
Ku kompozičnej poetike .JOZEFA KRESÁNKA 
Nasledovné slová ch cú byt s kromným prlspevkom 

k poznávanlu skladate!ského prejavu prof. dr. Jozefa 
Kresánka, DrSc. Ich východiskom je circa dvadsať kom
pozfcl! z rôzneho obdobia jeho tvorby, a to z oblasti 
plesi'\ových, komorných a orchestrálnych žánrov. Ich cle
rom je demonštrovať poetiku sviežosti a vrúcnosti, o kto
rej sa domnievam, že charakterizuje skladate!ský ruko
pis tohto vzácneho človeka. 

Predovšetkým si prlpomeľ1me pár faktov z jeho sklada
tefs kej biografie. V kompozfcil je Jozef Kresánek odcho· 
vancom pražského konzervatória, kde v r. 1932·37 bol 
jeho pedagógom prof. Rudolf Karel. Absolvoval kantátou 
"Ho rP. hol" na texty P. O. Hviezdoslava. Nasledovné 
dva roky navš tevoval Majstrovskťl školu, kde študoval 
s kladbu u Vftl!zslava Nováka. Svoje štúdiá ukončil r. 19J9 
Klavfmym triom, dielom, ktoré je dodnes považované 
za jedno z jeho nafreprezentatfvnejšlch. Obaja pedagó
govia poznamenali skladatefský prejav Kresánka vo vla· 
cerých smeroch, medzi ktorými dominuje akcent na 
myšlienkovú hutnosť, tematickú tvárnosť, dôslednosť a 
disciplínu form y 1 variantnosť Inštrumentácie. Od Karla 
sl Kresá nek odniesol úctu k dvofákovskej tradfcll l ver
ktl dávku rusofil:;tva, od Nováka rešpekt a lásku k ru
dovému hudobnému dedl·čstvu. Tieto stimuly, . pretavené 
vlastnou Individualitou, demonštroval ešte v čase svo· 
jich štúdii v rade prlfažllvých diel. Spomei'\me jeho Slá
čikové kva r teto, I. a Il. suitu pre klavlr, Tri plesne pre 
!enor él o•·chester na texty Hviezdoslava, Kallnčlaka a 
O. Bellu, a predovšetkým Klavlrne trlo. V Prahe sa Kre
sánek stretáva s hudbou 20. storočia, obdivuje Stravln· 
ského, Szymanowského l Bartóka, poznáva tvorbu Mah· 
lera, Sch/l nberga i Berga. Jeho s kladate!ský interes ab· 
sorbujP. odkaz Dvofáka, Nováka 1 Janáčka, Rimského· 
Korsakova l Musorgského. Poznáva, odha!uje a manifestu
je pôvaby s lovimskej !udovej plesne a najmä tance. Od· 
chádza z Prahy vyzbrojený dokonalou skladate!skou 
technikou a jeho tvorivý záber už v raných opusoch 
je evidentne orientovaný smerom, ktorý sa naplno pre
javil' .v jeho neskoršej tvorbe. Komponuje sporadicky, 
pokia! mu to dovofuje jeho pr imárne vedecké a peda
gogické pôsobenie, no jeho s_kladby nesú pečat dobre 
investovaného úsilia. Je sebakritický, neuspokojuje s11 
s výs ledkami a vracia sa k viacerým svojim opusom, re
vid uje ich, no nemasku je. Je otvorený voči stimulom 
zvonku i zvnútrn, chápe Ich jednotu. V š tyridsiatych 
rokoch ako jeden z prvých skladaterov reaguje na lnšpl· 
ra t!v nu silu protifašistického odboja vo svojom Pocho
de 1944, v tl!e le plnom dynamického vzletu. K vojnove j 
pro blema tike sa nes kôr vracia v plesň1ovom cykle "To 
je vojna " [M. Rázus), l v piesľ1ach na obfúbP.né básne 
19. storočia. Ohlas tragiky vojnových udalost! ,Jocltuje
me i v jeho Prelúdiu a toccate pre orchester zo šesťde
siatych ro kov u v Dramatickej poéme pre klavlr. Iné, 
oplimistickej~te nálady dominujú v jeho Scherze pre 
kluvi r [ 1943], v dvoch husrových s uitách l v dvoch or· 
ch estrálp ych suitách. Neskoršia tvorba - Klavfrne kvln· 
leto, Tri piesne na texty L Krasku, Päť plesni "Som iba 
človek " na tex ty S. Záryho a Divertimento pre orches
ter - je churakteris ti cká hlbokou životnou múdrosťou , 
oclzr kadfu júcou sa m. l. l v prekomponovanosti hudob· 
ného procesu . Trfbi svoj rukopis, no neprestáva byť sám 
sebou. 

Svoje s kladatelské východiská s pája Kresánek s erudo· 
vanosťou vedca, s nadšenfm mllovnfka !udovej piesne, 
s etikou človeka, ktorý citlivo reaguje na podnety, ktoré 
mu poskytuje život. Korešponduje s nim s otvoreným 
srdcom, nevšednou Invenciou a vedomlm zodpovednosti 
voči poslucháčom. Súc dobr_e orientovaný v otázkach 
estetiky a poetiky [ako odchovanec O. Zlcha a J. Mu· 
ka rovského 1 zvažuje svoju tvorbu v poznani miery ko· 
munlkabllity, a ovládnnfm sémantiky detailu a celKu, 
s dôverou v emotfvnosf hudobného výrazu a jeho trans· 
formácii. Jeho hudobn·á reč organicky vyrastá z prvot-

. nej Inšpirácie, oživuje ju, akcentuje jej variantnosť 
a odha lu je jej významový a. obsahový potenciál. úsilie 
po zvládnuti základného hudobného tvaru demonštruje 
už ako adept skladby a muzikológie, manifestujúc tak 
jednotu týchto dvoch svojich životných orientácii: Kla
vfrne trio vlastne komentuje na Jnej úrovni tému jeho 
absolventskej muzlkologi_ckej práce - Relácie medzi 
motlvml ako prlncfp hudobl_lej formy. A sledujúc túto 
väzbu nachádzame ju v jeho umeleckom i vedeckom 
kréde - v rade skladieb i v knihe Základy hudobného 
myslenia. 

Ladis lav Burlas svojho ča su charakterizoval Kresán
kov skladate!ský prejav ako tvorbu, v ktorej vládne ve
domie celku, ktoré spája expozičný a variačný prlncfp. 
Terézia Urslnyová na nedávnom skladatelskom kolokviu 
spomenula Identitu Kresánkovho slovného a hudobného 
prejavu, v ktorom sa snúbi snaha hovorU o veci a ute
kať Dd nej ku všetkým jej rozmanitým sťlvlslostlam. 
Text a kontext, väzba mikro a makrosféry, obecnosf hu· 
dobnej témy a lndlvlduálnosf je j metamorfóz, napätie 
jednoty a kontrastu - to sú základné atribúty dialektiky 
Kresánkovho skladate!ského myslenia. S dalšfml polarl 
tamt v spojeni spontaneity výrazu s rafinovanosťou kon· 
štrukcle, vo väzbe melodicko-harmonického tonálneho 
cltenla so sonoristlkou a metrorytmlckým pulzom, v na
pätf meditácie čl balady s burleskou, s rustikálne nevla
zanou veselosťou, v konverzii lyrickej Intr os pekcie s ex · 
preslvnym vitálnym gestom ... 

Kresánkovu poetiku odha!uje defilé opozfcll - je to 
poetika kontrastu a foriem jeho splývania. Práve v nej 
poznávame majstrovstvo nuansovanej tematickej práce, 
vedomie obsahovej nosnosti rétorických gest, evolučnej 
a variačnej palety. Stavia rozsiahle celky a cykly, pre
tože poznáva tajomstvá drobnokresby, pretože je maj · 
strom s kratky vynútenej pri rodzenou povahou žánru. 
Pripomína ml v tomto zmysle maliarsky prejav Martina 
Benku - je monumentálny a udivuje svojou Intimitou, je 
spontánny, ale s dôslednou kompozfclou, v ktorej té ma, 
pozadie l ornament korešpondujú vo vzáchej symbióze. 
Kde vrcholy štftov a halúzka sú rovnocenn! partneri, 
kde obecnosti proporcll a čtt postáv stači pár drobných 
ťahov k manifestácii Individuality. Kde farba podopiera 
lfniu, ktorá jej vymedzuje tvar . .. A dovolfm si ešte 
jednu ana lógiu - s lyrtzovanou prózou, kde epický a ly
l'ický koncept sa vzá jomne prestupujú, kde obecné a 
zvláštne, téma a jej okolie vys tupujQ so sebe vlastným 
.a predsa jednotným slovn~kom, kde hlboké cltenie a 
triezve videnie vytvárajú nevšednosť situácii a ich na
pätia, kde vládne kúzlo ozvláštnenla v súlade s čarom 
prirodzenosti. 

Kresánek pozná pôvaby a moc týchto spojeni a vy-

užfva Ich spôsobom, ktorý vzbudzuje dôveru v jeho 
posolstvá. Neboj! sa elementartzmu a naturalizmu, ale 
oživuje ich puncom svojho poznania. Neváha slahnuf 
po opakovani, ~tavia na ňom, posúva motfv, figúru či 
pásmo do nových súvislosti, pretože je syntetik. Pretvára 
ho, pitvá s pozorným zrakom, s hravou· zvedavosťou 
hodinára - svojou povahou je analytik . Odha!uje nové 
dimenzie témy zásahom .do niektorého z jej parametrov. 
Jeho hudobné myšlienky sú klenut'é, pritom strohé, s pev· 
ným obrysom, ktorý zároveň dovo!uje otvorenosť, adlciu 
i s elekciu prvkov. Konvergujú s celkovou kompozfclou, 
ktorá st potrpf na sklbenosf, uzavretosť (pozná kolob'lh 
života a pohybuje sa v kruhu či po špirále 1. zároveň 
ponecháva priestor pre rozohranie invencie v rozvedenf. 
Má bližšie k forme poémy než k románu - stavia mo· 
zatku obrazov a necháva pociťovať v nej naratfvnosf. 

Je ha r monik, má rád jasné kontúry, melodický l har· 
monlcký pôdorys. Pozná formotvornú silu harmónie hie
rarchizu je tvary s · jasným zámerom Ich funkcii voČI se
be navzájom l voči celku. Ale neboj! sa spleti lfnlf, kon
trapunktu, polyfónle, pretože je ur1ho umocnená vedo· 
mfm centra, tema tizmu. Harmonicky l tektonicky je tvár
ny - od Klavfrneho tria po Divertimento využlva pola· 
ritu kvlntakordálnej stavby s kvartovou a sekundovou 
akordlkou, neváha využit orgelpunkt, klasickú až tri· 
vlálnu kadenciu, či akordický para lelizmus - pozná 
Ich dosah pre sonoristlku a tektoniku celku. ZVýznam
riuje Ich, pretože ozvláštňujú remtnlscenčné momenty te
matiky, nesú Informáciu_ ·o _novom poh!ade. Polyfónna 
faktúra , kontinuitná , alebo fragmentárna tektonika do
sahujú v jeho sklac;lbá_ch nielen sústredenosť a jedno· 
liatosf či napätie nálady v globále, ale umocňujQ 1 jej 
vnútorné dimenzie, dialektiku kontrastu a rovnováhy. 

Kresánek ovláda hudobný výraz - baladický šerosvit 
i úsmevný kolorit sviežich akvarelových farieb - vy
rasta jú u neho z variantnosti tematiky. Raz llystupuje do 
popredia pádnosť, útočnosť ~otlvu, či sprievodnej figúry, 
Inokedy sa z jej významového jadra vynori od!ahčený, 
vtipom sršiac!, čl rozpútaný veselý tón. Poetizuje nad· 
sázku l prfkrosf protikladov, podobá sa v tomto ludové
mu rapsódovi, ktorý dáva zaznieť viacerým strunám. 
pre tože ovláda premenlivost atmosfér. Spája ju s triez
vosťou, s t rohým, múdrym gestom filozofa, ktorý pozná 
život a ktorého oči Ihrajú šibalstvom, pretože má život 
rád. 

Hovor i sa 9 Kresánkovej hudbe, že objavila svetu ra
dost z pohybu, prfrodnú, pri rodzenú túžbu po úsmeve 
a žlartacej tvári, že ju ob javila v slovenských !udo
vých tancoch. Predstavuje ich bezprostrednosť nielen 
v melodike a metrorytmtke, ale ich obohacuje Inštru
mentálnym kolo•·itom, sonorlstikou akordlckých štrtik· 
túr, prlehladnosťou faktúry l kombina torikou tektoni· 
ky - predovše tk ým tým, čo vzbudzu je prostý a srdeč
ný dojem pravého, nefal~ovaného slovens kého vidieka. 
Drobným pohyblivým gestom roztančeným v r adosti po· 
znanla. Kresánkove p8l'litúry vládnu všade tam, kde sa 
vzdáva hold pr·ostote, pretože nestrácajú na svoje j účin · 
nos ti ani pri odhalení rafinovanosti súvislos ti, ktoré v 
sebe uta jujú. Sú dôsledkom nie vonkajšieho, mechanic
kého zúženia, oprostenia, a lo vnútorným, filozoficky hl 
bavým a !udsky s kúseným újasnenfm zákonitosti ekonó· 
mte prostriedkov svojho umeleckého výrazu. Majú v se
be istoty, pretože s ú zakorenené v zdravej, s tarostli vo 
ošetrovanej a oživovane j pôde. Kresánkova hudba je 
piesr'ítou, či tan.com o živote, o takom, a ko ho vidf zrelý, 
!uds ky a umelecky úprimný ma jster svojim bystrým, 
svieži m z rHkom. MILAN ADAMCIAX 

ĽUDOVIT SKALNIK - jeden s kleinineistrov východného Slovenska 
V dnešnom rýchlom životnom temiJ'tl 

s•1 sta lo takmer pravidlom, že sl na ludf 
obvykle spomenieme a hodnotlme Ich 
!udský profil a odbomý prfnos, žiar, len 
pri tzv. okrúhlych výi'Očiach a jubi· 
Ieách. jedn ým z nich je aj 200. výročie 
n~trodenia gemersko-abovského skladate
ra l..!udovlta Skalnlka. 

Naša hudobná minulosť, z ktorej orga
nicky vyrástol súčasný bohatý a rozvi · 
nutý hudobný život, je pre prevažnú čas f 
verejnosti len ve!mi má lo · známa. Ako 
to len opäť potvrdzujú na jnovšie výsku
my v oblasti dej fn hudby Slovenska, nie 
sme nái'Otlom bez hud obn ej minulosti, 
a ni národom s hudobnou históriou bez
význa mného provinclá lneho charakteru. 
To, že si nedokážeme ná ležite oceniť, 
vá~iť a vhqdne propagovať hodnoty vlast 
nej hudobnej mi nulosti, je len naša ne
dba l osť , ktorá je však nu ~kodu nie Iba 
n[11n. 

Nu stránkuch toh to časopisu by som 
preto chcelu naďalej sprfstupl'\ovat ve
reJnOsti mi kroproflly tých hudobnfkov· 
s kladateľov naše j hudobnej minulosti, 
ktori neprá vom zapadli do zabudnutia. 
Custo to boli osobnosti, ktoré mali zá
vu7. ný, mnohokrá t roz_hodujúci význam 
pri profi lovanf hudobného života niekto
rého regiónu a nie o jedinele vplývali 
uj nu celoslovenské hudobné dianie. 
Účlnkovu nie rožňavského rodéka, skla· 

dotera Ľudovfta Skalnlka (19. l . 1783) 
b<.. lo zviazuné predovšetkým s hudObf!ým 
prust recllm Rož1iavy a Jasova. Na jma v 
lý< ·hto dvoch hudobných s trediskách sa 
s í• stt·eďova l a hudobná kultúra klaslciz· 
n.u pohruničnej gemersko-abovskej ob
lnsli Slovenska. 

Kým svetskú hudbu propHgovala hlav
ne kapela, ktorú si po vzor~ ostatných 
huns ký_ch mies t vydržiavala aj Rožf\av!l. 
o rozmach sakrá lnej hudby sa zaslúž lli 
predovšetkým hudobnici chórov rožr~ HV· 
ských kostolov . Výrazný bol v tomto s me
re uj prínos premonštrátov, ktor! po jo· 
z~<ľin s kych re formách vystriedali rožJ~av
ských jezuitov. 

O Ľudovítovi Sk'a ln ikovi vieme, že v 
mlu dom veku vstúpil do premonštrá· 
ske j rehole. Z výs ledkov výskumov 
Boženy Záh umenskej-Ormisovej je zná· 
11\1!. že r·eh oľný s!ub z ložil v decembri 
11\05 a o tri ro ky neskôr bol vysvätený 
Ztl kfwza. Na jprv pôsobil a ko gymnazlál· 
ny profesot v Rožňave ( 1807), potom sä 
stu ! profesorom gymnázia n prefektom 
konviktu vo Ve! kom Varadfne ( 1808 J. 
Od roku 1809 až do smrt i hol ako kano· 

nik členom jasovského kláštora. Dlhé ro
ky tu zastával funkciu magistra hudby. 
Zomrel dria 7. decembra 1848. 

Skladate!s ká pozostalosť Ľ. Skal nfkél 
prevyš uje nielen kvantitou, ale aj ume
IP.ckou hodnotou dielo jeho staršieho 
brota, roži'iavského tltulárneho kanonika 
Frántiška Xaver a Skalnfka ( 1777-18411. 
F. Zagiba vo svojej práci Literárny a 
hudobný život v -Rožr1ave v 18. a 19. sto· 
roč! (Košice 1949 1 · uvádza Ľudovfta· Skal
nika ako autora omši a ofertórif. "Takmer 
v~etky časove nasl ed u jú ce práce, ktoré 
po jednáva li o tvorbe Ľ. Skalnfka, tento 
Zuglbov údaj mechanicky preberali. Ja· 
sovský inventár hudobnfn z roku 1858 
zaznamenáva z tvorby Ľ. Skalnika 4 om
še, 2 ofertórlá, t responsorlum a 2 hym· 
ny. 

Posledné výskumy pozmenlll obraz 
skladate!skej pozostalosti Ľ. Skalnfka 
nielen eo do r ozsahu, ale a j čo do rôz
nosti die l. Do dnešných dnf je zhámy 
s úbor 22 kompozfcif Ľudovfta Skalnfka: 
4 an tifóny, 12 graduále, l ofertórtum, 3 
omše, l rekviem a l responsortum. 

Ako vidi eť, tvorba Ľ. Shinlka sa rea ' 
llzovala v pomern!( malom okruhu hu
dobných druhov a fori em. Zdá sa, že roz
hodujúcim kritériom pre vznik diel bo
lo Ich praktické upotrebeni e v rámci cir· 
kcvných obradov. 

Preva_tne j čast i" die l l.!. Skalnlka chýba 
presné datovanie. Rok mi 1824 a 1828 sú 
da tované o'mše D du r u Es dur. Obe die· 
la venoval Skaln lk rožriavs kému bis kupo
vi . neskoršiemu ostrihoms kému arclbis· 
kupovi a mecénovi hudby Jánovi Scl tov
skému. 

Počet ' hudobn íkov , ktorých mal Ľudo· 
vft Ska lník k dis pozicii pre inte rpretá · 
eiu svo jich diel, nebol velký. Hudobný 
sú bor chóru tvorilo prevažne sedem, naj
vine však jedenásť spevákov a inštru· 
mentalis tov. 

Zo št9lového hladis ka nie sú s kla dby 
Ľ. Skalnfka vyhranené, a to nielen pre 
výs~yt štýlových prvkov, ktoré už s hu
dobným myslenfm obdobia klasicizmu 
neltoršpondovali , a le · aj pre nes úrodú 
prácu s tý l!litO kornpozlčnýml element· 
mi. K najvydnrenejšfm pa tri Skalnfkova 
omšová tvorbu a graduálové kompozí
cie. 

Najzaujlmllvejšou a najsvojráznejšou 
zložkou diel Ľudovfta Skalnlka je melo· 
dika. Skalnlka môžeme považovať za In· 
venčného skladate la . Melodika jeho diel 
je svojrázna, citove vrúcna, úsporná vo 
vy jadrovanf. Skalnfkove melodické ná pa -

dy majú často tanečno-popevkový charak
ter s ·vplyvmi ludovej tanečnej tvorby. 
Rytmus jeho diel je členitý, diferencova
ný , Inklinu je k tanečnej pohybovosti. 
Svojrázne je v týchto súvislostiach v 
Skalnlkovej tvorbe spojenie molovostl a 
pohybového elementu. Castá je melodlc· 
ká krátkodychosť vo výs tavbe celkov. 

~..,..- li-ľ',...,. (!if" tu A,' ~ .W---v.: . . ., 

l..!udovlt Skalnlk: Antlfóna "Regina coe-
11" (titulný list). 

Zotrvávanie autora na pozíciách baroka 
prezrádza tiež ešte pomerne častá tmi · 
tačná technika, sekvencovanie a praca 
prlraďovnnfm a nie rozvljanfm tematlc· 
kého zilkladu. Azda práve pri práci s· 
me lodickými nápadmi a ich harmonie· 
kým _"ošatenfm" sa najviac prejavuje ab· 
sencla hlbšieho hudobného ~kolenia au
tora. 

K zaujfmavostiam diel Ľudovfta Skal
nika patria okrem melodickej zložky aj 
časté a smelé 1 niekedy značne necltli · 
vé] modulačné plány na malých plo· 
chách. 

V oblasti formovej výs tavby u výberu 
formových modelov sa Ľudovfť Skalnfk 
neodchýlii od formových schém využi · 
vaných vo svojej dobe. S ob!ubou sla· 
hal najmä po trojdielnej piesr1ovej for· 
me. Pri formovej analýze jeho skladieb 
nás zaujme zmys el pre mieru vo výs tav-

be diela ako dynamického oblúka, ktorý 
vedel podporiť a j vho9nou dynamikou 
v mtenclách hudby vrcholného klaslclz· 
mu. Ska lnfkove kompozfcle poukazujú na 
zá ľubu autora v sýtom zvuku. Dôsledne 
vypracovaná etel_litá artikulácia prezrá 
dza rutinovaného hudobníka a zručného
organistu. 

Inš trumentálny sprievod Skalnfkových 
vokálno-Inštrumentálnych diel nepatr[ k 
&ilným stránkam jeho tvor·IJy. Tvori po
vllčšlnou len ha~monlcké vyplnenie ale
bo zvýraznenie melodických obrysov 
vrchného voká lneho hl_asu. Len v malej 
miere predstavu je orchester inštrumen
tálne dotvorenie ·melodickej myšlienky. 

Dielo Ľudovfta Skalnfka sa vo svojom 
štýlovom prejave v mnohom oneskorilo 
za svojou dobou. Jeho neaktuálnosť sa 
prejavuje napriklad aj v permanentnom 
použlvanl niektorých znakov barokovej 
a ranoklaslctstlckej hud by [hlavne v ob· 
last! melodickej výstavby a for[ém 'teňia
ttckej práce ]. ktoré Skaln fk dôsledne 
premtešava s vyjadrovacfmt prvkami ob· 
ctobla vrcholného klasicizmu. 

Tvorba Ľudovfta Skalnfka mala reglo· 
ná lny význam. Jeho skladby boli Inter
pretované prevažne na chóroch kostolov 
v Jasove a Rož1iave. Rozšfrenle diel do 
Koš ic a na Spiš bolo viac-menej spora
dické a súviselo s ďalšlml miestami pô-
sobenia rehole premonštrátov. ' 
Keď hovorime o význame a prfnose Ľu· 

dovfta Skalnfka pre dejiny hudby ge
mersko-abovskej oblasti nemyslfme len 
na jeho s kladate!skú aktivitu. Skalnlk 
participoval na hudobných produkciách 
nielen ako skladatel , Interpret a organ!· 
zátor, a le uj ako odpisovač - ako to 
dokazu je predovšetkým notový archfv 
premonštrátskeho kostola v 1asove. Z 
okruhu jeho pOsobnosll nemožno vylúčiť 
ani jeho činnosť pedagogickú. 

Pri hodnoten i Ľudovfta Skalnfka v kon· 
texte dejfn hudobného klasicizmu na Slo· 
vcnsku treba povedať, že jeho význam 
ako tvorivého a reprodukčného umelca 
bol úzko lokálny. V rámci reglonálnľclr 
dejln hudby te j časti gemP.rsko·abovskej 
oblasti, ktorej centrami boli Rožňiava a 
)asov, reprezentuje však Ľudovft Skal 
nik jedného z popredných miestnych hu· 
dobnlkov, ktor! sa angažovali tak v ob· 
!usli kompozičnej, Interpretačnej, ako aj 
v práci orgal!!zá torskej. Is te by stálo za 
námahu oživiť niektoré z jeho umelec
It)' vyda rených skladieb. 

ĎÄiiNA MOĎRA 



Slávnostné predstavenie Smetanovej Libule 

Slávnostné tóny nesmrtefného diela 
českej hudobno-dra matickej tvorby, Sme· 
lanovej Libul e, zazneli večer 18. novom· 
bra, tak Isto ako pred sto rokmi, z ja· 
viska Nár odného divadla v Prahe. Nové 
nailtudovanle te jto ope r y, patriacej ku 
kle notom nale j ná rodnej kulUíry, otvo
rilo po takmer sedemročnej rekonltruk
cll, prevádzku v jeho his toricke j budove. 

Na s lávnostnom predstavenl sa z6čast
nlli generálny ta jomnlk ÚV KSC a pre
zident CSSR Gustáv Husék, predseda vlá
dy CSSR Lubomlr Strougal a dall l členo
via Predsednlctva ÚV KSC Vasil Bilak, 
Pete r Colo tka, Karel Hoffmann, Alois 
Indra, Miloš Ja keš, Antonin Kapek, Josef 
Kempný, Josef Korčák a Jozef Lenárt, 
kandidá ti Predsednlctva ÚV KSC Jan Foj
tlk, Josef Haman a Miloslav Hruikovič, 
ta jomnlci ÚV KSC Mikulál Beňo, Josef 
Havlin, Frantillek Pitra a Jindf lch Poled
nlk a členka Sekretar iá tu ÚV KSC Marie 
Ka br h elová . 

Na čestných miestach zasadli aj ve
dťic i oddeleni ÚV KSC, podpredsedovia 

diplomatického zboru a zahraničn! hos
tla Ná rodného divadla. 

Presne o 19. hodine vsUípll s6druh Hu· 
sák do prezidentskej lóle. 

Oslava 100. výročia otvorenia Národnliho 
divadla sa začala československou l tát· 
nou hymnou. 

Slávnostný prejav prednhisol l!len Pred
sodnlctva ÚV KSČ a predseda vlády CSSR 
Lubomlr Strougal. 

Vyzdvihol význam z~lolenia a ~ýstav
by Národného divadla, ktorá na plnila 
sen mnohých generá cii prostých rudi 1 
priekopnlkov obrodeneckých čias bojuj6· 
clch za náro~n6 svojbytnosť a slobodu. 
Pripomenul dlhé rady vynikaj6cich umel
cov, ktorl pôsobili v Národnom divadle, 
ktoré vidy zdlefalo osudy národa a l tá
tu. Ocenil obetavé ťisilie viietkých pra
covnikov, ktorl sa podielali na jeho re
konltrukcll, a vyjadril presvedčenie, l e 
naia prvá scé na bude dalej rozvljať po
krokové tradlcie národnej kult6ry a vy
javovať pravdu o budovani novej socia
lis tickej spoločnosti. 
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Pohfad do hladiska ND pri s lávnostnom pre jave člena Predsedolctva ÚV KSC a pred
sedu vlá dy CSSR Lubomlra Sfrouga la. · Snlm ka : CSTK 

ZNOVUOTVORENIE NÁRODNÉHO DIVADLA 
ké majstrovs tvo všetkých, ktor l sa podie
l ali na novom naitudova n l Sme ta novej 
Libuie. Za!ela l im vera dallllch tvorivých 
líspechov i osobného fťastia. 

a ministri vlá d CSSR, CSR a SSR, pred
sta vitelia Federálneho zhromaldenia 
ČSSR, Ceske j a Slovenskej ná rodnej ra
dy, zástupcovia orgánov, politických 
strá n a spoločenských organizácii Národ
ného frontu, hrdinovia socia listicke j prá
Ctl , uá.·udnl a zá s111ZIH umelci a dal!ie 
osobnos ti náAho politického, verejného a 
knltťirneho !ivota. 

V hradisku boli a j delegácie pracufir
clch zo vlietk5•ch krajov CSSR, Bra tisla
vy a obvodov hlavné ho mesta Prahy. 

Prltomnl boli aj členovia prabkéh o 

LA DISLAV BURLAS 

Priestormi Národného divadla zazneli 
potom 6vodné fanfá ry Smetanove j Libu
l e, diela , ktoré vzniklo z lásky k náro
du a z pevnej vie ry v je ho budúcnosť. 

No_vú inscenáciu opery hudobne naltu
doval dirigent zaslUilý umelec Zden6k 
Košler v réžii zaslúžilého umelc11 Kar 
la Jerneka a na scéne národného umel
ca Jose fa Svobodu. Titulnú úlohu spie
va la zaslúžilá umelkyňa Gabriela Beňač
ková -Cápová . V úlohe PfemYJla a Krasa 
vy sa predsta vili zas fUilý umelec Václav 
Zltek a Eva D6poltová. (Recenziu nového 
nal tudovania Libuše prinesieme v nie-

K sedemdesiatinám JOZEFA KRESÁNKA 

Snfmku : R. Po lák 

Dňa 20. decembra 1983 sme bla hožela li 
k ok rťih lemu živo tnému jubileu význa m
n~ j osobnosti našej hudobnej kultúry -
muzikológovi, pedagógovi a hudobnému 
sklada terovi univ. prof. PhDr. Jozefovi 
Kres ánkovi, DrSc. Je ho meno je neroz
lučne späté predov!le tkým s rozvo jom 
muzikológie na Slovensku. Vyul lva m pre
to Kresánkovo vzácne životné jubile um 
k tomu. a by som poukázal na jubilantov 
zás to j v dotera jšom vývine slovenske j 
muzikológie. 

Aj ked záujem o si<i'imanie prob lé mov 
hullhy Je v dej inách sloven:;ke l ku ltúry 
ne pomerne s tarš!. fu ktom je. že muzika · 
lóg iu a ko habi litovuOá vedecká di scipl f
na S il na Slovensku zuču l a profesionál 
nl~ pestova ť už v medzivoJnovom ohdu· 

bi. Nie je ná hodou, že prv5'm profesorom 
muzikológie na Univerzite Komenského v 
Bratisla ve, bol v osobe Dobroslava Orla 
hudo bný historik , pretože aj keď Quido 
Adler u:Z v poslednej š tvrtine minulého 
st oročia vytvor il pomerne d lho pla tnú a 
rešpe ktovan ú systemat iku hudobnej ve
dy, v ktorej sa popri his torických dis 
c ipllnach upla tni li aj tzv. disc ipllny sys
tematic ké - ťažiskom hudobneJ vedy 
zostávala his torická muzikológia aj v pr 
vých desa ťročiach nášho storoč ia. Bolo 
tom u tak najm:i nn nemeckých un iverzi 
tách. ale ti e v podsta te udávali hudob
no-vedné mu bádan iu tón i koncepciu v 
osta tných európskych krajinách. V pr· 
v5'ch desaťročiach prichádza la e tnumuzi 
kológia s novými poznatkami, akt ivizova 
lo su psychologické, sociologické u este
tic ké báda nie, nehovOI'iac a j o výsled· 
koch hudobne j teó.r ie - a le to vš etko 
p1·ebieha lo ako pa ralelné d ianie a nie 
uko in tegrovaná veda, v kto re j by sa 
preHna li poznatky jednotlivýc h či!lst ko· 
výr.h disciplln. Ak s kúmame z tohto h fa · 
diska ori en táciu medzivo jnovej česk e j 
muzikologic ke j školy , t reba konštatova(. 
že bola v mnohom ohrade prog resivna 
ä podnetná . Ceská medzivojnová muziko
lógia sn nemôže sice pochváliť ta kou et 
nologic ky orientovunou osobnosťou akou 
boli napr. Erich Horn boste l ule bo Béla 
Bartók, a le je nesporné, že v koncepcii 
OtakarH Zic ha nechýbu l uni Hktivny zá
UJ e m o rudovú hudobnú tradic iu. že na 
pokon v te jto kultúre rozvinu l Leoš ja
n6 .ček originá lnu jednotu teoreti ckého u 
s kladate fs ké ho záu jmu o rudový hudob· 
ný prejav. je viacero dôvodov spom inať 
OtakarH Zicha a ko osobnos(, z ktoreJ 
vplyvov a impulzov sa formova la Kre 
sánkovH muzikologic ká koncepc iH . Okrem 
spomina nej s ubs umácie hudobno-fo lklo
r is t ické ho , as pe kt u do konceptu hudob
ne j vedy, bo li to aj Zichove podnety Z!l · 
c ie le né do oblasti h udobne! es tetiky. DH· 
lu by sa na mletuť. že pl'Of. ]Hn Mukaľov
ský bol v tomto s mere ove ra s ysté mo· 
vej~l u s ystllmutvnrný. HIH u Zlchn iš lo 

ktorom z budúcich člsi el Hudobné ho ii· 
vota. ) 

Za nevledný záiitok poďakovali účast· 
nlci s lávnostn_e j premiéry vietkým účin· 
kujúcim dlhotrvaj(lcim a nadlleným po
tleskom. 

Cez prestávku pri jal generálny ta jom
nik ÚV KSC a prezident CSSR Gustáv 
Husák v prezidents kom sal~niku jir ed 
stavitefov hlavných 6loh, rel iséra, diri
genta a výtvarnlk-a scény otváracieho 
predstavenia . 

V srdečnom rozhovore ocenil umelec-

o orgnn i c ~ ej š ie prepo jenie teoreticko·es
tetického aspektu s umeleckým cltenim. 
U Kresánka sa táto jednota demonš tro
vH la o. i. v spoj_en i a preyojeni muzika· 
logického a s kladatefského vzdela nia , 
muzikologicke j i s kl ndate fskc j a ktivity. 
Počas Kresánkov5'ch š túdii v Prah e ma l 
Otakar Zich na Karlovej llnive rzite pred· 
násky o estetike Smetanovej hud by. U 
ZichH sa stretol náš jubila nt s filiáciou 
hudobnoestetlckSrch a hudobnopsycholo
g·tckých aspektov. je vhodné sl povšim
nú ť, kafku pozornosti venoval o rof. Kre
sá n ek hudobne j psychológii (vlastne mu· 
zikopsychológii) napr. vo svoje j Syste
matike . hudobnej vedy u na pokon aj v 
Základoch h udobného myslenia. Estetika 
sa u Zicha neoddefova la st r iktne od his
toric kého a spektu, ale hudobnoh is tul tck5' 
pohfad nu Smetanu bol prehlbenejši vďR · 
ka organickému uplati\ovaniu estet ic · 
kých kritéri!. Ukáza lo sa a j na tomto pri· 
k lade, že jednot livé su bd lSClpliny hu
dobnej vedy sú o .to účinneJšie a efek tiv
ne jšie, čim s ú viac ko;u ple mentárne jšie. 
Ak ide o diferencovane pramene ško l
ských rokov . prof. Kresánka, nemo:Zno ne 
spomenúť profesora jo:,e : ä Hutt era, k to 
rý s a vo vedomi a v kon ti nuitH ďalšie 
ho vývoja česke j muzikológi~! prl liš neza 
fixova l. Možno to bul teho • enon•enolo
glzmus a pozttivizmus . ktorý u neho sa 
mého su prejavova l neruz a Ko de mo:1· 
stn~cia sys té movustl , nového VIdenia 11 

pomenovania už známyc.h skut•·~ n os tí. 
Práce ako s ú Harmonický prinCilJ, Me
lodický princip s tupnicových r .• tl mali 
však okrem u rč itých negat lv v.l fKý vý· 
znum u j pre zrod Kresá nkovej etnomu
zlkologicke j orie ntácie i pre koncepciu, 
ktorú Kresánek nazýva hudobným mysle 
nim. Aj u Huttera poznáme prácu s po
dobný m názvom: Hud~bnl my5len l - - .od 
prHvýk i'iku po vlcehlas, ide vša k o prácu 
celkom odlišnej koncepcie, metódy i ú
rovne v porovnan i s Kresán kovou kniž
nou trilógiou o hudobnom myslenl, vy
znievajúcu nes porne v prospech Kresán
ka. 

Ďalšlm Kresá nkový m uči t erom na praž· 
ske j unive rzite bol prof: Zden~k Nejed
lý. Táto osobnos( vedecká i pol it iCká je 
prlliš dobre zná ma a nepovužu jem za 
pot rebné nu tomto mieste rek apl t u lovuť 
v podrobnostiuch jeho urient:íciu. Ale 
preds!! s toji zu tu pripomemH _J t:hu kom-

Di\la 1·8. novembra v dopoludňa jšlch 
hodinách odovzda l na Prabkom hrade 
generálny tajomnli< ÚV KSC a prezident 
CSSR Gu~táv Husá k preds tavitefom Ná
rodné ho d ivadla Rad Klementa Gottwal
da . Toto na jvylllie Atátne vyzna menanie 
bolo udelené Národné mu divadlu na ná
vrh Preďsednlctva tfv KSC pri prUeži
tosti 100. výročia jeho otvorenia a v 
oceneni je ho zásluh o rozvoj českoslo
venske j kultt!ry. Z rúk s údr uh!J Husá ka 
ho prevzal ná rodný ume lec. r iaditel Ná 
rodné ho divadla Jil'l Paue r a jeho ďalši 
predstavitelia. ( CSTK l 

plexnosť pohladu na hudobné ja vy, či to 
bola problematika h usitského s pevu, či 
Smetana a jeho doba. Prof. Kre~á uek su 
svo jimi úvahami o hudobnom povt domi 
spoločnosti , o začleneni hudby do ku l· 
túmeho kon textu vzbud il v pos ledne j du 
he priaznivý ohlas, pretože p:·esne jš1e 
než doteraz form uloval problémy pos ta
venia hudby v našom kultúrno.! . kon 
tex te , v kultúrnosti spoločnosti. Ne jed 
lého "spol očenské videnie veci" n es por
ne mo tivovulo a j Kresá nka a jeho vý
znum ná práca o spoločenske j funkc ii 
hudby z roku 1961 tvori orgun ický do· 
plnok prác o pudobnom mys leni. Kresán
kovo s me rovanie ku komplexnost i v skú· 
man! hudobnýc h problé mov možno v n ie
čom odvodzovuť z Ne jedlého publikac
nej i pedagogickej činnosti. Ak spomi
name významný zásto j disciplln sys te
maticke j hudobhe j vedy v prácat::1 pr01. 
Kresánka, neznamená to akési podcene
nie h udobnoh is toricke j práce. jed nou zo 
základn5'ch metodických devlz bolo u ne 
ho his toricko-vývinové s kúmRDi f! Ja vov. 
Teda nie tonnlita ako me tafyzický u sta 
tic ký systé m. ul e tonalita vo s VU jH j his· 
torickej premennosti. Nie spoločenská 

fu nkcia hud by ako izo lovaný 11 s ta tic ký 
juv. ale ako vývo jove premenná l<a tegó
riu . To su týka i his tori city tek !onihy 
o ka tegórie hudobnej fo rmy. · 

l l ž z toho, čo s me s i doteruL. pn · 
pomenuli , vyplýv!! , že pr lchod prel. Kre
sá nka nu Slovens ko u na Univerzit u Ko
mP.ns ké ho, Co ako nená pudný u ncugre
sivny, zname nal novú kvali ta tiV'lll po lo
hu poi\at ia muz iko lógie. Ak predtým išlo 
u Dobroslava Orla o prvé, ta k nJ ·~enu in
fo rma tivne sondy clo hudobnýc h dejfn 
Slove ns ka , u Konštantina Hudeca •J pred · 
Cllsnú s yntézu, ktorá predbiehal!! !\i rš;e 
orga nizovunú heuris tik u a ann lýzu, u 
Franti ška Zugibu o kon~t r uovn ni e de jín 
hudby zo sekundá rnych prameitOv, tak 
zra z u sa s ta la hudobná his toriograf!!! 
jednou z ústredných disciplin nuse J mu· 
ziko lóg ie. His torická metóda p l'll kroči l u 
lnnnice his toric ke j muzikológie u s tal d 
sa poznávacou metódou a j v lrud i č n e 
nehistorických disc lplinach. Boli vytvo
rené pred pok lady pre šir~ie c hupunie 
muzikológ ie aku súboru špec ializuva ných 
Lllsr. ipl in. Crm však bu cli.'i t ieto lhsc ipliny 
~ pec ializuvanej si e, tým viuc si hud(l vy· 

l Pokručuvn nie 011 3. st r. ] 


