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Slovenská odborná hudební ve$ejnost 
pojala velké jubileum Eugena Sucho-
n% vskutku velkoryse. Není divu: Sucho-
"&v v!znam pro slovenskou hudební kul-
turu je zcela zásadní a jeho interpretace 
zahrnuje stále $adu otev$en!ch problém&, 
z nich' mnohé za totalitního re'imu neby-
lo mo'né exponovat. Ukázala to ostat-
n% i pra'ská konference v $íjnu 2008, 
v%novaná spole(n% jubileu Sucho"ovu 
a Kabelá(ovu. N%kte$í odborníci (zvlá)t% 
z $ad osobností (esk!ch) tehdy shledáva-
li spojení tematiky sucho"ovské a kabelá-
(ovské spí)e za formální akt bez nále'ité 
obsahové relevance. Jednací program 
tyto pochybnosti dokonale vyvrátil: obje-
vila se $ada pozoruhodn!ch, doposud 
nereflektovan!ch souvislostí, z nich' n%k-
teré zachycuje i sborník z pra'ské konfe-
rence. Bratislavsk! sborník je monotema-
tick! a je a' na nepatrné v!jimky (jim' se 
de facto 'ádná konference nem&'e zce-
la vyhnout) zam%$en primárn% a d&sledn% 

na osobnost a dílo Eugena Suchon% 
v )irokém kontextu (asoprostorovém 
i p$edm%tném.

Sborník obsahuje celkem 28 referá-
t& ve (ty$ech tematicky specifikovan!ch 
blocích.

Verze pro publikování p$ísp%vk& byly 
v $ad% p$ípad& autorsky upraveny – roz-
)í$eny ve v!kladové partii a dopln%-
ny o poznámkov! aparát a bibliografii. 
Do sborníku byly dodate(n% za$azeny rov-
n%' dva p$ísp%vky, které na konferenci p$í-
mo neodezn%ly, ale byly pro ni p$ipraveny. 

1. jednací blok: Osobnost a tv!r"í 
odkaz E. Suchon# v kontextech.

Celkem 9 referát& vícemén% p$ehle-
dového typu. To platí samoz$ejm% pro 
úvodní referát #ubomíra Chalupky Dielo 
Eugena Sucho!a v historick"ch a gene-
ra#ních súvislostiach, cenn! jak faktogra-
ficky – dokumenta(n% (pokr!vá fakticky 
cel! Sucho"&v tv&r(í 'ivot), tak i hodno-
cením (vyt(ení stylov!ch i hodnotov!ch 
dominant). Zaujme nejspí) otev$ené kon-
statování „paradoxního“ rozkv%tu sloven-
ské hudby v dob% 2. sv%tové války, kdy se 
za samostatného Slovenského )tátu hud-
ba stala v!znamn!m politikem. Suchon% 
se to t!ká n%kolikanásobn% – do obdo-
bí Slovenského )tátu spadají po(átky 
Krút"avy, v roce 1940 je ve víde"ské UE 
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vydána partitura Baladické suity, doklad to 
pr&niku Sucho"ovy hudby do mezinárod-
ního kontextu.

Lana Lengová: Poznámky k národ-
nému fenoménu v hudbe 20. storo#ia 
– identita, kon$trukcia, m"tus. První ze 
dvou referát& v%novan!ch (mimo jiné) cit-
livé problematice m!tizace n%kter!ch hod-
not a hodnotících stanovisek spojen!ch 
s klí(ov!mi um%leck!mi osobnostmi, jakou 
Sucho" nesporn% p$edstavuje. M!tizace 
klí(ového fenoménu národnosti je zejmé-
na v 2. polovin% 20. století stále siln%-
ji poci*ována jako anachronická v sou-
vislosti se sílící globalizací a nástupem 
postmoderny (v (eské muzikologii nap$. 
J. Fuka( a dal)í). Obdobn! problém expo-
noval a detailn%ji nasvítil i Vladimír Zvara 
v p$ísp%vku Sucho!ovské m"ty. I jemu )lo 
p$edev)ím o kritické zamy)lení p$íslu)ní-
ka mlad)í generace muzikolog& nad dne)-
ním v!znamov!m polem pojm& národnost, 
lidovost, tradice – a jejich konkrétních atri-
but& aplikovan!ch na slovenské prost$edí 
(zbo'nost, p$íroda…) Zaujalo mne i ote-
v$ené konstatování dramaturgické ana-
chroni(nosti Sucho"ova Svätopluka.

Zuzana Martináková v p$ísp%vku 
Pä% $t"lov"ch období v tvorbe Eugena 
Sucho!a v kontexte dobov"ch a &ivot-
n"ch peripetií vhodn% doplnila (p$edm%tn% 

v $ad% ohled& prohloubila) vstupní refe-
rát Chalupk&v. Tuto úvodní (tve$ici spí)e 
p$ehledov!ch referát& doplnily drobn%j)í, 
v díl(ích aspektech konkretiza(ní, vzpo-
mínkové p$ísp%vky p$ím!ch Sucho"ov!ch 
'ák& Pavola Poláka a Pavola Bagina, 
exponující poprvé i pedagogickou oblast 
Sucho"ov!ch celo'ivotních aktivit, jim' byl 
jinak v%nován samostatn! jednací blok. 

Poslední trojice p$ísp%vk& 1. jednací-
ho bloku je dílem zahrani(ních ú(astník& 
konference a v)echny t$i mají komparativní 
povahu: Anna Nowak se pokusila o srov-
nání stylotvorn!ch prvk& hudební $e(i 
K. Szymanowského a Eugena Suchon%, 
Jarmila Doubravová p$edvedla stru(nou 
komparaci skladebn% technick!ch postu-
p& ve varia(ním procesu u M. Kabelá(e 
a E. Suchon% s ohledem na p$ítomnost 
fraktál& analogicky k v!tvarnému projevu 
Kupkovu a Muzikovu. Ji$í Vyslou%il zam%-
$il svou komparaci na dvojici Janá(ek – 
Sucho".

2. jednací blok: Sucho$ovo operní 
dílo v prom#nách "asu jako by konkrétn% 
naplnil a rozvedl Zvarovu v!)e zmín%nou 
tezi: z celkem 6 p$ísp%vk& tohoto bloku 
bylo 5 v%nováno Krút"av%, a to p$edev)ím 
problému nejaktuáln%j)ímu – rekonstruk-
ci p&vodního zn%ní díla, k ní' do)lo více 
ne' p&lstoletí po premié$e. Za tu dobu 
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dílo úsp%)n% proniklo do sv%ta, 'el ve své 
deformované podob%. Nyní, po rekon-
strukci p&vodního zn%ní, stojí slovenská 
(a nejen slovenská) muzikologie i operní 
provoz p$ed problémem prosadit auten-
tické zn%ní Krút"avy na domácí i sv%tová 
operní jevi)t%. Zásadní p$ísp%vek p$ed-
nesl hlavní autor rekonstrukce Vladimír 
Bokes, kter! zp&sobem tak$ka reportér-
sk!m (dokumenta(n% cenn!m!) popsal 
jednotlivé fáze obtí'ného procesu. Mezi-
národní aspekt do problematiky rekon-
struovaného zn%ní opery vnesl n%meck! 
ú(astník Hans Joachim Oehm z Wup-
pertalu (s finan(ní podporou tohoto m%s-
ta bylo mo'né rekonstrukci realizovat). 
Markéta &tefková se ve svém p$ísp%vku 
Podstata hudobného jazyka Sucho!ovej 
Krút!avy pokusila na základ% analytick!ch 
sond do hudební $e(i a struktury obhájit 
v!znam rekonstruovaného zn%ní díla. Jako 
dal)í jednozna(ná obhajoba rekonstruk-
ce opery vyznívá i p$ísp%vek Ferdinanda 
Klindy Etick" rozmer Sucho!ovej Krút!a-
vy. V'ra Vyslou%ilová porovnala ve svém 
referátu koncepce tzv. velk!ch monolog& 
v operách Její pastorky"a (Kostelni(ka), 
Krút"ava (Ondrej) a Erwartung a konsta-
tovala $adu shodn!ch i rozdíln!ch prvk& 
vesm%s s informa(n% zajímavou v!pov%d-
ní hodnotou. Tematiku druhé Sucho"ovy 

opery Svätupluk vnesl do konferen(ního 
jednání Miloslav Blahynka v p$ísp%vku 
K problematike dramaturgie Sucho!ovho 
Svätopluka. +lo o pokus v!kladu toho-
to díla nikoli jako historicko-mytologické 
opery romantického typu, n!br' jako oso-
bitého um%leckého pokusu o interpretaci 
otázky národní opery znovu siln% expono-
vané u nás v 50. letech zp&sobem zna(-
n% deformovan!m. Dobové oficiální volá-
ní po nové „národní historické ope$e“ se 
tehdy setkalo s pom%rn% 'ivou odezvou 
u skladatel&, le( s um%leck!mi v!sledky 
zna(n% diskutabilními. Patrn% nejzda$ilej)í 
operní produkt tohoto novodobého „histo-
ricko-národního operního realismu“ v (es-
ké tvorb% – Pauerova Zuzana Vojí$ová – 
je koncep(n% i stylov% se Svätoplukem 
nesrovnateln!. V tomto ohledu (ní Sucho-
"ovo druhé operní dílo po v)ech stránkách 
vysoko nad okolní srovnatelnou produkcí.

3. jednací blok: Dílo a osobnost 
Eugena Suchon# v reflexích a souvis-
lostech byl tematicky rozmanit%j)í a jed-
notlivé referáty se zam%$ily na konkrét-
ní okruhy Sucho"ova díla skladatelského 
i hudebn% teoretického v(etn% jeho p&so-
bení pedagogického. Zahajoval ho Stefan 
Weiss z Hannoveru analyticko-kompara-
tivní sondou do Sucho"ova Smy(cového 
kvartetu op. 2 s ohledem na souvislosti 
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díla se Schönbergov!m Smy(cov!m kvar-
tetem (. 1, konstatované v Kresánkov% 
sucho"ovské monografii. Weiss evidentní 
vztahy mezi t%mito dv%ma díly nenachází, 
naopak shledává v!razn%j)í souvislosti se 
Smy(cov!m kvartetem op. 16 Philippa Jar-
nacha (1892–1982), skladatele nicmén% 
s osobností Schönbergova formátu st%'í 
srovnatelného. Emília Dzemjanová refe-
rovala o Sucho"ov% díle varhanním, jemu' 
p$irozen% dominovala Symfonická fantá-
zia na B-A-CH, jedno ze Sucho"ov!ch klí-
(ov!ch instrumentálních d%l. St%'ejnímu 
teoretickému spisu „Akordika“ se v%noval 
Lubomír Spurn(, kter! ve svém p$ísp%v-
ku zd&raznil jeho osobité koncep(ní rysy 
na základ% zajímav!ch srovnání s obdob-
n!mi teoretick!mi díly v(etn% Hábovy Neue 
Harmonielehre… Následující (tve$ice re-
ferát& byla v%nována Sucho"ov% (innos-
ti pedagogické. Klaudia Nagyová porov-
nala pedagogické p&sobení E. Suchon% 
a J. Kresánka na kated$e hudební v%dy 
FFUK v Bratislav% na p$elomu 60. a 70. 
let. Zd&raznila p$edev)ím spole(n! zájem 
obou pedagog& o povznesení a zefektiv-
n%ní hudební v!chovy jak v oblasti p$ípra-
vy budoucích profesionál&, tak i z hlediska 
zkvalitn%ní úrovn% v)eobecné hudebnosti. 
Obdobn! problém otev$ela i Eva )under-
líková, a to z hlediska v!chovy k moderní 

hudb%. Referentka mimo jiné konstatova-
la, 'e mnohé tehdej)í Sucho"ovy nám%-
ty a p$edstavy se postupn% da$í realizo-
vat a' dnes. Irena Med*anská referovala 
o moderních hudebn% pedagogick!ch pro-
jektech s vyu'itím soudob!ch médií, usilu-
jících o zkvalitn%ní hudební v!chovy mlá-
de'e a o zv!)ení jejího zájmu o tzv. vá'nou 
hudbu. Jde samoz$ejm% o projekt akcen-
tující aktivní recepci a interaktivitu. Katarí-
na Burgrová a Metodeja Schneiderová 
konkretizovaly n%které poznatky p$edcho-
zích referát& jakousi p$ehlednou zprávou 
o konkrétním projektu sucho"ovsky zam%-
$eného v!chovného koncertu pro 'áky 
základních )kol.

4. (poslední) jednací blok byl vyhra-
zen pro v!stupy mladé generace – stu-
dent& magisterského a doktorského stup-
n% obor& hudební v%da a hudební v!chova 
na FFUK v Bratislav% a Pedagogické 
fakult% Pre)ovské univerzity. Zde odezn%-
lo celkem 8 referát& – v%t)inou díl(ích p$í-
sp%vk& nej(ast%ji ve form% zpráv o mate-
riálovém v!zkumu. ,ada z nich ov)em 
upozornila na jevy v p$edchozích referá-
tech nereflektované: Petra Kova!ovská se 
zam%$ila na Sucho"ovu tvorbu sborovou, 
Ivana Tabak na Sucho"ovu tvorbu klavír-
ní, Luká+ Kollár p$iblí'il specifické inter-
preta(ní problémy Sucho"ova Concertina 
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pro klarinet a orchestr, Mária Debnáro-
vá se pokusila o srovnání Stodolovy hry 
Král Svätopluk se Sucho"ovou operou, 
Lucia Olahová dokumentovala a zhodno-
tila uvád%ní d%l E. Suchon% Slovenskou 
filharmonií v dekád% 1949/59, Andrea 
Me+!anová p$iblí'ila auditoriu osobnost 
v!znamného slovenského sucho"ovského 
badatele Igora Vajdy, Zuzana Zamborská 
se podrobn%ji zam%$ila na rané Sucho-
"ovo 'ivotní období s ohledem na jeho 
vzd%lávání a skladatelské za(átky a Bibia-
na Krivá seznámila ú(astníky konference 
s v!sledky dotazníkového pr&zkumu mezi 
studenty Pre)ovské univerzity na téma 
znalostí o E. Sucho"ovi. Pom%rn% p$ízni-
v! v!sledek této akce musel p$ítomné p$í-
jemn% p$ekvapit – a (esk! recenzent si 
v této souvislosti nem&'e nepolo'it otáz-
ku, jak by asi dopadl podobn! dotazník 
mezi (esk!mi univerzitními studenty, t!ka-
jící se nap$. osobnosti Sucho"ova sou(as-
níka Miloslava Kabelá(e. 

Co napsat záv%rem? Sucho"ovská 
jubilejní konference byla p$ipravena d&stoj-
n% a velkoryse, jednací program p$inesl 
celou $adu v!znamn!ch poznatk& bu-to 
zcela nov!ch, nebo v!znamn% korigujících 
dosavadní poznatkovou základnu. Meziná-
rodní zastoupení referujících nadto potvr-
dilo mezinárodní rozm%r sucho"ovské 

problematiky tím spí), 'e v 'ádném p$í-
pad% ne)lo o n%jaká zdvo$ilostní, formál-
ní vystoupení, n!br' o seriózní badatel-
ské v!stupy. Obohacení konkrétn% (eské 
muzikologie o nové sucho"ovské poznat-
ky jsme o(ekávali u' p$i p$íprav% pra'ské 
„sucho"ovsko-kabelá(ovské“ konference 
($íjen 2008) a v!sledky této pra'ské kon-
ference sympaticky p$ev!)ily na)e o(e-
kávání, zejména stran (asto netu)en!ch 
sty(n!ch bod& mezi Suchon%m a Kabe-
lá(em. N%které p$ísp%vky slovensk!ch 
referent& si ostatn% odbyly svou „p$ed-
premiéru“ u' práv% na doty(né pra'ské 
konferenci, co' si lze ov%$it porovnáním 
obou dnes ji' publikovan!ch sborník& (viz 
Miloslav Kabelá( – Eugen Sucho"). Sbor-
ník p$ísp%vk& z mezinárodní muzikologic-
ké konference Praha, $íjen 2008, Praha, 
NAMU 2010, ISBN 978-80-7331-158-2). 
Monografická sucho"ovská konference 
v Bratislav% tento poznatkov! objem p$i-
rozen% je)t% roz)í$ila. Obdobného ocen%-
ní je tudí' hoden i recenzovan! sborník: je 
dramaturgicky dob$e uspo$ádan!, (len%n! 
v souladu s logikou konferen(ního progra-
mu. Rovn%' jeho formální podoba v(etn% 
d&kladn% proveden!ch korektur (jejich' 
zásluhou se v celém pom%rn% objemném 
spisu vyskytuje jen naprosté minimum tis-
kov!ch chyb) zaslou'í plné uznání.


