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W ramach akcji badania i ożywienia dawnej działalności artystycznej znakomi
tych dyrygentów muzyki czeskiej wydano w Ołomuńcu pracę czeskiego muzykolo
ga doc. dr. Karla Steinmetza, pracownika naukowego Uniwersytetu Ołomuniec- 
kiego, o jednej z najważniejszej i niezapomnianej osobistości czeskiej kultury 
muzycznej XX wieku, Janie Soupalu, związanrgo też przecież miejscem pracy ze 
Śląskiem Cieszyńskim.

Soupal urodził się 21 października 1892 r. w Wyszkowie niedaleko Brna a zmarł 
25 listopada 1964 w Ostrawie-Witkowicach. Od dzieciństwa wyróżniał się niezwyk
łym talentem z absolutnym słuchem muzycznym oraz możliwościami wykonaw
czymi śpiewem, grą na skrzypcach, fortepianie i organach. Swoją edukację 
muzyczną poszerzał u wybitnych muzyków czeskich w Brnie prof. J. Kvapila, K. 
Vavry, L. Kundery, B. Holuba i F. Vacha. Po ukończeniu studiów pracował 
w charakterze krytyka muzycznego, a po swojej przeprowadzce do Ostrawy został 
profesorem w Śląskoostrawskim Instytucie Kształcenia Nauczycieli równolegle 
wykładając w latach 1947—50 w Akademii Muzyki i Sztuki Teatralnej im. Leośa 
Janaćka oraz w Konserwatorium w Brnie. Po utworzeniu Konserwatorium 
w Ostrawie w 1953 r. został tam profesorem aż do śmierci w 1964 r.

Znacznie większe znaczenie aniżeli praca w charakterze pedagoga miała 
działalność Śoupala jako dyrygenta, następcy Ferdynanda Vacha w Chórze 
Nauczycieli Morawskich, gdzie najpierw kontynuował tradycje Vacha, ale szybko 
udało mu się rozwinąć swój własny styl wykonawczy, charakteryzujący się 
konsekwentnym dążeniem do precyzyjnej intonacji, harmonicznego i lirycznego 
brzmienia oraz podkreślania melodyczności nawet w utworach dramatycznych. 
W raz z Chórem Nauczycieli Morawskich zrealizował setki koncertów na terenie 
swego kraju, a także za granicą, włącznie z licznymi nagraniami radiowymi, 
płytowymi oraz telewizyjnymi.

Zasadniczym tematem rozważań Steinmetza jest rozprawa naukowa o dużych 
walorach poznawczych, w której autor zajmuje się poszczególnymi etapami życia, 
określając jego miejsce w dziejach Zrzeszenia Śpiewaczego Nauczycieli M oraws
kich (PSMU - Pevecke sdrużeni moravskych ućitelu). Dzieje PSM U pod batutą 
Ferdynanda Vacha, Jana Śoupala i ich następców są ważnym ogniwem w historii 
muzyki czeskiej XX wieku, co potwierdzają krytycy muzyczni słowami: „PSM U 
ma dla czeskiej muzyki wokalnej podobne znaczenie, jak  Teatr Narodowy dla 
opery czeskiej, czy Filharmonia Czeska dla muzyki orkiestralnej” .

We Wstępie autor przedstawia stan badań nad życiem, działalnością artystyczną 
i pedagogiczną Śoupala i zadanie, jakie sobie w omawianej pracy postawił, 
opierając się na zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i osób prywatnych. 
W sposób wielce udany ujął w sześciu rozdziałach dzieciństwo i okres studiów 
Śoupala, działalność artystyczną w Chórze Nauczycieli M orawskich, wypadki 
i zdarzenia losowe w okresie działalności artystycznej. Dalsze rozdziały to: Soupal 
— pedagog i krytyk muzyczny oraz dojrzewanie stylu dyrygowania i jego wkładu 
w interpretację utworów wokalnych. Wywody Steinmetza zaopatrzone w liczne
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przypisy oparte są na głębokich rozważaniach kulturalno-społecznych i filozoficz- 
no-estetycznych. Całość zamyka niemieckie i angielskie streszczenie pracy, bogata 
literatura przedmiotu oraz zestaw licznych ilustracji wraz z aneksem.
Książką tą, odznaczającą się głęboką erudycją autora i napisaną dobrym stylem, 
zainteresować sie winni nie tylko fachowcy, lecz również wszyscy ci, których 
interesuje historia kultury XX wieku.

Alojzy Suchanek
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