
Vitézslav Novak: f l

„Slovacka suita“. f l

Slovakisk Suite Op. 52. f l

a) I Kirken, b) Blandt Børnene, c) De Forelskede, ^ f l

d) Paa Danseestraden, e) I Natten.

■V TOVÅK’s slovakiske Suite giver i 5 Satser et Billede af en Helligdag paa 

IN Landet i Slovakiet. Det er et Emne, som Komponisten fuldt ud har gen-

nemlevet, 4a han i den Tid, da han skrev Suiten, regelmæssigt rejste til Slova- |H

kiet, hvor han nøjagtigt studerede ikke blot de almindelige Folkesange, men 

ogsaa alle Folkets egenartede Sæder og Skikke. Fra disse Studier hentede han 

Stof til sin musikalske Komposition, som er dybt rodfæstet i den nationale Aand.

Som en Kender af Slovakere aftegner han igennem deres Musik forskellige 

Typer; han skelner mellem mähriske Slovaker og ungarske Slovaker. Den

slovakiske Suite er groet frem af Folkeliv og Folketoner fra det mähriske Slo- ■

vakis Midte. Komponisten har her især lagt Vægt paa Indtryk fra et Sommer- fl
ophold i Velké ved Straznice; Suiten skrev han Aaret 1905 samtidig for Klaver fl
og for Orkester, og den blev snart en af hans mest populære Kompositioner.

I orkestral Skikkelse fremførtes den første Gang ved en Koncert af den Czekiske 

Filharmoni i 1906. Det programmatiske Indhold er følgende:

Det er Helligdag. Folket synger Choral i Kirken, ind imellem høres Præstens 

monotone Bøn. Efter Andagten strømmer alle ud paa Kirkepladsen. Den største H

Opmærksomhed vækker Børnene, først løber Drengene og laver Spilopper, efter 

dem kommer Pigerne artigt gaaende, men de bliver forstyrrede af Drengenes

Vildhed. Et andet Sted i Landsbyen mødes de forelskede Par. Musiken skildrer H

deres Elskovsstemning, som afveksler med lystigt Drilleri. Om Eftermiddagen 
samles Folket ved Musiken. Musikanterne stemmer deres Instrumenter og spiller 

til Dans; vi hører her Genklange af de mest forskelligartede slovakiske Danse-

rythmer, som understøttes af en passende Instrumentation, af hvilken vi genken- f l

der den typiske Sækkepibe. Først sent om Natten kommer Landsbyen i Ro.

Klokken slaar i Nattens Stilhed, de sene Fodgængere tager gruppevis hjem.
Musiken fører os ind i Landsbyens natlige Idyl og ender med Klang af Elskovs- 
minder fra den tredie Sats. Om Morgenen er det som man i det Fjerne hører 
den opvaagnede Landsbys Liv; paa Stauden sidder en Fugl, som netop er vaag- 

net og synger, og Solen trænger frem gennem Morgenens Taage.


