
·Prof. )án Albrecht 

• Súbor Musica aeterna pra· 

1uje pod vaším veden ím iiesť 

rokov. Píivodné ciele sa zrej· 
'm!' ·nezmenili: oživiť starú hnd· 

bu _a · predostrieť ju dnešnému 

poslucháčovi · v podobe, ktut·á 

ntu je blizka - interpretacne 

aj zvukovo. čo sa viak za tie 

roky zmenilo? 

- Podstatnou kvalitou vpred 
.v nasom súbore bo lo jeho pre
budovanie a rozšírenie drimtä· 
turgie na skladby ran ého a 
stredného bar olta, čo vyžadova
lo pribratie basových nástrojov 
a čembala. Prvým podnetom k 
týmto zmenám bola priprava na 
koncert porskej hudby z obdo
bia ren esancie a baroka, klOI'Ý 
bol koncom roku 1974 v Pot
skum kultúrnom su·ndisku v 
Br Hiislave. Tento koncert vi--ak 
bul ui len vonkiljsím poune
tom k ZllH:!Il<im. lebo pu~;lav <J nie 
prugrumov z oilclolJ ia golickej 
a ren e::.unčnej polyf ônie , c~ko 
srne to pral,llzov<ili v rokuch 
1973 a 1974, neposkylu je poslt1· 
ctJái::ov i dostatočnú rozn11.1nt· 
tosť ciHirakterov <l z~mt·uv. Na
pri ek l OOlU, ze UbCIOb!e rnllC· 
sancie obdarilo hudbu najvz,ic
nejšimi , stále platnými prus
tl'IE!dkHmi, ako i lllllllOl'ladnymi 
tJOdnowm i, nepri nás a dne~ué· 
mu posl ucl1áčovi dostatočnú va
l'JiJbili tu. Obecenstvo vie oce
pH hodnoty polyfónnel!o š<íriu 
vtedy, ak sa mu pl'edložia <IÍ 
kont l'astnejiiie sk ladby. V t~)j· 
to· ·súvislosti by som sa cli :, l~ l 
d otknúť niektorých o tázok dril· 
m ulll rgie. Celkom všeobecne 
mélžem povedať, ze v dnesn ej 
d obe nemozno preclstavi l obe· 
censtvu veľké, súv isl é. rovnako 
lad ené celky stal'ýcl! die l. To 
je platform a, na ktoreJ na jviac 
pociťujeme ich vel<. Súvis! lo 
l s okolnosťou, že hudbi! je 
spojená n ap l'ik!Ad i s textovou 
predlohou, k t01;á zaujala poslu
cháča minu losti , k ým dnesném u 
človeku sa zd[t často nezrozu · 
mltefný, pomen ený m yto l ogický 
text naivný, či nezáživný. Ne· 
konečný sl ed cl e ldamačn-;:·cll 
scén, l keď pochúclza l od vel 
!tých majst1·ov, ako nap r. v 
Monteverdlho ne~kore j opere 
L'tncoronazione di Poppea oú· 
rádzn clnešn{JhO poslucháča. Ho· 
ct " táto opera obsahuje nepre
Juma1elná hudobné VllCholy,, 

vcelku 

Dnešný 

Sn fl!ll<a: Mi.lan Mo;zes 

by pôsobi la únavne. 

Clovek, vyc!1ovan~· k 

prijímäniu still e sa stnedd)U· 

c1ch podnetov a problémov, vy

zéidu je i adekvátny pohyb ' pri 

prijímaní lloclnôl zo sta rsiLI1 

periód l!ucl by. Štýlovú zvlili. t

nos ť äbsul'bll je najlepšie a t1!1j· 

plnsie vo fu n kčnej výrazove j 

úlohe, čize ako nosi tel'a este

ticke j hoclnoly - n ie ako .wc· 
júcu starú gramatiku. Ziaden 

človek neobľubuje starú hudlJu 

kvôli starobe, čl kvôli n ej sa

motnej , ale pre svoj vlastný z,\

žitok. Základným dramaturgic

kým princípom pre nás <eda 

zostáva: 
1. zaradenie sk ladieb rózn e

ho charakle l.'ll, Olllisnej techni· 
k y a obsuclenia, prcdovse i.J,.~· ~~~ 

st1 i cli <~lli C vokál nych a m i;1ru-

111811l i l in)'Gli sklacli eiJ; 

2. výiJrH· ten l!orlno tn ýcil ~k l..t · 

l1icb, ktoré stl svetl ými moincn

tall!i na vývojovej ces te llllci· 

by; 
3. program musí mať gr<Jd,í· 

eiu, klortl možn o closia nnuť 

uspo1·iadanim sklad ie b pociľa 

rozn yc ll kritéri[, pr ičom ll'el;a 

dbať na lo, aby nároč né sktaci

!J y boli na začia tku, ak nema

j ú boha té a farbi s té zvukové 

rtlcho. Int1 č treba okolo zuve 

r u - pri súčasnom slrWdaul 

žúnrov uprell nostiwvať 

sldatl by vCičsi eho obsaciP.nia a 
v zi1vere umiestniť sklac!IJ\' m1· 

r ábajúce plnozvukom vokálno· 

inslrumenlálnelio obsadenie~. 

Dôležitým momentom teda je, 

aby ce llwve slúpa la hustota ob· 

säclenia; 
4. každý program mus! n a· 

s toli ť i problémy, t. j . sldfldby 

svojráznym spôsobom náročné . 

kto ré vyprovokujú súdnost pu· 

slucháča. 

• Vystupujete pomerne ver

mi čast'! - najmä v bratislav

ských reláciách. Znamená to 

nauatálu obnovu· repertoáru,.do· 

pliia nie nových t:isiel - eu je 

t: h vá l y hudné. Na druhej strane 

sa tu vyná1·a Jli'Oblé m nutuusti 

fixáde drama tut·~ie , skvalitiw

vania naštuduvaných l:isiel. Alw 

mi 1mile l'iešif títtu otázku - a j 

vzhľadom k rastúcemu oh lasu 

súboru? 

- 'ľlizoiJ n r. oca l, flviln~t) l!loi

n osť, venovať sa nHse t pra,: i v 

pocloile 111av nóliu ZilllW~l i id ll i d . 

DolcrcJz s1ne ~ i 1nu::.el 1 i;a, :,u 

::. k t1škam l\ l'dclnuť. Vecľ CICI IOV ;i l 

súboru sú v i c1zŕ~ rli nc1 rnznr~ ! .. ľH· 

r·ovisk;í! Viii:innou ~mn sku:.a-

11 vo vcú;r~ rrl )'Cil iiiH i inaci l, v y· 

i::c r paní po celudeniwt pr flc i. 
Čl enovia lwiHk t fv u sú svo, im i 

vedomosťami a clwrakiHI'ovytn l 

vlm;tnos(uini mi mor iuclnP. :,ud, 

ČUI!O dókazum je, ze clržlil ;;o 

tollqic iJ problémoch spo lu. 

• Juovácia repet•tnáru Jll' iná
ša d'alšf pr oblém - rozpisnva

nie parti tút•, ale najmä: ui;ja

vuvanie takých " noviniek", l<lu

t•é maj(• ču povedať dnešnému 
posluchál!ovi. Aké pramem: k 

tomu slúžia a aký je postup od 

starého notového matet•iáln k 

výslednému koncertnému tva

ru? 

roti s I'egionalnymi ocllisno::.ťa

llli inte rp ret ačnej pl'éiXe n eprl· 

pusli jednotn ý I nštrumentár. 

i:' rakli cky nie je mozné men 1 ť 

nástro je od sklmlby l< sl< ladbe ; 

2. staré núslro)e sa clajú ťaž

ko zladiť. NaviaC - SÚ ZVU~OVO 

~~~~lo výr Hzné: 
3. clo koncu 10. storoc ia ~cl 

i nslruinr.:nliilne obsade ni e m:ur

i:ova lu. Ak, l il k len Ví' l lllllOť: n e . 

Prt~cl pn klaclill s H l'uiJovoľny vy

bP.!' ni islroJOV (.,per ugnl ::.orle 

d'i nsll' llllleutl" ): 

''- I IJ~Iru nu:ntá ln y zvuk il :·,1-

n:IJIIP. spc l<lruu l sli!Joru nc !Jull 

i l l l egi'IIJÚCuu ~úc 1<1 slkou i atcr· 

prcl<icir:: 

5. sta r é !li iSll'uje [ r apu:u (u 

napukun nudia) cl nešnélio po

sluc! Iáča , ktorý si vo svo je J ne· 

orlentovm10sti myslí, ze urcilý 

kon krcrny súzvul' skupiny n~l

sl rojov je neodl uč i t cl'nou zJaz

kou sk ladby, co sa zaklact ii na 

om yle, ktorý sa rozptý li len p ri 

z1nnne vo lc n ~cl 1 nilslrojov: 

6. mo demé nf1stroje neupo· 

zuriiuj(l nn v lastnú svo j i'~Iznusť, 

lebo sú n i.í m samozr ej mé a po

vedomé. Skladba vyznie v I l.il 

podan i l e p~ i e vo svo jej n!J

straklne myslenej podobe [ ak 

S Jánom Albrechton1 o problémoch 
a perspektívach súboru 

MUSICA 
AETERNA 

- Nadväzujem tu na u vah ~ o 
dramaturgii. Ak má t•epertoár 

sp ln iť vysšie spom ínané poziä· 

davk y, nesmi e byť dramaturg 
lenivý . Nesmie Zé!Váhať pn ;·uz

pisovuní desia tolt, ba stov iek 
skladieb - nj s rizilwn1, že tiO 

pe1·cent z n ich nebude prija· 

iýc h do repertuúru . Dramal Ln'g 

musr mäť muzikologické wa
losti, pozna ť literatú ru, auloro v, 

pramen e, vydania, vydava t e ľ

sLvá - a ic h plán y, änlolôgie, 

1nuzi kolog ické prúce a pod. Mu

sí vedieť real izovať skladby, vy

pra covať gen erúlny bas, pozna ť 

staré nolučné zvyklosti atc! . Pl'i· 

tom uisťuj em tých, ktor! si mys

lia, že 80 percent nášho m ale· 

riálu pochádza zu zahran ič ia, 

ze vel'il možno zfskať v bra ti

s lavských knižn iciach za 
predpokladu, že sa investu je du 

fo tokópH, n eváha sa rozp1sať 

materiál, ktorý naplni celé 

sl<r ine, ako v našom prípade. 

• Na rozdiel od mnohýl:lt 

iných súborov, ktoré sa venu· 

jú starej hudbe, interpretuje in 

na dnešných nástrojoch - te
da nie na dobovo znejítcich ín

strnmentoch. Môžete oddôvod

niť toto stanovisko? 

- : Sl<(lsim v krátkosti zhrnúť 
mô j názor na túto otázku: 

1. Casovt. .výsek piattcb stAi 

prispôsobu ]eme ar tt kuláclu a 
modelovanie tón u charal't~ru 

sld ad by) . 

• Súbor Musica ar. tet' llél ! vn

ria vä čšinou poslucháč i a ab· 

sulventi našich hndobný1:h u~i

líšť: v podstate neorganizovani 
na pru[esionálnej báze, as110ň 

pokiaľ hovoríme o hmutne j ud· 
mene. Ste spokojný s i ch d ute· 

rajšim vývojom, a mbíciami, 

nadšením, kádrovým obsade· 

him? Vidlle nejaké resty v do

plnení vokálno-inštrumentálne

ho aparátu? 

- je znúme, že naša skupina 

už dávno muzic!t·ovul a v dome 

na Kapitulsk e j ulic i (pozn. r eú.: 

v by te J. Al brechta ). Pritom sl 

l'udia ani n euvedomujú, že viič· 

~ina č lenov súboru už clúvno 
dosiah la vysokoško lské úiplo· 

my. Prob lém profesionalízmu u 

nás teda ni e je problémom--kva

l ifi kovanosti - ale hm o tnej za

bezpečenosti, "strechy" nad 

hlavou. A tak umelecká ei<is

tencia je najpálčivejším p roblé· 

mom súboru. Znamená to, aby 
sme mali mo~nosť sústr eden ého 

denného skúšania. 

Nafčastejšou kategóriou v 

l'ámct n ašich programov sú ko

morn é, ·· Jkfllno-lnštrumentálne 

diela. V ''"~de j skladbe sa vy

s~ju ..,.ublé!Jl!l; ~!a~ 
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Obe ta vú SpOlUpráCU Vselkyc h 

z lo~iek, p ričom r 1ešenie kaž· 

clého problému je vecou celého 

holekl ívu. J<vanli tal!vne je Jn
i; trument[tlna z lozka vi ac Z<Jťa 

ilená, vec! fi guruje v k aždom 

pr ograuwvanom cisle. To sa 

nie l<ecl y pre javu je v časove j 

tiusni pr i skúskach. Som vr-+ 
mi níd, ak si n iektor í z n<~ i, 1 r · i1 

spevúkov vedeli zlskať tnar

kanln ú priazc ii o becenstvu. le• 

bo 1 v 10111 sa oclzrkad l:ui•~ ' !la· 
zume v~u lkýc l! . Túzi me po tom, 

aby sme celú 1111i;u ene!'g!u 

mo hl i venovd f skval i tm:ni u 

pri1ce a výsill dkov, čo \ 'f.dK 

uzko ~úv l s! s IIIOZnosťou <:(;sad

nej kolektívne j profesionail:.:á

cie súboru v zmysle <Hkélws! 

"(ntern ého" zamestnaneckéi1o 

pomeru. 

• Má váš súbor nejaké vzory: 
v európskych reláciách ? 

- !ažko poveda ť .. . Tým. Ze 

llléÍII1C úplnP. SVO jr{IZnll dl'éll11il-' 

lurgiu a zam eriavame sa na po• 

mer ne široké spektrum žánr ov, 
~lýlo vých pcl' iócl, p raktík a ob· 

sadení, ncmô i em e sa U JH'i:l:ľoi ť 

nu kon l,r(![ny vzo r . Ale, 1,, ,.:;., 

lí 111 si , že oveľa k rajši e ako sie• 

clo vať urcitý interpre tač n ý pro' 
toly p, JC spôsob h[adania iJ I'i• 

liehavéilo r iešen ia. 

• Často uvád zate i sluveilSkú 
t vur!Ju 16.- 18. sto rocia. Akú. 

h odnotu má Jlllllfa vás [okre m 
iste j piety, ktorú k ne j pocit'u

jít domáci umelr; i l - v pm·uv• 

naní s európskymi majstrami? 

štúdium a i nler prHtácia 

sl ovensl<ých prameiwv M1m d a

Ja nie len cenné skúsenosti. al e 
aj bohaté zážitk y . N apriek 

skra tkovej notácii pramejíov v. 
podobe barokovej dvojosnovo• 

vej partitúr y, ktorá si vyžadu~ 

je citlivé dotváranie záznamov1 

n ezaostúvajú n aše pramene za 

aclekvúlnymi žriedlami svetove1 

tvorby. Sú vticšinou presvedči• 

vé a origin l11 nc. Nechcem sa 

lU sirsie Zll1 1CiiOVal O Hullob• 
norn tu reckom Eulenspieglovl, 

o kto rom bolo písané aj vo va' 

som časopise. IlJa vyzdvihnem, 

ze miilol<edy nám bolo clup r ia• 

l c prHcovuť s takým origi nál• 

nym dielo m, ktorého význam sa 

pri StúdiU ČO rélZ viaC lljasiiGVdl, 

Prekvapila jeho ducl1aplnos(, 

alw i melodicko-l!armonick<l •;y• 

naliezavos ť, vrá tane u mel..:cké• 

h o pretavenia or i g iná!nyL:I1 ' I li" 

l entických tancov z núšho úze' 
mia. Chcel by som v~ak llél zá

vel' povedať ešte toto: Som 
šťastný, že náš súbor v r el<tliv• 

ne k rátkom. čase svo jho prb o• 

benia si našie l v r adoch o he= 
censtva svojich nadšencov. Uve• 

domujeme sl, že najväčšie s·; uP 

patie v i ch radoch vyvo!úva 

fakt. že za húževnatosťou čle• 

nov súboru sa skrýva spon tán• 

ne nadšenie, k toré posl u cli~E 

nutne vycfl i. Vynasnaž!me sa i 
v bud(lcnosti s pá jať svedomi' 

tosť so spontúnnosťou a tento 

kontakt využiť k účinne j p r o· 

pägácii kl'ásnych cli el , ktoré sú 

ukryté ako vzácne, doposiaľ ne• 

m é dokumen ty voľaked y žive f 

slovenskej hudobne j .minulosti. 

oťázklt: !!'. uRsiNYOil! 



• 1\RAj SKt STREDISKO š tátn ej pamiatkovej sta
ro~llivosU a ochrany prirody, v Plzni vyd alo za ujl
muvý katalóg ,.His torické knibovny" (v západných 
Ccchách ). Farebne 1 textovo, fotograficky 1 materiá
l uvo dobre vybavená publikácia upozorl'íuje okrem 
iného na význam notovanej literatúry (žaltáre a )(an
rionály ) pre rozvoj pfsomn!ctva stredoveku. Šlúc!ium 
západočeských lmihovnr prináša tiež ~ávažný mate
ri1l l k vývoju n otácle v naš ich krajinách . 

• }UHOCESK? HUDOBN-ý FESTIVAL Concertino 
Pr uga bol už deslatY.krát v }mdi' lchovom Ht•adc1. 
Vhutiný nt doplnkom tejto m edzlnút·odncj akcle mia• 
dyc h hudobníkov bola výstava výtvarných prác 2lu
lwv ĽSU v Opave na hudobné námety. . 

• • SPEVOH HA DIVADLA JONÁŠA ZÄBORSK!!:HO v 
Pre~ove uvictlln diia 22. sep tembra t. r. premiút•u 
k lns ic l<ej operety Po ly Henriena a Franza von S•q>1Jé
lto 1\rásno Gnllllcll. l nscenáclu priprav ili režlsét• Pute t· 
}. Ontvec, dirigBnt Vla di nlí t· Ounek a hosťujúc i cho
reograf Josef Sl<lrosta. Návrh na scénu vytvortl Stu
fun Buntu, ko~ l ýtny JHIVJ'h la Martn Sa jtÍiruv<i . 

• VIl. MUZIKOLOG ICKÁ KONFI~RENCIA v nhncl 
• cyk lu ll udoiJné tradície Brutlslavy a Ic h tvorr:uvln 
n a tomu Hudobnii ku lt1íra Bratislavy v o hlloiJI HH'l -78 
bude v t'ú mci BI!S ditu lL a 12. o k tóbrii t. r. vu 
FJintovonJ lduiJc v 13ratlslavc. 

• • )ll llOC:ESK(.; DIVAJ)LO v écských BudC:JOVIIt.Jo ll 
,, pro pt'.JVtln dko prvu premiéru sezóny VcrciJho npP.ru 

nt;;olc:ltn. 

. • I~UDOVA SKOLA UMENIA v Leviciach sn v tolll
to sko lskom rok u presťahovala do novej budovy. 
'Levice s ú prvým mestom na Slovensku , ktoré mú 
ĽSU v budove n ovo postnvenej le n pre úče~y !;koly. 
Na snťmke B. Viígnerovej je nová budova ĽSU v Le
vtciuc h, ktorá bola s lávnos tne odovzdana do p revlillz
ky elitu 5. IX. t. r. 

• HLAVNÁ REDAKCIA hudobného vys ie lania Cs. 
rozhlasu v Bratislave u sporiadala v dňoch 25. JX. 
2. X. t. r. IX. ročnťk medzinárodnej rozhlasovel st\
ťaže magn etofónových n aht•ávok h udo bné ho f olklót·u 

. PRIX DE MUSIQUE F OLKLORIQUE DE RADIO BRAT!~ 
SLAVA. 

Hrajú skladby 
slovenských 
skladateľov 

Kolíické konzervatórium má dôležitú úlohu v kon• 
-eertnom a hudobnom iivote východného Slovenska. 
Naia verejnosť sa zoznamuje s výsledkami ikoly 
prostrednlctvom koncertov, kultúrnych brigád, roz
hlasových a televlznych vysielan[. Na týchto kon
certných vystúpeniach okrem samotného hráčskeho 

výkonu sa venuje velk!á pozornosť repertoáru. Je oo
hatý a zastupuje vietky ltýlové obdobia, pričom dô
ležitú úlohu má súčasná tvorba, predovlíetkým tvorba 
slovenských skladatefov. Jej sa venuje v posle dných 
rokoch mimoriadna pozornosť, čo do určitej miery 
podmienil aj prfchod nových mladých pedagógov, 
odchovancov naš ich vysokých š kôl a práca ume le c
kej rady. Jedným z: jej podnetov bol aj návrh, aby 
tvorba slovenských skladatefov bola zastúpená m e
len v indivudálnych plánoch jednotlivých žiakov, ale 
aby s voje zastúpenie mala aj v programoch jednotli
vých koncertov, ako a j v absolventskom výkone kaž

' d ého poslucháča. Hodnotiac tento návrh v drama-
turgickom pláne koncertov s uspokojenhn konš ta tu
jeme, že vo vlietkých oddeleniach znela dostupná 
tvorba slovenských skladatelov. Najpresvedl!ivejsle sa 
táto skutočnosť prejavila v oddeleni klavlrnom, uko•·
de6novom a dychovom. Z klavírnej tvorby to holi 
skladby starlilch skladatefov (E. Suchoňa, J. Cikke
ra, o. Kardoila, J, Zimmera, A. Ol!enáila, T. F1•eš u, 
J. Greiiáka a S. Németha-Samorlnskeho ). Mladú skla
datefskú generáciu zastupovali len skladby (rukopi
sy ) J. Podprockého. Akordeónové oddelenie nemá uš le 
vefkú možnost výberu, p reto sa zameralo len na 
tv01·bu J. Hatríka a J, Podprockého. Pričinenhn to
hoto oddelenia boli skladby J. Hatríka a J- Podproc- · 
kého zaradené ako povinné na celošt6tn~j s úfaži 
v Hoi'oviciach. v dychovom oddelení to boh skla dby 
T. Freiiu, M. Vlleca, M. Korínka, I. Bázlika a J. Pod
p rockého. Pre elite širliie zastúpenie slovenskej tvor
by p r ipravi hudobno-teoretické oddelenie prehľad do
stupných a technicky vyhovujlicich skladieb sloven
ských skladatelov. Ver ime, ie aj hudobné vydavatel
stvo pomílille sprístupniť mnohé ďal!iie s~ladby slo
:venských skladaterov. .č. CURILLA 

SKOLA A JIUDBA 

Stefan Hoza: 

Hudba a spev 
v prvom učiteľskom 
ústave na Slovensku 

I. 

v starej rakúsko-uhorskej monarchii nebolo koncom 
111. st orui:ta uysloune lwdobn~Jho ústavu pre výchovu uči
lei ou-uN/Wllsluu {licio prof esie patrili u minulosti spo
lu/. fecÚ!Il z pruyclt, u!iZIWIIIIIJjcll, äokonca s/ouensk.rich 
ui:ileľ~kyeh ú~t ouou bol zaloiellfÍ zač.'ialkom lY. slorof:ia 
o Sp1!"skcj Kapitule. Praurla, lfÍIIl n ie Je /JOueduné, ie 
by sa na Sptsi nebola ui predtym pestotJala hudba. 
tl're.~lletsw zd znamy o /um, ie u spii;sk!ich klá§toroch 
fl l' .'/uuali c/JrumoiJu hudbu, mdmc prlblline od 14. sto
rvi ·irt./ 

v 16. a u 17. sloroi:i tlusldua ~a hudbe 11 spl§sk!jcll 
nwstei:kadt IJýZIIWillzélw miesta, lebo u tom l·ase sa wý§ll 
:Jutem mesľullutJ o hudubnú kultúru. /Jókazom toho sú 
OIOt'f'rú zhortuA·y ~o u ipisnu piesni a tancov. Ich autor
ti <~ !Jolt nu .'ipt.\i iltúct nemeckí skladatelia. Refor mácia 
1 /ll'oln'ľ'furnwc:w prilzlesla llutlbu nielen do chrámov, 
ole 1 H·ot , kde ~a vyui.'OIJolo po latinsky a nemecky . 
V lifť'tlto reč:wch znel i text piesni. 

ti rtruilej polovici 17. storočia nastáva úpadok spi~
~kyclt mte~l, lebo sa zhorsllt pomPry IJ baníctve, klo riJ 
bolo lzlavnym zdru;om prí;mov. V nepokotnom case ustr
nul a i hudobná kultúra, kt orá mala doteraz lak~ slubné 
perspektívy. V 18. storoči nastáuafú pokojne;ste tasy 
a lepsia sa i porlmienky pre hudbu a spev. Záslulzu 
na tum ma;ú skoly, kcle sa znova venuje hudbe zuý~ená 
pozornosť. SpieiJa sa ui nielen pri bohosluibäch, ale po
vinne pred aj po uyucouanl, a to nielen duchovné, al 
siJetské piesne. Bez spevu a často tn!ilrumentálneJ hudby 
sa nezaobídu miestne spoločenské udalost i . Duchoun!j 
spev sa miesa so svetským. V skolách sa nacvičufú ttei! 
~'kolské drámy s hudbou a spevom. Me!Uanla, kto•{jch 
utit:šiu cast 11a Spisi tvoria ešte vždy Nemci, ztskauafú 
silnú hospodársku základ1lu v dobe noveJ prosperzty 
baní. Slovenskí ObťJuatella Spisa ostáuafú u te;to kultúr
Íle/ sf~re u úzadi. Okrem l'udouýcl! plesni a lwdby na lu
dou!}Ch nástrotoch, nema{Ct. širšiu hudobntl ztlklad1lu, 
ani t radície. UL'itelia a k1laz1, ktorí na dedinách !111, ne
siat i/i cledinsk!J ľud kultúrne povzniesť. Dedinsk!J človek 
nwl moinost iba v kostole st retnúť sa s iným hudolmým 
umením, ako si vedel scím uytvorlľ. 

Na SloiJensku nebola taktí hudobná škola, klortl by sa 
profesionálne zaoberala V!íchouou hudobného dorastu • 
Jednako hudobná k,ultúra začala p1•en/kať (v období, ke
dy uymenoúali na Spisi za biskupa ftína Ladisl ava .l'yr
keraj medzi ľud. I keď rpdom nebol Slovák, bol uzdela
n.rj , s ;asným a bys/rým rozhľadom. Zbadal zanedbanost 
sedliakov a robol lllkoiJ, ale at úsilie tých, ktort cilcell 
ľud dostat "zo zakliate; duseunej i t elesne{ poroby'', 
Osobitne si všímal zanedbané školy a l!lnnost ut:iletou 
u nich, ako aj chrámový spev, v ktorom vládla anarchta. 
Osutetenswonz zapálený biskup rozhodol sa pomoct slo
venske; dedine tým, že sa jej snažil dat u prvom rade 
uzdelanýclz ucilelov. Pyrker sa na{pru rozhodol založiť 
ul:itelkú prlprauku v Levoči, ale neskôr { na radu svojich 
spolupracovníkov 1 založil duotročn!J ústav pre vzdelanie 
ut:iteľou u Spišske j Kapitule. Stalo sa tak 19. novembra 
1819. 

PľiJým riaditeľom ústavu - v6bec prvé/lo u Uhorsku 
bol Juraj Palleš [1753- 1833}, vzdelaný muž, oddaný 
slovenskej veci, patriaci medzi i!lenou Bernoláko11e; dru
~iny a učeného 1'ouary~'stua. Pre žiakov napísal natpru 
po latinsky a pot om po slovensk_y· "C,iturglku" a "Peda
gogiu Slowenskú pri Triwiálne Skoly". 

Do ústavu pri jímali takých ž/akou, ktorl skončili l!u
mcmistické alebo jilozoJické stúdiá a vedeli l!rat na 
organe či inom hudobnom nástro{/. Cielom učiteľskeho 
ústavu bolo vychovať ui:iteľov-organistou, scllopnýclz vy
učovať a vykonávať kantorské povinnosti s kvallfiktlczou 
na triviálne dedi nsktJ skoly. Mnohí "učitelia-kantori", 
ktorí boli uí u praxi, nec/well sa podroblt skúi>kam. 
ktoriJ im riaditeľstvo školy navrlllo a určilo. Riaditel 
Palles ostro protestoval aí pri kráľovskef kúrii, aby im 
nedovolil učiť. Ti, čo chceli ďalej učlt, musel/ predložiť 
z ústavu uysuedt:enie o zložen!jcl! sktí.škach. 

Skór, nez dostali ítaci uysuectčenle o hudobných zna
l os/ iach, uplatilouali ich a; prakticky: u nedeľu hrával/ 
na oryane v kapitulskom chráme a predspeuoual/ piesne 
u ret:i ľudu, t. j. po slovensky, pod dozorom regenscho
rilzo Jozefa S c 11m ie dl a [učil na ústave v rokoch 1819 
aí 1837/ a po 1!om ďals/eho regensclzortlw a pedagó
ga hudobných predmetov na ústave Alo{za S ch i:i na 
(1838-47/ . Pri tzv. Jigurtilnych omšiach vypomáhali žtact 
na daktorom hudobnom nástro{/ u kapltulskom orchestri. 
11by naclobudli liturgické sklísenosl/, chodievali s kaplán
ml na pohreby, inokedy sa ztičaslllovall na cirkevných 
sprievodoch a obradocll, na{mä tam, kde sa spieualo 
alebo hrávalo na hudobné nástro;e. 

Osnovy dvofročn~ho ut!iteľského ústavu u Sptssket Ka
pitule prlsne dbali na to, aby ž/act nezanedbali hudobné 
predmety, ku ktor!ím patrili: hra na organe, hra na kla· 
IJíri, na fwsliaclz, gregoriánsky spev [k dispozícii mali 
kntllU obradov 1 a figurálny spev, ktor{j sa pokladal zo 
základ hudobného uciua. Fakuilallvnym predmetom bola 
hra na trúbku a na iné fúkacie nástro;e. 

Po troch rokoch lriJallia ústavu zrusi/i hru na husliach. 
Ako prit!ina sa uutidzala, že ut!itella, k torf hral/ na hus
liach, znneclbáual/ kostolné obrady a radšef hrávali na 
svadbách a " krt!mtích, kde st zarobili peniaze, prtpadne 
dostávali at naturálie, natmä ptllenku. 

Magister musicae, ako obyčafne volali pedagóga hudby 
a spevu, učil týždenne tri hodiny za plat 130 zl. ročne. 
Pritom musel oulódať t ri r et!t: lat inskú, nemeckú a slo
venskú, neskôr, od roku 1847 t maďarskú. Pr avda, slo
venčina ostala naďalej obltgdtnym vyučovaclm predme
tom. 

Pu:,tupum i:a:,u ~~~ ú~lav rozsll·oval. Z clvoclz tried ~a 
preslo na tri a roz~u·i/i sa l uyui:ouacie osnovy. ZacaL 
sa vyučova( ludOV!Í spev, súzuukuueda-llarm6nia. a gene
rálbas. 1'úto dopli~ujucu zmenu si vyiadoual vseobecne 
sa zvyšujúci záujem o hudbu a oko!nosf, ie. od roku 
1868 existoval/ už /ednolllá ľudová skola s tednolnou 
ucilelskou spôsobllostou, co znamenalo, ie os~zovy. d~
dinských i;kól sa vyrovnal/ osnovám mes~skych _~kul. 
Stratil sa doteratsi rozdiel a t onlll sa muselz prtspo~otnt 
a; osnovy ui:ileľských tlstavou. Absolventi sa podrobov~l 
skl1ške dospelosti - maturite a ústav sa stal {31CO 
t šttltne ut!ltelské a stavy 1 výchovným Ct.stauom pre uct
telov. 

Päl rokov po zaloíenl spliiskokapilulského ústavu I/Wh· 
la sa ~kola popfíSit lludubným kabinetom. Postupne ~a 
Jeho tnuenttlr doplň al nielen lwdobn!íllll dielami l ~rauďfl,_ 
na;viac u nemeckom /azy ku a len nwkedy_ sa na~/1 slo· 
uenské kostolné spevníky 1, ale i lwclobnyml nástro tm! 
a notami - podľa jinancných moino~l ~ ústavu. Sko_1sky 
orches/er obyčajne viedol {eden zo zwkou, klary sa 
naflepsie vyznal o hudbe. Stály iirwA·y urchesler sa ne
;;aloiil ani potom, keď r. lll4ll za pcLiayóya lwdby vyme
noval btskupský úrad rutlnoiJCJIIéllu 111/dolmíka Alllol!rl 
li fi s k u 1 nar. 12. tanuára llll/J IJ Nuiomberku, z~mrel 
23. rwguMa lllll2 u Spi.~skej Kapiluit'J. 1'11/lľi prduiiiCilom 
stúdiu bol Of absolventom MestsJ..·e{ luulubiii!J ~koly ll 
Rralislave " 11re na 0 rga11e. Po aiJsolulónu Mt fJI'tllla>/1 za 
regenscllorilzo do kap_ilulskéll~ clzra_mu .. OA·rem ~~fkon:lvu 
nia suo;ich ctrkevnych puvu11wst1 11<'1/ lll/ uclle(~Kum 
11staue (ai do roku 1861}. Potom urll~/1'1 tlu Kuw~ tfl 

spráiJCU hudobne j skoly a dlr/rJellta krltc.•t.lrrtll.";llo zooru. 
Na jeho miesto nastúpil /r!ll o bral /\orol ll 11 s k_a /~'_ar. 

1836 u Ružomber ku, zomrel 25. nwrco lUUll u ~pmiCe/ 
Kapitule 1, ktorý tu pósob/l ako pclillf/ÓY Li o roku 19~5. 
Bol tinný nielen ako pedagóg rt re(lellsclzort, ale a! aKo 
skladateľ. Je autorom drobnfjch dudwvnyclz skladteb a 
viacerých zbor ových prileill ust nyclt piesni pre Skol~k6 
potreby. . . 

Po odchode K. Hl1sku preiJzal 11a teden ~ok ,uyut:ouamt 
hudobných predmetoiJ kap/lulsk{j kap/dn fan lJ ll s ch e r, 
viac-mene{ samou/·: v hudbe. Viedol semtndrsky spevo
k ol bohoslovcov, k!im u ústave sa vtac-nzenet prtúcal 
pedagogickým spôsubom. _ . 

Od r oku 1883 bol ústav striedavo stvorročny. V tom 
l!ase sa kltldol mimor iadny clóraz na výchovu kantoro11, 
ktorá bola nerozlučne spotená s ut•/tclskou upcliovou. 
Pre ich v!jcvik a zdokonalenie ZIJýslli pocel lwdm z hud· 
by a spevu na 24 lzodín týždenne. {V l. ročntku - 5, 
u 11. a u ILI. ročníku - 6 a vo LV. r oi:ník_u - 5 horttn.l 

Nariadenie zuýšlt uyut:ouanie lludobnych predmetOD 
vychádzalo ; toho, že úpadok cirkevné/lo spevu [na1m~ 
na dedinách/ bol tak!J zrejmý, že to pobadal/ uz a/ ted· 
noduchl ľudia. 

OstaiJ však nemal dlhší čas scllopn1Jl1o pedagóga hud• 
by a spevu. Na Uadosť tlakov založil hudobný krúžok -
u skolskom roku 1903/4 - prof. lán Cs e l é n Y l, hu• 
dobný nad§enec. Takto mohl/ zaznieť staré t novozakQ• 
pené hudobné nústrofe na koncertnom pódiu, lioct ten 
pri ústavom usporiadcm!íclt slármosttacl! al~bo v. okall· 
tých mestet!kách. K žiakom ústavu sa prlpo/lll obl!as tld 
bohoslovci. 

Od roku 1906 do 1·oku 1916 p6sobll na tlstaue ako hu
dobný pedagóg b!}ual.tí žiak ul!UeľskiJIIo ústavu Kornel 
s c h.t m p l st . . {nar . 13. februára 1886 u Ilave, zom~el 
3. f ebruára 1935 v Bratislave}. Po skonč~n! nlWch trzed 
gymnázia v Trenčíne studoval na učztelskom ú;taue 
u Spii;skej Kapitule {1901-5}. Pretože chcel ztskat vy5~le 
hudobniJ vzdelanie, aby sa mohol venovať peda~ogtcKel 
ttnnosll kratšl tas nausteuoval škol u cirkevnet h~dbl/ 
u Reger:sburgu kde bol žiakom Fr. X. Haberleho {1840-
1910 1, u!jznam~ého nemeck~ ho znalca chrámoveJ hu~ill/. 
Haberle bol dušou ceclllánskeho spolku, ktory okrem 
iného vydával významniJ publikdcie z tohto o.dboru. Ako 
znamenitý znalec Paleslrinouho diela dokonč/l teho stl
borné vydanie. K. Schimpl za poiJylu u Regensburgu mal 
možnost sledovať atmosféru nielen o~olo duclwunet hud
by ale ul'll sa i nou!jm pedagogtck!f.m met6dam, klorl 
ústav potreboval pri svoje; renesanclt. V ústave zostavU 
zo žlakotJ spevokol - podľa vzoru, ktorý spozna! po· 
cas štúdií u Nemecku. Pre1I skompono~al u~acero duclra~· 
mích i svetských skladieb. V ledol tze!t žwcky orclles• 
Ú!r - ako komorné orchestrtllne zdrtiženie. Teho prrčl• 
nenlm bola hudobntí výchova IJ ústave na vysokom ume. 
leckom stupni. 

Po odclzode zo Sptsskef Kapituly pôsobil e§te ako 
správca na viacerých miestach Slou~nska a uSade za• 
k ladal a viedol úspešné spevokoly. Prz os~avtích nq. vO· 
rol:ia učilelskiJl!o ústavu .skomponoval p~zlež!_~ostny, ale 
veľmi pekne znejúci zbor "Jubllefnťl pzesen na text 
Iného absolventa tolllo ústava, Antona Prídavka. 

*** 
Až do roku 1910 bol učtteľsk!J ústav u seminársket bu· 

dave. Po nove; prístavbe zrušil sa l striedav!í sy-;tlím 
prijímania tlakov a poslllpne sa otvoril~ uset_ky ~tyrl 
roi:nik!f tak, ako to bolo na štátnych učtteľsky~~ _ u~ta
uocll. llozumle sa, ie nastala zmena osnov a I'Ozsmlo sa 
vyučovanie lwdobn_qch predmetoiJ. Vsunula sa - po jed· 
nej hodine týždenne - vyut!ouante Cirkevného a svet~kl· 
ho zborového spevu. V 1.-IV. ročníku sa ut!ila po Sty
roch lzodinách týždenne hudobnel teória, hra na organe 
i na husliach a po due hodiny zborový spev. 

Po odchode prof. K. Schlmpla bolo u odbore IJyuco· 
uanla hudobn!}Ch predmetov akiJsl nútené interregnum 
pre nedostatok súceho peclagóga. Bola I. suetoutl vojna. 
v ;e; posledných búrlivých rokoch 1917-18 ut!ll hudGbnl 
predmety Ján S 1 re le c [nar. 23. decembra 1893 u Kac
vine, zomrel 28. novembra 1975 v Bratislave/. BolG to 
u!) chodi sko z núdze. (Strelec ako teológ nedosiahol ka
nonický vek na vysviacku za kitaza a ostal rok na Ka
fJilule.j -Popri teologickom Stúdiu zapodieval sa teoretic
ky hudbou, ale nafmii l1rou na husliach. Pri ročnom pó
sot;ení na ústave nemohol dat redlnetšie zťlklady !lal
.~iemu vyučovaniu hudby. Odt~iel na stúdid do ProiJy. 
v rokoch 1919-20 bol posluclzdčom hudobnet vedy a sla
vistiky na Karlove{ univerzite a na pražskom konz~:rua• 
tóriu študoval dirigovanie u prof. Fr. Spilku a prof. 
M. Dolei!ila a spev u prof. L. Kadeŕábka. Po ~ttldtdch 
'rozvinul organtzačno-pedagogicktí. činnost na bran~lal)o 
slcom konzervatóriu na Hudobne{ a dramaticket akadl· 
mii a neskôr na VSMU a u Slovensket fllharmóml. 

Po odchode l ána Strelca sa uyut!ouanie lwdobných 
predmetov na uCtteľskom ústave u SpišskeJ Kapitule opä! 
iba suplovalo. V rokoch 1918-20 tu učil Matet Lukács t 
a u r okoch 1920-22 Eugen K a l m á 1'. O Ich pôsobeni 
a hlbšom hudobnom vzdelani sa nezachovali podrobnel
šle ztíznamy. 

( Pokračovanie v budúcom člsle.J 



K otázkam filmovej 
a televíznej hudby 
ROMAN BERGER 

Robil som fil movú hudbu s po
radicky a výlučne k tzv . .,doku
mentom". Už dlhšie sa tým ne
zapodievam - neviem preto, čl 
existujú momentálne specHicky 
:;lovens ké problémy v tejto ob
lasti. A tak iba niekorko pozná• 
mok obecné ho charakteru: 

l. Predovse tk ým: komponova
nie filmove j hudby je dnes 
ipecililna p•·••resia. je lipine ar
chnit:k ý núzor, 11 ni• s hežný (lo 
1e sn úd lo s pecifti\UIIl i' l - že 
keď je n iek to .. ~ kladutet", lŕlk 
môzc komponovať dur:~ symfó
niu, zajtra elekt ronickú sklncl
bu, pozajtra hullbu p re film a 
IH:I budúci lýicl~: i• tanec pre 
Lúčnic u. Specl u! Jz(u; ll neuniká 
ani nblusť kompuziclc -- je to 
objektívny proces. Miilno zaft· 
xovnné deleuio hudby nn "váz
nu" a "tú os tatnú" - to zod
povedalo v mlnulos t1 tlolenlu 
11a profesionálnu a i11~1lnú s té · 
ru. Dnes vsak W "os tatná " hud
ba je rovnako profnslonálna 
ako tá ,,váina". Dalo IJy sa 
dokonca v niektorých pripa
doch spytať, i:1 v obla::. tl .,váž
n ej" hudby m:m[uno v tomto 
zmyslo čo doltt\i •ať. 

2. Fakticky existuje dnes ce· 
Jý rad veľmi udlišn:!ich profe· 
sH, označovauých spoločným 
po jmom "sklallotor". Z profe
SJOJ•úlnellu ltl';•dit;ka existujú 
tutli cele oblas ti voľ111i rôz
nyrh "kom poztčných problé· 
mov'', l'lorých r iešenie si vy· 
:Zadu je: r ozdielne prístupy, pro
st!'lcdky, metódy práco - z 
obocncjsiehu hlncliska ide po· 
tom u dHct·cncovoné predpokla
dy z aspektu erudície, s kúse
nost í a najmä ps ycho lógie tvor
by. Túto problema tika súvist 
ti ež so skutočnosťou - zatiaf 
,veľmi slabo preskúnnmou 
;(s kô r je tu badateľný 11kýsi 
zvliii:. tn y os tych], - s faktom, 
:le nie každá produkcia hudby 
·ie tvorbou sensu striete, nie 
vš etky "kompozičné problémy" 
si vyiadujú tvorivé riesenle. 
Ke cf som už spomenul mnohosť 
t·ôznych aktivit, označovaných 
slovom "skl adateľ" treba 
n1ať na zreteli aj tento práve 
spomenutý aspekt: aj v umeni 
máme do činenia s niečhn po· 
dobným ako vo vede - so "zéi· 
kl adným výskumom", s oblas
ťou aplikácii a s produkciou, s 
objavi te rmi, vynálezcami a s 

producentmi. V našej oblasti je 
to všetko zatiaľ popletené, sme 
akoby v jednom vreci, J'Ozlišo
vacie schopnosti sú zatla! na 
,.pt·edpotopne j" lirovnl. Nakor
ko sa však tu a tam rozlišovať 
musí - tak sn potom nutne 
uplatňuj ú iracionálne kritériA. 

3. Podla muzeálnych názot·ov 
je koncipované aj skolenie 
sk ladn teio. Vš etci adepti, bez 
uliľaclu na budúce znmerunie, 
s ú v ztísacle skulení rovnako. 
Pred mr:t "filmovú hudbu" s íce 
fi g UJ'OVHI V OSiliJV[ICh, aJc -
via far:ti - nu papieri. Kecr člo
vek pl'lue du praxe - začne 
dobrodružstvo. 

4. Tu dobt·odružstvo s filmom 
malo s voje pozitíva (ovšem, s ú 
lo su!Jjeklivne pozitíva!). Bolo 
lo teda osvojovanie sl novej 
profesie, osvojovanie si disci
plíny, vyplývajúcej niekedy z 
velmi úzko vymedzenej úlohy, 
bol tu postulát veľkej elastlč
nosli (nielen čo clo prostried
kov zvukových, ale aj štýlo· 
vých, výrazových etc): na po· 
kon šibeničné termfny nútili ku 
koncentrácii: od prvého mo· 
mentu "na ostro" ! Ale este jed· 
no: vo filme ide o pestovanie 
korelácii audiovizuálnych, tým 
o pestovanie akejsi .,rozsiahlej
sej" sémantiky nie špecificky 
hudobnej. Hudba vo filme je 
posunu tá do polohy ,~výrazo
vých prostri edkov". To je plus 
a súčasne mínus. 

5. Je to ovšem nebezpečie, 
k eď sa pozeráme z .,druhého 
brehu" tzv. ,vú2nej hudby". 
Skladateľ na i1u zameraný ne
srnie zubudnúť, že hudba, to 
nie sú Iba .,výrazové pros trled· 
ky·', alo že to je "aj" kom po· 
:tfcia: nesmie zabudnúť, že 
problémy expresie a hudobnej 
charaktet·is tiky tvoria Iba časf 
kompozičnej problematiky. Pri
mát vizuálnej a mentá lnej in• 
formúcie vo filme určuje jed• 
noznačne, že kl'itériá pre hud
bu sa presúvajú z oblas ti hu· 
clobnej (-kritériá formy a tek· 
toniky etc ) do roviny adekvát· 
nosti voči obrazovej predlohe. 
Je tu v h1·e aj sugestívnosť ob· 
razu a idey filmu. 

6. Sugestívne pôsobí aj s a• 
motná oblasť, v ktorej som čin· 
ný. Ked roblm filmovú hudbu, 
môžem zistiť, že optimálne rie· 
šenie z aspektu f!lmu je často 
primitívne z aspektu kompozič· 
ného ~ ale po čase môžem sl 

zvyknú ť na istý druh myslenia, 
ktorý sa bude vyznačovať akou
si vysokou "mierou tolerancie". 
Kritériá dlscipllny,. v k torej . 
pracujem, stávajú sa mojim 
.,alter ego" - a tak po čase 
mi nenapadne, že ked dne s 
nakomponujem pomerne rýchlo 
pomerne vera hudby - a k to
mu ešte "peknej", "prekompo
novanej" ( to je d t·uhá Hl tonw
t íva), čo sn "dr·ž.l pokope" aj 
,.pasuje na obraz" - tak jed no
ducho niečo nie je v porlad· 
k ll. 

7. Je možné povedať, že v 
hudbe v1.dy bolo "niečo nie v 
poriadku". Napr. Mozart napi· 
sal niektorú operu tuš ím za 18 
dní il nad siestlml kvartetami 
sa mordoval s tyri r oky. Ano, 
napoko n hudba je aj to , aj to, 
aj to. V tomto smere je zrej
má podobnosť s rečou: nj in
zerát je Jazykový Olvar ("výpo· 
veď"), aj rodokaps, aj Rú[uso
va básei1, aj Einsteinova teór ia. 
V oblasti jazyka sa ovše rn v 
tom lepšie orientu jeme. Stý!, žá
ner a spoločenské funkcie nie 
sú jediné kritériá. 

8. Medzi pozitlva film ove j 
hudby patri možnosť okamžitej 
kontroly - dnes napíšem, zaj
tra nahrávame, S odstupom to 
vldlm relatlvne: zálež! na tom, 
čo som napísal. Napokon -
pestovať sluch a predstavivosť 
by bola škola, najmä zohľad· 
i\ujúc vedecké poznatky a mo
dernú technológiu. To je však 
hudba budúcnosti. 

JURAJ LEXMANN 

Problémov okolo fil move j 
hudby na Slovensku je vera -
zväčša Ich však nemožno zo· 
všeobeciiovať a ko š pecificky 
slovenské, lebo sú to problémy 
rôznorodé - podobné majú aj 
Inde. 

Is te - celkový charakter na· 
šej filmovej hudby ovplyvii ujú 
materiálne a organizačné pred
poklady. V súčasnosti je nalie
havým problémom to, že F ISYO 
v Prahe - jediná inš titúcia 
tohto druhu u nás - nestačf. 
Treba dlho vopred objednávať 
termfny nahrávok, z čoho vzni· 
kajú organizačné ťažkosti. Fii· 
mová hudba potom stráca cha• 
rakter širokej palety umelecko· 
výrazov:!ich možností, ale jav! 

sa a'ko organl7.acný problém. K 
mnohým krúlkOJIH!Irai ll l'fll fJI · 
ll i Ulll sa preto au l nl)[vurí pú· 
vutlnii lHJuiJu, a le vyiJerú ~a a r
chívna. ( Niektui'Í lelevíwl re
i rscri sa dokonca ne ta jn t}•m, 
ze si vybe rajú k s voji m fil mom 
takých pt·o:l.sk)•c ll sklmlute l'ov, 
1\lori Im pomô9.u prednostne 
zfs l\at tennfn.) Dnes je uz zr·ej
mé, Z!J na Slovens ku by ~ ~~ vy
plutilo za loziť hutlu bné te luso 
pre nahrávanie filmovej a te le
víznej hudby; vyplatilo by sa 
to nie len kul túrne, ale a j eko
nomicky. Hospodát'ski pracov
níci už vypt·ocovnl! predbežné 
projekty (clo úvahy pripadá na
hrávacie š túdio vo Vlád ne j bu
dove, ktoré má rozhlas uvar
niť ] . Treba túto myšlienku len 
realizovnť. 

Je isté, že slovenská filmová 
hudba nemá nejaké kompozič
no-š týlové s peclfiká - nejakú 
"školu", akú možno postrehnúť 
napr. pri českej filmovej hud· 
be, kde silná skladaterská osob
nosť Zdenka I.isku ovplyvnll a 
a j tvorbu da lš!c lt filmových 
skladateľov (na jmä v remosel
no-technickej oblasti) . Niet 
však dôvod u us llovať sR o ne
Jttké s lohové špecifiká hudby 
v tak malej kinematografii, ako 
je naša. Ak vo filmovej hudbe 
mohutnejších zahraničných kl· 
nematogranr možno postrehnút 
typ ické ~týlové prvky, zväčša 
je to úkaz nebezpečne sa bil· 
~lacich konvencif. Pri filmovom 
umeni je ideá lom p ráve rôzno
rodost hudobných riešen! a je
d inečnosť hudobno-montážnych 
riešeni, lebo práve film umož
ňuje maximálne výchylky v 
rámci štý love j kontinuity hud
by. Na Slovensku prakticky 
niet skladatefov, pre ktor~ch by 
bola práca pre film ťažiskom 
ich tvorivej činnosti. Zdá sa, že 
celkový charakter slovenskej 
filmovej hudby určujú tie pri
pady, kedy sa podarilo vniesť 
do práce pre film pozitívne prv· 
ky vývoja autonómnej hud by. 
Pre mnohých r e21sérov doku
mentárneho filmu boli tíeto prf· 
pady v minulých rokoch popu· 
dom k tvorbe ďalšieh filmov 
s dôležitou úlohou hudby. 

••• 
' Pt·ls tup režisérov k ozvučenlu 

svojich fil mov je vždy aktuál· 
nym problémom. Pre naše po· 
mery je prlznačný zvláštny -
t ak trochu obrátený - gene· 
račný problém: najväčšiu chuť 
do nekonvenčnej práce s hud
bou možno postrehnút u režlsé· 
r ov, ktorí si už a j pred 10-20 
rokmi vo svoje j tvorbe vyskú· 
šali nekonvenčné hudobno-mon
tážne riešenia a hudbu novších 
kompozičných technik. Mnohf, 
od nich mladši r ežiséri sa pri· 
llš orientujú na kompozičné vý· 
dobytky sučasnej pop-music. To 

samo osPbe nte je chybou, po• 
lw tl tu IIIC jO ICci llUl'o tran nos f, 
vy pl i·va 1úcu ;.: nnznulu~ti vcct, 
pukia l' s i rcl:iser tuulo jmJno· 
~trunuu::. tuu newliull í muz nost 
dosiahnut ln ý111 i hudobnými 
p rustrie dkt~nri nru rkantncjiôí 
emotívny (tl:lnnl\. l' ri hranýc h 
filmoch nie je vp lyv súčnsnP.j 
pup-tuusic tuk zjavn9, ale v 
sk ryte j pollobe ho moi no po· 
stre llnúť nu ce lom rude fi lmov: 
hullba nezusuhu je podstatne clo 
pro~.:esu f ilmového vyjadrova• 
nia, je len míladotvorným clo· 
plnkom, vycMclzn z tradlcnýcn 
hudobných pr inclpov, ale s veľ• 
1\ým dorazom na zvukovú ne· 
obvy kl os ť. Nieked y sa takto do• 
siahne zvláš tna filmová poeti~ 
lw , niekedy je to vsuk len za~ 
užívané ozvučovateľské klišé. 

Chúlostivým problémom Ja 
s tále to, i e hudbu k sloven• 
ským filmom tvori pomerna 
úzky okruh sklada te ľov, a j to 
sčttsti ceských. (Neustále sa 
na lo sťažujú a j pracovníci au• 
tarského zv!lzu.) Lenže režlsé• 
rovi nemozno zazlievať, ze sl 
vyberá skúseného filmového 
skladateľa. Na druhej strane 
však nie je s právne, keď v mno• 
hých prlpadoch vyplýva úzky 
výbe r z nezáujmu a neinfor• 
movanosti o hudobnom dlaní. 
Je napriklad trochu čudné, ak 
v Bratislave žijúci najmladší m~ 
moví r ežiséri sa vôbec nepo• 
znajú so svojimi vrstovníkmi ..... 
v Bratislave ži júcimi skladatel• 
ml. Prílišná diferencovanosť v 
umení sa stavia takto protL 
umeniu. Je Iróniou osudu, ža 
dnes, ked sa v prípade filmu 
splnila dávna túžba umelcov o 
syntéze umení samotných 
umelcov len máločo s pája. 

Vo svetovej - a čo je pre 
nás Jicllotivé, aj v slovenske l 
kinematografii - sa už vyskú• 
ša li najrozmanitejšie obrazovo~ 
hudobné väzby a na pôde teó• 
rie je možné tieto väzby defl• 
novať a usporiadať do systému. 
Na celom rade slovenských fll• 
mov však vidno akýsi obráte• 
n:!i pristup k ozvučenlu: režlsén 
zrejme nevychádza z možnostt1 
ktoré mu môže hudba poskyt~ 

núť v danom filme, ale zo skú• 
senostf, ako sa mu páčila hud• 
ba tpho·ktorého skladatera v 
Inom filme. Ide teda v prvom 
r ade o problém filmárskeho 
majstrovstva. 

Vcelku však možno povedať; 
že hodnota filmovej hudby je 
z&vlslá od hodnoty filmu a 
problematika okolo nej zapadá 
do zložitého komplexu problé• 
mov filmovej produkcie. Napo• 
kon: hodnotu kinematografie 
vytvárajú vydarené umelecklí 
diela a nie tie, na ktot·ýcll po· 
znať problémy. 

SFZ s novým zbormajstrom 
dicu, Glagolskú omšu, Händlovu kantátu 
Acis a Gnlatea, Beethovenovu Mlssu so• 
lemnis a Iné. So Symfonickým orches• 
trom pracujúcich v Gottwaldova a s Mo• 
ravskou filharmóniou. v Olomouci uvie• 
dol som niekoľko samostatných celove• 
černých symfonických koncertov. S tý• 
mlto orchestrami spolupracujem aj prf 
nahrávkach pre potreby československé• 
ho rozhlasu a televízie. Vedľa mojej 
praktickej hudobnej činnosti pôsoblrn: 
ako odborný asistent na JAMU v Brne, 
kde mi zverili vedenie zbormajstrovs ke j 
triedy po odchode zas!. umelca prof, 
J. Veselku. Od roku 1975 som tiež zbor• 
majstrom Speváckeho združenia morav• 
s \{ých uči teľov, s ktorým som v tomto 
roku na Pražskej jari uviedol najvýzuam• 
nejšie mužské zbory Leoša Janáčka. 

Po dvojročnom pôsobeni a ročnom 
umeleckom vedeni Slovenského filhar
mQllického zboru, docent Valentln lljin 
zanecháva pos t hlavného zbormajstra a 
na jeho miesto nastupuje odborný asis
-tent JAMU v Bme zbormajster Ľubomír 
MATL. 

Pri te jto prlleiitos ti nemožno s a ne• 
obzrieť a aspoii niekoľkými slovami ne· 
zhoclnollf prácu sovie ts keho zbormaj
s tra. 

Sezóna 1977-78 bola pre SFZ sezónou 
drn millického zlomu. Start do ét·y pro· 
fesionli lneho koncertného spevu nepri
niesol frapantné zmeny v jeho umelec
kom prejave, no pre pe rspektívnu prá
cu technickej, h lasove j a výrazovej po
hotovosti, bola to sezónn obrody a uve
domeniu nove j his torickej situácie pre 
zborový spev na Slovens ku. Va lentln 
ll jin za jednu koncertnú sezónu, priro
dzene, nemohol zvl ádnuť prelomovú 
problematiku SFZ v celej šfrke a hlbke; 
aie začiatok to hto obdobia bude vždy 
spojený s jeho menom. Spomeniem fak
ty, I•toJ'é sa pre juvili nielen na otvára
com koncerte BHS 1977, ale aj na na· 
hrávke LP-pla tne Sostakovičových Desia
t ich poém, ktorá zos tane hmatateľným 
dokumentom jeho preds[(ív o veľkosti 
a !mise zborového s pevu. lljin aj ako 
zbormajster, a j ako h lasový pedagóg 
zameriava l sa na mnohostranný zvuko· 
vý prejav zbot·u a to cez jednotlivé hla
sové skupiny, ktoré zas pieval v p rieboj né 
zvukové celky s adekvátnym farebným 
timbrom. Neustá lou kontrolou hlasovej 
pozlcle značne stabilizoval i ntonačnO 
hladinu zboru. Snažil sn ďa lej sformovať 
umelecký prejav SFZ v presvedčlvejšl 
á capella prejav. pba! na rytmickú po
hyblivosť hlasov, trfb!l textovú stránku 
skladieb, čím posúval do popredia zrozu
miteľnosť a Ideový dopad umeleckých 
diel, Toto .vše tko sú vklady, ovocie kto• 

r ých by mal SFZ prinášať a j v ďalšieh 
obdobiach svojej umeleckej činnosti . 
Ľubomír Mátl zaiste neprehliadne na• 

dobudnuté prednosti SFZ a is te nebude 
ani nekritický ku vše tkému, čo jeho 
umeleckým predstavám nebude vyhovo· 
vať. Do s tyku so SFZ priš iel prvýkrát za 
neobvyklých okolností v príprave na zá· 
jazd do Holandska. 

Chceli by ste v tomto kontexte doplniť 
vaše postrehy z tohto prvého kontaktu? 

- So SFZ som sa zoznámil, ako ste 
spomenull, v j~Jse nl r. 1977 pri zdjazcle 
clo Holands ka, kedy zbor v pomerne krát
kom čase nastudovnl mnoho nových zbo
rových skladieb. Zbor sa ukázal muzikál
ne veľmi pohotový a pracovne húzovna· 
tý. V zäverečných skúškach a na kon· 
cc rtoch v Haagu svoj výkon eš te viac vy
s tupiioval, čo je vlastnosť každého dob
rého umeleckého telesa. 

Valie meno je zatial bratislavskému 
publiku a slovenskej hudobnej verejnos· 
ti má lo známe. Mohli by ste, prosim, 
JJOvodať niekolko slov o vaiej dotet•aj· 
šej umeleckej l:innosti? 

- Na brnenskom konzervatóriu som 
!.tudova l organ a klavír. Na JAMU !mm
pozíciu, zborové dirigovanie u prof. J. 
Veselku a orchestrálne dirigovanie u 
R. Tinského. Od r. 1965 som umeleckým 
vedúcim Brnenského akademického zbo
r u, s ktorým som sa zúčastnil na mno
hých domácich a zahraničných festiva
loch a sú ťažiach (v Gorizil v r. 1968 s me 
zfskali I. cenu, vo Washingtone a New 
Yorku najvyššie ocenenie medzi vysoko· 
školsk9ml zbormi, v r. 1974 v Debrecfne 
l. cenu za interpretáciu súčasných skla· 
dieb a zvláštne ocenenie Ministerstva 
kultúry MĽR, v r. 1976 a 1978 dve I. ceny 
v súťaži miešaných zborov z osemnástich 
krajin .~ Mlddlesbrough \! Angl1cku, " 

r. 1968 v Pardubiciach a v t'. 197{j no 
!\ladne opäť I. ceny v medzinárodnej 
súťaži). 

Pri tých to príle21tostlach som poznal 
vera zborov, zbormajstrov aj ich názo
ry na interpre táciu s kladieb najrozliG
ncjš!ch slohových obdobi. Najväčšou i:.ku
I0\1 bolo však pre miia obdobie, keď 

so1n spieval v Akademickom speváckom 
zbore Moravan, ktorý viedol prof. J. Ve· 
selka. Ako orchestt·álny dirigent zame
r iaval som sa hlavne na kantátové diela. 

S Brnenským akademickým zborom v 
spolupráci s Janáčkovou filharmóniou v 
Ostrave 1 so StAtnou filharmóniou v Br· 
ne ()redvtedll sme napr. Cacclnlho Eurl• 

Novf ludla, nové prostredie, nové pra• 
covné podmienky . • . to vietko sú pre 
nového umeleckého iéfa obyčajne popu• 
dy pre pracovné zámery •• • 

- Pri realizácii každého zámeru zbor• 
ma jstra je podmleiiujúctm činttelom spo• 
lupráca s mnohotvárnym organizmom, 
akým zborové teleso nesporne je. Stá~ 

na čele 90-č lenného profesionálneho zbo• 
ru znamená velkú pr4cu l mimolmdob• 
nú: čo najlepšie porozumieť každému 
spevákovi, dokonale poznať jeho umelec• 
ké i ľudské vlastnos ti a na základe tých• 
to poznatkov potom stmeliť kolektív do 
kompaktného umeleck ého celku. Práca 
nového zbormajstra, myslfm sl, v takých• 
to reláciách by sa mala markantne ukii• 
zat asi po dvoch koncertných sezónach. 
Citlivý a vnfmavý poslucháč by však 
mal rozpoznať umelecký vzostup alebo 
zostup zboru už v priebehu jednej abo• 
nentnej sez6ny,. J. DANišOVSKt 



·Gyorgy Ligeti: 
Profesor Lige t i, vu JVojom ko

mentári k vzniku opery " Le 
GJ•and Jllacabr e'' , ktorá mala 
premiéru v Štokholme, opisuje
te tvorivý vývojovt pt·aces, kto· 
r ý - podľa mojej mienky, ~ 
pre situáciu v hudlie sedemde· 
ziatych r okov a pre nové hu
dobné divadlo je vermi poučný 
a chaJ'akterislický. Pri prAci na 
tejto opere, vašom pt•vom veľ
kom diele pre divadlo, ste po
llll!pne dospeli k p oznaniu, ze 
myslienka nepojmových tex tov, 
toda antiopery, sa pref.ila a nie 
je už vývojaschopná. Z pôvod· 
ne plánovanej antiopery sa sta
Ja auti-antiopera, v inej rovi-
111! teda zasa opera, ktorií ak 
celJhtje danosti druhu a oper
n e j scény. P1·itom mi tJajlBdá 
veta z "Kráľa Ubu" od All'ré· 
da Janyho, k torá JlOdstalrw 
ovplyvnila kon1:epciu vase j op•!
r y: " Kým nP.?. ni i:imn aj tJ·us
ky ," - hovorí k1·ál' Ubu vu 
SVOje j Sk,UZIIIIIISIIe j ~Íil'i VOS IÍ , 
·" n•thude vscllHJ znil:rm é. jr:di 
n ý Jll' ll~tri edok , aku tu dusiah 
nut , vidím v tcnn , i:e z nh:h 
!ll'nbínw pek né, vhodne nspu
r iatlanc stavby." 

- 'l 1•ntu <'Ital )C' ..,hvelí•. Pu 
l :iar 1de o mi1a, m•'j umelr:cl'ý 
a s k léJclate ľ<>ký po-;101 nechci} 
n1c lmtlcky ničiť. Myslím. ze 
d vc.d~dť !'Okov trVHIÚCa kr i tlkd 
tralikie je nei'OZli Jn nó. CI!Cf! ill 
t:ns! I'Ob iť, ale nie z č r iepkov , 
z lro~,,ek umenia. Tilto "krilic
k f• demontáž" bola módou, kln-
1'<1 nlí s nepovP.dlr: ďalej. Chcel 
bv som urob1ť i!os! nové, po
k!isl 1t1e v opere o hmloiJtw
dniiJHJiiCkú štrukt(ll'll. Mi1m !Hl 
mvsli paralelu z oblasti výlV'II'
nldm umenia. Abstra l<<" iu. Op
ari a a1 abstraktný exprr:sio· 
nt ZIIIliS plifdo!Siit, I'C I! !'OI<OV l l 

Pop art, tr.dn newvorskl! a 
l ond ýnsku skuptml Pop-art, 
ktorá sa zrejme vráti l a k 
figurá lnej maľhe, ale n ie 
k maľbe v zmvslc 19. sto roi:Ja. 
Vzniká otilzka, l':i trndi<'J ll hod
n o tíme nko čos i pozJtlvnc a le
bo negat!vne. Srhi)nhcrg sa na
p ríklad vždy odvoldval na to. 
že fc proste ~kladulnľn m, ktorÝ 
pokračuje v Bruhm<;OVýCil Ít 
Wa!-;ner ových IJ'IHi fr i{Jch. Ch ce l 
poprieť, že roiJf čosi nové. Vte· 
dy sa n ehodilo byť revolučným ; 

'človek musel ukázať, Hko pev
ne je zakotven ý v l rlldfcli. ja 
som vedome novillor aj trarli
cinnulista s účnsn e. Nevldlm v 
tom nijaký rozpor. 

Existuje ozajstná avantgarda , 
kturä nemá nijaký vzt'ah k tra
dlciií' 

- M yslím. že nie. Cage ov 
Mdam mohol byt prlkladom. 
ktorý to vyvracia. 

Hla dám všeobecný 
Judský o ID s ah 

Gyijrgy f.ignli 

P1•ed operou "Le G1·and Ma
t:ahre " ste mali aj iné opet·né 
pláuy , medzi nimi variant pn· 
vusti n Oidipovi. Neuskutočnili 
ste ich, ale k " Ojdipovi " existu
je hudobný materiál. Ako hy 
ste opísali dlhú cestu, kton m 
ste prei;li od svojich najradi· 
ká lne jiifr.h diel a z k upet•e " Le 
Grand Macab1·e"? 

hn divadla je hu ~o 1lovami a 
it:h prekrnnovauie. Tvan Guli. 
jeden z " ubjaviterov" absurd
ného divadla, k tomu povedal : 
" Alogizmus je dnes najducha· 
plnejli!m humorom, a teda naj
lepšou zbraňou proti frázam, 
ktoré ovládajú 1:elý život". Slov
né hručky dovedené do absurd 
nosti sú aj v librete vailej ope
I'Y a, samozre jme, aj v drama
tickej predlnhe d ôlezi tým prv
kom odcudzenia. Oostävam sa 
vo svujich domnienkach príliš 
lľaiel<u , ak má m v tojto súvi!>· 
losti na my!ili aj slávneho ma
d'arskéhn spisovateľa medzi 
dvoma svetovými vojnami Ft•i
nesa Karinthyhn'? 

·v11jú viere ' livot, zbavenf strA
chu prP.d smrťou a neboja s.1 
záhuby". Cha•·ak teristika. vhud 
ná aj na postavy opery. na hutf 
bu. K podstatným črtám vašnj 
opernej partitúry patri silná, 
humanizmom pozna~ená ľud
skos!', teplo súcitu a " nekonet:
né zľutovanie ~a nad bytosťou" . 

- Dúfam, že to p1·erazl, 11 

som rúd, že to tak pociťujete. 
Plne súhlas!m s charakterisll 
kou hry, ako ju fo rmulu je Diel 
nchuvá. Mojou intenciou bolo 

však ~oraz vťac uvedomoval, ft 
nap!sat dobrú operu te pre 
mna n~mozné. Na clruhe1 stra
ne som mal vi-dy nu tkame !'O·· 
bif hudobné d lvHdlo. " n e·mon· 
tážou demon táže" som sa vlast• 
ne až začiatkom sedemdesla· 
tych rokov dostal tak daleko, 
že som mohol napfsat hru pra 
h udobné d ivod lo. N a tejto ceste 
je opera "Le Grand Macabre~ 
i ha prvým krokom. Casy, ked' 
vládla mien ka, že avantgardisJ 
ta by nemal p!sať operu, lebo 
pre progrcs!vneho sk ladatela 
me IC dost .,vtnci;ená", tie ča
sv sú za nami. Tllk trocha iro
nicky sa d ívam nn svo j bojový 
postoj v pä ťd esiatych H šesťde' 
~iatych rokoch. V niek torýcti 
novinách som čf l al. že· sorrí' 
svo j u operu skladt~l tri ná sť ro· 
kov. je to, samozrejme, t l'Ocha 
prehnané, i b<t objednávka ·pt•iJ 
sla l'oku 1965. Nic je však ná· 
hoda, ie som na tejto objedJ 
návke lak dlho pl'élCOVč!l. ,,Naiv' 

- V polovici šesťd es1a lvt:!1 
rokov ho la IHHiolmo- umelcc:<~ 
si tuúci11 cr:lkorn Iná . Avantgar· 
cla rnodzilýru zus tllr la. Oznni:e
nic ow•n tgnrcln inak nemám 
ri\d, ZéJV(lJ iil č!msi VOICflSký lll. 
Zo~taillllP. v~ak pr i i10 111. Palnl 
som ku kolínskej 11 <l<ll'mstadl· 
ske j sk11111ne. M noh! to dm:s 

·hotl nut iA 11'1/!atívne. j a su na 
tu d í va!ll "l z pozilívne j striín -

- Urc ite me. Nernysllm, že 
by bol Ionesco poznal Karin
thvllo, [ll'etoZe nebo l pretože· 
ní·. a le mnohé z Ionf'!scn je už 
svojou remarlkou veľmi bllzke 
Ka 1·inthvmu. K ahsuJ·dnému dl
l 'adlu ~om sa clostn l prostred· 
n fctvo m l onesca. Ak mysl!m na 
l íni u ]lll'l'y, Artaud. Ghel derod e, 
Ionesco. musl111 okt·em Karin
lltvho, k torého po:r.nllme z Ma
cľill'ska, spomenúť I'U lll llnského 
fll'ecl clwclcu nbsurctného divad
la. k torým bo l I on Lucil Ca
ragwle. Som p resvecli:en í•. že 
lones-o 1·ychádzal z ]arr yho a 
Cnragia leho. Keďze som chod il 
du r umu nského gvrn nlízia, po· 
zn éll srun ho už velm i skoro. 
po pr i Karin ttlyrn pa lril k vef
l< ým ilteriirnym :tiH!Ikom mo je j 
ml ados t i. Je to okýsl druh so 
rlál nokri tického di vadla, Jlove
deného až ku groleskne-bur
Jesknemu. Pri 11 ľH dan! absurd 
neJ, ~rowsl\nej rl i valielnel hi')' 
n11 r az il som mt fllimsl<eho dra
!O<ItilaJ M irhela de c;helderode, 
1\loréllo som ncpuZillt l. Upozor
nil ma na i1 Ali u te Mec;z1cs. ] c
ho ,.Bi! i l ade vom (i ru~~~m Mi:
kubt en ·· bo la pre lnZflllfl aj do 
nemči n 1· . L ibreto opc t·v. kt!l!'é 
bo lo nap!sllné po nr!mecky, 
vzmklo vsa k pndľll f l'll ncúzske
ho or iginál u. (lheld e1·ode je v 
porovnHní s lunescom a!P.bn 
Reckellom scku ndárnv. Tým. Ze 
posta vy a charllklery sú mimo
riadne si l né, jazyk však II'Ocha 
rozvlá č n v, hola nrt m hra ako 
základn ý materiá l p re operu 
vr.lmi vítanfl. 

Záber z opet•ného diela G. Ligetihu inscenovaného v štokholme. 

lq•. Hou lez. Stuck hnusen a tí, 
čo pnsll n e~kdr , uko 1\agel a 
ja, ~me koncom päť(il:"laly. · lt 

ro lwv ma li pocit, že robfnte čo· 
si pocls lutrw nové. V pol ov ici 
šestdcsiatych rokov som hol 
presvedčený , ze v hu dobnotl rfl· 
nHll ir kom exper i mente mozno 
isť ovcľn cľolP.i. '!'mal som tu 
senici, ako rýť'h lo možno rlo
splf!ť k h ru nici . ku konečnému 
hodu. Túto h r anicu V)'znul:il Ka
gel ov " Staatstl!eater " . Kngcl vy
tvori l m odel antiopery. Absurd
né cllvarl lo. 

Pri hľadaní vhodnej témy ste 
dospeli k ahsut·dnémn divadlu. 
Veľmi díiiP.fitý m prvkom a štý
lový m prostriedkom absnrd né-

Margret Dietrichovli, patriaca 
k najlepifm znalcom moderné
lill divadla. napisala o Ghelde
rodovi: "Uňho s6 mladi, čl5tf. 
mil u jfi c i , kto rf sa úplne oddá· 

VVJdCI!'iť IO hudbou. Kaidc'i po
stava stroskotlí a kazdá posl<t· 
va. Hj milenecký pár, je svo
jim spil!:;obom smiešna. Ale ta
lo smie<il nosť nie je jednoznač· 
11<i , Vllllká al\ýsi sl!ci t :; nim i. 
Cluvr: l; s11 nčt ·ni ch sn te je. p red 
sa sa vsnk cft i emocionál ne ;m
gažuva ny. 

Aký v:r.tah ste mali doteraz 
k opo:re? 

- Mohol bv som povedať, ?e 
som vžd y bol operným " fan ú!il
i<oln". Mojim prví·m hudobným 
zilžitkom vôbec bolo, ked som 
ako ~esť 1·očn ý išiel po prvý L' RZ 

do opery. Prvou operou. k torú 
som poč ul. bol Musoi',I~Sl<é ho 
.. BOI'is Godu nov'' . Počul som 
m noho aj z Verdiho, Mozal'ta 
a B1zeta. Vždy som zostal pria
t eľom opery. Neskôr som sl 

nú" operu snm nP.chcel zlo?.i t. 
V šesťdesi atych rokoch by som 
nebol mohol napls<iť operu. le 
produktom sedemdo~latych ro
kov. 

Povedali ste, ze " I.e GI'Hnd 
Macabt~e" je len prvým kro· 
kom, ostatnii budú po ňom na· 
sledoval. 

- llrad<ím materiál so vše· 
obecným ľudským obsahom, 
ktorý by bol sútasne g l'Dteskný 
aj vázny. hfadi'i m l ibreto na 
tlrovni A rrlgŕl Boilll alebo oa· 
Ponteho. Nemyslfm však na l o, 
aby som zhudobni l hotovú di
vadelnú h ru. Ani u Ghelderoda 
to nebolH l!ra , i ba lej obsah. 

Rozhovor Imre Fabiana s 
Gyôrgyom L igelim z Opern
welt 6/1978 preložila 
E. Brániková :·· · 

Mimoriadny ~ 'ii tok 
tácte bez toho, aby zasahovali 
priamo do hudobnélw stvdrl'!o· 
vonia. Spôsob zvládnutia plesni 
svedttl o dlhet a nepretržite/ 
snahe o vyst1hnwie adekvátlle/ 
v.tÍľllzoue/ f ormulácie piesni, 
ktorťl sumovala /eho interpre
tal·né zdmer11 predstavuiiíC' obfl
censtuu umeleckú podi>talu 
sklad/eh v ;asne vykr ystalizo· 
vane; podo/Je. Jeho muzikalita. 
hlasov!í fonrl a umeme narďbal 

l1lasom uyuiif úplne v prospeCfl 
1CI1 ~plynutta ~ umel eckQml ln
tencianli d1ela. Prídavk iJ. k/Orlí
mi umelec odmenil málo pocel
né {žiaľ, u koncer te niP dosta 
točne mjormovanél. ale o to 
nad§eneisie a vntmave;ste obe· 
censtvo, ukázali un/uer zálnost 
/eugeni[a Nesterenko a leqlti
moval/ ho ako suvert!nneho 
umelca nielen v opernom, ale l 

subt1/nom a náročnom pieslio
vom iánr i . 

vytlal!en! teho mena na bež· 
nom plag{Ue SND}. Organizačnú 

~kriatok slce opäť tíradoval -
predstavenie sa z technick~ch 

príčin zatalo s polhodinov~m 

oneskorentm -, ale na úrovnt 
predstavenia a .~pecitllne Nesi e
renka to nezaneclwlu stopy. 
Nesterenk(l potvrdil povest . kt o
ra ho oznaco/!a/o za jedného z 
na,lep!;lcl/ tlort \Ofl i>Ú~a,no;./1. 

/ehu son6mq a pntum o/JtltVu· 
ho!.lne mt~kkl.l . tepl !J llloi> ~a v 
náročllúllt parte UI;.A·ucl v ce/PJ 
,uo,e1 o/Jrouske, .~lľA-e: oa rem · 
n71ch p1tin cez krá,ne znelú 
stredrllí ätJnatntckú polohu ,,z 
po SiľflUJIÍCr? lJrchOl!J prec/u1-
dZOJÚC'e mw:~tam1 do parlun,la 
a sýtych akcentov. Ale len 
mlestanu: Nesterenko budu1e 
sVO/U kreácw predoo!;et klím na 
kantiléne - a uke1 nar/hPr· 
ne;t ŕ/ereck71 1e strzedmy, viac 
introverln lf, kladte dôraz 11a 

roditouskú nehu - ole presved
cwo krrtuJe i mlei>la, kde sa 
pre;avu;e Bonsova tvrd.o.st . Bol · 
to nezabudnuteľn!1 v?íkon. 

Recilt1l71 významn!íCh speva. 
kov nepatria k nalfrekventova
netSl m udalostiam násila kon
cert nM o i ivota. O to viac st 
musíme ceniť uystúpenle ma;
stra tohto iänru, a/.:Jjm je ná· 
rodntí umel ec lSSN {evgell! / 
Nesterenko, ktortí sa predsta
v!/ našmu obecenstvu okrem 
hoslvvama v titulne; lílohe Bo
risa Godunova v opere SND ai 
mtmoriadne prítažliv!im a ume
leckzJ · hodno/mím recllálom. 
Ptei>llOV!Í koncert sa konal v ne
del u 17. septembra t. r. v stenl 
SlvPensket fllharm6me. U melea 
sprevc!rlzal docent leningradské. 
lzo konzervat6ria Jevgenit Sen
deroutt!. 

U me/ecká kariéra J. Nesteren· 
ka wznamenala prudký vzoslllp, 
kec/ moskovskzj roddk f 1938/ a 
l elllnqradsk.tí absolvent stnveb 
n é/zo inžinierstva na podnet 
spP! ďtkq Preobražensket zaf!al 
stuclovat na pôde leningradské
ho konzervat6ria spev. V Le· 
nmqrade pracoval rovnobežne 
v Malom opernom dluadle, kde 
vtJilikal v rôznych iílofldch 
opier Dmitri;a Sostnkovil·a n 
Sergefa Prokofieua ako l v l'e· 
pertoďri medzinárodného cha· 
rakteru. V r. 1967 zlskal lau· 
reátstvo na Medzintlrodne; súťa
íl mladých spevákov v Sof ii. 
Zároveit bol priiatfí do oper né
Tlo ensemblu S. M. Kiroua v LP.
ningrade. Kritika sl ho uí vte· 
d!! v!iimala a UtfUIIJihovala je
ho kllalil1f· 

Po a/Jsolvovani ueľk(Sl!o oper· 
nélzu repertodru zútastníl sa l 
Nesterenko na Medzindrodnel 
súťaži P. l. Cajkovského v Mos-

kue, kde zlskal pruií cenu, ľ!o 
mu otvorilo u~ v nasledu;iíce; 
sezóne dvere do Vel k~lzo di
vadl a v Moskve , k de mal moi · 
nost rozviniít svo; talent u· pl
ne; m1ere. Popri opernom re
per todrt nezanedbal bohatú 
ptes1!ovú tvorbu, ktorá mu 
umožnila uplatiiovať svo1 ume
/ecktí ;emnocit . mimoriadn!! 
lJkus a sclzopnost umeleckeJ 
drobnokresby , f!o uplatiíoual nú 
pies1~ovej tvorbe suetove; l rus 
ke1 k l asiky ako i moderny. 

Jevgenl/ Nesterenko ;e sla· 
rosllivým pedagógom. Zaf!al VIJ · 

ucovat ut v Leningrade, k de 
nadvi azal na prácu svotho vfJ· 
znamného učiteľa V. M. J.uka· 
nina. V siícasnosl/ ;e ued1ícl111 
Katedry s6/ového spevu nn Kon 
zeruat6r iu P. l. Ca;kovského v 
Moskve. 

Za ;e/10 v~est rannú umeleckú 
a pedagogickú tinnosť mu bol 
udelen!í t itul Národného umel 
ca ZSSR. 

Program bratislavského kon
certu bol nárol•ntí a zdroue11 
ueľmi zautímav.fí. V prvet polO· 
vie/ odznela Suita pre basouú 
hlas a klavír na Mwhelange/oue 
sonety, op. 1.J5 Omari/a Sosta· 
koviL·a. V drultet polovic/ kon
cerili predniesol Musorqskélw 
Plesne a tance smrti a nr1po 
kon výber r6znych piesni z 
tvorby M. P. Musurqské/10. 

šosrakovitov cyklus kladie 
mimor iadne nárok11 na /nterpre 
ta, predovšet k!ím na disciplínu 
a kul túru pre7avu. Otelo patri 
k na;posledne;~lm opusom 
Dmilri;a Sostakovica a nesie sa 
vo výrazov.ých polollťich vM.ne; 
kontempldcie, ktorá ;e pre;a· 
vom akéhosi sumu;tícel1 o retro· 
spektívneho po hl ad u na vlaslntí 
/Vorbu. Dielo naprosto vylučuiP 
každ!í rozpf.'lľu;líci moment, Vl/ 
h,ýba sa každe; Zb711očnei ozdo· 
be, hovori stístredenou a intro. 
uertnou rečou. Obdivullodn.Qm 
sp6sobom zvládol 1. Nesteren · 
ko so svoj l m vynikajúcim part-
nerom tlm ot:enie tohto vo vr· 
chol ne; miere hlbavél1o diela. 
Mimoriadna krďsa hlasouého 
timbru, ktorú uedel spevák dat 

do slu~teb interpretdcie a po
~iadaviek skladby, predstavil 
Sostakovičovo dielo v pl ne; je
ho ndročne/ kráse. 

Musorgského plesne ukázal/ 
veľký rozsah v(!razovei ~kály ~ 
lrlasovélzo ambitu speváka. v 
diskrétne; forme pouW t ná
znak!! hereckého stvárnenia ako 
dokresľuiúct moment lnterpre-

Sme veľmi radi . ie naSa Bra· 
tislava mohla privíta( umelca, 
kt or.tí bol lwstom na;väľ!!itcl! 
svetov!)c/1 lludobn(Jch metropol . 
ako Budapest . Praha . Lipsko. 
Viedel), Mnlcllov. Parlž, Miláno. 
Buenos Aires, Mexiko a New 
York. JAN ALBRECHT 

*** 
Nabité llľaclisko opery SND na 

predstaven! Borisa Godunova 
vykompenzovalo Turiiovt Neste
renkovt nedostatočnú ndvštev· 
nosi spred dvoch dni {pritom 
celá propagácia spočlvala uo 

Nemožno nespomenú!, že ver
mt dobrQm NesrerenkoVI)m -
i ked na scéne len neprwm11m 
- partnerom bol Andrej Ku· 
clzarsk'fí ! GriSka-Dmilrt; /. Zau· 
ial krásnym nosn{}m spevom a 
vqbornou artikuláciou tvo uzor
net ruskei dikcii/. Predstavenie 
s prehľadom a chvályhodnou 
pohotovosťou dirlqoval a. 11. ko
sickfi dirigent Bol'iS ·Vel at. 



Diia J2. apr·íla L r. konala sa 
v západobOI'Iín~ k e 1 ,.Ph i l harmonie· 
cl ii vno néak<lvanii p rcmiP.ra Les es 
pacos du Kommeil p r e bar ytón " 
crcliester rw text Rober ta Desno
sa: spieva l Di etrich Fi sche r- Die~
k i•u . ( Ko!ll:er l, zostave ný výl u čne 
z Cutosl nwského sk lattieb, dirig o 
val sám sldnd~ t e l'. ) Progril nl kon
C' E<ŕ l u bol zaujfmnvý 11 lwnlrasl n l : 
na (!voci zazneli IJrilantné Benót· 
~~~P hry, po ni c h nasltnlova l zlatý 
klinec vei:era - premiéra Pne~
tri!nstiev sna a po pr estávke Lu· 
(os!awsl\ého najmonumcntil l ne jš ia 
skladba - ll. symfónia. Obe star · 
~!.e orc lu:striiln e sk ladby Sil vzA
]omm: vcl'm i od l išuj(r. Cie ľom 111 1\ · 
ro zcistHvené iiO programu bolo roz
IE;it etapu ~esťdes i alycll a sedem-

Ctsporne dávk u je vy tirané far ôy a 
vyhýba sa n avr st vovaniu mnohých 
samosta tných hlasových lfn ii. N ie· 
kedy orchestru seku ndu jú i ba un i 
~nno vybrané zvul\v vo voká l non. 
p<~ r t e . Dokonca Hl úsr-)ky hn111 é a<i 
liiJ i i Uill SU VVSk\ [UjÚ UVP. fa Zried 
kavP.jsie ako v pr edcMciza júcicl • 
~.k l adb{lc il. Drsntí ľa kl(wil sa stttv;, 
nin l\ edy poz;H.Jírn pre raľinovanl! 
l!g(r r y a inšl rumen l úlnr. arabesl<v . 
evo ku júce ,.fan tasilku sna ". 

Sólový part sa vH čši nou bl!ži k 
;! ·.1\etick •:"nu rP.ci talívu: jednotlivé 
lrÍl7y použf vu jú sotvéJ t r i ·šl v ri tó 
n;, často doko nca zry l nuzované 
u pa lwvanie jed ného rónu . CP.Iá t[l · 
tu vonl<ujsi fr ú spo rn osť prostr iecl · 
kov nezabránila s k la da teľo v i , aby 
do~iahol n ezvyčnjne bnlur l é a sub
t ílne emor.ion;í lne od ti ene llucl ob
n l\110 prieiJe llu sk laci!Jy. 

Lutoslawského vokuli sti ka je zú
nw rne vel'm i vzdialená od IÍlelodi c-

Priestranstvá sna 
Witolda Lutoslawskéhc 

desia tych rokov v Lutoslawskéllo 
tvorbe. Toto rozde lenie je vsak ver
mi zjerlnoclusen é, ak spomen iernP. 
t al\é veľdi e l a zo šesťdesiatych ro· 
k ov, ako s(J T r i básne Hen richa 
Mir.hauxa. Sláč i kové k var te to a 
pl'eclovšetk ým Paro les lissées, 
::.klnclby, obsahujúce už esenciu 
h odnot, ktoré dnes - v rokoch 
sed emdesi atych - spcijame s Lu
toslaw sk éllo menom. Ak počúvamH 
novú Lutosl awského sk ladbu, na
tiska sa automati'cky porovnani e 
n ajmH s Paroles tissées. Pomáha
j Lf tomu dokonca r ovnaké spoloč
rq~ čt·ty oboch vybraných francúz· 
::.!we ll textov obsahujúcich sekven
cie blesk ovo za sebou rad ených 
symbolov. 

To je p r i rodzene povr cl111é pri 
l'ovnan ie. Z hľadiska obsahového 
1~ Chabrunov text v Paroles tis· 
see~ boha tší a zložitejsí ako " no · 
v ý" text, básnick y u meleckej ší a 
filozofi ck y h lbsf. Desnosov tex t v 
Pr i est r anstvách sna je väčšm i ná· 
·laclovo-impresívn y a v k onstruk 
cli jednodu chšf. Kon centruje sa na 
1cdinú t ému - ,.dans l!l nuit", snu
.júc. d lhé litán ie "nočných " doj
nľov, vízi í a sym bolov osciluj úcich 
medzi skutoč'nostou a snom. Me
t lzitým sa stál e vracia motlv-ref· 
t·én ,.il y a toi ", k torý vedie k 
JH'ekvapuj úr.ej záverečnej poin ie: 
" dans le jour aussi" - aj vo dne. 
Z tejto navonok monotónnej litá
n ie vyťa žil sk l adateľ neobyčajne 
boh at ú škál u cit ov a n álad, n aj· 
j emnejších nuansf i ostrých dojl
m avých kon trastov. 

~ lÝ iom a zvuk ovou techn ikou sa 
te5 'espaees du sommeil odlišuj ú 
o LI Paroles tissées i skorších Lu
tnsta,w skéh o diel. , Nočná temat i ka 
skladby nanucuje určitú dt:snost 
a pochmúrnosť h udobných vízií, 
ako af úspornosť použitých pros
triedkov. Oi·ch estrál na fak túr a je 
aeobycajne tenká a p r iezračná, 

---

k ých konvencii romém tizmu a ex· 
pi·esi onizmu ; jej estetické korene 
možno hľadať skôr v Debussyh o 
Péléasuvi. " Fr ancúzske" usociúcie, 
k toré zvýraziíu j ú znen ie použitého 
textu, vyuzil Fischer -Dieskau n e
smiem e kultúrne a citlivo , pod
c iarku j úc bohatú hru nálad i el e· 
ganciu jednotlivých voká lnych 
f ráz a Ich pr·emien . 

Dramaturgia tejto jednodielnej 
sk ladby je nemen ej logická a jas
n ú ako v doter az známych Lu to
siawského sk ladbách. In slrumen · 
Hílny úvod (vibrafón , čel esta, har
!a, kl avír , sláčiky, potom tympan y ) 
evoku júci tnjomnosť a básnickú 
fa n tastiku ,.nočných pocitov" stli
vn sa odrazovým mostík om pre pr
vé slová textu: Dans la nuit l il y a 
naturellement les sept me1·veilles 
du monde l et la grandeur l et 
le tragir1ue l et le charme l 

Slová ci tovanej strofy sa vyu ži· 
vajú v p r vom temperamentnom a 
nepoko j nom úselw, nesúcom sa v 
pochmúrnom, vážnom k olori te a 
d isk r étnej nálade úl'aku a h r ôzy. 
Drsn é mot! vy spevu sprevádza jú 
asketické zvuk y nizk ych s l áčikov 
a trúbok. 

Nová epizóda sa objavuje pr t 
slovách: il y a loi l'immolée l toi 
qua j'attends l Tu sa myšlienk a na 

osobu, k tore j je text adresovaný, 
vt•acia v pod obe už rozvinu tejše j, 
pr ep l ietaj(rc sa s dalšfmi obr azmi 
noc i. lluclba, p l anúca v poma lom 
ICJllpc, naiJP. r'li tep l ý, int ímny vý 
1 az. Molívv a frázv Sl>evn ého pil r · 
lt t spr evú tlznjú rozlwsné drob né. 
cl e" l i l\[1 tne l igt'u·y d ychových ná st ro· 
iov men iilce j sa fnrh\' (p i kol v so 
Zľon kami. ho boje s klilví rom, fl au
t \' s čelcs tou, k larinety s klavf· 
rom, l esn é r ohy s har fou a napo· 
kon trúbky s har fou ). 

Titlo pekná ep izórln zan iká v tl
r.ilnm znen f sl(iči l<av a po fermíti P 
a pauze sa Zilčín a na jcl ynamicke jsí 
ti~ek dteln. Sl ovo ., t y" sa teraz stá 
va už jasným subjektom textu : ll 
y o toi sans doute que je ne con 
nais pas l gue je connais au con
tt·aire l ... l Toi qui restes insai
sí ssable l dans la r éalité el dans 
le réve - atd'. l 

Tú to d lh(r stro f u spi eva sólista 
v stále sH meniacich nepoko jných 
l<vfl r teto -pentuloni ck ých nio tí voch 
so spri evodom r ovnako rých lo sa 
meniacich fa rieb or·chestrá lneho 
u ~ por i a cla n la. Hudba sa stáva drn· 
mät i c kcJson, ved lrc k nez;tdržate l'
nei kulm inftcl i, ktomu je nová 
kr(l t l<a strofa, hovo r iaca opijf o 
pnrotl e, hviezdach il ,.pl'úcac l1 111 i ·· 
li(,r,ov a mi liónov hytost i" . Po týc h
to sl ov<ícll nas leduje v l il st né apo
gcu rn die la - mohutné tu tli or·
ch es l r u. znej t'rce lllil liOI'iaflne agr e· 
~fnJ e a ku lmi n u jťr cn [ff f) úsekom 
hraný·m hez cli r igr. n lét . Tento zvuk 
nlít.:l la nliille, l11'innsaj ttc najtloji· 
mavc jii í emocio ná lny kon tr ast v 
~k ladile : m ie rnr.. c lllác!lo l i vé zvu
ky s l flčikov a krátke, cl iskrétnr. 
šká l y vždy in ých nil stro jov. expo
nujúce [na rôznych stupiioch) "lv 
clickír kva r tu". Sól is lél opaku je li · 
cho , jedným tónom slovti nacl viiw· 
júce na zai:i atok ve ršov, po čom 
spieva peknú, usp(Jvan kovú me lo
di r.k ír f r ázu, k loní Sil končf v pen
tHton i ke : mais il y a Ie sommeil, 
Ie sommeil 1 - ziíroveľl sa nástro· 
je har monizu jú v na jenfonicke j
som znen i. Tá to svojrázna " ch vála 
sn a" ni e j e vša k zakončením diP.· 
la. Básn i k eiile raz pr ipomína: 
dans la nuit il y a toi l , cloclá va
jú r. nečakanú poi n tu: dans le jom· 
aussi 1. 

Tieto posledné slová využí va 
sk l Adate ľ rw náhl u ostrú zmenu 
Výl'iiZII hudby, prudký I'OZjaSilf)!l ý 
ziibl esk celého orchestra hrajúce
ho ad l ibi tum. Hudba, ako keby 
dodá va la výkričnfk k l )'m to sla· 
vélm , končí su energicky - v ja· 
savom, op t imisti c kom tóne. 

Les espaces cl u sommr.i l s1l -
ako možno súrli ť po prvom vypo· 
(;u-tf tohto die la umeleckým 
pen dant om Paroles tissées, napr ie!< 
určitým odlišnostiam v štýle (Lu tor. 
!Hwski n ikdy, an i raz neopakuje tú 
is tú kon cepciu skladby) . Obe diela 
pre h lfls a orche~ler s(r v súčas
nej hudi.JP. významným osobit ým 
jnvorn , ktor ý si Zflsl úži spoločný 
níizov . Dúfajme, že ,.Pr i estranstva 
sna" n ebudú posl edným LutoslilW· 
ského die lom tohto dr uh n a spo 
mínan ý jav so r az r ozšfri nil .,cyk· 
!us", l<torý sa vyr ovná slAvn y rn 
11Udobn)' ill cyklom. Posledné dve 
~k ladby plne opocls tatií u j(r také 
ot:a ká.van ie. 

TADEUSZ A. ZIELINSKI 
Pr ek lad a sp racovanie: 
H. Lerchová 

GRAMORECENZIE 

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Symfónia B dur, KV 319 
GEORG PH ILIPP TELEMANN: Komo 1·ná Jla!'tilo (upl'avil 

E. Fischer) 

ŠTÁTN Y KOMORN~ ORCHESTER , d i1·igent EUUARO FI• 
S CHER 

© OPUS Stereo 9111 06lli 
Na nahr ávke zau jme v prvom r ((dP vysoká nwuk'ml 

skr.i zaangaiovanosť a cítenie sttí lu. Existencia a IJi.I~O
k,; štandard Slovenské/JO kom orného or cilestr a stal1 sa 
u nás ak_ljmsi východiskom prp kritérium porovná",mm 
úruune komorných ensPmblov. Zilinsk_tí orchesler a who 
uirigenl pristupuje k Telemannovi . na r ozdiel od w u
koue j expm1Z1ty war chalovcou . komomejsie . int ímnr ,.ste. 
Cbiduom telesám ;e spoloť.·né úprimné a úspechom ko
runouané IÍsilie naplniť lwdo/mé frázy prežitou lw:/lluu. 
Ware/zalov temperament nachádza v bar okovom pllto'e 
a v bezprostredne; radosti ideá lny priestor pr e sebarN tli· 
záciu; Fischer ;e typom skôr r ozvážnym. čo sa prefuVU· 
;e v zníiene; dr cwosli pre;avu, vo uiič§ej vyváženost i 
il.terprelačmých paramel rou - nikdy u.~ak nepre•täua 
byľ huclobnikom! Snaha o komornejsl prejav od/l('l ute 
uS·ak u ;emnej!;iclt registroclz este rezcrvy telesa vo ti!U

kovom vypracovani - určilá plachosť v.tís lednéilo l únu. 
V Telemannoui nepouz1ua Fischer dôsledn!? princíp i)(lrO
koveí t erasovitej dynamiky, často volí crescendti u de
crescendá. V ll l . casti 1 Allegr o 1 mollla snáď byt P~po
nuvaná sólouá fi aUla ;asnejsia, zrete/ nejšia a lmlantne;
sia. Z hľadiska />' i sc lzer oue; koncepcie a r ealizácie sym
paticky uyznieva vzne.s·ený, patelick,ií . v,1]razovo zafa<erní 
záver posledne;, menuetovej časU. 

Zvukové r ezervy súboru sa Vlírazneí!:iie dostáva/fí rio 
poprer.lia IJ pomaltíclz str edniích t:asliac lz v Moza•tovi. 
Druhú L·asr ( Anclanle moderato 1 chápe Fischer u.1í r azuuo 
veľmi pr osto , čo je v podstate správne, lenže prieillúd
n4 mozartovská faktúra zre/el'ne odlzal'uje znlženú zvu
kovú kvalitu. Dir igent tu odkr !íva .sirsiu paletu SVO/ICh 
tvoriuých schopností. felzo interpretácia Mozarta uyža
ruje jas, pohodu, eleganciu, iiuosl' . osoiJiiiÍ citovosť. kto· 
r é poklar.táme za najuiičsi klad nahrávky i ilinslcéh ' or 
cl les/ra. Sforzatam uäeľu;e llJPiCk!J klasickzí charakTer, 
l)(ídat ne zd6raz11u;e aj mozartovské st r iedanie svetla a 
t ie11a, ktoré, premietnuté do dynamickej výstauby. pre
javu je sa častým str iedan1m piana fo pät zuäč§a mPnef 
lmalitného J a f orte. Melódiu od/'ahču;e aj v allegrovcfch 
okrajový ch t:as/iach, ktor é pokladáme za na;vydar ene;šú? 
úseky cele; platne. Pr1;emne prekvapu;e vyr ovnaná har
mónia dr evenJích c/ychoulích nástrojou tak v prve1, ale 
i v ďalšírh t:asliach Mozartor;e; sy mfónie. Ak by .\me 
v~ak pac/robili pasáze rýchlych čas/1 mlkroskopickl2mu 
rozfwru, našli IJy sme aj málo zreteľné a málo brilantné 
miesta. Záuerečné akor drt prue; časti zaznejiÍ , uzlzla:Jom 
k ce/l-.:u . prí liš drsne. čo však pripisujeme sk6r zvu
k ovej réžii ( l. Bolldt:ek /. v_ ClžiK 

Recenzujeme 
vedeckému vydaniu par titúry aj inštru
mentálne hlasy. Vydavateľstvo Opus tým 
predkladá svojim záujemcom v edičnej 
sérii Fontes musicae in Slovacia dielo, 
ktoré pritom nereprodukuje hudobný f i 
vot na Slovensku v rovine čisto infor
mativneho dokumentu, ale naopak, na 
úrovni náročnej fot•mulácie a tvorivej 
štylizácie, teda na štandardnej ftrovni 

medzinárodnom meradle, čo možno chá
pa( ako morálnn satisfakciu za ná•·nčnú 
a nákladnf1 vydavateľskú p1·ácu. 

stare; nemč.;iny do slovenčiny. Richard 
Rybarič o pomeroch na východnom Slo
vensku o k ultúrnom živote nieklOI'!}Ch 
miest , v klur [}ch sa Daniel Speer pohy
boval a o významniíCh osobnost iach zo 
17. storoi:i a, s ktoní mi sa Speer na Slo
vensku spoznal, pr1padne čerpal z ich 
riie la. Alexander Mózt llol!oril o pnebPhu 
rr>konstrukčnljclJ orár, 1nízname diela u 

flpla6 eMc.úl Hudobnéhe tureckého 
Eulenapiegle (dalej HfE), monumentál
aeho diele ·z druhej polovice 17. sto
tÍM!ia, molno hodnotif ako nároi!ný a 
~elnri ,z6slulný Yydavahtlský i!in Opusll. 
HTE je u6cnym dokumentom hudobnej 
kull6.ry, Jta SloYensku " druhej polovici 
!1.7. sterol!la, leho " mnohých rovin.ách 
odzrkadluje livot a kultáru Yýehodného 
i l ovenska. Informuje nás o itýlových 
zviUtnostiach hudby tohto obdobia a po· 
skytuje pohfall na mentalitu a názorový 
postoj drobného človeka uprostred vte
dajiieho yojenského vírenia. HTE nikdy 
nebol reprezentantom vtedajšieho abso· 
lutizmu a ndtyliznje sa do o:.cdobného 
rúcha moci. 

Treba zdôra:.cnit', ie HTE je áplným a 
uzavretým prameňom , takfe pri jeho vy
dhani nevznikli závajjnejši.e problémy 
rekoniitrukl!ného char akteru. Moderné 
yydanie prameňa zo 17. storočia vyža· 
dovalo však nároi!né realizai!né práce, 
aku napt•lklad zostavenie partitúry, vy
pracovanie continua v dobových inhm· 
eiách, nároi!ný preklad veriiovaného ne· 
rneckého textu ()ela Krčméry) a ďal!tie . 

Publikovanie prameňa je predoviietkým 
dôležité k jeho trvalému ofiveniu, a je· 
bo hudnota si zasluhuje, aby bol stálou 
súčasťou nášho kultúrneho povedomia 
HTE . môže slúfif ako podklad hudobno
"l!~ných, národopisných, historických 
lingvistických a literárnovedných výsku
mov • poskytuje materiál aj umelec
~ým interpretačným ciefom. 

K ufahi!eriiu praktického pouflvania 
eoi:hodlo aa •J.IlantelatVQ Opua pridať k 

] ÁN ALBRECHT 

Oclkr{Ívcmie neznámych m1est v dei!· 
nách slovenske; huäby ;e zásluinou 1ní 

K úplnému vydaniu Hudobného tureckého 
Eulenspiegla vo vydavatel'stve OPUS 

, d oby, o ktorej dneliný konzument hudby 
nie je dostatočne informovaný, čim HTE 
zároveň vypfňa medzeru v znalosti iilý· 
lových charakteristik stredného baroka. 

Okrem výberu piesni a tancov vyšli 
vo vydavatefstve Opus Bratislava v rám
ci ed ície Fontes nmsicae in Slovaeia na
sledujtíce časti :r. Hudobného tureckéhu 
Eulenspiegla: 

Sonáty á 3 a Suita á. 5, partitúra a hla
sy - 1973 - ( 4. l!asť prameňa ] ; Sonát} 
pre dychové nástroje a basso continuo 
Jlat•titúra a hlasy - 197i - (3. i!asl 
11rameňa ); Vokálne skladby a tance, par
titúra a hlasy - 1978 - 11. čast' pra
meňa); Vokálne skladby a tance - v 
IJI'Íprave - (2. časf prameňa). 

Sme presvedčení, že ohlas, ktorý vy 
volll úplné vydanie HTE na Slovensku 
ako aj v zahranič(, bude zaslúženou od
menou za velmi iniciatlvny prfstup vy
davatefstva Opus k diel u, ktor ého \'yda
nle prispelo k doplneniu našej kuitúl'nej 
histórie ako ku kultúrnej histórii v 

skumnou a umeleckou cinnosľou naSich 
popreclnýclz muzikológov a umelcov. Dú 
tajov zahalené obdobie 17. storo~ia vy
dalo nedávno nové svedectvo o bohatom 
a int enz1rmom umeleckom živote na Slo 
vensku. Po niekoľkoročnom int enz!vnom 
bádaní a uytr vale; rekonštrukcii ná;c/e 
ll!]Ch pramerlov sme sa mali mozno~t 
oboznámiť na ôsmich k oncertoch súborl• 
:vtusic•a aeterna s dielom nevšedného V,lÍ 
znamu: Hudobným tureck_cím EulensplefJ 
lom Daniela Georga Speera l o kl o r on 
;me písali v Hudobnom živote 1978, ~ - s , 
V úvode jednotliuých koncertov poskyt/1 
základné inľormácie o predvádzanom diP 
le významn1 sl ovenskí hudobnf vedel , kto 
r i sa podieľali na heuristických a rekon 
.~trukčnJjCll prácach ná;deného prameľia 
Ján Albrecht, umeleckzí vedaci saboru 
Musica aeterna hovoril zasvätene o r e 
kon.~truk~ných prácach a probMmoch sa 
oisiacich s umeleckou realizáciou d iela, 
Ľuba Ballová o spolupr ó.ct vedcov, Tela 
Krcméry o práci na preklade textu zo 

kontexte de1i11 slovenskej hudb11 a rt~a· 
lt zcícli cas/i diela v rozhlase. · 

Osem koncertov priblliilu po.,lw lt •• cum 
quodl ibety, lance a suity , c; ktoryc/1 po
znávame vyspelej si_/Íl barakove/ lll~tru
menlálnej hudby zachovane j na územl 
Slovenska. Dielo n•-.,tr áca na svo,om l)ý· 
zname ani v l om pnpade, ie ide o autora 
nemeckého p6vodu. pret ože na StooPnsku 
prežil a skúsil vel a , čo potom zvP~n il 
nerne vo svo;ich dielach. Autentickým 
wedectuom znalos11 pomerov na Sloven
,·ku je jeho cestoptsný román Ulwrsk!í 
Smzplicissimus, z ktor ého na koncel'lorl! 
lll'ývky č1ta< Peter IN'Lfus. feclna z na,nt1.
ročnejšlch úl oh bola daná co rúk leno
rislovi dr. Alfonzovi /Jangerovi , ktorp sa 
musel so svojim par tom doslova ,,popaso
oať". Spevt1.cky náročné a dlhé piesne a 
ár ie spestrili ukážky z Iných diel, na/mii 
Speerovho Hudobného štuor ltstka, aké· 
host dobového inštruktfvneho d iela. 

ALEXANDER MOZI 
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Koncom októbra sa koná t 
Innsbrucku festival alpskej fu· 
dovej hudby. Organizátori pred· 
pokladajú, že bu"de mať pozitlv· 
ny vplyv na rozvoj tejto hud-

Viac ako 30 operných pred
stavení { 6 inscenácii/, 16 čino
herných predstavení {3 insce
nácie J, 13 orchestrálnych kon
certov, 1 ci cappella koncert, 6 
serenád, 6 malin~ z tvorby 
W. A. Mozarta, 4 komorn~ kon
cert_q, 6 inštrumentálnych reci
tálov, 6 pies1!ov.zích večerov, 3 
recitačn~ večery, 1 clzrámov!f 
koncert - to je kvantitatívnu 
bilancia tohtoročMho f estiva
lu v Salzburgu, ku ktoret by 
bolo treba pre úplnosť dodať 
este v.zípočet desiatok, ba sto
vák aktívnych účastníkov, kto
ri v siedmich rôznych ' sálach, 
resp. voľn!ích Pr iestranstvách, 
odví jali pred takmer vzdy vy
predaným hľadiskom eliln~ 
sviatky hudby. 

V Salzburgu ;e samozre;m~. 
f e výkony umel cov sa pohyhujrí 
zväč!la na úrovni svetove; !!pič· 
ky. Tak isto samozrejmá je sku
točnosť, ze priemerný občan si 
ťažko môze dovoliť náv!ltevu 
väč!lieho počtu podujati, o stu
dentoch {napr. posluclzáčoch 
letnej akadémie Mozartea alebo 
seminára divadelných výtvarní
k ov l a sociálne nizších vr st
vach ani nehovoriac. Táto okol 
nosť cim ďale; tým viac podne
cuje festivaloue diskusie na té
mu: pre kolzo - a ako cľalej? 
Vedemu festivalu, ktore ;e ter
čom útokov na túto ttsmu, sa 
doteraz nepodarilo nájsť aspoň 
ako·tak prijateľné f ormy a 
moinostt širšieho posluchál'ske
ho a diVáckelzo záberu. lnicia
t w a pre nzoiné alternalivy do
stalo tohto roku po prV!íkrát 
úN nnú konkrétnu podobu z 
dvoch strán: predstaviteľ ! eder
manna {titulne; úl ohy v Sal z
bur gu na námestí clómu tradič
ne uvádzanej r ovnomennej llof
mannsthalovet hry J Maxtmilian 
Sclze/l so svojimi kolegami-her
cmni a technick!ím i pracovník· 
mi navrhol a presadil (napriek 
poc(!tným, pr iam neprekonareľ 
mím orrtanizačn.lím preká'tkam 
a nie pril isne; ochote usporia
clateľov } uskutočnenie predsta
verlia s voľn(fm vstupom pre 
o!Jyvateľov Salzburgu. Usľach
tilá myslienka, klorá našla 
mno:stvo nadšen(fch pr1vr'ten
cov . ale l niekoľkých zaryt!íCh 
oc/porcov ukázal a, 'te mnozstvo 
špičkov.Qch umelcov považuje . 
äan.Q elilntí stav za nezdravq 
a nesprávny a sú ochotn1 po
dieľa( sa na určit.ríclz r(!fOr · 
máclz. Drulzým mo'tn!ílll a 
pravdepodobne reálnejším 
riešenlm sa ukázala existencia 
u i ast 10-rocne; inštitúcie {toh
to roku mimoriaclne aktívne; 1 
Scény mládeie, k torá servíru je 
svojmu, zvtičša mlad~mu, nefor
málnemu obecenstvu najrozne;
sle umelecké žánre - od kaba
retu, cez diezové uečery, po 
koncerty spivkov_(fch umelcov. A 
práve tieto koncerty zasiahli do 
spoločensky jednostranne za· 
meraného oficiálnelzo festival o
v~ho diania: nezabudnuteľn!ím 
zážitkom sa stal klav1rny reci
tál Sviatoslava Richtera z tvor-

by F. Schuber ta, ktor[t v ofi
ciálnom programe tohto roku 
ani nemal vystúpil. Gidon Kre
mer popri svojich koncertoch v 
rámci f estivalu { orchestrálny a 
komorn_l} v spolupráci s Andre
tom GavrilovomJ účinkoval so 
svojím k/av1rnym partnerom s 
netracli cným programom, ktor_IÍ 
sám uvádzal, tiež na tomto fó
re. 

Budúce ročnlky festivalu v 
Salzburgu ukážu, do akej mie
ry boli pokusy z r oku 1978 ak
tívnou a plodnou iniciatívou pre 
spr ístupnenie vrcholn!ích ume. 
leckríc lz v.ríkonov slr šim vr stvám 
obecenstva. 

Zo sieslich operných inscená
cii boli tohto roku dve nové. 
Don Giovcmni, Ll Sant 'Alessio, 
Don Carlos a Salome boli rep
rizy z minulého roku 1 refero
vali sme o nich v lludobnom 
živote 1977, č. 16 }. Obe nové 
predstavenia sa te!lili mimoriotl 
nemu záu jmu obecenstva i kri-· 
tiky a - ako v'tdy - vyvolali 
najrozmanitejšie ohlasy. Sll·aus
sov Gavalier s ruzou - r ealizo
uan.i] v dvadsi atej i nscenácii od 

V Gavaliei·ovi s t•užou sa za
skvela v úlohe Maršálky Gun
!fula }anowitzová. 

založenia festivalu - patrz k 
jeho kmeiíov~mu repertoáru; 
tentokrát sa ho ujali dlriqent 
Christoph v. IJohnänyi s r eit
sérom Giint l!eront Rennertom 
l krätko po premiére ntí.lzle zom
rel 1 a s výtvarn!kmi Venierom 
Colasanlim a Johnom Maorom. 
Scénická realizácia tohto rliela 
neposkytuje režisérov i veľa al 
lernalivnycJz riesení. Vs(!tko je 
napisané v ltúrete a v parlilú
re, preto ku zvláštnym , net ra
d icn_ljm stvárneniam možno do
spieť iba v realizácii detailov, 

·v dokreslení alebo pre hl bim! 
psychológie jeclnotliv!íCh postáv. 
r(!sp. ich vzá;omn!fch vzťahov. 
'ľúto eminentne viec/ensk!f za
farbenú k omédiu s lzudbou cha
rakterizuje špecificky loká/ll!f 
k ol orit nielen o pooulze postáv. 
sp6sobe ic/z r(!ci a konania, ale 
rovnakou mierou i u hudbe. Die
l o r!íclz lo stráca zo svo jho po
vabu, ak ten/o kolorit nie ;e 
naplno r(!spektovanrí a oystill 
nut.zj. Povrchná ľahkovážnosť . 
komediálny prvok, senlimenta
iita, povaúná drsnosť, viec/ensk!Í 
"dvorný" dialekt si vyiaclujú 
S'pecifickú interpretáciu, kt orá 
nikdy nesmie clospieť k vulgár
nosti, musí zostať vtipná a pl 
ná sarmu. V tohtorol:ne; salz-

burske; inscenácii trt hlavnt1 
predstaviteľky - Gundula Ta
nowitzová v úlohe k11ažnet, 
Yvonne Mintonová ako Oktá
vian [mene; sa jej vydarili v 
or chestrálnom koncerte Malzle
rove Piesne o mŕtvych deťoch} 
a Lucia Pappová aka perfektná 
Sofia boli lzlasouo, muzikálne 
i lzerecky vynika;úce. Barón 
Oclls v podan! Kurta Molla na
priek d6slerlne naučen~mu dia
lektu a krásnemu lzlasu sa ne
vedel so svojou úlohou naplno 
vyrovnať a zostal tro!lku ta:;ko
pádny . Christoph v. Dohnányl 
suverénne a s jasnou predsta
vou viec/ol Viedensk.zich filhar· 
monikou, ktori sleclovali a pre
cizrze realizovali kozd.zí jeho TJO· 
kyn - i keď sa v tomto kon
krétnom pr ípad(! azda jeho kon
cepcia nezlzoclovala s ich tra
clicn.zjmi , vžll.liml wyklosťami. 
{)ohnányillo IÍJ111fslom zre;me 
ll0lo odlzalzľ vsetky zaujímavos
ti a k rásq partitúry, r oZJJltl vat 
;u, oCistit' oä illterpretacnrjch 
nánosov a prezentovať preclzne 
na.~tuc.louami hudbu, ktorá ale 
neraz postráda/a svo j typický 
svih a neodolateľný zuukovq 
heclollizmus a pósobila chvíľami 
odmerane a chladno. 

S naprostým súhlasom sa 
st retla nová i nscenácia Mozar
tove; čarov11e/ flauty. Naivlla 
ľudového divadla a kultické 
misterioso sveta bolzov a im 
zasväten!ich k1tazov umožiwjú 
najrozm.anilejsie realiz6.cie. Má
l okedy sa ale vydari natoľko 
prirocizené stvárnenie het(!ro
qénneho námetu, ako tomu bo
lo v prípade toiztoroi:!nélzo na
-~tudovaniá v rézii a V!íprave 
f(!Wza-Pierra Ponnella s dir igen
tom Jan!(!som Levinom. Ponnel
le, nasl ovovzatý di vadelnlk, mal 
f po vlaiía;se; mnohodiskutova
ne; inscenácii Dona Gionanni
ilo J v prípade čarovne; flautq 
rozhodne .sľastne;~·iu ruku. Jeho 
wmerom bolo inscenovať die
lo tak, ako pravdepodobne bolo 
zam_rísľané autorom libreta, re
žisérom i lzercom E. Schikaned
rom v čase svojho vzniku: ako 
preclmestsk~ ľudov~ divadlo, 
pestrá lzra s hudbou a mno't
stvom ciivadelných efektov, s 
prostfím pro/ipostavenlm dobra 
a zla, kde zclanliv~ i skutočn~ 
neľogizmy deja neboli podstat
n~ - i kec/' na konečnom tva
re diela zanechali citeľn~ sto
py. Hoci niektoré scény v de
tailoch neboli celkom presved
Civé, inscenácia ako celok za
pósobila svojou prirodzenosťou 
a množstvom pôuabn.Qclz nápa
dov; predimenzované javisko vo 
Felsenreilschule bolo v Papage
nov./Ích scénach nahraden~ vy
sunutím drobn~ho pódia-javis
ku, navodzujúcelzo i ntímnu at
mosj~ru predmestsk~lzo divadla, 
lóie vytesané do skaly slúžili 
r ozprávkovo-kultick!ím scénam 
sveta Kráľovnej noci a Sarastro 
vystupoval z hlbok taviska. Pre
k rásna hra so svetlom zvýraz
nila ;eclinečn(! rozprávkový cha-

Čarovná flauta Papagena 
hral a spieval Christian Biisch. 

rakter inscenácie, v ktore; vy
nikli mladý novoobjrweny Papa
yeno Christiana Boscha, Pami
na lleany Colr ubasove;, Kráľov
ná noci Edity Gmberovej, rami
no Eri ca 1'appyho a Sarastro 
Mar tti Talvelu Vf!ciľa r adu ďal· 
Mc/z spevák ov. Hudobné IW~lu
rlovanie našlo v osobrzost/ {. 
J,evi na peerfektnéllo mozartov
ské/lo dirigenta, ktor~lzo inter · 
pretácia sa zreteľne odkl d1Ya od 
llľndania a zdóraziíouania cira
matických a romantických mo
mentov Mozartove j hudby, kto· 
r ý dáva prednosť prielzľadn~mu 
stvárneniu i:!ist.rích l!nii bez aké
hokoľvek forslrovania, za sú· 
časn~lzo pln~ho zachovania pn 
rodzen~ho vntítorn~ho napätiu 
hudby. 

V rámci početných orches· 
trálnych koncertov, z k tor1ich 
podľa záverečnej bilancie naj
uäčšlm zážitkom bola interpre
tácia Mahlerovej 3. sy mf ónie v 
na~tudovaní Viedenských filhar
monikov pod taktovkou Clauclia 
Abbacla, bada( trend k postup 
nému rozš/reniu podielu " mier
ne; moderny" . Tak u rámci 
dvoch koncertov Symf onickélzc 
orchestra Rakúskeho rozhlasu 
odzneli rané diela A. Webema 
f Passacaglia} a A. Schänberga 
1 Péléas a Melisanda}, Bartóka 
1 koncertné predvedenie Hradu 
knie~aťa Modrof úza}, J, N. Da
vida a ll. E. Apostela. Novin
kou bola svetová premi~ra Hen
zelzo skladby II Vitalino Rad
d.oppiato pre husle a konzorn!í 
orchester v podan! Gidona Kre
mera - akási remi niscenciu 
alebo parafráza na známu Vi
talilzo Ciaconu. Skladateľ v ne j 
vzdal hold komunikatívne; hud
be, uyh_IÍbajúce; sa vedome -
ibaže v konkrétnom prípade bez 
mimoriadnej nápaditosti - no
vost l za kažclú cenu, smerujú
cej skor k priehľadnosti f aktú
ry a k zreteľným líniám. 

Zvl ástnu pozornosť si zaslu
hujzí k omorné koncerty, serend
dy a mati né, kde programovo 
clostávajú prlle'iitosf mladi 
umelci, ktort vynikli na stlťa
±iach alebo inak vo svoje j do
terajsej umeleckej kari~re. Vy 
stúpenie na niektorom z pódií 
sal zburského f est ivalu je zaiste 
dôležlt.zínz medzníkom v ich 
umeleckej práci. 

A. RAJTER OV A 
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V Linzi otvot•ili 15. júna In
štitút Antona Brucknera. V pro
gramovom vyhláseni sa hovorí, 
že Inštitút chce študovať zá
važné otázky teórie a p raxe, sd· 
visiace s tý~1to -~k_la~ateľom. 

Známy rakúsky klavirista 
Erik Werba sa dožil SO. naro· 
denin. Pohotovosť pri uvádza• 
ni noviniek stoji v popredi ja• 
ho zásluh. 

Bývalý n~ktur Viedenskej hu· 
dobnej akud ént ic l·lans Sittuer 
sa dužil v an~ ustt: 7!i rokov. 
l'ri tejto prileiiilusti spuminali 
jeho zásl uh y pri novu j organi
zácii t•akíiskeho umeleckého 
školstva. 

V lnns br uclut uviodli 21. au· 
gusta II OZII Úlllll llplll'll j . J. F U· 
xa Psydu). Kri tika vysvetru je 
vznik a usud lllhto llic ln a opill 
~diirazií uje hlbku utne ler:kéhu 
n!_yslenia t•!!!tn . sk l adateľa, 

Na festivale speváckych zbo· 
rov vo Varsave sa zúčastnilo 
6000 zbm·ových spevákov 10 
speváckych zborov domácich l 
zahraničnýt:h. Vyvrcholenlm 
festivalu bolo kolektlvne vysUi• 
penie niekofkotisicové ho z~o!~ 

Z múzea Konzervatória v Be· 
nätkach boli odcudzené husia 
Stradivat•iho, Steinera a vlace• 
ré d'alšie. Nástroje boli vysta• 
vené pri p l'Íležitosti osláv 300. 
výročia narodenia Antonia Vl• 
valdiho,-'·-----

Dirigen t Kal'i Bohm dostal 
prvf1 platňu o pery Don Giovan· 
ni, ktorä bola live na hrané pri 
vlaňajšom festivale v Salzbur· 
gu. 

K 50. výročiu úmrtia Leoi a 
Ja náčka uviedla Národná opera 
vo Walese pod taktovkou Ri• 
charda Armstronga operu Vee 
Makropulos. Záznam z predsta• 
venia bude vysielať aj britsk6 
televízna spolqčnosť B.!S_ 

Medzinárodný hudobný fest!• 
val vo švajčiarskom Luzerne vy• 
vrcholil inscenáciou Janáčko· 
vej opet·y Vec Makropulos, kto· 
rú predviedol súbor Národného 
divadla z Prahy. Naši umelci 
~ozali tu veľký úsp~ch. 

Piesiíový recitá l Luciana Pa• 
varottiho bol na festivale 'f 
Salzburgu očakávaný s nadila· 
nim a pre krásny hlas speváka 
i búrlivo prijatý. Nemôžeme ho 
však považovať za pravý spe· 
vácky koncerl, pretože sa skla· 
dal len z operných árii a po· 
polárnych talianskych piesni. 

Opereta a balet na .,Festivale dvoch svetov" 
bez toho, že by zachytil bohaté psycho
logické zázemie postáv, tak majstrov· 
sky utkané skl adateľom. Zato ensemble 
sólistov bol kvalitný. V titu lne j úlohe 
úctyhodný spevácky výkon podal mladý 
Angelo Romero, presvedčivým Fordom 
bol skúsený A. Rina ldi, brav úrne zlade· 
né boli predstav ite ľk y ženských úloh: 

V mnohotvárnej umeleckej mozaike 
"Festivalu dvoch svetov" býva hudobné 
d ivadlo zastúpené dôstojným s pôsobom. 
Pre XXI. ročnl k, ktorý sa konal v Spo· 
le te od 28. Vl. do 16. VII., vybralo vedeme 
festivalu päť opier: Rossiniho Popolušku, 
Verdiho Falstaffa, Mozartovu Cosi fan 
tu tle a do jedného večera vtesnané jed
noaktovky G. Menottiho - Mat•tinova lož 
a Vajce. 

Festivalovlt Popoluška bola režisérom 
J. l\'1. Simonom posunutá do netradičných 
poldh. Zdá sa, že skvelé libreto j. Ferret
tilw v zhode s Rossin iho názorom do 
znecnej miery oprostené od rozprii.vko
vého ba lastu, režisérovi nestačilo, a tak 
h o ozvlái;tnil freudis lickým výkladom. 
Niektoré reakcie hlavnej hrdinky sa t ým 
dostali do zjavného rozporu so svetom 
rozp rúvky, hoc i tnak isté zreálnenie ob· 
sah u diela je prínosom. Svojský prístup 
re)i; tséra vyv rcho lil v epilógu, v k torom 
Simon rozmarné rozuzlenie zii.pletky ,; 
h r u tou iróniou zvrátil do tragickej po· 
loh v. (Vo finá lovej scéne Angeltua zo
š ullP. l] Bez výhrad akceptu jeme hudob
né naštudovanie, ús pešne zosú ladeu é s 
n.1ročnou režijnou koncepciou. Uznanie 
pa tri Spoletskému festivalovému orches· 
tru , zboru Verdiho divadla z Terstu a 
in terpretoin, ktor ! okrem vokálneho maj 
stt·ovstva upúta li aj hereckou charakte
r istikou. Veľké ovácie si u publika "No· 
vého d ivadla" vyslúžil mladý clirtgenl 
S. Cambreling. Mezzosopranistka Sene
delta Pecchioli sice nedosiahla úrovei'i 
Interpretácie najznámejšťch sve tových 
predstavitel1ek tltulnej pos tavy, no jej 

Angelina bola voľmi presvedčivá a po
korne slúžiaca r ežijným zámerom. Po
p t'i ne j zaujali predstaviteľky nevlast
ných sesti er M. Lagrangeovä [Clorinda l 
u H. Dalavaultová (Tis be ], prekrásna 

fekaterina Mnximovová a Vladimír Va
lli!iev - hostia Spoleta. 

kantiléna tenoristu J. Garrisona (Don Ra· 
miro) a živé typy Alidora a Dona Magnl· 
fica, vytvorené basistami U. Tramom a 
1\I. Chiappim. 

V odborných kruhoch vyvola la rozpa
l\y aj r éžia Verdiho Falstaffa. V žiadnom 
prťpade nemožno súh lasiť so spôso bom, 
ak ým si režisér G. Chazalettes vyložil 
postavu "starého Johna", jedného z naj
s lávnejších a najcharakteristickejšfcll 
vercliovs kých hrdinov. Francúzsky r eži
sér ož pred tromi rokmi zapôsobil na 
spole tské publiku m profesionali tou réžie 
Bizetovho Doktora Mlracla a úspešne s i 
počínal aj v La Scale pri inscenácii wer
thera v roku 1976. Tentoraz sa však in
spiroval pomýlenou inscenáciou F. Zeff!
rel liho z roku 1963, v ktorej jemný fal
s taffovský humor Boita a Verdiho na
hradil a drsne j&ia komika uplatiiovanli 
často na anglických scénach pri insce
náciách Henricha IV. a Veselých pani
čiek z Windsoru. Spoletská lnscenácifl 
uvedený rozpor ešte viac vyhranila . Au
te ntický Falstaff je pijanom a podvod
nikom. mus! mať všfl l< is tú dávku vzne· 
i;enosti ako "vienko" z č ias, ked bol 
e~ te "pá:iaťom vojvodu z Norfolk u". Né! 
ja visku sme mies to toho videli len hru
biii na , posträdajúceho akúkoľvek galant
nosť , ponášajúceho sa na prlhlúp leho 
"Dona Bartolfl" fl spol u s osta tnými po
s tavam i krútiaceho sa vo víre sltuíicll, 
akoby vystrihnutých z originá lnej talian
skej crommeddie dell'a rte. Bohužial, a) 
maestro G. Patané sa nechá ovplyvni( 
re2i jným výkladom a vtlačil hudobnému 
naiitudovaniu pet;ať typickej opery-buffy 

C. Carson [Alice], C. Lavani [Nannetta ), 
M. Paunova [Quickly ) a D. Curryová 
[Meg ); z ostatných na jmä štýlový Fen
ton P. Botazza. 

Pokiaľ Ide o Cosi fan tutle, videli s me 
,,oprášenú" vlaňajšiu Inscenáciu v réžii 
G. de Lullo, pod taktovkou L. R. Mnllho 
a s výborným sextetom sólistov: B. Nor· 
denová, E. Ziliová, A. Smithová, R. Pa• 
nerai, E. Palacio a V. Altman. Menottlho 
jednoa ktovky - ako všetky menš ie javls• 
kové útvary - s a uvádza l! v bazilike 
sv. Eufemte. Stretnutie s týmito krehký-· 
mi d ielka mi bolo pr íjemné, na čom m4 
najväčši u zásluhu Menotti skladater i re· 
žisér. Martinova loz je krutou exlsten• 
ctálnou d rámou , Vajce zasa moralltou s 
Ironickým podtextom. Na úspechu sa 
podiel'flli tiež zredukova ný festivalový or• 
c hester, "voci b la nche" z Terstu a sO• 
lisli . 

Ba letné predstavenia sa kona li jednak 
v Teat ro Nuovo. jednak v Rímskom am· 
f'iteatrl. Celkove sa predstavili š tyri sú
bor y. Sklamanie prip ravil "Ballet royal 
de Wallonie", ktorého l'enomé aspo l' 
čiastočne zachrailova l hosťuj úci pá ~ 
E. Maximovova - V. Vasiliev. Clenovia 
ost11tných troc h súborov - "Ballet inter
nacional de Ca1•acas" , "Murray Louis 
dance company" a ,,Nedel'iands dans 
Theater" - ukázali solfdnu technickú 
vybavenosť a svojsl<ý vybrúsený štýl. 

AUGUSTO FRATTANJ 



Slovenský organár 

SIMU EL 
WAGNER 

lJi1u 25. a ug us tu 1978 sme si pripome
nuli lOU. výročie smrti Samuela Wagne
l'él, nwsťunu u orgunáru v Slovenskom 
Pt·uvnc. Popr i Murlinovi Suškovi, u kto
r é ho s i osvojll orgunárs l<e u menie, bol 
najch ýrnejšlm s lovenským orgunárom. 
Súčasné noviny [Cyrlll u Method, !:iloven
ské noviny , Pci;ť budlnske vedomos ti, 
Núrodné Novin y, Kutollckc novin y, Ob
zor j Sä o mludum Wugnerovi vys lovovali 
v s uperléllivoch. U:l v roku 1860 uupísali 
o fi om vicdcuskó !:ilovensk ó noviny: 

"ľan \Vug n er je muz lllläuy, hudobn ým 
sluchom o!Jcl ureu ý, pusly zo š koly povest
n éh o na celom !:ilovcns ku org aná ra M. 
Sasko na Brezovej, ktorý vy l c.:čnýml vlo
hami s vojimi ho nie le n dosahu je, a le ča
som svojim a j prevyi.iť s!ubujo . • . " 

A s kutocncl Hod Samuel Wagner zom
r el 1nlacl~ , 47-rol:n y, v n ejednom ohľade 
š askovcov JHevyi.tl! 

Na rodil sa v Slovans kom ľravne z ro
dičov Zuzuny Menlchovej a jána Wag
n era, s tolára . U otcn sa vyui:ll zu s tolá ra, 
potom n us lúpll u Murtinu !:iasku v Bre
zoveJ ako préiklikant. V roku 1855 sl 
otvo r il v !:ilovenskum Pravne orgunársku 
dte liiu. Di1 u ll. októ bra 1860 sa Z9-ročný 
Wag ner oicn ll s 26-rotn ou Paulinou Be
lohnr~ko u, dcérou tumojš tello ev. fara
ra. lJita 3. júlu 1864 sa im narodil syn 
Já n f dr. ján Wag ne t·, známy publicis ta, 
a ~t ronóm, zomre l 18. októbra 1930 v Bra
tts lave - ako hlavný r iadite l Slovens kej 
p oisfovne ]. ~amu e l Wagner zomrel m la
d}·, 47-ročny n a tu berkulów. Vdova Pa u
lín a so synom Jei 110 111 sn čoskoro presťa
hoval! do Budapeš!l, kde zomrela 13. 
marca 1897. Synom dr. Jána Wagnera bol 
d r. Vlad imír Wag ner, his tot·ik umenia, 
pamwtk<\r, un iverzitný profeso r (zomre,J 
m laclý. 18. marcu 1055 v Brullslave, pre
ž ila ho ses tra dr. Oľgn Wag nerovä, pra
covn!čka Un lVlli'Zitne j l<nižnlce , resp. Ná
rodnej kultúme j l<o111is ic j. 

Samuel Wagner podn ikal samo~tatne 
od roku 1855. Po ús pei;ných opravách 
orga nov v Suchej n ad Parnou a v Osla
noch, dokon i: il rolw 1!!57 svo j prvý opus 
sedem regis trový pozitiv v Biskupiciach 
pri Bá novciach. Toto mal~ majs trovs ké 
die lo sa zac hovalo podnes . Di1a 9. no
vembra 1858 odovzdal Wagner krásny 
11-regis tt·ovy organ v Tužin e, ktorý bol 
vlani vyčistený, opravený a naladený. Po
zitlv, p os tave ný v roku 1859 v Merasi
ciach sa, žiar, nezachovaL S menšími 
úprava mi sa zachoval je ho l Z-regis trový 
o1·gnn v cv. kosto le v l vu ni:incj, dokon
'čený roku 1860. Okt•em opráv v Púcho
ve ll v Zúr lcč í, pos tnvi l v tom is tom roku 
6-rcg ist rový pozití v v Mulýt: II Krsteilu
noc h, ktorý u )\ neexistuje, podobne uku 
jeho najv!i či; í organ, dvo jmunuéilový, 16-
l 'egis lrov ý v r . k . fnrs kom kos tulo v Prie
v id zi, dokončený ruku 1863. l<torý vy
hocl il l bez do lw ntcntúcie nH jur roku 
1927. keď tH m 0. Vu~nn sk ý Z Nitry po
s läV il no vý OI'gun. V rokoc ll U!60-186~ 
prnk li zoval u Wagne ra Male j V<1vro, kto
rý po nieku ľlwruť:nc j i:innusli v 'ľu po ľču · 
nucll a v Ba ns ke j Bystrici s tal sa orga
nárom v Ostri home. Ziol, a n i lZ-regis
trový Wag ne rov o rgan, dokončený v ja
nuá l'i ro ku 1864 u Fra ntiš kánov v Ska
lici. sa neza c llovu l. Do tohto obdohiil kla-

OPRAVA 

Organá1· Santuel Wagner. 

dieme 11-regi~trový organ v Malých Hos· 
tta ch , okres 'ľopo!čany, ktorý stoj! po
dnes, dokonca s pôvodn ými prospekto
vými písťalami, pričom najväčšia je sig
novaná jeho menom! Osemreglstrový po· 
zitlv v Hronci preniesli clo Va laskej, kde 
ho rozš ít•ili, a le lZ-registrový krasny or
ga n z roku 1870 v ev. chráme v Mošov
ciach likvidovali v roku 19601 V roku 
11:172 postavil Wagner v 1'. k. kostole 
v Slovenskom Pľavne 7-registrový poz!· 
trv, ktorý bol počas druhej svetovej voj
n y vážne pos koden ý, v roku 1873 šesť
registrový pozltlv do Liptovského Micha
Ja, ktorý po prevrate dispozične celkom 
zmenil Melze r z Kutnej Hory; podobný 
pozitív sa však zachoval neootknutý v 
Podh radf, okres Prievidza, a j so slgno
vuným p rospektom, lO-registrový organ 
z roku 1875 v Sklenom, okres Martin, 
ta k tiež so slgnovaným prospektom a po
dobný l O-registrový organ v Lazanoch, 
okres Prievidza, z roku 1876. Nevieme, 
kde sa dostal pozltlv z jeho pozostalos
ti. Konečne sp01mmieme jeho S-registro
vý pozitív, nevedno z ktorého obdobia, 
ktorý vy hodili lls l pred 7-8 rokmi z 
ko~tola v Zarnovlcil 

Wagn er n evytvoril vlas tn ý š t ýl 01'gano
vých skrlii, prevzal Ich od Sašku a sú 
od saskových n a nerozoznanie. V dispo
zícii sústavn e dha l na vybudovanie "zvu· 
kove j pyramldy", uplatňoval nízky tlak 
vzduch u. 

Z 19 Wagnerových organov stoj! dnes 
u ž len 8. Tie neporušené svedčia nielen 
u dokonale j remeselnej práci, ale hlav· 
ne o dis pozil:no m, menzuračnom a into
načnom majs trovs tve Wagneľovom: ma
Jé plénu je ho nás trojov pripomínajú 
sll'lebrls tým jasom a leskom n ajlepšie 
burokové dlelal 

!:ia muol Wag n er - jeden z najvýznam
nejších s lovenských organllt·ov - je n a
se j ve rejnosti neznámy a len v pos
IHdnýcll rokoch s11 oboznamujeme s jeho 
liielom. 

Priuskum juhu diel vykuua ll organo
lóguvia-umutérl, horš ie to v~ak je s evi
de nciou a ociH'UIIOll niístrojov. V tomto 
ohľade s ú ná m pHmla t kái'I veľkými dl2· 
n íkmil Aj pri te jto prfle:lltosti znovu 
upozoriíu jeme a vo láme : Periculum in 
mo ra ! Ka ždý de i1 mcslw nla viÍine ohro
zu je aj lo málu. to sa es te dá zach ni 
ni ť! O. GERGELYJ 

V t8. čfsle HZ na 1. s t1·ane bola ne mi lá chyba. V člán l<u ,.Výh ľad y do sezóny" -
v s iati o sn v 1\usicioch - mii text znie t s prilvne takto: "Opera Státneho divadla 
v Košiciar: i1 mtí v nat;lúvajúcej divadelnej se:&óne nového iéfa - sólistu súboru 
Stani~!ava M ;Jrti~;< " . Prosíme či tateľov o doda toi:nú koreklli i'U te >:l u. -R-

Diia 30. j6nu upi}II II IL 
pät' rok ov od ítmrtla pn 
predného sólistu UJl91'~ 
Státneho di11adla v t<osl 
ciacb, Mikuláša é a bii'1aka 
!narodil sa 3. ll. 1!140 v 

KONKURZ 

Tichom Potoku]. Dodnes 
n ám znstali v pamäti je
ho nemnohé, ale hodnot · 
né stvát·nenia b11sov}·ch 
postáv v Eugenovi One· 
J;li novi, Knie!ati lgurovi. 
Traviate . Carmen, Figaro 
vej svadbe a naposled~ ~ 
Predanej neveste. 

Vyrastal v hudobne za· 
nietenej rodine, od tlel· 
stva mal blízky vzt'ah k 
hre na organ a klavtr. 
Spev š tudoval na JAMU 
v Brne u prof. Válku a 

prof. Lessmanovej a ah· 
solvoval ho v roku 1966 
postavou Vodníka v Ovo 
i·ákovej Rusalke. Pohos 
tinsky spieval v Olomou· 
c i a v Banskej Bysll•tci, 
v Koiíieiach sa po j)rvý 
raz pt·edstavil aku knici.a 
G1•emin a počas siedmich 

l'llkov pôsobenia v Kolli
ciach preukázal nielen 
hubatý a tvárny hht11011ý 
fond, schopnosť litýlovo 
presne vystihnúť sklada
terovu hudobnú charak
teristiku, ale aj mimo· 
riadny herecký talent. 
zmysel pre dokonalé vy
pra covanie charakteru 
stvárnených posth. Mal 
všetky p redpoklady star 
sa jedným z najlepllch 
sluven!lkýcb basistov 

Pred piatimi rokmi 
upustil MikuiU Cahiiiák 
HVojicb príbuzných a 
známych, odiilel z upet·
nej scény a z koncert
ných pódli. ale obtlcen · 
sivo naiilto nezabúda a 
vďaka rozhlasovým na
hrávkam ho i dnes počú· 

va z éteru. L. Ur. 

St á tna fllharm~nla v Koš iciach vypisuje k on k u r z na obsaden ie miesta 
l. hoboj. 
Podmienka: absolu tórium konze1·vatória, prípadne Vš. Termin konkurzu uch<hlza· 

čorn oznámime pfsomne . Rodinný byt ihneď po priJati k dispozfcll. Uchádzači hláste 
sa na adresu : 

Statna filharmónia, Košice, Dom umenia. 

l ti v 

SUTAZ 
NA ZíSKANIE NOVÝCH PREDPLATITE(OV 

ČASOPISU HUDOBNÝ ŽIVOT 

Podmienky súfaže: 
1. Sáfalte u m61te ličastnlf kaldý, kto zf1ka najmenej 3 nových predplatiturov 

i!a10plsu Hudobný llvot. Za kaldých troch novozfskanýcb predplatltelov do· 
atane knllnti ponkUkn v hodnote Ki!s 10,- na volný nákup knfb v predaJni 
Slovenskej knihy. 

2. Podmienkou súťa!e je zaslaf vyplneni! objednávky spolu so frebovacfm Ust· 
kom na adresu redakcie časopisu JIUDOBNt ZIVOT, Corkliho 13, 893 38 Bra• 
Uslava najneskílr do 30. Xl. 1978. 

3. Kal df dťallacl, ktorý ztska najmenej 3 nových predplatltelov, bude zarade
ný do lrebovanla o tieto ceny: 

l. cena: poukaz na voľný nákup tovaru do Kčs 1300,
tovaru do Kčs 850,-

l 
2. cena: poukaz na voľný nákup 
3.-5. cena: súbor gramoplatnf 

4. Výsledky !rabovania redakcia uvarejnl • 24. čbla Hudobnliho ilvóta. 

Ver1me, vélenf čitatelia, le sa zapojlta do tejto alifalnet akcie a le sa 1taneta 
akUvnyml propaJiitorml nélbo 1!asopl1u. REDAKCIA 

Meno súťažiaceho: 
~---------------------------------

Presná adresa: 

podpis 

Zrebovacr lfstok vyplňte čltatefne a pošlite spolu s vyplnen9ml objednáva
cfml Ustkaml na adresu: Redakcia Hudobný život, Gorkáho 13/VI, 893 38 
Bratislava. 

OBJEDNAVKA 
Objednávam[e ) záväzne d odávanie . ... . •. výtlačkov časopisu 

HUDOBN~ ZIVOT 

na adresu 

(meno): 

(ulica a čfs!_o_ domu) : 

l_PSQ_l.:_ _ _____ ('-"m.;...;e.;;..st;..;;.o""):'-----------------

v dňa 
podpis - pečiatka 

OBJED NA VKA 
Objednávam [el z6väzne dodávanie ... .. . . výtlačkov časopisu 

HUDOBN'2' ZIVOT 
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(E.l.enE); 

(ulica a člsl.~ domu): 

(PSC): 
(mesto)·:..· -----------------

(okres )~: _______________ __ 

v dňa 
podpis - pečiatka 

OB)EDNAVKA 
Obtedn livam( e ] záväzno dodávame . . . . llý llačkov časopisu 

HUDOB N? ZlVOT 

oa adresu ----- -------·---
(meno]: 

(ulica a l:ís lo domu]: 

(PSC): (mesto): 

(ok res j:. ______ _ 

v dňa 

podpis - pečiatka 

Objednávky zo škôl prosíme posielať nie hromadne, ale každý ob
jednávateľ si musí prihlášku vyplníť individuálne - s podpisom. 
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Rozhovory s prof. Eu9enom Suchoňom 

Sklada te fské Cts pechy na domácich 1 zahranlčn ýcli 
koncer tných pódiách, ktorých počia t ky ná jdeme uz 

pred vyše štyridsiatimi rokmi, zliujem popredných do
mácich 1 e urópskych tnterpt·etov o Suchoi10vu tvorou , 
Ako aj bo hatá Angažovaná pedagogická, spoločensk<'~ 
a ku ltút·no-poli tická či nnosť postavili osobnos{ nás ho JU 
bila nt a. me dzi prvú garnitúru hudobn ýc h umelcov nielen 
z cetos tiitneho. ale aj z med zinárod ného h ľadiska. 'lá to 
sl;utoi:nos t' pri niesla so sebou množstvo hudobných l mi
mohudobných povinnoslf, celý rad osobných kontaldov 
s významnymi osobnosťami umeleckého sveta. Zhodou 
okolnost i som bol svedkom veľmi srdeč ných strP. Inulí 
Eugena Suc ho rr 11 so Zoltánorn Kodáiyo m a Dmitnjorn 
Sostakovlčonr. K prvčm u z týc hto s tretnut! doslo pl'ed 
rokmi v Buuapcs ti pri p ríle~itosti konferencln Medzu1á · 
r otl ne1 spoloč:n os t i pre hudobnú ví•c hovu UN ESCO, kde 
bo l 1·:. Suc lior'í voclttc irn českosloven sk e j de legáciH. 

- Su Zoilánom Kod á lynm srne sa stretli viln:k1•1it. Pre 
Jlliia bol a hud1: vždy vzorom popredného bujovníka 
za hudobnú výc:hovu. jehn metódy prebel'ajú postupne 
všetky kullút•ne š tát y. Tak sa nel:udu jte, že ketľ som 
sa s Kodályom JIUs til do n:i:i, mali sme u ~um huvortť. 
Ok1•em toho bul Krulály osolme pritnmný na premiére 
Krútňavy. Prisil!l a diMie sme si posedeli . Vyjadril sa 

EugP.n Suchoň v ruzhovore so Zoltá nom Kod ti lyom. 

n dil!l e veľmi kladne. Pokiaľ ide o konrerenciu UNESCO, 
prcmätáiP. si . 7.e jej té mou hola súčasná hudba a hudobná 
výchova. P1•ávP. o t5•ch lu otázkach sme mali s Kndálynm 
rtlh ý rnzhuvol'. V s úvislosti s témou konferP.ncie s me 
hovorili a j u Bat·túkovej hudbe. Medzi Kudályovým u 
Bart6kovým dielom sít - pl'irndzene - veľké rozdiely. 
Vf.dy sa hovor!. že Kodály je pi'Íslupnejš i ako Bdc·tók, 
llarlók je drsne jš í, o'.irnč nejši a pnd. V čom je tu? Bar
t6k bul na :r.al: ia tkn tuhlo storočia stále p•·uv11knvuný 
dodekafóniuu. Iste Jlnznáte Varésnve pokusy o ruvno
pr:ivne vyu žitie vš etkýe h dvanástich tónov. Na zai:iatku 
nášho stnt•očia hnla aj timhmva hudba. Putom prišla 
a!P.atul'ika ... llac•tók aku rozhfudený e urópsky sklado
tef nemohol lh!lu zmeny ignoroval', no nepodľahol iba 
ortodoxnej dudekafónii , nechcel písať len timbrov\1 hurt 
hu a tým menP.j aleatoriku. Našiel svojskú cestu, klui'OU 
tiez dospel k využitiu v~etkých dvanástich tónov. V tom 
je geniá lny, a ko vedel postaviť svoj skladatel'ský proľil 
proti Schonbe rgovi, Hindemithovi a osta tným !l (lčasni
kom. Z toho som čerpal najvia c podnetov pre svoju 
Jtúdiu " Akol'dika v hudbe 20. storočia ". Videl som, ze 
po zdolanf tzv. dialonického totálu nastupuje cesta ku 
chromatické mu totálu - až k plnému dvanásťtónovému 
ma teriálu . Tu je pravdepodobne cesta aj pre hurlobué ho 
pedagóga, ako najjednoduchším spôsobom vysvetli ť javy 
ha rmónie v XX. storoči. To bolo i témou rozhovorov 
11 prof. Z. Kodályom. Bude m rád , keď táto kniha uzrie 
11vetlo s veta , Je ho je to moje teoretické krédo, k toré 
som do islej miery apliknval v tretej skladatP.fskej 
etape - po Svätoplukovi. Už v tejto opere dnk vidieť 
náznaky metódy, o ktorej hovoríme ... 

Pl'of. Suchor'í s pomína l na stretnu tia so Zol li'lilOilt 
Kodályo m pri viacerých našich rozhovoroch. Ni! · 

pTiek pomer ne veľkému ve lwvému rozdielu bol ic h vztah 
prtat_!lľský. S Bé lom Bal'tókom sa Suchoň nikdy ncslrl!
tol. No o to viac s tudoval jeho partitúry. Ve rmt in len
zfvne. tvorivé l osobné kon ta kty ma l všnk prof. E. Su· 
choň s ~eskou hudhou a jej tvorcami. 

- V česke j hudbe to bol predovlie tkým verký zjav 
Bedr icha Smetanu a Antoniua Dvorá ka, ktorf mi boli 
istý čas vzorom. Je dak pochopitelné, že môj učitel Vf-

thslav Novák a Josef Suk, ktorfch som osobne poznaJ 
a ktorfch p t•emiéry znamenali pre ntňa vi_dy nové a nu
\'é v:.cruienie, boli aj pre· moju tvorbu dlho vzorom. )t! 
zaujímavé, ie hoci som absolventom Viti!zslava Nnv&ka . 
po mojom absolutória si najmä českí kritici myllleli , ie 
som absol\'oval u Josefa Suka. Mám totlf bytostne viac 
spoločných znakov 11 Josefom Sukom nd s Vilhslavom 
l'l!ovékom. Aj v invencii, aj v dikcii, ba dokonca aj 
v iniitrumentácii. Tak sa nečudujte, le som venóval ialm 
zeme podkarpatskej Viti!zslavovi Novákovi, ale z cyklu 
Kaleidoskop jednu časf - Tri romantické skladby -
som dedikoval Josefovi Sokovi. Leoiiovi jan6čkovi 110m 
closiar nevenoval nijakú skladbu, ale tak sa ml vidi, žP. 
bez Leoiia janiáčka by nebola vznikla moja ·t\'ot•ba. Hoci 
som na opačnom póle (Janáček je geniálny improvil:átor 
a u mňa sa vfdy v prvom rade jav( jednota v stavbe, 
lin ii, tematickej práci atď.) , predsa si myslfm, le s gé
niom Leoiia Janáčka sa musel ka!dý 1 nb tak - či 
onak vyrovnať. MysUm si, že je to jedinečnf zjav v sve· 
tovej literatúre. Keby sme začali sk6mat' tvorbu Bartó
ka a porovnhať ju s dielom Jan6čka, potom - pokiar 
Ide o progresivitu vfrazových prolltriedkov - by lo Ja
náček prehral. Ale vyhráva to pr6ve svojou &pontán
nost'ou a impalzfvnost'ou. 

Pmd rokmi hol v p razskom PKO j . Fučt ki! ZJiiZd ~n

cialts tl cke j kultúry. Za prerl!<cdn !chym biDlom ::;E-de-

Suchoň 

o iných 
il vt~d ra seba D. Sostakovtč a E. Suchot) . V pre!ltavke 
ZJazdu som boJ svedlwm casti Ich rozhovot·u. Pt·eto 
ne mohlu pr·i jerinom z na~it:li Sll'Htnutí t:hýbaC Ol<iZkii 
o vztilhu k So<;1 akov ičovi. 

- Spomínané stre'lnutie v Parku kuiUíry bolo v · ~~: 
konvenl:né. Aj rozhovor, ktorý sme vtedy mali, sa krti
Iii okolo bežných problémov. Ak mám hovoril' o Dmitri
j.tvi Sostakovičovi 11 odstupom rokov, prvý raz som sa 
s ním stretni na houthovenovských oslavách v Bel'line. 
IJuknnca sme ho prinútili, aby zahral vofallo lW svojej 
tvurhy. Prá ve ~knnčíl svoje sl.hne Prelúdiá a fúg)' pre 
kl<~ 9 it-. Sadni si ku klavíru a roz pačito povedal : "Ja 
ui'!eil plochoj pianist" . Prelúdiá i ff1gy hral spamäti , za 
sebou, kým nezabral ce lý cykl us. Tuk som ho obdivo
vali ú~asná pamäť! Aký "pluc:huj pianist" ? Ht•al na 
ld avlri ako prufesionólny intl!r·pre t. Vtedy sme sa vel'mi 
dlho ruzprávali. Imponovala jHhn istota v huduhnom 
Jll'eiave. Pamä tám sa. vtedajší fcl!astnfcl stl'etuutiu mi 
pnvedali , že Snslaknvičove Prelúdiá a fúgy vznikli r. in
ilpirác:ie nad prvý raz videným rukopisom Johanna Sn· 
ba~tiana Bnr.ha v Lipskom mftzeu. šostakovič vtedy vzt·u
~ene volal svojich kolegov k origin~lnym zápisr•m a ho · 
vol'il : ,,Pozrite sa, Ioto je ozajstné pfamo Johanna Se
bustiana Bat:ha, toho veľkého gé nia". Pnllohné V7.t'nlie· 
nic z Rachnvhu odkazu som znt.il a j ja, kP.ď som pisal 
svoju Fantáziu pre organ a orchester nn HAGi(. Z vel'· 
kosti diela Joha nna Sebastiana Bacha 11a asi niktn nP.mc)
:f.e vyman if. 

Posledný rozhovor so Sostakovičom som mal v Mos
kve - mesiac p red jeho smrfou. Keď boli Dni l:e!ikoslo
venske j kultúry, bol som l:lenom vládnej delegácie. Ab
solvovali sme otvorenie Dni v Moskve a potom sme 
ma li fsť do Rigy a d'a liilch mittsl. Dozvedel som sa, že 
naštudovali Sostakovičovu oper u Nos, klenú 11kl aclater 
napfsal eite za mlad ých čias a vtedy ju prijali do11t' 
kriticky. Operu inscenovali po mnohýeh rokoch ·v Ko
mornom divadle opery. Hudobne dielo nalltudoval vyni
knjúcl dirigent G. Ro!destvenskij. Oznámil som, i e by 
som radšej zostal v Moskve , aby som 11a mohol zú
l:aslnif' predstavenia tejto opery. Súhlasili a môj pri ateľ 
Lev Ginzburg sa podujal zaobstarať Hstky. Samozrejme, 
neboli, vi etko holo vypredané. Preto zatelefonoval na 
daču šostakovičovi. Povedal mu, le je tu Suchoň a r'd 
by videl premiéru. šostakovič okamfite zariadil, že !lom 
dostal lístky vedra neho a osobne priiiel na pred!ltave
nie. V predávke sme sa rozprávali. Nevedel som, ie 
to bude n6i posledný rozhovor. Kedysi sa hovorilo vel· 
mi mnoho na okraj tohto diela: le m6 zlofili! libl'eto, 

S tlr. Zbyňkom Mrkosom o práci Ú11ie českých 4;pevíckych zborov 

Je tam mnoho nezrozumitelnélin atd'. Myslfm, ll -le tw 
vefký omyl. Práve Sostakovičovo zhudobnanie ndelo 
vyťdiť z Gogora velký kapitáli MysUm, le • ,ai 
jeden reiiisé t· by nebol urobil to, čo vyťalil Sostakovii! 
;r. hladiska d ramatuc·gického plánu. To som mu (lprimne 
povedal. Co ma najviac frapovalo, bola hudobná reč die
la. Veď v tejto Sostaknvičovej likladbo - ktorú napisal 
ako 19-rocný - je uz predurčený vývoj hudby, ktorf 
sa po päťdesiatieh rokoch rozvinul naplno aj v z6pad
nej Európe. Z dne/Iné ho hľadiska nie je v tejto opera 
nič nepocbopiterné. je tnm časf, ktorú by mohol mať 
na repertoári hoci iitl'a!lhurskf súbor hicich n!ístl'ojov. 
Je tam polytonalita, dvanást't6nová hudba ... Pýtal IIOIIl 

sa šostakoviča, ci bol v časoch mladosti vo Viedni a 
priiliel do kontaktu so Schiinbergovou hudbou alebo 
s Hindemithom. r esp. Weberom. Povedal mi: " Nie, no
bol som ani vo Viedni, ani v Berline, nikde, ale pl'i 
~vojic!h štúdiách som sa s ich skladbami dôkladne obo· 
známi!. My sme Jtudovali aj dodekafóniu , aj weberoOY" 
ský punktnalizmus, nám nebolo nič cudzie. Pravda, ja 
sum si vybral zo všetkýc h týchto smerov len to, čo 
som pre svoju potrebn mohol použiť. Takže partitilra 
opery Nos je mojím prfHpevkom do hudby 20. storočia, 
aj kéď táto hudba nebola tak pochopená, ako by som 
si bol želal". Bolo to naše posledné stretnutie. O olli
koľko týtdiluv Dmitrij Sostakovič , žiar, zumrel. 

Suchoň obdivoval, a ko šostakovič ~ tatočne zná~a! faž" 
kú c ho1·obu. DokéÍ Zftl sa ovliírlaf il prekonávať iyzlc

kú slabosť i boles t. Pritom st.\ le tvoril a hol pozornt 
k ľuďom 11 zvlasť k nemu - · svo1 m11 slovenskému ko
legoVI. o to ťd i~t e do la hlil na pi'Of. Su choŕla spr·ava 
o sk l a da teľoveJ smrti. Sos t11kovii' po sebe zanechal veľ· 
l,olep í' odkaz niele n vo !'<VOJe i tvorbe, ai P. a J v zéÍkl&d· 
norn nazet·aní na hudohné ur11e nte ~ úcnsnos11 . :-;ositeľ r ni 
tohto umeleckeho odkazu sli mnoltí sovic1ski s klfl aate
!i él rnlaclgfcil gt:: neracií. E. Suchoir sa t·oz hnvonl a J 
o nic lt: 

- Začiatkom sedemdesiatych r okov sme sa stretli so 
!IOvietskymi a českými skladatefmi vo Vysokých Tatrách. 
Bola to konfe•·encia o súčasnej sovietskej, ceske j a slo
venskej hudbe. Sovietski a českl muzikológovia · nám 
priblížili tvorbu auto•·ov z obdobia, v ktorom sa naj
viac hovorilo o tom , že hudba sa dosta la do slepej ulit
ky. Pre nás, čo sme sa tejto konfe rencie zílcastnili, bo lo 
objavné, aká bohatá je paleta sovietskej hudby. Nie j11 
pravda, že by autori nepoznali západoeurópske smery. 
Nielenže ich poznajú, ale ich aj ovládajú, navylie ved ia 
postavil' do služby výrazu. V ZSSR iliJa kontinuita v~
voja úplne logickou cestou. Mn~híi z toho, čo sa pova· 
žuvalo za výhradný majetok niektorých západných au
tor ov, !la dosta lo do partitúr súčasných sovietskych 
skladateľov ako samozrejmá danosf - v službe i"teho 
výrazu. Stal:í, keď 11i vypočujete niektoré Sčedrinuv.e 
skladby. Mal som možnosť vypočut' si napriklad balet 
Anna Kareniunvá. Ak hovoríme o socialis tickom realiz
me, keď hľadáme cesty, ako socialistický l'ealizmus 
uplatnil' v hudbe, potom myslím, ie práve tento balet 
ju peknou ukážkou, čo všetko je možné vyťažil' z dva· 
ntist'litnovej hudby , aleatoriky - v konfrontácii s cel· 
kom ubycajným tonálnym priestorom. V čom je Si:edri· 
nova genialita ? Hudobne vykresli ovzdnAie námP.tu An
ny Koreninovej - toho, čo sa odohráva okolo hrdinky 
- ako pral•div(c zvukovú kulisu doby. Napriklad na pro
meniide v parku hJ•é vojenská hudba pochod tak<! hn 
typu, aký bol kedysi v móde. Pod týmto pochodom :tuie 
hudba zložite j hudobnej [akhíry, hudba využivajúca viet.
kých 12 tónov palety, tlmočiaca záiitok o zložitých psy
chulogickýcb pohnútkach hlavnej osoby. Rél:r.!!_orDdé prv
k y sú a ko koláž· stvárnené du jeljnej partitúry. V tejto 
l'elácii teda klobúk dolu . Preto hovorhn , -~~ súčasni 
sovietska hudba nielenf e puznŔ , ale aj aplikuje vietky 
~<mery, ktoré 11ú doteraz známe. 

Suchoň Intenzívne sleduje vývojové trendy v súčasne! 
s lovP.nskr!j 1 l;eske j · hudobnej kult úrP. . Nevynec..hli 

niJak(• prf l ezitosť študovať nové pat•titúry, číta ť lite ra
t (tru o tvorbe naš ich l zahl'ŕlllii:ných autoro v. Budli r;nosť 
vývoj<~ európske j hudby v~eobecne 11 s lovenskej hudob
nej ku ltúry zvl ášť , sú neustále s tredobodom jeho záuj• 
mu, jelto pozomostt. Podstat ne viac čl!su venoval v)'..:ho" 
ve pedagógov, ako výc hove sk ladateľov. To preto, lebo 
nru v te j to etn pfl by tostne viAc záleží M výcho ve tých, 
lctorým je súčasná hudbil aclresovan<l . Nikdy ne pustil 
z0 zre t eľa zná my tro julloln!k. l' torý je jediným prtesto
rom pre živú, zne júcu hudbu - tro ju holník zosobnený 
autorom. interpretom a konzumen tom . Lebo čím i ije 
hudba. ktorií nezasiahne s po l očnosť?! V tomto zmysle 
pllti'Í Such01'1 med zt popred né eu rópske osobnosti, ktoré 
sa zAsl úžili o širokú demokra tizá ciu hudobnej ku ltú ry. 

ĽUBOMIR CIZEK 
( DokOllčenle v budúcom cfsle.) --- ... 

.. Podla stanov :~druiuje ťinia amatérske 
SP.IIvieka :1borYí :detkýeh typov. Te vlak 
llllamená, !a Jlenská z6kladňa .JIHlŔ nl8ť 
t-k-mer. masov~ charakter. 

Päf otázok predsedovi 

Aké sá najdôleiitejlie ak.eie únie a l!o 
moi no robiť pre ďalilf rozvoj tohoto typu 
záujmovej umeleckej činnosti? 

- Vrcholnou akciou je z jAzd [raz za 
tri roky] . Umelecky nlljvýznamnej!iou je 
však každoročné Stre tnu tie spevákov, 
Stre távnjil sa v rôznyc h krajoch (Bt·nq, 
Hradec Krlílovíi, Mladá Boleslav, Luha-· 
čovice, Tl'eboii, Ostr nad Labem ). To hto
I'Oč oé s tretnu tie bude v o któ br i v Ostra! 
ve. Spolu so Zvl:lzom školstva a vedy 
HOH organizujeme kazcloročne týždenil~ 
júlové dirigen tské kurzy, p ri bližne pre 
70 frekven ta n tov. Podobné menšie akcie, 
spoločné vystúpenia, seminár e a kurzy, 
sa usporadt1va ja v o blastiach a v rámci 
okresov. Pomáhame najmä začfna j Cic im 
zborom a zbot·ma jstl'o m: špičkové zbory 
sa presadzujú sa mé. A kde vid íme rezer
vy? Napriek našej činnosti stá le ldesá 
záujem Iudf. Niektor·é zbory si sice za· 
istili dorast, Iné o jf'!ho získanie namá· 
havo usilu j(L A ubúdajú i nadšenf zbot·· 
majstt•f z radov s taJ'}•ch uč!terov. Za v·e r
ký nedosta tok pova:t. u jeme. že nemi\m·e 
sestersk(t organizá ciu v SSR. Udržu !P.nle 
sfce styky so slovens kými zbor mi. na 
Stretnutie spevákov sme pozv11 li d n Lu
llačov!c aj s lovensl<é tP.lesá, a le o p r él.Vi" 
delnostl zél tlaľ nemôžeme hovo1·i ť . Verf· 
me však, že l na Slovensku dôJde k vy
tvoreniu analogickej organizácie, s k to
rou by sme rad i spol upracovRii na spo
lo:C:ných úlohách. J. FUKACOVl 

...... Posúďte sami-: združujeme 275 zbo
rov, 'čo !.'eprezentuje 12 147, a ma térskych 
s pevákov. Masovosť však n ie je daná 
Iba po~tom členov. Záleží aj na In ten
zi te práce: 'č lenovia neľutu j ú fyzické u 
psych ické s ily a obetujú aj finančné pro
s tr ied ky, aby; sa mohli ro bit mnohé akcie, 
dokumentujúce význam zbor ove j práce. 

Ako sa rodila myiilienka Onie a aké 
aiela s te si stanovili? 

- Musfme sa pozrie ť trochu spät Roz· 
mach zborového spevu nastal v šesťde· 
siatych rokoch 19. storočia. Význam ko· 
le kt!vneho s pevu bol vted y jednak spo
ločenský, jednak národno-uvedomovacl. 
Vachovým PSMU bol na začiatku nášho 
!';toročla povýše ný zborový spev na sku· 
točné umenie. Spev vždy citil potrebu 
združovania. Preto vznikla "P1!vecktr 
obec česká" , ktorá po IL s vetove j vo jne 
s tra tila s voj " raison ďl! tre " . !-!Iada li sa 
organizačn é fol'my zodpoveda júce novým 
spoločenským podmienkam. Vzniklo 
Zctrui1enle speváckych zborov, organizač
ne pričlenené k hudobnému oddeleni u 
tlstr,edného domu Judove.j umelecke j t vo-

rívosti a zd ružu júce 'č.eské i slovenské 
zbory, Cinnosť bola dosť ťažkopádna a 
zásadný podnet k pods tatnej reorganl· 
zácll dala fedel'alizácla n<l s ho š tát u. v 
CSH už v roku 1969 schvá lilo Mi nister · 
s tvo vnútra stanovy novej ún ie českých 
s pev<lckyc h zborov. Poslanfm o rganizá · 
cie je evidovať vsetky· sústavne p l'acujú
ce telesá, pomáhať Im po s tránke orga
!lizačnej, metodickej, ume leckej 1 edičneJ 
a zabezpečovať akcie, kto ré by vie dli k 
prezen tácii výsledkov. 

Kaldá 6loha o ktorej ste sa zmienili, 
reprezentuje sama o sebe obrovské 
mnofstvo práce. Aki! m6te podmienky 
k plneniu vytfčeného programu? 

- Nemáme ani jedného plateného 
funkcionára. Všetko spočíva na akt!vls· 
toc h. Prácu ro bia vo varnom čase . K or
.c;anizačne j prAc! patr! vera koreš pon· 
clencle (ve ľukrá t znám ku jeme listy zo 
svojho) a ro lwvanf. Tým h lavným je 
vi;ak s pev a teho r iaden ie. ú niu ve die 
h lavný výbor zložený zo zAstu pcov ob· 
Iastnýc h výborov pracu)Crcich v každom 
kraji. Pravi de lne s a schádza i predsed
níc tvo. Vlastnú strechu nad h lavou ne-

má me a fu nkcioná rov i a dminis tratívne 
materiály mo.l:no nájsť po celej ČSR. Or
ganizácia nemá dotáciu, ži je len z .člen 
ských prfspevkov. V r oku 1977 sme vsak 
dostali od Ministerstva ku ltúry CSH p r í · 
spevok na sCHaž aktivity a ministerstvo 
pomáha hospodársky a j našej h lavne) 
akcii , k torou je festival "Stretnu tie spe
vákov". 

Ktori! tele11e sa mílfe stať členom Únie 
a aké si jeho prba a povinnosti? 

- Členom môže byť teleso (s prfspev· 
kom l Kčs na speváka ročne) alebo jed 
not livý spevák (ten platf l Kčs mesač· 
ne ]. lndivlduálnyml členmi sa môžu star 
i s kladatelia, kritici, vedci, záujemci z 
t•adov poslucháčo v. Individuá lnych č le · 
nov máme tP.raz okolo trit!sfc. Odmenou 
je pocit prís lušnosti k vefkej rodi ne spe· 
vákov. Povinnosťou je dodl'žlavať s tano 
vy, t. j. pt·lspl evať k rozvoju zborového 
umenia. Spojovac!m mostfkom medzi ve· 
denfm a zbor mi je nepravidel ne vydá
vaný Spravodaj UČPS, kde sa každoročne 
publikuje l š tatis tika p•·acovných vý
sledkov. 


