?;nosť na stredoškolský systém je minimálna, zostáva teda zázemie konzervatória. 
J e síce pravdou, že malé percento inštrumentalistov nájde v sebe časom záujem 
o muzikologický pohľad na hudbu, prijímanou do t ej doby ako aktívnu činnosť; to 
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však nemoze riešiť nedostatočnosť stredoškolského estetického a hudobnovýchovného 
procesu. Ak mám naviazať na vlastné spomienky mladšieho rozhnevaného muža na 
fakulte, potom si vybavujem ako základné dilema celej mojej výchovy nieko ľko proti
kladov: predovšetkým neustály nezmyselný s por "encyklopedizmu" a .,monotematiz
mu", kde prvý smer obviňoval druhý z pr ílišnej teoretickej uzavretosti a nepresved
čivosti následkom nedostatku praktického over enia, druhý potom prvý ako didaktickú 
školometskú propedeutiku; pri tom je pozoruhodné, že obidve kritiky boli ana lytické, 
britké a vyvážené, akoby to malo byť vždy. 

Ad 3) Vyhovuje súčasná výchova požiadavkám vedeckého výzkumu a práci v apli
kovaných oblastiach? Ak sa už tou to prácou v .,aplikovaných oblastiach" myslí vedecké 
paberkovanie a vyhotovovanie katalogizačných lístkov radov absolven tov neplánovane 
a nadpočetne vyrobených katedrou, potom áno. Viem, že škola môže človeka len 
naučiť, ako sa má najlepšie učiť. Neprešiel som napríklad oxfordským systémom 
výchovy hudobného ·vedca, a le myslím si napriek tomu, že je ve ľmi účinný. Behom 
prvých dvoch rokov sa prostr edníctvom tvrdej preceptorskej propedeutiky doslova 
"vyhádže" veľká väčšina nespôsobilých a hudobne t eoreticky i prakticky nevyspelých 
pos lucháčov. Bakalári skladajú skúšky, ktoré by (súdiac podľa tlačených tém) 
otriasli mnohými univer zitnými veličinami (bežnou požiadavkou je napr. kontra
punktujúci hlas v renesančnej faktúre, prakticky zvládnuté formy vokálneho a inštru
mentálneho kontrapunktu atď. ) . Z masy ľudí, prešlých týmito skutočnými mlynmi, 
ich veľká väčšina odchádza do praxe, malý zbytok dostane š tipendiá a pripravuje sa 
pre dráhu muzikológa- vedca. K tomu je zvolená podľa môjho názor u najvhodnejšia 
forma individuálneho štúdia - formou pravidelných konzultácií, ktorými profesor 
kontroluje rozvoj Žiakovej osobnosti. Vylúčia sa tým kuriózne a náhodné 20- minútové 
stretnutia pri skúškach a eventuelné zoznamovania študenta s pedagógom navzájom, 
pretože obidvaja pre nadmernosť iných povinností boli behom roku odvádzaní od 
meritu veci. .. Dotknem sa aspoň jednou vetou .. aplikovaných oblastí". Každý, kto 
aspoň t rochu s leduje zahraničnú liter atúru vie, že nemožno podceňovať matematickô 
metódy menovite v hudobnej ana lýze, ale i všeobecne pri akýchkoľvek numericky 
pcdložených analýzach, pri ktorých prichádzajú k slovu otázky frekvencie, štruktúry 
atď. Mysiím, že naše katedry na toto mladé odvetvie nezareagovali a ak nemáte 
známeho matematika, ste pri prvých krôčkoch do t ejto oblasti bezradní. Dokonca sa 
v tejto súvislosti kritizuje tzv . .,pretechnizovanosť" a navždy mi ostane zachovaný 
v pamäti obraz jedného vážneho univerzitného učiteľa, ktorý sa tvárou v tvár stretol 
s počítačom, hladiac na nevinný stroj ako na kompendium všetkého zla a scestnosti 
v muzikológii. I napr iek tomu sú ústavy a pracoviská, ktoré chápu význam aplikácie 
a nutnosť experimentu. Môžem z vlastnej skúsenosti uviesť napr. katedru hudobnej 
skladby a teórie JAMU v Brne, kde dokázali zaviesť dvojročné postgraduálne štúdium 
experimentálnej skladby pre absolventov odboru sk ladba a hudobná teória. Ako priamy 
objekt tohto deja a jeden z piatich fr ekvent antov takéhoto kurzu môžem oceniť do
sah aplikácie matematických met ód i odozvu praxe i teórie elektronickej a konkrétnej 
hudby, pre ktor é v domácom prostredí vyrástli dobré podmienky. 

Končím svoje krátke poznámky s túžbou vrátiť sa znovu do štúdijných rokov 
a využiť tú dlhú päťročnú dobu znova, inak a lepšie, i keď mám na štúdium dobré 
spomienky a konštatujem, že splnilo to základné - získalo ma príkladom mojich 
učiteľov pre vec. Osobne som presvedčený, že muzikologické štúdium u nás môže 
pripraviť miadého človeka l en p re ni e kt or é o b l a s t i m u z i k o l ó g ie. Ne
dokážem si predstaviť mladého hudobného teoretika, odchovaného "Jen" suchou 
cestou fakul tnej skromnej a r edukovanej výuky. Viem dobre z vlastnej skúsenosti, 
že ak som chcel získať v tomto smere pevnejšie základy, musel som spojiť toto 
úsilie s t r va lou kompozičnou záľubou a vyštudovať skladbu na JAMU. Pre iné druhy 
orientácie platí modifikácia tohto prípadu - iste sa vyskytnú matematicky oriento
vaní, sociologicky, etnogr aficky a predovšetkým všest ranne umenovedne a j a z y 
k o ve fundovaní muzikológovia. Škola pre nich urobí všetko, a le snáď trochu viac 
než pre našu generáciu. Samozrejme si ne trúfam určiť "miesto hudobnej vedy v sys
téme spoločenských vied", ako o to žiada ďa lšia časť otázky. Mysllm si, že táto úloha 
je objektívne dosť dobre zadaná, bude treba zbavi ť sa však niektorých prežívajúcich 
mechanizmov a obohatiť muzikológiu predovšetkým metodologickým vystríhaním a 
r ozšírením jej obzoru nutnými aplikáciami. Je mi trochu úzko, ak katedrová veda 
dosiaľ podceňuje a ignoruje napr. význam dopadu pop -music a lebo ak sa vedie lma• 
ginárna čiara súčasnými letopočtami (napr. 1950), za ktorými pre mnohých bádanie 
končí. Miloš Štedroň 
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Myšlienky 
o ucelenosti 
vyučovania spevu 

ROBERT SCHOLLUM 

I. 

Ihneď na prvej strane svojej knihy Nová cesta v počiatočnom vyučo
vaní čítania1 autori Josef a Anna Tillerovci, ktorí sú t. č. poprednými 
rakúskymi pedagógmi v ťejto oblasti, zdôraznili potrebu vyučovať so 
zameraním na psychu a aktivitu. Ak ďalej stojí: "Nikdy nebude jestvovať 
j:_dinä spasiteľná, najlepšia metóda, ale je potrebné a hodné námahy 
vzdy znova s pedagogickým taktom hľadať metódy pokiaľ možno vy
rovnávajúce, ktoré sa vyvarujú nebezpečenstva jednostrannosti, ktoré 
zodpovedajú detskej vnímavosti, nie sú preumelkované, sú primerané 
deťom, a predsa nie sú detinské, ktoré vyhovujú požiadavkám spoloč
nosti a v nijakom smere neupadnú do jednostrannosti", tak to ukazuje, 
s akou opatrnosťou pristupujú autori k otázkam uceleného vyučovania, 
ktoré sú ešte vždy do určitej miery sporné. Tým väčšmi im možno dô
verovať. Ak sa autori tohto príspevku preborili cez celú horu literatúry 
a po dlhoročných pokusoch k zásadným otázkam týkajúcim sa uceleného 
smeru vo vyu ... ovaní spevu, urobili to s rovnakou opatrnosťou a s uve
domením si nedostatkov každého prvého pokusu. 

Tilleovci o niečo ďalej píšu: "Dieťa sa začína učiť čítať slovami, vetami, 
teda _ce l~ a m_i, n~kdy však hláskami a literami." Tu už možno predo
sl~ť, ze _pn vo~alneJ hudbe pozostá:ra táto ucelenosť nesporne zo spoloč
neho posobema textu a hudby vratane emócie, ktorä z toho vyplýva, 
a nemôže teda byť v nijakom prípade menšia ako prinajmenej textovo
melodicko-emocionälny oblúk. S týmto poznatkom sú už v princípe od
bavené všetky spevácke cvičenia, zakladajúce sa len na abstraktných 

1 Josef Tille und Anna Tille: Ein neuer Weg in Erstleseunterricht auf ganzheitlicher 
Grundlage, Pädagogisch-psychologische Arbeiten des Pädagogischen Instituts der 
Stadt Wien, tlsterreichischer Bundesverlag, 4. Aufgabe. 
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pomenovaniach tónov alebo na kombináciách tónových pomenovaní, lebo 
sú len kompromisným riešením, aké sa pri spolupôsobení slova a tónu 
nikdy nevyskytuje, ktoré mä primálo v praxi upotrebiteľnej modulačnej 
schopnosti a ktoré pre túto nedokonalosť možno označiť len za obchádz
ku. Aj keď také metódy majú napríklad význam ako pomôcky pre ľahšie 
poznávanie postupov pri náuke o harmónii, predsa porušujú spomenutú 
ucelenosť chápania spevu.2 

Keď odcitujem ďalej ešte niekoľko viet z knihy Tilleovcov, môžeme 
to, čo tvrdia o školskom vyučovaní, ihneď aplikovať na situáciu pri vy
učovaní spevu. 

"Náš život je vstavaný do celkov a my sme ustavične v nebezpečen
stve, že sa stratíme v jednotlivostiach, v podobnom zmysle, ako hovorí 
Goethe vo ,Faustovi' ústami Mefista: ,časti máte v ruke, ale duchovné 
puto, žiaľ, chýba.'3 

Tento moment nebezpečenstva vo vzdelávaní ducha nás stavia pred 
nevyhnutnosť chápať okolitý svet ako celok. Celý náš duchovný rast 
záleží hlavne v rozkladaní celkov, ktoré nás obklopujú, teda v analytic
kom procese, pomocou ktorého vnikáme stále viac a viac do jednotli
vostí, do ,prvkov' bytia .. .'' 

Ďalší príklad, ktorý Tillerovci uvádzajú, môže sa zdať jednoduchým, 
ale ako pracovný princíp je úplne správny: 
"Keď nám kraj-~ír berie mieru na oblek, chce vopred vo všeobecnosti 

vedieť, o aký druh obleku ide. Len potom prejde k jednotlivostiam, vez
me podľa toho mieru a začne pracovať. Nakoniec sa opäť vrátime k celku, 
keď dovolíme, aby hotový oblek ria näs pôsobil ako celok." Už na tomto 
mieste môžeme poukázať na časť "Príklady" a zodpovedne vyhlásiť, že 
mnohé prípady nesprávnej interpretácie na základe neuceleného pohľadu, 
ktoré sa napokon negatívne prejavia v oblasti hlasovej techniky, vzni
kajú zanedbaním tohto praktického príkladu, aplikovaného na vokálnu 
prácu. O tomto si povieme ďalej viac. Citujem: "Toto pozorovanie pri
rodzeného života (čítaj : umeleckého diela; pozn. autora) nás privádza 
v škole k oprávnenej požiadavke začať pri vyučovaní, nakoľko je možné, 
ucelenými dojmami a nerozčlenený celok postupne rozkladať a preh lbo
vať. Takto získané jednotli vé poznatky však nesmú zostať osamotené, 
lež vyučujúci sa musí starať, aby sa nakoniec znovu začlenili do ucele
ného pohľadu. Týmto sa pôvodne naivný ucelený pohľad stane predu
c.:hovnelým pohľadom na okolitý svet, čo je napokon cieľom všetkého 
učenia. 

Vedomé ucelené pozorovanie prebudí v dieťati (čítaj : v spevákovi; 
pozn. autora) schopnosť mať prehľad a podporí celkový pohľad na život-

% K tomu ešte poznámka prof. dra Kurta Wichmanna, Halle/Saale, adresovaná auto
rovi: .,Názvy tónov majú ešte inú nevýhodu. Pomáhajú síce vyhľadávať intervaly 
pre uvedomovanie si melódie (môžu t eda byť užitočné pre spev z listu), ale nie 
poznávať ch a r a k t e r intervalov v špecifickom prípade." 

3 Wichmann ako vyššie, k tomu dodáva: 
Goethe: Ak sa chceš osviežiť celkom, musíš vidieť celok v na jmenšej maličkosti. 
Schiller: Vážte si len vždy celok; ja si môžem vážiť len jednotlivých, vždy len 
v jednotlivom som videl celok. 
Schiller: Usiluj vždy o celok, a ak sa sám nemôžeš stať celkom, prípoj sa k celku 
ako slúžiaci úd. 
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ne Javy (resp. na výpovede umeleckého diela, ktoré má tlmočiť ; pozn. 
autora). Analýza podnecuje aktivitu dieťaťa pri získavaní jednotlivý~h 
poznatkov. Záverečný celkový pohľad dieťa uchráni, aby sa nestratilo 
v jednotlivostiach. Tieto cenné skutočnosti a výsledky vyučovania zame
raného na ucelenosť nesmieme v nijakom prípade zanedbať alebo si 
nevšímať." 

Už na tomto mieste a so zreteľom na zistenia Tilleovcov treba poukázať 
na skutočnosť, ktorú hodno vždy znova pripomenúť, že značná Č_?-Sť 
spevákov sa bez veľkého rozmýšľania ihneď vrhne na jednotlivé tony 
vokálneho diela, pričom si nepovšimne, že je potrebné najprv vytýčiť 
celkovú dispozíciu a jednotlivé tóny vbudovať podľa tejto dispozície.

4 

Príklad Marienwtirmchen (Lienka) v časti Príklady možno už teraz 
vziať do úvahy ako jeden z mnohých. 

II. 

Najlepší je ten pracovný výsledok, pre ktorý možno použiť všetky 
upotrebiteľné prírod o u dané poh~by. ~ tonl.U -~ajprv .::f!~t a s~~á
va. József Gát vo svojej Technike klavirneJ hry" pise: "Vacsma nasich 
pohybov sú zdedené nepodmienené reflexy. V priebehu učenia ich uspo:
radúvame a dopíňame potrebnými novými . podmienenými reflexam1. 
Mohli by sme takmer povedať, že z hl'adiska učenia robíme inventúru 
svojich pohybových zásob. 
Naučiť sa hrať na klavíri by bolo naskrze beznádejným podnikom, 

keby sme na to potrebné pohyby museli skutočne každý raz znova iner
vovať, t. j. keby sme museli ustavične vytvárať nové podmienené reflexy. 
Ak by sme sa chceli naučiť hrať na klavíri so skutočne no v ý mi po
hybmi, potrebovali by sme na to niekoľko tisíc (eventuálne aj nieko_l:ko 
miliónov) rokov. Je preto jasné, že predovšetkým musíme zo SVOJICh 
zdedených pohybov vyhľadať všetky tie, ktoré sú pri klavírnej hre upo
trebiteľné a pomocou ktorých dosiahneme tón zodpovedajúci našej 
predstave: všetky pohyby, ktoré sú pre riešenie danej úlohy ú če l né, 
t. j. prirodzené. 

Základnou podmienkou účelnosti je, aby pohyb bo~ prirod_zený a aby 
zodpovedal našim telesným danostiam. Pomocou pnrodzeneh~ poi:yb~ 
nájdeme najjednoduchšiu, najmenej únavnú formu na vykoname kazdeJ 
práce." 

Na tomto zistení sa nič nemení, ak výraz "klavírna hra" nahradíme 
výrazom "spev". 

Autor tohto príspevku, ktorý je lyžiarom, dlhý čas pozoroval, _ako 
lyžujú deti, ktoré ešte neprešli lyžiarskym výcvikom. V~dy znova ~I_d~l, 
že najlepšie zvládli ťažko·sti terénu vtedy, keď automaticky uplatmh co 
hajviac prirodzených pohybov. Je tiež dostatočne známe, že pr?f. Stefa~ 
Kruckenhauser, tvorca modernej rakúskej lyžiarskej metódy, JU odvodil 
z radu rozličných pohybov svojich hrajúcich sa detí. Pre iné druhy 
športov platia ohľadne skúseností analogicky rovnaké zistenia. 

4 Analogicky treba pri vokálnych dielach do tejto celkovej dispozície zahrnúť pri-
rodzene aj v ý z n a m slova (odkaz · Wichmanna, ako hore). _ 

5 József Gát: Die t echnik des Klavie rspiels, Bärenreiter Kassel, 196o. 
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Pre spev bolo preto potrebné vyskúmať, aké základné pohyby tu možno 
využiť. 

Eduard Rossi6 ustavične poukazoval na to, že ľudský hlas sa spočiatku 
vyvíja celkom mimovoľne a podvedome po zdedených dráhach. Výskumy 
dra Stefana Herzku7 jeho pozorovatelia potvrdili. "Jednota, akú tvoria 
hlásková reč, mimika, držanie tela a pohyb, je obzvlášť zreteľná práve 
u dojčaťa," a " . .. funkcia orgánov ústnej dutiny a hltanu pri pr ij ímaní 
potravy tesne súvisí s vytváraním prvých zvukov ... Prvé zvuky vznikajú 
pri podobných - čiastočne rovnakých - pohyboch jazykq., perí atď., 
aké sú potrebné pre prijímanie pot ravy, najmä sanie. . . Anatomicko
fyziologické pozorovania by sa dali ešte väčšmi opísať. Ukazu jú, ako 
zvuky a · reč sú počutel'ným výrazom celkového správania dieťaťa ... " 
čítame u Herzku, ktorý - čo je pozoruhodné - t iež zaznačuje, že 
v hlasovom prejave dojčaťa ešte n ie je uskutočnené rozdelenie spevu 
a reči. Rossi zase tvrdí, že inštinktívne citové zvuky hrtanu sú pôvodne 
celkom neúmyselnými následkami a sprievodnými znakmi "uzatvárania", 
"napínania" a "vyjadrovania" telesného vnútra s cieľom zaujať postoj 
voči okolitému svetu a len z toho majú svoj význam. Už z týchto nie
koľkých krátkych zistení je zrejmé, že výučba spevu musí budovať na 
pohyboch, ktoré jestvujú už od narodenia. 

Spomenuté sacie pohyby novorodenca automaticky vytvárajú také 
držanie tela, ktoré vo veľkej mier~ zodpovedá t zv. opieraniu speváka. 
Uzatvorenie úst pri nasávaní nepripúšťa vdychovanie ústami. Táto s it u
ácia vzniká ako reflex a vytvára to, čo Aspelund8 dôsledne nazýva "za
chovaním vdychovej polohy (,oporou')". Niet tu miesta na to, aby sme 
sa podrobne zaoberali celým okruhom otázok t ýkajúcich sa tzv. "opory"; 
poukážeme aspoň na objasnenia Aspelunda a Huslera - Roddovej- Mar
!ingovej,9 pričom poslední uvádzajú na základe najnovších výskumov aj 
rad nevhodných metód opory. Pre nás je ešte dôležité to, že ako druhý 
reflexný proces nastáva rozšírenie celej nosohltanovej dutiny, podmie
nené tým, že dýchanie ústami je nahradené dýchaním nosom.10 Od nar o
denia teda jestvuje pocit tak pre stav, ktorý sa pri vyučovaní spevu 
označuje ako opora, ako aj pre rozšírenie nosohltanu, ktoré sa pritom 

6 Eduard Rossi: Neue Grundlagen f i.ir den Sprech- und Gesangsunterricht, Ernst 
Reihanrdt Ver lag, 1965, ako a j Die Abhängigkeit des mens chlichen Denkens von 
der Stimme und Sprache, Verlag Bouvier und Co., 1958 a Die Entstehung der Spra
che und des menschlichen Geistes, 
Ernst Reinhardt Verlag, 1962, posledné je, pravda, jeho h lavné dielo. 

7 Dr. med. Heinz Stefan Herzka : Die Sprache des Säuglings, Aufnahme einer Ent
wick lung, mit 48 Lautbeispielen auf einer Schallplatte, Schwabe u. Co., 1967. 

3 Studienmat er ial ftir die ktinstlerischen Lehranstalten der DDR, Musik, Heft 2, 1954: 
Auswahl aus D. Aspelund, Die Entwicklung des Sängers und seiner Stimme, VEB 
Verlag der Kunst, Dresden. 

9 Frederik Husler und Yvonne Rodd- Marling: Singen, Die physische Natur des Stim
morganes, Anleit ung zum Aufschliessen der Singstimme, Schott, 1965. 

10 V prvej chvíli by sme mohli namietať: .,Akýže význam má vdych o v á poloha 
pre spev, ktorý predsa prebieha vo v ý dy c h o v e j fáze ?" V učebniciach sa však 
stále hovorí o m in im á ln e j spotreba vzduchu a toto zodpovedá ideálnej, jed
nako neuskutočniteľnej požiadavke spievať pokiaľ možno na výsledku v d y ch u, 
na vzduchovej náplni. Z tohto hľadiska má pokus zachovať pokiaľ možno vdychovú 
polohu práve rozhodujúci psychický a ešte viac fyzický význam. 
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vyžaduje. Pri vyučovaní spevu treba len siahnuť po týchto pradávnych 
skúsenostiach, aby sme mali k dispozícii dva prirodzené hlavné procesy. 
Pravda, v priebehu rastu človeka dôjde niekedy k čiastočnému útlmu 
týchto prapôvodných súvislostí, takže vyučovanie spevu vždy znova stoji 
pred úlohou dať najprv do poriadku to, čo bolo porušené. "Co však oby
cajne u normálneho človeka pre spev chýba, je nedotknutosť jeho hlaso
vého orgánu a veľmi často len o t v o r e n o s ť prírodou daných schop
ností. Jednoduchšie povedané: Kto nevie spievať, tomu nechýba azda 
spevácky orgán, len ho má v stave pre spev vetmi nepriaznivom," t vrdia 
Husler a Roddová-Marlingová vzhľadom na dJ?.ešnú situáciu vo speve. -
V zásadne rovnakom tvare vyvoláva, ako je známe, ústny záver pri reči 
rovnaké, už opísané reflexy. Franziska Martienssenová-Lohmannová ako 
prvá dôrazne poukázala na význam spoluhlások v tzv. procese opory. 
Rossi do značnej miery prekračuje čisto telesné dianie, keď tvrdí: 

"Hovorenie dieťaťa sa začína zatvorením úst na prekonanie neovlád
nutého kriku. Tým vznikajú prvé spoluhlásky" a taktiež: 

"ústa ovládajú hrtanové zvuky rovnakými pohybmi ako už predtým 
potravu; sú to v podstate všetky pohyby možné medzi tlakom a odpo
rom, a zo zážitkov, ktoré s tým súvisia, nadobúdajú postupne tieto len 
neartikulované zvuky dieťaťa - vyvolané pôvodne rozličnými predmetmi 
- vecný význam. 

Spolu s vecným zmocňovaním sa citových zvukov spredmetňujú ústa 
aj náš vnútorný i vonkajší život a zachytávajú ho slovom a pojmom. 
Naše reflektívne, na nás samých sa vzťahujúce myslenie sa teda z ana
tomicky-fyziologického hľadiska zakladá na predmetnosti úst a hrtanu." 

J. Lutz vo svojom úvode k spomínanej už Herzkovej knihe akoby na 
doplnenie už zrejmej spolupatričnosti fyzického a psychického diania 
tvrdí: 

"To dokazuje, že zvukové prejavy dojčaťa sú už skutočne akousi ,re
čou' v širšom zmysle; v nej sa stávajú viditeľnými všetky prípravy a spo
lu s nimi aj budovanie, ktoré napokon spolo ~ne vrcholia v prvom slove 
majúcom zmysel. Nie sú to jednoducho cvičenia rečového motorizmu, 
ktoré sa prejavujú v džavotaní; čisto motorický prvok ustupuje pred 
psychickým, ktorý je od počiatku spojený so zvukmi útleho detst va na 
spôsob akejsi ,rečovej mimiky', ak chceme takto označiť citom podmie
nené modulácie ." Zdôrazňuje to aj gramoplacňa, pripojená k Herzkovej 
knihe. 

Vlohy k ucelenému spievaniu sa teda už u najmenšieho dieťaťa vysky
tujú v celom rozsahu. 

III. 

úloha psychickej zložky pri spevnom procese sa doteraz značne pod
ceňovala; ucelené ponímanie bolo tak znemožnené tým, že výskumy sa 
skoro výhradne zaoberali fyziologickými a anatomickými javmi. Aspe
lund vo svojich základných výskumoch navyše zistil: 

"Tým, že nie je prepracovaná psychológia spevu, vzniká nevyhnutná 
~trbina medzi prírodovedeckými výskumami, ktoré si nárokujú spev ve
decky zdôvodniť, a medzi výkonnou a pedagogickou praxou. Bez pre-
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pracovania aspoň tých najzákladnejších problémov psychológie spevu 
nemôžeme hovoriť o vedomom ovládaní techniky a prednesu. Psycholó
gia spevu musí odhaliť, aký vzťah má vedomie k ovládaniu technických 
zručností a prednesu, ak má dosiahnuť dokonalosť, akú vyžaduje javis
ková hudba" a: 

"Možno tvrdiť, že poznatky modernej všeobecnej fyziológie musia 
bádateľov podnietiť k tomu, aby nepokladali spev za abstraktný fyziolo
gický akt, ale predovšetkým za živý umelecký proces, vyvolaný a orga
nizovaný hudbou. Preto musí metodické myslenie zásadne dbať na to, 
aby sa hudba používala ako hlavný prostriedok na organizovanie spev
ného aktu; to potom vytvorí podmienky pre vedomé riadenie spletitého 
procesu spevu, v ktorom sa podľa umeleckého cítenia využíva mimovoľ
ná zložka hlasovej funkcie." 

Z toho jednoznačne vyplýva, že už počínajúc prvou hodinou spevu 
smieme používať len tie melodické útvary, ktoré obsahujú nejaký výraz. 
Ale Aspelund zostáva jednostranný, keď hovorí len o úlohe hudby na
miesto toho, aby takisto zdôraznil, čo značí slovo, ktoré je vlastne pod
mienkou vokálnej hudby. Pre ucelené ponímanie treba vziať do úvahy aj 
slovo ako zložku, ktorá je s hudbou rovnocenná. Z toho, pravda, vyplýva, 
že zvláštnosti jednotlivých jazykov podmieňujú rozdielne vyučovacie 
postupy.U Už Aspelund k tomu poznamenal: "Teda ,prispôsobenie' hlaso
vej funkcie prebieha u zástupcov rozličných národností rozdielne podľa 
fonetických zvláštností príslušného jazyka, čo sa odzrkadľuje v zvuko
vých zvláštnostiach hlasu." Aspelund oprávnene a žiaľ na rozdiel od často 
sa vyskytujúcej praxe vo vyučovaní spevu konštatuje: "Melódiu si mô
žeme predstaviť, ale ak túto predstavu nesprevádza pocit, emocionálny 
akt, nemá to za následok prispôsobenie svalov celého hlasového a dy
chového aparátu. No ak tu je aj pocit melódie a nielen predstava o nej, 
vtedy nasleduje určité prispôsobenie svalov hlasového aparátu ako cel
ku ... ", tu treba popri melódii vziať do úvahy aj slovo ako rovnocennú 
zložku. F. Kravitt12 vo svojej práci Vplyv divadelnej deklamácie na skla
dateľov neskororomantickej piesne k tomu poskytol cenné príspevky bez 
toho, že by bol vedel o mojich výskumoch. Tak o. i. píše: "Podľa nie
ktorých neskororomantických skladateľov a kritikov, ako Wolf, Strauss 
a Max Steinitzer, je z re..:i odpočúvaný spevný hlas prejavom veľkej emo
cionálnej intenzity, ktorý vzniká vtedy, keď hudba, poézia a podanie sú 
navzájom skombinované tak, že sa rovnakým dielom zúčastňujú na ko
nečnom výsledku." Táto veta, ako aj početné kompozičné postupy vokál
nych skladateľov, opísané v Kravittovom príspevku, ukazujú, že už na 
začiatku štúdia spevu neslobodno zásadne oddeľovať postupy, ktoré len 
spoločne vytvárajú presvedčivý celok, najmä keď telo od prírody, ako 
sme už ukázali, prináša všetky podmienky na vytvorenie celku. Prípadná 
potreba oddeľovať pri vyučovaní jednotlivé detailné problémy neopráv
ňuje na to, aby sme od počiatku neuplatňovali ucelený pohľad. 

11 Či sa napr. niekedy uvažuje o tom, že podkladom spisovnej nemčiny sa stala 
pražská kancelárska nemčina - a aké fonologické dôsledky by sa z tohto mali 
vyvodiť? 

12 Edward F. Kravitt: The Influence of Theatrical Declamation upon Composers of 
the Late Romantic Lied, New York 1964 
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Na objasnenie uveďme aspoň niekoľko skromných príkladov. Predpo
kladajme, že by žiakovi chýbal t elesný pocit hlbky; vtedy by bolo po
trebné použiť po prvé slovo, ktoré tento pocit h íbky vyvoláva, a po druhé 
sled tónov, ktorý taktiež usmerňuje na híbku. Ako slovo by v tomto prí
pade mohol pomôcť napr. výraz "základ" (Grund), t e lesne prežitý s celou 
intenzitou svojho zmyslu: nemožno hovoriť vysoko postaveným hlasom 
o tom, že "ideme až k z á k l ad u nejakej veci". Ako opačný príklad by 
sme mohli vziať "vzniesť sa k svetlu" (ins Licht austeigen); v spojení 
so stúpajúcim sledom tónov a s emóciou, vyvolanou povšimnutím si 
slova a tónu, môže výsledok pomôcť tam, kde telesné založenie priveľmi 
uľpieva v h íbke. Mohli by sme uviesť veľa podobných príkladov ako 
,.etudy", pomocou ktorých - pretože sú ucelené - možno oveľa ľahšie 
dosiahnuť pokroky, ako s rozličnými, napokon abstraktnými technickými 
termínmi, používanými v bežnom vyučovaní spevu. Jestvuje len veľmi 
málo nedostatkov, ktoré by sa týmto spôsobom nedali odstrániť. Pritom 
zostáva zaručená spojitosť s lova, t ónu, emócie a vokálno-technického 
stvárnenia. Nie je proste možné vytvárať výraz r ôznych slov a rôznych 
tónových sledov s rovnakou telesnou orientáciou. Tak napr. treba jasavú 
pieseň telesne podložiť celkom inakšie ako smutnú, "do híbky prenika
júcu" skladbu. "Vysoko ladená" skladba napríklad, ktorá je v tele za
kotvená prihlboko, priťažko a teda neprimerane svojmu "výrazu", ne
vyhnutne vyvoláva hlasovo-technické ťažkosti. Len ucelený prístup vedie 
k telesne bezchybným výsledkom. Treba teda žiaka k nemu viesť hneď 
od začiatku. 

(Dokončenie v budúcom čísle ) 
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Samuel Capricornus 
v Bratislave 

RICHARD RYBARIČ 

I. 

Ak vo svetle novších bádaní 17. storočie je v dejinách polyfónnej 
tradície na Slovensku obdobím najbohatším a najzaujímavejším, tak, 
pristupujúc k problematike viachlasnej hudby s dôrazom na hľadisko 
umeleckej hodnoty, je pôsobenie S am u el a Capri co r na v Brati
slave v istom slova zmysle vrcholom absolútnym. S a m u e l C ap r i
c o r n u s , jeden z mimoriadne vplyvných protestantských skladateľov 
rakúsko-juhonemeckého baroka, je v kontexte hudobnej kult úry Slo
venska v spomínanom storočí nepochybne zjavom najväčším; každý, k to 
mal možnosť počuť jeho hudbu, alebo aspoň nahliadnuť do C a p r i c o r 
n o ve j partitúry, musí pripustiť, že má do činenia s osobnosťou nie 
každodennej tvorivej potencie a majstrom s veľkou muzikálnou kultúrou. 

Jeho neveľmi dlhé účinkovanie v Bratislave je málo preskúmané. Ani 
tento príspevok, v ktorom shrnujeme niektoré výsledky z chystanej 
väčšej práce, nekladie s i za cieľ objasniť veci v celom rozsahu; naopak, 
téma je tu zo stanoviska skladateľovej biografie vymedzená na objasne
nie niektorých n e z n á m y c h, r e s p. n e p o v š i m n u t ý c h m o
m e n t o v a z hľadiska muzikologického na informatívny slohový rozbor 
Ca pri co r no v ho d i e l a z t o h t o o b d ob i a. No napriek tomu, 
že konkretizujeme tému na Bratislavu, význam jeho diela presahuje 
regionalistiku - nemálo skutočností (na ktoré ešte v priebehu práce 
poukážeme) svedčí totiž, že C a p r i c o r n u s sa veľmi usiloval -
obrazne rečeno - dobyť Európu, že sa obracal k "veľkému svetu" a ko
na l ako Európan. Preto a j jeho účinkovanie vo voľakedajšom hlavnom 
a korunovačnom meste starého Uhor ska chápeme ako jednu z kapitol 
európskych kultúrnych vzťahov. 
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II. 

Kedy a za akých okolností sa S a m u e l C a p r i c o r n u s dostal do 
Bratislavy, môžeme iba tušiť či predpokladať. Podľa stuttgartskej po
hrebnej reči, ktorej rukopis sa pod sign. Th X X X V q. 2 O zachoval 
v univerzitnej knižnici v Jene,1 Capri co r n u s sa narodil 21. decembra 
1628 v žerčiciach2 ako syn evanjelického pastora. študoval v Sliezsku 
a v Nemecku teológiu, ale keďže časy boli ťažké a nepokojné, čoskoro 
sa rozhodol "sich a uff die edle Musicam ex professo zu legen" .3 Roku 
1649 odchádza do Viedne, kde sa stáva členom cisárskej kapely; zdá 
sa však že len na kratší čas, lebo (údajne na želanie matky) prijíma 
miesto vychovávateľa v rodine bratislavského lekára W i lh e l m a R a y
g e ra, kde asi dva roky pôsobil ako súkromný učiteľ jeho syna, neskôr 
slávneho dvorného lekára K ar o l a Re y ge ra (nar. 1641). Tu sa 
zoznamuje so svojou manželkou A l ž b e t o u r od. K n o g l e r o v o u 
a nie je vylúčené, že mu táto prominentná rodina sprostredkovala vo
káciu na uprázdnené miesto "riaditeľa hudby" prvého evanjelíckeho 
chrámu v Bratislave, ktoré nastúpil v marci 1651, aby až do apríla 1657 
- keď r a t i o n e a d v e r s a e v a l e t u d i n i s prijíma pozvanie wlir
tenberského kniežaťa E b e rh ar d a I I 14 za dvorného kapelníka v Stutt
garte, tu riadil všetky hudobné podujatia. 

Pramene, t. j. spomínaná pohrebná reč, ďalej citovaný tzv. memo
r i á l (pozri pozn.) ktorý Capri co r n u s vypracoval na obranu 
svojej umeleckej cti dakedy okolo roku 1659 a kde je dosť autobiogra
fických partií, ako aj rôzne bratislavské archívne materiály v opi
sovaní hlavných faktov vcelku súhlasia; jediný rozpor je v tom, že podľa 
memoriálu Ca pr i co r n u s do Bratislavy neprišiel z Viedne, ale 
z Reutlingen.5 Táto diskrepancia sa nás však priamo netýka; rozhodnúť 
sa pre niektorú z a lternatív treba ponechať Cap r i c or no v mu bu-
dúcemu životopiscovi. · 

Hlavným pôsobiskom S am u e l a Cap r i c o r na v Bratislave je 
teda chór kostola nazvaného pôvodne chrámom sv. Trojice (nie je to
tožný s t erajším trojičným, ale s neskorším jezuitským kostolom na 
Námestí 4. apríla) . O hudobnom živote tohto chrámu, vysvät eného na 
deň sv. Tomáša r. 1638 za napätej situácie a napriek trojnásobnému 
zákazu dvoch cisárov, sme informovaní síce dosť podr obne, ale predsa 
len sekundárne. Z veľkej, ba možno povedať až monumentálnej zbierky 
muzikálií (ktorú založil ešte Matthias St li r ze r, evanjelicky kan
tor v časoch, keď sa protestanti schádzavali v modlitebni v tz v. Arm
p r u s t e r o v o m d o m e a ktorá existovala nielen po násilné odňatie 

l Úryvky z nej uverejnil J. Bachmair, Leichenpredigten auf Gastorius, Capricornus 
und Joh. Beer, Zeitschrift ftir Musikwissenschaft XIII (1930-31), <!4-6. 

2 Ide pravdepodobne o žerčice pri Mladej Boleslavi, pozri česko-slovenský hudebnf 
s lovník osob a ins titucí I, Praha 1963, 161! 

3 Bachmair, c. d. 45 
4 Jos. Sittard, Samue l Capricornus contra Philip Friedrich Bi:iddecker, Sammelbände 

der IMG III (1901-2), 93. 
s Tamže, 95- 6. 
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chrámu r. 1674, ale - aspoň fragmentárne -:. ~až do_r. 1719)6 _sa zachovali 
len dobové inventáre a rôzne _zázna~y ": uct~~nych k~1h~ch. Roz~ah 
týchto inventárov, t ituly, ktor e v mch fl~uruJu, ho~vona Jed~oznac~_?e 
0 vel'korysej koncepcii hudobného vybaven.la. bohosluz?y, ? vel kom s~~ 
bore vokalistov a inštrumentalistov a o velm1 progres1vneJ dramatur_gu, 
orientovanej smerom k modernej tvorbe talianske~ (z '(YŠ~ 100 m1e,:t, 
ktoré sa v inventároch objavujú, asi polovicu t vona Taham; v sk':~oc
nosti je ich však ovel'a v iac, lebo napr. v nemeckých súhrnn_ýc~ tla71a3_h 
typu A m br 0 s a p r o fi a a Ab r a~ ~ m a S ch ~ d e _a s~ ;st~ ~alste 
talianske skladby v inventároch exphc1tne nerozp1s~ne), 1 Ked Je t u 
obsiahnuté všetko, čo doba ponúkala od P a l e s t r 1 n u, ~ a s s a ~cez 
v i ad an u, Pr a et or i a, Sch li t z a, Ham me r _s <? h_m 1 d t a ~z po 
M o n t e v e r d i h o a C a r i s s i m i h o spolu s mym1, dnes ~z _l_e~ 
knižnými autormi.7 Fond - žial' strat~?Ý a ne~~estný - pozost~vaJUCl 
pôvodne z množstva figurálnych oms1, magmf1katov, m<:t~!· rozny~h 
druhov vokálno-inštrumentálnych duchovných koncertov, aru a kantat 
rástol sukcesívne ; väčšina tlačí i hudobných n~strojov s~ s_kupov~la 
z Viedne.8 Cisárska kapela a hudba v dóme sv. Stefana boh ~J napr~ek 
rozdielu v náboženstve pre formovanie hudobného vkusu bratlslavskych 
evanjelikov najsmerodatnejšími. 

s a m u e 1 C a p r i c o r n u s sa ujíma svojej funk_cie v m~arci . 1651. 
Stáva sa nástupcom istého od októbra 1638 v Brat1slav~ po~ob1aceho 
Ja k ub a Seb a l da L u d w i g a,9 ktorý práve vtedy, t. J. v case Ca
pr i c or n o v ho inštalovania odchádza do Norimb~r~u.10 _ ~aP ri c? r 
n o v á vokácia, resp. iný dokument, kde by boh spec1f1kovan~é Je~o 
povinnosti, sa nám doteraz nepodarilo nájsť ; nazdávame s~ vsak, ze 
hlavným ciel'om kantorstva, na čele ktorého stál, bolo .. ~er M1ttwelt aus 
dem Grau des Alltags und der Tagessorgen durch Mus1k zur Andacht, 
Freude und Erhebung zu verholfen" pričom požiadavky na ~bor a k~
pelníka-kantora boli také vel'ké, že sa dali zrovnať len s "m1tt dem me 
stille stehenden modernen Theaterbetrieb" .11 Staral sa nielen o v~ber 
skladieb na nedele a sviatky, vyučoval v latinskej škole hudbu a nacvičo
val zbor pozostávajúci zo žiakov, a le zariaďoval aj ~úpu ?udob?ín a kúpu 
i údržbu hudobných nástrojov .a so súhlaso~? ~nadnaden~ch pr_Iberal _oso~ 
bit ných chor alistov k výpomoci a pod. Nad mstrument~hsta~l, sp_;vakmi 
a organistom bol prakticky neobmedzeným pánom a zda sa, z: v d?sle~k~ 
vel'kých nárokov úroveň hudobnej zložky liturgie a poboznost1 vel mi 

a Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde A. B. zu P?zsony- Pressburg, II. T_ei!, 
Einzeldarstellungen aus der inneren Geschichte der Gememde, Carl Eugen Schmid • 
Das Gottesdienstliche Leben, Pozsony 1906, 144. 

7 LycK, 581 č. 1-2; 685 č. 15. . . . . 
8 Tamže Kirchen-Rechnungen 1650-1659 (bez s1gn. a bez fohác1e ) . r. 1650. "!tem 

H. Sig~undt Wascher zur Wien wegen. . . italienische operum Mus1corum. · · 50 t . 

5 gr. 6 den. 8' k' . dv 25 któbra 
9 MA, Kniha konceptov 1638-1643, sig~· .. 2 c 22 f. 8~- • vo ac1a ~? na · o 

1638: "an itzo bey der Lobl. Univers1tat Altdorf s1ch auffh~ltend . . ň 
10 MA, Kniha konceptov 1650-1654, sign. 2 c 31 f. 84, pozn tzv. Passbnef zo d a 

28. III. 1651! ·k St d' d Wege 
11 Arnold Schering, Joh. Sebastian Bachs Leipziger Kirchenmus1 • u 1en un 

zu e iner Erkenntnis, Leipzig 1954, 15. 
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stúpla a že vrchnosť bola s Capr i co r n o v ý m výkonom spokojná.12 

Jeho plat r. 1651 za trištvrteročnú prácu ako kantora i co ll eg u 
Sch o l a e bol 105 zlatých, neskôr však, keď ho na vlastnú žiadosť zo 
školy uvol'nili, pohyboval sa v rozpätí 93 až 115 zlatýchP Sociálne patril 
tento "musikgelehrter Kirchen- und Schulbedienter" (Mattheson) po
dobne ako nemeckí kantori do kategórie str edne situovaných zamest
nancov.14 

III. 

Či medzi C a p r i c o r n o v e služobné povinnosti patrilo aj kompo
novanie, nevieme ; lež na druhej strane nemáme doklad ani o t om, že by 
konzistorium alebo magistrát boli C a p r i c o r n a za skladby oso
bitne odmenili. Záznamy tohto druhu sú v bratislavských do úvahy pri
chodiacich písomnostiach vôbec vel' mi vzácne ; pokia l' sme zistili, iba raz 
r. 1633 bol akémusi Ge or g Pong rác z Hu ebe r o v i za "unter
schiedlich machten Suiten" vyplatený vcelku bezvýznamný obnos 145 
groší a 15 denárov.15 Je však isté, že barokový skladatel' - čo ako by bol 
invenčný a kreatívny - sotva by skladal len pre svoje potešenie a z vnú
tornej potreby, ale takmer vždy mal na mysli celkom konkrétneho kon
zumenta a konkrétnu príležitosť, teda istý druh spoločenskej objednávky, 
aj keď nie vždy písomne formulovanej. Samozrejme, vel'a záviselo od sily 
osobnosti skladatel'a, či svoju tvorbu prispôsobil okoliu, alebo naopak, 
či vlastnú individualitu dokázal vnútiť publiku. 

C a p r i c o r n u s bol iste vel'mi svedomitý a precízny výkonný ume
lec; ak však berieme do úvahy rozsah jeho diela (z ktorého temer nič 
nie je sprístupnené formou modernej kritickej edície a ktoré je vedecky 
spracované úplne nedostatočne), intenzitu a kvalit u tvorby a v nepo
slednom rade i široký ohlas a publicitu jeho hudby,16 môžeme konštato
vať, že bol najmä hudobníkom tvorivým a že ako skladatel' patril nielen 
medzi povolaných, ale aj vyvolených. Komponovať začal vel' mi skoro ; · 
už r. 1651 sa v bratislavskom inventári zhotovenom jeho predchodcom 
S e b a l d o m L u d w i g o m uvádzajú rukopisné 2 S t li k s S a m. 
C a p r i c o r n i . . . t e u t s c h a ďalšie P a r t e s H. C a p r i c o r n i, 17 

no o celom rozsahu jeho t vorby si možno urobiť predstavu len vel'mi 
pr ibližnú; odhliadnuc od skutočnosti, že napr. okrem rukopisných diel 
z Bra tislavy sa stratila aj jeho nepredvedená opera únos Pr o se r p j
n y,l8 vel'ký počet C a p r i c o r n o v ý c h skladieb ostalo nepublikova
ných a jeho tvorba ešte stále n ie je centrálne evidovaná. 

12 MA, Kniha konceptov 1654-1658, sign. 2 c 35 f. 223, tzv. Testimonium. 
ll LycK, Kirchen-Rechnungen 1650-1659 (bez sign. a bez foliácie), r. 1651 až 1656 

priebežne. 
14 Pozri R. Petzold, Zur sozialen Stellung des Musikus im 17. Jhdt, Kongress-Bericht 

Koln 1958, 211, s tým, že platy v nemeckých kniežatstvách boli podstatne (dva- až 
. trojnásobne) vyššie! 

1~ Lyck, Kirchen - Rechnungen 1633- 1649 (bez sign. a bez foliácie ). 
16 Porov. R. Rybarlč, Judicium Salomonis - Samuel Capricornus a Giacomo Carissimi, 

Mus icologica Slovaca III (v tlači)! 
17 LycK, č. 581 č. l, f. 4'- 5 (Libri Musici in Choro Poson.). 
11 Hermann Abert. Zur Geschichte der Oper in Wtirtemberg, III. Kongress der IMG, 

1909, 187. 

257 



Obdobie Capri co r no v ho bratislavského pôsobenia možno zo s ta
novlska biografického právom považovať za osobitnú a ucelenú kapitolu. 
Postupom z mestského na dvorného hudobníka a na komponistu i m 
hoc h ste n Gr ad (Matt he s on) vznikol v jeho živote predel. 
ktorého dôsledky nemohli neovplyvniť budúce zameranie Ca pr i c o r
n o vej tvorby; hľadiac však na problém osobnostnej jednoty a orga
ničnosti vývinu jeho umeleckého prejavu, a to už aj z pozície napr. 
chronológie, v žiadnom prípade bratislavské kantorovanie nemožno vy
trhnúť v celoživotného kontextu, lebo sa zdá, že to bola práve Bratisla
va, kde sa Ca p r i c or no v i podarilo spevniť zázemie a nahromadiť 
určitý umelecký kapitál, ktorý potom v Nemecku r ozhojnil o ďalšie 
hodnoty. V r ozm edzí r. 1651 až 1657 vyšla len jediná zbierka Capri
c o r no v ý ch diel. Je to známe a svojho času veľmi rozšírené O p u s 
Mu s ic um (Norimberg 1655) s 22 skladbami r ôzneho obsadenia n'3 
latinské duchovné texty. Všetky ostatné boli vytlačené neskôr, od r. 1658 
(Geist l ich e Concert en Mit 2 und · 3 St im men) až po 
posthumne r. 1670 vydané Op u s A u r e um Mi s s ar um, ktorého 
rukopisná predloha datovaná v Bratislave sa údajne nachádza v Darm
stadte.19 Doterajšiemu bádaniu však unik lo, že existuje unikátny, hoci 
nedatovaný, ale Capri co r no m vlastnoručne napísaný Inde x Op e
r um Mu s i c or um S am u el i s Capri co r n i,20 v ktorom je za
chytených 122 C a p ri c or n o v ý ch skladieb, zoradených do šiestich 
cyklických opusov a do skupiny ďalších 12 neéíslovaných skladieb (omše, 
motetá a jedna parafráza na omšu Petr a Verdi n a),21 z ktorého 
vysvitá prinajmenej toľko, že prvá verzia, resp. aspoň náčrt zbierky 
Ju bi 1 u s Bernhard i bola hotová už oveľa skôr, než r . 1660 vyšla 
v Norimbergu. V zozname sa ako inštrumentálny sprievod 4-5 hlasných 
diel J u b i l a spomínajú len dvoje husle, kým v skutočnosti ide o 4 vio
ly; to sú však detaily neveľmi podstatné a na celkovom obraze menia len 
málo. Veď už aj len to, že Ju bi l u s Bernhard i naozaj (i keď 
v prepracovanom znení) vyšiel, dodáva tomuto dokumentu mimoriadnu 
závažnosť a vieryhodnosť. Samotný spis, pravda, nie je neproblematický; 
nevieme napr. kedy vznikol (napísal ho asi pred r. 1655, lebo v tedy 
vytlačené O p u s M u s i c u m v ňom ešte expressis ver bis nefiguruje) 
a nie je nám jasné ani jeho poslanie. Môžeme sa nazdávať, že slúžil azda 
ako podklad pre prijatie C a p r i c o r n a na kantorské miesto, alebo 
ako príloha k žiadosti o uvoľnenie zo školy, resp. o zvýšenie platu. Zo 
samotných skladieb sa v Bratislave nenašlo nié a vôbec sa z nich za
chovalo len veľmi málo. Z 18 omší v opus l, z 10 magnifikatov v op. 2, 
zo žalmov a zhudobnených úryvkov z Písma v op. 5 a 6 bolo iste niečo 
zaradené do O p u s M u s i c u m; J u b i l u s B e r n h a r d i (op . . 3) 
vyšlo celé; na presne zistiť status quo bude možné len po zhotovení 
katalógu Capricornových skladieb, t. j . po komplexnom prieskume a sú
pise v mnohých veľkých európskych knižniciach a múzeách. Nateraz 

t9 Elisabeth Noack, Samuel Capricornus MGG 2, Bärenreiter 1952, 818. 
29 LycK, 581 č. 3. • 
21 zrejme Pietro Verdina (cca 1600-1643), pôvodom z Verony, od r ... 1635 ~ráľovsky 

kapelník vo Viedni. Pozri heslo Helmutha Federhofera, MGG 13, Barenretter 1966, 
1464-5! 
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sa treba uspokojiť so zistením, že Index dáva vodidle pre ďalšiu heuris
tickú a identifikačnú prácu a že počet 122 skladieb (väčšinou diel veľkej 
koncepcie a pre veľké zborovo-inštrumentálne obsadenie) je vzhľadom 
na mladý vek autora množstvo svedčiace o systematickej kompozičnej 
práci. 

IV. 
~~ ·· ~-.-:-- - ·· 

f 

Slohovo vyrastá Ca pr i c orn o v a t vorba zo z d r o j o v t a l i a n 
s k y ch. Zatiaľ čo stredonemeckí a severonemeckí autor i chápali talian
&ku inšpiráciu ako stimul a jej vymoženosti prispôsobovali duchu nemec
kej r eformácie, Capri co r n u s berie taliansku tradíciu ako zá väzný 
vzor. Nadväzuje jednak na po ly chór i u, nie však na akordicko
eufonický model benátsky, ale skôr na prísnejšie kontrapunktický sloh 
rímsky a na mon ódiu. Provenienčne ho treba zaradiť do vplyvnej 
skupiny rakúsko-juhonemeckých skladateľov s centrom vo Viedni, kde 
za Ferdinanda Il. a III. a za Leopolda I. veľmi stúpol taliansky vplyv 
(Anton i o Ber ta l i, Giovanni V a lent in i, Christoph 
S t r a u s s, An t. St ad l may r a iní) . 

Druhove sa C a pr i c or n u s v Bratislave venoval výlučne hudbe 
duchovnej. O pestovaní foriem svetských a čisto inštrumentálnych ne
máme správ, hoci v niektorých spisoch sa vyskyt ujú napr. paduány, ba
lety a iné suitové t ance S am. Michael ih o a Car l a Far in u 
a tzv. svetské ódy Andre a s a H ammer schmid t a. 22 Zameranie 
tvorby S am u el a Capri co r na de terminuje však liturgická pre 
vádzka chrámu, kde okrem jednohlasného protestantského chorálu už 
oddávna zaznieval i umelý mnohohlas, moteto, koncert a r ôzne skladby 
piesňovo-ariózneho typu. 23 

Capri co r no v a bratislavská tvorba sa dá schematicky rozdeliť 
na skladby pre veľké zborovo-orchestrálne obsadenie a na diela charak
t eru sólisticko-komorného. Veľké vokálno-inštrumentálne skladby kon
cipované pre skupinu sólistov, zbor a menší nástrojový sprievod možno 
aproximatívne oznaUť ako k on cer ta nt né mo te to, resp. k on
ee rt an tnú om š u. Ich faktúra je v podstate polyfónna, nie však 
v zmysle kontinuitne rozvrhnutého lineárneho viachlasu, ale moderná, 
baroková, t. j. horizontálne je regulovaná technikou hudobnoré torických 
figúr, vertikálne uzemnená dôsledne očíslovaným generálbasom. Vlastná 
stavebná forma je multisekcionálna, t. j. v podstate voľná, určená syn
takticko-výrazovou štruktúrou textu. Skladba pozostáva z niekoľkých 
relatívne samostatných a uzavretých častí, ktor é sa líšia buď celkovým 
poňatím a spracovaním, alebo napr. rytmom a obsadením. 

Capri co r no v a inštrumen tácia založená na obľube nástrojov slá
čikových, teda na praxi taliansko-monteverdiovskej, je funkčne progra
mová; Capri co r no v orchester pozostáva z husieľ (obyčajne 2). 

22 LycK 581 č. l. 
23 Porovnaj podrobný opis ceremoniálu vysviacky r. 1638 v diele Josua Wegelina. 

Domus Domini Renovata SSae Trinitatae Dedicata, etc. Posonii-Hungarorum 1640, 
9-10, 24, 25. 
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viol (až 4), klarín (2-4), fagotov (2), trombónov _(3) a ~orn~tov (2_). 
ktoré v partiách sólistických vystupujú kontrap~nk_ticky, v ca_s_tmch cho
rických viac ako zvukovo-farebn~, resp. dyna~ICk}' dopln~~ CI kontr~st. 
Mnohovýznamové a viacvrstevne texty cykhckych oms1 (z ktorych 
Cap r. i c or n u s nezhudobňuje podľa protestantských zvy~lostí len 
prvé dve časti, ale tradične všetkých päť)24 provokujú ku zvlástny!ll fa
rebným kombináciám (napr. altové sólo so sprievodom 3 trombonov), 
kým napr. v skladbách smútočných (Mise re re a Co r_ mu nd u~ 
z Op u s Mu s ic um) volí diskrétnejší zvuk súboru vwl, doplneny 
event. dvoma fagotmi. . _ _ 

Skladby pre malé sólisticko-komorné obsadenie predstavu.Ju gez:eral
basovú pieseň, áriu, resp. aj malú sólovú kantátu. Sú konc1povane p~e 
jeden sólový hlas (obyčajne ženský, najmä sopráno_yý) re~p. ako dvOJ
až štvorspev s inštrumentálnym, prevaz~e sláci~ovym s~_nevo?o~. Mo
nódia sa v nich uplatňuje len v polyfomzovaneJ redak:u; t. J; m~ ~ko 
dualizmus sólovej melódie a generálbasu, ale ako suhrn_ me~olkych 
hlasov a harmonickej bázy. Aj tieto skladby sú formovo multisekcwnálne, 
variabilita členenia sa však vzhľadom na obmedzenejšie prostriedky d~
sahuje najmä zmenou taktu a z nej vyplývajúcej zmeny te!llpa, tak, z~ 
úseky 3/1 a 3/2 sú rýchlejšie. V skladbách zborovo-orchestralnych medzi 
sólovými a chórickými hlasmi niet väčších rozdielov; všet_ky sú ve_dené 
prevažne sylabicky, v kompozíciách sólist~cko-~omorných Je .. ~~proti -~o
mu viac kolarutúr, meliziem, ktoré kladu na mterpretov vacs1e pozia
davky. 

S am u el Cap r i c orn u s je skladateľ v podstate obje~t~vny: ale 
romantický - ak pravda romantizmus nechápeme _ako ~at_egorn_.I hist~
rickú, ale ako pojem estetický. Pre jeho tvorbu .J~ pnmarna mvenc1~ 
a zdeľovaný afekt. Tým, pravda, nechceme,pov:dat, ze by nebol sc~opny 
zvládnuť problém veľkej formy, ale len tolko, ze temperament a Cit hrá 
u Capri c orn a veľkú úlohu, azda napokon väčšiu než intelekt a ra
t i o. Slávnostná monumentalita a precítený smútok sú hlavnými okruh
mi emócií, ktoré Capri co r n u s najčastejšie vyj~dr'!.je, vie však na
vodiť aj atmosféru pošmúrneho tragizmu a dramatiCkeho pátosu. Jeho 
hudba je sugestívna, cítiť, že ju tvoril umelec nie bežného formátu. 

v. 

Náš príspevok uzavrieme malou úvahou o tom, čo znamenala Bratislava 
pre C a p r i c o r n a, a čo C a p r i c o r n u s pre Bratislavu. 

Predovšetkým musíme v tejto súvislosti z~ôrazn~ť, ~e ~ap r:_ ic? r
n u s si svoje miesto v Bratislave vysoko ceml. V uz mekotkokrat cito
vanom memoriáli celkom jednoznačne dal vedieť, že Bratislavu ako hlav
né mesto voľakedajšieho uhorského kráľovstva považuje už samo osebe 
za slávne, a to, že aspoň rok moh~l na tunajšom g!'~ná~iu úči~5>vať, 
bolo pre neho šťastím.25 Nebol tu vsak - ako hovon daleJ - am skoi-

24 Len skl. č. 3 a 4 v posthumnom Opus Aureum Missarum, Frankfurt 1970, sú tzv. 
mlssa brevis. 

25 Sittard, c. d. 95-6. 
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majstrom, ani kantorom, ale podľa vystaveného svedectva bol di re c
t or mu s ic a e.26 Pretože v časoch, ked' na toto miesto nastúpil (jar 
16~1) ?edovŕšil eš.te ani dvad~iaty tretí r ok svojho života, je jasné, že 
vol ba Jeho osoby Je gestom dovery a vyznamenania - veľkým skokom 
v Capri co r no vej umeleckej kariére. O hudobnícko-umeleckej s trán
ke jeho účinkovania máme veľmi málo správ; možno však predpokladať. 
že podmienky, ktoré tu pre rozvoj svojej osobnosti a uplatnenie ambícií 
mal, boli ak nie optimálne, tak iste prijateľné, takže sa za krátky čas 
mohol skladateľsky vypracovať tak vysoko, že jeho diela kladne ocenil 
H e i n r i c h S c h ti t z, a G i a c o m o C a r i s s i m i ich v Ríme do
konca nechal verejne predviesťY 

Na druhej strane mesto a cirkevná obec získali v mladom majstrovi 
zrelého umelca, ktorý "durch Communication mit den for tr eflichsten 
Componisten grosse Fundamente und Perfection erlangt".28 Ani pri vol'be 
vel'mi náročných kritérií nemožno S am u e l a Cap ri c o r n a pova
žovať za lokálnu veličinu, alebo malého epigóna, a le za jedného z význam
ných spolutvorcov r akúsko-juhonemeckého hudobného baroka. V súvis
lostiach hudobnej kultúry Slovenska nepochybne treba oceniť jeho úro
veň ako kapelníka a skladateľa, ale treba ešte i podčiarknuť, že bol to 
S a m u e l C a p r i c o r n u s, ktorý t ým, že propagoval a presadzoval 
taliansku modernu, vniesol do protestantskej sakrálnej polyfónie -
žijúcej prevažne zo zdrojov stredonemeckých a severonemeckých -
novú kvalitu. 

28 
Tam.že str. 96: ... .. denn ich kein Schulmeister, noch Cantor, sondern !aut meines 
!est1monii, Director musicae daselbs t en war ... " a taktiež dokument uvedený v pozn. 
c. 12. 

v Sittard c. d. 112 a podrobnejšie R. Rybarič, Judicium Sa lomonis Samuel Capri-
cornus a Giacomo Carissimi, MuskoJ.ogica Slovaca III (v t!.ači) . 

u J. Bachmair c. d. 45. 

Použité skratky: 

LycK = Br atislava, Ev. a. v. lyceálna knižnica, t . č. ústredná knižnica SAV 
MA = Bratislava, Mes tský archív 
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Pamäť 

pre budúcnosť 

]IŔÍ PILKA 

O práci Ústavu pre hudob nú vedu Československej akadémie vied v Prahe 

Tak ako Slovensko aj české krajiny majú svoj ústav hudobnej vedy 
pri čSAV. Je to jeden z najväčších ústavov v tomto odbore a je to aj 
jeden z najvýznamnejších ústavov východnej Európy. Verím, že čoskoro 
tiež bude - v mnohom už aj je - jedným z dôležitých aj v meradle 
celosvetovom. Používam zatiaľ kondicionál, lebo ústav sa založil roku 
1962, je teda v rámci Akadémie jedným z najmladších. V bádateľskej 
sfére je obdobie ôsmich rokov stavom naskutku len zárodočným, pretože 
vedecká práca sa r ealizuje zväčša na rozsiahlejších časových plochách, 
najmä ak má dosahovať širšie koncepcie. 

Hudobnovedeckých pracovísk je v československu niekoľko, pochopi
teľne, nebáda sa len v Akadémii. Okrem súkromných vedcov, ktori 
z osobného zaujatia roky a roky pracujú na jednotlivej drobnosti, roz
víja sa vedecká práca v múzeách najrôznejšieho typu, nájdeme vedcov 
v odborných knižniciach, na univerzitných katedrách a pod. Samozrejme, 
Každé z týchto pracovísk má presne vymedzený priestor a okrem vedec
kých úloh sleduje pedagogické, informatívne, vytvára vedecký "service" 
bádateľom a pod. Význam ústavov pri Akadémii, tak na S~ovensku, a~o 
i v čechách, je však mimoriadny tým, že sú to pracoviská nielen bohats1e 
dotované odbornými silami, a le predovšetkým preto, že sa výhradne 
zameriavajú na bádateľskú prácu. Majú možnosť pracovať v teamoch, 
čo je v mnohých odboroch podmienka úspechu, majú možnosť dosahovať 
určitú komplexnosť v spracúvaní úloh, ktoré si určia. Práca týchto ústa
vov si zaslúži pozornosť a napokon aj preto chcem o nej informovať. 

Nie je to, pravda, dôvod jediný, lebo považujem za dôležité zmieniť 
sa aj o zdanlivo e lementárnom probléme, pre?sa však dôle~it?~· ~ S~á}e 
môžeme stretávať ľudí, ktorí krčia ramenam1 nad podobnym1 msutu
ciami, ktorí by radi videli pracoviská výhradne utilitárne, propag_ujúce 
súčasnú hudbu zaoberajúce sa len potrebami žijúcich autorov a mter
pretov. Sú dok~nca aj takí, ktorí hudobnovedeckú prácu v rôznych silác-
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kych a paušálnych tvrdeniach odhadzujú do priekopy neodbornosti, pla
ného teoretizovania, staromilstva, suchého rozumárstva a pod. Možno 
by nebolo potrebné brať do úvahy také primitívne postoje, lenže obja
vujú sa príliš často a niekedy aj na miestach veľmi významných. 

Nebudem dlho rozvádzať zmysel vedeckej práce, chcem len zdôrazniť, 
že postoje zamerané proti nej sú predovšetkým politicky krátkozraké. 
Vychádzajú z rovnakého princípu ako ti, čo zo zaostalosti krčili plecami 
nad začínajúcou kybernetikou, čo odsudzujú vesmírny výskum a pod. 
Už veľa hodnôt sa u nás premárnilo tým, že na základe podobných nálad 
sa degradovali niektoré odbory (v ekonomickej dotácii}, ako napr. 
a1·chívnictvo, múzejníctvo a pod. Jeho cenu dnes dobre poznajú rovnako 
lekári ako banskí inžineri, lesní inžinieri, geológovia, meteorológovia, Vša
de je tam dokumentácia druhom akejsi "pamäti odboru" a má prvoradý 
dosah pre súčasnosť. V humánnych odboroch to tak nie je, lebo sledo
vanie vývoja ľudstva ako celku, schopnosť komplexného pohľadu, je 
schopnosť v skutočnosti politická a neobíde sa bez zasvätenej bádateľ
skej práce o odbore kultúry, a tým aj hudby. 

Hudobná veda nie je len obyčajnou pamäťou času, ktorá eviduje a zdo
konaľuje našu znalosť o faktoch minulých rokov a storočí, a le je tiež 
objavovateľkou zákonitostí, pomáha odhaľovať rôzne stereotypy a ilúzie, 
pomocou teórie a histórie nachádza hlbší zmysel vývoja, korene národ
ného povedomia, pramene rozv·oja kultúrnosti, vzdelanosti a pokroku. 
U našich národov hrala hudba značne dôležitú úlohu, a preto koncepcia 
histórie ako celku je bez hudobného podielu nemožná; konečne aj poli
tické hodnotenie vývoja našej kultúry i našich dejín by bez hudobného 
odboru ostalo len torzom. 

Bádanie v hudobnej vede je preto povinnosťou a vizitkou socialistickej 
vedy a s radosťou môžeme konštatovať, že práve v etape budujúcej 
socializmus sa podarilo vytvoriť pre tento -odbor ústavy, o ktorých sa 
predtým len snívalo. 

' *** 
Každý ústav Akadémie má mnohé ú lohy, ale niektorá z nich je jeho 

hlavnou povinnosťou . V prípade českého hudobnovedného ústavu je to 
práca na dejinách českej hudby od najstarších čias až po dnes. Je to 
úloha štátneho plánu, v rámci ktorého sa už realizoval čiastkový výsle
dok: Dejiny českej hudobnej kultúry 20. storočia . Vyjdú v dohľadnom 
c:ase v nakladateľstve Academia. 

Táto čiastková úloha nemá zdanlivo príliš veľký rozsah, púhych 55 ro
kov. V histórii je to okamžik. Vo vývoji Čiech je to však kľúčová etapa 
pretkaná desiatkami politických zápasov a zmien, v ktorých sa formo
vala tvár našej prítomnosti, tvár modernej hudby českých krajín. Ak 
vezmeme do úvahy, že ústav si vytýčil za cieľ dejiny "hudobnej kultú
ry", teda nielen tradičné dejiny hudby, nie je to maličkosť. Hudobná 
kultúra zahrnuje napríklad rozsiahlu oblasť "konzumu" hudby, komu
nikačné prostriedky, gramofónový priemysel, hudbu malých žánrov, pre
meny hudobných teórii a pod. Mnohé z týchto oblastí doteraz ešte nikto 
nespracoval. Bolo potrebné urobiť veľa prípravných prác, zabezpečiť 
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mnohých externých spolupracovníkov, zainteres~vanýc~ na _čiastkových 
problémoch a na zhromažďovaní ma~eriál~. Vzmkl~v aJ noya meto~olo
gická problematika, pretože vedecke deJinY nemozu byt len opisom 
faktov, ale majú rekonštruovať aj štruktú~~ zlo_žitýc~ v_zťahov v hu
dobnom živote, hľadať zákonitosti a formuJuce sily vyvoJa. 

Aj keď na príprave uvedenej etapy dejír: p:acoval_ r~:>Zs_iahly _ kolekt_ív, 
konečná redakcia, a tým aj koncepčné ponat1e matene ~e pracou :ne
koľkých jednotlivcov. Dejiny sú rozdelené d_o dvoc? _dielo_y. Prvy s~ 
zaoberá rokmi 1890-1918 a vznikol za redakcie Vladim_Ir~ Lebla. Druhy 
diel (1918-1945) redigoval riaditeľ ústavu Jaroslav J1ranek za spolu-
práce Josefa Beka. . , . . v 

Ak listujeme v osnove pripravených zvä~kov, ~ ulavou _zi~_time, ze 
záber je naozaj široký. Je v nich charaktey1zovv~ny hud?bny z_Ivot, so
ciálne postavenie hudobníkov, hudba denneho z1vo~a_, c1rkevna t_yorb~, 
koncertný ruch, divadelníctvo, ško_ls~vo, veda .a knt1ka, názorove bo~e 
a potom jednotlivé významné tvonve osobnosti. Okrem t_oho sa_ sleduJe 
vývoj aj z hľadiska druhov a žánrov, štýlové aspekty, ~~rr:etove, v rozo~ 
berá sa hudobná reč a napokon aj úloha hudby vo vtedaJSeJ spolocnostt. 
Nechýba ani rozsiahla bibliografia a obrazový materiál. 

štruktúra každého zväzku je daná svojbytnosťou matéri: , vcelk u v však 
možno konštatovať, že koncepcia je veľkorysá . a yrekonava t_o, co sa 
doteraz u nás v tomto odbore urobilo. Pochopitel ~e, _ o mnoh~c~ kon
cepčných problémoch možno diskutovať a i_ste velr;u bude ~~lezať n~ 
híbke a kvalite spracovania jednotlivých kapitol, l~nze h_?dnot!t --:- t o ~~ 
v tejto informácii nekladiem za úlohu. Ponecha~me _hlb~ovu ~~skus1~ 
odborníkom, pre nás je dôležité vedieť, že takéto d1elo Je uz v tlac1 a aku 
má rámcovú podobu. 

*** 
za jednu z najcennejších prípravných prác pre b~dúce celkové Dejiny 

českej hudobnej kult úry považujem už vydaného Pruvodce po p~amenech 
k dejinám hudby (nakladateľstvo Academie). Je to spracovame _f?n~ov 
a zbierok uložených v čechách. Za redakcie Jana Koubu vytvonh t~to 
prácu Eva Mikanová, Jar oslav Bužga a Tomisla_y V?lek: Je_ ~o kmha 
skromnej obálky, kde na vyše 30? s~ranách_ Je sp1sana onentac1a o h~= 
dobných fondoch uložených v muzeach, v klastoroch , k_osto_loch. a archt 
voch všetkých typov. Táto práca _l!ie!enze r~prez~mtuJe me~olko r?~ov 
usilovného zbierania, desiatky tyzdnov ~tr~venych _v ~aJzapadleJSIC_h 
miestach, prieskum celého v t eré?u, ale ma_ aJ svetovy v~znam,. lebo J~ 
reprezentatívnym súpisom ceskych hudobnych fondov. ydaka te_JtO akc11 
sa objavilo mnoho unikátnych pamiat~k a vy~vori~a sa startovac1a plocha 
na ich ďalšie spracovanie, prípadne aJ zachraneme. 

Historický team ústavu v súčasnoll2 čas7 spracúv~ v_ýh~'a?ovú v ko_n= 
cepciu na komplexnú prácu v odbore ceskeJ hu~obneJ htstom;. l!z me 
koľko desaťročí vieme, že týmto smerom sa upiera pozornost aJ mno
hých zahraničných bádate!' ov a ž: j: naj~:yšš~ čas ~rísť s. _vlastnou prá
cou na tomto poli. Je prirodzene, ze nas1 badateh~ maJ'; predpoklady 
na zasvätenejšie pohľady na vývoj našej hudobneJ kultury a ze teda 
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nový, systematický prístup k minulým storočiam donesie plodné vý
sledky. 

ústav si kladie aj ďalšie úlohy. V odbore hudobnej teórie pracuje 
rovnako ako na poli interpretačných problémov, ktorým sa sústavný 
výskum venuje azda po prvý raz v našej hudobnej vede. Kladú sa prvé 
základy hudobnej psychológie, odboru u nás takmer beznádejne zaosta
lom. Rovnako možno za veľmi cenné považovať sústavné bádanie v ob
lasti hudby malých žánrov. 

Zdalo by sa, že taká paleta úloh môže byť príznakom roztrieštenosti, 
na druhej strane je však jasné, že dejiny hudobnej kultúry ako celku 
nemožno vytvoriť bez výskumu v oblastiach teoretických. Iste by bolo 
jednoduché napísať dejiny tradičnou formou, iste by pre k valitné kádre 
ústavu nebolo mimoriadnym problémom zhrnúť novoobjavené historické 
fakty do chronologického celku. Podobné práce však už máme a pre 
budúcnosť má význam jedine taký post up, ktorý nepr inesie len číre 
nové fakty, ale zásadnejší pohl'ad na hudobnú kultúru ako celok, na 
spoločenské väzby, v ktorých žila. V tomto zmysle je koncepcia celého 
ústavu naozaj moderná, a ak sa splní tak , ako sa plánuje, môže sústavne 
prinášať významné plody. 

*** 
Každá rodiaca sa inštitúcia je vždy v pal'be kritiky a je obklopená 

hmlou skepsy. Bol to, pravda, aj prípad pražského akademického ústavu. 
Dnes však možno povedať, že sústredil mnohých prvoradých odborníkov. 
Nechcem tým tvrdiť, že všetko, čo ústav produkuje a bude produkovať, 
musí vždy byť prvotriedne. Každá práca má svoj vývoj, výkyvy, tak 
u kolektívov, ako aj u jednotli vcov. No dôležité je, že ústav má možnosť 
dosiahnuť prvotriedne výsledky. 

Rád by som však zdôraznil, že potrebuje (ako každé vedecké praco-
visko ) pre svoju činnosť istotu dlhodobých perspektív. Vedecké t eamy 
sa zžívajú niekedy veľa rokov, ak však majú priniesť dobré ovocie, ne
môžu byť zošnurov_ané "mesačným účtovaním", sčítaním publikovaných 
stránok, ale len hlbkou a objavnosťou práce. Nesmieme očakávať , že 
vedecké inštitúcie budú vyrábať "reklamné neóny". Veda rastie z dlho
dobosti. Ak má v t e jto sfére is t otu, potom napriek všetkým diskusiám 
o jednotlivostiach prináša ako celok významný úžitok. ústav existuje 
osem r okov, získal významné miesto doma a buduje si ho i na poli me
dzinárodnom. Je to dobrý výsledok za čas naozaj krátky. 

Veda nie je len regist rátorom minulosti, je to pamäť potrebná pre 
prítomnosť i budúcnosť, orientuje, posiľuje, inšpiruje. Hoci som sám 
svojou profesiou zameraný na t o, čo je celkom časové a pomíjajúce, 
vážim si všetko, čo dostávam z odborov, ktoré sa zjednocujú pomaly 
a dlhodobo. Získavam z nich nielen vedomosti a poučenie, a le napokon 
aj úctu k duchovnej veľkosti našich národov. český, ako i slovenský 
ústav akadémie vied majú · v tomto zmysle poslanie presahujúce úzku 
odbornú sféru. 
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TVORBA 

Rotory Il. pre symfonický orchester 
Jozefa Grešáka 

Skladby J. Grešáka v posledných rokoch 
sú poznačené ,.hexodovým" prístupom k 
formovaniu základných hudobných útva
rov (myšlienok) a práce s nimi. Myslíme 
najmä na jeho, skladby Impulzy pre 
organ. Hexody pre klarinet a klavír, Sklad
ba pre hus le a klavír a na ňu nadväzu
júce Morceau II. pre husle a klavír (skla
dateľ má v rukopise asi polovicu celove
černej opery na námet novely Vincenta 
Šikulu Rozárka). Doteraz išlo vždy o 
skladby menšieho rozsahu, v ktorých me
lodická funkčnosť sólového nástroja si 
priamo vyžiadala uplatnenie tohto hexo
dového kompozičného prístupu s prihliad
nutím k zákonitostiam vzájomnej väzby 
melodickej a harmonickej zložky skladby. 
Aj po stránke tektonickej (ide väčšinou 
o formu ABA) tieto skladby v podstate 
nenarušujú a percepčné návyky nášho prie
merného poslucháča. Hexodový kompozič
ný pr!stup J. Grešáka v rozsiahlejšej or
chestrálnej skladbe Rotory II. (ll minút), 
ktorú premiérove uviedla Štátna filharmó
nia v Košiciach 14. m ája 1970 (v Prešove 
15. mája 1970) naopak priemerného po
slucháča prekvapili, alebo možno i pobú
rili (Prešov). 

J . Grešák buduje svoj hexodový princíp 
na šiestich prvkoch základného hudobné
ho celku (hexoda), pričom každý prvok 
pozostáva z jedného alebo ľubovoľného 

Ukážka č. l 

~~ 

,~, \t'ttl 
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počtu tónov. Napríklad prvá hexoda v 
Rotoroch II. je stavaná takto: 

(ukážka č. l.) 

alebo na inom mieste v Rotoroch II. má 
takúto podobu: (rímske čísla označujú 
prvok) 

(ukážka č. 2.) 
J. Grešák dospel k tomuto kompozič

nému princípu tak od prejavov ľudovej 
hudobnosti (východoslovenská ľudová pie
seň: 

Ku-mo mo-ja ku-mo 
po- vie- ce ku-mo-vi 
naj še ne-la-ko-mi 
na moj ka-bat no-vi 

alebo z detských riekaniek), a le i z eu
rópskej hudobnej moderny 20. storočia, 
napr. A. Weberna. Novosť tohto Grešá
kovho kompozičného postupu spočíva naj
mä v tom, že je aplikovaný do dôsledkov 
v celých skladbách a determinuje vlastne 
pohybový pôdorys diela. Uplatneniu tohto 
princípu obetuje formu skladby v tradič
nom ponímaní a skladobnú techniku ob
medzuje vlastne na variácie základnej he
xody a z nej odvodených ďalších hexód. 
Pritom celý rad hexód natoľko stráca 
súvislosť so základnou hexodou, že ich 
často možno považovať za úplne nové he
,xody - hudobné myšlienky. Preto skladba 
na prvé počutie pôsobí dojmom veľkého 
počtu krátkych hudobných nápadov mo
zaikovite zoskupených, ale kompozične 
ďalej nerozvinutých. Takto J. Grešákovo 
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hudobné myslenie, zakotvené hlboko v re
álnom svete, predstavuje svojráznu ab
strakciu, tak typickú pre prúdy výtvar
ného umenia 20. storočia . J. Grešák pri
tom usiluje o čistotu jednotlivých prvkov 
kompozičnej práce bez ohľadu na to, že 
rozbíja tradičné tvary a funkcie týchto 
prvkov v hudobnej skladbe. 

Rotory II. sú jednočasťovou skladbou 
pre veľký symfonický orchester doplnený 
batériou bicích nás trojov, xylofónom, 
zvonkohrou, zvonami a k lavírom. Proces 
hudby v partitúre člení skladateľ takto
vými čiarami ~striedanie 2/ 4 a 3/ 4 taktu), 
a le súčasne orientuje dirigenta na jed
notlivé pohybové 6-prvkové celky-hexody 
(nie vždy sa kryjú so začiatkom a kon
com taktov a ani jednotlivé prvky sa 
často nekryjú s dobou taktu). Táto orien
tácia uvedená v celej partitúre Rotorov II. 
je tu azda dôležitejšia ako tradičné t ak
tové členenie, lebo jednotlivé hexody sú 
nielen základnou bunkou diela v tekto
nickom zmysle, ale aj nositeľom dyna
mickej a rytmickej pulzácie s kladby. 
Správne r ešpektovanie týchto hexód, vý
znamuplných jednotiek, ba ich podčiark
nutie, je hlavným estetickým zmyslom 
inte_r~retáci.e die la. (Pri premiére skladby 
sa Statna f ilharmónia v Košiciach takmer 
prib.lížila tomuto cieľu.) Samozrejme, jed
notlivé hexody vzájomne kontrastujú: 1. 
celkovou plochou, 2. nástrojovým vybave
ním, 3. dynamicky, 4. charakterove, 5. tem
pom. Spoločným menovateľom hexód je 

Ukážka č. 2 

r 

TVORBA 

nielen ona stavebná pohybová 6-prvko
vosť, ale azda aj používanie pre Grešáka 
takých typických postupov v septimách, 
ktoré sa vo smere vertikálnom hneď 

transformujú na malé tóny napr. fisl -: gi 
' g- f iS. 

J. Grešák takýmto vlastným postupom vy
užíva 12 tónov stupnice. V celkovej dy
namickej štruktúre, v hustote pulzov, v 
burcujúcich sforzátach možno analýzou 
dospieť k určitým pravidelnostiam, resp. 
k prejavom konštrukt ivizmu. (Napr. druhá 
polovica skladby je z hľadiska kvantity 
a k vality hexód zrkadlovým obrazom prvej 
polovice sklad by.) 

Rotory II. nie sú programovou sklad
bou, ktorej by bolo možné podkladať kon
krétny pojmový obsah. J e to s kladba tem
ných farieb a depresívnej atmosféry so 
všetkými odtienkami beznádeje, ale i 
vzdoru. J. Grešák ju naplnil prirodzeným 
prejavom bôľu, zdravou vitalitou, drama
tičnosťou i subjektlvnou lyrikou. A tak 
napriek formovej a tonálnej neurčitosti 
nie je to len hra s tómi. Je to vrúcna 
výpoveď skladateľa zakotveného v rodnej 
zemi, ktorej osudy sú jeho stálou inšpi
ráciou a vnútorne prefiltrovanou rýdzo 
svojskou rezonanciou. 

Skladba, ktorá vznikla roku 1968 a kto
rú autor venoval Štátnej filharmónii v 
Košiciach a jej prvému šéfdirigentovi 
Bystríkovi Režuchovi, získala III. cenu v 
súťaži k 25. výročiu oslobodenia čSSR. 

Mária Potemrová 
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HUDOBNÝ žiVOT 

TRENČIANSKE TEPLICE 
NA RÁZCESTÍ 

Už po štvrtý raz sa d~ krásneho pr~
rodného prostredia Trenčianskych Teplic 
ziš li v dňoch 3. až 10. 8. mladí slovensk! 
interpreti na svoju už tradičnú pr~hliad: 
ku ktorá však t. r. nadobudla mektore 
no~é črty. Prvou z nich bolo skrátenie 
času prehliadky z dvoch týždňov na je
den· bolo motivované ekonomicky - po
čet 'koncertov to však citeľne nezmenšilo 
(z 10 na 8), pretože boli každý deň (v ne
deľu dokonca dva! ). Ani návštevnos ti 
(s výnimkou nedeľného matiné) to príliš 
neuškodilo, zato však zaťažilo prítomných 
expertov do tej miery, že nie všetci do
kázali absolvovať všetky podujatia. Príči
nou boli aj nie práve najideálnejšie uby
tovacie podmienky - Trenč. Teplice sa 
rozrastajú, resp. prebudovávajú slimačím 
tempom (v tom napokon nie sú samé) ; 
najmä účinkujúci boli ubytova_!lí temer~ v 
sparťanských podmienkach (lez bez moz
nosti sparťanskej disciplíny). Novotou bol 
striktný "numerus clausus" počtu vystú
pení mladých umelcov, zr edu_kovaný v:
denim SKU ZSS striktne na Jeden - co 
malo za následok, že sa nemohli samo
s tatne prezentovať takí talentovaní klavi
risti ako Marián Lapšanský, Stanislav 
z am'borský a Zlatica Majerská (obz':_lášť 
nepochopiteľné to bolo v prípade Lapsan
ského, študujúceho v Prahe - aJ tak 
sú jeho možnosti koncertovania na Slo-: 
vensku zatiaľ obmedzené ); v posledneJ 
chvíli sa vytvorilo "duo" Andrea šestá
ková (husle) - Gabrie la Partíková (kla
vír), ktoré nemohlo pracovať p~od pedago
gickým vedením. Keď ~om ':lz spome~ul 
klaviristov, vysoko dommovah - bolo IC~ 
13, 10 z nich vystúpilo sólisticky. Spevác~ 
boli traja, huslisti štyria, violončelistl 
dvaja a dychové nástroje boli zastúpené 
jediným - hobojom; okrem toho sa usku
točnil samostatný organový recitál. Táto 
zostava pravdepodobne odráža nástrojovú 
štruktúru nášho hudobného školstva -
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nemyslím si však, že by bola správna. 
Stále vo mne vŕ ta červ pochybnost i: na
ozaj máme tak málo výnimočne nadaných 
dychárov?! ? 

Problémy vznikli aj s dramaturgiou kon
certov. Dobrá snah a dať možnosť obohrať 
si r epertoár účastníkom chopinovs~ej ~ú
ťaže vo Varšave viedla k opakovamu tych 
istých čísiel - čo však nemusí každému 
prekážať; problematickejšie bolo . ak za
r adenie až dvoch beethovenovskych ve
čerov. Je síce pravda, že účastníci prvého 
z nich sa zúčastnili, resp. mali sa zúčast
ni na domácich súťažiach, pomenovaných 
menom génia, ktorého dvestoročné naro
denie slávi celý svet - ale vo výber e 
zjavne precenili svoje sily. A v t~jto _sú
vislosti vyvstáva otázka, do akeJ m1ery 
sa SKU ZSS oboznámila vopred s úrovňou 
účinkujúcich ? Určite nemala možnosť vy
počuť si všetkých - a zrejme postupo
vala len podľa odporúčania pedagógov 
(ktoré je však neraz dosť subjektivis tické 
- napokon je známe, že v minulých de
céniách nejeden "vychýrený" talent zapa
dol). Zaradenie dvoch beethovenovs~ých 
a dvoch chopinovských programov zaro~ 
veň značne obmedzilo dramaturgický vý
ber - okrem dvoch koncertov vHazov 
v predne se českej a. slovenskej tv~r~~ 
odzneli domáci auton len v polrec1tah 
E. Lazarovovej a na matiné Žilinčanov. 
Is te, koncerty spomínaných víťazov to vY__
vážili - no napriek tomu sa mi zdá, ze 
zostava minulých ročníkov bola premys
lenejšia. . 

Popravde však musím zaregistrovať aJ 
klady tejto "prehliadky na ráz_cestí"_ ~ 
tie, myslím, prevládali nad zm1enenym1 
nedostatkami. Na prvom mieste treba vy
zdvihnúť skutočnosť, že všetci účinkujúci 
mali možnosť zúčastniť sa na ce lej pre
hliadke, a t ak konfrontovať svoje výkony 
s výkonmi svojich kolegov - isteže ne
bola pre nich neužitočná ani účasť na 
troch hodnotiacich diskusiách (kde však 
bolo cítiť neúčasť K. P. Sádlu, ktorý zo 
zdravotných dôvodov nemohol pricesto
vať). Pravda, možnosť zúčastniť sa na ce
lej prehliadke sa začala realizovať už pred 

dvoma rokmi, vtedy sa však - vzhľadom 
na objektívne okolnosti - mohol rea lizo
vať len fragment prehliadky v určenom 
termíne, a t ak bola vtedy menej užitočná 
než tohto roku. Ďalej treba vyzdvihnúť 
výborné profesionálne výkony klavírnych 
sprevádzačiek S. Macudzinskej a V. Kel
lyovej. A najväčším kladom prehliadky 
bolo, že so vôbec uskutočnila - v malom 
počte koncertných príležitostí na Sloven
sku predstavuje uniká tny faktor možného 
vstupu do života. Po prvýkrát sa na pre
hliadke zúčastnili - i keď len na kon
certoch víťazov - česk! umelci (vlastne 
umelkyne); v tomto jubilejnom roku to 
dokumentovalo vzájomnú podnetnosť oboch 
hudobných kultúr a skutočne sesterské 
vzťahy medzi nimi. 

Nemienim robiť ne jaký rebríček účin
kujúcich - najmä u klaviristov je to 
vzhľadom na ich počet nemožné. Domnie
vam sa však, že najlepší výkon z nich 
podal Jozef V i z v ár y svojím chopi
novským polrecitálom. Po vlaňajšom vý
kone na Sliači (kde dominovalo prísne 
dodržiavanie notového zápisu blízke aka
demičnosti ako vedomý protiklad jeho 
na turá lnej eruptívnej výbušnosti) nastú
pila syntéza racionálnej a inšpiratívnej 
interpretačnej tvorby. Vizváry chápe 
Chopina primárne heroicky, jeho bra má 
lesk a fluidum, vyt várajúce okolo hraných 
die l zvláštne čaro, príznačné pre ne 
všedné výkony. Nemyslfm, ·· ,.avda, že Vi
zváryho vývoj je už ukončený (to by bo
la tragédia ) - ale ak všetky diela, ktoré 
predvedie, vyznejú tak ako napr. Chopí
nova Polonéza !is mol, op. H a Sonáta 
b mol, op. 35, má sa slovenská hudobná 
verejnosť na čo tešiť! 

Hneď na druhom mieste spomeniem 
obdobný polrecitál Daniely V ar In s ke j 

hoci práve on vyvolal najväčšiu pole
miku (asi preto, že nemohla byť na dis
kusii prítomná). Varínska dosiahla na nie 
v_eľmi dokonalom nástroji najväčšmi kul
tivovaný a farebný zvuk spomedzi všet
kých klaviristov, a to nie je málo. škoda 
však, že na svoje vystúpenie sa nemohla 
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- pre objektívne prekážky - dostatočne 
pripra':_iť; prejavilo sa to síce v drobných , 
ale pocetných technických a pamäťových 
kazoch. Navyše Varínska hľadá svojský, 
nekonvenčný, moderný a pritom práve 
adekvátny spôsob tlmočenia diel najzná
mejšieho poľského skladateľa; niekde sa 
jej to už zjavne dari (hlavne v Etudách 
- hrala~ z nich gis mol, op. 25, č. 5, a mol, 
op. 25, c. 4 a F dur, op. 10, č. 8 a v Noc
turne H dur, op. 62. č. 1), inde je zatiaľ 
na polceste ; dúfam však, že jej Chopin 
do varšavskej súťaže dozrel. 

Tretia "chopinistka" Trenčianskych Tep
líc Naďa Be z e k o v á sklamala príliš 
akademickým spôsobom hry - vystupo
vala zrejme indisponovaná. 

Veľmi príjemne prekvapila tohoročná 
absolventka bratislavského konzer vatória 
Elena L a z ar o v o v á. Už v úvodne j 
skladbe Prelúdiu a fúge g mol z II. dielu 
Temperovaného klavíra zaujala plastičnos
ťou kontúr, hlbkou ponoru a pozoruhod
nou výstavbou (okrem záveru fúgy). V 
Janáčkovom cykle V hmlách ukázala ši
rokú výrazovú stupnicu, viazanú na spo
ločného menovateľa zvláštnej skladatel'o
vej lyriky. V Debussyho dvoch prelúdiách 
(Tanec Puckov, Pocta Pickwikovi) doku
m entovala nie každodenný zmysel pre 
humor v hudbe, v treťom (Ohňostroj) so 
zreteľom na jej subtílnu konštitúciu ne
v~edný temperament. Fyzické danosti jej 
vsak zabránili naplno zvýrazniť rytmickú 
a dynamickú pregnantnosť Hatríkovej 
Toccaty. 

Veľkým talentom je aj Eva č i pk a
Yo v á. Mala ho síce možnosť prejaviť 
len v Beethovenových 32 variáciách c mol, 
ale kontrast lyričnosti a dramatičnosti, 
na ktorom budovala ich architektoniku, 
bol veľmi účinný. (Ibaže niektoré miesta 
zneli skoro schumannovsky.) Vynikajúci 
zmysel pre beethovenovský sloh preuká
zala Ida černe ck á v sonáte Es dur, 
op. 7, pravdaže, niektoré detaily by ešte 
potrebovali "vybrúsenie", ale to je ma
ličkosť! 
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Martina M a i x n e ro v á svojou tech
nickou brilanciou oslnila väčšinu obecen
stva - ale mňa nechala chladným. Za
príčinil to predovšetkým výber - okrem 
poliek a etud (in E, A ) B. Martinú hra
la nie práve najlepš ie výtvory tvorcov 
(Martinčekovu Invenciu z Etud, Smeta
nove Poetické polky Es, g, As a Slavie
kého Etudy a eseje). Isteže: de gusti
bus ... , ale t echnicky s uverénny výkon 
ešte nie je všetko! 

V Trenčianskych Tepliciach prví dvaja 
beethovenovskí in terpreti Otokar R e i p
r i c h a Irena Dz ub a yo v á sú kon
trastné typy. Prvý má zmysel pre budo
vanie celku, hreší však n a nedostatočné 
prepracovanie detailov; Dzubayová zas 
dokáže vyčariť veľmi pekné miesta, ale 
komplex v pravom slova zmysle nedoká
že vytvoriť. Zato však jednu vlastnosť 
majú spoločnú (alebo je to skôr vlastnosť 
ich pedagógov?): voľbu svojmu veku ne
pr imeraných čísiel - Reprich hral Sonátu 
Es dur, op. 81 Les adieux (ale omnoho 
lepšie zahral Rondo cappriccioso, op. 129), 
Dzubayová zas Sonátu E dur, op. 109 
(hoci, samozrejme, je j lepšie .,sedela" 
Sonáta Es dur, op. 27, č. 1). 

Podobný nedostatok prejavila huslistka 
Andre š e st á k o v á výberom Brahmsa
vej Sonáty d mol, op. 108. Jej výkon 
možno charakterizovať ako výr azový po
s uv pr ot i brahmsovskej mužnej lyrike, 
ako-tak síce prijateľný v druhej a čias
točne aj prvej časti, pochybný v tretej 
(chýbala nevyhnutná pregnantnosť) a to
tálne chybný vo štvrte j , kde sa po pa 
mäťovom lapse zrútila akákoľvek kon
cepcia. Partiková hra la klavírny part ako 
sprievod - príčinu som už uviedol. 

Názornú ukážku komorného dua pred
viedli Jela šp it k o v á a Marián L ap
š an s k ý - obzvlášť v náročnej a veľmi 
pozoruhodnej druhej sonáte f mol, op. 6 
pre husle a klavír od Georgea Enescu. 
Prichodí Jen ľutovať, že vzhľadom na to
horočnú bukurešťskú súťaž nahradili pô
vodne proponovaného Regra (Pre lúdium 
a fúga f mol) neveľmi vydarenou Sona-
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ti nou P. Constantinescu, tým však záro 
veň dokumentova li svoju pozor uhodnú 
umeleckú úroveň a pohotovosť (v Tren
čianskych Tepliciach ju uviedli po nie
koľkotýždňovom štúdiu). Navyše Špitková 
v Bachovej sólovej sonáte a mol dokázala 
svoju schopnosť s nadhľadom formovať 
šir okodychové p lochy barokového veľ
majstra - a skvelý dojem z jej hry 
nezatienili ani intonačné k azy vo veľmi 
náročnej fúge. 

Milý zážitok pripravili aj žilinskí hus
listi benjamín prehliadky 16-ročný 
Jindi'ich Pa zde r a a o dva roky starší 
František F i g u r a. Pazdera s chlap
čenskou bezprostrednosťou predviedol So
natínu pre husle a klavír B. Martinú; na 
Ciaccone g mol Thomasa Vitaliho ukáza l 
i zmysel pre pátos a konštruktívnosť. Fi
gura na svoj vek obdivuhodne kultivovane 
a zrelo predviedol Moyzesovu Poetickú 
suitu, op. 35. 

Duo Richard V and ra (violončelo) -
Stanis lav Z a mb or s k ý (klavír) opäť 
prezentovalo svoje kvality - okrem iné
ho a j najzau j ímavejším programom ce le j 
prehliadky (ktorému konkurovať m ohol 
len program Anny Kratochvílovej). I keď 
nie som priateľom vytrhovania jednotli
vých častí z cyklických celkov, pokladám 
u vedenie IL časti Sonáty č. 2 Micha la 
Vileca za opr ávnenú pripomienku kvalit 
je j autora . Najzaujíl'!lavejšie bolo však 
uvedenie troch Asociácií Fr antiška Ern
merta, plných rytmickej pulzácie, nároč
ných pasáží a antitónov. IL sonáta B. 
Martinú pre violončelo a klavír zvýraz
nila najpr egnantnejšie základnú charak
t eristiku dua - če lista predstavuje ly
rický, klavirista dr amatický element. 

Mladý violončelista Jozef Po d hor an
s k ý so Zlaticou M a j e r s k o u mali 
dosť náročnú úlohu stvárniť mladícke 
Beethovenova die lo - Sonátu F dur, op. 
3. Bol to decentný, komorný výkon, po
zoruhodný najmä v klaviristickej z ložke. 

Naj lepši spevácky výkon - a vari naj
lepši výkon na prehliadku vôbec - pri-

pravila _Anna ~ra to ch v í 1 o v á, Pozo
ruhodn v l:~l uz výber programu _ á ria 
?_el, ~ohu ze! z Dvoi'ákovej Svatební ko
Sile, c. l. 2 a 5 z cyklu P ísne milostné 
od toho istého skladateľa. cyklus J. Kľič
ku J11ro pacholátko a Suchoňov cyk lus 
Ad astra . . No eš te pozoruhodnejšie bolo 
pr:d~edeme. Kratochvílová dokáže odlfšiť 
k~zdy nuans, každý detail, pritom však 
nikdy neza~úda na štrukturovanie sub 
spec1e _totaht~. Je rodenou dramatickou 
umelkynou, pntom má však všetky pred
~-oklady pre koncer tantný spev. Všetky 
CIS~a . svoj~~ programu zvládla jedinečne; 
velmi zaUJimavý (i ked' v deta iloch ne
obvyklý) bol najmä prednes Suchoňovho 
piesňového cyklu. 

Veľkou nádejou slovenského spevu je 
mladý Marián Hor á k. Vo svojom bee
th~v~n~~skom programe zaradil síce nie 
velmi stastne na začiatok koncertnú áriu 
Adhe!aide - chápal ju príliš subtílne a 
n a_vyse . n: ?ol ešte celkom rozospievaný; 
lez v da lsiCh dvoch piesňach (In questa 
tomba, Des ~uss ) sa jeho tmavý barytón 
dobr~ u~lat_ml. r;orák je muzikálny, má 
pek_nu . d1kcm •. vsestrannú inteligenciu a 
- co Je pre Jeho opernú kariéru dôležitf> 
-.peknú postavu. Domnievam sa, že po: 
pr1_ k~ncertnom spievani sa môže uplatniť 
n~Jma ako inte rpret barokových, klasic
kych a moderných opier . 

. Zato_ veľké otázniky vyvola lo vystúpe
me L11ly I z s ó fo ve j. Vo Vivaldiho 
A_Itr~ aria de l vagate distonovala, v troch 
p1esnach R St r aussa síce ukázala že je~ 
~~Iý fond _by bol vhodný na klasickÝ 
styl - ale tym zároveň tieto piesne ochu
d?br:ila o ich výr az, kým v Kardošových 
P1esnach o láske m ala často intonačné 
problémy. Inak bola najstar šou účastníč
kou ~rehliadky a nevedno, či sa jej hlas 
dokáze ešte aspoň trocha rozvinúť. 

Hobojistka Milada DI r e r o v á ukáza
la prekvapivo pekný ~ón a zmysel pre 
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s lohový prednes - hrala Tellemannovu 
Sonátu a Dve skladby pre hoboj a klavír 
M. Koi'ínka. Jediná výhrada: Koi'ínkova 
IL skladba mala byť chápaná scherzoz
nejšie, nadľahčenejšie. 

Ak som si na záver týchto mikrohod
notení nechal organistu Vladimíra Ru
~ ó a, neurobil som to preto, žeby sa mi 
Jeho organový recitál v ev. a . v. kostole 
n~páčil. Naopak! Tento vynikajúci orga
msta a zároveň skladatel', básnik a ma
liar_ v j:d~1ej <:sobe opäť dokázal svoju 
nevsednu uroven - i ked' nie do tej mie
ry, ako na svojom skvelom celovečernom 
recitáli v júni v bratislavskej Redute. 
Tent~~az boli však na príčine objektívne 
prekazky - na registre nie vel'mi bohatý 
?rgan a jeho ťažkopádna mechanika. Lež 
l t ak v programe z diel J. P. Sweelincka 
(Ricercar in nono tuono, Fantasia chro
matica), L. N. Clérambaulta (Suite de 
deuxiéme ton) a J. S. Bacha (Prelúdium 
a fúga h mol) bola zjavná jeho regis
:račn~ pohot?vosť a vcelku stúpajúca 
uroven ; problemom boli niektoré prirých
lo začaté pohyblivé časti, v ktorých mu
sel - .,vďaka" nástroju - spomal'ovat. 

yystúpenie v Trenčíne bolo pre Rusóa 
pnpravou na medzinárodnú súťaž v Belgic
ku, na ktorej získal II. cenu (prvá ne
bola ude lená) a Cenu publlka + pozvania 
n~ koncerty v Belgicku, Holandsku, Fran
cuzsku a NSR v budúcom roku. 

Od budúceho roku sa má trenčianska
teplická prehliadka konať každý rok -
pravda, opäť len v dfžke jedného týžd.ňa 
- -~· jej ú_častníci sa majú vyberať prís
neJSie nez doteraz. Myslfm, že je to 
správne - účinkovanie v tomto kúpel'
nom meste môže každý mladý u melec 
považovať za vyznamenanie. (Pravdaže 
prípadný org!lnový koncert sa bude opät 
konať v Trenčíne.) 

Igor Vajda 
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NAD PO D l OM '70 

Ak sa pražský Pragokoncert a brati
slavský Slovkoncert v spolupráci s kon
certnými agentúrami socialistických kra
jín rozhodli usporiadať v dňoch 26.-30. 
septembra 1970 m edzinárodnú prehliad~u 
mladých koncertných umelcov v Brati
slave, rozhodne nekonali neuvážene. Vý
kony našich m ladých umelc ov si už dlh
šiu dobu vyžadovali organizáciu repre 
zentačného podujatia i s medziná r odnou 
účasťou. Možno, že podnetom pre usporia
danie tohto podujatia bolo a j stretnutie 
mladých československých ~o!'certný:h 
umelcov v Trenčianskych Tephc1ach, moz
no niektoré iné podujatie. Objasniť kore-

ne pohnútok, ktoré usporiadateľov pri
viedli na myšlienku zorganizovať Pódium 
'70, snáď najlepšie pomôžu slová riaditeľa 
Slovkoncertu dr. V. Pe ldu, publikované 
v informačných materiáloch tohto podu
jatia. 

,.Vývoj hudobného školstva na jedne j 
strane a rozvoj koncer tného ž ivota na 
druhej strane nútia nás hľadať nové 
cesty ·práce s mladými umelcami -
také, v ktorých sa uplatní ich talent, 
ale ktoré budú na nich klásť zároveň 
vyššie nároky . .. 
Medzinárodné pódium je akciou festiva
lového charakteru ... 
.. . nemá charakter súťažného poduja
tia .. . " 

Na I. medzinárodnom Pódiu mladých 
umelcov v Bratislave vystúpilo 8 zahra
ničných umelcov, 12 umelcov a 2 komorné 
súbory z československa. Už na tomto 
mieste treba vyzdvihnúť fak t, že akousi 
nepísanou podmienkou prehliadky bolo 
dokona lé techn i cké zvládnutie in
terpretovanej skladby. Možno konštato
vať, že v tomto zmysle prehliadka uká
zala všetkých účinkujúcich v tom naj
lepšom svetle . Na základe tohto momentu 
môžeme aj odlíšiť jednotlivé výkony a 
vzájomne ich porovnať. 

I keď mám averziu voči zaraďovaniu 
umeleckých výkonov do akýchkol'vek 
,.kategórií" alebo iných jednotiek, dá sa 
povedať, že na Pódiu '70 sme zar egistro
vaii dva "typy" výkonov. 

a) výkon, v k torom markantne vystupuje 
do popredia technická stránka inter
pretácie 

b) výkon, ktorý je um e le ck ý m zá
žitkom 

Tieto dva ,.typy" výkonov však netvoria 
protikladnú dvojicu. Prvý z nich je pred
stupňom k d ruhému. Ba možno povedať, 
že neexistuje exaktne postihnuteľná hra
nica, kedy prvý ,.typ" výkonu prerastá 
v druhý. (Vtedy by to interpreti mali !'ah
ké!) 

*** 
Ako umelci dbajúci predovšetkým tech

nickej stránky interpretácie sa v Brati
slave predstavili mnohí interpreti tejto 
koncertnej prehliadky - I. Lantos, kla
vír - Maďarsko; P. Sovadina, organ -
Praha; P. Rose!, klavír - NDR; M. Maix
nerová, k lavír - Praha ; R. Krat zmann, 
k lavír: - Praha a ďalší. Vymenovaním 
všetkých spomenutých defiluje pred nami 
rad interpretov, z ktorých každý má svoj 
v lastný prejav a každý predviedol v Bra
tislave výkon, ktorý svedčil o jeho sve
domitej pr~pŕave. 

Výkony niektorých interpretov (I. Klán 
sky, klavír - Praha; J. Špitková, husle -

HUDOBNÝ žiVOT 

Praha; St. Zamborský, klavír - Bratisla 
va; V. Rusó, organ - Bratislava; V. Ni 
kolov, če lo - Bulhars ko) boli však už 
zrelými umeleckými výkonmi. Ak by sme 
pátrali po príčine, dá sa povedať, že hlav
ne tým, že ich výkon predstavoval syn
tetický prejav, skladajúci sa z dokonalej 
technickej pripravenost i, výrazovej dife
renciácie, štýlového cítenia i vnútorného 
zažitia skladby. Ak sa k tomu pridruží aj 
spontánnosť a zdravá muzikalita (Špitko
vá, Nikolov), v lastný postoj umelca k 
interpretácii diela (Klánsky, Zamborský, 
Rusó) - tu niekde je asi ten moment, • 
ktorý stojí pri zrode výkonu, ktorý poci
ťujeme ako umelecký zážitok. Týmto ne
chcem nijak podceňovať inter pretov, kto
rých som menoval v predchádzajúcej "ka
tegórii". Aj u nich to nebol Ie n tech
nicky vyspelý výkon, aj u týchto bola 
snah<J o riešenie štýlovej a výrazovej 
stránky interpretácie. U každého však do
siahla inú hranicu, iný stupeň a niekedy 
syntézu vedľajších (i nepodstatných) 
momentov. 

Okrem spomínaných výkonov zaregis
trova la m edzinárodná prehliadk<J mladých 
interpretov v Bratislave aj ďalšie výkony 
hodné povšimnutia. Mám na mysli výkony 
B. Matouška, husle - Praha; M. Tupej, 
husle - Praha; V. Jagling, čelo - ZSSR; 
E. štefanskej - Lukowicz, cembalo -
Poľsko; S. Marcovici, husle - Rumunsko; 
a D. Sekošana, klavír - Juhoslávia. 

Výkony Matouška a Tupej rozhodne ne
možno podceňovať, ale zdá sa, že títo 
umelci majú proces kryštalizácie vlastné
ho prejavu ešte pred sebou. Medzi po
zoruhodné patril výkon V. Jagling, ktorá 
sa však azda výberom skladby (pokiaľ si 
ich interpreti vyberali sami) ochudobnila 
o možnosť ukázať ďalšie stránky svojho 
prejavu. No i tak demonštrovala výbornú 
techniku a t várny tón. Podobné možno 
konštatovať aj o juhoslovanskom klavi
ristovi Sekošanovi. Ani on nemal v inter
pretovanej skladbe možnosť dostatočne 

· demonštrovať výrazovú zložku svojho pre
javu. Zaujímavým zjavom prehliadky bola 
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J. Špitk cvá 

rumunská huslistka S. Marcovici. Ll obe
censtva sa stretol jej výkon s vel'kým 
ohlasom, hlavne akcentovaním vnútorného 
cítenia a muzikality prejavu. často však 
jej zápal pre hru (inak veľmi sympatická 
črta) bol na úkor disciplinovanosti pre
javu, čo však u tak mladej inte:_prét~y 
nemožno natoľko zazlievať. Hra Stefan
skej-Lukowicz sa vyznačovala zmyslom 
pre zvukovú stránku cembala i prirodze
ným pôvabom a šarmom. Dvaja dirigenti 
medzinárodnej prehliedky R. Var tanjan -
ZSSR a J. Bélohlávek - Praha potvrdili 
v plnej miere opodstatnenosť ich nomi-
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nácie. Ide o dirigentov, ktorí maJU už 
za sebou prax a tak v Bra!islave ~a pred
stavili ako umelci dostatocne zreli na to, 
aby stáli pred symfonic_kým orchestr~m. 
Vartanjan ako typ vnutorne zaangazo~ 
vaného dirigenta, ktorý jasnými gestami 
tlmočí svoju koncepciu orchestru, Belo
hlávek ako suverénny vládca orchestra 
a prísny realizátor vlastnej koncepcie. 

v závere hodnotenia ešte pá r slov o 
umelcoch, ktorých výkon na Pódiu ' "10 
nevyznel tak presvedčivo, ako _sme. _od 
nich (vzhľadom na ich predc_hadza~uce 
výkony) očakávali. Rozhod~e vsak vykon 
sopranistky M. HajóssyoveJ - Br~tlslava 
a čelistu R. Vandru - Brno nemozno za
tratiť . Isteže i t ento bol výsledkom 
svedomitej prípravy, ale celkove _nebol 
"dotiahnutý" vo všetkých zložk~ch mt7r
pretácie. U Hajóssyovei v obla~ti t:chmky 
a u Vandru vo výraze a kvalite tonu. 

*** 

.....: 

Sprevádzajúcimi orchestrami prehliadky 
boli dve bratislavské telesá - Symfonický 
orcheste r čs. r ozhlasu (dirigent O. Le
nárd) a orchester opery Slovenského ná
rodného divadla (dirigent V. Málek). Z 
hosťujúcich - Košická filharmónia (di
rigent B. Režucha) a Gottwaldovská fil
harmónia (dirigent Zd. B!lek) . I keď vďa
ka za výkon patrí všetkým spomenutým 
telesám, najlepší dojem predsa zanechala 
v Bratislave Košická filharmónia. 

*** 

U dvoch komorných súborov (Slovenské 
klavírne trio - Bratislava a Talichovo 
kvarteto - Praha), ktoré sa predstavili 
už na otváracom koncerte prehliadky, tre
ba vyzdvihnúť vynikajúcu súhru, spon
tánnosť prejavu a muzikalitu členov praž
ského komor ného ansámblu a dramatur
gickú priebojnosť bratislavského telesa. 

*** 
Medzinárodné stretnutie mladých umel

cov v plnej miere potvrdilo oprávnenosť 
realizácie myšlienky - dať príležitosť 
mladým umelcom, aby konfrontovali vý
sledky svojej práce. Svojou úrovňou po
dujatie presvedčilo o tom, že nám doma 
vyrastajú umelci schopní zastať si na pó
diá s našimi reprezentačnými koncertnými 
telesami. Zahraniční umelci v rovnakej 
miere prispeli k vysokej úrovni celého 
podujatia. Slová chvály a vďaky tak patria 
rovnako všetkým zúčastneným umelcom, 
ktorí mali možnosť stretnúť sa nielen na 
pódiu koncertnej sály, a le i vo vzájom
ných debatách a diskusiách s hudobnými 
odborníkmi a zástupcami jednotlivých 
koncertných agentúr. A to bol tiež jeden 
z cieľov tohto podujatia. (V plnej miere 
preto patrí vďaka a uznanie aj jeho uspo
riadateľom. ) 

štefan Klimo ml. 

HUDOBNÝ ŽIVOT 

NAD KONCERTNO U SEZONOU 

1969/70 V KOŠICIACH 

Slovenská hudobná publicistika naj
menej za posledných 25 rokov na mar
go koncertného života na Slovensku pri
pomínala nevyhnutnosť utvoriť druhé hu
dobné centrum na Slovensku - v Koši
ciach. Napriek nejednému úspechu orga
nizátorov koncertného života v Košiciach, 
muselo sa konštatovať, že koncertný život 
v tomto druhom najväčšom slovenskom 
meste nedosahuje ešte takú kvantitatívnu 
a kvalitatívnu úroveň, aby sme mohli ho
voriť o koncertnej sezóne podľa všetkých 
kritérií. Dominantou koncertného života 
sa postupne stávala Košická jar, ale okrem 
nej od jesene až do jari koncerty vážnej 
hudby boli veľmi nepravidelné. Tento stav 
bol výsledkom viacerých príčin, ktoré za
se súvisia s viacerými kompetentnými 
i menej kompetentnými inštitúciami od 
Bratislavy až po Košice. Koncertná sezó
na 1969/ 70 v Košiciach dala odpoveď všet
kým. ktorí hľadali príčiny určitého stag
novania hudobného života v Košiciach v 
minulosti v organizácii hudobného života 
na Slovensku. Od septembra 1969 totiž 
Štátna filharmónia v Košiciach prevza la 
starostlivosť o organizovanie koncertov 
vážnej hudby v Košiciach ako inštitúcia 
umelecky nielen tvorivá, ale aj organi
zátorsky spolupôsobiaca pri utváraní 
hlavných predpokladov intenzívneho hu
dobného života. A hneď prvá sezóna v 
organizácii Štátnej filharmónie v Koši
ciach potvrdila, že v Košiciach sú r eálne 
možnosti vybudovať druhé hudobné cen
trum na Slovensku. Od roku 1945 ide o 
prvú pravidelnú koncertnú sezónu v Ko
šiciach, v rámCi ktorej odznelo 17 kon
cer tov vážnej hudby a ktorej vyvrchole
ním bol I. medzinárodný organový fes ti
val so štyr mi koncertami v Košiciach a 
jubilejná XV. košická hudobná jar s ôsmi
mi koncertami v Dome umenia a tromi 
opernými predstaveniami Štátneho divadla 

všetko za intenzívnej účasti zahranič-
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ných hudobných telies a umelcov. Význam 
tohto organizačného úspechu v hudobnom 
živote Košíc (s celoslovenským dosahom) 
pochopí najmä t en, kto pozná prekážky 
rozvoja hudobného života za posledných 

-25 rokov. 

Štátna filharmónia v Košiciach bola or
ganizátorom všetkých koncertov v pravi
delných štyroch abonentných cykloch (po 

·štyri koncerty), bola organizátorom Ko
. šickej hudobnej jari a I. medzinárodného 
organového festivalu. Súčasne na nej spo-
čívala celá váha pri tvorbe dramaturgie 
i programu pre väčšinu koncertov jed
notlivých abonentných cyklov: zo 16 kon
certov patrilo Štátnej filharmónii 13. len 
tri koncerty tvorili recitály zahraničných 
sólistov - okrem toho na záver sezóny 
okrem programu ŠF v spolupráci so Zbo
rom slovenskej filharmónie uviedla Missu 
solemnis od Mikuláša a Alexandra· Moy
zesa a v novembri 1969 usporiada la reci
tál slovenskej klaviristky Kláry Havlíka
vej mimo abonentných cyklov. 

Koncertnú sezónu 1969/ 70 charakteri
-zuje prevaha symfonických koncertov, čo 
ostro kontrastuje s minulosťou hudobné
ho života v Košiciach, keď prevládali 
recitály, r esp. koncerty komorných súbo
rov, a symfonická hudba bola v Košiciach 

· V početnej menšine. To nijako nezname-
ná , že košické publikum sa málo stretá
valo s domácimi a zahraničnými sólista
mi. Na Koncertoch Štátnej fi lharmónie 

. v rámci abonentných cyklov vystúpilo s 
· ňou 12 domácich a zahraničných sólistov 
. - teda takmer na každom koncerte ŠF 
-vystúpil so symfonickou skladbou aj só
lista. Ku spestreniu koncertných vystú
peni ŠF prispeli aj hosťujúci dirigenti, a 

. to traja zo zahraničia a traja z Bratis
lavy. 

Umelecké výsledky ŠF v sezóne 1969/70 
·najviac charakterizujú koncerty práve v 
Košiciach, lebo tu má toto umelecké te

·leso najprirodzenejšie podmienky pre 
svoju umeleckú prácu. Nijako pr itom ne
chceme podceňovať ani úspešný koncert

·ný zájazd ŠF do Talianska začiatkom ok-
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tóbra 1969, alebo v Poľsku v júni 1970 
a v Bulharsku, ani koncertné vystúpenia 
vo východoslove nských mestách, vo Vy
sokých Tatrách, v . Trenčianskych Tepli
ciach a v Piešťanoch. Pre ŠF bola uplynulá 
sezóna vlastne plnou úplnou a pracovnou 
sezónou, v rámci ktorej sa tomuto mla
dému umeleckému telesu už predkladali 
zmenky dôvery a nadšenia, ktorými slo
venská a česká verejnosť privítala vznik 
tohto umeleckého telesa na začiatku roku 
1969, a keď na teleso začali donadať nor
málne starosti všedného pracovného dňa. 
Nebudeme tu rozoberať tieto všednosti či 
nesmelé prejavy detských chorôb, ktoré 
číhajú na každé mladé umelecké teleso, 
lebo sa s nimi úspešne borí tak vedenie, 
ako i celý kolektív ŠF. Pre históriu treba 
skôr zaznamenať výsledky, na ktoré ko
šické publikum tak skoro nezabudne. 

Šéfdirigent ŠF Bystrík Režucha sa pred
stavil so svojim orchestrom na piatich 
abonentných koncertoch a na jednom kon
certe I<HJ a, pochopiteľne, na ňom spo
čívalo najviac k aždodennej práce s or
chestrom. Aj vystúpenia v zahraničí sa 
opierali o jeho výkony. Zaslúžil sa o uve
denie dvoch nových slovenských skladieb 
(I. Parik: Fragmenty z baletu a J. Gre
šák: Rotory II). V uplynulej sezóne za
meral sa na tvorbu kmeňového repertoáru 
ŠF s ťažiskom v svetovej klasickej a ro
manticke j hudbe. Do beethovenovského 
roku prispel naštudovaním husľového kon
certu s N. Grumlíkovou (v te jto skladbe 
častejšie vystupoval s ŠF slovenský hus
lista Peter Michalica) a klavírneho kon
certu č. 5 Es dur s českým klaviristom 
J. Novotným. 

Zasl. umelec Ladislav Holoubek vo 
funkcii druhého dirigenta ŠF vystúpil 
s orchestrom na troch abonentných kon
certoch a na jednom koncerte KHJ. K 
umeleckým úspechom tejto sezóny si 
určite pripočíta premiéru svojej skladby 
Spevy jesene pre bas a orchester (so só
listom Ladislavom Neshybom), Franckovu 
symfóniu d mol, ale najmä vzorne naštu
dovaný záverečný koncert ŠF v rámci 

KHJ (V. Novák: V Tatrách, S. Prokofiev: 
VII. symfónia, Beethoven: Klavírny kon
cert č. 4 G dur s Ivanóm Moravcom). 
V celkovom hodnotení bol to druhý naj
lepší koncert ŠF v up lynu lej sezóne. K 
vrcholným výkonom v uplynulej sezóne 
sa ŠF vypäla pod vedením zasl. umelca 
Ladislava Slováka v Mozartovej symfónii 
č. 39 Es dur K. z. 540 a v P. I. Cajkov
ského Variáciách A dur na rokokovú t ému 
pre violončelo a orchester op. 33 (so só
listkou A. Thauer). Ani na výkon v Beetho
venovej symfónii š. 3 Eroica s americkým 
dirigentom P. H. Adlerom sa skoro neza
budne. Mladý francúzsky dirigent J. Hout
man uchvátil najmä v Debussyho Fauno
vom odpoludní a japonský dirigent T. 
Asahina v J . V. Stamicovom Klarinetovom 
koncerte Es dur so svojím synom Ch. 
Asahinom ako sólistom predstavil košic
kému publiku japonskú variantu nemec
kého interpretačného štýlu stredoeuróp
skej hudby. 

Zo sólistických recitátov k vrcholom 
uplynulej sezóny treba zaradiť vystúpenie 
nestarnúcej francúzskej huslistky Janine 
Andradeovej (s náročným programom J. 
Brahms: Sonáta č. l G dur, B. Martinu: 
Sonáta č. 3, O. Messiaen: Téma s variácia
mi, C. Pascal: Sonatína, B. Barták : Ru
munské tance) a slovenskej klaviristky 
Kláry Havlíkovej. Západoneme cký klavi
rista Heinrich Berg uviedol na svojom 
koncerte najznámejšie Beethovenove so
náty (Patetickú, Valdštejnskú, Appasio
natu, Mesačný svit) a belgický organista 
Jozef Sluys upútal s málo známou starou 
i modernou flámskou organovou hudbou. 
Z radu sólistov, ktorí vystúpili v uplynu
lej sezóne s košickou ŠF, vyzdvihujeme 
vystúpenia najmä domácich košických só
listov: Sóiista ŠD Ladislav Neshyba úspeš
ne vystúpil v sólovom parte L. Holoub
kových Spevoch Jesene, klarinetista Karol 
Klocáň so svojím profesorom, zas]. umel
com Vladimírom Ríhom v klarinetovom 
dvojkoncerte F. V. Kramára podal sľubný 
výkon a koncertný majster ŠF K. Petróczy 
zaregistroval prvé svoje koncertné vystú
penie s orchestrom ŠF v Mozartovom 
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husľovom koncerte G dur K. z. 216. Aj 
túto skutočnosť treba hodnotiť ako veľký 
klad uplynulej koncertnej sezóny v ná
deji. že ŠF postupne bude organizačne 
vplývať na výchovu sólistov v jednotli
vých nástrojových skupinách pre potreby 
východného, a le i celého Slovenska. (Mi
mo abonentných koncertov vystúpili v 
uplynulej sezóne koncertom pre dva kla
víry manželia Ľ. Kojanová a P. Novotný, 
profesori košického konzervatória.) Galé 
riu sólistov na koncertoch ŠF dop lňujú 
domáci k laviristi: L. Melmuka v Chopino
vom klavírnom koncerte e mol, M. Karin 
v Cikkerovom Concertine, M. Pokorná v 
Schummannovom k lavírnom koncerte 
a mol, L. Majlingová v J. S. Bachovom 
koncerte č. 5 e mol, I. Palovič v Humme
lovom klavírnom koncerte a mol, D. Ba
loghová v Chopinovom klavírnom koncer
te f mol. 

Košická koncertná sezóna vyvrcholila 
v máji a v júni jubilejnou XV. košickou 
hudobnou jarou. Aj toto v Košiciach už 
tradičné podujatie dost alo s novým uspo
riadateľom (ŠF) nový, slávnostný a me
dzinárodný charakter. K úspechu KHJ 
prispeli najmä vynikajúce výkony Veľké
ho symfonického orchestra Všezväzového 
rozhlasového orchestra a televízie z Mos
kvy s m ladým sovietskym dirigentom 
D. I<itajenkom (K. Chačaturjan: II. sym
fónia, L. Janáček: Taras Buľba, P. I. čaj
kovskij: Manfréd) a Gewandhausorchestra 
z Lipska s dirigentom K. Tennstedtom a 
G. Herbigom a so sólistkou Annerose 
Schmidtovou (Beethovenov Klavírny kon
cert B dur). Osobitne treba spomenúť 
výkon orchestra a dirigenta v VII. sym
fónii E dur A. Brucknera. Orchester a 
zbor Slovenskej filharmónie uviedol na 
KHJ J. Haydna štvoro ročných obdobi 
s dirigentom J. M. Dobrodinským a so 
sólistami budapeštianskej opery Margit 
Lász lóovou, Józsefom Rétim, Albertom 
Antalffym, s dirigentom zas]. umelcom 
Ladislavom Slovákom, a so sólistami E. 
Kit tnárovou, O. Hanákovou, O. Malachov
ským a O. Spisarom zase Beethovenovu 
Missu solemnis. 
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Tohoročné vystúpenie Slovenskej fil
harmónie v Košiciach tak výkonom, ako 
aj dramaturgiou bolo dôstojným príspev
kom ku košickým hudobným s lávnostiam. 
štátna filharmónia v Košiciach svojimi 
troma koncertami bola akoby rámcom Ko
šickej hudobnej jari, najmä svojím úvod
ným koncertom so šéfdirigentom Bystri
kom Režuchom a francúzskym huslistom 
J . J. Kantoroffom (J. Sibelius: Husľový 
koncert) a záverečným koncertom s di
rigentom zas!. umelcom L. Holoubkom a 
so sólistom I. Moravcom (Klavírny kon
cert G dur L. van Beethovena). Pre ve
denie, ale i pre celý kolektív šF (samo
zrejme i pre košické obecenstvo) bolo 
veľmi poučné porovnať výkony domáceho 
symfonického orchestra s výkonmi špič
kových symfonických orchestrov. 

V t omto smere bol najmä koncert ŠF 
s dirigentom Z. Churodze a s francúzskou 
violončelistkou R. Flachôtovou (Dvofákov 
violončelový koncert) určitým sklamaním. 
Zásluhou šF zazneli Grešákove Rotory II, 
ktoré boli odmenené III. cenou na ce
loštátnej súťaži k 25. výročiu oslo
bodenia československa. Dramaturgickým 
a interpretačným obohatením KHJ bolo 
vystúpenie umelcov New-York Chamber 
so lists. 

Košickú hudobnú jar 1970 programove 
dopíňali l. medzinárodný organový festi
val a tri predstavenia O"ery ŠD v Koši
ciach so zahraničnými sólistami (Verdi: 
Rigoletto, R. Leoncavallo: Komedianti, 
P. Mascagni: Sedliacka česť, G. Verdi: 
Aida). Organový festival v Košiciach (je
ho súčasťou boli totiž a j koncerty v Pre
šove, Bardejove, Sp. N. Vsi a v Stítniku) 
tvoril cyklus štyroch koncertov, na kto
rých vystúpili holandský organista Arie 
J. Kejzer, dr. Ferdinand Klinda a N. Ha
zuchová, zas!. umelec prof. dr. J. Rein
berger, Slovenskí m adrigalisti s dirigen
tom L. Holáskom a západonemecký or
ganista G. Schneider. K najúspešnejším 
koncertom patrilo vystúpenie prof. dr . J . 
Reinbergera a slovenských madrigalistov, 
ktorí pred širšou verejnosťou prvýkrát 
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uviedli novú skladbu T. Salvu: Litaniae 
lauretanae (1968). Tohoročný organový 
festival v Košiciach a na východnom Slo
vensku dokázal organizačné i umelecké 
možnosti ďalej rozvinúť toto na Sloven
sku jed inečné umelecké podujatie v bu
dúcich rokoch a rozšíriť ho o súťaž mla
dých organistov i o súťaž nových skladieb 
pre organ. 

Koncertnú sezónu v Košiciach uzavrela 
št. filharmónia a zbor Slovenskej filhar
mónie s dirigentom J. M. Dobrodinským 
neabonentným koncertom 30. júna 1970 
v košickom Dóme. Na programe bola Mis
sa solemnis od M. a A. Moyzesa. (Ten 
istý koncert sa deň predtým v Prešove 
nemohol uskutočniť pre nepriaznivé po
časie.) Ide o umelecký čin oživujúci hu
dobné tradície východného Slovenska. 

K celkovým umeleckým a organizačným 
úsoechom št. filharmónie v košickom hu
dobnom živote 1969/ 70 treba pripomenúť 
aj r elatívne úspechy pri organizovaní 
koncertného obecenstva. Možno v minu
lých rokoch pri organizačnom zamerani 
sa len na koncerty hudobnej jari poda
rilo sa dosiahnuť väčšiu návštevnosť kon
certov ako v takto rozširenej a v závere 
KHJ priamo nahustenej koncertnej sezó
ne 1969/ 70. Pravidelné abonentné cykly 
a snaha ŠF o sústavnú prácu s Kr uhom 
priateľov ŠF naznačujú cesty k úspeš
nému riešeniu aj otázky koncertného pu
blika. žia ľ, v tomto smere sa najmä v 
závere sezóny prejavoval znížený záujem . 

Štátna filharmónia v Košiciach v sezó
ne 1969/ 70 ukázala teda určitú plánovitú 
organizačnú i dramaturgickú štruktúru 
koncertného života. Všetky tieto snahy 
prechádzajú do nasledujúcej sezóny 1970/ 
71, ktorá sa nesie ešte jednak v znamení 
beethovenovských osláv (Symfónie Il., Vl., 
VII., VIII. a IX.), jednak sa zameria na 
svetovú literatúru najmä koncertného 
charakteru (F. Liszt: Klavírny koncert 
Es dur so sólistom J. Bulvom, s tým istým 
sólistom Andante spianato a Veľká polo
néza Es dur F. Chopina, Paganiniho hus
ľový koncert d mol so sólistom N. Bran-

disom z NSR, čajkovského klavírny b mol 
koncert s Rudolfom Kererom, Bartókov 
III. klavírny koncert s Nevine Afron
se, Chačaturianov husľový koncert s J. 
Fichtengoldom, Myslivečkov flautový kon
cert s. M. Jurkovičom, Brittenov violon
čelový koncert s Anjou Thauerovou, J. S. 
Bachov klavírny koncert d mol s K. Hav
líkovou a i.). 

V sezóne 1970/ 71 ŠF hodlá tiež uviesť 
slovenskú premiéru niektorých diel slo
venských skladateľov (Partita na poctu 
Majstra Pavla z Levoče od A. Moyzesa, 
skladby J . Hatríka, I. Zeljenku a i.). 

Mária Potemrová 
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RECENZIE 

Supraphon 1969 
Slovenské kvarteto 

Je zaujímavé sledova~. ako mnohí skla
datelia zverovali SVOJe najintímnejšie 
osobné výpovede práve komornej hudbe. 
často je v nej uložené jadro ich orien
tácie, estetických myšlienok. Na platni 
Supraphonu nám Slovenské kvarteto 
predstavuje dve sláčikové kvartetá -
Felixa Mendelssohna Bartholdyho a Ro
berta Schumanna, skladateľov síce dosť 
netypických pre t ento hudobný druh, ale 
diela, ktoré úzko súvisia s ich celým hu
dobným odkazom. 

Kto pozná jemne tkanú paletu Mendels
sohnovej hudobnej reči, iste vychutná 
podobnou priadzou utkané jeho sláčikové 
kvarteto op. 44, č. 2. Vrúcne melódie 
jednotlivých nástrojov prvej časti spre
vádzané synkopovým rytmom ostatných 
nás trojov sa pre llnajú s bohatými pasá
žami všetkých hlasov. Jej intimite ne
prekáža ani nevtieravý humor a scher
zózne ladenie nasledujúcej časti. Vlastnú 
melódiu diela rozvíja skladateľ v subtíl
nom Andante. Spevavé sláčiky komorného 
súboru využívajú túto príležitosť a cel
kom prirodzene rešpektujú a rozospevujú 
plné, sýte tóny svojich nástrojov. Finále 
kvar teta vyžaduje od hráčov hravosť po
dobnú Scherzu. Nahrávka Mendelssohnov
ho kvarteta svedči o technickej pripra
venosti a vysokej muzikalite Slovenského 
kvarteta. 

Skladateľ radosti, smútku, ríše snov a 
jemnej e legancie, takto môžeme stručne 
charakterizovať Roberta Schumanna. Všet
kými týmito znakmi v ešte prefiltrovanej
šej podobe k nám hovorí jeho sláčikové 
kvarteto op. 41, č. l. Prvá časť sa nesie 
v pokojnej, neruše nej rovine, v podstate 
bez sonátových konfliktov. Aj v tomto 
diele má Scherzo v podaní Slovenského 
kvarteta svoju charakteristickú, t rpkým 
humorom zvýraznenú tvár, oproti ktoré
mu stojí nepokojné chromatické Trio. An
dante plné žiaľu a náreku nadväzuje na 
finálnu časť, skladajúcu sa z viacerých, 
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nečakane na seba nadväzujúcich t ém. 
Robert Schumann je na jednej strane 
inte lektuálne, na strane druhej intuitívne 
založenou osobnosťou. Tieto jeho vlast
nost i sa odrážajú, samozrejme, i v jeho 
tvorbe a treba ich brať do úvahy pri in
terpretácii. Slovenské kvarteto disponuje 
v tomto prípade vytríbeným vkusom a 
zmyslom pre proporčnosť, v tretej časti 
príjemne prekvapi tklivý, zamatový t ón 
violy. 

Slovenské kvarteto vykonalo počas nie
koľkoročnej činnosti pekný kus práce. 
Dlhé roky to bolo jediné slovenské ko
morné t eleso prispievajúce do hudobného 
života komornými dielami. A ak sa díva
me objektívne, svojou náročnou hudbou 
vychovalo nejedného nového poslucháča 
komornej hudby. Takto nás táto nahrávka 
znovu obohacuje o komorný druh hudob
ného umenia a prináša tiež dávno zabud
nutú patinu muzicírovania predošlého 
storočia. (vlk) 

Darius Mllhaud 
Les Choéphores 
Gramofónový klub 1969 

Antické umenie malo i v súčasnosti má 
mnoho zástancov, obdivovateľov, dodnes 
je studnicou pokladov a inšpirácie. 

Francúzsko zrodilo koncom minulého 
storočia zanieteného prekladateľa antickej 
tragédie - Paula Claudela. Hodnoty t ých
to starých die l prekladal do zvučnej, jem
nej, spevavej francúzštiny, ktorá sa svo
jou intonáciou a v t omto prípade i ob
sahom drám priam ponúka na zhudob
nenie. 

Darius Milhaud, skladateľ s prevláda
júcim polytonálnym myslením a so zvlášt
nou náklonnosťou k veľkým dramatickým 
obrazom, siahol práve po spomínaných 
Claudelových prekladoch. Gramofónový 
klub prevzal z firmy Columbia Broad
casting System do svojho repertoáru do
siaľ u nás neznámu dramatickú kantátu 
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Les Choéphores, skomponovanú roku 1915. 
Darius Milhaud zhudobnil celú Aischylovu 
Oresteiu preloženú P. Claudelom. Ide 
( choéphores - žena prinášajúcu nešťas
tie) o druhú časť t ejto trilógie. Pokrvná 
tragédia, vražda, vražda z pomsty, to sú 
kulminačné body celého diela. Veľkú úlo
hu zohráva však aj spracovanie miest 
de jove statických. Skladateľ tu ponecháva 
t ext zboru i sólistov v · hovorovej reči, 
bez melódie, zachovávajú sa jedine ryt
mické hodnoty. 

Výborná Newyorská Schola cantorum, 
Newyorská filharmónia a sólisti posky
tujú pod vedením Leonarda Bernsteina 
skutočný zážitok, umocňujú hudobnú i 
programovú hlbku diela, takže po vypo
čutí môžeme preniesť slová D. Milhauda 
bez výčitiek nad nesenosti na adresu skla
dateľa: "Buď sa páči na prvé počutie, 
alebo nikdy." (vlk) 

Aspekte der Neuen Musik 
Bärenreiter 1968 

Všetky doterajšie štýlové či výrazové 
zlomy v hudbe sa prijímali s určitým 
aspektom i r adikálnym zamie tnutím. Hoci 
Nová hudba ži je u ž pár desiatok rokov, 
predsa na mnohých miestach je dodnes 
terra incognita, a práve preto aj zazná
vaná a kategoricky zamietaná. Takúto si
tuáciu dokáže zmeniť iba neustála pro
pagácia formou živej hudby alebo kniž
nými publikáciami. Vydavateľstvo Bären
r eiter pripravilo k 65. výročiu narodenia 
prof. Hansa Heinza Stuckenschmidta pu
blikáciu s viacerými štúdiami rôznych 
hudobných t eoretikov. 

Celý súbor prác môžeme rozdeliť do 
dvoch veľkých skupín. Autori sa dívajú 
na súčasnú hudbu očami histórie a hľa
dajú súvislosti až niekde ďaleko v minu
losti. Napríklad štúdia Hansa Mermanna 
- His torické vzťahy v súčasnej hudbe 
a lebo konštatovanie hudobného vyvmu 
Japonska za posledných sto rokov - Hi-

dekazu Yoshida. Druhú skupinu tvoria 
state zamerané už na samostatné pro
blémy Novej hudby. Adorno skôr zo so
ciologickej stránky uvažuje nad ťažkos
ťami ponímania Novej hudby, ostatní au
tori viac z hľadiska t eore tického. Zaují
mavá je kapitola o emancipácii disonancie 
Carla Dahlhausa, Winck elov rozbor opti
málneho procesu v hudobnej štruktúre 
a vzťah Hába, Schonberg a česká hudba 
J. Vysloužila. Obzvlášť vzorovo pôsobí 
vynikajúca bibliografia die)a H. H. Stuc
kenschmidta, pripr avená Heinrichom Poo
som. 

Takýto súbor prác obohacu je čitateľa 
niekoľkými novými pohľadmi na súčasné 
hudobné dianie a dáva nádej na zblíženie 
dnešného tvorcu s dnešným konzumen
tom. (vlk) 

Ulrich D i b e l i u s, Moderne Musik 1945 
-1965, Voraussetzungen Verlauf Material, 
R. Riper 'u. Co. Verlag Miinchen 1966, 
str. 392, 31 vyobrazení a 15 notových 
príkladov. 

Niet v dejinách hudby obdobia, ktoré 
by sa v takom krátkom časovom odstupe 
tak nespočetne ráz podrobilo hodnot eniu, 
analýze a "historickej" char akteristike, 
ako sa to stalo s hudbou 20. storočia. 
Monografie o hudbe 20. stor. najrozlič
ne jšieho zamerania a najrôznejšej úrovne 
idú do desiatok. Posledná práca U. Dibe
lia je v tomto smere zrýchľovania evo
lučného procesu obzvlášť príznačná, pre
tože sa nezaoberá hudbou 20. s tor. vo 
všeobecnosti, ale šp eciá lne hudbou po
sledných 20 rokov. Casový odstup sa teda 
zredukoval na nulu. Bádateľ píše a hod
notí priamo z otvoreného, dynamického 
vývojového procesu hudby. Skúma teda 
objekt nie uzatvorený, objektivizovaný, 
ale proces subjektivizovaného hudobného 
tvorenia, a to z pozícií subjektivnej kon
templácie o tomto procese. Subjektívnosť, 
individuálnosť tohto mome ntu spočíva v 
tom, že zatiaľ ešte niet a ani nemôže byť 
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spoločensko-historickej selekcie hudob
ných hodnôt, tak ako nemôže byť ani 
teoretickej názorovej konfrontácie na da
né diela, skladateľov, prúdy. Ak by sme 
Jen z týchto pozícií chceli hodnotiť toto 
dielo, tak by nemohlo mať veľké šance 
urobiť zadosť tomu, čomu hovorime ob
jektívny analytický proces hodnotenia. 

Nie je to však tak z viacerých príčin : 

l. Analytická práca, názorové konfron
tácie, proces selekcie v hudobnom živote, 
r acionálne i est etické preverenie kompo
zičných t echník, pozícii sa uskutočňovali 
od päťdesiatych rokov v takej neobyčaj
nej intenzite ako v žiadnej h istorickej 
epoche predtým. Na tomto procese t eo
reticke-racioná lneho zhodnocovania sa to
t iž nezúčastňovali Jen t eoretici, ale zväč
ša samotní tvorcovia. Mater iá l hudobný, 
analytický, vydania hudobných prameňov 
vo forme partitúr, ale najmä zvukových 
snímok dosiahol takú intenzitu ako v 
žiadne j epoche minulosti. Masové médiá, 
komunikačné prostriedky i značne roz
siahle sféry hudobného života a tvori 
vých interpretačných síl boli dané do 
služieb hudobnej tvorby 20. stor. Zinten
zívnilo sa využitie všetkých inštitucio
nálnych hudobných i kultúrnych zariade
ní, ktoré nielen pomohli r ozvoju hudob
ného umenia za posledných 20 rokov, ale 
vyt vorili aj neobyčajne priaznivé doku
mentačné predpoklady pre napísanie ta
kej monografie, akú predložil U. Dibelius. 

2. U. Dibelius využil všetky tieto zdroje 
v čo možno najširšom rozsahu predovšet
kým vďaka jasnej premyslenej koncepcii 
i rozsahu práce. Dalo by sa dokonca po
vedať, že v stručnom úvode sa mu poda
rilo prezentovať takú koncíznu koncepciu 
svojho zámeru, akú často postrádame v 
renomovaných prácach historického cha
rakteru. Dotýka sa aj všetkých tých mož
ných subjektívnych a objektlvnych úskalí, 
o ktorých sme v úvode už hovorili. Nie, 
že by ich tým odstránil, to ani nemôže 
byť v jeho silách, ale preto, že si je ve
domý hraníc svojich možností, m ôže sa 
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v nich pohybovať s plným vedomím ich 
determinujúcej úlohy. Tie mu na jednej 
strane dávajú utilitárne hranice, na dru
hej strane mu ukazujú, kde možno reali
zovať svoje zámery bez ťažkostí. 

V úvode Dibelius konštatuje: "Pohľad 
na dobu získa na bezprostrednosti to, čo 
mu chýba na odstupe. Z týchto dvojitých 
predpokladov treba vychádzať: prvý vy
užiť pre svoj prospech, a nebezpečia dru
hého sa nezľaknúť. Vykreslenie najpod
sttanejšieho v hudbe posledných 20 rokov, 
jej sumarizácia, si vyžiada najprv osvet
l'ujúci pohl'ad: teda vyzdvihnutý post, z 
ktorého je vôbec možné rozlišovať medzi 
dôležitým a zanedbatel'ným. Treba pove
dať, že takého nadhl'adu niet. Bolo by aj 
falošné vykonštruovať ho tým, že sa bu
deme pridržiavať klamného, fixovaného 
objektívneho: pridržiavať sa výpočtu dát, 
udalostí, titulov, mien, prípadne pripoje
ných komentárov skladateľov a ich teo
retických postulátov ... Problém hudby je 
pre toho, kto ju berie vážne, menej his
torický ako estetický. A to, čo sa ho naj
viac dotýka, má vždy bezprostrednosť 
t erajšieho, dnešného. Tak sa obmedzuje 
protiklad dvojitého predpokladu môjho 
predsavzatia akoby sám od seba." Dibe
lius t eda, aj keď chce hodnotiť, zovše
obecňovať, hľadať kvality hudobného diela, 
la, bude sa opierať predovšetkým o hudbu 
samotnú, a o svoju vlastnú autopsiu, svoj 
vlastný zážitok s ňou a je j subjektívne 
prežívanie. 

Autor publikácie patrí po dlhé roky 
k popredným nemeckým kritikom a esté
tom súčasnej hudby, ktorý mnohé pred
vedenia, premiéry, festivaly, semináre sú
časnej hudby pozná z vlastnej skúsenosti. 
Sám mohol sledovať šírku uplatnenia a 
r ezonancie mnohých die l v hudobnom ži
vote. Preto t eda napriek mnohým subjek
tívne obmedzujúcim faktorom možno ho 
považovať za najpovolanejšieho autora pre 
napísanie tejto práce. 

Práca je rozvrhnutá podľa heslovitých 
pojmov, ktoré uviedol v podtitule . V časti 
"Predpoklady" sa zaoberá otázkou konti-
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nuity hudby posledných 20 rokov vo for
me situačnej charakteristiky i pedago
gickoteoretického prehľadu. V "Situácii" 
si všíma komponenty a formovanie dru
hého vývinového prúdu po roku 1945, ako 
sa konfrontovala mladá generácia s pred
vojn?vým dedičstvom, klasikmi moderny, 
problém povojnovej orientácie a pod. V 
podkapitole "Učitelia a sprostredkovate
lia" spomína najmä Fortnera, Dallapicolu, 
Blachera, Hartmana a Orffa, ich špecifickú 
kompozičnú orientáciu a spôsob ovplyv
nenia mladej generácie. V podstate ide 
o drobné, koncentrované eseje esteticko
sociologického charakteru o týchto skla
dateľoch, napísané s neobyčajnou pre
svedčivosťou, ale aj s porozumením pre 
problémy individuálneho vývinu. 

Vlastné jadro práce "Priebeh" je roz
členené do troch častí: .. Mladá generá
cia" - tu sa zaoberá v krátkych profi
loch tvorbou Stockhausena, Bouleza, Hen
zeho, Nona, Pousseura, Koeniga, Beria, 
Liget iho, Kagela a Cagea; v "Cent rách" 
dotýka sa významných európskych festiva
lov - Darmstadt, Donaueschingen, IGNM, 
štúdiami elektronickej hudby a pod.; na
koniec v poslednej časti "Skupiny" sa 
zaoberá vývinom modernej hudby v jed
notlivých európskych krajinách (Nemec
ko, Tali'!_nsko, Francúzsko, Anglicko, 
Švédsko, Svajčiarsko, Holandsko, Poľsko, 
Juhoslávia, iné východoeurópske štáty, 
Severná Amerika a Japonsko) . 

Práca je ukončená časťou "Materiál", 
kde nachádzame slovník pojmov (predo
všetkým t echnických) modernej hudby, 
ktorý j e pre čitateľov, čo sa nezaoberajú 
hlbšie týmito problémami, iste veľmi ví
tanou pomôckou. Ale aj odborníci tu 
v dnešnom období nevyjasnenosti mno
hých hudobnoteoretických pojmov nájdu 
zaujímavý materiál. Napokon dielo je 
ukončené viacerými registrami ( chrono
lógiou diel, gramafónových platní, biblio
grafiou, ako aj knižnotechnickými a me
t eriálovými zoznamami). 

Už rozvrh práce ukazuje, že si vytýčila 
náročné úlohy nielen v charakteristike 

výrazných predstaviteľov modernej hud
by, ale aj v národno-regionálnych cha
rakteristikách, s naznačením hudobno
teoretických aspektov súčasnej hudby. 
Profily predstaviteľov m ladej generácie 
patria nepochybne k najlepším, aké v 
súčasnej spisbe čo do koncentrovanosti, 
samostatnosti hudobnoštýlového a kul
túrneho zaradenia máme; na druhej stra
ne sa národno-regionálne monografie na
priek pokusom o určitú nadhľadovú cha
rakteristiku javia predsa len utržkovité 
a nedostatočne informujúce, pravda, po
dľa toho, koľko materiá lu sa v prísluš
ných krajinách k t ýmto problémom publi
kovalo, koľko pramenného notového a 
zvukového materiálu mal autor k dispo
zícii. Tak či onak ide o pokus iste u ži
točný, ktorý vo svojej, i keď neúplnej 
konfrontácii dáva určitý obraz stratigra
fie modernej hudby najmä v európskych 
krajinách. 

Vcelku možno povedať, že v rámci tých 
obmedzení, vymedzení a rizík, aké práca 
o tak bezprostredne sa rozvíjajúcej epo
che vývoja hudby prináša, je zvládnutá 
na kvalitatívne vysokej úrovni, s indivi
duálnym prístupom, veľkou zasvätenosťou 
a znalosťou problémov vývinu súčasnej 
modernej hudby. 

Jednako, t úto prácu nemožno považovať 
za akési univerzálne dejiny európskej 
modernej hudby posledných 20 rokov. Tie 
sú dané nasledovnými skutočnosťami: 

l. Najviac miesta v nej sa dostáva ana
lýze problémov hudby v Nemeckej spol
kovej republike , čo z hľadiska autorovej 
intímnej znalosti nemeckej problematiky 
je len pochopiteľné, ale čo iste súvisí aj 
s t ým, že Nemecká spolková republika 
zohrala vo vývine modernej hudby akiste 
centrálnu úlohu zacielenou podporou in
štitúcií, štruktúrou hudobného života a 
t ým, že sa jej napokon podarilo z mno
hých európskych štátov získať umelecko
tvor ivé sily. 

2. P ublikácia iste nechce byť prehľadom 
vývinu európskej hudby posledných 20 
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rokov, ale je prehľadom vyvmu "moder
nej hudby", či presnejšie povedané "No
vej hudby", teda podáva iste najzaujíma
vejšiu vývinovú časť, jej najdynamickejšie 
tvorivé prúdy, ktoré tvoria len časť no
vodobého hudobného vývinu. Samozrejme, 
často je ťažké viesť striktnú hranicu 
medzi j ednotlivými vývinovými prúdmi 
európskej hudby. "Nová" hudba sa tvori
vo konfrontuje čoraz častejšie tradičnými 
prvkami starších i súčasných vývinových 
prúdov, hoci na druhej strane zohrala tiež 
značne aktivizujúcu a "modernizujúcu" 
úlohu aj v iných generačných vrstvách 
a v iných prúdoch súčasnej hudby. S pro
cesmi diferenciácie súvisí nevyhnutne aj 
tendencia integračná. 

Dibeliova monografia napriek uvedeným 
skutočnostiam podáva zo všetkej dote
rajšej spisby o Novej hudbe najsynte
tickejší obraz. Zvládnutím teórie a sub
jektívnosťou estetickej a hudobnej prizmy 
je toto dielo aj neobyčajne podnetné. 

Oskár Elschek 

K. V. Burian: Mario del Monaco 
Edice Lyra 
Editio Supraphon Praha-Bratislava 1969 

Opery Othello, Rigoletto či Turandot 
získavajú na svojej hodnote dobrou inter
pretáciou veľkých umelcov. Medzi takých
to patrí nepochybne taliansky tenorista 
Mario del Monaco. S jeho veľkým ume
ním sa však nemáme možnosť stretávať 
každodenne. J e nám preto veľkým pote
šením, že skromná monografia K. V. Bu 
riana prináša súčasne malú platňu s na
hrávkami niektorých árií zo spomínanýcl). 
opier v podaní tohto dnes svetoznámeho 
speváka. Nie je to však jediné prekvape
nie nedávno vydanej knihy. Prekvapí nás 
aj životná, umelecká dráha nasledovníka 
nesmrteľného Carusa a Gigliho. K. V. Bu
rian sa k opísaniu pravdivých príbehov 
dost al najmä zásluhou pomocnej ruky 
umelcovej manželky, panej Fedori del 
Monaco. 
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Rozprávkovým honorárom a neutíchajú
cim potleskom predchádzajú vždy r oky 
hľadania a t vrde j práce. A napriek všet
kým strádaniam nie j e ešte nikde záru
ka, že predpovede budúcich úspechov sa 
stanú skutočnosťou. Takto začínal i Mario 
del Monaco. Bol však jedným z t ých, čo 
nesklamali. Pred celým hudobným sve
tom rozozvuča l svoj prekrásny hlas a 
očaril kúzlom svojho spevácl<eho umenia. 
K. V. Burian prináša vo svojej práci práci 
niekoľko zaujímavostí z Monacových kon
certných turné po celom svete. Pozoru
hodné sú jeho stretnutia s ľuďmi takého 
formátu, ako je japonský cisár, prezident 
Tito či N. S. Chruščov, ktorý mu dokonca 
udelil Leninov rad. Monacove umenie 
neplynie do éteru bez záznamov. S gra
mofónovými firmami Decca a London na
točil množstvo kompletných opier a re
citálov. Jeho repertoár pozostáva zo 43 
naštudovaných postáv všetkých svetových 
skladateľov. 

Už z týchto niekoľkých faktov vidno, 
že propagácia t e jto knižky n ebude azda 
potrebná - cestu k milovníkom h lasu 
Maria del Monaca si určite nájde sama. 

JOSEF TEICHMAN: LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 

(vlk) 

Editio Supraphon Praha/ Bratislava 1966 
Hudební profily - zväzok 17 
443 strán textu; 14 strán obrazovej pr ílohy 

Posmrtne vydané dielo pražského auto
r a Josefa Teichmana prináša komplexný 
pohľad na osobnosť a die lo Beethovena vo 
vzťahu k obdobiu, v ktorom tvoril a žil. 

Sám autor v predhovore o svojom zá
m ere hovorí: 

.,Vystopovať a vyložiť ž ivotné pro
stredie, v ktorom vzniklo a rástlo Bee
thovenovo die lo, to bolo úlohou tejto 
práce . . . 
.. . To znamená, že pri svojom výklade 
Beeth ovenovho života a diela nemal 
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som na mysli prinášať nové objavy 
alebo riešiť problémy dosiaľ nedotknu
té. Svoje úsilie som sústredil len na 
presné spracovanie faktov, aby ich ce
lok ukázal a zdôraznil nesmierny vý
znam Beethovenovho die la pre hudobný 
vývoj." 

Práca je rozvrhnutá do niekoľkých väč
ších kapitol. 

Doma v Bonne - kapitola, v ktorej au
tor predkladá niekoľko generácií rodu 
Beethovenovcov; predstavuje jednotlivých 
Beethovenových učiteľov a ľudí, ktorí ho 
uvádzali do sveta hudby; poukazuje na 
kore ne j eho prvých známostí a priateľov. 

Génius a spoločnosť - kapitola zazna
menáva prvé Beet hovenove úspechy (hlav
ne ako k laviristu), jeho prvé cesty a úspe
chy v zahranič! a vykresľuje atmosféru 
zrodu jeho prvých skladieb. 

Ďa l šie tri kapitoly - Osamelý titán, 
Tragické víťazstvá a Plodný strom života 
- predstavujú Beethovena v období kom
pozície j eho vrcholných diel a predstavujú 
ho tiež ako č loveka, ktorý vyspel vysoko 
morá lne a ľudsky. 

Toľko v skratke k štruktúre j ednotli
vých kapitol Teichmanovej práce. Samo
zrejme, samotné nahromadenie faktov nie 
je ešte zárukou hodnotovej obsažnosti. 
Zá leží na ich spr acovani, ale i na tom, 
ako tieto fakty podporujú autorov zámer, 
ktorý si vytýčil v predhovore. Hneď na 
t omto mieste možno zdôrazniť, že v tom
to zmysle autor dosiahol vytýčený cieľ. 
Prispieva k t omu aj hovorový štýl jeho 
rečí, ako i množstvo autentických doku
mentov, s ktorými sa čitateľ v knihe má 
možnosť oboznámiť (Heiligenstadská zá
veť, List nesmrteľnej milenke, Beethove
nove listy, výňatky z denníka i konver
začných zošitov atď.). I keď sa autor sna
ží podať čitateľovi v tomto zmysle čo 
najviac a čo najpestrejšieho materiálu, 
predsa niekedy by bol veci na prospech 
kritickejší výber - v zhode s názorom : 
menej je niekedy viac. Rozhodne vš ak t o
to konštatovanie nie je podstatné pri hod-

·notení práce. Je skôr momentom vedľaj
ším, podporujúcim. Podstatné - a to je 
práve dominantou práce - je vykreslenie 
prostredia, atmos féry doby, v ktorej a 
napokon pre ktorú skladateľ tiež t voril 
( či už už z vlastného popudu, a lebo na 
objednávku). 

Podobne je obzvlášť dôležité podanie 
autentických hodnotení jeho jednotlivých 
skladieb z pera dobových pisateľov i ohla
sy jednotlivých skladieb v zahrani čí. 

Podstatným zámerom práce bolo ukázať 
Beethovena aj v spoločnosti jeho zná
mych, priateľov, podporovateľov a pomo
cou toho vykresliť jeho osobnosť. Či je 
to jeho vzťah k ženám, priateľom-hudob
níkom, alebo jednotlivým š ľachtickým ro
dinám, všade má čitateľ možnosť objaviť 
Beethovena ako človeka veľmi čestného, 

. často na svoju dobu až priliš rozhľade
ného a inteligentného. Defiluje tu množ
stvo postáv - Goethe, kniežatá Wald
stein, Lobkovic, Kinský, Razumovský i so 
s pôsobom ich života; priatelia š t. Breu
ning, Schupanzig, Gleichenstein a mnohí 
iní; priateľky, ku ktorým ho často viazali 
najnežnejšie city - Tereza Brunsvicková, 
Be ttina Brentanová, Amália Sebaldová i 
ďalšie a napokon mihne sa tu aj postava 
nevďačného synovca Karla. Pochopiteľne, 
autor zaznamenáva aj miesta pobytu s kla 
date ľa na našom území i s vykreslením 
ich dobovej atmosféry. 

RECENZIE 

Napokon treba poukázať na problém, 
ktorý je a mus í byť v každej práci o Bee
thovenovi zastúpený. J e to Beethovenova 
hudba. Teichman sa nerozpisuje o jednot
livých skladbách - o ich štruktúre, forme 
atď. do veľkých podrobností. Podáva ich 
analýzu v stručnej est etizujúcej forme. 
Vzhľadom na zámer , ktorý si sám vytýčil, 
je to pochopiteľné (napokon práca bola 
v tomto zmysle a j krátená spracovateľom 
a pisateľom poznámok dr. M. Malurom a 
prispôsobená tak edícii Hudobné profily). 
Notové ukážky sa objavujú v texte iba 
sporadicky. 

Ak chceme teda záverom vcelku zhod
notiť význam a prínos práce: je práve 
v s pôsobe podania a zorganizovania fak
tografického materiálu, pomocou k torého 
sa autorovi podarilo ukázať Beethovena v 
dobových kontextoch i ako svojráznu 
osobnosť. Práca predpokladá znalosť Bee
thovenovho diela, a preto sa o ňom zmie 
ňuje iba do tej miery, ako to pri reali
zovaní svojho zámeru potrebuje. Hudba 
tu však nie je neprítomná. I keď možno 
na pohľad nepriamo, je zastúpená v celej 
práci. 

Knižka obsahuje zoznam diel au tora a 
prehl'ad ich nahrávok na platniach Sup
r aphonu. Pripojený je aj prehľad prame
ňov a literatúry, ako i grafický náčrt 
genealógie r odu Beethovenovcov. 

štefan Klimo ml. 
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Cenu československej kritiky za rok 
196~ v oblasti slovenskej tvorby udelili 
Tadeášovi Salvovi za dielo Rekviem aeter
nam. 

*** 
V rámci XIV. Varšavske j jesene uviedol 
symfonický orchester čs. rozhlasu z Pra
hy pod taktovkou J. Nohejla Asynchrónie 
pre sláčikový orchester Jozefa Sixtu. 

*** 
17. a 18. októbra 1970 odzne li na hudob
ných dňoch v Donaeschingene diela Hau
benstocka-Ramatiho, Schlippenbacha, Bou
leza, Kagela, Holligera, de Pabla a Stock
hausena. 

*** 
Nadácia Gaudeamus vypísala opäť na rok 
1971 skladatel'skú súťaž v oblasti Novej 
hudby pre zbor, komorný súbor, symfo
nický orchester a elektronickú hudbu. 
Skladby je potrebné zaslať do 31. januára 
1971. Súbežne prebehne interpretačná sú 
ťaž inštrumentá lnych a vokálnych sólis
tov so sprievodom i sólove. 

*** 
Od 26. 9. do 4. 10. 1970 sa uskutočnil 
v Brne festival Musica Bohemica et Euro
paea za účasti významných domácich i 
zahraničných hostí. 

INFORMACIE 
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Dialogue Orchestral je názov die la, ktoré 
bude mať premiéru v Kasseli. Autorom 
skladby je Xavier Benguerels, d irigentom ' 
Gerd Albrecht. 

*** 
Kvinteto pre flautu, hoboj, klarinet, hor
nu a fagot Edisona Denisova patrí k naj
novším vydaniam Universal Edit ion. 

*** 
20. 9. 1970 na vermsaz1 výstavy čs. s ú
časná grafika v Hodoníne odznel v ôsmych 
miestnostiach Domu umenia hudobno
priestorový projekt pre 4 magnetofóny 
a 4 interpretov Qu'es t que c'est Ja musi
que Milana Adamčiaka. 

*** 
Posledné dielo prof. Jána Cikkera "Hom
mage ä Beethoven", ktoré malo premiéru 
21. mája t. r. v Prahe v podaní Sloven
skej filharmónie - dirigoval zas!. um. 
L. Slovák - uviedol 28. augusta Symfo
nický orchester Severonemeckého rozhla
su v Hannoveri pod vedením Helmuta 
Franza, ako prvé prevedenie , tohto diela 
v zahraničí. Koncom septembra t. r . na
točil rozhlasovú snímku tejto skladby 
r ozhlas v Bas ilej i - dirigent Nikolau s 
Aeschbacher. Slovenská filharmónia ju 
zaradila na program svojich n edávnych 
koncertov vo Viedni. Jedným z ďalších 
významných zahraničných uvedení Cikke
rovej skladby, v ktor ej si uctil pamiatku 
L. van Beethovena, je jej americká pre
miéra. 8. 12. 1970 ju naštuduje a uvedie 
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so symfonickým orchestrom Peoria v štá
te Illions dirigent Harold Bauer. 

*** 
Poprvýkrát sa v dňoch 15. až 25. sep
tembra 1970 -konali Arbeitstage ftir Musik 
v Berlíne. Predstavili sa na nich popredné 
osobnosti dnešného hudobného života, ako 
C. Dalhaus, E. Karkoschka, L. Kupkovič, 
M. Kagel a ďalší. 

*** 
Tiež posledná z opier Jána Cikkera "Hra 
o láske a smrti" úspešne dobýva zahra
ničné scény. 31. januára 1971 zazname
náme jej švajčiarsku premiéru, keď ju 
uvedie Štátne divadlo v Berne. 

*** 
Fínsky rozhlas požiadal o partitúru sklad
by l. Zeljenku Hry pre 13 spevákov a 
bicie. - Spoločnosť pre akordeónovú hru 
zo štátu New Jersey prejavila záujem o 
Dve štúdie pre akordeón od Júliusa Let
ňana. 

*** 
Meno profesora Eugena Suchoňa preniká 
na americkom kontinente aj zásluhou pani 
Judith Bermannovej, profesorky hry na 
klavír v Kalifornii, ktorá si pred časom 
vyžiadal od Hudobného informačného 
strediska známe Obrázky zo Slovenska. 
Zrejme sa str etli s pekným ohlasom, lebo 
p. Bermannová požiadala o ďalšie exem-

INFORMACIE 

pláre a zároveň o zborové skladby pre 
ženské obsadenie od E. Suchoňa, ktoré 
by chcel naštudovať tamojší spevácky 
zbor. 

*** 
Sovietski dirigenti Alfred Katz z Novo
sibírska a Eduard Serov z Uljanovska boli 
hosťami Zväzu slovenských skladateľov. 
Za svojho pobytu v Bratislave zaujímali 
sa o tvorbu slovenských skladateľov, kto
rých diela zaradia v budúcej sezóne do 
programu svojich koncertov. 

*** 
Na Beethovenovom kongresu v Berline 
zúčastnili sa koncom decembra 1970 mu
zikológovia dr. J. Tvrdoň a dr. Z. Hra
bussy, ktorý predniesol r_eferát na t ému 
Beethoven a Hummel. 

*** 
Na štátnom akte Pocta Beethovenovi v 
Berlíne dňa 15. decembra t. r. sa zúčast
nilo vedenie výboru ZSS v zložení dr. O. 
Ferenczy, nár. umelec E. Suchoň, dr. L. 
Mokrý, dr. Ľ. Čížek a tajomník B. Trneč
ka. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo 
aj zasadnutie výborov oboch zväzov. 

*** 
V rámci dní sovietskej kultúry v ČSSR 
navštivili Bratislavu sovietski skladatelia 
nár. umelec azerbejdžanskej SSR A. Ha
džibekov, A. Filipenko a S. Gomoljanka. 

INFORMÁCIE 
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Výbor Zväzu slovenských skladateľov na svojom zasadnutí dňa 6. no

vembra 1970 rozhodol sa zaslať prípis nasledovného znenia súdruhom 

Augustínovi Michaličkovi, vedúcemu odboru OSCH, Marcelovi Hajnému, 

riaditeľovi Supraphon Bratis lava, dr. Teodorovi Hirnerovi, riaditeľovi 

Konzervatória v Košiciach, prof. Vladimírovi Húskovi, vedúcemu odd. 

kultúrnej a záujmovej činnosti Výskumného ústavu kultúry a verejnej 

mienky v Bratislave a doc. dr. Eugenovi Šimúnkovi, vedúcemu katedry 

estetiky FFUK v Bratislave: 

"Valné zhr omaždenie Zväzu slovenských skladateľov z apríla 1970, 

posudzujúc a hodnot iac činnosť Zväzu s lovenských skladateľov za posled

né obdobie, zaujalo stanovisko aj k aktívu Zväzu slovenských skladate

ľov, k torý sa konal v v apríli 1968 v Bratislave. V správe Výboru Zväzu 

:;lovenských skladateľov, predloženej Valnému zhromaždeniu sa okrem 

iného konštatovalo, že tento aktív sa konal "v atmosfére emocionálneho 

vzrušenia až hystérie". 

Keďže v rezolúcii o tomto aktíve, ktorá bola publikovaná v dennej 

odbornej tlači, bolo spomenuté a j Vaše meno, považuje Výbor Zväzu 

slovenských skladateľov za nutné vysloviť poľutovanie nad tým, že došlo 

k tomuto neželateľnému a spoločensky neúnosnému kroku, ktorým bola 

dotknutá Vaša ľudská česť a dôstojnosť. 

Prosíme Vás, keby ste tento list, ktorý bude verejne publikovaný, 

pokladali súčasne za naše ospravedlnenie." 



Ministerstvo kultúry české socialistické republiky spolu s českým 
rozhlasem vypisují u príležitosti 50. výročí založení KSČ 

Soutéž na slavnostní pfedehru 
pro symfonický orchestr 
v trvání do 10 minut. 

Podmínky souteže: 

I. Soutež je neanonymní a mohou se jí zúčastnit skladat elé - občané 
ČSSR. 

II. Soutežní díla musí být puvodní, dosud nezvefejnená a která nebyla 
odmenena v jiné verejné souteži. 

III. Soutež probehne ve dvou etapách: V prvé etape vybere odborná 
porota tfi až čtyfi nejlepší díla bez určení poradí, která budou 
natočena v rozhlasovém studiu Symfonickým orchestrem čs. roz
hlasu; po pfehrávce snímku (Il. etapa ) stanoví porota rozdelení cen. 
Vítezná díla budou vysílána československým r ozhlasem. 

IV. Výsledky souteže budou vyhlášeny k 9. kvetnu 1971. 

V. Ministerstvo kultury ČSR jmenuje odbornou porotu, která posoudí 
predložená soutežní díla a navrhne ministru jejich ocenení. 
Členové poroty se nezúčastní souteže svým dílem. 

VI. V souteži budou udeleny tyto ceny: 

I. cena 10 000 Kčs 
IL . cena 8 000 Kčs 

III. cena 6 000 Kčs 

Dále mohou být udeleny odmeny v celkové částce 10 000 Kčs. 

VII. Porota má právo nekterou z cen nenavrhnout, prípadne navrhnout 
jiné rozdelení cen. 

VIII. Partitury soutežních prací autori odevzdaj í, nebo zašlou poštou 
nejpozdeji do l . III. 1971 včetne (poštovní razítko ,do 24 hodin) 
Sekretariátu umelecké souteže, Praha l , Valdštejnská ul. 10 (Tel. 
513, linka 479). Budou jim vráceny do 3 mesícu po vyhlášení 
výsledku souteže, pokud nebude s autorem odohodnuto jinak. 
Autorská práva zustávají zachována. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Zväzu slovenských skladaterov 

Číslo 8-9n970, ročník XIV. Cena Kč• 6,-

,.. -

SIDVENSKA BA 
CASOPIS 

ZVAZ 
SIDVENSKYCH 
SKlADA TE ID 

lO 1970 



SLOVENSKA 
HUDBA 
číslo 10/70 

vedie 

OSKAR ELSCHEK 

s redakčnou radou 

Ročník XIV. 

R. BERGER, L. BURLAS, O. FERENCZY. 
J . HATRIK, I. HRUŠOVSKÍ, M. JURIK, 
J. KRESÁNEK, L. LENG, E. PENSDOR
FOVÄ, M. POTEMROVA, l. PARIK, P. 
POLÁK, R. VANEK, A. GABAUER 

redaktori 

NAĎA HRČKOVÄ 
šTEFAN KLIMO ml. 
IGOR VAJDA 

návrh obálky a grafická úprava 

IVAN HOJNÍ 

tajomníčka redakcie 

VIERA ZATHURECKA 

v čí s le 

ANDREJ OČENÁŠ šesťdesiatročný 
n. PEČMAN píše o n eapolskej O_!:'ere . 
R. SCHOLLUM s a zaoberá otazkam1 
vyučovania spevu 
F. HRABAL nadväzuje na besedu o hu-
dobnej vede . . 
JAROSLAV LAIFER m memona_m 
J. HATRIK s a zamýšľa nad Varsavskou 
jeseňou 

v budú co m č í s le 

N. Foldváriová sa rozpráva s R. BE R
GEROM 
J. POSPIŠIL uvažuje o výučbe sklada-
teľa 
F. KLINDA píše o Massiaenove j or -
ganovej tvorbe 
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Andrej Očenáš šesťdesiatročný 

8. januára 1971 sa dožíva svojich šesťdesiatin Andrej Očenáš, 
skladateľ, ktorý medzi slovenskou kompozičnou obcou má sot va 
sebe rovného vo vernosti svojmu rodnému kraju. Selce pri Ban
skej Bystrici, z ktorých pochádza, vytvárali - s niekoľkými oko
litými obcami - v rokoch Očenášovej mladosti ojedinelý folklór
ny mikrosvet valašskej kultúry ; nimi je poznačené Očenášovo 
hudobné myslenie podnes. 

Málokto tiež môže Očenášovi konkurovať v množstve zhudob
nených básnických diel slovenských spisovateľov ; z nich u neho 
na prvom mieste stojí najväčší - Hviezdoslav. To zároveň svedči 
o primárne programovom zameraní Očenášovej tvorby - i v die
lach bez vokálnej zložky dokumentujú nadpisy jednotlivých 
skladieb alebo aspoň ich niektorých častí autorovu náklonnost 
k mimohudobnej inšpirácii. Ba dokonca a j tam, kde týchto nad
pisov niet, prezrádza neraz skrytú programovosť celkový cha
rakter hudobného procesu. 

Desiatky a desiatky Očenášových skladieb nie je možné cha
rakterizovať jednoznačne (je pochopiteľné, že nie všetky majú 
rovnakú životnosť) . Nájdu sa medzi nimi diela epickej d lžky 
i aforistickej stručnosti, fresky neobyčajnej pestrosti i jedno
farebné drevoryty, partitúry pre veľký symfonický orchester 
i komorné skladby, niekedy pre vyslovene sólové obsadenie 
(zvlášť v poslednom desaťročí). 

Ich spoločným menovateľom je originálna melodická invencia 
- najpozoruhodnejšia tam, kde Očenáš siahol k sviežej s tudnici 
folklóru svojho rodného etnika (pre ktorý je charakter istická 
kvintakordálna tonalita a cífrovanie - improvizačné variovanie 
melodiky) , ako a j veľmi svojrázna rytmická pulzácia, kombinu
júca stabilný rytmický pôdorys s množstvom nepravidelností. 
Najlepšie sa tieto znaky uplatňujú v jednoduchej formovej archi
t ektúre, ktorä tvorí rámec väčšiny Očenášových tvorivých prí
nosov. 
Očenáš je ospevovateľom heroizmu - či už r ozprávkového 

bájeslovného, alebo skutočného ; práve tak je však poetom 
krehkých tónov, vyjadrujúcich subtilné záhyby duše. Nájdeme 
u neho i črty tragizmu až démoničnosti - vždy ich však vystrieda 
slnečný jas. I v tomto nezvrátiteľnom optimizme korení skladateľ 
v mentalite kraja, z k torého vyšiel. 

A t ak sa kr uh uzatvára. Nechceli sme enumerovať Očenášovu 
tvorbu a snažiť sa o jej podrobné hodnotenie (to už Slovenská 
hudba urobila nie raz a nielen pri výročných príležitostiach). 
Chceli sme len našej hudobnej verejnosti pripomenúť skladate
ľovo významné životné jubileum a vyzdvihnúť skutočnosť, že 
dnes je vari na vrchole svojich tvorivých síl. 
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RUDOLF PEČMAN 

Neapolská opera seria 
ako komplexný problém 

Opera je ú tvar, ktorý vyvoláva už od počiatku 17. storočia živú disku
siu. Smer florentskej cameraty naráža na názory kontrapunktikov, do
dnes sa uvažuje o štýle opery monteverdiovskej, r úškom tajomstva 
ostáva stále zahalená opera benátskeho typu, pochybuje sa o únosnosti 
neapolskej vážnej opery. Ak hovoríme o Gluckovi, zabúdame často na 
intelektuálny prínos Calsabighiho, pri povrchnom pohľade nám ostáva 
skryté úsilie Jommelliho, ktorý sa snažil o vnútornú r eformu neapolskej 
opery pred Gluckom. 

V príkladoch by som mohol ešte pokračovať. No aj z tých niekoľkých 
môžeme vidieť, že opera starších štýlových oblastí je dnes ešte stále 
útvarom rozporným, lebo je umením, zasahujúcim do mnohých sfér 
záujmov umeleckých a spoločenských. Starú operu - napokon aj operu 
19. a 20. storočia - nevysvetlíme, ak si ju budeme všímať výlučne alebo 
prevažne z hľadiska hudobného. To je omyl väčšiny muzikológov. V prí
pade neapolskej opery napr. až priveľmi podliehame odsudzujúcemu 
hľadisku Kretzschmarovmu,1 ktorý jednostranne poňal typ zvaný opera 
seria a nechápal ju komplexne ako útvar, v ktorom aj sama hudobná 
zložka nerástla len z prázdnej koloratúry, ale vyvíjala sa v dynamickom 
napätí štrukturálnych jednotlivín. Neapolská opera priniesla popri ne
gatívnych a vývojove retardačných črtách aj nejednu ozdravujúcu črtu : 
z hľadiska štrukturálneho pracovala s malým a naprosto priehľadným 
nástrojovým obsadením, čo pomáhalo zrozumiteľnosti spievaného slova . 
Jej libreto bolo, pravda, schematické. Napokon sa vlny odporu vzdúvali 
proti Metastasiovi. Zabúdalo sa však, že bol vlastne in theoria Glucko
vým predchodcom,2 pretože sa snažil o to, aby jeho verše boli zhudob
ňované vždy takým spôsobom, ktorý vystihuje ich básnickú podstatu 
a dramatické dianie na javisku.'3 Bližšie štúdium Metastasiových librie t 
ukazuje, že objasnenie neapolskej vážnej opery sa neobíde bez preni-

1 Hermann Kretzschmar, Die Venetianische Oper und die Werke Cavallis und Cestis, 
in: VfMw VIII, 1892, l n. Ten istý, Geschichte der Oper, Lipsko 1919. 

2 Romain Rolland, Metastasio ako predchodca Glucka, v knihe Hudebníkova cesta 
do minulosti, čes. preklad Praha 1947. 

3 Porovnaj Met astasiov list Hassovi, ktorý uvádza R. Rolland v cít. štúdii. 
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kavého štúdia libretovej problematiky.4 Metastasiovský schematizmus 
v mnohom vyvolali požiadavky doby, k torá už smerovala k pol'udšteniu 
hrdinov, no súčasne zjednodušila javiskové postavy na najvyššiu možnú 
mieru a pojala ich ako nositeľov ideí vyjadrovaných skoro rokokovým 
spôsobom. Práve libretová problematika pomáha pochopiť túto črtu nea
po!skej opery, ktorú môžeme nazvať črtou protibarokovou. 

Stúdium neapolskej opery5 by bolo, pravda, plané, keby sa opieralo 
len o literu, len o notový zápis a libreto. Pre dokonalé pochopenie toho, 
čo znamenala svojho času neapolská opera, treba nielen odvážne vydava
teľské podniky - pokia!' je mi známe, pripravuje prof. Donald J. Grout 
s kolektívom pracovníkov Cornell University vydanie výberu z opernej 
tvorby Alessandra Scarlattiho, lež predovšetkým jej štýlové oživenie 

4 Porovnaj Rudolf Pečman, Pietro Metastas ío ako libretista Myslivečkových opier, 
in: Theatralia et c inemathographica Il, Brno 1970 (v tlači, r ed. Artur Závodský) . 
Ten istý, De Gammerove libreto k poslednej opere Josefa Myslivečka, in: Sbornlk 
prací filosofické faku lty brnenské university, rad F (umenovedný), Brno 1965, č. 9. 
Ten istý Stará opera - zeme neznámá, aneb apotheósa P ietra Metastasia in: Opus 
musicum I, 1969, č. 4 a 5/ 6. 

5 Z českej literatúry u vádzame: Otakar Kamper, Hudební Praha v XVIII. veku, Praha 
1936. Zdenek Nemec, Neapolská opera, Praha 1940, Knihovna Unie českých hudební
ku, zv. 24. Rudolf Pečman, Výrazové prosti'edky neapolské vážné opery, Brno 1970. 

o Správa prof. dr . Dénesa Barthu na kolokviu o interpret ácii star ej hudby, Brno 1967. 
Porovnaj zbornlk Musica Antiqua Colloquium (red. Rudolf Pečman), Brno 1968, 195. 



na našich javiskách. Dnešná interpretácia starej neapolskej opery7 pri
náša najzložitejší komplex otázok. Jej riešenie patrí nielen do hudobnej 
oblasti, ale tiež do teatrológie, do opernej réžie, scénografie atď. Na 
interpretáciu opery sa pozeráme ako na živý proces a sme nútení kon
štatovať, že by sme sa vôbec neobišli bez aktualizácie starého operného 
diela. Ak však prekročíme mieru aktualizácie, ľahko sa môže stať, že 
porušíme vnútornú jednotu hudby a slova, jednotu hudobného výrazu 
a javiskovej akcie. ~ 

Staršiu oblasť opery (florentskú, rímsku, prípadne benátsku) nemo
žeme dostatočne overiť interpretačnou praxou; no neapolská opera tvorí 
už súčasť našej dramaturgie, hoci dosiaľ nie v takej miere, ako by si to 
zasluhovala. Zatiaľ čo v štádiu predneapolskom sa zväčša uspokojujeme 
ciste len s hľadiskom hudobnohistorickým, k neapolskej opere pristu
pujeme interpretačne už do určitej miery poučení. Napriek tomu však 
robíme stále veľa chýb pri jej scénickom oživení. Predpokladám, že bude 
potrebné opäť zaviesť interpretačne-improvizačný spôsob spevu. Napokon 
improvizačný ráz interpretácie by mal zasiahnuť nielen oblasť spevu, 
.ale aj nástrojov, čo je však veľmi obťažné.8 

Interpretačné otázky v neapolskej opere sú spojené aj s problémami 
literárnymi. Treba novo nazerať na otázku prekladu libriet. Prekladatelia 
by mali zachovávať základný, historicky verný habitus libret, ale do
mýšľať otázky motivácií javiskových akcií. V súlade s problémom tzv. 
dramatickej pravdivosti by sa mal tiež premyslieť súbor otázok vzťahu
júcich sa k dobove podmienenému poňatiu neapolskej opery, ktorej 
javiskoví predstavitelia neboli dramatickými postavami v neskoršom 
zmysle slova, ale vlastne akýmisi nositeľmi zabstraktnených ideí a 
spoločenských postojov. V tomto bode máme taktiež dosiaľ nejasno. 
Násilne totiž aktualizujeme tieto postavy a požadujeme od nich to, čo 
je vlastne ahistorické: žiadame "dramatickú pravdivosť" tam, kde ide 
o apoteózu panovníka alebo o výraz moralistickej tendencie. Zdá sa, že 
by tu bolo oveľa prospešnejšie, keby sme sa držali historického tvaru 
neapolskej opery, ktorá by potom v novodobom kontexte vyznievala 
zámerne "nepravdivo" - a tým vlastne oveľa pravdivejšie vzhľadom na 
jej pôvodné spoločenské poslanie. Dali by sme starej opere, čo jej patrí 
- súčasný dnešný poslucháč by v nej nevidel "výsek života", ale este
ticky životný tvar, ktorý dnešku prináša zvesť o pojatí opery v 18. sto
ročí. 
Vráťme sa ešte na chvíľu k úpravám a prekladom libriet.9 V trojdielnej 

árii neapolského typu (A B A') prichádza k určitým nezrovnalostiam 
logickej povahy v záverečnej časti A'. Táto časť spravidla úplne alebo 
skrátene opakuje to, čo sa už povedalo v časti A. No nemožno si -ne
všimnúť, že v druhej časti B sa už riešia problémy nadhodené v časti A. 

7 Walther Siegmund- Schultze: Probleme der Interpretation Händelscher Opern, tam
tiež 164-170. Rudolf Pečman, Die Oper · der Neapolitanischen Schule ats Insze
nierungsproblem, tamtiež, 171-175. 

8 W. Siegmund- Schultze; tamtiež, 167. 
~ Porovnaj dosiaľ nevytlačený prejav Konrada Sasseho na konferencii o interpretácii 

Händlovho operného diela, Halle/Saale, jún 1966. Gerhard Schwalbe, Wiedergewin
nug von Opern und Intermezzi des 18. Jahrhunderts durch Bearbeitung der Libretti, 
v zbornlku Musica Antiqua Colloquium, Brno 1968, 176-182. 

292 

t 
' 

Tým je teda text časti A' vlastne nelogický a zbytočný, ak posudzujeme 
jeho funkciu z hľadiska dejovej logiky.10 V súlade s dnešnými prekla
dateľskými praktikami by som teda odporúčal dôsledné textové pre
komponovanie záverečnej časti, v žiadnom prípade by som sa neprikláňal 
k tomu, aby sa celá tretia časť A' vypustila, ako sa napr. stáva pri 
inscenácii neapolských opier v našich divadlách (Mysliveček, Il gran 
ľamerlano, Brno 8. 10. 1967).11 

Otázok súvisiacich s operou neapolského typu je oveľa viac. Spadajú 
prevažne do oblasti interpretačnej. Mám tým napr. na mysli dokonalé 
zvládnutie štýlových koloratúr, ukáznenú voľnosť v predvedení recita
tívu, nástrojové obsadenie v recitatíve secco (zabúda sa tu často na ba
sový zosiľovací hlas - obdobu violy da gamba), celkové obsadenie a 
rozmiestnenie orchestra v orchestrišti (za najvhodnejšie považujem 
rozsadenie drážďanské podľa vyobrazenia v Rousseauovom Dictionnaire 
de la musique, Paríž 1768),12 ďalej špecifické otázky scénografické, režij
né atď. 

Dnes zrejme už nebudeme môcť presne určiť, ako presne vyzerala 
opera neapolského typu, ako pôsobila na vtedajšie obecenstvo, akými 
javiskovými prostriedkami uchvacovala. Ikonografický materiál, ktorý sa 
zachoval,ll nás síce názorne poúča, no chýba nám názor na funkčnú 
pôsobnosť výrazových prostriedkov neapolskej opery. Cesta za oživením 
neapolskej opery bude teda nevyhnutne musieť počítať so zastavením 
v jednotlivých umenovedných disciplínach, ktoré by mali problém nea
polskej opery riešiť naozaj komplexne. Súčinnosťou teoretických disciplín 
a praktických interpretačných zreteľov ·dôjdeme azda k tomu, že nea
polskú operu právom včleníme do našej opernej prevádzky, ako si to 
napokon už dávno zaslúži predovšetkým pre svoje hudobné hodnoty, 
odzrkadľujúce sa najmä v melodike a v dramatických recitatívoch accom·
pagnato, ktoré sú spoločne s recitatívmi secco vlastne prvými nositeľmi 
deja.H 

Uzatváram stručnou požiadavkou, aby naše operné divadlá venovali 
viac pozornosti neapolskej opere, aby sústavne odkrývali jej krásu. 
Je nad iné jasné, že o pravých hodnotách starej opery môže presvedčiť 
iba živý interpretačný čin. Všetky predchádzajúce prípravné práce, ro
bené s hocako prísnou akríbiou, nemôžu vyvolať presvedčivú predstavu 
o starej neapolskej opere seria. Len operné javisko a dôkladne pripravená 
inscenácia stoja na začiatku nášho novodobého poznania neapolskej 
opery. K zložitému odkrytiu tajomstva neapolskej opery treba spoluprácu 
mnohých umeleckých a umeleckoteoretických odvetví. Len toto naozaj 
komplexné úsilie môže pomôcť získať nový, neskreslený pohľad na nea
polskú vážnu operu. 

10 Vypustenie (škrtanie) dielu A' narúša typickú štruktúru neapolskej opernej árie. 
11 Václav Nosek, Tamerlan, opéra de Mysliveček (Remarques sur la réalisation scé

nique). Musica Antiqua Colloquium, Brno 1968, 183-187. Rudolf Pečman, Tamerlan. 
in: Hudebnl rozhledy, 1968, č. 5, 124-125. 

12 Opäť v tlači - Hermann Aber t, W. A. Mozart, diel I, Lipsko 1919, 229. 
13 Hellmuth Christian Wolff, Oper·. Szene und Darstellung von 1600-1900. Séria Mu

sikgeschichte in Bildern, zv. IV/l, Lipsko 1968, 88- 117. 
14 Miloš Wasserbauer, An Approach to the Production o! Baroque Opera, zbornlk 

Musica Antiqua Colloquium, Brno 1968, 155-158. 
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ROBERT SCHOLLUM 

Myšlienky 
o ucelenosti - . vyucovan1a spevu 
(Dokončenie) 

IV. 

Príklady 

l. A ll m e i n G e d a n k e n (L o c h a m e r L i e d e r b u c h). Me
lódia sa v podstate pohybuje okolo základného tónu, pričom dvakrát 
dosiahne vrchnú sextu a rovnako často klesne na spodnú kvartu: nápev 
je teda silne koncentrický. Text jednej strofy sa pohybuje okolo "myš
lienky na teba", k čomu sa druží akési úsilie zamerať všetky myšlienky 
na jeden bod: teda ani tu niet vzrušenia, ale sústredený pokoj. Z toho 
vyplýva dosť hlboké telesné umiestnenie, ktoré doznieva v súhlase 
s 2. Rutzovým typom13 bez toho, že by v zásade opustilo telesne hlboko 
položené centrum. Tak napr. 6. a 7. tón neslobodno telesne vytiahnuť 
do výšky, ale ponechať v polohe (opore) l. tónu. Z nej tiež treba bez 
najmenšieho tlačenia hudobne zostupovať v 2. diele piesne. 

~~l! !~ 
11. lf:t. 

~ l~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~l i 1.~ ~ ~l J 
All mein Gt' - dan- ken, dit ich hab, die sind bei dir. 

Du aus· er- wáhl- ter ein- gtr Trost,bleib stár bti mir! 

&& J J. J IJ J J J lj l jJ u j r 
Du, du, du soli st (ll! .mích ge - den - /cen. Holt ich al - ,.,. 

~p r r r r lj J J J IJL J l J ll 
Wunsch Ge- w.:ct, von dir wolll ich nichf wen - *M. 

l~ Pozri Robert Schollum: ,.Die Typenlehre von Ottmar Rutz als Interpretationshilfe", 
Musik-Erziehung, 18. Jg .. September 1964. 
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2:. D e r M a i e n i s t k o m m e n (š v a j č i a r s k a ľ u d o v á p i e
s e.n):..Skromná, vrkajúca melódia zodpovedá Rutzovmu 3. t ypu a vyža·
dUJe zrvý prednes, ktorý neznáša nijaké hlboké umiestenie. Základnou 
emóciou te:l{tU l. strofy je zdôraznené jasanie, zamerané navonok ; naj
skôr ju ~o~no vystihnúť jasnou, intenzívnou výzvou "t ancuj!!" Správnosť 
tohto poJatia sa ukáže pri ďalších st rofách, ktoré túto pieseň jednoznač
ne určujú ako pieseň vyzývajúcu do tanca. Vyžaduje t eda isté vysoké 
umiestenie a napätý prednesový štýl. 

Der folei- en ist kommen und das ist ja wahr! 

~ ~ j Q u u 11 Jí 1 B , 1 w 
atd: 

ll 
Nun tan.z. - nun tanz. 

_3. Au,f,_auf zum fro~l_ichen Jagen ( ľ udová pieseň). 
Tato velmi .:"eba~edo~á melo?ra zodpov_e~á Rutzovmu prvému typu, a 
preto neznása nahleme, s akym sa obycaJne spieva. Text prvej strofy 
má ,c;va mor;tenty, ktoré treba navzájom kombinovať: zvolanie ("Auf, 
auf! )~ ktore. rovn~ko ako .nápev musí vychádzať z hlbšie položeného 
t~lesr:eho umrestema, ako aJ veselé sebavedomie, k toré prekypuje nahor. 
Pr:sen t_eda ~esmie~e v tel: ~~iestiť_prihlboko, nesmieme však ani napr . 
pri 5._ tone .Jodlovama vystupiť do vysky, ale musíme t u i na iných po
dobnych miestach rozhodne zotrvať na počiatočnom základe. 

~· . • atd: ~ A·! J IJ- J J p piJ J 1: ~ll j~,~JgiJ~J~~~~ r 
atd: 

l F J ll 
Au f, aut z um /roh · ti·chen Ja • gen. Tri· di - he . j o di he JO· 

4. Fra~~ S~hubert_: ~uleika, op. 14. Melódia vyplynula cel
kom z emocre WillemeroveJ hasne, ktorá - ak sa ju pokúsime vystihnúť 

alef. 
~ ll 

Was bi· deu- t1l di~ 81 • "''- gung? Bríngt~r05l mir /ro· he Kun - de? __ 

&-• r •Ir ,p 1qr PP ~~q r r •1*r r r1r P! ~ 1#r- 1r :;11 
Dort, dorl, wo ho · h1Mau1rn gt ú · hen, dor t lind' ich bold df/1 l t l· fll ·lilb • tt n. 
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jedným charakteristickým slovom - má za východisko cit?vý _obsah 
slova "pohyb". Schubert predstavuje Rutzov l. typ, a_ p~eto Je _zas~d~e 
zakotvený hlboko, avšak vo svojom nápeve charakt:_nst1cky .zr;tazornuJ~ 
,pohyb" ustavičným úsilím dostať sa hore, teda prec od svoJeJ telesneJ 
bfbky. Preto túto pieseň nesmieme umiestiť prihlboko: hlbší oporný bod 
však neslobodno opustiť na nijakom mieste ("Kunde", "treibt", "Flie
hen", "Freunden", "Liebeshauch"!), jednako zakotvenie v ňom smie byt 
silné len natoľko, aby sa ustavičný rozmach nahor mohol uskutočn~ť bez 
námahy a ľahko. Inak by sa napr. nedalo technicky bezchybne zvladnuť 
také miesto, ako "Dort, dort, wo hohe Mauern gltihen, dort find ich bald 
den Vielgeliebten". 

5. J o h a n n e s B r a h m s : D e r T o d, d a s i s t d i e k ii h l e 
Na c h t, op. 96, č. 1. Toto je charakteristický príklad na striedanie 
polôh telesného umiestenia, ktoré zodpovedá st_riedaniu text<:_v~~h, a te~a 
aj hudobných emócií. l. diel možno a~da zhrnu~ v slo_~~ "n:u~ (ustaty) 
a podľa toho leží hlboko. 2. diel sa vsak obrac1a k tuz1aceJ laske, preto 
ho treba umiestiť oveľa vyššie; inak by ani vrcholný bod nebol po hla
sovo-technickej stránke bezchybný, t. j. intenzívny, a predsa ~~o z~lád
nuteľný. Toto vyššie umiestenie zostáva teraz až do konca. Dals1 pnklad 
z Brahmsa na premiestenie je "A u f dem K ir ch? o _f e", o p._ l O 5, 
L 4: iba vtedy nie je začiatok nijakým hlasovo-techmckym problemom, 
ak spevák priamo nadvia~e na _vzrušen~ výraz klavírneho úvod~ a vy
jadrí akési vysoko vystupnovane zdeseme na~ slov?m ... Gewesen! . Pret~ 
nesmie miesto "vergessenem Grab gewesen um1est1ť hlbok~ a po~at 
ťažkopádne, ale musí sa priblížiť k bezzvučnosti. Veď bude este musteť 
zvládnuť vzostup (výkrik!) pri "zu lesen"! Durový diel naproti tomu 
mení polohu smerom k hfbke v súhlase so zmyslom slova "Genesen!", 
ktoré je oveľa pokojnejšie, a pretože vyžaruje bezpečnosť, je v ~ele 
umiestené hlboko. z toho vyplýva aj zásadne hlbšia poloha spevneho 
hlasu v 2. diele. 

atd: 

" ll 
Dtr Tod, da$ i1t dit kÚh·tt Nacht. dn Lt · ~~~ ist dff" schwú ·It T09. 

atd! ..--.._ ~ atd! 

~ p l fT 'l J j ffr JJ l J 'e· 111§11 J~~ I~F ~r~1o~-~P~It=~a~F~'§BB 
dtr Ta9- hot mich muď 9t · macht. >ie singl von tou · ter Lit · bt . 

ot ef. 

ll 

at äp ~ --r #j Ir II##HM r lf 
s 

J l J 
Ko um lU Lt .sen. ce . nt sen. 
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6. Hu g o W o lf : De r M on d ha t e i ne s c h w e re K l ag' 
e rh obe n (z Ta l i an s ke ho spevní k a, č. V I I). Predchádzajúce 
piesne, ako "Auch kleine Dinge kännen uns entzi.icken" (táto má vychá
dzať z ·emócie "entzticken" a nie, ako možno často počuť, z "klein"!), 
alebo "Gesegnet sei", treba umiestiť ako chválospevy - hoci sú aj roz
ličného druhu - dosť vysoko a prednášať ich "povzneseným spôsobom". 
č. VII má naproti tomu akýsi bolestne-patetický tón, ktorý sa uplatní 
len vtedy, ak sa pieseň založí takrečeno strojene, premrštene, teda inak 
ako normálne. Treba ju teda umiestiť hlbšie ako iné podobné piesne 
"Spevníka" - Wolfova r ozsahová dispozícia to ukazuje na prvý pohľad . 
Takto vyplynie tón piesne sám od seba. Jedine na mieste "die beiden 
Augen dorť~ by mohla preniknúť normálna dispozícia: toto by potom 
azda značilo, že spevák sa na tomto mieste privráva svojej najmilšej 
celkom úprimne, zatiaľ čo slovami "die mich verblendet" ihneď zase 
pokračuje v predchádzajúcom bolestne premrštenom tóne. Na tejto 
piesni teda vidno, že telesné umiestenie sa dá porušiť aj vedome, ak sa 
tým má vyjadriť zvláštna situácia. Porovn?-jme s ňou "poctivý" druh 
piesne č. VIII a jej celkom odlišný hlasový rozsah, ako aj jej celkom 
odlišnú polohu! č. XIII budeme preto azda musieť založiť mimoriadne 
vysoko, primerane k základnému významu slova "Verachtung!" (po
hŕdanie). -Nesprávne musí napríklad umiestiť aj Amneris svoj začiatok 
scény a dueta č. 9 z Verdiho "Aidy", aby poslucháči aj po akustickej 
stránke ihneď zbadali, že Amneris to myslí s Aidou neúprimne. Iba pri 
slovách "Un detto ancora" sa blíži Amneris, ktorá sa už nedokáže ovlá
dať, k svojmu správnemu umiesteniu, aby približne pri "Radames vive" 
konečne celkom odložila aj svoju akustickú masku. Toľko ako pouká
zanie na použitie vedome nesprávneho umiestenia, ktoré je namieste 
predovšetkým v opere ako podčiarknutie hereckého prejavu. 

7. A lb an Berg : Im Zimmer (z o zb ie rk y S ie ben fr U
he L ie der). Je to vzorný príklad pre ucelenú prácu! Spočiatku sa zd3, 
že požadované tempo "S ľahkým pohybom" nie je v súlade s textom 
"Der liebe Abend blickt so still herein". Ale Berg už neopisuje; ako 
expresionista vyjadruje pocit, ktorý v ňom vyvoláva pokojná nálada 
večera - mohli by sme ho azda opísať slovami "v úsmevnom rozpolo
žení". Jemu potom skutočne zodpovedá údaj "S ľahkým pohybom". Vidno 
teda, že k ucelenému založeniu patria aj štylistické úvahy! Tak možno 
vysvetliť napr. oktávový skok pri "Wenn mein Auge": tento skok ne
znázorňuje pohľad do očí blízkej osoby, ale tlmočí pocit šťastia, pocit 
bezpečia vo chvíli, keď hľadíme do očí niekoho milého; a tak to treba 
aj predniesť. Nad tým uvedený pokyn "Zeit lassen!" (nenáhliť) vyplýva 
vlastne pre správne cítiaceho interpreta sám od seba! Umiestenie však 
nesmie byť prihlboké, ale trocha nadnesené. Doznievanie má, ako 
u Brahmsa, zodpovedať Rutzovmu 2. typu. 

b Leicht btwe9t otcf. 

& H J) ~ J) l F' l p ' 1 ~ ~ ~ l ~ p j Jí J. J l .J ll 
HerbstlOII ·nen - lchein. - Der lie· bt A . bendbliclrt so still her · ein. 

~i· p l r ~ p ~l r- ab p p l r p j l fr p p ~l ~· ~ fJ? • o~ď.ll 
f.leinKopfauf dti·nenKnién, so in 'cnirgut.'l'tMmeinAu • 9' so in Dti·nemruht,_ 

297 



8. Robert Schollum: Die Htihnchen (Kinderreime), 
o p. 6 4, č. 3. Táto pieseň nadväzuje svojím založením na "locus topicus", 
bežný v teórii oratória od Schtitza až po Bacha: v tomto prípade je to 
atmosféra netrpezlivého malého kŕdlika v kuríne. Prvé 4 takty treba 
umiestiť dosť vysoko, že by to takrečeno zodpovedalo tenkým hláskom 
kuriatok. Pri slovách "Das Huhn . . . " sa umiestenie mení, je položené 
nižšie v súhlase s bezpečím, aké pociťujeme pod ochranou dospelej by
tosti. Vysoké položenie hlasu pri "und deckt sie zu" vyjadruje blaženosť 
bezpečia: toto miesto musí teda byť v tele umiestené tak, ako to práve 
cítime pri slove "selig" (blažený) alebo "geborgen" (ukrytý). Hlhšie 
umiestenie ostáva až do konca: aj posledné "piô" ostávajú v súhlase 
s bezpečím kuriatok hlboké a pokojné, v nijakom prípade nesmú byť 
také ostré a nervózne ako na začiatku. Doznievanie zodpovedá Rutzovmu 
2. typu. 

!l 
Al- le kleinen Hiihn~hen sa -gen imrMr,wenn sie Hun -ger ha- ben 

l ' n J 1 ' 
r ~r-qttf! 01 ll 

Oas Huhn - sucht Ma is unct Kor - ner, f/ittff'l sit und ded:! sie zu. 

9. A n t o n í n D v o f á k : O b l a k a m r á k o t a j e s t v u k o l 
Neh o (Biblické pi sne, č. 1). Vzorný príklad v sebe zakotvenej, 
vnútornej, teda pravej patetiky, ktorá sa musí zakladať na "hrudnom 
tóne presvedčenia", teda veľmi hlboko. V piesni sa preto ani nevyskytujú 
nijaké extrémne vysoké tóny. Už prvý tón t eda musi v sebe skrývať 
celú hí bk u, lebo v inom prípade by hlboké tóny (napr. 4., 5., 6. tón) 
neboli z hlasovo-technického hľadiska dosť plné a speváka by to viedlo 
k "tlačeniu" . Ako slabika na rozospievanie by azda mohlo slúžiť české 
slovo "dost" s výrazom najväčšej plnosti. Skladba predstavuje Rutzov 
l. typ, vyžaduje širokú výšku, naproti tomu skôr štíhlu híbku, v nijakom 
prípade umele rozšírený! V Dvofákových vokálnych dielach treba pri 
vysokých tónoch vôbec vždy vychádzať z plného, širokého základu; ostré 
výšky protirečia skladateľovmu vokálnemu cíteniu. 

atd~ 

ll *' p & p ~ ~ l J. ) J l]l J. l l J J 
~' ' • k N• h Ob· lak a mra - ko- ta }est vu - ol e - o 

10. Le o š Jan á č ek: Le ze krt ek podle me ze (R í k ad l a). 
Už z týchto niekoľkých taktov možno vycítiť celú extatičnosť skladateľa, 
ktorého treba zaradiť k Rutzovmu 3. typu, Janáček vždy "vŕta" . V sú
hlase s tým musí spevák vedome použiť intenzívnu oporu, ktorá mu 
umožní vysoké tóny s celou intenzitou takrečeno vrhať do priestoru. 
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Tieto vysoké tóny treba jednako formovať štíhlo, no s veľkým dôrazom. 
Janáčkovo zaobchodenie s hlasom pripomína v tomto ohľade J. S. Bacha! 

atd! 

ll 
Le - ze kr te k pod - le me - ze 

ll. Cl a u de De bu s s y: Fan to che s (Fe te s galante s I). 
Debussy patrí k Rutzovmu l. typu (podobne ako Dvofák, Schubert, 
Händel, Verdi atď.). Na druhej strane vždy vyžaduje ľahkú výšku. 
Interpret musí teda výšku tvoriť "s pocitom možnosti prekročenia", 
aby nebola ťažká, ale ľahká, samozrejmá, akoby suverénne vyhodená. 
Len t akto možno zvládnuť nižšie uvedené miesto. Hlbka nesmie byť 
nikdy tlačená: čím ide Debussy (alebo Bizet v "Carmen"!) hlbšie, tým 
väčšmi sa chce priblížiť k parlandu! Vhodná slabika na rozospievanie 
môže azda byť zvuk francúzskeho slova "rien", pričom "en" zo slova 
"rien" treba tvoriť s pocitom možnosti prekročenia, kým "ri" treba 
založiť hlboko a túto polohu zachovať . 

r J ...., 

& J p a atd! 

l p r ll J 
Sou s la- char-mi le 

Týmito niekoľkými prikladmi som chcel ukázať, že emocionálne zalo
ženie skladby (v súvise s tým si treba povšimnúť aj dôležité štylistické 
momenty) je rozhodujúce pre jej technické zvládnutie. Nakoniec si ešte 
povšimnime jedno technicky problematické miesto u Roberta Sebu
manna. Ide o 7.-9. takt v spevnom parte piesne Marienwlirmchen, op. 
79, č. 14. Nichts zu Leide značí v tomto prípade: myslím to s tebou 
dobre! Slovo "nichts" (nič) teda treba pozbaviť jeho obvyklého ostrého, 
odmietavého zmyslu a v novej súvislosti ho obrátiť na protiklad. K to
muto miestu (ako aj k celej strofe) treba preto pristupovať s emóciou 
dobroprajnosti, čo si vyžaduje hlboké umiestenie. To isté, samozrejme, 
plati aj pre frázu "will nur deine bunten Flligel sehen", ktorú treba 
spievať s pocitom veľkého šťastia ("bunte Fltigel meine Freunde!") , po
kojne, skoro - v súhlase s crescendom až po forte - prekypujúc bla
ženosťou (Schumann je Rutzov 2. typ). Z tohto celkového pokoja l. stro-
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fy vyplýva aj tempo "Nicht schnell" (nie rýchlo): táto pieseň s~ oby
čajne prednáša prirýchlo, lebo sa neberie ohľad na celkovú emóciU. 

Zo súhrnu toho, čo sme uviedli, vyplýva ešte raz požiadavka, že nie je 
možné začať spievať nejaké dielo, kým sa neurčí jeho základný emocio
nálny obrys a kým sa aj hlasovo-technické problémy nechápu a nezvládnu 
z tohto hľadiska.a 

• 

t4 K tomu Wichmann, ako prv: ,.Bolo by treba ešte dodať, že pred spevom treba 
prepracovať aj rozumové procesy, ktoré slúžia pochopeniu umeleckého diela." Keby 
sme chceli toto správne tvrdenie bližšie objasniť, rozsah tohto príspevku by sa 
taktiež nesmierne rozrástol. Všetko plynie. Preto sa uvedené výsledky môžu stat 
iba podkladom pre diskusiu s cieľom ďalšieho budovania. O tom sa, pravda, zmieňuje 
aj Franziska Martienssen-Lohmann v ,.Der wissende Sänger": ,.Lebo v nijakom 
odbore niet toľko ustavične sa vtierajúcich otázok, na ktoré chýba fundovaná od
poveď. V nijakej vážnej umeleckej oblasti nepanuje taký zmätok protirečení." -
Okolo otázky ucelenosti sa pohybuje aj ,.Sprache und Musik", Vorträge und Berichte 
aus der zweiten Tagung ,.Musik in Volksschule und Lehrerbildung", Mäseler Verlag 
1966 (V tom napr . na str. 13: .. v'o vznikajúcom človekovi sa reč vybuduje akobj• 
sama od seba. Dieťa sa hr a v o naučí reč; tým sa však naučí viac o niečo iného 
ako inštrumentár dorozumievania; naučí sa súčasne a v jednom cítiť a myslieť" 
atď. ) - Aj práca Heinricha Papeho ,.Der ganzheitliche Weg im musikalischen 
Anfangsunterricht" poskytuje veľa podnetov k načatej téme (Mäseler Verlag 1959). 
Citujeme z nej od s tr. 17: ..... zo všetkých strán hrozi sploštenie. ~ož~o o ňo!~: 
hovoriť vo chvíli, keď sa hlasová výchova, rytmické alebo sluchové cv1čema stávaJU 
izolovanými formami činnosti a pracovnými účelmi so špeciálnymi cieľmi, ktoré 
ani nie sú podmienené piesňou, ani k nej nevedú. No ak je každá zložka osamotená, 
tu cvičenie a tam pieseň, a jedna nenájde cestu k druhej, stráca tak hodina spevu, 
ako aj výchova pôdu pod nohami aj zmysel." To plat! nielen pre š kolu, a le _pr~ ve 
tak pre vyučovanie spevu na hudobných učilištiach. Ci azda neucelenosť v 1styc~ 
okolnostiach súvisí s nedostatočným vzdelaním učiteľov v tomto smere? V praxi 
napr. starnúci operný spevák, ktor ý obvykle prevezme spevácku triedu, nikdy neprí
de do styku s uvedenou otázkou. Je to však voči žiakom zodpovedné? 

Preložila Ljuba Makovlcká 
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FRANTišEK HRABAL 

Bolesti vedy 
a vedeckej výchovy 

Skôr k letmej formulácii, a len niektorých, možno dokonca veľmi ba
nálnych motívov, núti už príliš krátka lehota poskytnutá pre tento prí
spevok. 

Nielen preto však rezignuje na kritickú analýzu konkrétneho praco
viska či aspoň jeho popis, ku ktorému ma redakcia Slovenskej hudby 
láskave vyzvala a ktorý mal pomôcť konfrontovať slovenské pomery 
v hudobnovedeckej výchove s pomermi českými. V kolegiálnom pracov
nom prostredí by však predsa len predpokladal internú konzultáciu, 
ktorá by príspevku na takúto tému dala isté kolektívne placet, a d'alej 
sa preň ani necítim byť dosť kompetentným. Núka sa však aj otázka, 
či je pre také účtovanie dnes vôbec priaznivá situácia. Lebo otvorená 
kritika, dbajúca prísne na vec samu, na jej vnútorný poriadok a záujmy, 
vyžaduje rovnako otvorenú záruku, že ak sa eventuálne . použije, tak 
v prospech veci a že nenahrá jej ohrozeniu nejakými administrujúcimi 
zásahmi, ktoré by jej ešte viac poškodili - ako ju v minulosti poško
dzovali až natoľko, že predovšetkým preto sa dnes vôbec tak naliehavo 
o b j e k t í v n e kladie otázka výchovy k vede. 

To, že o výučbu odbore, o ktorý nám tu ide, uvažujú práve tak citli
vejší učitelia, ako aj žiaci, z iného uhlu povedané, hudobnovedeckí pra
covníci, aj tí, čo s t oja na začiatku svojej vlastnej vedeckej či aplikovanej 
praxe, či na konci s jej prípravou, je pravda isté, rovnako ako n e p o
st a č ujú ci stupeň hudobnovedeckej výchovy. Nemali by sa však pri·· 
tom strácať zo zreteľa súvislosti, v ktorých k takej situácii, či už došlo, 
alebo z ktorých sa odráža. Začínajúc už t ým, že výučba vedeckého odboru 
nie je len jeho súčasťou, ale v istom zmysle je, alebo by aspoň mala byť 
- jeho na d st a v bo u. Lebo jej úroveň je súčasne vždy aj jeho kr i
t i k o u, metodickou reflexiou. vedeckej situácie, ktorej ťažkosti sú úmer
né_ preme nám, ktorými vedecká práca, vedecké myslenie, predmet a spo
locenská potreba prechádzajú. To je, myslím, aspoň tiež problém súčas
nej hudobnej vedy a jej výučby u nás. Problém, ktorý je, pravda, ne
odmysliteľný od celého ich povojnového vývoja - od ich nie celkom 
uspokojivo prekonávanej vzájomnej izolácie, no tiež izolácie od ob j ek-
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t í v ne ho hudobnovedeckého vývoja; od pokusov zjednať hudobnej 
vede ako v e d e opäť jasno v jej jednotlivých kľúčových disciplínach aj 
v odbore ako celku, a spolu s tým ju, pravda, tiež znovu postaviť na 
spoľahlivejšie základy v celkovom rámci vied. 

Nemôžeme si pritom zastie~ať, pokiaľ ide o hudobnú vedu v čechách 
v uplynulých 25 rokoch, že - nazdávam sa aspoň - pomerne rozsiahle
mu údobiu aj inštitucionálnemu rozvoju sotva zodpovedá pohyb vedec
kého myslenia u nás a úroveň hudobnovedeckej práce, v poslednom rade 
potom s tým súvisiace aj výsledky a význam, ktorý zaujíma v spoloč
nosti. Zo správne postulovanej ž i v ej vedy, živej však podstatou svojej 
s l o b o d n e j m y š l i e n k o v e j p r á c e, z a u j a t e j p r e v e d u, 
degenerovala hudobná veda spolu s ďalšími humanitnými vedami na 
vedu živú skôr navonok, pravda, bohatú a tiež pomerne bohato pes
tovanú, vnútri však značne sterilizovanú, takže dnes ešte ani nemožno 
celkom dovidieť cez navrstvenú fasádu, extrémne miešajúcu - no nie 
nepochopiteľne - pod jednou strechou historický pozitivizmus aj vedu 
posluhujúcu ideológii a ako jej predíženú ruku potom zle dirigujúcu, 
alebo aspoň usilujúcu dirigovať ostatnú životnú tvorbu aj vedu či zá
merne alebo nevedome pestovanú na periférnych otázkach, kam konkrét
ny diktát nemohol dosiahnuť bezprostredne, no sprostredkovane rovnako 
ovplyvňoval prístupy, otázky, šírku zorného poľa. To všetko už dnes 
zdanlivo patrí odznelej minulosti. No latentne žije v k on cep to ch. 
Za určitou hranicou sa vždy a nevyhnutne aj hudobná veda, rovnako aj 
všetky zložky kultúrnej tvorby, stretávajú s rôznymi realitami. Ak ich 
neprekračuje v záujme svojho pokoja, sama sa tým pripravuje o vnú
torný vývoj a degeneruje už preto, že taký pokoj, ktorý je v jadre po
kojom od s a mo t né ho, t. j. kr it i ck é h o a pr o j ek t u j ú ce ho 
my s len i a, nijakým spôsobom nemožno dostať ku skutočne produktív
nej, svojou p od s ta t o u vedeckej tvorbe. 

S tým, pravda, súvisia aj koncepty výchovy, na ktorých ležala 
v uplynulom štvrťstoročí. Premeny nášho vysokého školstva nevtlačili 
jeho stupňu len n i v e l i z á c i u, pod ktorej tlakom dodnes svojou vý
učbou supluje aj nižšie všeobecné a odborné vzdelanie, ale aj neplodnú 
u n i f o r m i t u, ktorá pri všetkých úpravách potláča vedeckú výchovu, 
postavenú v škole v skutočnom, nielen vecn o m zmysle, na kontinuite 
spracúvaných vecných i teoretických problémov, na vedeckých o s ob
n o st i ach, ktorých učiteľské pôsobenie nie je v humanitných odboroch 
zďaleka tak relevantné, ako by na to pojem vedy ako vedy mohol odka
zovať. Len pozvoľne, ako vyplýva z poriadku veci, no skôr v opozícii 
voči súčasnému vysokoškolskému systému a organizácii hudobnovedec
kej práce, sa spolu s tým, ako sa dnes formujú vedeckí pracovníci - uč!
telia, znova okolo nich vytvárajú prirodzené vedecké skupiny a mys
lienkové strediská. Tie spolu so základnou o r i e n t á c i o u p o d ľ a 
o d b o r u, ktorú má vysokoškolská výučba vedy za povinnosť, zároveň 
umožňujú skutočne š p e c i á l n u, do híbky idúcu výučbu, ktorá sa 
usiluje na vyššej úrovni spojiť a prepojiť všeobecnú orientáciu a špe
cializáciu vzájomnou súčinnosťou špecializovaných pracovníkov, podieľa
júcich sa na vedeckej výchove. Musíme si však pritom uvedomiť, že sami · 
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dnešní učitelia, aspoň ak si pozrieme súčasnú hudobnú vedu u nás sú 
z veľkej ča~ti u~. ge.neráciou, ktorá prešla týmto naším vysokým škol
stvom ako Jeho ztact a dnes už ako vedci a učitelia sa obťažne a skoro 
v zrelom veku prepracúvajú k pokročilejšej úrovni vedeckého myslenia 
a vedeckej práce. No ani dnes už dozrievajúca vedecká generácia ich 
učiteľ_?,v ni: je na tom nij~ko ideálne, ak uvážime, že ich vedecký r ozvoj 
p~erustla uz druhá svetova vojna a z dogmatických rokov sa objektívne 
mkdy celkom nespamätala, nech už ich subjektívny postoj k nim bol 
~kýkoľvek. ~r_eto je tiež dnes ~kritika výučby odboru implicitne kritikou 
~~h vedeckeJ urovne, a predovsetkým strednej generácie, na ktorej spo
ctv<l: h~avná }archa súč~.:mej vedeckej výchovy a ktorá, pravda, pritom 
SVOJU u~oven sama odraza nerovnako kriticky. Veď tiež len v niekol'kých 
poslednych rokoch sa u nás metodologická reflexia a inventarizácia 
o _b j ek t í v ~ ej úrovne vecných a_ teoretických problémov opäť stáva 
~?~er~e a sustavne pestovanou zlozkou sine gua non vedeckého vývoja 
CI Jedmca, alebo odboru ako celku. Len v posledných rokoch sa znovu 
sústavne_j~ie a n~~.enej pracn~ skúšajú novšie modely a koncepty, ktoré 
poukazUJU na vysste moznosti a zdá sa, že povedú k doteraz nepovšim
nu~,tm a~e~o ~osial' len tušeným otázkam a k ich schodnejším a celist
veJSim nesemam. 

. Hlbší r~~bor by však pritom asi ukázal, že duševný pokoj zďaleka nie 
Je v mensu:e tam, kde by mal byť najmenej na mieste, že myšlienkový 
priemer v ceskej hudobnej .vede nie je príliš vysoký a samostatného 
myslenia tu stále nie je dosť. že novšie modely, pokial' sa vôbec osvo
jujú - lebo nie je dostatočne jasné o ich hlbších predpokladoch a pod
mienkach - častejšie sa skôr prenášajú než prepracúvajú, čo by práve 
predpokladalo ich kritickú reflexiu, a tým potom len umožňovalo ich 
ďalej rozvíjať, eventuálne prekračovať. že nad trpezlivým a pracným 
otváraním vnútorných sporov a nedourčených miest má možno dokonca 
prevahu bezfantazijná zotrvačná práca, ktorá samozrejme skôr než vlast
ný vývoj hudobnej vedy zaručuje u nás vonkajšiu plodnosť či indivi
duálnu, či ústavov, a s tým spätá akcidencia, ktorä sa často obracala 
na samú dominantu záujmov. 

V hudobnej vede máme dnes takých pracovníkov, ktorí sú schopní 
"vysedieť" štúdiu na hocakú tému a so vzácnym nedostatkom toho naj
m~~šieho ~yšlienkového vzletu. Máme tiež pracovníkov, ktorí len preto 
!flOZU pokoJne podpísať svoje dvadsať, tridsať aj viac rokov staré práce, 
iebo za ten čas myšlienkovo ďalej nepokročili, ak, pravda, to nie sú 
titulárne spisy, ktorými sa pozvoľna končí nielen vývoj ich vedeckého 
n:yslenia, ale ich vedecká práca vôbec. - Tým sa nepovedalo, že na tom 
vsetkom sa nemožno u č i ť, lenže obťažnejšie, lebo podmienkou pre to 
je už istá základná orientácia, ktorá umožní p r o d u k t í v n u negáciu. 
Tým. sa t~ež nepovedalo, že naša hudobná veda je bez tvor i vej pred
staviVosti a myslenia, že v nej nie je svedomité konzekventné prepraco
vávanie, ktoré má vždy svoj význam pre vedu, i v negatívnych výsled
koch, ktoré konzekvenciou metódy dokážu jej hranice či omyl, čím 
!edeckému vývoju rovnako preukazujú cennú službu, aj keď sa mi zdá, 
ze takáto práca u nás ani nie je v prevahe, ani nie je vnútri vedy dosť 
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docenená, ani nemá dosť priestoru na rozvinutie, z ktorého možno potom 
neprijať, čo netreba a rozvíjať ďalej, čo je schopné ďalšieho rozvoja. 

No autorita u č i te ľa vedeckého odboru podstatne nemôže spočívať 
na ničom inom než na jeho ve decke j autorite. Aj hudobnú vedu mož
no robiť mnohými spôsobmi, no predsa ich spája podmienka, aby sa 
skutočne a v pravom zmysle slova r ob i l a. Pravda, vedu skutočne robiť 
- to je ž i ť vedou a pre vedu, životom dramatických neistôt, 
sebaprekonávaním, životom nepretržitej kritiky a sebakritiky, dôsled
nosťou, ktorá každým vedeckým úspechom otvára nové otázky a spory, 
a tiež životom, v ktorom ú s p e c h znamená v e d e c k ý úspech. 
Pravda, to je otázka e t i k y v e d e c k e j p r á c e. Lenže čo iné môže 
zaručovať spoľahlivý základ aj pre jej výchovu? Lebo čo iné je koniec
koncov poslaním vedeckého učilišťa, ak nie učiť vo vede t v o r i v o, 
t. j. kr it ic k y myslieť? A čo iné ho môže učiť lepšie a bezprostred
nejšie než odhaľované spory v myslení učiteľa ako staršieho, skúsenej
šieho vedeckého pracovníka, ktorého prestíž učiteľa práve tak ako jeho 
vedecká prestíž stojí na ničom nezastieranej otvorenosti vedeckého mys
lenia a práce, otázok, prístupov, na nepretržitej revízii, prekonávaní, 
domýšľaní a univerzalizácii? Sotva môže byť niečím lepším vysoká škola 
než s k u to č n o u školou vedeckého života a vedeckej práce - a nie
len školou stereotypov rozličných vedeckých úkonov, nejasných v pred
pokladoch, v zmysle a podstate. Toto potom často plodí vedeckého 
robota, mechanicky vykonávajúceho rôzne úkony bez vnútornej potreby 
a, samozrejme, bez pravého pôžitku, ktorý vedecká práca človekovi pri
náša. Odtiaľ potom nastáva v ľuďoch, predsa len trochu hlbšie myslia
cich, ten pocit márnosti a sklamania z práce, ktorá namiesto radosti 
môže byť jeho trýzňou - ak len odcudzenie neprenikne touto prácou 
natoľko, že sa sama stáva len prostriedkom na niečo mimo nej, mimo 
jej zmyslu a proti nemu, pričom však na to dopláca veda aj vedecký 
jedinec, ako aj pravá funkcia vedy v spoločnosti. Potom sme svedkami 
prípadov, ktoré doslova budia úzkosť z rôzne modulovanej moci, ale aj 
obavy o ďalší vývoj vedy a, samozrejme, aj spoločnosti, ktorá takto 
svoju vedu diriguje a takou vedou aj mieni dirigovať. A hoci sa spolie
hame na kritický rozum, predsa len je nám ľúto týchto zákrut a okľúk, 
ktoré by azda nemuseli byť. Môže sa to zdať byť prehnané, povedané 
na margo v e dy o hu d be, nepamätať na uplynulý vývoj. a nebyť 
zároveň súčasníkmi doby, v ktorej pôsobia tie isté sily, len väčšmi skry
té, maskované, presúvajúce sa z jednej sféry do druhej. No kto ne
zmýšľa o svojej hudobnej vede takto zásadovo a pritom v nej predsa 
pracuje, ukazuje len svoju laxnosť a sám si podkopáva pôdu pod nohami. 
Lebo len taký z á s a d o v ý postoj sa dobre znáša s tou kritickou 
n e i s t o t o u, v ktorej je vedec doma a z ktorej jedine sa vedecké 
myslenie trpezlivo dvíha k vyššiemu stupňu a taktiež umožňuje túto 
neistotu znášať. Ak škola vychováva k tejto samostatnosti, t. j. k r i t i č
n o s t i a p r o t e s t u j ú c e j a k t i v i t e myslenia, učí všetkému, 
alebo aspoň tomu n a j p o d s t a t n e j š i e m u, na čom potom možno 
stavať aj prácu, ktorej sa výučba trebárs ani nedotkla, či už ide o vedné 
disciplíny, o historické oblasti, alebo aplikovanú prax, do ktorej budúci 
pracovník vstupuje. Od jeho tvorivosti už potom závisí, ako hlbok(} a 

obšírne rozvm1e svoju predstavivosť a myslenie. Povedané naopak: ak 
nedáva práve pre to podnety, ni č om u neučí, hoci by bol odchádzajúci 
žiak vybavený tým najväčším objemom vecných poznatkov a hoc aj tým 
najpokročilejším súborom inštrumentov. Lebo v jeho hlave sa stávajú 
zlou, nič nehovoriacou schémou pre automatické a práve tak nič neho
voriace úkony, ktoré možno s menším či väčším talentom robiť v naj
rôznejších rovinách, od hudobnej katalogizácie až po riadenie vedeckého 
ústavu a metodológiu hudobnej vedy. 

Možno je to všetko celkom samozrejmé. Predsa si však myslím, že 
sústavnému a metodickému rozvoju tvorivého myslenia sa nevenuje 
toľká pozornosť, akú si vyžaduje v spoločnosti, ktorá práve vedu povy
šuje na svoj riadiaci princíp a v ktorej sme napriek tomu svedkami 
toľkého nerozumného. že sa akosi vo falošnom súlade s životom okolo 
nás zanedbáva - hoci sám systém nepotláča kr it ic ké myslenie ako 
čosi preň nebezpečné - keďže oponuje jeho stabilizujúcim a konzervu
júcim momentom a hoci jedine v jeho pr oje kt ujú ce j a kt i
v i t e je možnosť ďalšieho vývoja vedy i spoločnosti. Zdá sa mi taktiež, 
že krízové situácie, do ktorých sa veda spolu s jej výučbou u nás dostá
vali, boli zatiaľ skôr stále krízovými situáciami pred vedec kej 
povahy, ľudí a spoločnosti, ktorá ich robí, než skutočnými krízami vedy 
ako vedy, keď sa z dosiahnutej úrovne vedeckého myslenia ukazuje ne
vyhnutnosť prevýšiť ju novými konceptami. 

Vedu, pravda, možno robiť. Lenže, ak ňou možno žiť, potom je ne
v y h n u t n é ňou žiť. U č i ť ž i ť vedou a pre vedu - to je podstatná 
funkcia vedeckých učilíšť a tiež základ, bez ktorého visí vo vzduchu 
veda aj vedecký jedinec. Možno sa na ňom znesie dokonca ľahšie aj 
menej pokročilá úroveň ako veda, robená trebárs modernými inštru
mentami, ale bezcitne. Doslovne: bez lásky k pravde. 
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Jaroslav Laifer 
• • 1n memor1am 

Medzi menami tých, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj a súčasnú tvár 
slovenskej modernej populárnej hudobnej tvorby, zaujíma dr. Jaroslav 
Laifer bezpochyby čestné miesto. Ocenenie jeho umeleckej činnosti vy
jadril Zväz slovenských skladateľov a Slovenský hudobný fond udelením 
Ceny za malé hudobné formy na rok 1970 in memoriam. 

Dr. Jaroslav Laifer, skladateľ, aranžér a dirigent, popri svojom lekár
skom povolani už viac ako desať rokov vyvíjal intenzívnu činnosť vo 
všetkých oblastiach populárnej hudobnej tvorby, ktoré našli uplatnenie 
v programoch televízie, rozhlasu, gramofónovej produkcie i vo filme. 
Narodil sa dňa 23. januára 1930 v žďári nad Sázavou. Gymnázium absol
voval v Žiline roku 1949. Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave roku 
1955 promoval. Už počas stredoškolských štúdií začal sa venovať hudbe. 
Na Hudobnej škole v Žiline študoval hru na klavír, súčasne sa venoval 
aj štúdiu hudobnej teórie a kompozície. Prvé aranžérske skúsenosti 
získal ešte ako študent v amatérskych orchestroch, v ktorých si začal 
overovať aj svoj kompozičný talent. Ako vysokoškolák stal sa platným 
členom vys~koškolského tanečného orchestra KOLEKTÍV 1952, ktorý 
v tom obdobt zohral v Bratislave významnú úlohu. V päťdesiatych rokoch 
k.on:po_nuj~~ ?rc~estr~lne sklf!_dby, poznačené coolovým jazzovým štýlom. 
NaJzname]Ste su z mch Maly pozdrav, Aeskulap, Rýchlik 304 a Concerto 
dmol. 

V rokoch 1955-56 vedie J. Laifer vlastný orchester swingového typu 
veľmi dobrej úrovne. Súčasne obracia svoju pozornosť aj na tvorbu ta
nečných skladieb. Jedna z prvých skladieb tohto žánru Malé medvieďa, 
(na t ext Milana Semi.ka) získala mimoriadnu popularitu. Po tomto 
úspešnom rozbehu nasledovali jeho ďalšie pozoruhodné piesne - Je pol 
siedmej, Ľúbosť, Stretol som deň a viaceré iné. Popri množstve inštru
mentácií slovenských i zahraničných skladieb, ktorým Jaroslav Laifer 
vtisol charakteristickú pečat svojej aranžérskej osobnosti, j e aj autorom 
viacerých scénických hudieb k televíznym a rozhlasovým pásmam a hrám. 
Napísal hudbu k revuálnemu pásmu Cocktail dona Chichota, odkiaľ vyšli 
dve obľúbené skladby - blues Kroky k tabuli a slowfox Večer. Napísal 
ďalej hudbu k pásmu Pobozkaj ma múza s úspešným twistom Veronika, 
madisonom Týždeň bez teba a foxtrotom Až budeš mojou. 
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Ako dirigent svojho veľkého tanečného or chestra bol v ustavičnom 
styku takmer so všetkými slovenskými autormi populárneho žánru a so 
všetkými významnými interpretmi. Pre rozhlas, televíziu i gramofónové 
platne nahral dlhý rad populárnych skladieb i piesní. Donedávna viedol 
beatovú skupinu L-KVARTET, kde využívaním modernej nahrávacej 
techniky a uplatňovaním zborových vokálov dosahoval pozoruhodné ume
lecké výsledky. Je autorom hudby k televíznemu filmu Konečná stanica 
rytmus, v ktorom plne uplatnil svoj e vynikajúce kompozičné, aranžérske 
i umelecko-technické ·schopnosti, bohatú vynaliezavosť i vtip. Z jeho 
posledných populárnych piesní treba spomenúť invenčne cenné skladby 
Sedem čiar, Piesočné hodiny, Daj povel "páľ"! a Nedočkavá. Rok pred 
svojou neočakávanou smrťou autorsky i aranžérsky pripravil veľkú gra
mofónovú platňu Marcela pre speváčku a manželku Marcelu Laiferovú. 
Takmer do poslednej chvíle svojho života bol aktívne činný, plný t vori
vých plánov. Vo Zväze slovenských skladateľov zastával funkciu člena 
výboru Sekcie skladateľov populárnej hudby. 

Odchodom dr. Jaroslava Laifera stráca slovenská populárna hudba 
cenného, odborne vysoko erudovaného tvorcu. 

Teodor šebo Martinský 
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JURAJ HATRIK 

Varšavská jeseň 1970 

Varšavská jeseň je obrovské podujatie a písať o ňom možno jedine tak, že 
si človek bezbrehosť priestoru, v ktorom prúdi, kvasí či zahníva súčasná hudba, 
prevedie na mieru svojho subjektu, že sa na to všetko pozrie tak dajako nor
málne, bez štatistických vášní alebo horúčky vymedzovania a škatul'kovania. 

V unavenej pamäti lovím oporné body pre túto koncepciu ,.čo ma zaujalo". 
Možno bude pre čitatel'a zaujímavé, že v podstate ma zaujali tri momenty, 
ktoré, zdá sa, predbežne nemožno previesť na spoločného venovatel'a. Ak by 
sa to čo len trochu dalo, bol by som vel'mi rád a musím poznamenať, že túto 
možnosť tuším v pozadí. Uvediem tieto tri zážitky v chronologickom slede. 

Jedného namáhavého dňa opisovaného festivalu, keď sme už mali za sebou 
popoludňajší i večerný koncert, zasadli sme totálne uťahaní do komornej sály 
Národnej filharmónie, aby sme si vypočuli .,Tom Prehn's Group" z Aarhus. 
Piati mladí chlapci, hrajúci na klavír, organ, vibrafón, saxofón, gitaru a bicie, 
predviedli zvláštne hudobné divadlo, na ktorom sme sa takmer stále smiali, 
a predsa sme ho boli nútení brať vážne. Základ ich hudobného kréda je jazz 
nasýtený mnohými prvkami modernej hudby. To je zrkadlo, ktoré nastavujú 
každej inej hudbe, tak ako prvkami divadelnej akcie nastavujú zrkadlo každej 
pretvárke, zdaniu, falošným predstavám, pričom zrkadlo je v tomto prípade 
ich čistá až dojemná túžba po svete bez násilia, po svete porozumenia a tole
rancie. Priam symbolickú hodnotu má napríklad to miesto ich plynulej celo
večernej show, kde nafúkaný, škrobený skladateľ, ,.stockwagenovský" mesiáš 
hudobného pokroku produkuje odvary a klišé v rôznych štýlových obmenách, 
muzikanti toto všetko vítajú vždy s psovskou oddanosťou a nadšene realizujú 
každý ,.výtvor", len jeden, čudesný, zasnený a záhadný chlapík, ktorý si to 
všetko vôbec nevšíma, sedí za stolom a vrhá si koéky z pohára; tento jeden 
subjekt každú suverénne sa tváriq_cu volovinu vždy preruši zrúknutím cez 
saxofón, ktoré prejde do maznavej, sladkej melodickej frázy - potom si znovu 
vrhá kocky. Keď tento nezmyselný ošial' pseudoproduktivity unaví oddaného 
klaviris tu i ostatných realizátorov (prirodzene, okrem vždy sebaistého .,Stock
wagena"), rozplačú sa, zúfalí nevedia, čo ďalej . čo teda vlastne robiť, čo je 
hudba, na čo sme tu? A tu sa zodvihne záhadný hráč v kocky a jemne položí 
plačúcemu klaviristov! prst na klavír: .,ťuk, ťuk, ťuk" na jednom tóne je 
smiešne, osamelé, hlúpo elementárne. Klavirista plače ďalej. Vyťukaný tón 
sa ozve znovu. Nesmelo, pomaly preberá ťukanie hráč na bicie, všetci ťukajú, 
poklepkávajú nástroje, predmety na javisku, púhy dynamizmus získava na 
tvarovosti, do chaosu preniká prvok súhry, reakcie na akciu partnera, živelná 
radosť z muzicirovania v skupine vybuchne ako ohňostroj. Klavirista už ne
plače, i všetci ostatní zabudli na ,.Stockwagena" a schuti hrajú, t voria, impro
vizujú. Takýchto vecí bolo vo vystúpení skupiny Toma Prehna vera. Namiesto 
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totálnej únavy sme dobre po polnoci odchádzali očistení vedomím, že ktosi 
snáď trochu detský, ale práve preto čistý a múdry zakričal: .,Kráľ je nahý!" 

A únavný kolotoč koncertov pokračoval ďalej . Až sme si raz v utorok po
vedali, že na koncert v stredu večer nepôjdeme, pretože počúvať konzervatívny 
koncert sovietskeho orchestra by bolo neekonomickým preťažením už aj tak 
dosť namáhanej percepčnej kapacity. Ale potom sme sa vyspali, nový Wajdov 
film sme si odbavili v dopoludňajšom termíne, popoludňajší koncert sme vy
nechali, a tak to nakoniec vyšlo tak, že sme chuť dostali a išli sme. Dobre sme 
spravili, pretože výkon Všezväzového symfonického orchestra pod taktov~~u 
Roždestvenského bol fantastický. Nemenej fantastické boli skladby šostakov1ca 
(husľový koncert a mol) a Bartóka (Zázračný mandarín). Predpokladali sme, 
že v kontexte prevažne sonoristicky, konštruktivisticky zameranej moderny 
bude tento typ hudby pôsobiť zastaralo. Práve naopak. Tieto dve skladby po
tvrdili, že racionálna invencia nenahradí invenciu spontánnu, že umná sono
ristická štruktúra nemá také rezervy autentičnosti a subjektívnosti ako melo
dická linka, klasický tvar, pregnantná dynamická forma s hierarchiou staveb
ných funkcii. Bartók pripomenul všetkým perohryzom súčasnej hudby, že 
rytmická invencia sa realizuje v polarite pravidelnosti a náhody, a nie v ná
hodnej aleatorickej samoprodukcii nudných, rytmicky len chabo ,.poďobaných" 
blokov, kde sa rytmus roztápa vo vákuu neforemného a nesformovaného 
priestoru. Bol to vel'ký a očistný zážitok. Múdri a vel'kí prišli, aby pripomenuli 
korene hudby v l'udskom vedomí a jej antropomorfnú podstatu. 

Dobre, že sme o dva dni neskôr nevynechali popoludňajší koncert, tak ako 
v stredu pred ruským vystúpením. Ako vysvitne z ďalšieho, bolo by bývalo 
veľmi dobré, keby sme v tomto prípade boli vynechali večerný koncert War~ 
statu muzyčného. Ale nechcem predbiehať. Program, ktorý predviedli mladi 
švédi a ktorý oni sami označili ako ,.kultúrnu manifestáciu" pod názvom .,Fa
talitäten", bol tretím vel'kým zážitkom, ktorý svojim návštevníkom poskytla 
Varšavská jeseň 1970. štokholmský .,Kulturkvartetten", zložený zo 4 pozaunistov, 
a zbor .,Bel canto", tak isto zo štokholmu, predviedli produkciu, na ktorú je 
veľmi vhodné kaprovské označenie .,vychyľovanie prvkov". Mnohé hudobno
štrukturálne, hracie i vizuálne momenty tradičnej koncertnej produkcie t~ 
zapôsobili vo frapantne novej sémantickej gestikulácii, a to nielen v no~_:J, 
ale aj hlbš ej, obecnejšie l'udskej, výraznejšej. Podl'a mojej predstavy Is lo 
v tomto programe o vyjadrenie základného problému ľudskej existencie -
problému komunikácie, dorozumenia. 

Zborový prejav opisuje krivku od neurčitého za~ia~ku, keď _~~:~ovia ~~~ru 
pomaly prichádzajú, pohodlne si sadajú na prakt1kable, popiJaJu z fl as1:k 
oranžádu a na tých istých fraškách vyludzujú údermi dlaňou, vyťahovamm 
prstov a fúkaním náhodné tóny až po prekrásne, klas í ck~. skutoč~e ?elc~ntovo 
rozospievané miesto vyvrcholenia. A vtedy v sále zhasnu ~ve:lá: ~e upln_a tma, 
ale zbor si vynikajúco rozumie, spieva, preniká k posluchácov1 dmgovany svet
lom sviečok v rukách dirigenta - po stenách sály behajú obrovské tiene, 
človek sa bojí, je plný úzkosti, ale spieva, a tým prekonáva tie~eň .. Zdanli~o 
normálny začiatok je naopak vyjadrením absencie vzťahov, stoJaCeJ náhodi
losti a kolektívnej nudy. štyria trombonisti, to je akoby zbor kome~tátor~v, 
trochu šašovských a teatrálnych, ale nie triviálnych. Sú akoby prem1etnutrm 
rudského vnútra do predmetnej činnosti, sú neúnavní a komickí tým, ako 
márne sa snažia konkurovať ušl'achtilosti zboru a ich hracie pohyby už nie sú 
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len pohyby hráča pri hre, ale inštrumentálne gestá človeka, ktorými sa orien
tuje v prostredí a premieňa ho. Symbolická a otrasná je ich záverečná scéna 
s polonézou, keď po odchode zboru, ktorý akoby sa vzniesol na nebesá zmie
renia a katarzie, opäť v reálnom elektrickom osvetlení hrajú akési naduté 
divadlo rečníckej scény: z jedného pozaunu ako z ampliónu znie stupídny 
a hysterický hlas slávnostného rečníka, z chaosu sa vynorí komicky majestátna 
polonéza, akési fanfáry a potom sa odrazu začnú štyria hráči zvíjať v pred
smrtnom kŕči, klesajú k zemi, hrajúc doznievajúce, chrapľavé pedálové t óny, 
až nakoniec všetko utíchne, štyri trombóny ležia mŕtve na zemi, je ticho, nie 
je už nič viac, len ticho. 

Je zaujímavé, že najškandalóznejšie a najnevydarenejšie momenty festivalu 
sa dajú chápať ako negatívne odtlačky práve opísaných troch najlepších podu
jatí. To čo u Prehna bolo vtipné a ironické, stalo sa v realizácii Warstatu 
muzyčného prázdne a hlúp&. Klasická hodnota šostakoviča a Bartóka sa 
u T. Musgrave, Haubenstocka-Ramatiho, G. Bacewicz, R. Gerharda a iných 
javila ako šedivosť, akademizmus a nuda. Hlavne prvý koncert Warstatu bol 
skutočným škandálom. Skladby J . Whitea, H. Skemptona, T. Jenningsa, C. Car
dewa a ďalších vyvolali reakciu, ktorú hodno opísať. Skladba Skemptona po
zostávala z toho, že klavirista dobrých desať minút simuloval, že vyludzuje 
zvuky. Druhý klavirista v dlhých intervaloch škrabkal hlbokú strunu v klaviri, 
violončelistu takmer nebolo počuť. Naprostá absencia hudobnej udalosti, akti
vity, nápadu. Napred sa iba dvíhal skrytý še9ot, ľudia sa mrvili, poťukávali, 
mľaskali, šuchotali. Potom sa ozval piskot, vedľa mňa ktosi začal spievať 
poľskú ľudovú pieseň, dvaja chuligáni na javisku (tam sa tiež sedelo) predvá
dzali pantomímu na tému "dusím sa tu, kde je východ?" alebo "čo ma to 
omíňa v topánke?", ktosi na javisko hodil hrsť drobných, z publika vyskočil 
mladý chlapec a na klavíri škrabkanom Johnom Tilburym začal hrať Chopina. 
Jednoducho: obecenstvo skladbu i celý koncert, plný šarlatánstva, ignoranstva 
a vedomého provokovania trpezlivosti jasne a správne odmietlo. Lámanie su
chých vetvičiek, ktoré si hudobníci Warstatu nanosili pre skladbu Ch. Wolffa, 
som už nepočul, ale vraj to predvádzali pred takmer prázdnym hľadiskom. 
Paródia na Rossiniho W. Tella vyznela ako umelá hračka, pretože nebola osvie
tená silou tej predstavivosti a filozofickej múdrosti, akou sa vyznačovali pro
dukcie Prehna so skupinou a štokholmských mladých hudobníkov. 

Aby som nevyzeral ignorantom, musím pripomenúť, že i v ostatných kon
certoch sa našlo zopár dobrých skladieb, sem-tam dokonca i výborných (napr. 
Pendereckého Capriccio per S. Palm, Ligetiho 10 skladieb pre dychové kvinteto 
Góreckého Malá hudba pre klavír, pozaunu, klarinet a violončelo atď.) Hovoriť 
však o ich prednostiach, to by si vyžadovalo iný tón - vecnejší, detailnejší, 
vedeckejší. Mne v tomto článku šlo len o jedno: poukázať na to, že i v novej 
hudbe sa stáva kritériom to, čo skladba človeku a o človeku hovorí, a ustupuje 
do pozadia lešenie, barličky toho, ako je to zmontované, kde, v ktorom takte 
je inverzia, kde rak, kde je zrkadlová alebo iná repríza, celý ten technologický 
balast, ktorý, povedané s Ansermetom, spôsobil stratu vedomia hudobnej 
hodnoty, hodnoty hudby pre človeka, zakrnutie hudobného cítenia a cítenia 
hudby. 

A to je myslím, ten spoločný menovateľ, ktorý spája Prehna s Fatalitäten 
a s Bartókom. Je to nitka síce tenká, ale pevná. Zlatá nitka ľudskosti a plno
krvnej tvorivosti. 
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Z činnosti ZSS 
Smolenické semináre pre súčasnú hudbu 

... Semináre zostanú akciou, ktorú bude organizovať a za ňu ideovo zodpovedať 
Zväz s lovenských skladateľov. Je to nevyhnutné vzhľadom na zahraničné styky ZSS, 
a i preto, že zatiaľ nie sú vytvorené podmienky pre ich inštitucionalizovanie. 

Smolenické semináre budú organizované tak, aby nadväzovali bezprostredne na 
Prehliadky súčasnej slovenskej hudby. 

Výbor ZSS ustanovuje poradný zbor Smolenických seminárov v zloženi: zas!. um. 
L. Slovák - predseda; doc. dr. L. Burlas, J. Hatrík, dr. l. Hrušovský, P. Kolman a 
dr. L. Mokrý - členovia. Poveruje I. Paríka vykonávaním funkcie dočasného riaditeľa 
Smolenických seminárov. 

Gramoantológia slovenskej hudby 

I . Hrušovský predložil Výboru ZSS pfsomný návrh diel s lovenských autorov, ktorí 
prichádzajú do úvahy pre zaradenie do gramoantológie. Táto by mala pozostávať 
z cca dvoch platní opernej tvorby, z dvoch platni symfonicko-orchestrálnej a ko
mornej tvorby, po jednej platni kantátovej tvorby, novej a elektronickej hudby, ko
mornej inštrumentálnej a sólistickej tvorby, tvorby komorno-vokálnej, ľudovej a tvor 
by z oblasti populárnej hudby. K jednotlivým platniam vypracuje I. Hrušovský tiež 
t exty. 

Vyhodnotenie V. ročníka Bratislavskej lýry 

Predseda sekcie skladateľov populárnej hudby T. Šebo-Martinský Informoval Výbor 
ZSS o hodnoteni tohoročnej Bratislavskej lýry z hľadiska výboru sekcie i plenárnej 
schôdze sekcie. Uzáver je taký, že Bratislavská lýra 1970 bola pre s lovenských auto
rov mimoriadne úspešná (z 12 skladieb v súťažnej časti sa kvalifikovalo 5 do finále, 
kde 2 z nich ziska li Zlatú a Striebornú lýru). Z nedosta tkov sa spomenulo niektoré nie 
dosť vydarené aranžmán, nedostatočné využitie slovenských špičkových spevákov 
a niektoré spoločenské nedostatky zo strany vedenia festivalu - najmä vo vztahu
k autorom. 

Zahraničné styky ZSS 

ž. Gaburová informovala Výbor ZSS o pláne zahraničných stykov na r. 1971, ktorý 
je t eraz v štádiu prerokovávania na Ministerstve zahraničných vecí. Plán bol zosta
vený v dohode so sekciami a po konzultácii s predsedom ZSS. 

••• 
Výbor splnomocnil predsedu prof. dr. Ferenczyho, aby pri príležitosti svojej cesty 

do Nórska, sprostredkovanej Ministerstvom kultúry SSR, rokoval s predstaviteľmi 
nórskych skladateľov o možnosti nadviazania spolupráce (výmenné koncerty a pod.) 

ZO SEKCII. .. 

Muzikologická sekcia: 

- Sekcia us poriadala v dňoch od 21. do 22. septembra II. ročník semmara Pokroky 
v muzikológii v Banskej Bystrici. Namiesto plánovaných 5 prednášok odzneli z ob
jektívnych pričin len tri prfspevky (dr. Ballová, dr. Poledňák a J. Albrecht). Seminár 
oproti plánovaným trom dňom trval len jeden a pol dňa. úroveň možno napriek 
týmto nedos tatkom hodnotiť kladne. 
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- Výbor sekcie na svojej schôdzi 26. 10. t . r. rozvrhol plán práce nasledovn~: 

prednášky: November - dr. N. Hrčková: Hudobná kritika 
December - prof. dr. J. Kresánek: Novák a Slovensko 
Január - L. Galka: Slovenské spevy vo svetle nového vydania 
Február - dr. P. Polák, CSc.: Hegel a hudobný klasicizmus 
Marec - l-dňová konferencia - Bartók a Slovensko 
Máj - l-dňová konfe rencia - KSČ a robotnicke hnutie v slov. hudobnej 
kultúre 
Jún - dr. V. Donovalová: Funkcia slova v hudobnej štruktúre súčasnej 
tvorby 

Výbor sekcie ďalej n avrhol usporiadať prednášku predsedu sekcie dr. L. Mokrého CSc., 
v ktorej by informoval o činnosti Národnej hudobnej a Medzinárodnej hudobnej 
rady, ktorých je členom. 

- Komisia kritikov pri muzikologickej sekcii spolu s r edakciou časopisu Slovenská 
hudba uskutočni na pôde ZSS niekol'ko prehrávok z na jnovše j tvorby slovenských 
skladateľov, spojených s diskusiou. 

- Z pod~etu ú stavu _HV SAV za spoluúčasti muzikologickej sekcie, Slovenskej ná
rodopisneJ spoločnosti a Slovenského národného múzea a podporou Ministerstva 
kultúry SSR uskutočnil sa v dňoch 16.-21. novembra 1970 v Trenčíne I. etnomuziko
logický seminár na t ému Súčasný stav e tnomuzikologického bádania n a Slovensku. 

Sekcia skladateľov: 

Sekcia skladateľov spolu so sekciou koncertných umelcov a čiastočne so sekciou 
populárnej h~dby sú zainteresované na usporiadani s kladatel'ských prehliadok, cyklov 
pre Kr~? pn~tel'ov slovenskej hudby pri ZSS, jubilej ných, výmenných, aprobačných 
a prilez1tos~nych konce~tov. Poslaním týchto podujati je Jlredovšetkým prezentácia 
a propagácia slovenskeJ tvorby a koncertného umenia. Dalšou dôležitou funkciou 
zväzových koncertov je uvádzanie pozoruhodných hudobných hodnôt zo zahraničia 
predovšetkým zo socialistických krajin. ' 

••• 
Kruh priateľ?v slovenskej hudby je vol'né združenie pri ZSS, ktoré by malo byť 

základom pravidelného publika pre koncerty s lovenskej hudby a slovenských kon
certných umelcov. V súčasnosti má okolo 100 členov. 

Koncerty: 26. 10. - Komorný koncert 
23. ll. - Klavírny koncert 
14. 12. - Komorný koncert 
16. l. 71 - Koncert elektronickej hudby 
7. 2. - Koncert SO čs. rozhlasu 
6. 3. - Koncert zboru Lúčnice 
8. 4. - Klavlrny koncert 
19. 4. - Koncert pop-music 

Sekcia koncertných umelcov 

Dospelo sa k dohode, že na rôznych miestach Slovenska sa usporiadajú Hudobné 
jari alebo Hudobné jesene, kde nájde uplatnenie t ak slovenská tvorba, ako i sloven
ské koncertné umenie. Prvé koncerty budú už tohto roku v ôsmich mestách Slo
venska. Organizačne pripravi Slovkoncert, dramaturgicky ZSS. 
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TVORBA 

Ladislav Burlas: P l a n c t u s 
per orchestra ď archi 

V posledných rokoch popri muzikologic
kej práci zameral sa Burlas ako skladatel' 
na zborovú tvorbu. Dôležitým z lomom v 
celej jeho tvorbe je zborový cyklus Me
t a mor ! ó z y kr á s na básne Jána 
Smreka. V dvoch zboroch (Dievča a hus
le; Matka) pre miešaný zbor a sólo hus le 
nastol'uje Burlas prvky, ktoré sa stali pre 
jeho ďalšiu tvorbu (a to nielen v zboro
vom žánri) typické, pilierové. Potvrdil to 
aj nasledujúci zborový cyklus Z v o n y 
pre miešaný zbor ä capella. 

TVORBA 

intervalov - stúpajúcej malej, veľkej a 
klesajúcej malej sekundy. Vytvára melo
dické jadro, ktorého pôvod možno hľadať 
v slovenských !'udových plačkách: 

Táto základná jednotka je v modifiká
ciách stále prítomná v celej skladbe. Na
vyše konštituuje aj ostatné harmonicko
melodické tvary skladby - napr. 

V Plancte volil skladateľ faktúru ko
morného sláčikového orchestra. Prvky, 
ktoré priniesli predchádzajúce zborové w.uu 

cykly v tomto diele, akoby dozrievali a ~~~~iggJ~~~~~i~~~~ 
súčasne vstupovali do nových vzťahov a ·~ 
súvislostí. Už Metamorfózy krás vedome 
riešili otázku z v u k o st i faktúry. Zdá 
sa, že skladateľovým Ideálom v tejto ob
lasti je zvuková koncentrovanosť a vytrí
benost. Ako účinný prostriedok na dosia
hnutie tohto momentu mu slúžil v Meta
morfózach zahusťovací proces - zahusťo
vanie tónu, akordu pridávaním ďalšieh 
po sebe zaznievajúcich tónov. V Plancte 
sa na tomto procese zúčastňujú i celé 
melodické línie exponované hlavne v se
kundovom vzťahu. Vytvárajú zvukové 
koncentráty vyznačujúce sa silným vnú
torným dynamickým nábojom. 

Aj m e l o d i c k á s f é r a Metamorfóz 
prináša nové prvky. Hlavne v štruktúre 
prináša niektoré intervaly, ktoré sú pre 
neskoršiu Burlasovu me lodiku typické. Po
pri intervaloch kvinty a kvarty, hlavne 
obojsmerné postupy Intervalov sekundy 
a septimy. Zdá sa, že tieto intervaly 
(hlavne s ekundy ako súzvuk) sú a j účin
ným zvukovým obohatením Burlasovej 
faktúry. Melodika sólového nástroja (hus
lí) v Metamorfózach prináša postupy ty
pické pre melodiku t vorenú na základe 
tónového radu. Aj melodika Planctu tieto 
momenty registruje v nove j podobe. 
Navyše je evidentná aj užšia spätosť s 
harmonickou podstatou faktúry novej 
Burlasovej skladby. 

Základom jednočasťovej zvukovo kon
centrovanej skladby je melodický s led 

Melodická línia je typická svojou frag
mentárnosťou a výrazovou vypätosťou . 

V strednej časti skladby, akoby práve 
ona koncentrovala na seba energiu tekto
nického diania, keď v kontrapunkte Hnil 
vytvára samostatnú plochu. J e zrejme tiež 
impulzom, z podnetu ktorého sa celé me
lodické dianie vzoprie k vel'kým dyna
mickým zdvihom, aby sa v závere skladby 
vrátilo k melodickému jadru v jeho .,čis
tej" podobe. 

Základným procesom š truktúry Planctu 
je v a r i a b i l i t a. I keď tento proces 
vo výsledkoch dosahuje možno prekvapu
júco rozmanité tvary, práve vo variačnom 
postupe, v jeho skvelej realizácii spočiva 
nielen vnútorná sklbenosť a koncentro
vanosť skladby, ale i sugestlvny účinok 
vnútornej výpovede skladatel'a, ktorým 
na poslucháča pôsobi. 

Skladba Planctus vznikla v roku 1968. 
Koncertne ju prvý raz predviedol v janu
ári 1969 Slovenský komorný orchester. 
Krátko na to ju odmenili cenou Sloven
ského hudobného fondu a cenou Zväzu 
s lovenských skladateľov. 

Stefan Klimo ml. 
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HUDOBNÝ ZIVOT 

Kronika bratislavských októbrových 
koncertov 

Októbrový bratislavský koncertný život 
niesol sa v znamení ďalších beethoveno
vých interpretácií. Symfonický orchester 
čs. rozhlasu v Bratislave podujal sa v 
tejto súvislosti na čin v dejinách nášho 
mesta ojedinelý, ale v rámci Beethove
novho roku dosť neaktuálne vyznievajúci 
- uviesť v podaní svojho šéfdirigenta 
dr. Ľudovíta Rajtra všetkých deväť Bee
thovenových symfónií. Preto som, pri
znávam sa, nenavštívil doteraz (ani z 
rozhlasového priameho prenosu nevypo
čul) ani jedno podujatie. 

Spomedzi októbrových beethovenov
ských výkonov nemožno neuviesť na pr
vom mieste výkon amerického pianistu 
Malcolma Fragera, ktorý so Slovenskou 
filharmóniou pod taktovkou Ladislava 
Slováka uviedol l. a 2. októbra (na otvá
racom koncerte novej sezóny SF) III. kla
vírny koncert c mol. Jeho podanie nieslo 
sa v znamení intenzívnej prevahy tvori
vého zanietenia, koncentrovanosti výrazu 
nad technickou problematikou diela. Fra
ger disponuje takým bohatým technickým 
arzenálom, že poslucháč úplne stráca do
jem technických úskalí diela. Krivdili by 
sme však Fragerovi, keby sme jeho výkon 
označili za virtuózny. Naopak, jeho po
danie Beethovena bolo prirodzené, prosté, 
postrádalo čo len náznak vonkajšieho pá
tosu. Charakterizovala ho uvedomelá dis
ciplína, mužný dramatický prejav, suges
tívna kantiléna a jednoliata agogika. Urči
té stopy romantizmu vykazovala rozsiahla 
kadencia I. časti, ale tam to bolo namies
te! Ak by sme mu chceli niečo vyčítať, 
tak určité nezvyklosti v artikulácii a 
poňatí finále. 
Dňa 8. a 9. októbra dirigoval SF ra

kúsky dirigent Hans Swarowski. Jeho 
Beethoven nesie už určité črty romantic
kého pátosu, dravosti a vitality. Swarow
s ki obľubuje príkre dynamické a f arbené 
kontrasty, s ktorými neraz ruka v ruke 
kráčajú aj n edovolené agogické zmeny 
(Leonora III, Piata symfónia). Dosť zní
ženou technickou pohotovosťou vyznačo-
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val sa výkon českého tria (Jose! Pálení
ček, Ivan štraus a Saša Večtomov), ktoré 
predviedla Beethovenov Trojkoncert C dur, 
op. 56. 

Dňa 20. októbra v rámci komorného 
cyklu Mestského domu kultúry - ktorý 
sa uskutočňuje v Zrkadlovej sieni Pri
maciálneho paláca - vystúpila s husľo
vými sonátami viedenského majstra dvo
jica umelcov z NDR: Gustav Schmahl 
(husle) a Gtinter Kootz (klavír). 

Schmahlov prejav sa opiera o zvučný, 
sýty a ušľachtilý tón a o plnokrvný hu
dobný temperament, ktorý ho zvádza 
miestami k dosť citeľným a teda neštý
lovým tempovým výkyvom. K slabším 
stránkam Schmahlovho výkonu patrila 
znížená kvalita tónu v jemnejších, lyric
kých partiách, menší zreteľ na artikulá
ciu, menej zmyslu pre eleganciu, pôvab 
a presnejšiu drobnokresbu faktúry. Naj
presvedčivejšie a technicky najvyspelej
šie sú u Schmahla dynamicky a dramatic
ky exponovanejšie partie. G. Kootz za
nechal oveľa priaznivejší dojem. Jeho pre
jav je technicky istejší, preciznejší po 
stránke technickej i vo frázovaní. Obdi
vuhodná je jeho prstová i oktávová tech
nika, sugestívna kantiléna i stavebný 
nadhľad. 

V podaní dvojice nemeckých umelcov 
vypočuli sme si husľové sonáty a mol, 
op. 23, G dur, op. 30, č. 3 a c mol, op. 30, 
č. 2. 

Okrem už spomínaného Beethovenovho 
koncertu v podani M. Fragera odznela na 
otváracom koncerte pod Slovákovou tak
tovkou vynikajúca interpret ácia Janáč
kovej Symfonietty a bratislavská premiéra 
Hommage ä Beethoven od J. Cikkera, 
inšpirovaná známou ouverturou Coriolan. 
Výber práve tohto diela pre zhudobnenie 
núti nás hľadať určité súvislosti medzi 
typom antického hrdinu - ktorý prekoná 
urazenú samoľúbosť a s naží sa svoju zra 
du národa vykúpiť sebaobetovaním - a 
pocitmi dneš ného moderného človeka. 
Nové Cikkerovo die lo, ktorého premiéra 
odznela na tohoročnej Pražskej jari, za
ujme najmä po stránke rozvrhnutia dy-

namickej formy a moderným harmonic
kým spracovaním známych motívov. 

Po stránke dramaturgickej, sčasti i zá
sluhou speváckych sólistických výkonov 
(Ivo Žídek, D. Jedlička, menej H. Tatter
muschová a J. Porges), m enej už výko
nom Slovenského filharmonického zboru 
možno k aktívam októbrového cyklu SF 
zaradiť dramatické oratórium H. Berlioza 
- Faustovo prekliatie pod taktovkou 
dr. Rajtra (15. a 16. X.). Značným skla 
maním bolo však (22. a 23. októbra) vy
stúpenie št. filharmónie Brno, ktorá pod 
taktovkou J. Waldhansa uviedla málo 
vďačnú baladu L. Janáčka šumai'ovo díte 
a Dvoi'ákovu Novosvetskú. Určitým pre
kvapením, i keď nie bez výhrad, bola 
interpretácia Mozar tovho Klavírneho kon
certu A dur (Ki:ichel 488 ) Tatjanou Fraňo
vou. Popri vyspelom technickom zvlád
nutí, plastickej kantiléne, musíme mladej 
slovenskej pianistke vyčítať nedostatok 
perlivosti, zvukovú chudobnosť prejavu a 
určité sklony k virtuozite (prehnané t em
po finále). Najväčším nedostatkom bol 
však priam surový, prisilný orchestrálny 
zvuk brnenského telesa. 

Jedným z najvydarenejších októbrových 
koncertov bolo v dňoch 29. a 30. X. vy
stúpenie Slovenského komorného orches
tra na čele s B. Warchalom, ktoré sa 
vysielalo i priamym rozhlasovým preno
som. Výkon tohto ansámblu niesol sa v 
znamení vysokej umeleckej úrovne, na 
ktorú sa svojou húževnatou a dôkladnou 
prípravou vypracoval. Koncert obohatil 
bratislavský hudobný život aj po stránke 
dramaturgickej (Vivaldiho Koncert pre 
flautu sláčiky a čembalo v jedinečnom 
podani Miloša Jurkoviča, O. Respighi: 
Antické tance, Galuppi: Concerto a quat
tro G dur č. 2, Serenáda Alessandra 
Stradellu a ďalšie). 

úalším z odštar tovaných koncertných 
cyklov bol rad podujatí Kruhu priateľov 
slovenskej hudby, ktoré sa začali 26. ok
tóbra vystúpením vynikajúcej speváčky 
Anny Kratochvflovej (poslucháčky JAMU) 
a znamenitého komorného dua Richard 
Vandra (čelo) - Stanislav Zamborský 
(klavír). Bolo skrátenou reprízou najvy-
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darenejšieho podujatia augustovej Pre
hliadky mladých interpretov v Trenčian
skych Tepliciach. Na rozdiel od predchá
dzajúcej sezóny, rozširuje sa dramat ur
gický plán týchto koncertov aj o českú 
tvorbu (odznel Ki'ičkov cyklus Jaro pa
cholátko, ária z kantáty Svadební košile 
od A. Dvoi'áka, Sonáta č. 2 pre čelo a 
klavír od B. Martinu). 

Vlado Čížik 

Brno 
Hudobné Brno žilo na prechode septem

bra a októbra intenzívnymi zážitkami, 
ktoré mu sprostredkoval Medzinárodný 
hudobný festival. Jeho tohoročný piaty 
ročník mal na štíte heslo Musica Sohe
mica e t Europaea. Proti minulým roční
kom to bol pokus usporiadateľov o čo 
najširší repertoárový záber, kt orý by sú
časne ukázal postavenie českej hudby v 
kontexte európskeho diania. ú mysel b?l 
iste dobrý, i keď dosť odväžny ; jeho ri
zikovosť tiež zanechala stopy na drama
t urgii programov, v ktorých citlivými bod
mi bola napr. absencia eur ópskej tvorby 
minulých storočí , ktorá by bola pendan
tom pomerne dosť zastúpenej českej ba
rokovej hudby, alebo dvojaké ~ritériu~ 
hodnôt, ktoré viedlo k tomu, ze popr1 
osvedčených z javoch s a zaradil aj večer 
hudby českého obrodenia, ktorý mohol 
mať pri atraktívnom aranžmáne svo ju 
historickú cenu, lež v klasick ej forme 
koncertu iba odhalil neživotnosť väčšiny 
t ýchto skladieb. 

Záber takto š iroko profilovaného fes
tivalu bol teda v niektorých prípadoch 
nerovnako hlboký. Ak však odhliadneme 
od jednotlivostí, možno povedať, že väč 
šina koncertov mala vysokú repertoárovú 
i reprodukčnú úroveň. Otvorili ju už ak
cie prvého dňa fest ivalu: súbor bicích 
nástrojov z Poznane (vedúci Jerzy Zgo
dziŕiski) nasadil svojím výkonom vysoké 
meradlá pre int er pretáciu experimentál-
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nej tvorby 20. storočia a Londýnsky sym
fonický orchester s dirigentom André 
Prévinom zase pre oblasť tvorby takre
čeno ,.klasickej" (Stravinskij, Britten a 
Dvoi'ák). 

Z druhého dňa, keď sa výrazným spô
sobom dostali k slovu domáce súbory, 
treba spomenúť okrem matiné Smetanov
ho kvarteta atraktívnu udalosť, akou bol 
koncert v historických priestoroch dómu 
na Petrove, kde sme počuli Zelenkovu 
Sinfoniu in D a Magnificat a Vejvanov
ského Missu Martialis. Veľký ohlas tohto 
koncertu nebol náhodný: napriek tomu, 
že v preplnenom dóme nebola na všet
kých miestach akustika ideálna, zneli tie
to skladby vďaka účinkujúcim (Jarmila 
Hladikovä, Vlasta Linhartovä, Anna Kra
tochvilovä, Cecilie Strádalovä, Vilém Pri
byl, Richard Novák, Akademický spe
vácky zbor a spojené brnenské komorné 
súbory), dirigentovi Ľubomírovi Mätlovi 
a tiež vďaka ,.domácim" priestorom mies
tami s leskom. 

Záver druhého dňa patril hosťom -
drážďanskej filharmónii, v ktorej progra
me (Henze, Cilenšek, Prokofiev) sympa
ticky zapôsobil klavirista Dieter Zechlin 
v Cilenšekovom klavírnom koncerte. 

Smetanovým Daliborom otvorilo Štátne 
divadlo rad svojich večerov, ktorými pri
spelo k festivalovému dianiu. Aj tu to 
bola tvorba iba česká, v druhej polovici 
festivalu špeciálne z 20. storočia. Zaují
mavé bolo v tomto smere porovnanie, 
akým spôsobom riešia jednotlivé diela 
otázku modernej drámy. Tak napr. majú 
mnohé spoločné črty Leoš Janáček a E. F. 
Burian (Káťa Kabanová a Maryša): rea
listické libreto Maryše je pendantom Ja
náčkovej Jej pastorkyne a tiež drama
tičnosť oboch skladateľov prevyšuje bež
né meradlá, s tým rozdielom, že drama
tičnosť opier L. Janáčka tkvie v samot
nej hudbe, zatiaľ čo u Buriana je skôr 
záležitosťou skúseného javiskového dra
matika. 

Komorná opera JAMU prispela k tejto 
konfrontácii dramatického snaženia 20. 
storočia aktovkami Bohuslava Martinu 
Veselohra na moste a Evžena Zámečníka 
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Fraška v kádi. Obe diela charakterizuje 
ľahký komediálny duch hudobného neo
klasicizmu, aj keď značne rozdielnej 
úrovne a podoby. 

Vklad štátnej filharmónie bol o to dra
maturgicky záslužnejší, o čo bol poslu
cháčsky menej vďačný. Príznačný v tomto 
smere bol koncert dňa 29. 9., keď zazneli 
v naštudovaní dirigenta F. Jílka a klavi
ristky E. Vévodovej diela českého i fran
cúzskeho impresionizmu (Novákov Pan a 
Rousselov Pour une FiHe du Printemps) 
a jedno zo zakladateľských diel novodo
bého kompozičného myslenia, Skriabinov 
Prométeus. Druhý koncert brnenskej fil
harmónie bol štýlovo rozmanitejší: pod 
taktovkou Jii:'Iho Waldhansa zazneli Ka
beláčove Hamletovské variácie a šosta
kovičova I. symfónia; Ján Stanovský po
dal v Szymanowského husľovom koncerte 
vytríbený výkon. Pokračovaním filharmo
nických večerov bol záverečný koncert, 
patriaci už tradične hosťom - českej 
filharmónii, ktorá pod taktovkou Václava 
Neumanna predviedla Boi'kovcovu Symfo
niettu a Sukove Zrání. 

Z komorných akcií treba uviesť zásluž
ný čin západonemeckej huslistky Jenny 
Abelovej a jej krajanov Freiburger Ba
rocksolisten, ktor! sa neostýchali naštu
dovať celý program z diel českých auto
rov. Skladby, ktoré uviedla v prvej po
lovici svojho večera Jenny Abelovä (so
náty F. Bendu, L. Dusíka, J. H. Voríška) 
nepočujeme často ani v predvedení do
mácich huslistov - o to väčšie uznanie 
patrí hosťujúcej umelkyni, ktorä ich pred
viedla s technickou bravúrou a štýlovou 
eleganciou. Tiež koncert freiburských 
barokových sólistov bol interpretačným 
zážitkom v štýlovo vybrúsenom predve
dení skladieb F. Bendu, F. X. Richtera 
a J . D. Zelenku. V druhej polovici tohto 
matiné bolo vďačné obecenstvo svedkom 
znovuzkriesenia 200 rokov starej melo
drámy J. A. Bendu Medea, ktorého scé
nické predvedenie (recitácia H. Kružíková 
a J. Husník, výprava V. štolfa, réžia 
M. Hynšt) bolo jedným z najväčších ,.ob
javov" festivalu. 

Historickým protipolom tohto vynika
júceho matiné bola súčasná česká tvorba, 
ktorä sa výrazne uplatnila v druhej po
lovici festivalu. Aspoň rámcove boli za
stúpené najvýznamnejšie tendencie sú
časnej kompozičnej činnosti: v tradicii 
zakotvenú tvorbu najstaršich autorov re
prezentovalo Chlubnove dychové kvinte
to, z tradície vychádzajúcu, ale novým 
cítením obohatenú tvorbu mladšej gene
rácie zastupovali K. Horný a J. Podešva. 
Významným podie lom prispeli autori No
vej hudby, ktorí práve v Brne predstavujú 
silnú a umelecky výraznú skupinu a kto
rých mená sú v oblasti českej Novej 
hudby tvrdou valutou: dosvedčili to aj 
diela predvedené na festivale, či šlo o 
tvorivý experiment (Piňosov Trojkoncert, 
Parschove a štedroň ove Kui'e kräkore ), 
či o diela syntetizujúce (Kaprova Rota, 
Kohoutkova Panichyda a obzvlášť monu
mentálne Ištvanove arotórium Já, Jákob). 

Recenzia brnenského festivalu by ne
bola úplná, keby sme nespomenuli jednu 
významnú akciu, ktorou sa tento festival 
líši od iných - muzikologické sympó
zium. Jeho zasadnutia t vorili konferencia 
o ľudovej hudbe a šesť round table, kde 
sa analyzovali prejavy českej hudby mi
nulých epoch i súčasnosti v konfrontácii 
s európskou hudbou. Mnohé cenné po
znatky, ktoré vzišli z tohto sympózia, 
predstavujú neoddeliteľnú súčasť a cenný 
zisk tohoročného piateho ročníku brnen
ského hudobného festivalu. 

Jindra Bártová 

Bence Szabolcsi: 
Tanzmusik aus Ungarn Im 16. 
und 17. Jahrhundert 
(Akadémiai Kiadó, Budapest 
1970) 

Kniha, o ktorej chceme in
formovať čitateľov, obsahuje 
dve štúdie akademika Szabol
csiho venované tanečnej hudbe 
16. a 17. storočia v Uhorsku. 
Kým predchádzajúce vydania 
(prvá štúdia vychádza vychá
dza už tretíkrát) boli určené 
predovšetkým maďarskému pu
bliku, teraz Szabolcsiho štúdie 
vychádzajú pre zahraničných 
záujemcov. Edícia Musicologia 
Hungarica, v ktorej kniha vy
šla, vydáva diela reprezenta
tívneho charakteru, ako sú 
Gombosiho monografia o Va
lentínovi Bakfarkovi, práce dr. 
z. Falvyho a iné. 

Autor publikácie je u nás 
známy ako muzikológ s veľ
kými výsledkami, ktorý prešiel 
prísnou školou Hermanna Aber
ta v Lipsku. V československu 
prednášal akademik Szabolcsi 
už viackrát na vedeckých kon
ferenciách, kongresoch či sym
póziách. V prekladoch vyšli u 
nás jeho obľúbené D e j i n y 
hudby od praveku do 
k o n c a l 9. s t o r o č i a. Aka
demik Szabolcsi je riaditeľom 
ústavu hudobne j vedy Maďar
skej akadémie vied v Budapeš
ti a profesorom Vysokej školy 
Fr. Liszta, kde prednáša hu
dobnovedné discipliny. Ben
cze Szabolcsi stál pri zrode 
Bartókovho Archivumu, založil 
niekoľko vedeckých zborníkov 
a časopisov a vychoval niekoľ
ko generácií hudobných ved
cov. Súčasná maďarská hudob
ná veda ho považuje za zaklada
teľa modernej maďar. hudob. 
historiografie. Výsledkami svo
jej bádateľskej činnosti obo
hacuje aj maďarskú literárnu 
vedu. Cenné sú jeho výsledky 
v oblasti porovnávacej hudob
nej vedy a všeobecných dejín 
hudby. V súčasnosti pripravuje 
akademik Szabolcsi antológiu 
z oblasti vývoja hudobných fo
riem. 

Prvá štúdia s názvom Un
garische Tanzmusik im 
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l 6. J a h r h u n d e r t vznikla 
na začiatku päťdesiatych rokov 
a bola prvýkrát publikovaná 
vydavateľstvom Maďarskej a
kadémie vied v práci B. Sza
bolcsiho Né pz en e é s t či r
t é n e lem. O niekoľko rokov 
neskôr vyšla vo vydavateľstve 
Zenemťíkiadó pod spoločným 
názvom A magyar zene évszá
zadai I. Štúdia zahrňuje vý
sledky výskumov akademika 
Szabolcsiho v oblasti tanečnej 
hudby 16. storočia. Cenná je 
najmä z toho dôvodu, že nám 
ponúka veľmi ťažko dostupné 
pramene. Štúdia prináša prepis 
21 tancov zo starších typov 
hudobného písma, objavené 
na rôznych miestach: päť 
tancov prepísal Szabolcsi z 
organového tabulatúrneho pís
ma od Jána z Lublina, Jacoba 
Paixa a Augusta Normigera, 
deväť tancov napísali Heckel, 
Jobin, Iselin, Schmid, Grässe, 
Arpinus, Dlugorai, Jacobides a 
pisateľ Chilesottiho kódexu Iut
novým tabulatúrnym písmom, 
pamiatky z Drážďan sú písané 
citarovou tabulatúrou a tance 
Susata a Phaléseho menzurál
nou notáciou. 

Väčšinu pamiatok, z ktorých 
vybraný materiál pochádza, na
šiel Szabolcsi v Nemecku, o
statné sú z Poľska a Čiech. 
Szabolcsi skúma tance, kto
ré svojím nadpisom a obsa
hom upozornili na uhorskú 
provenienciu. Autor štúdie skú
ma aj podmienky, za ktorých 
sa tento hudobný m ateriál do
stal do rôznych častí Európy, 
kde ho našiel, a prichádza k 
názoru, že práve turecké vojny 
v Uhorsku vzbudili záujem veľa 
cudzincov o našu krajinu. Oni 
sa stali .,vývozcami" tancov, 
ktoré spoznali zo svojho po
bytu v Uhorsku. Celý skúmaný 
m ateriál rozdeľuje Szabolcsi na 
dve veľké skupiny: prvú sku
pinu tvoria krátke tance s jas
nou formou. stojace blízko k 
ľudovým tancom. Táto skupina 
nesie najčastejšie názov haj
dúsky, uhorský alebo jednodu
cho len tanec. Podľa slov Sza
bolcsiho máme tu do činenia 

s hodnotnejším materiálom, ako 
je druhá skupina t ancov, ktoré 

sú zvacsa dlhšie, autorom šty
lizované a vyzdobené na spô
sob virtuóznych sólových pred
nesov, prispôsobené vkusu 
šľachtického dvora. Tieto tance 
nesú väčšinou názov Pa s s a
m e z z o o n g a r o. Z prvej 
skupiny najviac zaujíma Sza
bolcsiho hajdúsky tanec, kto
rého najstaršie zápisy našiel v 
poľskej Ta bu l a t úr e J án a 
z L u b l i n a z roku 1540. Tá
to dôležitá hudobná pamiatka 
vyšla odvtedy vo svojej úpl
nosti vo faksimilnom vydani v 
Poľsku. Spory z minulosti o 
tom, akého pôvodu je hajdús
ky tanec, uzaviera akademik 
Szabolcsi vyslovením názoru, že 
v dejinách hudby sú otázky, 
na ktoré nemožno odpovedať 
spôsobom "bud'-alebo", ale kto
ré treba riešiť komplexne, 
"všetko so všetkým". V takom
to prípade mu vychádza pre 
hajdúcky tanec hypotéza, na 
základe ktorej je hajdúsky ta
nec spoločným produktom do
by. Jeho tvorcami boli mad'ar
ski, slovensk! a rumunskí vo
jaci z ľudu - strážcovia po
hraničných pevností, protlpan·· 
ski rebelanti a zbojníci. Pro
blematiku hajdúskeho tanca 
vhodne doplňajú fotokópie do
bových rytín z Birckenstelnov
ho diela Erzherzogliche Hand
griffe. 

XVI. storočie nazýva Sza
bolcsi obdobím ,.veľkého vlá
mania sa" ľudovej hudby do 
vývoja európskej hudby. Je
ho štúdia presvedčivo dokazuje 
tento fakt. 

Druhá štúdia s názvom Un
garns weltliche Melodien im 
17. Jahrhundert vyšla prvýkrát 
v roku 1950. Autor sa v nej 
zaoberá hudobnou literatúrou 
šľachtických rezidencií z úze
mia Uhorska, ktorú nám za
chovali so 17. storočia štyri 
rukopisné pamiatky: Kájoniho 
Kóde:c z rokov 1634-71; Vie
torisov kóde:c asi z roku 1680; 
Starkova virginálova kniha zo 
Šopronu z roku 1689 a Pestrý 
zborník z Levoče z r okov 1660 
-1670. Pamiatky sú pis.ané 
Ammerbachovým tabulatúrnym 
písmom (s výnimkou Starkovej 
virginálnej knihy zo Šopronu). 

Zachované rukopisné pamiatky, 
z ktorých akademik Szabolcsi 
vybral okolo 70 melódii na spô
sob antológie, boli určené pre 
vir ginál alebo klavichord a 
predstavujú kompendium do
bovej tanečnej hudby, produ
kovanej v rezidenciách pôvod
ne inštrumentálnym ansám
blom. Tieto zápisy slúžili len 
pre intímnu spomienku mla
dých dám na veľké plesy po
čas dlhých vše dných večerov. 

Pozoruhodné je tvrdenie akad. 
Szabolcsiho, že všetky kratšie 
melódie z tu spomínaných ru
kopisných pamiatok skrývajú 
v sebe pôvodne spievanú po
dobu m elódie a len v zápise 
pre virginál si obliekajú in
štrumentálne rúcho. Tento typ 
melódii má najbližšie k ľudo
vej tvorbe. Ťažiskom štúdie j e 
obsiahly notový materiál, pre
cízne opatrený odkazmi na va
rianty a príslušnú literatúru. 
Pri prepise melódií nepoužíva 
akad. Szabolcsi predznamena
nia, pretože tieto melódie 
vznikli ešte v obdobi predhar
monického hudobného cítenia. 

Jednou z najstarších pamia
tok je K á j o n i h o k ó d e x 
napísaný v rokoch 1634 až 1671. 
Jedným z jeho troch autorov 
je Ján Kájoni, ktorý pôsobil aj 
v Trnave okolo roku 1655, keď 
tu ukončil vysokoškolské štú
dium. Z obdobia jeho pôsobe
nia v Trnave pochádza niekoľko 
zápisov v Kódexe, ktoré by bo
lo potrebné bližšie zistiť. Pa
miatka je však od druhej sve
tove j vojny stratená. Usudzuje
me, že tu zapísal napr. lopat- . 
kový tanec, ktorého melódia je 
u nás dodnes živá. Akademik 
Szabolcsi študoval Kájoniho 
kódex v roku 1925 vo františ
kánskom kláštore v Koložvári. 
Rukopis obsahuje aj niekoľko 
známych tanečných melódií, 
ktoré nám zachovali aj niekto
ré pamiatky z 18. storočia 
(.,A nyúl a vetemények kčizott", 
.,Apor Lazar t ancza", a už spo
mínaný lopatkový tanec ,.La
poczkas tancz"). Väčšinu svoj
ho ž ivota prežil Kájoni v Sed
mohradsku. Tu zapísal niekoľko 
rumunských ľudových melódií. 
Rukopis obsahuje aj zápis me
lódií s textami v cigánskej reči. 

Dalšou dôležitou pamiatkou 
zo 11. storočia, s ktorou nás 
publikácia zoznamuje, je V ie
t o r i s o v k ó d e r, pochádza
júci z knižnice Vietorisovcov z 
okolia Trenčína. Kóde:c má 14 
kapitol a obsahuje veta slo
venského materiálu. Zo svet
ských melódií sú to podta in
cipitov najmä Item klobucky 
tanecz, Alia Eya puogdem pod., 
Ya sem osamela od myleho 
vzdalena, Ach smutna syra, 
Dobra noc ma mila a iné. Keď· 
že ide o užší výber melódií, 
nachádzame v štúdii akademi
ka Szabolcsiho l en niekotko 
slovenských incipitov. Najdôle .. 
žltejšie sú Klobúčkový tanec, 
ktorý je známy aj z Uhrovec
kej ( .. oponickej") zbierky z r. 
1730 a najmä pieseň Ya sem 
osamela od myleho vzdalena, 
ktorá vykazuje blizku m elodic
kú príbuznosť s Rákocziho pies
ňou. V prvej štúdii na strane 
22 vyzdvihuje akademik Szabol
csi práve medzinárodný cha
rakter Rákocziho piesne, v kto
rej podľa jeho tvrdenia možno 
objaviť maďarské, slovenské, 
rumunské, poľské a ukrajinské 
ľudové prvky. Variant tejto 
piesne nájdeme aj na inom 
mieste Vietorisovho kódexu pod 
názvom Olah tancz a v Dodat
koch Zbierky tancov a piesnf 
Anny Szirmay-Keszerovej. • Z 
goralskej ľudovej hudby stoj[ v 
blizkej melodickej príbuznosti 
s nrvou časťou Rákocziho pies
ne pochod Hej idem w Ias 
piurko se mi ligoce. Podľa Wl. 
Kotoňského ide o vefmi starú 
melódiu, ku ktorej sa dnes 
všeobecne používa text Tetma
jerovej básne Hej idem w las ... 

Zo S ta rk o ve j v irg i
n á l n e j k n i hy cituje aka
demik Szabolcsi pomerne málo 
materiálu. Pre nás je táto 
zbierka významná najmä z toho 
dôvodu, že prináša najstarší 
záznam dodnes najfrekventova
nejšej melódie slovenského ľu
dového tanca - odzemku. Zbier
ka obsahuje asi 56 tancov a 
vznikla pôvodne pre vyučovacie 
potreby. Jej autorom je prav
depodobne Ján Wohlmuth, or
ganista v šoproni. 
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Z Pestrého zborníka 
Le v o č e cituje akademik 
Szabolcsi tance s názvom cho
rea". Ich zvláštnosťou je ~~jmä 
usporiadanie podľa tónin. Cho
rey Pestrého zborníka z Levoče 
predstavujú podľa akademika 
~z_?bolcsiho najvyspelejší štýl 
mstrumentálnej hudby 17. sto
ročia, zachovanej na našom 
ú~emí. Tance sú krátke a pra
videlne stavané, preto stoja 
blízko k ľudovému štýlu. V 
Chorei ex F nájdeme napríklad 
interval lýdickej kvarty - ta
ký typický pre našu ľudovú 
!~orbu. Je to jeden z najkraj
Sich tancov medzi choreami 
tejto zbierky. Chorea ex F má 
svoj variant aj v doteraz ne
spracovanej zbierky tancov zo 
Slovenska s názvom Hudobný 
turecký Eulenspiegel od Da
niela Speera. Dva uhorské tan
ce z tejto zbierky prináša ako 
dodatok aj druhá štúdia aka
demika Szabolcsiho. Z prvej 
pol. 18. storočia nájdeme v do
datku ešte osem melódií zo 
Zbierky Eleonóry Zuzany Lá
nyiovej, ktorej miesto vzniku 
určuje Z. Kodály do okolia 
Kežmarku. Ako dôvod prečo ci
tuje akademik Szabolcsi niekto
ré melódie zo Zbierky E. z. 
Lányiovej spolu so starším ma
teriálom, uvádza autor ten fakt, 
že zbierka svojím obsahom 
stojí bližšie k hudobnému ma
teriálu zo 17. ako z 18. storo
čia. V dodatkoch nachádzame 
aj 19 duchovných piesní z dru~ 
hej pol. 17. storočia, ktoré sa 
pôvodne spievali na svetské 
texty. Za .dodatkový materiál 
možno považovať aj jednu me
lódiu (č. 35) zo strateného 
rukopisu Ivana Nagya pochá
dzajúceho z rokov 1665-1670. 

Výber melódií z jednotlivých 
rukopisov doplňa obšírny a vy
čerpávajúci zoznam literatúry, 
ktorá bola napísaná v maďar
čine, češtine, rumunčine a v 
iných jazykoch. 

Materiál, ktorým sa akade
mik Szabolcsi zaoberá v knihe 
Tanzmusik aus Ungarn im 16. 
und 17. Jahrhundert, bol v po
predí jeho záujmu už pred šty
ridsiatimi rokmi, keď publiko
val štúdiu Probleme der alten 

ungarischen Musikgeschichte v 
VII. a VIII. ročníku lipského 
hudobnovedného časopisu Zeit
schrift ftir Musikwissenschaft. 
Trvalé hodnoty hudobného ma
teriálu dvoch štúdií zo 16. a 
17. storočia podčiarkol akade
mik Szabolcsi aj jeho zarade
ním do svojej Rukoväti dejln 
maďarskej hudby (A magyar 
zene kézikonyve, Budanest 1947 
1955, 1962), kťorá vyšla dodne~ 
- okrem maďarčiny - v nem
čine, ruštine, angličtine a ja
pončine. Výsledkom dlhoročnej 
systematickej práce akademika 
Szabolcsiho na poli dejín hudby 
Maďarska a územia Uhorska je 
publikácia Musica Hungarica 
(spoluautorom je aj M. Forra), 
v ktorej oživil na výskumoch 
získaný hudobný materiál od 
najstarších čias do 19. storo
čia. Táto reprezentačná dvoj
jazyčná publikácia, ktorá vyšla 
v auguste t. r. už druhýkrát, 
obsahuje prílohu vo forme šty
roch gramoplatní. časť publi
kácie úzko súvisí aj s knihou 
Tanzmusik aus Ungarn . . . , lebo 
tu nájdeme aj nahrávky tancov 
zo 16. a 17. storočia, ktoré 
vznikli starostlivou rekonštruk
ciou zachovaných záznamov. V 
niektorých prípadoch (najmä u 
Vietorisovho kódexu) sa pri 
nahrávke doplnil text zo za
chovaných dobových literárnych 
pamiatok (Mátry kódex). Aká 
škoda, že sa nám doteraz ne
podarilo objaviť prameň, ktorý 
by doplnil slovenské incipity 
skladbičiek z Vietorisovho kó
dexu! 

V závere možno povedat , že 
publikácia akademika B. Sza
bolcsiho Tanzmusik aus Ungarn 
im 16. und 17. Jahrhundert 
patr í k základnej literatúr e da
nejnej problematiky. Jej vý
znam asi najviac oceňujú od
borníci, ktorí sa k nej pri svo
Jei práci stále vr acajú. Sme 
presvedčení, že nové vydanie 
dvoch štúdií akademika B. Sza
bolcsiho podstatne r ozšíri o
kruh záujemcov o problematiku 
tanečnej hudby 16. a 17. sto
ročia v Uhorsku. To je koneč
ne aj najvyšším cie"lom publi
kácie. 

Alexander Móžl 

I N FORMÁCIE 

Päťčlenná delegácia ZSS zúčastnila sa·, 
v dňoch 4. až 6. decembra 1970 na pre
miére novej maďarskej opery Tragédia 
človeka od G. Ránkiho. 

*** 
Dr. Z. Nováček a dr. Ľ. Ba llová sa zú
častnili v polovici septembra 1970 na 
Medzinárodnom muúkologickom kongrese 
v Bonne z príležitosti 200-ročného výro
čia n<>.rodenia L. v. Beethovena. Dr. No
váček predniesol r eferát o Beethovenovej 
bratislavskej žiačke B. Keglevičovej a 
dr. Ballová hovorila o vzťahoch Beetho
vena k Slovensku. 

*** 
Dr. l. Hrušovský a dr. J. Tvrdoi1 boli 
účastníkmi d;·ojdňového hudobnovedecké
ho sympózia (25. a 26. 9. ), ktoré uspo
riadal Zväz českých skladateľov v Ka
menici nad Lipou z príležitosti stého 
výrocta narodenia Vítezslava Nováka. 
Dr. Hrušovský predniesol r eferát na tému 
Problematika vplyvu V. Nováka na slo 
venskú hudbu. 

*** 
Skladateľ Dimitrij Kabalevskij navštív il 
Bratislavu v dňoch sovietskej kultúry v 
čSSR. Pri tejto príležitostí bol hosťom 
Zväzu slovenských skladatefov, kde s na
šimi národnými umelcami a výborom zvä
zu hovoril o aktuálnych otázkach hu
dobného života a hudobnej výchovy. 

*** 
Kráľovská holandská opera v Antverpách 
otvorila novú sezónu premiérou opery 

INFORMACIE 

Esmoreit od Marinusa de Jonga. Hudobne 
naštudoval dielo slovenský dirigent Ján 
Valach, (ktorý tu pôsobí už druhý rok 
ako hosťujúci dirigent), réžiu mal Anton 
van de Ve lde, autor s cenára. 

*** 
Giselher Klebe komponuje na objednávku 
hessenského štátneho divadla vo Wies 
badene balet na balady Francoisa Villona. 
Premiéra sa plánuje na máj 1971. 

*** 
Edison Denisov píše pre záhrebské biená
le cyklus na básne Charlesa Baudelaira 
pre soprán a vefký orchester. Na pre
miére má spievať Dorothy Dorow. 

*** 
Rafael Kubelík, Erich Leinsdorf, Eugen 
Ormandy a Pierre Boulez prevezmú v na 
stávajúcej sezóne dirigovanie koncertov 
Clevelandského orchestra po nedávno zo
snulom dirigentovi Georgovi Szellovi. 

*** 
Šéfdirigent drážďanskej filharmónie Kurt 
Masur prijal miesto dirigenta v Gewand
hausorchester Leipzig. 

*** 
Mauricio Kagel píše svoju prvú celove
černú operu pod názvom Staatstheater . 
Premiéra bude v apríli 1971 v hamburskej 
štátnej opere . Ako autor sám povedal, 
jeho nové dielo má byť "potencované ko
morné hudobné divadlo bez s peváckych 
hviezd". Skladateľ je súčasne režisérom 
aj scénografom. 
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SÚŤAŽ 
Slovenský hudobný fond vyhlasuje k 50. výročiu založenia Komunistic

kej strany československa súťaž na napísanie štúdií a článkov na tému: 
"KSČS a robotnícke h nutie v slovenskej hudobnej kultúre." 

Súťažné práce napísané k uvedenej téme, ktorá sa rozširuje tiež o prí
spevky kultúrno-politického charakteru, by mali v celej šírke odzrkadliť 
formy existencie robotníckej hudobnej kultúry (robotnícke spevokoly, 
spolky a pod .) , boj robotníckej triedy a komunistickej strany o novú 
kultúrnu politiku a jej cieľavedomú snahu o dovŕšenie kultúrnej revo 
lúcie. 

Súťaž j e neanonymná. Súťažné práce doteraz nepublikované treba za
slať do 31. marca 1971 na adresu Slovenského h udobného fondu, Gor
kého 19, Bratislava. Práce posúdi porota menované Slovenským hudob
ným fondom. 

Súťažné práce získavajú t ieto ceny : 

l. cena Kčs 5000,-

2. cena Kčs 3000,-

3. cena Kčs 2000,-

Slovenský h udobný fond s i na návrh poroty vyhradzuje ceny rozdeliť, 
resp. neudeliť a zreteľahodným prácam udeliť odmenu. 

KONKURZ 
Státní Cilharmonie Os t r ava vypisuje konkurs na obsazení t echto míst v or

chestru: 

hráč na 2. a 3. lesní r oh, 
hráči do skupiny houslí, 
hráči do skupiny viol. 

Prihláš ky s krátkým životopisem a údaji o vzdelání a praxi prijímá Stá tní 
filharmonie Ostrava, Ostrava 5, Michálkovická 181. 

Konkurs se koná 23. února 1971 ve 14,30 hod. ve zkušebne orchestru, 
Michálkovická 181. 

Uzáverka pro prihlášk y do 15. února 1971. 

SLOVENSKÁ HUDBA, časopis Zväzu slovenských skladatefov 

Číslo 10n970, ročník XIV. Cena Kčs 3,-

' 

SLOVENSKÉ OPERY 
NA ČESKÝCH SCÉNACH 





, 

• 



• 

8. 



Text k obrazovej prilohe 

1. Krútňava v Divadle O. Stibora, Olomouc. 
Dirigent: z. Košler, režisér: E. F. Vokálek, tfýprava: L. Vychodil a. h. 
M. Hurská-Vozková (Katrena), F. Sifta (Ondrej). 

2. Krútňava v Divadle O. Stibora, Olomouc. 
Scéna z 3. obrazu. 

3. Krútňava v ND, Praha. 
Dirigent: J. Kuchynka, režisér: V. Kašlík, výprava: J. Svoboda. 
Scéna zo 6. obrazu. 

4. Krútňava v ND, Praha. 
Dr. G. Papp (Ondrej), V. Jedenáctik (Stelina). 

S. Krútňava v ND, Praha. 
A. Miková (Katrena), V. Jedenáctík (Stelina). 

6. Svätopluk v ND, Praha. 
Dirigent: Z. Chalabala, réžia: H. Thein, výprava: J. Svoboda. 
Scéna z 1. dejstva. 

1. Svätopluk v ND, Praha. 
M. Pod valová (Ľubomíra), P. Koči (Mojmír). 

8. Svätopluk v Divadle O. Stibora, Olomouc. 
Dirigent: P. Pokorný, režisér: E. F. Vokálek, scéna: J. Prochádzka. 

9. Vzkries.enie v ND, Pr aha. • 
Dirigent: J. Krombolc, režisér: K. Jernek, výpr ava: Z. Kolár. 
A. Miková (Katuša). 

10. Vzkriesenie v ND, Praha. 
Scéna zo 6. obrazu. 

Foto: K. Konečný (obr. l, 2, 8), J . Svoboda (ostatn•>· 


