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Vážení čtenáři,
právě jste otevřeli druhé číslo sborníku Mezinárodní webová konference hudební
výchovy, vydané katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě, z konference konané ve dnech 1. 12. 2007 – 31. 12. 2007 na webových stránkách
http://www.osu.cz
Nosnost tématu Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu
vývojových proměn společnosti potvrdila hojná účast referujících a vysoká kvalita příspěvků.
Sborník je recenzován a splňuje všechny požadavky kladené na sborníky vydávané
tiskem.
Záměr vytvořit prostor pro odbornou komunikaci vědeckopedagogických pracovníků
kateder hudební výchovy a kultury v rámci Evropy se zdá být naplňován. Děkuji všem
autorům, kteří se konference zúčastnili a posunuli hranice poznání.

V Ostravě 7.1.2008

PhDr. Inez Kozelská, Ph.D. (ed.)
katedra hudební výchovy
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
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Role umělce v rámci regionální hudební kultury
Doc. MgA. René Adámek
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

RESUMÉ
Příspěvek se zamýšlí nad úlohou umělce v rámci regionální hudební kultury.
Vysvětluje pojmy regionální umělec a amatér a jejich postavení v současné kulturně osvětové
činnosti mimo velká centra. Poukazuje na ojedinělou práci Kruhů přátel hudby a všímá si
nutné provázanosti v pedagogické, organizační a interpretační oblasti.
KLÍČOVÁ SLOVA: umělec, amatér, region, kultura, výchova

Česká republika patří bezesporu mezi kulturně nejvyspělejší státy Evropy. Vykazuje
vzorově propracovanou síť hudebního školství od základních uměleckých škol (ZUŠ)1)
počínaje, přes konzervatoře až po vysoké školy uměleckého (AMU, JAMU) či pedagogického
(PdF) směru konče. Při letmém pohledu do katalogu Muzikontakt registrujeme nejen již
zmíněné vzdělávací instituce, ale také množství agentur, Kruhů přátel hudby (KPH), festivalů,
soutěží apod. Také uvedená zastoupení renomovaných umělců, komorních těles, vokálních
souborů, orchestrů a publicistů vzbuzují oprávněnou úctu a hrdost. Skutečnost, že se česká
hudba pyšní ve všech svých odvětvích zaslouženě vysokým renomé, je široké veřejnosti
dostatečně známa.
Chceme-li fundovaně odpovědět na otázku, jež vyvstává z názvu našeho zamyšlení, je
nutné stručně se pozastavit a zamyslet nad termíny umělec, amatér, region a hudební kultura.
Umělec, tvůrce, hudebník může být buď interpretem, dirigentem či skladatelem nebo –
jedná-li se o geniálně nadaného jedince – spojuje v jedné osobě více profesí současně.2) Dále
je zapotřebí rozlišovat, zda se jedná o profesionála s mezinárodním přesahem3), nebo „pouze“
s regionální působností. Oba typy mohou být, jak uvidíme později, ve své činnosti
nezastupitelné. Na tomto místě musíme tedy poopravit někdy nesprávné laické mínění o tzv.
„regionálních umělcích“. Uvedené označení si zaslouží konečně odstranit pejorativní nádech.
Měli bychom spíše hovořit o profesionálech působících v dané oblasti. Známe mnoho
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absolventů středních a vysokých hudebních škol, kteří odvádí, často bez nároku na honorář,
kvalitní a vysoce hodnotnou pedagogickou a uměleckou činnost. Tím přispívají k obohacení
kultury v místě bydliště popř. širokém okolí.4)
Rovněž termín amatér si žádá o navrácení původního významu, kdy se jednalo o
osobnosti na vysoké intelektuální a hudební úrovni, pro které nebylo umění primárním
zdrojem obživy. Postupem času získalo zde diskutované slovo neprávem hanlivý nádech. Je
načase tento neblahý aspekt odstranit.
Bez mnoha nadšenců5), působících v oblasti duchovní hudby, jazzu, ale také folklóru,
folku, rocku a jiných žánrů tzv. nonartificiální hudby, si již nedovedeme náš život představit.
Vynikající koncerty, festivaly, přehlídky a následné ohlasy publika dávají za pravdu těm
neúnavným organizátorům, kteří se rozhodli věnovat svůj čas kultivaci kulturního povědomí
veřejnosti.
Region dělíme dle Velkého slovníku naučného6) na fyzicko-geografický a sociálněgeografický s celou řadou podtypů. Nás ovšem zajímá daná oblast se svými typickými znaky.
Může se jednat o mikro-, mezo- a makro- regiony. Musíme si uvědomit, že také tady žije a
pracuje obyvatelstvo, toužící po kulturním vyžití v celém jeho rozsahu. Na rozdíl od
některých okolních států (Německo, Rakousko, Polsko), které podobné aktivity postrádají,
zde působí Kruhy přátel hudby. Některé z nich vyvíjejí úspěšně svou působnost již po mnoho
let.7) Do připravovaných dramaturgických plánů zahrnují koncerty s předními českými
umělci.
Jak jsme již uvedli výše, hudební kultura zahrnuje celou řadu činností od koncertů
přes přehlídky, festivaly, soutěže, workshopy, přednášky, konference apod. Tyto akce se
někdy odehrávají v místech, která jsou často vzdálena od velkých center. Návštěvníky však
zaujmou svou historií, malebností, krásou přírody a v neposlední řadě také vstřícností
obyvatel.
Co je tedy posláním umělce? Jistě to může být např. touha rozdávat své umění co
nejširšímu počtu posluchačů. Ve světě známe umělce, kteří vyhledávají jen významné a
zvučné festivaly. Jsou však i takoví, a těch je většina, kteří se rozjíždějí za svým publikem i
do těch nejzapadlejších koutů země.8)
V rámci KPH se nejedná jen o uměleckou produkci, ale často také díky besedám o
zajímavou osvětovou a pedagogickou činnost.
Pokora k životu a umění nabývá v uvedených příkladech na nebývalé intenzitě a
zasahuje nové lidské dimenze. Podobné prvky nacházíme u všech význačných osobností
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napříč celými dějinami hudby a umění. Jejich apel zaznívá v dnešní přetechnizované a často
pragmaticky egoistické době stále silněji.
Ve své úvaze nechceme upřednostňovat hudební umění před výtvarnými artefakty
nebo objevnými počiny v oblasti dramatické tvorby. Právě naopak! Vyjadřovací prostředky
mají jistě rozdílné, ale cíle jsou společné, někdy dokonce shodné. Vedle rozdávání krásy a
radosti, které z tvůrčí práce pramení, je to touha seznamovat posluchače a diváky nejen
s kulturními aspekty uplynulých epoch, ale také se s nimi podělit o tvorbu současnou.
Tento úkol může narážet na nepochopení. Někdy je doprovázen dokonce neskrývanou
averzí. Příčin, proč tomu tak je, může být celá řada: neznalost, nepochopení, nedostatečná
umělecká výchova ve školách, nezájem v rámci rodinného prostředí, třídy, party, přátel apod.
Úloha umělce vzdělávat své obecenstvo musí být tedy podpořena systematickou a
promyšlenou estetickou výchovou na všech stupních škol, pokud možno za účasti rodičovské
veřejnosti.
Z mnoha výzkumů je zřejmé, že malé děti nemají problém s poslechem soudobé
hudby, jsou-li k němu vyučujícími citlivě vedeni.9) Totéž platí o vnímání výtvarných děl 20.
století.10)
Z uvedeného vyplývá, že nelze spoléhat na „samospasitelnost“ umělecké produkce, ale
měla by jí předcházet dlouhodobá a systematicky cílená činnost pedagogických a kulturně
osvětových pracovníků a organizátorů.
Jen tak navrátíme okřídlenému rčení „Co Čech, to muzikant“ jeho kdysi
nezpochybnitelnou hodnotu.

Závěr
Kultura v rámci daných regionů může nadále vzkvétat za předpokladu, že mladá
generace bude systematicky vychovávána svými učiteli v estetické výchově k vnímání umění
v celé jeho šíři. Díky organizátorům KPH a vynikajícím výkonům předních českých umělců
můžeme rozvíjet fenomén, který nám závidí ostatní země Evropské unie.

SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ
1) Prof. J. Uhde ze Stuttgartu vyjádřil při svých přednáškách v Brně a Opavě v roce 1989 údiv
nad čtyřoborovými ZUŠ, které vzdělávaly žáky v hudební a výtvarné výchově, literárnědramatickém oboru a baletu.
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2) Např. P. Eben byl vynikající skladatel, varhaník, klavírista a improvizátor.
3) Máme na mysli umělce jako jsou např. I. Moravec, I. Klánský, J. Suk, F. Novotný, ale také
Guarneri trio, Janáčkovo či Kubínovo kvarteto aj.
4) Jedná se především o propagátory tzv. artificiální (umělecké) hudby.
5) Vzpomeňme na vynikající sbormistry, dirigenty dechových hudeb, symfonických a
smyčcových orchestrů, frontmany jazzových, rockových kapel apod.
6) Velký slovník naučný (encyklopedie Diderot), Praha 1999, str. 1228.
7) Např. KPH Uničov byl za svou příkladnou činnost po zásluze oceněn.
8) I. Moravec přerušil kdysi své turné po Austrálii, aby mohl absolvovat naplánovaný recitál
v Opavě. Také velký ruský pianista S. Richter byl znám svou zálibou koncertovat v malých
městech.
9) Vzpomeňme na citlivé a láskyplné televizní pořady L. Bernsteina či I. Hurníka.
10) Tak jako děti neznají překážky v používání nejmodernější techniky (DVD, CD, MP3, PC)
tak zcela samozřejmě vnímají současné umění.

Kontaktní adresa autora:
doc. MgA. René Adámek, 5. května 5027, Ostrava-Třebovice, 722 00
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Dialog s Bohem v tvorbě Stanislava Macha. Pohled na osobnost
skladatele a pedagoga v kontextu duchovní hudby.
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

RESUMÉ
V roce 2006 si čáslavská veřejnost mj. prostřednictvím projektu Stanislav Mach –
život naplněný hudbou1 připomněla 100. výročí narození hudebního skladatele a pedagoga,
dlouholetého ředitele LŠU (dnešní ZUŠ) J. L. Dusíka v Čáslavi, varhaníka, sbormistra,
tamního ředitele kůru chrámu sv. Petra a Pavla – Stanislava Macha (1906–1975), osobnosti
neprávem vnímané pouze oblastně, avšak svým významem region svého působiště výrazně
převyšující. Toto významné jubileum vybízí k závažnému úkolu: vyplnění bílých míst na
mapě hudební historie, která vyrůstá právě z regionů s jejich specifickou tradicí a bez níž je
celkový pohled na komplexní hudebně historický vývoj nemyslitelný.
KLÍČOVÁ SLOVA: Stanislav Mach – pedagog – skladatel – regenschori – duchovní hudba

V současné době je Stanislav Mach v okruhu
hudební veřejnosti znám jako autor několika málo opusů
určených pro začínající instrumentalisty. Tento stav je
způsoben záměrným opomíjením jeho hudebních aktivit
z důvodu politické nepřijatelnosti v období nacistické i
socialistické éry. Naopak, spektrum jeho hudební domény
je značně široké:
•

hudební pedagog s orientací na elementární stupeň
hudebního vzdělávání –

špičkovou úroveň jeho

pedagogického umění dokládají žáci, řadící se mezi hudebníky nejen našeho, ale i
světového významu – např. varhaník Jaroslav Tůma
1

Cílem projektu (duben–prosinec 2006) bylo seznámit regionální veřejnost nejen s osobou Stanislava Macha
(v širokém kontextu), ale i s výraznými osobnostmi hudební kultury evropské i regionální úrovně – se
zaměřením na oblast duchovní hudby. Projekt byl sestaven z koncertů duchovní hudby, přednášek, slavnostních
bohoslužeb – vše ve spolupráci s regionálními státními, vzdělávacími, občanskými a církevními institucemi.
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•

hudební skladatel, autor komorní, orchestrální, ale i lidové dechové hudby, zejména
však hudby instruktivní a duchovní, a to celorepublikového významu – jeho díla patří
k repertoáru žáků ZUŠ a (v druhém případě) k repertoáru mnoha chrámových kůrů u
nás

•

sbormistr, dirigent, varhaník, houslista aktivně spolupracující se tehdejšími
špičkovými interprety a tělesy české hudební scény – mj. sólisty opery Národního
divadla v Praze aj.

•

hudební popularizátor, organizátor regionálního hudebního života
Stanislav Mach se narodil 4. září 1906 v Jilemnici v rodině řemeslníků a tkalců. Zdejší

prostředí typické svou specifickou rázovitostí, projevující se zejména tradicí lidové poezie a
slovesností

atd.,

výrazně

ovlivnilo jeho

kulturní vnímání. Mach v Jilemnici studoval
hru na housle, poté v Pardubicích i hru na
varhany u pozdějšího docenta brněnské
JAMU Františka Michálka a harmonii a
kontrapunkt u Jiljího Waltera, pozdějšího
regenschoriho

v chrámu

Panny

Marie

Vítězné v Praze (u Pražského Jezulátka). Ve
dvacátých a třicátých letech působil Mach
spolu se svou manželkou Gabrielou –
„Jelčou“

(sopranistka,

varhanice)

na

jilemnickém kůru, kde mj. spolupořádali
chrámové koncerty, jež později přispěly ke
vzniku místní cyrilské jednoty2. Působení na
kůru

podněcovalo

Macha

v aktivní

kompoziční činnosti: jednalo se zejména o mše, skladby pro liturgickou dobu vánoční a
přirozeně drobná díla pro zpěv s průvodem varhan. Mach ovšem v té době reagoval také na
události, které přinášela okupace českého pohraničí v roce 1938, což dokládá mj. jeho Missa
in honorem Sancti Venceslai, op. 64 pro smíšený sbor, orchestr a varhany s motivem Nedej
zahynouti nám, ni budoucím (1939) – viz notová ukázka části Kyrie.
2

Cyrilismus, cecilská reforma – hnutí v 70. letech 19. století, navazující na německý cecilianismus. Za svůj cíl si
kladlo obnovení liturgické hudby s důrazem na chorální, sborovou, lidovou a instrumentální (varhanní) složku.
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Politická situace na počátku 40. let vedla manžele Machovy k rozhodnutí odejít
z pohraničí do středních Čech – do Čáslavi. Oba manželé zde poté vyučovali na hudební škole
(Mach se stal později jejím ředitelem), začali působit na čáslavském kůru (Mach opět jako
jeho regenschori) a v podstatě tak navázali na své jilemnické hudební aktivity. Činnost
manželů Machových v Čáslavi dosáhla svého vrcholu v 60. letech – výborná úroveň
chrámového sboru a spolku Hlahol, organizace pravidelného koncertního života s akcentem
na koncerty duchovní hudby s díly nejvýznamnějších skladatelů tohoto žánru a samozřejmě i
stále plodnější Machova vlastní činnost skladatelská.
Následující normalizační léta s sebou přinesla další nucené omezení aktivit manželů
Machových, zejména na poli hudby duchovní. Mach v roce 1969 opustil post ředitele hudební
školy v Čáslavi, avšak pokračoval v aktivitách ostatních, zejména v posílení a povzbuzení
situace chrámového sboru, který v tomto politickém období účinkoval pouze při liturgicky
významných dnech (Vánoce, Velikonoce, …), a společně s manželkou Gabrielou (prakticky
až do jejich tragické smrti 24. 12. 1975) ve službě varhanické.
Machův kompoziční jazyk není progresivní, ani zásadním způsobem novátorský.
Prozrazuje vliv romantiků (Smetana, Dvořák, Foerster) a nikterak zásadně nevybočuje
z mantinelů vycházejících z tradice církevních kompozic a varhanické praxe. Hojně využívá
akordů terciové chromatické příbuznosti, nevyhýbá se alteracím, často pracuje na bázi
imitačních a kontrapunktickým technik; v mešní písních nacházíme quasi formu
protestantského chorálu3.
Ačkoliv skutečným vrcholem Machovy tvorby (ve smyslu novátorství) jsou houslové
skladby instruktivního charakteru (vycházející ze Ševčíkovy školy), s nimiž se většina
mladých houslistů setkávala a dodnes setkává ve výuce na elementárním hudebním stupni,
obraťme pozornost k tvorbě duchovní, tedy žánr pro osobu věřícího hudebníka zásadní.
Machovy skladby s duchovními náměty navazují na tradici venkovských kantorů –
slouží tak především pro potřeby kůru s ohledem na interpretační možnosti běžných
chrámových sborů, složených vesměs z amatérských či poloprofesionálních zpěváků.
Melodika těchto kompozic proto záměrně vychází z lidové zpěvnosti a klasicko-romantického
základu, mnohdy s důrazem na deklamační propojení hudební a textové složky. Je to jistě
jeden z důvodů, proč jsou Machovy skladby dodnes relativně hojně využívány chrámovými
tělesy v celé České republice.
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Mach napsal 16 mší, z toho 3 vánoční, 1 adventní, k poctě sv. Václavu, sv. Janu
Nepomuckému, requiem atd. Nejvýznamnější a zřejmě nejčastěji užívané skladby drobnějšího
rozsahu jsou zahrnuty ve sbírce K Oltáři Páně, vydané Česku katolickou charitou
v Ústředním církevním nakladatelství v Praze r. 1963. Sešit obsahuje 15 skladeb vážících se
k celému církevnímu roku v různém pěveckém i nástrojovém obsazení: např. adventní Rosu
dejte, 6 vánočních pastorel, postní Meditace pod křížem, velikonoční Regina coeli, píseň Ke
Kristu Králi, dvě Ave Maria aj.
Stanislav Mach je autorem několika mešních písní,
z nichž některé jsou zařazeny do mešního kancionálů
českých a moravských diecézí. Při vzniku těchto písní úzce
spolupracoval s dr. Čeňkem Tomíškem, profesorem teologie
působícím v Hradci Králové a autorem duchovní literatury.
Je to např. velikonoční píseň Rozleťte se, zpěvy vzhůru. Dále
pak

písně

uvedené

v dodatku

kancionálu

pro

královéhradeckou diecézi4, a to písně S knězem v tomto
okamžiku (věnována kněžství), mariánská píseň Pospěš duše
do svatyně, píseň ke sv. Petru a Pavlu Před oltářem
nejvyššího – viz notová ukázka rukopisu a partitury
úvodního Kyrie (dle členění odpovídající liturgii před II.
vatikán.

koncilem).

Mnoho

Machových

písní,

t.č.

v rukopisné podobě, však ještě stále čeká na své vydání,
např. píseň K Tobě, Matko, k branám nebe s refrénem Pod
čáslavskou štíhlou věží.

3

Machovy mešní písně mají nápěv téměř výhradně ve čtvrťových hodnotách rytmickým zakotvením na konci
každé věty; je v nich patrná periodická stavba jednotlivých vět – většinou ve formě perioda a + perioda b +
refrén.
4
Kancionál. Společný zpěvník českých a moravských diecézí s dodatkem pro diecézi královéhradeckou. Praha :
Katolický týdeník, s.r.o., 2004. ISBN 80-86615-05-7.
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Několik slov ke koncepci nového studijního oboru Skladba na
plzeňské konzervatoři. Průběh prvního ročníku.
Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.
autor koncepce výuky a hlavní vyučující oboru
Vytvořit koncepci oboru skladba na konzervatoři představuje dnes úkol zohlednit
mnoho faktorů, které souvisí
a) s organizací hudebního školství,
b) s moderní evropskou hudební praxí
Organizace českého hudebního školství je vystavěna především na instrumentálních
oborech, které dominují jak na základním, na středním i vysokoškolském stupni hudebního
vzdělávání. Obor skladba se na ZUŠ obvykle nevyučuje, a tak žáci základních škol mají jen
malou šanci projít předkonzervatorním kompozičním školením. To probíhá na bázi
soukromého vyučování především ve velkých městech. Nejinak je tomu i v Plzni.
Již od začátku příprav bylo tedy třeba počítat s tím, že vstup mladého člověka na
oddělení skladby bude vstupem teprve do první fáze školení v oboru. Talenty, které vstoupí
na půdu konzervatoře, budou tedy talenty přírodní, v kompozičním ohledu ještě
neopracované. Instrumentální dovednosti však mohou podpořit zájem o kompozici. Z toho
plyne ovšem i velká šance získat pro kompozici adepty z řad dosud úzce specializovaných
instrumentalistů, dokonce i z řad již stávajících studentů konzervatoře.
Samotná koncepce studia (přiložená níže ve formě tabulky) je stavěna tak, aby již od
prvního ročníku mohly růst všechny složky kompozičního vyjadřování najednou. Ze souhrnů
hodinových dotací vyplývá, že největší počet vyučovacích hodin získává 2. a 3. ročník a po
jejich absolvování již se roční součty snižují.
V prvním ročníku prostupuje všeobecnou hudební nauku i harmonie a hudební formy;
ve druhém může být přidán tak i kontrapunkt. Přestože se výuka oboru především vyrovnává
se soudobými trendy hudebního umění, v ideových záměrech jednotlivých ročníků se
nezapomíná ani na slohy historické, ty jsou však současně konfrontovány s jejich dnešní
aktualizací. Stranou nestojí ani osvojení základních dovedností v oblasti nonartificiální hudby.
Předložená koncepce ji však neupřednostňuje vůči hudbě vážné. Ta je stále hlavním tématem
a cílem.
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Centrem pozornosti po celou dobu studia je výuka hlavního oboru. Zde se skutečně
musí zásadně přihlédnout k individuálním schopnostem a stupni vývoje každého studenta.
Nejde jen o to, aby postup byl rozvíjen od drobných skladeb až po větší hudební celky, ale
aby se ústrojně rozvíjelo tvůrčí myšlení studujících. Každý ze studentů se seznámí se základy
všech kompozičních technik a postupně v něm vykrystalizuje hudební jazyk, kterým se může
co nejplastičtěji vyjadřovat. K tomu přispívá především učitel skladby, jeho schopnost vcítění
se do myšlení studenta, nadhled a flexibilita.
Na konzervatoři v Plzni se v roce 2006 skládaly první talentové přijímací zkoušky
pro obor skladba z následujících disciplín:
a) hudebně teoretický test ze znalostí not, stupnic, intervalů a akordů
b) hra na klavír
c) předvedení vlastních skladatelských pokusů
Do historicky prvního ročníku byli přijati dva mladí učitelé hudby, nedávní
absolventi instrumentálních oborů plzeňské konzervatoře – Pavel Samiec (z
akordeonové třídy prof. Ludmily Rottenbornové) a Martin Červenka (z klavírní třídy
prof. Anny Černé). Jejich stáří i bohaté zkušenosti z předcházejícího studia se výrazně
pozitivně odrazily již od začátku, snad nejvíce v tom, že oba měli zvládnuto viditelné penzum
teoretické látky. Také praktická kompoziční činnost byla u nich rozvíjena již
v předcházejících letech. Oba studenti vstoupili do systematického konzervatorního
skladatelského vzdělávání s nepominutelnými praktickými zkušenostmi, které získali nejdříve
soukromými konzultacemi u prof. Jaromíra Bažanta, později, v delší přípravě k budoucímu
studiu, u Jiřího Bezděka. Při vstupu do prvního ročníku již tedy Pavel Samiec sledoval
tendence polské školy (především duchovních skladeb Pendereckého), Martin Červenka byl
zastáncem pozic Pařížské šestky (především Poulenca) a dalších neoklasiků.
Hlavním cílem 1. ročníku se velmi záhy ukázalo, že je nutné doplnit a scelit nabité
teoretické znalosti a postavit z nich pevný systém, který pak pomůže při řešení úkolů tzv.
volné kompozice. Nejdůležitější metodou se jednoznačně stala analýza, v níž se protkaly
pohledy harmonické i formové. Velkou pozornost studentů získala také výuka notopisu, který
musí dnešní skladatel zvládat jak „klasicky“ rukou, tak jako výsledek počítačové dovednosti
na základě znalosti notopiseckých programů. Bylo velkou výhodou, že oba mladí muži
vstoupili na půdu skladatelské profese značně počítačově gramotní, což ulehčilo práci
v hlavním oboru i v hudebně teoretických předmětech.
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Důraz byl též kladen na samostatnou práci studentů; mnohdy velmi iniciativně
přinášeli k rozboru skladby, které je zaujaly. Bez nadsázky můžeme průběh historicky
prvního ročníku nazvat „permanentní tvůrčí dílnou“. Praxe byla na hodinách neustále
konfrontována s teorií.
Přehled skladeb, které vznikly nebo byly provedeny ve školním roce 2006/2007
Pavel Samiec:
1. Kontemplace – varhanní passacaglia (2005)
- premiéra 7. 9. 2006
2. Smyčcový kvartet (2005-2006)
I. Adagio
II. Adagio e Maestoso, Allegro noc fuoco, Adagio
III. Adagio, Allegro noc fuoco, Tempo I., TempoII.
- premiéra 13. 3. 2006
3. Mlhy a deště (2006-2007)
Tři písně pro ženský hlas na texty Ch. Baudelaira (Mlhy a deště, Posedlost, Puklý zvon)
- premiéra 14. 2. 2007
4. Preludium a fuga pro varhany (2006)
- dosud neprovedeno
5. Variace na vlastní nálady pro klavír (2007)
- premiéra 24. 9. 2007
6. Sonáta pro violoncello a klavír (2007)
I. Allegro moderato
II. Andante e rubato
III. Tempo di menueto
IV. Allegro
- dosud neprovedeno
Martin Červenka:
1. Sonety čisté a komplikované - cyklus drobných skladeb pro klavír
- premiéra 15. 11. 2006.
2. Polyfonní variace pro klavír
- premiéra 7. 3. 2007
3. Sonáta pro violu a klavír
- premiéra 1. a 2. věty 5. 11. 2007
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Provedení studentských skladeb bylo zajištěno především bývalými spolužáky
studentů, kteří dnes již studují na vysokých školách, Martin Červenka si svoje skladby hrál
sám. Posluchači se však mohli setkat s uvedenými skladbami také na koncertech mimo školu.
Zde sehrálo mimořádně účinnou roli Západočeské hudební centrum, které dalo prostor
studentským skladbám na svých koncertech. Výbor zmíněné organizace přijal oba studenty do
svého středu a umožnil jim i podílet se na organizaci hudebního života ve městě. Na výroční
schůzi ZHC pak byli oba studenti jednohlasně přijati za řádné členy organizace.
Provedení skladeb Pavla Samiece umožnila na svých koncertech i katedra hudební
kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity.

Mapka zamýšleného studijního plánu
Legenda :
Čjaz – český jazyk
DH – dějiny hudby
Did – didaktika
Did Hn – didaktika hudební nauky
Did PHV + Hn – didaktika přípravné hudební výchovy a hudební nauky
Dir – dirigování
ForAn – formy a analýza skladeb
Har – harmonie
HES – historicko-estetický seminář
HO – hlavní obor
HraPart. – hra partitur
ImprGb – improvizace a hra generálbasu
InstrAr – instrumentace a aranžmá
Komp. 20. st. – kompoziční směry 20. stol.
Kontr. – kontrapunkt
KultDěj – kulturní dějiny
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MetŘíz – metodika řízení sboru a ansámblu
Nástr – hudební nástroje
Nonart.- nonartificiální hudba
ObčNau – občanská nauka
PC + notop – počítačová hudba a notopis
Ped – pedagogika
Psych – psychologie
ŘsbAns – řízení sborů a ansámblů
SemSkl. – seminář skladby
SH – soudobá hudba
sp – předmět probíhá společně se studenty instrumentálních oborů
Tělocv. – tělocvik
VHN – všeobecná hudební nauka
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Základy
kompozičního
slohu klasicismu
a barokní polyfonie

I.
Intonace 2sp

Rozvinutí
dovedností
v barokním a
klasickém
kompozičním slohu.
Možnosti neobaroka
a neoklasicismu ve
20. stol. Překlasické
kompoz. met.

II.
Intonace 2sp

Základy kompoz.
slohu doby romant.
Absolutní hudba rom.
slohu. Základní inf.
a dovednosti
z oblasti nonartificiální hudby.

Sloh romantické programní hudby;neoromantické tendence v
hudbě 20.a 21. stol.
Rozvinutí dovedností
a informací v oblasti
nonartificiální hudby.
Příprava matur.skl.

III.
Intonace 2

IV.

Impresionismus,
témbrová hudba,
dodekafonie.

V.

Aktuální kompoziční
trendy, příprava diplomové práce.

VI.

Intonace 2
Hlas.vých.1

VHN 2
Har 2
ForAn 2

Har 2
ForAn 2
Kontr 2

Har 2
ForAn 2
Kontr 2

ForAn 2

InstrAr 1
DH 2sp

InstrAr 1
DH 2sp

InstrAr 1
DH 2sp

Nástr 1sp
DH 1sp

InstrAr 2
SH 1sp
HES 1sp

KultDěj 2sp
HO 2
SemSkl 0,5
PC+notop 1
Informatika
1sp
Klavír2

KultDěj 2sp
HO 2
SemSkl 0,5
PC+notop 1
Informatika
1sp
Klavír2
ImprGb1

HES 1sp

NonartHud2
KultDěj 2sp
Komp.20.st 1
HO 2
SemSkl 0,5
PC+notop 2

NonartHud2
KultDěj 2sp
Komp.20.st 1
HO 2
SemSkl 0,5
PC+notop 1

KultDěj 1sp
Komp.20.st 1
HO 2
SemSkl 0,5
PC+notop 1

Komp.20.st 1
HO 2
SemSkl 0,5

Informatika 1sp
Klavír2
HraPart1
ImprGb1

Informatika 1sp
Klavír2
HraPart1

Klavír2
HraPart1

Klavír2
HraPart1
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Bicí1

Čjaz 3sp
CizíJaz 3sp
ObčNau 1sp
Tělocv. 2sp

Celkem 27,5 hod

Dir 1

Bicí1
ŘsbAns1
Dir 1

Čjaz 2sp
CizíJaz 3sp
ObčNau 1sp
Tělocv. 2sp

Čjaz 2sp
CizíJaz 3sp
ObčNau 1sp
Tělocv. 2sp

32,5 hod

ŘsbAns1
Dir 1

Čjaz 3sp
CizíJaz 3sp
ObčNau 1sp
Tělocv. 1sp
Psych 1

36,5 hod.

ŘsbAns1
Dir 1
MetŘíz 1

ŘsbAns1
Dir 1
MetŘíz 1
Management 1

CizíJaz 2sp

CizíJaz 2sp

Ped 1
Did PHV+Hn 1
Did 1

Did Hn 1

20,5 hod

17,5 hod
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Kašmírský nástroj santúr a jeho přesahy do severoindické klasické
hudby (se zaměřením na regionálního představitele hry na santúr –
Shiv Kumara Sharmu)
Mgr. Karel Cvrk
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

RESUMÉ
Autor se zamýšlí nad významem hudebního nástroje kašmírského regionu – santúru.
Zaměřuje se na přínos regionálního umělce Shiv Kumara Sharmy v přenosu oblasti využití
santúru z regionálního folklórního nástroje na nástroj klasické hudby severní Indie. Pojednává
též o kořenech santúru a jeho proměnách v rámci internacionálního náhledu. Připomíná
možnost nacházet k aktuálním evropským tématům v oblasti muzikologie vhodné paralely
v oblasti mimoevropské hudby.
KLÍČOVÁ SLOVA: Kašmír, santúr, lidová hudba, shivaismus, súfijská hudba, sufiana
qualam, Shiv Kumar Sharma, regionalita, regionální umělec, severoindická klasická hudba,
hindustánská hudba,
Podle mě hudba není pro zábavu. Bylo
mým životním snem hrát takovou hudbu,
která nechá posluchače zapomenout na
jejich rány, která je utiší. Můj sen se
jednou stal skutečností. Zatímco

jsem

hrál jedinou rágu, moji posluchači,
ponořeni hluboko do meditace, zakoušeli
stav bez myšlení. Tento pocit byl tak
oživující a naplňující, že nebyl důvod hrát
něco jiného.
Shiv Kumar Sharma
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Přesahy regionální hudební tradice do širší kulturně-společenské oblasti
Indie tvoří podle některých badatelů kulturně a ekologicky relativně koherentní
prostor. Zajisté to do určité míry platí i v oblasti hudby, vezmeme-li v úvahu takové aspekty,
jako je cyklické vnímání času v hudbě, používání přirozeného ladění, mikrointervalů1,
relativně ucelené systémy stupnic2 (v jihoindické hudbě nazývaných „melakarta“,
v severoindické hudbě „thaat“), nebo podobnost jednotlivých hudebních forem.
Zároveň však platí poznatek, který charakterizuje hudbu Indie jako tradici, která se
neustále přetváří a asimiluje3. Asimilace nových hudebních prvků do stávajícího klasického
hudebního materiálu neprobíhala v historii jen za období vpádů cizích kultur na indické
území. Interakce probíhala a probíhá především mezi hlavní linií indické klasické hudby
(která se od 13. století rozděluje na severoindickou – hindustánskou a jihoindickou –
karnatickou) a mezi nesčetnými lokálními tradicemi, které vytvářejí velmi mnohotvárnou
mozaiku různých folklórních, náboženských, kultovních, semi-klasických i klasických
hudebních forem. Právě z těchto zdrojů si klasická hudba Indie přebírá mnohé - například
přijímá regionální „tály“4 nebo stupnice. Taktéž folklórní či náboženské písně se staly
podkladem pro „kanonizované“ rágy klasické hudby. To lze vypozorovat též z názvů
mnohých rág, které často vycházejí z lokálních jazyků či nářečí. Stejný trend můžeme
vypozorovat u mnohých současných vrcholných představitelů vokální či instrumentální
klasické hudby. Tito hudebníci často vycházejí z námětů a témat folklórních písní při
vytváření svých kompozic ve formě rágy, které dále rozpracovávají při improvizované
interpretaci v rámci regulí formy tradičních rág (příkladem může být i legendární Ravi
Shankar5, jehož gharana – interpretační škola – je přejímáním folklórních popěvků, melodií a
písní pověstná).
Vliv regionálních hudebních tradic na hlavní linii indické hudby, tedy na klasickou
hindustánskou či karnatickou hudbu, je tedy zřejmá. Také v nedávné minulosti a
v současnosti můžeme tento trend vypozorovat hlavně u představitelů regionální hudby, kteří
se uplatnili též na poli hudby klasické. Právě tito umělci mají zásadní význam v aplikaci

1

Tzv. „šruti“, více např. DANIELOU, Alain. Introduction To The Study Of Musical Scales. New Delhi :
Munshiram Manoharlal Publishers, 1999. ISBN 81-215-0920-3.
CLEMENTS, E. Study of Indian music. New Delhi : Gaurav publications, 1981.
2
MUKHERJEE, Prithwindra. The Scales Of Indian Music, A Cognitive Approach to That/Melakarta. New Delhi
: Indira Gandhi National Centr for the Arts, 2004. ISBN-81-7305-271-9.
3
JURKOVÁ, Zuzana a kol. Kapitoly z mimoevropské hudby. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80244-0302-1.
4
Tzn. opakující se základní rytmické celky, které jsou rytmickou složkou klasického indického systému rágatála.
5
SHANKAR, Ravi. My music, my life. New Delhi : Vikas Publishing House, 1995.
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původně lidových hudebních nástrojů na klasický repertoár, ve vývoji a rekonstrukcích
regionálních nástrojů pro účely složitějších hudebních struktur a forem.
Kašmírský santúr, jeho obdoby ve světě a jeho původ
K ilustraci výše zmíněných tendencí v indické hudbě velice dobře poslouží příklad
hudebního nástroje, zvaného „santúr“ (v anglofonní literatuře santoor). Santúr, nástroj před
nedávnem adaptovaný do hindustánské klasické hudby, zaznamenal v minulém století v Indii
obrovský vývoj. Z údolí Kašmíru, kde byl doprovodným nástrojem pro styl zvaný „sufiana
qalam“ (nebo též „sufiana musique“), se po totální transformaci dostal do jiných hudebních
dimenzí a objevil se s daleko širší oblastí využití a s rysy sólového nástroje na mezinárodních
koncertních pódiích.
Kašmírský santúr je původně lidovým nástrojem, který se používal i v náboženské
hudbě súfismu. Súfijský mysticismus jej používal hlavně jako doprovodný nástroj ke svým
chvalozpěvům. Jde o strunný nástroj, jehož dřevěný lichoběžníkový plochý korpus (delší
strana lichoběžníku je kratší, než u perského santúru6) je osazen sto strunami nataženými přes
dvacet pět můstků (perský typ má osmnáct párů můstků7). Na každý můstek připadají čtyři
kovové struny, dvě laděné do vyšší oktávy a dvě do nižší. Rozsah nástroje zahrnuje jeden a
půl oktávy. Nástroj je upevněn na tříramenném stojanu, který má hráč položen před sebou,
zatímco sám při hře sedí na zemi. Korpus je obvykle z morušového dřeva, tedy ze stromu,
který je uctíván v Kašmíru jako strom posvátný. Paličky jsou z tvrdého dřeva mají tvar, který
připomíná hada, tradiční znak boha Šivy. Paličky tohoto tvaru nejsou spjaty s žádnou jinou
mutací santúru ve světě8.
Různé verze a mutace santúru byly v různých časových obdobích oblíbeny a
využívány v mnoha oblastech světa a to pod podobnými, nebo velmi rozdílnými jmény.
V Persii – v dnešním Iránu a v Iráku (santur), v Číně (yang čchin, yang qin), v Korei
(yanggeum), v Mongolsku (joochin), v Thajsku, Kambodži a Laosu (khim), ve Vietnamu
(Đàn tam thập lục), v Turecku a Arábii (qanun), ale také v jihovýchodní a východní Evropě v Řecku (psalterion nebo santouri), v Rumunsku (tambal), v Maďarsku (cymbalom), na
Slovensku a na Moravě (cimbál), na Ukrajině, v Rusku a v Bělorusku (tsymbaly), v Pobaltí
(cimbole, cimbalai v Estonsku knakes), v západní Evropě - v germánsky mluvících zemích
(hackbrett, hakkebord), v Anglii (hammered dulcimer, stejně i ve Spojených státech), v Irsku
6

COURTNEY, David. Santur. [on-line]. [citace 25.12.2007]. Dostupné z
<http://www.chandrakantha.com/articles/indian_music/santur.html>.
7
JURKOVÁ, Zuzana a kol. Kapitoly z mimoevropské hudby. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001, s. 62.
8
KASLIWAL, Suneera. Classical Musical Instruments. New Delhi : Rupa, 2001, s. 219.
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(tiompan), ve Francii (tympanon), v Itálii, Španělsku, Portugalsku, ale i v Brazílii a Mexiku
(salterio) a v židovské hudbě (tsimbl)9.
O původu tohoto typu nástroje se vedou spory. Většina autorů, včetně naší přední
etnomuzikoložky Z. Jurkové přisuzuje vznik santúru do oblasti středního východu, do
starověké Persie, dnešního Iránu10. Tomu odpovídají i první písemné zmínky na kamenných
tabulkách asyrského a babylonského původu z roku 669 př. Kr. (První záznamy o dulcimeru
v anglické literatuře jsou až z období okolo roku 1400.)11
Indiční autoři obhajují s jistou dávkou patriotismu indický původ santúru. Dr. S.
Kasliwal nastiňuje možný původ santúru argumentem, že již ve védském období (1500-500
př.Kr.) existuje ve spise Rigvéda zmínka o strunném nástroji „vana vína“(vína je obecné
označení pro strunný nástroj)12. Vana vína byla podle badatelů hůlkou rozeznívaná harfa se
sto strunami. Připouští se i druhý typ nástroje vana vína se sto v unisonu laděnými strunami,
který byl, podobně jako řecká Aeolova harfa, rozezníván nápory větru a nazýván „marud
vína“, tzn. vína boha větru. Je zajímavé, že již ve staré Sumerii byla používána hůlkou či
smyčcem rozeznívaná harfa, zvaná „bana“, a v Arábii se podobný nástroj nazýval „vanna“.
Jelikož jde o podobné názvy („b“ a „v“ se často zaměňuje), existuje domněnka, že „vana
vína“ migrovala z Indie do Arábie a Sumerie, nebo ze Sumerie do Arábie a Indie. Podle
indického muzikologa prof. B. C. Deva byla vana vína, tento možný předchůdce satúru,
nejvíce uctívaným nástrojem, proto též zvaným „mahavína“ (maha je výraz pro velikost,
svatost). Jeho podoba byla popsána ve védských spisech Aranyaka a také v Boudhayana sútře
jako nástroj, jehož dřevěný rezonátor byl pokryt oslí kůží, na tyči bylo deset otvorů, na každý
bylo přichyceno deset strun ze suché trávy, dohromady tedy měl nástroj sto strun. Struny vana
víny se rozeznívaly paličkou z bambusu. Pokud pojmeme védy a sútry jako důvěryhodný
zdroj, pak se vana řadí mezi první zástupce skupiny úderných polychordů vůbec. Podle
některých indických badatelů tak může být přímým předchůdcem kašmírského santúru13. Tito
badatelé vycházejí z předpokladu, že vana má sto strun a může být totožná též s nástrojem
„satatantri vína“ (což znamená vína se sto strunami), popisovaným v sútře Kalpa. Dále je
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Srov. Hammered dulcimer [on-line].[akt.25.12.2007] Dost. z
<http://en.wikipedia.org/wiki/Hammered_dulcimer>.
10
JURKOVÁ, Zuzana a kol. Kapitoly z mimoevropské hudby. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001, s. 62.
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zmiňováno, že názvy „satatantri“ a „santúr“ jsou si lingvisticky příbuzné, navíc jak vana vína,
tak santúr byly rozeznívány paličkami.
Proti těmto náhledům však můžeme vznést argumenty. Přinejmenším není jisté, zda
byly paličky v případě vana víny používány k úhozům či drnkání. Dále též chybí jakékoli
ikonografické prameny o strunném nástroji – tj. o víně, rozeznívané údery paličky, jmenovitě
o vana víně. S přihlédnutím na chabý popis vany víny ve starověké literatuře, je velmi nejisté,
zda šlo o rámový typ polychordu (box-type), podobný santúru.
Mnohé prameny uvádějí jako místo prvního zkonstruování tohoto typu nástroje Persii.
Tomu svědčí i to, že název „santúr“, užívaný v dnešním Iránu mohl vzniknout z perského
slova „sadtar“, což znamená (podobně jako sanskritské statantri) označení „sto strun“14.
Přihlédneme-li navíc k četným vpádům cizích kultur, především perských a arabských,
na území dnešního Kašmíru a k ojedinělosti santúru na území dnešní Indie, dojdeme
k pravděpodobnější variantě migrace nástroje z území Persie. Podobný názor má i David
Courtney, který ostře kritizuje snahu připsat kašmírskému santúru indický původ,
ztotožněním s nástrojem vana vína. Podle něj pro tuto návaznost není žádný dostačující
důkaz. Kdybychom souhlasili s tím, že vana vína je přímý předchůdce santúru, museli
bychom pak vysvětlit i zmizení podobného typu nástroje na 2000 let s jeho následným
zázračným znovuobjevením ve formě a způsobu hry a názvu, který se „čirou náhodnou“
nápadně podobá santúru perskému. Vztáhnout původ kašmírského santúru až k védským
časům je podle Courtneyho jen přání, které bývá otcem myšlenky15.
Přesto indiferentní badatelé ponechávají obě možnosti otevřeny a docházejí ke
kompromisním názorům, že santúr vznikl na území Persie a Indie v přibližně stejném období
nezávisle16.
Neměli bychom však opomenout ani náhled arabského badatele Wafaa´ Salmana,
který z lingvistického hlediska argumentuje taktéž názvem nástroje. „Al-SanTúr“ vychází
podle něj z rodiny semitských jazyků – aramejštiny,arabštiny, hebrejštiny, apod. Tóra neboli
Starý zákon používá název „p´samterion“, který byl přeložen do řečtiny jako „psalterim“ a do
latiny posléze jako „psalterium“ a do arabského překladu tóry jako „SanTír“17. Tento vcelku
ojedinělý názor poukazuje i na možný aramejsko-arabsko-židovský původ.
14
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Kašmírský santúr v indické hudební tradici
Přesvědčivé prameny o santúru na území Indie existují až ve spise Nílmat Purana (2.
stol. př. Kr. - 2. stol. po Kr.) a ve spise Raj Tarangini (12.stol.), kde jsou zmínky o santúru
jako doprovodném nástroji v šivaismu. Podle Nílam Purany se předpokládá, že Kašmír byl
místem uctívání Sharda Ma (bohyně vědomostí a hudby), která byla božskou hráčkou na
shatatantri vínu.
Předpokládá se, že santúr byl před Sufiana Qualam původně spjat s šivaismem.
Šivaismus měl v Kašmíru velký vliv po několik staletí. V šivaismu byl velký důraz kladen na
zvuk jako takový. Kašmír byl mnohokrát napaden a vydrancován tak, že bylo zničeno téměř
vše hodnotné, staré vědní poznatky, kulturní památky i literatura. Po příchodu islámu a
súfismu do regionu se lidé uchýlili k súfismu, avšak základní způsob zpěvu a hry na nástroje
mohly zůstat neporušeny kvůli silným kořenům. Stejně tak změna jazyka v regionu na
perštinu či arabštinu nemusela ovlivnit základní hudební struktury.18
Santúr je od příchodu súfismu využíván jako doprovodný nástroj ke speciálnímu stylu
zpěvu a hry, zvanému Sufiana Qualam nebo Sufiana Musique. Santúr v tomto stylu
doprovázel zpěv spolu s ostatními nástroji regionu.19 V Sufiana Qalam je ucelený systém
trénování zpěvu a hry na santúr. Systém této semi-klasické hudby (z pohledu hindustánské
klasické hudby20) je nazýván „maqam“.21 Některé maqamy jsou si v mnohém podobné se
severoindickými rágami. Hráč na santúr je v Sufiana Qalam vedoucím skupiny hudebníků,
hraje na nástroj a zároveň zpívá. V základu je tedy santúr doprovodným nástrojem, ačkoli je
zřídka též využíván jako nástroj sólový. Jak vypadá konstrukce kašmírského santúru již bylo
zmíněno výše.
Kašmírský santúr v hindustánské klasické hudbě
Kašmírský santúr se však dále vyvíjí. Do oblasti hindustánské klasické hudby pronikl
kolem roku 1955, do nynějška však není standardizován. Délka, šířka a výška, počet můstků,
počet strun, jejich pořadí a šířka, tj. stavební norma, pozice hráče při hře a technika hry se liší
od umělce k umělci. Ačkoli základní struktura zůstává stejná, santúr aplikovaný na
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hindustánskou hudbu se liší v mnohém. Počet strun kolísá mezi 80-100 strunami. Počet
můstků stoupl a ustálil se mezi 29-43. Počet strun umístěných na jednom můstku již není
stejný, ale pohybuje se od dvou do čtyřech a to podle tloušťky struny. Ozvučnice je vyrobena
z morušového dřeva, vlašského ořechu nebo překližky. Můstky jsou z týkového dřeva, jejich
horní část z rohoviny, kosti nebo slonoviny. Struny jsou přichyceny na železných
pochromovaných kolících, které jsou umístěny v otvorech na bočnici nástroje. Paličky jsou u
klasického santúru z ořechového, týkového někdy i morušového dřeva. Většinou jsou však
používány těžší paličky, než v Sufiana Qalam, neboť umožňují udržovat tón po delší čas.
Mnozí klasičtí interpreti upřednostňují umístění nástroje na svém klíně před tradičním
umístění ve stojanu. Tak je možné totiž záměrně tlumit rezonanci nástroje, což hráči využívají
k precizní hře rychlých sledů not. Kvalita zvuku klasického santúru se radikálně zvýšila. Také
současná technika hry v presentaci klasické hindustánské hudby v rámci systému rága-tála
umožňuje vyjádřit charakteristické rysy jednotlivých částí 22na velmi slušné úrovni.
Santúr má však v rámci klasické hudby i velká úskalí. Je jediný klasický nástroj Indie,
který využívá úderů paliček. Je nástrojem, který nemůže měnit výšku jednotlivých tónů, a tak
neumožňuje vyjádřit různé typy glissanda a melodických ozdob23, které jsou charakteristické
pro klasickou hudbu Indie. Zastánci čistoty a neporušitelnosti klasické hudby proto kritizují
pronikání santúru do této oblasti.24 Aby zmírnili kritické názory, nacházejí přestavitelé
klasického santúru stále nové způsoby, jak tyto nedostatky napravit. Někteří používají
kovovou tyčku, typickou pro „slide“ kytaru, havajskou kytaru či dobro, aby vytvořili
glissanda při produkci alapu (úvodní části rágy). Jiní využívají ozvučení mikrofonem a
elektronických efektů, aby udržely zvuk tónu po delší dobu. Časté jsou i experimenty
s konstrukcí samotného nástroje, které mají docílit lepšího zvuku, delší resonance a tím
možnosti delšího tónu.
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Shiv Kumar Sharma a další průkopníci
Podobně, jako se dostal maďarský typ satnúru – cimbalom (který dále migroval na
Slovensko a Moravu) do evropské klasické hudby prostřednictvím takových skladatelů, jako
byli Zoltán Kodály, Igor Stravinsky a Pierre Boulez a další, má Kašmírský santúr na poli
klasické hindustánské hudby své průkopnické osobnosti. Největší podíl na mutaci
kašmírského santúru na klasický santúr je připisován Shiv Kumar Sharmovi, vynikajícímu
hráči na santúr, ačkoli se na tomto procesu podíleli i další.
Shiv Kumar Sharma byl již jako malý chlapec zasvěcen do hry na kašmírský santúr
svým guru a otcem v jedné osobě Uma Dutt Sharmou, jenž byl význačným vokalistou v
indickém státě Jammu a Kašmír a představitelem Benaras gharany.25 Již Uma Dutt Sharma se
snažil o průnik santúru ze Sufiana Qualam na pole klasické hudby a vedl k tomu svého syna a
následovníka. Zatímco mladý Shiv Kumar trénoval hru s oporou zpěvu a za doprovodu tabel
(indické perkuse), shledával kašmírský santúr nezpůsobilý pro adekvátní interpretaci
klasického stylu. Ke stejnému závěru docházeli již kritikové jeho otce. Aby docílil lepšího
zvuku, prodloužení a trvání tónu, změnil rozměry rezonanční skříně, typ strun, ale také počet,
délky a průměry strun. Poté změnil ladění nástroje, odstranil tříramenný stojan a rozhodl se
hrát s nástrojem na klíně v pozici zvané „padmasana“ nebo „ardha-padmasana“26. Držení
paliček (zvaných qalam) zachoval v tradičním stylu, změnil však jejich materiál na ořechové
dřevo, čímž dosáhl lepšího témbru tónu. V kašmírském santúru je umístěn na každém můstku
soubor čtyř strun, to však Shiv Kumara velmi brzdilo při rychlých sledech not v interpretaci
improvizovaných variací.27 Proto experimentoval a zjistil, že tři struny na můstek jsou
postačující v horní a střední oktávě, pro spodní oktávu ponechal pouze dvě struny, neboť
struny jsou širší – motané a mohou mít při hře funkci rezonančních strun28. Shiv Kumar
Sharma též změnil systém ladění santúru. Počet můstků zvýšil na 31 a počet strun snížil na
87. Aby vytvořil efekt podobný glissandům a klouzavým melodickým ozdobám, typickým
pro klasickou hudbu Indie, vynašel speciální způsob tremola, který je signifikantní pro jeho
interpretaci. Rozsah nástroje zvýšil z jedné a půl oktávy na dvě a půl. To vše mu trvalo deset
let tvrdé práce, která se nakonec vyplatila. Poté, co se podrobil náročným, až zničujícím
25

„Gharana“ znamená doslovně „rodina“. V klasické hudbě Indie se velký důraz klade na předávání znalostí
z generace na generaci. Vytváří se dokonce celé genealogie učitelů a žáků. Často byl nejlepším žákem právě
učitelův syn, nebo byli někteří oblíbení žáci adoptování guruem – učitelem. Tak se vytvářely stylové školy,
zvané gharany. V dnešní Indii význam gharan pomalu klesá, což se nedá říci o výuce v tradičním systému GuruShishya.
26
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Tzv. tanas - často jsou ve velmi rychlém tempu.
28
Rezonanční struny jsou typické pro většinu strunných nástrojů v Indii, v Evropě jsou rezonanční struny známé
jen u violy d´amore – milostné violy – z rodiny starých viol.
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cvičením, objevil se jeho klasický santúr v nové podobě na klasické scéně se svérázným
spojením melodie, rytmu a barvy tónů.29
Úspěch nového zvuku v instrumentální hudbě na sebe nenechal dlouho čekat. Za
padesát let své kariéry si Shiv Kumar Sharma našel milióny posluchačů a vášnivých
fanoušků. Jeho koncerty jsou kombinací bohatých teoretických znalostí, vysoké zručnosti a
spontánní kreativity, a tak se všechna spektra posluchačů cítí obohacena. Jeho koncerty
navštěvují jak znalci, studenti hudby a hudebníci, tak i běžní posluchači. Sharma věří
v dědictví klasické hudby natolik, že se rozhodl předávat své znalosti a své umění bez
jakékoli podpory státních či soukromých vzdělávacích institucí a vyučuje své žáky tradičním
způsobem „Guru-Shishya“,30 aniž by od svých žáků pobíral jakékoli peníze, byť by to bylo
jen symbolické školné.
Ačkoli Sharma stále věří v čistotu hudby, jeho otevřený přístup vyústil do několika
experimentálních inovačních projektů, z nichž nejznámější jsou „Call of the Valley“,
„Feelings“, „Mountains“, které zaznamenaly ve světě obrovský úspěch. Stejně úspěšný byl
též na poli filmové hudby, která je v Indii velmi oblíbeným žánrem. Jeho profesní úspěch pak
završuje více než sto nahrávek u různých společností a na různých nosičích, stejně jako četná
národní a mezinárodní ocenění hudebních organizací.31
Abychom však zásluhy inovaci a aplikaci santúru v klasické hudbě Indie nepřipisovali
jen jedinému umělci, musíme zmínit i další. Například Bhajan Sopori, renomovaný hráč na
santúr pocházející z Kašmíru je též jedním, kdo se podílel na standardizaci tohoto nástroje.
Jeho styl hry se velmi liší od toho, který používá Shiv Kumar Sharma, spíše se
komplikovaností rytmů a úderů blíží k tradiční Sufiana Qalam a je obohacen o klasický styl
dhrupad. Zvětšil rozsah nástroje na tři oktávy přidáním strun ve spodním rejstříku. Přidal i
dvanáct rezonančních strun a tři struny rytmické, aby zvýšil dozvuk pro provádění alapu
(úvodní části rágy). Jeden konec nástroje podpírá koleny a druhý podstavcem, aby byl jeho
santúr ve vodorovné poloze. Jeho verze nástroje obsahuje sto strun, stejně jako v tradici súfi,
ale struny jsou rozděleny na 43 můstků. Často též experimentuje s využitím mikrofonu.
Stejně tak další jména současných hráčů a inovátorů stojí za zmínění. Za všechny
aspoň Om Prakash Chaurasia z Bhopalu, představitel školy Benaras, Ulhas Bapat z Bombaje,
který vytvořil chromaticky laděný santúr, jenž užívá pro potřeby filmové hudby, nebo Tarun
29

KASLIWAL, Suneera. Classical Musical Instruments. New Delhi : Rupa, 2001, s. 222.
Systém výuky zvaný Guru-Shishya-Parampala, založený na přímé interakci, ústním předávání dovedností a
úplné odevzdanosti žáka učiteli. Žák někdy přebývá v domě gurua, jako jeho vlastní dítě. Vyznačuje se značnou
mírou vztahu důvěry. Tento systém je původně bezplatný.
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Bhattacharya z Kalkaty, který představuje mladou generaci hráčů na santúr a který je tvůrcem
velmi osobitého stylu hry.
Závěr
Pokoušeli jsme se analyzovat vztah mezi regionální hudební kulturou, regionálními
hudebníky a celospolečenskými hudebními jevy v rámci klasické hudby určitého území. Toto
vzájemné působení jsme si ilustrovali na příkladu kašmírského santúru – regionálního
lidového a semi-klasického nástroje, který díky výrazné osobnosti Shiv Kumar Sharmy a
jiných pronikl nejen do klasické hudby severní Indie, ale i na světová pódia a nahrávky
význačných nahrávacích společností. Na závěr je nutno připomenout, že vztah mezi
regionální a národní či mezinárodní hudební kulturou je interaktivní, tedy působí oběma
směry, nejen z regionu do širších souvislostí, ale též z mezinárodní či národní úrovně do
regionů. To by však byl námět pro další příspěvek, který by se též mohl zabývat trendem
globalizace kultury a umění.
Tímto příspěvkem jsme chtěli též připomenout možnost hledat k aktuálním tématům
evropské muzikologie adekvátní paralely v mimoevropské hudbě, aby se tak západní
muzikologie

osvobodila

od

hluboce

zakořeněného

europocentrismu.

Aplikace

muzikologických témat na oblast zkoumání etnomuzikologie může být jednou z cest, jak toho
dosáhnout.
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Oldřich Blecha a jeho místo v kulturním životě v Plzni v první
polovině 20. století.

Mgr. Romana Feiferlíková
katedra hudební kultury, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

RESUMÉ
Oldřich Blecha byl významnou osobností kulturního života města Plzně v první
polovině 20. století. Studoval na konzervatoři v Praze, obor varhany a kompozici. Již během
studií začal komponovat, zvláště skladby pro klavír a zpěv a některé rané skladby byly
oceněny. V roce 1913 odešel vyučovat do Charkova, kde působil jako učitel hry na klavír,
varhany a koncertní hráč. V průběhu první světové války vstoupil do Československých legií,
kde se stal členem Hudebního komanda. Po návratu do Plzně založil Hudební umělecký klub,
soukromou hudební školu, vydával časopis s hudební a pedagogickou tématikou Za hudebním
vzděláním. V roce 1941 začal sbírat lidové písně Plzeňska. Sebrané písně dále zpracovával,
např. pro sbory nebo sólová koncertní provedení. Po druhé světové válce chtěl navázat na
svou předválečnou a válečnou sběratelskou činnost, zemřel ale náhle v roce 1951.
Příspěvek je složen z úryvků disertační práce autorky.
KLÍČOVÁ SLOVA: Oldřich Blecha, kompozice, soukromá hudební škola, časopis Za
hudebním vzděláním, lidová píseň
Život
Oldřich Blecha byl jednou z významných osobností meziválečného hudebního života
města Plzeň. Narodil se 4. dubna 1892 v Plzni v rodině skladatele, hudebníka a kapelníka
Františka Blechy. Od dětství se učil hrát na housle u svého otce, později začal hrát na klavír.
U tohoto nástroje zůstal, protože mu poskytoval, podle vlastních slov, větší možnosti
improvizace. Ve dvanácti letech, v roce 1908, jej jeho zájem o hru na klavír přivedl
k významnému plzeňskému pedagogovi Otakaru Bradáčovi, který jej připravil na přijímací
zkoušky na pražskou konzervatoř, kde studoval od 15. září 1908 do 4. července 1912 na
varhanickém oddělení. Zde byli jeho učiteli např. hudební skladatelé Karel Stecker, Josef
Klička, Vítězslav Novák aj. Již v průběhu studií se O. Blecha zviditelnil prvními
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skladatelskými pokusy, jeho skladby získaly první ocenění, byly vytištěny v příloze Zlaté
Prahy. Začal být pokládán za nadějného skladatele.
Po absolvování konzervatoře v roce 1913 se odstěhoval

za

prací do ruského

Charkova, kde vyučoval na dívčím gymnáziu hudbě a klavíru. Zároveň zde působil jako
skladatel, klavírní a varhanní hráč. Na koncertech propagoval především českou hudbu, ale
nevyhýbal se ani hudbě ruské, se kterou se velice dobře seznámil. Život mu zásadně změnila
1. světová válka (1914 – 1918). V roce 1917 se přihlásil do Československých legií, kde
pracoval v tzv. Hudebním komandu. Byla to jakási koncertní jednotka, která koncertovala pro
vojáky i pro širokou veřejnost v mnoha ruských městech, např. v Jekatěrinburgu, Čeljabinsku,
Ufě, Omsku. Základ Hudebního komanda tvořili houslista Václav Biganovský, tenorista
Mikuláš Demkov, barytonista Václav Bernát-Holý a violoncellista Karel Krb. Repertoár
souboru byl celkem rozmanitý, hráli skladby houslové, klavírní, písně umělé i lidové a
dokonce pro koncertní provedení nastudovali i úryvky z oper. I v této době se O. Blecha
věnoval kompozici, v nových skladbách se nyní odrážely zkušenosti s válečnými hrůzami
(např. klavírní cyklus Nad hroby). Po návratu z Ruska v roce 1921 se O. Blecha plně zapojil
do kulturního života Plzně a rozvinul svou skladatelskou, organizační i pedagogickou činnost.
V roce 1921 se stal zakladatelem Hudebního uměleckého klubu v Plzni, který sdružoval
plzeňské hudebníky, pedagogy i výkonné umělce. Náplní Hudebního klubu bylo pořádat
koncerty, informovat veřejnost o knihách i o hudbě, pořádat přednášky s hudební tematikou.
Hudební klub však pracoval pouze do roku 1925, kdy z finančních důvodů musel svou
činnost ukončit a sloučil se s Literárně uměleckým klubem.
V roce 1922 se Blecha oženil s plzeňskou rodačkou, pěvkyní Marií Rubriciusovou
(1893-1976), která po soukromém studiu hry na klavír u Karla Hoffmeistera a zpěvu u
Doubravky Branbergerové složila státní zkoušku z hudby a z hudebně teoretických disciplín.
Poté se věnovala činnosti pedagogické, koncertní, přednáškové i spisovatelské.
S manželkou založil O. Blecha soukromou hudební školu, kde Marie Rubriciusová
vedla hodiny zpěvy a O. Blecha učil hře na klavír. Pro potřeby školy od roku 1923 vydával
zprvu cyklostylovaný, později tištěný časopis Za hudební výchovou, od roku 1925 Za
hudebním vzděláním. Časopis vycházel až do roku 1929.
V roce 1928 musel O. Blecha na radu lékaře přerušit svou intenzivní činnost z důvodu
přepracovanosti. Ukončil proto svou pedagogickou i veřejnou činnost a s manželkou zakoupil
zámek v Příchovicích na Přešticku. Jejich záměrem bylo vytvořit z tohoto zámku rekreační
zařízení pro české skladatele. Plán ale nevyšel a manželé Blechovi zde přišli téměř o celý
majetek. V roce 1931 se vrátili do Plzně, manželka učila dále zpěv na středních školách a O.
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Blecha vyučoval soukromě hře na klavír, věnoval se skladbě a mimo jiné aktivity
spolupracoval s loutkovým divadlem Josefa Skupy.
Politické události roku 1938 a 1939 jej velice zklamaly. Také byl pravděpodobně
rozčarován nejednoznačným a rozporuplným přijímáním svých skladeb a jejich ne velkou
úspěšností. Svou pozornost proto obrátil k lidovým písním, které začal na popud tehdejšího
ředitele Národopisného muzea Plzeňska Františka Lábka systematicky sbírat v okolí Plzně od
jara 1941. O své sběratelské činnosti pravidelně informoval plzeňskou veřejnost ve
vlastenecky zaměřených článcích v různých plzeňských novinách a časopisech. V období po
atentátu na říšského zastupitele R. Heydricha byla Blechova činnost gestapem omezena,
posléze zcela zakázána. Proto se Blecha věnoval zpracovávání svého sběru, vybrané písně
opatřil klavírním doprovodem nebo upravil pro sbory a cappella či s orchestrálním
doprovodem. Sebrané písně doplnil odkazy na další sbírky významných českých sběratelů,
např. K. J. Erbena, Fr. Sušila, Č. Holase, aj. Zároveň byla plzeňská veřejnost seznamována
s výsledky Blechovy práce na veřejných koncertech, kde byly zpívány jeho úpravy lidových
písní. Na těchto koncertech s ním spolupracovali Valerie Kvapilová, členka opery Městského
divadla v Plzni, Karel Leiss, koncertní pěvec Československého rozhlasu, pěvecký spolek
Smetana s dirigentem Antonínem Brejchou, a jiní umělci, ale zároveň vystupovali i venkovští
zpěváci, kteří skladateli zpívali lidové písně.
Po válce chtěl O. Blecha pokračovat se sběrem lidových písní, ale zdravotní stav mu to
nedovoloval. Stále se věnoval své skladatelské činnosti a zajímal se i o věci veřejné. Po
Únoru 1948 ustoupil ze svých humanistických a demokratických názorů a postojů, které
zastával v meziválečném období a pomáhal propagovat přednosti života v socialistickém
zřízení a nabádal ostatní umělce k podpoře novému zřízení, pravděpodobně také proto, že mu
postoj umožnil dále komponovat, psát do časopisů a novin a pohybovat se ve veřejných
funkcích. Zemřel náhle 14. srpna 1951.
Blechova činnost pedagogická
Celým jeho životem se prolínala jeho pedagogická činnost. Po ukončení konzervatoře
v Praze pomáhal vyučovat svému otci na hudební škole v Plzni. Jeho prvním zaměstnáním
bylo učitelské místo v Charkově. Později s manželkou založili soukromou hudební školu
v Plzni. Pro své žáky a jejich rodiče pořádali manželé Blechovi nejrůznější koncerty a
přednášky o hudbě a hudebním životě a od roku 1923 vydávali měsíčník s názvem Za
hudební výchovou. V úvodu prvního čísla píše O. Blecha, že dobře uvážil vydávání
měsíčníku, který bude sloužit k tomu, aby seznamoval žáky svého ústavu s nejdůležitějšími
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složkami povšechného vzdělání hudebního. „Ztrácí se vzájemný styk nejdůležitějšího činitele
umění hudebního – tvorby umělecké s širším posluchačstvem, proto je snahou vydavatelů
časopisu seznámit lid, příznivce a milovníky české hudby s dobou minulou i přítomnou české
hudby, objasnit a osvětlit vynikající zjevy skladatelů a umělců, případně doplniti kusé vzdělání
hudební jednotlivců.“1 Příspěvky vytvářeli především manželé Blechovi, ale časem si
vybudovali síť příznivců a přispěvovatelů z řad odborné veřejnosti z celých Čech. Časopis
obsahoval pravidelné rubriky: Scéna a podium (informace o dění na divadelních scénách,
hlavně v Plzni), Knihy a hudebniny (recenze a kritiky nebo pouze upozornění na nově vyšlé
knihy), Posudky (kritiky na nově vzniklá hudební díla), Redakční zprávy (sdělení čtenářům,
další záměry redakce), Školní zprávy (informace o chodu školy, o organizaci školního roku).
Od roku 1925 začal vycházet časopis tištěně. O. Blecha se stal jeho redaktorem a přidal
podtitul „Měsíčník pro sblížení široké veřejnosti s hudebním uměním“. Mnohé z článků, které
měsíčník Za hudební výchovou a později Za hudebním vzděláním uveřejnil, měly jistě
dobový charakter, metodické stati jsou dnes zřejmě již zastaralé, ovšem ve své době byl
časopis určitě velice důležitý pro hudbymilovnou mládež i její rodiče a širokou veřejnost a
svým významem přesáhl regionální charakter. I pro dnešního čtenáře jsou články velice
zajímavé, protože ukazují na staronové bolesti českého hudebního školství.
Blechova činnost sběratelská
Podnět ke sběru lidových písní na Plzeňsku v době 2. světové války dalo O. Blechovi
Národopisné muzeum Plzeňska, v čele s ředitelem Ladislavem Lábkem. Cílem akce bylo
získat písně již sebrané popř. publikované dřívějšími sběrateli nebo přepsat písně
z rukopisných zpěvníčků, ale hlavním úkolem bylo zaznamenat nové písně v terénu. Z
výsledků této akce vznikla rozsáhlá kartotéka, ve které každá lidová píseň byla zapsána na
zvláštní kartě. Ta obsahovala text písně, nápěv, údaje o sběrateli, údaje o interpretovi,
informace o místě a datu sběru, popř. o její publikaci. Kartotéka byla řazena abecedně podle
incipitů písní a v současné době obsahuje téměř 2000 zápisů.2 Sběr probíhal hlavně ve 40. a
50. letech 20. století na tzv. „užším“ Plzeňsku3 hlavně zásluhou O. Blechy a dalších
dobrovolných spolupracovníků (K. Rodiny, Fr. Homolky, J. Němcové).
V tabulce č.1 uvádíme názvy míst, ze kterých pochází větší počet sebraných písní.
1

Za hudební výchovou, ročník I. 1923, č. 1, s. 40. Školní zprávy.
WIRTH, Z. Minulostí Plzně a Plzeňska. Sborník Západočeského muzea 7. Plzeň 1958, s. 5-6.
3
Jaroslav Kramařík rozeznává užší a širší Plzeňsko. Užší Plzeňsko zahrnuje území bývalých poddanských vesnic
města Plzně. KRAMAŘÍK, J. Několik myšlenek o otázce národopisných oblastí. Strážnice 1945-1965. Brno
1966, s.89.
2
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Tabulka č. 1– Lokality zápisů
Lokalita zápisu
Chrást
Mokříny-Dolany
Dolany
Plzeň
Koterov
Habrová-Dolany

celkem nápěvů
94
48
40
36
28
27

28,2
14,4
12
10,8
8,4
8,1

Tlučná
Bolevec-Zavadilka

23
11

6,9
3,3

Ostatní

26

7,9

%

Nejvíce materiálu (viz tabulku č.2) se O. Blechovi podařilo shromáždit v letech 1941:
49 % a 1942: 33 %. Naopak nejméně materiálu získal sběratel v letech 1944 - 1952: 7. U 41
nápěvů: 12,3 % není uvedeno datum sběru. Nevíme, zda datum nezapsal samotný sběratel,
nebo bylo opomenuto při přepisu Marií Blechovou na formuláře Národopisného muzea
Plzeňska po smrti svého manžela.
Tabulka č. 2 – Období sběru
Časové období

Počet zápisů

%

1941

163

49

1942
1943

109
12

33
3,6

1944 - 1951

7

2,1

Bez udání roku

41

12,3

Na cestách jej doprovázeli různí spolupracovníci, např. národopisný pracovník
František Xaver Bucha, který mu pomohl mu při zápisu velkého počtu lidových písní
v Dolanech, zaznamenával texty a zachycoval dialektické zvláštnosti (zemřel 2001), Václav
Eisenreich, akademický malíř, který maloval lidové světnice a výzdobu nábytku, jeho dcera
Květa, nebo Marie Ulčová (pozdější ředitelka Národopisného muzea Plzeňska).
Během svého putování za lidovou písní Plzeňska O. Blecha zaznamenal 356 nápěvů,
pouze 3 z toho jsou instrumentální melodie – vánoční znělky. O. Blecha svým sběrem chtěl
zachytit hlavně písně dosud nezaznamenané, proto absence písně v Erbenově sbírce bylo
jedním z hlavních kritérií konečného výběru, do kterého bylo zařazeno pouze 333 jednotek.
Blechovou rukou zapsané písně na notovém papíře formátu 24x15 cm jsou uloženy v NMP
pod názvem Zpěvy Plzeňska. Dále jsou tamtéž pod jednacím číslem NMP 56 478 uloženy
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lidové písně přepsané na tištěném formuláři NMP velikosti A4, které tam po smrti manžela
zaslala Marie Blechová. Každý zápis obsahuje základní pasportizační údaje (datum a místo
zápisu, datum a místo narození informátora, jeho původní zaměstnání, původní popř. i
pozdější adresa bydliště). Na rozdíl od původních zápisů na notovém papíře je třetina písní
transponována do jiné tóniny. Zřejmě z důvodů přeložení do výhodnější hlasové polohy je
takto zapsala manželka Marie Blechová (učitelka zpěvu).
Výsledky svého sběru chtěl O. Blecha zpřístupnit veřejnosti, proto zamýšlel sestavit
sborník lidové písně Plzeňska. K vydání všech písní však nedošlo, pouze v roce 1949 bylo
publikováno třicet písní v úpravě pro sólový hlas s průvodem klavíru.4 O sběru lidových písní
O. Blecha píše : „(…) Naše lidová píseň nám zobrazuje svým půvabem všechnu bezprostřední
radostnou minulost, vůni rodné hroudy, hlubokou víru a pestrý obraz života našeho lidu od
minulých dob až po nynější časy. Je v ní začarován každý záchvěv vzplanutého lidského citu.
Je v ní víra, naděje a láska, je v ní uložen nevyčerpatelný zdroj vzpruhy a síly duchovního
statku celého národa (…).“5
Na základě sebraných písní O. Blecha vysledoval typické charakteristické rysy:
1/ V písních se místy vyskytují intonačně choulostivé intervalové skoky melodické
v lidové písni nezvyklé, které písni vtiskují osobitý ráz (septimy, oktávy, nony), kroky
intervalové, které překvapují smělostí. Z hlediska zpěváka je důležitá velká pěvecká zkušenost
a intonační jistota, protože obdobné kroky činí nemalé technické potíže.
2/ V písních dochází ke změnám časomíry, např. tempo 2/4 přecházející do 3/8 nebo
3/4 (nebo i obráceně). Třídobý takt se střídá s tempem alla breve, hlavně ve starých písních
formy taneční (i Erben má několik ukázek těchto písní z Plzeňska), což svědčí o zdravém a
přirozeném smyslu předků pro pohyb.
3/ Textová poezie je zcela původní, nebo se vyskytují varianty. Text odkazuje na
přirozený odraz krajově prožitých skutečných událostí, na citové vzrušení, je veden potřebou
sdělovat a dobře vystihuje nálady.
4/ Hudební stavba písně se z valné části se shoduje s ustálenými pravidly písňové
tvorby. Všechno vychází z výchovy dřívějších kantorů – výtečných hudebníků, nemůžeme ale
mluvit o eklektickém útvaru. Obsahy písní jsou vážné, světské i nábožné, opěvují práci
rolnickou, řemeslnou, nalezneme písně veselé, milostné, svatební, satirické, baladové,
laškovné, vojenské, vyprávějící či darebné (jak se na Plzeňsku říkalo písním obsahu poněkud
4
5

BLECHA, O. Zpěvy Plzeňska I, II, III. Plzeň 1949.
BLECHA, O. Putování za lidovou písní. Český deník, 23.1.1944.
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volného) a to vždy původní. Obzvláštní přízni se těšila píseň rouchová6, která byla typická
svým prostým útvarem melodickým. Bývá dosti krátká, nápěvového rozsahu, obyčejně
osmitaktová, často se táž melodie stává podkladem k vytvoření velmi vtipných veršů dalších.
Mývají hybné rušné tempo, ráz veselý, někdy škádlivý. Sběrem neusilujeme o pouhé vědecké
zpracování záznamů písní a uchování v muzeálních kartotékových archivech, ale chceme, aby
se dále zpívaly, a to je velmi důležitý výchovný úkol“7
Lidové písně ze Zpěvů Plzeňska nebyly prováděny pouze živě na koncertech. O.
Blecha sebraný materiál využil k sestavení rozhlasových pásem Z kraje pod Radyní a Z míst,
kde kvetly písně.
Zpěvy Plzeňska
Nejvíce písní ze sbírky je lidových, nechybí ale ani písně zlidovělé a takové, u
nichž bychom mohli identifikovat kramářský původ. Ty O. Blecha ze sběru nevyloučil,
třebaže měly svou specifickou funkci. Navíc byly na Plzeňsku kramářské písně hojně
rozšířeny, díky tradičním jarmarkům, avšak nezanechaly v lidové písni rušivé stopy.8
Necelá polovina nápěvů je vázána na některý z obřadů (svatba, obžínky, máje),
nejvýraznější skupinu pak představují písně rouchové. Písně můžeme dělit podle původních
funkcí, ale toto hledisko není zcela jednoznačné, protože mnohé z nich jsou hraniční a mohou
být zařazeny podle několika funkcí. Můžeme konstatovat, že Zpěvy Plzeňska převážně
obsahují písně dudácké, hrnčířské, jarmareční, koledy, myslivecké, pijácké, pohřební,
vojenské, svatební, písně ponocného, školní, trepkářské a již zmíněné rouchové, ale
podrobným zkoumáním se autorka práce nezabývala.
Pouze tři melodie jsou instrumentální, 38,3 % písní má 1 sloku - nelze ovšem soudit,
zda si zpěváci více slok nepamatovali nebo u písní opravdu nebyly vytvořeny, ale to je spíše
nepravděpodobné. V jednom případě byla na evidenčním listu u jednoslokové písně
zaznamenána poznámka o tom, že si nikdo další ze vsi nepamatoval další sloky. 22,1 %
nápěvů má sloky dvě, 13,2 % tři sloky a 26,4 % nápěvů má čtyři a více slok, největší počet je
6

Lidový svatební obyčej – převážení roucha (věna) – byl na Plzeňsku záležitostí sousedek a družiček. Převážení
roucha (peřin a ostatní nevěstiny výbavy do ženichova domu) bývalo velmi rušné, práskalo se bičem a střílelo
z bambitek. Hrála a zpívala se jedna píseň za druhou, vážné písně se střídaly s dovádivými a škádlivými. Když
se nedostávalo písní, mnohé pohotové zpěvačky improvizovaly přímo na místě a vznikaly nové texty na jednu a
tutéž notu, zpravidla to byl nápěv oblíbené písně. Nově vzniklé texty jsou jemné, vtipné a roztomilé. O. Blecha
rozděluje tyto nápěvy do tří typů: 1. typ – Já sem malý pacholíček, 2. typ – Červený, zelený, žaludy, bubny, 3.
typ – Já sem holka mladá. Blechova pozůstalost, NMP 74524-74572.
7
BLECHA, O. O lidové písni Plzeňska. 1944. Strojopis NMP 70 541.
8
ULRYCHOVÁ, M. Oldřich Blecha a lidová píseň Plzeňska. Sborník FPE ZČU Hudební kultura XV. Plzeň
1997, s. 71.
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13 slok. Sloky písní jsou často čtyřveršové, dále dvouveršové a pětiveršové. V písních lze
najít verš trochejský, daktylský i daktylotrochejský, ale ve většině případech verše žádný
systém nemají.
Převažují písně lyrické, často se v nich vyskytují ustálená epiteta typická pro lidovou
poezii, např. modré oči, bílej šátek, aj. V některých písních je využíván zvukomalebný refrén,
např. tra-la-la, ram-ta-da-ta, hej duli, duli, hej šup, hej rasa, aj. V textu písní se často
objevují příjmení v nářečním tvaru (Jirka Kulmestrojic) i jména (Andulka, Matěj), a názvy
místopisné (za tlucenskou cestou, dolanský panenky).
Písně z hlediska textu revidoval plzeňský dialektolog Karel Rodina, který se snažil
uvést do textu jevy z místního dialektu. Úprava textu však nebyla důsledná, mnoho
jazykových jevů zůstalo na evidenčních listech neopraveno. Ovšem je také možné, že chybu
způsobili pozdější opisovatelé (Marie Blechová) a nebo jazyk písně je tvořen záměrnou
kombinací nářečí, spisovné a obecné češtiny. Z jazykového hlediska patří Plzeňsko do
skupiny jihozápadočeského nářečí, které se začalo utvářet v 17. a 18. století a v 19. století se
jeho vývoj ustálil. V textech písní se např. vyskytují prodloužené samohlásky u 1. pádu
množného čísla podstatných jmen, (chlapcí), záměna 3. a 4. pádu osobních zájmen (nese tě,
jen si mi), vypouštění souhlásek (esli, jakpa), změna souhlásek (hervábnej, skovala), ustrnulý
tvar přivlastňovacích přídavných jmen (dědovo, bratrovo, pacholkovo), zpodstatnělé
kolektivní označení určující příslušnost k rodině (Kulmestrojic, Novákojc), aj. Také se v textu
vyskytují slova jako přejatá z němčiny, např. inštrumenty, naštymujte, mašírovat.
Se sebranými písněmi O. Blecha dále pracoval, 150 jich zharmonizoval a připravil pro
vydání v sešitech I – XI (uloženy v NMP). Další písně zpracoval ve sborové harmonii, tiskem
vyšly Zpěvy Plzeňska – řada I a Zpěvy Plzeňska – řada II. Pro mužský a smíšený sbor.
Blechova činnost skladatelská
První skladatelské pokusy se datují již do Blechova dětství. Nejprve se pokoušel o
houslová dueta, později, když ovládal klavírní hru, rozvinul volnou improvizaci. V průběhu
studií na konzervatoři v Praze vznikly skladby, které na mladého skladatele upozornily a díky
nimž vzbudil v hudebních kruzích mnohá očekávání. Skladební technika v jeho počátcích
byla hodně ovlivněna Chopinem, což je nejvíce zřetelné v klavírních skladbách V nejistotě,
Probuzení jara, op. 10 nebo Šest večerních nálad, op. 24 a 28 z roku 1912, a také ve
vokálním cyklu O naší lásce, op. 17. Některé z výše jmenovaných skladeb byly vydány u J.
Hoffmana v Praze v roce 1914 a poctěny cenou České akademie věd a umění.
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Pobyt skladatele v Rusku, znamenal pro skladatele setkání a seznámení se s jinou
hudební kulturou, což zanechalo cenné prvky v jeho vlastní tvorbě jako výrazný znak tvůrčí
originality. Poklidný Blechův život v Charkově byl posléze hodně ovlivněn válečnými
událostmi. Zkušenosti s válečným stavem se odrazily v jeho kompozicích, kterými se postavil
na stranu humanismu a míru (Pochod Srbů, op. 20 pro symfonický orchestr, Pochod České
družiny a Anglický pochod, oba psané pro vojenskou hudbu). V roce 1919 se O. Blecha
zúčastnil skladatelské soutěže vypsané Informačním osvětovým odborem a získal cenu České
akademie věd a umění za klavírní cyklus Nad hroby. Do tohoto cyklu promítl O. Blecha
prožité válečné útrapy, hrůzy těžkých bojů a přání ukončení válek a sbratření všeho lidstva.
Hlavně druhá a třetí část tohoto cyklu působí silně svou subjektivností a náladovostí, čímž
prozrazují Sukův vliv.
Protiválečná tematika se objevila i v melodramatu Sny (Mečty), který byl
zkomponován na ruský překlad Verlainovy básně (vydáno v Charkově), a v Melodeklamacích
z roku 1917, pro které si O. Blecha vybral verše Ilji Iljonova (vydány 1918 v Moskvě). Další
báseň I. Iljonova se stala předlohou k Blechově symfonické básni Přízrak noci. V
monologu smrti nad improvizovaným vojenským táborem se opět projevuje skladatelův odpor
k válečnému krveprolití. Podle B. Mikody byla tato skladba „(…) prvním a ne příliš šťastným
Blechovým pokusem o kompozici velké formy (…).“9
S odstupem času O. Blecha soudil, že veřejným vyjádřením svého protiválečného
postoje ve svých skladbách se nepříznivě zapsal u vedení legionářského vojska, a proto byl po
návratu domů převeden do zálohy (pravděpodobně však zapomněl na vlastní žádost o
superarbitraci).
Ve 30. letech v Příchovicích se O. Blecha rozhodl pro zkomponování opery. Nakonec
však od tohoto záměru upustil a opera Juditha podle Hoffmeistrova románu zůstala
nedokončená. Pak obrátil svou pozornost k operetám, Její kapitán, op. 88 o třech jednáních na
text J. Bernadského byl typ velké operety. Dle B. Mikody je tato opereta pokusem o vytvoření
hodnotné operetní tvorby, podle vzoru Francie, kde do tohoto oboru neváhali zasáhnout i
velmi významní skladatelé. Stinnou stránkou tohoto pokusu bylo slabé libreto, pro které se
opereta nemohla stát kmenovým repertoárem v tehdejším Městském divadle v Plzni. Premiéra
proběhla v Plzni 4. října 1930 pod taktovkou Františka Ledviny v režii Viktora Severina.
Následovalo asi 12 repríz v Plzni a 21. března 1931 se opereta hrála v Praze na Vinohradech.

9

MIKODA, B. Plzeňští skladatelé v soudobém vývoji hudební tvorby. Plzeň 1956, s. 45.
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Druhá opereta Ať žije prohibice, op. 91 je napsána taktéž na libreto J. Bernadského.
Třetí operetou je Žena diplomat, op. 93 zkomponovaná na libreto J. Halíka a J. Kabáta. Její
premiéra proběhla 16. ledna 1932 v Městském divadle v Plzni pod taktovkou dirigenta
Františka Ledviny v režii Viktora Severina. Ze dvou posledních operet jsou autorem
vytvořeny balety, které jsou určeny k samostatnému provedení pod názvem Moře a pevnina,
Tanec Tahiťanek a Hymnus o slunci. Hudbu k baletu Tanec Tahiťanek později skladatel
přepracoval a pod názvem Exotické scherzo bylo provedeno Plzeňskou filharmonií 28. února
1940 v Plzni.
Po výletu k operetě se navrátil ve svých kompozicích k lidovému tónu. Tato inspirace
lidovou hudbou se táhne celou jeho tvorbou jako červená nit. Je hodně zřetelná např. v
dětských sborech Kytička národních písní, op. 109 a op. 116 z let 1935 a 1936 (mimo to je
v těchto skladbách zajímavé a dobře promyšlené vedení dětského hlasu, které nepřekračuje
možnosti a hranice jeho rozsahu dětského hlasu). Věnuje se úpravám Jihoslovanských
národních písní pro sólový hlas a klavír, op. 121 (z roku 1938) a Plzeňských vánočních koled,
op. 128 pro sbor i sólový zpěv s doprovodem varhan.
Při sběru lidových písní měl možnost poznat jejich zákonitosti. Tyto zkušenosti využil
ve sbírce Plzeňské písničky, op. 130, kterou napsal v roce 1942. V případě Plzeňských
písniček šlo o jakousi ohlasovou tvorbu podle vzoru Čelakovského. V textech Václava Přibka
(vlastním jménem Antonín Barnet) se hovoří o radostech i strastech člověka, o jeho citech
zasazených do rámce okolní přírody. Literát se ve svých textech snaží dosáhnout lidovosti i
ve formě, proto používá asonance i volný verš. V textech se objevují motivy pracovní,
milostné nebo pijácké. Básník opěvuje sedlecký les, lochotínský park, plzeňskou věž,
plzeňské náměstí, křimický zámeček, štěnovickou horu, třemošenský hamr nebo žichlickou
hospodu. Mluví o doudlebských a račických panenkách, skvrňanských mládencích,
černických cihlářích a o havířích z Lín a Tlučné. Samozřejmě není v textech opomenuto ani
plzeňské pivo.
Písně jsou převážně v durovém tónorodu, v třídobém taktu a mají taneční charakter.
Jejich hlasový rozsah není velký. Ve sbírce se vyskytují písně se změnou taktu (č. 5, 45, 47,
50) a písně s dudáckou prodlevou (např. 10, 22) připomínající blízké Chodsko. Forma písní je
jedno- nebo dvoudílná, často se opakuje osmitaktové předvětí a závětí. Harmonie je střídmá,
skladatel využívá hlavně kvintakordů a jejich obratů, závěry jsou ve valné většině
autentické.10 Padesát písní vyšlo v roce 1942 a na titulní straně je zobrazena postava dudáka
10
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Kaňáka od známého plzeňského výtvarníka Augustina Němejce. Plzeňskou kritikou byly
Plzeňské písničky přijaty velice příznivě. Pochvalně o nich psaly snad všechny místní noviny.
Josef Martovský (hudební skladatel) píše : „(…) Cyklus obsahuje 50 písniček, prostých každé
vyumělkovanosti a tak půvabných a přístupných, že zasluhují největšího rozšíření hlavně mezi
mládeží (…).“11 Kritiky dokazují, že sbírka byla chápána jako přínos pro nejširší
hudbymilovnou veřejnost, a to jak po stránce pěvecké, tak z hlediska klavírního doprovodu.
Sbírka dosáhla brzy velké obliby, avšak dnes je, hlavně z hlediska textu značně zastaralá.
Na počátku vlastní tvorby se Blechův výraz vyznačoval hlavně po harmonické stránce
zvukovou komplikovaností a barvitostí, s častým využitím dominantního nonového akordu,12
disonantních průtahů a průchodných tónů. Postupem doby se Blechův styl zjednodušuje
po stránce melodické, rytmické i harmonické. To se projevuje hlavně v harmonizacích Zpěvů
z Plzeňska v úpravách pro jeden hlas s doprovodem klavíru a dále pak v socialistické
budovatelské a masové písni, ke které, přesně podle závěrů Syndikátu českých a slovenských
hudebních skladatelů z roku 1948, soustředil svou pozornost.
Pod vlivem euforie z osvobození a dalšího politického vývoje komponoval masové
budovatelské písně nebo kratší lidové kantáty, např. Náš cíl (pět budovatelských písní) nebo
Po boku lidu (tři mládežnické zpěvy). Únor 1948 se v jeho tvorbě odrazil v kantátě Město
svorně s venkovem na text Zbyňka Kovandy, která byla napsána pro slavnost konanou v září
1949 v Plzni. Jde o masovou píseň, do jejíž realizace je zapojeno i publikum, proto je
melodická linie velice jednoduchá.
V závěru svého života komponuje převážně optimistické, socialisticky ideové masové
písně a kantáty, v nichž často využívá úderný, pochodový rytmus, zpěvné melodické linie,
přirozeně znějící harmonie.13 Tím však působí jeho tvorba značně jednostranně, protože
rezignoval na rozmanitost forem. Mohlo to být způsobeno okolnostmi ve společnosti,
celkovou atmosférou, možnou servilností autora k novému režimu, ale dost možná i tělesným
oslabením a úbytkem psychických sil, které by již zřejmě nestačily na tvorbu z oblasti
velkých forem. Důvodem však mohl být i prostý nedostatek skladatelské invence.
O. Blecha složil kolem 150 skladeb, započítáváme-li i skladby ve skicách a ztracené z
Ruska. Jeho tvorba obsahuje všechny skladebné formy, ale nejpočetnější je dílo vokální a
klavírní. Pro vokální tvorbu často využíval básně A. Sovy. „(…)Básníkova lyrika skladatele
11

J. B. Lidové písně našeho kraje. Západočeské Večerní slovo, 11. 4. 1942.
Možná po vzoru svého učitele z pražské konzervatoře Karla Steckera, viz Nesem vám noviny z cyklu Koleda.
Dominantní nonový akord O. Blecha právem považoval za příznačný pro českou národní hudbu a také jej často
používal v harmonizacích lidových písní.
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silně inspirovala k soustředěnému a intenzivnímu výrazu. Škoda, že pouze v klavírní lince,
vokální linie není dosti rozvinuta. Navíc je ve zpěvním partu mnoho deklamačních chyb,
protože pobytem v Rusku Blecha ztratil cit pro český jazyk (...).“14
Některé skladby jsou natočeny na gramofonových deskách, např. Pochod plzeňské
posádky a Pohádkový fox (Ultraphon). Mnoho skladeb však existuje pouze v rukopisu, např.
Barevný motiv, op. 108 č. 1 (píseň s klavírem na slova J. Faita), Zrání, op. 107 (tři písně na
slova J. Rouse), aj.
Neustále se ve své tvorbě obracel k lidové hudbě, odkud čerpal, jako mnoho jiných
skladatelů, inspiraci. Sám se vydával za lidovou písní Plzeňska a mnoho ze sebraných
lidových písní upravil pro mužské, ženské, dětské či smíšené sbory.
Shrnutí
Jako regionální pracovník má Oldřich Blecha své důležité místo v kulturním, zejména
hudebním životě města Plzně. Byl to člověk velmi pracovitý a podnikavý a svými aktivitami
ovlivnil kulturní

a hudební dění v Plzni a okolí. Podle jeho přítele a spolupracovníka

Františka Xavera Buchy se dokonce diskutovalo o tom, že by mohl být postaven do čela nově
vzniklé konzervatoře v Plzni.15 Záslužná byla jeho práce organizační, spisovatelská a
hudebně-kritická.
V mládí byl považován za nadějného skladatele, skutečnost však byla poněkud jiná.
Pravděpodobně měl větší skladatelské ambice než talent, protože jeho skladby nebyly a
nejsou hudebníky vyhledávány. Určitý přínos však ve své době znamenala jeho tvorba pro
děti a mládež (ve své době vydávány u nakladatelství K. Barvitius v Praze).
Nemalý význam měl ve své době v oblasti pedagogické, a to ve výchově mládeže ve
vlastní hudební škole, ale i dospělých v Hudebním uměleckém klubu a za pomoci tematicky
jedinečného časopisu Za hudebním vzděláním.
Za nejzávažnější přínos pro regionální kulturu však pokládáme jeho soustavný sběr
lidových písní na Plzeňsku, který pravděpodobně proběhl v poslední chvíli a zachoval pro
budoucí generace část národního dědictví západních Čech.
Z dochovaných písemností vyplývá, že to byl člověk velmi systematický a možná až
puntičkářský. Byl velmi výkonný v organizační činnosti. Měl výborné nápady, jejichž
realizace mohla mít dalekosáhlé důsledky pro hudební život města. Leckdy však nápady
14
15
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nebyly domyšleny nebo jejich realizace selhala. Přesto však vykonal mnoho záslužné práce
pro obohacení kulturního života města Plzně. V nekrologu byla vyzdvižena jeho obětavost
v práci pro zlepšení společenského a kulturního života našeho kraje.16
Příspěvek si neklade za cíl hodnotit Blechův život a jeho postoje, životní běh je
zachycen spíše z důvodů dokreslujících obraz nejen o Blechovi samotném, ale i o politických
a kulturních poměrech doby, ve které žil. Osobnost O. Blechy převyšuje jiné osobnosti
v regionálním kontextu, ale přesto se nejedná se o tvůrce vyšší kategorie, která by snesla
srovnání s celorepublikově známými skladatelskými osobnostmi.

Kontaktní adresa autora:
feiferlo@khk.zcu.cz

16

Z nekrologu prosloveného v krematoriu Ladislavem Felcmanem, strojopis 20. 7. 1951, Blechova pozůstalost,
NMP 74524-74572.
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Ďalšie vzdelávanie učiteľov hudby v oblasti muzikoterapie
a etnopedagogiky1

Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.
katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave

RESUMÉ
Slovenské školstvo prechádza kurikulárnou transformáciou, ktorá zasiahla aj hudobnoedukačnú štruktúru. Cieľom príspevku je poukázať na obsahové a procesuálne zmeny
v kontexte psychologických fenoménov, ktoré sa dotýkajú oblasti hudobnej výchovy
a vzdelávania – a to v oblasti implementovania muzikoterapeutických a etnopedagogických
prvkov, s cieľom zachovať a podporiť kultúrnu i osobnú identitu. Príspevok analyzuje potrebu
ďalšieho vzdelávania učiteľov hudby v inovatívnych a tradičných technikách.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: kultúrna a hudobná gramotnosť, ďalšie vzdelávanie, kompetencie
v oblasti muzikoterapie a etnopedagogiky, kultúrna a osobná identita;
Európsky a národný kontext
Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa v oblasti edukácie presúva dôraz na rozvoj
personálnych zdrojov, a podobne ako v okolitých národoch, aj u nás je prístup k vedomostiam
a ku kultúre považovaný za významný faktor tvorivého progresu a súčasne je ukazovateľom
vzdelanostnej úrovne a duchovnej vyspelosti daného národa.
Vývoj školskej reformy a kurikulárnej transformácie na Slovensku so sebou prináša
dôležité zmeny pre existenciu hudobnej výchovy v základných školách a hudobného
vzdelávania v základných umeleckých školách. Problematika súčasnej hudobnej pedagogiky
sa nachádza v transformačnom procese. Požiadavky pripravovaných nových koncepcií
výchovy a vzdelávania2, Koncepcie základného umeleckého vzdelávania3 a Koncepcie

1

2

Štúdia je súčasťou riešenia výskumného problému Ministerstva školstva SR KEGA č. 3/5251/07 Inovatívne
hudobno-edukačné modely akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní
učiteľov hudby.
Návrh zákona o vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2006. [online]. [citované
2006-05-20]. Dostupné na: <http://www.konzervativizmus.sk/upload.pdf/Navrh_zakona.pdf>
Návrh legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 2007, [online], [citované 200711-05]. Dostupné na: <http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1281>
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profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme4 v Slovenskej republike, zosúladené
s globálnymi európskymi trendmi, nie sú ešte plne akceptované a realizované. V praxi sme
svedkami hluchého priestoru medzi nárokmi, kladenými na pedagógov hudby či hudobnej
výchovy, a ich napĺňaním. V Národnom programe výchovy a vzdelávania na najbližších 1520 rokov, prijatom vládou Slovenskej republiky v roku 2002, sa zdôrazňuje potreba vytvoriť
stratégiu profesionalizácie učiteľov pre efektívne riadenie edukačného procesu, týkajúcu sa
o. i. aj oblasti hudobnej výchovy a vzdelávania.
Doposiaľ prešlo vzdelávanie učiteľov hudby pre všeobecnovzdelávacie školy
mnohými organizačnými a obsahovými zmenami. Upravili sa nové kvalifikačné požiadavky
na odborno-pedagogickú spôsobilosť pedagogických zamestnancov a zabezpečilo sa ich
ďalšie celoživotné vzdelávanie v snahe dosiahnuť kompatibilitu s európskymi profesijnými
štandardmi. Aktuálne pripravovaná Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom
systéme by mala prebiehať v zariadeniach ďalšieho vzdelávania (doteraz plnili túto funkciu
najmä Metodicko-pedagogické centrá).
Napriek mnohým pozitívam a snahám zosúladiť slovenskú hudobno-edukačnú oblasť
s európskymi požiadavkami, vyvstávajú v nej otázky ďalšieho smerovania a rozvíjania
kultúrnej gramotnosti. Navzdory ekonomickým a sociálno-politickým problémom sa
postupne, aj keď pomaly, približujeme v systéme hudobného vzdelávania európskym
štandardom. Celkové obsahové a formálne zmeny v systéme hudobného vzdelávania sú
v pohybe a neustálej zmene. Terajšia výchovno-vzdelávacia sústava inštitucionálne pokrýva
hudobnú výchovu vo všeobecnovzdelávacích školách a hudobné špecializované vzdelávanie
realizujúce sa v základných umeleckých školách, konzervatóriách, stredných pedagogických
školách a vo vysokoškolských študijných programoch učiteľsko-umeleckých a umeleckých
smerov. Výchova k hudbe môže byť v súčasnosti rozvíjaná aj vo výchovno-vzdelávacích
zariadeniach – školské kluby detí, strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času,
a strediskách ďalšieho vzdelávania5, ktoré podporujú rozvoj mimovyučovacej a mimoškolskej
hudobnej výchovy.
3
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Návrh koncepcie základného umeleckého vzdelávania. 2007, [online], [citované 2007-11-05]. Dostupné na:
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Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme. 2006. [online]. [citované 2006-09-20].
Dostupné na: <http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/pr3-2006.pdf >
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Bližšie Schéma výchovno-vzdelávacieho systému v SR so zameraním na hudobnú výchovu a vzdelávanie,
v prílohe A.
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Kultúrna gramotnosť mladých generácií
Zmyslom základného vzdelávania je a musí zostať odovzdávanie historicky a kultúrne
overených hodnôt a pravidiel, i zabezpečenie kontinuity tradície, a to v komunikačnom
priestore viacerých etník a kultúr, kde sa môže formovať a rásť zrelý človek. Rozvíjanie
identity – osobnej, sociálnej, kultúrnej či národnej – pozostáva z rozvíjania vedomia
spoločného kultúrneho dedičstva a základných kultúrnych a sociálno-komunikačných
kompetencií. Hodnoty, ktoré sú súčasťou kultúrneho povedomia, integrujú totiž osobnosť
a prispievajú k zdravému vývinu mladých generácií.
K osvojeniu základov hudobno-kultúrnej gramotnosti dochádza práve v základnom
vzdelávaní, ktoré prenáša hodnoty z generácie na generáciu a podporuje (in)kulturačný
proces. Informovanie, realizácia a oživovanie slovenských koreňov, regionálnych
a folklórnych tradícií v kontexte hudobnej výchovy vo všeobecnovzdelávacích školách môže
tomuto procesu (in)kulturácie a objavovania kultúrnej identity napomôcť. (In)kulturácia,
sprostredkovávaná aj hudobno-výchovný procesom a tvorivými pedagógmi v ňom, prispieva
k rozvíjaniu hudobno-kultúrnej gramotnosti orientovanej na domáce zdroje.
Kultúrna gramotnosť v sebe zahŕňa tak gramotnosť v oblasti jazykovo-informačnej
(rodný jazyk, cudzie jazyky, IKT spôsobilosť), psycho-sociálnej (socializácia a individuácia,
efektívna komunikácia) i zdravotnej (výživa a zdravie, kultúra tela) a prírodovedno-technickej
(matematicko-fyzikálne a prírodovedné vzdelanie), ako i v oblasti umeleckej a historickej.
Z hľadiska štrukturovania obsahu základného vzdelávania tvorí koncept kultúrnej gramotnosti
stabilitu národnej kultúry. Práve táto konceptualizácia hodnôt v základnom vzdelávaní apeluje
na dostatočnú personálnu a profesionálnu vybavenosť učiteľa, aj učiteľa hudobnej výchovy,
ktorý má formovať hudobne- a esteticky gramotného mladého človeka.
Umelecká gramotnosť v sebe zachytáva schopnosť spočívajúcu v cieľavedomom
pretváraní esteticky neúčinného, či menej účinného na krásu v koncentrovanej podobe.
Rovnako ide aj o isté vedomosti ohľadom využívania istých duchovných kvalít a/alebo
manuálnej zručnosti pri realizácii určitého diela. Umelecká gramotnosť vychádza z vlastných
esteticko-historických tradícií na princípe »od blízkeho k vzdialenému, od vlastného k inému,
od identity k integrite«, a to na úrovni impresie, expresie i reflexie. Umelecky gramotný
človek je schopný realizovať základný – amatérsky stupeň umeleckého diela alebo výkonu
v oblasti literárnej, hudobnej, výtvarnej, tanečnej, dramatickej. Prínos umelecky gramotného
človeka slúži estetickým potrebám spoločnosti. Takýto človek je schopný zaoberať sa
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umením aktívne, zakusovať intenzívnu formu estetickej skúsenosti, prebiehajúcu pri tvorbe,
recepcii alebo interpretácii. Ide o jednu zo základných súčastí vzdelávania každého človeka,
nielen profesionála.
Estetická gramotnosť v sebe zahŕňa súbor vedomostí o možnostiach a limitoch
umenia, o všetkých druhoch estetických podôb, stavoch, vlastností a funkcií estetična. Ide
o súbor schopností adekvátne definovať kategórie krásna a ošklivosti so snahou reagovať na
bytie človeka pomocou umenia. Rovnako ide o súbor návykov nevyhnutných pre kultúrne
bytie a súbor istých postojov, hodnôt a očakávaní súvisiacich s estetičnom. Esteticky
gramotný človek dokáže interpretovať a osvojovať si bytie prostredníctvom kategórií krásna.
Hudobná gramotnosť v sebe integruje nielen schopnosť písať a čítať v hudobnej reči,
ale najmä aktívne počúvať a reflektovať dynamizmus hudobných diel, prípadne ho
interpretovať a aktívne spodobovať hudobno.
Kultúrne gramotný človek dokáže v prvotnej podobe pretvárať zlo na dobro, ošklivé
na krásne, a pritom prehlbovať seba v zmysle ontologickej vertikalizácie a psychologickej
integrácie.6
Nová stratégia (hudobnej) výchovy a vzdelávania
Napriek ekonomickým a sociálno-politickým problémom sa podarilo v transformácii
školstva a v rozvoji výchovno-vzdelávacej sústavy zabezpečiť modernejšie poňatie koncepcie
obsahu a organizácie práce. Demokratizácia a reštrukturalizácia celej výchovno-vzdelávacej
sústavy, systému jej riadenia, správy, financovania a realizácia nových zámerov školskej
politiky je načrtnutá v pripravovanom novom, tzv. školskom zákone7, ktorý po niekoľko
ročnom pripomienkovaní čaká na prijatie vládou Slovenskej republiky.
Nová stratégia vzdelávania v pripravovaných Rámcových vzdelávacích programoch
a školských vzdelávacích programoch by mala v budúcnosti na Slovensku poskytnúť ešte
väčšie kompetencie pedagogickým zamestnancom. Stáva sa pre nich výzvou intenzívnejšie
participovať na jednotlivých úrovniach rozhodovania o vzdelávacích štandardoch a obsahovej
štruktúre vzdelávania aj v priestore integratívnej pedagogiky.
Doterajšie základné pedagogické dokumenty hudobnej výchovy pre primárne a nižšie
sekundárne vzdelávanie ponúkajú učiteľovi priestor pre uplatnenie tvorivých prístupov

6

7

Bližšie PIAČEK, JOZEF – KRAVČÍK, MILOŠ: FILIT. Otvorená filozofická encyklopédia (heslá: kultúra,
gramotnosť, umenie). Verzia 3.0. 1999. [online]. [citované 2007-06-20]. Dostupné na:
<http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html>
Legislatívny zámer o výchove a vzdelávaní. 2007, [online], [citované 2007-11-05]. Dostupné na:
<http://www.minedu.sk/data/USERDATA/MsDoc/AktTemy/20070711_Leg_zamer_skolsky_zakon.pdf>
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v hudobnej výchove. Konkrétne, nové učebnice hudobnej výchovy pre základné školy sú
písané pre kvalifikovaného, tvorivého a iniciatívneho učiteľa, ktorý naznačené metodické
postupy, úlohy a hry chce nielen realizovať, ale ďalej rozvíjať8. Napriek tomu sa u učiteľov
hudobnej výchovy učebnice stretli popri pozitívnom hodnotení zatiaľ aj s kritickým
hodnotením. Podľa výsledkov prieskumu9 sa zistilo, že pre bežného učiteľa sú príliš náročné,
keďže ich materiál zväčša nedokáže tvorivo pojať a adaptovať do praxe, a pritom chápať
učebnú látku ako inšpiratívny zdroj k vlastnému tvorivému spracovaniu konkrétnej látky.
Práve participácia na školských vzdelávacích programoch sa stane pre pedagógov
hudby výzvou k ich osobnostnej i profesionálnej zrelosti, ktorú budú musieť tvorivo
uplatňovať v rôznych vzdelávacích moduloch.
Ďalšie vzdelávanie učiteľov hudby10
Štatisticky zistená skutočnosť, že v slovenských základných školách vyučuje 57,6%
nekvalifikovaných učiteľov hudobnej výchovy11, alarmuje. Jedným zo závažných dôvodov
absencie kompetentného a tvorivého prístupu učiteľov by mohol byť i nedostatočne flexibilný
a inšpiratívny prístup. Mnohí odborníci upozorňujú na tento závažný jav, ktorý podmieňuje
kvalitu výchovy k hudbe a hudbou. Isteže, príčin je viacero – sociologické, demografické,
psychologické, ekonomické, politické či iné. Kvalita hudobnej edukácie nastane, len ak
učitelia hudobnej výchovy budú reagovať na zmenu paradigmy vo vyučovaní. Nepochybne
nekvalifikovanosť hudobných pedagógov je jednou z príčin – ako vyplynulo z ďalšieho
výskumu zameranom na názory žiakov o hudobnej výchove –, prečo klesá i záujem žiakov
o predmet hudobnej výchovy12.
Na druhej strane, súčasný dynamický životný štýl, zasahujúci edukačné prostredie
a prinášajúci nové požiadavky na učiteľskú profesiu, podnecuje zvýšený záujem učiteľov
o rôzne formy ďalšieho vzdelávania. Výskum o názoroch a postojoch učiteľov hudobnej

8

Bližšie FELIX, B.: Hudobno-dramatické činnosti na 1. stupni základnej školy. Banská Bystrica : MPC, 2002.
Bližšie FRIDMAN, L.: Východiská a smerovanie ďalšieho vzdelávania učiteľov hudobnej výchovy. In: Ako ďalej
v hudobnej výchove? Zborník z medzinárodnej konferencie v Banskej Bystrici. [CD-ROM] . Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, 2006.
10
V nasledujúcej časti príspevok čerpá z textu KRUŠINSKÁ, M.–ZELEIOVÁ, J.: Potreba ďalšieho vzdelávania
učiteľov hudby. In ZIMNY, J. (ED.) WSPÓŁCZESNE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH. Ružomberok –
Sandomierz : KU – Institut Teologiszny im. Bł. Kadłubka, 2006, s. 171-179.
11
Štatistika o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosť vyučovania v regionálnom školstve in:
Ústavu informácií a prognóz školstva v Slovenskej republike. 2005. [online]. [citované 2006-07-10].
Dostupné na: <http://www.uips.sk/statis/index.html>
12
Bližšie LANGSTEINOVÁ, E.: Unde et quo vadis hudobná výchova? In: Ako ďalej v hudobnej výchove? Zborník
z medzinárodnej konferencie v Banskej Bystrici. [CD-ROM] . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela,
2006.
9
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výchovy k vybraným aspektom hudobnej edukácie a k ďalšiemu vzdelávaniu13 potvrdil
záujem učiteľov najmä o osvojenie nových tvorivých metód a didaktických hier pri práci
s existujúcimi učebnicami hudobnej výchovy. Vzhľadom k nadobúdaniu pedagogických
kompetencií výskum poukázal na dopyt učiteľov po rozvíjaní schopností špecifikovať
vzdelávacie ciele v hudobnej edukácii ako i samostatne tvoriť a projektovať tematické plány.
Z iného výskumu o inováciách hudobnej výchovy v základných školách na
Slovensku14 vyplynulo, že diverzifikácia a inovácia obsahu, foriem a metód vo vyučovaní
hudobnej výchovy sa začínajú rozvíjať v kontexte rôznych alternatívnych či inovatívnych
edukačných programov, ale aj mimo nich, a to v závislosti od osobnej iniciatívy a kreatívnosti
učiteľa ako jednotlivca.
Zo spomenutých výsledkov výskumov možno konštatovať, že potreba ďalšieho
kontinuitného vzdelávania v oblasti hudobnej edukácie a kultúry rastie, ale nie je dostatočne
saturovaná. Súčasne tvorivý potenciál učiteľov pri participácii na obsahovej štruktúre
hudobnej edukácie, resp. spôsoby využitia pedagogickej kapacity, nie sú efektívne
a kompetentne integrované do praxe.
Muzikoterapeutické a etnopedagogické inšpirácie
Pripravovaná realizácia profesionálneho rozvoja učiteľov v kariérnom systéme otvára
nastolenú problematiku a hľadá spôsoby konkretizácie ďalšieho vzdelávania učiteľov
hudby/hudobnej výchovy. Naliehavým sa zdá byť absentujúci priestor interdisciplinárneho
spojenia pedagogicky orientovanej muzikoterapie15 a etnopedagogiky16. Takéto spojenie na
Slovensku v oblasti hudobnej výchovy doposiaľ nebolo realizované.
Potreba ďalšieho vzdelávania učiteľov hudby v inovatívnych hudobno-edukačných
modeloch, ktoré akcentujú etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy, vyvstáva z vyššie
spomínaného stavu. Zároveň vychádza z predpokladu – a to je jej hlavným postulátom –, že
tradičné kultúrne dedičstvo sprostredkované výchovou a vzdelávaním podporuje tvorbu
identity a kultúrneho povedomia. Nový koncept kultúrnej gramotnosti dáva výzvy pre
formulovanie obsahov i formy vzdelávania, tak základného, ako i celoživotného.
13

Bližšie poznámka č. 9 a Prieskum postojov a názorov učiteľov ku Koncepcii profesijného rozvoja učiteľov
v kariérnom
systéme,
2006,
MŠ
SR.
[online].
[citované
2006-07-10].
Dostupné
na:
<http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/newpr.pdf>
14
Bližšie KRUŠINSKÁ, M.: Inovácia hudobnej výchovy v alternatívnych edukačných programoch na Slovensku.
In Ako ďalej v hudobnej výchove : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici [CDROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006.
15
Bližšie ZELEIOVÁ, J.: Muzikoterapia – dialóg s chvením. Východiská, koncepty, princípy a praktická aplikácia.
Bratislava: ÚHV SAV, 2002, 310 s.
16
KRUŠINSKÁ, M.: Etnopedagogické inšpirácie pre hudobnú výchovu a vzdelávanie. 2007. [online]. [citované
2007-12-31]. Dostupné na: <http://www.osu.cz/konference/khv/file.php?fid=24>
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Podobne zamerané projekty, ktoré prepájajú kultúrne hodnoty určitého národa
a terapeutické účinky hudby, v euro-americkom priestore už niekoľko rokov prebiehajú pod
garanciou organizácií ako napr.: Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu (EAS),
American Music Therapy Association (AMTA), Medzinárodná spoločnosť pre polyestetickú
výchovu (IGPE), Orff-Schulwerk Forum, Centre for Educational Research and Inovation a i.
Integračné zmeny po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie poznamenávajú
nielen informačno-mediálne a (hudobno)kultúrne formovanie Slovenska, ale aj celý systém
a koncept výchovy a vzdelávania. Bez zachovania, podpory a rozvíjania jedinečnosti
národných kultúr, ktorú implicitne zachytávajú Lisabonská stratégia, Kodanská deklarácia,
Maastrichtská zmluva, nie je možné vytvoriť plnohodnotnú pluralitnú európsku kultúru17. Je
nevyhnutné, aby kultúrna identita – formovaná aj hudobno-umeleckým školstvom –
nezostávala v trendoch globalizácie na pokraji politického záujmu. Oneskorenie školskej
a kultúrnej reformy v rámci dlhodobo prebiehajúcich iných sociálnych reforiem by na
Slovensku nemalo znamenať zaostávanie kultúrnej formácie.
Terapeutický účinok archetypálnej ľudovej kultúry je zrejmý, nakoľko prijatie vlastnej
kultúry a návrat ku koreňom znamená v neskoršom psychickom vývine dieťaťa prijatie seba
samého, svojho pôvodu a hodnoty vlastnej kultúry.
Archetypálna ľudová kultúra – nesená a rozvíjaná okrem iného aj slovenskou ľudovou
či národnou hudbou – môže byť tvorivým zdrojom pre každého jedinca, etnoidentifikačným
faktorom, rezervoárom historicky overených estetických a etických hodnôt a prostriedkom
rozvíjania prirodzenej tvorivosti.18
Z podnetov
a v slovenskom

programu
prostredí

Rozšírenej

nových

regionálnej

špecializovaných

výchovy

a ľudovej

subdisciplín

kultúry19

etnopedagogiky

a pedagogicky orientovanej muzikoterapie, by alternatívne a inovatívne hudobno-edukačné
modely mohli v kontexte novopripravovanej Koncepcie profesijného rozvoja učiteľov
v kariérnom systéme čerpať.

17

Bližšie MEDŇANSKÁ, I.: Existuje európska hudobná pedagogika? Kultúrna politika EÚ – zakotveni
v Maastrichtskej zmluve. [online]. [citované 2006-07-10]. Dostupné na:
<http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/mimo/clanek05.htm>
18
Bližšie LEŠČÁK, M.: Folklór vo výchovno-vzdelávacom procese na základných a stredných školách. In
POSTAVENIE ĽUDOVEJ KULTÚRY VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE. Nitra : zborník. 1988, s. 224.
19
Na Slovensku sa od roku 1993 cielene a systematicky realizuje program Rozšírenej regionálnej výchovy
a ľudovej kultúry, akcentujúci regionálne a folklórne tradície vo všeobecnovzdelávacích školách. Bližšie
CABANOVÁ, V.: Tvorba obsahu vzdelania v regionalisticky orientovaných školách. Praha : Epocha, 2005, 165
s.
Tento akcent sa začína aj na Slovensku rozvíjať v rámci teórie etnopedagogiky, ktorý obsahuje nastolenú tému
o slovenskej hudobnej kultúre.
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Projekt inovatívnych hudobno-edukačných modelov čerpajúcich z tradície
S finančnou podporou MŠ SR sa podarilo hudobným pedagógom zo štyroch
slovenských univerzít (Trnavská univerzita v Trnave, Katolícka univerzita v Ružomberku,
Prešovská univerzita v Prešove, Žilinská univerzita v Žiline) v spolupráci s Metodickopedagogickým centrom v Prešove pripraviť projekt, ktorý má podporovať ďalšie vzdelávanie
učiteľov hudby, a to so zameraním na pedagogický koncept muzikoterapie a hudobnú
etnopedagogiku.

Téma

projektu

Inovatívne

hudobno-edukačné

modely

akcentujúce

etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov hudby20
opiera

o hodnotu

tradičného

kultúrneho

dedičstva

a možnosti

jeho

sa

inkulturácie

a zvnútornenia. Tradíciou overené hodnoty tvoria základ identity. Táto sa formuje
odovzdávaním tradičných kultúrnych hodnôt z generácií na generácie aj prostredníctvom
edukácie.
V rámci projektu sú pripravované kurzy a priebežné vzdelávanie21 pre učiteľov
hudby/hudobnej výchovy v materských, základných a základných umeleckých školách, ako aj
študentov učiteľských študijných programov s hudobnou výchovou. V ponuke sú ucelené
hudobno-edukačné cykly, pozostávajúce z jednotlivých modelových jednotiek, ktorých rozsah
je alternatívne určený počtom zážitkových a teoretických hodín:
rôzne modely improvizácie so zameraním na ľudovú kultúru, fázovošpecifické hry, elementárna kompozícia, práca s biorytmami a hudobno-slovnými
rytmami, cyklicita v hudbe,
analogické procesy hudobného a psychického diania, projekcia a asociácie
v muzikoterapii, práca s časom a priestorom v hudobnom a psychickom dianí,
symbolizácia v edukácii,
tvorba
poznámkami

a

realizácia

pre

hudobnú

hudobno-edukačných
prax

predprimárneho

modelov

s metodickými

a primárneho

vzdelávania

v základných školách a školských zariadeniach, diferencovaná príprava samostatnej

20

Bližšie fotodokumentácia z muzikoterapeuticky a etnopedagogicky orientovaných kurzov pre učiteľov
hudby, prebiehajúcich v rámci riešenia grantovej úlohy Inovatívne hudobno-edukačné modely akcentujúce
etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov hudby, v prílohe B.
21
Metodička pre hudobnú výchovu v Metodicko-pedagogickom centre Prešov plánuje v školskom roku
2008/2009 otvoriť formu priebežného vzdelávania, ktorého obsahom bude hudobná terapia v školskej
a mimoškolskej praxi. Priebežné vzdelávanie sa uskutoční v piatich moduloch v celkovom počte 60 hodín.
Lektorkami budú Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. a PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
Záujemci sa môžu prihlásiť prostredníctvom »prihlášky na priebežné vzdelávanie«, ktorú si môžu stiahnuť
z webovej stránky www.mcpo.sk (vľavo v Hlavnom menu link Katalóg, sekcia Tlačivá). Priebežné
vzdelávanie sa otvorí pri počte najmenej 20 záujemcov. Prihlášky je nutné zaslať do konca marca 2007 na
adresu Metodicko-pedagogické centrum Prešov, Ul. T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov.
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tvorby modelových situácií, rituálov a zvládnutie projektového vyučovania, a to
vzhľadom na nové výzvy školských vzdelávacích programov.
Prostredníctvom

vzdelávacích

seminárov22,

tvorivých

dielní,

prednášok

a supervíznych stretnutí – v ucelenom hudobno-edukačnom cykle, pozostávajúceho
z jednotlivých modelov akcentujúcich etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy – by
mali pedagogickí zamestnanci zvyšovať svoju spôsobilosť a špecializovať sa v oblasti
riadenia hudobno-edukačného procesu v kompetenciách, ktoré im umožnia lepšie rozpoznať,
rozvíjať a aplikovať kultúrne špecifiká daného regiónu, zohľadňovať lokálne potreby
školského a regionálneho priestoru, aplikovať muzikoterapeutické prvky do hudobnoedukačného procesu, pozitívne procesovať skupinovú a individuálnu dynamiku triedy
a žiakov prostredníctvom hudobných aktivít, reflektovať a kriticky evalvovať hudobný
a skupinový proces počas tvorby, realizácie a vyhodnocovania hudobno-pohybových,
hudobno-dramatických, hudobno-percepčných či vokálnych hier, a tak byť schopnými
podieľať sa na tvorbe školských vzdelávacích programoch, integrovať diskurzívne obsahy
iných predmetov do hudobnej výchovy a modelovať obsahovú integráciu hudobnej výchovy.
Prakticky
poznámkami
v základných

pre

to

znamená

hudobnú

a základných

vytvárať

prax

hudobno-edukačné

primárneho

umeleckých

a nižšieho

školách,

modely

s metodickými

sekundárneho

a v týchto

vzdelávania

vzdelávať

učiteľov

hudby/hudobnej výchovy.
Súčasne by bolo žiaduce, hudobno-edukačné modely v praxi základných škôl
a základných umeleckých škôl priebežne overovať, a to aj v rámci seminárov, cvičení a praxe
študentov novoakreditovaných učiteľsky orientovaných študijných programov. Nepochybne
rozhodujúci je samotný transfer obsahu inovatívnych hudobno-edukačných modelov
zdôrazňujúcich etnopedagogické a muzikoterapeutické hľadisko do praxe základných škôl
a základných umeleckých škôl. Na základe experimentálneho overovania v školách je dôležité
navrhnuté hudobno-edukačné modely fixovať a vypublikovať ich v printovej a/alebo
elektronickej podobe pre potreby ďalšieho vzdelávania učiteľov hudby/hudobnej výchovy.
Hudobno-edukačné modely sa musia obsahovo tematizovať a štrukturovať podľa
rôznych foriem kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Na konci každého vzdelávacieho cyklu
je nevyhnutné proces evalvovať v rámci supervíznych seminárov. Na ňom by pedagogickí

22

Pre záujemcov kurzov ponúkame možnosti víkendových stretnutí alebo formu priebežného vzdelávania.
Termíny, bližšie informácie a prihlášky sú na stránkach http://muzikoterapia.szm.sk, pre osobný kontakt je
potrebné využívať e-mail muzikoterapia@centrum.sk.. Záujemcom je hradený nocľah a kurzovné.
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zamestnanci, vychádzajúci z vlastných skúseností s aplikáciami modelov v praxi, reflektovali
možnosti, riziká a výzvy hudobno-edukačného procesu.
Realizácia

a obsahové

napĺňanie

ďalšieho

vzdelávania

zostáva

provokáciou

a otvorenou možnosťou, v rámci ktorej by učitelia hudby/hudobnej výchovy mohli byť
diferencovane pripravovaní pre samostatnú tvorbu modelových situácií akcentujúcich kultúru
regiónu a zvládnutie projektového vyučovania v kontexte výziev školských vzdelávacích
programov.
Účelom je podnietiť a vyzvať odborné kruhy do diskusie a reagovať na potrebu
ďalšieho vzdelávania v hudobno-edukačnej oblasti v tendenciách reformy a psychologických
zmien pri vývine a formovaní identity. Existuje evidentná naliehavosť, aby sa vypracovali
konkrétne programy a projekty hudobno-edukačných modelov, ktoré by pomohli v procese
hudobnej profesionalizácie učiteľov základných škôl, aby dokázali plnohodnotne odovzdávať
kultúrne dedičstvo daného regiónu či národa a sprostredkovávali bohatstvo koreňov.
Z hľadiska podpory kompetentného prístupu pedagógov k tvorbe školského kurikula
je dôležité ponúknuť učiteľom hudby/hudobnej výchovy špecializovaný vzdelávací program
založený na integrovaní etnopedagogických a muzikoterapeutických prístupov do hudobnoedukačnej teórie a praxe.
Záver
Absentovaním hudobnej skúsenosti nie je možné vybudovať kultúrne gramotného
človeka v celej jeho komplexnosti. Naučiť sa učiť a učiť sa pre život sa stalo dôležitejšie ako
odovzdávanie holých poznatkov, ktoré rýchlo zastarávajú. Kladenie dôrazu na osvojovanie
faktografických poznatkov sa stalo pomerne zbytočné aj preto, že rozvoj informačnokomunikačných technológií urýchlil komunikáciu a informácie sa stali ľahko dostupnými.
Dôraz je potrebné presunúť na osobné možnosti žiakov, ich prístup a celkovú »vybavenosť«
na poznávanie, o ich osobné a sociálne kompetencie, schopnosť kombinovať poznatky
a zručnosti pri riešení konkrétnych hudobných a analogicky i sociálnych problémov.
Hudobná pedagogika sa nemôže ďalej rozvíjať bez svojej vnútornej diferenciácie
a interdisciplinárnych vzťahov. Zmyslom medzipredmetových a umelecko-výchovných
vzťahov je dosiahnuť, aby sa vedomosti žiakov spájali do uceleného obrazu reality.
Dôležitým faktorom je tu koordinácia výučby, kde dôraz nie je len na výkone, ale na procese,
časovom slede jednotlivých hudobných úkonov. Poznanie musí byť chápané komplexne, ako
skĺbenie emocionálnej, kognitívnej i konatívnej informácie v procese rastu.
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Kurikulárna transformácia vzdelávania je závislá (aj) od personálnych zdrojov, teda od
prípravy, počtu a kvality učiteľov, od ich motivácie prijímať nové vedomosti, metódy a obsah
vzdelávania, od pedagogickej výkonnosti, či zmeny učiteľského zamestnania na povolanie.
Ak sa tvorba školských vzdelávacích modulov stane v rukách pedagógov efektívnym
nástrojom k rozvíjaniu kultúrnej a špecificky umeleckej gramotnosti, obsahová a formálna
kvalita programov napr. i muzikoterapeuticky aetnopedagogicky orientovaných sa časom
nevytratí.
Zámerom tohto príspevku je prinášať do diskusie otázky, týkajúce sa toho, čo si
chceme v tomto transformačnom procese obhájiť a zachovať, a nakoľko chceme podporiť
formovanie kultúrnej inteligencie a identity, napr. aj vnášaním etnopedagogických
a muzikoterapeutických prvkov do výchovy. Ide o inšpiráciu pre pedagógov, kompetentne sa
podieľať na tvorbe pripravovaných školských vzdelávacích programov – samostatne tvoriť
hudobné cvičenia, a v situácii stúpajúcej agresivity integrovať do procesu aj malé terapeutické
prvky, a to od útleho veku detí. Je však nevyhnutné, aby pedagógovia reflektovali možnosti,
riziká a výzvy terapeuticko-edukačného procesu a priebežne evalvovali účinnosť ponúkaných
aktivít. Rovnako návrat k regionálnej výchove a tradíciám, sociálnym archetypom či rituálom
v hudobnej edukácii môže podporovať komunitný život žiakov a napomáhať prirodzeným
spôsobom ukotvovať ich identitu – tak osobnú, ako i sociálnu, národnú či kultúrnu.
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Príloha A
Schéma výchovno-vzdelávacieho systému v SR so zameraním na hudobnú výchovu
a vzdelávanie (Zeleiová, J: 2006)
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Príloha B
Fotodokumentácia z muzikoterapeuticky a etnopedagogicky orientovaných kurzov
pre učiteľov hudby, prebiehajúcich v rámci riešenia grantovej úlohy Inovatívne hudobnoedukačné modely akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom
vzdelávaní učiteľov hudby.

foto © Jaroslava Zeleiová, 2006 Ivanka pri Dunaji – Muzikoterapeutické kurzy

foto © Martina Krušinská, 2007 Žilina – Muzikoterapeutické a etnopedagogické moduly pre pedagógov
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Hlas jako nástroj práce učitele

PhD. Mirosław Kisiel
Pedagogická a psychologická fakulta Slezské univerzity v Katowicích
RESUMÉ
Hlas je základním nástrojem práce každého učitele. Právĕ v této zvláštní odborné
skupinĕ problémy týkající se fonace vystupují velmi často a stávají se příčinou problémů
a občas také nutnosti časové nebo stálé rezignace z práce v oboru. Bĕhem diagnosticko–
verifikačního pátrání snažili jsme se dozvĕdĕt, jaký je hlasový stav učitelů, jakým způsobem
pedagogové zvládnou hlasové problémy a kolik z nich prožívá svá „malá dramata” vzniklá
z příčiny poruchy hlasu. Důležitým úkolem bylo získání informací týkajících se realizování
profilakticko–terapeutických cvičení z oblasti emise hlasu a také poznamenaní konkrétních
výsledků v práci na udržení orgánu tvořícího hlas v dobré kondici nebo bĕhem jeho
rehabilitace.
KLÍČOVÁ SLOVA: hlas, nástroj práce, učitel
Głos jako cecha osobnicza zależy od szeregu właściwości indywidualnych min.:
osobowości i stanu emocjonalnego jednostki, aktualnej temperatury ciała, stopnia
wypoczynku i nawodnienia ustroju, a nawet czasu, jaki upłynął od ostatniego posiłku23. Głos
to narzędzie, za pomocą którego człowiek komunikuje się przez całe życie, które ze względu
na wybrany zawód będzie w wielu przypadkach zarabiało na jego utrzymanie, które niestety
w niektórych sytuacjach odmawia posłuszeństwa. Głos jest instrumentem niedocenianym,
który zawsze po prostu był i niekiedy zdaje się, że zawsze będzie taki sam. Złudne jest, że ani
czas ani styl życia, jaki będzie prowadził jego posiadacz nie zmieni go, a co dopiero sprawi,
że nie będzie mógł on mówić swobodnie24. Głos jest podstawowym narzędziem pracy
każdego nauczyciela. Właśnie w tej szczególnej grupie zawodowej, jaką stanowią
nauczyciele, problemy dotyczące fonacji występują bardzo często, stając się nierzadko

23

OBRĘBOWSKI, A. – TARNOWSKI, A. (red.) Zaburzenia procesu komunikacyjnego. Lublin : Fundacji
„Orator”, 2003, s. 121-122.
24
ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA, M. (red.) Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Łódź : IMP, 1999.
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przyczyną indywidualnych niedogodności i kłopotów, a niekiedy nawet koniecznością
czasowej lub stałej rezygnacji z pracy w zawodzie25.
Prowadząc badania diagnostyczne starano dowiedzieć się, jaka jest kondycja głosowa
nauczycieli, w jaki sposób radzą sobie oni z problemami głosowymi oraz jak wielu z nich
odczuwa dyskomfort powstały z przyczyn zaburzeń głosu26. Istotnym zadaniem było
uzyskanie informacji dotyczących realizowania ćwiczeń profilaktyczno-terapeutycznych
z zakresu emisji głosu oraz rezultatów pracy podejmowanej w utrzymaniu organu
głosotwórczego w dobrej kondycji lub podczas rehabilitacji.
Czynniki determinujące prawidłowe funkcjonowanie narządu głosotwórczego
Nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jest wiele czynników, które
wpływają na jakość pracy aparatu głosotwórczego. Wielu sytuacji musi unikać, z wieloma
musi się zmagać, do niektórych powinien się przyzwyczaić, aby jego głos był w dobrej
kondycji. Przyjrzyjmy się, jakie czynniki zdaniem respondentów, wpływają na jakość głosu.
Świadomość nauczycieli czynników warunkujących prawidłowe posługiwanie się
głosem jest bardzo zróżnicowana. A przecież widomo, że osoba świadoma to człowiek
„zdający sobie dokładnie, z czegoś sprawę, uświadamiający sobie coś, wiedzący o czymś”27.
Osoba, która nie zna chociażby podstawowych zasad higieny narządu głosu długo pięknym,
zdrowym głosem cieszyć się nie będzie. Dlatego w pracy tej starano się uzyskać odpowiedź
na pytanie: Jaka jest świadomość nauczycieli czynników warunkujących prawidłowe
posługiwanie się głosem? W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród nauczycieli
szkół podstawowych i przedszkoli. Skorzystano również z arkusza samooceny „Poobserwuj
swój głos” oraz przeprowadzono wywiad z lekarzem foniatrą i terapeutą głosowym28.
Wśród wielu czynników warunkujących prawidłowe funkcjonowanie głosu nauczyciela
na pierwszy plan wysuwa się stan zdrowia. Każdy człowiek dba o swój stan zdrowia, więc nie
można powiedzieć, że nauczyciele stanowią w tym względzie wyjątek. Należy natomiast
podkreślić, że osoby wykonujące ten zawód szczególnie powinny zatroszczyć się o swój głos
i nade wszystko unikać mówienia w stanach chorobowych. Nadwyrężanie głosu w tym
momencie może doprowadzić do powstania chorób zawodowych narządów głosu. Innymi

25

WOJTYŃSKI, C. Emisja głosu. Warszawa : PZWS, 1970.
Badania diagnostyczne prowadzone w roku szkolnym 2005/2006 wśród reprezentatywnej grupy czynnych
zawodowo nauczycieli województwa śląskiego.
27
SOBOL, E. (red.) Mały słownik języka polskiego. Warszawa : PWN, 1994, s. 925.
28
Narzędzia badawcze wykorzystane w czasie gromadzenia materiału empirycznego to: kwestionariusz ankiety
dla nauczycieli, arkusz samooceny „Poobserwuj swój głos” oraz kwestionariusz wywiadu z lekarzem foniatrą
i terapeutą głosowym.
26
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determinantami są używki (papierosy, kawa, alkohol) mające nie tylko negatywny wpływ na
stan zdrowia, ale szczególnie na stan aparatu głosotwórczego. Bardzo negatywny wpływ na
głos mają lekarstwa, i tak na przykład, kobiety zawodowo posługujące się głosem powinny
uważać na leki antykoncepcyjne oraz preparaty androgenne, progestagenowe i anaboliki.
Czas wolny całkowicie zależny jest od każdego z nas, powinien on obfitować w ciszę
i spokój, kontrolowany wysiłek, a także w potrzebny narządowi mowy odpoczynek29.
Największe prawdopodobieństwo wystąpienia chorób głosowych jest u osób, które
w niewłaściwy sposób operują swoim głosem. Prawidłowe posługiwanie się głosem zależy
również od tego czy sposób oddychania jest optymalny lub jaka została przyjęta postawa
podczas mówienia.
Śląsk jest bardzo bogatym środowiskiem oświatowym z dużą liczbą szkół i nauczycieli.
Ważnym dla zdrowia każdego człowieka a zależnym od polityki miasta jest poziom
zanieczyszczenia powietrza. W ostatnich latach w poszczególnych miastach aglomeracji
wzrosły nakłady finansowe na ochronę środowiska, zaostrzeniu uległy również przepisy
regulujące korzystanie ze środowiska, co niewątpliwie wpłynęło na podniesienie świadomości
ekologicznej społeczeństwa. Od 1994 roku zauważalne jest stopniowe obniżanie się poziomu
zanieczyszczeń powietrza z takich składników jak: dwutlenek siarki, pył zawieszony,
dwutlenek azotu czy tlenek węgla. Zmniejszeniu ulega również poziom hałasu w mieście.
Dzieje się to przez fakt zamykania wielkich przedsiębiorstw tj. huty i kopalnie, ale wciąż
powiększa się ilość samochodów sprawiając, że miasto nadal jest głośne. Temu zjawisku
zapobiec mają działania doraźne, zmierzające do zmniejszania hałasu w pobliżu tras
komunikacyjnych. Poprawa stanu środowiska wynika również z faktu, że miasta w ostatnich
latach musiały przeobrazić się z ośrodków przemysłowych w handlowo-usługowoprzetwórcze. Dzięki rozwojowi strefy ekonomicznej obserwowane jest zjawisko wzbogacenia
się części społeczeństwa. Niestety, jeszcze zbyt duża liczba ludzie żyje na granicy ubóstwa30.
Ludziom tym w poszukiwaniu pracy nie starcza czasu na odpoczynek lub dalszą edukację,
często zniechęceni brakiem rezultatów, poddają się nałogom, co stwarza niesprzyjające
warunki dla rozwoju ich własnej rodziny oraz wychowania dzieci.
Przechodząc do interpretacji uzyskanych rezultatów należy przypomnieć, że
badaniami objętych zostało ok. 172 nauczycieli w tym 84% kobiet i 16% mężczyzn Ten
uwidoczniony stosunek oddaje relacje, iż nauczycielami wciąż częściej zostają kobiety niż
29

PAWŁOWKSI, Z. Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego. Kraków :
Impuls, 2005.
30
Internet, http://www.katowice.pios.gov.pl/raporty/Powietrze/tendencja.htm
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mężczyźni. Średnia stażu pracy badanych wynosiła 14 lat i 8 miesięcy, natomiast średnia
liczba realizowanych przez nich godzin dydaktycznych - 27,8.
Analizując uzyskane wyniki należy zwrócić uwagę, że picie alkoholu, wśród badanych,
ma miejsce tylko przy okazji. Natomiast ponad 80% badanych codziennie pije kawę
(widocznie nie bez powodu jest ona nazywana „życiodajnym napojem”) i aż połowa pali
papierosy. I nie są to małe ilości. Wśród badanych dzienna ilość wypalanych papierosów nie
przekracza 15 a nawet 20 sztuk. Z odpowiedzi na pytanie zawarte w kwestionariuszu ankiety
dla nauczycieli wynika, że u połowy badanych również pora dnia ma wpływ na jakość głosu.
51,6% dostrzega różnice w swoim głosie, w zależności od pory dnia, aczkolwiek prawie tyle
samo (48,4%) nie dostrzega żadnej różnicy. Zdaniem badanych (według rankingu) rano ich
głos jest: spokojny, nosowy, niski, płytki, trochę zachrypnięty, słaby, przytłumiony (64,05%).
Część respondentów twierdzi, że ich głos najlepiej brzmi w godzinach popołudniowych
(23,25%). Wieczorem natomiast jest: zmęczony, chrapliwy, zduszony, niższy, głębszy.
U 12,7% badanych po całym dniu pracy, głos najczęściej jest przemęczony. Świadczy to
o tym, że przez cały dzień był on bardzo eksploatowany a jego wytrzymałość drastycznie się
zmniejszyła.
Zdaniem badanych do czynników warunkujących poprawny rozwój mowy można
zaliczyć: bezpośredni przykład rodziców i rodzeństwa, uczęszczanie na kółka artystyczne
(teatralne, chóry, zespoły wokalno-instrumentalne, taneczne i in.), czynniki środowiskowe,
chodzenie na lekcje prawidłowego mówienia, wzór w osobie nauczyciela, prawidłowy oddech
podczas mówienia a także odpowiednio wykształcony zmysł słuchu.
Prawie połowa przebadanych nauczycieli (45,6%) ma tendencje do mówienia
szybkiego, 29,2% mówi wolno a prawie 25,2% - różnie (szybko i wolno). Według badanych
na szybkie mówienie mają wpływ następujące sytuacje: rozmowa przez telefon komórkowy,
chęć przekazania dużej porcji informacji, oficjalne wystąpienia. Respondenci mówią wolno,
gdy są opanowani lub kiedy zastanawiają się nad sensem wypowiadanego zdania. Natomiast
mówią zmiennym tempem, czyli raz szybko raz wolno w zacytowanych przypadkach: wolno
mówię w normalnych sytuacjach a szybko, kiedy się denerwuję, zazwyczaj mówię wolno,
a gdy jestem czegoś pewien i chcę się tym podzielić z innymi mówię szybko, szybciej, gdy
jestem zdenerwowana, wolniej, gdy chcę, żeby dziecko dobrze mnie zrozumiało, szybciej
w sytuacjach zabawnych, wolniej, gdy jestem zakłopotana. Z wyżej wymienionych
wypowiedzi wynika, że nauczyciel, jeżeli jest opanowany, myśli o tym, co ma powiedzieć
mówi wolno. Natomiast, jeżeli jest zdenerwowany lub zniechęcony bądź podekscytowany to
mówi szybko i nerwowo.
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Podczas ankietowania zadano badanym pytanie dotyczące sposobu mówienia (głośno,
ostro, spokojnie, łagodnie). Na podstawie analizy uzyskanych wyników, można wnioskować,
że większość nauczycieli, bo aż 51,59 % mówi spokojnie i łagodnie. 27,14 % mówi głośno
i ostro a 21,27 % raz mówi spokojnie i łagodnie a innym razem głośno i ostro. Ponad połowa
nauczycieli wykazuje tendencje do mówienia cicho i spokojnie, tylko 27,65% mówi głośno
i ostro, natomiast niewielka ilość badanych – 21,27% zmienia dynamikę mówienia
w zależności od sytuacji. Wśród przyczyn wpływających na to, że nauczyciele mówią głośno
i ostro możemy zaliczyć: irytację, podenerwowanie, cechy charakteru, przykład wyniesiony
z domu, własny sposób na życie (bo tak lubię). Spokojne i ciche mówienie wynika
z charakteru człowieka oraz z chęci nie robienia nikomu przykrości. Natomiast w zależności
od sytuacji respondenci raz mówią głośno a raz cicho. Z badań wynika, że częściej
nauczyciele mówią spokojnie i cicho. Uważam, że to bardzo dobrze, bo widać, że starają się
oni być opanowani i spokojni. W ten sposób łatwiej i przyjemniej przekażą wiedzę swoim
podopiecznym a przede wszystkim nie będą nadwerężać swojego głosu.
Tabela 1
Sytuacje, w których nauczyciele najczęściej przesilają swój głos
Czynniki ryzyka

Częstotliwość występowania
czynnika
Dziennie

Sposób zmniejszania
szkodliwości czynnika
ryzyka

Tygodniowo Miesięcznie

mówienie przy zmęczonym głosie

8

21

6

unikanie takiej sytuacji

powracający kaszel

5

25

15

środki przeciw kaszlu

nawykowe odchrząkanie

9

3

4

kontrolowanie siebie

mówienie podczas infekcji gardła

2

2

3

picie herbaty z cytryną

zachwiana równowaga hormonalna

-

-

-

alergia, zapalenie zatok

5

10

8

leki odczulające

częste przeziębienia, grypy

8

26

7

kontrola lekarska

refluks żołądka

-

1

3

środki neutralizujące

niektóre leki hormonalne, sterydy

2

2

1

kontrola głosu

Alkohol, papierosy, narkotyki

6

4

6

rzucenie nałogu

mówienie w hałasie

5

3

1

nawykowe głośne mówienie

9

21

21

uspokojenie klasy, gwizdek,
zmiana formy zajęć
samokontrola

krzyczenie, nawoływanie

8

6

2

bezpieczne użycie głosu

śpiewanie z użyciem złej techniki

2

1

4

posługiwanie się
materiałem fonicznym
nagranym na płycie CD lub
kasecie magnetofonowej

-
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używanie nienaturalnej wysokości głosu

2

1

3

stres, podekscytowanie

5

2

2

opanowanie oddechu,
kontrola pracy rezonatorów
głębszy wdech przy
mówieniu, użycie jednej
z technik relaksacyjnych

Źródło: Badania własne, arkusz samooceny „Poobserwuj swój głos”.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli nr 1, czynnikami najczęściej
pojawiającym się codziennie w opinii badanych są: nawykowe głośne mówienie,
odchrząkiwanie, krzyczenie, mówienie przy zmęczonym głosie oraz częste przeziębienia.
Trochę rzadziej pojawiają się: powracający kaszel, alergie, zapalenie zatok, mówienie
w hałasie czy stres. Najrzadziej, spośród czynników występujących codziennie pojawiają się:
używanie nienaturalnej wysokości głosu, śpiewanie z użyciem złej techniki, stosowanie
niektórych leków hormonalnych czy mówienie podczas infekcji gardła. Natomiast wśród
czynników występujących codziennie w tej grupie nie znalazły się: refluks żołądka
i zachwiana równowaga hormonalna.
Zdaniem lekarza laryngologa, do najczęstszych czynników, wpływających na jakość
głosu, wśród nauczycieli, należą nadmierne obciążanie głosu, czyli przekrzykiwanie
wychowanków, a także poziom zapylenia, jaki występuje w klasach czy salach wykładowych
– kurz, pyłki z kredy, zanieczyszczenia przedostające się drogą wadliwej wentylacji lub
nieszczelnych okien. Warto w tym miejscu skupić uwagę na sytuacjach, w których
nieświadomie przesilamy swój głos, w tym celu można prześledzić z uwagą czynniki
przyczyniające się do pojawienia się problemów głosowych. W oparciu o wywiad z terapeutą
głosowym należy stwierdzić, że ważne w prawidłowym funkcjonowaniu głosu jest
systematyczne nawilżanie gardła oraz uzupełnianie płynów w organizmie.
Przynajmniej raz w tygodniu, wśród badanych najczęściej pojawiają się: powracający
kaszel, częste przeziębienia i grypy. Trochę rzadziej możemy zaobserwować występowanie
w ciągu tygodnia: mówienia przy zmęczonym głosie, alergii i zapalenia zatok oraz
nawykowego głośnego mówienia. Zdecydowanie najrzadziej występującymi czynnikami
w tygodniu są: nawykowe odchrząkiwanie, mówienie podczas infekcji gardła, refluks
żołądka, wpływ niektórych leków hormonalnych, używek oraz mówienie w hałasie, a także
śpiewanie złą techniką, używanie nienaturalnej wysokości głosu czy też wpływ stresu.
Również w ciągu miesiąca największa liczba respondentów narzeka na: powracający
kaszel, nawykowe głośne mówienie. Trochę rzadziej pojawiają się takie czynniki jak:
mówienie przy zmęczonym głosie, alergie i zapalenia zatok, częste przeziębienia oraz
stosowanie używek. Najrzadziej pojawiającymi się w ciągu miesiąca czynnikami mającymi
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wpływ na głos są: nawykowe odchrząkiwanie, mówienie podczas infekcji gardła, refluks
żołądka, wpływ niektórych leków hormonalnych, mówienie w hałasie, krzyczenie, śpiewanie
z użyciem złej techniki, używanie nienaturalnej wysokości głosu oraz obecność sytuacji
stresogennych. Każda z przedstawionych sytuacji ma negatywny wpływ na funkcjonowanie
naszego głosu. Na szczęście z tabeli można również wywnioskować, że pojawiające się
niedyspozycje nie występują zbyt licznie u badanej populacji.
Kondycja głosowa nauczycieli
Na kondycję głosową nauczycieli mają wpływ różne czynniki. Do jednych z nich można
zaliczyć warunki, w jakich pracują nauczyciele, przestrzeganie, bądź też nie, zasad higieny
głosu, wiek oraz płeć. W przypadku niedomagania aparatu głosowego wśród nauczycieli
istnieje perspektywa skorzystania z tak zwanego urlopu dla poratowania głosu. W opinii
lekarza laryngologa, zaledwie 10% nauczycieli korzysta z takiej możliwości. Natomiast, aby
uzyskać rentę głosową potrzebna jest systematyczna konsultacja foniatryczna oraz diagnoza
głosu przeprowadzona w Instytucie Medycyny Pracy. Jednak, nauczyciele rzadko decydują
się o przejście na rentę głosową lub skłonni są wykorzystać urlop dla poratowania zdrowia.
Chcąc sprawdzić, jaka jest kondycja głosowa nauczycieli, zadano pedagogom kilka pytań,
celem, których było sprawdzenie, jakie problemy głosowe występują u nich najczęściej. Jak
wynika z analizy wyników, każda z wymienianych dolegliwości występuje sporadycznie
u wszystkich badanych. Do najczęstszych niedyspozycji wśród badanych można zaliczyć: ból
gardła przy dłuższym mówieniu, konieczność odchrząkiwania lub brak energii w głosie.
Każda z wymienionych niedyspozycji występuje sporadycznie zdecydowanie u ponad połowy
badanych a niektóre z nich nawet częściej. Natomiast u około 40% badanych nie występuje
w ogóle suchość gardła oraz napięcie mięśni szyi czy karku.
Tabela 2
Niedyspozycje głosowe występujące u badanej grupy nauczycieli
Bardzo
często

Często

Sporadycznie

Nie

Mój głos się męczy

%
3,30

%
8,50

%
69,40

%
18, 8

Brakuje mi oddechu podczas mówienia

10,3

11,72

64,43

13,82

Boli mnie gardło, gdy mówię przez dłuższy czas

1,27

23,41

46,6

28,72

Muszę odchrząkiwać (przeczyszczać gardło)

2,14

22,34

42,55

32,97

Po dłuższym czasie używania głosu obserwuję
suchość w gardle

2,12

6,38

51,07

40,43
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Odczuwam dyskomfort spowodowany napięciem
mięśni szyi / karku / gardła

2,17

9,47

49,06

39,3

W moim głosie słychać brak energii i zmęczenie

0,6

15,45

54,25

29,7

Mam trudności z donośnym mówieniem
szczególnie przed dużą grupą ludzi

1,06

11,71

64,89

22,34

Źródło: Badania własne, arkusz samooceny „Poobserwuj swój głos”.

Prawie 59,5% badanych uważa stan swojego zdrowia za dobry, 22,42% twierdzi, ze
ich zdrowie jest na bardzo dobrym poziomie, zaledwie 18,08% stwierdza, że ich organizm
podatny jest na schorzenia. Na szczęście żaden z badanych nie wymaga stałej opieki
lekarskiej. Na kondycję głosową nauczycieli mają również wpływ przebyte infekcje a także
częstotliwość ich występowania. Z tabeli umieszczonej poniżej, możemy odczytać, jakie
choroby występują najczęściej wśród badanych nauczycieli.
Tabela 3

Choroby w obszarze górnych dróg oddechowych najczęściej występujące u nauczycieli
Bardzo

Często

Sporadycznie Nie choruję

często
%

%

%

%

15,95

20,23

38,29

25,53

b) infekcje jamy ustnej

0,0

4,27

38,29

57,44

c) nieżyt krtani

1,06

9,59

12,76

76,59

d) zapalenie strun

9,8

8,51

31,91

49,6

e) zapalenie jamy nosowej

0,0

10,65

19,14

70,21

f) infekcje zatok

8,55

12,10

19,14

60,21

g) zapalenie ucha

0,0

0,0

20,22

79,78

h) zapalenie płuc

0,0

0,0

6,38

93,62

a) zapalenie gardła

głosowych (chrypka)
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i) alergie układu oddechowego

6,12

11,57

12,1

70,21

j) infekcje oskrzeli

0,0

11,29

19,14

69,57

Źródło: Badania własne, kwestionariusz ankiety dla nauczycieli.

Prawie u 74,47% badanych z różną częstotliwością pojawia się zapalenie gardła,
u prawie 39,79% infekcje zatok oraz alergie układu oddechowego - 29,79%. Grupa
50,22% badanych skarży się na pojawiającą się chrypkę. Do sporadycznie występujących
chorób wśród badanych nauczycieli należą: zapalenie gardła, infekcje jamy ustnej,
chrypka, infekcje oskrzeli. Zaledwie u kilku procent badanych osób bardzo często pojawia
się nieżyt krtani i alergie układu oddechowego. U większości infekcje występują
sporadycznie.
Z danych wynika, że wśród badanych nauczycieli dominuje wyrazista i zrozumiała
wymowa – 80,85%, a u 19,15% ujawniają się niewielkie zaburzenia. Tylko u jednej
badanej osoby występuje wada mowy a u innej deficyty artykulacyjne. Uważam jednak, że
te wyniki są zbyt subiektywne, jest to zdanie badanych nauczycieli a nie opinia lekarza czy
terapeuty. Na kondycję głosową nauczycieli wpływa również jakość słuchu. Wśród
badanych ponad 91,49% deklaruje, że ma prawidłowy słuch, u 8,51% pojawia się
niedosłuch na pograniczu normy. U żadnego z badanych nie występuje niedosłuch
znacznego stopnia oraz żaden z nich nie używa aparatu słuchowego.
Według terapeuty głosowego i lekarza foniatry najczęstsze schorzenia występujące
u nauczycieli uczęszczających na terapię głosowa to: blokady emocjonalne, chrypka,
suchość w gardle a także błędna emisja głosu. Najlepszym sposobem łagodzenia i
eliminowania deficytów głosu jest rehabilitacja. Ma ona na celu wyrobienie nawyku
prawidłowego oddychania, fonacji i artykulacji. Innym proponowanym sposobem jest
wprowadzenie do szkół nauki emisji głosu oraz systematycznych szkoleń i warsztatów
prowadzonych w całym okresie aktywności zawodowej. Ważnym czynnikiem w
eliminowaniu deficytów głosu jest stały kontakt z lekarzem, który pomoże dobrać
odpowiednie ćwiczenia i metody leczenia.
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Profilaktyka i terapia stosowana w zakresie emisji głosu
Każdy nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak duże i ważne znaczenia
mają badania profilaktyczne. Dzięki systematycznemu kontrolowaniu stanu zdrowia a w tym
aparatu głosowego, można wcześniej wykryć zaistniałe deficyty i skutecznie je złagodzić lub
całkowicie wykluczyć. Nauczyciel musi pamiętać, aby przestrzegać zasad pielęgnacji głosu
a także korzystać ze wskazówek z zakresu higieny pracy. Lecz nie zawsze jest w stanie
zaradzić różnym dolegliwością.
Pierwsze pytanie, jakie zadano badanym, dotyczyło: czy z własnej inicjatywy
nauczyciele kontrolują stan swojego zdrowia. Odpowiedzi były zaskakujące, ponieważ aż
76,28% badanych kontroluje swoje zdrowie tylko wtedy, gdy, zaistnieje taka potrzeba.
Zaledwie 12,36% kontroluje go z własnej inicjatywy przynajmniej raz na pół roku, 8,24%
korzysta ze stałej kontroli. Zaledwie 3,12% nie kontroluje w ogóle stanu swojego zdrowia.
Wyniki są dosyć niepokojące, ponieważ wynika z nich, że nauczyciele nie kontrolują swojego
zdrowia w sposób regularny i celowy, a to może prowadzić do rozwoju różnych chorób,
w tym także zaburzeń głosu, które nie wykryte w odpowiednim momencie mogą być
trudniejsze w wyleczeniu a nawet przejść w fazę chroniczną.
Na podstawie tabeli nr 4 możemy stwierdzić, jakie niedyspozycje głosowe występują
u nauczycieli oraz z jaką częstotliwością się pojawiają. Na końcu tabeli przedstawiona jest
strategia działania, czyli, w jaki sposób radzą sobie oni z różnymi problemami. Z analizy
przedstawionych danych można stwierdzić, że najczęstszymi niedyspozycjami, które
występują codziennie są łaskotanie i drapanie w gardle. Rzadziej występuje: suchość
w gardle, uczucie napięcia w gardle, chrypka, zmiana wysokości głosu, uczucie wysiłku przy
mówieniu czy brak oddechu podczas mówienia. Co tydzień najczęściej pojawia się chrypka,
uczucie dyskomfortu w gardle, ból gardła czy brak oddechu podczas mówienia. Niekiedy
ujawnia się: suchość w gardle, łaskotanie, uczucie napięcia w gardle czy załamanie w głosie
a miesięcznie najczęściej pojawia się ból gardła, drapanie najrzadziej gardle, suchość
najrzadziej gardle czy chrypka. Zdecydowanie najrzadziej respondenci są zmuszeni do
mówienia szeptem.
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Tabela 4
Rodzaj i częstotliwość występowania niedyspozycji głosowych
Symptom

Częstotliwość występowania
czynnika
Dziennie

Tygodniowo

Strategia działania

Miesięcznie

uczucie dyskomfortu w gardle

-

10

6

ciepły napój

uczucie zmęczenia w gardle

-

6

6

odpoczynek, relaks

drapanie w gardle

7

6

11

płukanie gardła

ból gardła

-

8

15

tabletki od bólu gardła

suchość w gardle

3

3

11

picie wody mineralnej

łaskotanie

11

2

8

cukierek do ssania

uczucie napięcia w gardle
(ściśnięte gardło)

1

2

9

masaż szyi, karku

zgaga

-

6

4

uczucie „kluska” w gardle

-

-

6

spożycie migdałów, tabletek
neutralizujących
wypicie kilku łyków wody

załamanie w głosie

-

2

5

chrypka

2

15

11

zmiana wysokości głosu

2

2

3

ograniczona skala głosu

-

5

1

problemy z wydobyciem głosu

-

6

8

uczucie wysiłku przy mówieniu

2

5

6

brak oddechu podczas mówienia

1

9

5

jedynie szept

-

-

2

chwila odpoczynku, głębokie
oddechy
mówienie ciszej, odpoczynek,
konsultacja z lekarzem
odpoczynek, uspokojenie
organizmu, wyczucie
rezonatorów
wizyta u lekarza, ćwiczenia
wokalne
odpoczynek, wizyta u lekarza
wyciszenie organizmu, głębszy
oddech, stosowanie pauz,
ćwiczenia usprawniające głos
chwila odpoczynku, ćwiczenia
oddechowe, aktywność ruchowa
cisza głosowa, wizyta u lekarza,
konsultacja z terapeutą
głosowym

Źródło: Badania własne, arkusz samooceny „Poobserwuj swój głos”.

Strategie działania, jakimi posiłkują się nauczyciele w łagodzeniu różnych
niedyspozycji głosowych to proste, domowe sposoby takie, jak: picie wody, płukanie gardła,
ssanie cukierków i inne. Zdaniem terapeuty głosowego profilaktyka i edukacja powinny być
prowadzone w szerokim zakresie. Takie zajęcia przeznaczone byłyby dla każdego, ponieważ
każdy z nas operuje głosem. Natomiast w rzeczywistości zainteresowanie tymi zajęciami
wzrasta tylko wówczas, gdy zaczynają pojawiać się u kogoś problemy z głosem. Zajęcia
profilaktyczne organizowane są w ośrodkach zdrowia i domach kultury. Podczas zajęć
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wykorzystywane są takie pomoce jak: pianino, muzyka z płyt CD, karimaty oraz chustki na
oczy. Zajęcia prowadzone są grupowo oraz indywidualnie. Osoby do terapii dobierane są na
podstawie rozmowy indywidualnej. Grupy cykliczne liczą około 4-5 osób. Organizowane są
również warsztaty weekendowe, które cieszą się większym zainteresowaniem. Wówczas
liczebność grupy zwiększa się do 8 pacjentów.
W oparciu o wywiad z lekarzem stwierdzono, że nauczyciele, co trzy miesiące powinni
poddawać się badaniom laryngologicznym. Dzięki takiej systematyczności można skutecznie
kontrolować zmiany, jakie zachodzą w głosie nauczyciela i podejmować szybkie działania
w przypadku wystąpienia niedyspozycji lub deficytu.
Dobór ćwiczeń do poszczególnych niedyspozycji głosowych
Praca nad głosem powinna być rozpoczęta od ćwiczeń na jednym dźwięku by następnie
małymi krokami rozwinąć się do większych wycinków skali. Ćwiczenia z reguły są proste.
Ważne jest, aby stosować je systematycznie i pod kontrolą lekarza lub terapeuty. Ćwiczenia
te są ważnym elementem kształcenia głosu, usprawniają aparat oddechowy, artykulacyjny,
fonacyjny, wpływają również na poprawę dykcji.
Na podstawie badań może stwierdzić, że nauczyciele rzadko stosują ćwiczenia
artykulacyjne i oddechowe. Mała grupa respondentów 25,10 %, sporadycznie stosuje
ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe. Natomiast prawie 59,4 % nie stosuje ich wcale.
Zaledwie 15,5% badanych wykorzystuje wyżej wymienione ćwiczenia często a nawet bardzo
często. Wśród badanych nauczycieli, którzy wykonują ćwiczenia „ochoczo” wymieniane są:
ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, artykulacyjne, warg i ust, języka, mięśni okrężnych oraz
tzw. ćwiczenia mimiczne. Warto w tym miejscu podkreślić, że ćwiczenia w terapii głosu
najczęściej przybierają charakter treningów. Trening wprowadzający obejmuje ćwiczenia
prawidłowej postawy ciała, właściwego ułożenia aparatu głosowego, redukujące napięcie
psychofizyczne. W skład treningu oddechowego wchodzą ćwiczenia oddechu całościowego,
podparcia oddechowego, wydłużenia fazy wydechowej, ekonomicznego gospodarowania
oddechem oraz równomierności siły wydechu. Trening głosowy zawiera: ćwiczenia ustalające
optymalną wysokość głosu, miękkiego nastawienia głosowego, wykorzystania rezonansu,
właściwego umiejscowienia dźwięku, czyli tzw. pozycji dźwięku. Trening artykulacyjny
sprowadza się do wykonania ćwiczeń wzmacniających elastyczność i siłę narządów
artykulacyjnych, wyrazistość mowy, jak również ćwiczeń korekcyjnych Trening utrwalający
obejmuje ćwiczenia utrwalające prawidłowe nawyki emisyjne w mowie spontanicznej.
Ważne jest również wprowadzenie w ćwiczeniach profilaktycznych oddechu przeponowego.
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Opierając się na przytoczonych wynikach badań diagnostycznych można stwierdzić, że
spora liczba badanych nie stosuje prywatnie lub na prowadzonych przez siebie zajęciach
dydaktycznych ćwiczeń, mających na celu usprawnianie aparatu mowy u siebie i swoich
podopiecznych. Niewielki procent stosuje te ćwiczenia często lub sporadycznie. Podobnie
wygląda sprawa kontrolowania oddechu, napięcia mięśni szyi oraz pracy rezonatorów. Wielu
respondentów kontroluje je sporadycznie a dość duża liczba badanych nie odczuwa takiej
potrzeby. Mała liczba respondentów kontroluje oddech, napięcie mięśni szyi oraz pracę
rezonatorów. Wyniki tych badań są bardzo niepokojące. Widać z nich, że nauczyciele mają
bardzo duże braki z zakresu ćwiczeń ułatwiających prawidłową emisję. Takie ćwiczenia
powinny być prowadzone codziennie natomiast badani nauczyciele stosują je jedynie od
czasu do czasu.
Nauczyciel powinien być świadomy tego, że wpływ używek na aparat głosotwórczy
jest bardzo negatywny. Przeważająca grupa badanych nie rezygnuje z codziennego picia
kawy, a połowa z nich jest uzależniona od papierosów. Jeżeli nie jesteśmy w stanie
zrezygnować z używek, pamiętajmy, aby dbać chociaż o odpowiednie nawilżanie gardła.
Prawie połowa z badanych nauczycieli przejawia tendencje do mówienia szybko. Spora liczba
mówi wolno. Pozostali, w zależności od sytuacji, mówią szybko lub wolno. Natomiast aż
połowa respondentów mówi spokojnie i opanowanie. Jest również grupa nauczycieli, która
mówi głośno i ostro oraz w zależności od sytuacji raz mówi spokojnie a raz głośno.
Nauczyciele, po całym dniu eksploatowania głosu muszą często borykać się z różnymi
niedyspozycjami. Do najczęściej pojawiających się, należą: konieczność odchrząkiwania, ból
gardła czy brak energii w głosie. Oceniając stan swojego zdrowia większość badanych uważa,
że jest dobry lub bardzo dobry, jedynie co piąty zwraca uwagę na nienajlepszą jego kondycję.
Najczęstszymi chorobami pojawiającymi się u badanych nauczycieli są: zapalenie
gardła, infekcje zatok oraz alergie. Z badań wynika, że prawie u wszystkich przedstawicieli
badanej populacji nie występują deficyty słuchu. Nauczyciele powinni poddawać się
systematycznym badaniom lekarski. Jednak w większości przypadków kontrola zdrowia ma
miejsce wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba, czyli w przypadku choroby. Jeżeli chodzi
o stosowanie ćwiczeń usprawniających aparat głosowy, nauczyciele często nie zdają sobie
sprawy, jakie to ważne i nie stosują, lub stosują rzadko ćwiczenia tego typu. Uważam, że
wiele tematów związanych z głosem nie jest dobrze znana nauczycielom oraz, że istnieje
niewielkie zainteresowanie tym problemem ze strony organów kierujących oświatą.
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Podsumowanie
Świadomość

nauczycieli

w

zakresie

prawidłowego

funkcjonowania

aparatu

głosotwórczego i posługiwania się głosem jest bardzo zróżnicowana. Z analizy dostępnej
literatury oraz w toku przeprowadzonych badań można wysnuć wnioski, które wskazują, że
świadomość nauczycieli w zakresie funkcjonowania głosu jest bardzo zróżnicowana.
Większość nauczycieli stara się mówić spokojnie i łagodnie nie przesilając głosu, co ma
bardzo dobry wpływ na jego funkcjonowanie. Zdarza się, że nauczyciele podczas zajęć
stosują różne ćwiczenia wpływające na poprawę jakości funkcjonowania głosu. Ale spora ich
liczba zapomina o prowadzaniu na zajęciach jakichkolwiek ćwiczeń. Nauczyciele, mimo
świadomości tego, jaki wpływ mają na aparat głosowy używki, nie rezygnują z nich. Dość
dobrze radzą sobie oni z różnymi niedyspozycjami głosowymi, stosując proste, domowe
sposoby takie jak nawilżanie gardła, tabletki nawilżające lub przeciwbólowe a także
stosowanie tzw. ciszy głosowej.
W przypadku opieki medycznej, znaczna większość badanych nauczycieli udaje się do
lekarza tylko wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba, czyli w przypadku choroby. Nie zawsze też
uczęszczają regularnie na okresowe badania lekarskie. Powinni jednak pamiętać, ze tego typu
badania mają na celu sprawdzenie funkcjonowania aparatu głosowego, wykrycie
ewentualnych niedyspozycji i wczesną pomoc w trudnych przypadkach. Na zajęcia
profilaktyczne powinien uczęszczać każdy nauczyciel. Ale osoby, które zawodowo pracują
głosem winny również mieć świadomość, że takie zajęcia mają ogromne znaczenie
w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania głosu. Powinny uczęszczać na nie, nie tylko
wtedy, kiedy pojawiają się niedyspozycje i problemy z głosem, ale znacznie wcześniej
z własnej inicjatywy, po to aby nie dopuścić do powstania tych problemów. Jak już wcześniej
zostało wspomniane, czas pracy nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć nie powinien
przekraczać 18 godzin dydaktycznych tygodniowo w szkole oraz 22-25 godzin
w przedszkolu. Jednak w dzisiejszych czasach często zdarza się i tak, że nauczyciele pracują
na kilku etatach, w różnych placówkach, aby zapewnić w miarę dobry byt swojej rodzinie.
Tak intensywne eksploatowanie głosu prowadzi do obniżenia jego wydajności i różnych
niedyspozycji. Ale niestety nie pozostaje już czasu na to, by zadbać o głos. Kondycja głosowa
nauczycieli nie jest zbyt wysoka. Wiąże się to z warunkami, w jakich muszą oni pracować.
Często w klasach czy salach panuje nieodpowiednia temperatura, rzadko kiedy dba się o to,
by pomieszczenia były systematycznie sprzątane i znajdowało się w nich odpowiednio
nawilżone powietrze.
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Dzieci w dzisiejszych czasach, mają znacznie więcej „do powiedzenia” niż kiedyś,
rozpiera je energia, często są nadpobudliwe lub niegrzeczne. Nie rzadko wychowawca nie jest
w stanie zapanować nad klasą szkolną czy grupą przedszkolną. Dodatkowy stres i ciągłe
podnoszenie głosu niewątpliwie wpływają negatywnie na jego kondycję.
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Verwandlungen des musikalischen Lebens in Leipzig
gestern und heute

Mgr., Bc. Markéta Koptová
Institut für Musikwissenschaft, Universität Leipzig

ZUSAMMENFASSUNG
Leipzig wird als Musikstadt genannt (außerdem auch als Messestadt). Was die
Musikgeschichte betrifft, gehört Leipzig wirklich unter die wichtigsten Städte der nicht nur
deutschen

Musikgeschichte

allgemein.

Eine

reiche

Geschichte

zählen

viele

Musikherausgeber, reiche Konzertszene und v. a. Wirken von J. S. Bach als Thomaskantor
und F. M. Bartholdy als Kapellmeister und Direktor des Gewandhausorchesters. Unter
anderen lebten hier auch E. H. Grieg oder R. und C. Schumann. Leipzig bildet also einen
kulturellen, durch die ganze Geschichte greifenden Rahmen der Musik und dieser Artikel
beschreibt die geschichtlichen Hinsichten, heutigen Stand und künftige Voraussetzungen des
Leipziger Musiklebens.
SCHLÜSSELWORTE: Leipzig, Musikgeschichte, Orchester, Persönlichkeiten, Musikwesen.
Leipzig ist vor allem dank geschichtlichen Ereignissen und der Person Napoleon
Bonapartes bekannt. Man weiß aber hauptsächlich, dass Leipzig der Sitz des
Gewandhausorchesters,

des

Musikverlags

Breitkopf

und

Härtel

und

v.

a.

der

Wirkungsbereich von Johann Sebastian Bach ist.
Die Hauptstadt des Freistaates Sachsen ist zur böhmischen Grenze näheres Dresden,
Leipzig erfüllt aber auch eine sehr wichtige Rolle. Diese Stadt wird als „Musikstadt“ und
„Messestadt“ genannt, weil gerade mit diesen Artikeln Leipzig praktisch durch Jahrhunderte
prangen kann. Zur Zeit zählt Leipzig ungefähr 507 300 Bewohner, nimmt eine Fläche von
297,60 km2 und ist in 10 Stadtteile gegliedert.
Geschichte Leipzigs verbinden von jeher der Handel und Messen. Die ersten
Erwähnungen stammen von der jüngeren Steinzeit. Um 900 n. Ch. bewohnten die Leipziger
Umgebung sogar slawische Stammen. Als eine Stadt wurde Leipzig zum erstenmal im Jahre
1015 erwähnt, als Thietmar von Merseburg in seiner Chronik von einer Stadt Libzi
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informierte. Als offizielles Datum der Gründung gilt das Jahr 1165, wann der Markgraf Otto
der Reiche aus Meißen dem Ort an der Kreuzung von wichtigen Handelsstraßen Via Imperii
und Via Regia das Stadtrecht und Messerecht erteilte.
Leipzig gilt als das älteste Messegelände der Welt, da schon im Jahre 1190 hier die
Tradition der Oster- und Michaelismärkte gegründet wurde. Seit 1497 bekam dann die Stadt
vom Kaiser Maxmilian I. das Privileg, Märkte zu veranstalten. Ein weiterer wichtiger
„Grenzstein“ in der Stadtgeschichte war die erste evangelische Predigt in der Stadt, die in Mai
1539 in der Schloßkapelle zu Pleißenburg Martin Luther durchführte. Auch Leipzig vermied
den Dreißigjährigen Krieg, besonders aber dann die Völkerschlacht im Jahre 1813. Bis heute
erinnert an diese Zeit das an dem Ort der stärksten Kämpfe und größten Opfern situierte
Völkerschlachtdenkmal.
Die Stadt kann auf mehrere Primate stolz sein, unter die z. B. Druck des ersten
Tagesblattes in der Welt, die erste Fernbahnstrecke Deutschlands oder 1996 gebautes Neue
Messegelände (der schnellste und modernste Bau in der Messegelände-Geschichte) gehören.
Wie anderorts hatte auch in Leipzig das Hauptwort die Kirche und Kirchenmusik. Im
Jahre 1195 wurde die Nikolaikirche gegründet und 1212 die bekanntere Thomaskirche. Zum
Hauptsitz der Kirchenmusik wurde dann die Thomaskirche gekrönt, wo zugleich mit ihrer
Gründung der bekannte Thomanerchor tätig gewesen ist. Etwas später wurde auch das
Thomaskloster gebaut, das unter anderen als Unterkunfts- und Ausbildungszentrum für die
Chormitglieder diente.
Zur Verwaltungseinheit des gesamten Geschehens in der Thomaskirche wurde der
Thomasstift, der bis zur Universitätsgründung als geistliches Zentrum der ganzen Stadt galt.
Fast in derselber Zeit, wann das Verwaltungszentrum des kirchlichen Lebens zu Leipzig
entstand, treten zwei ersten Funktionen hervor: Thomaskantor und Schulmeister.
Im Jahre 1254 erschien in den zeitgenößischen Materialen zum erstenmal die Position
des Schulmeisters und auch der Begriff schola exterior. Die Aufgabe der schola exterior lag
darin, die Ausbildung auch den Bürgerkindern und Auswärtigen anzubieten. Für die NovizenAusbildung stand die schola interior zur Verfügung. Der Schulmeister wurde vom Stift
angestellt und bezahlt. Im heutigen Sinne des Wortes kann man sagen, er sei Direktor einer
Bildunganstalt, der schola interior und exterior. Als der erste bekannte Schulmeister tritt aus
der Geschichte der Name Theodoricus, und zwar schon im Jahre 1295. Auch wenn der
Schulmeiter ein Kirchenangestellter war, keinesfalls fiel unter seine Pflichten die
Musikleitung im Stift. Dafür war immer ein der Kleriker zuständig.
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Der erste bekannte Thomaskantor war nach den überlieferten Einträgen Johannes
Steffani de Ora (in Leipzig wirkte er an dieser Position mindestens bis 1451 und seine
Aufgabe war, Novizen zu unterrichten). Aus der Geschichte treten auch weitere Namen
hervor, deren genaue kirchlich-hierarchische Position leider bis heute unklar bleibt. Man weiß
auch nicht genau, wann konkret die Stelle des Thomaskantors entstanden ist und welche
Aufgaben er erfüllen sollte. Wahrscheinlich trit er an die Stelle der Kleriker auf und wurde zu
der führenden Persönlichkeit der Kirchenmusik zu Leipzig.
Auch wenn der Thomanerchor schon im Jahre 1212 entstand und in der Schule die
Schüler eine musikalische Ausbildung bekamen, wurde die Mitwirkung der Schüler bei
Gottesdiensten in St. Thomas urkundlich erstmals 1383 erwähnt.
Trotz großer Schäden, die die Archivmaterialen im 2. Weltkrieg erlitten, blieben
einige der Musikandenken des 12. Jahrhunderts erhalten. Z. B. der Orgelhymnus Audi chorum
organicum, der später ins Thomas-Graduale eingereiht wurde. Das Thomas-Graduale
entstand im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts und wurde bis in die Reformationszeit
gebraucht. Es überlieferten sich drin einige übliche in Leipzig gesungene gregorianische
Gesänge. Außerdem beinhaltet das Graduale auch eine Neumentabelle und elementare
Musiklehre, also werlvolle Quellen für den Blick auf die zeitgenößische Musiktheorie und
-praxis. Seit 1390 erschienen in Quellen auch Erwähnungen über cantanti in organis, die mit
Orgelbegleitung oder mit der Orgel alternierend sangen.
Im Laufe der Zeit entstanden in Leipzig mehrere Stiftungen, es vergrößerte sich auch
die Zahl der Gottesdienste und dadurch auch der Musik. Ins Vorne geriet neben der
Thomaskirche auch die Nikolaikirche. Da die Universität weder eine eigene Aula noch Kirche
besaß, funktionierte die Nikolaikirche als beide Räume, also als Gottesdiensteraum und Aula
in einem. Seit 1457 ist in der Nikolaikirche auch die Orgel nachgewiesen (in der
Thomaskirche war es schon im Jahre 1383).
In der Nikolaikirche wirkte bis 1823 auch ein Chor, der zwischen Jahren 1495-1516
sogar 14 Mitglieder zählte. Die Mehrheit bildeten Studenten der Universität.
Seit 1521 nahm die Thomasschule auch am Musikbetrieb der Nikolaikirche teil. Das
mündete sowohl in abwechselnde Aufführungen der sog. Motette in der Thomas- und
Nikolaikirche aus. Die Zusammenarbeit beider Kirchen funktioniert dann bis heute.
Im 16. Jahrhundert wirkte der Thomaskantor als Lehrer in der Thomasschule.
Inzwischen hatte er keinen Einfluß auf das städtische Musikleben.
Die mehrstimmige Musik (außer cantus in organis) blieb nach den überlieferten
Materialen in Leipzig erst bis ins 16. Jahrhundert unbekannt. Ihre Tradition fand sie in Te
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Deum, in Veni sancte spiritus und in seit 1519 als Leipziger Disputation bekannten
zwölfstimmigen Messen.
Ausgenommen den oben genannten Apel-Codex vom Jahre 1304 überlieferte sich auch
das Scheldlsche Liederbuch, wahrscheinlich stammt es aus den Jahren 1460-1462, dessen
Autor ein Student-Kompilator war.
Gerade aus dem Apel-Codex bringt man in Erfahrung, dass am Boden Leipzigs in der
Zeit die bekanntesten deutschen Komponisten wirkten, wie z. B. Adam von Fulda, Heinrich
Finck oder Isaac Olbrecht. Ihre Musik wurde auch in der Kirche gepflegt.
Die Reformation brachte ins ganze Deutschland eine große kulturelle und religiöse
Verschiebung, was sich natürlich auch in der nicht nur musikalischen Empfindung der
Leipziger Bürger äußerte. Seit 1538 wurde dann Leipzig sowohl zur „Bastei“ der Luterschen
Predigt. Die Gründe für diese Behauptung sind noch mehr als klar. Im Gebiet Sachsens und
Sachsen-Anhalts1 kann man gleich mehrere bedeutende Zentren der RenaissanceReformationsbewegung sehen, z. B. Lutherstadt Wittenberg, Lutherstadt Eisleben, Halle
(Saale) oder Torgau. Gerade im erwähnten Jahre 1538 hielt dann Luther zum erstenmal eine
evangelische Predigt in Leipzig, und zwar im Schloß Pleißenburg.2
Auch trotz den Widerstand des sächsischen Herzogs Georg setzte sich in Sachsen die
evangelische Lehre und Leipzig wurde zum wichtigsten Druckort des reformatorischen
Schrifttums. Der Drucker Michael Blum gab die ersten evangelischen Gesangsbücher mit
einer Luthers Vorrede und mit 63 Liedern heraus (die Bücher hießen Enchiridion geistlicher
gesange und Psalme für die leien).3 Zum erstenmal erschien hier auch im Hochdeutsch das
bekannte Lied Ein feste Burg. Sieben Jahre später gab Nickel Wolrad das erste katholische
Gesagsbuch und Michael Vehes Ein New Gesangbüchlin Geystlicher Lieder heraus.
Sofort nach dem Herzog Georgs Tod führte Herzog Heinrich der Fromme die
Reformation auch in Sachsen durch. Das veränderte die Kirchen- und Schulorganisation - alle
Pfarrer und Lehrer, auch in der Thomasschule, wurden jetzt dem Stadtrat untergeordnet. Es
begann auch die Blütezeit des Gesangsbuchdrucks, der weiter ins 16. und 17. Jahrhundert
führte. Bereits hier erschienen die ersten wichtigen Verlage, auch wenn es hier noch keine
Rede von Leipzig als vom Zentrum des Musikverlagswesens sein kann.

1

Aus der heutigen geographischen Sicht.
Dieses Schloß wurde dann im Dreißigjährigen Krieg zerstört, ursprünglich stand es am Ort des heutigen Neuen
Rathauses.
3
Alle historischen Namen werden in der ursprünglichen üblichen Form geschrieben, deshalb kann man der
Meinung sein, es sei schlecht geschrieben.
2
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Nach dem Kirchenorden von 1549 sollten die Thomaner und deren Kantor auch in der
Nikolaikirche singen. Seit dem späten 16. Jahrhundert begann sich der Chor, in die kleinere
und grössere Gottesdienste zu teilen.4 An den Gottesdiensten nahmen jetzt neben der grossen
Kantorei auch die Stadtpfeifer teil. An den kleinen Gottwdiensten wirkten dann die
Kunstgeiger mit.
Seit dem 17. Jahrhundert bekam der Thomaskantor eine größere Macht. Zwar kam es
zu einer Reduktion seines außermusikalischen Unterrichts, aber nach der Schulordnung von
1634 sollte er jetzt den begabten Schülern Privatstunden erteilen.
Ein sehr wertvolles Material aus dieser Zeit, das auch beim Begreifen des
musikalischen Geschehens in der Stadt und huptsächlich in der Thomaskirche, sind nebst den
ökonomischen Schriften v. a. Repertoire-Inventarbücher und zeitgenößische Literatur. Alle
diese Quellen wurden in der Bibliothek der Thomaskirche gefunden. Unter anderen wurden
hier Sammelhandschriften der Thomaskantoren Melchior Heger (von 1549 und 1550) und
Wolfgang Figulus (von 1551). Zugänglich sind auch Kompositionen von Organisten, da es
üblich war nicht nur an Gottesdiensten das Gemeinde zu begleiten, sondern auch zu
komponieren.
Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) bedeutete die Beanstandung der musikalischen
Tätigkeit zu Leipzig. Natürlich beeinflußte er negativ wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Bedingungen. Rapid verminderte sich die Zahl von Schülern, die Thomasschule ging fast
zugrunde und in der Stadt fingen Bedenken an, ob die Kirchenmusik in ihrer Tradition
überhaupt fortsetzen werde.
Über die weltliche Musik kommen regelmäßig aus der Geschichte nur sehr wenige
Aufzeichnungen vor. Um 1200 tauchte nach den geschichtlichen Quellen irgendwelcher
Spielmann Wilhelm auf, bis in die Hälfte des 15. Jahrhunderts treten keine weiteren Spuren
nicht nur über einhimische Musiker in Annalen auf. Aus der Zeit um 1450 gehen aber aus der
Geschichte einige Namen von Fiedlern und Pfeifern hervor.
Unter die ersten offiziell berufstätigen Musiker in Leipzig, natürlich spricht hier man
nicht über die Kirchenmusiker, gehören Wächter an den Türmen der Thomas- und
Nikolaikirche. Es handelte sich um Trommler und Pfeifer des Bürgeraufgebots und die
Stadthirten. Erst 1479 erteilten die Ratsherren dem Hans Nayl und seinem zwei Söhnen die
Stadtpfeifer-Funktion. So entstand eine geregelte Ratsmusik. In der Stadtdienst arbeiteten in
der Regel vier Pfeifer (im Jahre 1568 kam zu den drei noch ein Lehrling), ihre Aufgaben
waren dann Aufwartungen bei Festlichkeiten des Rats, bei Hochzeiten, Gastmählen usw. Seit
4

Die sog. kleine und große Kantorei.
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dem Ende des 16. Jahrhunderts wirkten sie auch in Kirchen mit und unter ihre tägliche
Tätigkeiten gehörte jetzt auch Abblasen vom Turm. Jetzt konnten sie auch an Hochzeiten und
verschiedenen Festen ein Trommler und ein Pfeiferpaar begleiten. Zuallerletzt verbunden sich
diese Gruppen und traten jetzt offiziell als Stadtmusiker auf.
Die Konkurrenz stellte sich dank der immer größeren Beliebtheit der Streichermusik
am Ende des 16. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit erschienen auch Bierfiedler, von denen zwei
Gruppen

(Jakob

Habricht

und

Hans

Fischer)

ganz

wichtig

waren.

Da

diese

Musikervereinigung dem Amtsrat angeboten hatte, bei Gottesdiensten zu spielen, traten sie
regelmäßig seit 1608 in der kleinen Kantorei auf.
Inventare und Nachlassverzeichnisse aus dem 16. Jahrhundert beweisen, dass die
Instrumental- und Vokalmusik wurde in dem Leipziger Milieu immer stärker gepflegt, v. a.
als die sog. Tafelmusik. Dieser beliebten Tätigkeit widmeten sich hauptsächlich Studenten
und Stadtbürger.
Ein sehr wichtiger Faktor für die Entwicklung des Musiklebens zu Leipzig war auch
die Begründung der Universität im Jahre 1409. Ein der Gründe für die Entstehung
zweitältester Universität in Deutschland war der sog. Dekret kutnohorský vom König Václav
IV., der den Stimmenanteil an der Prager Universität zugunsten von Böhmern veränderte. Ein
beträchtlicher Teil von Professoren und Studenten ging auf Protest nach Leipzig, wo teilweise
wegen diesem politischen Schritt eine neue Universität entstand.
Ein großer Teil der damaligen Musiktheoretiker und Komponisten studierte gerade an
der Universität Leipzig.5 Wir nennen z. B. Heinrich Finck, Johannes Galliculus, Johannes
Heugel, Gottfried Rhau und Wilhelm Figulus. An den Artistenfakultäten unterrichtete man
praktisch seit der Gründung auch über die ars musica, oft nach der Schrift Musica speculativa
von Johannes de Muris. Bis in die Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden Vorlesungen über die
Musik ein wesentlicher Teil des Studiums. Es wurden einige Handschriften, bzw. Abschriften
der Musica speculativa sowie Kommentare zu dieser Schrift überliefert. Unter anderen
entstanden auch musiktheoretische Lehrbücher.
Die Universität besaß mittlerweile keine eigene Kirche, darum besuchten Studenten
und Lehrende die Thomas- oder Nikolaikirche. Im Jahre 1543 wurde der Universität ein
Dominikanerkloster überlassen, der seit jetzt als Unterkunft für die Inhaber der kurfürstlichen
Stipendien und für die Theologie-Studenten diente. Die Universität bekam auch die
Paulinerkirche, die, wie wir schon erwähnten, zum Zentrum des Universitätsgeschehens
wurde. Studenten nahmen auch bald an der Gründung der Paulinerkantorei teil, die schon im
5

Die Universität wurde als Alma mater Lipsiensis genannt.
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Jahre 1545 ein Protest der Leipziger Pfarrer ausrief. In der Paulinerkirche wurden nämlich
unter anderen auch Hymnen und Psalmi gesungen, was in dieser Zeit für die Leipziger
Komunität nicht üblich war.
Ein interessantes Faktum ist, dass bis 1725 als der oberste Musikdirektor an der
Universität der Musikkantor galt.
Das Universitätsmilieu war für die Studenten sehr anregend, die hier haufenweise
sangen, Instrumentalmusik pflegten und v. a. verschiedene Vereine gründeten und durch
Verbote Lautenspiel ausübten und in Straßen oder Gaststätten musizierten. Die StudentenLautenspieler gaben oft Liedersammlungen heraus, in denen sie Elemente der weltlichen und
kirchlichen Musik verknüpften. Ein der bedeutendsten Autoren solcher Sammlungen war
Martin Reymann.6 Die grösste Sammlung der Lautenmusik dieser Zeit besaß allerdings
Johannes Rude.7 Die Beliebtheit der Lautenspieler war so groß, dass z. B. Gottfried de
Drusina in Leipzig sogar das Bürgerrecht bekam, damit er hier spielen könnte.
Mit der Herausgabe der Lehrbücher und Lautenmusiksammlungen hängt auch die
Entstehung der Musikverlage und der zeitgemäßen Druckereien zusammen. Um 1520
druckten unter anderen Melchior Lotter, Wolfgang Stöckel und Valentin Schumann
musiktheoretische Schriften. Weitere Verleger (Michael Blum, Zacharius Baerwald, Valentin
Bapst) gaben dann Gesangsbücher heraus. Der erste weltliche Notendruck verlief ebenfalls in
Leipzig: 1533 gab Nickel Faber Melodie prudentianae von Sebastian Forster heraus. Unter
anderen wurden in Leipzig auch geistliche Figuralmusik und Tabulaturen herausgegeben.
Auch trotz der riesigen Zahl der Verleger und Drucker wurde Leipzig noch nicht zum
Zentrum des Musikverlangswesens.
Aus dem Ende des 15. Jahrhundert kommen auch erste Erwähnungen über die
Musikinstrumentenbauer. Bis zum Jahr 1466 belegten die Quellen die Tätigkeit eines
Orgelbauers Simons und eines Lautenmacher Moritz Helbigs. Zugleich ist aber nachgewisen,
die Instrumentenbauer siedelten sich uin Leipzig am spätestens mit der Gründung der
Universität an. Für den Leipziger Instrumentenbau des 16. und 17. Jahrhunderts waren Orgelund Klavichordenbau, Geigen- und Pfeifererzeugung. Einige der ersten Baumeister wirkten
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Musikinstrumentengeschäfte. In der Hälfte des 16. Jahrhunderts war dann der Saitenexport
von Niklas Guden, Arnold Fidinger und seiner Familie weltbekannt.

6
7

Seine Kompilationen hießen Noctes musices (Leipzig 1598) und Cythara sacra (Köln a. R. 1613).
Er wurde auch als Rudenius genannt, beide Namen treten in Quellen hervor.
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Nach dem Dreißigjährigen Krieg fing in Leipzig ein großer Aufschwung der Musik
an, wobei den stärksten Einfluß darauf die Kirche, die Universität, das Rathaus und die
städtische Musikerschaft hatten. Dank der Stellung Leipzigs als mitteldeutsche Hochburg der
lutherischen Orthodoxie und dem Repräsentationsstreben des mit dem höfischen
wetteifernden städtischen Absolutismus stieg auch die Regsamkeit und künstlerische
Produktivität der Studenten.
Als Hauptort des kirchlichen Musiklebens blieben bis 1700 die Thomas- und
Nikolaikirche. Der Thomaskantor wurde jetzt auch der Director chori musici.8 Bis 1725 fiel
in seine Kompetenz auch die Universitätsmusik. 1699 wurde auch die Franziskanerkirche und
1712 die Peterskirche. Der Thomanerchor mußte sich also in die Sonntagskantoreien
gliedern, damit er an Messen in allen vier Hauptkirchen der Stadt teilnehmen könnte. Eine
Neuigkeit notierte auch der Thomanerchor selbst, wenn seine Sänger von den höheren
Klassen seit jetzt auch im Kinderorchester mitwirken sollten. Das Kinderorchester konnte
unter der Voraussetzung entstehen, dass an der Thomasschule auch die instrumentale Musik
unterrichtet wird. Und das geschah plötzlich. In diesem Punkt kann man eine Art der
Anknüpfung ans Konservatorium sehen, da die Schüler der Thomasschule mit der
musikalischen Theorie, Geschichte und Praxis beschäftigt wurden. In dieser Zeit hatte die
Thomasschule ungefähr 54 Alumnen, die mit ihrem Kantor an der Kirchenmusik,
Kurrendesingen, Trauungen, Hochzeitschmäusen usw. teilnehmen konnten, was die
Einnahmen des Thomaskantor ganz schön erhöhte.
An den Gottesdiensten pflegte man auch weiter den lateinischen liturgischen Choral,
sonntags und an Festtagen auch lateinische Figuralmusik. Bei einigen Gelegenheiten (z. B.
große Begräbnisse) komponierten die Thomaskantoren Motette, was übrigens ihre Pflicht
war. Am Sonntag wurden abwechselnd in der Nikolai- und Thomaskirche Kantaten
durchgeführt,
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Frühgottesdiensten von der 1. Kantorei der Thomaner und dem aus Ratsmusikern,
Thomanerschülern und oft auch Studenten bestehenden Orchester unter Leitung des Kantors.
Verbindlich stabilisierte sich die Organist-Position, wobei der Orgelspieler ganz oft auch als
der Thomaskantor wirkte (z. B. Johann Kuhnau).
1704 begann in Leipzig als Organist Georg Philipp Telemann wirken, der an hieriger
Universität zwei Jahre früher das Collegium musicum gründete. Der Titel Director musices
gab ihm die Möglichkeit und das Recht, das Collegium musicum in das kirchliche
Musikleben einzuführen. Dieser Klangkörper begann, in der Peterskirche in der Zeit von
8
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Messen und Festtagen die Figuralmusik durchzuführen. die Musikanten des Collegium
musicum bemühten sich auch um die Entfernung der Musikabhängigkeit von der Thomasund Nikolaikirche.
Um 1725 schärften sich Konflikte zwischen der Universität, Oper und Peterskirche, da
die Universität sich selbständig machen wollte und da sie für ihre Musikproduktion Studenten
ausnützte, die ansonsten auch in der Kantorei in gleicher Zeit nötig waren. Als im Jahre 1705
Telemann seine Stelle verließ, bekam seine Stelle überraschend Melchior Hoffmann,
keineswegs der bekanntere und in Leipzig arbeitende Johann Kuhnau. In der Zeit der
Wirkung Hoffmanns verlor jedoch die Musik im Collegium musicum sowie in der
Peterskirche ihre Qualität und stand am wirklich nidrigeren Niveau als in der Thomas- oder
Nikolaikirche.
Zum erstenmal im Jahre 1717 führte Johann Kuhnau die Oratoriunpassionen durch,
eshrscheinlich die Brockes-Passion Telemanns. Diese musikalische Gattung verbreitete sich
dann schnell und bekam eine grosse Beliebtheit. Ein Jahr vor seinem Tod komponierte
Kuhnau selbst eine sehr erwünschte Markus-Passion.
1723 kam nach Leipzig als Thomaskantor Johann Sebastian Bach, der hier bis seinen
Tod im Jahre 1750 wirkte. Gleich am Anfang seiner Director-musices-Karriere musste er sich
mit der Widersetzlichkeit der Universität auseinandersetzten. Die Universität lehnte nämlich
immer ab, in den musikalischen Fragen unter die Thomasschule zu fällen. Zwei Jahre später
bekam die Schule alles, was sie veranlangte, und ihr musikalischer Bestandteil wurde
selbsständig.
Die ersten Leipziger Jahre von Bach gehören unter dem Gesichtspunkt der
Komponisten-Produktivität zu seinen fruchtbarsten Jahren. Zwischen 1723-1727 komponierte
er drei Jahrgänge der Kantaten, Johann- und Matthäus-Passion. Unter anderen entstanden in
Leipzig auch die Messe h-Moll oder die Kunst der Fuge. Bach setzte auch in der
Oratorienpassionstradition am Karfeitagsvesper fort. Man spielte seine Johann-, Lukas-,
Matthäus-

und
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Passionspasticcios. In dem stark vom Wort bestimmten kirchlichen Leben Leipzigs spielte
die Orgel eine realtiv untergeordnete Rolle, deshalb spielten die Orgelkompositionen Bachs
eine außergewöhnlich wichtige Rolle, da gerade mit diesen Werken der Autor zur
Entwicklung der Orgelmusik in den Leipziger Kirchen beibrachte. Zu dieser Zeit verliefen in
Leipzig keine Orgelkonzerte9 und eine größere Afmerksamkeit wurde der Orgel nur in
Hauptgottesdiensten gegeben, wann dieser Instrument bei der Alteration zwischen dem Chor
9

Das war ein Privileg v. a. im Norddeutschland.
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und Gemeinde half und für den Vortrag der Praeludien verwendet wurde. Der Organist war
noch dazu kein stabiler Beruf, sondern nur Nebenberuf, hauptsächlich wegen der niedrigen
finanziellen Einschätzung.
Nach Bach bertat die Stelle des Thomaskantors Johannes Gottfried Harrer. Ihn
erreichte eine grosse italienische Musikwelle, die durch das ganze Deutschland durchfloß und
natürlich einen Einfluß auch auf die Kirchenmusik hatte.
In der Zeit des Siebenjährigen Kriegs (1756-1763) kam es zu einer allgemeinen
Unterdrückung der Bevölkerung und zur Dämpfung des Kulturlebens. Es entstand auch die
Frage, ob in ihrer Tätigkeit die Thomasschule fortsetzen werde. Zu dieser Zeit wirkte als
Thomaskantor der Schüler Bachs Johann Friedrich Doles, der relativ eine grosse Reform des
Kirchengesangs zu Leipzig durchführte. Er lehnte die Fuge in kirchlicen Werken ab und die
Kantaten ersetzte er durch orchesterbegleitete Choräle, die sog. geistlichen Oden, bei denen
auch das Gemeinde singen konnte. Die stärkste Tradition hatten immer die Motette, die auch
weiter vorrückten.
Eine weitere wichtige Persönlichkeit im Musikleben Lepzigs war Johannes Hiller,
1789 Substitut und 1794 Thomaskantor, der auch eine Reform der kirchlichen Musik
durchführte: die lateinischen Motette ersetzte er durch deutschen, die lateinische
Kirchenmusik begann er allgemein, nur an grossen Festen zu pflegen. Als der erste
Thomaskantor hielt er die Ausgestaltung der Gottesdienste mit eigenen Kompositionen nicht
mehr für seine wesentliche Aufgabe, vielmehr war er bestrebt, eine möglichst große Vielzahl
älterer und v. a. neurer Werke aufzuführen.
In der weltlichen Musik sah die Situation anders aus. Bis zum 18. Jahrhundert wirkten
in der Stadtdienst offiziell nur die Pfeifer. Sie erfüllten v. a. die repräsentative Rolle: täglich
blasten sie vom Rathausturm mehrstimmige Intraden, Tanzsätze oder einsätzige Sonaten, seit
der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts auch Choräle. Außerdem spielten sie an Festen der
Universität oder am bürgerlichen Vergnügungen. Sie hatten auch das Privileg, bei
Theatervorstellungen zu spielen. Die drei in Leipzig in derselben Zeit wirkenden Kunstgeiger
waren daran schlechter. Eigentlich nur sonntags produzierten sie sich gemeinsam mit den
Pfeifern in der Kirche. Oft kam es zu Streitereien unter den Pfeifern und anderen Gruppen der
nichtprivilegierten Musiker, da an verschiedenen Festen, Feiern oder Hochzeiten alle sich
musikalisch teilnehmen wollten.
Unter den Musikern kann man auch große Persönlichkeiten der damaligen
Musikszene. Eine von ihnen war Johann Christoph Pezel, der als Pfeifer in Leipzig tätig war
und zugleich Sonaten und Suiten schrieb. Er wurde für den größten Künstler
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Mitteldeutschlands gehalten. Die Sammlung von vierzig fünfstimmigen Sonaten Hora decima
musicorum Lipsiensium (1670) widmete er den Leipziger Ratsherren. Zehn Jahre später
verließ er die Stadt und an seine Stelle kam der bedeutende Pfeifer und Clarinvirtuose
Gottfried Reiche.
Mit den steigenden Ansprüchen mußten die Pfeifer normal 6-8 Instrumente spielen
können. Ihre Unsicherheit wurde aber auch immer gesteigert, hauptsächlich wegen dem
Collegium musicum und anderen Musikanten-Gruppen. Eine der Gruppen um Christoph
Stephan Scheinhard machte sich so hinauf, dass sie am Besuch des russischen Zars Peters I.
1698 beim Mittagstafel spielen durfte. Nach 1703 wirkte sie schon in der Peterskirche und
bekam auch Rechte und Privilegien. Sie wurde nach den Stadtpfeifern und dem Collegium
musicum zu der dritten Gruppe der Stadtmusikanten und wurde zugleich als NeukircheMusiker anerkannt.10 Alle solchen Gruppen verloren mit dem Entstehen des öffentlichen
Konzerts ihren Sinn.
Die Universität in Leipzig stellte eine hohe Ausbildung auch in den Musikfächern
sicher. Ebenfalls die Studenten und Professoren interessierten sich für Musik sehr breit. In der
Paulinerkirche festigte sich die Position des Organisten, mit dem auch das Collegium
musicum zusammenarbeitete. Zuhörer der Universität begannen auch, die deutsche Musik, v.
a. die Oden zu bevorzugen. Mit der Verbreitung der Aufklärung wurden die Beziehungen
zwischen der Universität, Kirche allgemein und Stadt schwächer.
Johann Adam Hiller, zwischen 1777 und 1785 die Position des Musikdirektors
eintretend, nahm an der Gründung der Musikübenden Gesellschaft teil, wobei sich die
Qualität der musikalischen Produktionen ganz erhöhte. Das bedeutendste Zentrum des
Musiklebens dieser Zeit war die Paulinerkirche, in der z. B. am 3. November 1786 die
Leipziger Premiere des Messias Händels durchgeführt wurde. Dass die Paulinerkirche zum
Musikzentrum Leipzigs jetzt galt, ist v. a. Hillers unternehmerisches Verdienst.
Im Zusammenhang mit der Aufklärung kam es zu einem Versuch, Musik als
Studienfach
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-theoretische Vorträge Lorenz Christoph Mitzler, der aber auf nur

einen kleinen Widerhall stieß. Auch seine Bemühungen, die Zeitschrift Neu eröffnete
musikalische Bibliothek (1736-1754) herauszugeben und Societät der musicalischen
Wissenschaften im Jahre 1738 zu begrüden und so aus Leipzig Zentrum des musikalischen
Lebens zu schaffen, führten zu keinem Erfolg. Vorlesungen im Sinne der neueren

10

Neukirche war eigentlich die Peterskirche.
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Musikwissenschaft begannen erst mit dem Wirken von Christian Friedrich Michaelis, der in
Jahren 1798-1799 an der Universität Vorlesungen über musikalische Ästhetik hielt.
Einen großen Einfluß auf die Entstehung des öffentlichen Konzerts hatte das
Collegium musicum. Schon im Jahre 1657 wirkte ein Collegium musicum in Leipzig unter
der Leitung des Organisten der Nikolaikirche Kriegers und seit 1673 Johann Pezels.
Wahrscheinlich handelt es sich um denselben Verein, der in den 80. Jahren des 17.
Jahrhunderts Johann Kuhnau führte. Am Program des Collegium musicum standen
orchestrale Suiten der deutschen zeitgenößischen Autoren, oft komponierten gleich auch die
Studenten. Das bedeutendste Collegium musicum führte aber G. P. Telemann.
Die Collegien spielten oft in Cafés, v. a. Instrumentalmusik. Die Kosten bezahlten die
Gäste, die von den Konzerten dank der Zeitung informiert wurden. Hier kann man das erste
Konzertunternehmen sehen.
Diese Vereine nahmen oft auch an Huldigungen und Serenaden teil, wo sie die
Repräsentationsmusik durchführten. Für diese Zwecke komponierte Bach einen Teil seiner
weltlichen Kantaten. Noch dazu nahm Bach an Collegien selbst teil, da er hier als Cembalist
mitwirkte. Zu einer zeitgenößschen Modeangelegenheit wurden Übergänge einiger Collegien
unter die Cafetier. So entstand das bürgerliche Musikliebhaberkonzert. Um 1750 nahmen an
den Konzerten üblich 200-300 Zuhörer teil. In Collegien spielten dann nicht nur Studenten,
sondern auch Berufsmusiker. In den 40. Jahren des 18. Jahrhundert verlor diese musikalische
Institution an ihrer Bedeutung.
1762 wurde Hiller mit der Leitung des sog. Großen Concerts beautragt, das eigentlich
als Ersatz des Collegium musicum galt. Diese Konzerte wurden in großen Räumen
veranstaltet und wurden einer beträchtlichen Anzahl von Zuhörern zugänglich. Seit 1749
wurden dazu noch in der Karwoche regelmäßige Concerts spirituels gegeben, an deren
Program v. a. Oratorien Johann Hasses standen. In der Wirkungszeit von Hiller wurden auch
„extra virtuose Konzerte“ zu eigenen Subskriptionen zu einer Tradition. Dieser
Musikunternehmer engagierte auch Sänger und dank diesem Schriff konnte er sogar Oratorien
und Opern im Komödiehaus durchzuführen lassen. Grosses Concert geriet 1771 nach der
Rücktritt Hillers in Probleme. Mit dem Unternehmer zogen nämlich auch Sänger hinaus und
es entstanden finanzielle Probleme.
Hiller begann, in der Sphäre der Kirchenkonzerte zu unternehmen, die er zu einem
hohen Niveau brachte. 1771 gründete er die Knabensingschule und ein Jahr später vergrößerte
er diese Institution zu einer Art Konservatorium. Das Hauptziel war die Erziehung von
Ariensänger und -sängerinnen. Vier Jahre später verband er seine Schüler, den Studentenchor,
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Musikliebhaber und Berufsmusiker in die Musikübende Gesellschaft, die dann jede Woche im
Apelschen Haus am Markt auftrat. Im Jahre 1778 endete definitiv das Grosse Concert und
Hiller konnte dies erfolgreich ersetzen und 1781 trat er mit seinem Orchester ins Gewandhaus
ein. So beginnt eine lange Tradition des Gewandhausorchesters.
Das Konzertleben in Leipzig wurde wirklich favorisiert, da es hier eine große Anzahl
von Konzerträumen entstand.
Auch Voraussetzungen für die deutsche Oper waren in Leipzig am Ende des 17.
Jahrhuderts dank der Anwesenheit der Studenten, Märkte und dank dem wachsenden
Wohlstand mehr als nur gut. Die Oper knüpfte an eine lange Theatertradition an. Schon 1650
führten Studenten das Singballett11 Mars und Irene durch. Auch Kuhnau schrieb zwei Opern,
von ihren Uraufführungen gibt es aber keine Nachrichten. Seit 1665 besuchten Leipzig
regelmäßig in der Märktezeit reisende Theatergesellschaften. Am Ende des Jahrhunderts
(1693) kam es zur Eröffnung des ersten Opernhauses zu Leipzig. In seiner Wirkungszeit
leitete die Leipziger Oper G. P. Telemann, die meisten musikalischen Vorstellungen
beschirmte also sein Collegium musicum.
Als goldene Zeit der Oper kann man Jahre 1693-1720 charakterisieren, wann zur
Uraufführung von 80 Opern kam (Wiederholungen werden nicht gerechnet). Man führte
Werke der heimischen Komponisten (Vogler, Hoffmann, Grünewald, Strungk) auf, v. a. aber
Opern Telemanns. Sowie in der berühmten Hamburger Oper wurden auch hier deutsche und
italienische Arien gemischt, was im Wesentlichen der Begleitereffekt der zeitgenößischen
deutschen Oper war.
1720 kam es wegen der Baufälligkeit des ursprünglich hölzernen Gebäude und wegen
finanziellen Problemen zum Stilllegen des Opernunternehmens. Als Ersatz für die
Opernliebhaber dienten jetzt verschiedene Schauspielgesellschaften, unter anderen fuhr nach
Leipzig der bedeutendste italienische Verein der Zeit, Schauspielgesellschaft von Gebrüder
Pietro und Angelo Mignotis ein. An sie knüpfte dann der Impresario Giovanni Battista
Locatelli mit seinen Künstlern an. Der stärkste Musikverkehr verlief immer in der Märktezeit.
Der Siebenjährige Krieg unterbrach dann auch die Opernvorstellungen in Leipzig.
Gute Voraussetzungen für den Aufschwung der Oper brachte nach dem Krieg der Bau
eines neuen Theatergebäudes an der Rannstädter Bastei im Jahre 1766. Den Vorhang schuff
Adam Friedrich Oester, dessen Arbeit Goethe selbst beschrieb. Am Program standen v. a.
deutsche Singspiele, einen großen Erfolg vermerkten auch Werke von J. A. Benda und F. L.
Benda. Nur ein paar Jahre später kam nach Leipzig eine neue Welle der italienischen
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Opernkunst, hauptsächlich dank der Gesellschaft Giuseppe Bustellis. 1777 verbrachte hier
eine kürzere Zeit mit seiner Gruppe auch Pasquale Bondini. Übrigens der Opernbetrieb in
Leipzig stand im engen Zusammenhang mit dem Residenzsitz zu Dresden und mit den
Märkteveranstaltungen.
Das Theaterorchester bildeten bis 1773 nur Ratsmusiker, später schließten sich auch
Studenten und Mitglieder des Großen Concerts an. Im Jahre 1776 kaufte der Stadtrat bis in
diese Zeit das private Theatergebäude ab und ließ es fertigbauen.
Jetzt kehren wir uns zum Dreißigjährigen Krieg zurück, denn nach seinem Ende
wuchs sehr die Beliebtheit der nicht nur einstimmigen, sondern als mehrstimmigen
Generalbaßlieder. Es handelte sich um eine kurze, aber intensive Episode. Dem Gesang dieser
Lieder widmeten sich fast ausschließlich Studenten, die v. a. deutsche Arien pflegten. Es
wurden auch Sammlungen Arien (1657) und Neue Arien (1667) herausgegeben. Das Ende
dieser Tätigkeit kann man im Zusammenhang mit der Theatergebäude-Gründung zu Leipzig,
da die musikalischen Interessen der Bewohner gerade in diese Linie seit jetzt gingen.
Von den Liedergattungen erhielten sich v. a. Tanzlieder, oft als Parodien zu
instrumentalen Stücken. Hiller komponierte unter anderen auch Klavierlieder und Bernhard
Theodor Breitkopf vertonte Goethes Neue Lieder. Seine Sammlung trug den Namen Neue
Lieder in Melodien gesetzt.
Der Dreißigjährige Krieg unterbrach auch die Zeitschriftenherausgabe sowie Arbeit
der Verlage. Nach 1648 erholte sich das Leipziger Verlagswesen von den Kriegsverluste nur
langsam, bis 1700 wurden hier keine Werke von bedeutenden Komponisten der Zeit
veröffentlicht. Anstatt des Typendruck kam man zum Notenstich, den die Verleger aus
Kostengründen offenbar scheuten, so dass viele Komponisten ihre Werke häufig auf eigene
Kosten stechen ließen und im Selbstverlag vertrieben.
Mit der Verbreitung der bürgerlichen Musikpflege in der 2. Hälfte des 18.
Jahrhunderts

kam

dann

zum

wiederkehrenden

Aufschwung

des

Leipziger

Musikverlagswesens. Als die größte Persönlichkeit dieser Zeit trit Bernhard Theodor
Breitkopf hervor, der 1719 in Leipzig eine Druckerei gründete. Erst 1730 begann er aber,
Sammlungen und Gesangsbücher der weltlichen und kirchlichen Musik herauszugeben. Bis
dahin existierte seine Fabrik als eine „klassische“ Druckerei, die verschiedene Bedarfe der
Klienten befriedigte. Der Begründers Sohn Johann Gottlob Immanuel begann dann,
hauptsächlich Musik herauszugeben, womit er die Vaters Druckerei ausschließlich auf einen
musikalischen Verlag überlieferte. So bekam er die zentrale Stellung in breiter Umgebung
und schrittweise im ganzen Deutschland. Die Firme Breitkopf besaß auch ein
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Musikaliengeschäft und gab verschiedene thematische und unthematische Kataloge heraus.
Außer der Firma Breitkopfs exsistierten in Leipzig mehrere weitere Buchdrucker.
Ein großer Aufschwung traf das Zeitschiftenwesen ein. Johann Adam Hiller gab die
Wöchentliche Nachrichten und Anmerkungen die Musik betreffend (1766-7070) heraus,
Christan Gottfried Thomas wieder Unpartheiische Kritik der vorzüglichsten zu Leipzig
aufgeführten Concerte und Opern (1798-1806) und in diese Zeit gehört auch die bekannteste
Zeitschrift der Zeit: Allgemeine musiklische Zeitung (1798-1848).
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Musikinstrumentenwesen an der Spitze im ganzen Deutschland. Ein bedeutender Artikel war
die Erzeugung der Blasinstrumenten, der sich Familie Bauer (oder Bauermann) widmete.
Weitere in Leipzig gebaute traditionelle Instrumente waren Violine, Lauten, Klavichorde,
Spinette, Cembali und Orgel. Der Verlag Breitkopf begann sich, dem Verkauf von
Musikinstrumenten zu widmen und öffnete auch eine eigene Klavier-Fabrikation. Das trug
zum Fakt bei, dass im 19. Jahrhundert Leipzig als Zentrum des deutschen Klavierbaus gälte.
Es erblühten ganz schön auch verschiedene Musikinstrumenten-Geschäfte.
Am Anfang des Jahres 1800 äußerte sich in Leipzig Mangel an qualifizierten
Ratsmusikern. Damit ihre Qualität nach oben ginge, wurden ständige Stadtmusiker Gottlob
Anton Ignatius Maurer (in der Funktion 1803-1813) und Wilhelm Leberecht Barth (1814 bis
1849) angesetzt, deren Aufgabe war, Lehrlinge und Gesellen zu bekommen und zu
unterrichten. 1849 kam es zur Abschaffung dieser Position, da der Stadtrat eine
gleichberechtigte Konzession für sieben Musikchöre erteilte. Erst eine neue Gewerbeordnung
bedeutet Ende zunftmäßiges Musikbetriebs.
Seit 1805 lockte die Stadt Mitglieder des Opern- und Konzertorchesters auch für den
Kirchenmusikbetrib an. 1840 entstand aus dieser Institution das Stadtorchester.
Das Hauptzentrum des musikalischen Lebens war zweifellos das Gewandhaus. Die
Leitung vom Gewandhaus wurde noch in den instrumentalen und vokalen Bestandteil
gegliedert. Am Boden des Gewandhauses begründete 1809 August Matthäi ein der ersten
deutschen Streichquartette.
1835 kam nach Leipzig als Kapellmeister und Direktor des Gewanhauses Felix
Mendelssohn Bartholdy12 und übernahm auch den instrumentalen Teil, womit er beide
Bestandteile verband. Er brachte zur Premiere unter anderen Werke Schumanns, Schuberts
12

Der Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig siedelt heute im Haus, wo Mendelssohn einige
Jahre lebte.
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und seine auch. 1841 führte er zum erstenmal in der Thomaskirche die Matthäus-Passion
Bachs durch. Gerade dieses Konzert brachte dann Geld für Einrichtung des Bach-Denkmals.
1843 wurde in Leipzig das Konservatorium geöffnet. Als die Ersten unterrichteten hier
Mendelssohn, Schumann, Thomaskantoren M. Hauptmann und F. David und der
Nikolaikirche-Organist C. F. Becker.
Leipzig wurde zum Zentrum des musikalischen Geschehens, was auch zahlreiche
Gastgebungen vieler bedeutender Komponisten, Virtuosen und Dirigenten belegen, z. B.
Berlioz und Liszt.
Unter die wichtigsten bürgerlichen Musikvereine gehörten v. a. sich dem Gesang
widmeten Singakademie, Liedertafel, Zöllner-Verein, Männergesang-Verein, Aronsche
Gesellschaft a Pauliner Verein.
Auch Bemühungen um ein eigenes Stadttheater kamen zum Erfolg, als 1817 ein
ständiges Theater eingerichtet wurde. Bis dahin mußte sich das Publikum auf Gastgebungen
verschiedener Dresdner Gesellschaften verlassen.
Es fing auch wiederkehrende Entwicklung der Verlage an. In den versinkenden Verlag
Breitkopf trat 1795 Gottfried Christoph Härtel und dank seinem Kapital gab er den Verlag an
die Spitze des Verlagswesens hervor. Friedrich Anton Hoffmann und Ambrosius Kühnel
gründeten in Leipzig und Wien Bureau de musique, dass 1814 zu Carl Friedrich Peters
überkam. Seit 1834 gab in Leipzig Robert Schumann seine Neue Zeitschrift für Musik.13
Nach dem Jahre 1848 und bürgerlichen Stürmen im ganzen Europa gründete Carl
Heinrich Reinecke das Gewandchor. Nach dem Tod Mendelssohns im Jahre 1847 wechselten
sich an seiner ehemaligen Stelle mehrere Kapellmeister ab. Seit 1875 kam es zur Anknüpfung
der Zusammenarbeit mit dem Thomanerchor, der sich nun auf a-capella-Singen orientierte.
Seit 1895 verlief dann die Zusammenarbeit ständig und dieser Stand funktioniert bis heute.
Fürs 19. Jahrhundert ist Entstehung zahlreicher Musikvereine typisch, z. B. der
Lisztverein führte Kammermusik und Orchesterkonzerte durch. Der Musiktätigkeit widmeten
sich auch viele Förderer, die die Musik im engen Kreis der Liebhaber ausübten.
In Jahren 1890-1895 brachte Hermann Kretzschmar

regelmäßige Akademische

Konzerte hin. Unter anderen dirigierten hier Gustav Mahler und Richard Strauss.
Viele Komponisten und Musiker aus dem Gewandhaus unterrichteten am
Konservatorium (Arnold Schering, Hermann Kretzschmar, Max Reger), was die
Zusammenarbeit beider Institutionen festigte. Am Leipziger Konservatorium studierten auch
Janáček und Grieg.
13

Zwischen 1840-1842 lebte Schumann mit seiner Ehefrau Clara an der Inselstr. 18.
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Dank seinem a-capella-Gesang fand der Thomanerchor einen weltweitgehenden
Widerhall.
An der Universität begann man, die neuzeitliche Musikwissenschaft zu pflegen: 1866
habilitierte sich Oskar Paul, 1887-1904 wirkte hier Kretzschmar. 1895 kehrte nach Leipzig
Hugo Riemann zurück, der sich hier 1878 habilitierte. 1908 gründete er in Leipzig das
musikwissenschaftliche Institut, wo er auch als der erste Direktor wirkte.
Sehr wuchs auch die Qualität des Theaters, wo in Jahren 1886-1888 als zweiter
Kapellmeister Gustav Mahler arbeitete. In Leipzig wurden ganz oft Werke Wagners
aufgeführt.
An der Spitze standen auch Musikverlage. Allgemein das ganze Musikleben zu
Leipzig war im 19. Jahrhundert am höchsten Niveau im ganzen Deutschland.
Zwischen den zwei Weltkriegen verbreiteten sich in Leipzig Konzerte von großen
symphonischen Werken, daneben wurden auch verschiedene Zyklen und Abende veranstaltet
(Brahms- und Beethoven-Abende, Bruckner- und Brahms-Zyklus u. a.). Das war Verdienst des
Kapellmeisters Nikitsch, der aber unerwartet 1922 starb. Nach seinem Tod entstand ein
großes Problem, einen Dirigenten des Gewandhausorchesters einzustellen. Wofgang
Furtwängler wirkte zwar in Leipzig, aber zugleich in Berlin und Wien und 1930 entschied er
sich definitiv für die Berliner Szene. Bruno Walter mußte dann 1933 seinen Dirigentenposten
wegen seiner jüdischen Herrkunft verlassen.
Im 20. Jahrhundert enstand auch eine große Anzahl von Musikvereinen und
Orchestern, unter die bedeutendsten gehört sicher das im Jahre 1924 begründete
Symphonieorchester von dem Mitteldeutschen Rundfunk.
Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig wurde zum Zentrum der
musikwissenschaftlichen Forschung im ganzen Deutschland. Das selbe gilt von den
Musikinstrumentenbauern,

die

sich

der

Herstellung

von

beliebten

mechanischen

Musikinstrumenten widmeten.
Der zweite Weltkrieg vernichtete fast das ganze Musikleben. Z. B. die Universität
verlor 60% der Gebäuden und 70% des Bücherfonds. Luftangriffe vernichteten auch das
Gewandhaus14 sowie das Operngebäude. Bis 1981 trat das Gewandhausorchester im Saal der
Kongresshalle im Zoo auf, dann wurde festlich das dritte Gewandhaus eröffnet. Unter seine
Dirigenten gehörte dann zwischen 1962-1964 Václav Neumann.

14

Das erste Gebäude wurde vom Geuer vernichtet, das Zweite wegen dem Ktieg. Jetzt besitzt das Orchester
schon dritte Räume.
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Im Jahre 1946 wurde die Hochschule für Musik und Theater „Felix MendelssohnBartholdy“ gegründet. Vier Jahre später entstand das Bach-Archiv als Zentrum der Bachschen
Forschung. 1926 im neuen Gebäude das Grassi-Museum für Musikinstrumente geöffnet, das
im Besitz die zweitgrößten Sammlungen der Welt hat.15
Viele Klangkörper widmeten sich und bis heuten widmen sich der Aufführungspraxis
der Barockmusik, die sie ganz oft an ursprünglichen Instrumenten spielen.
Es festigte sich auch die Zusammenarbeit von der Oper, dem Thomanerchor und dem
Gewandhausorchester.
Am Augustuspltz stehen heute Gebäude der Oper und des Gewandhauses ganz
gegenüber, nur von der Tramstrecke getrennt. Das neoklassizistische Operngebäude wurde
1960 eröffnet. Zu dieser Institution gehören aber auch vier weitere Szenen, die außer Opernund Ballettvorstellungen auch Schauspiel, Musikal, Kabarett und weitere Theatertätigkeiten
anbieten.
Das Gewandhausorchester leitet z. Z. Riccardo Chailly. Das Orchester führt
regelmäßig 2-3mal wöchentlich Konzerte auf, trit auch in der Oper und Thomaskirche auf.
Sein Collegium musicum hat auch die Hochschule für Musik, die auch mit
Universitätsstudenten zusammenarbeitet. Dank dem Sitz des Mitteldeutschen Rundfunks
(MDR) wirkt in Leipzig auch das Symphonische Orchester des MDRs sowie Kinderchor,
Chor und Kammerphilharmonie. Universität Leipzig kann auf ein Universitätsorchester und chor stolz sein.
Der Thomanerchor ist seit seiner Begründung im Jahre 1212 der wichtigste Chor nicht
nur in Leipzig. Zur Zeit zählt er 100 Junge im Alter 9-18 Jahre. Dreimal wöchntlich trit er in
der Thomaskirche auf und zweimal pro Jahr veranstaltet er große Tournee durchs ganze
Deutschland. Dank diesem Klangkörper wurden auch die traditionellen Motette bis heute
überliefert, die jetzt jeden Samstag um 15 Uhr veranstaltet werden.
Die Musikproduktionen verlaufen in der Peters-, Thomas- und Nikolaikirche, im
Gewandhaus, in der Oper und in vielen anderen Saalen und Stadtszenen.
Das Musikleben in der Stadt Leipzig ist bis heute sehr reich, woran auch seinen Anteil
die Universität, Hochschule für Musik, zahlreiche Orchester, Musikliebhaber und vor allem
eine aus der Geschichte quellende breite Tradition haben.

15

Das Museum ist heute ein wesentlicher Teil der Universität.
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Región ako súčasť hudobno-pohybových hier
v primárnom vzdelávaní

PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Trnavské
univerzity v Trnave
Mgr. Danica Repková
Hliník nad Hronom
RESUMÉ
Príspevok spracováva aplikáciu hudobných aktivít s prvkami regiónu Pohronia
v skupine detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Jednotlivé aktivity sú vystavané
na konkrétnych princípoch – symboliky, dynamiky a analógie, ktoré sa navzájom doplňujú.
Nachádzaním súvislostí medzi dvomi zložkami (región verzus hudobné aktivity)
začína konfrontácia dieťaťa so svetom minulosti a prítomnosti v konkrétnych hudobných,
hudobno-pohybových a hudobno-dramatických aktivitách.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: tradičná ľudová kultúra, nehmotné kultúrne dedičstvo, Pohronský
región, hudobné aktivity, hudobno-pohybové aktivity, hudobno-dramatické aktivity
Nehmotné kultúrne dedičstvo
V súvislosti s tradičnou ľudovou kultúrou sa stále častejšie objavuje pojem nehmotné
kultúrne dedičstvo1, 2. Nehmotné kultúrne dedičstvo si spoločenstvá a skupiny odovzdávajú
z generácie na generáciu a sústavne ho znova vytvárajú ako reakciu na okolité prostredie,
interakciu s prírodou a svojou históriou, pričom im poskytuje pocit identity a kontinuity,
podporujúc tak úctu ku kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti. Zámerom štátnej kultúrnej
politiky v oblasti tradičnej ľudovej kultúry (V oblasti ochrany tradičnej a ľudovej kultúry ide
zároveň o naplnenie odporúčania UNESCO z roku 1989, ktoré schválila vláda SR uznesením
1

Nehmotné kultúrne dedičstvo znamená ústne tradície a prejavy vrátane jazyka ako prostriedku nehmotného
kultúrneho dedičstva; interpretačné umenie; spoločenské zvyky, rituály a slávnostné udalosti; poznatky
a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom; tradičné remeselníctvo a i.
2
Nehmotné kultúrne dedičstvo znamená postupy, stvárnenia, prejavy, poznatky, schopnosti, ako aj nástroje,
predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne miesta, ktoré spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch
jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva.
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č. 448/2000) je upriamiť pozornosť na význam a uchovanie tradičnej ľudovej kultúry ako
súčasti kultúrnej identity3.
Identifikácia dieťaťa s ľudovou tradíciou v spojitosti s edukačným procesom
Spoločným menovateľom uchovania si tradičnej

ľudovej kultúry, ktorá vedie

k identifikácii ľudovej kultúry môžu byť aj aktivity aplikované v edukačnom procese ako
súčasť hudobno-pohybovej výchovy detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
navštevujúcich nultý ročník základnej školy, ktorého úlohou je v priebehu jedného školského
roka akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní, bolo schopné začleniť sa
a zvládnuť požiadavky 1.ročníka základnej školy. Učebné osnovy pre nultý ročník základnej
školy zohľadňujú vek detí, sociálne pomery v rodine, podnetné výchovné prostredie a
individuálne schopnosti dieťaťa (bližšie ŠTIHOVÁ a kol., 2004).
V spomenutom období z pohľadu hudobných aktivít dieťa dokáže:


podľa sluchu sa orientovať v zvukovom a tónovom priestore primeranom

detskému chápaniu, napr. Rozlišovať hudobné a nehudobné zvuky, rytmizovať alebo
zaspievať hudobné motívy vzhľadom na konkrétny rytmus, tónový rozsah a pod.;


samostatne zaspievať riekankové melódie a piesne výrazne, primerane

intonačne čisto, rytmicky a dynamicky v rozsahu 2-7 tónov;


v rozličných hudobných činnostiach spájať technicky správnu inštrumentálnu

hru s rytmizáciou, spevom, hudobno-pohybovým, hudobno-dramatickým a iným
tvorivým estetickým prejavom;


rozoznávať pochod, tanec, uspávanku, veselú - smutnú - slávnostnú hudbu;



citlivo počúvať hudobnú skladbu a vyjadriť pocity vyvolané citovým

prežívaním tejto hudby prostredníctvom počúvania hudby, napr. Slovom, pohybom,
dramatickým gestom, hudobno-pohybovým, hudobno-dramatickým a i. (GUZIOVÁ,
2005, s.56).
Prostredníctvom hudobných a hudobno-pohybových aktivít4 sa dieťa učí poznaniu
a identifikácii kultúry spätej s rodným regiónom.
Na princípoch - symboliky, dynamiky, analógie - je prepojenie hudby a regiónu
„akýmsi“ spôsobom možností priblížiť sa k dieťaťu jemu primeranou formou. Nachádzaním
princípov medzi dvomi zložkami (región verzus hudobné aktivity) začína konfrontácia
dieťaťa so svetom minulosti a prítomnosti v konkrétnych hudobných, hudobno-pohybových
3

Dostupné na http//:www.culture.gov.sk/kultura-mensin/miestna-a-regionalna-kultura-tradin-udovkultura/tradin-kultura).
4
Ukážky hier uvádzaných v príspevku sú špecifické pre oblasť Pohronia.
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a hudobno-dramatických aktivitách. Konkrétne princíp dynamiky je možné „uchopiť“ pri
práci s uspávankami5 pohybovo a hudobne pomalými, jemnými v porovnaní s piesňami
z verbovačiek6 pohybovo a hudobne rýchlymi .... dievčatá si zabalili kúsok drievka do
handričky a mali bábku Apolienku, ktorá ich všade sprevádzala. Jej spievali uspávanky,
koledy alebo ju častokrát spomínali hudobných detských prvotinách pri rozličných
udalostiach. Po prvej svetovej vojne bábku Apolienku v najbohatších rodinách nahradila v
továrni vyrobená handrová bábka s porcelánovou hlavou ...
Komentár: Hračky v minulosti tvorili predmety dennej potreby (so súhlasom rodiča to
boli varešky, zvyšky z textilných a i.), častejšie to bol rôzny prírodný materiál.
Samozrejmosťou bývali bábky vyrobené z drevených polienok, ktorým deti spracovali tvár,
zaviazali šatku okolo hlavy a zabalili do „perinky“.
Taktiež princíp symboliky môžeme postrehnúť pri rolových improvizáciách7 ako
súčasti hry s „drevenou Apolienkou“ s využitím zvukov, hudby v spojitosti tradíciami
regiónu.
Komentár: Uspávanky patrili k činnostiam, ktoré vykonávali ženy. Spievali sa nielen
doma, ale aj na poliach pri robote, kedy bolo dieťa vložené v plahotke upevnenej na
jednoduchej drevenej konštrukcii.
Hajikaj, belikaj,

Haju ,haju hajušky,

ku psote privykaj,

na obed sú halušky,

psota je veliká,

haj, haj, hajaja,

nemáme chlebíka.

naberiem si do kraja

Spiže mi, spiže mi

Usniže mi, usni,

do bieleho rána

pôjdeš ráno s husmi

a potom vstaň zdravá,

tahore, tadolu,

duša milovaná.

za zelenú horu.

V minulosti sa deti aktívne zúčastňovali na všetkých zložkách života a táto ich
skúsenosť sa odrážala v detských hrách, pri napodobovaní rozličných činností dospelých, čo
môžeme považovať ako princíp analógie v činnostiach dospelých transformovaných
v podobe hudby a pohybu do detských hier. Deti v minulosti napodobňovali situácie, ktoré
5

Uspávanky sú vhodné ako súčasť relaxačných, oddychových činností použitím reálneho predmetu (bábky)
alebo hry na telo.
6
Spevy dedinských mládencov, ktorých odviedli za vojakov tzv. verbungy.
7
ZELEIOVÁ, J. Muzikoterapia – dialóg s chvením. Bratislava : SAV, 2002, s.176.
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prispôsobili svetu, kde prežívali udalosti rodiny, dokonca mnohokrát aj celej dediny.
Tlčenie maku bolo jednou z činností častokrát vyskytujúcou sa v detských hrách, ktorú
deti v súčasnej dobe majú možnosť len napodobňovať alebo sa s ňou stretnú napr. na
regionálnych prehliadkach ľudovej kultúry..
Komentár8: Tlčenie maku je spracovávaním, resp. drvením maku prostredníctvom
mažiaru a tĺčika, je pre dnešnú dobu jedným z mnohých archaických činností súvisiacich s
prípravou jedál. Tlčiem, tlčiem mak, aby bolo tak, na halušky, na zákusky, aby rástol chlapec
hustý... prostredníctvom hry na telo majú deti možnosť zvukovo-rytmického stvárnenia
konkrétnej činnosti.
Uplatnenie človeka v spoločnosti záviselo často od šikovnosti jeho rúk napr. hra Prsty:
Tento vraví (ukazuje palec): Jedli by sme!
Tento vraví (ukazuje ukazovák): Pili by sme !
Tento vraví (ukazuje prostredný): Poďme vziať!
Tento vraví (ukazuje prsteník): Chytia nás!
Tento malý (ukazuje malíček): Zradí nás!
Komentár: Ruky boli a sú neodmysliteľnou súčasťou každej činnosti, a tak hry a
rečňovanky sa častokrát dotýkali pomenovávania jednotlivých prstov. Zväčša sa jednalo o hry
rytmicko-pohybové s dôrazom na skupinovú dynamiku
V dedinách boli dni cez týždeň nazývané aj „ robotnými dňami“ symbolom ťažkej
a namáhavej práce. V roľníckych rodinách sa vstávalo veľmi zavčasu, obyčajne v poradí:
paholci a kraviar, domáci chlapi, nevesty a slúžky, gazdiná, gazda a deti. Tóny trúbky
dedinského kraviara boli súčasne oznámením nového dňa. Pasenie husí, nosenie vody zo
studní, pečenie koláčov, či kovanie podkov boli častými námetmi piesní, melodizovaných
riekaniek a prosieb detí, mládežníctva a dospelých ... (KLIMAN, 1997).
Priblížením piesne Išlo dievča po vodu9,

deťom sprostredkovávame informácie,

ktoré v dnešnej dobe sú skôr unikátne v porovnaní s minulými časmi ...
Komentár: V minulosti si ľudia, ktorí nemali k dispozícii studňu na dvore boli nútení
nosiť vodu z neďalekého potoka či studničiek. Vodu bolo treba často nosiť (zväčša slúžky
a paholkovia) aj zo vzdialenejších vodných tokov.
Spievané piesne dokumentujú skutočné zážitky či udalosti, ktoré sa v súvislosti
8

Jednotlivé komentáre načrtávajú pedagógovi ďalší postup pri práci s aktivitami.
Uvádzaná pieseň Išlo dievča po vodu je vhodná ako súčasť hudobno-dramatického pásma s použitím reálnej
rekvizity (džbánu).
9
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s nosení vody stali, mali zároveň aj katarzno-podpornú úlohu pri neľahkej práci.:
Išlo dievča po vodu
Išlo dievča po vodu cez zemiansku záhradu.
Prišiel pán, zabil džbán, aha, hm, zabil džbán.
„Neplač dievča, neplač ty, škoda sa ti zaplatí:
za ten džbán toliar dám, aha, hm, toliar dám.”
Dievča toliar nechcelo, len za džbánom želelo:
„Keď si pán, zaplať džbán, aha, hm, zaplať džbán.”
„Neplač, dievča, neplač ty, škoda sa ti zaplatí:
za ten džbán hintov10 dám, aha, hm, hintov dám.”
Dievča hintov nechcelo, len za džbánom želelo:
„Keď si pán, zaplať džbán, aha, hm, zaplať džbán.”
„Neplač, dievča, neplač ty, škoda sa ti zaplatí:
za ten džbán kaštieľ dám, aha, hm, hintov dám.”
V minulosti sa deti zúčastňovali na všetkých zložkách života napr. sledovali premeny
v prírode, striedanie ročných období a s tým súvisiace zvyky a obrady, práce okolo domu, v
záhrade, či pasenie husí a dobytka, ktorého boli priamymi účastníkmi. MIŠURCOVÁSEVEROVÁ (1997, s.141) v súvislosti s detskými hrami uvádzajú, že v národopisných
zbierkach sú mnohé hry so spevom, ktoré sú svojou jednoduchosťou primerané aj pre
predškolský vek. Prebiehajú väčšinou v kruhu napr.: Kolo, kolo mlynské, Zlatá brána,
Slepá baba príp. využívajúce väčší priestor na samotnú hru.
O slepú babu
Slepá baba, kde si bola?

U kováča.

Čos dostala ?

Kus koláča.

Kdes ho dala?

Na kraj stola:

Kto ti ho vzal?

Pani sova.

Kde letela?

Do hájička.

Kde si sadla?

Na vajíčka.

Ukáž zuby!

Nemám huby.

10

Obj. voz zapriahnutý koňmi.
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Zasmej sa mi !

Nechce sa mi

Na pasienkoch sa deti združovali a voľný čas medzi strážením a zaháňaním zvierat
trávili hudobno-pohybovými hrami, v ktorých sa odzrkadľovali zvyky a obyčaje
proklamujúce autentickosť regiónu (KLIMAN, 1997).
Komentár: Hry detí v minulosti boli typické svojou celistvosťou obsahujúcou reč (v
podobe riekanky), hudobnou (v podobe spevu), tanečnou (v podobe tanca, tanečných krokov)
a dramatickou činnosťou. V porovnaní so

súčasnými

hrami

ich považujeme za

komplexnejšie prepracované.
Hra O reťaz, o reťaz patrí k hrám, ktoré podporujú nielen hudobné cítenie, ale
predovšetkým podporujú skupinovú dynamiku a súdržnosť.

Je vhodné zaradiť hudobné a pohybové aktivity aj na odreagovanie, prekonanie únavy
a na zlepšenie koncentrácie detí napr. ako súčasť všedného dňa, ale aj slávnostných udalostí
ako boli krstiny, svadba či smrť.
Svadba
Ženilo sa motovidlo, bralo k sebe kutovidlo.
Všetko vtáctvo povolalo, len tú sovu vynechalo.
Keď sa sova dozvedela, hneď na svadbu priletela.
Sadla si tam na kraj piecky, dala si hrať piesne všetky.
Vzal ju vrabček prvý tanček, postúpal jej on na palček.
“ Ty si vrabček, ty si hlúpy, nestúpaj mi na pazúrky.”
Keby tu neboli hosti, dolámala by ti kosti,
ale je tu veľa hostí, nechcem robiť mrzutosti. “
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Hudobné, hudobno-pohybové11 či hudobno-dramatické aktivity približujúce región,
jeho obyčaje a zvyklosti môžu mať pravidelný alebo príležitostný charakter aplikácie
v edukačnom procese. Mnohokrát sú ich začiatkom motivačné otázky zo strany pedagóga,
ktoré sa dotýkajú

zvykov a tradícií

zachovávaných v minulosti

a deti ich poznajú

z rozprávania starých rodičov, súrodencov a iných rodinných zástupcov.
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a skladbám, ktorých charakter to povoľuje, a nie aplikovať pohyby, ktorých funkcia bude samoúčelná
a neopodstatnená.
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Nové možnosti hlasové přípravy učitelů
PhDr. Kozelská Inez, Ph.D.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
RESUMÉ
Autorka předkládá výsledky provedených výzkumných šetření v oblasti pregraduální a
postgraduální hlasové přípravy budoucích hlasových profesionálů – učitelů. Dlouholeté
pedagogické zkušenosti v profesionální hlasové přípravě na katedře hudební výchovy
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vedou k hledání nových cest při rozvoji
hlasových dovedností jako součásti verbální komunikace učitelů. V souladu s obsahem
předmětu hlasová výchova a jeho cílů lze vytvářet podmínky pro celoživotní přípravu
hlasových dovedností, jako jedné z klíčových kompetencí učitelů.
KLÍČOVÁ SLOVA: pregraduální a postgraduální hlasová příprava, klíčové kompetence
učitelů na ZŠ a SŠ, revitalizace hlasu, projektování edukace hlasové přípravy

Nedostatky profesionální hlasové přípravy učitelů se negativně projevují v kvalitě
verbální komunikace, jedné z klíčových kompetencí učitelů. Učitelé vystavují svůj hlas zátěži
v problematických podmínkách školního prostředí, které není vždy vyhovující ani po stránce
hygienické, ani akustické. Orientace na učitele všeobecně vzdělávacích předmětů i
nehudebního zaměření vychází z pedagogické praxe a také z jejich sociálních vazeb (učitelský
vzor). Žáci jsou převážnou dobu vyučování exponováni hlasovými projevy učitelů.
Průzkumná šetření u učitelů z praxe pomáhají získávat informace o současném stavu jejich
hlasového projevu po stránce fyziologické, zdravotní i estetické.
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Retrospektivní

hodnocení

pregraduální

hlasové

přípravy

učitelů

základních

a středních škol proběhlo v roce 2003 a opakovaně v roce 2006 formou průzkumu, jehož se
zúčastnilo celkem 386 respondentů ze základních a středních škol v Moravskoslezském
regionu. Respondenti odpovídali na otázky spojené s jejich pregraduální hlasovou přípravou
v rámci vysokoškolského studia, schopností sebereflexe jejich estetického hlasového projevu,
schopnosti detekovat funkční kvalitu svého hlasu, z toho vyplývající hlasové obtíže
v závislosti na časovém hledisku v průběhu vyučování a zdravotní důsledky nepřiměřeně
namáhaného hlasu, a to ve všech funkcích, které se na tvorbě hlasu podílejí.
Dotazovaní učitelé pokládají pregraduální profesionální hlasovou přípravu za prioritní
součást pedagogické kompetence.
V oblasti hlasové kultivovanosti a správné funkce hlasového ústrojí je sebereflexe
učitelů minimálně rozvinuta. Učitelům chybí základní znalosti teoretického základu z oblasti
fyziologie hlasového ústrojí a psychohygieny, které rozvíjí profesionální postoj k hlasu. Na
hlasových obtížích se podílí špatná hlasová technika učitelů, která není revitalizována. Při
hlasových obtížích, často kumulovaných, učitelé nevyhledávají odbornou foniatrickou
konzultaci.
Explorace názorů učitelů základních a středních škol v Moravskoslezském regionu
prokázala, že pregraduální hlasová příprava v rámci učitelské profese je nedostatečná a
vyžaduje další opatření. Z výsledků autodiagnostiky respondentů vyplývá, že mají posunuta
estetická měřítka v hodnocení vlastního hlasového projevu. Lze konstatovat, že hlasové obtíže
(chrapot, dyšnost, přeskakování hlasu, trvale zvýšená hlasová poloha, atd.) učitelé nepokládají
za

snížení

kvality

hlasu.

Autodiagnostika

hlasových

obtíží

neodpovídá

úrovni

sebereflektivního hodnocení hlasové kultury a estetické kvality hlasu. Učitelé při uvedených
hlasových obtížích nevyhledávají konzultace odborného lékaře foniatra, ani hlasového
terapeuta. Pouze 20% učitelů se nadále věnuje vlastní hlasové přípravě.
Na základě zjištěných faktů, která vyplynula z výzkumných šetření, a na základě
podnětů při řešení hlasových problémů učitelů, bylo na katedře hudební výchovy Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity založeno speciální centrum hlasové výchovy. Pro učitele
základních a středních škol

byly realizovány revitalizační kurzy, které měly přispět

k eliminování hlasových obtíží u hlasových profesionálů - učitelů. Kurz byl koncipován tak,
aby bylo dosaženo co nejlepší reakce organismu na hlasové reedukace a vztahu
k celoživotnímu rozvoji a kultivování hlasového projevu učitele.
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Obsah kurzu:
Metodika kurzu je zaměřena na rozvoj dovedností a nápravu špatných hlasových
dynamických stereotypů. Jde o propojenost praktického výcviku a teoretického základu.
Obsah kurzu se zaměřuje na:
-

diagnostiku kvality mluvního a zpěvního projevu, analýzu hlasových kvalit a
nedostatků,

-

foniatrické poradenství,

-

nácvik správného držení těla (nervosvalovou rovnováhu),

-

nácvik správného dýchání,

-

koordinaci respiračního, fonačního a artikulačního ústrojí,

-

správné hlasové začátky,

-

správnou mluvní polohu,

-

speciální hlasové reedukační cvičení,

-

správnou rezonanci hlasu,

-

modulaci hlasu mluvního,

-

využívání výrazových prostředků ve verbální komunikaci.

Realizace revitalizačního kurzu:
Stanovení výzkumného vzorku:
Revitalizační program proběhl v měsících září až prosinec roku 2004 a opakovaně
v roce 2006 po dobu dvaceti vyučovacích hodin. Edukace revitalizačního kurzu probíhala
formou simulačního experimentu, kde reálné podmínky vyučování byly pouze naznačovány.
Rovněž tak se od skutečnosti zásadně odlišovala stránka psychického vypětí učitelů, jinak v
reálném vyučování značně zatížených. Realizace programu byla snímána řadou výzkumných
metod, mezi něž patřila diagnostika, pozorování a explorační experiment, který zde plnil
funkci sondáže v dosud neprozkoumaných problémech u jedné vybrané skupiny.
Průběh revitalizačního kurzu:
Projektování edukace vycházelo ze zjištěných diagnóz na základě vstupní diagnostiky.
Vstupní diagnostika měla strukturovaný charakter, skládala se z anamnézy diagnostikovaného
učitele, indukce a pozorování jeho somatického projevu při fonaci a úrovně hlasových kvalit.
Průběh edukace a získávání jednotlivých dovedností byl průběžně diagnostikován. Na závěr
revitalizačního kurzu byla provedena výstupní diagnostika.
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Experimentální ověřování kurzu a jeho výchovně – vzdělávací účinnosti:
Výsledky vstupní diagnostiky hlasového projevu učitelů:
-

různá míra dyšné příměsi,

-

špatná dechová technika (svrchní dýchání),

-

zvýšená mluvní poloha,

-

absence správně tvořené rezonance s převažující hrudní rezonancí,

-

tvrdý hlasový začátek, převážně při fonaci samostatně stojících vokálů,

-

chrapot, tlačená fonace, zastřená barva a selhávání hlasu,

-

trvale zvýšená poloha hrtanu,

-

špatná artikulace,

-

zvýšený respirační tlak jako reakce na špatnou rezonanci hlasu,

-

napětí zevního svalstva krku,

-

zvýraznění krční žilní náplně u 9 učitelů,

-

napětí obličejových svalů,

-

„krátký dech“ a zvedání ramen při nádechu.

Projektování edukace revitalizačního kurzu:
Na základě vstupní diagnostiky byl vytvořen speciální program, jehož součástí bylo
zařazení přebudovávání oblasti chybných stereotypů při tvorbě hlasu a současné vytváření
stereotypů nových. Aplikace hlasových cvičení respiračních, fonačních a artikulačních ve
spojení s psychosomatickými cvičeními. Na základě pozorování a empirických zkušeností lze
tvrdit, že současně s hlasovými obtížemi se zvyšuje psychická dráždivost, vytváří se dvojí
obraz psychické nevyváženosti. Lze pozorovat buď spastickou nebo pasivní reakci
organismu. Složka psychická je určující ve vztahu k aktivizaci organismu a je v přímé
korelaci s tvorbou hlasu. Na základě způsobu tvorby tónu lze usuzovat na míru napětí
jednotlivých svalových skupin zúčastňující se tvorby hlasu. Tvorba hlasu tak může být těmito
projevy limitována a mohou vznikat závažné funkční hlasové poruchy.
Experimentální edukace mluvních hlasových dovedností vychází z aplikace
speciálních cvičení a technik, která jsou určena k eliminaci nadměrného napětí svalstva
v oblasti obličeje, krku a ramen. Z oblasti hlasové výchovy byla použita transformovaná
hlasová cvičení pro rozvoj správného způsobu tvoření tónu, jako nositele zvuku verbální
komunikace:

106

hrudněbrániční dýchání, vedení nádechu, jeho fixace a regulování výdechu, „zakotvení“
smíšené rezonance v „masce“ ve střední nižší poloze hlasu, kombinace vokálů a konsonant,
jejich vzájemné propojování, kombinace zvučných a nezvučných konsonant, uvolňování
artikulačního ústrojí, legatové vedení zvuku, modulace hlasu, měkké nasazení tónu, základní
aplikace výrazových prvků.
Transformace těchto cvičení spočívá v modifikaci složitosti jak postupů, tak i výběru
cvičení, která jistou činnost navozují. Edukace zahrnovala oblast respirační, fonační a
artikulační za aktivní účasti psychické složky. Ve vzájemném propojení byly tyto dovednostní
oblasti průběžně individuálně diagnostikovány. Vzhledem k tomu, že každý z účastníků
disponoval jinými specifickými hlasovými problémy a nedostatky, bylo třeba při volbě
speciálních postupů důsledně dodržovat individuální přístup. Současně s rozvíjením nových
stereotypů byla rozvíjena schopnost sebereflexe ve způsobu používání hlasu v pedagogické
komunikaci.
Hodnocení kurzu:
V průběhu experimentální edukace došlo k výrazným kvalitativním změnám.
Hodnocení úrovně kvality hlasového projevu po absolvování kurzu lze shrnout takto:
-

tvorba hlasu odpovídá hygienickým a fyziologickým normám v omezeném měřítku,

-

jsou položeny základy pro vedení vdechu, fixace dechu a jeho ekonomiku,

-

všichni učitelé jsou schopni používat svůj hlas ve smíšené rezonanci,

-

frekvence chybného měkkého nasazení tónu je eliminována, projevuje se jen při
emočním tlaku,

-

artikulační dovednosti jsou u všech učitelů zlepšeny,

-

lze pozorovat schopnost myšlenkového frázování a uvědomělého používání
výrazových prvků,

-

hlasový projev vykazuje kvalitativně výraznou změnu ve smyslu používání polohy
mluvního hlasu a jeho modulace,

-

poloha hrtanu má uvolňující tendenci, nedochází však k odstranění všech napětí,

-

zvýrazněná krční žilní náplň zůstává u dvou učitelů ovlivněna jen nepatrně,

-

zlepšila se technická a výrazová stránka mluvního projevu, výrazně je ovlivněna délka
verbální komunikace a snížení pocitu únavy.
Na základě výsledků výstupní diagnostiky a cílů, které revitalizační kurz sledoval, lze

konstatovat, že:
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-

Učitelé projevili nevšední zájem o rozvoj profesionálních hlasových dovedností.
Studijní aktivita učitelů, jejich domácí příprava a pravidelnost v činnostech dokládají,
že této problematice přikládají zvláštní důležitost, která souvisí s jejich učitelskou
profesí.

-

Bylo potvrzeno, že revitalizační program měl pozitivní výsledky i u učitelů
s dlouholetou pedagogickou praxí (až 35 let) a s fixovanými hlasovými návyky.

-

Podle výsledků lze označit obsah i formu revitalizačního kurzu jako úspěšnou a
vhodnou pro realizaci v rámci celoživotního vzdělávání učitelů – hlasových
profesionálů.

-

Učitelova sebereflexe doplněná o rozvíjení praktických hlasových dovedností a
podepřená teoretickými poznatky umožní rozvinout jejich dovednost diagnostikovat
svůj hlasový projev a korigovat jeho případné chyby. Bez praktického ověřování
jednotlivých kroků, pod vedením pěveckého pedagoga, nemůže k odhalení chyb a
následnému správnému používání hlasu vůbec dojít.

Potvrdila se potřeba profesionální hlasové přípravy v oblasti pregraduální i postgraduální.

Edukační záměry pro realizaci na PdF OU v Ostravě :
1. Na základě uvedených tvrzení se lze domnívat, že je třeba vytvářet

základní

podmínky a pracovní klima pro realizaci profesionální hlasové přípravy v souladu
s obsahem předmětu hlasová výchova jako součásti kurikul všech budoucích
hlasových profesionálů. V současné době (akademický rok 2007/08) je na pracovišti
katedry hudební výchovy PdF OU v Ostravě připraven doplňkový modul
Profesionální hlasová příprava, který je nabízen v rámci Ostravské univerzity.
2. Realizace revitalizačních kurzů hlasové výchovy na KHV PdF OU v Ostravě.
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Hudebně dramatická tvorba pro děti v regionálním kontextu a její
hudebně výchovný význam

Mgr. Petr Krňávek
ZŠ Bulharská

RESUMÉ
Dětská opera a dětský muzikál disponují významným edukačním potenciálem a
v našem regionu mají velkou tradici. Příspěvek se zabývá otázkou hudebně dramatické tvorby
pro děti, jejího významu ve školní praxi a aktuální realizace děl.
Both children´s opera and children´s musical have the use of meaningful educational
potencis. They are very traditional in our region. The contributioon takes an intrest in musical
and dramatic works for children, their importace in the school practice and actual
implementation of the works.
KLÍČOVÁ SLOVA: Hudebně dramatická tvorba pro děti, dětská opera, dětský
muzikál, edukační potenciál, komplexní estetická výchova, formování osobnosti dítěte,
estetická výchova, profesionální soubory (DOP, OS NDM), projektová výuka na základní
škole.
V ostravském regionu má hudebně dramatická tvorba pro děti velmi zajímavou tradici.
Již v šedesátých letech se zde touto otázkou zabýval Doc. Dr. Vladimír Gregor, a to
především na úrovni muzikologické. Také se později v našem regionu začaly konat známé
pravidelné festivaly se zaměřením právě na dětského diváka (Ostrava i Karviná). V době na
konci milénia (mezníkem by se dal snad označit pád „železné opony“) k nám začínají
pronikat nové tendence v různých odvětvích, a to i ve výchově a vzdělávání. Hudebně
dramatická tvorba pro děti jakoby zažívala v posledních letech rozkvět a to nejen na úrovni
profesionální, ale i na úrovni amatérské (která v prvotním momentu může sloužit jako
motivační prvek zájmu dítěte o uvedenou oblast, nemůže však vytvářet rovnocenného
partnera vydatné umělecké tvorbě).
Budeme-li se zabývat touto problematikou, dovolím si stručně v několika slovech
nastínit základní, vývojem žánru ustálené tendence. Mezi hudebně dramatická díla určená
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dětem řadíme nejen dětskou operu, ale i dětské muzikály, loutkové opery, dětské balety,
rozhlasové opery a částečně i scénickou hudbu k dětským divadelním hrám se zpěvy nebo
tanci.
Charakteristickým prvkem tohoto syntetického hudebně dramatického žánru (v
kontextu profesionální realizace) by měla být mimo jiné i dokonalost v propracovanosti všech
přítomných složek, podílejících se na realizaci konečného výsledku a jejich vzájemná
kompatibilita nenásilně uspořádaná v celek. Výše uvedené vyžaduje nejen profesionalitu
tvůrců, ale klade i velký důraz na výkon z řad interpretů (dospělých i dětí). Otázkou, která
vystupuje v popředí při bližším zabývání se touto problematikou je složení souboru. V těchto
představeních mohou figurovat jak dospělí, tak především děti. Složení figurujících interpretů
plyne ze separační charakteristiky hudebně dramatického žánru pro děti. Jedná se o
představení pro děti hraná dospělými, dětmi, smíšeným ansámblem, stejně jako se vydělují
výše zmíněné formy tohoto druhu umění. Jako zástupce obou základních směrů bych zde
zmínil Křičkovy Ogary a Trojanův Kolotoč (jehož uvedení chystá NDM právě v březnu
2008).
Trojanovo pojetí předpokládá realizaci díla dospělými interprety na oficiální scéně.
Preferuje se tedy především působení opery na dětské posluchače a právě proto stoupenci
tohoto přístupu obvykle respektují časově přiměřený rozsah díla, přitažlivý námět a užívá se
sdělných, formálně nesložitých charakterizačních prostředků. Předpoklad dospělých
interpretů nevyžaduje stylové oproštění a kromě toho přináší východu plného využití bohaté
výrazové škály všech prostředků hudebního divadla jak v oblasti kompoziční, tak i v oblasti
interpretační. Pokud se v těchto operách objevují dětské role, pak jsou téměř vždy určeny
vyspělým dětským sborům nebo sólistům, aby stylová jednota díla zůstala zachována i při
respektování možností dětského hlasového a hereckého projevu. K reprezentativním dílům
tohoto typu můžeme zařadit Pauerova Žvanivého slimejše, Červenou Karkulku či Kaprovu
Muzikantskou pohádku. Z časově aktuálnějšího období například Reinerovu dětskou operu O
strašlivém drakovi, princezně a ševcovi či Odstrčilovo Království Času. Velmi známá jsou
rovněž díla Evžena Zámečníka Ferda Mravenec a Brouk Pytlík, která významně obohatila
českou operní tvorbu pro děti. Předposlední zmiňované dílo, Ferda Mravenec je operou velmi
oblíbenou a atraktivní. Přináší řadu nových prvků, upoutává živelnou komikou a vtipnou
hudební charakterizací. Základem je hudební zkratka, kde hudba ani tak nepopisuje děj, jako
spíše vyjadřuje vztahy mezi postavami a pomáhá odlišit jejich rozdílné charaktery (např.
Ferdovo lyrické vyznání lásky Berušce a kontrastní mistrovsky karikaturní afektovaný projev
Beruščiny ješitnosti a samolibosti, umocněný naivností jejích výpovědí). Netradičním
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úvodem začíná i „Opera je když…“. Brouk Pytlík tady vysvětluje rozdíl mezi činohrou a
operou a názorně představuje výrazové prostředky opery a její hlavní stavební části (árii, duet,
sbor,…). Projevuje se zde Zámečníkův pedagogický takt a empatie se světem dětského
diváka.
Druhý směr ve vývoji opery pro děti představují díla, která jsou určena k provozování
dětskými interprety. Historicky do této kategorie patří produkce od nejrůznějších scénických
útvarů rozdílné umělecké hodnoty, kde se objevuje snaha o sladění vokálního,
instrumentálního, tanečního a mluveného projevu dětí až k prokomponovaným dílům typu
Křičkových Ogarů. Autor zde preferuje obsazení rolí v umělecky hodnotném díle dětskými
interprety.
Dětská interpretace hudebně dramatických děl se prosazuje snad nejvýrazněji, protože
v komplexu uměleckých aktivit, které jsou součástí realizace dětské opery, je nejúčinnější
prostředek estetického a výchovného působení na děti včetně možnosti rozvíjení jejich
uměleckých dovedností.
Rozmanitost a množství různě koncipovaných děl v této vývojové linii vypovídá o
stálém hledání a krystalizaci vhodné podoby opery pro děti. Jedním z nejdůležitějších
pravidel je respektování dětského interpreta. Skladatel hudebního díla pro děti je vždy
v jistém smyslu omezován některými fyziologickými a psychologickými znaky dětského
vývoje, musí brát v potaz například rozsah hlasu, psychické zvláštnosti dítěte v dílčích fázích
vývoje a tomu přizpůsobovat výběr námětů, délku díla, formální podobu a další. Melodika
písní má odrážet dětské myšlení a cítění. Vystihnout árií a jiným zpěvem dětskou psychiku a
duševní dětský svět není vůbec snadné. Dalším hlediskem, přicházejícím do úvahy je pojetí
ztvárněného díla. Nabízí se volba striktního dodržování předepsaného na jedné straně a na
straně druhé spontánní projev dítěte s prvky kreativity a volnosti. Obdobných hledisek
existuje několik.
Rovněž považuji za nutné rozvézt pedagogický aspekt hudebně dramatické tvorby pro
děti a její edukační potenciál. Celistvost poslechu, zpěvu a dramatizace umožňuje komplexní
vnímání hudby, což nepochybně znásobí emocionální prožitek. Přímá účast (aktivní nebo i
pasivní, lépe než televize nebo kino) dětského účinkujícího vtáhne snadněji do děje
uměleckého díla (ale i realizace projektu). Dítě intenzivněji naváže kontakt s dílčími
hudebními činnostmi jako jsou například, vyjádření rytmu, pochopení melodie a jejího
pohybu, tempa, agogiky, dynamiky apod.
Fakt, že tento syntetický žánr disponuje výrazným edukačním potenciálem potvrzuje
také několik formulovaných obecných i dílčích cílů z estetické výchovy:
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Formativní: systematicky rozvíjet estetické vnímání, chápání, citové prožívání a hodnocení:
umělecké dílo může obohatit jen tehdy, umí-li je dítě (žák) pozorně vnímat, rozumí-li jím na
základě svých schopností, životních a uměl. zkušeností.
Materiální: seznámit s vybranými uměleckými díly naší i světové kultury, s jejich tvůrci,
interprety, s hlavními etapami vývoje umění. Na kvalitách, přiměřenosti obsahu a formy i na
způsobu předvádění uměleckých děl závisí, zda dítě upoutají, obohatí jeho poznání a citovou
zkušenost a zda ovlivní jeho vkus.
Ústřední cíl: rozvíjet tvořivost v oblasti všech druhů umění: slovesného (recitovat, vyprávět,
dramatizovat), výtvarného (kreslit, malovat, modelovat), hudebního (zpívat, hrát na nástroje,
komponovat), tanečního ...
Z výše uvedeného vyplývá, že se jedinec zmocňuje nejlépe umění pomocí vlastní zkušenosti.
Cíl obecný: estetickými podněty rozvíjet hodnotovou orientaci jedince a zušlechťovat jeho
myšlení, cítění, chování: tímto cílem se estetická výchova zapojuje do komplexního
výchovného záměru rozvíjet mnohostrannou, tvůrčí a autentickou bytost.
Z oblasti profesionálních souborů bych uvedl alespoň dvě (velmi známá) tělesa. Jedná
se o soubor Dětská opera Praha, který je spojený se jménem sólistky Národního divadla
Praha: Jiřina Marková-Krystlíková a soubor Operní studio Národního divadla
moravskoslezského, zde je nezbytné uvedení jména paní Lenky Živocké. Oba soubory mají
přibližně desetiletou tradici a během této doby si zasloužily pověst profesionálních souborů,
které nesou punc kvality. Přestože osobně považuji DOP za naši přední scénu v rámci
uvedeného žánru, dovolím si svou pozornost obrátit především na regionální ostravské OS
NDM.
Uvedené těleso je ve své podstatě i funkčnosti ojedinělým útvarem. Jak Živocká2
uvádí: „… u jeho zrodu stál anglický režisér David Sulkin. V Divadle Antonína Dvořáka
inscenoval Janáčkovu Lišku Bystroušku. V této opeře je spousta dětských roliček, které byly
obsazeny na základě konkurzu, a tyto děti, vybrané jen pro tuto operu se pak staly jádrem
operního studia.“ Studio se postupem času z jednoho souboru rozrostlo do souborů tří:
přípravka (1.-4. třída), studio (5.-8. třída) a komorní soubor (děti 9. tříd a starší). Operní
studio NDM v rámci realizace hudebně dramatických děl spolupracuje s několika skladateli,
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například: Nikose Valsamise, Leona Juřicu a zvláště Pavla Helebranda. Jeho Jesličky sv.
Františka uvádí NDM několik let po sobě v rámci vánočních koncertů (ani letošní rok 2007
nebyl výjimkou). Pro ostravského (nejen dětského) diváka také bude velmi známý hudebně
dramatický projekt NGOA – É (na motivy Ezopových bajek a prapůvodního divadla
primitivních národů, hudba: P. Helebrand), který byl premiérován v letošním roce
(předpremiéra Slezkoostravský hrad, premiéra NDM DAD).
Ještě jednou se v tomto příspěvku vrátím ke zmiňované otázce edukačního potenciálu.
V kontextu vzdělávání zaznamenala pedagogika (především primární pedagogika) také
zvýšený zájem o projektovou činnost v rámci výuky. V této metodě se mohou vhodně
uplatnit mezipředmětové vazby, které lze aplikovat právě v příkladu „polyestetické
koncepce“3 s dominantní hudební základnou a rovnocennými složkami slovesnými,
výtvarnými, dramatickými i pohybovými.
Obsah uměnovědných předmětů na základní škole netvoří jen hudba, literatura a
výtvarné umění, ale i adekvátní umělecké aktivity žáků jako prazáklad umělecké tvořivosti.
Myslím si, že požadavek výchovného využití umění jako prostředku uměleckého myšlení,
tvoření a estetické výchovy v dnešní době ještě nevstoupil plně do povědomí učitelů ani
uměnovědných předmětů, tím méně učitelů ostatních vyučovacích předmětů. Přestože je
předmětová integrace vztahována především k oblasti vzdělávání, může být úspěšně
realizována jen tehdy, bude-li chápána komplexně a orientována jak na sféru kognitivního
rozvoje osobnosti, tak na oblast jejího emocionálního, estetického a etického rozvoje.
Integrace uměnovědných disciplín by měla být řešena postupně, a to nejen v úzké souvislosti
s nabýváním poznatků o umění a získáváním uměleckých dovedností, ale i v těsné vazbě na
všechny oblasti výchovy a v součinnosti s nimi. O aktuálnosti a nezbytnosti integrace není
z hlediska teorie pochyb, ale měla by být realizována souběžně v rovině teoretické a
praktické.
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Etnopedagogické inšpirácie pre hudobnú výchovu a vzdelávanie1
PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
Katedra hudby, Pedagogická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku

RESUMÉ
Príspevok sa zaoberá predmetom etnopedagogiky z hudobno-pedagogického hľadiska.
V aplikovanej rovine poukazuje na hudobnú výchovu v programe Rozšírenej regionálnej
výchovy a ľudovej kultúry, ako aj na Etnopedagogické a muzikoterapeutické kurzy pre
učiteľov hudby na Slovensku.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: etnopedagogika, hudobná výchova, Rozšírená regionálna výchova a
ľudová kultúra, etnopedagogické kurzy.

Sociálno-kultúrny kontext
V čase sociálno-politických globalizačných trendov2 sa stáva aktuálnou a prirodzenou
otázka existencie jedinečnej kultúry regiónov, etník a národov. V oblasti výchovy a
vzdelávania v súvislosti s globalizačnými anglo-americkými a európskymi tendenciami stále
viac rezonujú pojmy ako: globálna výchova, európska dimenzia vo vzdelávaní, multikultúrna
výchova, interkulturálny tréning, etnopedagogika, etnické faktory vo vzdelávaní, kultúrne
vzorce a pod. Uvedené pedagogické pojmy sa dotýkajú »vše-obecného« a »jedinečného«,
»iného« a »vlastného«, »vzdialeného« a »blízkeho«. Súčasná výchova a vzdelávanie
dostávajú novú úlohu - »vyrovnať« a »vyrovnať sa« s vyššie naznačenými polaritami. Je to
však vôbec možné?
Spolu s P. Piťhom sa v tejto polemike domnievame, že prioritou je vychovávať
jedincov, ktorí si čo najlepšie osvoja princípy svojej kultúry3. Iba tak budú schopní viesť
dialóg s inými kultúrami, voči ktorým budú úctiví práve preto, že budú hlboko kultúrni. Za
človeka multi-kultúrne vychovaného je totiž možné považovať iba toho, kto je schopný žiť v

1

Štúdia je súčasťou riešenia výskumného problému Ministerstva školstva SR KEGA č. 3/5251/07 Inovatívne
hudobno-edukačné modely akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní
učiteľov hudby.
2
Globus lat. znamená o.i. húf, dav, zástup.
3
Cultus lat. znamená o.i. spôsob života, životná úroveň, kultúra, mravnosť, uctievanie, úcta, pocta.
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rôznych kultúrnych prostrediach, bez toho, aby to viedlo k strate jeho identity.4 Cesta výchovy
a vzdelávania by teda mala viesť od poznania vlastného k inému, od blízkeho k vzdialenému,
od jedinečného k všeobecnému, tak, ako to už dávno vo svojom didaktickom diele vyjadril J.
A. Komenský.
Jedným z dôsledkov celospoločensky vnímanej krízy identity – osobnej, kultúrnej,
národnej – je absencia bázálnych rituálov a sociálnych archetypov, ktoré boli prirodzenou
súčasťou v minulosti tradičného komunitného života. Schopnosť návratu ku koreňom vlastnej
kultúry znamená v neskoršom psychickom vývine človeka prijatie seba samého, svojho
pôvodu a hodnoty. Terapeutický aspekt archetypálnych vzorcov tradičnej kultúry je v tomto
procese neopomenuteľný.5 Môže byť tvorivým zdrojom pre život každého jedinca,
etnoidentifikačným faktorom, prostriedkom rozvíjania prirodzenej tvorivosti, rezervoárom
historicky overených estetických a etických hodnôt.6
Možno povedať, že tradičné kultúrne dedičstvo tvorí bázu identity jedinca, ktorá sa
formuje výchovou a vzdelávaním. Nový koncept kultúrnej gramotnosti v rámci kurikulárnej
transformácie odkazuje nielen k obsahovej štruktúre verejnej kultúry, ale predovšetkým k
podmienkam formovania a fungovania gramotnej kultúry a gramotného človeka vôbec. Práve
kultúrna gramotnosť – v rovine impresívnej, expresívnej, ako i reflexívnej – je z hľadiska
štrukturovania obsahu základného vzdelávania jedným z kľúčových pilierov (popri jazykovoinformačnej, sociálnej, prírodovedno-technickej gramotnosti) tvoriacich stabilitu kultúr/y
národa.
Etnopedagogika a hudobná pedagogika
Podľa J. Průchu7 je etnopedagogika odbor pedagogickej teórie a výskumu, zaoberajúci
sa problémami výchovy a vzdelávania príslušníkov etnických menšín. Slovenská autorka V.
Cabanová8 rozpracovala predmet etnopedagogiky v zmysle výchovy a vzdelávania
regionálnych menšinových kultúr žijúcich na území Slovenska. Za takéto kultúry možno
považovať subkultúry regiónov; nitrianskeho, myjavského, trenčianskeho, kysuckého,
4

PIŤHA, P. Výchova, naděje společnosti. České Budějovice : Poustevník, 2006, s. 24.
ZELEIOVÁ, J. Využitie rituálu a jeho terapeutickej funkcie v hudobno-výchovnom priestore. In
BĚLOHLÁVKOVÁ, P. – PECHÁČEK, S. (ed.) Kontexty hudební pedagogiky II. Praha : Univerzita Karlova v
Praze, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978–80–7290–324–5.
6
LEŠČÁK, M. Folklór vo výchovno-vzdelávacom procese na základných a stredných školách. In Postavenie
ľudovej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese. Nitra : UKF, 1988, s. 224.
7
PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. rozšíř. vyd. Praha : Portál, 2001, s. 60.
8
CABANOVÁ, V. Tvorba obsahu vzdelania v regionalisticky orientovaných školách. Praha : Nakladatelství
Epocha, 2005.
5
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turčianskeho, oravského, goralského, liptovského, spišského, šarišského, zemplínskeho,
gemerského, horehronského, podpolianskeho regiónu a mnohých ďalších regiónov Slovenska.
Rôzne kultúry, obzvlášť kultúry regiónov, sú predmetom skúmania viacerých vedných
disciplín. V teoretických či praktických reflexiách až na ojedinelé prípady – z hudobnej
oblasti spomeňme osobnosti B. Bartóka a Z. Kodálya – absentovalo pedagogické hľadisko.
Cabanová definuje etnopedagogiku ako hraničnú disciplínu, ktorá skúma výber,
rozsah a mieru využitia regionálnej lokálnej kultúry v edukačnom procese škôl. Podľa nej sa
etnopedagogika zaoberá predovšetkým:9
•

výberom hodnotných prvkov ľudovej a regionálnej povahy do obsahu vzdelania (čo?)

•

rozsahom implementácie projektu regionálneho obsahu vzdelania v pomere k
ostatnému obsahu vzdelania (koľko?)

•

princípmi najvhodnejšieho spôsobu usporiadania tohoto obsahu do učiva osnov

•

a učebníc (ako?)
V tomto kontexte predstavuje pre hudobnú pedagogiku zaujímavý podnet nielen

etnopedagogika,

ale

aj

ďalšie

vedné

disciplíny,

ako

sú:

hudobná

folkloristika,

etnomuzikológia, etnografia, etnológia, kulturológia, sociálna antropológia. Výzvou pre
hudobnú pedagogiku je definovať princípy a transferovať nazhromaždené poznanie vyššie
spomínaných vedných disciplín, predovšetkým však, v zmysle naznačenej línie, do obsahu
hudobnej výchovy a vzdelávania s doménou tých kultúr, ktoré sú súčasťou konkrétneho
národa.
Nejde nám pritom o návrat ku konzervatívne orientovanej hudobnej výchove a
vzdelávaniu, ale o návrat v zmysle odkrývania tých archetypov v ľudovej kultúre/kultúrách,
ktoré sú nositeľmi historicky overených hodnôt a o ich aktualizáciu v súčasnom živote.
Predmetom teórie a praxe hudobnej pedagogiky inšpirovanej etno-pedagogikou či muzikológiou je najmä:
•

sumarizovanie a transferovanie poznatkov o hudobnej kultúre etník a regiónov do
obsahu hudobnej výchovy a vzdelania

•

definovanie vyššie spomenutého obsahu v základných pedagogických dokumentoch

9

CABANOVÁ, V. Tvorba obsahu vzdelania v regionalisticky orientovaných školách. Praha :
Nakladatelství Epocha, 2005, s. 56-57.
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•

aplikovanie metód etnomuzikológie a ďalších disciplín v oblasti hudobnopedagogického výskumu

•

vytvorenie metodiky transferu poznatkov

•

aktualizovanie, pedagogická interpretácia a ďalšie kreovanie tradičnej hudby
Hudobná výchova a vzdelávanie by mali primárne sprostredkovávať – v intenciách

kurikulárnej transformácie – (in)kulturačný proces, v ktorom dochádza, v čase a priestore
globalizácie, k osvojeniu základov (hudobno)-kultúrnej gramotnosti. Na Slovensku cielene a
systematicky realizuje túto tendenciu program Rozšírenej regionálnej výchovy a ľudovej
kultúry, akcentujúci regionálne a folklórne tradície vo všeobecnovzdelávacích školách.
Hudobná výchova v programe Rozšírenej regionálnej výchovy a ľudovej kultúry
Program Rozšírenej regionálnej výchovy a ľudovej kultúry sa na Slovensku rozvíja
približne od roku 1993. Na začiatku boli v roku 1995 po dvojročnej overovacej lehote
zaregistrované dva regionálne projekty na MŠ SR (ZŠ Liptovské Sliače, ZŠ Malatiná).
Definitívne boli schválené MŠ SR v roku 1997. Odvtedy sa program realizoval na približne
40tich slovenských školách.10 Program zastrešuje a ďalej rozvíja, prostredníctvom
organizovania seminárov a konferencií, Združenie pedagógov regionálnych škôl Slovenska,
ktoré pôsobí od roku 1997, v súčasnosti pri ZŠ v Slovenskej Ľupči.
Z prieskumu Inovácie hudobnej výchovy v alternatívnych a inovatívnych programoch
na Slovensku (2005),11 realizovaného dotazníkovou metódou, vyplynuli nasledovné hlavné
charakteristiky programu regionálnej výchovy a ľudovej kultúry:
•

osvojovanie ľudových piesní regiónu,

•

zbieranie, triedenie, výber a archivovanie ľudových piesní,

•

tvorba spevníkov z piesní regiónu alebo obce,

•

hra na ľudových nástrojoch,

•

výroba ľudových nástrojov,

•

udržiavanie tradície folklórnych súborov na školách,

10

In CABANOVÁ, V. Tvorba obsahu vzdelania v regionalisticky orientovaných školách. Praha :
Nakladatelství Epocha, 2005, s. 70.
11
Výskumnú vzorku tvorili všeobecnovzdelávacie školy vo všetkých krajoch Slovenskej republiky, na ktoré
bolo zaslaných celkovo 344 dotazníkov (do každého kraja 43 dotazníkov). Sumárny počet obdržaných
dotazníkov s odpoveďami učiteľov hudobnej výchovy bol 352, pričom boli dotazníky zaslané z 226
slovenských škôl. Školy s Programom rozšírenej regionálnej výchovy a ľudovej kultúry vo výskume tvorili
počet 17. Ďalej o tom: KRUŠINSKÁ, M. Inovácia hudobnej výchovy v alternatívnych edukačných
programoch na Slovensku. In Ako ďalej v hudobnej výchove: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Banskej Bystrici [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006.
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•

organizovanie a účasť na folklórnych festivaloch v regióne,

•

aktívne zapájanie sa do hudobno-kultúrneho života regiónu.
Program Rozšírenej regionálnej výchovy a ľudovej kultúry je príkladom udržiavania

kontinuity tradície vo výchove a vzdelávaní, čerpaním historicky preverených hodnôt a ich
súčasným sprítomňovaním.
Etnopedagogické a muzikoterapeutické moduly pre učiteľov hudby
Uvedené kurzy sú súčasťou grantovej úlohy s témou Inovatívne hudobno-edukačné
modely akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní
učiteľov hudby, ktorú realizujú zástupcovia univerzít v Trnave, Ružomberku, Prešove a Žiline.
Hlavným cieľom projektu v teoretickej rovine je otvoriť nastolenú problematiku v
interdisciplínom prieniku pedagogického konceptu muzikoterapie a etnopedagogiky v teórii a
praxi hudobnej výchovy, ktorý doposiaľ nebol na Slovensku integratívne realizovaný,
metodologicky spracovaný a aplikovaný.
Ďalším prínosom projektu je, v rámci koncepcie celoživotného vzdelávania v Slovenskej
republike prijatej v roku 2004, vytvorenie formy Priebežného vzdelávania pre učiteľov hudby v
základných

a

základných

umeleckých

školách

s

doménou

muzikoterapeutických

a

etnopedagogických prístupov. V prvom roku riešenia projektu sa zúčastnilo kurzov viac ako 100
učiteľov pôsobiacich na rôznych úrovniach vzdelávania.
Prostredníctvom vzdelávacích seminárov, tvorivých dielní, prednášok a supervíznych
stretnutí môžu pedagogickí zamestnanci zvyšovať svoju spôsobilosť a špecializovať sa v oblasti
riadenia hudobno-edukačného procesu v nasledujúcich kompetenciách:
•

rozvíjať kultúrne špecifiká so zreteľom na daný región vo výchovno-vzdelávacích
aktivitách,

•

adaptovať

hudobno-výchovné,

resp.

umelecko-vzdelávacie

ponuky

zohľadňujúc

špecifické okolnosti školy, lokálne kontexty a potreby adresátov,
•

aplikovať prvky metódy muzikoterapie v hudobno-edukačnom procese,

•

prehodnocovať obsah súčasných hudobno-pedagogických dokumentov, tvorivo ich
aktualizovať, inovovať a adaptovať,

•

selektovať a realizovať inovatívne formy a metódy v hudobno-edukačnom procese v
kontexte daného regiónu a školy,

•

identifikovať činitele sociokultúrneho znevýhodnenia a adekvátne uplatniť kompenzačné
aktivity prostredníctvom hudby,
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•

reflektovať hudobno-edukačný proces a seba v procese (sebarozvíjanie a evalvácia
výchovno-vzdelávacieho procesu).

•

pružne modelovať obsahovú integráciu hudobnej edukácie – diskurzívna príbuznosť
integrovaných obsahov hudobnej výchovy a i.
Kurzy pre učiteľov a s učiteľmi sú platformou – v procese reflexie a evalvácie

ponúknutých modulov samotnými učiteľmi z pohľadu ich vlastnej praxe - pre inovovanie obsahu
hudobnej výchovy a vzdelávania s integrovaním prvkov metódy muzikoterapie a etnopedagogiky.
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Description of the Correlative relationship of an Artist and a Region
as an Archetypal Area of Inspiring Impulses

PhDr. Jiří Kusák, Ph.D
Department of Music, Pedagogical Faculty of the Ostrava University in Ostrava

ABSTRACT
The paper reflects system and model description of the correlative relationship of an
artist and a region as an archetypal area of inspiring impulses. It deals with key aspects of an
artist´s relationship with the region at the philosophical-aesthetic and musical-communication
levels and at the level of the theory of musical regionalism.
KEY WORDS: musical regionalism, artist, region, archetypal area, music culture, regional
culture, regional personality, multi-regionalism
Generally, we understand music culture as a phenomenon having “a character
exceeding an individual because it is a kind of coordination of members. Every member
gives his/her capacities, scope and value of the relationship to the environment and the aboveindividual character is not understood as negation of individual given facts, but as a mutual
exchange and interconnection of the uniqueness of individual features.” 1
An important part of the music culture complex is formed by the regional culture,
understood as its partial subsystem created in relation to the cultural development of a man,
which has a shaping influence on the formation of aesthetic perception and experience of a
man, on the comprehensive contemplation of a man as a central creator and on understanding
his/her “self” as the outcome of the surrounding world.
Regional culture has often drawn upon an authentic folk substance, the heritage of
which, passed from generation to generation, has continuously developed, varied and polished
in details.
From the philosophical point of view, the category of regionalism includes a
trichotomous and mutually determining relationship of three coherent correlates:
1

RUTTKAY, J. Metamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkach. Príspevok k vývoju hudobného života a
hudobnej kultivácie obyvateľov Vrútok od konca 19. storočia po súčasnosť. Ostrava 2006, p. 16. Disertation
thesis, the Pedagogical Faculty of Ostrava University.
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Diagram no. 1

region (locus)

regional personality
regional
culture

The above-mentioned trichotomous relationship excludes the possibility for existence
of correlates as individual entities because they have a binding validity in the category of
regionalism and they interactively enter bilateral permeable connections, whereas the function
of the given correlate is conditioned by the existence of the other correlates.
For most personalities of music culture, we can notice their first artistic entrée in the
regional context, with the characteristic cultural features, tendencies and needs of which they
gradually identify in a conforming way. Such artists reflect the surrounding world more
sensitively in its permanent values and contemporary variations.
In the beginning, the specifics of the region largely infiltrate their work, while
determining it, but regional influences may be gradually weakened, by which the artist
transforms to a "multiregional" personality exceeding the intentions of the regional anchoring
and thus logically integrating in the system of the nationwide culture.
An artist´s relationship to the region as an archetypal area of activating impulses and
stimuli can be analyzed in three different model levels:
1. An artist continues the music heritage of regional predecessors, from where he/she
primarily draws obvious inspiring stimuli to his/her activity. To a certain extent, it is
composition adjustment and confrontation with the art activities of his/her predecessors and a
search for common artistic parallels, i.e. a kind of imitativeness and its extension.
2. An artist develops a rich artistic activity with maximal elements of authenticity and
with minimal external intervention of regional cultural aspects, with minimal inspiration and
connections to other regional personalities of the music culture. Shaping regional impulses
thus become a marginal issue for such artist.
3. The third model level is of the synthetic character, where a fluent and gradual
penetration of the aforementioned aspects incurs. An artist draws their inspiration from the
regional substance, confronts his/her creative activity and work of art with the activity of
regional predecessors and contemporary artists, however, he/she does not become their
124

epigone, but an original individual, who forms a specific internal space for his/her works,
artistic mission, original artistic poetics, shaping creative ability, typical imagination and
overall artistic self-fulfilment.
Diagram no. 2

Level 1

Level 3

Level 2

A regional artist is often strongly fixed to the region; therefore we can speak about the
artist´s regional anchoring. We often encounter family roots, the first artistic impulses and
socio-cultural specifics. The region becomes an anthropogenic and social regulator of an
artist´s work.
A religious orientation (especially a Catholic one, i.e. “general”, “universal”, using
Latin as the unified liturgical language until recently) is seemingly contrary to the regional
artist´s anchoring. However, it is not an actually existing antagonism, but a syncretism of
regionalism and religiosity.
For many authors, the region is an important place as a genius loci (e.g. Hukvaldy for
Leoš Janáček, Polička for Bohuslav Martinů, etc.), which they recall in their memories, but
also - in the "multiregional" generally recognized form – in their later works. 2 Region as an
archetypal areashapes an artist and integrates the elements of uniqueness and originality in
his/her creative activity.
A social aspect is also reflected in the mutual relationship of an artist and a region,
when the artist becomes a witness of many common and unusual events, which are later
melded to his/her subjective artistic picture.
An artist projects his/her fellowship with and relationship to the region in his/her
works and becomes an important factor in the regional culture development and its
penetration to the awareness of the general public. He/she has influence by his/her works of
2

L. Janáček, B. Martinů, A. Hába and others managed to increase the regional aspect of their master
compositions to the generally valid position, e.g. L. Janáček in male choirs based on the text of P. Bezruč, B.
Martinů in his chamber cantata Otvírání studánek, etc.
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art by means of the musical-communication process, from the structure of which we can
abstract functional relationships among philosophical categories "ME", "YOU" and "IT". An
artist - expressed by the philosophical category “ME” – affects, in the given intentions, the
recipient “YOU” with the content, form and value of his/her work - expressed by the category
“IT” – in whom it shall invoke adequate aesthetic reactions, experience and opinions.
Generally, we presume in this musical-communication situation that the recipient is
prepared to understand the semantic content of the work of art, which does not mean the
identification of both the subjects – the author (the transmitter) and the recipient (a
percipient).
A percipient may correctly decode the author´s intention, the means of the musical
expression, but the ambiguity of the musical picture may not invoke the same image, mood
and the author’s experience in him/her (see the below-given Diagram no. 3 showing the
possibility of variable understanding to the work of art).

Diagram no. 3

IT
“ME”

“IT”

“YOU”
“IT”

Regional culture has its important position in our world. We cannot understand it as an
"isolated phenomenon” as it participates in its final consequence in the synchronous status,
development process prospects and changes of the all-national culture with its essence and
overall importance.
Partial regional subcultures form the basis for the cultural heritage of a nation
(Diagram no. 4 shows a paratactic permeability of partial regional cultures and their
hypotactic relationship to the nationwide culture).
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Diagram no. 4

Nationwide culture
Regional
culture

Regional
culture
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K hudebnímu životu na Uherskobrodsku od 50. let 19. století do
roku 1945

PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

RESUMÉ
Příspěvek reflektuje aspekty hudebního života na Uherskobrodsku od 50. let 19. století
do roku 1945 s ohledem na zasazení do širšího geografického, politického a kulturního
kontextu Slovácka. V časovém horizontu téměř stoletého hudebně-kulturního vývoje na
Uherskobrodsku si všímá klíčových témat - hudebního školství, lidové kultury a sborového
zpěvu. Zvláštní místo zaujímá problematika hudebního života na Uherskobrodsku za
nacistické okupace v letech 1939-1945.
KLÍČOVÁ SLOVA: hudební život, Uherskobrodsko, Slovácko, lidová kultura, slovácké
krúžky, sborový zpěv
„Uherskobrodsko chápeme jako etnografickou podoblast kolem městského centra
Uherského Brodu. Je součástí Slovácka, avšak její vymezení není zcela jednoduché. Podle
synchronního stavu bádání patří do oblasti Slovácka také podoblast Dolňácko, které se
zpravidla dále vyděluje na kyjovské, strážnické, uherskohradišťské a uherskobrodské. Název
je pravděpodobně odvozen ze staršího lidového označení1 obyvatel některých částí
Dolnomoravského úvalu.
V současné době nemáme k dispozici podrobnou etnografickou studii reflektující
přesnou delimitaci obcí, které do Uherskobrodska patří a které nikoliv. Částečně si lze
vytvořit představu podle Klvaňovy práce o lidovém kroji na Slovácku.2
Východiskem pro nás může být vymezení okolních oblastí. Antonín Václavík ve
své monografii Luhačovské Zálesí3 uvádí výčet obcí, který nám může posloužit k vymezení
severní a severovýchodní hranice Uherskobrodska.
1

F. Sušil zaznamenal ve 30. letech 19. stol. označení Doláci pro obyvatelstvo kolem Uherskobrodska
a Uherskohradišťska.
2
KLVAŇA, J. Lidové kroje na Moravském Slovensku. In Moravské Slovensko. Praha 1918, s. 97-252.
3
VÁCLAVÍK, A. Luhačovské Zálesí. Luhačovice 1930, s. 8-10.
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Západní hranice vytyčovaného území není také jasně daná, neboť přechod mezi
obcemi nížinné části Uherskobrodska a Uherskohradišťska je z hlediska tradiční kultury
plynulý, tj. setkáváme se zde s typologicky obdobnými paralelami atributů lidové kultury.
Uherskobrodsko lze vymezit úzce i šířeji. Pokud by se mělo vymezit z hlediska
etnografického, pak bychom uvažovali jen o povodí řeky Olšavy. V pojetí této práce
pojímáme Uherskobrodsko v širším kulturně-geografickém kontextu zahrnujícím několik
menších oblastí.
Uherskobrodsko tvoří tyto lokality: Uherský Brod a jeho městské části4, Veletiny,
Hradčovice, Lhotka, Drslavice, Vlčnov, Šumice, Bzová, Komňa, Žitková, Starý Hrozenkov,
Vápenice, Vyškovec, Lopeník, Bánov, Suchá Loz, Korytná, Horní Němčí, Slavkov a Dolní
Němčí.“5
Do 90. let 19. století spadá druhé období rozvoje Uherského Brodu. Roku 1895
vznikla česká měšťanská škola6, o rok později pak zemská vyšší reálka s českým vyučovacím
jazykem. Kulturní a národněuvědomovací aktivita občanů vrcholí zřízením muzea v roce
1898. Teprve z této doby jsou dochovány podrobnější záznamy o hudebním životě ve městě.
V devatenáctém století zaznamenáváme na Uherskobrodsku z hlediska sociálního a
kulturního převahu německého elementu a logicky se tedy objevily vážné obavy z možného
„odnárodnění“ původního, národně smýšlejícího, městského obyvatelstva.
Toto historické období je spjato s pozvolna se probouzejícím národním uvědoměním
českého obyvatelstva, jehož první projevy se koncentrují kolem revolučního roku 1848, který
předznamenal zánik, do té doby nezanedbatelného, vlivu kounicovských panských úředníků i
vrchnosti na rozhodování uherskobrodské městské rady.
V padesátých letech 19. století se Uherský Brod stává centrem nižší státní politické a
soudní správy, a tak se do jisté míry naskytla příležitost pro uplatnění česky smýšlející a často
i akademicky vzdělané vrstvy obyvatelstva, která zde v dalších desetiletích určovala nový
směr národního života.
Situace české menšiny se v kulturních, sociálních a politických aspektech pozvolna
zlepšovala i v šedesátých letech 19. století - za starostování prvního Čecha Matěje Pecháčka7

4

Havřice, Těšov, Újezdec u Luhačovic, Maršov.
BLAHŮŠEK, J.: Masopustní tradice na Uherskobrodsku. Brno 2001.
6
Předtím školství německé.
7
Byl starostou v Uherském Brodě v letech 1861-1870.
In KAŇÁK, Z. Z historie 120 let organizovaného sborového zpěvu v Uherském Brodě. Uherský Brod
1989, s. 2.
5
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(např. v roce 1860 se v Uherském Brodě konala „národní slavnost“, na níž se interpretovaly
písně Hej, Slované a Kde domov můj).
Roku 1869 byla založena Občanská beseda jako první čtenářsko-hudební český
spolek. Zmíněný spolek podnítil bezprostřední založení třicetičlenného mužského pěveckého
sboru, u jehož dirigentského pultu se vystřídalo několik významných osobností regionální
hudební kultury.8
Proti činnosti Občanské besedy tvrdě vystupovali zástupci německé národnosti,
především v roce 1870 při jejich opětovném ovládnutí uherskobrodské radnice. Iniciovali
přeložení národně smýšlejícího a tedy logicky pro ně značně nepohodlného učitele Hynka
Vlka do Tišnova.
Němci si při svém společenském klubu (tzv. kasinu) založili „Männergesangsverein“ a
s velkou ostentativností hraničící až s nadřazeností pořádali koncerty, dýchánky a jiné zábavy,
na něž se snažili (mnohdy i nátlakem) delegovat podřízené úředníky i méně uvědomělé české
občany za účelem destabilizace a ohrožení existence Občanské besedy.
Příznivější obrat k lepšímu nastal v hudebním životě Uherskobrodska po příchodu
nadšeného vlastence Bedřicha Webera, který stmelil českou menšinu a pozvedl v té době
stagnující uměleckou úroveň Občanské besedy.
V roce 1889 se ujal postu dirigenta mužského pěveckého sboru Josef Václav
Hauerland, který povznesl hudební život Uherskobrodska svými kulturními a erudovanými
vědeckými aktivitami. Stal se nejen spoluzakladatelem Muzejní společnosti, ale také
hudebním kritikem. Svou bohatou činností, zvláště sběratelstvím9 lidových písní z Uherského
Brodu a přilehlých Kopanic, ovlivnil vývojové proměny lidové kultury.
Po vítězství Národní strany ve volbách ze dne 27. května 1890 docházelo ke
spontánnímu vzniku aktualizovaných improvizací politického charakteru (textových i
melodických) na známé písně, např. Kde domov můj aj.
Kde domov můj, kde vlast je má?
V Brodě, kde je Slovan pánem,
Kde je s Němci amen.

8

Prvním dirigentem se stal tišnovský rodák Hynek Vlk, dále pokračovali pokrokoví kaplani P. Jan
Parobek, P. Jan Fiedler a učitelé Jan Rozsypal, Leopold Ondrášek.
In KAŇÁK, Z. Z historie 120 let organizovaného sborového zpěvu v Uherském Brodě. Uherský Brod
1989, s. 2.
9
K dalším významným regionálním sběratelům patřil např. B. Haluzický aj.
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Na radnici býval Brix,
ale nyní už je nic.
Zde je naše krásné město,
Brod slovanský, domov můj!
Hudební život Uherskobrodska 19. století, v širším kontextu Slovácka, začal do
značné míry souviset nejen s národněosvobozovacím hnutím, ale také s narůstajícím zájmem
o folklor, což vyvrcholilo monumentální Národopisnou výstavou českoslovanskou roku 1895
v Praze.
O průběhu Národopisné výstavy se mnoho archivních materiálů nezachovalo, ale
přesto se o ní zmiňuje dobová zpráva adresovaná Josefu Václavu Hauerlandovi, uveřejněná
ve Slováckých novinách z 3. srpna 1934.
„Popud uspořádati u nás národopisnou výstavu vyšel od universitního profesora Dr. L.
Niederleho. Tento věhlasný učenec již od roku 1893 bydlil každoročně přes léto ve
Veletinách … V poslední čtvrtek měsíce června 1894 přišel ke mně přítel Kučera a žádal
mne, abych s ním šel do zahrady Občanské besedy, že je tam universitní prof. z Prahy Dr. L.
Niederle, jehož jsem ještě neznal. Dr. Niederle za chvíli objasnil nám, že se připravuje
v Praze velká národopisná výstava (v r. 1895), a je nutno pořádati všude menší výstavky toho
druhu, aby byl různý cenný a svérázný materiál pro ni sebrán a také do Prahy odeslán.“10
Tento folklorní počin se stal signifikantním impulzem pro vyčlenění národopisu jako
vědy a formování folklorního hnutí.
V důsledku těchto nastíněných kulturních tendencí začínají počátkem 20. století
vznikat na Slovácku národopisné kroužky – tzv. slovácké krúžky, které se snažily uchovat
myšlenkovou hloubku a estetičnost lidové kultury v co nejvyšší míře autenticity.
První národopisní pracovníci rekonstruovali zaniklé tance, ale také zvyky, přičemž
čerpali z repertoáru pamětníků určitého regionu či subregionu. V terénu dochází ke sběru
písňového, tanečního a zvykoslovného materiálu, vydávají se zpěvníky slováckých písní.
Uherský Brod měl v tomto směru výhodu v podobě folklorně pestrého okolí
(Kopanice), v němž autentický folklor přežíval ve svém přirozeném prostředí.
Z diachronního hlediska chápeme vznikající národopisné kroužky společně se
sborovými tělesy za primární institucionalizované formy organizovaného hudebního života.
Na přelomu 19. a 20. století zaznamenáváme značný rozmach sborového zpěvu.

10

TOMEČEK, R. Počátky muzejní činnosti na Uherskobrodsku. In Malovaný kraj, 2004, roč. 40, č. 4, s. 6-7.
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V roce 1907 založil Bohumil Haluzický11 nejdříve pěvecký oktet a v následujícím roce
mužský sbor pod názvem Volné pěvecké sdružení, které v roce 1909 převzal František
Kožík12. Uměleckou činnost tohoto tělesa rozvíjel až do roku 1913, kdy odešel z Uherského
Brodu do Kroměříže.
„Bezprizorní“ mužský sbor přerušil svou činnost ve stínu tragické předzvěsti
přibližující se první světové války, která násilně zpřetrhala veškeré kulturní dění v regionu a
zásadním způsobem zasáhla do života zpěváků, neboť se během války mohli scházet ke
společným zkouškám jen v torzovité sestavě pod vedením nadějného studenta reálky
Vojtěcha Řeháka. Po jeho odchodu za vysokoškolským studiem (v roce 1918) řídící učitel
Bohuslav Bordovský úspěšně transformoval sbor do sdružení Sokol jako Pěvecké sdružení
sokolské (PSS).13
Tehdejší kronika uvádí: „Dirigent a pěvci dovedou šťastně napodobiti mistrné výkony
učitelů moravských. Naše sokolské pěvecké sdružení je teď nejsilnější, nejsecvičenější a snad
nejukázněnější na moravském (sic!) Slovácku.“14
V období let 1924-1935 toto uherskobrodské sdružení umělecky spolupracovalo
s kyjovským

sokolským

sborem15,

se

kterým

vytvořilo

kompaktní

těleso

charakteristické vysokou interpretační úrovní, tzv. Župní pěvecké sokolské sdružení.
Po první světové válce nastaly pro kulturní aktivity příznivější podmínky. Přestože
v roce 1923 zanikla Občanská beseda, hledaly se nové inspirativní, tvárné možnosti a
umělecký prostor pro kulturní aktivizaci a vyžití uherskobrodského obyvatelstva, a proto byl
v roce 1926 založen Hudební spolek Dvořák16, v jehož čele také později stanul Emil Hába,
jeden z posledních žáků Leoše Janáčka.
Po smrti Bohuslava Bordovského v roce 1931 se v Pěveckém sdružení sokolském
poměrně rychle vystřídali na postu dirigentů učitelé František Opletal, Josef Vaca, Dominik
Melčák17 a Vilém Zaoral.

11

Bohumil Haluzický - otec Juraje Haluzického, dirigenta Speváckého zboru slovenských učitelů
v Bratislavě.
12
JUDr. František Kožík – otec básníka a spisovatele Františka Kožíka.
13
Umělecké kvality PSS dokládá i vyžádané vystoupení v roce 1921 v Uherském Hradišti při příležitosti
projíždění prezidenta T. G. Masaryka městem.
14
Kronika uherskobrodského Sokola, rukopis, nedatováno.
15
Dirigentem byl prof. Vilém Zaoral.
16
Jméno hudebního skladatele Antonína Dvořáka mělo své opodstatnění, neboť byl švagrem hraběte
JUDr. Václava Kaunice, sídlícího v Panském domě v Uherském Brodě.
17
V roce 1926 se Melčákovi podařilo v Sokole obnovit činnost ženského sboru. Sbor později převzal
František Halma - žák K. P. Sádla, koncertního mistra violoncell Pražského rozhlasového orchestru.
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Teprve v září 1932 se sdružení na delší dobu ujal učitel Oldřich Halma, za jehož
působení se stabilizovalo a umělecky vytříbilo, o čemž svědčí získání 4. místa v soutěži
sokolských sborů v roce 1932 v Praze a kladné kritiky, např. v Týdeníku Trenčan ze
samostatného koncertu v Trenčíně:
„…Výkon prednesených sborov bol bezvadný… Speváci bez rozdielu spievali citom a
oduševnele. Obecenstvo bolo nadšené. Dirigent Oldřich Halma dokonale ovláda vedenie.
Jeho nadchnutie zračí sa na každej tvári. Každý jeho pohyb modifikuje, farbí, povznáša,
sosiluje, alebo tíši. Tato disciplína musí byť zárukou len dobrého výsledku (Týdeník
Trenčan).“18
Po odchodu sourozenců Oldřicha a Františka Halmových začal obě sborové složky
Pěveckého sdružení sokolského řídit František Blaha19, který se tak stal významným
organizátorem hudebního dění na Uherskobrodsku a později především na Zlínsku. Zasloužil
se o interpretaci mnoha operetních představeních, při nichž řídil i hudební doprovody. Ve
Strání dosáhl jako pedagog vynikajících výsledků s dětským sborem.
„Ve Strání ze školních dětí vytvořil sbor 23 dívek a 21 hochů – umělecky pěstěných.
V Uherském Brodě zpívali 5. 4. 1933 v městském kině pro velké i malé. Podnikli tam
umělecké turné; zpívali v Bystřici pod Hostýnem, Vlčnově, Valašském Meziříčí a 25. 10.
zpívali do radia v Brně. Straňanští zpěváčkové zpívali vše zpaměti a měli sborů hojný pořad,
vzbuzující uměleckým přednesem, čistou intonací a výslovností obdiv a uznání. Přednášeli
sbory Smetanovy, Zichovy, Křičkovy, zpívali z Tajemství, Dalibora, Rusalky, jeden
esperantský a německý sbor.“20
Širokým uměleckým působením Františka Blahy byly dány možnosti k vytváření
žánrově pestřejších koncertů, na kterých mohl současně účinkovat mužský, ženský, ale i
dětský sbor.21
Po tříletém působení Františka Blahy krátce řídil oba sokolské sbory učitel Dominik
Melčák, brzy však převzal taktovku kyjovský profesor Vilém Zaoral, který se během
nacistické okupace věnoval národně-uvědomovací činnosti a snahám pozvednout vlastenecké
a kulturní vědomí regionu.
18

BIMKA, S. Hudební život v Uherském Brodě. Uherský Brod 1970, s. 6-7.
Hudební pedagog, který v letech 1932 - 1934 působil na Uherskobrodsku: ve Strání, v Uherském
Brodě, později na pokusných školách ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově, od roku 1953 na
jedenáctileté střední škole), organizátor výchovných koncertů pro všeobecně vzdělávací školy
s tamějším orchestrem.
20
Stať J. V. Hauerlanda, otištěnou v Komenského kraji ze 7. 9 1934, cituje Bimka, S. l. c, 1970, s. 7.
21
Např. na koncertu z 29. května 1935 se v programu objevily tyto skladby: Žnecká (K. Bendl), Kačena
divoká (J. Kunc), Dar za lásku (P. Křížkovský), Sbor mlatců z opery Tajemství (B. Smetana), Sbor
žínek z opery Rusalka (A. Dvořák) aj.
19
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S uherskobrodským tělesem vyvíjel kvalitní koncertní aktivity (což dokládá např. 7.
místo v celostátní soutěži sokolských sborů v Praze v roce 1938) a také pořádal vystoupení,
která významně aktivizovala národní sebevědomí v nesmírně obtížné době konce 30. let
minulého století (např. v roce 1938 byly uspořádány koncerty v Bojkovicích, Valašských
Kloboukách, Květné a Luhačovicích).22
Zmíněná vystoupení však přinesla tragickou odezvu, neboť v roce 1940 byl Vilém
Zaoral zatčen nacistickou tajnou policií.
Pro úplnost je třeba zmínit, že paralelně s Pěveckým sdružením sokolským vyvíjel
činnost v letech 1935 – 1941 Smíšený sbor orelský23, jehož dirigentem byl Jan Rachunek a
k jehož největším úspěchům patřilo účinkování v Čs. rozhlase v Brně.
V roce 1941 zrušili Němci všechny spolky (kromě Hudebního spolku Dvořák), a byly
tak současně zlikvidovány jak Pěvecké sdružení sokolské, tak Smíšený sbor orelský.
Po zrušení kulturních spolků však nebyl absolutně umlčen sborový zpěv v Uherském
Brodě, neboť členové zakázaného Pěveckého sdružení sokolského spolu s učitelem
Vladimírem Stojanem ilegálně iniciovali vytvoření nového pěveckého sboru s názvem
Pěvecké sdružení, avšak veřejných akcí se neúčastnili.
Během 2. světové války byl hudební a kulturní život na Uherskobrodsku do jisté míry
restringován, avšak nezanikl a neztratil tak klíčovou kontinuitu ve svých vývojových
perspektivách.
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Za dobu své existence provedlo těleso řadu děl českých skladatelů. Byly to např. skladby: Oráč, Velké
širé rodné lány, Polní cestou, Sv. Václav (J. B. Foerster), Což ta naše bříza (Leoš Janáček), Utonulá,
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RESUMÉ
Hudba představuje svébytný komunikační prostředek a podobně jako jazyk obsahuje
řadu významových elementů typických pro oblast svého vzniku. Jestliže se učíme rozumět
hudbě konkrétní oblasti, vnímáme přitom i ostatní specifika dané kulturní oblasti, jež se do
hudby v různé míře promítají. Příprava učitele sestává v tomto směru z několika základních
komponent

–

z aspektu

etnicko-kulturního,

hodnotově

motivačního,

logického

a

konstrukčního a operativně technického. Tyto aspekty zajišťují komplexnost základní
pedagogické přípravy a přirozeně se pak promítají do hudebněvýchovné práce na všech
stupních výchovy.
KLÍČOVÁ SLOVA: Tolerance – hodnotový systém – multikulturní společnost – složky
výchovy – aspekt etnicko-kulturní – aspekt hodnotově motivační – aspekt logickokonstrukční – aspekt operativně technický
Problém výchovy tolerantní osobnosti můžeme dnes bez nadsázky označit za
celosvětový. Je to pochopitelné, vždyť tolerance je jednou z mála vlastností, které jsou
schopny zabránit konfliktům v nejrůznějších oblastech: náboženské, národnostní, rasové a
často i v rovině ryze osobní.
Pro řešení tohoto problému jsou stále významnější nové vzdělávací koncepce, které
mají napomáhat konsolidaci společnosti v celosvětovém měřítku, mírovému soužití
rozmanitých etnik a náboženských společenství. Zde je třeba připomenout, že zejména
v posledních letech jsou v pedagogice a psychologii na úrovni teorie i praxe nebývale aktuální
otázky mezinárodních vztahů, multikulturního vzdělávání, etnicko-kulturní součinnosti a
tolerance. Vědci tak nezkoumají toleranci jiných etnik a kultur pouze v úzkém pojetí (jen jako
trpělivost, snášenlivost), ale v širokém významu tohoto slova jako:
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1. Systém hodnot, názorů, stereotypů, smyslu pro demokracii, které jsou založeny na
principu tolerance mezi etniky.
2. Dovednost člověka přijímat lidi jiných kultur, vyznání, tradic a připravenost
spolupracovat s představiteli jiných národností na základě snášenlivosti a svornosti.
Mnozí vědci již dokázali, že poznání jiné kultury vede člověka k větší toleranci vůči
odlišným kulturám (Abdulkarimov G. G., Bachtin M. M., Bogadelščikova M. A., Ilčenko L.
P., Maluchova F. V. a další). Jestliže hudební umění chápeme jako neodmyslitelnou součást
kultury, pak musíme zdůraznit, že právě hudba se stává mocným prostředkem k proniknutí do
hlubiny duchovní podstaty národa, v jehož středu hudba vznikla. Hudební umění disponuje
nejen rozmanitostmi svého vlastního výraziva, ale ve velké míře i jeho jednotou (obrazovou,
žánrovou, stylistickou). Zásluhou těchto vlastností je pak vnímání, poznávání a přijetí jiné
hudební kultury snazší, než kdyby se mělo odehrát v jiných oblastech lidské činnosti,
například jen na úrovni verbální.
Kontakt s hudbou opřenou o rozmanité kulturní tradice má však řadu specifik, jež
v první řadě spočívají v dovednosti chápat jazyk hudebního díla. Hudba se nakonec vyznačuje
podobnými vlastnostmi jako jazyk:
a) slouží ke komunikaci,
b) nebyla speciálně zkonstruována, ale vznikla přirozenou cestou vývoje (v procesu
hudební činnosti),
c) způsobem své existence se podobá verbálnímu jazyku: každý jedinec si ji osvojuje
neuvědoměle, v procesu ontogeneze, a to prostřednictvím přímého kontaktu s hudbou.
Každé hudební dílo je součástí určité kultury. Jeho adekvátní vnímání (viz V. V.
Meduševskij) znamená rozšifrování a porozumění textu ve světě hudebně-jazykových,
žánrových, stylistických a duchovních principů kultury. Čím plněji vstřebává daný jedinec
zkušenosti hudební i všeobecně kulturní, tím obsažnější je pak vlastní apercepce. Rozvoj
hudebně jazykových schopností studentů se tak stává jednou z podmínek výchovy k toleranci
jiných etnik a kultur prostřednictvím hudebního umění. Obrovskou roli v daném procesu hraje
učitel. Podle našeho názoru je právě on tak jako málokdo schopen vést k toleranci co
nejefektivněji. Daná vlastnost je u něj totiž rozvinuta mnohem více než u lidí jiných profesí.
Tento názor přejímají mnozí vědci. Například D. K. Kirnarskaja se domnívá, že člověk, který
se zabývá hudbou, „žije uprostřed zvukových světů bohatých na různé významy, přičemž
vnímá jejich rozmanitost jako normu, proto vztah „vlastní-cizí“je pro něj méně dramatický a
konfliktní než pro druhé lidi. Vždyť „cizí“ nevnímá spekulativně, ale bezprostředně smyslově
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a časem ho začne pokládat za „vlastní“, protože „cizí“ přemlouvá, uchvacuje, upoutává
k sobě…“ (Kirnarskaja, s. 448).
Podobný názor zastávají i vědci američtí, když předpokládají, že jedním ze základních
kamenů pevného sociálního světa může být široké a všeobecné hudební vzdělávání, které
psychologicky lidi sbližuje a přeměňuje „cizí“ ve „vlastní“.
Výchovu k akceptaci specifik odlišných kultur a etnik je nezbytné uskutečňovat
především při hodinách hudební výchovy na všeobecně vzdělávacích školách, protože právě
tam se mají všechny děti bez výjimky naučit chápat základy hudebního umění. Řešení daného
problému však není možné bez speciálních metodik zaměřených na formování dané vlastnosti
osobnosti a odrážejících specifika komunikace s hudebním dílem. Je také třeba hudební
pedagogy k využívání těchto metod systematicky vést. V této souvislosti se nabízí otázka,
jakým způsobem vedeme k toleranci jiných etnik a kultur budoucí učitele hudební výchovy
během jejich vysokoškolské přípravy a jak je tato příprava propracována, aby v tomto směru
zaručila učitelům úspěšnost. Nyní tedy můžeme prozkoumat podstatu a základní komponenty
tolerance, na jejichž základě je struktura přípravy budoucích učitelů hudební výchovy
vybudována. Základní složky, na nichž přímo závisí přítomnost nebo absence etnické a
kulturní tolerance, představují podle našeho názoru empatie, reflexe, flexibilita či variabilita
myšlení, sebeusměrňování, sebekontrola, komunikativnost. Pro hudebního pedagoga jsou tyto
vlastnosti zcela nepostradatelné a vlastně prioritní, což znovu potvrzuje předpoklad, že
hudebně pedagogická činnost a míra tolerance spolu úzce souvisejí.
Náš výzkum dokázal, že většina učitelů hudební výchovy neovládá metodiku
zaměřenou na výchovu k toleranci jiných etnik natolik, aby ji mohla do výuky s převahou
hudebních činností nenásilně zapojovat. Proto vzniká nutnost vypracovat inovační model
přípravy budoucího hudebního pedagoga k realizaci daného problému v podmínkách
hudebně-pedagogické praxe. Struktura dané přípravy v systému vysokého odborného
vzdělávání zahrnuje motivačně hodnotové, logicko-konstruktivní a operativně technologické
složky.
Motivačně hodnotová složka je zaměřena na formování:
a) zájmu o problematiku tolerance jiných etnik a kultur na úrovni učitele i žáka,
b) potřeby studia a pochopení jiných kultur, hodnocení hudebních děl vycházejících z
různých etnicko-kulturních tradic.
Logicko-konstruktivní složka je zaměřena na to, aby studenti získali znalosti o
podstatě tolerance a o faktorech, jež ji podmiňují (empatie, reflexe, flexibilita, variabilita a
dialektika myšlení, sebeusměrňování, sebekontrola, komunikativnost). Jde o principy i
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nezbytné pedagogické podmínky a efektivní metody soustavného rozvíjení tolerance. Značná
část přednášek i seminářů je proto věnována právě porozumění hudebním dílům (hudebnímu
jazyku) různých etnicko-kulturních skupin.
Operačně-technologická složka zahrnuje praktické vyučování zaměřené na rozvoj
etnické tolerance v práci budoucích učitelů a na osvojení výchovných metod, jež mají v
hodinách hudební výchovy požadované vlastnosti žáků rozvíjet. Příprava budoucích
hudebních pedagogů probíhá ve formě sociálně-percepčního a umělecko-komunikačního
tréninku (včetně etnicko-kulturního asimilátoru) na základě her s rozdělením rolí, s
modelováním různých situací, na základě cvičení pro rozvoj empatie, reflexe, variačního i
dialogického myšlení, sebeusměrňování a sebekontroly a také za pomoci cvičení, jež rozvíjejí
komunikativní schopnosti s použitím videomateriálů.
Závěr
Tolerance jiných etnik či skupin představuje integrativní vlastnost osobnosti. Projevuje
se v nepředpojatosti vůči jakékoliv národnosti, pochopením a přijetím zvláštností psychiky a
kultury různých etnik, dovedností adaptovat se či asimilovat se (splynout s jiným národem a
přijmout jeho kulturu – tradice, jazyk atd.) v libovolném etnickém prostředí. Specifika této
tolerance u hudebního pedagoga spočívají ve snaze poznat hudební kulturu toho či onoho
etnika, ve schopnosti porozumět jeho hudebnímu jazyku pronikáním do podstaty
hloubkových archetypů určité kulturní tradice a ve schopnosti se s touto kulturou co značné
míry ztotožnit.
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RESUMÉ
Studie si všímá nejdůležitějších podob ostravského hudebního života v období
bezprostředně po 2. světové válce (1945-1948). Zvláště akcentuje dvouleté působení Zdeňka
Chalabaly ve funkci uměleckého šéfa opery Zemského divadla v Ostravě, obdivuhodné
činnosti Spolku pro komorní hudbu a pozoruhodné aktivity F. M. Hradila, J. Pešata a F.
Lettovského v oblasti stabilizace regionálního i celostátního základního hudebního školství.
KLÍČOVÁ SLOVA: Ostrava; hudební život 1945-1948; Zdeněk Chalabala; Spolek pro
komorní hudbu v Moravské Ostravě; František Míťa Hradil; Jan Pešat; František Lettovský
Třicátý duben roku 1945 přinesl Ostravě osvobození od nacistické nadvlády. Více jak
šest let naplněných tragickými událostmi - vzpomeňme jen hrůzu holokaustu, nelidské
praktiky říšského protektora Reinharda Heydricha i krutou odvetu následující po úspěšném
atentátu na posledně jmenovaného atd. - vystřídala oprávněná euforie, radost nad znovu
nabytou svobodou a štěstí přeživších. Přitom válečné ztráty v hudební oblasti nebyly
zanedbatelné - válku nepřežilo několik umělců ostravské opery1, z koncentračních táborů se
nevrátili někteří zpěváci ostravských pěveckých sborů2, značně poškozena byla budova
Městského divadla v Ostravě (dnes Divadlo Antonína Dvořáka), požárem byl zničen notový
archiv ostravského rozhlasu atd. Ti, kdo válku přežili, však se sobě vlastním entuziasmem
začali velmi rychle s obnovou ostravského hudebního života.
1

Při spojeneckém náletu na Brno např. v roce 1944 zahynula sopranistka Zdeňka Rudolfová,válku nepřežil
vynikající basista polského původu Heřman Horner,osvobození se nedočkal trumpetista operního orchestru
Norbert Dörfler atd. Uvádí VOGEL, J. Třikrát ve službách ostravské opery. In Ostrava, sborník příspěvků k
dějinám a výstavbě města, svazek čtvrtý Ostrava: Profil, 1967, s.321. Obětí holokaustu se stala ostravská
zpěvačka, v meziválečném období sólistka Židovského pěveckého spolku (STOLAŘÍK, I. Umělecká hudba v
Ostravě 1918-1938. Šenov u Ostravy: Tilia, 1997, s.137) Gertruda Borgerová, sólistka Rafaelem Schächterem
připravovaných a uskutečňovaných představení v Terezíně. Viz KUNA, M. Hudba na hranici života. Praha:
Naše vojsko a Český svaz protifašistických bojovníků, 1990, s.192 ad.
2
STEINMETZ, K. (Změny charakteru hudebního života po roce 1945. In GREGOR, V. – STEINMETZ, K. (eds.)
Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945. 0strava: Profil, 1984, s.26) připomíná např. zpěváky vítkovického pěveckého
sboru Marx.

140

Prvními poválečnými koncertními aktivitami byla vystoupení vojenských souborů
Rudé armády, pořádaná ve dvoraně Národního domu3, hudební a literární večery věnované
ostravskými

umělci

sovětským vojákům4, ostravské publikum zaujala

vystoupení

Uměleckého souboru 1. československého armádního sboru, v jejichž programech zněla
hudba B. Smetany (Předehra k opeře Libuše), A. Dvořáka (árie Terinky z opery Jakobín),
hudba z Lidové suity V. Nejedlého i skladby dalších skladatelů5. Už 19.května zahájila
ostravská opera (opět ve dvoraně Národního domu) svou činnost Smetanovou operou
Hubička. Slavnostního představení oblíbené opery se zúčastnili oficiální představitelé
ostravského Národního výboru a sovětské armády. V úvodu promluvil kulturní referent
Národního výboru František Král, Dykovu báseň Země mluví recitovala Táňa Hodanová.
V titulních rolích Vendulky a Lukáše vystoupili Bohumila Jechová a Petar Burja, dirigoval
Mirko Hanák6. Líbilo se i nové nastudování Smetanovy Prodané nevěsty, které dirigent
František Jílek připravil - se sólisty B. Jechovou (jako Mařenkou), P. Burjou (jako Jeníkem),
Ladislavem Havlíkem (v roli Kecala), Zdeňkem Souškem (v roli Vaška) ad. - na 7.června7.
Konečně 3. července se v Národním domě uskutečnil slavnostní koncert Ostravské
filharmonie, která s dirigentem Janem Pešatem přednesla Smetanovu Mou vlast8. Už předtím,
11.června, proběhlo setkání tvůrčích pracovníků Ostravského kraje, které zvažovalo možnosti
dalšího rozvoje ostravského kulturního života9.
Výše zmiňovaná provedení smetanových oper předznamenala oficiální zahájení
činnosti opery Zemského divadla v Moravské Ostravě, které se uskutečnilo 5. září 1945.
Tehdy totiž byla provedena Smetanova Prodaná nevěsta, první představení operní sezony
3

Tj. v prostorách, kde za okupace dávalo svá představení České divadlo moravskoostravské. Pěvecká vystoupení a
vzdělávací pořady (kromě koncertů byly promítány i sovětské naučné filmy, konaly se přednášky atd.) se uskutečňovaly i
na dalších místech Ostravy. Viz Umělci Rudé armády Ostravsku. Nové slovo (dále jen NS) 9.5.1945, s. 2.
4
10.května se např. uskutečnilo vystoupení ostravských herců, hudebních a baletních umělců věnované sovětským
vojákům (-ja-. Umělci ostravského divadla Rudé armádě. NS 12.5.1945, s.2).
5
Recenzi prvního vystoupení souboru přináší NS 19.5. 1945 na s.4 (-kš-. Skvělé vystoupení l.čs.armádního sboru
v Ostravě). Autor se s uznáním zmínil především o umění zpěvačky Štefy Petrové, která přednesla mj. už zmíněnou árii
Terinky z Dvořákova Jakobína.
6
F.B. Ostravské divadlo zahájilo činnost. NS 23.5.1945, s. 2. Ostravská opereta dávala v té době Nedbalovu Polskou krev
a Piskáčkova Tuláka.
7
F.L. (tj. František Lettovský, ostravský hudební pedagog a kritik) Smetanova „Prodaná nevěsta“ v novém nastudování.
NS 10.6.1945, s. 2.
8
-k-. Bedřich Smetana: Má vlast. Nová svoboda (dále jen NSv 8.7.1945, s. 3. Záslužná činnost amatérského orchestru i jeho
dirigenta v období okupace byla odměněna 28. října 1946 Cenou Leoše Janáčka, kterou Národní výbor statutárního města
Ostravy udělil „za šíření české hudby po dobu poroby... a za posilování českého národního vědomí v dobách těžkých
zkoušek". MAZUREK, J. Jan Pešat (1892-1974). Příspěvek k dějinám ostravské hudební výchovy 20. století. Ostrava:
Repronis, 2002, s. 25.
9
Ostrava jako středisko kultury v nejbližší budoucnosti. NS 12.6.1945, s. 2. Setkání se uskutečnilo na podnět redaktora
Viléma Nového. Účastníci zvolili ze svého středu výbor,v jehož čele stál už zmíněny F. Král,dalšími členy byli např.
spisovatel Vojtěch Martínek, za hudební umění skladatel, sbormistr a hudební pedagog Josef Schreiber. O něm více
ADÁMKOVÁ HEIDROVÁ, H. Josef Schreiber. Ostrava, Repronis, 2003.
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1945/4610. Do ní vstupoval ostravský operní soubor s novým šéfem. Po odstupujícím
Jaroslavu Krombholcovi (1918-1983)11 byl novým šéfem opery na jeden rok jmenován
Zdeněk Chalabala (1899-1962), „aby se mohl věnovati plně budovatelské práci“ v ostravské
opeře12. Před novým šéfem opery stály opravdu závažné úkoly - byla to jednak nutnost
obnovy a reorganizace ostravského operního souboru (včetně rozšíření operního orchestru),
jednak zajištění potřebných finančních prostředků i stavebních kapacit pro opravu vážně
poškozené budovy Městského divadla, do níž se opera po neradostných válečných peripetiích
měla znovu vrátit13. Chalabalou připravená a pracně uskutečňovaná oprava divadelní
budovy14 byla nutným předpokladem splnění dirigentova nejzávažnějšího úkolu - vybudování
kmenového operního repertoáru, který by důstojně reprezentoval operní soubor, jeho vedení a
hudební kulturu celé oblasti. Repertoár ostravské opery měl být15 postupně budován z děl
klasiků české opery, ze skladeb slovanských skladatelů, oper českých autorů 20.století
(především Janáčkových opusů) a z vybraných děl světového repertoáru. Zajímavě se měl
utvářet i repertoár baletního souboru16, nezapomnělo se ani na občasné symfonické koncerty
divadelního orchestru, uskutečňované v Ostravě ostatně již operními dirigenty Emanuelem
Bastlem a Jaroslavem Voglem17. Pro své ostravské dirigentské entreé si Chalabala vybral
Smetanovu Libuši. Příprava skladatelovy slavnostní opery byla neobyčejně náročná. Pro
zdlouhavá i složitá řešení nám již známých uměleckých, organizačních a materiálních
problémů se neustále oddalovala její premiéra18, která se nakonec - ve slavnostní podobě a v
divadelní budově přestavěné podle Chalabalových iniciativních návrhů - uskutečnila 11.
10

Kov. Zemské divadlo v Mor.Ostravě zahájilo hry. NS 7.9.1945, s. 3.
Byl šéfem ostravské opery od l. ledna 1944. (MAZUREK,J. Karel Boleslav Jirák, Jaroslav Krombholc a ostravská
opera. In Hudební divadlo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Olomouc, 1996, s.111).
12
NS 12.7.1945, s. 3. Chalabala byl do té doby dramaturgem a dirigentem pražského Národního divadla (PROCHÁZKA,
J. Talichovo desetiletí v Národním divadle. In Václav Talich. Dokument života a díla. Praha: Státní hudební vydavatelství,
1967, s. 142 a 163-164).
13
Připomíná je MAZUREK, J. Podíl významných osobností na rozvoji ostravského hudebního dění v období 1939-1945.
In Sborník prací Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, řada U-5. Ostrava: Repronis, 2005, s. 57. Na podzim roku 1940
totiž německé úřady vypověděly České divadlo Moravskoostravské z městského divadla. Ve velmi krátké době se podařilo
- především diky inženýru Otakaru Pavlouskovi - přestavět ostravský Národní dům do důstojné podoby a od l. února 1941
zahájit česká představení.
14
Viz -vk-. Bohatý repertoir ostravské opery. NS 19.12.1945, s. 3. Stať přináší informace ze schůzky ostravských novinářů
se Z. Chalabalou, který mj. vysvětlil tehdejší potíže ostravské opery, mezi nimiž zaujímala důležité místo vzpomínaná
oprava.
15
Jak se o tom dovídáme z CHALABALOVA článku, uveřejněného v Divadelním listě (1945/46, č. 5, s. 11-12) pod
titulem Opera Zemského divadla v Moravské Ostravě.
16
Chalabala např. avizoval - na schůzce připomínané v pozn. č.14 - jako baletní představeni Suitu rusticu op. 19
Vítězslavy Kaprálové, jehož premiéra se uskutečnila v brněnské opeře 23. října 1945. Uvádí Československý hudební
slovník osob a instituci, svazek první, Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963, s. 645.
17
STOLAŘÍK, I. Umělecká hudba v Ostravě…, s. l3 ad.
18
Opera měla být uvedena - podle tehdejšího ostravského denního tisku - nejprve v polovině března 1946, pak 30. dubna a
5. května t.r.
11
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května 1946. V režii Branka Gavelly a na scéně Zdeňka Rossmanna zpívala hostující Marie
Podvalová Libuši, Přemysl Kočí Přemysla, Bronislava Taufrová Krasavu, Ludmila
Komancová Radmilu, Jiří Herold Chrudoše, Ivo Žídek Šťáhlava.
Především osobnosti Z. Chalabaly si všímaly recenze provedení opery, které byly
publikovány v tehdejším ostravském denním tisku19. Recenzenti jednohlasně konstatovali
výraznou dirigentovu zásluhu o vysokou úroveň představení, které bylo v Ostravě očekáváno
s napětím a nedočkavostí20. Jednoznačné Chalabalovo vítězství umožnila dokonalá znalost
partitury, projevující se svrchovaně jasným postižením výstavby díla, zdůrazněním
majestátnosti a epické šíře vrcholných scén Libuše a Přemysla i dravosti postavy Chrudošovy.
Pečlivým výběrem sólistů, jejich vedením k dramaticky výraznému přednesu i rozvážným
přístupem k ansámblovým scénám dosáhl umělec neobyčejné vokální pregnantnosti
představení (líbili se sólisté i sbor, zvláště byl vyzvedáván výkon M. Podvalové, jako
pozoruhodné byly charakterizovány výkony P. Kočího, J. Herolda a B. Taufrové), jeho
cílevědomá práce s orchestrem se plně promítla do celkové úspěšnosti premiéry.
V samém závěru sezony 1945/46 se 4. července ještě uskutečnila premiéra Dvořákovy
opery Čert a Káča. Spolu s režisérem Alešem Podhorským a výtvarníkem Václavem
Gottliebem nastudoval Chalabala Dvořákovu komickou operu s L. Komancovou (jako
Káčou), J. Heroldem (Marbuelem), Lubomírem Procházkou (Jirkou), B. Taufrovou (Cizí
kněžnou) ad. Dirigent dal provedení úroveň, jakou opera měla pod jeho taktovkou v pražském
Národním divadle21. Svěže hrál za dirigentova vedení „zkouškami neunavený“ orchestr22,
výborně zpívali zvláště L. Komancová, L. Procházka a J. Herold.
Bylo by však nespravedlivé zapomínat pro Chalabalovu vysoce inspirativní
uměleckou práci na další podnětné aktivity ostravské opery. Její kapelníci - Mirko Hanák
(1891-1972) a František Jílek (1913-1995) - totiž v sezoně 1945/46 připravili řadu kvalitních
a početně navštívených představení (Hanák Blodkovu operu V studni, Dvořákovy Tvrdé
palice, Čajkovského Evžena Oněgina a Massenetova Werthera, Jílek Smetanovy Dvě vdovy,
Foerstrovu Evu a velmi úspěšné Kovařovicovy Psohlavce). Přidal se k nim i operetní soubor
s pohotovým dirigentem Vladimírem Brázdou (1920-2001).
19

F.L. Smetanova „Libuše“ na ostravské scéně. NS 14.5. 1946, s. 5. FIALA,K. Slavnostní Libuše v Městském divadle v
Ostravě. Práce (dále jen P) 14.5. 1946, s. 4. SCHREIEBER,J. Slavnostní zahájení v nově otevřeném Městském divadle. P
16.5.1946, s. 4. Ci. (tj. František Cimmer) Slavnostní představení Libuše v nově otevřeném Městském divadle. NSv
16.5.1946, s. 5.
20
„Čekali jsme na ně půl roku a čekáni se neobešlo bez výtek, mrzutostí a rozladění", napsal Ci. v NSv (viz pozn.č. 19).
Chalabala se ovšem od svého nástupu odpovědně zabýval dramaturgickou činností a byl především pověřen uměleckým a
organizačním vedením operního souboru.
21
K.T. (Karel Trubecký) Dvořákova opera „Čert a Káča“ v ZDMO. NS 9.7.1946, s. 5.
22
Tamtéž.
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Z. Chalaba1a zůstal - proti původnímu záměru (viz výše) - šéfem ostravské opery i v
sezoně 1946/47. Na 11. října připravil premiéru Smetanovy Prodané nevěsty. V režii
B. Gavelly a na scéně Vladimíra Kristina zpívala Mařenku Marie Steinerová, Jeníka I. Žídek,
Vaška Z. Soušek, Kecala J. Herold. Představení bylo oceněno jako významný pokus o rozbití
konvencí v provádění opery23, nová inscenace se dostala „tvořivě daleko nad předpoklady
divadla oblastního“24 především Chalabalovou snahou o likvidaci rutinního interpretačního
nánosu, což se projevilo pozoruhodně oduševnělým výkonem orchestru, srozumitelným a
procítěným zpěvem sólistů a sboru i přitažlivostí Emerichem Gabzdylem vedeného baletu25.
Obdobně kvalitním výsledkem skončila premiéra Dvořákovy Rusalky (22. listopadu
1946). Představení ovládlo „vzrušené zaujetí“ a tvořivé napětí26. Chalabala - tento
„dirigentský formát zrale vyspělý a nadaný mimo to taktem pedagoga“27, věnoval velikou
pozornost skvělé Dvořákově instrumentaci28, inspirativním přístupem k dílu přivedl zvláště
B. Taufrovou a L. Procházku (v rolích Rusalky a Prince) k výkonům vysokých uměleckých
kvalit.
Svědectvím Chalabalovy dirigentské všestrannosti se stala také baletní představení např.19. ledna 1947 řídil Chalabala v rámci Večera tří baletů Šeherezádu N. RimskéhoKorsakova. Zbývající dvě baletní kompozice - Musorgského Obrázky z výstavy a
Konjovičovy Čočecké tance - dirigoval (přesně a bezpečně) F. Jílek29, který se s M. Hanákem
podílel i v této sezoně na úspěších ostravské opery (mj. premiérou Gounodovy opery Faust a
Markétka 28. února 1947).
Premiéru Smetanovy Hubičky připravil Chalabala na 27. března 1947. Lyrismus této
opery našel v Chalabalovi povahově spřízněného umělce, jehož dirigentská práce vynikla
přesností a cílevědomou snahou o postižení lyrických i dramatických vrcholů díla30. V tomto
snažení jej podpořil i divadelní orchestr (zvláště jeho smyčcová skupina) a vesměs velmi
úspěšní představitelé hlavních rolí (mj. B. Jechová a L. Procházka jako Vendulka a Lukáš).
Měsíce květen a červen roku 1947 byly ve znamení posledních Chalabalových
dirigentských úspěchů na ostravské operní scéně před jeho návratem do Prahy. Pro budoucí
ostravské hudební dění se stal významnou hodnotou především Chalabalou pořádaný festival
23

Ci. Prodaná nevěsta v novém nastudováni.NSv 16.10. 1946, s. 5.
SCHREIBER,J. Nové nastudování „Prodané nevěsty“ v Ostravě. P 16.10.1946, s. 4.
25
Obdobně se vyjádřil i F.L. v NS 15.10.1946,s. 5.
26
SCHREIBER, J. Dvořákova „Rusalka“ v ostravské opeře. P 28.11.1946, s. 5.
27
Tamtéž.
28
F.L. Úspěch nové „Rusa1ky“ v Ostravě. NS 26.11.1946, s. 5.
29
F.L. Večer tří ba1etů v ostravském divadle. NS 25.1.1947, s. 5.
30
Uvádějí recenze Jana TOMŠÍČKA (Bedřich Smetana: Hubička. P 30.3.1947, s. 6) a F.L. (Smetanova opera „Hubička“ v
novém nastudování. NS 30.3.1947, s. 7).
24
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českých oper Ostravské hudební jaro, v jehož jednotlivých představeních, dirigovaných šéfem
opery a F. Jílkem, hostovali umělci pražského Národního divadla a tamní Opery 5. května
(např. 2. května v Prodané nevěstě Milada Musilová, 17. května v Čertovi a Káči Štěpánka
Štěpánová a Jan Konstantin, 23. května v Libuši Marie Podvalová atd.31). Operní festival,
ukončený 30. května Smetanovou Mou vlastí (viz níže) se stal předchůdcem dnešního
Janáčkova máje32.
Poslední operní premiérou připravenou Chalabalou v ostravském divadle se stala 28.
června Fibichova Bouře. Se zájmem očekávaná opera byla opět provedena vynikajícím
způsobem - především hostující Stanislav Muž (jako Prospero) a B.Taufrová (Miranda)
přispěli k vysoké úrovni provedení - a byla dokonce kritikou hodnocena jako „nejdokonaleji
provedené dílo“ končící sezony33.
Téměř dva měsíce před Chalabalovým odchodem, - 8. května 1947 - se v Ostravě
představil staronový šéf opery Jaroslav Vogel (1894-1970). Onoho 8. května v krátkém
projevu před umělci ostravské opery nastínil svou uměleckou koncepci, jejímž cílem bylo,
podle dirigentových slov, dodržení vysoké úrovně dosažené ve dvou předcházejících
sezonách Z. Chalabalou34. Uvedené pojetí začal Vogel uplatňovat 24. srpna, kdy před zcela
zaplněným hledištěm Zemského divadla dirigoval Smetanovu Prodanou nevěstu. Měl
„představení pevně v rukou“, i když jeho gesta nepůsobila „tak sugestivně jako taktovka
Chalabalova“35. Představení mělo přesto výbornou úroveň - líbil se zvláště J. Herold v roli
Kecala. Obdobně bylo hodnoceno i baletní provedení Dvořákových Slovanských tanců
(5. září; dirigoval F. Jílek) a Voglem připravená premiéra Smetanovy opery Dalibor (19.září),
při níž se představili noví sólisté ostravského souboru - František Janda jako Dalibor a Rudolf
Kasl v roli krále Vladislava36.
Uměleckým vrcholem této poslední Voglovy ostravské dirigentské sezony se však
stalo provedení Debussyho opery Pelléas a Mélisanda (premiéra 11. prosince 1947). Už
29. listopadu bylo v ostravském denním tisku konstatováno, že premiéra opery „slibuje býti
31

Viz NS 6.5.1947,s. 5. O tom také GREGOR, V. Hudební festivaly, přehlídky a soutěže. In GREGOR, V. STEINMETZ, K. (eds.) Hudební kultura na Ostravsku…, s. 65.
32
Ostravské hudební jaro bylo nesporně inspirováno Talichem v život uvedeným Českým hudebním májem 1940 a
především ideou i uskutečněním festivalu Pražské jaro.
33
Ci. Zakončení letošní sezony v ZD v Ostravě Fibichovou „Bouří“. NSv 5.7.1947,s. 5. S obdobným respektem se vyjádřil
také F.L. („Bouře“ v ostravském divadle. NS 2.7.1947, s. 2).
34
Uvádí NS 9.5.1947, s. 5. Vogel byl již v období 1919-1923 kapelníkem a 1927-1943 šéfem ostravské opery. Při svém
druhém pobytu v Ostravě vybudoval „velmi osobité středisko hudební kultury s vysoce kvalitním operním ansámblem“.
(STEINMETZ, K. Jaroslav Vogel. In Biografický slovník Slezska a Severní Moravy, sešit čtvrtý. Opava - Ostrava: Optys,
1995, s. 135).
35
Napsal tehdy F.L. („Prodaná nevěsta“ pod taktovkou Jaroslava Vogla. NS 26.8.1947, s. 5).
36
Viz NS 6.9.1947, s. 5 a 23.9.1947, s. 4.

145

vynikající uměleckou událostí“37. 4. prosince uspořádal ostravský Kulturní klub večer k
premiéře opery, v jehož programu Vogel zhodnotil Debussyho přínos evropské hudbě a podal
rozbor díla (Z. Kroupa a V. Nováková přednesli ukázky z připravované opery38). Očekávání
ostravské hudební veřejnosti byla 11. prosince naplněna vrchovatou měrou. Odborníci se
shodli, že Vogel nastudoval operu stylově, dal provedení ušlechtilý výraz a především jeho
zásluhou sólisté i sbor zvládli své party hudebně i deklamačně na výborné úrovni (velice se
líbili I. Žídek, P. Kočí a J. Ogounová)39.
Jednoznačným úspěchem Voglovy dramaturgické koncepce sezony 1947/48 bylo i
provedení Novákova Zvíkovského raráška, Martinů Veselohry na mostě a Janáčkových
Lašskych tanců (v jednom večeru; premiéra 9. ledna 1948). Zaujala především
československá premiéra rozhlasové opery B.Martinů40. Dirigent F. Jílek vyzvedl - jistě v
souladu s Voglovou koncepcí - srozumitelnost, živost a vtip hudby B. Martinů, účinkující
sólisté (především Z. Soušek v roli učitele a J. Herold v roli chmelaře Bedroně) vytvořili své
klicperovské postavičky tak dokonale, že připravili - spolu s precizně hrajícím orchestrem a
výborným F. Jílkem - představení, které stálo za zhlédnutí a plně zaujalo i hudebně náročné
posluchače41. Převrat v únoru 1948 jednoznačným způsobem ztížil realizaci Voglovy
umělecké koncepce ostravské opery42. Významnou uměleckou satisfakcí se mu sice stala dvě
pražská provedení Pelléa a Mélisandy43, nicméně premiéra Janáčkovy Její pastorkyně
(6. června 1948) se sta1a definitivním Voglovým loučením s ostravskou operou44.

37

NS 29.11.1947, s. 5. V redakčním článku byli představeni sólisté I. Žídek (Pelléas), Zdeněk Kroupa (Arkel),P. Kočí
(Golaud), Jiřina Ogounová (Mélisanda), H. Zemanová (Jenovéfa) a Věra Nováková (Yniold).
38
F.L. Rozbor Debussyho opery. NS 5.12.1947, s. 2.
39
F.L. Jaroslav Vogel uvedl jedinou operu Cl. Debussyho. NS 13.12.1947, s. 5. Obdobně psali také další recenzenti.-Ci(Debussyho opera „Pelléas a Mélisanda“ v ZD v Ostravě. NSv 14.12.4947, s. 6) ovšem připomněl - NSv byla
komunistickým deníkem - výlučnost díla „bez živé sociální funkce“. Voglovo nastudováni opery slavilo úspěch i v pražské
opeře 5. května, kam byli ostravští umělci pozváni v březnu 1948. K tomu -k-. Úspěch ostravské opery v Praze. NSv
26.3.1948, s. 5.
40
Více o ní MAZUREK,J. „…Jsem stále tolik vzdálen…“. K ostravské premiéře Veselohry na mostě Bohuslava Martinů.
In Bohuslav Martinů český a světový.Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 140-143.
41
Schr. (tj.SCHREIBER, J.) Novák, Janáček a B. Martinů v ostravské opeře. P 13.1.1948, s. 5. J. Vogel informoval po
premiéře B. Martinů dopisem o úspěchu opery. K dopisu přiložil uznalé domácí kritiky. Skladatelova děkovná odpověď (z
25.5.1948) je v úplnosti citována ve vzpomínaném MAZURKOVĚ příspěvku na s. 141-142.
42
O demokratických Voglových postojích, prosazovaných už v letech nacistické okupace (MAZUREK,J. Podíl
významných osobnosti…, s. 56-57 (viz pozn. č. 13), svědčí jeho dopisy spolupracovníkovi a příteli J. Schreibrovi z let
1948-1951. K tomu BEDNARČÍK,O. Odraz poválečné doby v dopisech dirigenta Jaroslava Vogla ostravskému
pedagogovi Josefu Schreibrovi. In Sborník prací Filosofické fakulty Ostravské univerzity, řada D-29. Ostrava: Sfinga,
1992, s. 86-87.
43
Viz pozn. č. 39.Vogel informoval Schreibra o pražském úspěchu v dopise z 25.3.1948.0pět BEDNARČÍK,O. cit.
dílo,s. 87.
44
Za silné a krásné představeni považoval premiéru Její pastorkyně -Ci- (Leoš Janáček: "Její pastorkyňa". NSv 13.6.1948,
s. 7).
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Pamětník J. Voglem v sezoně 1927/28 zahájených abonentních symfonických
koncertů rozšířeného ostravského operního orchestru musel po roce 1945 s jistou nostalgií
vzpomínat na dirigentovu objevnou dramaturgii a snahu zvát do Ostravy vynikající soudobé
skladatele a interprety (I. Stravinského, P. Hindemitha, S. Prokofjeva, N. Malka, J. Heřmana,
L. Zelenku ad.), kteří se výraznou měrou zasloužili o kultivaci ostravského koncertního
publika45. Symfonické koncerty v období 1945-1948 totiž neměly onu meziválečnou
pravidelnost a koncepčnost, dosahovanou tehdy ovšem za cenu značného pracovního vypětí
hráčů orchestru i Vogla samotného.
Nelze samozřejmě říci, že by tehdejší ostravští interpreti na symfonické koncerty
rezignovali úplně. Ve zdejší opeře v sezonách 1945/46 a 1946/47 působící Z. Chalabala
provedl s divadelním orchestrem v závěrech obou sezon Smetanovu Mou vlast. Symfonický
cyklus byl na programech koncertů 15., 16. a 28. června 1946 a 30. května 194746. Na
přelomu října a listopadu 1946 dal Provozovací výbor zemského divadla souhlas k uspořádání
šesti koncertů; na čtyřech měla hrát olomoucká Moravská filharmonie, dva zbývající měl
uskutečnit ostravský divadelní orchestr47. Z původně ohlášených čtyř koncertů olomouckého
orchestru se uskutečnily dva - nejprve 14. listopadu představil vitální František Stupka svůj
orchestr v dílech J. Suka, V. Nováka a P.I. Čajkovského48, 2. prosince se uskutečnil koncert, v
jehož programu Olomoučtí za vedení (průměrného) dirigenta Antonína Kincla hráli skladby
B. Smetany, V. Nováka i A. Dvořáka (9. symfonii e moll „Z Nového světa“)49. Koncerty
divadelního orchestru Zemského divadla nebyly (alespoň v sezoně 1946/47) realizovány.
Příchodem J. Vogla se - v sezoně 1947/48 - situace poněkud zlepšila. Vogel nejdříve
(6.1istopadu) - bohužel před málo početným publikem - provedl s divadelním orchestrem
Šostakovičovu 7. symfonii C dur „Leningradskou“50. Na druhém koncertu 18. února 1948
byly hrány skladby A. Dvořáka, B. Martinů a L. van Beethovena (7. symfonie A dur)51.

45

Soupis sk1adeb hraných na Voglových abonentních koncertech a jejich interpretů v období 1928-1938 uvádí
STOLAŘÍK, I. Umělecká hudba v Ostravě…, s. 84-90.
46
Koncerty 15. a 16.6.trpěly slabší návštěvnosti (F.L. Smetanova „Má vlast“ v ostravském divadle. NS 2.6.1946,s. 5), zato
28.6. si Smetanovo dílo vyslechlo na hřišti SK Slezská Ostrava (tj. na známé Staré střelnici) tisícihlavé publikum. Určit
přesnější počet posluchačů muselo být problematické - kf. (P 29.6.1946, s. 4) píše o 15 000 přítomných, zatímco NSv
(2.7.1946,s. 3) uvádí pouze 6 OOO. Koncert uskutečněný 30.5.1947 byl vyvrcholením Chalabalou iniciovaného
Ostravského hudebního jara (viz pozn. č. 32).
47
Uvedeno v NS 1.11.1946, s. 5.
48
F.L. Koncert Moravské filharmonie v Ostravě. NS 17.11.1946, s. 6.Největší úspěch měla Čajkovského 5. symfonie e
moll.
49
NS 6.12.1946,s. 2.
50
-jr-. Šostakovičovo dílo v ostravském divadle. NS 8.11.1947, s. 5. 9.11. Vogel symfonii zopakoval (NSv 9.11.1947,
s. 10).
51
NS 20.2.1948, s. 2.

147

V koncertní činnosti pokračovala ve sledovaném období i Ostravská filharmonie.
Orchestr se představil v řadě koncertů v Ostravě i v širším regionu (mj. ve Vsetíně, Novém
Jičíně, Krnově). Uváděl často Smetanovu Mou vlast a především Dvořákovy Slovanské tance
(v období 8.9. 1945 - 30.5. 1947 celkem 11x). Na svých pravidelně připravovaných
podzimních a jarních koncertech hrál díla českých i evropských (zvláště ruských) skladatelů.
Naši pozornost si zaslouží provedení Petrželkovy Partity pro smyčce (16.1istopadu 1946),
Jirákovy Hudby noci (16.1istopadu 1946), skladeb A. K. Ljadova, A. P. Borodina,
P. I. Čajkovského (2.1istopadu 1945) i Beethovenovy 2. symfonie D dur a 3. symfonie Es dur
„Eroicy“ (3. března a 1. prosince 1947)52.
Koncerty komorní hudby měly v meziválečném ostravském hudebním životě značnou
frekvenci. Pořádala je nejprve od roku 1921 - Kulturní rada pro širší Ostravsko, od roku 1927
Kruh přátel vážné hudby v Moravské Ostravě a od podzimu roku 1934 Spolek pro komorní
hudbu v Moravské Ostravě. Posledně jmenovaný už byl schopen pořádat i finančně náročné
abonentní koncerty, v jejichž programech účinkovali mj. klavíristé Rudolf Firkušný a Fréderic
Lamond, Trio Pasquier, Kolischovo kvarteto, kvarteto Pro arte ad. Komorní koncerty
pořádaly v té době ovšem i další (české, německé, židovské) kulturní a hudební instituce53.
Spolek pro komorní hudbu se zasloužil o pravidelné komorní koncerty i v období Protektorátu
Čechy a Morava54 a pokračoval v této činnosti i v období 1945-1948.
Čtyři koncerty sezony 1945/46, uspořádané v měsících říjnu - prosinci, představily
umění Českého noneta, Pražského kvarteta, violoncellisty Františka Smetany a Ondříčkova
kvarteta55. V programech koncertů převládala ruská a sovětská hudba (díla Borodinova,
Čajkovského, Prokofjevova, Šostakovičova), provedeny byly i soudobé české kompozice
(např. Folprechtovo Concertino pro devět sólových nástrojů a Otakara Jeremiáše Nonet „Rok
1938“). Ve druhé polovině zmíněné sezony se v Ostravě uskutečnily koncerty Moravského
kvarteta, klavíristů Pavla Štěpána a Ilji Hurníka, houslisty Vojtěcha Frajta, Kvarteta
Národního divadla v Praze, Československého kvarteta a Tria Plocek - Sádlo - Páleníček56.
52

SEDLÁČEK, M. Dějiny Orchestrálního sdružení Závodního klubu Vítkovických železáren Klementa Gottwalda.
Opava: Slezský ústav ČSAV, 1961, s. 30-32.
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Viz kapitolu Komorní hudba ve STOLAŘÍKOVĚ již dříve citované publikaci na s. 20 ad.
54
MAZUREK, J. K charakteru hudebního života českých obyvatel Ostravy v období Protektorátu Čechy a Morava,.In
Ostrava 22. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Šenov u Ostravy: Tilia, 2005, s. 417.
55
Z novinových recenzí zmíněných koncertů uvádíme: F.L. Český nonet v Ostravě. NS 25.9.1945, s. 3. F.L. Pražské
kvarteto v Mor. Ostravě. NS 15.11.1945, s. 3. F.L. Violoncellový koncert Fr. Smetany. NS 7.12.1945, s. 3. Ci. Ondříčkovo
kvarteto v Ostravě. NSv 22.12.1945, s. 4.
56
Viz recenze F.L. Moravské kvarteto v Mor. Ostravě. NS 17.1.1946, s. 4. Klavírní koncert Pavla Štěpána. NS 6.2.1946,
s. 3. Koncert Ilji Hurníka. NS 13.3.1946, s. 3. Houslový koncert Vojtěcha Frajta. NS 21.3.1946, s. 5. Koncert Kvarteta
Národního divadla. NS 12.4.1946, s. 5. Koncert Československého kvarteta. NS 3.5.1946, s. 5. Ci. Trio Plocek – Sádlo Páleníček v Mor. Ostravě. NSv 23.5.1946, s. 5.
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Programy jejich koncertů přinesly větší počet skladeb českých, ruských a sovětských
skladatelů - např. kvartety A. Dvořáka, L. Janáčka, S. Tanějeva, D. Šostakoviče, k1avírní
skladby L. Janáčka, V. Nováka, A. Skrjabina ad. Významně se uplatnila i hudba francouzská
(tria, kvartety a klavírní skladby Cl. Debussyho a M. Ravela).
Obdobně i sezona 1946/47 přinesla předplatitelům spolkových koncertů velmi
zajímavé umělecké zážitky. V Ostravě se postupně představili anglický violoncellista David
Pfrancon-Thomas, klavírista Otakar Vondrovic, houslista Jaroslav Vaněček, Pražské kvarteto,
Brněnští komorní sólisté, Calvetovo kvarteto, Československé kvarteto, zpěvačka Růžena
Hořáková, klavírista František Rauch, Kvarteto Národního divadla a Pražské kvarteto57. V
programech svých koncertů mj. uplatnili klavírní sonáty L. van Beethovena, vokální skladby
M.P. Musorgského a G. Mahlera (R.Hořáková zpívala Musorgského cyklus Z dětské
světničky a Mahlerovy Písně o mrtvých dětech), opět komorní díla Debussyho a Ravelova i
hudbu J. Suka, D. Milhauda, O. Respighiho ad.
V následující sezoně (1947/48) Spolek do konce února uskutečnil violoncellový recitál
Miloše Sádla, koncerty Kvarteta Poltronieri, Moravského tria, klavíristy Friedricha Guldy,
Kvarteta Národního divadla a Calvetova kvarteta58. Na koncertech zněla hudba barokní (díla
J. S. Bacha, A. Stradelly, P. Locatelliho), klasicistní (L van Beethovena), romantická
(F. Chopina) i soudobá (skladby A. Roussela, S. Prokofjeva, B. Martinů ad.). Další činnost
Spolku pro komorní hudbu brzy (v roce 1949)59 ukončila změněná politická situace
nepříznivá tradičnímu pojetí spolkového života.
Na koncertech komorní hudby se v Ostravě ve sledovaném období podílely také další
instituce - ostravská organizace Československého červeného kříže, Kulturní klub Ostrava,
Syndikát českých hudebních umělců, Zemské divadlo v Moravské Ostravě, Společnost pro
kulturní a hospodářské styky se Sovětským svazem atd. Nezanedbatelnou měrou se na této
koncertní činnosti podílely i ostravské hudební školy (viz níže). Z velmi úspěšných koncertů,
pořádaných Zemským divadlem, uveďme alespoň vystoupení operní a koncertní pěvkyně
Jarmily Novotné, která v Ostravě 2. září 1946 mj. poprvé uvedla Martinů písňový cyklus

57

Recenze Ci. Úspěch anglických hudebníků v Ostravě. NSv 19.10.1946, s. 4. Klavírní koncert dra. Otakara Vondrovice.
NSv 14.11.1946, s. 4. Houslista Jaroslav Vaněček a pianista Jaroslav Maštalíř. NSv 1.12.1946, s. 5. Koncert Pražského
kvarteta. NSv 22.12.1946, s. 4. F.L. Brněnští Komorní sólisté v Ostravě. NS 21.1.1941. s. 5. Koncert Calvetova kvarteta. NS
31.1.1947, s. 2. Československé kvarteto v Ostravě. NS 13.2.1947, s. 2. Opět Ci. Koncert Růženy Hořákové. NSv 12.3.1947,
s. 4. Klavírní Beethovenův večer. NSv 30.3. 1947, s. 4. J.-ka. (tj. Josef Kubenka) Kvarteto Nár. divadla v Praze. Hlas (dále
jen H) 17.4.1947, s. 2. Koncert Pražského kvarteta. H 3.5.1947, s. 2.
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Recenze F.L. Koncert Miloše Sádla. NS 2.10.1947, s. 2. Italové hráli v Ostravě. NS 22.10.1947, s. 2. -jr-. Úspěch
Moravského tria. NS 12.11.1947, s. 2. F.L. Výborný Friedrich Gulda. NS 14.1.1948, s. 2. Kvarteto Národního divadla
koncertovalo v Ostravě. NS 1.2.1948, s. 6. A opět -jr- Úspěch Calvetova kvarteta. NS 18.2.194P, s. 2.
59
HRADIL, F. M. Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka. Paměti a dokumentace. Ostrava: Profil, 1981,s. 80.
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Nový špalíček60, Společností pro kulturní a hospodářské styky se Sovětským svazem
připravený koncert Davida Oistracha - skvělé vystoupení světově proslulého houslisty, který
3.června 1947 udivil ostravské publikum především Cymbalistovou Fantazií na témata z
opery N. Rimského-Korsakova Zlatý kohoutek61. Vynikající výkon předvedl 23. března l947
také italský violoncellista Antonio Janigro62.
Řadu desetiletí pěstovaný ostravsky sborový zpěv se uplatnil i v rámci sledovaného
období. Odsun německého obyvatelstva znamenal pochopitelně ukončení sborových aktivit
předtím (od roku l961, kdy vznikl moravskoostravský Männergesangsverein) umělecky agilní
ostravské minority. V umělecké činnosti však dále pokračovaly pěvecké spolky Lumír, Záboj,
Sokolské pěvecké sdružení a další pěvecké sbory (včetně sborů dětských). Byla to ovšem jak se brzy ukázalo - jejich labutí píseň. Změněné poměry po roce 1948 totiž znamenaly
útlum a často i likvidaci umělecké činnosti tradičních pěveckých spolků i pěveckých sborů.
Podmínky existence a umělecké činnosti připomínaných ostravských pěveckých
společenství však nebyly nijak jednoduché ani v období 1945-1948. Nepříznivě se např.
projevil odchod pěvců, vracejících se z Ostravy zpět do oblastí postižených od roku 1938
nacistickou okupací, případně odcházejících studovat na pražské, brněnské a olomoucké
vysoké školy63. Zvláště postižen byl slezskoostravský Záboj, jehož dlouholetý sbormistr Josef
Schreiber v důsledku obtížné situace ještě v roce 1945 na svůj post rezignova164. Jeho
nástupcem se stal Josef Przebinda, druhým sbormistrem byl krátce Ivo Stolařík65. Podstatně
lépe se vedlo moravskoostravskému Lumíru, který - veden Josefem Kubenkou - pokračoval v
tradici

pravidelných

koncertů,

Sokolskému

pěveckému

sdružení

se

sbormistrem

F.M. Hradilem66, vítkovickému Dělnickému pěveckému spolku Marx, vedenému Josefem
Laštůvkou67.
J. Kubenka s Lumírem připravil na 2. června 1946 slavnostní koncert u příležitosti
65.výročí založení sboru.V Zemském divadle se sbor představil mj. provedením Vomáčkovy
kantáty Strážce majáku (só1a zpívali Zdeňka Špačková, Helena Zemanová, Jiří Wiedermann
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J.-ka. Jarmile Novotná zpívala v Ostravě.H 4.9.1946,s. 2.
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a Ladislav Havlík, hrála Ostravská filharmonie)68. Vomáčkovu kantátu spolu s Dvořákovým
Hymnem dával Kubenka se stejnými s6listy a orchestrem Československého rozhlasu v
Ostravě i 31. května 194769. Českou sborovou tvorbu - díla A. Dvořáka, L. Janáčka,
J. Nešvery ad. - měl na programu Hradilem připravený koncert Sokolského pěveckého
sdružení 14.prosince 194770.
Značný ohlas měla u ostravského publika pravidelná vystoupení Janem Šoupalem
vedeného Pěveckého sdružení moravských učitelů71. 10. a 11. listopadu 1945 dával Šoupal se
svým sborem díla za nacistické nesvobody zakazovaná - 70 000 L. Janáčka, Boží mlýny
Z. Blažka ad.72 Velmi úspěšně proběhly i koncerty 14. a 15. prosince 1946, na kterých si
ostravské publikum vyslechlo díla J. B. Foerstra, O. Ostrčila, O. Jeremiáše, F. Spilky,
J. Jindřicha ad.73 Stejně i koncert 21. září 1947 se sbory L.Janáčka (Maryčka Magdónova,
70 000), V. Nováka (Kyjov), O. Jeremiáše (Ostrava) ad. v programu74. Do Ostravy tehdy
ovšem přijížděly i další pěvecké sbory: 26.září 1946 Vachův sbor moravských učitelek s
Břetislavem Bakalou75, 23. února 1947 uspořádalo v Ostravě dva koncerty Akademické
pěvecké sdružení Moravan s Josefem Veselkou76, 28. října téhož roku zpíval ostravskému
publiku Spevácky zbor slovenských učiteľov skladby J. L. Belly, E. Suchoně, A. Moyzese
ad.77
Důležitou součástí hudebního života každého období bylo hudební školství. To
procházelo ve sledovaném období zásadními proměnami, které se plně projevily až v dalších
desetiletích především v ojedinělém systému československého základního hudebního
vzdělávání. Navíc se Ostrava stala už 8. června 1945 místem regionálního sjezdu učitelů
hudebních škol. Na sjezdu přednesené návrhy byly publikovány v Pamětním spisu o
reorganizaci hudebního školství a všeobecné hudební výchovy (mezi autory byli F. M Hradil
a J. Pešat)78. Požadavky tehdejších učitelů se staly - jak už bylo řečeno - důležitým
68

F.L. Slavnostní koncert „Lumíra“ v Ostravě. NS 7.6.1946,s. 5.
NS 5.6.1947, s. 2.
70
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71
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koncertě v Národním domě. Ostravské publikum tehdy vyslechlo sbory P. Křížkovského, J. F. Foerstra, J. Suka
ad. ve vzorném provedení. Uvádí MAZUREK, J. Hudební život českých obyvatel Ostravy v období 1880-1918.
Spisy Ostravské univerzity, svazek 119. 0strava: Repronis, 1999,s. 23.
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podkladem vzniku lidových škol umění a současných základních uměleckých škol. Hradil,
Pešat a F. Lettovský byli v roce 1946 zvoleni do regionálního výboru Ústřední učitelské rady
Svazu učitelstva hudebních škol v Čechách a v Zemi moravsko-slezské. Iniciativní,
každodenní existence hudebních škol se dotýkající činnost Svazu vyvrcholila zemskou
konferencí učitelů hudebních škol, která se uskutečnila v Ostravě 23. dubna 194679, a v tisku
zveřejněnými záměry jeho budoucí činnosti80. Přední činitelé zmiňovaného Svazu, ředitelé
dvou ostravských největších hudebních škol - Hradil moravskoostravského Masarykova
ústavu hudby a zpěvu, Pešat vítkovické Hudební školy Leoše Janáčka - prosazovali jako jedni
z prvních výše uvedené záměry do praxe. Nebylo proto divu, že jejich školy se staly přímo
vzorovými školami, vzdělávajícími nejen hudbymilovnou mládež, ale připravujícími také
budoucí učitele hudby81.
Učitelé obou zmiňovaných, ale i dalších hudebních škol (např. Hudební školy Aloise
Rychty v Ostravě-Radvanicích) ovšem obohacovali ostravský hudební život i vlastní
koncertní činností. Šlo především o koncerty komorní, věnované někdy výročím trvání školy
(připomeňme např. koncerty učitelů Hudební školy L. Janáčka k 25. výročí založení školy)82,
někdy - a velmi záslužně - připravované monotématicky (např. Večer české moderní hudby ze
skladeb E. Axmana, P. Bořkovce, Vl. Polívky ad., který připravila opět vítkovická škola)83.
Hodnotné učitelské koncerty pravidelně připravoval i Masarykův ústav.
Od konce 20. let minulého století měla v ostravském hudebním životě důležité místo i
rozhlasová stanice, založená roku 192984. Škody, které při osvobozování Ostravy rozhlasová
zařízení utrpěla, byly rychle napraveny. Zničený hudební archiv - s cenným notovým
materiálem - však už nebylo možno v bývalé podobě obnovit85. Tehdejší vedoucí hudební
redakce Vlastimil Musil (1905-1985) orientoval její činnost jednak na pořady z oblasti
regionálního hudebního folkloru, jednak do oblasti umělecké hudby. Díky Ostravskému
rozhlasovému orchestru, vedenému od roku 1945 Jaroslavem Gotthardem, přitom ostravská
stanice mohla vysílat hudební pořady dramaturgicky velmi pestré a přitažlivé - od prezentace
79
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tzv. vyššího populáru až k operní a symfonické hudbě tradiční i moderní. Ostravský
rozhlasový orchestr se kromě své studiové činnosti zúčastňoval i koncertní činnosti veřejné.
Přednesl např. - v programu koncertu k 62. narozeninám Edvarda Beneše 27. května 1946 díla
A. Dvořáka (předehru Můj domov), J. Suka (pochod V nový život) a B. Smetany (kantátu
Česká píseň; spolu se sdruženými ostravskými pěveckými sbory)86. Budoucí orientaci
ostravské rozhlasové stanice předznamenal příchod hudebních redaktorů Josefa Przebindy
(v roce 1945), Zbyňka Přecechtěla a Miroslava Juchelky (v roce 1946).
Podle ostravského denního tisku se ještě na konci roku 1946 nepodařilo dosáhnout
předválečných kvalit zdejšího kulturního života87. Šest válečných let pochopitelně záporným
způsobem ovlivnilo i podoby poválečného ostravského hudebního života.
Přes tyto skutečnosti však nebude náš dnešní pohled na jeho kvalitu nijak
pesimistický. Je sice pravda, že i v období 1945-1948 v Ostravě chyběl profesionální
symfonický orchestr, jehož pravidelné koncerty nemohla nahradit občasná vystoupení
operního orchestru, hostující Moravské filharmonie z Olomouce, případně koncerty
amatérské Ostravské filharmonie. K bývalé slávě se nepovznesla činnost ostravských
pěveckých sborů – „čest praporu“ ovšem zachraňovala vysoce ceněná vystoupení Šoupalova
Pěveckého sdružení moravských učitelů s početnými zástupci ze Severní Moravy a Slezska.
Koncepční umělecká činnost Chalabalova i Voglova dovedla ostravskou operu k nesporným,
nejen v Ostravě oceňovaným úspěchům. Vysokou uměleckou úroveň si zachovaly také
abonentní a mimořádné koncerty Spolku pro komorní hudbu, seznamující ostravské publikum
s českými i zahraničními (ruskými,sovětskými, francouzskými ad.) komorními skladbami.
F. M. Hradil a J. Pešat patřili k předním zastáncům modernizace tehdejšího československého
hudebního školství. Úspěšně se prosazovaly moderní tendence i v oblasti rozhlasových
aktivit.
Nesporné úspěchy dosažené v necelých třech poválečných letech však bohužel vážně
ohrozilo směřováni kulturního života následného období, nepřející rozvoji tradičních forem
hudebního života a preferující jednoznačně politicky angažované činnosti. Symbolickým
loučením s odcházejícím obdobím činnosti demokratických kulturních institucí se staly
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aktivity mladých ostravských umělců vrcholící v prvních týdnech března 1948 a přinášející
v období počínající totality naději nejen budoucím milovníkům umění88.
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Nástrojová tvořivost hudebních pedagogů středočeského regionu
jako pedagogický a výzkumný problém
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. – Mgr. Eva Vachudová
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

RESUMÉ
Hudební pedagogika pociťuje v posledních letech naléhavou potřebu uplatnění
tvořivých didaktických postupů. Tato potřeba se nevyhýbá ani speciálnímu hudebnímu
školství. Školení pedagogů lze v tomto ohledu sledovat nejen jako problém didaktický, ale též
jako objekt výzkumný. Ukazuje se, že nástrojová kreativita nazíraná z těchto úhlů pohledu je
schopna rozvíjení a že je možný její transfer do práce se žáky na různém stupni nástrojové
vyspělosti.
KLÍČOVÁ SLOVA: nástrojová hra – tvořivost – improvizace – experiment –
motivace – inkubace – elaborace – verifikace – seberealizace – originalita – fluence –
flexibilita
V posledních letech jsme svědky výrazných proměn v požadavcích, které žáci
základních uměleckých škol kladou na obsah své vlastní přípravy. Žák pociťuje potřebu
takových postupů, které ho nejen vybaví nepostradatelnými nástrojovými dovednostmi, ale
které mu otevřou svět hudby jako posluchači, divákovi či amatérskému hudebníkovi. Je totiž
přirozené, že pro většinu absolventů základních uměleckých škol se hudba nestává
povoláním, a blízký kontakt s ní se přesto znatelně promítá do všech sfér jejich života. Vždyť
ten, kdo prošel alespoň základní hudební výukou, získává nejen rozhled v oblasti hudební
tvorby, ale dostává se mu vhledu do vývoje hudby, učí se poslouchat i srovnávat, poznává své
možnosti při prezentaci vlastních výkonů, získává tedy zkušenosti, jež lze přenášet i do
ostatních oblastí lidské činnosti. Nejdůležitější moment ovšem spočívá v zážitcích
estetických. Pramení z interpretace skladeb, z možností osobního interpretačního vkladu. Na
druhé straně však interpretace nepřináší plné uspokojení každému žákovi. Vyžaduje totiž čas,
soustavnou přípravu i detailní práci. Tyto požadavky jsou samozřejmé pro toho, kdo se chce
stát profesionálním hudebníkem, ne však pro toho, komu je hudba zálibou. I to je jedním
z důvodů, proč žáci vyšších ročníků základní umělecké školy opouštějí. Nevyhovuje jim
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jednostranná interpretační příprava, poměrně dlouhá cesta od studia skladby k její výsledné
podobě, třebaže právě ta pak bývá zdrojem estetického uspokojení a upevnění sebevědomí.
Tato situace znepokojuje řadu učitelů základních uměleckých škol, vždyť jsou na
množství žáků nakonec i existenčně závislí. Tito učitelé-klavíristé z různých středočeských
hudebních škol spolupracují od roku 2000 s katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze při vytváření takových forem a obsahu výuky, které jsou
přijatelné i pro žáky, jež se neprofilují jako budoucí hudební profesionálové. Takto pojatá
výuka spočívá především na principech tvořivosti. Přitom se však tvořivé činnosti zakládají
na dovednostech získaných interpretační přípravou a zúročují znalosti vyplývající z téže
činnosti. Dokonalá interpretace není ovšem v tomto případě prvotním cílem, ale stává se
prostředkem pro získání dalších znalostí a dovedností. A právě změna priorit vede podle
těchto pedagogů k odbourání stresu z nedokonalého zvládnutí skladeb a umožňuje dokonce
přehrání většího množství repertoáru. Vždyť studium skladby má v rámci takto zaměřené
výuky leckdy spíše informativní charakter, žák se seznamuje především s novými
kombinacemi hudebního výraziva, nemusí tedy skladbu cvičit k dokonalému zvládnutí hned
napoprvé, ale má možnost se k ní po čase vrátit jako k čemusi již známému. V praxi jde tedy
o to, aby žák takovým studiem získal zásobu dovedností, které může využít ve vlastním
tvořivém projevu. Studované skladby zároveň představují konkrétní formy, stávají se tedy
jakýmisi vzory, podle nichž lze stavět samostatné hudební projevy.
Takováto výuka vyžaduje samozřejmě i systematickou přípravu pedagogů. Za
nejefektivnější formu přípravy lze v tomto případě považovat hudební dílnu. Jejím základem
je prostor pro tvůrčí experiment s organizací zvukového materiálu. Experiment rozvíjí smysl
pro tvar i řád, prohlubuje vhled do struktury hudebního projevu, usnadňuje pochopení jeho
obsahu a formuje hodnotová kritéria. Kreativní řešení problémů je časově náročné, jeho
efektivita však spočívá v trvalosti dosažených výsledků a ve významu kreativity pro celkový
rozvoj osobnosti. I když v tvůrčí praxi si většinou jednotlivé fáze kreativního procesu
neuvědomujeme, pro pedagoga, který celý proces připravuje a řídí, je naopak podstatné
postihovat všechny fáze zcela uvědoměle, mapovat reakce účastníků a reagovat na ně.
Pro přípravnou fázi je rozhodujícím momentem motivace. V počátcích hudební dílny
ji představuje výzva účastníkům, aby se za pomoci omezeného množství tónů pokusili
vyjádřit svůj momentální duševní stav, respektive momentální emoční hladinu, či aby
zpodobili jednoduchý děj. Tento motivační impuls poskytuje příležitost zorientovat se v
dosavadních zkušenostech jednotlivců s hudbou vůbec. Výběr tónů o nich do značné míry
vypovídá. Lze totiž například vyjít z tradičně uspořádaného souzvuku, nebo zvolit nápadité,
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expresivně znějící kombinace. Již v tomto kroku je patrná snaha o sebevyjádření a
srozumitelné hudební sdělení. S vybranými tóny poté klavíristé zacházejí jako s hudebním
motivem, uvádějí ho v různých polohách, rytmických hodnotách, v různé zvukové intenzitě a
mění pořadí tónů tak, aby vznikla souvislá gradující plocha. O volbě jejího výrazu
spolurozhoduje přirozená hudebnost, interpretační a posluchačská zkušenost i znalost práce
s hudebně výrazovými prostředky, případně též náladová proměna jejího interpreta.
V tuto chvíli již můžeme sledovat tzv. fázi inkubační, kdy hráč hledá na klaviatuře
další vyjadřovací možnosti, experimentuje se zvoleným hudebním materiálem a posuzuje
účinky často jen nahodile, spontánně nalézaných hudebních tvarů. Jeho spontaneita má
význam také v okamžiku očekávané iluminace, tedy při objevení momentálně nejvhodnějšího
řešení. Rekapitulace a analýza náhodných variací, jichž dotyčný dosáhl, má totiž pro
obohacení jeho zásoby vyjadřovacích prostředků nesmírný význam. Uvědomělá práce
s těmito prostředky samozřejmě vyžaduje, aby improvizátor svůj projev opakoval, a to je
zároveň příležitost, aby postupy zdůvodňoval, hodnotil a konzultoval se skupinou. V této fázi
elaborace nebo také realizace improvizátor zpravidla zjistí, že ho k další práci s hudebním
materiálem nejvíc motivuje jeho vlastní tvořivá činnost, zatímco uznání skupiny a jiné vnější
podněty pro něj přestávají být důležité. Kreativita nyní začíná mít samoposilovací funkci.
Výsledkem elaborace je tedy logicky vystavěná, gradující hudební plocha. Vzhledem k tomu,
že není pevně zachycena a většinou ji nelze ani doslova zopakovat, nemůže improvizátor její
kvality spolehlivě ověřit a dále korigovat. Fáze elaborace se tedy při improvizaci prolíná
s finální fází verifikační. Nicméně i v prostředí kreativně vedené hudební dílny je samozřejmě
dost verifikačních příležitostí, které na improvizátora příznivě působí a zároveň zvyšují jeho
sebevědomí.
Nyní se nabízí otázka, jak postupovat dál. Zatímco představený kreativní proces
akcentoval práci s omezeným výběrem hudebně vyjadřovacích prostředků v rámci jednodílné
formy, následné kreativní modely spočívají v jejím rozšiřování. Pokud jde například o malou
třídílnou formu, má improvizátor za úkol vytvořit další kontrastní díl třeba s odlišnou či
rozšířenou tónovou zásobou, s rozdílnou stylizací a fakturou. Závěrečný díl by měl být volnou
reprízou dílu prvního. Poté účastníci dílny společně hledají pro improvizované

projevy

vhodné názvy, dále mohou improvizovat tzv. žánrové miniatury. Tyto projevy jsou
zachycovány zvukem i obrazem a účastníci si záznamy odnášejí domů, aby na jejich základě
mohli své dovednosti dále rozvíjet při individuální přípravě.
Po zvládnutí těchto kreativních výstupů se zpravidla ukazuje, že invence účastníků
dílny zvolna slábne. Proto je třeba pro jejich další improvizační práci použít nové inspirační
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zdroje, o nichž jsem se zmínil výše – osvědčují se tu zejména skladby soudobých autorů,
které iniciují další možnosti kreativního hudebního myšlení. Vlastní improvizace pak vychází
ze stejného či obdobného motivického materiálu, především se však inspiruje modelovým
uspořádáním výrazových prostředků, které slouží hudebnímu sdělení. Dalším inspiračním
zdrojem klavírní improvizace je lidová píseň. Od jejích prvních kreativních obměn
improvizátoři postupně dospějí k osobitému fantazijnímu projevu.
Jestliže je hudební dílna organizována cyklicky a jestliže účastníci zůstávají titíž, lze
navíc pozorovat, jak se tvořivé schopnosti a dovednosti prohlubují. Toto sledování není
jednoduché, jednotlivé rysy tvořivého myšlení můžeme totiž zkoumat pouze zprostředkovaně
v hudebních činnostech (v našem případě instrumentálních). Nejpřesněji umožňuje tvořivá
hudební dílna sledovat a analyzovat čtveřici rysů tvořivého myšlení: originalitu – schopnost
vytvářet nové a nekonvenční hudební útvary, fluenci – plynulost nápadů, schopnost vytvářet
v rychlém časovém sledu mnohotvárné hudební útvary a jejich varianty, flexibilitu –
schopnost odpoutat se od naučeného stereotypu, elaboraci – schopnost propracovat nápad do
detailů. K těmto rysům lze nyní uvést alespoň popis některých projevů, jež v dalších letech
poslouží jako východisko pro srovnání s počáteční úrovní kreativity účastníků. Jedna
z účastnic dílny například pomocí tří tónů ztvárnila cestu přírodou. Originalitu můžeme
spatřovat v uspořádání motivu, v jeho proměnách, fluenci v návaznosti těchto proměn jakožto
hudebních myšlenek, flexibilitu pak v reakcích na vlastní hru, a to v okamžicích, kdy znění
neodpovídalo zvukové představě pianistky. Pro fázi elaborace byla charakteristická různorodá
práce s expresivním motivem obsahujícím triton a s jeho rozšiřováním do podob, jež
připomínaly janáčkovské časovky.
Podobně bylo možné sledovat i projevy vycházející ze vzorových skladeb. Jedna
z účastnic se například inspirovala druhou větou z Novákovy Zbojnické sonatiny. Originalita
jejího projevu nespočívala tedy v naprosto osobitém výběru hudebního výraziva, ale
v souvislostech, do nichž již známé a osvojené prostředky uspořádala. Naopak zcela zřejmá
byla podobnost faktury. Fluence se projevila ve svérázném spojení Novákovy hudby
s inspirací Chopinovým preludiem e moll. Improvizátorka oba vlivy sloučila do poměrně
rozsáhlé expresivní plochy s evidentními známkami rozšířené tonality. Právě rozvíjení plochy
v rámci rozšířené tonality se zřetelným zohledňováním tonálních center pak svědčilo o
flexibilitě, s níž se účastnice dílny tohoto úkolu zhostila. Její projev byl přitom jasně
strukturován do třídílné formy s téměř doslovnou reprízou; zpracování motivického materiálu
do této podoby svědčí o vyspělé fázi elaborační. Podobně lze pozorovat také tvořivé projevy
inspirované barokní polyfonií či klasickým stylem apod. Zde je zvláště patrné, že pojem
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originalita je nutno chápat relativně. Hudební projev totiž v těchto případech nemá
představovat dosud nepoznané stylové možnosti, ale má účastníka hudební dílny přivést na
cestu hlubokého vhledu do hierarchie hudebního výraziva.
Závěr
Rozvíjení tvořivosti na základě převažující inspirace hudebními díly není jedinou
možností, jak kreativitu do nástrojové výuky zapojit. V pedagogické praxi účastníků se však
ukazuje, že tento postup je dostatečně názorný k tomu, aby bylo možné jej do výuky skutečně
přenést. Vzorová díla poskytují dostatečnou zásobu takových kombinací a kontextů
hudebního výraziva, aby z nich žák čerpal inspiraci pro samostatné tvořivé projevy nejen ve
výuce, ale i v domácí přípravě. Hudebník, který touto přípravou prochází pak zvolna nalézá
k hudbě vztah nejen jako k fixovanému a nezměnitelnému záznamu, nýbrž také jako
k prostředku seberealizace a sebesdělování, jež jsou na druhé straně vlastní každému
uměleckému dílu. Sledování tvořivého procesu jako výzkumného problému pak konkretizuje
možnosti jeho dalšího rozvíjení a přizpůsobování cílům výuky a jejím podmínkám na daném
stupni vzdělávání.
LITERATURA
AŠENBRENEROVÁ, I. Hledám štěstí : 15 úprav lidových písní ze severních Čech. 1. vyd.
Plzeň : Hra, 1999. 23 s.
AŠENBRENEROVÁ, I. Camille Saint-Saëns – Karneval zvířat. 1. vyd. Ústí nad Labem :
ALBIS, 2006. 118 s. ISBN 80-85030-11-X.
BĚLOHLÁVKOVÁ, P. - PTÁČEK, M. Integrace hudebněteoretických disciplín v rámci
studentských projektů. [Projects integration with the accent on the ussing of music-theoretical
branches]. In ČIERNÁ, A. (ed.) Hudobná výchova včera a dnes. 1. vyd. Nitra : Katedra
hudby, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2005, s. 123-128. ISBN 80-8050-919-0.
BĚLOHLÁVKOVÁ, P. - PTÁČEK, M. (přednášející) Hra s loutkami. [Playing with
puppets.]. Nitra (SK) : 2004, 20 min., 12. 11. 2004, nepublikovaná přednáška, pro: konference
Retrospektíva a perspektívy v edukácii.
KUČEROVÁ, J. Lýskovy sběry lašských lidových písní a jejich sborové úpravy. In Musica
viva in schola XIX. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 17–21. ISBN 80-210-37962.
KUPKOVÁ, J. Hudobná tvorba pre deti a mladež v 20. storočí. Nitra : PF UKF, 2001. 101 s.
ISBN 80-8050-432-6.
159

KUPKOVÁ, J. Hudobná tvorba pre deti a mládež v kontexte hudobnej kultúry a výchovy. KH
PF UKF Nitra, 2003–2005.
KUSÁK, J. Aktuální postavení hudebního a tanečního folkloru jako prostředku hudebního
vzdělávání mládeže a dospělých v současné společnosti. Ostrava. 1.6. 2006 - 2.6. 2006.
KUSÁK, J. Legendy moravského folkloru v Uherském Brodě. In Folklor, 2006, roč. 17, č.1,
s. 29. ISSN 1210-7972.
KUSÁK, J. Emil Hába v kontextu regionální kultury. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta
Ostravské univerzity, 2006. 160 s. ISBN 80-7368-188-9.
PECHÁČEK, S. Hra písní na klavír. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze –
Pedagogická fakulta, 1999. 75 s. ISBN 80-86039-96-X.
PECHÁČEK, S. Hra písní při přípravě učitelů na Pedagogické fakultě. In Estetická výchova,
1986, roč. 26, č. 9, s. 267–268.
PECHÁČEK, S. Nástrojová výuka ve studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy. In
Estetická výchova, 1991/1992, roč. 32, č. 3, s. 35.
Hudební pedagogika a výchova – minulost, přítomnost a budoucnost. Olomouc : Univerzita
Palackého, 2004, s. 46–51. ISBN 80-244-0826-0.
SEDLÁČEK, M. Lidová píseň jako jeden ze základních stavebních kamenů hudební výchovy
nebo jako přežitek? In Musica viva in schola XV. 1. vyd. Brno : PdF MU, 1999, s. 9–12.
ISBN 80-210-2166-7.
ŠIMANOVSKÝ, J. - TICHÁ, A. Lidové písničky a hry s nimi. 1. vyd. Praha : Portál, 1999,
146 s. ISBN 80-71783-23-4.
Kontaktní adresa autora:
Michal Nedělka
náměstí Bedřicha Hrozného 20
289 22 Lysá nad Labem
email: michal.nedelka@volny.cz

160

Karel Moor
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RESUMÉ
Příspěvek se zabývá regionální hudební osobností, jejíž životní cesty i dílo přesáhly
hranice regionu a zasáhly do dějin významných českých a evropských hudebních institucí.
Životní osudy skladatele Karla Moora nejsou spjaty pouze s jeho rodným regionem, ale i
s významnými hudebními centry, jako je Praha, Brno, Ostrava či Plzeň. Jako velmi dobře
jazykově vybavený klavírista a skladatel působil na různých zahraničních hudebních školách,
v hudebních spolcích a divadlech. Velmi pestré životní osudy skladatele se tak výrazně
projevily i v jeho rozmanité tvorbě.
KLÍČOVÁ SLOVA: Život a dílo českého hudebního skladatele K. Moora
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V souvislosti se zaměřením II. webové konference Hudební výchova 2007 jsem si
vybrala hudebního skladatele Karla Moora, který je jednou z nejvýraznějších skladatelských
osobností východních Čech na přelomu 19. a 20. století. Ačkoli námět vypadá jako ryze
regionální, životní cesty a dílo skladatele zasahují až do vrcholných českých i zahraničních
státních hudebních institucí.
Hudební skladatel Karel Moor se narodil 26. 12. 1873 v malém městě ve východních
Čechách, v Lázních Bělohradu. V letech 1879 – 1883 zde navštěvoval i obecnou školu. Ještě
před nástupem do školy se zde začal učit hrát na housle, a to u bělohradského kapelníka
Františka Vaňury (1816 – 1899). V roce 1884 poslali rodiče malého Karla “na handl“ do
Horního Lánova u Vrchlabí, kde se naučil dobře německy, proto mohl nastoupit do
německého gymnázia v Hostinném. V této době se začal učit hrát i na klavír, ale větší zájem o
hudbu dosud neprojevoval, dokonce v druhém ročníku gymnázia přestal bez vědomí rodičů
navštěvovat hodiny klavíru. Přesto jeho hudební školení v Lázních Bělohradu a v Hostinném
položilo základy pro jeho další hudební vývoj. V letech 1887 – 1890 navštěvoval Karel Moor
katolický studentský ústav Boromeum v Hradci Králové. V Boromeu, kde studenti bydleli,
vládl velmi přísný denní režim. Do školy studenti docházeli na Velké náměstí, do budovy
bývalé jezuitské koleje. Karel si na přísný školní řád velmi těžce zvykal. Změna nastala až
v okamžiku, kdy v Boromeu vznikla studentská kapela. Karel Moor v ní hrál na housle, na
violoncello, na které se sám naučil, později i dirigoval. To jej přimělo k hlubšímu studiu
hudební teorie. Studentská kapela měla na mladého Karla velký vliv, také vzhledem
k repertoáru, ve kterém se objevovaly skladby B. Smetany, W. A. Mozarta a R. Wagnera.
V oblasti hudební teorie získal velmi dobré hudební znalosti a postupně v něm dozrálo
rozhodnutí stát se hudebním skladatelem. Aby se zlepšil i v praktických hudebních
dovednostech, školil se u pardubického ředitele kůru Jana Procházky (1853 – 1931). Nejvíce
si oblíbil skladby W. A Mozarta, B. Smetany, A. Dvořáka a Z. Fibicha. Karel studoval
harmonii, kontrapunkt a instrumentaci. V této době se objevují již jeho první skladatelské
pokusy, např. Fantazie z národních písní pro klavír a Sonáta f moll. Studium hudby ho
zaměstnávalo natolik, že jeho školní studijní výsledky se velmi zhoršily. Z těchto důvodů
nastoupil v roce 1890 na gymnázium v Chrudimi a roku 1892 přestoupil na konzervatoř do
Prahy. Pedagogicky na něj působil ředitel školy Antonín Bennewitz1, Karel Stecker, Karel
Knittl a Augustin Vyskočil. Ze zdravotních důvodů musel Karel Moor studia na konzervatoři
na jeden rok přerušit a zotavoval se v Pardubicích, kam se rodiče r. 1886 přestěhovali. Z této
1

Antonín Bennewitz (1833 – 1926), od roku 1866 učitel houslí na pražské konzervatoři, v letech 1882 – 1901
její ředitel.
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doby pochází symfonická báseň Polonia a Polské tance, které byly poprvé předvedeny na
koncertech Mladé české hudební generace v letech 1896 – 1897 v pražském Rudolfinu za
řízení českého skladatele Karla Šebora (1843 – 1903). Skladby měly úspěch u diváků i
kritiky. Po uzdravení se Karel Moor vrátil na konzervatoř, ale neshody s K. Knittlem přiměly
Moora k odchodu na konzervatoř do Vídně, kde v listopadu roku 1896 vykonal státní zkoušky
z hudby a počátkem školního roku byl jmenován učitelem zpěvu na pardubické státní reálce.
V další hudební tvorbě měl na Karla Moora vliv pardubický lékař Viktor Vohryzek a
František Khol, spisovatel a pozdější dramaturg Národního divadla v Praze. Po několika
společných poradách vznikla první Moorova opera Hjördis dle Ibsenova dramatu Severská
výprava. Na libreto K. Englicha zkomponoval oratorium Mojžíš a dvouaktovou operu Rispa.
Z dalších skladeb je to Ouvertura c moll a několik písní. Tyto skladby se však nedochovaly2.
Karel Moor vyučoval klavír v pardubických rodinách a jeho skladby se velmi často hrály na
mnoha koncertech v Pardubicích. Stal se známou osobností s velmi dobrým výhledem do
budoucnosti. V tomto okamžiku se projevila velmi nestálá a problematická skladatelova
povaha. Náhle ukončil v Pardubicích své aktivity a odešel do Prahy. Podle vzpomínek jeho
syna Karla Moora3 to bylo díky „jeho netrpělivost a neústupnosti“.4 Jakmile se mu něco
nelíbilo, byl ochoten okamžitě odejít a opustit i výnosné zaměstnání, aniž by si před tím
zajistil jiné. Tento jeho postoj předurčil skladatelovy další životní kroky.
Z Pardubic odešel K. Moor do Prahy, kde mu Jan Herben, vydavatel časopisu Čas,
nabídl místo hudebního referenta. Skladatel začal literárně pracovat pod pseudonymem Karel
Martel a během svého působení v časopise se seznámil s celou řadou významných osobností,
např. s T. G. Masarykem a E. Chválou.5

V roce 1899 dolehly na K. Moora finanční

problémy, přesto se roku 1900 v Praze oženil. V této situaci dopsal svou operu Hjördis,
kterou přijalo k provozování Národní divadlo v Praze. Dramaturgem byl Zdeněk Fibich, který
Moorovi doporučil udělat nějaké změny v instrumentaci. V listopadu r. 1900 odjíždí Moor do
Vídně, kde dopsal další operu Zázrak v Toledě na libreto K. Englicha. Z Vídně odjel do
Terstu za sestrou a tam se seznámil s profesorem hudby Albertem Castellim a houslovým
virtuózem Euricem Schottem. Profesor Castelli požádal Moora o napsání nějakých skladeb
pro jeho Quartetto Triestino. Vznikly tak dva Terstské kvartety, Serenáda a moll a Romance
pro dvoje housle a klavír.

2

Skladby byly zřejmě zničeny při požáru jeho domu u Nového Města nad Metují dne 12. 9. 1912.
Rozhovor J. Obešla s Karlem Moorem ze dne 17. 12. 1997 v Olomouci.
4
OBEŠLO, J. Karel Moor. Diplomová práce. Hradec Králové : VŠP, 1999, s. 15.
5
Emanule Chvála (1851 – 1924), český hudební kritik, v letech 1880 – 1921 referent Národních listů.
3
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Další životní osudy skladatele K. Moora se odehrávají v Praze. Dne 1. 10. 1902 se
stal dirigentem České filharmonie. K. Moor uskutečnil s tímto orchestrem celou řadu koncertů
v Praze i mimo Prahu. Česká filharmonie se v této době potýkala s vážnými existenčními
problémy a potřebovala v čele energického člověka

s dobrým organizačním talentem.

Takový však Karel Moor nebyl. Naposledy řídil filharmonii 5. 2. 1905, kdy zazněla jeho
symfonická báseň Moře. Dne 14. 7. 1903 se konala v Národním divadle v Praze premiéra
jeho jednoaktové opery Vij a 22. 10. 1905 premiéra jeho opery Hjördis. V dalších letech
vzniklo mnoho skladeb, např. melodramy Utrpení boha, Maryčka Magdonova, symfonická
báseň Potopa, Dvě mazurky pro klavír, či píseň Zpívá si na větvi pták. Své skladby vydával K.
Moor svým vlastním nákladem u vídeňské firmy Waldheim a Eberle.
Kritika považovala Moora za skladatele ponurých až trudnomyslných nálad. Proto se
rozhodl napsat roku 1907 operetu. Národní divadlo v Brně partituru okamžitě přijalo a
premiéra operety Pan profesor v pekle se s obrovským úspěchem konala 31. 3. 1908. V Brně
se Karel Moor seznámil s Leošem Janáčkem a Ferdinandem Vachem. Leoš Janáček chtěl
Moora získat do svého pedagogického sboru na brněnské varhanické škole za Františka
Musila, ale Moor nabídku odmítl.
Další skladatelova životní etapa se váže na provozování kočovné hudební
společnosti od roku 1909. Repertoár společnosti tvořily operety, jako např. Mamzelle
Nitouche F. Hervého, Pan profesor v pekle, Veselá vdova F. Lehára, Netopýr J. Strause ml.
atd. K. Moor vykonával ve společnosti funkci ředitele, kapelníka, pokladníka i korepetitora.
Při tomto pracovním vytížení ještě překládal libreta a dokonce dokončil i svou druhou operetu
Výlet pana Broučka do Měsíce podle satiry Svatopluka Čecha. Díky tomu však došlo ke
krátkému nedorozumění mezi K. Moorem a L. Janáčkem, protože Janáček získal od rodiny S.
Čecha práva na komponování opery se stejným námětem. Roku 1912 však z finančních i
zdravotních důvodů Moor společnost rozpustil a usadil se nedaleko Nového Města nad
Metují. Dne 12. 9. 1912 však jeho dům vyhořel, a tím byl zničen i Moorův archív a mnoho
partitur.
Po této události odjíždí K. Moor na doporučení svého bývalého učitele K. Steckera
do Dalmácie, kde přijal místo sbormistra chorvatského zpěváckého spolku Zoranič v Zadaru.
V Dalmácii se Moorovi velmi dobře finančně dařilo a měl čas i na komponování. Začal
pracovat na nové opeře Panské právo, která však nikdy nebyla provedena. Díky své nestálé
povaze odešel ze Zadaru a pustil se do podnikání, které ovšem brzy zkrachovalo. Pro svou
hrdost a neústupnou povahu se do Zadaru už nevrátil a v dubnu 1913 nastoupil na místo
sbormistra Zpěváckého spolku španělských Židů v Bělehradě. Brzy po té se Moor stal i
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ředitelem kůru ve vyslanecké rakouské kapli a zároveň i korepetitorem srbského státního
divadla. Tyto aktivity však ukončila první světová válka, jejíž průběh donutil Moora odjet
z Bělehradu do vnitrozemí, do Aleksince, kde měl opět finanční problémy. Proto přijal místo
učitele na gymnáziu ve Štipu, kam přijel 30. 5. 1915. V listopadu téhož roku odjel do Sofie,
kde pracoval jako pianista v hotelu Bulgaria. V únoru 1916 se vydal do Čech a v létě byl
odveden na vojnu. Měl štěstí, že nemusel hned narukovat. Počátkem září přijal místo
kapelníka v hudební společnosti Františka Zöllnera, která o něj požádala na vojenském úřadě.
K. Moor se pustil s nadšením do práce. Podařilo se mu nacvičit velmi dobré představení, po
kterém dostal nabídku od ředitele divadla v Moravské Ostravě Antonína Drašara. Do divadla
nastoupil 3. 10. 1916 a hned na jeho počest byla uvedena jeho opereta Pan profesor v pekle.
Po dvou měsících působení v Ostravě dostal nabídku z divadla v Plzni od ředitele Karla
Veverky, kterou přijal. V Plzni působil jako dirigent do března 1918, ale pak odjel na nové
působiště, a to do Braunau v Horních Rakousích i se svou druhou ženou, zpěvačkou, které se
tam příliš nedařilo. Proto se K. Moor již v květnu téhož roku vrátil zpět do Ostravy, kde opět
přijal místo kapelníka. V této době začal také komponovat operu s názvem Satanela, která
však nikdy nebyla provedena. Ještě v roce 1918 odešel Moor do divadla v Lublani. Dne 24.
10. 1918 odjel do Čech, aby si zpět přivezl svou rodinu. Do Lublaně se chtěl vrátit 29. 10.
1918, ale změna politické situace mu v tom zabránila. Usadil se tedy v Praze a živil se jako
klavírista. Dne 2. 4. 1919 nastoupil se svou ženou do kočovného divadla z Klatov, ale již 8. 7.
1918 své angažmá ukončili. Společně se ženou pořádal koncerty, ale ne příliš úspěšně.
V listopadu roku 1919 byl K. Moor přijat jako kapelník Vinohradské zpěvohry, ale již
v červenci 1920 oba odjeli do Dalmácie, kde přijali místo v Sinji. Od ledna 1921 změnil K.
Moor opět angažmá a nastoupil jako kapelník a sbormistr Zvonimíru ve Splitu, ale již na
podzim téhož roku působil v Sarajevu. V roce 1922 napsal Moor hudbu k pohádce Sněhurka a
hudbu ke hře Hajduk Velko. Díky těmto dílům získal místo kapelníka tamější opery. Ze
zdravotních důvodů musel však v říjnu 1922 odjet do Čech a do Sarajeva se už později vrátit
nemohl. Z nedostatku jiných pracovních příležitostí nakonec přijal místo v kině Hvězda na
Václavském náměstí v Praze, kde se stal kapelníkem orchestru kina. Další jeho angažmá bylo
v Aréně, v divadle na Smíchově, kde zůstal do 15. 11. 1925. V Aréně se K. Moor seznámil
s celou řadou významných osobností, jako byl např. O. Pařík, F. Futurista či J. Kohout.
Koncem roku 1925 docházelo k rozpouštění podobných orchestrů. Moor byl propuštěn, proto
začal spolupracovat s nakladatelstvím Rudolfa Švejdy, kde instrumentoval a upravoval
notový materiál. V této době napsal Českou suitu pro orchestr, kterou věnoval T. Baťovi.
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Dne 18. 6. 1930 uvedla Mozartova obec v Československé republice na Bertramce
Moorovu jednoaktovou operu Poslední akord na text Leona Pohla, ve kterém je zpracována
pověst o předehře k opeře Don Juan. Opera měla veliký úspěch, dokonce i Národní listy
ocenily Moorův dramatický talent. Dne 6. 4. 1933 se uskutečnil v síni Charlotty Masarykové
koncert duchovních skladeb K. Moora. V roce 1932 začal komponovat kantátu Svatý Václav,
kterou dokončil v Lázních Bělohradě.6 Skladba měla premiéru 28. 9. 1934 v Praze ve
Smetanově síni Obecního domu.
Zásluhou Lva Uhlíře, pro kterého K. Moor napsal mnoho písní, byl dne 1. 11. 1934
přijat do Českého rozhlasu, Radiožurnálu, jako externí spolupracovník pro rozhlasový
hudební archív. Ředitel rozhlasu Jan Branberger si jeho práce velmi vážil, nosil mu např.
neúplné skladby z antikvariátu, které Moor dokomponovával. Příkladem může být závěrečný
sbor k opeře Ezio J. Myslivečka. Mimo to tvořil i vlastní skladby, např. Pět fantazií na české
národní písně z roku 1937 a Dechový kvintet z roku 1938 pro komorní soubor Václava
Smetáčka.7 K. Moor také velmi často spolupracoval s Východočeskou hudební školou
v Pardubicích a s pardubickým Pěveckým oktetem, pro které psal sborové skladby. Svou
činnost v rozhlase ukončil v roce 1940. V roce 1943 mu Umělecká beseda uspořádala
jubilejní koncert k jeho sedmdesátinám.
K. Moor zemřel dne 15. 6. 1945 v Praze, ale pochován je společně se svou ženou na
hřbitově Byšičky nedaleko Lázní Bělohradu.
Závěr
Hudební skladatel Karel Moor byl výrazná, zajímavá, avšak dnes už zapomenutá
hudební osobnost. Když se v devadesátých letech minulého století poprvé objevilo jeho
jméno mezi členy mladé hudební generace, vzbuzovaly jeho skladby velký zájem a naděje u
kritiky a sám Moor začínal svoji skladatelskou dránu s velkými plány do budoucna. Velký
vliv na jeho život měla i Moorova nestálá a neklidná povaha. Je až překvapující, že při mnoha
těžkých životních zkouškách (např. stále se zhoršující duševní nemoc) dokázal napsat takové
množství skladeb (244). Jsou mezi nimi velká díla scénická, symfonická, skladby komorní,
písně většinou romantického charakteru se sklonem k tragice.

6

K. Moor oslavil 26. 12. 1933 v L. Bělohradě své šedesáté narozeniny. Při té příležitosti ho městská rada
jmenovala čestným občanem města a uspořádala koncert z Moorových skladeb.
7
Václav Smetáček, český dirigent a hobojista.
166

LITERATURA
DVOŘÁČEK, B. Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. Nové Město nad Metují
1998.
MOOR, K. Karel Martens. Praha : J. R. Vilímek, 1904.
MOOR, K. V dlani osudu. Nový Bydžov : Janata, 1947.
OBEŠLO, J. Karel Moor. Diplomová práce. Hradec Králové : VŠP, 1999.
PRCHAL, Z. Hudba Raisova kraje. Hradec Králové : Country PLUS, 1994.
SMETANA, R. Dějiny české hudební kultury (1890 – 1945). Praha : Academia, 1981.
VESELÝ, R. Dějiny České filharmonie. Praha 1935.

Kontaktní adresa:
j.obeslo@tiscali.cz

167

Míľniky zborovej tvorby Zdenka M i k u l u
(pri príležitosti 92. výročia narodenia hudobného skladateľa)
(* 27. 11. 1916)

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
katedra hudobnej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

RESUMÉ
Zdenko M i k u l a (1916) jeden z najvýznamnejších hudobných skladateľov na
Slovensku je s naším banskobystrickým regiónom úzko spätý a svojou tvorbou je známy
v celej spevácko-zborovej obci. Má originálny kompozičný rukopis. Má pozitívny vzťah
k slovenskému folklóru a ľudovej piesni. Ľudová pieseň je jeho inšpiračný zdroj a klenot, ku
ktorému sa obracia vo svojich kompozíciách a umeleckých spracovaniach. Príspevok prináša
stručný prehľad jeho dostupnej vokálnej a vokálno-zborovej tvorby a uvádza aj názory na
tvorbu Zdenka Mikulu popredných odborníkov a jeho spolupracovníkov v oblasti zborového
spevu.
KĽUČOVÉ SLOVÁ: zbor, zborová skladba, ľudová pieseň, kompozícia, skladba. skladateľ
Narodil sa 27.11.1916 vo Vyhniach. Základné hudobné vzdelanie získal u Prof. Karla
Štiku na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia kompozície (E. Suchoň)
a dirigovania (K. Schimpl) na bratislavskom Konzervatóriu bol v rokoch 1947-55 na tej istej
škole externým pedagógom (od 1950-55 vyučoval na FFUK). Od r. 1953 bol dirigentom
vojenskej hudby, založil a viedol Vysokoškolský umelecký súbor (1952-55) a súčasne bol aj
dirigentom

Vojenského umeleckého súboru v Bratislave. V roku 1959-66 bol tvorivým

tajomníkom Zväzu slovenských skladateľov (ZSS), externým pedagógom na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave (1963-70), kde vyučoval vokálnu sadzbu a inštrumentáciu.
Súčasne bol od r. 1966 šéfom hudobného vysielania Čs. rozhlasu v Bratislave. Od r. 1974-78
bol vedúcim tajomníkom ZSS a od 1977 až do odchodu na dôchodok (1987) tajomníkom
Zväzu čs. skladateľov v Prahe, kde v súčasnosti aj žije.
Hoci sa vo svoje tvorbe venoval aj orchestrálnym žánrom a komornej hudbe, ťažiskom
jeho kompozičnej aktivity je vokálna, najmä zborová tvorba.
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Zdenko Mikula bol veľkým priateľom Štefana Klimu a spoločne vždy keď som ich
stretával na festivaloch , ale aj vo svojom súkromí meditovali nad dielami, skladbami, ich
štúdiu, interpretácii a umeleckom prevedení. Preto považujem výroky, myšlienky a názory
Štefana Klimu za základ správnej objektívnej analýzy a pohľadu na Mikulove dielo v oblasti
zborového spevu. Spolupráca s JUDr. Štefanom Klimom a speváckym zborom Lúčnica bola
pre Zdenka Mikulu inšpiratívna. Jej výsledkom sú diela, ktoré nesporne patria k tomu
najlepšiemu, čo v oblasti zborovej tvorby vytvoril. Svoje druhé tvorivé obdobie uzatvára
miešaným zborom Moja rodná.
Podľa Štefana Klimu si Zdenko Mikula delí svoje tvorivé úsilie sám na tri obdobia:
1/ 1944 -1958, ktoré je charakterizované najmä tvorbou pre umelecké súbory a spevácke
zbory
2/ 1959 -1971, v ktorom sa orientuje prevažne na tvorbu zborovú
3/ 1972 - doteraz, kedy v sedemdesiatich rokoch obracia pozornosť na žánre, ktorým
v minulosti venoval pozornosť len okrajovo. No i tu prevláda spojenie so spievaným slovom.
Nie náhodou dostal Zdenko Mikula prívlastok upravovateľa ľudových piesní. Ľudovej
piesni venuje - celý svoj život - veľkú pozornosť. Hudobné spracovanie slovenského folklóru
nadobúda

v jeho autorskom spracovaní rôzne podoby – od jednoduchých harmonizácií

určených pre amatérske telesá až po rozsiahlejšie kompozície. Ľudová pieseň je pre Zdenka
Mikulu nielen inšpiračným zdrojom, ale aj predmetom stáleho záujmu.
Avšak treba podčiarknuť, že Zdenko Mikula prijíma ľudovú pieseň ako umelecké
spracovanie ľudovej piesne a touto doménou sa niesla i jeho tvorba.
„...Začneme s oblasťou ľudových piesní. Hneď na počiatku je potrebné zdôrazniť, že
u Zdenka Mikulu ide o umelecké stvárnenie týchto piesní, o kompozičnú prácu a že v skutku
táto rozsiahla tvorba nemôže byť zahrnutá pod užívaný termín - „úprava“. Tzv. harmonizácie
sú u Zdenka Mikulu vo vzťahu k ľudovej piesni výnimočné a minimálne. Na ľudovú pieseň
sa Zdenko Mikula díva ako na hudobný klenot, ktorý ho inšpiruje ku kompozičnej práci. Preto
v tomto smere je charakteristický určitý osobitý výber z hľadiska umeleckej kvality
a špecifických , osobitých, rázovitých znakov ľudovej piesňovej tvorby. Na tejto báze sú
u Zdenka Mikulu zastúpené všetky charakteristické oblasti Slovenska, ľudové piesne
zahraničných Slovákov, inonárodné ľudové piesne a capella i s orchestrom... “.
S k l a d b y - umelecké spracovanie ľudových piesní a ich členenie
- Piesne regionálne
- Piesne zo stredného Slovenska
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- Ľúbostné piesne z výchovného Slovenska
- Východoslovenské večerné spevy
- Piesne z Gemera
- Piesne z Rejdovej
- Piesne myjavské
- Piesne zo Záhoria / v svjatojánskych pjekných lesoch/
- Poddukelské, rusínske a iné piesne
- Piesne zahraničných Slovákov
- Piesne Slovákov v Rumunsku, Maďarsku, Juhoslávii, Bulharsku
- Piesne amerických Slovákov
- Slovenské ľudové piesne z Rakúska
- Piesne iných národov
- Šesť lužickosrbských spevov
- Nemecké pesničky
- Černošské piesne a spirituály
- Tri vianočné spevy maďarských detí
V poslednom období to boli i spracovania vianočných piesní a kolied (aj svetových)
- Stredoslovenskí koledníci
- Koledy z rodných Vyhien
- Koledy pre detské zbory
- Koledy rôznych národov,
ktoré upravoval, spracovával alebo komponoval pre potreby najmä adventného festivalu vo
Veľkom Kýri pri Nových Zámkoch na objednávku
Nemenej zaujímavé sú i zborové skladby pre miešané zbory – Akože nežiť, Pieseň,
Perlový záves, Mesto na rovine, Triptych, Chválu na nebesiach pre zbor a organ, ale aj pre
ženské či dievčenské zbory - Jesenná láska, Dážď a podobne.
Interpretačne najnáročnejšie sú zbory, kde autor použil 12-tónovú kompozičnú techniku.
Spravidla sú dedikované profesionálnym zborovým telesám (Ide o cyklus Portréty, Ozývaj sa
hora, Ľúbostné madrigaly a podobne).
Veľmi zaujímavé sú i skladby, kde autor pracuje s folklórnym hudobným materiálom ako
napr.: Počúvaj, počúvaj, Lúčne hry pre mužské a miešané zbory. Zo ženských zborov sú to:
Spievala by som, Horehronské klebetnice, Zaspívaj suavičku, Myjava, Myjava a ďalšie.
Skladby - z konca milénia inšpirované ľudovou poéziou, ľudovou piesňou
a koledami
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Dvanásť slovenských ľudových piesní – (1992)
Dve koledy z rodných Vyhieň – (1992)
Malí koledníci – (1992)
Východoslovenské večerné spevy – (1992)
Štyri od Hrona – (1992)
Ľúbostné spevy z východného Slovenska – (1992)
Stredoslovenské koledy – (1992, rev. 1995)
Vysoko mesiačik –(1993)
Tri slovenské koledy – (1994)
Tri vianočné piesne –(1994)
Dve myjavské piesne – (1995)
Dve piesne na dobrú noc – (1995)
Piesne z Gemera – (1995)
Spevy regrútov z Rejdovej – (1995)
Spievajže si, spievaj – (1995)
Východoslovenské koledy – (1996)
S k l a d b y - na texty básnikov
Zdenko Mikula spracovával a zhudobnil texty mnohých slovenských básnikov P. OrszághaHviezdoslava, A. Plávku, L. Podjavorinskej, J.Roba-Poničana, J. Kostru, F. Lipku, V.
Mihálika, Kasardu, P. Koyša, V. Lučeničovej, J. Smreka, P. Horova, M. Válka, Turčányho
a Nagaja.
„...Niektoré Mikulove skladby aj tohto druhu sa stali už evergreenmi a majú svojich
vzorových interpretov. Ide najmä o skladby: Lúčne hry, Tá slovenská pieseň, Vstaň panna
odkliata, Pod horičkou (detský zbor), Vŕby na Váhu (mužský zbor), Hajulienky haj (detský
zbor), Moja rodná, Slovenský máj (desať vlasteneckých zborov), Ozývaj sa hora, Po cigánsky
(miešaný a ženský zbor), Naša Anka (detský zbor s klav.), a podobne....“
Mužské zbory:
Domovina moja -muž. (mieš.) zbory na básne A. Plávku -1960, vydal SHF 1966,1976,1987
(Čakaj ma Horehronie, Čertovica, Pieseň o javore, Strečno)
Jablone - mužský zbor na báseň A. Plávku - 1963 - SHF 1964
Slovenský máj – desať vlasteneckých zborov na verše slov. básnikov – 1973 (Slovenský máj
- V. Lučeničová, Pieseň o radosti - V. Lučeničová, Pieseň o Leninovi - A. Plávka, Mládeži –
A. Plávka, Pieseň o domovine krásnej – V. Lučeničová, Pieseň o Nálepkovi - V. Lučeničová,
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Pod briezkou – J. Krčméryová, - tiež mužský zbor Pieseň o vlasti – V. Mihálik, Pieseň
o rodnej rieke . M. Kasarda, Májová hymna – anonymus) – SHF 1974
Akože nežiť – mužský (neskôr miešaný) zbor na báseň P. Koyša – 1977 – SHF 1977
Miešané zbory:
Tá slovenská pieseň – na báseň J. Roba-Poničana – 1962, vydal SHF 1964, 1978
Vstávaj panna odkliata – mieš. zbor na báseň A. Plávku - 1962 - „Moja rodná“ OPUS 1972
Vŕby pri Váhu – miešaný zbor na báseň A. Plávku -1977 – „Moja rodná“ – OPUS 1972
Moja rodná – miešaný zbor na báseň J. Kostru - 1971, – „Moja rodná“ – OPUS 1972
Portréty – cyklus miešaných zborov na básne F. Lipku – 1972 (Prievozník, Pastier, Hlásnik,
Pltníci,, Včelár, Kosci) – OPUS 1976
Ozývaj sa hora – desať miešaných zborov na básne A. Plávku – 1974 (Ozývaj sa hora – Už
ma volá moja hora –Dolinôčka, dolinôčka –Ej, len nám posvieť, ohníček – Hybaj, hybajZabili môjho sokola – Hora, hora, mater moja – Búvaj, búvaj – Kedyže ťa, milý –Vítaj, vítaj
sokolíku) – OPUS 1975
Ľúbostné madrigaly – šesť miešaných zborov na poéziu slovenských básnikov – 1978
(Hudba – P. Koyš, Šla žena májom – J. Kostra, Pieseň – J. Smrek, Lúčny popevok – P.
Horov, - aj ženský zbor Nechcem byť kameňom – V. Mihálik, Minútu pred usnutím – M.
Válek) SHF 1978
Pieseň – pre miešaný zbor na báseň V. Turčányho – SHF 1978
Tri časti – pre miešaný dvojzbor z vokálneho cyklu Ozývaj sa hora na básne A. Plávku –
1988 (Ozývaj sa hora - Už ma volá moja hora – Kedyže ťa milý) rkp. u autora
Chvála vody – osemhlasý miešaný zbor z oratória Premeny na báseň J. Kostru - 1991 – rkp.
u autora
Ó, vstúp na nebesá – miešaný zbor a organ na báseň P.O. Hviezdoslava – rkp. u autora
Mesto na rovine – štyri miešané zbory na básne V. Turčányho – 1993 (Pozdrav – Rodná
rovina – Povedz, povedz – Pod horou) rkp. u autora
Ženské (dievčenské) zbory:
Ženské spevy z Rejdovej - 1995
Jesenná láska – štyri piesne z rovnomennej zbierky v úprave pre ženský zbor a klavír na
poéziu M. Válka – 1992 (Návšteva – Večer – Dážď - Sonet na opakovanie) – rkp. u autora
Triptych – ženský zbor na text O. Nagaja, - 1993, (rev. 1995)
Dážď – ženský zbor na báseň V. Turčányho – 1996 – rkp. u autora
Detské zbory:
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Pod horičkou – cyklus detských zborov s klavírom na slová V. Lučeničovej – 1964 Panton
Bratislava - Praha 1966
Hajulienky, haj – osem detských zborov na slová M. Rázusovej - Martákovej -1977 Panton
Bratislava 1968, SHV 1979, PKO Olomouc 1982
Na tanci – štyri detské zbory a dychové kvinteto (klavír) na verše Ľ. Podjavorinskej 1970 –
SHV 1980
Naša Anka – štyri detské zbory s klavírom na verše Ľ. Podjavorinskej – 1993 (Naša Anka –
Zvala sojka – Medový hrnček – Svrčky) – rkp. u autora
Myjava, Myjava – z cyklu Dve piesne z Myjavy pre detský zbor a cappella - 1995
Nemecké pesničky – pre Cantemus Prešov - 1996
Mikulov estetický ideál sa rozvíjal v pevnej kontinuite realistického výrazu
otvoreného po stránke štylistickej novým prvkom i postupom. Podľa Štefana Klimu tento
vývoj sledujeme u niektorých jeho skladieb. „.Pri piesni z cyklu „Počúvaj, počúvaj“
obyčajne ide o vstupný úvod – niekedy jeden tón, jeden akord, časť piesne, niekedy
prepracovanú časť. V prvá časť piesne je koncipovaná v brumende, pieseň uvádza sólista.
Pritom autor narába pôsobivo s farbami hlasov a plne rešpektuje hlasové možnosti. Sólista
i zbor sú súčasne vedení k dynamickým vrcholom. Po dokončení prvej slohy sólistom mu
zbor časťou piesne odpovedá, aby si vzápätí „brumendom“ pripravil nástup druhej slohy.
Záver je komponovaný z materiálu piesne. Ďalšie časti tohto cyklu tvoria piesne: Hej, už sa
na tej hore, Pásol Janek sivé volky, Tou našou dolinečkou, Láska, bože láska. V ich
spracovaní sa pieseň premiestňuje do rôznych hlasových skupín – či už celá pieseň, alebo jej
časti – a po príslušnej príprave aj do iných tónin. Ďalšou kompozičnou prácou je striedavé
exponovanie ženského, mužské a miešaného zboru ako aj súbežné znenie v cykle
používaných piesní.
Osobitne zaujímavá je jeho nápaditá kontrapunktická práca a imitačná technika...“
Lúčne hry – pre miešaný zbor - 1958 – SHF 1964
Tá slovenská pieseň – miešaný zbor na báseň J. Poničana – 1962 SHF 1964,1978,
Ozývaj sa hora - desať miešaných zborov na básne A. Plávku – 1974 (Ozývaj sa hora
– Už ma volá moja hora – Dolina, Dolinôčka - Ej len nám posvieť, ohníček – Hybaj, hybaj –
Zabili môjho sokola – Hora, hora, mater moja – Búvaj, búvaj – Kedyže ťa, milý – Vítaj, vítaj
sokolíku) – OPUS 1975
Okrem uvedených skladieb a spracovaní ľudových piesní vytvoril Zdenko Mikula
viacero zjednodušených verzií náročnejších zborových skladieb, prepracovaných úprav pre
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iný typ speváckych zborov (V. Figuš-Bystrý, J. L. Bella a i.), dokonca pre spevácke zbory
upravil aj niekoľko tanečných piesní typu Rodný môj kraj, Dedinka v údolí a pod.
U Zdenka Mikulu treba brať do úvahy jeho výborné poznanie výdobytkov zborovej
tvorby, pričom postupne dochádza u neho k syntéze s novými kompozičnými technikami.
V jednom rozhlasovom rozhovore sa vyjadril: „...20. storočie je bohaté na vynálezcov. Treba
ich poznať, študovať, ale nevynachádzať už vynájdené a nežiť pri tom na pustom ostrove..“.
Kvalitatívne predstavuje jeho zborová tvorba pevnú hodnotnú časť v rozvetvenej slovenskej
hudbe. Hudobný skladateľ a nestor slovenskej hudby Zdenko Mikula patrí do tej generácie
slovenských skladateľov, ktorých hudbu charakterizujú moderné tendencie, ktoré sa spájajú
s rešpektom pre tradičné.
Dňa 27.11.2007 sa nestor skladateľskej generácie Slovenska dožil v zdraví 92 rokov,
nech je teda tento príspevok malým poďakovaním za všetko, čo pre zborový spev, vokálnu
hudbu a umenie urobil
V závere podľa webové stránky Hudobného centra v Bratislave uvádzam chronológiu
pracovnej aktivity skladateľa.
ZDENKO MIKULA
27. 11. 1916 Vyhne
Vážna hudba: skladba
1932 – 1936 Štátny učiteľský ústav v Banskej Bystrici (Karel Štika)
1939 – 1952 vojenský kapelník
1941 – 1946 Konzervatórium v Bratislave
(kompozícia – Eugen Suchoň, dirigovanie – Kornel Schimpl)
1947 – 1955 externý pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave
1950 – 1954 externý pedagóg na FFUK v Bratislave
1952 – 1955 založil a viedol Vysokoškolský umelecký súbor v Bratislave
1953 – 1957 dirigent Vojenského umeleckého súboru v Bratislave
1959 – 1966 tvorivý tajomník skladateľskej sekcie Zväzu slovenských skladateľov
1963 – 1970 externý pedagóg na VŠMU v Bratislave
1966 – 1974 šéfredaktor Hlavnej redakcie hudobného vysielania Československého rozhlasu
v Bratislave
1974 – 1978 vedúci tajomník Zväzu slovenských skladateľov
1978 – 1987 tajomník Zväzu československých skladateľov v Prahe
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Ukážky:
a/ gramoplatne
1/ MIKULA, Z. - Tá slovenská pieseň – miešaný zbor na slová J. Poničana, dirigent Štefan
Klimo. Bratislava: Opus, 1978. Spevácky zbor Lúčnica.
2/ MIKULA, Z. - Kedyže ťa, milý – Miešaný spevácky zbor na báseň A. Plávku, dirigent
Štefan Klimo. Bratislava: Opus 1978. Spevácky zbor Pučnica.
b/ CD - nosiče
3/ MIKULA, Z. -Pásel Janek sivé volky – ľudová pieseň zo Záhoria z cyklu Počúvaj,
počúvaj, sólo spieva Alexej Juríček, dirigent Juraj Haluzický. Bratislava: OPUS, 1978.
Dramaturgia Vladimír Slujka, Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU).
4/ MIKULA, Z. - Lúčne hry (2´51“), Miešaný spevácky zbor, dirigent Peter Hradil. CD
1998. Spevácky zbor Lúčnica.
5/ MIKULA, Z. - Cigánske (výber z cyklu, 3´40“), dievčenský spevácky zbor, dirigent Vilma
Krauspeová, Dievčenský spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topnou.
6/ MIKULA, Z. - Od Tajova..., z cyklu Spevy od Hrona (1´49“) pre miešaný spevácky zbor,
sólo Otto Hudec, dirigent Milan Pazúrik, Spevácky zbor mesta Brezna, CD 1996,
CRYSTAL CHOR ´95.
7/ MIKULA, Z. - Horehron ... z cyklu Spevy od Hrona (1´19“) pre miešaný spevácky zbor,
dirigent Milan Pazúrik, Spevácky zbor PF UMB Mladosť Banská Bystrica, CD 1998.
8/ MIKULA, Z. - CHIONIA . grécka koleda (1´58“) umelecké spracovanie vianočnej koledy
z Grécka pre miešaný zbor, dirigent Milan Pazúrik, Spevácky zbor PF UMB Mladosť
Banská Bystrica., CD 2004.
9/ BELLA, J. L. - MIKULA, Z. – Sviatok Slovenska – transkripcia pre miešaný spevácky
zbor (pôvodný zápis je pre mužský zbor), dirigent Ivan Piliš, CD 1998, Martinský zpěvokol.
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Moravské lidové písně Otmara Máchy
Doc. PhDr. Stanislav Pecháček
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
RESUMÉ
V tzv. druhotné existenci lidových písní můžeme rozlišit dva druhy jejich aranžmá –
prostou harmonizaci a charakteristické úpravy, které dbají na jedné straně o posílení jejího
obsahového sdělení při zachování regionální charakteristiky a na druhé straně obsahují i
typické znaky autorského rukopisu. Mezi takové úpravy patří i sbírka Moravské lidové písně
O. Máchy. Jejich rozborem autor stati vytyčuje příznačné rysy moravských písní – folklorní
modalitu, střídavě recitativní a na metrickém pozadí založený rytmus i Máchovu příznačnou
zálibu v basových prodlevách. V závěru autor zdůrazňuje význam moderních sborových
úprav pro uchování folklorní tradice v paměti národa.
KLÍČOVÁ SLOVA: lidová píseň, úprava lidové písně, Otmar Mácha
Uvažujeme-li o postavení a významu regionu a jeho kulturních projevů v rámci
celonárodní kultury, napadne nás pravděpodobně na prvním místě široká oblast tradičního
folkloru a v jeho rámci pak především lidová píseň, která byla v minulých staletích s určitou
geografickou oblastí úzce spjata, vyrůstala z ní, a v sobě proto odrážela její specifické
zvláštnosti. Není cílem této studie zkoumat geografické, společenské, hospodářské, jazykové,
náboženské či jiné zdroje osobitosti kulturních projevů v určitých regionech. Chtěl bych
naopak poukázat na to, jak se originalita hudebních projevů určité národopisné oblasti odráží i
v současné době v přístupu hudebních skladatelů k této významné oblasti našeho kulturního
dědictví. Jako příklad mi k tomu poslouží sbírka Moravské lidové písně Otmara Máchy.
Umělá a lidová hudební kultura žily po staletí v našich podmínkách paralelně vedle
sebe, jen s minimem vzájemných přesahů a vzájemného ovlivňování. Teprve v 18. stol.,
v období hudebního klasicismu, začala umělá hudba některými svými prvky (především
převahou durových tónin, periodickou výstavbou frází, pravidelným dvoudobým nebo
třídobým metrem) ovlivňovat český (daleko méně moravský) hudební folklor, a to
prostřednictvím lidových muzikantů, kteří přicházeli do styku s umělou hudbou jako členové
zámeckých a chrámových kapel a její typologické vlastnosti přenášeli do lidového prostředí.
Zásadní událostí, která umožnila transfer opačným směrem, se stalo zrušení
nevolnictví v roce 1781, jež uvolnilo pohyb obyvatelstva, které se pak houfně stěhovalo
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z venkova do hospodářsky se rozvíjejících měst. Venkované si s sebou přinášeli i svou
kulturu, mimo jiné i tradiční hudební projevy. V městském prostředí však lidová píseň
nemohla obstát ve své původní jednohlasé (či improvizovaně dvojhlasé) podobě, ale musela
se přizpůsobit formám městského hudebního života. Jednalo se především o upravování
lidových písní pro sólový zpěv s doprovodem akordického nástroje a pro pěvecké sbory
různých typů, v počátcích především mužské, později i pro sbory smíšené a ženské.1
Podle Dějin české hudební kultury2 je možné rozlišit dvě vývojové etapy těchto
vícehlasých aranžmá. V průběhu 19. století šlo u autorů typu J. P. Martinovského, F. Škroupa,
A. Jelena, V. J. Veita, A. Förchtgotta – Tovačovského, E. Vašáka či J. Maláta o harmonizace
lidových písní. Tento v podstatě klasicisticko – romantický přístup k lidové písni je založen na
respektování skryté latentní harmonie, kterou v sobě i jednohlasý písňový útvar obsahuje,
stírá však její lokální zvláštnosti. Autoři se nesnažili o zdůraznění individuality dotyčné písně
ani neusilovali o její autorsky originální zpracování. Výjimkou je v tomto období P.
Křížkovský, který svými hlubšími zásahy do melodické, rytmické, tonální, harmonické i
formální struktury písně přesáhl rámec prosté harmonizace. S prostými harmonizacemi
lidových písní se přirozeně setkáváme i u skladatelů dalších generací, mezi nimiž můžeme
jmenovat např. K. Kovařovice, V. Kaprála, B. Vomáčku, K. Weisse, J. Š. Kubína aj. Tento
jakýsi „sterilní“ postoj k lidové písni se hojně rozbujel v 50. letech minulého století, kdy byla
naše amatérská hudební kultura zaplavena obrovským kvantem lidových aranžmá, určených
z větší části státní ideologií podporovaným mládežnickým pěveckým a tanečním souborům.3
Teprve od konce 19. století je možné mluvit o skutečných úpravách lidových písní.
Cílem skladatele se stává maximálně zachovat autenticky svébytný ráz lidové písně, včetně
jejích regionálních zvláštností, které se týkají nejen jazykové stránky, ale i specifik
hudebních. Významný úkol spatřují skladatelé také v tom, aby svou úpravou (bohatšími
výrazovými prostředky, které poskytuje vícehlasá sazba a případně i instrumentální
doprovod) podpořili také atmosféru písně, její obsahové a náladové proměny. Na druhé straně
pak skladatelé do těchto úprav promítali, ať již záměrně či bezděčně, svůj individuální
skladebný sloh. Tento nový přístup k lidové písni souvisel přirozeně i s nově se formujícím
1

Stranou necháváme nejstarší formu více či méně odborného zájmu o slovesné a hudební folklorní projevy,
kterou představovaly snahy sběratelů, zpočátku především literátů, až později i hudebníků, o jejich písemný
záznam.
2
Dějiny české hudební kultury, 1. díl. 1. vyd. Praha : Academia, 1972, s. 251–252.
3
Vedle označení „sterilní“ mě napadá ještě další opisný výraz – „bezpohlavní“. Tento pocit ve mně např.
vyvolávají aranžmá lidových písní „nejpopulárnější dvojice naší doby, Evy a Vaška“, které jsou nám již několik
let vnucovány v reklamních šotech na televizní obrazovce. Jejich veškerá produkce, ať jde o písně tzv. populární
v širokém slova smyslu či lidové, je typologicky uniformní, harmonicky omezená na několik funkcí, stereotypně
aranžovaná, interpretovaná vokálem bez jakékoli snahy o výraz.
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vědeckým přístupem k lidové kultuře, kdy jsou pokládány základy folkloristiky jako nové
muzikologické disciplíny. Mezi těmito skladateli je třeba jmenovat především L. Janáčka a V.
Nováka, z dalších pak J. Jindřicha, E. Axmana, V. Kálika, J. Křičku, L. Vycpálka či V.
Trojana. Poměr onoho „specificky krajového“ a „autorsky individuálního“ se u jednotlivých
skladatelů liší, příklady můžeme nalézt i mezi současnými skladateli. U P. Ebena hraje např.
výrazně primární roli autorský rukopis, mnohé jeho úpravy lidových písní se ocitají až na
hranici vlastních kompozic. Extrémním případem na tomto typologickém pólu jsou pak
sborové skladby, v nichž skladatel použije lidovou píseň jako hudební materiál pro
demonstraci vlastní technické zručnosti, např. v oblasti polyfonních technik.4 Naproti tomu u
jiných skladatelů, např. Z. Lukáše, J. Málka, O. Máchy převažuje podle mého názoru
objektivizační tendence přiblížit se co nejvíce autentickému znění lidové písně.5 Samozřejmě
i v současné době se setkáme i s úpravami lidových písní, které můžeme označit za „pouhé“
harmonizace.6
V tvorbě Otmara Máchy (1922–2006) zaujímají sborové skladby inspirované
folklorem poměrně rozsáhlou oblast. Ostravský rodák7 se nechal často inspirovat slezskými a
moravskými lidovými písněmi, a to nejen ve skladbách vokálních. Především v počátcích
jeho skladatelské činnosti pronikala lidová modalita i do tvorby instrumentální.
Mácha je autorem několika významných sborových cyklů na lidové texty, z nichž
bezesporu nejznámější jsou Lašské halekačky (1971), oceněné v jihlavské sborové soutěži
v roce 1973.8 Srovnatelné popularity již nedosáhly Ohlasy písní slezských (1983), odměněné
1. cenou na skladatelské soutěži olomouckých Svátků písní v roce 1984. Z novější doby
pocházejí suity písní a tanců na lidové texty, které Mácha napsal z větší části pro Kühnův
dětský sbor (Volání slunce, 1993; Ó, dej nám, Pane, večer veselý, 1995; Slavnosti jara, 1996;
Hej, Vánoce, dlouhý noce, 1996). Poslední dílo tohoto typu, suita Půjdem spolu do Betléma
(2001), byla dedikována DPS Svítání. Většina těchto rozsáhlejších prokomponovaných
skladeb počítá se scénickou choreografií, a nestala se proto běžnou součástí koncertního
4

Viz např. sbírku J. Felda Malé polyfonie.
Samozřejmě i u těchto skladatelů najdeme charakteristické znaky jejich autorského rukopisu. U Z. Lukáše se
např. jedná o oblíbené vrstvení hlasů od jednohlasu většinou po čtyřhlas či o příznačné paralelní posuny akordů
vymezené oktávovým intervalem mezi krajními hlasy.
6
Např. sbírky A. Tučapského Malovaná dolina I-III.
7
Mácha pocházel z hornické rodiny. Po maturitě na gymnáziu nastoupil na pražskou konzervatoř, kde studoval
skladbu u M. Hradila a následně na mistrovské škole u J. Řídkého (1945–1948). Jeho profesní počátky jsou
spjaty s Československým rozhlasem kde působil v letech 1945–1962 jako hudební režisér, dramaturg, a
konečně jako vedoucí redaktor symfonické redakce. Od té doby se pak živil již jako skladatel „na volné noze“
s krátkým návratem do rozhlasu po roce 1990.
8
Halekačka č. 3 „Hoj, hura, hoj“ patří mezi špičkovými dětskými sbory u nás k reprezentativním a nejčastěji
provozovaným skladbám.
5
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repertoáru. Další Máchovy skladby na lidové texty představují tři technicky velmi obtížné
kompozice: variační fantazie na píseň Teče voda, teče (1995), šestidílné variační zpracování
písně Ta moravská brána (1996) a dětský sbor Hejsa, hejsa (2001). Naproti tomu pětidílný
cyklus Zima, zima, zima (2002) zahrnuje jednohlasé skladbičky, určené přípravným
oddělením dětských sborů.
Podstatně skromnější je výčet Máchových cyklů úprav lidových písní pro ženské a
dětské sbory – v rozmezí více než půlstoletí byly vydány pouze tři: Moravské lidové písně
(pro tříhlasý ženský sbor a klavír, 1950), Deset vánočních koled (pro tříhlasý dětský sbor,
flétnu nebo housle a klavír, 1988, přepracováno 1991) a Teče voda, teče (úpravy moravských
lidových písní pro čtyřhlasý ženský sbor a capella a sólový soprán, 1995).9
Na počátku Máchova kontaktu s lidovou písní stojí cyklus Moravské lidové písně
(1950), který zahrnuje úpravy šesti písní pro ženský trojhlas s doprovodem klavíru. Základní
principy sborového aranžmá jsou u všech písně stejné – lidová melodie je umístěna do
prvního sopránu, druhý a třetí hlas k ní vytvářejí akordický doprovod, a to téměř zásadně
v úzké harmonii, akordy jen zřídka svým rozsahem přesáhnou interval oktávy. Vedení hlasů
je navíc stoprocentně syrrytmické, bez jakéhokoliv náznaku polyfonie. Pokud mají písně více
slok, jejich zhudebnění je strofické, někdy s drobnými odchylkami v jednotlivých slokách.
Přes tato skromná východiska působí písně originálním, nezaměnitelným kouzlem. Příčinu je
třeba hledat podle mého názoru ve dvou oblastech – v tonálně harmonickém plánu a v mistrně
zpracovaném klavírním partu, který se zdaleka neomezuje pouze na funkci doprovodnou, ale
stává se rovnocenným partnerem pěveckým hlasům.
Cyklus otvírá píseň Chodila po roli. Již počátek lidové melodie upoutá zvýšeným IV.
stupněm (tón „cis“ v g moll), který jí vtiskuje cikánský charakter. Cikánského modu se drží i
harmonizace sborového partu, v níž autor navíc užívá střídavě zvýšeného i sníženého VI. a
VII. stupně (tóny „es“–„e“, „f“–„fis“), takže druhý tetrachord osciluje mezi aiolskou,
harmonickou a melodickou moll.

O. Mácha: Chodila po roli. 1. sloka

9

Úplný soupis Máchovy dětské sborové tvorby viz ŠEBEŠOVÁ, L. Dětská sborová tvorba Otmara Máchy.
Diplomová práce. Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2005.
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Instrumentální doprovod všech tří slok je velmi skromný, omezuje se v zásadě na
několik akordů, umístěných na způsob prodlevy pod sborový trojhlas. Klavírní part však
upoutá dvěma mezihrami. První vychází ze základu g moll, střídá však II. stupeň „a“–„as“,
čímž získává frygický charakter. V závěru (23. a 24. takt) pak tóny „b“ a „cis“ potvrzují
cikánský modus.

O. Mácha: Chodila po roli. 1. mezihra

Druhá mezihra je rozsahem kratší, avšak tóninově pestřejší. Její první tři takty
skladatel umístil do lydické tóniny „es“ se střídavě mixolydickou septimou („d“–„des“),
následující dva takty procházejí dórskou tóninou „a“, a teprve závěrečný akord se vrací do
výchozí g moll.

O. Mácha: Chodila po roli. 2. mezihra

Mezihry se odlišují od sborových ploch také dynamikou a metricko-rytmickým
uspořádáním. Zatímco zpěv je veden v recitativním rytmu, delších rytmických hodnotách a
v slabé dynamice, mezihry se vyznačují pregnantním rytmem na pozadí střídajícího se
třídobého a dvoudobého metra a silnější dynamikou. Vnášejí tak do skladby vzruch, bez
něhož by tři sloky vokálního partu samy o sobě mohly působit monotónně. Překvapení přináší
poslední akord 3. sloky (41. takt), kde v klavírním partu zazní v rámci základní tóniny g moll
tónický akord G dur. Tento typ hudební pointy připomíná běžné řešení harmonického plánu
barokních kompozic.
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Druhá píseň Helekačka je jako jediná z celého cyklu jednohlasá. Její tři sloky jsou
upraveny stroficky, tonalita je tentokrát výrazně durová. Jisté znepravidelnění a oživení vnáší
do jednoduché struktury střídavé dvojdobé a trojdobé metrum. Sjednocujícími prvky
v doprovodu jsou častá prodleva v basu, nad níž se objevují různé harmonické funkce, a
střídavé oktávy „d²“–„d³“ v pravé ruce. Mezi 2. a 3. sloku je vložena vlastní halekačka,
vyznačující se výrazným lydickým zabarvením a příznačným recitativním rytmem.

O. Mácha: Helekačka. Střední část

Následující kratičká Laštuvěnka má pouze jednu sloku o 12 taktech, tvořenou
výrazně odlišným předvětím a závětím. Kontrastní je jejich různý tóninový průběh – zatímco
předvětí je zakotveno v D dur (s mimotonální dominantou E k dominantě A), závětí probíhá
ve stejnojmenné d moll s krátkým vybočením do paralelní F dur. Rozdílná je i jejich vnitřní
stavba – šest taktů předvětí je složeno ze dvou trojaktových frází, zatímco závětí tvoří tři
dvoutaktí. Relativně rozměrnější předehra (8 taktů) i o takt kratší dohra upoutají střídavým
dvoudobým a třídobým metrem. Protikladu sudého a lichého metra použil skladatel
zajímavým způsobem také v závětí písně, kde proti výrazně třídobému vokálnímu partu
stylizoval klavírní doprovod dvoudobě.

O. Mácha: Laštuvěnka. Závětí

Píseň má výrazně scherzosní charakter, který skladatel podtrhl předpisem staccato u
všech tónů vokálního i klavírního partu, což jistě souvisí s typickým krácením vokálů ve
slezských nářečích.
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Maryjánek je patrně nejznámější písní celého cyklu, a to díky tomu, že byl zařazen do
několika sborových zpěvníků.10 Výrazně dórský charakter melodie Mácha poněkud oslabil
v závěrečné kadenci, v níž použil aiolskou malou sextu.

O. Mácha: Maryjánek

Tóninou nestabilnost potvrzují i klavírní dohry po obou slokách. Obě plochy jsou
zakotveny v aiolském modu, první mezihra je však obohacena zvýšeným VII. stupněm
z harmonické moll. Zatímco sborový part obou slok koncipoval skladatel stroficky, klavírní
doprovod je odlišný. Větší část 1. sloky je založena na opakování prázdného akordu „e“–„h“–
„e“, 2. sloka na zvukově kompaktnějším mollovém septakordu „e“–„g“–„h“–„d“. Protiklad
vzdušnější 1. a tvrdší 2. sloky jakoby podtrhoval dívčí a chlapecký obsah textu.

O. Mácha: Maryjánek. Ukázky stylizace doprovodu

Píseň Vojáčku, vojáčku upravil Mácha opět stroficky, tentokrát nejen ve sborovém
partu, ale i v klavírním doprovodu. Pouze počátek 3. sloky stylizoval v klavíru jemněji, aby
tak podtrhl její lyricky teskný ráz. Také tóninově je zde vše jasné a přehledné, celá píseň se
odehrává v f moll s běžným vybočením do paralelní As dur. Zpestření sem vnáší střídání
dvoudobého a třídobého metra, a především opět originální stylizace klavírního doprovodu.
Opakované tóny v hluboké poloze zdůrazňují osudově tragický obsah písně, v druhé polovině
slok je pak zdařile imitován vojenský pochod. I v této písni pracuje skladatel s prodlevou
v basu, nad níž se harmonie v ostatních hlasech proměňuje. Oproti jiným písním se zde
objevuje ojedinělé použití imitačního prvku. Motiv 2. taktu písně, tři klesající sekundy,

10

Např. UHEREK, M. Zpíváme ve sboru. Praha : SPN, 1985, s. 424.
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používá skladatel v paralelních terciích v pravé ruce klavíru na konci všech slok i ve všech
klavírních plochách ve funkci jakéhosi připomínkového motivu.

O. Mácha: Vojáčku, vojáčku

Vyvrcholením celého cyklu je závěrečná Šohajova mama, vedle vstupní písně
hudebně nejzajímavější. Jako jediná má čtyři sloky, sborový part je až na nepatrnou výjimku
v závěru 2. sloky řešen stroficky ve střídmém jedno- až trojhlasu. Tónina má zřetelně aiolský
charakter. Podobně jako vstupní Chodila po roli má i Šohajova mama recitativní rytmus.
Sbormistr musí v tomto případě věnovat velkou pozornost frázování, konkrétně správnému
umístění slovních přízvuků, které mohou v každé sloce připadnout na jiné tóny.
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O. Mácha: Šohajova mama. Ukázka různého umístění akcentů v 1. a 3. sloce

Originální půvab písně spočívá především v postupné gradaci, kterou vytváří zejména
stále hustší stylizace klavírního partu, zatímco zpěv ji podporuje pouze narůstající
dynamikou. V celém průběhu písně pociťujeme výrazné tónové centrum – tón „g“,
umísťovaný do různých poloh. Skromný doprovod 1. sloky tvoří pouze jednotlivé tóny „g“
v různých oktávách a různě zdvojované. Ve 2. sloce je tón „g“ obohacen prázdnou kvintou
(„g“–„d“–„g“) a do širokého prostoru jednotlivě posazenými všemi dalšími tóny z aiolské
tóniny g . V 3. sloce přibývají k prázdnému akordu „g“–„d“–„g“ ve vysoké poloze a
k prodlevě „G“ v basu trojhlasé akordy z tónů aiolské moll ve střední poloze. Velkolepé
vyvrcholení přichází ve 4. sloce, kde se kolem centrálního „g“, zaznívajícího ve čtyřech
oktávách, objevují až osmihlasé akordy, přísně sestavené opět jen z tónů aiolské g moll.
Nejedná se však o osmizvuky, ale vždy o dva nad sebe navrstvené trojzvuky, které jsou vůči
sobě ve vztahu paralelní nebo terciové příbuznosti (Es dur – c moll, F dur – d moll, g moll –
Es dur, d moll – B dur apod.). V levé ruce klavíru jsou vždy postaveny v obratu sextakordů,
v pravé ruce pak v základní poloze kvintakordů.

O. Mácha: Šohajova mama. Klavírní doprovod 4. sloky

Máchovy Moravské lidové písně nejsou jen náhodně sestavenou sbírkou, ale mají
charakter skutečného cyklu. V čem lze spatřovat jeho jednotící činitele? Na prvním místě je to
promyšlené řazení jednotlivých písní, vůči sobě tempově, dynamicky a výrazově kontrastních
(č. 1 – recitativní, pomalá, č. 2 – jednohlas ve středním tempu, č. 3 a 4 – krátké a rychlé, č. 5 –
pomalý pochod, č. 6 – recitativní, pomalá, s velkou gradací). Příznačné je ohraničení cyklu
recitativními písněmi, poněkud netradiční je umístění dvou rychlých písní do centra.11 Cyklus
vykazuje i tóninovou soudržnost – č. 1, 2 a 6 jsou v tóninách „g“, v dalších se objeví blízké
11

Některé sbory při interpretaci celého cyklu vkládají mezi Laštuvěnku a Maryjánek pomalejšího Vojáčka, aby
od sebe oddělily obě rychlé písně. Nepovažuji to však za šťastné řešení, kompaktnost celku se tím naopak
rozbije. Jiný nápad měl sbormistr královéhradeckého Jitra Jiří Skopal, kterému se zdálo, že cyklus nemá
dostatečně přesvědčivý vrchol, a požádal proto skladatele o zařazení sedmé, rychlé písně na závěr cyklu. Otmar
Mácha mu vyhověl, ovšem pojetí cyklu se závěrečnou písní Prijdi, šohajku se neujalo. (Viz ŠEBEŠOVÁ, L.
Dětská sborová tvorba Otomara Máchy. Diplomová práce. Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2005, s.
23.)
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„d“ a „e“, pouze č. 5 je v poněkud vzdálenější tónině „f“. Dalším sjednocujícím prvkem je
výskyt církevních a folklorních modů, a to buď v celé písni (dórský v č. 4, aiolský v č. 6),
nebo alespoň v jejich částech (lydický v č. 2, cikánský, frygický a mixolydický v č. 1).
Charakteristickým rysem, který se objevuje ve všech písních, je Máchova zvláštní záliba
v basových prodlevách. Příznačná je také pestrost metro-rytmického půdorysu. Vedle písní
recitativního typu (č.1, 6 a střední část č. 2) se ve zbývajících písních, jejichž rytmus se
odehrává na pozadí pravidelné pulzace, často objevuje střídání dvoudobého a třídobého
metra. Pokud již není zakotveno v samotné písni (č. 2, 5), Mácha je alespoň vkomponoval do
klavírního doprovodu (č. 3).
Nejméně dva z uvedených charakteristických rysů, a to na jedné straně církevní a
folklorní modalita a na straně druhé uvolněnost v metricko rytmických vztazích, potvrzují
etnografický původ písní, kterým je východní Morava, oblast, v níž se modernější durmollová tonalita a pravidelný metrorytmický půdorys neprosadily tak zásadním způsobem
jako v Čechách.
Proto můžeme tento typ práce s lidovou písní zahrnout pod tzv. charakteristické
úpravy.
Závěr:
Otmar Mácha může posloužit jako příklad hudebního skladatele, který ani v druhé
polovině 20. století neztratil vztah ke kulturnímu dědictví našeho národa a dokládá, že lidová
hudba a lidová poezie může i v dnešní době člověka oslovit svou pravdivostí, hlubokým
prožitkem, citovostí, jindy zase žertovnou hravostí, nebo naopak i vyjádřením tragiky
lidského života. Jeho Moravské lidové písně ani po více než půlstoletí od svého vzniku
neztratily na své originalitě, působivosti a přitažlivosti i pro zpěváka a posluchače 21. století.
Protože obrovské bohatství lidové písně přestává být už po několik generací
přirozenou součástí každodenního života i širšího kulturního povědomí, představují moderní
úpravy lidových písní pro sólový i sborový zpěv jeden ze záchranných prostředků, aby tyto
poklady nezůstaly uzavřeny jen v zaprášených zpěvnících v regálech knihoven a archivů.
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František Bakule
a jeho pedagogická a sbormistrovská činnost

Mgr. Ludmila Peřinová, Ph.D.
Konzervatoř České Budějovice
ZUŠ O. Nedbala Tábor
RESUMÉ
František Bakule (1877–1957) realizoval své první pedagogické experimenty již za
svého působení na obecné škole v Malé Skále u Turnova v letech 1901–1913. V centru jeho
zájmů byly nové způsoby výuky češtiny, kreslení a zpěvu. V letech 1913–1919 aplikoval své
originální metody postavené na propojení estetické a pracovní výchovy v Jedličkově ústavu
v Praze. V letech 1919–1937 vedl svůj vlastní Ústav pro výchovu životem a prací v Praze.
Zde plně rozvinul své sbormistrovské schopnosti. Mnohé z reformních idejí českého
pedagogického pokusnictví uplatňoval i v metodice práce se svým pěveckým sborem –
„Bakulovými zpěváčky“. Členy sboru byly převážně děti bez domova a děti tělesně postižené.
Bakule se tak stal již na počátku 20. let minulého století průkopníkem integrace postižených
jedinců nejen do společenského, ale i do kulturního a uměleckého života.
KLÍČOVÁ SLOVA: František Bakule; pedagogický experiment; výchova; metoda; sborový
zpěv.
V roce 2007 uplynulo 130 let od narození a 50 let od úmrtí významného představitele
české (nejen) hudební pedagogiky - Františka Bakuleho (1877 – 1957).
Po absolutoriu příbramského učitelského ústavu působil F. Bakule krátce na obecných
školách ve Vrapicích a Družci na Kladensku a v Kozlech u Všetat. Již zde a zvláště pak na
svém dalším působišti v Malé Skále u Turnova (1901 – 1913) prováděl své pedagogické
experimenty v duchu dobových progresivních reformních idejí, z nichž některé se promítly i
do Kulturního programu českého učitelstva již v roce 1903.1
Volá se po respektování individuality, spontaneity, stupně duševního vývoje, potřeb a
zájmů dítěte, po větším zdůrazňování principu názornosti, přímé zkušenosti a preferování

1

Přímo programový požadavek připuštění i jiného než herbartovského systému do škol se pak stal i ústředním
tématem I. českého sjezdu pro péči o slabomyslné a školství pomocné v Praze v roce 1909.
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činnostního charakteru výuky, po rozvoji tvořivosti a samostatnosti, navázání kontaktů
s rodinou aj. (Domácí tradice nabízela inspiraci zejm. v J. A. Komenském.).2
Terčem kritiky byl především zavedený pedagogický formalismus akcentující zejm.
mechanické pamětní učení, autokratický přístup učitele a drsnost školní kázně.
Nelze opomenout osobnost Josefa Úlehly – průkopníka českého pokusného školství,
který stávající herbartovský model charakterizoval slovy: „Co se týče mravního vychování,
toneme ve tmách…Naše školy vychovávati usilují obry, ale vychovávají churavce duševní i
tělesné…Chceme děti učiti ctnostem, ale nedáme jim jednati, nýbrž mluvíme k nim slova.
Chceme je učiti pracovitosti, ale nedáme jim pracovati, nýbrž mluvíme k nim slova. Chceme,
aby poznaly řád a zákonitosti zevnějšího světa, ale nedovolíme jim zevnější svět pozorovati,
aby se zanítily silou mladistvé duše pro krásno a dobro, ale zavřeme je do čtyř školních zdí a
mluvíme k nim opět slova…“.3
Postupně se rodily návrhy na nové pojetí školy a jednotlivých vyučovacích předmětů.
Reformní úsilí se v průběhu let rozvětvilo do množství většinou samostatných projektů (často
zastřešených originálními učitelskými individualitami) včetně tzv. pokusných škol4 až po
koncepci tzv. jednotné školy Václava Příhody ve 30. letech.5 Řada experimentů výrazně
ovlivnila další vývoj české pedagogiky (např. zavedení problémových a projektových metod,
metod samoučení, zásad individualizace, racionalizace vyučování aj.).
Nezanedbatelnou oporu měly reformní snahy od počátku 20. století též v Hnutí za
uměleckou výchovu. Právě na tomto poli uskutečnil František Bakule své nejpozoruhodnější
pedagogické experimenty. Systematické praktické pokusy zejm. ve výuce mateřského
jazyka, kreslení a zpěvu prováděl již v letech 1901 – 1913 na obecné škole v Malé Skále.
Např. podle Bakuleho lze vzdělání dosáhnout i prostřednictvím literatury – přímého
působení četby. Bakule zval proto žáky do svého bytu a seznamoval je s hodnotnými tituly
své obsáhlé knihovny. Pro školu požadoval

nákup knih a časopisů. Pozornost věnoval

kultivaci mluvního hlasového projevu formou hromadného a individuálního hlasitého
čtení.Velký ohlas vzbudilo např. Bakulovo propagování metody tzv. volného slohu, jejímž
účelem bylo pěstování osobitého výstižného vyjadřování dítěte a to jak písemnou tak ústní

2

Důležitou úlohu sehrály též české překlady spisů J.J. Rousseaua, H. Spencera, L.N. Tolstého, M.
Montessoriové aj.
3
SPĚVÁČEK, V. Průkopníci českých pokusných škol. Praha : SPN, 1978, s. 16, 17.
4
Např. M. Kühnelová, F. Mužík, J. Sedlák, K. Žitný, E. Štorch, A. Kavka, F. Krch aj.; Volná socialistická škola
práce v Kladně, Pokusná pracovní škola v Holešovicích aj.
5
Viz VÁŇOVÁ, R. Československé školství ve 30. letech (Příhodovská reforma). Praha : Pedagogická fakulta
UK, 1995.
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formou (na rozdíl od mluvnicko-stylistického obměňování daného vzoru podle osnov z roku
1885).6
Velmi cenné byly i výsledky Bakulovy práce v oblasti vlastní výtvarné aktivity dítěte.
Bakule např. vedl své žáky k hlubšímu soustředění metodou zavírání očí (inspirován italskou
pedagožkou M. Montessoriovou). Metodou tzv. volné kresby v dětech podněcoval rozvoj
tvořivých schopností zobrazováním jejich subjektivních představ – na rozdíl od obecně
uplatňované metody nápodoby, popř. „variace“ dané vizuální předlohy.
Jako vůbec první u nás začal Bakule aplikovat pojetí tzv. volné kázně, v němž se
snažil eliminovat autoritativní postoj pedagoga a budovat vztah učitel – žák na oboustranně
kladné přátelské citové vazbě. Tím ovšem ostře narážel na nepochopení nadřízených, kteří
v takovém „narušování zavedeného pořádku“ spatřovali ohrožení autority školy. Vedle toho
Bakule zavedl ve třídě žákovskou samosprávu a realizoval pravidelné besedy s rodiči ve
snaze o zajištění permanentní spolupráce rodiny a školy.
Velký důraz kladl též na pracovní výchovu (jako důležitou součást komplexního pojetí
tzv. výchovy životem a prací). Věnoval se také tématům později zahrnutým do nového
předmětu občanská nauka. Zásadní rozruch vzbudil již na samém počátku 20. století svými
názory na nutnost informovat žáky v otázkách sexuální výchovy.
Zatímco u pedagogické veřejnosti vzbudily Bakulovy pokusy velký zájem a mnozí
učitelé tohoto příkladu následovali, u svých nadřízených se František Bakule setkával spíše
s odmítavým postojem, nezřídka i se záměrnými překážkami. Jedinou pedagogickou
aktivitou, proti níž nadřízení neměli větších výhrad, byla Bakulova výuka zpěvu, resp.
sbormistrovská činnost.
„František Bakule byl první, kdo u nás s uměleckou výchovou začal a pokračoval
s vehemencí jemu vlastní i přes různá protivenství. Bakule soudil, že účelem takto pojaté
výchovy je naučit chápat a chutnat krásy linie, barvy, tvaru, tónu a slova v příslušných
uměleckých formách. A dále: vést k samostatnému tvoření děti, které k tomu mají nadání.
Stanovil i předpoklady této činnosti: a) důkladnou znalost dětské duše, b) vrozené umělecké
dispozice v učiteli samém, c) všestranné a důkladné učitelovo umělecké vzdělání.“ 7
Postupně se dostala do popředí Bakulových zájmů právě sbormistrovská činnost.
Hudebního vzdělání Bakule dosáhl zejm. během svých studií na učitelském ústavu v Příbrami
6

Teoretickou oporu pro svou praxi ve výuce češtiny Bakule nalezl mj. v příručce Josefa Müllera „Sloh v nových
proudech vyučovacích“ z roku 1903.
7
TITZL, B. František Bakule a jeho působení na Malé Skále v letech 1901 – 1913. In Věstník okresního archivu.
Semily 1989, s. 24.
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v letech 1893 – 1897. Výuka hudebně teoretických i praktických disciplín byla na
pedagogiích obecně na velmi dobré úrovni. (Svědčil by o tom mj. i velmi dlouhý výčet jmen
významných hudebníků a hudebních teoretiků – původně absolventů učitelských ústavů.)
Rozvoj českých zpěváckých spolků zaznamenal právě v době Bakulových studií svůj
zenit. Učitelské ústavy byly často s činností těchto spolků spjaty. Výuka hudebních předmětů
byla potřebám sborového zpěvu přizpůsobena. Každý adept učitelského povolání musel
v rámci své pedagogické přípravy projít kromě jiného i hlasovou výchovou směřující jednak
k dosažení kultivovaného pěveckého sólového projevu, jednak k metodicko-praktické
způsobilosti vést pěvecké těleso. Zásadní součástí hudební průpravy byla na pedagogiích také
vlastní aktivita studenta v pěveckém sboru, jehož repertoár musel podle osnov zahrnovat i
vícehlasý zpěv a cappella.
Rovněž název předmětu „zpěv“ na obecných, měšťanských i středních školách
nasvědčuje jednoznačnému upřednostňování právě pěvecké složky hudební výchovy ve shodě
s dobovým prudkým sborovým hnutím. Česká lidová píseň (jednohlasá, popř. vícehlasá)
tvořila základ učebnic zpěvu pro všechny školy včetně učitelských ústavů. Od lidové písně se
též odvíjel kmenový repertoár Bakulových sborů.
První cenné sbormistrovské zkušenosti získal František Bakule na zmíněné škole
v Malé Skále. Bakulův čtyřhlasý zpěv dětí již od 4. třídy dalece přesahoval nároky dané
osnovami z roku 1874, jež vyžadovaly pouze dvojhlas, a to až od 5. třídy. Mimořádného
úspěchu dosáhl sbor maloskalských školáků v Riegrově sále Obecního domu v Praze
7. října roku 1912 svým vystoupením před účastníky VI. mezinárodního sjezdu všeobecné a
lékařské elektrologie a radiologie.
V témže roce začal profesor Karlovy univerzity, věhlasný chirurg a ortopéd MUDr.
Rudolf Jedlička budovat svůj ústav pro léčbu a výchovu tělesně postižených dětí (jako první
zařízení tohoto druhu v celém Rakousku-Uhersku). Protože Bakulovy pokusnické aktivity
Jedlička dobře znal, nabídl Bakulovi místo vychovatele ve svém připravovaném projektu.
Po absolvování studijní cesty po podobných ústavech v Německu, nastoupil tedy
František Bakule v roce 1913 do Jedličkova ústavu jako vychovatel. Zavedl zde zcela nové
pedagogické postupy spočívající zejm. na propojení estetické a pracovní výchovy chovanců.
Ve svých sbormistrovských aktivitách se však odmlčel na 6 let, tedy do roku 1919, kdy své
zaměstnání v Jedličkově ústavu ukončil (kvůli narůstajícím neshodám s majitelem dr.
Jedličkou) a založil si svůj vlastní Ústav pro výchovu životem a prací v Praze na Smíchově,
jenž i přes četné obtíže (zejm. finančního charakteru) existoval až do roku 1937.
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Zde Bakule navázal na své sbormistrovské zkušenosti z Malé Skály založením sboru
„Bakulovi zpěváčci“. Jeho členy byly jednak děti tělesně postižené, jednak děti bez domova
nebo ze sociálně negativního frustrujícího prostředí (které vzal Bakule pod ochranu svého
ústavu). Je nutné vyzdvihnout především obrovský etický dopad této Bakulovy činnosti jako
procesu integrace zdravotně (mnohdy těžce) postižených jedinců a dětí „z ulice“ do
společenského a kulturního života, a to již počátkem 20. let minulého století.
Za hlavní výchovný smysl svého sboru však František Bakule pokládal „obohacování
ducha a srdce teplem interpretace“….“Učil jsem děti poznávat a chápat lidovou píseň,
přiváděl jsem je k prožití, promyšlení, procítění a interpretaci s vroucností. Každá
interpretace písně zanechala stopu v jejich srdci, byla pramenem velkých tužeb, krok za
krokem z nich dělala lepší lidi“.8 Dokladem akcentování právě citové stránky této kolektivní
hudební činnosti je Bakulův originální metodický a esteticko-výchovný postup nácviku
skladby.
První fázi nazýval Bakule „ideovou přípravou“ a věnoval jí mimořádnou pozornost.
Východiskem práce bylo co nejhlubší pochopení a interiorizace obsahu na základě kolektivní
analýzy textu – tedy projevení individuálních názorů, pocitů apod. jednotlivých „zpěváčků“
v rámci hromadné diskuze. Následovala kolektivní recitace textu podle učitelova vzoru,
jejímž cílem bylo co nejdokonalejší vystižení výrazu mluvním hlasem. Důraz byl ovšem
kladen též na techniku mluvy – čistotu artikulace, správnost slovního a větného přízvuku
(tedy rytmicko-deklamační stránku mluvy), popř. hlasově barevné vystižení zvukomalebných
slov. Ve snaze o co nejniternější prožitek vedl Bakule děti k tomu, aby recitaci doprovázely
mimikou, pantomimikou, nejrůznějšími gesty apod. a vypěstovaly si tak vnitřní zázemí pro
pozdější pěvecko-interpretační ztvárnění skladby. (Bakule si často bral na pomoc i nejrůznější
obrázky korespondující se situacemi zmiňovanými v písni). Právě sugestivní, výrazově
strhující projev byl nejsilnější stránkou koncertních vystoupení „Bakulových zpěváčků“
(mnohdy převyšující hlasově technické provedení skladby.)
Druhou fázi označoval F. Bakule jako „řemeslnou“. K. Resler píše: „Před zpěvem
písní dělali zpěváčci intonační prostocviky, nejdříve sbor i jednotlivci opakovali předzpívané
nebo předehrané tóny, rozbíhali se stupnicemi (v dur a moll), hopsali v rozložených akordech
a chytali oktávy. Po melodických cvičeních přišla cvičení harmonická: na předehraný tón se
stavěl tvrdý nebo měkký sextakord, nejdříve na spodní hlas se opatrně postavila dřív myšlená,
představená než zazpívaná tercie (brumendem nebo na určený vokál). Když byla čistě
8

GREGOR, V. František Bakule a jeho dětský pěvecký sbor. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1982, s. 52.

192

vyladěna, stejným způsobem jako u tercie se nadnesla sexta, na vrchol se postavila svítivá
oktáva. Akord se chvíli držel, buď aby se vyčistil, anebo se jeho tvůrci čistým jeho zněním
potěšili.“9
Další nácvik skladby probíhal dle slov F. Bakuly takto: „Teprve potom jsme se snažili
vpravit text do melodie písně. Byli jsme přitom kacířští. Dbali jsme, jak možno, notového
předpisu, ale neváhali jsme jej porušit tam, kde hrubě ubližoval přirozené mluvě. Zašli jsme
někdy tak daleko, že jsme zcela opustili tradiční rytmizování písně a dali jsme rytmus úplně
jiný, volný, ovšem jen u lidových písní epických.“10
Po nezbytném rozezpívání a harmonickém „rozeslyšení se“ následovalo tedy
„vpravování“ textu do zpěvních partů jednotlivých hlasových skupin, přičemž Bakule
uplatňoval svou „globální“ , resp. starou „náslyšnou“ metodu postavenou na imitování
slyšeného vzoru – učitelem předzpívaného. Na nutnost kvalitního pěveckého příkladu
v učiteli kladl František Bakule zvláštní důraz. Naopak zcela odmítal v té době propagovanou
Battkeho intonační metodu využívající solmizační slabiky, vyžadující znalost not a
teoretickou průpravu dětí ve spojení se sluchovou analýzou pro její „vědeckou suchost“ a
„nepsychologičnost“. Varoval před nebezpečím zaměnění prostředku a cíle.
Přednosta odboru národních škol Ministerstva školství a národní osvěty o Bakulovi
v zápise z roku 1933 píše: „Bakule se přesvědčil i o tom, jak Battkeovci pro snahu dosáhnout
domnělé předpodmínky hudební výchovy (aby děti dovedly intonovat z listu a slyšenou
písničku zaznamenat notami) nedostali se k hlavnímu cíli hudební výchovy, jímž podle jeho
názoru je (pro normální dítě naší národní školy), aby naučilo se znát a rozumět písni zvlášť
národní, vycítit nebo vysoudit, z jakého podnětu vznikla, čeho je výrazem, uvědomit si její
hudební krásy, umět se z nich těšit, a tak, jak možno, naučit se jí dát sám reprodukcí pěkný
hudební výraz, event. i v duchu lidových písní a popěvků tyto sám nově tvořit, vytvářet podle
sluchu improvizací k melodiím jednoduché harmonizace a konečně tím vším připravit se pro
porozumění a chutnání i jiných druhů hudby. Aby soběstačnost metod jeho tím spíš vynikla,
opřel svou hudebně vzdělávací práci u dětí jen o cit a paměť a prohlásil, že i bez znalosti not
a zbytečných hudebních teorií svůj sbor předměstských uličníků hudebně vychová a dokáže

9
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s ním po každé stránce víc, než kterýkoli Battkeovec u nás…“11 Z citovaného výroku lze
odvodit, odkud se formovala část Bakulových odpůrců.
Zajímavá je bližší sonda do Bakulova

postupu „vpravování textu do melodie“:

Všichni zpěváci drželi v rukou úplnou partituru, v níž byl každý hlas vypsán jinou barvou.
Podle Bakuleho pomáhalo toto barevné odlišení hlasů rychleji vycvičit rytmickou složku (a
to zvláště v případě složitější rytmické struktury skladby).Všichni zpěváci nejprve procvičili
party všech hlasových skupin. Nácvik začínal předzpíváním 1. hlasu celým sborem (podle
učitelova vzoru). Posléze byl tento part svěřen pouze skupině dětí vyčleněné ke zpěvu
nejvyššího hlasu, přičemž ostatní děti poslouchaly hlas 2.- sbormistrem hraný na housle.
Postupně se k tomuto „hranému“ 2. hlasu zpěváčci přidávali zprvu brumendem, potom na
slova ve stále se zesilující dynamice, až se v síle vyrovnali hlasu vyššímu. Následovala práce
na upevnění intonační jistoty dvojhlasu. Stejným způsobem se cvičil trojhlas i čtyřhlas. Každá
skupina tedy prakticky prošla všemi hlasy dané skladby. V další části nácviku se děti musely
naučit své party zpaměti. Cizelovala se vokalizace, přesnost rytmických zákrytů a zvuková
vyváženost jednotlivých skupin.
Ve třetí – „umělecké“ fázi se Bakulovi zpěváčci často vraceli zpět k recitaci textu.
Ustálení určitého způsobu interpretace dané skladby předcházela opět hromadná diskuze.
Sbormistrův výklad vlastního pojetí prošel kritickými pohledy všech zúčastněných. Bakule si
této metody nesmírně cenil, protože – dle jeho slov „došlo k intimnějšímu vztahu mezi pěvci a
zpívaným dílem, jež se pak stalo všem společným.“12 Současně

tento postup přispíval

k upevňování vztahů mezi dětmi i mezi sbormistrem a sboristy, ke kultivaci individuálního
estetického cítění, představivosti, fantazie, tvořivosti, empatie apod. na citově výrazně
pozitivní motivační bázi. Bakule tedy i zde – na poli sborového zpěvu – realizoval mnohé
z typických reformních myšlenek českého pedagogického pokusnictví.
Předvedení skladby na veřejnosti bylo obvykle charakteristické soustředěnou
pozorností zpěváčků na dirigentovo pregnantní gesto a jeho mimiku a přesvědčivým
výrazovým vystižením. Nezřídka byla skladba „dramatizována“ rozčleněním určitých úseků
mezi sbor a sólisty. O vystoupeních svého sboru František Bakule napsal: „Niternost a
vroucnost zpěvu dětí byla tak veliká, že byla zjevna nejen v hlase, ale i ve tváři… Uměly
očima své duše vidět situaci, jež je obsahem písně, dovedly se vmyslet, vcítit, vžít v to, co bylo
dějem a citovou náplní písňového textu, potom zpívaly celou svou myslí, celým svým srdcem,
11
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celou svou bytostí.“13 Sbor Bakulových zpěváčků čítal v průměru čtyřicet členů. Postupně –
dozráním chlapců do postmutačního věku – se původně dětský sbor proměnil ve sbor
smíšený. Došlo díky tomu i k rozšíření repertoárové základny (byť i nadále jádrem zůstala
píseň lidová – česká i slovenská).
Novinkou bylo rozdělování písní do tematických okruhů podle jejich obsahu. Ty byly
často východiskem pro dramaturgickou koncepci koncertů. Jednotlivé okruhy se nazývaly
např.: Mládí a stáří v horách, Lid a život na vsi, Písně doby válečné, Dudáci v písních, Láska
v písni, České tance a pochody, Koledy, Staré obřadní písně aj. Z tradičního sborového
repertoáru přejal Bakule skladby P. Křížkovského, B. Smetany, A. Dvořáka, Z. Fibicha, J.B.
Foerstera a dalších autorů. Ze soudobých skladatelů psal přímo pro „Bakulata“ zejm. Jaroslav
Křička.
Bakuleho sbor absolvoval v letech 1923 – 1930 – v době svého největšího rozkvětu –
kromě domácích vystoupení i řadu koncertních cest – do Maďarska, Německa, Švýcarska,
Francie, Dánska a USA. Repertoár byl z části přizpůsoben zemi, do níž sbor putoval (např.
písně lužickosrbské, německé, dánské apod.). Během těchto zájezdů František Bakule
seznamoval zahraniční odbornou veřejnost nejen se svými hudebně pedagogickými postupy,
ale i obecně výchovnými a psychologickými názory a experimenty z vlastní praxe – a to
s náležitou kladnou odezvou u publika.
Rovněž Bakuleho Ústav pro výchovu životem a prací dosáhl mezinárodního uznání.
Zvláště byl ceněn např. Ligou pro novou výchovu za účinné spojení umělecké a pracovní
výchovy. O zkušenostech nabytých ve svém ústavu Bakule referoval i na prestižních
seminářích a konferencích v cizině (např. v Heidelbergu, Locarnu, Kodani, Stockholmu či
Göteborgu). Na svém ústavu přijímal i význačné zahraniční návštěvy. Naproti tomu doma se
ústav setkával spíše s nevšímavostí oficiálních pedagogických kruhů a Ministerstva školství a
národní osvěty. Pro stále narůstající ekonomické problémy ústav v roce 1937 zanikl a jeho
budova byla prodána v dražbě.
Dalších dvacet let prožil František Bakule spíše v ústraní. Během 2. světové války se
zabýval především psaním vzpomínkových literárních děl, která však z většiny zůstala
doposud v rukopise (ač o vydání svých rozsáhlých pamětí dlouhou dobu intenzívně usiloval).
V roce 1947 sice ještě přednášel o svých zkušenostech v sekci hudební výchovy na Kongresu
o umělecké výchově v Paříži, avšak o deset let později – dne 15. ledna 1957 zemřel v Praze
takřka zapomenut.
13
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Teprve později, zejm. v 70. letech kolem 100. výročí Bakulova narození a 20. výročí
úmrtí začal být odkaz jeho průkopnických činů předmětem většího zájmu odborníků. České
monografii Vladimíra Gregora „František Bakule a jeho dětský pěvecký sbor“ (Ostrava 1982)
však předcházela první monografie francouzská z pera Francoise Fauchera „Une pédagogie
de la vie par la vie – Frantisek Bakulé“ (Paris 1975).
Zakončeme toto pojednání přímo výrokem Františka Bakuleho, který vystihuje jak
životní credo jeho autora, tak i psychologickou esenci českého pokusného školství první
poloviny 20. století: „Volné postavíme lidské mládě do života, na slunce i do bouře. Dáme
mu poznat, co život od něho chce, a naučíme je dobře reagovat na všecko, po čem k němu
bude život volat.“14
Závěr:
Pedagogická a sbormistrovská činnost Františka Bakuleho, které byly do značné míry
přímým vyjádřením hlavních idejí české reformní pedagogiky prvních tří desetiletí minulého
století, rezonují i v dnešní době s mnohými progresivními proudy (nejen) hudební pedagogiky
a výchovy. F. Bakule lze pokládat za průkopníka nejen polyestetické výchovy a integrativní
pedagogiky, ale i sociální integrace tělesně postižených jedinců do kulturního a uměleckého
života, a to vždy na bázi citové a mravní kultivace dítěte. V tomto kontextu nabývá osobnost
F. Bakuleho vyššího etického rozměru, který přesáhl běžný rámec dobových snah v rámci
tzv. českého pokusného školství.
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Ladislav Vycpálek a moravská lidová píseň
(v kontextu kompoziční školy Vítězslava Nováka)

Mgr. Ludmila Peřinová, Ph.D.
Konzervatoř České Budějovice
ZUŠ O. Nedbala Tábor

RESUMÉ
Ladislav Vycpálek (1882 – 1969) – jeden z nejvýznamnějších žáků Vítězslava Nováka
– se již před první světovou válkou vypracoval k originálnímu kompozičnímu rukopisu. Za
hlavní rysy Novákova vlivu lze považovat zejm. vztah k moravskému folklóru a
upřednostňování polyfonní faktury. Jako vědecky fundovaný znalec české literatury a lidové
slovesnosti vychází Vycpálek ve svých charakteristických úpravách moravských lidových
písní především z obsahové hloubky textu. Svůj upravovatelský styl nazývá „hudebněpsychologickým“ (na rozdíl od „ryze hudebního“ přístupu Novákova). Lidové texty Vycpálek
využívá i v dalších dílech v čele s „Kantátou o posledních věcech člověka“. Ladislav
Vycpálek jako duchovně založená osobnost se ve výběru (nejen) folklórních textů obrací
převážně k protiválečným, náboženským a humanisticky reflexivním námětům.
KLÍČOVÁ SLOVA: Ladislav Vycpálek; Vítězslav Novák; moravský folklór; lidová poezie;
úprava lidové písně.
"Kromě Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka se nikdo z českých skladatelů nevěnoval
využití lidové písně ve své tvorbě natolik, abychom mohli hovořit o skladateli neofolkloristovi... Čas prokázal, že největším zjevem z generace narozené v 90. letech u nás je
Bohuslav Martinů, jehož stylové těžiště spočívalo v zájmech neobarokních - neoklasicistních.
Byl však natolik všestranný, že obsáhl původními přístupy k folklóru Čech, Moravy a
Slovenska vytvoření nového melodického myšlení zejm. ve smyslu "českého divadla", jak se
obvykle nazývají jevištní a kantátová díla autora z 30. let.... Ovšem různým způsobům a
stupňům vlivů lidové písně a tance se z českých skladatelů prakticky nevyhnul nikdo. Velký
význam tu měli brněnští žáci Janáčkovi, z nichž mnozí odešli také k Vítězslavu Novákovi do
Prahy a samozřejmě bohatě rozvětvená Novákova škola. Tak např. Jaroslav Křička, Boleslav
Vomáčka, Emil Axman nebo brněnský Jan Kunc, také žák Janáčkův, postupovali v duchu
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pozdního romantismu a česky cítěného novákovského impresionismu k poměru k lidové
písni".1
Ladislav Vycpálek (1882 - 1969) - vynikající, především vokálně založený skladatel,
žák Vítězslava Nováka (1870 – 1949) se již v době před první světovou válkou vypracoval k
osobitosti, kterou lze rámcově charakterizovat: velkoryse klenutou až hymnickou melodikou,
smyslem pro velkolepé architektonické řešení skladeb směřující k monumentalitě, hojně
uplatňovanou bohatou polyfonií, v kontextu doby drsnou harmonií na půdě rozšířené tonality
a výrazným vlivem moravské lidové písně. Novák svého žáka inspiroval zejm. dvěma
výraznými rysy své tvorby: jednak bytostným vztahem k folklóru, jednak polyfonní
konstruktivností (od níž Vycpálek záhy dospěl k originální volné souzvukově nevázané
polyfonii).
Jaroslav Smolka vystihuje situaci generační vrstvy prvních žáků zakladatelů české
moderní hudby následujícími slovy: "Tvůrčí aktivita, s níž tak výrazně zapůsobila pětice
nejvýznamnějších skladatelů z přelomu století" (míněni: J. B. Foerster, L. Janáček, V. Novák,
J. Suk, O. Ostrčil)"brzy našla řadu následovníků. Bylo to způsobeno i skutečností, že
pedagogická tradice, kterou založil na pražské konzervatoři Antonín Dvořák (optimální
situace, kdy nejslibnější talenty pedagogicky vede přední skladatelská osobnost), našla brzy
své pokračování. V letech před I. světovou válkou se stal takovým předním českým
skladatelským pedagogem Vítězslav Novák. Už záhy po přelomu století začal skladbě
vyučovat soukromě, v roce 1909 mu zřídili na pražské konzervatoři zvláštní mistrovskou třídu
skladby, a od roku 1919, kdy byla jako vyšší nadstavba pražské konzervatoře zřízena
mistrovská škola, učil ještě 20 let zde (od roku 1939 pak opět soukromě). Před I. světovou
válkou byl z předních skladatelů v Praze jediný, kdo vyučoval - a tak téměř všichni významní
představitelé generační vrstvy, jež vstoupila do veřejného života v prvních dvou desetiletích
nového století, prošli jeho školou...
Slohová a vůbec tvůrčí orientace mladých skladatelů, kteří se narodili v 80. či
začátkem 90. let a vstoupili do veřejného života se svými prvními díly před první světovou
válkou, nebyla snadná. Vyrůstali ještě v silném povědomí romantické tradice a v úctě k ní.
Lákalo je novátorství učitelů a jiných světových vzorů, impresionistů i pozdních romantiků. O
několik let později tu však byly nové ideály meziválečné avantgardy. V této situaci docházelo
k častému kolísání, komplikovanému hledání cest a nejednou i ke zlomům. Proto jsou tu
vzácní skladatelé, kteří vytvořili zcela jednolité, organicky se vyvíjející a k osobitým kvalitám
1

SCHNIERER, M. Soudobá hudba 20. století. Č. Budějovice : Pedagogická fakulta JU, 1997, s. 74.
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dorůstající celoživotní dílo." 2 Podle Smolky lze takto bezezbytku charakterizovat pouze dvě
osobnosti z generace prvních Novákových žáků - Ladislava Vycpálka a Otakara Jeremiáše
(1892 - 1965).
Ladislav Vycpálek se narodil roku 1882 v Praze - Vršovicích. Po maturitě na
vinohradském gymnáziu v roce 1901 se zapsal na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy,
kde v dalších čtyřech letech studoval češtinu a němčinu. Během univerzitních studií získal
Vycpálek nejen hluboké filologické a literárně historické znalosti, ale i široký přehled v
kulturním a uměleckém dění, který na jedné straně podnítil cílevědomý trvalý vztah k domácí
lidové kultuře a českému historickému písemnictví, na druhé straně nadšení pro soudobou
moderní tvorbu.
Již v této době se významně tříbil Vycpálkův literární vkus, který se stal základem
jednak pro výběr literárně hodnotných a myšlenkově koncentrovaných textů pro pozdější
skladby, jednak i pro Vycpálkovu vlastní básnickou a umělecky překladatelskou tvorbu. Ta se
stala součástí nejen autorových vlastních vokálních kompozic, ale i děl Vítězslava Nováka,
Josefa Suka a Václava Štěpána (dalšího z Novákových žáků).
V roce 1906 obhájil Vycpálek svou doktorskou disertační práci s názvem "Apokryfy o
mladosti Mariině a Ježíšově v literatuře české, zvláště staročeské". Již v samotném tématu
disertace se zračí Vycpálkův zájem o problematiku předhusitskou, husitskou a bratrskou
včetně mapování materiálu dobových duchovních písní. Tato orientace daná silným
duchovním zázemím Vycpálkovy osobnosti (byl hluboce věřícím evangelíkem) prolnula řadu
pozdějších autorových skladeb v čele s "Kantátou o posledních věcech člověka, op. 16" (1920
- 1922), "Českým rekviem, op. 24" (1940) a variační fantazií "Vzhůru srdce, op. 30" (1950).
Literárně-vědecky fundovaný pohled nacházíme u Vycpálka i v oblasti lidové písňové
tvořivosti. Komplexní znalosti o české a moravské folklórní slovesnosti se výrazně odrazily
ve Vycpálkových budoucích charakteristických úpravách lidových písní.
Již v době gymnaziálních a zejm. vysokoškolských studií se intenzivně vyvíjela i
paralelní hudební linie Vycpálkových zájmů. V roce 1905 Vycpálek složil státní zkoušku ze
zpěvu, jejíž součástí byla i hra na klavír a housle a hudebně-teoretické nauky. Jedním z členů
zkušební komise byl Vítězslav Novák. Tehdy si Vycpálek plně uvědomil, že po skončení
univerzity chce tuto svou druhou linii rozvinout naplno, a to přímo studiem skladby u
Vítězslava Nováka, jehož dílo znal a obdivoval.

2
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V roce 1907 přijal Vycpálek místo knihovníka v Univerzitní knihovně v Praze. V roce
1922 zde založil Hudební oddělení, v jehož čele stál až do roku 1942. Existenčně byl
Vycpálek tedy trvale zajištěn, nemusel hledat - jako většina kolegů - skladatelů - obživu jako
praktický hudebník nebo v tvorbě na objednávku. Tím byl usnadněn Vycpálkův svobodný
kompoziční vývoj.
V roce 1908 se Vycpálek stal soukromým žákem Vítězslava Nováka. V této době již
publikoval své hudebně-teoretické statě v tisku, především v časopisech "Česká revue" a
"Národ", hrál druhé housle nebo violu průběžně v několika zájmových kvartetních
seskupeních a komponoval své hudební prvotiny. S pravidelnými prázdninovými přestávkami
byl Vycpálek Novákovým žákem do roku 1912.
Vycpálkův monograf Jaroslav Smolka popisuje Novákův pedagogický přístup takto:
"Vítězslav Novák byl moderním učitelem, který dovedl teoretickou látku již od prvních hodin
oživit stykem se živou hudební praxí. Všechny teoretické poučky dokládal příklady z děl
skladatelů od J.S. Bacha až po současníky. Byl velmi přísným učitelem, ale vyučování
zaměřoval od počátku ke tříbení fantazie a smyslu pro domýšlení a plné vymodelování
hudebního obrazu. Dával žákům zpracovat z každé látky množství příkladů. Nespokojoval se
jen s opravováním chybných míst, ale ukazoval vždy i několik jiných řešení, vhodných pro
danou úlohu a ukázky použití příslušných technických prostředků v dílech skladatelů různých
období a slohů. Novák s každým probral nejprve harmonii s přihlédnutím k Foersterově,
Blažkově, Skuherského a Riemannově knize o této nauce a současně nebo později kontrapunkt
podle Skuherského, Riemanna a Jadassohna. Pěstoval u svých žáků od samého počátku smysl
pro důsledné vedení všech hlasů a kladl důraz na polyfonické propracování hudební věty.
Tato zvláštní pečlivost věnovaná výcviku v kontrapunktických formách je patrná ze skladeb
takřka všech žáků, kteří u Nováka v této době studovali...
Vycpálek prošel napřed kurzem harmonie, kontrapunktu a ostatních teoretických nauk,
než začal do hodin nosit vlastní práce....Vycpálkovo skladatelské školení u Vítězslava Nováka
začalo brzy ztrácet charakter obvyklé výuky. Vycpálkovy skladby záhy přerůstají rámec
pouhých školních úloh a stávají se skutečnými kompozicemi, na nichž jej Vítězslav Novák učí
jen dotvářet a domodelovávat hudební tvar, nalézat nuance nejplastičtějšího vyjádření
hudební myšlenky. Tak se jeho učení u Vítězslava Nováka stává stále více a více tvůrčí
diskusí... Vycpálkův poměr k Novákovi se tak mění v úzký osobní vztah k nejbližšímu lidskému
i uměleckému vzoru."3
3
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V roce 1909 se Ladislav Vycpálek stal členem tzv. Podskalské filharmonie - kulturněspolečenského centra hudebníků a intelektuálů sdružených kolem osobností Vítězslava
Nováka a klavírního pedagoga Adolfa Mikeše.
Prvními skladbami vytvořenými pod vedením Vítězslava Nováka, byly tři písně pojaté
později do cyklu "Tichá usmíření, op. 1" (1908 - 1909). I další písňové cykly "Tuchy a vidiny,
op. 5" (1910 - 1916), "Světla v temnotách, op. 4 " (1910) a "Slavnosti života, op. 8" (1912 1913) komponované na texty převážně symbolických básníků odrážejí ovzduší Novákových
významných vokálních cyklů počátku století, především "Melancholie, op. 25/SP 70" (1901),
"Údolí nového království, op. 31/SP 78" (1903), "Melancholických písní o lásce, op. 38/SP
86" (1906) a "Notturen, op. 39/SP 87" (1906 - 1908). x) Záliba v symbolické české a německé
poezii (mnohde navíc duchovně orientované - např. v cyklu "V Boží dlani, op. 14" z roku
1917) provázela Vycpálka (stejně jako Nováka) intenzivně (nejen) po celé první období
tvorby.
Z dalších titulů komponovaných v době studia u Nováka možno jmenovat „Smyčcový
kvartet C dur, op. 3“ (1909), klavírní cyklus „Cestou, op. 9“ (1911 – 1914) či „Tři sbory“
(smíšené), „op. 6“ (1910 – 1912) nebo „Čtyři sbory“ (mužské), „op. 7“ (1911 – 1912).
V době kolem první světové války se Vycpálek začal více inspirovat lidovou poezií,
přesněji řečeno baladickou nebo filozofizující moravskou lidovou písňovou tvorbou s
naléhavým protiválečným akcentem. Jako zásadní příklady lze uvést Vycpálkovy cykly úprav
lidových písní pro zpěv a klavír "Moravské balady, op. 12" (1915) a "Vojna, op.13" (1915).
Ve 20. a 30. letech převažuje směřování k humanisticky zacílené náboženskofilozofické reflexi. Typickými reprezentanty jsou Vycpálkovy vrcholné kantáty: "Kantáta o
posledních věcech člověka, op. 16" na slova dvou lidových písní moravských (1920 - 1922) a
"Blahoslavený ten člověk op. 23" na texty starozákonních žalmů (1933).
Vycpálek také oživil pozapomenutou barokní praxi - zvuk sólového smyčcového
nástroje nalézáme ve skladbách: "Suita pro sólovou violu, op. 21" (1929), "Suita pro sólové
housle, op. 22" (1930) nebo "Duo pro housle a violu, op. 20" (1929). Význačnými tituly jsou
též "Sonatina in D - Chvála houslí, op. 19" pro klavír, housle a mezzosoprán (1928) a
pozdější „Sonatina pro housle a klavír, op. 26“ (1947).
Od 40. let se k již zmíněným myšlenkovým sférám přimyká tematika vlastenecká
(zpočátku zejm. v souvislosti s druhou světovou válkou). Mezi vrcholné práce tohoto okruhu
patří "České rekviem, op. 24" (1940) a variační fantazie "Vzhůru srdce, op. 30" (1950) na
témata dvou duchovních písní z doby Husovy zpívané v Betlémské kapli.
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Rozsáhlá je Vycpálkova tvorba sborová. Ovlivnění Novákovými sborovými
kompozicemi (zprvu zejm. baladami na slova lidové poezie moravské pro smíšený sbor a
klavír „Ranoša“ a „Zakletá dcera, op. 19/SP 58“ z roku 1898, „Vražedný milý“ a „Neščasná
vojna, op. 23/SP 67“ z roku 1900, ženskými sbory s klavírem „Primula veris“ a „Velebná
noc/SP 71“ /bez opus. čísla/ z roku 1901, mužskými sbory a cappella „Šest mužských sborů,
op. 37/SP 85“ z roku 1906 či „Na domácí půdě, op. 44/SP 97“ z roku 1911 a smíšenými
sbory a cappella „Čtyři básně Otakara Březiny, op. 47/SP 101“ z roku 1912) x) je zřejmé
zejm. v důkladném polyfonním propracování, což je ostatně od dob studia u Nováka
charakteristickým rysem Vycpálkova díla. Zejm. díky svým sborovým skladbám, jakými jsou
např. mužské sbory "Tuláci, op. 10" se souborem dřevěných nástrojů (1914) či „Boj nynější,
op. 15 II.“ (1918), ženské sbory „Naše jaro, op. 15 I.“ (1918) nebo "Sirotek, op. 11" pro
smíšený sbor a soubor viol a violoncell (1914), aj. stanul Vycpálek brzy mezi čelnými
moderními skladateli postfoersterovské generace. Sborové tvorbě se autor věnoval průběžně
po celý svůj tvůrčí život. Z pozdějšího období stojí v popředí mužské sbory „Z hlubokosti, op.
31“ (1950), „Bezručův hlas, op. 37“ (1958), ženské sbory „Z českého domova, op. 29“
(1949) nebo smíšené sbory „Září, op. 32“ a „Červenec, op. 33“ (1951 – 1953).
Přibližně do roku 1914 vykrystalizovaly hlavní znaky Vycpálkova kompozičního
rukopisu. Nejmarkantnější z nich - polyfonní fakturu - Jaroslav Smolka charakterizuje slovy:
"Vycpálkova hudba má převážně evoluční charakter... Základem... se stávají jednoduchá a
výrazná témata, z jejichž dalšího domýšlení a logického vývoje jsou budovány stavby celých
kompozičních celků. Vycpálkova tematická práce spočívá v tom, že volně domýšlí a přetváří
tato témata ve smyslu melodického i polyfonického rozvoje do nových tvarových spletí a
následností, z jejichž logického sledu vytváří jednotlivé hudební obrazy a celé skladby.
Důležitou úlohu v tomto intonačním dotváření a rozvoji hudebního obrazu hraje Vycpálkova
příznačná volná polyfonie, jež mu dovoluje na základě tematické, t.j. lineární a polylineární
logiky dobrat se i zcela nových souzvukových výslednic, jež se stávají organickými součástmi
intonační výstavby."4
Doba první světové války je charakteristická výrazným příklonem Ladislava Vycpálka
k lidové písni, jako symbolu vlasteneckých idejí, kořenu národního života a umění. Skladatel
o tom sám napsal v "Lumíru" na jaře 1918: "Neuhasitelná žízeň dosíci všech pramenů českosti
přiváděla i k tomuto zdroji, jednomu z nejkrásnějších a nejčistších, v kolika jich se jen zrcadlí
povaha i život českého člověka. Z lidového umění našeho představuje národní (vlastně lidová)
4
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píseň výsek věru nejdražší, neboť jest to nejbohatší a spolu nejpůvodnější oblast lidové tvůrčí
síly." 5
Z tohoto úhlu přistupuje k lidové písni Ladislav Vycpálek. Od počátku války až do
roku 1916 dokonce netvořil nic jiného než aranžmá lidových písní. Srovnejme nyní
podrobněji přístup k folklórnímu materiálu u Vítězslava Nováka a u Ladislava Vycpálka:
Na Nováka zapůsobila lidová tvorba hlubokým osudovým dojmem teprve, když se s ní
osobně poprvé setkal v létě roku 1896 v prostředí Velkých Karlovic na Vsetínsku. „Ačkoli se
mé nejkrásnější a též nejdobrodružnější zážitky váží k našemu pozdějšímu pobytu v té
romantičtější části východní, přece mi zůstane nezapomenutelnou moje první návštěva
Karlovic. Byl to právě ten první dojem z prostředí zcela mně nového, který se mi trvale vryl
v paměť: Zajímavý styk s dobrosrdečným lidem, který ve svém lahodném valašském nářečí tak
pěkně dovedl hovořit; první moravské písničky, táhlé žňové, zpívané ženami na kopcích, nebo
odvážné žertovné v hospodě, od chlapů poslechnuté. Nemohu nikdy dosti děkovat šťastné
náhodě, která mě prostřednictvím Reissiga v krásná ta místa přivedla a položila tak základy
k mému hudebnímu moravismu“. 6
Pro Nováka – rodáka z pomezí jižních Čech a Vysočiny (Kamenice nad Lipou), tvůrčím
profesionálním životem spjatého především s Prahou - je východiskem sepětí moravské
(též slovenské) lidové písně s výrazovým podáním lidového zpěváka i s celkovým
zvukovým koloritem instrumentálního průvodu hudecké kapely. Tento komplexní prožitek
(včetně evokace konkrétního folklórního interiéru nebo exteriéru) Novák „poetizuje“ ve
svých úpravách lidových písní pro zpěv a klavír (příp. orchestr). xx)
Vycpálkův přístup je odlišný. Vycpálek v prostředí Moravy, v němž by se mohl setkat
s živou folklórní hudební produkcí, v podstatě nebyl. Seznamoval se s moravskými písněmi
jen prostřednictvím sbírek nebo úprav jiných skladatelů. Základem pro Vycpálkova aranžmá
je tedy pouze melodický tvar písně a zápis jednotlivých slok textu.
Vycpálek pečlivě studoval metody starších upravovatelů – Janem Pavlem
Martinovským počínaje, přes Jana Maláta, Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka, současníky
konče. Ve své studii „Národní píseň“ nazývá prosté strofické harmonizace obrozeneckého
typu "idealizujícími". Janáčkův upravovatelský styl označuje jako "realistický". Novákův
přístup považuje za „ryze hudební". 7
5
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Novák si obvykle vybíral písně podle určitých hudebních zvláštností - melodických,
harmonických, rytmických apod., které mu poskytovaly prostor pro zajímavou kompoziční
práci v klavírním doprovodu. xx)
Zejména osobitá harmonická vynalézavost dalece přesahující ustálené folklórní
obraty, smysl pro barvu a psychologickou charakteristiku tóniny jsou typické znaky, které se
projevily už v rané fázi Novákových úprav lidových písní pro zpěv a klavír (v tzv. „Zápisech
75 moravských lidových písní /SP 48“ z 2. poloviny 90. let 19. století – dosud nevydaných), a
které se postupně prohlubovaly v pozdějších "25 slovenských lidových písních /SP 72" z roku
1901 a zejména pak v šesti sešitech "Slovenských spevů /SP 69, 90, 117, 123, 124, 128" z let
1900 – 1930 (včetně „Piešťanských piesní /SP 116“ z roku 1922 a „Kytice lidových písní pro
klavír s podloženým textem /SP 118“ z roku 1923). x)
Po přelomu století nalézáme v Novákových úpravách zřejmější vlivy stylistiky
lidového instrumentáře. Od 20. let se Novákovy úpravy vyznačují důslednějším polyfonním
propracováním, prokomponováním a orchestrálním cítěním namnoze až virtuózně pojatého
klavírního doprovodu, což vyvrcholilo roku 1930 instrumentacemi 36 vybraných
„Slovenských spevů / SP 129“.x)
Svůj poněkud odlišný přístup Vycpálek nazýval "hudebně-psychologickým" a téměř
básnicky jej charakterizoval slovy: "Skladatel nechce akcentovat vnější, tektonickou stránku
nápěvu, zato se obrací přímo k duši písně, jak jest dána i básnickým slovem jejím, a snaží se v
průvodu zachytiti ony vnitřní citové vlny lidového básníka-hudebníka, z nichž nepoznatelných - vynořil se nad hladinu leknínový květ, jehož kořeny oko sice nevidí, zato
však duch vycítí. Typ tento jest mi umělecky nejčistší, neboť předpokládá, že skladatel při
komposici nebyl veden myšlenkami na technickou stránku průvodu, nýbrž ovládán byl jen
láskou k lidu samému a k celé jeho tvůrčí síle. Hudební prostředky tohoto typu jsou
neohraničené, pohybujíce se od největší prostoty do největší složitosti, a jsou diktovány jen a
jen onou intensitou citového prolnutí, jež skladatel ze slov a nápěvu písně vytušil."

8

(Obdobný „psychologický“ přístup vyvěrající přímo z „duše“ textu volí Vycpálek i při
zhudebňování moravské lidové poezie – např. v ženských sborech s klavírem z roku 1955 „Dva dvojzpěvy, op. 35“ a „Svatý Lukáš, maléř Boží, op. 36“).
Podle Miloše Schnierera však takto v mnoha případech postupovali i výše jmenovaní Janáček a Novák. „ V pojetí charakteristiky Vycpálkovy upravovatelské práce bych se

8
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přiklonil spíše k typu „asketickému“, moderně archaickému. V něm se výše uvedené momenty
dle povahy materiálu buď oddělují nebo selektivně spojují a volně variují.“ 9
Vycpálkovy úpravy vykazují odvážné harmonické výboje, motivické a polyfonní
propracování i důsledné prokomponování všech slok. Můžeme je rozdělit a) na sborové, b)
pro sólový hlas s klavírem. Vrcholným příkladem (vedle skladeb „Majolenka“ a „Stojí
hruška v oudolí“ z roku 1914) sborové úpravy je především "Sirotek, op. 11b" (pův. 1914) zpracování lidové balady (zcela nezávislé na Ostrčilově zhudebnění téhož folklórního textu
„Osiřelo dítě, op. 9“ pro mezzosoprán a orchestr z roku 1906). V původním znění byl
"Sirotek" míněn pro smíšený sbor a cappella. Roku 1917 ho Vycpálek přepracoval pro sbor s
průvodem viol a violoncell.
Mezi nejvýznamnější díla z oblasti charakteristických úprav lidových písní pro sólový
zpěv s klavírním doprovodem patří vedle 7 skladeb „Z Moravy, op. 11a“ z let 1910 – 1914
především cykly pro střední hlas a klavír "Moravské balady, op. 12" a "Vojna, op. 13" - oba z
roku 1915. Zvláště aktuální rozměr v době války měl cyklus "Vojna" - soubor drastických
obrazů válečného běsnění a beznaděje mladých vojáků. Rakouský cenzor skladatele dokonce
varoval, aby dílo nezveřejňoval, nechce-li riskovat trestní postih.
Pro oba tituly platí obdobná charakteristika: skladatel věnuje veškeré úsilí
psychologickému prokreslení a obsahovému prohloubení všech slok. Nesleduje však
janáčkovsky psychologicky uchopenou sociální realitu ani impresionistické subjektivisticky
laděné momenty, které lze vystopovat v úpravách Novákových. Bohatě prokomponované
skladby jsou vzdáleny původní folklórní atmosféře. Formálním základem se stávají
kontrapunktické variace na nápěv písní, které se - slovy Jaroslava Smolky "od běžného typu
ciacony liší jen tím, že hlavní melodie je rozsáhlejší, zůstává v řídícím hlase a nepřesunuje se
do kontrapunktů v doprovodu".10 V první a páté baladě autor dokonce ve snaze po
dramatickém umocnění textu na některých místech pozměňuje melodii – resp. původní
folklórní nápěv.
Do této kategorie spadají rovněž dva sešity (každý po 15 skladbách) cyklu „Láska,
Bože, láska, op. 27, 28“ – moravské lidové písně pro střední hlas a klavír „o lásce a
trampotách milování“ z let 1948, 1949.
Vycpálek tedy zachází s lidovou písní často svobodněji než Novák. Je však nutno
zdůraznit, že i Novák se v pozdějších úpravách nechává zcela strhnout psychologickou
9

SCHNIERER, M. Český a východoevropský neofolklorismus. Brno : Editio Moravia, 2007, s. 166.
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atmosférou textu i nápěvu a celkovým cítěním se výrazně přibližuje pojetí Vycpálkovu.
Rovněž ve svých písních zkomponovaných na moravské lidové texty (zvláště z pozdějšího
období tvorby v čele se 4. a 5. řadou rozměrného cyklu "Písničky na slova lidové poezie
moravské, op. 74, op. 75/SP 149“ a "Dvěma legendami na slova lidové poezie moravské, op.
76/SP 150“ z roku 1944) x) Novák pozorně sleduje psychologickou podstatu textu a vytváří
hudební minidramata plná vnitřního dynamického vývoje. xx)
Proti Vycpálkovým úpravám se však ozývaly i ostré výhrady. Tak např. brněnský Jan
Kunc zásadně nesouhlasil s takovou výrazovou transpozicí prostých moravských písní a
označil Vycpálkovy úpravy za esteticky nepřijatelné. Vycpálek na to reagoval následující
obhajobou: "...Nedívám se na pět balad... jako na prostodušné písničky, např. o ptáčku
jeřabém,... o frajírečce, vzkvétající jako holubička... atd., nýbrž chápu je jako pět osudových
tragédií lidských....Nic nezáleží na tom, je-li forma textu a nápěvu jednoduchá..., lid se v
písních vyjadřoval jednoduše, protože se jinak vyjadřovati nedovedl...Poněvadž pak se v
baladách jedná o lidská dramata, mající svoje vnitřní krise a katastrofy a svůj dějový spád,
bylo nutno balady zpracovat hudbou dramatickou...Průvody balad zajisté nejsou jednoduché,
ale nejsou také vyumělkované. Jen cit je tvořil, ne rozum.. Proto v nich nejsou žádné umělosti
kontrapunktické, jest v nich pouze přísné bezohledné vedení hlasů, které...jest výrazem
neúprosnosti lidského osudu."11
V době první světové války se výrazně mění Vycpálkův osobní poměr k Novákovu
dílu. Stále více se u skladatele prosazuje snaha o vymanění se z kompozičního vlivu
pedagoga, který do Vycpálkova díla prosakuje zejm. v době školení a v několika příštích
letech. Vycpálek vyspěl ve svéráznou uměleckou osobnost a nikterak nezakrýval ani své
subjektivní názory na konkrétní skladby svého učitele. Výsledkem bylo zveřejnění
Vycpálkovy nepříliš lichotivé kritiky na Novákovu operu "Karlštejn, op. 50/ SP 104“ x) v
roce 1917, v níž autor vytkl zejm. nedostatečné hudebně-psychologické prokreslení postav schematičnost nepřerůstající charakteristiku danou libretem. Novák zmíněné výhrady
naprosto nepřijal a jeho přátelský vztah k Vycpálkovi se pro další budoucnost citelně ochladil.
Na místo toho se Vycpálek úzce sblížil s Josefem Sukem.
Nesporně největším dílem Ladislava Vycpálka komponovaným na moravské lidové
texty je "Kantáta o posledních věcech člověka, op. 16" pro sóla, smíšený sbor a orchestr z let
1920 - 1922. Toto monumentální polyfonní vokálně-symfonické dílo je založeno téměř
důsledně monotematicky. Základem (motivem smrti) je zde přeintonovaný emocionálně
11
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prohloubený tvar původního lidového nápěvu písně "Kdo se v pátek roznemůže...". Precizní
variační tematická práce s uplatněním řady fugových útvarů, přesvědčivé dramatické cítění i
závěrečná eticko-náboženská katarze staví toto dílo mezi vrcholné české tituly své doby.
Skladatel ve své předmluvě ke „Kantátě“ napsal: "...jest to skladba přímo vyvolaná dobou...,
kdy ještě silně bujelo símě zaseté válkou: lidská chamtivost po penězích, bezohledná touha po
splnění osobních zájmů..., zrozená v letech válečných a hrozící udusiti vše lepší a nevýbojné
kolem sebe. Tehdy povstala Kantáta jako skrytý, ale přesto žhavě cítěný protest...".12
„Kantáta o posledních věcech člověka“ je rovněž východiskem pro další Vycpálkovy
duchovně-hudební výboje - kantátu "Blahoslavený ten člověk, op. 23" (1933) na texty žalmů
(inspirovanou osobností T.G. Masaryka) a "České rekviem, op. 24" (dok. 1940) vyvěrající z
tíživé atmosféry druhé světové války - komponované na vybrané české texty z bible Kralické,
slova staročeské duchovní písně "Jesu Kriste, štědrý kněže" a vlastní Vycpálkův překlad
středověké latinské sekvence "Dies irae".
Spíše než vlastní název vystihuje tvůrčí ideu podtitul "Smrt a spasení" - tedy evokace
"překonání smrti a ukázání cesty, která vede ke spáse", jak napsal autor v předmluvě k dílu.13
Vzhledem k duchovnímu zázemí podstatné části uměleckého odkazu skladatele nebylo
dílo Ladislava Vycpálka během poválečného komunistického vývoje v naší zemi nikterak
propagováno. Proto je potřebné zamyslet se nad tím, zda a jak by jistý dluh skladateli mohl
být kompenzován.
Uzavřeme toto pojednání citátem z dopisu Vladimíra Helferta Ladislavu Vycpálkovi z
května roku 1943. Dopis je výrazem pohnutí nad Vycpálkovým věnováním klavírního výtahu
"Českého rekviem" V. Helfertovi: "...Když jsem před rokem v nemocnici se zvolna vracel k
životu, s nímž jsem se před tím ve spárech těch temných živlů několikráte již loučil, bylo to
Vaše veliké dílo, které mi zazářilo na této cestě k novému životu...Vždyť já ve Vašem díle viděl
od začátku jeden z nejmohutnějších dokladů, že český tvůrčí duch je něco prostě
nezničitelného; viděl jsem v něm jednu z nejsilnějších opor našeho národního a duchovního
bytí...Víte, ... když jsem tak běhal po své cele, obklopen čekajícím nebezpečím zvenčí í uvnitř
svého tělesného organismu, držela mne neochvějně pevná víra, že vše to děsné, to rozpoutání
nejnižších a nejpustších elementů, ta temná vláda zla a podlosti, že to vše nemůže dlouho
trvat, že to musí ustoupit zase těm velkým silám, které řídí náš život i život celému kosmu. A
jeden z důvodů této víry byla víra v duchovní hodnoty našeho národa. A mezi těmito stojí
12
13

SMOLKA, J. Česká kantáta a oratorium. Praha : Editio Supraphon, 1970, s. 206.
SMOLKA, J. Ladislav Vycpávek. Praha : SNKLHU, 1960, s. 180.

208

Vaše dílo v přední řadě. A tak Jste svým dílem dával v té nejhorší době posilu někomu, kdo
pevně věřil v říši ducha..." 14
Závěr
Ladislav Vycpálek (jako originální skladatelská osobnost z řady představitelů
Novákovy kompoziční školy) si již v 10. letech minulého století vybudoval svůj specifický
rukopis charakteristických úprav moravských lidových písní pro zpěv a klavír (příp. sbor).
Přestože se vůči němu vyskytovaly i ostré výhrady, Vycpálek si svůj „hudebněpsychologický“ přístup obhájil. Jako znalec české literatury a folklórní slovesnosti se obracel
k podstatě lidové poezie jako k nejčistšímu zdroji češství především v době první světové
války. Folklórní texty využil i ve své vrcholné „Kantátě o posledních věcech člověka“ z let
1920 - 1922. Především vokálně založený autor se i v dalších kantátových dílech (v čele s
„Českým rekviem“ z doby druhé světové války; 1940) obrací k námětům protiválečným,
humanisticky reflexivním a náboženským. V době komunistického režimu nebylo dílo
Ladislava Vycpálka - jako duchovně založené umělecké osobnosti – propagováno. Splacení
dluhu tomuto osobitému skladateli zůstává výzvou i nadále.
x)
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Severočeský region ve světle hudebních aktivit minulosti a
současnosti

PhDr. Lenka Přibylová, Ph. D.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem

RESUMÉ
Severočeský region – neprávem opomíjená oblast kulturních tradic.
Regionální hudební aktivity od 18. století až do současnosti (výčet stěžejních
událostí).
Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále PF
UJEP) v Ústí n. L. ve snaze o oživení kulturních tradic regionu otevřela nový studijní obor:
popularizace hudby a organizace hudebního života.
KLÍČOVÁ SLOVA: Severní Čechy, Severočeská filharmonie Teplice, Sasko-český hudební
festival, Popularizace hudby
Termínem „severočeský region“ máme dnes na mysli územní rozprostranění
Ústeckého kraje, oblast ohraničenou zejména městy Klášterec nad Ohří a Kadaň na západě,
v opačném směru potom městy Rumburk a Varnsdorf, z úhlu pohledu do českého vnitrozemí
jmenujme z

větších středisek města Podbořany, Louny a Roudnici nad Labem.

Z geografického hlediska zde znamenají důležitý přirozený hraniční předěl Krušné hory
(hranice se Spolkovou republikou Německo), směrem do vnitrozemí dále České středohoří,
ve vlastní severní oblasti nelze opomenout Lužické hory. Toto území, které je velmi bohaté na
přírodní krásy, v minulých desetiletích existence České či ještě Československé republiky
nechvalně proslulo v rámci celého státu jako ryze průmyslová oblast s velmi špatným,
exhalacemi zamořeným životním prostředím a velkou migrací obyvatelstva, následně logicky
jako kraj bez kulturně-historických tradic či konkrétně hudebního zázemí. Z těchto důvodů
citovaná oblast v nedávné minulosti zůstávala (a vlastně stále ještě zůstává) územím bez
výraznějšího turistického ruchu směřujího za kulturním bohatstvím. Jinou otázkou je
samozřejmě příhraniční turistika orientovaná na nákupy a jiné ryze ekonomické aspekty a
požitky, které však nejsou předmětem našeho zájmu.
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Zahledíme-li se detailně nejprve na jednotlivá města ve smyslu dílčích správních
center regionu, zjistíme nesmírně zajímavé historicko-společenské souvislosti a zejména
množství architektonických památek výjimečné krásy. Zde máme na mysli celé městské
konglomerace měšťanských domů (příkladně Litoměřice, Kadaň), dále potom architektonicky
velmi cenné objekty zámků (Klášterec n. O., Jezeří, Duchcov, Teplice, Velké Březno u Ústí n.
L., Děčín, Libochovice, Roudnice n. L. a další), chrámů (Most, Louny, Cítoliby u Loun,
Litoměřice, Krupka u Teplic a jiné), z církevních staveb dále potom především mezinárodně
věhlasný cisterciácký klášter v Oseku u Teplic. Vzhledem k tomu, že mnohé z těchto staveb
světského určení v minulosti v převážné míře patřily uměnímilovným, zejména hudebně
orientovaným šlechtickým rodům, setkáváme se zde v jednotlivých historických obdobích
s velmi zajímavými a historicky důležitými událostmi v oblasti hudebního dění. Svébytný
hudební život díky přítomnosti významných skladatelů či interpretů vykazují též církevní
objekty. Vzhledem k těsnému národnostnímu souznění zdejšího českého a německého
obyvatelstva znamenaly velký zásah do kulturního dění obě světové války 20. století. Po
druhé světové válce dochází v komplexu celé oblasti k pozvolnému nárůstu hudebních aktivit,
které v současnosti gradují v hudebním boomu různých hudebních žánrů podle individuálního
zaměření současného dění v jednotlivých centrech. V zásadě lze říci, že severočeský region je
možné považovat též za „hudební region“1, samozřejmě s ohledem na jistá historicky
vývojově časová a úzce oblastní specifika.
Zaznamenat hudební dění ve všech lokalitách severočeského regionu zcela přesahuje
možnosti tohoto příspěvku. Ostatně mnohé již bylo z této problematiky publikováno2,
kulturně historické dění řady významných lokalit na své literární zpracování a uveřejnění ještě
čeká. Pro dokumentaci se zastavme u hudebního života několika center, nejprve
v severočeských lázních Teplice. Lázně vždy znamenaly a rovněž dnes ve většině případů
představují významné středisko kulturního dění, nejinak tomu bylo v Teplicích, které díky
společenskému ruchu již v první polovině 19. století získaly přízvisko „malá Paříž“ či
„přijímací salón Evropy“. Mnozí slavní hudebníci zde hledali ztracené zdraví či využívali
lázeňské atmosféry pro řešení svých soukromých problémů a navazování společenských
kontaktů. V letech 1811 a 1812 pobýval v Teplicích Ludwig van Beethoven, v roce 1812 zde
dokonce napsal svůj vzhledem k neznámé adresátce stále diskutovaný dopis „nesmrtelné
milence“. Pohostinství šlechtického rodu Clary-Aldringenů využili Fryderyk Chopin a Ferenc
1
2

FUKAČ, J. Hudba a člověk v prostoru. In Opus musicum, 1970, roč. 2, č. 5/6, s. 129 an.
Příkladně PLEVKA, B. Severočeské hudební kapitoly. Ústí n. L. : Severočeské nakladatelství Ústí n. L., 1983.
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Liszt, Teplice několikrát navštívil Richard Wagner, dále klavírní virtuos Alexander
Dreyschock, český houslista Josef Slavík, skladatel a pedagog Václav Jan Tomášek, František
Škroup a řada dalších. V roce 1860 krátce Teplice navštívil též Bedřich Smetana se svou
novomanželkou Betty.
Neméně významné hudební dějiny se díky mecenášským aktivitám rodu Lobkoviců
váží k zámku Jezeří u Litvínova. Své mládí zde příkladně od roku 1727 prožil Christoph
Willibald Gluck, jehož otec Alexander Johannes působil u Lobkoviců jako lesmistr. Pod
vedením skladatele a učitele hudby Antonína Vranického na Jezeří působila též zámecká
kapela, která patřila k nejlepším hudebním souborům v Čechách. V roce 1798 provedl
Vranický na zámku Haydnovo oratorium Stvoření. Vrcholné hudební dění na Jezeří je
spojováno především s Josefem Maxmiliánem z Lobkovic, velkým příznivcem Ludwiga van
Beethovena, jehož Symfonie č. 3 Es dur, op.55 zv. „Eroica“ rovněž zazněla v koncertních
prostorách zámku.
Obdobně by bylo možné pokračovat ve výčtu kulturního dění 18. a 19. století také
v jiných lokalitách severočeského regionu.
Další zajímavosti přineslo 20. století. Málo známou skutečností je fakt, že příkladně
v Ústí n. L., přirozeném průmyslovém a kulturním centru oblasti, v rozmezí let 1923 – 1933
s velkým úspěchem koncertoval již tehdy slavný německý skladatel a violista Paul
Hindemith.3 V dnešní době region intenzivně žije hudebním ruchem, na němž se podílejí
profesionální i amatérské soubory. Z nejdůležitějších jmenujme Severočeské divadlo opery a
baletu v Ústí n. L., na vysoké umělecké úrovni rozvíjí své koncertní dění Severočeská
filharmonie Teplice, a to jak v místě svého zřízení, tak i v dalších městech severočeského
regionu. O výchovu hudebního podhoubí se stará síť základních uměleckých škol a dále
Konzervatoř v Teplicích, studenti této školy již řadu let získávají přední ceny na významných
interpretačních soutěžích u nás i v zahraničí. Ostatně v celorepublikovém, ale i světovém
interpretačním klání se už několik desítek let významně prosazuje ústecká soutěž nejmladších
klavíristů s názvem Virtuosi per musica di pianoforte. Ve sféře amatérského hudebního umění
patří k velmi úspěšným a uznávaným souborům ústecký Bendův komorní orchestr, který se
věnuje zejména interpretaci české hudby baroka a klasicismu, hudba stejného časového
období je interpretační doménou Brixiho pěveckého sboru v Teplicích. Dále jmenujme

3

PŘIBYLOVÁ, L. Paul Hindemith in Aussig zwischen 1923 und 1933. In Hindemith-Jahr-buch, Annales
Hindemith 2006/XXXIV. Mainz – London – New York – Tokyo : Schott, 2006, str. 186-194.
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Děčínský pěvecký sbor a tamní symfonický orchestr. Takto by bylo možné pokračovat ve
výčtu dalších hudebních aktivit v jednotlivých střediscích regionu.
Důležitou roli v regionálním kulturním dění hrají hudební festivaly. Po dobu dlouhých
deseti let (1993-2002) zde v nedávné minulosti patřilo dominantní postavení Sasko-českému
hudebnímu festivalu4. Pisatelka této studie měla tu čest a potěšení, že v letech 1995-2002
zastávala pozici ředitelky festivalu pro Českou republiku a současně dramaturgyně festivalu.
Organizační vedení festivalu sídlilo v Drážďanech, zakladatelem a uměleckým ředitelem
festivalu se stal přední německý dirigent Ulrich Backofen. Jednotlivé koncerty špičkových
českých a německých umělců i přizvaných hudebníků tzv. hostující země (na tomto postu se
vystřídaly přední státy Evropy i zámoří jako Rakousko, Francie, Velká Británie, Švédsko,
USA, Švýcarsko, Norsko a další země) byly pořádány právě v historicky a architektonicky
cenných lokalitách severočeského regionu a obdobně též v německém Sasku. Festival se díky
své vynikající umělecké úrovni těšil velké přízni publika, slavnostní závěrečný koncert
každého festivalového ročníku byl pravidelně pořádán právě v oseckém kláštěře a vzhledem
k přímo manifestační návštěvnosti posluchačů z Čech a rovněž z Německa se tento koncert a
potažmo i celý festival stávaly symbolem česko-německé kulturní spolupráce. K účinkování
na festivalu byla pravidelně zvána též nejlepší amatérská tělesa z Čech a Německa ve smyslu
prezentace a podpory regionálních umělců a jejich aktivit. Po ukončení činnosti festivalu
v roce 2002 převzal štafetu prezentace hudebních česko-německých vztahů v této oblasti
Festival Mitte Europa, festival dosud působící především v Bavorsku a západních Čechách.
V severních Čechách ostatně rozvíjejí činnost další festivaly jako Hudební festival Ludwiga
van Beethovena v Teplicích, ale též Ústecký folkový podzim a festivaly dalších hudebních
žánrů.
Tradice regionálního kulturního dění jsou dnes rozvíjené také prostřednictvím
koncertních cyklů pořádaných na zámcích, příkladně na zámku Trmice u Ústí n. L. nebo
v letním období v půvabném interiéru zámku Velké Březno, zámku, který se do hudebních
dějin zapsal díky návštěvě F. Liszta u majitele zámku hraběte Karla Chotka v roce 1853.
Nelze opomenout též význam současných hudebních skladatelů, kde citujeme jména
stěžejního významu. Především vokální tvorbě se věnuje Prof. PhDr. Josef Říha, Doc.
PaedDr. Petr Ježil, Ph.D. se v posledních letech zaměřil na kompozici melodramů, oba
pedagogicky působí na katedře hudební výchovy PF UJEP v Ústí. Pedagog teplické
konzervatoře Mgr. Václav Bůžek se orientuje zejména na tvorbu symfonickou a komorní.
4

10 Jahre Sächsisch-böhmisches Musikfestival 1993-2002. Duchcov : Nakladatelství Kapucín, 2002.
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Pohlédneme-li na výše uvedený výčet současného kulturního dění v regionu, může
vznikat pocit plošné úspěšnosti současné regionální hudební kultury. V řadě aktivit tomu tak
skutečně je, neboť výchova publika a jeho zájmu či náročnosti je dlouhodobou a obtížnou
pracovní náplní managementu patřičných kulturních institucí v oblasti vážné hudby, ale i ve
sférách hudby nonartificiální. Nemějme však představu, že je prezentace kultury v tomto
regionu tak zcela jednoduchou záležitostí. Původní ryze průmyslové zaměření regionu a
migrace obyvatelstva zde napsaly své kapitoly a výchova publika postupuje jen zvolna a je
vždy skutečně zrcadlem aktivity a nápaditosti kulturních pracovníků. Zájmem o kulturní dění
jsou takto vyhlášené Litoměřice, Kadaň či Teplice, mnoho úsilí pořadatelů je ještě třeba
vynaložit v samém krajském městě Ústí n. L., Libochovicích, Duchcově a jinde. Limitujícím
faktorem se často ve srovnání s velkými centry stává přec jen menší informovanost publika
příkladně ve sféře zkušeností s předními zahraničními umělci či tělesy. Hudebnost publika a
tím pádem spontánní návštěvnost především koncertů vážné hudby v jednotlivých lokalitách
příkladně na Moravě mohou zdejší pořadatelé tamním organizátorům tiše závidět.
Kulturní dění v regionu plošně zajišťují státem zřízené kulturní domy či střediska,
stále výrazněji se zde prosazují místní soukromé agentury, které většinou organizují akce
menšího rozsahu. Naopak zde hledají uplatnění velké, zejména pražské agentury, které
obzvláště v oblasti populární hudby nabízejí atraktivní, ale i cenově velmi náročné pořady
především dnes nejžádanějších zpěváků pop music.
Pro regionální sdělovací prostředky, tedy tisk, rozhlas a televizi, nepatří informace o
kulturním dění k těm nejatraktivnějším, v globálu se zde omezují na zprávy stručnějšího
charakteru, ale v případě individuálního zájmu pořadatelů vycházejí vstříc a jednotlivá média
zařazují aktuální kulturní servis.
Velkou roli v celkové paletě regionálního kulturního, respektive hudebního dění, hraje
skutečnost nedostatku odborně fundovaných pracovníků ve výše citovaných programových
sférách, ale i na patřičných úřadech státní správy. Katedra hudební výchovy PF UJEP zvážila
regionální situaci a snaží se vyjít této problematice vstříc. Dva tamní pedagogové, PaedDr.
Jan Kyslík a pisatelka tohoto příspěvku společně připravili studijní bakalářský obor s názvem
Popularizace hudby a organizace hudebního života. Program se po delším úsilí podařilo
akreditovat a ve školním roce 2007/8 byl otevřen první ročník studia. Obor se setkal
s nečekaně spontánním zájmem studentů, což jen dokumentuje dosavadní absenci uvedeného
studijního oboru a současně vyslovení zájmu o uvedené hudebně-propagačně-organizační
aktivity u dnešních mladých lidí. Absolventi oboru by se měli uplatnit jako příští pracovníci
v kultuře s následující specifikací a odbornou kvalifikací:
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1. Odborníci schopní iniciovat, organizovat a propagovat hudebně kulturní akce, které
charakterem a úrovní vzbudí zájem milovníků hudby z řad odborníků i laické veřejnosti.
Tito pracovníci by měli pedagogicky působit na publikum, a to přímo (průvodní slovo,
popularizační přednášky) i nepřímo (koncertní programy, propagační texty, kritiky, recenze,
videospoty atd.), a to rovněž prostřednictvím reflexí kulturních akcí v tisku, rozhlase i v
televizi.
2. Odborníci schopní rozvíjet stávající a založit nové hudební tradice v takových
regionálních lokalitách, které svou historií, architektonickou atraktivitou a geniem loci
nabízejí možnost stát se centry hudebně-kulturních aktivit, a tím přispět ke kulturnímu
obohacení života obyvatel regionu. Jedná se o historická města, hrady, zámky, chrámy,
kláštery a podobně, ale i nové zóny aspirující na pozici příštích přitažlivých a oblíbených
hudebních středisek.
3. Odborníci schopní spolupráce s učiteli hudební výchovy, se sbormistry pěveckých
sborů a s vedoucími hudebních a hudebně-dramatických útvarů. Tito pracovníci budou
vzhledem

ke svým teoretickým znalostem i pedagogickým dovednostem připraveni

poskytovat výše jmenovaným organizační, dramaturgický a propagační servis.
4. Odborníci schopní pracovat v odborech kultury úřadů státní správy, v domech
kultury a podobných zařízeních obcí, měst a krajů, v koncertních agenturách a v realizačních
týmech festivalů, přehlídek či soutěží.
5. Odborníci schopní uplatnění v mezinárodní - především příhraniční - spolupráci v
oblasti hudební kultury, pracovníci vybavení kromě odbornosti rovněž jazykovou průpravou.
Tento požadavek vyplývá z exponované pozice Ústeckého kraje v sousedství se SRN. Nové
možnosti dalších nadnárodních kulturních aktivit takto vznikají v souvislosti se vstupem
České republiky do Evropské unie.
Tomuto předpokládanému výslednému obrazu odpovídá i schema studovaných
předmětů, které jsou v zásadě rozdělené do tří skupin. Jedná se o teoretické a praktické
hudební dovednosti ve sféře artificiální i nonartificiální hudby (příkladně dějiny české a
světové vážné i populární hudby, úpravy skladeb, hra na nástroj, účast v pěveckém sboru),
specifické oborově profilující disciplíny (kulturologie, organizace hudebního života,
dramaturgie a kritika, popularizace hudby a podobně) a

nezbytné organizačně-právní

dovednosti (otázky práva a ekonomie, management a marketing, mediální spolupráce,
informatika a jiné). Studované programové spektrum doplňují dva cizí jazyky a předměty
pedagogicko-psychologického základu.
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Vývoj příštích let nesporně prověří smysluplnost tohoto nového studijního oboru
v kontextu nového personálního zajištění široké sféry kulturního dění v severočeském
regionu.
Závěr:
Severočeský region, dnes správně vyjádřený Ústeckým krajem, je dlouhodobě
považován za oblast, která nemůže starousedlíkům i nově příchozím v oblasti kultury, a to
zejména ve sféře
hudebního dění, mnoho nabídnout. Pisatelka předloženého příspěvku se snažila
prostřednictvím zdůraznění významných

hudebních událostí minulosti a stěžejních

hudebních aspektů současnosti doložit, jak významou kulturní oblast severočeský region
prezentuje. Nově akreditovaný studijní obor na katedře hudební výchovy PF UJEP v Ústí n.
L. by prostřednictvím výchovy nových odborníků měl do budoucna posílit kulturní prosperitu
citované oblasti.
Kontaktní adresa autora:
PhDr. Lenka Přibylová, Ph. D., katedra hudební výchovy PF UJEP v Ústí n. L., ul. České
mládeže 8, 400 96 Ústí n. L. pribylova@pf.ujep.cz
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Aktuálne otázky skúmania hudobných regiónov v muzikológii
na príklade hudobnej kultúry Vrútok

Mgr. art. Juraj Ruttkay, Ph.D.
katedra hudby, Fakulta prírodných vied Žilinské univerzity v Žiline
RESUMÉ
V príspevku sme naznačili základné východiská a predmet skúmania regionálnej
hudobnej kultúry ako aktuálne otázky súčasnej muzikológie. Načrtli sme základný vzťah
tradičných centier kultúry k regionálnym centrám, pričom sme si vedomí toho, že aktivity
mimo hlavných kultúrnych centier sú často marginalizované. Zachovávanie a sprítomňovanie
tradície je relevantné vtedy, ak sa tieto tradičné hodnoty uplatňujú v živej hudobnej kultúre
a to i v prípade skutočnosti, že súčasné kultúrne väzby sú v mnohom komplikované,
diskurzívne, prekrývajú sa a dostávajú nové kvalitatívne črty. Na konkrétnom príklade sme
poukázali na základné konštanty a determinanty dejín hudobnej kultúry mesta Vrútky
v dvadsiatom storočí.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Hudobný región. Regionálna hudobná kultúra. Globalizácia. Lokálna
kultúra. Glokalizácia. Regionálny umelec. Kultúrna identita. Kultúrna infraštruktúra.
Hudobná kultúra Vrútok.
ABSTRACT
In the papers we indicated the basic staring points and the subject of examining of the
regional musical culture as well as the questions of the current musicology. We outlined the
basic relationship of the traditional centres of culture to the regional centres and we are aware
of the fact, that the activities outside of the main cultural centres are often marginalized.
Preservation and actualization of the traditions is relevant only if the traditional values are
implemented in the living musical culture and this is happening even in the case when the
present cultural connections are often complicated, overlap and get new qualitative features.
Considering the concrete example, we pointed out on basic constants and determinants of the
musical culture in the town of Vrútky during the 20th century.
KEY WORDS: Music region. Regional music culture. Globalization. Local culture.
Glocalization. Regional musician. Culture identity. Culture infrastructure. Music culture of
Vrútky.
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Výskum regionálnych dejín hudobnej kultúry chápeme ako priebeh a stav, realizáciu
a konkretizáciu historického vývoja a ako jednu z aktuálnych otázok súčasnej muzikológie,
špeciálne hudobnej historiografie. Zachovávanie a plné rešpektovanie regionálnych prvkov
v koncepciách integrálnych, integrovaných, resp. paneurópskych modelov môžu tvoriť
východisko a stratégiu každej dobre fungujúcej a účinnej koncepcie živej regionálnej
hudobnej kultúry. Ide totiž o proces zachovávania zvrchovanosti kultúrnych regiónov, ako aj
o proces transformácie kultúrnych tradícií do súčasnej spoločnosti. Podstata skúmania
regionálnej hudobnej kultúry spočíva v prepojení špecifického (netradičného, regionálneho,
lokálneho, miestneho) s ústredným (štandardným, paušálnym, globálnym, univerzálnym),
v odhaľovaní procesov, ako sa všeobecné modifikovalo v konkrétnom regionálnom kontexte.
Región môže poslúžiť ako brilantná súhra dvoch konceptov: identity a integrity a ich
vzájomného ovplyvňovania a previazanosti. Interakcia identity špecifického v globálne
chápanej integrite vytvára paneurópsky model ako súbor tradičných národných a etnických
identít a neustále sa vyvíjajúcich procesov, ktoré vytvárajú priestor pre integritu starého
s novým, tradičného s neštandardným, známeho s neznámym. V systéme paneurópskeho
modelu1 nadobúda ústredné postavenie určitý prvok, ktorý sa kombinuje a spája s inými
prvkami. Predmetom skúmania hudobných regiónov, resp. subregiónov, lokálnej a miestnej
hudobnej kultúry, hudobnej kultúry miest a obcí sú osobnosti, hudby, hudobné artefakty
(hudobné diela a hudobné prejavy), inštitúcie a pod., ale nie ako izolovaných jednotiek, ale
v hľadaní prienikov medzi dejinami hudobnej tvorby, inštitúcií, dejinami reflexie o hudbe2
a hudobno-dokumentaristickej oblasti. Výskum hudobnej kultúry vybraného regiónu, resp.
mesta zahŕňa mapovanie pôsobenia spevokolov a inštrumentálnych telies, štúdium monografií
o významných osobnostiach, pričom tieto výskumy sú a vždy zostanú aktuálne a potrebné ako
dôležité stavebné kamene k budúcej syntéze, na čo upozornil Richard Rybarič.3 Už v prvej
polovici 20. storočia Zofia Lissa v štúdii Hudobná recepcia ako spolutvorca dejín hudby
upozorňovala na tri hlavné ukazovatele, vstupujúce do hudobno-historického bádania: 1.
vznik

svetovej

civilizácie

(globálna

civilizácia)

a zánik

regionalizmu,

2.

rozvoj

etnomuzikológie, 3. vývoj európskej hudobnej kultúry, v ktorej sa oslabuje pozícia
hudobného diela a do popredia sa dostáva otázka hudobného prejavu. A práve výskum

1

Richard Rybarič vo svojej Hudobnej historiografii (1994) predkladá myšlienku stredoeurópskej hudobnej
kultúry ako súboru českej, poľskej, maďarskej, rakúskej a slovenskej hudobnej kultúry.
2
Miroslav K. Černý hovorí v tejto súvislosti o tzv. recepčnej historiografii a spoločenskej recepcii ako
dôležitejších než je recepčná estetika. Pozri ČERNÝ 1998, s. 94.
3
RYBARIČ 1994, s. 16 - 17.
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regionálnej hudobnej kultúry by sa mohol zameriavať na odhaľovaní tých činiteľov, ktoré
hudbu v jej rozličných prejavoch spájajú so spoločnosťou.4
Pre hudobnú historiografiu je potrebný nielen proces zachovávania zvrchovanosti
kultúrnych regiónov, ale aj proces transformácie kultúrnych tradícií do súčasnej spoločnosti.
V spoločenských vedách sa v súčasnosti veľmi frekventovane používa pojem globalizácia
ako termín na označenie najvýraznejšej postmodernej premeny sveta. Východiskom teórie
globalizácie je výskum všeobecností a rozdielností. Preto je chybné myslieť si, že globalizácia
vytvára homogénnu kultúrnu jednotvárnosť.5 Roland Robertson zaviedol pojem glokalizácia,
pomocou ktorého zachytáva komplikovanosť problematiky lokálnosť – globálnosť a rozšíril
pojem na celú kultúrnu oblasť.6 Glokalizácia sleduje postmoderné kultúrne posuny
a premeny. Vedie k spochybňovaniu tradičných, donedávna samozrejme prijímaných
kultúrnych skutočností7 a súvisí s intenzifikáciou kultúrnych kontaktov.
Regionálna kultúra predstavuje v širšom zmysle veľmi špecifický, relatívne
autonómny, priestorovo vymedzený kultúrny systém, ktorý zahŕňa kultúrne subjekty, hodnoty
a artefakty, ale aj idey typické pre členov tohto spoločenstva.8 A práve špecifickosť
regionálnej povahy je stabilizátorom mechanizmu, aby nedochádzalo k otázkam rizika
globalizácie: teda zániku jedinečného, neopakovateľného, nenahraditeľného, špecifického,
národného, regionálneho na úkor vyabstrahovaného generalizovania. Uvedomujeme si i tú
skutočnosť, že nie všetko, čo sa importuje, môže byť relevantným posunom vpred.
Regionálna hudobná kultúra dáva jednoznačnú odpoveď na otázku, čo je dôležitejšie:
uniformita alebo rôznosť? alebo vyzdvihovanie globalizačných tendencií jednoty pred
jedinečnosťou špecifík?
V rámci výskumu regionálnej hudobnej kultúry si všímame smerovanie od pomerne
izolovaných

spoločenských

lokalít

a oblastí

k jednotným

procesom

a tendenciám

celosvetovým, ale na druhej strane i k plnému uznaniu rôznych regiónov. Samozrejme je
potrebné zamerať hlavnú pozornosť na to, ako sa celoštátne a medzinárodné trendy
uplatňovali, tematizovali, konkretizovali a modifikovali v jednotlivých regiónoch. Vlastné
regionálne výskumy chápeme ako územne ohraničené mikroštruktúrne vedecké sondy,

4

RYBARIČ 1994, s. 96.
Sociológia si oprávnene kladie otázky o durkheimovskej normatívnej integrácii alebo spoločenskej kultúrnej
hodnote a so skúmaním, nakoľko sa dané reflexie môžu stať globálne dominantnými.
6
ROBERTSON 1995.
7
V sociologických výskumoch sa došlo k uzáverom, že kultúrna globalizácia odhaľuje veľkú rozmanitosť
a rôznorodosť a vážne spochybňuje súdržnosť akejkoľvek globálnej spoločnosti. Bližšie pozri napríklad
populárno-náučne koncipované myšlienky v štúdiách a prácach Davida Lyona. LYON 2002, s. 144 - 174.
8
ŠIMČÍK 2005, s. 413.
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pričom hudobná regionalistika vystupuje ako skúmanie vzťahu hudby a regiónu.9 Skúmanie
regionálneho voči globálnemu je skutočne oprávnenou a relevantnou aktuálnou otázkou
súčasnej muzikológie, tak ako to vystihla Jitka Bajgarová: „V době globalizace získává
otázka identity regionů téměř existenciální rozměr.“10
V regiónoch pôsobia popri hlavných faktoroch aj ďalšie determinanty, ktoré svojim
charakterom, váhou a intenzitou sú odlišné jednak od všeobecných a celoštátnych trendov,
jednak od situácie v iných regiónoch. Dané determinanty potom podmieňujú regionálne
modifikácie (Ivan Poledňák a Jiří Fukač hovoria o vývojových pohyboch ukotvených
v etapách s predstavou periodicity a cyklickosti vývoja11) vo vzťahu k celoštátnym dejinám.
Pohľad na skúmanú jednotku ako na komplexný jav je podmienený spoluprácou viacerých
vedných disciplín, najmä geografiou, demografiou, etnografiou, humánnou ekológiou,
antropológiou, heuristikou, sociológiou a históriou, vrátane jednotlivých historických
odborov, napr. dejín hospodárstva, politiky, kultúry alebo umenia; z muzikologických
disciplín najmä spoluprácou hudobnej histórie, hudobnej sociológie, etnomuzikológie,
hudobnej antropológie, teórie komunikácie, kultúrnej histórie a pod. Preto je potrebné
reflektovanie civilizačných procesov, ktoré sa premietajú do sociálnej, etnickej alebo
demografickej štruktúry mesta a regiónu a prirodzene vyúsťujú do jeho kultúrneho profilu.
Regionálne dejiny majú významnú spoločenskú, výukovú, výchovnú a kultivačnú
funkciu, pretože poskytujú ľuďom informácie o minulosti a súčasnosti ich bezprostredného
životného,

pracovného

a rekreačného

okolia

a prispievajú

k pestovaniu

činorodého

vlastenectva. Z hľadiska poznávacieho prispievajú regionálne dejiny k využitiu princípu od
bližšieho k vzdialenejšiemu, od známeho k neznámemu, od bezprostredného, názorného
a konkrétneho k všeobecnejšiemu a abstraktnejšiemu, od spontánneho záujmu k hlbšiemu
a širšiemu poznaniu a pochopeniu. Regionálne dejiny ako súhrn pamäti v previazanosti
viacerých, najmä spoločensko-vedných disciplín vystupujú ako mikroštruktúra v rámci
širšieho celku. Potrebné je uvedomiť si i to, že každý región tvorí takisto určitý celok, a to
buď skutočný alebo konštruovaný, ktorý je takisto potrebné poznať a neustále spoznávať.
Minulosť bezprostredného okolia v živej hudobno-kultúrnej produkčnej škále je
každému blízka, zrozumiteľnejšia a príťažlivejšia. Stredoeurópske kultúrne regióny sú
z geografického hľadiska pomerne ľahko vymedziteľné, majú výraznú vnútornú štruktúru
a vnútorné väzby sú mimoriadne silné; a to nielen väzby ekonomické, ale aj spoje sociálne,
9
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spoločenské, politické, záujmové a kultúrne, ktoré sú väčšinou zakotvené v správnej a právnej
oblasti a v spoločenských inštitúciách. Výrazne sa tu prejavuje i pocit prináležitosti každého
jednotlivca k obci, mestu i regiónu, ako aj niektoré spoločné záujmy a z nich vyplývajúce
motivácie a konkrétne aktivity obyvateľov. Zvláštny význam nadobúdajú medziľudské
vzťahy nielen druhotného typu, ale aj vzťahy primárne, kedy sa jednotlivci priamo vzájomne
poznajú, stýkajú sa a majú určité spoločné rysy, záujmy a ciele, ovplyvňujú sa, zrážajú aj
spájajú. V tomto spočíva špecifikum kultúrnych a umeleckých dejín obcí a regiónov, ktoré sa
v tradičnej hudobnej historiografii neakceptovalo, resp. sa na dané špecifikum pozabúdalo.
Vo vnútri týchto lokálnych štruktúr a dejov sa presadzujú základné alebo hlavné členenia
spoločnosti, akými sú rozvrstvenia sociálne, profesijné, politické, národnostné, náboženské,
vekové a pod.12 Rešpektujeme hudobné prejavy všetkých obyvateľov z rôznych sociálnych
a etnických skupín a tried (napr. hudobná kultúra zemianstva, poddaných, proletárov
a pod.)13, ktoré sa výrazne začali diferencovať (odlučovať a zároveň i vzájomne prepájať) na
prelome 19. a 20. storočia.
Súčasná živá hudobná kultúra regiónov vytvára tzv. kultúrnu infraštruktúru. Pod
pojmom miestna kultúrna infraštruktúra rozumieme sieť kultúrnych inštitúcií a organizácií,
ktoré zabezpečujú fungovanie (nielen hudobnej) kultúry v mestských centrách regiónov.14
Fungovanie sprostredkovania informácií, ich dostupnosť a atraktivita, je dôležitou a zároveň
elementárnou podmienkou rozvoja kultúry v meste a regióne.
Vyššie uvedené reflexie sme skúmali na regionálnej hudobnej kultúre Vrútok
v dvadsiatom storočí.15 Vrútky sú súčasťou historicko-geografickej oblasti Turca, ležia medzi
mestami Martin a Žilina a ponímame ich ako kultúrny región charakteristický svojbytnosťou,
autochtónnosťou kultúrnych foriem i napriek tomu, že mnohokrát sa uplatnili formy kultúrnej
rozmanitosti a multikultúrnosti. Tento fenomén je priamo previazaný s dynamikou rozvoja
mesta. Vrútky patria do skupiny miest, ktoré vznikli ako výsledok zrýchleného ekonomického
modelu – na komunikačnej križovatke (železnica), pričom tento výsledok bol poznačený
cudzorodými etnickými a kultúrnymi prvkami. Stotožňujeme sa s názormi Alice Elschekovej,
ktorá uvádza, že do týchto miest prúdili obchodníci so svojim tovarom, produktmi, ponukami,
kultúrnymi artefaktmi, aktivitami a tradíciami. Mesto bolo priestorom elitných aktivít
spoločensky privilegovaných skupín s vlastnými kultúrnymi prejavmi. Tie vytvárali vlastnú,
špecifickú kultúrnu infraštruktúru, typické genius loci, čo sa nevyhnutne prejavilo vo
12
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vnútornej diferenciácii hudobných aktivít. Tí, ktorí sa v meste usadili, priniesli so sebou svoje
tradičné kultúrne návyky, umelecké tradície a zvyklosti. Tie pretrvávali dlhodobo a pôsobili
v rodinných a sociálno-kultúrnych väzbách mesta po generácie.16 Utvárali povedomie počas
niekoľkých generácií a stali sa pevnou súčasťou kultúry mesta, ktorú svojimi prejavmi
formovali a kultivovali.17 Zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok bolo dôvodom
potreby spoločensko-kultúrnych aktivít. Mesto ponímame ako centrum, ako výraznú kultúrnu
entitu pôsobiacu modelovo, inšpiratívne, pričom neprekáža rozvoju kultúrnych aktivít
v ostatných častiach regiónu, naopak napomáha im a podporuje ich. Uvedomujeme si
i relatívnosť skúmania vo vzťahu väčších kultúrnych centier k vidieku, označovanom často za
perifériu, pretože aktivity mimo hlavného kultúrneho prúdu sa často a mylne chápu ako
neplnohodnotné a sú veľakrát marginalizované. Nesmierny význam a postavenie v hudobnej
kultúre regiónov nadobúda regionálny umelec, ktorý podľa Jiřího Kusáka „... svou
sounáležitost a vztah k regionu vyjadřuje uměleckou činností a stává se tak významným
činitelem v rozvoji regionální kultury“.18 Práve regionálny umelec a jeho široká pôsobnosť
v oblasti hudobnej kultúry sa stáva jednou z najdôležitejších reálií hudobnej kultúry i
dolnoturčianskeho regiónu. Postavenie regionálneho umelca chápe už spomínaný Jiří Kusák
nasledovne: „Regionální umělec je k regionu často pevně fixován, takže můžeme hovořit
o umělcově regionální zakotvenosti. Setkáváme se zde často s rodovými kořeny, prvotními
uměleckými impulzy a sociokulturními specifiky. Region se tak stává antropogenním
a sociogenním regulátorem umělcova působení.“19 Podobné postavenie regionálneho umelca
priniesol aj Jan Racek, ktorý chápe región ako celistvý organizmus, ktorému jednotlivé
tvorčie osobnosti, ktoré v tomto kraji žijú a pôsobia, vštepujú určitý, často značne vyhranený
kultúrny profil a špecifický charakter. Tým sa tu takisto vytvára určitá kultúrna a umelecká
atmosféra.20 Kultúrny región Vrútky sa neorientuje len na zdôrazňovanie historických
pamiatok a významných osobností, ale orientuje sa na rozvoj kultúrnych aktivít, na rozmach
nových kultúrno-spoločenských foriem a produkcií. Spomenuli sme pojem kultúrnej identity.
Kultúrna identita sa chápe ako suma hodnôt viazaná na určité prostredie a ako suma stálych
charakteristík, ktoré pri pohľade zvonku, sebareflexívne, a zvnútra sa transformujú do
individuálnych, lokálnych, regionálnych i národných dimenzií.21 Samotná kultúra je súhrnom
16

Príkladom sú hudobnícke rodiny Cibulovcov, Daruľovcov, Karvayovcov, Keményovcov, Schérerovcov,
Tumovcov, Zemanovcov a ďalších rodín.
17
ELSCHEKOVÁ 2003, s. 317 - 352.
18
KUSÁK 2003, s. 5.
19
KUSÁK 2006, s. 12.
20
Voľne citované podľa štúdie Jitky Bajgarovej. BAJGAROVÁ 2005, s. 227.
21
Voľne citované podľa Viery Gažovej. GAŽOVÁ 1997, s. 2 - 3.
224

praktík jednotlivcov, združených do jedného spoločenstva, ktoré sa prenášajú z jednej
generácie

na

nasledujúcu

negénovými

mechanizmami,

prostredníctvom

kultúrnych

replikátorov. Reflexia sveta cez filozofiu, náboženstvo, umenie, vedu a humanistiku slúži len
ako podklad týchto praktík. Zatiaľ čo kultúra bola pôvodne adaptívna, v súčasnosti vystupuje
ako prejav expresivity. I samotný život obyvateľov turčianskej delty je príkladom tisícich
remesiel a biologická i kultúrna evolúcia je zmajstrovávaním.22
Vrútky

ponímame

ako

kultúrny

región

charakteristický

svojbytnosťou,

autochtónnosťou kultúrnych foriem i napriek tomu, že mnohokrát sa uplatnili formy kultúrnej
rozmanitosti a multikultúrnosti. Fenomén svojbytnosti je priamo previazaný s dynamikou
rozvoja mesta. Zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok bolo dôvodom potreby
spoločensko-kultúrnych aktivít.23 Do roku 1918 boli hudobné aktivity v meste zastrešované
predovšetkým maďarskými hudobnými nadšencami organizovanými v spolkoch. Podľa
národnej, národnostnej, náboženskej a politickej príslušnosti boli personálne obsadzované
jednotlivé vznikajúce mestské inštitúcie. Vrútky v prvej polovici 20. storočia mali niekoľko
výrazných činovníkov v oblasti hudobnej kultúry, ktorí pochádzali z rôznych častí bývalej
Rakúsko – uhorskej monarchie, resp. Československej republiky. Títo hudobní nadšenci –
amatéri, členovia orchestrov, kapiel a spevokolov prinášali do zväzku hudobnej kultúry
turčianskej delty nesmierny potenciál. Charakteristickou črtou stredoeurópskej kultúrnej
proveniencie bol pohyb – presun a migrácia hudobníkov, čo môžeme doložiť aj na príklade
vrútockého hudobno-kultúrneho regiónu. Presun hudobníkov z jedného miesta na druhé bol
podmienený hľadaním nových výhodných a priaznivých pracovných príležitostí, dobrou
hudobnou klímou a podporou kultúrno-spoločenského života daného miesta, ale i pozitívnymi
ohlasmi danej kultúrnej entity v iných regiónoch. Kulminácia a pohyb hudobníkov neboli
negatívnymi alebo ochudobňujúcimi prvkami, ale naopak išlo o obohacovanie a rozvíjanie
iných prvkov v danom regióne, čím prirodzene dochádzalo k vzájomnej oscilácii, prelínaniu
niekoľkých kultúrnych kontextov a rozvíjaniu multikultúrnych vzťahov. Napokon i samotná
národná a etnická diferenciácia skladby obyvateľov mesta, príliv nových obyvateľov a ďalšie
faktory urobili z mesta centrum, v rámci ktorého v kultúrno-spoločenskom živote dochádzalo
k prirodzenej asimilácii, akulturácii a integrácii. K multikultúrnej emancipácii mesta prispeli
maďarskí a promaďarsky zmýšľajúci učitelia, napr. správca Štátnej meštianskej školy Štefan
Hrabussay a učiteľ Mikuláš Vizváry, ale aj inštrumentálni hráči Jozef Hagymáši a Dezider
22
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Láli Hagymáši Cibulka a iní. Po vzniku Československej republiky sa zásluhou železnice
dostali do Vrútok českí hudobní amatéri, ktorí popri významných funkciách v zamestnaní,
najmä na železnici, pozdvihli činnosť v spolkoch, orchestroch a spevokoloch. Pri rozvoji
hudobného života v čase intenzívneho budovania multietnického kultúrneho centra sa výrazne
uplatnili českí učitelia a iní zamestnanci (napr. železniční odborníci a lekári), ktorí pôsobili
ako zbormajstri, kapelmajstri, inštrumentálni hráči, speváci, režiséri ochotníckeho
divadelníctva, súkromní učitelia hudby alebo podporovatelia hudobno-kultúrnych aktivít,
napr. Karel Cvek, Václav Jungmann, Zdeněk Novák, Jaroslav Peck, Anton Sedláček, Josef
Stelibský, Marcel Sterzinger, Anna Sychravová, František Suchý, Alois Tašner a ďalší.
V meste sa postupne vybudovala pevná základňa hráčov - inštrumentalistov, spevákov
a dirigentov, ale aj ochotníckych divadelníkov a športovcov. Stotožňujeme sa s názorom
Ladislava Burlasa, ktorý vyzdvihol význam českých hudobných nadšencov pre rozvoj
hudobnej kultúry na Slovensku v prvej polovici 20. storočia: „Českí úradníci a zamestnanci
sa stali najaktívnejšou zložkou amatérskeho pestovania hudby v slovenských mestečkách...“24
Výrazné kultúrno-spoločenské aktivity vyvíjali aj príslušníci židovskej obce, množstvo aktivít
prebiehalo u príslušníkov hlásiacich sa k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
a Rímskokatolíckej cirkvi, ktorí boli členmi konštituovaných samostatných cirkevných
zborov, naďalej tu účinkovala pôvodná spoločenská vrstva z rodu Ruttkayovcov so
zemianskymi predikátmi a v dvadsiatych rokoch k nej pribudla nová spoločenská vrstva –
robotníctvo. Robotníctvo s novou ideologickou a politickou motiváciou sa zrýchlene
formovalo a dochádzalo k rýchlejšej výmene kultúrnych prejavov a pestrej diferencovanej
škále kultúrnych artefaktov. V kultúrnom prostredí Vrútok sa v niekoľkých generačných
vlnách odovzdávali poznatky a praktické skúsenosti európskej dirigentskej, kapelmajstrovskej
a zbormajstrovskej praxe, hudobno-pedagogickej a organizačnej činnosti. V meste pôsobili
hudobníci so stredoeurópskym rozhľadom a praxou. Tieto interregionálne vzťahy (pojem
Jiřího Kusáka) dokumentujú tú skutočnosť, že vzájomné prieniky regiónu Vrútok s okolitými
kultúrnymi centrami, najmä s Martinom, Žilinou a Ružomberkom sú popretkávané pevnými
a čulými väzbami. Príkladom sú okresné a krajské kultúrne aktivity, ako aj celouhorské,
celoslovenské, resp. počas trvania Československa (1918 - 1992) celoštátne podujatia, ktoré
sa buď konali na Vrútkach alebo v iným mestách a obciach, na ktorých Vrútočania aktívne
participovali. Z celoštátnych aktivít, na ktorých sa prezentovala domáca hudobná produkcia
a realizovali sa na Vrútkach a historicky sa priamo viažu na Vrútky, môžeme spomenúť
dobové politické oslavy a akadémie k výročiam vzniku Komunistickej strany Československa,
24
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Robotníckej telocvičnej jednoty, Federovanej Robotníckej telocvičnej jednoty, k výročiu
prvého zjazdu komunistických žien Slovenska na Vrútkach a pod., ktoré sa odohrávali
v Robotníckom dome a najčastejšie na nich účinkoval vrútocký Ženský robotnícky spevokol.
V čase Rakúsko – uhorskej monarchie a v prvej dekáde po vzniku Československej republiky
si Vrútky zachovávali dekoratívnosť Budapešti. Vrútky sa konštituovali ako výrazný
kontrastný subregionálny prvok stredoeurópskeho charakteru oproti slovenskému, resp.
dobovou rétorikou označovanému slavianskemu Turčianskemu Svätému Martinu. Ako
konkrétne príklady môžu poslúžiť intenzívne kontakty Petra Rátha Ruttkaya s cisárskym
kráľovským dvorom, kontakty riaditeľa Štátnej meštianskej školy Štefana Hrabussaya
s budapeštianskym ministerstvom školstva, ako aj valné zhromaždenie Hornouhorského
maďarského kultúrneho spolku FEMKE na Vrútkach roku 1909. Okrem Budapešti môžeme
akceptovať i vzťah s Viedňou. V dvadsiatych rokoch 20. storočia vo Viedni študovala hru na
klavíri Anna Burianová – Bellová, súkromná žiačka Frica Kafendu. Vrútky pravidelne
navštevoval metodistický kazateľ Ján Leidorf z Viedne. Bol kazateľom vrútockého spolku
YMCA a s Vrútkami ho spájalo rodinné puto. V súčasnosti vo Viedni študuje husľový virtuóz
Dalibor Karvay. V dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia sa vrútocké hudobné aktivity
postupne prezentovali v kultúrnom prostredí Prahy. Už roku 1920 vrútocký spevokol spolku
Sokol nadviazal spoluprácu s pražským kapelníkom a skladateľom Václavom Janom
Kaprom, v rokoch 1936 a 1937 boli v Prahe uvedené a tlačou vydané skladby Františka
Kováčika – Podmagurského, v Prahe účinkoval Aladár Karvay ako praktický hudobník, hráč
na husliach a napokon v Prahe, v tridsiatych až päťdesiatych rokoch 20. storočia i v ďalších
moravských a českých mestách pravidelne vystupoval žiacky spevácky zbor Štátnej
meštianskej školy pod vedením Jána Machajdíka a Ivana Kováčika. Po roku 2001 sa
kontakty s českým prostredím sformovali do spolupráce Základnej umeleckej školy Frica
Kafendu so Základnou umeleckou školou v Orlovej – Porube.
S ružomberským kultúrnym prostredím boli Vrútky prepojené cez kapelníka dychovej
hudby a ružomberského regenschoriho Jozefa Chládka, ako aj cez jeho vrútockých žiakov
Frica Kafendu a Zoltána Hrabussaya. Pravdepodobne podľa ružomberského Katolíckeho
kruhu vznikol i vrútocký Katolícky kruh roku 1902. So žilinským hudobným prostredím sa
Vrútky kontaktovali v dvadsiatych rokoch 20. storočia prostredníctvom vojenskej Hudby 41.
pešieho pluku a v tridsiatych rokoch 20. storočia mal na Vrútkach zriadenú súkromnú
hudobnú školu Ladislav Árvay. V škole pôsobili žilinskí učitelia Izabela Árvayová –
Mattyašovská a Zdenka Hübschová. Na Vrútkach účinkoval žilinský hudobník – huslista
Bihari. Kultúrne väzby so Žilinou sa zintenzívnili v deväťdesiatych rokoch 20. storočia.
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V rokoch 1993 - 1995 viedol Anton Kállay vrútocký Detský spevácky zbor Kriváň, na
cyklických festivalových podujatiach Vrútocká hudobná jar a Hudobné Vianoce pravidelne
účinkujú Štátny komorný orchester a Žilinský miešaný zbor. Zároveň v Rímskokatolíckom
kostole sv. Jána Krstiteľa účinkoval niekoľkokrát Žilinský komorný zbor. Na Vrútkach sa
realizoval prvý mimožilinský celovečerný koncert Fakultného miešaného speváckeho zboru
OMNIA zo Žilinskej univerzity. Najužšie kontakty udržiavali z Vrútok pochádzajúci študenti
Konzervatória v Žiline, z ktorých môžeme ako reprezentatívnu osobnosť uviesť Dalibora
Karvaya. Z iných kultúrnych proveniencií je hodné pripomenúť veľmi čulé styky
s divadelnými spoločnosťami Otakara Nováka a Fraňa Devínskeho z Trnavy a Nitry, so
Slovenským národným divadlom v Bratislave, s Východoslovenským národným divadlom
v Košiciach. Vrútocký región udržiaval a dodnes udržiava nadštandardné kultúrne vzťahy so
susedným Martinom. Už vyše 130 rokov sledujeme účinkovanie martinských umelcov na
Vrútkach. Výpočet spolupráce otvára účinkovanie martinského Slovenského spevokolu roku
1873 a dnešné spevácke zbory – Martinský spevokol a Cantica collegium musicum sa
podieľajú na súčasných vrútockých kultúrnych aktivitách.
Z rumunského prostredia priniesli skúsenosti Vojtech Bürger a Matej Mohler,
z maďarského prostredia prišli Ladislav Árvay, Alexander Brix a Karol Kanovský, zo
salzburského prostredia priniesol skúsenosti František Tuma, z českého prostredia priniesli
poznatky Arnošt Coufal, Karel Cvek, Jozef Chládek, Václav Jungmann, Aladár Karvay,
Karel Makárius, Josef Stelibský, František Suchý, Ladislav Árvay25 a mnohí iní. Veľký
význam pre kultúrno-antropologický rast mali hudobníci, ktorí pôsobili na rôznych miestach
Slovenska, napr. Jozef Barinka, Anton Gerža, Ivan Kováčik, Ján Machajdík, Ján Rosa –
Rosenberger, Anton Sedláček, Bohuslav Valašťan, Božena Zahumenská – Ormisová, Emil
Zibolen a ďalší, ktorí Vrútkam odovzdali nenahraditeľné kultúrne hodnoty.
Noví ľudia prinášali nové myšlienky. Svojím tvorivým potenciálom dynamizovali
a neustále inovovali hudobnú kultúru, ktorá sa čoraz intenzívnejšie dotvárala a prezentovala
v pestrej pluralitnej produkčnej škále, kreovala a adaptovala impulzy a nové hudobnokompozičné trendy (napr. etablovanie džezovej hudby už roku 193026, absorbovala inovatívne
impulzy a akceptovala podnety pre samotnú hudobnú pedagogiku, napr. na základe
odporúčania budapeštianskeho ministerstva prijal učiteľ Gabriel Paulínyi výzvu, aby od
školského roku 1911 - 1912 viedol žiacky spevokol ako jeden z prvých detských speváckych
25

Ladislav Árvay študoval v Budapešti a v Prahe.
Napríklad v Bratislave je doložené účinkovanie džezovej skupiny vysokoškolákov až roku 1939. KAJANOVÁ
2007, s. 107.
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zborov na Slovensku. Každý kontrastný artefakt prispieval do mozaiky kultúrneho diania,
zvyšovaním kontrastov sa dotvárala dynamická a otvorená povaha hudobnej kultúry.
Kultúrny vývin bol veľakrát síce dynamický, kontrastný, diskurzívny, ale nikdy v ňom nešlo
o nezdravé spory, nacionálne vyhrotenia alebo potláčanie špecifika jedného kultúrneho prvku
na úkor druhého (výnimku tvorí klérofašistické účinkovanie militantných oddielov Hlinkovej
gardy a Hlinkovej mládeže počas Slovenského štátu), čo dokazovalo vysokú etickú vyspelosť
vrútockej kultúrnej delty, manažérsku zručnosť v kultúrnej politike a snahu o pravidelnú
hudobnú starostlivosť obyvateľov.
Spomínané interregionálne vzťahy potvrdzujú, že počas celého dvadsiateho storočia
mali Vrútky skutočne čulé styky, väzby a prepojenie s celou monarchiou, resp. republikou.
Potvrdzuje sa tým ústredný leitmotiv príspevku vychádzajúci z poznania, že hudba existuje
len ako spoločenský jav, ako súčasť ideologickej nadstavby, t. j. ako veľmi špecifická forma
spoločenského vedomia.27 Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že vo vrútockej regionálnej
hudobnej kultúre vystupujú dva výrazné charakteristické prvky: záujmová činnosť
a amatérsky hudobný život. Práve skúmanie týchto ukazovateľov je jednou zo základných
otázok skúmania hudobných regiónov v muzikológii v súčasnosti.
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Opportunities for presenting Czech choir singing outside Europe

Doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostrasvské univerzity v Ostravě

ABSTRACT
A paper called „Opportunities for presenting Czech choir singing outside Europe” takes a
look at international competitive and uncompetitive festivals appropriate for Czech choirs.
These festivals include multicultural meetings of amateurish choristers. The participation at
festivals is a great experience for Czech choirs.
KEY WORDS: Czech, international, festival, choir, meeting, participation, visit, organize.
There are a lot of international competitive and uncompetitive festivals of choirs at the
present time. Festivals that are being held in Latin America belong to both attractive and
available ones.
These festivals include multicultural meetings of amateurish choristers. Their purpose
is emphasizing the choral music, meeting and comparing cultures all over the world and also
making new friends and contacts between choristers and conductors. The participation at
festivals is a great experience for Czech choirs. Today is a travelling abroad more available to
the members of Czech choirs. The positive effect is a continuous emergence, extension and
the cultural life enrichment of the choruses over the world.
One of the prestigious uncompetitive festivals, the “Festival Mundial de Coros
Puebla”, which is being visited also by the Czech choirs, takes place in the Mexican City of
Pueblo. The participating choirs are accommodated in the hotels in the City of Pueblo. The
legendary volcano Popocatepetl is situated near to this city.
The choirs have concerts daily, independently on each other in neighbouring towns so
they have opportunity to test the condition of the acoustic of local churches, theatres and
concert halls. By the latter they have a chance to meet the spontaneous audience of Mexicans,
who are much more expressing their feeling in the comparison with Europeans and last but
not least to see many various exotic places.
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A similar characteristic has the festival “Encontro Internacionál de Coros” which is
being held in the Brazil city Cabo Frio (106 miles from well-known Rio de Janeiro).
Completely different organization has the festival “Internacional de Ensambles Corales”. It is
because the participating choirs move to the other cities (Montevideo, Maldonado, Minas,
Punta del Este etc.) every day according to the given plan.
Visiting ensembles are honoured by the hospitality of the local organizers. They can
experience many interesting excursions and also meetings with mayors of villages during
their visit.
On the other side is the competition of choirs “A Voyage of Songs” (Thailand’s
seaside resort Pattay; 2007) one of the interesting and relatively accessible festivals on Asian
continent. The first two years (2003, 2005) of the festival with this title were held in
Malaysia, so the tradition of this festival is not long. More than 2000 choralists participated in
every of these years. The rules of competition in various categories are not so strict. There is
no compulsory composition in the categories (time limit takes about 10 to 15 minutes,
folklore only 8 minutes).
Gross cash expenses per person at the festival “A Voyage of Songs” were following:
• Accommodation – 236$ to 409$ offered by the organizer (the price included four
nights lodging, full board and shirt with festival’s logo)
• The air ticket from Vienna to Bangkok – 20 200 Kč (Quatar Airways; the price’s
covering all airport charges and costs)
• The permission to enter Thailand – 700 Kč
• Other necessary costs like return ticket to Vienna and from Bangkok to Pattay (106
miles) and health insurance
All in all the pricing is about 28 000 Kč (about 1000 €).
Choralists can travel independently if they want to combine their participation at the
festival with their holiday. Buddhism Thailand is fluently and no problem English speaking
country. You can accommodate in the air conditioned hotel room at the cost of 10$ including
one night’s lodging. Meal in restaurants, railway and bus transport are frequently cheaper than
in Czech Republic. The prices in Thailand are at the same level as the prices in Latin
America.
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For local organizers are international festivals very difficult from the organizational
point of view such as financial so they are selecting choirs with respect to recordings which
are sent with application forms. The recordings should contain particularly compositions
typical for Czech culture – folklore music with good composition as well as witty adaptations.
They should contain the Czech choir classics and the contemporary production of Czech and
abroad composers.
Czech choirs could be very popular with their diversity in the style of compositions of
the gentle emotionalism and folkloric temperament. Jiří Kusák published in a Cantus
magazine an article “Choir ‘Silesian Ostrava’ excelled in South America”. He described his
notices this way: “In fine we’d like to emphasise abysmal difference between SouthAmerican and Slavonic music interpretation and some generic characteristic features. We
could feel pure nearly animal temperament, happiness, lightness, enthusiasm. Songs are rich
rhythm designed whereas Slavonic interpretation uses deep emotion, contempletation,
frequently with bare tune and in spiritual songs mainly with inwardness”.1
The offers of the festivals outside Europe can be found over the World Wide Web (i.e.
www.chorolnet.org). Communication with festival committee is in English.

1

KUSÁK, J. Pěvecké sdružení Slezská Ostrava v Jižní Americe. In Cantus 2005, č.4, s.30.
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K historii, metodologii a heuristice výzkumu hudební kultury
v regionu
(se zaměřením na studium novějších dějin hudby v Ostravě)

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

RESUMÉ
Autor se zamýšlí nad některými aspekty studia dějin hudební kultury v jakémkoliv
regionu, zvláště pak v lokalitě města Ostravy; ty sleduje zvláště z historického a
metodologického hlediska, ale všímá si i pramenné základny a stavu dosavadní literatury k
tomuto tématu. Zdůrazňuje nutnost hledat a charakterizovat kritéria pro vyhodnocování
lokálních (v našem případě ostravských) specifik a toho, čím regionální skladatelská produkce
a kvalita „hudebního života“ v konkrétním teritoriu přispěly do pokladnice „národní“ či
„celostátní“ hudební kultury.
KLÍČOVÁ SLOVA: hudební regionalistka; hudební kultura; město Ostrava; hudební život

Od konce 19. století do dnešních dnů vzniklo poměrně velké množství hudebně
historiografické produkce, která se synteticky i monograficky zabývala hudebními dějinami
na celém území Čech a Moravy i výzkumem hudební historie zdejších menších oblastí,
regionů,1 měst, někdy i docela malých (ale v určité době třeba i velmi významných)
hudebních lokalit, jako např. zámků, klášterů, kostelních kůrů, škol či jiných hudebních
institucí ve městech i v menších vesnických sídlech. Tyto vlastivědné práce většinou
usilovaly o poznání kulturní minulosti i tehdejší současnosti míst a regionů, byly však často
psány nevyškolenými pracovníky, kteří většinou postupovali kronikářským způsobem a
analisticky (tj. s použitím takového způsobu historického podání, které řadí historické události
v chronologickém pořadí, ovšem bez jakýchkoliv vnitřních konsekvencí) a tyto práce pak
nebraly v úvahu diachronně synchronní přístup k výkladu, a tudíž postrádaly nutnou
vícevrstevnost struktury textu.

1

Před 2. světovou válkou značnou iniciativu při vysvětlování specifičnosti třeba tzv. sudetského území vyvíjeli i
němečtí badatelé v českých zemích, jako např. R. F. Prochazka, R. Batka, P. Nettl, G. Becking, po válce i do
Německa odsunuti R. Quoika a K. M. Komma.
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Až ve čtyřicátých letech minulého století se v pracích toho druhu začíná často kriticky
revidovat tradiční vlastivědná hlediska2 a také výzkum se obrací k problematice regionu jako
k svému předmětu, zcela nezávisle na lokálně patriotických zájmech a motivacích (na
Ostravsku například patří do skupiny autorů píšících o problematice regionální hudební
kultury např. Ivo Stolařík,3 Vladimír Gregor,4 František Míťa Hradil.5 O třicet let později pak
začaly vznikat na bázi novodobé hudební regionalistiky6 moderně pojaté spisy7 typu svazků
2

Např. O. Fric: K českému hudebnímu místopisu (in: Hudba a národ, Praha 1940, s. 151–153). O. Fric: Dějiny
české hudby a vlastivědná práce regionální (Praha 1940). Z. Nejedlý: O novém regionalismu (Var 2, 1949, č. 1,
s. 1 - 13) či Příspěvky k dějinám hudby střední a severní Moravy, soubor statí různých autorů, uveřejněný ve
Vlastivědě střední a severní Moravy II/2 (Historický místopis střední a severní Moravy, Přerov 1942).
3
S Bohumírem Štědroně např. publikoval významnou stať ve Slezském sborníku K dějinám hudby v Ostravském
kraji. Slezský sborník 53 – 1955 – 2, s. 195–229; převážná část prací uvedených ve Stolaříkově bibliografii – srv.
MALURA, M. Soupis publikační činnosti – PhDr. Ivo Stolařík, CSc. In Sborník prací Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity, řada U-3, Ostrava 1999, s. 99–116 – je regionálního hudebněhistorického a etnografického
charakteru.
4
V četných studiích ve Slezském sborníku, Časopisu Slezského muzea, Červeném květu i Sborníku prací
Pedagogické fakulty v Ostravě a později v Hudebním místopisu Severomoravského kraje. Ostrava: Profil, 1987.
5
F. M. Hradil byl jedním z prvních, kdo se zabýval problematikou regionálních hudebních dějin na Ostravsku ve
stati Ostravsko v hudbě a zpěvu (ve sborníku Od Ostravice k Radhošti, 1941). Hradil je dále autorem knihy
Hudebníci a pěvci v kraji L. Janáčka. Paměti a dokumentace. Ostrava: Profil, 1981.
6
V našich poměrech se hudební regionalistka jako muzikologická disciplína konstituovala na přelomu
šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Srovnej základní literaturu: FUKAČ, J. Hudba a člověk
v prostoru. Opus musicum 2, 1970, č. 5 - 6, s. 129–135; RACEK, J. Česká hudba a regionalismus. In Sborník
prací filozofické fakulty brněnské univerzity 19, 1970, H 5, s. 7–20); FUKAČ, J. K základním pojmům a úkolům
hudební regionalistiky. In Čechy rezervoár hudebnosti. Mladá Boleslav: OKS, 1978, s. 99–115; HUDEC, V.
K problematice hudebně historiografické práce v regionu. In Čechy rezervoár hudebnosti. Mladá Boleslav:
OKS, 1978, s. 129–133; POLEDŇÁK, I. Region jako taxonomická kategorie. In Morava v české hudbě, Brno:
SČSKU, 1985, s. 11–14; FUKAČ, J. Morava jako typ hudebního regionu. In Morava v české hudbě, Brno:
SČSKU, 1985, s. 14–17; FUKAČ, J. Otázky regionu a mezinárodních vztahů. In Kulturně historické styky jižní
Moravy. XX. Mikulovské sympozium 24. - 25. října 1990. Mikulov - Brno 1991, s. 5–14 a hesla „Vlastivěda“ a
„Hudební regionalistka“ in Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. V současné evropské
muzikologii sílí snaha zkoumat rovněž interregionální souvislosti (kombinací metod hudebně historických,
hudebně sociologických a etnomuzikologických) a podle slovenského muzikologa O. Elscheka (Hudobná veda
súčasnosti, Bratislava 1984) by bylo záhodno uspořádat celou systematiku hudební vědy tak, aby vedle
systematické muzikologie existovala tzv. regionální muzikologie s disciplínami jako euromuzikologie,
sinomuzikologie, indomuzikologie, afromuzikologie atd. Konečně připomeňme, že jiný slovenský muzikolog
Richard Rybarič v Hudobnej historiografii (Prešov: Matúš music, 1994) předkládá myšlenku středoevropské
hudební kultury jako soubor české, polské, maďarské, rakouské a slovenské hudební kultury a řeší vztah mezi
specifiky regionů a integrovaných vyšších celků. K této problematice srovnej též stať Juraje Ruttkaye z tohoto
sborníku Aktuálne otázky skúmania hudobných regiónov v muzikológii na príklade hudobnej kultúry Vrútok a
vice teoreticky zaměřený příspěvek v tomto sborníku KUSÁK, J. Description of the Correlative relationship of
an Artist and a Region as an Archetypal Area of Inspiring Impulses. Zachovávání a plné respektování
regionálních prvků v koncepcích modelů integrálních, integrovaných, resp. globálně větších „panevropskych“
celků může tvořit východisko a strategii každé dobře fungující a účinné koncepce živé regionální hudební
kultury. Jde totiž o proces zachovávaní svrchovanosti kulturních regionů a transformace kulturních tradic do
současné společnosti. Podstata zkoumání regionální hudební kultury totiž spočívá v propojení specifického
(netradičního, regionálního, lokálního, místního) s centrálním (standardním, globálním, univerzálním). Region
tak může sloužit jako
souhra dvou konceptů: identity a integrity a jejich vzájemného ovlivňování
a provázanosti. Z hlediska obecné historie s obdobnými ostázkami zabývají např. BARTOŠ, J. – SCHULZ, J. –
TRAPL, M. Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004 či MYŠKA,
Milan. K obecně historickým předpokladům konstituování Ostravy jako centra kulturní oblasti. In: Slezsko a
severovýchodní Morava jako specifický region. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 170,
Ostrava 1997, s. 9-32.
7
Ještě před tím, a to hned po osvobození, se rozvinul regionalistický průzkum severní Moravy a Slezska, v němž
došlo k výraznější kombinaci hledisek hudebně historických a etnomuzikologických. Badatelskou činnost
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„Hudba“, třeba nové Československé vlastivědy,8 Vlastivědy moravské,9 Západočeské
vlastivědy10 nebo Stolaříkovy Umělecké hudby v Ostravě (1918 – 1938).11
V osmdesátých letech se pokusila skupina severomoravských muzikologů vedená
Vladimírem Gregorem o vytvoření práce zachycující
12

kultury na Ostravsku.

výsek novodobých dějin hudební

Její autoři se zcela otevřeně hlásili13 k tomu, že určitým

metodologickým vzorem a jistou pomocí v základních vědeckých přístupech i při zhodnocení
problematiky hudebního vývoje v novější době jim byly dvoudílné Dějiny české hudební
kultury 1890 – 1945.14

Vznikl tak v jistém slova smyslu pokus o syntetické uchopení

čtyřicetiletého vývoje hudební kultury15 jednoho konkrétně vymezeného teritoria.16 Protože
kniha vznikla v nezvykle krátkém čase17 na objednávku krajského nakladatelství Profil (to ji
pak vydalo v tzv. Roce české hudby 1984), nemohlo se společně pracovat klasicky týmovým
způsobem. Redaktoři jen připravili jakousi “volnější” maketu a zadali vypracování
jednotlivých kapitol různým autorům.18 Pak provedli jen základní sjednocení jazykové
stylistiky a formální stránky často velmi různorodých textů a systémem odkazů vzájemně
propojili jak kapitoly, tak i různé soupisy. Nevznikla tedy jednolitá, obsahově zcela vyvážená
monografie, ale – jak to autoři také sami nazývali – sborník, rozdělený do jednotlivých
kapitol: I. Předpoklady současného hudebního dění. II. Hudební život v Ostravě po roce 1945.
III. Hudební zázemí Ostravska. IV. Osobnosti hudebního Ostravska. V. Závěry. VI. Prameny
a literatura k hudebnímu životu na Ostravsku po roce 1945. Publikace obsahovala i na 120
obrazových příloh (fotografií osob umělců, souborů, budov, scén operních a baletních
představení, dokumentů nejrůznějšího charakteru – od skladatelských rukopisů přes koncertní

zaměřenou na výzkum hudby v tomto i v dalších regionech pak dlouhodobě prováděli muzikologové, jako
Antonín Špelda (západní Čechy), Ota Fric (střední a jihovýchodní Morava), Vladimír Gregor a Karel Boženek
(Ostravsko a „české“ Slezsko) ad.
8
Československá vlastivěda IX. Umění, svazek 3, Hudba (eds. M. Očadlík a R. Smetana). Praha: Horizont,
1971.
9
SEHNAL, J., VYSLOUŽIL, J. Dějiny hudby na Moravě. Vlastivěda moravská, Země a lid, svazek 12. Brno:
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001.
10
FIALA, J. Západočeská vlastivěda - Hudba . Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské university v Plzni,
1995.
11
STOLAŘÍK, I. Umělecká hudba v Ostravě 1918 – 1938. Šenov u Ostravy: Tilia, 1997.
12
Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (eds. V. Gregor a K. Steinmetz). Ostrava: Profil, 1984.
13
Srovnej kapitolu Metodologické otázky a náplň sborníku ve výše uvedené publikaci (s. 9–11).
14
Dějiny české hudební kultury 1890 – 1945– sv. 1 a 2. Praha: Academia, 1972 a 1981.
15
Tj. hudby ve všech třech jejích “videch” (tvorba – interpretace – recepce) a s předpoklady jejího fungování
(hudební školství, výroba hudebních nástrojů, výstavba koncertních sálů, rozhlasových studií a vysílačů,
gramofonových a jiných hudebních vydavatelství ap.).
16
Viz kapitola Ostravsko – vymezení pojmu (s. 15–19).
17
Přípravné práce týmu Vladimír Gregor, Oldřich Pukl, Karel Steinmetz počaly v letních měsících roku 1983 a
na podzim roku 1984 byla kniha vytištěna.
18
V publikaci jsou uvedeni: Evžen Báče, Karel Boženek, Vladimír Gregor, Vladimír Hudec, Jiří Kocur, Ludmila
Malotová, Miroslav Malura, Zbyšek Malý, Jan Mazurek, Miloš Navrátil, Oldřich Pukl a Karel Steinmetz.
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a divadelní programy a plakáty až k praporu pěveckého sboru, medailím či k výstavnímu
panelu). Knihu psanou a vydanou ve složitých podmínkách tzv. normalizace však velice
poznamenala doba jejího vzniku.19 Přesto je dodnes nedoceněným zdrojem informací o hudbě
tohoto období, neboť dost podrobně mapuje (a relativně vyváženě a objektivně hodnotí) vývoj
hudební kultury necelých čtyřiceti poválečných let v ostravském regionu. Předmět zkoumání
byl sice rozšířen na celé Ostravsko, ale výklad, který začíná de facto rokem 1945, byl
doveden pouze do začátku osmdesátých let minulého století.
Od té doby uplynulo již více než jedno čtvrtstoletí, a tak se otevírá velký prostor pro
zpracování dějin hudební kultury dále, až do první dekády 21. věku, a hlavně, bez ideologicky
zatížených deformací. A také nejméně šest či sedm desítek let před dobou předmětného zájmu
zmiňované publikace nebylo dosud zevrubně synteticky zpracováno. Pravda, mnoho cenného
materiálu shromáždil, zpracoval a vyhodnotil Ivo Stolařík v již připomenuté práci Umělecká
hudba v Ostravě v letech 1918 – 1938 (taktéž i Jan Mazurek20 a v oblasti hudebního divadla
též Jiří Štefanides21). Avšak tento autor zde zcela záměrně pominul hudbu nonartificiální (to
konečně vyplývá i z názvu jeho práce) a stranou často ponechává i snahy ostravských Němců
o přínos k rozvoji hudebního života ve městě za 1. republiky.
Komplexně uchopené zpracování poslední nejméně stovky let vývoje hudby
v Ostravě, nahlížené z různých pohledů hudební historiografie, hudební sociologie a estetiky,
hudební psychologie a pedagogiky, folkloristiky i teorie a dějin nonartificiální hudby, tedy
chybí. Proto tým ostravských autorů soustředěný kolem katedry hudební výchovy
Pedagogické

fakulty

Ostravské

univerzity

–

hudebněpedagogického

pracoviště

s

muzikologickými ambicemi – dospěl k názoru, že nastal čas a vhodné podmínky k pokusu o
komplexnější syntézu poznatků, vytěžených ze studia pramenů a literatury, z dílčích studií a
monografií o

uměleckých osobnostech,22 sborníků a almanachů,23 soupisů pramenné

19

Projevilo se to v zásazích z vnějšku (příkazy stranických orgánů) do obsahové stránky textů a omezováním
informací o osobnostech „z politických důvodů nežádoucích“ (Tučapský, Dadák, Malura, Navrátil – ačkoliv dva
posledně uvedení byli členy autorského kolektivu – E. Schiffauer byl zcela „zamlčen“) i jazykovou dikcí,
tehdejší dobou vyžadovanou.
20
MAZUREK, J. Hudební život českých obyvatel Ostravy v období 1880-1918. Spisy Ostravské univerzity
č. 119. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1999.
21
ŠTEFANIDES, J. České divadlo v Moravské Ostravě 1908-1919. Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2000.
22
Monografie o ostravských hudebních osobnostech (výběr):
GREGOR, Č. Miroslav Klega. Tvorba 1953 – 1965. Ostrava 1966, nově též v STOLAŘÍK, I. (ed.) Klega –
fantasta, intelektuál, muzikant. Ostrava: JKO, 1998; GREGOR, V. Rudolf Kubín. Ostrava: Profil, 1975;
ČEPELÁK, B. Karel Böhm – život a dílo. Český Těšín: VÚ, 1975; ŠMOLÍK, J. Lubomír Železný – malá
monografie. Praha: Panton, 1985; STEINMETZ, K. Jan Šoupal – sbormistr, pedagog a člověk. Olomouc. VUP,
1997; MAZUREK, J. Jan Pešat (1892 – 1974). Příspěvek k dějinám ostravské hudební kultury. Ostrava:
Repronis, 2002; VŮJTEK, K. Sonáta pro dvě ruce a hlas aneb Ivana Měrky životaběh. Ostrava: Montanex,
2003; ADÁMKOVÁ HEIDEROVÁ, H. Josef Schreiber. Ostrava: Repronis, 2003; STEINMETZ, K.
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základny, edic pramenů24 apod. k zacelení jakési absence toho, co však také většina jiných
kulturních center (a nejen v naší republice) postrádá: totiž k realizaci projektu obsáhlejší
knižní monografie souhrnně pojednávající o dějinách hudební kultury v jedné lokalitě:
Hudební kultura v Ostravě v době od roku 1918 do současnosti.25 Autorský kolektiv si byl
vědom složitosti svého úkolu. Jeho členové vědí, že region, k němuž upírají své badatelské
úsilí, má svá specifika, jimiž se odlišuje od jiných oblastí (tato specifika jsou ve všech sférách
jak přírodních, tak sociálně–ekonomických a kulturně–politických). Specifické rysy se ale
podle svých možností více či méně proměňují – vyvíjejí). Jak se během vývoje projevovaly
změny ve společensko–politické a hospodářské sféře, tak se měnila i typologická
charakteristika samého sledovaného území. Na druhé straně však vývoj v regionu a jeho
specifické rysy nejsou izolovány od celospolečenského dění v obecné nadnárodní rovině. To
pak má své metodologické konsekvence. Vlastní specifika se musí nejprve pojmenovat26 a

Hukvaldská poéma Milana Báchorka, skladatele, sbormistra a organizátora hudebního života v kraji L.
Janáčka. Ostrava: Montanex, 2004; ROMANSKÁ, L. Dobroslav Lidmila – hudební skladatel, sbormistr,
pedagog. Ostrava: Repronis, 2006; STEINMETZ, K., BOŽENEK, K., MAZUREK, J. Ivo Stolařík. Osobnost
hudebního Ostravska. Ostrava: Montanex, 2006.
23
Např. 75 let pěveckého souboru Lumír v Ostravě (1881-1956). Ostrava: Pěvecký soubor „Lumír“, 1958; 60 let
Pěveckého sdružení moravských učitelů. Ostrava: KNO, 1963; 60 let Státního divadla v Ostravě. Ostrava: Státní
divadlo v Ostravě, nedatováno; 50 let Čs. rozhlasu v Ostravě (1929 – 1979) Ostrava, nedatováno; 80 let PSMU.
Ostrava: Profil, 1983; Almanach Národního divadla moravskoslezského 1919 – 1999. Ostrava: NDMS, 1999; 50
Janáčkova konzervatoř v Ostravě 1953 – 2003. Ostrava: JKO, 2003, 50 let Janáčkova filharmonie Ostrava 1954
– 2004. Ostrava: Montanex, 2004 ad.
24
Veškerá data použitá ke studiu ostravské hudební kultury byla (či v průběhu práce ještě budou) získána
excerpcí pramenných materiálů, nacházejících se především v Archivu města Ostravy, Zemském archivu
v Opavě, hudebním a divadelním oddělení SZM v Opavě, v hudebním oddělení Ostravského muzea pak zvláště
materiály z fondů Státního divadla v Ostravě či Německého divadla v Ostravě i Spolku pro komorní hudbu
v Moravské Ostravě z pozůstalostí Milana Balcara, Mirka Hanáka, Artura Könnenmanna, Otakara Pavlouska,
Jaroslava Vogla ad. též v knihovnách, např. Vědecké knihovně Olomouc, hudebním oddělení Knihovny města
Ostravy apod. uloženého pramenného materiálu mj. v podobě českého a německého denního tisku, periodik
z doby předválečné a válečné, jako např. Sokolské noviny, časopis Kampaň reportážně kulturní, lidovýchovný
časopis Černá země, Zprávy o činnosti Kulturní rady pro širší Ostravsko z let 1921 – 1938, Listy Hudební matice
Tempo, Ostrauer Zeitung, Mährische–Slessische Landeszeitung, Duch času, Moravskoslezský deník ad.,
z poválečné doby zvláště časopisy Hudební rozhledy, Opus musicum, Červený květ, Ostravský kulturní
zpravodaj (a jeho další mutace názvů), Těšínsko, sborníky Ostrava a denní tisk, jako Nová svoboda, Ostravský
večerník, Svoboda, Ostravský den, Moravskoostravský deník a další. Pramennou hodnotu samozřejmě má i
memoárová literatura například: STOLAŘÍK, I. Život není fráze. Paměti. Šenov u Ostravy : Tilia, 2002;
HRADIL, F. M. Hudebnících a pěvcích v kraji Leoše Janáčka. Paměti. Dokumentace. Ostrava: Profil, 1981
nebo ve sborníku Ostrava, sv. 4 (Ostrava 1967) na stranách 291–326 publikované paměti Jaroslava Vogela
Třikrát ve službách ostravské opery. K soupisu a uložení pramenů srv. jednak starší materiály, jako jsou např.
Přehledy sbírkových fondů v Severomoravském kraji (Slezské muzeum v Opavě 1978) nebo 6. kapitola
publikace Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984), jednak nově vytvářený Katalog pramenů
ke studiu dějin hudby v Ostravě (uložen na katedře hudební výchovy PdF OU).
25
Projekt č. 408/07/0020, podpořený Grantovou agenturou ČR.
26
Ačkoliv specifika regionu i hudební tvorby zde vzniklé jsou obecně vnímána (srovnej písně ostravských
folkových zpěváků Nohavici, Dobeše, Streichla, např. text písně ostravského „barda“ o soutěžícím v Milionáři:
„vždyť Ostrava je region razovity“ či známý jev šedesátých let tzv. „ostravskou novou vlnu“ v pop-music),
objektivně verbalizovat tyto fenomény je velmi obtížné. Pokus o charakteristiku specifik „ostravských idiomů“
v oblasti artificiální hudby byl učiněn v závěru práce Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945; srv.
STEINMETZ, K. Několik poznámek ke specifikům tvorby ostravských skladatelů. In Téma osvobození v české a
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pak je nutné je vidět vždy ve vývoji.27 Proto by se mělo přistupovat třeba i k
jakýmkoliv axiologickým soudům historicky (nevytrhovat věci z dobového kontextu, např.
neklást neadekvátní či stejná měřítka na tvorbu vznikající v Ostravě na přelomu 19. a 20.
století a třeba pak o sto let později). Ovšem v rámci jedné vývojové etapy je nutné zvolit
jednotná (a dostatečně „přísná“) kvalitativní kritéria pro hodnocení nejen artefaktů vzniklých
v regionu, ale interpretačních výkonů (ať již umělců „domácích“, tak i hostujících) a při
posuzování ostravských specifik a toho, čím zdejší produkce, ale i kvalita „hudebního života“
přispěly do pokladnice „národní“ či „celostátní“ hudební kultury. Regionální jevy se totiž
nesmějí přeceňovat, nelze je však ani podceňovat (což se často v nadregionální historiografii
stává, někdy i z nedostatečných znalostí regionu). Na udržení objektivního nadhledu při
studiu lokální problematiky musí být kladen velký důraz.
Při zkoumání vývoje hudební kultury Ostravy třeba před rokem 1918 je nutno brát
v potaz konkrétní vztahy mezi „metropolí“ a „oblastí“28 za Rakouska – Uherska a třeba i
tehdejší kulturně politické postavení Moravy a Slezska. Vždyť konzervativní Morava se silně
německým Brnem (ale i Olomoucí) byla do převratu orientovaná spíše na Vídeň. A tak
Ostrava, ležící na trase, po které migrovali i umělci (jedinci i celé soubory): Vídeň – Brno –
Olomouc – Ostrava – Opava – Vratislav (nebo s odbočkou: Ostrava – Těšín – Krakov), měla
„blíže“ právě k Vídni než ku Praze. Také české národnostní uvědomování v rakouském
Slezsku či na severovýchodní Moravě přicházelo později, než proběhlo probuzení českého
živlu v Praze a v Čechách. Jiná situace však byla za první Československé republiky, za
Protektorátu (při záboru s Ostravou bezprostředně sousedících území) či po 2. světové válce.
Také vztahy mezi regiony (třeba mezi Ostravou a Brnem) a pražským centrem se tehdy
jednoznačně proměňovaly.
Dalším úkolem regionálního bádání je shromážďování a hlavně interpretace (tj.
vyhodnocení a vědecké vysvětlení) hudebně historických, etnomuzikologických a hudebně
sociologických dat o hudebním dění v tomto geograficky, etnicky, administrativně i jinak
vymezeném regionu, který se ve všech sledovaných aspektech neustále vyvíjí. Z těchto
důvodů se musí v bohatě strukturovaném výkladovém textu postupovat po osách simultánně
slovenské hudbě po roce 1945. Hudba v průmyslových oblastech po roce 1945. Ostrava,: KKS, 1986, s. 148–
154.
27
Východiskem musí být hudebně topografické bádání, tj. komplexní studium hudebního dění ve městě Ostravě.
Autoři budou vycházet z typologie této hudební lokality, k níž se dospívá komparací struktur a kapacit
hudebního života města v celém historicky sledovatelném rozsahu (lokalita se zatřídila podle úlohy, jakou hrála
v jednotlivých etapách; musí se rozlišovat podle toho, zda místo mělo převážně přijímající podněty či bylo s
částečnou produkční soběstačností (a jakou) zda a kam Ostrava vyzařovala (či vyzařuje) podněty do jiných
lokalit; prozkoumána bude povaha styků Ostravy se vzdálenějšími centry, jako jsou Praha, Brno, Olomouc i
blízkými městy Havířov, Karviná, Orlová, Bohumín, Frýdek – Místek, Příbor, Opava apod.).
28
Německá historiografie používala termínu “Randgebiet”, který dnes zní poněkud pejorativně.
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(jak diachtonně, tak synchronně) chápat vývojové proměny a hlavně je interpretovat ve své
kontinuitě i diskontinuitě.
Pro strukturu práce bylo nutné zvolit „periodizační mezníky“ ve sledování relativně
dlouhého období zhruba 130 let (1880 – 2008). Za tu dobu se změnily společenské
předpoklady i podmínky k provozování hudby, proměnila se povaha místa (tj. zcela se
změnila tvář Ostravy – její průmyslový charakter), poněkud jiná je – a to je zcela přirozené – i
sama hudba a její funkce, šíření a konečně i způsoby její reflexe; změnilo se sociální
postavení umělců etc., etc. Za sledované období se mnohokrát proměnila politická, etnická,
sociální situace (císařskou monarchii vystřídala demokracie první Československé republiky,
tu pak totalitní Protektorát, pak relativně svobodná ČSR a po únorovém komunistickém puči
roku 1948 další totalita s mírným „oteplením“ v době tzv. Pražského jara, poté tzv.
normalizace za sovětské okupace a opětovný návrat k demokracii po roce 1989, hlavně pak
v České republice a jejím postupném začleňované do sjednocující se Evropy29). Změny
společensko-ekonomické situace se v určitých dílčích aspektech promítly do vývoje celé
hudební kultury nebo jistě ovlivnily fungování hudby ve společnosti či měly více či méně
bezprostřední dopad na podobu hudebního jazyka, slohovou proměnu tvorby, interpretace i
apercepce hudby. Ukázalo se, že členění práce do jednotlivých kapitol podle

úseků

charakterizovanými společensko-politickými systémy, je nejúčelnější.
I.

1880 – 1918 (Rakousko – Uhersko)

II. 1919 – 1938 (ČSR)
III. 1939 – 1945 (Protektorát Čechy a Morava)
IV. 1946 – 1968

(ČSR, ČSSR)

V.

(federace ČSSR)

1969 – 1989

VI. 1990 – 2008

(ČSFR, ČR)

Sedmá, závěrečná kapitola bude obsahovat shrnující závěry.
Celá práce by se měla dokončit do konce roku 2009 a její knižní vydání i s
dokumentačním materiálem na přiložených kompaktních discích pak vyjde během roku 2010.

29

Na tomto místě např. připomeňme, jak exploze komunikačních médií prudce ovlivnila šíření hudby a zrušila
rozdíly mezi regiony či mezi městskými a venkovskými sídly. Již dnes mnozí umělci (samozřejmě že nikoliv
interpreti, herci apod.) žijí a tvoří mimo kulturní centra a výsledky své práce odevzdávají třeba elektronickou
poštou; s okolím často komunikují jen „po internetu“. Také nahrávací studia bývají dnes častěji mimo rušná
městská centra.
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Hudobná edukácia v štúdiu učiteľstva pre 1. stupeň základných
škôl (názory slovenských a maďarských študentov)

Doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. – Mgr. art. Peter Strenáčik
katedra hudobnej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici – Fakulta múzických umení AU v B. Bystrici

RESUMÉ
Prieskum realizovaný v societe slovenských a maďarských študentov učiteľstva pre 1.
stupeň základných škôl (Banská Bystrica – Debrecen). Výsledky informujú o požiadavkách a
názoroch študentov (dotácia hodín hudobnej výchovy, priorita praktických disciplín, pozícia
hudobnej výchovy z aspektu budúceho povolania...) a sú konfrontované s aktuálnymi
študijnými programami.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: študijný program, hudobná edukácia, učiteľ, disciplíny
Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa od školského
roku 2005/2006 realizuje nová koncepcia vysokoškolského vzdelávania budúcich pedagógov
pre materské školy a 1. stupeň základných škôl – študijný program Predškolská a elementárna
pedagogika. Hudobnovýchovné disciplíny v ňom medzi povinnými predmetmi zaujímajú
alarmujúce posledné miesto a v bakalárskom štúdiu sú dotované púhymi tromi predmetmi
v štyroch kontaktných hodinách (Umenie v edukácii – jedna hodina v 1. semestri, Rozvoj
hudobnej expresie – dve hodiny v 2. semestri a Výchova k hudbe – jedna hodina v 4.
semestri). Situáciu čiastočne rieši predpísaná skladba povinne voliteľných predmetov
a voliteľných kurzov, no „disciplíny, ktoré sú náročné z hľadiska času, požiadaviek
a prípravy, vrátane hudobnovýchovných disciplín, si študenti nevyberú... populárne sú
disciplíny, za ktoré získa študent čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a čo najviac kreditov.“
(Baranová, E., 2006, s. 83)
Nový študijný program je predmetom častých diskusií a pozitívnych aj negatívnych
hodnotení zo strany študentov, pedagógov i učiteľov z praxe. Jeho analýza je o.i. cieľom
výskumného projektu KEGA „Prognózy a stratégie hudobného vzdelávania budúcich
učiteľov 1. stupňa ZŠ“: riešiteľský kolektív pod vedením prof. PhDr. E. Baranovej, CSc.
konfrontuje študijné programy na slovenských vysokých školách (E. Baranová) a zisťuje
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názory a postoje society študentov zo zahraničia (J. Janeková – Poľsko, M. Kološtová –
Česká republika, M. Strenáčiková – Maďarsko).
V nasledujúcom

texte

uvádzame

výsledky

prieskumu,

ktorý

sa

realizoval

v porovnateľných vysokých školách v Maďarsku a na Slovensku (na získavaní materiálov
z Maďarska sa významnou mierou podieľala prof. Judita Váradi, vysokoškolská učiteľka
Univerzity v Debrecene).
PRIESKUM
Prieskum sa realizoval v septembri – októbri 2007 dotazníkovou metódou. Získané
údaje boli spracované, kvantitatívne vyjadrené v aritmetickom priemere a percentách
a následne kvalitatívne analyzované.
Vzorka respondentov
Do prieskumu bolo zainteresovaných 101 respondentov, náhodne výlučne žien.
(Maďarská aj slovenská vzorka tým potvrdila feminizovaný charakter pedagogického zboru
na elementárnom stupni škôl.)
Základná charakteristika prieskumných skupín:
M – Respondenti z Maďarska
Skupinu tvorilo 24 študentiek 4. ročníka z Kölcsey Ferenc Református Tanítokepző
Főiskola v Debrecene.
S – respondenti zo Slovenska
Kvôli objektívnosti výsledkov pozostávala 77 – členná skupina z troch kategórií
respondentov:
•

S1 – študentky 2. a 3. ročníka z Pedagogickej fakulty UMB, ktoré študujú Predškolskú
a elementárnu pedagogiku v bakalárskom stupni štúdia (novokoncipovaný
program v kreditovom systéme štúdia)

•

S2 – študentky 4. ročníka z Pedagogickej fakulty UMB, ktoré študujú Učiteľstvo pre
1. – 4. ročník základných škôl v magisterskom štúdiu (končiaci študijný
program)

•

S3 – učiteľky 1. stupňa základných škôl z praxe
Poslucháči prvých ročníkov boli z prieskumu zámerne vylúčení, pretože zatiaľ

nedisponujú dostatočnými informáciami a nemohli preniknúť do skúmanej problematiky
(spätné hodnotenie, perspektívny pohľad a pod.).
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Symboly M, S, S1, S2, S3 sú ďalej uvádzané v tabuľkách a ilustrujúcich grafoch.
Dotazník
Dvanásť otázok anonymného dotazníka bolo sústredených do dvoch hlavných obsahových
celkov:
1. Prvý mapoval hudobné aktivity, hudobnú prípravu a názory pred štúdiom na vysokej
škole (hra na hudobnom nástroji, účinkovanie v speváckom zbore, dôvody určujúce
voľbu povolania...).
2. Druhý zisťoval aktuálnu situáciu počas štúdia a hodnotenie konkrétnych študijných
disciplín z aspektu ich dôležitosti pre perspektívnu pedagogickú prax (týždenný počet
hodín hudobnej výchovy, čas venovaný domácej príprave, názory na hodinovú dotáciu
hudobnej výchovy, téma diplomovej práce...).
Otázky boli formulované tak, aby

rešpektovali špecifiká študijných programov

maďarských aj slovenských respondentov a aby všetkým poskytli možnosť jednoznačne sa
vyjadriť.
Interpretácia výsledkov
Vybrané otázky z dotazníka interpretujeme jednotlivo a prípadné kauzálne a korelačné
vzťahy uvádzame pri príslušných výpovediach.
1. Prečo ste si zvolili štúdium učiteľstva?
Respondenti vyberali jednu zo štyroch možností:
a) chcel som byť učiteľom
b) považujem ho za ľahšie, jednoduchšie ako iné odbory
c) na inú školu ma neprijali
d) iné

Maďarskí
Odpoveď

študenti
(%)

Slovenskí študenti (%)
S1

S2

S3

priemer

a

91,67

58,33

85,42

70,59

71,45

b

00,00

16,67

00,00

05,28

07,51

c

00,00

00,00

04,17

00,00

01,39

d

08,33

25,00

10,41

23,53

19,65
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∑

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Tabuľka 1 Dôvod voľby štúdia
U maďarských študentov jednoznačne dominuje odpoveď a): takmer 92% z nich si
zvolilo štúdium z dôvodu, že chcú byť učiteľmi a prihlásili sa na prestížnu fakultu s dlhou
a bohatou históriou, ktorá kontinuitne pripravuje záujemcov o profesiu pedagóga od roku
1855.
Vo vzorke slovenských študentov je markantný rozdiel medzi jednotlivými skupinami.
Najnepriaznivejšie údaje pochádzajú od poslucháčov bakalárskeho – najnovšieho štúdia: len
58% respondentov prišlo na Pedagogickú fakultu s cieľom stať sa učiteľom. Iné, bližšie
nešpecifikované dôvody uvádza až štvrtina opýtaných a pravdepodobne z nedostatočnej
informovanosti až 16,7% považuje náročné a všestranné štúdium učiteľstva za ľahšie, ako iné
odbory.
Záujem o povolanie je významným motivačným činiteľom nabádajúcim k úspechu
v štúdiu. Je pozitívnym intervenujúcim procesom, v ktorom majú maďarskí respondenti
o 20% výhodnejšiu pozíciu. Situáciu ilustruje grafické znázornenie:

Graf 1 Záujem o profesiu učiteľa

71,45

Maď
91,67

Slov

2. Koľko rokov ste hrali na hudobnom nástroji pred začiatkom štúdia na vysokej škole?
Nedostatočné, alebo dokonca absentujúce predchádzajúce skúsenosti a zručnosti v hre
na hudobnom nástroji znamenajú pre poslucháča učiteľstva vážny handicap. Ten pociťuje
spočiatku pri plnení požiadaviek v predmete hra na hudobnom nástroji, neskôr v metodike
a didaktike hudobnej výchovy, kde sa povinne prezentuje minimálne harmonickým
sprievodom piesní a väčšinou i následne v samotnej učiteľskej praxi. Žiaľ, náš prieskum
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potvrdil negatívnu skutočnosť, že na pedagogickú fakultu prichádza študovať v priemere
polovica adeptov (50, 16%) bez akejkoľvek inštrumentálnej prípravy.

Počet

Maďarskí

rokov

študenti
(%)

Slovenskí študenti (%)
S1

S2

S3

priemer

0

12,50

75,00

16,67

58,82

50,16

1-3

33,33

00,00

16,67

17,65

11,44

4-6

33,33

16,67

35,41

05,89

19,32

7 a viac

20,84

08,33

31,25

17,64

19,08

∑

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Tabuľka 2 Hra na hudobnom nástroji
Alarmujúci je najmä údaj bakalárskeho štúdia S1: 75% respondentov na hudobnom
nástroji vôbec nehralo! V Maďarsku bolo na štúdium prijatých len 12,5% uchádzačov bez
predchádzajúcej prípravy. Ostatní sa vzdelávali v štátnych a súkromných hudobných školách
a privátne: tretina hrala 1-3 roky, tretina v rozmedzí 4-6 rokov a pätina respondentov 7 a viac
rokov.
Celkové priemerné hodnoty v jednotlivých časových kategóriách podľa vyjadrení
maďarských a slovenských respondentov v grafickom vyobrazení:
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percentá

Graf 2 Hra na hudobnom nástroji
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Prognosticky sa rozdiely medzi vzorkami respondentov ešte výraznejšie prehĺbia počas
štúdia:
¾ Na Pedagogickej fakulte je v bakalárskom stupni S1 hra na nástroji len jeden rok
povinne voliteľným a neskôr voliteľným predmetom, ktorý je dotovaný jednou
hodinou týždenne pre skupinku troch študentov: reálne to pre jednotlivého poslucháča
predstavuje časový priestor pätnástich minút týždenne pri hudobnom nástroji.
¾ Na Főiskole sú cvičenia hry na nástroji povinným predmetom celých šesť semestrov
(1. – 6.). 50-minútová vyučovacia hodina je k dispozícii jedenkrát týždenne dvom
študentom.

3. Koľko rokov ste spievali v speváckom zbore pred začiatkom štúdia na vysokej škole?
Kvantifikácia údajov z odpovedí respondentov (uvedené v tabuľke 3) síce poukazuje
na markantné rozdiely medzi slovenskou a maďarskou vzorkou, ale nevymyká sa z nášho
hypotetického očakávania. Predpokladáme, že rozdiely determinovala tradične silná pozícia
zborového spevu na všetkých typoch maďarských škôl. Domnievame sa tiež, že značný
podiel vo výpovediach slovenských študentov predstavuje príležitostná činnosť v detských
a mládežníckych chrámových zboroch a nepravidelné aktivity v školských zboroch.
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Maďarskí
Odpoveď

študenti

Slovenskí študenti (%)

(%)

S1

S2

S3

priemer

0

00,00

83,34

52,08

64,72

66,71

1-3

20,83

08,33

25,00

11,76

15,03

4-6

33,34

08,33

14,59

11,76

11,56

7 a viac

45,83

00,00

08,33

11,76

06,70

∑

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Tabuľka 3 Činnosť v speváckom zbore
Je paradoxné, že práve poslucháči súčasného bakalárskeho štúdia, ktorých koncepcia
vysokoškolskej prípravy je v oblasti hudby najmenej priaznivá, sa vo všetkých štyroch
skúmaných časových parametroch umiestnili na poslednom mieste: najviac respondentov bez
skúseností so zborovospeváckou aktivitou (83%) a najmenej s krátkodobou, či dlhodobou
speváckou praxou.

percentá

Graf 3 Činnosť v speváckom zbore
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Na záver konštatujeme, že praktické skúsenosti zo zborovospeváckej činnosti sú pre
učiteľa hudobnej výchovy nenahraditeľnou devízou.
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4. Akú pozíciu prisudzujete štúdiu hudobnej výchovy z pohľadu budúceho povolania?
Možnosti voľby:
a) nevyhnutné
b) veľmi dôležité
c) dôležité
d) zbytočné
Odpovede respondentov sú v percentuálnom vyjadrení sústredené do tabuľky:

Maďarskí
Kategória

Slovenskí študenti (%)

študenti
(%)

S1

S2

S3

priemer

nevyhnutné

12,50

25,00

08,33

23,53

18,95

veľmi dôl.

20,83

16,67

31,25

35,29

27,74

dôležité

58,33

58,33

60,42

41,18

53,31

zbytočné

08,34

00,00

00,00

00,00

00,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

∑

Tabuľka 4 Pozícia hudobnej výchovy
Evidentne najvyššiu pozíciu – nevyhnutnosť prisudzujú štúdiu hudobnej výchovy
študenti bakalárskeho stupňa štúdia, u ktorých sme pri odpovediach na predchádzajúce otázky
zaznamenali najnegatívnejšie parametre a učitelia z praxe, ktorých názory sú verifikované
pôsobením na prvom stupni základných škôl. Za „zbytočnú“ považuje hudobnovýchovnú
prípravu 8,34% respondentov z maďarskej vzorky: jedná sa o študentov s najdlhšie trvajúcou
hrou na hudobnom nástroji a s najdlhším pôsobením v speváckom zbore. Predpokladáme, že
na sformovaní ich pohľadu sa podieľalo subjektívne vysoké cenenie vlastných hudobných
kvalít.
Percentuálnym maximom je kategória „veľmi dôležité“ zastúpená v skupine učiteľov
z praxe a kategória „dôležité“ v skupine respondentov magisterského – končiaceho štúdia.
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5. Ako hodnotíte dotáciu hodín hudobnej výchovy počas štúdia?
Varianty odpovedí:
a) príliš veľká
b) primeraná
c) nedostatočná
Výpovede skupiny S1 – bakalárov nemôžeme považovať z globálneho aspektu za
objektívne. Jej členovia totiž doposiaľ absolvovali len tú časť z komplexného študijného
programu, v ktorej dominujú disciplíny všeobecného pedagogicko-psychologického základu
(odborové didaktiky a predmety praktickej povahy sú včlenené do 4. a 5. ročníka). Pre
orientáciu sú uvedené v tabuľke, no do výpočtu aritmetického priemeru nie sú zahrnuté.

Dotácia
hodín

Maďarskí
študenti
(%)

Slovenskí študenti (%)
S1

S2

S3

priemer

príliš veľká

04,17

00,00

02,08

00,00

01,04

primeraná

53,33

100,00

83,33

58,82

71,08

nedostatočná

12,50

00,00

14,59

41,18

27,88

∑

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Tabuľka 5 Dotácia hodín hudobnej výchovy
Najpragmatickejšie hodnotenie poskytujú učitelia z praxe – S3: hudobnú edukáciu na
vysokej škole považujú za nedostatočne dotovanú až v 41,18%. Príliš veľa hodín hudobnej
výchovy pociťuje 1,04% respondentov zo Slovenska a 4,17% maďarských študentov (na
predchádzajúcu otázku všetci odpovedali, že štúdium hudobnej výchovy je z pohľadu
budúceho povolania zbytočné).
Grafické znázornenie ilustruje rozdielne ponímanie dotácie hudobnej výchovy
v maďarskej a slovenskej vzorke respondentov:
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6. Zvolíte si tému diplomovej (bakalárskej) práce z oblasti hudby?
V societe slovenských respondentov všetkých troch skupín je situácia pomerne
vyrovnaná: tému diplomovej práce si z oblasti hudby nezvolia. Možným dôvodom je
nedostatočná fundovanosť a neistota v zvládaní náročného odboru, alebo jednostranná
orientovanosť

na

pedagogickú

a psychologickú

problematiku

(v

súčasnosti

najfrekventovanejšiu v záverečných prácach). Medzi slovenskými a maďarskými študentmi
jestvuje výrazná disproporcia, čo dokumentuje tabuľka:

Maďarskí
Odpoveď

študenti
(%)

Slovenskí študenti (%)
S1

S2

S3

priemer

áno

62,50

08,33

14,58

17,65

13,52

nie

37,50

91,67

85,42

82,35

86,48

∑

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Tabuľka 6 Voľba témy záverečnej práce z oblasti hudby
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7. Akú dôležitosť pripisujete štúdiu uvedených oblastí z hľadiska budúcej praxe? (Označte,
prosím, príslušnou číslicou.)
Variabilita odpovedí je vyjadrená číselnou stupnicou:
1 nevyhnutné
2 veľmi dôležité
3 dôležité
4 zbytočné
Respondenti hodnotili dvanásť disciplín teoretického a praktického charakteru, ktoré sú
povinnou súčasťou štúdia hudobnej výchovy. Viaceré jestvujú ako samostatné predmety
a predpokladajú získanie hlbších poznatkov a kvalitnejších zručností, iné sa grupujú do
komplexne poňatej disciplíny s požiadavkou len elementárnych vedomostí a zručností, alebo
základnej orientácie. Filozofia delenia disciplín na samostatné a komplexy sa radikálne
odlišuje v maďarských a slovenských podmienkach a v zásade korešponduje s vyjadreniami
študentov, ktoré sú v priemernej hodnote uvedené v tabuľke:

Poradové

Maďarskí

číslo

Disciplína

Slovenskí študenti

študenti

S1

S2

S3

1.

Hlasová výchova

1,25

2,41

2,06

1,94

2.

Spev

1,00

2,33

1,86

1,88

3.

Zborový spev

2,21

3,67

2,73

3,12

4.

Intonácia

1,67

2,25

2,13

2,18

5.

Hra na hud. nástroji

2,42

1,83

1,94

2,71

6.

Dirigovanie

2,25

3,50

2,79

3,53

7.

Dejiny hudby

1,83

3,25

2,71

3,18

8.

Hudobná teória

1,00

2,33

2,73

2,82

9.

Hudobné formy

1,86

3,33

2,56

2,76

10.

Harmónia

1,54

3,00

2,81

2,35

11.

Počúvanie hudby

1,58

2,91

2,25

1,94

12.

Metodika a didaktika

1,79

2,33

1,85

1,82

Tabuľka 7 Hodnotenie disciplín z aspektu budúcej praxe
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Z údajov v tabuľke je evidentné rozdielne hodnotenie konkrétnych disciplín
jednotlivými skupinami respondentov. Výstižnejším a efektívnejším ukazovateľom je však
poradie, ktoré poznatkom a zručnostiam pridelili z aspektu perspektívy a praktického využitia
v rozmedzí „nevyhnutné – zbytočné“ (v prípade rovnosti bodov je číselný údaj poradia
uvedený v zátvorke):
Por.
čís.

Slovenskí študenti
Maďarskí študenti

S1

S2

S3

1.

Hud. teória(1-2)

Hra na nástroji

Met. a didaktika

Met. a didaktika

2.

Spev (1-2)

Intonácia (2-5)

Spev

Spev

3.

Hlas. výchova

Hud. teória (2-5)

Hra na nástroji

Poč. hudby(3-4)

4.

Harmónia

Met. a did.(2-5)

Hlas. výchova

Hlas. vých.(3-4)

5.

Počúvanie hud.

Spev (2-5)

Intonácia

Intonácia

6.

Intonácia

Hlas. výchova

Počúvanie hud.

Harmónia

7.

Met. a didaktika

Počúvanie hud.

Harmónia

Hra na nástroji

8.

Dejiny hudby

Harmónia

Hudobné formy

Hudobné formy

9.

Hudobné formy

Dejiny hudby

Dej. hud.(9-11)

Hudobná teória

10.

Zborový spev

Hudobné formy

Hud. teória(9-11)

Zborový spev

11.

Dirigovanie

Dirigovanie

Zbor. spev(9-11)

Dejiny hudby

12.

Hra na nástroji

Zborový spev

Dirigovanie

Dirigovanie

Tabuľka 8 Poradie disciplín z pohľadu perspektívneho využitia v praxi
Záver
Realizáciou prieskumu sme sa pokúsili zmapovať názory respondentov na vybrané
parciálne oblasti hudobnej edukácie. Prostredníctvom aplikovaného dotazníka sme získali
vyjadrenia slovenských a maďarských študentov – budúcich učiteľov a slovenských
pedagógov základných škôl, ktoré perspektívne smerujú k verifikovaniu novokoncipovaného
študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte UMB
v Banskej Bystrici (po komplexnom spracovaní všetkých prieskumov).
Analýzou výpovedí študentov Predškolskej a elementárnej pedagogiky sme zistili
viaceré negatívne i pozitívne skutočnosti:
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•

len 58% zo súčasných poslucháčov prišlo študovať na PF s cieľom stať sa učiteľom

•

75% študentov bolo prijatých bez akejkoľvek predchádzajúcej prípravy v hre na
hudobnom nástroji a 83% nemalo žiadne skúsenosti s činnosťou v speváckom zbore

•

92% respondentov si zvolí tému záverečnej práce z oblasti inej ako hudobnej

•

z aspektu budúceho povolania prisudzujú poslucháči štúdiu hudobnej výchovy pozíciu
nevyhnutného (25%), veľmi dôležitého (17%) a dôležitého (58%) predmetu

•

respondenti jednoznačne preferujú disciplíny praktického, činnostného charakteru
pred náukovými

V snahe o objektivitu interpretácie výsledkov sme reakcie na jednotlivé otázky dotazníka
analyzovali vo všetkých skúmaných vzorkách aj s prípadnými kauzálnymi a korelačnými
vzťahmi.
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Analiza badań folkloru wokalnego zaolziańskiej części Śląska
Cieszyńskiego – wnioski.
Magdalena Szyndler
Slezská Univerzita, Katowice
SŁOWA KLUCZOWE: analýza muzykologiczna, badania terenowe, folklor wokalny,
zaolzie, Śląsk Cieszyński
Śląsk Cieszyński poprzez swoje położenie oraz związane z tym uwarunkowania
historyczne i polityczne znajdował się przez wieki pod wpływem różnych kultur.
Przedstawiając

dzieje

historyczne,

położenie

geograficzne

oraz

inne

determinanty

charakteryzujące tereny lewej strony Olzy tj. Zaolzia nie sposob nie spojrzeć na ten obszar
szerzej, poprzez Śląsk i Śląsk Cieszyński. Uwarunkowane jest to specyficznym położeniem
wymienionych ziem, tzn. Śląsk można przyrownać do zbioru, w ktorym zawiera się Śląsk
Cieszyński, zaś w nim Zaolzie1. Ziemie te podczas licznych zawirowań historycznych
przynależały do państw: polskiego, czeskiego, jak i monarchii austro-węgierskiej. Termin
Zaolzie zaczął funkcjonować od dnia 28 lipca 1920 roku, kiedy to Rada Ambasadorow
złożona z przedstawicieli Stanow Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Japonii
zadecydowała na konferencji w miejscowości Spa (Belgia) o przebiegu granity
polskoczechosłowackiej na Śląsku Cieszyńskim a także na Orawie i Spiszu. Z całego obszaru
Śląska Cieszyńskiego (2282 km2) Polsce przypadł jedynie powiat bielski i część
cieszyńskiego, niewiele ponad 1000 km2. Cieszyn został przedzielony a granicę stanowiła
rzeka Olza, stąd nazwa terenow pozostałych za Olzą czyli Zaolzie2. W Republice Czeskiej
Zaolzie funkcjonuje jako Těšinsko3. Autorka przeprowadzała badania indywidualne i
zespołowe w latach 2001-2005, na obszarze całego Zaolzia, wśrod trzech grup respondentow
reprezentujących pokolenie: starsze, średnie i młodsze. Najliczniejszą grupę stanovili
przedstawiciele pokolenia starszego (badania indywidualne) i młodszego (zapisy pieśni były
prowadzone w czasie konkursu dla dzieci i młodzieży Śląskie Śpiewanie). Badane osoby
1

Artykuł ten jest częścią pracy doktorskiej Folklor wokalny mniejszości polskiej na Zaolziu na tle uwarunkowań
społeczno-kulturowych, ktora została napisana i obroniona pod kierunkiem dr hab. Bogusława Linettea, prof.
UAM na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Katedrze Muzykologii
w 2006 roku.
2
WIECHOWSKI, J. Spor o Zaolzie. Warszawa 1990, s. 30.
3
PLAČEK, V. Těšínsko po uzavření česko slovansko-polské smlouvy. Slezský sborník, 1967, č. 1, s. 2.
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autorka zakwalifikowała ze względu na wiek do trzech grup: pokolenie starsze (osoby
urodzone w latach 1915-1930), pokolenie średnie (1940-1970), pokolenie młodsze (19801998). Celem powyższych działań było ukazanie kształtu zaolziańskiej kultury muzycznej
Śląska Cieszyńskiego w przeszłości i obecnie oraz nakreślenie specyfiki cieszyńskiej pieśni
ludowej w świetle analizy muzycznej i tekstu słownego. Na Śląsku Cieszyńskim od połowy
XIX. wieku rozpoczęto pierwsze badania folklorystyczne a nieco wcześniej, bo w 1819 roku
penetracje folkloru muzycznego. Części folkloru (takie jak muzyka, stroje czy język)
pozwoliły mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego kształtować świadomość własnej odrębności
etniczno-kulturowej jak i przynależność do narodowości polskiej. W tym czasie jak i w latach
kolejnych, podjęło działania w terenie wielu folklorystow, etnografow, często amatorow, ale
rownieŜ wykształconych muzykow m. in. Jozef Firla, Bogumił Hoff, Andrzej Cinciała, Jan
Tacina, rodzina Londzinow z Zabrzega, Karol i Andrzej Hławiczka i inni4. Trzeba podkreślić
fakt, iż po roku 1920 badania etnomuzykologiczne na Zaolziu były utrudnione ze względu na
wspomnianą sytuację polityczną, a podjęte zostały przed II wojną światową jedynie przez
Jana Tacinę. W niewielkim stopniu pieśni ze Śląska Cieszyńskiego zamieszczone są w
zbiorze Pieśni ludowe z polskiego Śląska redagowanym przez Jana Stanisława Bystronia a
następnie Mariana Stoińskiego, zaś dopiero na przełomie lat 70 i 80 badania nad folklorem
wokalnym Beskidu Śląskiego realizowała Alina Kopoczek. Działania te zaowocowały m. in.
pracą Śpiewnik Macierzy Ziemi Cieszyńskiej5. Niewielka ilość badań etnomuzykologicznych
na omawianym terenie skłoniły autorkę do podjęcia badań terenowych związanych z pieśnią
ludową na obszarze Zaolzia. Pomimo podziału Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku Polacy
4

Więcej: GOLEC, J. – BOJDA, S. Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej. Cieszyn 1995; DANEL, R.
Folklorystyka ziemi cieszyńskiej, (w:) Płyniesz Olzo. Zarys kultury duchowej ludu cieszyńskiego. Ostrawa
1970; FAZAN, M. Polskie Ŝycie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1842/48-1920. WrocławWarszawa: Uniwersytet Wrocławski, 1983; TUREK, K. Sylwetki zbieraczy i badaczy muzycznego folkloru
Śląska. Katovice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001; PIECZKA, K. Na 70-lecie urodzin Jana Taciny
- folklorysty i pedagoga. Kalendarz Ewangelicki, 1980, s. 293-297; TOMICZEK, M. Jan Tacina - śląski
folklorysta muzyczny. Podbeskidzie, 1983, z. 1-2, s. 40-42. ; TUREK, K. Jan Tacina jako śląski folklorysta
muzyczny, (w:) Z zagadnień folkloru muzycznego na Śląsku Cieszyńskim. Katowice 1977, s. 138-16; więcej:
BRODA, J. Drugi po Kolbergu. Śpiew w Szkole, 1960, nr 2, s. 96-97; BUBIK, E. – ROSNER, E. Jan Tacina,
(w:) Muzycy Ziemi Cieszyńskiej. Głos Ziemi Cieszyńskiej, 1967, nr 7; SZUMOWSKI, M. Beskidzki Kolberg.
Kalendarz Beskidzki, 1967, s. 65-68; DANEL, R. Folklorystyka Ziemi Cieszyńskiej. Kalendarz Beskidzki, 1959,
s. 166-170; PORĘBSKI, J. Jan Tacina. Poglądy, 1972, nr 7, s. 2; POŚPIECH, J. Tradycje folklorystyczne na
Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939). Warszawa-Wrocław 1977; HŁAWICZKA, K. S. M. Stoiński laureat
śląskiej nagrody muzycznej. Chor, 1937, nr10, s. 6-8; ANISZCZYK, A. Stefan Marian Stoiński. Śpiewak, 1939,
nr 2, s. 24-25; „Śpiewak” 1946 (luty) –numer specjalny poświęcony S. M. Stoińskiemu; DYGACZ, A. Stefan
Stoiński, śycie Śpiewacze, 1950, nr 5, s. 12-14; FOJCIK, J. śycie i działalność S. M. Stoińskiego w XX rocznicę
śmierci. śycie Śpiewacze, 1965, nr 12, s. 8-10; BŁASZCZYK, T. Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w
XIX i XX wieku. Krakow 1967, s. 282-283; ORZYSZEK, H. Stefan Marian Stoiński – patriota i muzyk śląski.
Rocznik Katowicki, 1979, s. 114-120; BAUMAN-SZULAKOWSKA, J. Polska kultura muzyczna na Śląsku
Gornym i Cieszyńskim w latach 1922-1939. Katowice 1994, s. 129-131, 205-206, 248-249.
5
Zbior ten zawiera jedynie materiał zebrany w polskiej części omawianego regionu (przyp. M. Sz.)
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pozostający poza granicami państwa polskiego zdołali zachować wiele elementow kultury
polskiej. Jednym z nich jest znajomość znacznej liczby polskich pieśni, zauważalne jest to
zwłaszcza w grupie osob urodzonych przed II wojną. Śpiew był dla nich ważnym
wyrożnikiem tożsamości narodowej ze względu na swoje powiązanie z językiem polskim i
używaną na Zaolziu gwarą. Mniejszość polska po roku 1920 była pod wpływem kultur
państw ościennych, a po II wojnie światowej otrzymała obywatelstwo państwa czeskiego, z
ktorym się nie utożsamiała, co spowodowało utrwalenie postawy obronnej przed
wynarodowieniem. W odruchu obronnym Zaolziacy zaczęli organizować życie kulturalne.
Wowczas pod wpływem działań Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego nastąpił
rozkwit folkloru wokalnego i choralistyki. Autorka miała świadomość zanikania dawnego
repertuaru pieśniowego wraz z odchodzeniem pokolenia reprezentującego najstarszych
mieszkańcow Zaolzia. Stanowią oni ostatnią grupę osob przyswajającą go poprzez
uczestniczenie w sytuacjach, w ktorych występował on w naturalnym kontekście (m. in.
szkubaczki, pobaby, wesela, muzyki, kolędowanie). Repertuar ten mogł być interesujący ze
względu na elementy archaiczne, dlatego autorka podjęła działania, ktorych celem było jego
zebranie i utrwalenie. Po zakończeniu analizy okazało się jednak, że repertuar taki stanowi
niewielką część zebranego obecnie materiału. Jest to naturalny proces spowodowany
zanikiem niektorych sytuacji folklorotworczych – związane z nimi pieśni nie są wykonywane.
W wyniku tego nawet u najstarszego pokolenia repertuar przeszedł zmiznu strukturalne.
Zauważa się tendencję do redukowania liczby zwrotek konkretnej pieśni. Śpiewa się dwie lub
trzy zwrotki najczęściej powtarzane i poprzez to nieświadome działanie tworzy się pewien
stały kanon, co z kolei nie służy zachowaniu dawnej formy pieśni. Jedynie w repertuarze
pokolenia starszego można zaobserwować jeszcze tendencje do tworzenia wariantow. Osoby
te poznawały pieśni w procesie przekazu bezpośredniego, w naturalnym kontekście ich
występowania. Związane było to z czasami ich młodości, gdzie miały miejsce różnego typu
sytuacje towarzyskie, sprzyjające przekazywaniu materiału pieśniowego (wspolne prace:
szkubaczki, pobaby a także wesela, zabawy lub wypas owiec i bydła). Dominuje tutaj
repertuar o tematyce miłosnej, zalotnej i pasterskiej. Spotkać moŜna rownieŜ pieśni
zabarwione erotycznie, ktore autorka zakwalifikowała do grupy obscenicznych (m. in. pieśń
nr 16 – „Hore Łomnom”, nr 17 – „Brzinkoł, tirlikoł” i nr 18 – „Siedzi Hanka u potoka”).

257

Zapis nutowy nr 1

Zapis nutowy nr 2

Zapis nutowy nr 3
Charakterystyczne są one dla repertuaru, ktorego nosicielami byli mężczyźni, jednak podczas
badań, ze względu na niewielką ich liczbę w gronie informatorow, prezentowane były
głownie przez kobiety. One niechętnie przedstawiały go młodszemu pokoleniu oraz osobom
258

spoza środowiska, gdyż sztucznie stworzona sytuacja oraz wiek respondentek powodował u
nich opory natury moralnej. Kobiety reprezentujące najstarsze pokolenie uważały, że
śpiewanie takich pieśni „nie przystoi” osobom w „ich wieku”. Z kolei pokolenie młodsze nie
miało możliwości bezpośredniego poznawania repertuaru pieśniowego w naturalnym
kontekście. Jego znajomość zawdzięczają polskim szkołom i zespołom folklorystycznym, w
ktorych naucza się konkretnych wariantow pieśniowych. Zaobserwować można to zjawisko
podczas konkursu Śląskie Śpiewanie, ktory organizowany jest corocznie w Czeskim
Cieszynie. W przeglądzie tym uczestniczą dzieci i młodzież reprezentująca szkoły polskie na
Zaolziu. Tego typu konkurs jest wielkim wydarzeniem dla pokolenia młodszego mniejszości
zaolziańskiej. Dzięki niemu dzieci i młodzież zapoznają się z folklorem muzycznym Śląska 5
Cieszyńskiego, kultywują swoją gwarę i stroje (pieśni śpiewane są w języku polskim i w
gwarze, często dzieci występują w strojach ludowych), a to z kolei pozwala im kształtować i
podtrzymywać polską toŜsamość narodową. Należy podkreślić, że znaczną część
funkcjonującego obecnie wśrod mniejszości polskiej na Zaolziu repertuaru, stanowią pieśni
popularno-towarzyskie, ktore często mają charakter ogolnopolski („Pije Kuba do Jakuba”,
„Hej z gory, z gory jadą Mazury” itp.). Pochodzą one z rożnych źrodeł. Są to zarowno pieśni
o tematyce wojennej, powstałe podczas II wojny światowej np. „Wojenko, wojenko” oraz „Z
młodej piersi się wyrwało” jak i przedwojenne szlagiery np. „Przybyli ułani pod okienko” czy
też wspołcześnie funkcjonujące piosenki wykonywane podczas spotkań towarzyskich, przy
ogniskach, na wycieczkach np. „Tam nad Wisłą w dolinie”; „Wczoraj obiecałaś mi na
pewno”; „Jadą, jadą dzieci drogą”. Mieszkańcom Zaolzia nie są obce także pieśni czeskie,
morawskie i słowackie. Jest to uwarunkowane przeszłością historyczną i kulturową, gdzie
narody czeski i słowacki funkcjonowały w jednym państwie (Czechosłowacji) i oddziaływały
na kulturę polskiej mniejszości. Wspołcześnie Polacy na Zaolziu korzystają z czeskich i
słowackich środkow masowego przekazu, co wpływa na ich repertuar pieśniowy. Osoby
reprezentujące starsze pokolenie słuchają audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych
zarowno muzyce polskiej jak i czeskiej. Chętnie uczą się rożnych pieśni, niezależnie od ich
pochodzenia. Jedynym kryterium jest tutaj estetyka danej melodii. Rezultaty tego można
zauważyć w prywatnych zapisach pieśniowych. Wiele starszych osob posiada zeszyty, w
ktorych notuje, często od czasow swej młodości, teksty słowne usłyszanych pieśni (polskie i
czeskie). Świadczy to o tym, że Zaolziacy nie skupiają się tylko i wyłącznie na kulturze
polskiej, lecz poszerzają swoj repertuar, czerpiąc z dostępnych źrodeł. Autorka poddala
analizie muzykologicznej 194 pieśni zanotowane podczas badań terenowych. Pieśni zebrane
przez A. Kopoczek i J. Tacinę posłużyły jako przykłady do analizy porownawczej dotyczącej
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poetyki. Materiał opracowywano w oparciu o statystykę zawartą w skrypcie Folklor
Muzyczny Beskidu Śląskiego6 Aliny Kopoczek oraz wyniki własnych analiz. W žebraným
materiale jedynie sześć pieśni opartych jest na skalach należących do wąskozakresowych.
Pieśń nr 38b w pierwszej części reprezentuje skalę tritoniczną (fis1, a1, h1), jej ambitus nie
przekracza kwinty czystej.

Zapis nutowy nr 4
Także pieśń nr 172 reprezentuje ten typ skali (h, d1, e1), w tym przypadku o ambitusie kwarty
czystej.

6

KOPOCZEK, A. Folklor Muzyczny Beskidu Śląskiego. Materiały pomocnicze do analizy pieśni ludowych.
Katowice 1993.
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Zapis nutowy nr 5
A. Kopoczek w swojej pracy7 sugeruje, iż skale wąskozakresowe można zauważyć przede
wszystkim w repertuarze kolędnikow, połaźnikow, a więc w repertuarze dziecięcym.
Ciekawym przykładem skali pentachordalnej jest pieśń nr 155, gdzie występuje bifurkacja IV
stopnia skali:

Zapis nutowy nr 6
Skalę tę można potraktować jako wycinek skali molowej z bifurkacją IV stopnia, ktora
powoduje krok sekundy zwiększonej w kierunku descendentalnym, co może sugerować
naleciałości skali cygańskiej8. Z kolei pieśni oparte na skalach modalnych stanowią niewielki
procent całości zbioru. Nie występują one w czystej postaci, a jedynie jako elementy lub jako
zrosty ze skalą pentatoniczną. Wiąże się to z dominacją tonalności dur – mol, ktora obecnie
7

Tamże..., s. 10.
Więcej: BOBROWSKA, J. Polska folklorystyka muzyczna. Dzieje zbiorow i badań oraz charakterystyka cech
stylistycznych polskiej muzyki ludowej. Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Seria II:
Prace specjalne nr 11. Katowice 2000, s. 264.
8
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systematycznie wypiera dawne skale (w zebranym zbiorze na skalach durowych opartych jest
140 pieśni, a na molowych – 20). Spowodowane jest to między innymi wprowadzaniem
akompaniamentu na akordeonie lub pianinie podczas prob zespołow folklorystycznych. To z
kolei zaburza harmonię poszczegolnych pieśni, w ktorych elementy dawnych skal powoli
zanikają. Także skalę goralską można spotkać fragmentarycznie jako zrosty ze skalą durową i
molową. Występowanie tej skali (szczegolnie na terenach południowych) świadczy o
związkach ludowej kultury muzycznej z kulturą gorską i pasterską (wpływy wołoskie) –
przykład pieśni nr 105:

Zapis nutowy nr 7
Największy procent wśrod przeanalizowanych pieśni stanowią takie, ktorych materiał
dźwiękowy oparty jest na skali durowej (140 pieśni) i molowej (20). W większości
przypadkow są to skale defektywne (tab. 23). Przeważającą część w defektywnych skalach
durowych stanowią melodie pozbawione VIII stopnia skali (83), VII stopnia (39) i VI stopnia
(16). Pieśni wykonywane w skalach molowych pozbawione są najczęściej stopnia VIII (13),
VI ( 7) i VII (5). W przeanalizowanym materiale pojawiają się pieśni wolnometryczne. W
Beskidzie Śląskim śpiewa się je w charakterystyczny powolny sposob z przeciąganiem
ostatniej sylaby we frazie. Ich odmienna budowa i sposob śpiewu związane były z gorzystą,
południową częścią Śląska Cieszyńskiego. Wykonywano je podczas pasienia owiec lub bydła,
najczęściej na dwoch przeciwległych halach. Wolne tempo wykonania wiązało się z
akustyką; śpiewający musiał odczekać, aż wybrzmi do końca fraza i dopiero wtedy mogł
rozpocząć śpiewanie nowej. Miały one formę dialogową i spełniały funkcję komunikacyjną i
ludyczną. Często dwie pasterki rywalizowały ze sobą, ktora głośniej i piękniej zaśpiewa. Była
to rownież forma wypełniania wolnego czasu podczas pasienia. Dzisiaj można ich wysłuchać
na rożnego rodzaju przeglądach, występach zespołow folklorystycznych. Zostały one
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pozbawione swojego naturalnego kontekstu (otwarte przestrzenie) a wykonawcy starają się
odtworzyć go na scenie. Często śpiewane są przez dwie osoby, ktore ustawia się na dwoch
przeciwległych końcach sceny, by zachować choćby w małej części sposob ich wykonania
(forma dialogowa). W budowie morfologicznej wyrożnia się zwroty inicjalne, ktore w
zebranym materiale mają zdecydowany kierunek ascendentalny (w 113 pieśniach czyli w ok.
63 %) i najczęściej spotyka się interwał prymy (34%), Kolejnymi pod względem
częstotliwości występowania interwałami są: kwarta czysta (21 pieśni – 11, 7 %), sekunda
wielka (12 – 6,7 %), tercja mała (8 – 4,4 %), tercja wielka (6 – 3,3 %), sekunda mała (4 – 2,2
%), kwinta czysta (2 – 1,1%). Alina Kopoczek pisze: „...największy odsetek, bo blisko 70 %
pieśni ma w zwrocie inicjalnym kierunek ascendentalny. Można to przyjąć za cechę
charakterystyczną badanego materiału”.9 Natomiast zwroty kadencyjne kończą się najczęściej
na I, III a rzadziej na V i II stopniu skali. Najczęściej mają kierunek descendentalny, co
stanowi ich cechę charakterystyczną. Linia melodyczna ma najczęściej kształt falisty bądź
falisto-łukowy, melizmaty i interiekcje nie są cechą dominującą w pieśniach na Zaolziu. Są to
najczęściej melizmaty krotkie, oparte na dwoch dźwiękach. Niewiele jest pieśni, ktorych
ambitus nie przekracza kwinty czystej, dominuje ten o ambitusie oktawy czystej (64 pieśni –
ok. 40 % ). Świadczy to o zanikaniu pieśni opartych na skalach wąskozakresowych, co wiąże
się to pośrednio z zanikaniem repertuaru dziecięcego i kolędowego. W zbiorze przeważają
pieśni w metrum 2/4, co stanowi cechę charakterystyczną dla terenow południowych Śląska
Cieszyńskiego (Beskid Śląski), ale występują także pieśni w metrum 3/4 z rytmiką
polonezową, ktorych pojawienie się na tym terenie świadczy o związkach z Gornym Śląskiem
oraz walcerkową z wpływami niemieckimi. W zebranym materiale można spotkać formy
dwuczęściowe, trzyczęściowe, czteroczęściowe i wieloczęściowe. Dominuje jednak forma
dwuczęściowa (w 75 pieśniach, tj. 41,8 % zbioru). Pojawiają się rownież pieśni, ktore mają
postać formy kolistej, choć nie zawsze w typowej postaci. W melodiach zgromadzonych
przez autorkę dominują rytmy proste i stanowią one zdecydowaną większość. Wśrod nich
przeważają rytmy o charakterze10 descendentalnym. Są to: joniki descendentalne, anapesty i
jeden przykład jambu. Występują też rytmy o charakterze ascendentalnym: trocheje, daktyle
joniki ascendentalne a także amfibrachy. W warstwie rytmicznej najmocniej zaznaczają się
rytmy mazurkowe (joniki descendentalne), mniej jest pieśni, w ktorych pojawia się rytmika
walcerkowa (jamby i trocheje). Zauważyć można też kilka melodii o rytmice krakowiakowej
9

Patrz: KOPOCZEK, A. Folklor Muzyczny Beskidu Śląskiego. Materiały pomocnicze do analizy pieśni
ludowych. Katowice 1993, s. 35.
10

BIELAWSKI, L. Rytmika polskich pieśni ludowych. Krakow 1970, s. 103-109.
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(amfibrachy), ale nie stanowią one przeważającej części całości zbioru. Ich pojawienie się
może świadczyć o wpływach na melodie cieszyńskie muzyki regionu małopolskiego lub
muzyki morawskiej, słowackiej oraz węgierskiej. Zaolziański repertuar pieśniowy od roku
1920, był pielęgnowany i utrzymywany w niezmienionej formie. Folklor nie tylko muzyczny
był wyznacznikiem polskości, identyfikacji z kulturą polską i wyznacznikiem tożsamości
narodowej. Kształt pieśni nie odbiega od repertuaru wokalnego wykonywanego w polskiej
części Śląska Cieszyńskiego. W latach tych zaczęło rozkwitać życie śpiewacze, powstawały
pierwsze zaolziańskie chory, ktore wykonywały repertuar polski i ludowy. Na lata 1935-1938
przypadł najprężniejszy rozwoj choralistyki. W okresie tym działało na Zaolziu 112 chorow,
ktore występowały nie tyko w Czechosłowacji, ale także poza jej granicami. Wspołcześnie
można zauważyć wypieranie pieśni obrzędowych przez pieśni miłosne, rodzinne czy tzw.
popularno-towarzyskie (o czym była już mowa wcześniej). Pieśni obrzędowe funkcjonują
jedynie podczas występow zespołow folklorystycznych i na ich potrzeby są adaptowane
(zjawisko folkloryzmu).
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Podpora regionální divadelní kultury

MgA. Nikola Šedinová Slabáková
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
RESUMÉ
Text rozvádí teze financování v korelaci s mezinárodní, národní a regionální úrovní.
Východiskem je snaha o nalezení odpovědi po pozitivech a negativech podpory divadelní
kultury.
KLÍČOVÁ SLOVA: kultura, divadlo, finance, podpora, region
Dominantní tezí příspěvku je otázka, proč podporovat kulturu obecnou, potažmo
regionální, nevystačí – li si na své bytí sama. Jednoduše proto, že je povinností vyspělého
státu znát, zachovávat a zabezpečit národní kulturu, její rozvíjení a předání. Umění, jako
nejvyšší schopnost ducha, nebylo nikdy artiklem výdělečně činným, ve své samé podstatě
jim není ani nyní, je však v kontextu naší historické tradice národním dědictvím a mělo by
k němu být takto přistupováno.
Následující text lze rozdělit do tří celků – rámcový přehled financování některých
divadel v Evropě, pohled na divadelní sektor v České republice a aplikace statistických dat na
konkrétní divadelní subjekt, v tomto případě Slezské divadlo v Opavě.

1. Financování evropských divadel z městských a státních rozpočtů 1
1.1 Města
Praha
Celkový rozpočet pro kulturu: 1 miliarda Kč
Celkové výdaje Prahy: 25 miliard Kč
Podíl kultury na celkovém rozpočtu: 4%
Výdaje na kulturu na hlavu (občana): 33 EUR
Stockholm
Podíl kultury na rozpočtu města: 4%

1

Údaje jsou převážně z roku 2003 u měst a z 90. let u států.
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Výdaje na kulturu na hlavu: 141 EUR
Podíl divadla a tance na kulturním rozpočtu: 25%
Lipsko
Celkový rozpočet pro kulturu: 1.2499 mil. EUR
Podíl na rozpočtu města: 10, 2 %
Výdaje na kulturu na hlavu: 222 EUR
Podíl divadla na výdajích pro kulturu: 6%
Bologna
Podíl kultury na rozpočet města: 7,8%
Výdaje na hlavu: 102 EUR
Podíl divadelního umění: 25%
Tarnów (Polsko)
Celkové výdaje na kulturu: 5 mil. EUR
Podíl na rozpočtu města: 2%
Výdaje na divadlo: 1,7 mil. EUR
Camden (část Londýna)
Rozpočet pro kulturu: 29 mil. L
Podíl na celkovém rozpočtu: 11%
Podíl divadelního umění: 30%

1.2 Státy
Rakousko:
V 90. letech z federálního rozpočtu a rozpočtu spolkových zemí pro kulturu se pro divadlo
(včetně opery) uvolňovalo 35%.
Pro srovnání: muzea a sbírky 10%, hudba 4 %, literatura 1%
V objemu se kulturní rozpočet rovnal rozpočtu pro obranu a na kulturu se vynakládalo 4x více
než na sport.
Island:
Z kulturního rozpočtu se na jednotlivé druhy umění uvolňovalo v přibližném přepočtu na
EUR: divadlo 5 mil. EUR, výtvarné umění včetně muzeí a galerií 0,9 mil. EUR, hudba 1,2
mil. EUR, literatura 0,32 mil. EUR, film 1,02 mil. EUR. Do divadla se uvolňovalo až 70%
celkového rozpočtu pro kulturu.
Itálie:
Divadlo spotřebovává 16% výdajů státu na kulturu (včetně památek, muzeí, galerií atd.).
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(Např. Katánie (město na Sicílii) vydává na kulturu 6% svého rozpočtu, který tvoří příspěvky
státu a regionu.)
Z uvedeného je patrné, že země se silnými rozpočty, vědomy si estetických,
tradičních, ale i nákladových požadavků divadla, ho podle daných kritérií i podporují, protože
se bez dotace není schopno obejít. Je zarážející, nakolik je nezbytná obhajoba a prosazování
nutnosti určité důstojné výše příspěvků na kulturu, tím více, že hloubka kultury, její
mnohostrannost a dotace, které na ni plynou, vypovídají o úrovni vyspělosti konkrétního
státu.
Pro příklad jednotlivé oblasti vezměme spolkovou zemi Dolní Rakousko. V sekci
Kunst & Kultur (umění a kultura) deklaruje svoji zemi jako kulturní, s připraveností její
podpory a vytvoření rámcových podmínek pro mnohostranný, dynamický kulturní život.
Vedle divadel – zemského i městských, festivalového domu a mezinárodních letních
slavnostních her, se tu nachází mnoho menších divadelních společností, stejně tak jako
produkcí volných skupin, přičemž je brán obzvláště zřetel na vyrůstající uměleckou generaci.
Šest festivalů, mezi nimi divadelní festival pro mládež i taneční festival, jsou ukázkou
kulturního života jedné z několika dílčích zemí Rakouska a nutno podotknout, že už
prezentací a prostorem těmto institucím a akcím věnovaným, je vytvořena velmi dobrá půda
pro veřejnou povědomost a tím i schopnost existenci těchto aktivit podpořit finančně. Právě
ta divadla, která jsou podporovaná z veřejných rozpočtů, mají mít natolik vysokou uměleckou
úroveň, aby pro sponzory, které takto mohou získat, bylo prestiží spojit své jméno
s uměleckou institucí. Tak je tomu například u Státní opery v Mnichově nebo ve Vídni. Stejně
tomu může být i na regionální úrovni využitím místních zajímavostí a koloritu, množstvím
institucí, společností či firem, které mohou místní divadlo podpořit a přinést tím zpětnou
vazbu i sobě. Ovšem i pro regiony platí, že deficit alespoň standardního uměleckého výkonu,
neexistence kvalitního ansámblu těžko přivede sponzora, protože málokdo věnuje finance
něčemu, čeho svými výsledky není hodno.

2. Divadla v ČR
Divadla v České republice lze členit podle mnoha hledisek – množství stálých
souborů, kapacity, dramatického žánru, apod. Z hlediska financování a veřejné podpory se
dělí na dvě základní skupiny:
-

divadla v soukromém sektoru
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-

divadla ve veřejném sektoru
Obě skupiny se vyznačují specifickými poměry ve struktuře svých zdrojů a je možno

říci, že divadla ve veřejném sektoru byla zakládána s vědomím nutnosti jejich veřejné
podpory. Na doložení tvrzení o výrazné odlišnosti struktury zdrojů zmiňovaných skupin lze
uvést následující tabulku:
Tab. č. 1 Struktura příjmů divadel ve veřejném a soukromém sektoru v roce 2001 (v tis.
Kč)2
Veřejnoprávní

Soukromoprávní

divadelní subjekty

divadelní subjekty

Celkem

Finanční prostředky státu

544 289

10 034

554 323

Finanční prostředky obcí

1 312 948

15 044

1 327 992

967

2 725

3 692

712 663

-

712 663

Příjmy z hospodářské činnosti

65 224

-

65 224

Ostatní příjmy

81 868

133 562

215 430

Příjmy celkem

2 717 959

161 365

2 879 324

Finanční prostředky
soukromých nadací a fondů
Příjmy z hlavní činnosti

Zdroj: Profesionální divadlo v ČR ve statistických datech 2001, str. 41

Ve výše uvedeném je zřetelný poloviční podíl dotací z měst a obcí u veřejnoprávních
divadel na jejich celkových příjmech s příspěvky od státu zhruba třetinovými, od jiných
subjektů zanedbatelnými. Důležitým zdrojem jsou i vlastní příjmy divadel, zejména z hlavní
činnosti, tj. vstupného, které ovšem na pokrytí nákladů nedostačují.
U divadel v soukromém sektoru je poměr zcela jiný. Finanční prostředky měst a obcí
tvoří pouze cca 10% celkových příjmů. Méně významný je také podíl prostředků od státu.
Téměř 83 %, a tedy nejvýznamnější část, jsou příjmy ostatní, zahrnující i vstupné. V České
republice neexistuje žádná právní norma upravující postavení a činnost divadel, jak je tomu
v jiných oblastech kultury (památková péče, knihovny, muzea). Pokud se týká nějaké
specifičtější normy, která se v oblasti divadla uplatňuje, je jí v sekci veřejnoprávních divadel
2

Údaje od soukromých divadel jsou pouze za tu jejich část, která poskytla data (v roce 2001 to bylo 54 ze 75
dotazovaných soukromých divadel). Numericky také nejsou obsažena data za stagiony (divadla bez stálého
divadelního souboru), neboť ta často provozují i jinou než divadelní činnost, což by mohlo statistická zjištění
zkreslovat. Data za rok 2002 se nepodařilo získat, protože Divadelní ústav je přestal od roku 2002 v dané
struktuře sledovat a žádná jiná instituce tuto činnost nepřevzala.
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legislativa obsažená v zákoně o obcích a krajích, která sice nenařizuje těmto subjektům
divadla zřizovat, ale velmi obecně upravuje, že pro sociální a kulturní rozvoj zakládají
příspěvkové a jiné organizace.

Tab. č. 2 Procento návštěvnosti3 dle jednotlivých žánrů ve veřejnoprávních divadlech
v letech 1998 - 2002
Rok

1998

1999

2000

2001

2002

Činohra

83,0

82,9

82,0

82,1

80,3

Opera

74,1

74,7

74,1

75,9

73,3

Opereta

77,4

81,6

79,0

74,8

78,3

93,0

92,4

93,5

89,1

90,6

-

89,9

87,9

87,6

87,6

Loutková
představení
Představení pro děti

Zdroj: IPOS - Statistika kultury 1999, 2000, 2001, 2002

Tabulka ukazuje, že jednotlivá představení byla navštěvována i v době hospodářského
poklesu - to je zapříčiněno dostupnou výší vstupného, což úzce souvisí s podporou od státu a
obcí.

3. Slezské divadlo v Opavě
Město Opava, jehož počátky sahají až do 13. století, má v současnosti více než 70 tisíc
obyvatel. Tvoří významné kulturní centrum regionu – nachází se zde důležité kulturní
instituce – kromě Slezského divadla i Slezské muzeum, Slezská univerzita. Počátky
divadelnictví v Opavě sahají do poloviny 18. století. Pro zvýšení významu jako kulturního
centra rakouského Slezska město postavilo samostatnou divadelní budovu. Základní kámen
Zemského divadla byl položen v roce 1804 a již roku následujícího se hrálo zahajovací
představení. Opava své divadlo v pravdě hýčkala, působil tu jak německý, tak český soubor
dosti vysoké úrovně. K vidění tady byli např. Wagnerovi Mistři pěvci norimberští, Soumrak
bohů, Verdiho Otello, Beethovenův Fidelio. Historický přehled ukazuje velkou tradici divadla
v Opavě aktivující pozitivní efekt i na počet významných osobností zde působících nebo
odtud pocházejících - za všechny člověk, který svůj život zasvětil hudbě a v největší míře

3

Procentem návštěvnosti je míněna obsazenost míst, tj. využití kapacity divadel.
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opeře, s kterým bylo úchvatné trávit čas diskusemi na operní témata a nejen ta, muž
fenomenálních znalostí a vkusu – hudební kritik JUDr. Pavel Eckstein (1911 – 2000).
Dnes je zřizovatelem Slezského divadla od roku 1994 Magistrát města Opavy a jeho
právní forma je příspěvková organizace. Divadlo je vícesouborové, v roce 2002 mělo 244
stálých zaměstnanců. Zřízení a financování Slezského divadla vychází ze zákona o obcích
(zákon č. 128/2000 Sb.), podle kterého obec při výkonu samostatné působnosti zabezpečuje
také kulturní rozvoj svého územního obvodu a uspokojuje potřeby občanů zejména tím, že
zřizuje a spravuje kulturní zařízení včetně divadel. Existence divadla souvisí i s uměleckým
školstvím, které ovlivňuje potenciální milovníky divadelního umění a výchovně působí na
dorůstající populaci, což má zpětnou vazbu v nižším procentu statistiky více či méně
problémových dětí u těch, které se věnují nějaké zájmové činnosti (tedy i kulturní). O
regionálním významu divadla svědčí i to, že dostává prostředky z programu Ministerstva
kultury právě na regionální činnost. V praxi lze tento regionální význam doložit tím, že
divadlo organizovalo pravidelné svozy pro návštěvníky z okolních obcí.

Výkony Slezského divadla v letech 1998 – 2002
Tab. č. 3 Výkony SD v letech 1998 - 2002
Rok

1998

1999

2000

2001

2002

Počet návštěvníků

88 555

108 116

109 319

104 365

74 035

Počet představení

316

290

333

340
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Počet titulů (z toho premiér)

32 (18)

35 (20)

33 (16)

36 (20)

40 (28)

Počet titulů pro děti a mládež

-

6 (3)

7 (4)

13 (4)

11 (5)

Zdroj: IPOS - Statistika kultury 1999, 2000, 2001, 2002

Zaujme relativně velký počet premiér, které tvoří na celkovém množství uváděných
titulů více jak 50%. Ty jsou nutné pro udržení návštěvnosti, kdy zejména předplatitelům musí
být nabídnuto kouzlo nového a není třeba pochybovat o zvýšení zájmu i u ostatního
obecenstva. Celkový počet představení se pohybuje v průměru okolo 300. Vezmeme – li
v úvahu divadelní prázdniny, zvyšovat počet představení s cílem vyššího finančního příjmu
lze jen stěží. Tím je ovšem zvýšena závislost divadla na veřejných zdrojích, po dobu
dvouměsíčního volna jsou jeho příjmy takřka nulové. Snahy o kompenzaci např. rozvázáním
pracovního poměru se zaměstnanci s cílem snížit finanční náklady se také nejeví jako šťastné.
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Počet titulů uváděných pro děti je vysoký, v kontextu se srovnatelně velkými divadly
v republice je Slezské divadlo nad průměrem. Nevýhodou dětských představení je, že jsou
nákladově podobně náročná jako normální představením, ale příjmy této výše nedosahují.
Dalo by se říci, že dětská představení jsou dotována více než ostatní, ale zde se tato investice
z veřejných rozpočtů společnosti vrací. Podíl dětských návštěvníků je přibližně shodný
s celostátním průměrem, jak zobrazuje následující tabulka:

Tab. č. 4 Návštěvníci SD celkem a dětských představení v letech 1998 - 2002
Rok
Počet návštěvníků celkem
- z toho na představeních pro
děti a mládež
Procentní podíl na celkovém
počtu návštěvníků SD
Průměrný procentní podíl v ČR

1998

1999

2000

2001

2002

88 555

108 116

109 319

104 365

74 035

-

26 138

26 934

13 838

24 568

-

24%

25%

13%

33%

-

25%

25%

20%

29%

Zdroj: Vnitřní materiály SD, IPOS - Statistika kultury 1999, 2000, 2001, 2002

Co se týče hospodaření, nejvyšší položkou nákladů jsou mzdové, protože naprostá
většina zaměstnanců je v trvalém pracovním poměru. To ale kromě vysokých nákladů přináší
i výhody: divadlo může zajišťovat široký repertoár, existencí kvalitního stálého všestranného
souboru mohou být nabízena náročná díla s uplatněním schopných sólistů a pro ty může být
také repertoár tvořen – se zdůrazněním možnosti alternace v případě absence, zabezpečuje
finanční stabilitu zaměstnanců a tím potencionálně stabilizuje i příjmy podnikatelů,
obchodníků v lokaci, kde jsou tyto prostředky utráceny. Rámcový finanční přehled dokresluje
provázanost nákladů a výdajů na činnost divadla.

Závěr
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Touto reflexí jsme se snažili osvětlit a najít východisko z otázky o podpoře divadel,
zvláště v regionálním kontextu a přiblížit schopnost divadla ovlivnit bytí existenciální i
mentální. Je nasnadě, že výše uvedené bylo provázáno i se stránkou materiální, to nemůže
nebýt, je však třeba tento „luxus“, tj. nutnost finančních dotací kultuře, neodmítat, ale dopřát
si jej.
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Computer in musical activity of pre- school

Anna Watoła
University of Silesia

SUMMARY
Children’s musical activity is the subject of interest of many psychologists and
pedagogues, as it is one of the most frequent forms of children’s activities at the preschool
age. Over the last few years the range of musical accessories was widened, as beside the
traditional instruments children started to use a computer together with musical computer
programmes. A computer is now becoming one of the most important tools in everyday
activity of contemporary children. This article presents the results of the research conducted
in several countries concerning the area of computer aided musical education.
KEY WORDS: kindergarten, education, creative activity, computer, educational computer
programmes
Introduction
Children’s musical activity is the subject of interest of many psychologists and
pedagogues, Art historians, aesthetics specialists and musicians, as it is one of the most
frequent forms of children’s activities at the preschool age. Over the last few years a computer
together with musical computer programmes has become one of the musical accessories
beside the traditional instruments. A computer is now becoming one of the most important
tools in everyday activity of many contemporary children.
Children are very creative. This wonderful ability should be cultivated and developed.
This is why the important goal not only for teachers but for all adult people should be
developing children’s aesthetic sensitivity and creative potential by making it possible for
them to take part in music, art, physical and verbal activities regarding a child’s needs in
respect to their age. Being in contact with the art, children have a chance to become more
sensitive people. It is therefore important to equip children with the ability to perceive,
understand and create art, and what is more – to understand and get to know themselves and
other people. Musical activity is one of the most favourite forms of activity of almost every
child. It is very rare to have to persuade a pre-school child to take up a musical activity. Both
listening to music and trying to create music, or other unconventional forms of musical
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activity are constantly very popular with children. They are taken up spontaneously or are
prepared by a kindergarten teacher. The advantage of musical activities is that almost always
they work very well in all kinds of classes conducted in a kindergarten.
Scope of the research
The scope of my scientific research includes pre-school education institutions and
early grades of primary school. The research regarded children at pre-school and early school
age and their educational environments (family, kindergarten and school). When another
stage of the reform in the educational system was implemented I started conducting research
connected with the realisation of the duty of school preparation by 6-year-old children
(Ustawa, 2003). The main research issue has been as follows: In what way do the institutions
of pre-school education create educational chances for children at the pre-school age?

A number of hypotheses have been made and several research tools used. The
essential tool for the conducted survey was the questionnaire which included many question
categories (M. Łobocki, 2000). The questionnaires were directed to the kindergarten and
primary schools headmasters, pre-school teachers and primary school teachers of first grade
students. I also used diagnostic sheets for respondents being mainly the parents of children
attending the surveyed pre-school institutions, information cards helpful in defining the
children’s level of development, and also register of educational-didactic classes. Another
tool I used was the Test for checking school readiness by B. Wilgocka-Okoń (B.WilgockaOkoń, 2003) and, (B.Wilgocka-Okoń, 2003), my own tests checking the level of school
readiness, and the standardised tool for checking school readiness SGS (E.Koźniewska,2006).
One of the detailed issues covered the way of implementing new legal acts regarding the early
support of the development of children and the regulations concerning equalising children’s
educational chances. Having these regulations in mind I also prepared questionnaires directed
to specialists - mainly psychologists, speech therapists and pedagogues conducting supportive
and corrective classes in the surveyed institutions (Regulation, 2005) and (Regulation, 2002).
This survey was divided into several stages, with systematically growing number and types of
the surveyed kindergartens. The main research has been conducted in Polish educational
institutions. Part of the research has been started in educational institutions in the United
States, in Kove Learning Academy, Illinois (USA, 2005) and in Norway in institutions in
Nesna (Norway, 2006) and in an experimental school „Aaretta School” in Lillehammer. Part
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of the research is planned in cooperation with scientific employees from universities in
Slovakia (Slovakia, 2006) and the Czech Republic (Czech Republic, 2006).
One of the stages of the research regarded early support of the process of shaping
selected areas of school readiness of 6-year-old children (A.Watoła, 2007).
This article shows selected research results concerning using a computer in pre-school
children’s musical activity.
The analysis of chosen research results
The research in Poland was conducted in kindergartens governed by different
institutions. These include municipal kindergartens, private kindergartens, pre-primary forms
in primary schools and kindergartens run by societies or monastic congregations.
Table 1 presents information connected with conducting the survey in Polish preschool institutions.
Table 1. Organisation of surveyed pre-school education institutions

Municipal kindergartens

Number of
Number of
groups in a
surveyed
kindergartens kindergarten
12
52

Total number Number of
of children
teachers
1097

112

Private kindergartens

16

42

504

67

Pre-primary forms in
primary schools
Kindergartens run by
monastic congregations
Total

8

8

184

12

231

21

2016

212

6
42

21
123

Table 1 presents all types of kindergartens, where the survey concerning creating
educational chances for pre-school children was conducted. At present vast majority of
children attend municipal kindergartens. Part of the parents chooses private kindergartens and
kindergartens run by monastic congregations. Six-year-old children attending pre-primary
forms in primary schools can only stay five hours a day.
Table 1 also presents data concerning the number of pre-school groups and the number
of teachers employed in the surveyed institutions.
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The next stage was the analysis of the research material concerning music education of
children in kindergartens. The teachers were asked the following question: How are music
classes conducted in a kindergarten?
There were many answers, and the most frequent of these were:
-

systematic rhythmic and logo-rhythmic classes conducted by specialists,

-

listening to different kinds of music on CDs,

-

systematic listening to and learning songs sung by a teacher (on average one song a
week),

-

learning to play simple percussion instruments,

-

playing instruments made by children,

-

additional music and dancing classes,

-

taking part in performances and music concerts in a kindergarten,

-

taking part in performances and music concerts in a philharmonic hall, theatre or other
institutions,

-

listening to and watching music radio and television programmes,

-

organising music contests, overviews, performances for children (by children),

-

everyday music activities, singing to the accompaniment of the piano, flute, guitar,
accordion (teachers who can play these instruments).
60 % of the surveyed teachers stated that they use educational, music computer

programmes. The most popular programme is „Klik teaches to sing”(WSiP,1999). His
programme is especially used during individual music activities for talented children. The
most important didactic goals of the programme according to the teachers are:
-

arousing motivation in children,

-

children’s constant readiness to play and work using a computer,

-

learning songs adapter to children’s interests and voice abilities,

-

arousing emotional attitude to music,

-

introducing basic music terms,

-

getting to know musical instruments and their sound,

-

learning Polish national dances,

-

getting to know selected classical pieces,

-

introduction to listening to music and proper performance of music,

-

teaching the auditory-vocal skills,

-

shaping sensitivity and aesthetics,

-

arousing respect for Polish music and culture.
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Part of the surveyed pre-school institutions is equipped with the colourful pre-school
education centres KidSmart, which make it possible for children to have access to technology
that helps to acquire important skills and makes school beginning easier. For many children
who are raised in families with low income the possibility to take part in activities using the
KidSmart set gives greater chances of development and enables school success.
As far as the kindergartens taking part in the research are concerned, the computer
centre KidSmart has for several years been mainly used with 6-year-old children. Teachers
use educational computer programmes to support chosen stages of didactic classes within: the
ability to read and write, mathematical skills, developing manual skills, designing, drawing,
painting, colouring in, learning foreign languages, general knowledge of the surrounding
culture, environmental, technical and musical reality.
Conclusions
Based on the research concerning computer aided development of a pre-school child,
there are several conclusions to list. The most important are:
1. Developing musical interests and skills in pre-school children by using musical computer
programmes is a new thing in pedagogical work; however more and more teachers use
this new tool to have children play and learn.
2. Using musical computer programmes during classes in a kindergarten one should
remember that his is just another tool making it possible for a child to express their
creativity. It cannot in any case substitute for the traditional forms of musical activity such
as listening to music live, and singing and playing instruments together.
3. Children’s creativity expressed by using musical computer programmes will let an
attentive teacher get to know a child better, observe their emotions, intellectual
development and interests.
4.

Computer in children’s musical activity may be an area where elements of pedagogical
and logopedic therapy are used (M. Kisiel,2007).

5. Properly used musical computer programmes stimulate children’s overall development,
allow them to express themselves and show their creative possibilities, make children
pleased and happy, increase the sense of self-esteem.
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Hudební místopis Severomoravského kraje Vladimíra Gregora
– zdroj cenných pramenných hudebně-topografických poznatků
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katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

RESUMÉ
Hudební místopis Severomoravského kraje je posledním dokončeným knižním dílem
Vladimíra Gregora. Hudebně-topografické putování mezi dvěma největšími kulturními
středisky kraje Olomoucí a Ostravou nabízí množství poznatků o hudební kultuře
od nejstarších dob do současnosti doplněných malým hudebním slovníkem se základními
údaji o stovce regionálních hudebníků, skladatelů, interpretů, hudebních teoretiků
a publicistů, jmenným a místním rejstříkem.
KLÍČOVÁ SLOVA: místopis, hudební historie, Severomoravský kraj, Olomouc, Ostrava.
Vědecký zájem muzikologa, hudebního pedagoga a publicisty doc. PhDr. Vladimíra
Gregora, CSc., (1916 Olomouc – 1986 Ostrava) je obdivuhodný svou tematickou šíří,
originalitou a neutuchající invencí při hledání nových podnětů. Jeho bibliografie, otištěná
ve Sborníku prací Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, čítá 339 položek.1 Oddíl A –
Knihy zahrnuje 14 titulů, nesoucích bezesporu nejcennější výsledky Gregorovy badatelské
činnosti, v níž je hlavní pozornost zaměřena na hudební historii Moravy, dějiny hudební
výchovy a otázky regionálního hudebního života.2
Na začátku muzikologické dráhy Vladimíra Gregora stojí studie o Janáčkovi,3 na níž
spolupracoval se svým brněnským univerzitním učitelem Bohumírem Štědroněm.
První větší vydanou prací regionalistické orientace je Hudební vlastivěda Olomouckého
kraje,4 koncipovaná jako vylíčení styků významných hudebních umělců s různými místy
uvedeného území. I když má tato publikace spíše popularizační poslání, nese základní znaky
1

ZENKL, L.- MALURA, M. Bibliografie prací doc. PhDr. Vladimíra Gregora, CSc. In Sborník prací
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, Ars 3. Ostrava : Ostravská univerzita, 1999, s. 87-98.
2
Knižním titulům jsme věnovali pozornost v příspěvku připraveném pro 28. muzikologickou konferenci
Janáčkiana 2006. ZEDNÍČKOVÁ, Š. Muzikolog a hudební pedagog Vladimír Gregor. In Sborník z 28.
muzikologické konference Janáčkiana 2006 Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21.
století. Praha : Divadelní ústav, 2006, s. 111-114. ISBN 80-7008-202-X.
3
Leoš Janáček, největší český skladatel z Moravy. Praha : SPN, 1948.
4
Hudební vlastivěda Olomouckého kraje. Olomouc : Krajské nakladatelství, 1956.
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autorova rukopisu: velké množství pečlivě utříděných často nových faktů, které jsou
posuzovány v širších hudebních, obecně historických i společenských souvislostech,
podrobný poznámkový aparát, soupis pramenů a studijní literatury, různé druhy rejstříků
a bohaté obrazové přílohy.
Z Gregorova blízkého citového vztahu k moravskému regionu, ve kterém žil a
pracoval celý svůj život, vycházejí podněty k mnoha dalším vědeckým počinům. V Olomouci
a v jejím bohatém kulturním zázemí získal svou vytříbenou hudební hodnotovou orientaci,
kterou spolu s dokumentátorskou svědomitostí a objevitelskou vášní plně uplatnil v době
svého ostravského působení.
Je zcela přirozené, že na konci tvůrčí cesty této významné osobnosti stojí Hudební
místopis Severomoravského kraje, poslední dokončené knižní dílo, vydané posmrtně v roce
1987.5
Velmi přesnou charakteristikou náplně knihy jsou slova samotného autora uvedená
v předmluvě: „Dáváme se na putování Severomoravským krajem. Tentokráte bude jiné než
podle známých turistických průvodců a mapek s návštěvou hradů a zámků, s ukázkami
přírodních zvláštností, architektonických vzácností, míst bojů v dobách velmi dávných nebo
v nedaleké minulosti. Půjdeme pouze po stopách hudby, jejích tvůrců, kteří odtud vyšli, zde
působili nebo sem na dlouhá léta přišli a zanechali tu své stopy; především vlastní skladby či
jinou plodnou tvůrčí práci, třeba jako vychovatelé hudebně nadaných svěřenců a dědiců. Také
mnozí světoví hudební velikáni se tu jen jakoby mihli, ale kraj se jim nesmazatelně vtiskl
v uměleckou paměť. Hlavně však při tom rozsáhlém cestování nezapomeneme na hudební
umění těch, kteří je sami tvořili, ... těch, kteří tu byli domovem a vtiskli svým původním
lidovým uměním tomuto kraji typický ráz, nebo těch, kteří v nových společenských
podmínkách nikdy nezapomněli při zpěvu a hudbě na své zde usazené předky, tvůrce trvalých
uměleckých hodnot, a úctou jejich odkaz přebírali, upravovali, dotvářeli a předávali dalším
jako ‚klíč od domova’“.
Procházka dějinami hudby Severomoravského kraje probíhá mezi jeho dvěma
největšími současnými kulturními středisky Olomoucí a Ostravou po dvou trasách: Severní –
z Olomouce podél řeky Moravy přes Jeseníky až do severního cípu Slezska a dále podél řeky
Opavy od západu do Ostravy, jižní – z Olomouce na jih podél řeky Bečvy k Beskydám přes
Těšínsko do Ostravy od jihu a východu. Encyklopedické pojetí umožňuje předkládat mnohdy
pramenné informace o hudební kultuře od nejstarších dob do současnosti i v na první pohled
neznámých a bezvýznamných lokalitách. Do konečné podoby svěžího textu se promítá
5

Hudební místopis Severomoravského kraje. Ostrava : Profil, 1987.
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obdivuhodná vytrvalost při vyhledávání a třídění poznatků a snaha podat je tak, aby byly
přijatelné i pro čtenáře přicházejícího do styku s tématem poprvé. Možnost získat hlubší
znalosti nabízejí bibliografické odkazy uvedené bezprostředně za každým místním heslem.
Další cenný rozměr dávají dílu malý hudební slovník se základními údaji o stovce
regionálních hudebníků, skladatelů, interpretů, hudebních teoretiků a publicistů, jmenný
a místní rejstřík a k dalšímu studiu vybízející přehled studijní literatury.
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Soudobá hudba ostravských klavírních skladatelů

Mgr. Jaromír Zubíček, ArtD.
katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

RESUMÉ
Článek je zaměřen na klavírní tvorbu soudobých ostravských skladatelů, její využití v
koncertní a pedagogické praxi. Poukazuje na význam regionální instrumentální tvorby.
KLÍČOVÁ SLOVA: klavír, výuka, Ostrava, soudobá hudba, skladatelé

V současné době se v umělecko-pedagogické praxi neustále potýkáme s problémem
týkajícím se propagace hudby vzniklé v několika posledních desetiletích. Téměř na každém
kroku se objevují výzvy k prosazování soudobé klavírní hudby, svým způsobem
znevýhodněné vůči již zaběhnutému klasickému repertoáru.
Přes všechny snahy o její zviditelnění stále narážíme na neochotu studentů nacvičit
repertoár obsahující skladby současných skladatelů a zároveň je patrna i určitá obava
organizátorů koncertů uvádět toto dílo na kulturních akcích. Je ovšem jasné, že pokud se
soudobé opusy neobjeví na veřejnosti, nemůžeme ohodnotit jejich kvalitu a zařadit je na
patřičné místo, jenž jim v naší hudební kultuře náleží. Namísto toho, aby se objevovaly nové a
zatím neinterpretované kompozice se většina studentů, ale i renomovaných interpretů
uchyluje k neustálému opakování známého repertoáru, který ovšem musel někdo na počátku
rovněž zviditelnit a propagovat.
Zabýváme-li se touto problematikou hlouběji, zjistíme že možností řešení nastalé
situace není mnoho. Na prvním místě důležitosti je aspekt vlastního příkladu studentům, ale i
široké veřejnosti. Z tohoto důvodu je nutné, aby se hudební pedagogové nevyhýbali nácviku
a interpretaci skladeb soudobé hudby, ale právě tímto způsobem vyzývali své studenty
k následování.
Nastudování výše uvedeného díla má pro vyučujícího užitek i v jeho praxi, neboť
zařazení jednotlivých kompozic do repertoáru mu umožňuje v rámci edukačního procesu
vycházet z vlastních zkušeností a poučeně vést své posluchače k interpretační dokonalosti
daných skladeb.
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Vedle propagace zde hraje i nezanedbatelnou roli fakt určité interpretační
výjimečnosti, protože většinu skladeb soudobé hudby publikum nezná, a interpret má
možnost podílet se na vytváření tradice, ze které bude následující hudební generace čerpat a
podrobí ji konfrontaci se svou představou zvukovosti jednotlivých opusů.
Při nácviku soudobých skladeb a hlavně při jejich veřejném provádění je nucen
interpret řešit řadu problémů vyvolávajících potřebu zaobírat se tímto dílem i v teoretické
rovině. Jedná se především o problém s objasněním správného významu notového textu
lišícího se od zápisu starších skladeb, na což úzce navazuje problematika vhodného frázování,
prstokladů a dynamiky.
Specifičnost a originalita regionálních skladatelů navíc vyžaduje hlubší a pozornější
vnímání1. Nedostatek a nedostupnost pramenů je daleko větší než u soudobých skladeb
skladatelů působících v kulturních centrech. Navíc tato nedostupnost způsobuje jakousi
nedůvěru mladší generace k novému a přínosnému.
Vedle propagační činnosti pedagogů interpretů je nutno zainteresovat do problematiky
i kolegy vyučující hudebněteoretické a hudebněhistorické disciplíny, aby formou poslechovou
či rozborovou upoutávali pozornost studentů tímto směrem.
Pouhá snaha ukázat na vlastním příkladu nové možnosti týkající se dalšího repertoáru
a větší přístupnost poslechu soudobé hudby nestačí. Nutně se musí do této věci zapojit i
studenti coby nositelé informací pro další generace. Ve výuce narážíme na nedostatek
materiálu obsahující skladby soudobých autorů a na jejich problematické získávání. Většinou
to je i příčina nezájmu studentů o hru hudby tohoto období.
Nedostatek a doslova naprostá absence hudebního a didaktického materiálu, ať již
notového či poslechového obsahujícího soudobou tradiční hudební tématiku vytváří u
mladých adeptů hudby pocit její nedůležitosti a okrajovosti. Navíc studenti bývají odrazeni od
studia a hry soudobých skladeb i díky výuce hudebněhistorických disciplín věnujících se spíše
dílům autorů komponujících novátorskými skladebními technikami a jejichž skladby se
studentům zdají náročné a nepochopitelné.
Místo toho, aby posluchači vysoké školy hledali

zpočátku kompozice nepříliš

avantgardní a interpretačně náročné, odsoudí a odvrhnou možnost jakékoliv participace na
studiu současné hudby. Z tohoto důvodu je na iniciativě pedagoga, aby objasnil studentům

1

Problematiku vztahu regionů, regionálního umělce a regionality vystihuje monografie KUSÁKA, J. Emil Hába.
Interregionální průsečíky hudební kultury Moravy a Slezska 20. století. Ostrava 2006, s. 160. ISBN 80-7368188-9
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význam práce na soudobém repertoáru a z počátku jim pomohl ve správném výběru skladeb
určených k nacvičení.
Na katedře hudební výchovy při Ostravské univerzitě v Ostravě bylo rovněž nutno
řešit problematiku hry soudobé hudby. Vycházeli jsme z potřeby zviditelnění regionální
hudby a začali zařazovat do výuky skladby převážně regionální. Vedl nás k tomu i aspekt
větších poslechových možnosti a dostupnosti notového textu studentům.
Nejčastěji byl projevován zájem o klavírní tvorbu ostravského rodáka Eduarda Dřízgy,
známého rovněž pod jménem Eda Driga, který vycházel již od svého skladatelského počátku
z melodičnosti a nepodléhal vlivu ortodoxní avantgardy. Vybíral si z podnětů novodobých
kompozičních technik jen to, co nedeformovalo jeho muzikantskou osobnost. Studenty velmi
oslovila jeho klavírní Toccata zkomponovaná v autorových patnácti letech. Toccata je ovšem
již vyzrálé dílo technicky velmi náročné, v němž je virtuozita přísně podřízena výrazu.
Nejvýznamnějším a zároveň nejčastěji veřejně provozovaným dílem se stala Sonáta pro klavír
z roku 1965, důsledně psaná v neoklasicistním stylu.
Vedle skladeb Dřízgových byl projeven značný zájem i o vynikající kompozice
jakými bezesporu jsou Zbojnické nápady Miroslava Klegy, Rhapsodietty pro klavír sólo
Jaromíra Podešvy či některé z klavírních skladeb Čestmíra Gregora, rovněž patřící mezi
klavírní skvosty Ostravska.
Nastíněné možnosti k řešení této problematiky se v zásadě jeví v dostatečné propagaci
soudobé hudby, zviditelňování vynikajících kompozic a vytvoření dostatku příležitostí
k poslechu skladeb současných autorů nejen pro studenty, ale i širokou veřejnost. Hlavní
možností pro odstranění tohoto nedostatku je usilovná propagace nejen ze strany interpretů a
pedagogů, ale i podpora teoretické a vědecké hudební veřejnosti. Zlepšit je dále třeba i
dostupnost materiálů, ať již poslechových či notových, které by studenti mohli podrobně
nastudovat a orientovat se v nich. Při podrobnějším zkoumání dané problematiky zjistíme, že
je soudobá hudba prezentována a propagována pouze sporadicky.
Ohlédneme-li se do hudební historie, vidíme, že mnoho velkých skladatelských
osobností bylo zpočátku rovněž opomíjeno a nepochopeno, avšak díky podpoře a propagaci
tehdejších mecenášů a znalců umění se jejich umělecké dílo dostalo na veřejnost a dodnes se
objevuje zcela pravidelně na koncertních pódiích. Z tohoto příkladu je možno velmi dobře
vydedukovat způsob řešení daného stavu.
Téma příspěvku je proto nutno chápat, jako snahu upozornit na situaci a pokus
přiblížit skladby regionálních skladatelů veřejnosti. Věřím, že toto úsilí a snaha podpoří
rozkvět hudební kultury po všech stránkách a pomohou „nasměrovat“ nastupující generaci
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pozitivně směrem k současné hudbě a k rozkvětu společenské kultury. Zároveň musím
podotknout, že by byla škoda neukázat světu krásu kompoziční specifičnosti ostravského
regionu.
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100 let existence ZUŠ Ostrava – Moravská Ostrava

Mgr. Pavla Zubíčková
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RESUMÉ
Článek u příležitosti oslav 100 let existence ZUŠ Ostrava-Moravská Ostrava. Zabývá
se historií školy od jejího vzniku až po současnost, zmiňuje v historickém průřezu ředitele
školy a důležité mezníky či události ovlivňující současný chod školy.
KLÍČOVÁ SLOVA: ZUŠ, výuka, Ostrava, hudba, pedagog
„Držím se kořenů života našeho lidu,
proto rostu a – nepodlehnu!“
Leoš Janáček
Stoleté působení první veřejné hudební školy na Ostravsku, dnešní Základní umělecké
školy Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská tř. 15, dokazuje nejen její výjimečnost, ale
především přetrvávající kulturní a umělecké hodnoty. Základní umělecká škola se stala vůbec
první českou hudební školou na Ostravsku, což činí její podíl na profilaci ostravského
hudebního života význačným a ničím nenahraditelným. Tehdejší úsilí o zpřístupnění hudby
mladé generaci vycházelo z tradice významného skladatele Leoše Janáčka, jehož odkaz
prostupuje veškerou činností školy po celých 100 let.
Zakladatel školy, tehdejší Hudební školy Matice Školské, Eduard Marhula, Janáčkův
žák, zřídil v roce 1907 v havířské osadě Mariánských Horách hudební učiliště.1 Do založení
Hudební školy Matice Školské neměla Ostrava a její okolí žádné organizované české hudební
školy. Tato škola tak představovala startovací impuls ke vzniku dalších hudebních škol na
Ostravsku, vycházejících z Hudební školy Matice Školské a její janáčkovské tradice. Rozvoj
hudebnosti a vliv těchto škol pak dokazuje zřízení konzervatoře, filharmonie či jiných
hudebních institucí.
Hudební škola Matice Školské se věnovala nejen všeobecné hudební výuce, ale také
vzdělávání venkovských varhaníků jako nižšího stupně brněnské Janáčkovy varhanické školy.
1

HRADIL, F. M. Almanach. LŠU Ostrava. Ostrava 1977, s. 2-5.
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Janáčkovskou tradici zde po celé čtvrtstoletí s vděčností uplatňoval Antonín Hradil (18741937), vynikající učitel varhanní hry, kompozičních předmětů, ale také uznávaný znamenitý
varhanní

improvizátor.

Spolu

s Eduardem

Marhulou

představuje

Antonín

Hradil

zakladatelskou generaci janáčkovské tradice na této škole a v kraji vůbec.
E. Marhula (1877-1925) 2 se vyznačoval velmi přínosnou činností ve sféře hudebního
života a velkou měrou přispěl k rozvoji hudebního vzdělání na Ostravsku. Jeho široký záběr
dokazuje ediční činnost, již v Ostravě započali E. Marhula a K. Budík (1866-1915)
vydáváním prvních hudebních časopisů Slezska (Hudební a divadelní obzor).3 Marhulova
snaha zpřístupnit hudbu mladé generaci zakládáním hudebních škol nezůstala ojedinělou a
inspirovala další osobnosti, např. rok 1908 se pojí s otevřením Hudební školy spolku Záboj ve
Slezské Ostravě a k roku 1921 se vztahují počátky činnosti Hudební školy kovodělníků ve
Vítkovicích, která byla roku 1935 přejmenována na Hudební školu Dr. Leoše Janáčka.
S rostoucí oblibou Hudební školy Matice Školské protkanou viditelnými pedagogickouměleckými výsledky vzrůstala též potřeba jejího rozšíření o oddělení hudebněpedagogické,
sloužící ke vzdělání učitelů hudby.
Organizaci školy rozvinul na širokém základě další Janáčkův žák František Míťa
Hradil (1898–1980)4, absolvent jeho kompoziční třídy na mistrovské škole pražské
konzervatoře. Po Marhulově smrti v roce 1925 se stal jeho nástupcem v řízení školy. Svým
moderním přístupem pokračoval v intencích utvrzování a prohlubování Janáčkovy umělecké
tradice. Za jeho ředitelského působení se škola v roce 1935 přemístila z Mariánských Hor do
centra Ostravy pod názvem Masarykův ústav hudby a zpěvu, jemuž ministerstvo školství
udělilo právo veřejnosti za vynikající výsledky v hudební výchově a vzdělání mládeže.5
Progresivní myšlení vedení školy vedlo k začlenění nových vyučovacích oborů a zařízení, na
stávajících českých hudebních školách dosud neuplatňovaných. Již v druhé polovině třicátých
let byla zavedena hudební nauka, jako přiřazený povinný předmět ke všem hlavním
vyučovacím oborům, otevřeno oddělení přípravné hudební výchovy pro děti předškolního
věku a zřízeny specializované třídy recitační a pohybové výchovy. Nedílnou součást
představovaly také každoroční hudební soutěže konané pro mládež ostravských hudebních i
nehudebních škol. Koncem třicátých let měl ústav svůj vlastní symfonický orchestr a ženský
sbor uplatňující se i na veřejných koncertech a v rozhlase. Do tohoto období také spadá vznik
Sdružení rodičů a přátel školy za účelem rozvoje školních zařízení a vyučovacích pomůcek.
2

FUKAČ, J.- VYSLOUŽIL, J. (eds.) Slovník české hudební kultury. Praha 1997.
GREGOR, V.-STEINMETZ, K. Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945. Ostrava 1984.
4
HRADIL, F. M. Almanach LŠU Ostrava. Ostrava 1977, s. 2-5.
5
Tamtéž.
3
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O významném podílu Hradila na kulturním životě svědčí také rok 1927, kdy spolu s J.
Schreibrem (1900-1981) zakládají Kruh přátel vážné hudby, zaměřující se především na
pořádání cyklů stylových koncertních večerů, jako předzvěstí dnešních hudebně výchovných
koncertů.

O sedm let později v roce 1934 F. M. Hradil, J. Schreiber a O. Pavlousek

zakládají Spolek pro komorní hudbu s prioritním záměrem otevřít ostravská pódia
mimoostravským i zahraničním interpretům.6
Do Ostravy jsou zváni významní čeští skladatelé z Prahy a Brna, kteří zde v rámci
cyklu Skladatelé o sobě přednášejí o své kompoziční práci.7 O šíření umění v tomto kraji se
nemalou měrou zasloužili také pedagogové školy jako výkonní umělci zabývající se
především dílem Leoše Janáčka. Zvláštní postavení zasluhuje koncertní činnost houslisty J.
Remeše, pianistů E. Mikelky a L. Svobodové, violoncellistů A. Kunze a J. Růžičky,
koncertních a divadelních pěvkyň O. Hartmanové a A. Stračovské, klavírního korepetitora F.
M. Hradila a J. Tylové, propagátorky Dalcrozovy metody pohybového umění. Mezi
významné dirigenty pěveckých a orchestrálních souborů patří J. Bartl, R. Figura, J. Kubenka a
F. M. Hradil. V učebnách ústavu získali podnětné základy ke svému pozdějšímu vzdělání na
nejvyšších hudebních učilištích naši přední umělci, zejména houslisté B. Bielčík a B.
Warchal, pianisté J. Kysela, V. Čánová, D. Křístková a J. Hofmanová, skladatelé I. Hurník,
O. Mácha, J. Matěj, J. Kowalski či K. Kupka, dirigenti A. Kašper, J. Foltýn a jiní.8
V důsledku politických a společenských změn se v roce 1951 hudební školy dostávají
do péče státu, s čímž souvisí také změna názvu na lidovou školu umění.
Důležitým mezníkem se stal rok 1953, kdy se vyčleněním hudebněpedagogického
oddělení vytvořil nový samostatný hudební školský typ Vyšší hudebně pedagogická škola,
dnešní Janáčkova konzervatoř (výnosem Státního výboru pro věci umění č. 40.719/53 ze dne
14. srpna 1953), za přičinění hlavních iniciátorů R. Kubína, F. M. Hradila, V. Musila, V.
Bělohlavého a M. Klegy.
Dalekosáhlý vliv školy na hudební život a kulturu Ostravska a Slezska lze spatřovat
především v rostoucím počtu nově vznikajících škol, opírajících se o její organizační
strukturu a principy.
Ve stejném roce školu opouští F. M. Hradil z důvodu nástupu do funkce krajského
inspektora kultury při Krajském národním výboru v Ostravě. Jeho nástupcem se od roku 1953
6
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stala Jiřina Procházková, jejíž vedení lidové školy umění se opíralo zejména o tehdejší
potřeby odborné hudební výchovy. Do tohoto období spadá výrazná změna zejména
organizační povahy, a to přemístění školy do nových prostor na Sokolské třídě v centru
Ostravy v roce 1961. 9
Moderním přístupem k vedení se vyznačoval ředitel školy od roku 1961 Erich
Pazdziora, rovněž absolvent ústavu, který obohatil výuku o inovativní prvky a progresivní
tendence.
Nástupci E. Pazdziory ve vedení školy se v roce 1990 stali Jindřich Czerný, o 5 let
později, tedy v roce 1995, Eva Košárková, kterou v roce 1998 vystřídal Aleš Vavrečka.
Současným ředitelem školy je od 1.5.2007 Jaromír Zubíček.
Z novodobější historie školy zaujímá primární postavení výrazná rekonstrukce budovy
z roku 1996. Historický objekt ZUŠ na Sokolské tř. 15 byl zrekonstruován a zmodernizován,
čímž nabídl zájemcům základního uměleckého vzdělání kvalitní výukové prostory.
Ojedinělost školy je dána především koncentrací všech oborů vyučovaných v rámci
základního uměleckého školství do jednoho místa (obor hudební, taneční, výtvarný a literárně
dramatický). Rekonstrukce umožnila studium také handicapovaným dětem v podobě
bezbariérového přístupu. Vyučování tak rázem začalo probíhat v pěti podlažích, např.
v suterénu lze najít ateliéry pro práci s hlínou a užitou keramikou včetně keramické pece, ve
střešních prostorách zase ateliéry pro malbu, grafiku apod. Škola v současné době nabízí
široké spektrum oborů s osvědčeným kvalitním pedagogickým sborem, včetně fundovaných
externistů z řad pedagogů Ostravské univerzity.
Závěrem je na místě ocenit snahu i nadšení všech průkopníků, šiřitelů odkazu Leoše
Janáčka, včetně jejich nástupců. Jim a všem dalším, kteří mnohdy ve skromných a nelehkých
podmínkách prosazovali janáčkovskou tradici školy, náleží upřímné poděkování. Vždyť 100.
výročí založení školy dokazuje její přetrvávající význačnost společně s neoddělitelnými
zásluhami na rozvoji kulturního života na Ostravsku.
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