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K 75. narodeninám národného umelca Eugena
U velkých umelcov tvori Ich umelecká osobnosť s Ich
osobnosťou Judskou taký jednoliaty celok, !e ťdko nájsť,
~o bolo kedy hybnou pákou ich tvórby. Raz s6 silnejile
vonkajile okolnosti. doráiajúce na Judskú osobnosť, inokedy umelecká fantázia pohrávajúca sl s tónmi, s ce·
lýml témaini a inými tvárnymi prostriedkami. No pra·
videlne natolko splýva jú, !e nevieme odkial začať.
j ozef Kresán ek
Ten to p t·v~ publi kov a n~ pokus o monotematick ý exku.rz do symbolik y hudby Eugena Su choi1'a je zhmutlm
pr edchádzajúcic h objavných p ostreh ov in~ch su c.hoi1ov·
sk~ch bádateľov a z<ko'Jei\ ich str učn~m doplnenfm. Táto
tematika su dotýk a n eraz p rlvef ml lntfmn.ych sfér skl•a·
daterov ho subjektlv neho ži v ota - preto je potrebné p ristupovať k n ej s pi etou l v edom lm, že za Suchoi\ovh.o
života nie je možné zv e rernlť všet ko ( a že on sám má
právo pon ec hať nejeden Inš p iračn ý zdro j v tajnost1.
r esp. spr lst upnit h o formou zapečatenéh o plsomného
odkazu až nesk ot·šlm geneľác l ám ] .
K aždý, kto sa zaoberal súvisl eišie Suchoilovou tvorbou, si povšimol, že jej hudobnomyšlienk cvé súvisl osti
m noh ok rá t ni e sú náhodné al ebo podvedomé (l k ed.
zrej me. ex i stu jú l také ] ; v mnoh ých p r lpadoch sú zámerné - a svojim výsk ytom vo viacerých dielaoh z javn e
n apomáha jú vyt'Jára n ie celoživotnéh o cyklu ( v dvoch
en gros pt·imárne •m odállne dl'ltonického a
r adoch prevažn e modálne ch romatick éh o. p r i čom vrvé dva opusy spoč!va j ú n a báze pozdnol•oma ntickej h armón ie a t o·
nalit y 1. SuchOJ1 vybudov al vedome n ovotvárny a pred-

Suchoňa

mavé, že Suchoií využiva ako zádlvže vý l u čne tóny v rozsa hu od H do FI S. Ma jú zjav n e symbolický podtext. Tak
D te neraz synonym om domova, vlasti. E a ES sú •obča s
kryptogr amom sklada terovho men a, hlbok é C v oper e
Svätopluk má nesporn e funk ci u pr! z n ačné h o tónu smrti ,
kým v Toc cate má zasa význum opt'imlst i cJ< ého výcho diska (symbolika tónov teda n i e je u Suchoi\a k on štan tná]. Pod ra samot néh o Such oi\a symbolizujú •tóny al ebo
ak c.rdy (p r evažne, n i e vždy 1 na
FI S
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C
Sn l mku. L. VOJt k o
dvoma rokmi upoz.ornil , že Suchoilov rudský, umel ec·
ký, a tým a 1 h udobný p rofil tvori "celistvý jednotný
komplex. Jeho zékladom je sociálno-nacionálna idea . ..
obohatená o silný etický movens. Suchoňova hudba je
tetto idei zasvätená a z nej vyrastá .•. Sucho ňova fantázia ako keby sa neprestávala zapodievať hudobný mi
prvkami, ktoré, hoci u! vyu!ité v jedne1 skladbe, stali
sa mu symbolmi idei .•. Suchoň sl vytvára vlastnú sym;.
boliku: pod dojmom určitých idei sa mu kryi tallzujú
určité hudobné tvary a zároveň sa mu do znač n e j mierv

~mú t ok,

žiaľ,

dobro, k ľásu. j!ts, radost ,
vzruch , trugétll u,
istotu, uspokojen i e.
zl o·,
nádheru,
silu, pevno s ť, od h odla n ie, živo tnú energiu.

Ked som sa už dotkol sklada terovho ,.pod pisov ania
sa" tónmi, musim do d ať este n asl edovné: Nie je náhodou. že n a posl edn1ej st rane partitúry Sy mf·on icket
fa n tázie n a B-A-C-H sú tón y E -ES-C-H ( = Eugen Suchoň l. kt oré vo vzťahu k ústrectnému mo tlvu sk.Jadby
znam en ajú hold j . S. Bachovi, vyjadrenie úcty k všetkým
ducho.vným h od n otá1h, ktoré jeho di el o steles ňu j e a kedže Bach'Ovo di el o je syntézou cel éh o pl'edchlidzajúceh o nie kol k os t oroč n é h·o vývoja, teda aj jeho pr edch odcom. - V Symfo n ick ej f an tázi i na B-A-C-H je ešte
jeden su choi\ovský "podpis": v jej rep r ize sa ozýva
variácia hu c\ob.n e j myšli enky, ktoľli v Krúti\av e spr.evá -

"

NA MARGO SYMBOLIKY EUGENA SUCH ONA
sa jedn oliaty životný cyklu s. I nšpirátorom jeho k on.
cepcie bol f:mt l Zola svoj i m románovým cyklom Rougon
Macquart. Splsovater v 11om vysvet luje psyc h i ku a konanie rep rezen tantov jedn e j generácie na zá kl ade genetickýc h fakt·orov. Su choiía to podnietilo k h ypotéze,
že charaktel'istické v lastnosti sl ovenského nál'Oda sú
pravd a. pri zoh ladnenl všetv podstate k onštantné k ých modifikáci! podmien ených i n di viduálnym založením jednotlivcov, chaľa ktel'ls ti c kými rysm i spol očenst i ev .
do kt o r ~c h patri a. a životnými ud a l osťami, ktoré Ic h
ovplyvt1 ujú. Spom ln anli h ypo téza vied la k predpokladu,
že to, čo umP.Jec prežl va. aj In! prlslušn!cl nášho ·n á•roda
prežlvajú podobným spôso bom - a ohlas Suc hot1 ovh o
diela n uz n uč u je, že táto mienka je správ.na. j e s kutočn e
zauj(.nwvé, uk o v Suc h0l1ovom di ele s:ro ja ·oproti sebe
sk l <~dby z oboch spo mlnan~c h radov. obsadenlm a ne·
raz aj čoso vým trva n l m , ba niekedy i názv om podobn é:
Sláčikové kvarteto +
Serenáda pre sláčikový
orchester
Nox et solitudo
O horách
Sonatlna pre husle a klaví r

Baladická suita
Metamorfózy, symfonické
variácie n a vlastné t émy
Malá 'uita s passacagliou
Fantázia pre husle
Obrázky zo Slovenska

-

Ses( skladieb pre slá čiky
Ad astra

-

O človeku

-

Poeme macabre pre husle
a klavlr
Rapsodická suita
Symfonická fantázia na
8 -A-C-H
Elégia a toccata
Concertino pre klarinet
Kaleidoskop

-

Treba v šu k :z.clôruzn l ť. že základným ch ar akt eri stic kým
znakom Suchoi\ových skladieb je več n ý zápas .. ap olón skeh o" a .. dionýzov sk éh o" princlp u, prejavu júci sa v antl nómi i kl asic ky dokona l éh o formovéh o základu a rapsodlckosti v jeh o rámci. Pre skladaterovo celoživotné
diel o je p rl zn ačnA ko mbinácia mi mohudobn~ c h itnšpi račn ý c h zdt'OiOV s princ tpmi absolútnej hudby. K až dá
nota, k aždý tón jeh o hud by sú p ozn ače n é v ermt s(lst redeným tv o t·iv~m procesom, kt orý vy r•astá zo života subjektfvn eho i sp o l o če n ského, ale výsledok k om p ozič n ej
práce tvori pr l mArne št y lizovaný hud obný tva ľ . Suc h ot\ov sy nt etický kompozičný naturel sústavne udrži ava
rovnováhu výrazovosti so sta vebnosť·ou. No programový
zá k lad jeh o diel je pozor uh odný; už jozef Kresán ek naplsal: .. . . . ak by sme programovos ť nehodnotili tak
prlsne, mohli by sme celé Suchoňova dielo poklada(
18 programovú hudbu " . Ten to podtext je velmi p r!ť-ažli 
vý ( n el·az až vzrušujúci]. ale p r i každom pokuse o jeho
výk l ad t reba zohra dni( multicHmenziálnosť umenia všeobecne a hudby zvlášť , ako a i ob m e dz enos ť slov a pri blfžiť sa mimo jazy k ovým sfé ra m : ved vefk ! maj stri per a
neraz priznávajú, že sa Im nedostáva pri meraných slov!
Napoko.n š p eci fi cko s ť k uždéh o mim oliter árneh o d·r uh u
umenia sa pre tavuje okt·em iného v rtom. že je n emož-né
.,pre l ožiť" ho do v erbtlln e j oblasti; o hud be to plati
nujviac.
Na potv r den ie n az n ače n é h o v ýchodiska ·o vedomom
model·ovan! sv·ojského žlvotnéhoo cyklu Eug en om Such ol\•om dovofu jem sl zacltov.a ť d voc ll prom i nentných muztkológov j.ozef K resánk•a a Ladl·sl:av•a Burl asa. Prvý
vo svo je j suchOJ1ovsk e j mO'Ilografii už p r ed dvadsi ati mi

aj ustalujú." Burlas v štúdii j ednota a v ývo j v dlele
Eugen a Suchot1a ( 1969] v ýstižne naplsal: .,Medzi ostinátne suchoňovské sujety a námety patria konflikty
a protirečenia, ktoré možno vy jadriť v polarizovan ých
antinómlách:
osobné a

s poločensk é

krizy

i ivot
živelne pôsobiace negatívne
sily
idylická statika

hladanie východiska
subjektivnej r eakcii

v

smrť

dobré vlastnosti č lovek a
dramatícké konflikty

Tieto námety pôsobia na skladatera ako konkrétn e životn é situácie a zážitky, ku ktorým sa vracia niekedy aj
po časovom odstupe. Nejde teda o ne jak é abstraktné
námc tové schémy, ale o konkrétnu rezonanciu osobných
dispozicii na charakteristické zážitky. Pri m erane k týmto opakujúci m sa situáciám a z nich inšpirova ným hudobnomylillenkovým štruktúram vytvára sa akýsi suchoňovský maquam, systém metodicko-harmonických a ryt mických modelov, ktoré potom p resa hujú z di el a do diela ~ do,~ávajú Suchoňovej hudbe charakteristickú tvárnos( . ..
j ed n ým z typických suchoiíovsk ých postupov je princ ŕp oslinlita na mel odi ckom ob l úk u. Prvý krát sa obja vuje v klavlrn ej skladbe Tr agédia z r ok u 1925 ( podnieten ej zrážkou vla k ov n a pezi nskej sta n ici ]. K ľ esánek
v suchOI1ovsk ej monografii po rovn áva s nfm fund amentt!lny motlv Mal ej su i ty s passacag l iou. základný motlv druh ej čast i Sláči ko vé h o kvarteta. vých odi skový mo·
tlv
Metamorf6z a m otív v z ťuhu Pau č a k u Gertrt1de
( z predohry k Stodolovej hre Kráľ Sv!ltoplu k ]. r es p.
Zábo ja k Ľut omlre [z ope ry Svtito pl uk) - p r ičo m po·
u kazu je na to, že posledné dva motlvy .,predstavujú dva
va1·ianty toho istého motivu: Suchoň ho v ďa lšie h skladbách cituje aku symbol".
Oalš!m prlzna čným suchoiíovským pos tupu111, p.r výk r ftl
za f ixo vaným už v Son áte pre hu sle a klavlr As dur, op. l
j~ st (tpojúca kr ivk a niekoľkých krat šlch tónov. kul m inujúca cl lh š!m vr ch olovým tónom, po ktorom no sl edu je
jednot ónový alebo i viactónový pokles. SuchM ho silm
de~i f ruj e ako motlv pu l zlicie života s ut· č ttým c ieľo ·
vým zámerom - n apr . túžba po p ria terstv e. bohat st ve
a pod. (v dielach so svl1toplu k ovsk·ou t ema ti k ou Id e o
dych tenie po moci viacerých persón]. jeho mod i f i ká ci ou
!l rozš! r en ! m do vyl'ovna ne jšieh o pr ieb ehu rovnom ern et~ lm plynutlm a širokodychým zreťazenlm viacerých jeho jadier - vzop!rta sa clo výšk y, k l esli d o hlbky, občns
priberá l spodná ter cie - vznikli vyjadrenie lá sky. Tento
symbol, pr!z nač:ný svo jim vrúcn ym c i tovým chaJ'akterom .
rozosp l evaný n eraz n a širok ých p l och ách . sa prvýkrlit
ob javu je v op. 2 [v Sláči k ovom kvartete 1. no naplno sa
upla tľ\ uj e zv l ášť v Bala dicke j su it e, husľov e j Fan tázi i.
Metamorfózach . Pr·ielome a piesi\ovom cyk l e Ad astra.
Použfvan te určitýc h zá ddových tónov v base (n o nie
na spôsob kl asick y " l eža tého" tzv. Orgelpunktu. al e ry tmizovaných krátky ch hodn ôt l sa ti ež objavuje _už v prvých dv och Such oi\ových opusoch - v Sonát e pre hu sle a kl avlr je to D, v S lá č ikovom kv•a rtete C. Zádrž~ sa
opakujú vo v!lčšine Suchor1ovýc h d·l el - tak n apr. D a E
v Zalme zeme podkarpatsk ej a Sonat!n e p re hu sle a klll vir. GI S v Kt·útJ1a·ve. hlboké C vo Svätoplukovi. je ZllU j[-

d zu výstupy staréh o Stelinu tam. kde vyjadruje svoju
lá sku k synovi ; skladater sa stotožnil s nežnosťou svojej
opernej persón y - v eď v ča se k omponovania te tto sk ladby bol už 9tarým ot com! - Prvý k r yptogram B-A-C-H
sa v!;ak vo varitlciách a tr anspoz lcii ob javil u Such oi'ía
už v druhej a štvrte j č as t i ptest1 ového cy klu Nox et
solitudo, .ak o aj n a niekoľkých mi estac h Burlesky; posledn ý ( 'Opäť vo variácii , al e bez posunu] v Elégii p r e
k lavlr. A pt·vý kryp togra m vôbec Such o t1 použil už v Sláč ikovom kvartete: H-E -A je jediný možný natový prepis mena jeho manželky ( Herta 1; neskôr ho zopak•oval
tlél zač i•atku M etanw.rfóz.
I mitá cie a citáci e z di el iný ch skl aclaterov majú u Su·
c hoií a symbolick ý v ý:zmam poklony, ú ct y - nie je to Jen
práve spomln.aný p>t·lpad holdu j . S. Bac h ovi, al e aj
mn ožstvo iných . Venovania jed notlivých čas ti in št ruktívneho cyk lu KH i ei dosk op z v llčša ev.okujú v zdl•alené názvuky skladieb prí slušných au t,orov ( Debussy, Su•k ,
Sk r ia bin); výnim ku tvor l :l Tr t ča sti z Kontemp.Jáci! (sú
SuchOJ1ovým portrétom-profi l om z r ok u vzni ku Kontemplácil. t. j. r. 1964]. ako Hi Medt,tác i a (Dumk a l a tanec
venované Bartókovi: v ni ch id e o mod elové napod ob n en ie. zná soben é tým, že Medi tác ia nadväzuje n'l.l začia 
tok Ba r tók ovej l l. soná ty p r e husle a kla vfr a Tanec má
p odti tul Allegro bar bara. K alei dosk op vôbec má aj nezanedbatefnú obsahovo·výrazovú nli pl t1 : l>od f a slov samotného autor a ..ide o kaleidoskop obrazov, ktorých vznik
podnietili dojmy z na jrozmanitejšich umeleckých i mimoumeleckých zážítkov". P r avd i vosť toht·o vy jadren ia
potvrdzuje n ap r ikl ad už prvé pl'elúdium z Dvoch prel údi!
v starom sl ohu: jeho zač i a t o k - citu je tému z fin ále
l. symfóni e A. M oyzesa - pt· ipomlna SuchOI'Iove zač ! a t 
l<y v organov ej hudbe. p o k r a čov ani e evo.k u ie jeh o prvé
d o tyky s tan eč n ou hudbou clv:J dslatyc h r okov a Debussym (záverečný (tse k sk l ad by].
Za wagnerovsk y dedikované dielo možno oz n ačiť Concer l'ino pre klarinet a orche9! Gr ( kl nv!r]. Sk l.adba vych ádza z Variác ie čl s J.o 2 č as ti Imprompt u s v ariáciami
z cy l<lu Kaleidosk op - clo jej zá kl ad u, z v!l č!le n ého ci teľným r ozšl r enlm. sa vniesol l<l a.rlnetový part .. na p amäť šatmajovej melód·l e anglick éh o rohu n a začiat ku
III. dejst v a Tri stan a a ! zol dy Rlchu,rdo Wagn era" ( Suchoiwv výl'ok]. k torá sa n ezabudnuterne vryla do pamät i mladého tvorcu pri je j p rvom poču l i. Nebola to
však prvá Suchoiíova poklona Wagnerovi - p redc hádzal
jej názvuk začiat k u p r edoh r y k oper e T l·tstan a lzolda
n a dvoch miestach klavl rneho partu piesn e Hra . luna
bi edA z cyklu Nox et solitucl o.
Svo jho prvého u č itera k ompozlcie F r ica K afendu si
Suc hoti u ct i l v l. čas ti svojho op. l - Son áty p r e husle a kl av!r ohl asom ll. ča sti jeho husrovej sonáty.
Analogick y to urobil sv o jm u druhému u č lte rovi k·ompozlci e V. Novákovi: v l. č asti Bal adi ckej suity je zašlfrovan~ ná zvuk začiatku Novák ových Piesn i zimných noel a
v čas t i Ráno v horách z cykl u O horác h . op . 8, obm en il
úryvok z jeh o cyklu Pan (H ory]. - Nebude vari od veci
upozorniť, že ln š pira č ným zdrojom Baladickej suity bo ·
la situácia v polo·vici trid siatych mkov [hospodárska
a po l i tick á kri za 1; Jež cl i P.Io prerástlo v Jladčasové memento - stači si s.pomen(lť n n jánošl k ovsk y štylizovanú
111. čas ť a .,ustrašený otáznik" ( I<íl'esán ek) v nej, ako
él j na IV. ča s ť, k torá ,,je meditáciou n ad všetkým a hlav'
( Po k ra č ova n ie na 4. str. l

UDBA A SKOLA
•
SLAVNOSTI KULTORY UKRAJIN·
SKfCH PRACU)0CJCH CSSR sa konali v
dňoch 18.-19. 6. 1983 vo Svidnlku. Hlavný program festivalu tvorili 4 tematlc·
ky zamerané programové bloky. Akciu
doplnil celý rad d'alllch podujati, o. i.
slávnostné otvorenie Galérie Dezidera
Milly ho.
• V BANSKEJ STJAVNJCJ sa uskutoč·
nil v júni t. r. ul 8. ročnlk Zámockých
koncertov. Na troch koooer.toch vystúpili
BraUslankl dychov( sóli•tl. Pro arte musica a Moyzesovo kvarteto.
• Z VYDAVATEĽSTVA PANTON dolU
do redakcie tieto nové hudobniny: J. Z.
Bartol: Preludi per flauto e pianoforte,
P. Blatný: Due pezzl per quintetto ďotto 
ni, P. Fiala: Styri cirkusové kúsky pre
klavlr ltvorrul!ne, M. Hlavéč: Letoros1y,
10 skladieb pre klavlr, L. Sluka: Hrátky
pre klavlr, S. Urban: Skladby pre gitaru, E. Hlobil: Sonata per corno e pla·
nofol'te, V. Mojlii: Slavkovské slnko, meditácia pre sólovú gitaru, J. Zich: Serenat;a piccola per qulntetto a liato.
• SVIATKY PIESNI OLOMOUC '83 sa
konali v dňoch 8.-11. septembra. Na
12. ročnlku festivalu detských speváckych zborov sa z6častnilo 7 s6borov z
CSSR a 4 s6bory zo zahranU!ia (Velká
Británia, MĽR, BĽR, NDR). Okrem festivalových koncertov, muzikJOlogickélto
seminára k , problematike detských •pe·
váckych zborov a celého radu spoločen·
akých stretnuti bola s6časťou akcie textárska a 11kladatefská sflťal, ako aj sd·
ťal o najlepliu interprel6ciu českej a
slovenskej skladby.
•
V. CESKOSLOVENSKf FESTIVAL
FOLKLORNYCH S0BOROV sa uskutočnil
v dňoch 15.-18. 9. 1983 v Koilciach.
Na festivale, ktorého hlavným poalanlm
je podporiť tvoriv(& iniciatlvu a prezentovať výsledky práce folklórnych s6bo·
rov, vystfapilo 16 vybraných kolekllvuv
z celej CSSR. Stíťalné programové bLoky
s6borov hodnotila odborn4 porota, ktorá
udelila hlavné ceny a celý rad dJplo·
mov a vecných cien.
• Dr. EDWARD f. P. O'CONNOR, pro·
fBSOT hudby na Univerzite v Connecticut (USA) opäť informoval o d'alillch pu·
dojatiach, na ktorých uplatnil svoje zna·
losti o 011iiej hudbe. V aprili vysttípil s
prlspevkom na seminári uspori.a danom
Etnomuzikologickou spoločnosťou. Té ma
jeho prednáiiky sa zaoberala vpl,vmi
folklóru na českú a slovenskú vokálnu
tvorbu. V októbri pripravuje dr. O'Con·
nur (tiel ako interpret) koncert, na kto·
rom uvedie niekofko cyklov a plesni
slovenských autorov.
• VEDENIE SVf:DSKEHO ROZHLASU
omámilo, le v dennom programe 27.jú·
la 1983 odvysielali reléciu o českej a
slovenskej hudobnej tvorbe, v rámci ktorej odznela o. i. skladba Jána Cikkera
Paleta.
• SLOVENSKÍ HUDOBNf FOND ok·
rem tradičného cyklu koncertO'V v Kla·
riskách participoval v letných mesiacoch
na podujatiach uskutočnených pre mlá·
del, ktorá sa ztíčastnila na prázdninových akciách v Bratislave. Pre účastnl·
kov letnej aktivity mladých HIS SHF
zostavilo prehrávku zo stíčasnej českej
tvorby, pre Jiakov Polygrafického učiliií·
ťa z NDR, ktorl absolvovali letný druJobný pobyt v Ceskoslovensku, podujatie
so s6časnou slovenskou tvorbou.
• NASl UMELCI .V ZAHRANICI. V septembri 1983 vysttípia na zahraničných
koncertných pódiách a operných scénach
tito naiii umelci: organista F. Klinda v
NDR (18. 9. - 2. 10. ), stíbor Pro arte
musica v ZS_SR (21.-29.), organista I.
Szabó v ZSSR (21. 9. - l. 10.), teno·
rista P. Dvorský ako Edgar v Lucii z
Lammermooru v Zeneve, Sva,jčiarsko 17
predstavenl, 13. 9. - 1. 10.), basista
P. Mikuláii v opere Der Weg nach Emmaus od T. Ch. Davida vo Viedni, Ra·
ktísko (12.).

IMPROVIZUJEME NA ĽAHKOOVI.ADATEĽ·
NfCH NASTROJOCH
má názov práca pl'Of990ra bratislavského konzervatórJa Pavla Zlku, určená pre
učlterov hudobnej v9chovy. Vydal ~u Pedagogick9 ústav mestlä Bretislavy v ro·
ku 1983.
Uvedená ·kniha vz.n;Lkl.a ako v9sledok
skúsenosti profesora Ziku pl11 p.rácl s
deťmi prfpravnéh.o až plateh•o ročn.l,ka
ĽSU. Základ'()m metódy, ktorou autor
pMcoval, bol Orffov Schulwerk. N·a
moožstve prikladov Zlka dokBIZ'Uje, ako
možno cez radost z hry na rahkoovlá·

Operné štúdio VSMU

HÄNDLO A

Záber 21 inscenácie Händlovej opery Deldámia, ktortí pripravilo operné iUídio VSMU.
Snímka: archív štúdia VSMU
Divadelné a operné štúdio VSMU v
Redute uviedlo ako absolv entské predstavenie československú premiéru pos·
Jedného operného diela G. F. Händla
operu serla - Deidámla [6. V. 19831.
Už tento fakt vyV'olal záujem v radoch
mll-ovnlkov ope ry. aby sl nenechali ujsf
prll ežitosf uvldlef na javisku dielo, kto·
ré nepoznajú an! z gramofónov9ch nahrávok. H!!ndel n~;~plnil svoju operu ta k
lyrlc'kými tónmi, a•ko a.j dra matick9m
vzruchom, pričom jej celkový výraz je
trochu nadlahčenej š l a subtflnejšf ako
u obvyklej opery se111e. Jej hudba 1 de·
jová zápletka už v mnohom vstupujú
na pôdu k-lasicizmu.
Po energickej .a d.ramatlcky vyhrotenej
predohra začali na scénu vstup ovať hlavnf prQtagonisti. Hlav:nú úlohu - prince2lnú Deidám lu - stvárnila ako absolventský výkon Mária Elláiiová (v a:J,terná cll Ľudmila Zubalové l; hlasovo l tech-
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pochopitelný a zrozumiteľný každ~mu
posluchdl!ovl.
Vznik re/dele Ako žili a tvorili siaha
do roku 1953, kedy Hudobnovzdeldvacia
redakcia začala tento cyklus vysie/at
pravidelne. Nemožno nespomenú(, že na
začiatku neboli tak~ priazniv~ podmten·
ky ako . dnes, keď te k dispoztcii nadostal! literattíry, množstvo kvalitných
nahrdvok hudobných skladieb, dokumentdrne zdroje, ako at !l irok~ autorsk~ zd·
zemte prlspievaterov z radov skúsenet!ltc:h, ale aj mlad!ltch muztkol6gov. V 50.
rokoch, v l!ase viacerých reorganizač
ných opatreni v čiastkových oddeleniach
hudobn~ho vysielania, patrila Redakcia
hudobnovzdeldvacla vedtíci redaičtor
Franti!lek Brani!l - k natkonsolidovanet·
§im. Vyvtjala intenztvnu výchovntí l!in·
nosf, neru_§end zmenami. Pracoval v net
výborný kolekttv; stal!! uvtesf, že v
"Branl§ove; redakcii" sa zal!inali oboznavntmav~mu

nlcky kval·ltne vybavená sopranistka rozohra·l a úlohu po všetk9ch stránkach.
Eliášová je speváčkou s dobre posadeným hlasom, v.relil v lyrlckych miestach
a Istá a pel'lllvá v kolora túre. Postavu
princeznej Nerel zverili Viere Krpatovej
(alternácia: Ľudmila Braunov6 a Eva
Plesnlková ). Svojim hudobným naštudovantm sa sice čestne vyrovnala s d'a·
nou úloh,o u, herecky vša·k jej ťílohe chý·
ball mladistvá pohybJ.Ivosť a hravosť. Ná·
ročný par.t Achilla v ženskom vydani
zy,Jádla absolventka Ľubica Rybárska (alternácia: Bernadeta Hrebenérová a Má·
ria Nagyová l s prekona nlm všetkých nástrah, ktoré jej táto trochu nevdačne
traktovaná úloha prlpravtla. Svojlm pln9m sý tym tónom a presvedčivo mužnj'm
hereckým gestom VY~tvorlla tak skutočne
žlvt1 posloavu. Dvojicu králov Odyssea a
Fénlxa predstavovali Jaroslava Horské
z 3. .ročnLka (v alternácii Sylvia Bajčano·

.,hológov u

Ceskoslovenská psychologická spoloč·
pri CSAV usporiadala začiatkom jú·
n a 1983 na pôde FilozQflckej fakulty
UJEP v Brne dvojdňovú pracovn1í konferenciu psychológov umenia CSSR, mt
ktore j sa reflektova·la problematika psychológie hudby a scénických umeni v
interdisc lpllnár.nom k·on•texte. Pre hudobn lkov bol zaujlmavým predovšetkým pr·
v9 dei'\, ktorý osvetlť>val otázky najnovšieho bádania v oblas ti psychológie hud·
by v lntet·.d tsclplinárnom výskume.
V hlavnom referáte J. Fukač pouká·
za! na Lnterdisclpllnárne presa,h y v historickom výV'ine hudobne j psychológie a
venova l sa otázkam systematizácie hudobnopsychologlckých poznatkov. Esteno s ť

Rozhlasový zápisník
Nemdlo sa už poptsalo o význame udž·
nej hudby v živote č l oveka a o teho
vzťahu k tomuto umeleck~mu ždnru. S
celkovým stavom hudobet výchovy a hu·
dobn~ho vzdeldvania v§ak nemožno vyslovil pln~ uspokojenie - ostdvame im
vera dlžnt. Treba preto uvttaf každtí hu·
dobnovzdeldvaciu re/delu Cs. rozhlasu;
k nim pat rt aj re/dela AKO Zz Ll A TVO·
RILI, vstuputúca tohto roku do §tvrt~
ho dec~nia svojej existencie.
Je to reldci a s esteticko-výchovným
poslantm, url!end posluchMom, u ktor ých
ehce vzbudiť zdujem o hudbu, poskytntíf informattvnu orientdciu o tom-ktorom skladaterovi atď . Jet verbdlna l!asf
komentuJe slovom vyb ran~ diela - pravda, väl!§inou iba tíryvky, diely, l!astl l!o md zaktivizov ať posluchdl!a, aby si
neskôr už nie natolko "nezntlme" dielo vypočul d; vcelku. Ide tu teda o snahu sprostredkoval' vtlžnu hudbu ako tav

datein9ch nástro}och pod veden.fm ,ši·
k·ovného, odborne 1 pedagogicky fundo·
vaného učHela ulahčlf deťom zvlád:n.utle rôznych teo.retlck9ch poznatkov, nenáslln9m spôsobom vpl9'Wlf na vývoj tch
hudobnosti a vlasllnt'l t·vorlvťí aktiv1tu.
Pub11káclu aut>or rozdeLil na prlki~ady
pre prfpMvn9, prv9 a druh9 ročník, v
krorých žlac·i hrajú prevažne podl'a predlohy. Náplňou práce v ,llľefom, štvl'bom
a piatom ll"očn.l k·u je prevame lmprov.tzácla. V t9chto ročnlkoch sa dôsleclnejš!e začlnajú lmprovlzoVIBf už ucelené
skl adbičky. Ich . cielom bolo a je rue-

len r.ozvljaf ilV!Drlvt'l alotlvltu, ale at
praktickú apllk6ctu vyučoVI8.1l!a hudob·
n9ch foriem v rámc! pl8tn9ch OSIIIGV.
P.raktlcky vyskt'l§ané pazo.atky z hllldobn9ch for.tem sl žiaci la'Mie zapamlltaj(! a učebná lát'ka .prestá\118 byf Iba "te6·
riou".
.,Improv!zácia na Iahkoovládatelných
nástrojoch" je vf'bornou pomôclrou na
spestrenie hod1n hudalllnej v9chovy na
ĽSU, v nižších tr1edach zákl'lldn<ýoh škOl
l obzvlášt pre prácu v druž1nách mlá·
deže, pre prácu v záujmov9oh krťWooch
v školsk9ch a mlmoškolsk9ch zar.ta~e
nlach l ·a nájde svoje uplatnenie aj v
oblasti špeciálnej pedagogiky.
OĽGA PAVLOVSKl

t.lcko-psychologlcké a semiotické a.s pekty
v.n!manla hudby l hudobného myslenia
v historickom priereze i s perspektlvaml
súčasnosti (I- KuJk.a ) a náčrt psychologickej orientácie českej hudobnej estetiky ( R. Pečman 1 priniesli referáty, zamerané viac na mlnul·o sf hudobnopsychologlckého bádania. V prlspevkoch o jednoNivých interdlscLpllnámych presa·hoch
poukázal·o sa na miesto fyzi ológie v procese spoznávania zákon1tostl umeleckej
tvorby (A. Reiner 1, na mnohé problémy,
ktoré sa vynárajú vo vzájomnom vztahu
hudobnej estetiky a psychológie ( E. Mlstrlk). ako a.j na spätosť hudobnopsycho·
loglckéhť> a ~oclo loglc kéh o bádania (V.
Stefancová).
mova( s r ozhlasovou prdcou napr. Ľ.
Fidransktl, G. Ftscher ovtl, Ľ. Ballovd, Z.
Berndtovd, E. Hykischovd, E. Petrovtl,
M. Zvarovd, M. Pisdrl!ikovd, Ľ. Ctžek a
ďam.

Cyklus Ako žili a tvorili začal F;•. Branis nahrtlvat a redigoval už v marci
1953 fT. S. Bach, Hiindel, Haydn, Mozart, Beethoven, Ltszt, Wagner, Schumann, Sc;hubert, Weber, Glinka, Borodln,
Musorgsklj, Bella, M. Moyzes a t.j. ZéWltu nad redakčn ou prtpravou cyklu prevzala ďalej Z. Berndtovd, ktord pripravuje reldctu až dodnes.
Už tento letmý pohlad naznačute trval~, vy§e 30-rol!n~ ús~lie sprtstuptlovaf
'§tr §lemu okr.uhu posluchdčov tlvot a die·
lo významných osobnost! tzv. vdžnej hud·
by. Z hladisKa dramaturgtck~ho voči re ltlctdm niet ntlmietok. Co do obsahu
Ide viič!linou o preveren~, usttllen~ pqznatky, po strtlnke form,dlnej te pre reidete prtznačn!í chronologlck!í postup.
Redakcia symfontcket, komorne/ a opernej hudby, kam dnes organizačne Ako
žili a tvorili patrt, pohotovo reagute na

vá·VirAsová l a absolvent Ján Galia (v
alternácll Anton Kúftan a. b.) . Horská
stelesnlla Odyssea so zdravou enel\glckosfou a bojovnou tv.rdostou, ktorá tllto i>QS·
tavu charakterizuje. Z predvedeného výkonu možno usťídH , že v speváčke rastie nádejná mezzosopNtnlstka. Galia spieval i hral po všetkých stránkach výborne: disponuje hlasovým fondom, ktort
mu d<>voluje zv.Jádnuť náročný part na
velmi dobrej t1rovnl, jeho vefkou devlzou je dokonalá zr.ozumLtelnosf splevanéhť> sl.ova. S-ta.tickt1 posbav.u krála Lykomeda naštudoval ·&ko absolventský vf·
kon Rastislav Ublár (v aLternácll Peter
Poldenf). ktorý upútal nosnosťou svojho
hlasu a dôstojn9m hereckým prejavom.
Rovnako zbor rost&Vený z poslucháčov
speváckeho oddelenia VSMU svojlm starostlivým naštudovanlm pomohol k cel·
k-o ve vydarenému vyznenlu opery.
Skúsenf' dirigent Gerhard Auer dal
predstaveniu presné a svižné tempo, orchester VSMU hral pod jeho vedenlm
s takrečeno typickou h11ndlovskou energlckosf~ u. Scéna a kost9my absolventa ·
Vladimlra CApa sa niesli - v rámci da·
ných možnosti - v znamen! štylizácie,
neboli poplatné planému historizmu a
niektoré kostf'my tvorU! zv,Jášť pôsobivý
akcent celkového výtvarného riešenia.
Réžia abgoJ.venta Jo1efa Revallu, ktorf
nadviazal na citlivý a deklamáciu rri·
pektu jt'lcl preklad dr. Ljuby Makovickej,
zdôraznila barokovt1 sretickos( javisko·
vého dl·a nla, ,n o bez zbytočnej rozvlnenostl, sem len akosi .,nezapadla" scénka
polovačky zo zači·llt•ku II. detstva. Revailo tiež dielo dMmatUl'g·ICky upraytl z
troch dejstiev na dve dejstvá. Hoci dra·
maturglckťí úpravu reali-zoval citlivo, aby
neporu~ll základnú dejovú llnlu opery,
zredukoval! sa niektoré pa.rty viac ako
na potrebné minimum (najmä part Achll·
la 1. Vynára sa preto v tejto súvislosti
otázka, čl by nebolo vhodné: sice skrá·
tU, ale pcmecha( pôvodný formovo troj·
dejstvový pôdorys, kltorý by lepšie osvetIU cel:kovú dramatickťí klenbu diela.
Uvedenie te ~to opery nezn~tmená Iba pre·
zentáclu vf'sledkov viacročnej sta.rostll·
vej prlpravy poslucháčov a Ich peda·
gógov, ale je tiež pozoruhodným a progreslvnym dramaturgickým počinom .
MILO SLAV BLAHYNKA

o

význame hudobneJ psychológie pre .
v9chovu, motivácii a l'OZVOII
hodnotných postOjov referovaU tra ja
ťíčastnfcl - O. Settarl, V. Dočka.l, L. Sedlá č ková . S referátom o sťíčasných tren·
doch v rozvoji psychológie hudby vystúpil P. Krbafa. Na europocentrolcký prí·
stup v ponlmanf psychického prežívania
hud·o bného diela poukázaJ J. Vámoš v
prlspevku na tému Africká hudba a dl·
vadlo. Velmi prlnosným bolo najmä vystúpenie S. Sabouka, ktorý vyjavH vzájomný vzťah sťíčasnej semiotiky k psychológ!l ument.a, pnlčom . poukázal no
dôležitost výskumu psychické.ho porozu·
menia umeleckého znaku .a umeleckej
výpovede. Podnetné stretnutie korunovala bohatá diskusia k odznelým témam,
ktorá v mnohom <Osvetlila a ckJplnHa v9·
poveda referentov.
-IL-

hudobnťí

aktuality, významn~ vgrol!la a pod .. Md
sttlly okruh erudovangch tnterngch 1 ex-· ·
tern!ích spolupracovntkov (Z. Berndto· ·
vd, Z. Marczellovd, T . Urstnyovd, V. Cl·
žik, Z. Novdček, M. furtk, L. Mokrý, I.
Podrack!í a ďal§tj. V rozhlasovet publl·
cistlke sa v§ak vždy ndfde url!ltd rezerva a priestor pre e!lte kvalltnet§lu prd·
eu. Preto aspotl fedna pozndmka: nedalo by sa perspekttvne uvažoval o prt·
prave týchto reltlctt vo viič§tch tematických celkoch z hladiska nadväznost/ ted·
notllv!ích_ historických obdobi (ako pri·
klad uvediem klasicizmus a hudba,
romantizmus a hudba, Impresioni zmus a
hudba a pod.} a tieto rozpracoval na
konkr~t_nych skladateľov? V podstate by
sa realizovali ak~st dettny hudby v koc·
ke a posluchdč by zt5kal celistveJ~! prehlad at o vývott hudobných !ltýlov, fo·
rlem, hudobn~ho myslenia, l!o je d61e·
žlt~ z aspektu ztlkladnet orientdcle. Na·
pokon osobnost a tvorivý proces, Inter·
pr~t a posluc_htlč to sú t~my, varta·
billta ktorých te nevyl!erpatelntl.

-fi-

V auguste tohto roku ma pozvala Cs.
t elevtzia v Bratislave nattU!at hodinový
program pri prtležitosti osldv výz namné·
ho živ otn ~ho Jubilea ndrodn~ho umelca
prof. J::ugena sucho11a, ktorý sa v plne;
tvorive; pohode dožtva 75 r okov. Domi·
nantu programu v ktorom zazneli,
samozrejme, a; ukďí.ky z jubilantove;
tvorby, tella vlastných spomienok a kon·
festa,. ak o aj remini~cenie tých, kto rt ;e·
llo dzelo ~asto a s ldskou i nterpreta·
val/ a ktorý zakon~ila zdravica prof. O.
F'erenczyho - tvoril r ozhovor , ~i, lep~ie
povedan~, akdst beseda pred •kamerami.
Jej moderdtorkou bola E. Galanovd a
ako priami ú~astntci sme sa na nej po·
dlelall so s. Igor om Vajdom, dôverným
znalcom Suchoflovho diela a spoluauto·

Imaginárny rozhovor na tému
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NARODNOSŤ

UDBE
i\ov a lebo ešte prlmlt!vn.ejšich, či ele·
mentárnejšfch komunit ·a 1ak.tlež a j u
d iel č ich sllčastf hár·otlnej pospolitosti,
napr. u jednotlivých kraj{)V a oblasti ná·
ro<Lnéh·o ter·ltórla. V hudbe al'ltlflciál·
nej je to vša.k Inak: nie v šetko, čo sa
v tejto oblasti vytvori n čo •trebárs 1 p1·
nf ul'Člté kladné .posla.nle a má určitú
úro'Vei1, dosahuje kval'i.tu a chaM.kter
národnej hudby, vytadrente ná,rod.ného
bytia prostrednictvom hudby.
Otázka: Aké a6 teda podmieDky n.nlka
národnej badby a ako sa • nJmi vyromá·
va konkrétne trorba jabilan1ova?

rom i w oto pisu skladat,era. Scendr pro·
gramu pripravil dr. J. Szelepcs~nyl. f e·
ho pôv odnd verzi a by si v~ak v reallz~.
eli vyžiadala sndď i hodinu ~ist~ho ~a 
~u len pre nd~ rozhovor; do~lo preto ;.:
u~eln~mu skrdteniu a niektor~ pr/pravPn ~ odpovede sa do natd~ania ani ne·
molzlt zahr nú{. Pretože ma zdrovefl i
redakcia Hudobn~ho života požiadala o
prispevok na t~mu Suchofl, rozhodol som
sa na radu s. VaJdu dal tomuto prtspev·
ku formu ak~hosi fikttvneho rozhovoru
na jednu - a z;avne na;zdvažnej~iu z t ~m. kt or (! na besede zazneli.
Otázka : V súvislosti s dielom E. Su·
choiia sa hovori často o národnej bud·
be - a to v rô7lnych súvislostiach a tento pojem si možno každý vysvet·
luje inak. Aký je váš názor n a túto otáz·
ku?
1
Odpoveď :

Význ am term! nu .. nál'Odná
hudba" sa v dnešnom odbomom úze u·
stálll t ak, že sa nim mieni ozn ačen ie a
IJrlznanle určitej kvality, f unk cie l hod·
n()ty v hudbe .. umelej" a v tomto širšom
rámci potom predovšetkým hudby tzv.
artlflciá l n e j, napr. tej, ktorá sa p.r tmár·
ne hrá v koncertných sálach a na oper·
ných n baletn ých scén ach [sekundárne
však l v r ozhl ase. na plal'ninch atď. }.
r es p. i v I ných funkčnýc h
oblasti ach
( um elá hu dba sakrá ln a a pod. ]. U foll<·
lóru pr etože id e o hudobný prejav,
ktorý v prvotnom mod e s vo,jej exlst en·
cle l a nie teda vtedy, keď zaznieva z
k once rtného, či estrádneho pódia, z roz ·
hla su atď . ) integrálne prelf na všetk y
životn é úkony rudu [pra covné, obradné,
r e l axa č né l a nevytvára sl pre hudbu
netaký zvlá štny pr i estor alebo zvl ášť •,;y.
hradený ča s [oboj e je pr e nás potom
· ur č it ým ..vytrh n ut!m" z kol obehu ostat·
ných život n ých funkci! 1 - je t o ta.k, že
jeho .. ná t•odnosť" je u society typu .. ná·
rod" daná automati cky. Analogicky prú·
dl do fol klóru al ebo do hudby spontán ·
nej tvorivosti vôbec aut omaticky c ha·
rakteri s tic k os ť a i men e j v yspelých t ypov
pospolitosti. n<~pr. u tedn otllvýc h kme·

Odpoved': Predovšetkým musi byť kon·
štltuovaný sám ná·rod ako spoločens ká
realita, včft.a.ne svojho sebauvooomerua
ak·o národa. Lež nC2labudnlme na spät·
né väzby: existencia vl1119tnej hudobnej
produkcie a do Istej mi ery ~ vlastných
foriem hudobn ej ·r ecepcie a ~o tak
hudby spcmtán.nej, ako aj .. umelej" zasa k onej konšNtúcll a k sebar.ef.lexll
národa aj aktfvne prispieva.
Druhou podmlenk·ou je tvorivá nad·
vaz.nosť arttflctál:nej hud·by na domáce
tradfcle akéhokolvek druhu [Jl.lelen na
umelecké a politlck<>·ldeol·ogtck é, ale tiež
aj na to, čo súvisi so životným slohom
a spôsobom reprezentatfvnyoh VII'Stlev ná·
roda, s jeho ,.kultfrr.ou" v .najširšom slova
zmysl e l a kor»tak.t so súčasnými trend·
ml a hodnotami v iných umeniach. Me·
dz! týmito tradfctamt a k onta·k tml má
potom prlvHegova:né postavenie nadvltz·
n os ť práve na hudobný a ·tan eč ný folk·
lór. Tá však nemôže m at podobu len
nejakých mech anických citátov, čo po·
t ()m pôsobia Iba a.ko <>r.nwnell!t v 111eja·
k om unlvel"Zá!nom, voči citátu cudzoro·
dom slohu, ale musi Isť - a k o sa to už
v el ak rát povedalo - o vys tihnutie pOd·
staty .t ohto spontánneho prejavu, o pre·
tvorenie týchto podnetov v Intonácie
rytmy a zvukovosť, ktoré sa stanú štý:
lotvorným čl nite fom um el ej hudby a po·
m áh a jú autorovi v y tvoriť jeh o v!!lJStný,
nez.a menltelný pretav, už 1nle f•o l•klórny,
naopak, jasne ,.artlficlá!ny", ale s čit a·
tel.nou väzbou k ·tomuto dedičstvu. Su·
c hoľ\ova tv()rba je po •tejto stránke k la·
sickým typom •takéhoto vnútorného pre·
taven ia folklórnych podn etov a Ich pre·
nosu do nivea u hu-dby k oncet·tn ej a oper·
n ej , rovnak-o ako tomu bolo u Smetnnu.
DvoM k a, Gr lega, Musorgsk ého, Bizeta.
Verdiho atď . v minulom storoč!.
Ani to však ešte n estačf. Nová hudob·
ná reč, čo ta.kto vznik á, musi byť n a
úrov.nl súdobéh o vývoja v a.l'ltlflclálnei
hudbe, autor musi perfektne zvl ádnuť
kompoz ič nú techniku. ak o ju vy.k'ry~ali·
zoval celý vývoj .. umelej" hudby, a t o
aj vtedy, k e ď ju zda.nllvo n eguje, alebo
sa od ne j od kl áňa v podobe určitého
návratu k predchádza jú cim , ba 1 prim!·
tfvnym štádiám hudobnej dikc ie. Zdan·
llvost toh to ,.genlAlneho dll etarut.stva ·•
m ožn o dokázať l u Musorgsk ého, u Su·
ch oi'la sl problémami tohto druhu n e·
mus! me nl jako lámať h·lavu; teruto post u·
lát je v jeh o d,lele dok an ca u ž l priamo
v jeh o osobných dispoziclách v.rch-ovato
n apLnen ý.
A l e l obsahovo musi byť národná hud·
ba na tlrovnl toho, čo predsta vuje v eda·
mte, postoje a city prog resfvnych vrs·
tiev ·n ároda , musi i sť t eda o n espoTnú.
nadpriemernú h od notu. kto.r á sa ď a lej
spravi dl a uznáva ·i mimo národného ko·
l ektfvu. zo strany Iných ná·r odov, oceilu júclch jej sv·ojbytnosť a uvedomu júcich
si jej odlišnos ť v porovnani s vlastn ými
h udobnými h odnotami.

Historický záber z pr vého tel evizneho natli!anla Suchoilovej opery Kr6tilava ., 50. rukoch.
Snlmk a: J, Sugár

Dôležitá je i požiadavka dxuhovej a
žánrove j čistoty, pret·ože sotva by bolo
možné skutočne 111árodnú hudbu reallzo·
vat Iba v úzk-om spektr·e jedn ého žán·
ru, čl druhu hudby. P.reto vskutku za·
k.ladatel ské osobnosti, čl skupiny dba·
jú o to, aby k uplatnetl'l u národnej psy·
chlky v hudbe do!ílo tak v scénick ých
dielach, ak·o aj v koncertnej hudbe. A j
takéto obsadenie klúčových pozicll na
poll a·r tlf.lclálnej hudby je typické pre
Suchoňa, ktorý l pri menšom počte opu·
sov neváhal obetovať možnooť akejsi sé ·
rlovej produkcie !{lompozicJI u·rčltého t y pu vyhladávanlu stále nových foriem a
žánrovej var labl'lity.
Ak'lfvny vzťah ,k národ·nej t.radlcll nie
je ale jed.tnou zá.r uk·ou .k ontaktu s n á·
r odný,ml ma:samt. Nejde tu totiž l en o
to , čo poslucháč v hud,be počuje ako
,.echo" z rezervoáru hudobných skúse·
nosti, z toho, čo už pozná, ale 1 o to
nové, dostal nepočuté, čo pT!jme za svoje, pretože •to vy jad·ru je jeho cl<ty, posto·
je a I dey. Toto má teda hudba často spo·
!očné s lnÝ'mi umeleckými prejavmi. Už
dávno predtým, n ež sa tá.to pa.r alel a sta·
l a známou, vMy sa ml vynáral a dojima·
vá bala dickos ť radu Suchoňov9ch skla·
dleb a najmä jeho vy užLtle velkých In·
terva;lov a velkého ambitu v mel-odike
lna pr. v k rásnej .téme M etam-orfóz). ked
som pozoroval obrazy Martina Benku,
kde na pozad ! monumentá'l nych <>brysov
hôr ·m el ancholicky z mäkčených zahmle·
ným qparom, vid ie ť na velikom vnútor·
nom priestore akt!vne činné ludské pos·
tavy. Inokedy zasa vitálny temper ament
hybných pas~ži z tv·orby jubilanta ml
vždy ·P ripomenie Iskriv-ú farebnosť ob·
razov I:udovfta FuLlu.
Z toho, čo bolo povedané o podmlen·
kach vzniku národnej hudby, vyplýva pre
Sl ovel'l'Sko záv.er: n apriek tomu, že ar·
tlflctá.lna hudba na tomto llzeml vzndk a·
la už predtým a v niekolkých prfpadoch
i na úr-ovni porovnatelnej s vývojom v
iných k r aj.lnách Európy; generácia, kto·
rá splnila vyššie uvedené požlada·vky sa
nB'rodU.a až po r. 1900: S u c h oň, Moyzes,
Cikker 1 ďalši.
Otázka: Ako veba v tejto s6vlslosti
kategóriu svetoYosti7 Nevystači
národná kult6ra s národnfml zdrojmi ?

chápať

Odpoved': Casto počuje m e, že jedno i
d·r uhé, s v eto v osť i ná rodno sť, t·vorf akú·
sl dla•Jektlckú jednotu obecného a zvJášt ·
n eh o; asi ta kt·o aby sa nleč·O stal·o
svetovým, musi to byť predovšetk ý m ná·
rod.ne špecifické a naopak, aby sa sta·
l o umenie [teda l hudba 1 ná.rodným,
musi preu k azovať určtt9 ,.punc" sveto·
vostl. To znie rozumne a v rade pri·
padov k tak émuto Ideáln emu prepojeniu
oboch aspektov l došlo. S kúsenosť nám
však h ovori, že zavše sa t.teto &tribúty
presadzllo'jú oddelene: poznáme mn.oh o
ko.rripozfcli, ktoré zi·sk all svetov·ú slávu,
uznanie l histor ·l cké ,.ZBJ!'a denle", .a.Je s
národ·n ým ma.jú len málo alebo aj n ič
s poločné mohli dok•o nca vyrá s ť n a
pl atforme
absollltneh·o Wlílversa.Uzmu,
t. j. t ak ej hudobn ej dik cie a t echniky,
ktorá sa voči možnostiam národne j špe·
clflckostl stavJa nepr latelsk y. Na druh ej
strane oza j národná hudba s ,.paramet·
ram i" svetove j úrovne a l v ťak ej k on·
f rontácll prlnosná a progreslvna v,p !yv·om
na (r ôznejšl oh okolnosti m ôže zos t a ť n e·
docenená a·lebo dlho čakať n a svoje o b·
javenle, čl znovuob javenie. Suchoi'lova
hudba - ak·o je známe - prenikla d-o
sveta v prve j fáz! svojej rad iácie. kedy
jej ešte al e pomáhalo l to, že sa pri·
j(mala ako hudba súdobá, teda v kQllkU·
rencll predovšetk9m s tým, čo vzni k alo
v rovn akej dobe. Oaleko tažšla je však
k onkurencia n a platforme histor i ckej a
štyridsiate roky sa už pomal y l pr.e nás,
pamätnikov, stáva jú históriou - n a ne j
sa podl el a jú v šetk y velk é diela mlnu·
!·osN. Tu je nutné v yužiť aj velk ých vnú·
torných
možnosti naše j
muzikológie
[žia l, nie v ždy u nás docenených l a Ich
medzinárodných k1llltaktov ,[ jej ,.reno·
mé"; tieto by mali čo na jvlac prispieť
k u pev ňov&nl u tých národných h-odnôt i
vo svetovom meradl e, k·toré sl to :r-aslú·
žia: n a úrovni n etakých reklamno-pro·
p agačných text ov alebo pl och ého žur·
na.Jizmu, oml el ajúceho bba obecn é frázy,
takll službu našsj kultúre, a teda aj die·
lu E. S u choňa preukázať nemožn o. V sú·
čas nej dobe je napr. v cudzine značný
záujem. zhodnoten9 l výh odnými ponu·
kam!, o naše bádanie v o bl asti hudobn ej
semiotiky : aká prfležl tosť k tomu, aby
sa mnohé obecné tézy a prlncfpy demon·
štrovall n a skladbách českých a sloven·
sk ých, kt<>ré tak lepšie zak()tvla v pove·
domi ()dbornfkov, ma jllclch nak onLec roz·
hodujúce slovo pri ovplyvňovani v ýber u
základných Info rmácii a znal osti v od·
bor e n a ll·rovnl celosvetovej!
Otázka: V 1!0111 vidlte hluné rozdiely
vo foi'JIIO'fanl i!eskej a slonaskel úi'Dd·
net hadbyi'

Odpoved': Obecne známy č asov ý posun
medzi vznikom česke j ! a vJas tne i I n ých
národných hudieb v 19. storoči] a vy ·
stúpenfm Suchoňovej gener'á cle n a Slo·
vensku je prirodzene daný pt·edovšetk ým
r ozdielnym i spol očens k ými p odmienkami
v oblasti kultúry, !ík·ol stv.a, vedy, ·al e l
poll'tllck ým p ostavenim oboch národov v
raikúsko·uhorsk om súštátf, n a ktorom sa
podlelala nleJ.en štátop r ávna m tnulosf,
ale l ekonomika. Priemyselne vyspelé
čes k é krajiny znamena li <>. 1. ekonomtc·
k y sL!né meštiactvo. U rčité rozdiely boli
1 v hJstorlckých predpokladoch· •r ozvoja
hu<lobnQSM samotnej [viď známe h eslo
"Cech y konzervatórium Eu rópy" ] a
•tradicl<>u českého ka.ntorsk éh o a dedin ·
sk éh-o muzlkantstv.a a českého .fnšt rument8'llzmu v 18. st o ro či , ku k torému
prtst-upov.a l•o l pestQvante zborového spe·
vu v l )terá·tsk ych bratstvách a n es kor~ l e
v spol k.och. Sllhlasfm však s postreh om
prof. Kresánka, že až po rakúsk o-uh or·
sko m vyrovnani v r. 1866 sa tá to roz·
dl elnos ť prehlbi!a v priepas ť, !takže za·
tlal čo n apr. v P.rahe v z.nJk á silné kul·
túme centrum, na VIedni zn a č ne nezá·
v15lé a pestu jllce •poče,tné styky so zahr a·
.nl čim, a v českých kra·jlnách sa budu je
celá rozsi ahla šk oJ.ská sústavn od fu·
dových šk ôl (s nemčLnou, ako ibn nep o·

Na Bratislavskom hrade sa uskutočnila
Inscenácia Suchoňovej opery Svätopluk
v j6nl 1970.
vinným predmetom ) až p o šk oJy vyso·
ké; sú tu divadlá, spolky, orch estre, sa·
Ióny, n akl adatefské fi r m y, int eligencio u
denne obsadzované k aviarne a dokon ca
l zdan.llvý prepych r ôznych afé·r. ostr9ch
skupino vých i genera č n ýc h potýč)e k
at ď ., a td. na Slovensku v dôsledku
tlaku m adarsk ej vlády dok onca už i po
zrušeni sl ovensk ých l u dových škôl vzn i·
k á úplne n enormáln a situáci a, v Euró ·
pe vlastne unikátna, a existencia svoj·
bytnej slovenskej litera túry v t ej dobe
je vlastne zázrakom. Takýto ..zázrak " sa
však v oblasti hudby neudial, a ta.k e!He
l po vzniku CSR · trval o sko t·o dve desa (.
ročla n ež dozrela situácia vymaneni a sa
z n ásl edkov takýcht o depresii. s týmto
posunom však súvisi QdJišná Ideová o·
r lentácl a slo venskej .národn e J hudby, du
! eko ·ostre jšie povedomie sociálnej di·
ľ erenctácle a k·onfl i irtno'lti
' emletnuté
do snáh o v ytvorenw n. une j hud by.
V čes·kej hudbe 19. s toroč i a, teda u za·
kladatelske j generáci e Smetan a, Dvorák.
Fi bich by sme márne hfadall sémant l·
ku a výraz takého Zalmu zem e podk ar·
patsk ej , tento podtón v šak prenLká 1 !lo
I ných sk ladi eb jubllant·a z pr véh o obdo·
bla jeh o tvorby. Ur·čltá ·reJ.a.tlvna !dy ·
lick ost an al ogických počt.a tk ov čes k ej
národnej hud,by v tomto ()hlade je ale
zasa velmi presným zrk adlom dobo vej
sebarefolexte v epoch e r omantick ej huu·
by [no už tiež realistick ého románu l
a te j hier archie h odnôt a túžob, ktorú
v~edajšla etapa s p ol očen s kého vývo ja n a·
stol ova l a: ani u S uch oň a ale nemlznú
nikde ešte úpl ne i mpulzy ro man t i zm u.
ale .n ebolo už možn é, aby h o n epou či li
a n ezasia hli v plyvy a sk úsenostl expre·
sionizmu. V tom smere pôsobi l ogick y
paral ela ,.Such o1"1 - )'a ná č ek". n u jmä v
Krútňave [Pa storkyňa l; Janáč e k sa tak
od za·k lada·tefsk ej gener ácie čes k ej hud·
by odl išuje práve on ým zostren ý m ak cen·
t·om sociálnym.
Otázka: V r ámci tejto problematiky
sa dak ponúka dte aj porovnani e Sme·
tanove j Llbuie a Suchoňovho Svä toplu·
ka, pretole Ide o národné opery par ex· ·
celleace, o akési národné hudobné ma·
nifesty. Aký j e vái názor na zhody a
odlllnosti koncepcie v oboch diel ach?
Odpoved: Úprlmne p ovedan é,
vl d!m
viac skôr tle rozdiel y, n ež zhody. Zaiste
i de v oboch pr lpadoch o h istorické ope·
ry s n ámetmi, čo sa viažu k poč i atk o m
n ašej štátnosti a n ašich národ n.ých dr.·
jin, v pri pade Svätopluk a a Vel kej Mo·
ravy ešte aj spoločnýc h . Obe opery sú
taktiež vý rečno u výzvou k aktlvnej úl o
h e národa na reaHzá clu vlastnej budúc·
nosti. Zrejmá je tiež tend en cia k m onu·
mentallzácll scénického l hudobnéh o pr e[ ľ o kra oo v a nl e n a 4. st r. l

E
Ked sa skJad•a tella v minwlom stor.očí
zamýšl·al1 nad cieZ.mi a zámermi svojej
vlastnej tv.or.by, stávalo sa to sice spora.cLicky, ale nemožno hovoriť l·ba o ojedinelých, výnimočných javoch. Stači len
spomenúť exper~menty skJ.a.datelov renesancie, v~nik •recitatlvneho štýlu n a
rozhranl 16. a 17. storočia - čo bolo
dôsledkom hlbších úvah o posJ.anl umenia - alebo R~meauove ro:~<bory harmó·
nie, teoretlck.o -estetlcJté state J. Maitthe·
sóna, C. Ph. E-. Bacha a mnohých auto·
wv na jrôznejšlch ·o bdobi.
Zamyslenie sa nad k·vaditou a cielmi
vlastne j sklladatel•skej činno stí. a je j konfrontáci·a s d·obovou tvorbou s-a stali v
20. sto·ročl prJam prav.l dJ.om. Takme.r
každý hudobný :skladatei 20. s tor.očia
je zároveň 1 muzik.ológom a hudo bným
teoretikom, čl máme na zreteli Ba·rtóka,
Stra vinského, Schônberga, HlndemLthll a
mnohých lnýc·h.
U sklal(!atelov býva lú hudobnoteoretlc·
ké úvahy úzko spojené s otázk!llml výrazového Z!llmeranla hudby, jej spoloč en
ských ú~oh. Nesml·eme nechať bez pov·šlrnnutla fakt, že konlec· kon.cov prá ve
prostriedky hudby a umenia rozhodujú
o výzore a umeleckých kv·alJ.tách hudby, jej spoločenskej o rientácii a sociál·
nej funkčn os ti .
Ak hovorime o " estetike" n iektorého
sk,l ad·a teia, máme na mysli predo všetkým
širšie fHowfl cky •Orientova né postoje, č l
už sú pria mo teoreticky formulované v
pod obe exaktných štúdii, ·a le bo čl sa
móžu iba dedukovať zo spôso bu jeho
tvorby, ·k t-orých dosa·h prekračuje a rozširuje úzky rámec méd:la a ktoré majú
zreteiné spoloč ens ko -um el ec ké ciele a
dôsledky.
P1rl p.o hi•a de na :z.ložitý problém Such oňo vej estetiky nemôžeme na tomto
mieste vychádza ť z jeho ina k vyn.lk.ajú·
clch dldakitlcky orientovaných prác, u.rčených pre tých , ktor! š tudujú hudobnú vedu a výchovu. Ná š záujem sa súst·redu je preto preďnostn e ·Ilia také mo·
m enty, ktoré formova li jeho tvorbu i
umelecký pre ja·v v zmysle Istým smerom
vyhranenej id eovo-spoloč.en.s k e j zamer•anost.i.
Napriek tomu, že S u c hoň n enapísal veI a prác z,apodleva júcich .s a estetickými
problémami tvorby vlast.nej, či cudze j,
je pred•s a známym faktom, že sa v ysporiadal - takmer •o d mladlckeho veku - s problémami a podobami t'Vorby.
Poznal ta.k.mer ce.Jú svet·o vú tvo rbu 11
oboznamoval sa vžd y s novými javmi
n a poli hudo bne j sk ba d.by, o ktorých bol
informova ný a ku k t•orým za.u fa•l vždy
a ktivny kri1ický postoj. l ked jeho umel ecký pre jav vychádza z bohatého p ramefla vlastnej s po ntánnej lnvenčnosti.

NA MARGO S

nikdy sa pr.!tom neu9pok.oj.!l s prejavom
nek·rHickej
n.ápaditostl;
nikdy nevidel v umeni samoúčelný prostriedok, k.torý by spoč lv al v sebe sa mom
bez toho, aby sa dotkol širš!·c h životných
súvislostí, problémov a otázo k k:onkrét·
neho svetla, čo h o obkl·o poval.
nezaťažanet

Národnf umelec Eugen Suchoň v kruhu svojich kolegov Rozhodujdcim znakom jeho vfvotovej
skladatel&kej Unie bol vidy jeho klad·
ný uťah k tradlcll, kam zahm.ul jednak
vymolenosti svetovej hudobnej tvorby,
ktlll'1i pociťoval ako nutnf predpoklad a
východisko kaldého pokroku. Za slíl!asť
tradlcle pokladal l slovenskf hudobný
folklór, ktorý predstavuje d ruhé lriedlo
jeho umeleckfch inšpirácii. Vždy bol o
tom presvedč ený, že ani národná, a ni
osobná svojráznosť umeleckého prejavu
sa nemôže prejaviť bez zvládnutia a zár oveň preko náva nia minulosti. Z toho vyplýva, že vždy odmie~o l anu lujúCu mecha nickú n egáclu tr.adlcle a nikdy ne·
prijal tendenc.ie, kt•orých c1er,om bolo
do si ah nuť pok r·o k zrušen!m východ lsk·O·
vého postu ~rad!cle. K t·a.kým otázkam
zau jal ·dokon·c a .otvorený posto j vo svojom člá nku Trad!c.la a novált.orstvo. uvere jnenom v SI<Ovelllsk ej hudbe roč. IV
z roku 1960, s. 42- 48.
Ako sme spom!lliBII'I. Sucho1'1 pok ladal
s lovenský hudobný f-olkl ór za jeden zo
zákl adov trad!c!e; zapodieva·! sa nim

LIKYE

( D o.k on čenie z l. s t r.}
ne nad nezodpovedaným otáznikom III. časti . . . v Bala·
dlckej suite mal Suchoň pred Oi!a,m.i národ a s nim
zviazanf sociálno-nacionálny problém" (Kresá nek l. Al'·
chitektonická dok•cma l osť 1'0b! z Baladicke j s uity jeden
z vrcholov sl ovens·kého symfon.izmu - sk l·a dba r eprezen·
tuje syntézu progra mové ho podnetu s absolútno u s ta vebn.o sť.ou, s pomlnanú na začlat·k'll toht.o č l ánku. Podobne
le to a i napr! Mad so Sonat!'nou •pre husl e a k!1av!r,
op. ll. To, že bola lnšpLrovaná Su c h o ň ov9m l úbostným
citom k jeh o budúce j manželk e, prezradil sám s kl ad atel v knihe dcéry Dani ce Podmanený svet ( v kapi.tolk e
Sú kromná ~illčk·a l. No keby tento fa-kt n ebol zvere jnil.
sotv.a by ho ool niekto vytušil - ved je to dielo .,kypia·
ce f rancúzskou du c h a plnos ťou a eleganc iou .. . · Hoci
!lln-i v tejto skladbe nechýbajú tóny búrlivé a d.ravé.
Francúzsku eleganciu nám p.rl'Pom~nalú n iektoré •ravelo vské prvky [•nap·r. cy.'k lus Gas)}a:rd de l~ nult l: až mat•e ma.ticky vypočl~aná stavebnosf. st r učn os ť, pr1ezračná
faktúra a hlav ne zmysel pre zv uko v.os ť , pre h a rmonickú
fa,rebnosf" [Kresánek]. Inak je to so zborovým cyklom
O h·o rách, op. 8: už prvý Suc hm1ov ž i·votopisec Ernes t
Zava•r ský na zá kla de pr!buznos:ti jeho lell trnotfvu so s i<O·
vensk9m fud ovým meLosom [ a samotného lteJOtu druhého
č ! s la : .,Ej, hm .a, hora. vl•ast moia dra·hál"l usúd vl. že
v diele "pojem hory je takmer totol·nf s pojmom vlasti
a hôrni chlapci symbollzujlí národ ".
Mohol by som ešte pok račovoa ť - néJIPr. poukázan!m
na l el~motlv skJ.ad1eb d ruh éh.o. t. t. prevažne ch.roma-

N

skladatelov.

tvorbe, nemá ni č spoločného s tra dlclo·
na!lzmom. Chápal prltomnost t.rad!cle v
s účas nom tvorivom my.slenl ak,o najzákladne jš lu a najvšeobeonejšlu zákooltost
vý.v oja, ktorá n lk.dy nemOže strat.lt svoj
význam. pokia! má vývoj viesť k nový·m
lntegrálne lšlm s ynté7Jam; tieto mOžu
vzniknúť len dialektickou negáaiou u:l
históriou dosiahnutých základov. Kreatlvny vzťah E. Suchoňa k trad1cli - vra·
ciame sa teraz k lrledlu slovenského
hudobného folklóru - sa najzrerelnejšle odzrkadfuje v Suchoňovej schopnosti elimlnujlíceho výberu akejsi základ·
nej bunky ludovej Intonácie. Vyhý.oa1! sa
tým každému dosl•ovnému p.rebr.atJ.u a
opako.van1u modelov. Táto spoon!na!ll:á od·
ťaž ltá sublimécla. ktorá pramenila z te·
ho estetického a spoloč enskéh.o postoJa
v súvis.losti so š iršou fwnk cl.ou hudby a
špeciálnou funkčnosťou v:l!IJSt:n.ej t vorby,
umožn ila prenikanie lokálnej a ná rod·
nej adresnosti h\Jidby poprl zachova ní pl·
nej tvorivej vor·nostl 11 spOilltlanelty. P.odoby národne j indlviduéJ!zácle hudby

mnohými prudkými zrážkami a zvratmi,
nátdeme tu dokonoa typy a lntrigy podobné on~m. čo poznám e z tzv. velke j
opery, sú tu i schHierovsk! heroldovia
určitý.ch Id eológii!, je tu dusná a•tmosféra
vlny a r·o.zkolu sváru cudzieho s domá·
clm. nehumánneho s Iudským a n ajmä
ide o drámu ko lls a júceho vládcu a ohrozenej s t·a b!.Jity vlády ako v Musorgs kého
Borls:ovl Goduno.vovl. Asoc iácie na Borisa
sú tak sugestlvne, že by sa ťažk·O hiadal•o v doterajšieh ohlasoch na operu
st.anovLsko, ktoré by Ich, čl už výs lovne a l ebo latentne, nebralo do úvahy.
Rád by som vša k uporo rrubl na moment.
ktorý sa už t ak ča s t·o n e prlpomfna : v

Suchoň u~ v 30-tych rokoch a
ich formoval ako l•ndlv.lduálne
nallehan.le, ak.o subjektlvny zážt.tok.
Velmi zaujf,uwwý.m dO~Iedkom mysli·
telskéh-o postoja Suchoňa na poU dal·
šej evolúcie t'Vol.'lby a záľO'Veň aj d-okla·
dom syntézy vý.sledk<Ov teoretickOIIllaJytic.kých úVIB'h s vdastným hudobným mysle.nlm je odraz nových ma.terlé.Jových
žriedle! zlsk·aných systematickou analý·
zou postupne vybudov.a ný•c h a rozšlrujtl·
clch sa ak.ondlckýc·h v!l.zl•l!'b na.rasta;jtlclch
na zák~t8de prlrodou .I ndukovaných lll1·
buzenských ·vzťahov tónových elemen·
tov. To, i!o Suohoňov systém stavia nad
mechanické metódy, je práve VBl'DOif
evol6cie V8l'tikálneho rozmeru tónovfcb
väzieb. Tlet·o overené postupy na zaklade terc~ovej prlbuznostl, ·resp. super·
pozlcle dot·vá.rajú - ako sme spwnlna·
li - porirodzeným vývojom uskutočnené,
čl
predznačehé
postupy zahusťo.v·anla
vertikálnych ·tvarov. Nec'h:ceme a nemO·
žerne sa tu zmieniť o metódach ·a výsled·
k·o ch Suchoňových ll'nalýz, :no mienime
vysloviť a potvrdiť aspoň nlek:toré z4.
kladné a zároveň charakterlsttcké fakty,
Sucho1'\ove úva.hy vyplývajú z v.Jery
v ďalši výv-oj hudby a z presvedčen.l.a, 2e
sa ta ký vývoj mus! odzrkadJ!It .na mate·
rlá.Jových vzťahoch hudby; .prlt.om tre·
ba nutne predpokladať daLšie 1tak kvantl·
tatfvne, a ko l •k valitatlvne r-ozšlrujtlee
sa využU.le média a jeho prootrledkov.
Suchoň je dalej 7lrejme presvedčený o
t.om, že žiadne mechanlcko· kv·antitatlv·
ne vyčerpanie tónového arzená1lu a jeho
vzťahov, ktoré by vychádzalo zo špe·
kulatlv.nych sklad-obn.ých prlru:lpov., včf·
tane dodekafónle, 1nemOže zodpov.edať or·
gaJlllckému dynamickému ·Vývoju, lebO
nerešpektuje kva !lrtatlvne vzťahy d1l68·
ctených a manipulovaných elementov.
Spomeň me tiež, že Suchoň priiiiUI od·
deloval svoje analytické rozbory od ll·
motnet vlastnej tvorby, vyhfbaj6c 11
kaldému násilnému prenál&nlu racl01161·
nej tvahy do skladobného procesu. Na·
po.k·o n za závažný dôsledok jeho ·teoretických prác možn·o považov·ať to, že do·
kázal využit oné mšpiruojúce podnety,
ktoté p.ramenH.I zo systematického rozboru ja vov tónového materiálu a čerpa(
nové Impulzy p.re 'VIlastnú tv·o rbu, a le Jen
tie, ktoré stáli v sú~ade ·s jeho hudob·
ným mysl•ením a kl~oré .boll súce ·oboha·
covať a obnoviť jeho umelecké myslenie
Jad1ace v plne j miere s nálf.okml na SVDt·
rázno s ť, l•nd ivlduAI.nosť
a s politá.nnosf
tvorby,
Ako azda vidieť aj z tfchto krAtkych
6vah o Suchoňavom esteticluJm postoji,
jeho hudba stála takmer poi!as celého
Jeho doterajlieho pDsobenla v znametl
zoa6ladenia lirliebo pohladu na spolo·
i!ensk6 a vfvojovd funki!noať hudby 10
lladlícou nutnou spontaneltou, t. J. '
znamenl syntézy, ktorá vidy dávala le·
ho umeniu on6 aktuál•nosť a presvedl!l·
vos( ktor6 pociťujeme pri prijlmanl le·
ho umenia.
JÄN ALBRECHT

dosiahol

účLnne

..

l'ického obdobia SnchoJ1ovho ži votného cyklu [ od Siestich s kla dieb pre s l áč lik y až p.o k,larbnetové Concertino}.
upozorn en lm, že matú symbolický •v ý·z ha m v ň:om •v iac
ur č it é interva ly a akordy atd., no o tom 51lád Inokedy. Lež pokladám za u ž i toč né p r i po me núť ešte jeden
postreh - :llo š túdie Viery Donovalovet K hudobnej dra·
maturgii Suchm1ovho Svätop!uJ<!11 z roku 1963, lebo ne ·
strati.l p l a tnos ť pod-n es a zá1roveJ'\ uk·a zuje, .a kú s ociá lnu
fun kciu má S u choľ\o va symboll.ka:
.,Ked sa pozrieme na cel1i Suchoňa-vu tvorbu z hladiska vfberu tema.tJckých, námetovfch oblasti, problé·
mov a otázok, z ktorých si berie impulzy pre ideovo-etickf dosah svojich diel, vidlme, le sféra subjek.tlvnych zá.
žitkov má v jeho tvorbe ovela menili podiel, le je to
predovšetkfm domáca pDda, livot slovenského ludu a
jeho problémy nacio nálno-sociálne a etické v rDzn.ych
úsekoch jeho histórie, ktoré skladater spraclíva. Svojimi dielami vyslovuje závažné myilienky, nadhadzuje
pá lčivé . problémy a vidy sa Ich snal( povedať tak, aby
mu človek po rozumel. Jeho vedomá snaha formovať člo ·
veka s'Vojlm umenfm v zmys le etickom i este.tickom, re·
čo u l pri značnej technicke j nároi!nostl - posluchá·
čovi zrozumiteinou a blfzkou, naila odraz v Suchoňavej
kompozičnej metóde: tu t reba hladať odpoveď na otázku, prečo Suc hoň svoje urč ité Ideové zámery, kolllkrét·
ne myšlie nkové a cU.ové okruhy stvárňuje aj v hudobnej reči tfmi· istfmi a lebo podobnfmi výrazovými prostriedkami, prečo sa v jeho rôznych dielach rozlii!ných
lánrov a dobou vzniku od seba značne vzdialen;fch stre-

SUCHOŇ A Á ODNOSŤ V HU BE
[Doko n čen i e z 3. st.r. l
javu. Avšak Li,buša je naozaj - poctf.a
Smet.anovho velmi osobi.tého zámeru -oným slávnostným tabl eau, sledom. .,ži·
výc h o.brazov" (na jm!!. ked ju -režlroval
Puljmanl, dr~~<matlzmu s deja je doriešen ý
už v polovici opery a nasledujúce scény, k'toré gradujú už len obecnejšie symbolic ké ·Vy jadTenle. Rozsia hlos ť a závaž·
n os ť
Llbušlnho
proroctva
dok onca
ostro k ontrastuj e s kratučkým utešu jú·
cim. neosobným a Iba recltovaným pohladom lg.rlca v Sv!l.otoplukovl do budúc·
n osti. cez priepas ť celého tl sl croč.la.
Sv!l.topl! uk te •nwprotl .t•o mu od zatlatku do konca dráma s de jom nabltýl!l

mtmoriadne hlboko, až kým nedospel k
zákNidnému Tečovému jadTu
s lovenskej Judovej tradície, k.toré si tvor.i vo osvo>jLI ako ·vlastné alter ego. Nechceme sa tu zmieňovať o zn.ámych
faktoch. Rád by som len poukáza,! na
to, že S uchoňov hudobný pre}av - ako
t·O vyplýv•a z uvedeného - poznač.lll ok·
rem jeho v.k,Jadu vlastného hudo.bného
talentu oveia šl•ršle ur.č ujúce člnltele.
Ten fakt, že sa Sucho!'\ 2J8Stával významu tradlole v sú časnej hudobnej
určitému

Pri prllelltosti iesťdeslatin prof. E. Suchoňa pripravilo
rodné mesto akladatela Pezinok v roku 1968 zaujlmBYl
výstavu o llvote a diele majstra.
távame s tfmi istými hudobnfmi vtrazovfml prostried·
kaml, hudobnfmi témami, motfvaml alebo ich pi'Vkaal
(ktoré, samoarejme. podllehaj6 rôznym obmenám a v DO·
vfch kontes:toch dost6vaj6 nové !Srty). Takto pomocou
autorizovanej citácie a ltyllz6cle a vytvorerum sl akelal
vlastnej symboliky dosahuje sklad&rer mnai!Dti konkrét·
nosf svojho .hudobného vtrasu, ktor6 napomáha zrozamltelnoaf jeho hudby .. . "
IGOR VAJDA

o boch operách nie je dovtšená ka.t.arzla
hrdinu. obe vyznieva jú meuzmterane, s
otázkou: čo bude d ale j? Tiež hudobnl\
koncepcl•a je · ·Iná, a •tým .nemlenlm l!ln
star opohanské obrady v II. dejstve Svätopluka. k toré v t e jto podOtbe · bolo mož·
né stvárniť v onQm vý1'eč·nom prlbll·
ženi k .najstaršlm v.rstvá m spontaneit y
ešte .,barbarskej", čo v lde~llzuj.úcom
opare Smet!llnovho roman.tlzmu je niečo
nemys lltelné , no v 20. storoč i po Svä -tení jari Ig.o ra St ravins kého zasa naopak. temer ,.predplsané ". Mám na mys li prev lá.da·J úcu štTuktúru hudobného vyjadren.la. S u choň vzhla dom k libretu, ktoré Iba oznamuje a neustá'le sl ovami motivuje čl ny pro tago.nls t ov de ja, položil
ť-ažisko oznamu d·o recl.ta tlvu (sice v el·
ml Šúdobo zvrásneného, a le predsa len
recitatlvu ], doplneného čast o k rat-šími

respon.zorlálnyml Interjekciami, zauar čo
Smetana mal viac .priestoru pre rozvi·
nutle aT·Iosa a pre dlhé vyzn:levanle U·
zawetých celk ov. V Sv!l.·t o·plukiovl je tým
pádo m o vela vl·a c chara k.terJzačných [ak
nech cem
povedať
.,leltmoUvických"J
prvkov v orchestr i, kde však nestoja,
J)Oklai sa na n e špeclá.lne sluchovo ne·
zameriame, na prvom pláne .o znamu. Tým
prlrodzene nepopieram i velké kantllé·
oové úseky, napr. v oboch väčŠ ieh s6·
Iac·h Mileny, do velk e j š!rky sa kl enie ú·
vod k III. de jstvu a tamtiež pôsobia ši·
rokodychou melodikou zbory; predsa len
je oouHel vo faktúre medzi Ll·bušou a
Svätop lukom n emalý, ak·o to n utne mu·
selo vyp!y.nút z Iného t extového podkla·
du. IneJ drama·turgle, a le tiež a l z !net
doby, kedy bol Sv!l.toopl'uk napísaný.
JAROSLAV VOLEK

Ernest Zavarský - ·sedemdesiatročný

EC E PR ·V
Iste majú pl'avdu ti, kror! spoIt s velkýrn Goethem sú presvedčeni,
že vek človeka neurčuje
vždy len p.očet prežitý.c h rokov,
ale skôr celkový stav mysle; no
v žlv·ote každého z nás nad!de občas chv!la, kedy · zatúžime spoz;nat
pravdu - aj o sebe samom. Sú
ro obyčajne ~votné jubileá, ktoré
bývajú pr!leži'tostou .kladenia otázok: ako som žil •a preco-v.al, č.o
som stačil vykonať 1a č1rn som
ostal dlžen sebe, svojim ldeállom,
~votlm bl!zk}'lm i spoloč110st·i, ktorá konl.e c-koncov predsa len nemalým ;podielom umožľiuje ~en zl·ožitý, za·vše V·elml bolestný, ale v
podstate neop~kov·atelný proces,
ktorému sa hovor! sebareallzácia .• .
Významný sl•ovenský muzLkológ
Ernest Zavarský, .ktorý sa 17. septembre t. r. v plnom zdrav!, vermi svieži, ternpel.'amentný, ak,tfvny, plný plá-nov dož!voa sede~rnde
'>iatlch rokov, nepochybne p·a!t·r!
rnediZl tých štoasmvcov. č.o by sa
rnohll s pokojne - ak by spokojnosť 50 sebou .samýlrn bol-a v ludskef J)O'VIahe vôbec a v teho pc>v.a he zvlášť - obzrieť .na sv.oje
žl,votn.é diel·o. Mohol by s dobr ým
svedom!m kon>!íta tov-at, že at napriek rozličným pr-o tivenstvám osudu (.ktorými ži·v·o t zvykne zaskočiť kohok•olvekl) je stálico u a
že ·vo svojich lllajlepš!ch -v edeckých Prácach vy.tv.o ril dielo trval et h·otlnoty, ktoré budt:í študovať
a cltov·a t niel-en s účasn!ci, ale .a ko
cenný zdro t .poučen ! a t. da·l šie generácie. Je to azda málo?
Svoju g ratuJ.ačnú úV\ah.u o jubil•a.nto vi rnus!m začaf smutným zLsten!rn, že .neexlstu te ·komp.letná a
bežne prlstupná bibliog.rafia vedeckých prác Er.nesta Zavars kého. 2i·al, •a ni sám auto.r ct.oteraz
nepovažoval za potrebné podc-h ytlt sériu štúdi! publiko\118nýlch natmll v z a hr an i č! - v ·o boch nemeckých štátoch - a má len velmi
prl.bli~ný prehl•ad
o desia tkach
článkov, prednášok, referá tov, encyklopedických h•e slách (napr. v
Musik In Geschichte und Gegen,wart) o problematike slovens kej
súč asnej l historickej hudby, o
teórii mod allty. o velmJ špeciálnych otázkach bachovs kého bád·anla, ·Ó o'rgane a pod. Nieklto.ré jeho knižné práce, ako napr. el.e gantne napls a.ná Súča!JDá slovenská hudba ( 1947) a Vieobecná
néuka o hudbe ( 1946 J. ako a 1
učelmica Prehfad delfn slovenskej
hudby ( 1956 1 patrta dnes už medzi bibliografické M•rlty a .a j jeho
monografia Eugen· Suchoň - profil skladatera ( 1955) i malá, no
s neobyčajným citom sp.rac-m~aná
kn.ižôčk a o Maurlceovi
Ravelov!
( 19631 sú d.n es už velmi f.a žk·o pristupné. Toto všetko sú zaiste práce, ktoré do kumentujt:í vývin autora .a nesú peča t jeho osobnoSti:
erudlclu, k riltičnos t. poctiv-osť .argumentácie, ku:Ltúry jazyka a pod.
• Vrcholom Zavarské ho muzikologickej tvocby je bezpochyby vefké,
bezmála ·piťstostranové monografia
o ]énovi Levosla\<ovi BeHov! ( ]én
Levoslav Bella, 2ivot a dielo, Bratisla-v a 1955). monografia o dejinách hudobnej kultúry Kremnice
(vychádzala na pokračovanie najprv v NSR v ročenke Musik des
OIJtens a potom u nés v 2.-4.
zväzku Hudobného all'chlvu) a napokon kniha o Johanno-vi Se~as
tianovl Bachovi, za ktorú roku 1971
obdrlal cenu Slovenského hudobného fondu. Len tak mim ochodom: kniha vyšla po slo veMky r.
1970, polský pl'eklad vyšla! po prvýkrát roku 1973, potom ešte 1978
rdoteraz 40 000 exemplá.r ovl). čes 
ké vydan~e bolo publikova-né r .
1978, teraz sa :pripravuj e t:retle
pols ké, druhé české a prvé .nemecké vyda-nie. Nemysllm s i, že
by sa v muzhkol-ogickej lLt.e r.a tú.re
ra·h.ko -n ašlo dielo, kt:oré by sa toa.k
predá-valo a č iMlo ak.o t áto ta k~ st o
skoro p!Hstostl'a.nová knih a! Summa-summarum - 'ti·et.o tri tituly sú
a podla všetk éh o ešte nad lho •ootant:í zákl•a d:nýml prácami nad.námdného a rn edz~n áro dné ho výmamu
a dosahu i kvlntesenc!ou Zav•a r ského bádate!ského l metodoioglckéh!o pr!:n.osu.
Ak by s me mal-i najmll vo svetle ~porn!nanýc h .tr.och ·vrc·hlo.liných
diel c harekt erizova ť muzLkolog.lc kú osobnost jub!l!llnta, dalo by sa
jednoducho a cel·kom jecmoznaňne
povedať, le napriek ih•ke jeho vedeckého boriZ'ODtu je Zav.a rskf predovietkfm hudobDfm histOII.'ikom.
Je plnokrvným .d ej~p! scom hudby,
od hl-a vy po pllty •bé<latelom a doda jme h·ned, že žOO:den a-m atér,
nadšenec, " Liebnaber", ale perfekt-

ne vzd elaný pl'ofeslonál, kltorý muzikológiu, sk ladbu, o r.gan a klav!r študova·! po rna~turite 11'- 1933
n a priklad v Mnlch•ove, Innsbruc.ku
Kra kove ( zamýšlané štúdiá v Rl me
prekazila V()j.na a zdiľavle J, P'O·
tom na uni-verzit-e v B.ratis.l·a,ve, na
JAMU a univerzite v B.r.ne, k•de
r. 1951 dizertáciou Vývoj reélll!zmu
a h armonického myslenia v tvorbe Eugena Su-c hoňa z!sk.BJl tLtul
P·hDr. Možno poY,edat, že Ernest
Zavarský je jedn-f m m zakladaterov modernej slovenskej hudObnej historiografie a túto vednú Íliscipllnu obohatil -nielen o mnohé
nové poznatky klúčového významu, ale spolu s prof. Kresánkom
povzniesol fu z ad hoc amaterizmu na úroveň európskeho vedeckého myslenia 20. storočia, v ča
se, ked dnešn! pllfd.esi·allnicl ešte
len hladaH seba samýc'h ...
Zobec.nenle oosto :nesie so seb.ou riziko z)edn•o dušen·il!l. To plllltl
aj ked kooštatujeme, že hlavným
metodologlc.ký;m ~p.rinc!pom Zav.a rskéh·o ako muzik-ológa 1 historika
je kr.iltickost v ilalkrner čistej karteziánskej podobe, ktorá však nevyplýva z p.resvedčenta o· .re1-a tlvnosti historického poz1:1a.nla., .ani z
pozittvistické'no skeptl~izmu , 1ale z
ver.kej, ba posvll'tn.ej úcty k vedeckej pravde. Zavars ký tot-i~ nikde

távok na ceste k hlbšiemu zmyslu
diela a hudby, k pochopeniu p.odstaty umeleckej výpovede. Vie, že
skl-adba je vždy pl'oduktom člove
k•a a človek je - obrazne povedané - dieťaťom (aj ·k ed zavše
neposlušným a vzdorovitým) svoie i doby, a preto vždy sle<l·uie k<lrelác!u medzi dielom -a osobn-osf<lu, kon text diela v ž!v.ote sk1adatela i samotnéh•o sk l·adatell!l v
súvislosti s de~i:naml svojho národa, Európy. Jeho exegé.zra Bell-ovho Osudu -a ideálu, Kováôa Wielanda a !Iné sú klasick-o u ukážk·o u
Zava•r ského pr~stupu k interpretác.!i ~udby. Jeh·o cesta .od analýzy
a krlttky prameňov .a · f.a·k.tov, t. j.
od jednotli-vosti k všeobecnostiatm,
k celku, k hisborlckej s~ntéze -v ždy
vyplýva z komplexného J)02lnan~.
a p.reto sl Zav·a r.s ký .nepot.rebu je
vypomáhať ok.rúhly·mi f,rázami, banalitami a triviaLita mi, a navyie
- čo je :nezanedbatel.né - Zavarskf mé vzécny dar osobnostnej
ldentiflkécie s objektom swiho
bádania, schopnosť 'VCitiť sa do
prameňov, zllť sa s dobou, o ktoll.'ej uvalufe. oo je azda tiel jedným z vysvetleni, le - ako to
ukézal najmä v knihách o Bellovi a Bachovi, ale aj v nwnografii
o Ravelov! a Suchoňovl - plie
neobyčajne zaujlmaiVO a vzruiufú-

netv.rdl t·o, čo by nemal dôkladne
co a le sa jeho text naozaj s raoverené a potvrdené, ide vždy a
dosťou člta. Za·yarský je do brý
všade "ad fon tes", o všetk-o m sa
psychológ, pozná finesy 1 záludchce poučiť z aut6IIItJckých pl'ame- nosti sYoj ho remesla, no zdá sa,
ňov. Svoje súdy, nli·hl·ady, hypooéže je predovšetkým majstrom hiszy •v ždy via•c násobne podopJera
torickej syntézy a budovatelom
fa ktami. Za-w11rský n epozná al!bLsvefkých koncepcii. Niet vedeckej
tlcké vý-h ovorky o n ezvlá.dnuterpráce, ktorá by plynutlm ča su v
n ostl pram eň.ov, -nellllká sa obrovjednotlivostiach nezas ta.rala, no
skéh·o množs tva zle č:it.a t e l.ných laZa·varského Bella a Bach sú velHnských a nemeckých rukopisov
ké dejinné f-r esk y, kde sa a utor
( ktoll'é musel preš tudovať v súvispokúša náj s ť odpoved JlJa zákmdlosti s prácou o Kremnic i) a so
nt:í o tázku historik'a - čo znamesamozrej m osťou
preniká aj do . nalt ti eto osobnost-i p.re svoju do·
p.r.oblémových oblast! pr ľbuznýc h
bu .a sv·oju s poločnost a ( .č o je
vedeckých discipl!n. ked je to nutrovnak•o dôl·e žit é l čim sú oni p,re
né. Ako máloktorý muzik-ológ si
ná s.
Za·v a.rský -osvojil ve lmi špecifi cké
Ernest Z.av-a rský je velmi výr·azt echniky práce v a-r chive so s pisn ým a vzdelaný.m predst•av.tter.om
mi, listinami, prot okolmi, účtov
te j generácie rnuzi1<o lógov, ktorá
nými knih·aml zo 14., 15., 16. ..
vyrástl-a na medziv1o jnove j ak,a destoro čia a prinútil ich vydaf svemickej tradlcii n emeckej hudobd~c't vo •O hudbe a hudobnom žinej vedy . Tomuto školeniu vďač!
vote, ta,k že spo ml.naná práca o
z.a dôver.nú znalos t m etódy kultúrKremnici je vzorovou mooogra.fi.ou
nohistar!ckei i štýl-ovokritickej i
hudobne j h.i9tórle renesanooého a
za velký a tr valý záujem •o pobaro.kového mesta s m odelovou
lyfóniu, ko ntrapulllkit, o velké d'LepJ,a tnostou. Zavarský vdak·a ZlllaJ,o J. s. Bacha a o .o rgan (orgalos tiam pa leografie, dLplo matiky á
nológ:!-a je Za~ars k ého druh ým popod., ako a 1 vd aka dôkladnej jazykovej prlp!'a ve najmä v reč:! l•a - volanlm, navrhol d.Lspoz!ciu a výtva•r.né r iešenie vyše 50 ol'ganov
Uns kej a nemec kej ( č it a a h.ovo.rl
na Slov ensku, pre kto ré vypočlta l
však aj v iných jazyk·och l nepoa j menzurácilu pišťal). Hoci sa E.
trebuje nikoho, kto by mu a.rchlvZavarský
ni·kdy n eslllažil vy.h rieva,f
ny materiál "pr ipl'ruvH" , č ! l1a a
na výs ln! vedeckej s lá~Y. .nepatr!
p1·ekl·a dá všetko s á m. Za-v.arskému
medzi kaoinatných -vedcov Zlatvorep-r eto možno veriť, jeho krLti'cizných v -slo novLne s vol'ich odťaži 
rnus sa totiž s pá ja s -a k.rl'biou, kJtotých problémov. Jeh o prvotným zárá sa o. i. pre jatVuje presnosf·ou ,
ujmom bol-a vž,dy slovenská hudkorektmosfou a sp.oľ ahliv-osf·ou v
ba - n a ko niec a j mono~ra fi ou o
citácii pl'ameňov, literatúry a pod.
J. S. Bachovi sa ·o brátil predovšetT-akýmto spôsobom n epr-acu je kým na n'aše domáce publi.kum.
však Zav·a rs ký ,! ba s ·a.rchlvnym
Tým, že Za'V181!1Ský v~d! veci v p.o ma teriálom spisovým. -ktorý je
h ybe, že a kcentu je ko nkrétnu s popredsa. len z hl·a disk.a záujmo v hul•očenskú determináciu hudby a
dobného historik'a ma terJá l sekunstavia ma pokr.ok-ových a humanls·
dár.ny, nešpecLfi cký, a le a j s na jt!ckých c:Lornáci-ch a s vetových oddôležitejšou ka.t•e gór!ou pre.meňov
k azoch, približuje sa - s ice n e- s diela.mi IB s kl-adbami. -KnLhy
deklaretl-vne, a le neodškrJepltelme
o J. L. Be!Lov! i ·o J. S. Bach ovi sú
via fact! k metóde hist-ori-ckého
presv-edčivým dôk18rorn toho, že
materializmu. Ak roku 1969 udelil
rozhodujúC'lrn článkom muzlkolominister kultúry Slo vanske j socdagJckého poznania, ta.kpoved·iac jellsUckej ll'epuib liky ,t ejt-o ludsky 1
ho poslednou inštanciou je samotná hudba, t. i. jej "zhmotnenie"
vedecky nekomp.l'omis nej .osolmosv <notov.om zápi·se dlellll. Pôvodný
ti Mšej huoobnel kuLtúr y vy:z.na záiZnam skladby, ·r esp. porovnávam ooa.n!e Zla vyniloo tt:ícu prácu, sta cle štt:ídlum vla·c erých verzU diel·a ,
'lo sa t ak plným práVIOin a zás lute~rnatick o-farrnový rozbor. štt:ídi um
ha rmónie, tek1on1ky a pod. je však
hou.
pre Zavarského len jedn-o u zo zasRICHARD RYBARIC

Wolfgang Amadeus Mozart
DON GIOVANNI l pralské verzia l
C Supll.'aphon - stereo 1116 3531-33 H
Pražská premiéra Dona Giovanniho 29. okltóbra 1787
vst·ú pi!a v dejinách hudby ak nie do rlše legiend, nuž
aspoľi do pozoruhodných zastaveni v diele viedenského
majstra. Bola to práve Praha, ktorá po úspechu Figarovej svadby sa obrátila na Mozarta s objednávkou novej opery - a nielen to: uvlta.~a Dona GiovannLho s nesmiernym uzna<nlm a pochopenlrn, hoci práve
táto
"dramma glocoso" svoj!m neobyča-j ným ustrojenlm (ako
každé geniálne dielo) nenašla •okamžitý ohlas vo Vied.n·i
a
ďalši eh
európskych
metropolách.
Pražský
Supraphon prichádza teraz s ponukou tzv. pražskej
verzie opery. C.o to znamená? Ako uvád.za Zdeňka ·Pilková v textovom úvode ku gr.a.mokompletu ( tv·or.! a llo
tri dlhohrajúce plane l ... .. pre neskoriie viedenské uvedenie dokompoDOval Mozart d'alile člsla, zrejme na · liadosť cfalilch interpretov. Tak pre tenoristu Morenu sa
ukázali nezvlédnutefnfmi technické néroky Ottavlovej
árie č. 21 ll mio tesoro. Mozart naplzal oovd érlu Dalla
saa pace, ktorá vlak bola z hradiska dramtllturgického
nepochopitefne umiestnené na iné miesto opery_ Podobne dramaticky nefunkčná bola l nové vefké scéna Donn.y Elvtry In quall occesi v 2. dejstve, naplzané ·na liadosť spev6čky Cavalierl a dueto Zerliny a Leporella
Qaeste tue manine, ktoré sa •DiB rozdiel od oboch skDr
menovanfch člsel - nevlilo. Pri vietkom boha·tstve melodickej ln.vencie nezapadajú novo bmponova-JN! !!lala
do pl)vodného celku, ani .n.emajd ten celkom :nléltn.y
spéd a citovú naliehavosť pll.'alskef verzie."
Iste, p.re mllginalitu edičného čLnu môže byt zauj!ma-vá
návratná koncepcia k u-rtextu - na druhej strane si
mož·o o dať otázku, za ktol'ou verziou s tál skl-adatel ako
za konečnou a "origh,álnou"? To sa netýka iha Mozarta - podobné pripady v dejinách ( n>lelen •o perného umenia l by sa našli vo viacerých prlpadoch. O v~lenen l
nových árii ·by sa mohlo di·skut:o v.ať - na~rnll u staršlch
typov opier, kde čls!Qva.né vs tupy b()li aj (·hoci nielen 1
prlletitosťou na vychutnanie hudobnej kll.'ésyl A u Mozar.ta o podobných usmerneniach invenc-Ie nemo žno pochY'bovat. ( Mimocho'dorn, Ma-gdaléna Hajóssyová na svojej prvej profil-ovej gram()platnl .nahrala at spomlnanú
velkú scénu Elvlry z 2. dejstva, ktorá Iba ·podopiera tvt""
deDie o tom, le je lkoda, ak sa jef reaUzétori n•hrá•ok
alebo inacenécil Dona Giovanniho vzd6vajd a čuovtch.
1!1 prudérnych dftvudov.
Nlllštudov.anie diela počujeme a sledujeme v ,!nte!'1Pretácii Pralského komor.ného orchestra pod veden!m LibO·
ra Peika, za spoluúčin-kovani a zboru opery Národného
divadla (zbormajster Milan Malý 1, černballstu ]lflho Pokorného .a JJQprednfch sólistov - až na M. Hafóss}'lO'Vú
- členov Národného divadla v P·rahe. Najviac upúta
v tomto tvorivom čLne ~it Umovej spolupatrii!DIOiti,
z ktore j sa Mozartov operný klemot vylupuje ako hodiliO·
ta plná rnuzlkMltského citu. Zásluhu na tomto - v naljl epšom význame slova - korektnom výsled~u má Libor
Peiek. Vyváž enosť zvuková, :tempová a dynarntaká je asi
naj·oča~:ujt:ícej~u stránkou rozsiahleho a na čas -ná·roč
ného ceiku. Pri všetkej deceilltnosti podanýCh výk.o nov
i celku možno však ll!j pripomienkovať jedllJOitUvé výkony. Zvlá šť pre poslucháča (bez konfrontácie javiskového
s tvárnenia postáv l je dôležité ~arebné -rozll~enie mužských hlasov. Z nich najosobnejšl prejav a chaMk terizačn é umenie prejatVil Karel Berman .a ko Leporello.
I pri svoj·om veku sl ud-r žuje vysokt:í profes!•o nal!tu vo
vokálnej kultúre, Iba niekedy poznatenú men~ou sviežosťou hlasu. U Vécla-va ZUka, stvári\ujúceho Dona Giovanniho, sme obdiv:ovali n.aj.mll stlšené, Introvertné part.l e, kde dokonale komunik•oval s celkovou koncepciou
nahrávky ( Canzooet.ta, č. 16) a prejavil s vOliu .hudobml
inteligenciu i zna lost práce s drobnokr-e sbou. Pr!lišná
zdržanl-Ivosť - n·a opak - trochu ochudobnila výbušnosť
zná-mej šampallJSk e j árie (č. ll). hoci ani .tu nemož.no
nepochválif umelcov zmysel pre vyváženo sť .klas lc!stl.cky striedmeho cel.k u. Pravda, v hudobnej pamllt-i márne
zafix-ovaných a 1 dravejšloh a dramat-i ckef>š!ch !Jn.terpretov Giovanniho, preto počas celej nahrávky očakávame
gradáciu a •väčšiu interpr·et.ačnú osobito sť . Tú rna.jú obe
hl avné ženské predsta vitelky: dramatickým sopránom
obda·rená Donna Anna v podan! Evy Oipoltov&j 1 s kvos tne vyspievaná El•vlra Magdalén·Y Haj6ssyovej. Úplne odlišné materiá ly dávajú p os lu c há-čovi zážitok z možnos t!
obsadenia tých·to partov (nie je bez zauj(mavost!, že
M. Hajóssyová má naštudov.alllú a 1 Donnu Ann'lll speváč 
kami odlišných odborov, resp. ·odli-šného zamerania. Dl!poltová vý.razne tmavl sovoj rnateriél l jed'llotlivé vstu.py,
ozvlá š tňujúc ich p·ria m verlstlckou váŠIIl!v.os to u ( pravdou je i t·o, že niekedy sa jej soprán VZipiera ohybným
kolo ratúram a náročným výš kam). Vedra voká lne pôsobivej scény č . 23 ( Crude le? Ah, no, mio benel) z
II. de jsty,a, zaujmú v je i poda.n l citliiVO vypracované ensembly a dr amatická ária Or sa! ch-i ľ oniQiľe z I. dejstva,
kde s ú v~ak už a j miesta s tlač enými, a tým intooačne
r.oz.kollsanými výškami. Vedia vznešeného a pyšn.ého
ch arakiteru Donny Anny je kr ehk ejšia, nervnejšia El:vlra
protipól-om, ktorý je v sólac·h aj v súhre adek:vátne vystihnutý hlasovými prostri edka·mi M. Hajóssy.ov.e j, sóNstky Státnej opery v Be r line. Za ·nmohé Lné priklady muzLkantského elitu speváčky -a jej širokého výra. 7.ového reg!stra (nehovoriac o techn•ic'k·e j perfektno sti!
hlasu) ·spornei'lme kvartet·O č. 9 (Non ti fi dar, . o misera)
a 't el'Ceto č. 15 z II. dejstva í Ah, tacl, !.ng! ust o corel všetko plochy, kde o kr·e m vynik a júcej s t:ínry s partnermi znie aj •k rLštálovo perfek~ný .a dynamický nuanoova ný pa.rt sóListky. Velrnt š ťastné je a:f obsadenie ZerlLny
Janou Jonéiovou, predostierajt:íoou .na!vlitu ~rd!n-ky
s
pr-i a m subretnou rahkosfou a bezproblémovosťou, •ko rntura Eduardom Hakenom, ešte v.ždy s impozantným a tajomstvom dýchajt:íclm hlasom, ktorého ani fyzický vek
noobral o velk olepý úč.!nok. Dona OUavia spieva Vojtech Kocién - tenorista rnoza rto vskej l a·hk•o sti ·1 sladkosti, podáva júc! .tu l~n-u zo svoj'lch najlepšieh umel eckýc-h vizitiek. Ani zá.Iudná ária ll mio tesoro lnta.nro :_ s mnohými Umltúraml - , čl početnej ši e .komorné vstupy, k-de má Ot~av!o svo je záva~lllé úseky, nás
nezbavujú pres\lledčelllia, že o bsadenie tej to úlohy bolo
š ť-astné a vydi!lll'ané. Masetta spieva na platn1 s umeleckou .presv edčivo sťou Dalibor Jedlička .
Ak teda vyslovujeme záverečný st:íd o nah.rév•k e pr~ 
s kej verzie Dona Giovanniho, môžeme konštBitova-t, že
!de. o komplet, ozvláštnený klas!~ kou č!ISitotou , stTiedmo-sf.o u použitých prost riedko v, pozoruhodnou -vyla-danosťou hlasov l .o rchestra, vý.bornou en-sernlbLovou sú.hD'-ou,
menej ind~IV 1duáln.e zdôrazneným! pa r tami (najmä u
· tmavš!ch rnwských hlasov l a opl'et!rn sa o domáce spevácke osobiiiOst·l.
TER2ZIA URSINYOVA
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300. vyroc1e narodenia Jeana Philippa Rameaua
l

l

i

l

l

.

Koncom septembra si pr.lpom1nam.e
300. v9roč.!e na.rodenta vy.n.lk.ajl1ceho
francl1zskeho hudobnfka a hudo:bného
teoretika J. Ph. Rameaua, kt·o.r9 . bol sú·
časnfkom Bacha a H!!ndl& Jeho mnohostranná činnost p.rebieha la v storoč1
fr.ancl1zskeho osvietenstva. keby boli
všetky odvetvia Judskej či·!lJillosti podrobené ·rozumovému skl1ma.n.tu a zdOvodňova.n.lu. Tento d!obov9 trend hc> prjn.l1til
zamysUet sa nad podstatou zákonitosti
v.t edajšej hudby, koorá práve vrecM<l2:ala v9r111Znou slohol/lou premenou. Jeho v9vody sa opieooll o pozn!llt.ky matematiky a akus tiky, a p.reto dodnes nest.ratlli
svoju I?,la<tnost Jeh ~lvotno st zaručovali
aj Rameauove bohaté praktické a tvorivé
skl1senosti.
Rameauov.a ~11/101lná dráha bola plná
rozporov a pnotlrečenr. Pochád7.al z r-o·
dlny d!j.o nského dómskeho organistu a
mal sa pripr avovať n.a s udcovsk(! dráhu,
no pre nespôsobilost ho ov-yJl1čl.U z jezuitského kolégia. Od dets tva prejaV!Ov.a.J zá·
ujem ·O hudbu, jednako v.šak nevyužil
možnos t študov.a t v TalLansku, kam ho
poslal otec, a radšej sa pri.dal ako hus·
Hsta ku kočujl1cej opernej spoločnosti.
Ked s'a mu to zunovalo, sklís11 štastie
ako organLsta v .rOznyoh francl1zskych
mestách. K•rátky čas pobudal aj v Pa.rr~t.
kde študoval u sláv.n.eho L. Marchanda
a vydaJ I. zv!!z.ok sv.ojich c1avaclmov9ch
skladieb. Nes·kO.r k nemu pri-budoli ešte
dalšie tri z.v!!zky. R.a meau sa v t9ch.to
origlnál.nY'ch, ešt•e aj dnes sviežich sk•l adbách prejavil ako refo!"mátor kla vrrne j
hry a jeh·o di:elo sa spolu s Couper1nov9m staJ.o v9chodLsk·om s lávnej fran.cúzskej k'lavrrnej š koly.
V ,od1ahiosti vidieckYch mestečiek mal
Ramenu dosť času na §túdium teoretick9oh traktátov Zar!Í"na, Mel'SBnna a Descarta a na l1v.ahy o fyzikálnych zákonit«>Stiach hudby. Na jednej z.o svojich
prechodn9Ch štáoci1 - v horskom mesteč
ku Clermonrte - na.prsa.l teoret.i cké dielo, ktoré ho presláv.llo. Ma1o nárov Trai·
té d'harmonie reduUe il ses prirnclpes
(Pojednanie o harmónii odvodenej z pri·
rodzen9oh princ~pov l a vyšlo v Pari~!

r. 1722. Po ňom :niiiSledova'l ešte celý
tv·o rbou v podst.a te nadvlazaJ na opern9
typ Lullyho. Mytologické a legendárne
rad pojednáv.an( a polem!k, lebo Rameau
sa touto problemaot~kou neprestal zaobe- nálmety spnacl1va.l do veJk9<lh 5-de;stvorať a~ d·o konca svojho dlhého života
v9ch útvarov s Pl'Ológ.om a epHógom,
ktoré poskytovaLi dosť prH~Itostr pre
(zomrel ŕ. 1764 v P.ar1ž1). Po kontrapunktovej 't eóril 16. storočia a generálv9'P.ravné scény so zbormi, baletmi a d1vadeln9mi st.roj.aml. Starostlivo vypracobasovej teórii 17..storočia dospel Ra, meau vo svojich prácach k I!IDVému spOvan9 r.ec!.tatlv striedal! k·rMke á'ľ.ie. Na
sobu h:udobnoteoretlckého
nazel181nLa,
rozdiel od Lullyho je však Rameauov·a
ktorého v9chodiskom je 111ko.rd, - a tak
hudba, ovel.a vyspaÍejšia, bohatšia a v9sa stal v teóriJ. za.klada.telom harmónie. ra·: mejšl·a. K9m LuLlyho !ľecltwtlv vycháOdvodzoval ju Z·O Sauveu-rovho objavu aHdzaJ z nadnesenej rétoriky, Rameauov
kvotJn9ch tónov (1701). Určl'l a pomenoval recitatlv je psychol•ogicky preMbenejšl.
Rameau toH~ ustavi čne zdôr.arzňoval pozákladné harmonické funkcie (·toniku,
žiadavku - vel"ne napodobniť prfr·o du.
d·omln.antu a subdomLntantu l a IltB. zaklade uz.na:nla totožnostli okltávy s prlJeho á·rl.e preukazujú neobyč ajné bohat·
mou d·ospel k pojmu akord!ck9ch. obrast'V·o foriem a v loh sprievode sa často
tov. Tóninu poklladal za produkt troch
uplartňujO. ko noertantmé ná·sľl'oje. Najv!!č
základn9Ch trojzv.uk.ov a aj anelód1u chá·
šlm p.rfn.osom s(! Rameauove zbory, ktop&l v súvlsl·o stl s harmon!ok9m postul.'é sa bH~Ia k H!!n.dlov9m .a po V9l'azopom, najm!! vo vLachl.as&. ZdôvodnU uživej stránke sl1 predzvesťou zborov VeJtočnost temperovanéh<> ladenia a ako prkej franct1zskej. revolúcie (Ich hl.a.vn9
v9 sa zaoberal aj otázkou §tvorzvuk{)V,
sk!J.adatel F. J. Gossec bo~ v dome Pouplihoc! ešte nedOspel k celkom uspokoj.in.l.érovcov Raaneauovým ch.ránen.oom l.
vému riešeniu ich stavby. Pokl1sll sa vyRovnako zaujima.vá je však a.j orches. svetlit aj chromaMckl1 stránku harmonictrálna. hudba Rameauov9ch opier - zobkej probl.ema.tlky a objasnll podstatu d1ar.azuj•l1ce sinfonie, medzl:h·ry, 't ance ·a outollllickej moduléc!e. T·a kto sa mu podavertl1ry, ktoré už nadobl1dajl1 prog.rarHo vytvorit ucelen9 systém, k·tor9 vymov9 charakter. P.rispleva k tomu aj ml·
still<>val celú problema.tLku harmonickej
mor.!adne farebná a nápad·l tá Inštrumenštru·ktúry Vttedajšej hudby a vystatl•l bez. tácia. Mnoh! tu odsud:roval! ako prlllš
väčšieh dodtat.kov oa zmien. ešte pre celé
hlučnl1 najmä tam, kde k.ancentan:tn9
dal•š ie st'ol'očte.
orchester sprevádzal spevák·ov.
Po vydani svojho Pojed•Ill8Jl.l.a o harU~ prvá Rameauova opera vyv·olaaa
mónii sa Rarneau trvale usadili .v Pa- • bl1rku odporu a .rozdel'lda pa.rfžsku verlžl, kde pôsobil ako ·k·lavlrny a <>rgarejn«>Sť na dva II!IeprlateJské tábory nov9 vil"tuóz, učlteJ, dlrlgentt a skJa.dana lulllstov a .rameaultstov: •edni zav.rhoteJ. Velké v9hody z'sk,aJ t9an. ~e sa
val! Rameaua pre novoty, ktoll'9ml l1dajho ujal ioolec a mecenáš hudobného
ne porušil národn9 št91. k9m druhr h·o
umeni<a Le Roche de la P·oupUn!ére, kl<>práve za to chvá•Hli. Tento spor s·a obrého nad·a ná manželka bola R.atmeauovou
novoval s väčšou. či menšou Intenzitou
žha:čkou. Hudobné produkcie v d·o me tohpo každej Rameauovej premiér.e. A~ na
to parlžskeho boMča (bol generá)Jn.ym
konci Rameauove j 11/10rlvej dráhy sa oba
. ná joomcom d·anl l mau nepomerne vyiltábory zjednotili v obrane francúzskeho
š!u úroveň ako oo, č<> sa vtedy pr.odukoumenia pr-ot! tal'ians kej opere buffe a
valo na ot!ciálnych fór81Ch. Ked Poupl!namiesto Ich st·a rého sporu vznLk·ol nov9
nlére zbadal, ~a Rameau má záujem o
spor · buffonlstov a ·antt:i'buffoni•s tov.
divadlo ( pfs!l'l tot!~ aj hudbu pre frašTu vša·k u~ Išlo {) .niečo cel:kom Iné ·ky l. zad ovMH mu libreto pre operu
o nahradenie ·zastaranej konvenčnej
Samson, ktoréh·o tautiOr!liiD bol Vol1tali·e.
dv.ornej opery nov9m, demokratlckejšhn
No rlad!telstvo Krélovskej ak.adém1e hud~ánrom, ak9 predstav.ov8ila opéra oomlby operu odmietlo pod zámienkou, ~e
que.
bLbl1cké námety n.Le sl1 pre obecenstvo
Napriek vretrvávajl1cemu odporu sa
pritažUvé. Rameau mal za sebou už pätRameau po uveden( opery Platée ( 17461
desiatku, ked sa mu podarilo presadlt , dočkal chvHe, kedy ho lst9 čas uznása operou Hlppolyte et Arlcie (17341.
vali ako najvä·čšleho dra.ma•tiockéh·O s klaTV{)r!vá sila ho však neopustila, a tak
dartela Európy. jeho hudlba nám ešte aj
po tomto l1spechu stihol uviesť ešte vydnes znie živo a pl1tav·o, aj ked sa zdá,
še dvadsať dalšfch j.a visk·OV9Ch diel. Naj~e jeho opery neodvolateJne ,paÍ'!'ia miznámejšie z nich sú lyrlcké tragédLe nulosti. Prlčinou toho sú ·v elmi s labé
Castor et Pollux ( 17371, DIU'dan.ul ( 1739) 'a zastarané Hbretá, · v porovnani s 'kror9•
a ZorOMtre (17491. Rameauove ·hudO'bnoml sa nám libretá H!!ndlov9ch opier alebo d·raanatl!cké verše MetastasLa ja:vla
cLramatlcké diela sa vyz.načova.H V·eJkou
žánrovau ·r-ozma nitosťou (okrem lyrickej
ak-o pl"avé skvosty dramatického umenia.
t.ragédie tu ná:jdeme heroick9 balet, ba.Pri všet.k9ch v9hradá.c h je Rameau.ava
letnú komédiu, balet:nl1 operu, ,.féte" a
opera d0l~H9m spoj.o vacrm člá1nkom mepastor ale l. Ťažisko jeho ja·vlsk·o vej tvordz! operou ba.roka a operou kloasicizmu
by však spočiÝa rv žánri .,opéra-blillet"
a základom, na ktorom vybudoval svo•
ju opernú reformu Ch. W. Gluck.
(Les Indes galantes, 1735, Les Fites d'Hé·
LJUBA MAKOVICKA
bé, 1739 a 1.1. Rameau svojOu scénickou

Sest pam!!bihodn9Ch zastavenr tv.o rr n a hudobne j map e
Eu·rópy miesta, kde ži~ a tvorH hudobn9 skladatel Richard Wa~er. V tomto roku jeho dvo jitého jubilea pripadla predovšetk9m trom, z nich 1llo.ha osláviť Wagnera
ozajstn9m umele.ck9m č!n()m. :Ako prvé s a prihlásilo so
svojim u.meleck9m Vkladom Li·psk.o, po ňom velkolepo
pris pel Bayreuth a nakoniec skutočn(! festi'v!lilovú hostLnu prichystal švajčiarsky Luzern. V tomto meste s a
IUchard w.a gn er sedem 'r okov zdr~iaval a ko mponova.J.

Umelecký léf viedenskej Stá~net opery, dirigent Lorin
Maazel pri vystipeul s Viedenskfmi fllharmonlkmi na
festivale v Luzerne.
Naplsal tu nap.rlkla d svoj u o jedinelú symfonickú s kJadbu
Siegfriedova idyla, dokonč il partltl1ru svoje j poslednej
opery Parsifa l a hodne sa zaoberal literárnou a teo.retickou prácou. Wagnerova niekdajšia vila na luzernskom
predmestl v Triebschene sll1~1 dnes ak.o vzc>rné wa·gne·rqvské múzeum a v č ase festivalu 'Sa stáva l koncertn9m dejiskom.
·
Je pochopiteiné, že Medzinárodné hudobné tfldne v
Lueroe· zasv!!:tlli Rich.ardovd wa.g nerov! záklallnú tému
svotlc·h .tohtoročntoh ' umeleck9ch s lávnosti, ktoré sa
u skut-očntl1 na prelome s eptembra. Festival sa však
správne n esústredll l'b a na monotematic k é vyčerpanie
Wagn erovho diela. V duc hu motta "Richard Wagner
a jeho na.sled·ovnfcl" ch celi v Luzerne uká zať tvarl'v1
v·plyv veJkého romant·ika na generáciu jeho sl1časrukov
i nasled.o vnlkov; nech už pozerali na Wagner.o v odkaz

a k·okolvek z rôznych krltlck9ch aspektov, napr·i ek tomu
zostali ovplyvneni jeho d·i elom.
Zostava kon.ceDI!n9ch programov na . luzerns,lrom fest!·
vale to názorne ukázala. Cerpa·l a zo širok ej palety s kladi eb - od polovice mlnuléh.o sto ročia a.ž po dnešok .
Zauj(m.avé súvislost! abja·vlll dramaturgovia a ·l nte r.pretl
aj v dielach ·rusk9c h majstrov - Ba.Iak-lreva, Skria bin a
a So s takovlča. K s lovu sa · dostal! - sam{)ztejme -a j v9znamnr lntterpreti: Berllnskl fllba rmonici s Kar a jan()m, Orchestre de Paris s Barenboimom, amsterdams k9
Concent.gebouw s Haltlnkom, Izrae.J:ské filharmónia so
Zub!nom Mehtom, Viedenskr fU.h'a.rmonlci s Lorlnom
Maazelo m a vlastn9 Svajčiar sky festlv,a•l ov9 orchester.
ktor9 sa schádza v zostave rôznych orchestrá lnych vellčfn iba raz za rok. Medzi s ólistami !estivalu figurovala
celá plejáda ml.ad9ch kancertn9ch talentov: fenomenálna huslistka Anne Sophie MuH erová violončeli sta An•t onio Meneses, vrtaz Cajkovského- sl1ťaže v Moskve z roku
1982, Heidrun HoU.matnnová, laureátka vlaňaj šej klavirlstlckej sl1 ťa~e Gézu Andu a dalšr. K nim sa vša k priradili i skl1s enr ma jst ri ná stroja, ako M!eczislaw Horszowskl, Vladimir Ashk enazy, Malcolm F'ľager, Pinchas
Zucker mann, ·urs ula Holl1.g erová, Arto Nor.as , Auréle Nlcolet, Murray Perrah!.a a mnoho ln9ch. Luzerns k9 festi val {)bháj.U tak umeleck9.ml p.roduk·c iami svoje v9nlmoč 
né postaveni e.
V budúcom roku vybral si Luzern 1pre svoju medzi'národnú hudobnú prehliadku tému ..Ceská hudbá v konfl•ontácl! vekov". 2íaradr sa svoj.! mi programami k oslavám Roku čes~ej hudby a pre dved·i e ju v doposia l n evrdanej šfrke. K llomu nám povedal umeleck9 riaditel
festivalu Ul.rlch Meyer: ..v budl1oo.m roku uplynú v9znamné jubtleá česk9c h s k'lada.telov Smetanu, Dvorá ka,
Janáčka a Ma.r.tlnoťt K tomu poslednému má Svajčial"SkO
zvl-áš ť vrel9 vzťah, preto~e v n ašej k!"ajine stráv11 pos ledné roky svojho ~!rota a tu tiež naprsaJ rad svojich
d·l el. V na šom budl1oom festivale sl pripomenieme preto
t9chto jub!llllntov, ale chceme zárove'ň poda ť útpln9 obraz
českej hudby od jej stáročn9ch koreňov . Preto zara.d!me
do festlvalov9ch koncertov diela česk9ch a slovens k9ch
sklad,ateJov, ktorr ni e sl1 vo Svajčtarsku všeo:becne známl. Pre nás je tot!~ dO·I-~Ité vysledovat spojitos ť národn ej hudby s tvol.'bou, z ktore j vyrástla. Na :našich fest·ivalov9ch pódiách prlvHa.me taktiež r ad čs. umelcov na
čel e s Ceskou fiLharmóniou a dLrigentom Václavom Neumannom, ktorr budú lnter pretova t vrcholné čes k é dieJa".
)IRI VITULA, ' Luxern

Zo

zahraničia

Jeden 1 najlepiUch huslllltov nalej do·
by David Olatrach by sa bol dolU v je·
seni tohto roku 75 rokov. Vynikal ako
skvelf in"erpret klasického a rolllalltio·
kého repertoáru, ale at .tvorby 20. sto·
rollla. S 6spechom hosťoval v mnohfoh
krajinách celého svetl!, nielrolkokrit
naviiUvil at CSSR. P6sobll zároveň ako
profesor Státneho konzerva.tória P. 1.
Cajlwvského v Moskve a v posledafoh
rokoch sporadicky vystupoval at ako 41·
rlgent.
V ráme! franc(lzskeho fesU'V'alu Featl·
val-Estival de Paris sa konali od 7. do
20. 9. 1983 medzlnárodnf semiúr a alda·
dateJsk6 s1íťal M. Deutscha. Zável'$f
"oncert festivalu zahrňuje uvedenie ltyroch vybranfch diel.
Herbert von Karajan sa stal umelec·
kfm vedúcim firmy Telemondial, ktort
zalolill v Monte Carlo. Telemondial chce
produkovať fnmy l dielami klulckel
hudby pre potreby .a udiovizuálnych JÚ·
di(.
Japonskf kultúrny livot nbohaU v bo·
dúcom roku nlkolepá prehliadka hudob·
ného uinenia s mottom Nemeekf leitl·
val Japonsko '84. Goetheho iniUtit v To·
klu ,pripra·vll pre toto podujatie bobalf
program, pozostávaj6ci 1 hudobn.fch a
baletn.fch predstavenl, výwt:a'V a 1ymp6·
zU. Hosťovať bud6 Státna opera v Ham·
burgu, balet Státneho di:ntdla Wllrttem·
berg xo Stutgar.tu, Tanehé divadlo 1
Brém, Berllnsk.l filharmonici s Heňler
tom von Karajanom, Symfonickf orchea·
ter bavorského rozhlasu, ako aj clalll
významn( nemeck( sólisti.
Koncom uplynulej dl·v adelnet sezóny
uviedol s6bor VeJkého divadla v MoH.n
po prvý raz v histórii .tejto ICény Ja·
viskové dielo veJkého operného reformátora ChTistopha WilHbalda Glucka operu Iflgénla v Aullde. Predstavenie
hudobne nailtudoval dirigent Mark Erm·
ler, réllu mal Vadim Milkov, scénu ..,
vrhol Viktor Volskij, cho.reografom bOl
Andrej Petrov. Nailtudovanie opernfcb
6loh nerili jednak sk6senfm sólistom,
ale at miadfm spevákom.
Na prvej Medzinárodnej husllatlckej
sit'a!l Yehudi Menuhina v anglickom
Folkestone prvt cenu si vydobyl 17·rol!·
nf C!ňan z 'fajvanu Leland Cheu. Dra·
hú cenu zlskala Isabelle van Keuleaová 1 Holandska; tretiu cenu porota udelila Anglillanovl Tasmlnovi Llt't·l emu 1
Londýna:
Kolektiv moskovského Komorného hu·
dobného divadla pod veden·l m Boriaa
Pokrovského pripravil koncom minulej
divadelne j sezóny premiéru predstavenia
' sklada j1íceho . sa z dvoch jedu~oviek.
Prv1í 1 nich tvorila opera buffa Pimpi·
none nemeckého skladatera 18. storol!la
G. Pb. Telemanna, druhá 1 Dlch bols
opera sdllasného českého skladateJa Ji·
flho Pauera Manlelské kolltrapunkty.
Pauerovo dielo relljne nailtudoval N.
Kuznecov, dirigoval A. Levin; autor l l
osobne z(lčastnil na moskovskej premlé·
re svojho diela.

Medzindrodný organový festival vo !lva jčiar sko m Maga·
dlne stoji už na prahu svojho tret ieho desaťročia; jeho
zakladatelom a umeleckým r iaditelom te zndma sklada·
telskó. osobnost prof. C. F. Semini. Vďaka jeho inlclat lve pr ipravili - po prvý raz počas histór ie fe sti~alu koncert s neobvyklým programom [ 5. 7. 1983) , na ktorom odzneli tra nskripcie organových diel. Vznikla tak
zautt mav ťl k onfrontdcia, pretože vlastne každťl skladba
sa hrala dvakrdt: raz v orlginťlli, druhý raz v transkrlp·
cii. Program pozostdval z diel f. S. Bacha, F. Liszta, M.
Sokolu, E. Suchoifa, P. Ebena a L . fandčka. Ndr~dng
umelec Eugen Suchoif napísal pôvodne Symfonickú fan·
tóziu na B-A-C-H pre organ, sló.čikový orchester a bicie
ndstroje. Party sló.či kov~ho orchestra a bictch ndstrofou
transkriboval pre klavtr maďarský klavirista Albert Sebesty~ n, k torý sa horlivo zau;tma o slovenskú a česktí
hudbu. Spolu s pražským or ganist om Milanom Slechtom
diel o v tefto podobe úspe!lne premi~rovo uviedl i na magadtnskom feestivale. Sva/čiarska kritika označila tento
počin za smelý, ale v rukdch tak vynlkafúctch hudobntkov, akými sú prof . Milan Sl echta z Prahy a prof. Albert
Sebesty ~n z Budape!lti { oba ja umel ci na obr.) za predsa
len presvedčiVý. Na k oncert e, venovanom prevažne l!eskef a slovensk ef hudbe, zaznela Fantélzia pri prlležltostl
75. narodentn E. Suchoifa . DaBou premi~rovou skl adbou
bolo pôvodn~ organov~ dielo Molto ostinato z cyklu Ne·
delnó hudba od česk~ho autor a Petra Ebena, zaznelo
najprv v originélli a potom v transkr ipcii A. Sebesty~na.
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KONC RTY V KLARIS ACH
Robl•me chybu, ked máme na plsanle o koncertoch
jednotntl mieru, poklal Ide o rozsah. Niekedy by bohato
st~llo zopár riadkov, inokedy a vtedy sa recenzant mlmov.ol':ne stáva -pa.r:tne.rom umenia, na~enoom počuté vyl!aru je rolktl estetick (l Informáciu, tak zvláštne
zaplna mecha:nlzmus voln&j hry predstáv, asociácii, myšJ-Ienok 1 pocitov, l!e sa !lada plsaf a plsa.f, aby sa v-šetko vzáplltl nestratilo a nezamlklo vo všednosti toho,
oo člha hned za bránou siene, kde sl bol tl<!astnf na
prchavej lltlzll krásy. Tvoje "ja" sa v ludm! zaplnenom, do zvedavo-.naplltého očakávanila sa ladiacom priestore povznáša nad voči umeniu nedOstotne trápny postol pooorovatela a je sporuhráčom a ex·tatllrom. Vtedy
v.1astne ul! nedokál!e presne vnlmaf samotný predmet,
mnohé z toho, na Č'Om si tak vefml zakJ.adaj11 zmlel,
mu uniká. Znejtlce dielo mu u! nie je vecou, je nim
zasiahnuté a nevdojak sl v Uchom •PQhY'be opakuje gesto
skladatelovel vlzle a husllstovej hry.
Reč je o soaatlae pre husle a klawfr, op. 11 od Eaae... Suchoňa, Faat4ali C dar, op. 159 od Fraa1a Sebabarta a husllstovl Jladflchnl Palderori; partnerom pri
klavlr.t mu bol C. Marclaaer (k>ancert zo 4. 7. 1983].
Vedel. .ktor! majQ teór-iu Informácie v mal!čku, sa a!
dojemne odl1šným, .nie exaktne digitálny-m (áno - .nie],
ale zaznávane analogovým myslenlm (viec - menej,
lepšte - horšte, tak - Inak J poktlšaj(l deflnovaf podstatu estetickej Informácie. Celý )eden prQd ju vkll
v m.nohovýznamovost-1. A Suchoňova dielo, t-o znej\lce,
t&k a-ko sa hrá a dá hTaf, Im dáva z.a pravdu. Vede ho
mOl!e .systémovo -rozanalyzovať, ·n:o nie je v 1e1 moci
uchoplf doň vlo!ené jedinečné a aj protirečivé, ~ebo
vtacvýzna·mové kvality. Ktorý muzikológ by sa odvél!ll
tnterpretlovaf Maltl klavlrnu suttu s passacagllou v
sohumannovsko-1mprestontst.tc.kom duchu? A M. Lapšanský ju tak zahral a mnoh! boli načisto presvedčeni, l!e
práve to je jej •pravá podoba. A čo mo!no vyta!lf z .rigorózneh-o akordtzmu Ka-161-dosk-opu, a-kf neuverltel~W
dtapazón ol!lvuj\lcej hudby, od prisnej notovej ·a skézy
tvaru al! k násto~tvému expresfvnemu výronu; Symfonická fantázia B-A·C H ul! tla! potv-r.dila zloflto!if svojho umeleckého kódu. Pr-Itom nemám na my.s li n~jaké
subtllne detaily stvárnenia, ale zásadntl koncepciu ponLmanl·a predlohy. Al Sonatlnu - ceLkom legltlmn.e charakterizoval J. Kresánek ak·o fr~mcQzsky duchapln\1
a elegantnQ; mol!no sl 1u tak predstav-lf a Iste by bola
pôsobivá. Ale Jindf'tch Pazdera ju nadchýňaj\lct·m, strhujQclm spôsobom premenil na niečo celkom Iné, vlo!ll
do nej vzlet a vášei\, silu a robustnosf, nástojčlvtl pevnosf tém, prlllvy a odlivy neprltlmené 10nou vl!dy tak
trochu salónne estét.skou fNmctlzskou ooblesou, vý.b uchy a vlrenla, čo s\1 vlastne v ~udbe podla jedného
velkého Ulozofa "n"áčrtkaml Bytia .
Spomenul som sl na rozltlčkový koncert Sl•ovenského
kvarteta s nenahraditelným A. Mól!lm, ked 5 skladieb
pre slá•člky, pre "vedu" taký prlta!Livf model na preperovanie, ohromilo svojou ohn~vou l!tvelnosfou. P>~~z.de 
rovl sa podarH .pod-o bný č Ln a len .také k-reácie by sa
vObec mali označovaf slovami "tVIOnvosf" a "lnter·pretácta", len ta•ké s\1 posunom a t·ran-scendenctou. Navyše
z Pa·z derovej hry vyl!arov>~~la nástllojová suverenita, Iskra
podmanivej sebadôvery a v.l rtuózne oduševnelého rozmachu, podobne ako v Schubertovl. V ňom - pravda obsahová zlol!ka viac Inklinuje k hedon12'IIlu ka.nta•b !llty
pre'tkávanll'j dobou ftada.nýml ukál!kamt manuá·l.nych
h,Ntnlc sláčik-a a prstov, nie je narol-k o obrazom cellst-

Yého ludského sveta. No aJI: aj nlč viac, svojou sve.tlosfou
dobre protlrečl démonu negáct.e obSiahnutom v Kierkegaa•r dovom vý.roku. l!e "e.ste11cké vldy v sebe zahtň-a
ztl(alstvo": je tltešná, harmonická 1 povznášajllca.
Druhou udalosfou večera bola premiéra HaslOYfch
daet od lita Zell81lka, ktoré výborne na~tudovall a s
pre nich prlznačným za.ntetenlm zahr-a ll Allbeta Plaska1'01'6 a Viktor Slmi!lako. Je zvláštne, ak<O sa celé umenie
vekov ·rozvljalo v dvoch mierach, akoby preň práve
ten prostredný stupeň ont-t ckej velkosti nev~ovoval .
Na jednej strane .ttll!ba človeka za ludskf pochop pre·
sahU'jQcu monumentalitu chrámov, sOch v nad.Zirotnel
velkosti, stoviek metrov štvoro-ovtch opomalov-aných strQpov, nekonečných symfónii "velhadov", tlslcst~áÍlk-ovtch
románov, všetkých tých superantef.Blktov, čo ohromujQ
u! sa.motntm porušenfm miery a normy. Ale s ešte .tajOII)ne'jšou vášntvosfQu sa od mlnt·atQr.nych kamel a blbliotnU, cez mlntltové moments muslt:aux, drobnučké japonské dreV'oryty a kallg.raftcké skvosty a! k štvorveršovým zázralrom po~zte sna!lll umelci vyjadrlf v 'l'OZ.·
mere rozmarne redukovanQm. TI menši - dnešné trojmlnllt-ové "šlágre" - tba pre pragmatický ciel, U velkl
so zámerom poda( velkosf v malom, dokonal•os( v strutnom, plnosf v obmedzenom - v tam je azda ešte t.rťl
falejšla odvaha tvorivých d-u chov .po umeleckej dok>analostl. Zel·jen"ka má dar tvorlf .relatlvne malé, uzavreté
hudobné znaky, a to nte1en v nloh samých, ale aj vo
velikých formách tak, 111by l!lli samostatn-ým spôsobom.
V nových duetác-h , ktoré majťl predpoklad dostat sa do
tr.v alého fondu - v-š etko, čo o d·nešnej hudbe vieme
a slldlme, je pravda hypotéza, na k.torQ čaká nezwatne
nedočka.vý čas a pričasto nespravodlivá prax, aby ju
"zhi-tli" a nanovo rozs\ldlll: nechcejtlc st uvedomtf, fe
ich o m111ltl chvllu čaká 11el! .t o isté -, Zeljenka hýri p.o hod-ou Invencie: Ouvertura glocosa ho musela vyčerpaf
zatato prlsnou sebakázňou, Premen-y zasa dotykom s b!Jologlckou p.ra-p odstatou svojho l!lv·o nekontrolovaného
pulzu a duetá medzitým s\1 aký.I1ls1 prirodzene dozretým
plodom, skrl!enlm d·vooh hlasov, čo je .n-a·Jčastejšle ludská st~uácla. Dvaja, rozhovor. Pohyb a poko-j. Spev a
hluk. Elastičnosť a tvrdosf. A mnohé Iné. To všetko n1e
bsrz mechanického rozvl}a-nla "komponoV'ant-a", ale ako
pnehovor, ply.ru1cl nie podla zákonov vopred danej logiky, ale určovaný reakciami toho, k.t o počtlva , jeho chovanlm, pohybmi, gestami, drObnými náoznakml ocJ.povedl. Tak sa odvlja Tozhovor, !e časro práve vďaka týmto
kamunlk-ačntm .k ontextom odbočujeme, vravfme Iné, ne!
sme chceli, prlspOsobujeme sa, rátame s tým, čo sl mysli
ten druhý, prekvapujeme bo. argumentujeme &j proti
romu, čo ešte vôbec nevyslovil. A tak nejak() "·robi"
svoju hud·b u 1 v aforizmoch Zeljenka, hoci sa - pravda - sem-tam musi oprlef o prJ>nclpy fOI'my. uzavretosti. Zo všetkých piatich časti najvia<: sa ml l!tada opllf
počuf Andante clltlltab~le - nielen preto, !e je skutočne
sohubertovsky prosté a krásne, ale l!e v ňom dostala· naša ·hudba tll melódiu, a:kfmt sa pýšia všetky kulttlry,
nedodávaj\lc - Je to !·ba drobnosf. Spolu s obdivuhodnou H. G6fforoyoa predniesli ešte A. Plaskurová
a
V. Stmčlsko v urillehavom štýlovom 1 zvuk·ovom poňatl,
s vystlhnutlm velebného pokoja •p omalých a zrozumUelne bystrého pohybu rýchlych časti Sonátu La Folla od
A. V.ilvaldlho.
IGOR PODRACKf

...

Jedn.ým z postulátov v zacieleni cyklu koncertov v
Klariskách je "dávaf priestor mladým ta•l ento·v aným

"

.

PRlSPEVOK K MALEJ GAL!RII HUSLIAROV AMATtROV NA SLOVENSKU V m.
STOROCI
Pre dopl.nenle seriálu článlrov Mllruláša Kresáka MALA GALf:RIA husliarov
amatérov na Slovensku v 20. storoči, k.torý uverejňoval Hudobný l!tvo.t na pok.Nlčovalllie v člsl-ach 15, 18, 20, 22, 24/
1982 a 2, 4, 6/1983, uvád.zam meno d.a.lšteho husliara amatéNl. Vlastntm od neho jeden nástroj, k·t orý d-okumentuje, fe
husle značky Tul!Lnskf .nezaostávajtl za
profesi-onáLn yml výl'obkaant.
JOZEF TUZINSKf (1910-1980) pochádzal z rolnlckej .rodilny, k!tlorá l! ll a v
Novej Ban!. OtCOV'OU zálubou bolo stolárčenle a syn J-ozef ul! od detstva po-

umelcom". V poradi platy koncert tejto sezóny (8. 8.
1983] s polorecltálml Interpretov najml.a<lšej, nastupuj\lcej geii/eráct.e vyhovel tomuto bodu v .na.jplnšom slova
· zmysle. Teoortsta Ivan Ofvát a klavlrlsta Péter Máté naplllek svojmu veku - nepatria k " čerstvým objavom".
Obaja - z pQkolenla dvadsiatnikov - maj\1 za sebou
u! nejeden tlspech, ocenenie a uznanie. A tak ich vvjedno
sttlpen.t e v Klariskách sa opil( oča·kávalo ako
z abhájenl uf ziskaných titulov a prlvlastkov. Treba
hned na tlvod .p odotkntlf, l!e s výsledkom všeobeoného
stl·hlasu a spoko)nostl.
Dramaturgická zostava prvej časti, patriaca IYIIDOYl
Ob6tori, v pestrej skladbe člsel dala mofnosf blll!šle
na.hLladnuf do dispozicii 1 výrazovej tvárnosti mladého
ume'!ca. Ukátky z opernej llrteratllry (árie z diel Hladla
a Cllea l s korektným, muzikálne dlsctplln:ovaným prejavom potvrdili Ol!vátovu zrejm\1 prlslušnosf k hu.dobnému div-a dlu, k Interpretácii javiskových diel. Plesne
( ScbubBI't: AID Meer, Sa porta: Ja wllu blesk, Strauu
Helakehr a tri plesa.e F. Kafendu) dali zasa vynlk·nllf spevákovej schopnosti v kreácii .k omornej vokálnej
tvorby. Z tefto oblasti bo1o -n evšedným záflt-kom - Č'O
do komplex·n-ostl kvalit - -s tvárnenie plesni nemeckých
au-torov. Práve v týchto skl-adbách vyzneli najplastlckejšie všetky klady Ol!vátovho prejavu - popri hlasových
danostiach l apartný osobný pOvab, dOslednosf, muzlkantská kul!Hrovanosf a vniknutie do podstaty komorne!
krásy diel. Ol!vá.tov výkon na polorecltá.U Q-právňuje vt<ltef ho perspel(ltlvne ako umelca nie jednostranného zamerania; popr.! scénických prezentáciách by bolo r.oz- ·
hodne potešltelné častejšie sa s nl·m stre1ntlf l na produkciách koncertných.
K'lavlr1stu Petra M6tého sprevádza chf,r "velkej nádeje
slovenského koncertného umenla". rPr! dnešnom Interpretačnom štandarde •práve v tomto odbore je to acenenle prlnajmen~ zaväzujúce. Jeho vystllpenle v Kla-riskác-h opätovne potvr<lllo, !e Máté je klaviristom neobyčajné-ho talentu .1 výrazných
kvalit. Svojim vývoj•om
nesymbollzuje dráhu "sezónneho meteóra", a1e clelaved•o mého hudobnlka, ktorý sa vďaka svojej poctivej
a dôslednej práci Iste pr.t bll!uje k špičkový-m krlté.rlám-.
Bach (Prel4diam a f6ga els _,1), Mosart (Duport varlaUoas) a Beethona (Sontta B dur, OlJ. 22) - to stl
mená 1 diela, l!o patnla ku •klQčovým pUlerom klavlrlstlckéhlo umenia, ku skladbám, ktoré znejú dokonalou krásou, poklal Ich posluchá-č počula v optimálnom stvárnenl. Z Mlt.tého Interpretácie vy!arovala azda v p.rvo.m
pláne velká dávka pokory oa bázne (l!l-adtlcej, no nie tak
bemej) k umeniu, kt-oré 1lmočll. Jeho Ba<:h bol ozvláštnený, osoblt'O pochopený ; bol to Bach, ·a-k ého sl s pôžitkom znovu vypočujeme . Mozartove variácie -tento neustály gejzlr hudobných nápadov a stlvlslostl - v tnterpretovom podani n-adobudLI rozmer skvelého, do poslednej interpunkčnej poznámky vypracované-ho skvostu.
Ak mol!no k Mátého kreácii Beet-hovena mat Isté pripomienky, tak Iste nie konc8i)čné, ale skOr tie, .kt oré
stlvlsla s jeho fyzickým, čl vekovým deflnttlv.nym ustálenlm. lnterp.retácta mladého umelca je "dospelá", vyváfená a zrelá. Máté tvori a dotvára, realizuje svooje predstavy s presnosťou a zdanlivo bez nálllahy. O tom svedčil-o brHantné finále jeh·o vystllpen-la - HatrlkoV'a Tocca- ·
ta, bra.vtlrne rané dielo autor-a, ktoré (ako sme sa mali
mofnosf presvedčlf l celkom neprávom stoji v -okrajových
pozlclách medzi skladatelovýml opusmi. Máté "ol!lvtJ"
túto skladibu, stoto!ull sa s jej duchovnou podstatou
a jel rečou, vytvaroval a objavtl v nej všetky roz.mery
takej kompozlcle, ktorá mOfe byt ozdobou programu
kal!dého dobrého klaviristu.
LfDIA SUSTYKEVICOVA

IAR A ATÉ

tajom.ky strul!llkoval v Qtoovej k0ln1 hudobné nástro te. Aklo se demn4sfroč.nf zhot-ov.U prvé :husle. Vzťa-h k hudbe, ale at
ttlžbu po vy>robenl vlastmého h•udobnéhoQ
nástroj.a zdedH najmä po matkinom otc-ovi, známom ludovom muz~kan.tovJ.
Jozef TufLnský ·vLastnoručne zhotovenými dlát-Bim! opllacQval drrev-o, ktoré sl
st111rostllv-o ·vyhladáV'aJl prt·a mo v lese.
Smrek musel byf jemný, hustoletf a'SI l mm od seba, ~a-vo.r musel maf zasa
vlnovtt9 "šliador". Vhodné d-r evo sa potom dlho sušilo na teplej§om mieste.
Tufln.skf v!dy vypraooval ruajskôrr krk
husi! a al! potom vydlabáv·a.l spodnú a

Me11tskt dom kult4ry a OIVety v Bratislave
Festlvalovf wtbor Bratislankfeh hadobafcb al6vuostt
Husliar Jozef Tullnskf

V rámci cyklu Hudobné tradlcle Bratlslawy a leb tvorcovia na tému
ZROD A VtvOJ SLOVENSKEJ NARODNEJ HUDBY
Streda 5. okt6bra 1983, 9,00-16,00 h
~
DPV, Mozartova sloň. JlrAskova al. 10, Bratillava
PROGRAM
Ovodn9 referát:
Dr. Zdenko Nováček, CSc., vedecký .tajomnlk konferencie
Vvhraňovanle a formovanie slovenskej národnej hudby v trldsl·atych rok.och
REFERATY:
1. Doc. dr. La·dlsl·a v Mokrý, CSc.
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8. PhDr. Rudolf Pečman, CSc.
- Ján Levoslav Bella a Ideál wagnerovskej hudobnej drámy
9. PhDr. Ľubomlr Chalupka
- Stýl·OVá konfron·tácla slovenskej národnej moderny s povojoovou generáciou
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rt Ylastaorui!ne vyrobil.

nbt.rotom, kto-

vrchnú dosku. Natvla.c starosti mu narobili jaVQrové luby, najmä kým st nenašiel spôso.b na Ich ohýba-nie ( pOv•odne Ich varil a ony pr.t ohýbanl p.res- ka~IO, Dobr(! slul!bu mu neskO,r urobil
kus rozpáleného l!eleza, podlo& ktoréh-o
luby poohý.ba.I, a•by sa .nelálll!811. Luby
zv.ntlbra vystul!Ll "D>IIi'apenýlmd páskaml. Na
ne prlglejU spod.n\1, potom vrchnťl hornd d·osku. Rohy dobre upev.nll a zaoblil, aby neboli ostré. Al! potom V198dll
krk a hm:atnlk, kt·orý<:h materiál bOl zo

slivky. Strunnlk, klťlče, klollky ·a struny
kupov-al hotové. P-osledným tlkonom bol-o
vlol!lf smrekoQV(l du§u. Poslú~l mu prJ
tom kus vykJepanébo zaost•reného dTôtu
a druhým ohnutým l!eliezkom sa du§a
posunula na miesto. Vel·ké "tajomstvo"
výrobcov husll - },a k - nástrojár vyriešil takto: .natskOr husle poUttiroval,
poul!lval šelak s liehom, avšatk zistil, !e
tento spOsob tlm! zvuk jeho vý.robkov.
Pokúsil sa -p reto poul!lf ole~ovt lak, ktOr
rý z.asa f.afko zaschýnal. Nakoniec majster zostal prl liehovom laku. O-bčas
husle 1 prtclf•rov.al, potolffi Jeh vyčistil .
preklepal, popočtlval . . . Ak sa mu nezdal!, neváh-a l Ich nanovo ·roz.obrat.
Jozef Tul!Lnský si najviac cenil svoje
posled-né - dvadsloate husle, k;toré -dnes
vlastni jeho rodina. Ale neboli to len
husle r20 kusov l. ktoré vá bili 7J8:D.Ieteného nástrojára. Vy-robil šestoro cimbalov obdivovaných aj ba:nskobystr~cký-m
nástrojárom Rábom, kt'Orý z nich •niekolka odkG.pil. Dve vtG!y, vi-olončelo,
kontrabas sQ dalšlml dôk·azml jeho húl!evnatosttl.
Skoda, fe mladý nástrojár-amatér nevyul!ll na,pLno sroje schopnQsti - neprijal ponuky, a.by mohol praoovaf v Banskej Bystrici, kde mu ponúkla miesto
býv-a lá Obchodná priemyselná komora.
či u majstra Wlllma!liila v Bratislave.
Citlivá duša prostého .majstra - rolnlka sa •n evedel-a rozltlčlf s p•rekrásnvm
horským prosbredlm. S r•a.dostou hrával
po štálanských sv.ad·bách a zábavách vo
vtedy typickom zložen! novobanskej
"muziky": 1. husle, 2. hus:le (.mohli byt
aj violy - "brač"). kl-arlne1, cimbal.
kont.l'a bas.
ALlA KRISTA VARKONDOVA
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Cryvky zo spomienok
spomienky Bellových nlekdajš!ch prla.terov, ako Gustáva Korlčánskeho. Alexaaľ
dra Moyzesa, dr. Anton!na Hol'ejša, Jaroslava Jindru, Henryho Wowy•h'O, Bellovh<> ·sy.na Rudolfa, kool'ý žil ak<> dlrlgent
vo Sva•jč l arsku , a neskôr aj Bellovej
vnučky, klaviristky Dagma.r. Z ostatných
Bellových prlaterov som už nezastihol

Roku 1952 ma vtedajšie Poverenfctvo
školstV'a a kulttíry požiadalo
napfsa(
monografiu o llvote o tvorbe J6na Levoslava Bellu k b!fžlacemu sa 110. výročiu jeho narodenia. "Nap!š näm aspoň
st<> stránočiek, a•by sme nemali hanbu,"
povedal ml vt.edy Simon Jurovský, vedtícl
hudobného odboru P.overen!ctva. Je len

Ján Lnvoslav Bella a Alois Kolisek.

Viedne, c!tl sa byt Slová.kom, ešte ko mradost, že predsa sa n aň celok<>m neza.
ponuje a že by bolo potrebné niečo
bud lo.
preň urobi(. Ked Jindra lli8VšUvll po p.rBell<>vl priatelia usllovaH sa PQmáhaf
vý raz J. L. Bellu, prekv·a pilo ho, že namu hmotne 1 morálne: dr. D. Onlovl sa
šiel majstra pri práci n ad partLttírou
podarilo Ulľi·adlf, aby štát zakúpil všet·
kantáty Jánoš!kova svad•ba. Veol sa ujall
ky Bellove diela, za čo skladatelťlvl po·
obaja spom!nan! a sPQmedzl slovenských
skytll dťlžlvotntí rentu. Už od roku 1924
prl-atelov Bell ových treba na prvom
sa vyjednávalo, aby sa na scénu brat!·
mieste menovať ešte klaviristu a hudob- • slavského Národného divadla dostala aj
n éh>O krit-Ika Gustáva Korlčánskeho. Dôjediná Bel1ova opera Kováč Wieland. Pre
l ežlttí úlohu v s tykoch s Beliam zohral
rozlič né fažkos M finančného 1 technicaj Miloš Ruppeldt. Ruppeldt sice klesl
kého rázu operu predviedli až roku 1926
n ap!S8'l, že už roku 1921 n avšt!vil Bellu
pod taktovkou znarmenltého dirigenta
v.o VIedni, nie je to však Isté, lebo jeOskana Nedbala. Bol to pre <>pemý sil·
ho korešpondencia s Bellom sa zač!na až
bor vel mi odvážny krok, ade stíč.asne
v máji roku 1924. Táto korešpondenci·a
ai sviatok slovens kej hudby - a na j·
a vôbec styky Ruppeldta s Bellom mamU s kl adatel a. Prekrásne predvedenie a
jú nemalý význam na ·o dhodlani Bellu
nadšené ovácie s kl adatera velml hlboko
znovu sa hlá si( k svojeti.
dojali a obnov lll v jeho duši už takmer
pol storočia drlemajtíce žalostné l ra·
V uvedenom rozh ov.o re s pánom Jindrom som sa o k.rem Iné ho pýtal, čl nedostné spomienky na časy, kedy operu
mal dojem, že Bella v čase Ich wznátvoriL V nej sa mu "ozvenU" - ako
menla bol vo vztahu k ná rodu n esmesám vravel - kus vlastného ťažkého a
neradostného života.
lý a ostýchavý a azda ·a j poclfoval svoj
odch<>d do Sl·b!ne ako vlnu, že opustil
Roku 1927 sa <k'Onečne podarilo zrea·
vl·a stný národ v jeh.o najväčšej tvfdzl.
llzova f, aby sa BelLa presťahoval do Bra·
Jindra ml velmi živo tento do jem potvrtlslavy. No "otcovia mesta" m·u poskytl1
byt na Mýtnej ulici, ktorý Ich vonkondil a dodal, že podla jeho presvedčenia
com n ectil a n ebol dôsto jný ~nl pr.vého
Bella by sa sám z vlastne j lnlclat!vy
slovenského s kladatera, ktorý sa kedysi
nikdy nebol hlásil o to miesto v živote národa po prev.rate, a kéhq sa mu
v rokoch sedemdesiatych ·povzniesol v
dostalo. Zdá sa, že 'Ioto sl uvedomovali
svojej tvorbe na umelecktí tír·oveň vtedaj·
aj Be ll ovl priatelia na SlovenS>k u. Dá sa
še j stí časnej európsk ej hudby. Len o pár
predpok l adať, že myšlienk>
a na návrat
rokov sa mohol presfah ov.a f do nového
bola v Slb!nl častý•m predmetom rozhodomku, čo preň PQStavlla jeho dcéra
voru Bellu s jeho mladš!m prlaterom
Gusta, ktorá už vtedy tiež bývala v BraK orlčá ns k ym. Krátko po prevrate da!'oval
tislave.
Bella Korl čánske mu nlek olko slovenD omček stoj! na k·o ncl Partizánskej ských ludový.c h plesni spracovaných pre
vtedy Wegellnovej - ulice a po druhej
svetovej vojne nespadal pod konfiškáty,
zbor. Z tejto s kut očnostt a zo spôsopretože jeh.o pôvodný majlter. Bella bol
bu, ako sa to s ta•l>O, usudzuje Korlčá.n·

PO STOPÁCH JÁNA LEVOSLAVA BELLU
samozrejmé, že k Bellovmu výročiu v
roku 1953 n ebolo mo~né prá cu dokonč!t; vyšla HŽ o dva roky post festum
vo vyd avatl:llstve Slovenskej akadémie
vied a roz rástla sa na päťnáso bok požadovaného rozsahu.
Mater iá l o Bellovi bolo treba hlodať
od Liptovského Mikuláša a Levoče cez
Banskú Byst ric u, Vted et1 a Kremnicu až
po tie podklady, čo kedysi prof. Dobroslav Orel ziska! od Bellu pre štát za
n eveikít doživotnú penziu pre sklada·
tera a jeho manžel ku. Do dlhoročného .
Bell ovho pôsobiska - Sibine - som nemohol I s ť na bádanie a výskum materiá·
lu : Zv!lz slovenských skl.adMelov (vtedy
e!ite len pobočka celoštátneho zväzu)
létm vysl al Iného čle na, ktorý mal pre
mt1a umblť výskum a priniesť materiály. Priniesol toho žalostne málo - ' 1:1
nie div, že ml potom nemecká krit ika
o hol<lvej monogram právom vyčltala,
že ťl Bellovej š tyridsa ť roč nej či nnos ti
som napisa l nepomerne skromne. Nuž,
ale z vody sa n edá va·riťl Mal som vša k
už predtým dobrý štart k práci, pravda,
z Iného životného tíseku skladatefa. Roku 1942 pripravoval d r. František Zaglba
zborn!k k Bell<>vej s t oroč ni ci a požiadal
ma, aby som spracoval roky Bell ových
štúdii na viedenskej univerzite. A tak

prof. Dobroslava Orla, dr. Aloisa Kaliska a Miloša Ruppeldta, od kt orých by
som bol mohol dostat vera cenných Informácii: musel som sa uspokojiť s hladanim v Ich arch!vnych pozostalostlach.
Ot1 a 13. októbra 1953 so m sedel v praž·
ske j kavilarnl Slávia naproti Národnému
diva dl u s bývalým tajomn!kom českos l o·
venského vysla·nec tva vo VIedni Jar<>sla vom Jindrom. Chcel son) sa čo- to dozve·
dieť o Bellov.am živote v rokoch po 1921,
k eď su Bell a presťa1hoval zo Slb!ne do
Viedne k dcére Guste.
Pán Jindra bol v rozhovore spoč i at ku
trochu plach~ a nesmelý, no k eď vtdel.
že mám k Bellovi bl!zky vz ť ah a ked
sa dozvedel, že pripr avujem monografi u
o ume lcovi i človeku, ktorého si aj on
svojho čas u oblúbll, rozhov.orll sa n.enútenejšle. O týždet1, čl .dva sme v rozhov ore o Bellovi pokračovali v tej istej
kaviarni. kde sa Bella takmer na deň
presne pred osemdesiatimi rokmi stretol so Smetanom, ·ked bol roku 1873 v
Prahe.
Jindra prevzal roku 1922 vedenie speváckeho spolku Lumh· vo Viedni a ob·
čas usporiadal hudobné pľQdukcie aj na
vyslanectve. K t ýmto koncer tom pozývali aj sta'r uč kého . avšak ešte stá le verml ču l ého Jána Levoslavu Bellu. je mož-
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Zá be r z titulnej strany jedného z vydaných diel J. L. Bellu.
som zašiel na mesiac do Viedne a v
tamoj šic h archivoch som našiel vera zau(lm avého o Bellovom živote a o jeho
skladatelske j a llterár nej činnosti , ba
aj o jeho polltlc kom presvedčeni. Z perspekt!vy tohto posledného sa mi javili
politické pomery v matičn~ch a pomatič·
n9ch r okoch značne diferencované, nie
tak jednQduché, za aké sa ešte a j dnes
všeobecne poV'ažujú. Posta va Já na Dusarova-Mallého vyrás tla do nadnárodných
rozmerov a politika jeho ,.Novej školy" s iahala do ďa leke j budúcnosti.
Vo výskume arch!vov so m mal velmi
šťastnú mku, .a však s týmto d os ť neosobným materiál om sa nebolo možné
dosť dobre dosta t k poznaniu Bell-ovej
osobnosti a jeho životných osudov: po-·
chopiť Bell u v jeho životných peripetiách
bolo totiž hla vným cielom monografie.
Bellu som osobne nepoznal. lebo už roku 1933 som od.tšiel na štúdiá do cudziny, od kiai som sa vrátil až konc om roku 1940. Preto ml boli vzácn e všet•ky

né, že Bella sám sa hlá sil za Slová ka
a z vlastnej lnclat!vy prichádzal na vy·
s lanectwo, hoci ani <>pak nie je vylúče 
n ý. Na Sloven&k u sa totiž už o Bellovl
vedelo. Na pamätnom koncerte slovenskej hudby v Prahe roku 1920 sa ztíčast
nll aj Gustáv K orlčá nsky , priater Bellovho syna Rudolfa a aj Bellu samotného ;
medzitým sa totiž presťa hova l zo Slbine
do Bratislavy. Korlčánsky nap!sal Bello·
vl z Prahy llst , že jeho diel·a mali na
koncerte pekný úspech , že s a naň n ezabudlo a že jeho hudbu Interpretujú najle pš! umelci. Ešte kým bol v SlbLnl,
častejšie spom!nali s Bellom na vzdtale·
nú vl ast.
Jindra ako tajomnik vyslanectva cestoval často s vysl•ancom dr. Kamilom Kroftom do Bratislavy, kde Krofta prednáŠa l
na univerzite dejiny uh orského prá v·a.
Pri jednej takejto ceste Jindra v spol<>č
nostl dr. A. Kalis ka a prof. D. Or la sa
rozhovoril o tom, že slovenský skladater
Ján Levoslav Bella sa presťahoval do

J6n Levoslav Bella so svojou

vnučkou

Dagmar.

s ky o búrllvom prevrat e v duši s kladatela a o túžbe po domove. je teda jas·
né. že n a jm!l spomenutýlm ll stom z Prah y chcel Koričánsky dodať Bellovl odvahu. Ešte vo význačnejšej miere t·o urobll Ruppeldt. Poznal ntekda jšle Bell ove li terár.nJC sklony, a preto mu posie·
lai do VIedne Slo vens ké pohlady a ~b ler
ky s lovenských básni ·a žiada l ho, aby
niektoré zhudobnll, pretože slovenské
spevokoly potrebu jú vera hodnotnej zborovej tvorby. Takto postupne vzbudzo·
val v Bellovl presvedčenie, že ho národ
potrebu je, že mu môže byt užitočný, ked
postavi svoje hudobné nadanle do jeho
služieb. A s talo sa to obdivuhodné, že
osemdesiatročný starec, očarený nov ým
životom národa, berle per<> do ruky a
prenáša svoje hudobné predstavy na papier ak.o dar - a azda aj trochu ako
zadosťučinenie ·- národu. Prvým jeho
dielom po tomto vnútomom oživeni je
os lava národa v spomenute j kantáte Já ·
n oš!kovu svadba, neskôr v pod<>bnom du·
c hu nap!sa l zbory Sväť, Slovensk o, sväfl,
Moyzes a Kuzmá ny a poče~né dalšie kom·
poz! cle.
Bella mal pred prevratom menšie úspory v Sibini l vo Vi ed ni, avšak po
prevra te sa ti e to vklady ta k znehodno·
tlll. že dostával len nlekorJw korún renty okrem toho Rumunsko, kde teraz
Slb!n začlenlH, Bellu neuznala za svojho štátneho pr!slušnika. Roku 1921 sa
Bella presťahoval do Viedne. kde sa jeho
dcéra vyda la za bankového rladltel a
Krafla. Tu žilo aj nlekolko BeHavých
prlaterov, ako napriklad lekár dr. Ludwig Erményl, spolužiak z Levoč e a Wilhelm Kux, riaditel ba nky, Bellov žiak
z Kremnice a mecén hudobnikov. Z nich
na jmä Kux podporoval Bellu v ťažkej
povojnovej situácii. V Istom liste z roku 1920 dokonca p!sa.l Bellovi do Sib!n e,
že lutu je, že ho - totiž Bellu - ne·
objavil už aspm1 pred dvadsiatimi rokmi, aby mu pomohol dosta t s a do verkého hudobného sve ta. Pra vda, pre osemdes i atročného starca bolo už všetko len
onesk.orenou útechou; už n eča k al od života vera. iba a k tichý. pokojný ko.n1ec
svol!ch d·n!. I:ahko teda ·P<>Chop!me, že
zá ujem pr la tel ov na Slovensku vzbudzoval v Bellovl ak už nie nádeje, tak aspoň

českosloven s kým š tátnym občano.m. V
šesťdesiaty ch rokoch ma častejšie nav·

števovala Bellova vnuč k a Dagmar z Vied·
ne. Bolo totiž pot.rebné vybaviť niektoré
veci z pozostalosti po jej starom otcovi. V prvom rade Iš lo o Bellov domček.
Celá zá l ežitosť vyzerala zloži.te jšle, nel
ukazov al prvý pqh lad z ma jetkovo-pravne ) s tJ'á nky, v domč e ku býval totiž lst9
zamestnanec Slovenského národného dl·
vadia. Po dohovore s Dagmar Bellovou
(pon echala sl priezvisko po matke, r&SCJ.
po stat'o m otcovi) · som nap!sal pre ňu
list, ktorý ona poslala z Viedne na N6·
rodn~ výbor mesta Bratislavy, že dom·
če k po starom otcovi Jánovi Levoslavovi
Dellovl daruje mestu. Na vrhovala, aby
sa v ňom zriadila pam!ltná Izba s pOvodným nábytkom, pokial sa ešte zachoval v jej majetku, ako a j so všetk~ml
pamiatkami po Bellovi ( 1 s not<>vým ma·
terlálom, kt orý bol vlastne už maje!·
k<>m §tát u). Vybav enie te jto veci zverlll
ako najkompetentnejšej inštitúcii Mllzeu
mesta Bratisla vy, avšak o ďalš om priebehu a kc ie nie som Informovaný. Pamlat·
ku pl'vého novod·obéh o slovenského skla·
datera Jána Le.v.o slava Bellu sl Brat!·
s lava uctila pomn!k om na jeh.o hrobe s
bus tou od akademického sochára Ladls·
!ava Maje rského . Nie je to však predsa
len trochu má~o?
ERNÉST ZAVARSKf

Pomnlk J. L. Bellu v Bratislave.

