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ďubomír C h aOXSND
%UDWLVODYD
Vo svojom príspevku upriamXMHP pozornosĢ na Đudský a mysliteĐský odkaz jednej z SULHNRSníc
kych osobností slovenskej povojnovej muzikológie, predþasne zosnuléhoGRF3K'U0LURVODYD)LOLSD



Doc. PhDr. Miroslav FILIP, CSc. 31. 7. 1932 – 20. 6. 1973


Na prvý pohĐad by sa mohlo zdaĢ, že )LOLSRYprínos do vývoja systematickej hudobnej vedy –
konkrétne hudobnej teóriHDKXGREQHMDNXVWLN\je známy, već jeKRWH[W\súvćaka ediþnej pozoU
nosti Hudobného centra bezmála už 20 rokov prístupné v kompletnom znení v dvoch zväzkoch
)LOLSRYPXRGND]XVDYHQRYDODpozornosĢaj na konferenþnýchSRGXMDWLDFK, hoci táto pozornosĢ bola
WURFKXYúzadí, pretože sa zaþlenila do rámcaúVWUHGQHMpocty voþi jeho staršiemu kolegoviSHGD
gógovi na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (ćalej FFUK)
SURI -R]Hfovi Kresánkovi =uvedeného NRQWH[WX vysvitá aj pripomenutie si organickej jednoty
Yaktivitách Filipa YHGFDDvysokoškolskéhouþiteĐapretože ako jeho žiak musím zdôrazniĢ]DXWR


 ),/,3 0LURVODY: Súborné dielo I. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava : Hudobné centrum 
Súborné dielo II. Analýza zvuku. Bratislava : Národné hudobné centrum 1998.

Konferenþné zborníky Muzikologické bilancie ´86, Diferencujúce a syntetizujúce tendencie v slovenskej muzikológii
(G 7erézia Ursínyová. BratLVODYD : Zväz slovenskýFK skladateĐov 1986; Jozef Kresánek (1913–1986) Inšpiratívna
osobnosĢ slovenskej hudobnej kultúry. Ed. ďubomírChalupka. Ružomberok : Verbum 2015. 
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psie získaný postreh, že vedecké bádanieDMHKRvýsledky voboch uvedených disciplínach pohotovo
premietal do štruktúry predmetov, ktoré vyuþoval. Na jednej strane mohol študentov QD IDNXOWH
znechucovaĢ jeho nároþný systém predkladania látky, jednak v predmete „hudobná akustika“,
ktorý založil Dprvý sa mu na Slovensku systematicky venoval, ako aj vKXGREQRteoretických
disciplínach, kde mu tiež patrilo prvenstvo – najmä v subdisciplíne „teória harmónie“. VWRPWR
predmete, ktorý ERO Yþase môjho štúdia na FFUK rozvrhnutý do SLDWLFK VHPHVWURY PDO 0LURVODY
Filip dostatoþný priestor, aby predstavil svoj raison d´etre vedeckého zmocĖovania sa problematiky –
akcent na disciplínu, presnosĢ vyjadrovania, adekvátnu terminológiu aprísnXNULWLNXTXDVLYHGHFNé
KR MD]\ND LQDN povedané tárania), ktorý ironicky nazýval „štrikovaním“. 9WRPWR ]P\VOH DM QD
KXGREQRteoretických seminároch i pri skúšaní vyžadoval od študentov nielen vedomosti, ale aj
zdôvodnenie ich formulácií aWDNLVWR PX]LNDOLWX PDO QD starosti aj predmet Sluchová analýza) –
nebolo teda možné sa pouþky ]harmónie takreþeno nabifĐRvaĢ, ale ich vSOQHM Piere aj pochopiĢ
DvysvetliĢ-HWRmetodický postup, ktorý b\VD QD XQLYHU]LWQHM pôde mal zdaĢ prirodzený, ale vo
)LOLSRYHMnároþnej verzii vzbudzoval najmä upohodlnej þasti študentsWYDVWUDFKDQHWýNDORVDWROHQ
PDWXUDQWRY ] gymnázií, ale aj absolventov konzervatórií, ktorí na strednej škole mali hudobno
teoretické predmety. 





Zväzky kompletných štúdií Miroslava Filipa vydané v Hudobnom centre
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Uvedené dve disciplíny systematickej hudobnej vedy, ktorým sa M. Filip venoval, E\ VL
zaslúžili rovnocennú pozornosĢ, ale nakoĐko sa necítim špecialistom vREODVWL KXGREQHM DNXVWLN\
Yćalších slovách VYRMho príspevku sa zameriam na jadro Filipovho mysliteĐského prístupu
Yoblasti teórie tonálnej harmónie. Predsa VL OHQ Ysúvislosti s MHKR priekopníckyPL KXGREQR
akustickýPL štúdiDPL neodmyslím krátke poznámky na margo DXWRURYHM Rbetavosti, Đudskosti
Daplikaþnej veĐkorysosti. Kećže na FFUK z pozície vedenia školy nebolo Yþase )LOLSRYKR
pôsobenia na .DWHGUHKXGREQHM YHG\ WM YURNRFK – SRFKRSHQLHSUH MHKRprirodzený
záujem oprimerané prístrojové vybavenie(prevládalapredstava, že pre výchovu muzikológov staþí
NULHGDDtabuĐa apre vedecké aktivity univerzitného pedagóga písací stroj), PXVHOroþný odborný
DVLVWHQW Dneskôr docent vyrábaĢ si sám prístroje (napr. skonštruoval melograf, ktorý získal aj
patentné ocenenLH DhĐadal vhodné pracovné podmienky na výskum. Nachádzal ho jednak na pôde
Ústavu hudobnej vedy SAV, kde spolupracoval spriateĐmi etnomuzikológmi Ladislavom Lengom
DOskárom Elschekom, ako aj QDvtedy novom pracovisku, Hudobnom oddelení Historického mú]HD
SNM, kde našiel pochopenie v osobe Ivana Maþáka. Voboch inštitúciách pracoval najmä cez
VRERW\Dnedele, priþom okrem bádateĐských záujmov rozvíjaných YNRQWDNWRFKVvokálnymi pedD
gógmi, spevákmi, inštrumentalistami, etnoRUJDQRlógmimyslel aj na širšie uplatnenie VYRMLFKRGERU
ných vedomostí – QDSU SUH SRWUHE\ NDUGLRORgického oddelenia v nemocnici na Bezruþovej ulLFL
Y%UDWLVODYH skonštruoval prístroj ]YXNRYR evidujúci odchýlky þinnosti VUGFD hospitalizovaných
SDFLHQWRY, bol þlenom výskumQHMVNXSLQ\sledujúcej zmeny výslovnosti vdôsledku rázštepu podnH
ELD Yspolupráci smaćarskými muzikológom Petrom Szökem sa orientoval na výskum vtáþieho
VSHYX EROR SUH QHKR príznaþné, že za to nežiadal žiadnu odmenu). Považoval za samozrejmé, že
výsledky svojhoKXGREQRakustického bádania predstaví vširšom vedeckom priestore, preto viaceré
svoje štúdie písal YDQJOLFNRPMD]\NXYKRGQRPQDSXEOLNRYDQLHYzahraniþných periodikách (vrátane
QDSU Y 86$ D Austrálii), korešpondoval srenomovanými svetovými akustikmi ,nvenþná kvalita
WHMWR DNWLYLW\ spôsobila, že od 3 URNRY VYRMKR YHNX ERO )LOLS þlenom špiþkovej inštitúcie
,QWHUQDWLRQDO6RFLHW\IRU$FRXVWLFV


Sústredím sa teraz na priblíženie progresivity Filipovho teoretického SRVWLKQXWLD KXGE\

YLD]DQHMQDSULQcípy harmonickotonálnej organizácie. Ak máme na mysli jeho kĐúþovú prácu, teda
knižnú monografiu Vývinové zákonitosti klasickej harmónie vydanú v roku , patrí sa uviesĢ
genézu jej zroduktorá bola SULDPDNRQFHQWURYDQáDG\QDPLFNáPo absolutóriu gymnázia vURGQRP
Martine zaþal mladý Miroslav Filip študovaĢ najprv matematiku a fyziku na PrírodovedeckHM
fakulte UK (zaiste pod vplyvom svojho otca Jána, profesora týchto predmetov na martinskom
gymnáziu)Láska khudbe však prevážila apo roku Filip prešLHOQD9\sokú školu pedagogickú, kde
YURNX1954 absolvoval diplomovou prácou Vývin harmónie a harmonického mysleniapod vedením
prof. Eugena SuchoĖa, vtedajšieho vedúceho .atedry hudobnej výchovy. SuchoĖ si povšimol nevšeG
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né nadanie svojho študenta aSRQúkol mu miesto asistenta na škole DzároveĖ ho prizval ako spolX
autora svojich propedeutických hudobnoteoretických textovNároþný askúsený pedagóg SuchoĖ
vzápätí SULMDO niektoré podnety svojho žiaka pri koncepcii vysokoškolského uþebného textu
Všeobecná náuka o hudbe 2 rok neskôr REDMD SULSUDYLOL  GLHO vysokoškolských skrípt Náuka
o harmónii, „Diatonika“, kde Filip ešte akceptoval suchoĖovské prekríženie stupĖovej a funkþnej
V\PEROLN\Yzmysle tradície uþebníc LouLV7KXLOOHKRD2WDNDUDŠína. VGLHOLNáuky o harmónii
„Chromatika“ však SuchoĖ prijal názory svojho žiaka, už od zrodu jeho diplomovej práce YLGLDFHKR
harmóniu vpohybe ako vývojový fenomén živej hudby, SUHWRMHWHQWRGLHORNUHPvýkladu funkþnej
V\PEROLN\ naplnený DM konkrétnymi notovými ukážkami z hudobnej literatúry epochy klasicizmu
DURPDQWL]PXAutorská spolupráca uþiteĐa ažiaka sa podþiarkla aj po prechode oboch teoretikov
Dpedagógov Y URNX  po zániku Vysokej školy pedagogickej QD .DWHGUX KXGREQHM YHG\
Dvýchovy FFUK 7X SUipravili inovovaný titul Struþná náuka o hudbe, kde na základe Filipovej
oprávnenej argumentácie Ldoplnení o subkapitolky venované akustickým základom hudbyVD]PH
nilo pôvodné slovo titulu „všeobecná“na „struþná“9RYHGHFNHMštúdii Protireþenia tónovej sústavy
a ich riešenieprišlo prostredníctvominvenþného demonštrovanLDlogickosti usporiadania tonálnej
KXGE\Nplodnému prekríženiu akríbie Filipa akustika aWHRUHWLNDTáto demonštrácia je podložená
poþetnými matematickými dôkazmi, svedþiacimi o Y\QLkajúcej orientácii mladého Filipa v PDWH
matike ako najelegantnejšej z oblasti exaktných vied. Vseptembri roku 1962 dokonþil odborný
DVLVWHQW 0 )LOLS UXNRSLV WH[WX Vývinové zákonitosti klasickej harmónie, ktorý plánoval predložiĢ
ako kandidátsku (po novom dizertaþnú) prácu=domýšĐania jej obsahu vznikli dve vedecké štúdie
publikované v roku 1964 – prvá Pohyb v harmónii a jeho elementárne protiklady YR IDNXOWQRP
zborníkuDdruhá Zákonitosti vývoja harmónie z hĐadiska základných myšlienok teórie informácie
Yobsahovo zaujímavom zborníku venovanom aktuálnym problémom vývoja hudby, európskej KX
GREnej teórie aSUD[H9prvej štúdii sa kĐúþové slovo „pohyb“ chápe prostredníctvom vektorového
vymedzenia harmonického priestoru ako logická podstata vývoja harmónie. Táto logika dovoĐuje
vidieĢ súvislosti medzi harmonickými tvarmi aIXQNFLDPLYširšom historickom priereze, od renH
sanþnej hudby až po WYRUEX'HEXVV\KRDSchönberga apodþiarkuje kontinuitu rozvoja harmonickéKR
myslenia, keć obdobie klasicizmu poskytuje množstvo dôkazov ogenéze vývoja hudby v20. storoþí.
9druhej štúdii sa naplno odhaĐuje autorova, na svoju dobu premyslenáambíciapresvedþiĢþitateĐa,
že hudobná teória nemôže zotrvávaĢ na platfoUme normatívneho prakticizmu, a SURSHGHXWLckého
GLGDNWL]PX]ktorého sa vytratila tak hudba ako aj teoretické myslenie. Preto považoval za potrebné


Tento titul, už vspojení oboch dielov do jednéhocelku, dosiahol viacero vydaní –posledné zURNX–DGRGQHVMH
platnou literatúrou pre vysokoškolských študentov.

,QMusaica, zborník FFUK 12 (1), 1961, s. 139

,QMusaica  %UDWLVODYD))8.V

In: Nové cesty hudby I. Ed. Vladimír Lébl. Praha : Státní hudební vydavatelství 1964, s. 216
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Dpre dynamiku vývoja disciplíny perspektívne þerpaĢ podnety DM]tej oblasti vedeckého pozQDQLD
kde sa exaktnosĢ vyjadrovania MDYLODDNRzákladný predpoklad pravdivého poznania aobjasĖovania
vedeckých problémov. Matematický aparát sa stal pre Filipa suverénnym prostriedkom presnej m\
šlienkovej argumentácie iYHGHFNHMGLVNXVLH%H]QHNULtického prijímania pseudoexaktných postupov
ktoré sa vSUYHMSRORYLFL. rokov vynárali vsnahe diskreditovaĢ metodologické východiská humD
nitných a spoloþenských vied, YHGHO )LOLS ]XžitkovaĢ i vtedajšie nadšenie pre aplikaþné možnosti
teórie informáFLHDkybernetiky. Aj þitateĐ, ktorý sa takreþeno „nekamarátil“ sPDWHPDWLNRXDPRKRO
E\SUHWRY]RUFHYúvodných odstavcoch štúdie chápaĢ ako „úklad“ voþi svojmu hudobnému vzdelD
niu, pri pozornejšom vnímaní textu postihol nielen základné tézy klasickej teórie informácie, ale aj
HOHJDQFLX D hodnovernosĢ, s DNRX LFK )LOLS DSOLNRYDO pri zdôvodĖovaní špecifickosti umeleckej
WYRUE\ Yštádiu, kedy sa kvantitatívne urþené informaþné veliþiny menia Yćaka úþasti Đudského
vnímajúFHKRVXEMHNWXschopného pamäte, myslenia aNUHDWLYLW\na veliþiny kvalitatívne.


3UHMGLPHWHUD]NXNRSXOH Filipovho uvažovania v oblasti teórie harmónie, kjeho knižnej

PRQRJUDILL Vývinové zákonitosti klasickej harmónie 9 nej na základe dôkladného prieskumu
tvorby reprezentantov európskeho hudobného klasicizmu vymedzil procesuálny charakter harmR
nickej tonálnej sústavy. Preferujúc funkþné hĐadisko a pohybové kvality hudby sformuloval dH
finiþnú tézu, vymedzujúcu harmóniu ako dialekticky protireþivý horizontálnovertikálny, teda
PHORGLFNRakordický systém, kde dynamizujúcim impulzom vývojových zmien je zložka KRUL
]RQWálna, melodická. Priorita melódie v harmonickom celku mohla byĢ v kontexte vtedajšieho
poĖatia harmónie ako náuky o akordoch nieþím nezvyþajným až nepochopiteĐným. )LOLS VYRMX
definíciu dokazoval odvodením troch špecifických vývinových zákonov –zákona kontrastu, zákona
premeny následnosti vsúþasnosĢ azákona harmonickej korelácie. Na báze pRþetných 430 príkODGRY
]opusovej tvorby najmä viedenských NODVLNRY výstižne REKDMRYDO VYRMX NRQFHSFLX okrem iného
založenú na opieraní sa hudobnoWHRUHWLFNých formuláFLíRživú kompoziþnú prax.Zákon kontrastu
vystihuje skutoþnosĢ, že hudobnoumelecká komunikácia je možná za predpokladu nových prvkov,
jednak kontrastujúcich sdaným stavom, ale zároveĖnaĖ kontinuitne nadväzujúcich. Tento zákon,
platný ajSUHiné oblasti Đudského poznania, považoval Filip za hlavný vývojový zákon, pretože v\
chádza priamo zformulácie základného zákona harmónie, konkrétne vdôkaze, že nové vharmónii
sa rodí na základe vnášania nových prvkov melodickou cestou do akordickej zákODGQHZákon premH
ny následnosti v súþasnosĢ presnejšie diagnostikuje tú vývojovú tendenciu voblasti harmónie, že
vznik nových akordických útvarovY]P\VOHstabilizácie vertikálnej zložky harmónie, sa docieĐuje


Bratislava : Štátne hudobné vydavateĐstvo 1965.
Tu vsuniem krátku osobnú spomienku –Yþase, kedy sa Filipova kniha užtlaþila, prebehla na pôde Ústavu hudobnej
YHG\ 6$9 MHM Rbhajoba ako (kandidátskej) dizertaþnej práce. Oponentmi boli prof. Kresánek, a GYDMD starší þeskí
špecialisti, prof. Karel Risinger aGRF-DURVODY9ROHN-a som sa tam neviem ako, ako druhácke študentské ucho ocitol.
Dobre si pamätám, ako prof. Risinger, prísny zástanca akordickej koncepcie harmónie vVWDWLFNRdeskriptívnej podobe,
PXVHOYrámci diskusie postupne uznaĢ presvedþivosĢ Filipovej argumentácie
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ich prípravou viacnásobným opakovaním v rámci melodickej, horizontálnej vrstvy. Tretí Filipov
zákon, zákon harmonickej korelácie, vystihuje tú skutoþnosĢ, že v SULHVWRUH KDUPRQLFNHM RUJDQL
zácie hudobného materiálu sa objavujú þrty na báze podobnosti analogických procesov na vyššej
úrovni vývinu hudby. Ak zákon kontrastu má lineárny charakter a prejavy premeny následnosti
YsúþasnosĢ prebiehajú vharmónii akoby zhora nadol, zákon harmonickej korelácie vykazuje periR
dický ašpirálovitý priebeh. 


Obsah monografie je štruktúrovaný do troch kĐúþových kapitol, priþom vkaždej zQLFKVD

prejavila Filipova schopnosĢ vymedziĢ harmóniu ako pružný systém vzájomných prienikov stD
tických adynamických faktorov, jednoty tvarov avzĢahov, genézy prvkov, ich rozvoja aSHUVSHN
tívnej transformácie. 9každeM ] kapitol postupoval autor tak, že naMSUY predstavil stabilnejšie
PRPHQW\Dpotom þinitele labilnejšie, stimulujúce vývojové obohatenie aSUHPHQ\, þo zodpovedá
logickému metodologickému uvažovaniu.1DSUYprvej kapitole „Tvary“ saY\]GYLKXMHG\QDPL
]XMúce postavenie sekundárnych smerných tónov, ktoré sa zjavujú v úlohe narušovania relatívne
VWDELOQých akordických štruktúr 9ćalšej, pre meritum Filipovho uvažovania dôležitej kapitole
„Funkcie“sa objasĖuje spôsob porušovania monocentrálneho funkþnéKRVystému prostredníctvom
sekundárnej aGYRMLWHMFHQWUDlizácie9závereþnej kapitole „Zmena centra“ sa do ohniska Filipovej
teoretickej pozornosti dostala obhajoba pohybových kvalít harmónie vGLDOHNWLNH]DFKRYDQLDD]PH
Q\totožnosti aodlišnosti, systematicky riešená prostredníctvom najprv vzĢahov centier anásledne
vzĢahov okolí centier. Vrámci každého zuvedených problémových okruhov možno zároveĖ sledovaĢ
autorov logický postup objasĖovania javov na pôde klasickej tonálnej harmónie od menej zložitého
Nzložitejšiemu. Prínos kvaliWatívneho stupĖa teoretického poznania, prezentovaný)LOLSRPMH]Qá
sobený skutoþnosĢou, že autor, hoci sa metodicky obmedzil na zrelé obdobie vývoja tonálnej
harmónie, sledoval zároveĖ genetické štádiá jej upevĖovania (napr. pURVWredníctvom oUQDPHQWLN\
Dtechniky prieĢahov vinštrumentálnej hudbe konca renesancie aYEDURNX DNRDMMDY\PRELOL]X
júce ku kvantitatívnym obohateniam akvalitatívnym zmenám klasických harmonických prostrieG
NRYWHGDNtomu historickému štádiu vývoja harmónie na konci 19. azaþiatku 20. storoþia, ktorý
nemecký muzikológ Ernst Kurth nazval svojho þasu „krízovým“.Na základe výstižných notových
ukážokQDSU]WYRUE\:$0R]DUWDje ukázaná genialita tohto skladateĐa iYWRPGRDNHMPLHU\
sú vMHKo navonok „priezraþnej“ hudbe prítomné také harmonické postupy, ktoré anticipovali haU
móniu 20. storoþia (napr. genéza kvartových akordov).


 . WRPX &+$/83.$, ďubomír: S vedomím kontinuity. Na margo publikácie Miroslav Filip: Súborné dielo I
Vývinové ]ákonitosti klasickej harmónie. ,QHudobný životroþ. 30, þ. 5, s. 10

Pozri prvú recenziu práce zpera Jozefa Kresánka. In: Slovenská hudba, 1967, roþ. 11, þ. 8, s. 383

.857+(UQVWRomantische Harmonik und ihjre Krise in Wagners „Tristan“%HUQ

Bližšie vštúdii &+$/83.$, ďubomír: Zástoj hudby W.A. Mozarta v teoretickej práci Miroslava Filipa Vývinové
zákonitosti klasickej harmónie. In: Prezentácie - konfrontácieEd. Markéta Štefková. %UDWLVODYD'LYLV6ORYDNLD
V
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Argumentaþné zázemie, z ktorého Filip þerpal dôkazy pre potvrdenie svojich priekopníc

kych teoretických formuláciíGRNXPHQWXMH DNRKOERNRKXGEHUR]XPHO DNRMXvedel precítiĢ, odhD
Đujesvet nielen disciplinovaného teoretického potenciálu vedca, ale irozmer úprimného muzikanW
ského zaujatia. Tí, ktorí autora Vývinových zákonitostí klasickej harmónieQHSR]QDOLako precízneho
bádateĐa aprísneho univerzitného pedagóga, ale iako zanieteného apohotového hudobníka, violoQ
þelistu – þlena tzv. „KAF tria (v obsadení Ladislav Kupkoviþ, Ján Albrecht, Miroslav Filip)
úþastníka nezabudnuteĐných komorných stretnutí na KDSLWXOVNHM XOLFL X legendárneho „Hansiho“,
LVWHmohli komplexnejšie postrehnúĢ originalitu asviežosĢ jeho teoretického výkladu harmónie. 
Uplynulo vyše pol storoþia od publikovania prezentovanej teoretickej monografie, zdá sa, že
sú rozobrané aj jej dve obnovené vydania v +XGREQRP FHQWUH ] URNRY  D 2012. To svedþí
Rtom, že o knihu je záujem, že Filipov nesporne nároþný a pritom elegantne usporiadaný text si
našiel svojich þitateĐov. Ako viem, v ýechách je kniha viacmenej neznáma a originál v VORYHQ
Vkom jazyku bráni jej poznaniu v širšom geografickom priestore. Je to na škodu, pretože – DNR
mladší kolega na Katedre muzikológie ))8.51'UMarek Žabka nedávno Soþassvojej polroþnej
stážHQDSUHstížQHM DPHULFNHM XQLYHU]LWHY<DOH]LVWLO– súþasní DPHULFNí hudobní teoretici prezeQ
tovali ako progresívnu novinku pri objasĖovaní tonálnej harmónie teóriu tzv. transformaþných sietí,
ktorá je veĐmi podobná tomu výkladu, ktorý M. Filip predložil už YURNXYSRVOHGQHMVXEND
SLWROHVYRMHMPRQRJUDILHYHQRYDQHMvzĢahom okolLDharmonických FHQWLHUDV\VWHPDWLNHDOIDDEHWD
transmutácií štvorzvukov. Pri tomto zistení nastáva jednak pocit hrdosti na hudobnoteoretické
dielo slovenského muzikológa, ktorý je však prepojený sĐútosĢou, že svet oWRPWRGLHOHQHYLHOHER
sme nemysleli na odborný preklad Vývinových zákonitostído anglického jazyka ako výzvu kSRG
netnej medzinárodnej diskusii Y rámci hodnotenia vývoja hudobnoteoretického bádania Možno
Ybudúcnosti ...
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