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K .v y wa~n ý m ~n hra ni č n ý m ho sťo.m 5. bro t isl avskych d žezových
dn1 patril rak usk y t enorsa xofon• st a Hans Koller. Na snimkc
V. Háka ho vidfme p r 1 vy~>túpelll s orchestrom G. Br om a.

5. bratislavské džezové dni

Džezová udalost
Tri dni Z!ICiatkom dr.c.umb1 a
r. pétlnh v Bratt~luvo uz
pti!lv rH<: diPwvej hudbe. Br<t·
tl~idVSkP d/CZClVľ
dlll počas
S\OJE!J dO!Criljsť • j f'XISII'Ilt"IP pri·
~opcia vinrerynu ~ptlsoh m 1 ku
p ropugtlcn di.Pw.
l't'PdoviaH·
po~k) IUJll
slov•m~kym
k }·m
formac1am moznosl vystupenld
na. ľ!!Jlrezentullvnt··j~H"!j plallorme nez su t>iulkové V!'čery vo
Vvsokoskolskom klulw, prile~ot·
to~tné koncerty v Mnlnj sále
PJ\ a letné pondcliuljste koncerty 1111 nádvorf UntVt!rzitnPj
kniznice (uved Pn fi ak!' ti' Ivo·
r•a prakticky •wsu Ct!loročnu
koncertnú džezovt\ aktlvttu ).
Ďol!illl, liZ trad!ČllÚ dimenZIU
poriUJ8tla predstAvujú naclvl:l·
kontaktov
zovania tvorivych
českých a slovensk9ch hudob·
r.íkov, ktoré potom pretrváva·
Jú. Z roka na rok sa zlep~u JP
1q zahraničnú ul'asf a spoluP !!Cd s masovokomumkutnym•
ir ~Ullllllltnt Rozhhts nahráva
1 ciP podujatir, Opus z tychto
nll' rlivok vydttVol výhProvP plut·
no. lr•lr!VlZtil twz vyrilznn pn
prJIUilZIIJľ.
toro pocluj.liJr, so
ZfJ,Il' itlltť:nynu tl!'tnkujúnmr red
lltlljP. ~!llllO~lfltný Pl'll8l"ollll u
ti<J/• V!HIUJC dl.t!ZOVylll dnom
ľP< t!lllPntsku pozorno~l Co .",
t}"kil
ot·gantz,itw
kon<.;ertov,
tuhlo roku do~lo k niektorým
zrncnt~nt, ktoré mozno hoclno
lt( pozlltvnc. Predovi.<·tkí·m S•l
o~veth tlo prerwseme podHJilltcJ
z E~tr<tdncj haly PKO do Spu
lofrnskf'J sú\y, kde vznikla vr.tmi srdt!cn.l, hezpt osln!dn<i ul·
moslf'ra (okn•m toho koncertv
d llllrl SI!SSiOlly ~cl kotl<Jit aj VO
\'r~okoskolskom klu hl' 1
:--1,1 podujati sme počul! vPrm• mnoho hmlhv (konrPrl\ tr
VHli ·1 5 hodin J. ktm'A vi.iCsl·
nou bola zuu jimavä, l k nd ne·
chýlm l
i!OI
nudný ·lll'iemer
kr.t'rslavskl\ dzezov<; dni boli
Zilll1Cranii predovsctkynl nd !it
roku oblast moclernP.llo mt~in
streumu, čizl' prrvltidnlo t•oz
VÍJHOIP. Vy\'0)0\'Yt:h ll"I!OclOV Z
nbclobt t 50. u zo zať:tatku (iO
rokov Na JCdncj strane tu bo·
la absencia uvnntgnrdnýc h snA
~en l
free jazz 8 pod .], jazz.
rocku a na druhej stra ne sA
len v malej miere objavili star
šle smery v podobe trndlčnt!
ho jnznt n ~wlngu. Blp ba n ·
dovi• zvuk kvulltnf' rrprrzcn
tcvttll dv11 orc·t1estre
Gustav
Brom
uviedol
repertnär
:w
skladieb l! lcnov svojho orches·
tra, ktor\r mal vsak jr.dnu chv
bu krasy v tom, ze t u išlo o

m.

r

skladb~

P,óvodno komP,onova·

nl'> pre hnlltsl!!V~ky VV ~ystťlm
( pl'flezilo~tnc zostavovany ot'
tlwstet z denov TOCRu Britlr
~luva u Orcheslt'H G. Brumur
H nbstahnutl! 011 who proiJIIJV!'J
jllll i !H IHIZVUIH'j ()llllSlll'. Otl l llk
vynikajUCI'hO O!Tili'Sll'fl l'l11'Óp·
skuho nwn.t Ir\' sniP pravom
mohli ocnkuvut pntvtdclntqsw
dopliiOV<IIll!' povudtl!•hn wpnr·
lo'tru. V efkft at r uk tlv) JUSI Rr·o·
movmu vystúpen i u dodal a ut:ast' zah r a111i:nú ho host a ( Ra·
k úšana palsob iace hu v NSR ) t on ut·~>ax ul'o ni s tu Hansa Koll e·
ra. Dillsí velký orr·hestPr
Pražský big band, UJMI potvr
dll SVl)jll dobrú j)OVI'SI. jl!hO
prlstup JP do:-.f oclllsny ocJ
Bromovlw orchestru .t llcl na·
slch dal~ich
P• oft:sionnln\ch
telies l'r.t~sky lup. l)itlld svn ·
totlzuw vseU:v !.olklr~dn(! tren·
dy sucusnéhCJ VP.fl;oorch"strnl·
rwho d,c,zu u pl'ipudn(• pn'·
hl'f:sk\" v precfznosli pn·ctvccll•nliJ komptmzu w ~ponliínno~
tou pn•dvPclt•ni!l 11 lrnprovtznt:
nn u 111\"t•ncrou s(lhsto\. Zvlás t
p ôsob1vý
z~žit n k
zn ante nalo
nt'gU III"IIVU il!!
lillll St!S~i llll , V
J'll m ci k tnr·(dllJ ' Pra1ským big
han dum
vysl ítpi li
na iiJromi ·
nentn ejih "ah r anil:ni n dom ací
~ ulí s t r p otlujatfa. z e;omllo·su
hllľOV
oltdil !lllfVliJC Zlllljfl)O
Kv in t et u raknskeho trombonill·
tu Er n: hu Klei 11sc hus t era. ' l ,,.
to skuptiiU keclvsl ZtJmcrmu.i nn
Ulf'klriľlkoVil!l)
d'-I'Z·rOl.k, ~il
vri\ltla k iri<Usltt:kým nústt·o
JOm ·n k ptivodn}m zdrojom
inspirdClll (hop a lltlrd hop). \'
IJJjto sknpllll' Zill!JIIIl traja ml·
moriudrw lnsp1rovunl sóltstr u
tn okr1•m VP.dúcl'ho, klavít·isl n
llarald
euwirth a am eri ck ý
trúbkár pôso biaci vo Viedni Lee Har per . Uri'tlé ohliudnu
IiP naspilt holo ll<! koncnt·toch
dO~ l VSC!Olli!C Cl\ !ll fllVOill a mO·
i.••nw ho konštillovul 111 u na1
~\"l'<IZIH'iSI!' n<HI•llll~ho hudohnlka sutasnr.1 slovf'nskej srPnv
Ga bri ela funášu. ]r.ho vvo.;ltl
penie na ROD opätovne uk'i·
?.u lo )f'ho nP.vsNin(• dispozíc il'.
k ich P~IP výruznrjslemu roz
vinutiu
chybil
~vstematlckl\
práca so skupinou permanen !
nf!ho obsadenia. Tento n edostll
tok rrovldel ného s poločnllho
p<lsohnnln
1e prfz n učn9 pt'<'
všrth stovPnskfi ft rrt•úrir: JHP
to môZPmľ u nich hovoril o
lmprOVIZflCnl!j lOVPOCii
toho
l•lorého hudohn l kR a mPnef o
rr tkovorn výruze. V <;lnven·
<~kom d ŽP."nvo m kvintete zau jal
prect u v~r lkvm klavirista a ~klu· •
dater }6n Hojnal, ktorý, P.Osobl

v 1\o~lciach a tak spo loi:né ná
cviky v Bratislave mu robia
ut•čtté problómy (v skupine du
leJ p<lsobw osvedčen i bratislav
skl hudobnic!: Du~an Hu ščava
tenorsaxnfón, Rastislav Va ·
cho - g itara, Imrich Múzi kontrabas, jozef So§ka bi ·
clo nástroju ). Veinll dobro clo
pdcllo vyslllp!'nle Ceskoslovou ·
skúho džezového kvarteta, v
ktorom su dvujil hudobnlc! 1..
Pruhy (Em il Viklicky kla·
vfr, Frantillek Uhlír kon ·
trabas) H dulsf dvnju z Rr·illt
sl.tvy (Cy ril Zelenák
bic•e
nlí stroje, l!nbos Tnm al kuv1~ t enorsaxofó n ) . Pt•iJr!i'ttostnŕ. w
skuprntil •lJ veľmi dohrych s{l
listov lll'lllcliu llilhradtl "uslolV ·
n(• spoločnŕ hrnnlr.. L Vl'donll
li Slll(' Sl IO pri j)CiéUVčllll l..t
hl unlť:nyl'h hosti
Kvartet11
Al adá r a Pegoho (M l!R) a )ann
Wróblew skehu
(PI:R) .
Ohu .1
VPdúcl sú technicky vvmku ju
CO jll'lpi'IIVI'nf a UOII ZUl'OVOil
•lutormt !nknna· celého reprr·
too~ru; ic.h skupmy pôsobtu per
m11nentnc na profcsionulncj b:l
7!' a tak prm iznos( prcdvmlr>
11111 u spoločn!' c !tento J!! tu Sd
mozt'l!llllOstou. Na pmiUJUii bol
dohr!' zast(qWní• aj džezový vu·
kil l. Pt·esvcdl':lli Sllll' su O VZCI
slllJlllnj lll'OVnl prui.ských spc
vi\Cok Evy Svo bodn vo j, ktn·
ru V 1'\'C!rKrc•nnOVOIO ľ!'IH I'!Oill'l
rwohvt.;rjnn ntltliO spn·v<idwl
Enlll VtJ.. Ili k) il )un y Koubko·
vej. Pet r o Lipu nnz11strlt lo JUJ·
dUjlllll' V dOhl'l'l dis)JUZiCil ll
kno l. lomu pnpol'llolllll! nnzo ·
hl\llÚ sprH'\-OdJill S~!ljllllll, VVt•
dn nám jr:dnt• z lllf!IH'I vvclilll'
nvrh vysll'lfli'IIÍ. Zo z,tlrran u·
n~ch lwslt JlllpOilH'IIIIll' z.tp.l
dunl'llli'C"i-11
~pnváčku
Helc n
Sar. h suvít. ldnr<l spli!VItln sto~n
dani ll y li )I'ZOV\' l"l'JlC!l'IO(If" il
~ IOr!!j posOhlVI
prejil\ UnJO(
nll sprievod Kvarteto Ladislava
Get•h ard ta.

K prlťazliv ý m oso bnmltlam d íe·
zových llnl p atril aj popred n y
pnrský
t onursaxnfnn ista
)an
.,Ptoczy n " Wrflbl ew ski.
<;nlmkil: V JI,Jk
Zorgunlzovnl podujullc pri
JMd lo diezovým
nuc.lscn<.;Olll
HllliJierom, ktOr( V\"IVOrili VP[
nu dobru utmosferu, 11lu v tont
to relaxovanorn pro..,trecli ntf'·
ktorym
vystupcnldlll
ch}bul
tlrHmtJturgl< J.;y dohfnd. Väčstna
skupfn hrolil ll!llllllPI'Ilt' dlho u
t.tk ntnktoré ltodnotufi produk
no sa odohruvall uz neskoro
\ noc1 pred polopt•<izdnou si\
lou. Každopádne vsnk vsetkym
1\torf sa pričinili o uspot·iadti
nic toht o pod u ja tia, pat ri vdn
ka. DokéiZitll. že nie jr vidv
nut n(' (:llkllt na inlcilltfvu lnsti
turtl 11 nudsuncck ým prlstuporn
srr clnlí• p t'Pkon n ť m no h(! pn)
kH>.ky. A to, že tak{t(o rn iclu
l ÍVII CXiSilljP, dftv.t prP rlaJ<,(
vývo] do hr(• l' •'t!rl flO" la cl~

IGOR WASSERBERQE&

VI. zjazd

ovietskych
kladatefov
Koncom nov embr a m r. u
skutol:nl l sa v r.tnskve Vl . vlB
z väzový zja:td sovi etskych skla ·
da t et'ov.
Zjn zdu ,
slavnuslnu
utvore néhu 20. Xl. v moskovsknm Vefkom Kremelskum paláci, sa zflť:astnilu vyše 700 dofll!játov. m edzi ktu•·ými boli zlí·
stupcovia
najvyU ich sovietskych sll'ollíckyt:h a štátnych
orgán ov a spolocenských nr·
ganizácii, poprcdnl predstavitelia sov iet~>kebu
hudobn6hn
umenia, vedítci p t·acuvníci tvnt•ivých ;r,viizov. Prilomných bo·
lu i :tOO za lll'anii: ných hoslf bkladateľov o hudubn ých ved ·
t:ov z mnohých k r ajin. Predmetom rokovan i a zjmr.du buli
aktulitne utázky daläieho J'OZ·
vuja
sovietskohu
hudobného
utnllnia a upevnovania jeho
zväzku su iivolom. Správu o
l:innosti a rHo l1ach Zväzu sklu d,tt erov ZSS R predniesol jolru
prvý lo jomnik T. N. Ch renlll ·
kov , z ktorej publikujeme tlie ·
klllré ubsahuvo závazné !!asti.
Mmu l(• roky holi pre sklu
ťlilit>ľov
u hudohnych vedcov
nPobycujn e llohnt(• H plodnú.
Vvsokll Jdeovo pultlltkó úrnven
nasej pruce boJu un'ena hrchn·
skym p r·acovným ús!lfm sovlut·
skPho ľudu, tukyml uc.lalostn·
mt svetov<)ho lustoru kého vy
zn amu ak\m lloh XX\i. <:jttld
1\SSZ, pt'iJillll' novej Ustuvy
ZSSR, tridsiate vyroc':te vítllz·
stvu nad litsrznwot, sesldt·sHII!!
\ ý roč ta Vnfkého októbra. 1-\ittdd
z t9cht o udalosti sH stali! mo
hutn5•m
lvorivym
podnetom,
lnšptru JÚ(.;llll v~etkych umelcov
k VVIV<ÍI'Ufllll no\·~c:h dll'l.
Vselky<,h ods tni.ptrovnto to,
.rko vy:,oJ.;n hu<lnoltl na \XV.
l.Jaz<le KSSZ ~údrulr L. l. Brl't·
llf'V pracn umelec:kq mtPI11!1:1'·
, 11•. foto hodnoteni!' wovu po
tvrdt lo
m•c:,to
sovtet~kych
llllll'lcov v spulotuunr ilfku hu·
juvntkov UJ •·evoluť:nú pt·cnw·
uu WPIIl. Ir h prlnus do m<:vo
jH soctnhsllckého umcutu
\
clnes z ICJ lo t rlhun1• by som
rttd u t>otfl mr~u ~lranu . vM•tok
llois (ud, ze• hUdl'nH' dkO VZd\
~lutit vc>ľkym tdrulom komu llllmu
Zdokonulovumu (:tnno&tr Zvilzu skladatdov v ohrovsk<'i mJC·
rc napomahali stt·unlcke doku
n1cnty, pr•Jalé v uplynulých rokoch, ktoré sél prinmo dotykuJU nllSI'j prác!': l!Znl'scnlC! .,0
prác• s tvorivou
mládei,uu",
.,0 o patrentach, tykn1úclch sa
cralsieho zlepsovu nta " posk~
tOV8111!1 kultúrn ych služJell obv·
vatefom na drdmc", .,0 opili·
reniach, tyk.r rúcit ll sd dalstr·
ho r ozvoja ľudovej • umell'ckej
tvori vostr" , "O dolsom zlepso·
vani ideologtckPJ a politicko·
vychovne] práce·' Všetky tieto
dokumenty sú pro nás zäsndnym l a u rč u júcimi m»terlálml.
Pr e uplynul ú p lltroč n lcu bo·
lo charakteri sti cké da lši e upevilOvanlo
Zväzu
o;k l adoteľov
ZSSR, 1~0 sa k on l<riitno odraz!·
lo l v kvllnlltatfvnom raste ICt·
to orgam zacte. Nové organizá
cie sklad 11 t efov boli vytvorPnts
v Uclmur t ll, Tu v~. ]ak ut sktt a
republike Kom i Cesta s(tdruho~
r.. l. Breznrva po mestách Slhin a ĎII I Pkŕho vychoclu V\
volala nov)! rasl tvorivébo žl·

T,

. Clmlllnikuv, prvý tajom·
n1k Zv;izu MWi etskych ,;klad a·
t tlfov, prednillsol správu o jeho
ť:innosti a ulohách.

vota leJlU obrovskf'j obldo:;tl ,
Unes sa slbfrska org!lntzát 1a
skhtdatclov st11la jedným z dó·
hmtych fak l orov rozvoja kul~
lút·y tohto regiónu. Búrlivo ras·
tu skladaterské zvbzy vset·
kých republik nast!j mnohout~
rodnostncj kt'BJiny. Pri vsetJ..er
rtlznurodostl osoiJnosli JOdnot'·
livých skluctotcrov, pr! vsetkom
naroclno~tnom
bohalstvr
sri·
VJLI~kej hudbv. jej stlllou hod ·
not ou zosflivu tdeovy ohsah. Ir l~
bok11 PtiC"kú poslunir. kfot·r. 113
splltt"' ~ pokrttl'ovll n lm a rol:'·
voJom
klu~trkeho' dedté~lvii.
l't·ilv<J hlhokv ltumant~llcky oh·~"" l llllOZilll SOVII'IŠkf"!) hudiJľ.t,
Hbv .,a stolu ~kutni 1iyrt1 prAd~
VOJOm huclol)nŕhn ·umf"'Olll .lO.
slnructa
Kntl!no111 lrollndl n1i!.lró ume·
tll.t l>olr il zost!ivnfu stranlckl'l
rrleovost " mflj!>trovHIVo, pravdl! v zobralovanf zrvotc~ luciu,
puhlud do hudurnostt, · slla pô·
suiJCHlid 11<1 tn11sv.
Dnes 111,u 111kdy doteraz 111
aktu<tlna otazka, tykajuce -.a
sk lud ntcrovllo miestčl v tdeolo·
~~~kom boji. V ~ltčtrsnosll lfl
ohzvlášt zrCIIlll', Zf' Inn, kto ~A
Sllrrzl stót .,nad bojom", kto
chce vo wojom umeni odlsl od
nnsnj skutocno>.tl a venuje sa
rlt:sen1u dr11horadvc h ltloh. nte·
krdv dokonca úloh čisto fol'·
nhtlnych, tH'llJHOsnr sil orllá ~a
palu bou ?.ivota.
DobrP. sl uvedomujeme. i,e
dnes sa o<l n<lšho urnHnla žrd·
tla, aby llllllo hOIOV5' Olf"'OZfV·
ny churakl cr, vl11stn~ n a~P.j
ldt!ológil IIku cnlku. Iba v ta·
kornto prlpade dokil.tCIOI" so
ctou splniť soctdlnn poslantf!,
l<lol'ó náro bolo uloiené, naromáhať ldP.ovej,
mravn er a
estellckej v~rhov• ludf socla·
ll«tlckcl spolol'nostl. Pred na·
ml sn ot vá rlljú neko n nč n ó moi·
no~l' pre splnPnll' tejto ťí l o h v.
Sovlr.t..,k.J hncl ba ka7dým ro·
l<om zauJlmll ~tále v9znamne1·
"le miesto na k oncert n9ch l dl·
v•tclcln 9r h scénac h. rbn v p rle·
hr hu
rokov
predf"'h(JdzA 1úcrf
devio~trr p!llročnlcr vzrilslol oo(:et nilV~If'Vllíko\· pr PCISI AVI'nl 8

.(Pokracovanle na 6. atr.)

m.

itaccat~
• ALUEKT SEBESTYEN - maďars k ý klavirista, muzikológ A
p1:1lag6g uviedo l premi é rovo vo Svaj~iarsku a Rakúsku v uklóbrl
m . r. klavfrne s kladby ná 1·odného um e lca Eugena Suchoiia z cyklu Kale idoskop. S uchoiiove sk ladby si nevybr al náhodne. Zam r.ria va sa na výskum súvisloslf t•iizn ych umeni (architektúry, výtvarné ho umen ia) s Barlókom. Hfadá podobnosti , rovnaké prin cilJY rôzn yc h tvorc ov s nim. Su c hoňova skladba Meditácie a ta nec z cyk lu Ka leidoskop je venova ná Bartókovej pamiatke. Podla
S ehestyé na je tá to skladba doposiaf najvä č §i m hudobný m pomnlkom B81'lókovl v klavirnej tvorbe ( po Lu tos lawského Smútoč
nej hudbe na pamiatku B. Barlóka v oblasti orchestrálnej hudbyf.
Pri in lerpre tácii Suchoňovej Meditácie l aj p ri interpretácii
akejkorvek skladby ) sú zrelelné jeho výrazné interpreta č n é kvalily. Po ča s vý ko nu je jasná tektonika d ie la, interpret dbá na zrRt e fné č lenenie . Prednosťou tohto klaviristu je sc hopnosť navod z uvať v pre dstave poslucháča v preds tihu ďa liie takty, čo súvisi práve s tekton ickou zretelnlisťou . t)a J ~o u kvalitou ume lca
je rovnováha dvuch psychických z lo:Ziek: spontánnosti a racionalily. Dynamická stránka jeho hry je rozvr h n utá konltruktfvne,
a le v kone č nom dosledku pusobf výrazne. Dynamické oblúky
st a via ako mohutnú augme ntáclu (Suchoňov tanec) . Vzácna je
jehn intelektuál na zve da vosť , ob javova nie novýc h hodnôt. K nim
priradil aj Suchoilovo k lavfrn e dielo, k toré ho zauja lo nielan p re
jeho spo jilos t' s Barlókom.
(E. L. )
• VIU. ROC NIK SLOVENSK~HO FESTIVALU POLITICKEJ PIESNE sa uskutočnil v ditoch 31. I. - 3. ll. 1980 v Martin e. Jeho
hl avným garantom bol S lovenský ústredný výbor SZM.
• STATNE lJIVADLO V OSTRAVE uviedlo na scé ne Divad la
l'.dei1ka Nejed lého Nedba lov bal et " Z r o zprávky do rozprávky"
(8. XU. 1979) , Nicolaiovu operu "Veselé p anie s Wlndsoru"
131. XII. 1979) a fudovú spevoh ru " Fidlovai':ka " od J. K. Tyl a
a F. S k1·oupa [ 19. I. 1980) .
• LEN INGRADSKA ORGANJZACIA ZVÄZU SKLADATEĽOV ZSSR
usporiadala za č iatkom decemb1·a m. r . koncert z di e l slovenských
au torov. S lovensk! a suvietski Inte rpreti v programe podujatia
uvi edli l\ta n želsk ú h udbu pr e dva k lav h·y J. Bene!a, Sonátu
p1·e husle sólu I •. Blll·lasa, Bagale ly pre klavir H. Oomanského,
Poé mu macabre E. S u cho ň a , Koncert p r e kvinte to fúk aclch n ä strojov D. Ka rdoša a ll. sláčikové kva •·te to V. Bokesa.
• Z (; INNOSTI (;SKIS VO VARŠAVE - V r á mc i osláv 30. vý·
ru č i a za loženia českos lov e n skýc h ku lt úr nych s h·edisk v socia·
Iisli ckých krajinách uskutoi:nil sa rad kultúrnyc h podujati, na
ktorých sa zúčas tnili naäi ume lci. Jedným z nich bo lo i ko ncel'lní! vystf1penie huslistky A. šestá kove j s k laviristkou V. KellyuYOU· Hrdinovou a gitaristom A. Men~fkom v čSKl S vo VarAave.
S programom , zo staveným z diel 110rskýc h, slovenských a svalo vých a utorov sa predstavili publiku i v ďa l ších pofských m estách. Spo luú č ínkovali tiež v programe pofskej te levfzie, v relá cii
venuvanej spoman utém u jubileu.
• DRUZOBNÝ KONCERT - Pri prilež itostí osláv 20. výro č ia
druzby medz i sovietsky m mestom Saralov a Bra tislavou (1959·79) ,
konal sa v Saratove konce•·t, v ktorom udzneli skla dby našic h
sklndatefov. Stude nti katedry d yc hových nástro jov Saratovskéh o
štá tne ho konzervatória, pod vedenlm pedagóg a B. A. Seslopala,
naslud ova li a uvi edli Dychové kvinte tá E. S u choňa a Ľ . Rajtera.
Dr. JOH N H' YOEL, lekár z Los Ang e les, k torý sa u ž d l hši
~as zaoberá slovenskou a česk011 hud bou, je v stälom styku
s i:eský m i slovenský m HIS. Info rmač n ý materiál - gramop latne,
noty, mg. nalll'ávky slo ve nskýc h skladieb, ktoré mu HIS zasie la,
s lúi i mu ako východiskový, štud i jný materi á l k pripravovanej
p u blikácii o č eskosl ovensk e j hudobnej k ultúre.
• DVE SLAV N OSTN~ PODUJATIA - Ľud ovä lkola umenia Združenie rodičov a priatefov škol y v Bra tislave l , Obra ncov
mie ru 6, usporia dali pri prlležitosli 62. v ýročia Velkej októbrove j
socia listickej revolúcie a na záver Medzinárodného roku diet'aťa
tri kultúrne poduja t ia. Dva slávnostné verejné koncerty sa uskutočnili v koncertnej sieni v Klariskác h, tretie podujatie donl á ci koncert v bu dove školy.
Na prvom koncerte ( 4. decembra 1979) spoluúči n kova l žiak
·d ,•ui obnej ĽSU v Ostrave, Jaromir Klepá č ( z k lavirnej triedy
prof. Zofie Fierlovej), laureá t Smetanovej a Chopi novej súťaže .
S voj talent a schopnosti demonštroval v n áročno m r epertoári
skladieb B. Smetanu (Macbeth a čarode jni ce) a Chopina (Impromptu Ges dur op. 51, Nocturno c mol op. 46 č. 1 a Polonéza
As dur op. 53 ). z domácich účin kujúcich upútalo pozo rno sť akor·
deónové sexteto v skladbách A. Dvoi'áka a L. K. Knippera a hus·
lista Samuel Smetana vo Vilecove j Romanci.
Dr uhý slá vnostný koncert (11. dec. 1979) ž iakov ĽSU Obrancov mie ru 6 a Dibrovo nám . č . 4 sa uskutočnil spo l o č ne po prvý
raz v histór ii obidvoch škôl. Vystúpili na ňom žiaci hudobného,
literárnodramatického a tanečn é h o odboru. V dramaturgii prn·
g ra mu prevaž ova li skla dby autorov 20. storočia . Účinku j úci o bidvoc h ikôl podali velmi dobré výkony. Podu jatia boli navšlfvení
v hojnom počte . Ich s láv nostný ráz bol dôstojnou oslavo u vý7.na m n ých v ýroč!. Koncerty prispeli k rozvl ja niu a up evňova niu
d•·u žobných vzt'ahov škôl , ktoré s a i v budúcnosti bud(t naďalej
akUvne podieľať na spolupráci, vz ájomnom prehlbovaní a odov zd á vani skúsenosti v este tickej výc hove žiakov nU ho socialist ické ho školstva.
( B. Dlháňov á l
• SúTAZ MLADÝCH ORGANISTOV - OPAVA 1980: Mestský
n á rodn ý v ý bor v Opave, Mestské kullí1rne stre disko MVO v Ostrave a Umelecký závod na stavbu organov - od bo rový podnik
Va rha n y Krnov - po d zäštilou odboru kultftry SmKNV vyhlasujii
v d m ci osl á v 35. v ýročia oslobodenia česk o s l ovenska Sovie tskou
armádou II. ro č n ik "S úťa ž mladých organistov" - OPAVA 1980.
Súťaž pre bi e hajúca v dvoch ka teg óriách, je ur č ená študujúc im
11 abs olventom 2. cyklu Ľ S U , fudov ých a l lá tnych kon zer vató rií. Sút'až sa uskutoč ni v novembri 1960 v Me s tskom dome kultúry Petra Be z ruča v Opave. Veková h r a nica účastnikov súťa ž e
jP. 26 r okov.
Prihlášk y na súťa :Z treba za sl a ť pisomne do 30. júna 1980 na
ad r esu Ľudové konz ervatóriu m Mestskéh o k ultúrneho strediska,
P r emyslovc ii 63, Ost rava 1, PSC 709 66. Na základ e prihJUky
obdržia záujemci sú ťa ž n é podmienky.
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ilko u kedy to vykonilm e, a to
[ Dokončeni e z

ho

predc hádza júce

čfsla . )

Pri práci so za č tato č nlkom
má u čiter l t'l objekty ( predme·
l y l skúmania:
1. "čo" chce žiak v yjadrit,
2. "ako" sa o to pokúša,
3. "ako" by som s a .,to " ja
s nažil dosia hnut
Prvý
!iak

objekt -

v yj adri ť

"čo"

chce

z neznámej či nností, čo sa <la·
rf ú pl n ým odpú lanfm jeho po·
zorno sti o d vzhľa d u rúk p očas
pohybu a jej zameranfm v ý lu č
n e na z nenie nástro ja. Ak ZH·
meriame žiakovu pozorn osť na
priebeh pohy bu, v ystavujeme
sa ne b ezpeče n stvu, že vedomo
za čne vykonávat
tie pohyby,
ktoré by Ináč vykonal podve·
dome, čo z namená, že závažne
o hrozu jeme nen útenosf pri spó·
sobe nla jeho rúk zákonitos tiam
Inštr umentálnej tech niky.
V dejiná c h klavfrn e j pedagogiky jestvuje smer charakteri s ·
tic ký p resve dčen fm, že pohyby
p ouž!vané v Inštrumen tá lnom

G. Nejgauz v Poetike klav1ra sa vyjadruje veľmi výstižne :
" ... pre fudf s tvorivou fantáziou je vietka hudba droven programov6 [aj tzv. absolútna, bezprogramová hudba l)
a nepotrebuje nijaký p rogram,
lebo vlastnou rečo u dokonala
vy ja dr uje vietok svoj obsah .••
v tom to ume n i (hudobnom C. D. ) nac hádza 11voju realizá·
ei u a výraz bez výnimky Yiol·
ko, čo č lo vek môže skúsiť, premyslieť a precfliť . .. to, čo hudobnik ziskava poznanim, to
vyjadruje tvorbou alebo repr o •
du kč n ý m umenfm . . . kaž dé po·
7.na nie je zárovei\ zážitkom, či
!e ako kaf dý zá!itok, stáva sa
domé nou hudby, nevyhnutne sa
dostáva do jej sféry. Nedosta ·
lok takýchto zážitkov, a tobôl
vôbec akýchkofvek zážitkov,
plodi bezduchú formalíslickít
h udbu a prázdne, nezaujl ma•á
p rejive sa lisla od akýchkoireprodukč né umenie ."
vck Iných pohybov, ktoré č l o·
Co z uveden ých c ilálov vyve k vykonáva v každodennej
p lýva pre učite ľa?
čin n osti, preto Ich treba priKo ncepcia , ktorej základ tvop raviť tzv. tech nicko u p rlpr arí súvislos( medzi zámerom a
JCillU zodpovcuajúcou
realizávou ku h re.
Pod ra v súčasnosll osvedče
c;ou, v yža duje pos tup od ob·
né ho postupu nič netr e ba pri:.il iHI k fo rme, te da od hudobno-poe tické ho z m yslu k zneprav iť , hned treba začať hrať,
l za cenu prlpadnýc h neúspeniu, n ie od pohybov rozozn iechov v začiato č n om obdob!.
vajúcich nástro jov k hudobnoJe zaujlmavé, že dell, ktoré
poetickém u zmyslu. lllerarc hia
vzá jomne pôs o bi a c ic h
fak tosa učia m a rova t, nik neprtpra·
rov bude teda takáto: l. h uvuje na držanie š te tca ani po·
dobno-poetický obsah, zmysel,
h yiJovanie slelcom . Die(<l Sil
zá mer, 2. znenie nást roja, 3.
n em usi
techn icky
p riprav iť
pohy by J•ozozn leva júce nástroj.
napr. na marovanle jablka. NeAk ži ak poc hopil hudobnouč! sa najprv držat š letec [popoetický zmysel, je väčsf pred·
stavenie ruky), potom ním popoklad, že nájde jem u zodpo·
hybovať (dv!ha111e a spús ť anie
prs tov) a a ž nakoniec ·n ama ľ o
veda jú ce l v ýstižné l z nenie, po·
užije správne pohyby. Naučit
vať jablko l rozoz nente n ást r oja 1. Nie je pritaž llvejš ie napohyby "všeobecne" možno bud
bez rozoznenia nás tro ja, bud
učlt dieťa maľovaním vefkého
so " všeo be c n ý m" zne nlm námnožstva jablk na marovaf jabls troja . N ie je vš ak možné za - ' ko? l je Isté, že bez držan ia
oberať sa d UŠC'Vn ým životom
stelea a poh ybovania nfm to
človeka ( hla vný z m yse l h udnie je mož né, ale treba tým
by]
prostredn íctvom približzač!nať a venovať tomu to ľko
n ých, "všeobecných" p rostri edosobit ne j žla kove j pozornosti,
kov.
ako to robi me m y - k lavirisS pomínaná koncepcia poskyti ?! Učme deli hrať hranlml
tuje ďalšiu tézu: pre za čia t oč
Vyh neme s a tak aj riziku, ktonfka je jediným dostupným kriré pri náša odtt·hnutte pohybov
od znenia. V čom je t oto rizítériom s právnosti pohybu jeho
dôsledok, t. j. znen ie, ktor é
ko? Pohyby, ktoré každodenne
použfvame, sa nl čim ne l!šia od
a lebo vyjadruje alebo nevyja dr u je
predstavovaný
ideovopoh y bov p očas k lavfrnej hry.
emočný obra z. Ked di e ťa neVed ni e t rozdie lu medzi tým,
vie, "čo" chce vyjadriť, nemO·
ked zvonfme pred bránou priaže kritic ky pristupovať ani k
teľov, ktorí na nás čaka jú, a
z neniu , a ni k po h ybom.
t ý m, ked roz oz n leva me nástro j.
Aby s me mohl! žiakov! poje omylom domnievať sa, že
pohy b pri zvon e nf je v p01·ov·
ľll díf,
m usfme p redovš etkým
poznať jeho zámer. Ak dieťa
naní s ., u sľa c hli lý m• " pohybm i
p ri k lav!rnej hre banálny. Obiurčitý zámer má, oboznámime
dva úkony majú lú Istú psychosa s nfm p rostrednfclvom o tá·
zo k (o čo ti Ide, čo chceš ti·
f yzio logic kú podstatu. Sú rovnako u š ľa c hti lé a účelnó, a k
močit a t ď.). Ak zámer nemá splnia svoj c le f. V prvom pr!n apovieme m u ho zadanlm úlohy, pr i čom sa vždy mus!me
pade p ôsobíme na zvonček, aby
s ig nali zova l, v druhom na nú presvedčiť, či nás ž iak po c ho ·
stroj, aby sm e vyjadrili um e·
pJ l. Ked sme si zá mer u jasnil i alebo stanovil!, môžeme za·
leck ý obr a z . Rozdiel je Iba v
tom, že v prvom p r!pade akýča f s jeho r ea ltzá c iou .
koľvek signál sp lní účel p l' ill le lía budú vedieť o našej
D•·nhý objekt - " aku" sa o
to pokúla
p rllomnostt, a le v druhom prípild e "ak~ koiv e k " znenie n em~
s klavlrnym ume nlm nič s poSpôsob, k torým sa die ť a
dotkne k lavfra, urč u je sme•·
ločné .
Zvonenie zvončekom na roznašich p ripomienok, s lú žiac ich
diel od k lav!rnej hry nevyžaako základný kame•' žiakovho
tech n ic kého rastu. Dbáme, aby
duje vypätie tvorivých duchov·
žiak čf m prv prekona l " fóbiu"
ných si l, s la č l potlač if a pu s-

llHZUVIsí IlJa od pohybov: polw ll jO ibU r eakCIOU na h li·
clolmý z(nn er, ktorý sledU JClllll.
Keď má b yť utlokvúlnou rcukc •ou, musfmo tokyto zámer
111Uť, muslmo voprr.d tus1ť. ukP.
v.:n1k1.e znen ie a na to musi·
11 11'! mať skúse no sť , musfm e sa
,,rfulo·;H pomýliť, Hlly sme nil·
kon iec uroiJili s p rúvn y, výsllžuý poh yb. Lenzc či m jusncjste
VPpred počujeme znenie, tým
rrchlcjslc ho dosiahnem e. To
vimtlw mus! mat u čite i nn zrr.·
tl' ll. ked sleduje ž iakov prvý
do tvk s kláve snicou. Na po·
h) be rúk nic je vidit eľné na·
pittíc tvorivých lnlelektui\ln ych
sil. Preto sa vizuálne nelisia

Poznatky
z hospitácií
v Moskve

l

poh yby rúk, ktoré pfsu rut strc•
ji, od pohybo v rúk, ktoré h ra ,
jú na k lavíri. Nájs ť vlleobecnú,
jrdlnú, úče lnú fo rmu klav trls·
tl ckých poh y bov je nemož né,
pretože u z Jen s ku toč n osť, ze
každá ruka je Iná, to vylučuje,
ne hovoriac u ž o tom, že každý
klavirista Inak ume lecky mysJí. jestvujú však rozličné "forl!ale", k toré vznikli nazhro•r ažden!m skúse nost! jedného
alebo mno h ých klavi r istov. 1'1e
sa však zakladajú na princípoch, ktoré sú vlastné každém u
človeku s normálnou čin no s
ťo u vyššej nervove] sústav y a
celého organ iz m u. Preto moz no
p;·enášať s k úsenosť z učilela-
k lavirislu na ž iak<l-klavl rlstu.
Pok laf sa llelo " fortiele" týka·
JÚ myslen ia počas h ry, svaloveho cflenla (pohodlie, nadmerné nap!llle, pred č asná a oc__
neo;l:orená lnervácia·) a tď. , m ú•
zu hyt p lodn ým zdro jom žiakovho oboha te nia. Na lo J&:
všuk potrebné, aby učiter lielo
dóvll pné riešenia ( "figle" l · peZndl z vlastnej s kú senosti. Skú!>S~los ť
nad obudnu tá čftanim
rôzn)•C h metodik bez osvojenia
a up lat nen ia vo vlastnej In·
te r pretačnej praxi je skor 1
1a
sl:odu než na osoh. Iba na základe vlastnej skúsenosti s a
môže u čile r vc i ti ť do hracich
pocitov žiaka; ak ž iakovi z nie
•~cÍstroJ " podoui vo ", učller mô7e obr á li ť pozornosť na formu
z1akovýc li pohybov, porovnať
ic h SO SVOJI !ni, SnAžl Sl! IJ1.!1d A(
pt•íčlnu n nuspccllu, hľa dá nadllltll né llH pfi lí c, l<ostrbatosť, nes J\}ovnosC, nnrusenú obrat nosť
etd. A lo je
tr eli obje kt ul:ite fo vh o sktínmnia - "a ko" by som . sa
" lo" ja snažil dosiah n uť.
Učite ľ môze dobre n a učiť IlJa
lo, čo sám ovlá da. 1\k je zlý
hudobnlk-k lavirlsta
(ne mys;
lfm aklfvny koncertný u melec ),
nemože dobre n aučiť hrAť na
klavfri. Teda, aby mohol poradiť ako h rať , m us! sám vedlu ť hra f. I náč nemôže posúcllt n ajmä tret! uveden ý objekt
a n e môže z neho ako pedagóg
primerane če rpať.

C. DIANOVSKÝ
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... PRAVIlA 1-I'AAVDÚCA . NIE Jc:. NAD STE
REO!

FRANZ PAUL ·RIGLER
vo svetle najnovších výskumov
bol znám)' fakt, to Franz Paul
tltnechol
hudobno-pedagogické
nulu
utcbmcu hry na klav!r. Menej
\ sok sme vedeli o počt e vydan!, o ob·
~<illU 11 o JOJ význame. Na zhodnotelliP cakala vsak nielen t e01·ettcká čast
R1xleroveJ pozostalosti, ale hlavne jeho
~kladhy, o ktorých existoncll Ull1oži\ovall
~kromné ii!XIkal ne heslá Iba tušl t. Za
V)dntncJ pomoci Sekcie hudobnej vedy
Umenovednéuo ústavu SAV. podarllo sa
nam z!skllt z \'iacer·ých zahraničných
arch!vov, ba dokonca l z privátnej
zhterky, klavírne diela Franza Paula
Riglera, o to tlačené, ale aj rukopisy,
ako l doplni! vydania učebnice. Okrem
toho sa podanlo objasniť dOležllý pramott životopisného materiálu o sk ladatP.Tovl, tak~e čiast očky moza i ky postup·
ne zaplitajú biele mi esta na medailóne
o tej to, zdá sa, jednej z najvýznam nej~ ich postáv obdobia hudobného klas!·
t'lzmu na Slovensku.
Pri rekonštrukcll života Franza Paula
Riglera a verlflkácll životopisného pra·
mcl)a boli dôležitými správy v Prcssbur·
gcr Zeitung, na ktorého stránkach sa
s R•gle•·om stretávame deväť razy. V ll·
te ratlire sa s Rlglerovým menom stret6.vame vo l mi zriedka a zdá sA, že jedinou ucelenou prácou je sl(rdla Louisa
Munkachy: Franz Paul Riglcr liS theoľl s t
ilnd composer [Pittsburgh 19611]. Ide o
1029 ~!ranovú dizertáciu, ktoreJ väčšiu
l:ns( tvori odpis textu a notového matcrialu komplt:tnej klavlrnej skoly Rigle·
ra. StúdiU sa však napriek početným
pokusom nepodarilo zlskaf.
O Rlglerovl sa zaahova lo pár n esmel)Ch údajov, nazrime p•·e to, ako sn vynú·
r<~ l áto o~ob nosť po najnovšlch výsku·
moch. Zistili sme p resný dátum a mies·
to narodenia 23. III. 1736, Vicdeií.
Franz Paul [aj Franz Xaver) pochádzal
z rodiny správcu via cerých panstiev.
Mal tri sestt·y, z ktorých najstaršia sa
neskOr stala komornou Márie Terézie;
dalsie dve sestry sa vydali za vysokých
étnttelov monarchie. Rlgler mal takto
m otnosť dostať sa do kontaktu s cisár~ ~ ym dvorom a kedže bol údajne velmi
vzdelan ý a schopný, skot•o sl ziska! prldzen cisárovnej. Vzdela nie ziska! vo svojom rodnom meste. Tu v stúpil do rádu
reho rných ki1azov zbožných škôl (Orden
der regullertcn Priester der frommen
Sch u len), kde dostal rádové meno Ferainand. Ukončil štúdium (ilozo(lckých
11 teologických vied a v októbri 1759
bol vysvätený za k 1 aza. Odvtedy ho
mozno s ledovať v rôznych mestách Vi edeň, GUnsbu rg, Kem pten , neskôr na
územi Slovenska, avšak vždy vo funkcii
pedagóga, vychovávatefa, alebo organi·
tálora v školstve. Ešte počas nevypršaJJých úradných povin nosti vo VIedni po·
siala ho Mária Terézia v roku 1776 do
ta lloscha (dnešné Tomášikovo), kde mal
d ať do poriadku katastrofálnu situáciu
tamo)ineho sirotinca. Tak sa Rigler do·
stáva prvýkrát n a územie dnešného Slovenska a zrejme 1 do Bratislavy. O rok
neskOr totiž čfl a me v Pressburger Zei·
t ung o hudobn ej a kadémii, ktor(t uspo·
riad al vyn ikli jú cl k lavirista a pedagóg
llupo~l~ l

R1~lf'r

Franz Paul Rlgler vo svojom domo v
Bratislave. Rlgler vymohol proložente sl·
rotlnca do Wartbergu ( dnesného Sen·
ca), krárovským kurátom sirotinca bol
gróf Balassa a Rigler sa stal vrchným
školským dozorcom. V tejt o fun kcl! sa
musel zod poveda ť prezldiu krárovskej
uhorskeJ dvornej kancelárie vo VI edn i.
Významným jeho činom bolo Zl'iadcn le
tzv. Normalschule - not·má l ky pri ústa·
ve. Dozvedáme sa, l!e profesorom hudby
na leJlO škole bol otec )ohonna Nepomuko Hummela a Hummel sám bol chovancom tohoto ústavu. Natlska sa teda domnienka, čl Ilummel nebol Rtglerovým ztakom v hudbe. I sté však je, že
n eskôr prišiel do styku s Riglerov9m
teoretick ým dielom, pretože vo svojej

Tituln ý list dvoch Riglerovýc h,
te p iano".
u če bnici

tla č ou

klavf1·a (AusfUhrllchc theorFJtlsch - proctls~:hc 1\nweisung zum Pilino Forte-Spici, Wien 1828] uvádza až H
Rlglcrových skladbičiek , ktoré pt•ebrn l
z Riglerovej u čebnice hudby, a to zo
skorsích vydan! ( Anleilung z um Klavter,
Wien 1779; Pressburg 1791 ]. pričom zaráta fakt, že skutočného autora neudáva!
Za velké zásluhy a vynikajúcu úra·
vei1 seneckej školy poveril nastupcn Ma rie Tert:ízie jozef ll. Rlglera úlohou zriadiť v celom Uhorsku základné skoly tzv. normlilky. Najskôr cestoval Rlglcr
do PressburgskeJ správnej obce, neskor
do Ofenu-Budapeštl. V celom Uhorsku
sa postaral o zriadenie týchto· skO! a
zjednotenie výuky. Jeho protlvn!cl však
dosiahli v roku 1786 zrušenie seneckého
ústavu, čim Rtglerova funkcia vrchného
skolského dOZOI'CU v Uhorsku skončila.
V Pressburger Zeitung sa z toho Istého
roku zachov11Ia správa o sfahovan! Rlglera z Bratislavy. Neskôr ho moino sl edovať v Innerästerreichu, kdo pokračo -

val v zakladani škOl, avša!( pole ]elio
pôsobnosti sa velmi zúZilo. NaznačuJe
to teda, že Rigler sa posledných 10-15
rokov lntenz!vne venoval hudbe, ako
dokazujú l správy v Pressburgcr Zeitung. Jeho filozoficko-teologické vzdela·
n lo totiž nijako nevylučovalo ambťc te v
h udobnej oblostl. Na Jllavnej národnej
sko le v Bratislave patrila hudba k mimot·Iadnym predmetom; na titulných listoch tlači Rlglcrových diel za jeho ži·
vata i krátko po smrti čflame pri mene
Rigler ,.der !Hfentllche Tonlehrer d er
k. Hauptnatlonalschule zu Prossburg",
a koďte ako vrchný skolský dozorca
cestoval Rigler po celom Uhorsku, mal
teda mo žnosť pOsobtt v Bratislave ako
mlmorlod ny profesor hudby. Taktie.:!

vydanýc h sonát ,.Poor La Cl avesi n ou Fot·existencia správ o bydlisku Rigloro v
"Loglo am J,aurenzcrthore" a o dcvilť
rokov nesktlt· v "Giesstngorlscllcn Gurten" potvt·dzujc, že sa v mesto zdl'i:ol
čas t ejšie. Posledné sprlivy v Prcssburgcr
ZCttung upozon)ujú na vydanie R•glcrovej prep l'élCovanej a rozš!rcnej učebnu; e
klavfrnej hry, čO op!iť naznačuje, io vy' čerpaný nervovou chorobou, klOI'tl ho
trápila posledných 10 t'okov a zaprlcinllo l jeho smrť 11 unavený náro č nym,
umeniu a výchove mladých zasvlltonym
ilvotom, stiahol sa pred verejno s ťou , aby
sa súst•·cdll lift svoju prácu.
Na jpravdepodobnejšfm dátumom úmrtia Riglera, súdiac podfa Jednotliv ých
· pram eitov, je rok 1797, miest o úmrtia
však dopostar nie je známe.
Franz Paul Rigler zasv!itll celý svoj
život podagogtckeJ činnosti a hudbe. Pre
nás je cenným fakt, že sVOJo poznatky a skúsenosti zhrnul v učebnici hry
na klávesový nástroj a ~e zanechal
skladby mimoriadne vysokej úrovne.
Učebnica vyšla štyrikrét: l. Anlcltung

XII. slávnosti
zborového spevu
Po troch rokoch i ntenzfvnej
pr6ce amatérskych spedckych
1boro• dospelých, kedy sa aj
• tejto záujmovej umeleckej
tinnosli uskutoč nila kategorl·
dcia a z6roveň prvé a druhé
ko lo sáťa:le, zlilo sa .., Brali·
tlne l' dňoch 16. -18. novem·
bra m. r . 13 speváckych telies
z A (9) a B (4) kategórie.
Stretli sa, aby uf na úrovni
tretieho kola - celoslovenskú·
ho - preukázali svoju úroveň.
Toto zipolenie sa konalo ako
súčasť XII. slávnosti zborové·
ho spevu, ktorých garantom z
poverenia MK SSR bol Osveto·
Yý ústav v Bratislave. Výkony
speváckych zborov posudzovaJa 7-i!l enná porota, ktorllj podla zvyklosti z obl asti del·
ského a ml ádefnlckeho zboro·
Yl!bo spevu - predsedal od bor·
nik z f.:SR, tentoraz známa hla·
sO't'á pedagogll!ka z AMU v
Pra ha, prof. dr. Jarmila Vrchoto•'·Pitovli, CSc. CJenmi poro·
tr boli naslovovzatf domáci od·
bornfcl - d oc. d r . L. Bu rlas,
CSr.., H. Doman ský, l, . Mátl , M .
Koffnek, R. Sk i'epek, V. Slu j·

kll .
Z'uJttm iirokej urcjftOsti i
edbornýcb kruhov o úrovefi
speváckych zborov dospelých,
k t oré sa po niekofkých rokoch
dostali na najvyUie fórum liÍI·

tal• a nla ,.t herom "zhnra",

navodil v Koncer tnej sieni f.:s.
rozhlasu a Slovenskej filharmónie primerané napäti e. Rozhodnutie poroty, podla ktoré·
ho z 13 telies zostalo v A k a·
tegórii 7 (bez urf enia poradia:
Spevácky zbor mesta Bratislavy - dir. L. Holásek, Spevác·
ky zbor Technik - dir. P. Proch ázka, Spevácky zbor sloven·
ských u č ilefov - dir. P. Hra·
dil, Spevácky zbor m aďar·
sk ých u č iteľov v l':SSR - dir.
l. Janda a L. Vass, Zilinsk ý
dir. A. K á l·
miešaný z bo r lay, Kolický spevácky zbor u fitefov dir. K. Petróczi , Ko·
morný spevácky zbor u č iteliek
ĽSU Ko~i ce dir . J. Ráczová ) a v B kategórii 6 (bez ur·
č enia poradia spevácky zbor
sl ovenský ch u č iteliek OZVENA
dir. E. Sarayová-Kovál!ová,
Ľudový spevokol u č itefov Slovenska - dr. R. Uškovit5 a ~1.
Vach, Midaný zbor ul!iterov
okresu Senica dir. J. Po·
to čá r, Speváck y zbor MO CSE·
MAOOK Ko ~ ice , C:e r mer - dir.
J. Havasi, Canth:a Veterinarl a
Calisovie nsis - dir. M. Sangrct,
Mieianý zbnr bratislavských
u č iterov dir. E. Gálik) , vy·
vo l al o po lemiku a názorové d i·
ferencie v overa v li člej miere
ako bý't'B p ri podobných podujatiach zvykom: dokonca v ta·

kej, te aa jej bas(

~tranieala

o j na stránky dennfka Smena.
Domnievam e sa, že mnohé názory prcdsedkync poroty môžu
pr is p i eť k zdravému a žiad úcemu vyrovnáva niu názorov.
Pr eto podstatnú č a s t jej náznI' OV publikujeme na stránkach
Hudobného života.

K porote a hodnoteniu všcohecne: - "Očami porotcu" by
malo znamenať v podstate to
Isté, čo ,.očami obecenstva",
pretože porotca vlastno toto
obecenstvo v Istom slova zmyslo zastupuje. Podobno ako v
spo•·te fanuskovla, aj ked
lll<ljú ,.svoje kone", poznajú
prU\Ildlú hry a vedia oceniť
&úpcra. O práci poroty sa hovor! vždy až vtedy, ked niekto
zo sútažlaclch nie je spokojný
s rozhodnutlm. V záujme clctnllnóho, najlepšieho a profcslonJineho hodnotenia sú v poroto t·ôznt odbornfcl zbor·
majslt•I, skladatelia, tcoľ.ellcl a
čAsto aj špecialista nn lech·
nrku spevu. Kľllérlá, ktorými
sa p ráca poroty u zborového
!opovu riadi, sú zv!ič štr znftm o.
Nnp•·tck tomu sa chcem o nich
z m lemť. UstAlllo sa päť hod·
nottaclch komponentov Intonácia, rytmus, hlasová kultúra, dramaturgia a t zv. celkový
!lojmn. "Cel kový dojem" je mo·
· mout, kto r~ islym SP.Osobom

ŕelavlsr,

Wien 1779; 2. An!Pitun.':
Klavlel', \ViCII 1791; 3. t\niDilUng
zum t-;lovuw, l'resshurg 1791: 4. 1\nleltung zum Ge::.ungc, dem Kl11V1cru, oder
dte Orgcl zu spwlen, Ofcn 17YII.
Medzi náleziskami jednotlivých tl ať:o·
ných vydani nájdeme významnO mestá
ako Mnlchov, D rážďany, Viedct1, Budu·
pes(, Cambridge, Frankfurt nad Moll<~·
nom, Chicngo, Washington, Prahu l Bra·
lislavu, to dokladá značné rozs1re111o
prúce. Dnes vsak nemožno s Istotou
tvrdiť , ked y toto rozšlrenle nastalo.
Nepodarilo sa zistiť, kde sa nachá·
dza druhó viedenské vydanie klavlrnej
~koly z roku 1791. Existovať vsak mu·
selo, pt·e tožo Rlgler sa nait odvoláva
v budopostlanskom vydan! učebnice z I'O·
ku J79!1. Prcd pokladéme, žA Išlo o ro·
cdlctu diela bez akýchkoľvek zmien. V.
tomto názore utvrdzuje fakt, že l bra·
tlslavské vydanie z toho Istého roku
sa zhod uje s vôbec prvým vydan!m klJ·
vfrnej ~ko ly . Posledné vydanie klavlrn P. j
skoly budapeštianske jo typom
kompletnej hudobno-pedagogickej prlíi'C
18. storočia, ktorá okrem pokynov pľe
v ý u čb u nástroja obsahuje l náuku o ge·
nerálbase a zaklady kompozlctc. Auto t~
sem zaradil celý obsah predošlých vydani s v9ntmkou dodatku, ktorý obsahu·
je 40 strán kadencii a menslch sklndbl·
čiek. Titulný list znie takto: ,.Anlcttun.~
zum Gcsangc, und dem Klaviere. otlllľ
d1e Oľge! zu sptclen, nebst den erstcn
GL'Unden zur Komposilton mtt 2 Annh!ingen der 33 Klrchenlleder, und 31 cha•
rd kterlstlschen TonstOcken vc•·schlede·
ner MCISlCr dioses )ahrhundCi'l S. FO~
Tonlchror, Schullcute und Muslkllcbha·
ber In delil K!lnigrclche Ungarn. Vorzlig·
lieh a ber zum allgcmclnen Gcbraurh der
Tonschulcn. Vcdassct von F. P. Rigler,
gcwc:;stcn tHfcnllichen TonlelH'CI' dor
ktimgl. llauptnatlona lschul e zu Press·
burg. Ofcn In Vcrlage der k!lnlgl. hungar. Unlvorsil!llsbuchdruckercl 1798".
Najccnn ejšhn otlkazom Franza !'aula
Riglcra sú jeho skladby. l keď kvont1·
tou s11 ncmó~ u porovnať su skludiJau1 t
autorovýCh súl:osnikov, kvalttou teli nut·
1Íc zatláčajú do (Jzadla. jcdn(t sa pre·
t.lovšctkým o sklHdby pre klávesový nú·
sll'O) - orgon, čembalo alebo klavfl·, za·
chovali sa vsak 1 plesne so SJll'levodom
lduvfra, oko l tance pre klavfr a Sld·
čikové nll!otroje. Stí to rukopisy l tlače:
rukopisy sa našli na Slovensku a v NSR
- kadencie, sonáty pre organ, uhorské
tance a plesne; tlačou vyšli jeho son ii t y,
rondá a menšie skladbičky . Vsetky lle·
to sk ladby sa nám poctarllo zhro·
ma zdit. )o nesporné, že nezostanú Iba
dokladom nmblcll skladatelov žljúc1ch a
tvoriacich no našom územ! v obdob! klAsicizmu, ale že opäť zaznejú a budú mut
čo povedať oj dnešnému náročnému po·
slucháčovl. V spolupráci s vydavatefstvom Opus sa pr·tpravuje kompletnó vy·
dante Rlglcrových klavlrnych diel Co·
skoro sa objav! prvý diel, klOl'Ý bude
vonollaný výlučne sonllllllll pre kláveso·
vý nástroj - .,Pour Le Clavecin ou For·
te plano", ako uvadza jú titulné listy
(vid uktlzku ]. Takto spln! hudobnohls·
torický výskum najzlík ladnejslo poz1n·
ddvky vcdv - odhall binlc miesta v hu·
dohncj minulosti na na~om územ! o po·
núknc tlvú hudbu minulých storoči: v
tomto prlpade nielen ako dokument sta·
vu a úrovne hudobného klasicizmu na
Slovensku, ale predovšetkým ako state
~ ivú umel eckú hodnotu.
zum

ZUITI

"toleruje"
alebo
znásobuje
ptech; hlldzajucc
poziadavk y.
Nuprlklad zbor splna vsetky
štyri kntórlá takmer stopercentne, ale konečný umelec·
ký dojem je chlad, nc Zi votnosť,
akoby strojový výkon. Alebo
nuopak, konečný dojem je na·
tofko kladný, ze je možno tolerovllť nl ektoró nic vcfmi pod!olatné nedostatky.
K ot<\zknm hlasovej kultúry:
- Z hfadlskll spcvackcj tcchlnky v súvi slosti s bralislavskou sliťai nou prehliadkou
zborového spevu - by sa mall sú ťažiace zbot·y čo najskôr
vyrovnať s nedostatkami, ktoré hlboko zasahujú do kvality
lntonäclc, prl!snosll rytmu, do
schopnosti vyjadriť zámer skladotera, ale aj do toho, čo jo
schopný prejaviť technicky pripravený človek-spevák.
Spevácko-technický problém
číslo jeden je tzv. zák1·yt v
tvorbo tónov. Nielen zákryt ryt·
m tcký, ale napr. l v nastavlml
Ost -perr, v tochnlko tvorenia
vs·šok (jednotnosť v pt•ldávanf
pt·oporcu) v ústnej dutine, spúšťanie ť:eluste pri lntonačnom
vzost upp a pod .). Zbory by sa
mali zaohcrut aj otázkou farebnosti a charakiPru Jednotil·
vých hlasových skupin, čím hy
zborový zv uk získal na plnosti,
forte nu mohutnosti a plano
(cvt(;fme, samoz1·cjme, orl mf],
na jemnosti a úči n nosti. To by
umo~nllo tlou2!1vat vlll!šml dynamickú škálu a ncobjavovall
by sme "obnažené", akoby dreňou hlasu spievané tóny. Vyskytli c;n oj nedostatky, ktoré
akobY. puchadza ll z l n6ho sto·

VIERA POLAKOVICOVR

t ·učta: nádych pred posledn 9m
t(mom vo fráze l:l na konci
sklad by, "boule" na tónoch,
zdôrazilovanie poslednej doby
vo frázo, nasadzovania apo ko·
vnn9ch tónov vždy ,.znova",
niekde prlll!; pomaló tempá, čo
sn v~pomsli "krátkym dychom",
n(lll ~ch na taktovej (!fa rc p1·cd
výskou. je dobro sl llo:l uvedomiť , ie striedavé vdychy sú
l<ilcidtosťou technickou a h:h
p rr.myslentc je bezpodmloncč·
I1P. dólc1.1t6 pre výstavbu frázy.
N11· takticky, ale celkom ob•
tektlvne mus!m viiak konšta tovat, že aj toho dobrého a do·
l:onca výborného, bo lo dost.
1\nct zborov napriek vyššiemu
vPkovému priemeru zaznieva
v&lml mladistvo, s výraznou
kvalitou hlasových materiálov.
Oceitu jem aj niektoré premiéry
a snahu o nové spevácko-tech ·
nlcké poi\atle v Interpretácii.
Prečo nevymenúvam konkrétne
zbory, ktoré sa tých-ktor ých
chýb dopustili alebo majú uve·
clené nedostatky? Lebo tte zbot•y, ktoré týmito nedostatkami
rNrp1a, tle:Z dob1·e vedia, že
SR teh to netýka, zalial čo všet·
ky ostatné (teda tle, ktorých
Ml to va1·1 týka). nech svo1u
pr,\cu sko1·1gujúl
Na záver: Pri porovnant
poi: lll l absolútnej In terpreta"·
ncj úrovni zborov dnes a zhru ·
ha pred trldslnllml I'Okmt mfl·
~nme povedat, Ze sa vykonAl
ohrovsk9 kus práce. Zhorové
hnutie dospelo k celkom samozrejmým 11 stále sa zvyšujú·
clm profP.slonál nym meradl ám.
M. Mf:SAROSOVA,

J. .V.ItCHOTOVA·I'ATO VA

SLOVENSKÁ
MON IA
4. l . 1980
V;soký l>landcH'd zvy l.!t ~me &l
v~ kouoch w ;u •cha lovcov po·
kludať zn samoueJmosť. Toto po·
ttujiltle vzi>Udilo pozornost pre·
dov~etkym tým, ie B. WBI'cha l
1111 iJOill počas ~;eJeho program u
n evzal do ruky dtľlgentsku tak ·
tovk u. Nevedno cl to mám e po·
k i!Hiat za začiatok defin it ívneho
llllVrlllu k pôvodnému vedeniu sú·
boru na spOsoh prlmária. alebo
n attoclnej zo~tave progrumu. Ak
ma me byt úpn m nf, mushne konštntova t, že výkonu :SKO to mja·
ko neubt•alo na prtJsvedctvostJ él
ll lllt~havostt: skor nuopak. ľoklll f
sa urč i té medzery v tch vý kone
V l~k)tll, moino tch pnp !sat sú·
htl' so sóltstaml.
Uramaturglll koncertu tvurlll t l'i
lw r ukové koncel'ly a Ovu rá k uv a
Sea·enáda . Pt'Vii polovicA p rogramu
l..rll(;ula teda v línll uprt'dno::.t·
uov.tnla barokovej koncet'll\ntnej
lltuo·atury, l>tora tvori !Ažisko re·
Pl't'luáru warchalovcov. In sfc1~
pn!Vcla, že pnciHídZIIJú neustále
s novýmt skladbamt z tohto oh·
doh111, ale dojem z určitého stCt·eotypn dramaturgle sA tu vnu ru je.
Muztkélntskii hezp ru~tred n ost, draV\' pátos. vy nakajul'a virtuozi t a dn·
mlnovall v úvodnom Cnn c; ea·t e
grosse op. 6, 1!. 1, G dur ud G. F.
H ii nď l a . Od tlti t anle sa od taktovhl muselo nutne V\'llsllt u War·
c:hnla v remJsantlu sóllstt~;kS•!·h
amhfcaf. Počuli smr ho v Hii nd lnv i spolu 11 V. Dubr u c k~ m na
zn amenitej úruv ni v concertl·
n e a ako sólistu spolu s Jozefom
Kupelmanom v Ku ncerte pa•e d vu·
je husH A dn t• od A. V i va lď i hu . V
o bidvoch týchto skh.cdbách n r.mô·
ieme maf prcpontlenkv l. otAzke
sulirv. Azda fi nálne Allegt·o vo
Vtv.ildlho skladbe mohlo ndwiPt
v ta·ochu pomalsom lempt!. Bolo
b v získalo na zretelnostl artikli·
l a<;ie, Istote lntonliete a tým a 1
CPI kovom v~raze.
Zdá so, že pokiaf a u ga~uje \\'Hr·
ch••• s611stov z r adov clenov svoj
hr, tt.o lesa, n Pdochádza v súhre k
v!if·~r m nezrovnalo-;tlam. Prl vystúpt>nf českych umelcov Vác lava
2llk u (pl'lo č na flo uta l a Jirfho Stivin a (zollt:ová flauta) . ktor! stvAr·
fao\<tli !>ólové partv Tel emannuvh o Koncertu, pre flautu a zobccn6
f l au tu o m ol doslo vsak u~ k ul'·
'čftý m nepresnoSll alll. U~ V (!VOd·
nom Allegre nasadli Warchal Iné
a rtautlstl po nástupe tle'- odllš·
né te mpo. Z výkon u ~ s(thry vyl'.<t·
l'OVIlla potom mčitá nristota. kto·
r .1 sH premietala aj do intonAcle.
Vn rmálovom Allrogt·e však pev né
trmpo, spári, na p ro ~ tá Istota . suVf!rPillta sólist ov a telesa vyvola·
ll Zll'llúžf'né ovacle u obecenslv.t.
Cl'lú druhú polovicu progrllrnll
tvmlla známn Ovnrákova Set·en á·
Ifa E du a· pc·e !' i á č ikuv~ orchestel',
op 22. 1\ecrtt> l~' znamu predovset·
kyna z anterpretac:iľ. slaéakoVCI'>I-ll·
p tll)' symtontekclw on;hesll'll, an spirovalu nás táto ~1- u točnost k
po aovnávan l u. Uva7ovd ll scne. {i
ZVIIkOVá expanZitd :SKO, kll I.LOI'ej
ho zvádza komorn6 obsadeniP, nP.·
ublliuje nA tmU v rýchle)sfch čas
tlach aj výrazovému sl vllmeniu .
Komorná vláčnosť !Jola by býva·
li! napr. pre Vi!lčikovú 2. časť pri·
llehl!veJ~ia. srorzátH akordov, prf·
llsná hujm·ctst ako hy ochudo hl'lo·
\ all valčfk o grarlóznu eiP.gancau a prlrod;wn}• póv11b. Overa lep·
~IA sa cl.mlo suboru v kant abll·
nS•th, naJmlt lyru:kí•ch (tseknch.
V\ nlkajueo stvámi It 1. čast
n(JJ..turoove LRrghetto. Domi novala V t)Otn ZA~OCIIA nlOillll thólta, rl·
tu\ a úpt·lmnosť, zvuková kul !Ivo·
V!II10<;( A jemná spPV IIOS(.

pn

10. a ll. l. 1980
V
slove nskom
re p t•odu k č no m
nmenf vytvorall sa určité vztahy
m d1.i mtHt'prPtml 11 sklaclatel nll.
Tc~l; anP.d:>.l klavirlst11m1 nHstu do·
wtl;l zasl. umelk\' taa K. l fuvliko·
Vn V telom I'OZSithU SUChOiiOVU
kl,tvfrnu lltet'dlltt'll, l. PAiovač pro·
pHguja tvorbu pre tento nástroj
od D. MHI'tlnčekH: podobnú sttu li·
(;Ili 11 nadväznosf hv sme vyo;topo·
val! aj medzi dirls:entml a skl adalefml. Znrímu Je vz.ijomná i nspi ·
r ácia r.. Raj t er a a E. Suchofia, L.
Slová ka a D. Kardosa . Výsl edkom
pociobn!\ho pocl ner.ova ni A medzi di·
l'i F,r.lltmn 8 . Režucbnm a llkl adate·
f om 1. Pal'fk11111 bolo rHprfzové U·
vedenie pozoruliocln ého dokumen·
tu l;Učasného tvorlvfoho lÍ<;lhA slo·
venskí•C:h skllldatl'fov - Padkovo
d iel o Fr agn1en t y. suit y x bal etu
pud taktn•kou &. Rožucbu a or·
cbeatre Slovenskej f llhum6n ie.

AJ h li l-'J.'If81lltJIIl) ncvzntkll Ako
v}sledok l)ot~J lwnkrowej lnspi ·
rac1e, /.flmery !IUt!Jra vyt v.trat
vzťahy k "ebe nctVLct jom prltado·
van 9ch Lvukovýc:h ~t r uk túr, ktoré
sa premtetb JCI do det ailov 1 d o
VllČ5Íth p i0Ll1 fliii'I JlUry, ZIHIJimajU v sút:asn ycli tendenciách sloven sk eJ k ~Jmpoztc ne j avantgltr dy
JH'ávom pop redné miesto. Citlivá
sklHdatelsku praLa so zvukovými
odttenJ..a m a, ath h.dleidoskoplekost,
lliO.tHlkovllo">L, vdi'l&bilita a bahn·
tá r yt m ack11 p remen llvost, osub t·
to sť výrazovej pčt lety, ktO L' Ú sú
schopné navodiť, p rlnása mlerpre·
tom ot·chestrAinym hrl\čom i
dlngentovl nemálo p r oblt)mo v
a p redov~elk ým pozi Hdavku nd·
na j vý~ dtrerencova nej a koncfznej
p aace s orchest1 ítl n;ml nuausatml.
lluLI
od
vhutHJsleho
uvedeni a
Fragm en tov v r11mcl Týždnn noVeJ sluvenskcJ hurlobnej t vot·hy,
li'P.jme zlisluhou h valíl ot-che~tr ct
:;F do~lo pri podčial'kovanf mnohycb det.ulov i v c:el kovom po·
~tlhnuti at m o~ľ&ry 1.. výJ'IIliiÓinu
pokroku, lll\siltlll:l ~l vsak. ze doSiahnut ínteqwelcti:n )• ide.tl diela
vy1.aduje vaac ~k uf.ok nez je bei:·
nr! z<wl.ívanľ.. Len la k sil budú
Jnócť hrača rtostaločnP odp úlat od
cn ozé1ik9vlleho ~leclowmla zvul..o
v)t' h odtlen~ov a este V) rA.lnejstt!
SR sta;,lredi( na celknvtt lfniu. Ru1f·
11Hl VSAh SJ)I'HVOdJIVf H pi'IZillljtnf!.
):e v danej situacli ua·ohal Režucha
pre l'llrfl.,, m.Jximum, a prf'to mu
p t·t~vom
putri ZH
i n rerpt'Piíiriu
Fragmenwv IIZIInlllf!,
ltHecprrllktH populi\l'lleJ A po
Silil hi\Csk) vefnll VdHČIICJ 'o)'liiiO
nlckc>j suity ScdJet'llZiid a, up. 35
N . Rímskeho-KnrHakova dl\vn rliri
gPIItO\'i nt•-..t·I::.Plnf> mnozst1 o in t eqwntai:n i' l h muznost i. R ~ í uc b a
ZVOlil Sl j)l'fsllljl, hlury ZO)tf8dJIO·
VIli SÍCH Slll(f:stíVIIII l)povPď Ku c•
~ <tl\r•VOI't!f hudby, <th• prl i V~> svojim
\ta·arclmcl ~f m pr;stupom dokd:wl sa
v~ h n(l(
hi!n,Jiiliml, ptP.I..\ puj1ir.:'!j
h)'pPrt r o!Ji
Littn•.
sh.restovanf n
konrP. jWtP flriltsnou Vltall!ou. Kor·
sakovovH hudhll má v sehr. Wký
f'rnocwn<tllll' nAboJ, vnutorny d rnt~ m l :trnu-.., It' nikdy nrmll>r byť
stll'h .l . A p r~ve zohludnr.nlr jeJ
vnnlorn~:~j stdVP.hllPJ a obsHhOVI'J
logiky Jf' na Jit~p~on obl'anou pJ'P.d
p rehállllll lm temp, dynamakv, Je
na jschodne tšou cesto u k učl nn ej,
vyváženej l ntt>rpra t ácu.
Technceky pozoc·uhocl ne, t ke ď
nle cel kom bezchy bne stv.t rnené
( neistot tt v niek tor ých dVOJhmal och l pomerne exponovan é h u ~ fo·
vii sólo Josefom kut'epom n~::ma·
lo, iiaf, po~ado va nu l>ugestlv ltu a
znakm•li
pt·lPbojn ost.
ZrojmP.
~tl'ienmeJ~ I E•mu
nHittrelu umelca
nebol o svojou obsAl1ovou nllpliiou
doo,t blfzJ,P.
(;d)éraU OdCtiUVdlltOV českej kli!·
ViJ'lstlc:kej školy I'OZ~ÍI'II ď AlŠI vynlkHjÍICf rep rP.ztm lan t Bori ~ Kraj·
ný . l'redstuvil s11 ako sólista 3.
kon cea·tu pre klavfr a orchester
l! mnl , u p. :11 L. v an Beethove na.
]ľ. to ZllllrnPnltý kléiV!l'ISrll S bOhi!·
trrn at·:.::ená lotn lechnck y, so z nač·
ným z<izemitn tvOJ·IveJ fAntázie, vl·
talltv i lvricke) med. tlicle. Ak bv
smP rhceli charaJ..terlzovn r Kra j·
né iHJ ako pln okrvného hudobnlk<c ,
nrvy~tihl1 bv sml' dostRtočne 1ilr·
l.u jeho tvorivého z,ihf'l'U. ]e t o·
tlž tvpom ro7.vllint•ho. lvOI'ivélto,
vv~oko !ntP)Jgent néhn
ki~viJ· t slu.
lludobné frlízv -:ú Pl'P.ll ho pneslo·
rom, v ktorom rhr e vPfil poveda(,
11 dok<Hr tot Vie v-.nk vop r r.d ko rko chcP, mozr. 11 !>rniel Za túto vyti•ľ: P.nu hi'Hnit·u obmfldzenla sa len
má lo kedy dostávu. a práve v tf'j·
to U«lllP.J'IlPntJj f11ntázll spo čfva sl·
la jeho i ntf•rpretár.le. Krajný )e
výJ'HZn nu o so b nosťou, k to t•á sl a j
u tAkeJ d ohre známej skl adby ako
je Beethovenov 3. klavfrny kon·
cert, dokMI' náj'lf v mnoh9c h de·
tll llurh w o jský tJrfstup a pritom
nevnucuJ" dojem extl'avagan cte za
kiti:dtt cenu. ale j e d nozn a č n e p resvedčuje. feho Beetlwven v k a ntl·
lé nach spieval, zvonivé pasá7.e mu
clyc:lm li a lrh d ynam ický rozs11 h
slHhal od temného p l am s~lma po
hCarll vo hrm !acc rorllssl mé. KraJ·
11ému je blfzk a l subtrl na med ltá·
cla pr áve lak, ak o h ero lc k ~ pát os,
m omentálna l n!.pir ácla sa -;n(abl s
vo pt·ed uváženou 1-oncepclou, pr e·
kypu jú ca fant ázi a so zdržanlivým
uc!10pen!m rempa.
Dlrt gen t B. ReŽllch a pr ej avil ~~~
~t1 ako pohotový a cllliv9 sprevá·
dzai'. Jeho ú~ii!P n esmerova la len
na zost:l i Rden !e orchestr a so sólls·
t om , al e snažilo sa tvori vo model ovaf frázy, vyná~ll f z pll l'lllúrv
skryté h l asy, ktoré čas t o dlrlgen ·
tom unikli fit o svo j tvor ivý vklad
prispôsobiť k once"PCII só ll~tlt' kŕ. h o
spolubr~.
V. CltlK

Hovoríme so skladate ľom

JURAJOM
HA TRIKOM
T voa·b11, zazr11t ná sunullánna z l o~ke ľu dske ·
h u by tia. Vunkrt Jsl a vnút orn ý svet t vorcu s
puctom d r ubnych i klucov ýc h p rohl émov, ne ~e n f , po:;tojov. D e~tia t k y konkretizovanýc h z ~ 
mer ov , otázuk, ut!puvcd f, h l atlan1 u uuchll·
d zanf ...
fAstujfac v t vojej tvorbe ( zivcj, zne júcej pa·
rnäti iivot nych ciest a ce s t i~ i ek ), u uv dojo k a nomyslfm, ~ ~~ ná hodou sa prist avujom
pri dvoc h skladhách . 111 ysl!m, io v t vojej tvor·
be sy nthnlizu jít 11ke:.i mal nik~. u:r luvu mumn11·
ty. Vý stii nl! h ov u ri čt o tvn ji l'll unae lock ýc h 11111·
tl ifik ácitlch , utupác h, ndpovcclajn nu ntiízk y
j edn otlivýc h tvua·i v}l'h ú~l!k u v. Dvu jportr ét spred d esiatich ruko\' a llnnník Tan e Savl·
i:ove j, za k l urý m stu11 d nešný 1\•uj pohľad ...
Znuj<tl;: •·•·stou , jeJ pt· !sfltpavuntm 1e.t
J..i'OVJ O JIUi~tUIV ,, llt'rUZiÍsl'IHISII V!JIII\a)SIC:IJ ll
\'llltlOtll)l.h J)OUliPIOV •a i IUVI~k tnkmPr !1111 nl'l·
~ponwnw, it: hy ~" mohol n<~ch<lll!..tl v uzlo·
VUIIl llO<IIl, II!'V\I)!.IIj!' lllilllik\', •\1. dOd!ltOI.IlO
powra spiif, kmital pr~:stl'l 11 i:O lftllel'hliva
td l·il'hnu. N if..d y ""n v lrn!lbl' nt•vPrtl č:asti!J
IHHlohnr.J kon~tr11k1 11. ~ll'd.ti mnou 11 hudobnou
vypUVt'lfllll stálU VIdy l'~ll! !'O'ol 111!~, S ~Im Slllll
s11 mu su l vvt ovthll, aby som ~~~ mohol dot
h.iJÚl sumotnflJ hu!llly 11 tvnruvať JU , 11by sOtil
Vl)br;<; dostHI cliut 111 lii'Obtl. DVCijjlUI'!IUt d
Dr.nníJ.. ľ11aw S.n·tcovej su rozdn·lnP pred()·
vsetkym sposobom, ..tkym som zvliidol wnto
SVOJ problém. Okolo Cervuntose som <tž do 1',
1870 chodil uko okulo pomnfku. Uvedomovlll
).Utn 'il hodnotu S)•mholov, v ktorb precástla
Jeho pustav\1: up ttktt '>1-ikka, croz ktoré som
sit mul p ozrieť, bulu bl'~thytme vybrttsená, il le
až súhrn okolnnstt ju nast11vll tuk, že so111
uvidel ho1·izont, ku ktorcmu mohlo viest mo 1u
usalie. Motiltua·a .. sklfi:ku": spomfnam na detstvo, kod sme ;r.vtici.uV<H fm sklom -.ustrPďOVH
li salu slnt>l:ných lucov, ui. Sil z papiera Zlldy·
nttl() a ZIIČH) hOI'If·t Pn DVUJilllrli'HW sa ,.ZH
dvmilo", ked •;om sl (~;e.t pnrafrúzu tematiky
u V. Dy ka] uvedumll nko pn:sne, pJ'Otlkladnr.
u nerozlucne symbolizujú cervantesovskl prutllgon islt postoj k životnej prehre, stoJttl.eJ
.tdanlivo neodvolatelne na konca kaúlého snd
a prebudenia do •·eolity. Prostotou zakorenenv
tuctový Sancho nuvtdl ,.že bychom hyla viwLlmo
stratili z!skala tsme pouze neco modrtn".
Zo smrti prebudc,ný Don QUiJOte Zllsll vid! ,.své
bláznovstvf, a hine, svou moutlrost". Porhopil som, ze táto polrn·ltn puči o zreje z jecln(!IJn
zdroji! do dVOl~h rôznych plou(Jv. Prnto ..!Ivo 1
portrét ", d\'OJdumosť hudobného 1·ýchodiskll,
prmo ll'd!o(lkél l J..omicn o, preto zlvé lmhv ll
netrpozlivP tahy ,;ipt~;om: chcel som. c1by v~et
ca vadHII, čo 1 lunu ja. V tom te um bít Id l
ohrdnli:••nost moJeJ !ih. lddby . Hocako prota·plmct.
pr!'dhlada kn l"ll stupc11 vyrO\'nanill, ktorého
som bol vtedy sd10pny. Stoji v podstate tM
aťektn, nn .,spr<~vttnf sn". A Denník Tune Sd
vičOVBJ? Tu sum !>ll napred poranil o črep t nu
~kutuč n élto života. Bolo ju treba vybrú~l(, ubv
vsetko dost,llo vlíhu a zrozumitefnosť prP.
iných. K [uďom ucprenlká pravda, ktot'á n1e
ja vy la rotená vclľou po usporiadanom t vare, z11·
kalená do sym bolu. A tak som sa viac zaohe·
ral hudobnou štruktúrou, vnútornou orga nlzfi.
ctou materiálu aho prvotn ým! emócluml. Kro·
tll !lOm sa v snahe presadzovu r sám seba,
tlak autPnlicHv bol tak velký, ~e som mohol
a musel zosta( médiom. Podobne, a le za ešte
väčšeJ lll>kézy hudobného východiska som na
pfsal Ft·ngmenty z dennfka p re 'ensk~ zbor,
tlei na au t en ticky text neznámej :>.eny. Keď vedený tvojou otázkou - porovnávam, vld!m,
že vonkaJšie gesto určite stratilo na zreternosli, viac je toho, čo n evidieť, čo však dRVIl
r az vld i tefnému a z čoho ntOžem ob novovať
svoje pokusy o dialóg - rítfusovsky parafrázované: za ll častl sl ov, ala na1mt1 bez nej.
Budo.an ie a zdokonalova nie vlastného vyjadr enia, i t flu, smerovky od h fadan i a k nac h~ d zan l u .. . Co ťa viedlo, to určovalo a u rl:nje tvof zhtoj v hudbe, umení?
- Už prvou otázkou sl ma donútila k vyznantu, fe pri tvorbo hfaclhn, 11by ma la ,.dO·
vod mi mo seba". Fantázia a vora k štruktú·
rovanlu S!l u m11a ozývajll Ion vtedy, ak .,sklfč·
ko" d ostatočno ostt·o sústred i moju t úžbu po
kon tak t e a výpovedi. A tak proces zdokonafo van l a mojich vyjadrovarfch mo:i:nostf bol a
zostáva séri ou pok usov nastavova ť tdlo oDU•

ku t 11k, aby fungeval o'l . Co v ~etk o ma pri tom
vqdl>:o' V ttoveku sa vplyvy prettteho l.kla·
UIIJU ako naplavené vr stvy -· ak by som tnhil
sondu, nAjhlbSie v zmy~le srnl"ľovan i a ku sklttd·
be lt!:i:,a moje ~kol~ki> skúsE<nostl: spumwt.~~
na Moyze~ovu i.kolu, ktorá vo mne pPstovllla
zmysel pre zretefnost struktút·v a rnkop"u
a n!!raz pri tom po t iAčAia mo1e sklony k llllto·
expresii a psychologlzovamu, v tÍISHuf' l'luy
v môj prospech. Silné boli vplyvy klastC'k>lJ
európskeJ modP.rny, BartóJ..a, Stravln~kéiJo,
Il. viedenskej škol)•, ktorými nils .. olllrovul"
ana lrticky zameraný da·. O. Ff'reczy. Rom11n·
llzmus som sl v sebe nieso l gcnetctkv [ mowo
ako chorobu, vravim, mysliac na Goetheho l hudba klasicizmu a ei;to starstch obdol}l vnt·
kHid do mna akosi ,.na jeho úkor", ocls!ovala nM od neho, redukovalA jeho výsadné
postavenie. V Mahlerovt som nasiel postOJ,
htOľý dal tomuto sváru ,.klenbový svomik" nostalgia, láska k životu, ľútosť za vsctk}m,
čo uniká č l oveku medzi prstuml, na hmHH\vaj!\ v ňom korene a cez ne klfčta do jednotv
n zmiern enia. Hovoriac o lmreiloch, myslfm
sl dnes, ža sa t r eba vedte! rozlúči( sl1m so
sebou v tých formách, ktoré sa p t·e:·JJI, chlaa·
ne posúdiť m i nulosť, dbV sa na neJ dalo hu·
dov.tC. Mysliac na ludf mtnulých 1 pritom·
ných , k torých ntam rád, na umenie, knl~kv
a túzby, ktoré v sebe nosfm, ~OľdZ mene j pocl(ujem horizontálu plynuccho l'usu a ako nd·
hel1avý prl)!mum sk<lr Jaktor vortikály
pt ehlbovanle ludskeJ osobnosti, toho, čo lu
po človeku ostliva, nn tom stoj! on sám l ti po
uom. Spazmo časovostc ocl nPpiimlltl skl'u•"
c:nesného človeka, ro.tdrobuJe ho él redukuJ~.
21add sa m t celistvosti, plnolitt, rovnovuhy a
pokoja .
l.itol.·atúra jej ln«plratívne a inšp iru j úce
ipecifi k lí a podoby cn ozno • tvojich sklad·
bách často v ystopoval. Blíscô, prísl ovie, au·
tentický t ext, a·omän , hra, rozp1•livko ...
- V zárodku to bola u mno ui spomfnana
tú.tl.to ,.čos1 poveddt", td 1-torou sa skrýva!.J.
skor nevvk rvst!lltzovannsl vta~tne1 schopnosti
V) J.tdrenta 1 ez hudobnl! i;trukll\ru, nedostHtok
čt~to hndoiJneho wilttnktu, ako nedôvera v
mutnusta hudb\ pr~dlddclat verke p1·oblémy
spectlcchy, ne~.<lvislym ~(IO~obom. Ce&tu z toh·
lo osobného lt!llldtc.dpu som hlitdal prave spm,iJUVIInfm hudobno·:Strukturálnych
podm ienok
I'Oilli:t<lt.Je JIJdnurlivycta, zo sféry mlmoliudo.J·
llt.J tnspta·ov .. n}·vh proJektov. V podstate o 10111
hu,·ortm v lllljluved• nt~ prvti otllzku. \ ntuu,
ill ak tlovek z<ljlle dostatocne hlboko, zistí,
ic v~ctkn stop no jodno1n zllklnde. A problócn
,.spc<.al!čnostl'', odlbentil SH, ktorý strasť na
ucovna intltvcdnulncho poznHnw. sa odra:.::u
Zlllllo/1 do ovclu znopokojuj(acejslcho problému
pr.t~dtvostt, J..omploxnost1.
Jeden z inli)Jirujuci ch literäa·nych d r uhov roz právka la pa·ivi edla k l' ealizovanau sa
vo sfurc h udobne ho divadlo.
Spomen tcm znovu Dennfk Táne Savtť:o·
veJ. Počítal son1 v a) om s prvkami scenlckCJ
kretltte, ktoc·l' HJ preanlerová rézta B. Krti;l\u
skutoť:ne
rcHIIzovala. HudollnH davadlu ma
vzoy prctahovalo pre moznosti konfrun·
tt'!Cii, pola r lzecte konfliktov, nat·uban ie s cdsont v prospech ústredneJ problematiky atď.
Zárodok nového pohľadu na tento žt~nel' ~O'll
sH :,naiil uchopil a ro.tvlnúť v hudobno-scénttkeJ kompozlcll Stastný p ri nc na mot!v y roz·
p1·ávky O. Wildea. Vied l o ma ambicaa organfc·
h.f včlcmt samotnú hudbu a jej realizátorovJ
hrl\i:ov ao scónického d tan!a. Preto libreto l
pHrlllura počltatu s prepo)enlm v~etkých po·
U 1 Jl}llt zloilek ~ p evu, ptmwmfm y, baletu,
inqrumentlíl nej hry a hereckP.j 11kcte. Etické
posolstvo ná metu som llbretas!tck{·m spracoVIIn!m vyllrotll do my!;llunkv. i'e t:lovek mu~í
ldskou pre k l'očlť vlastnú prlrodzrmosf. aby do·
b\ l nové priestory, 11 ~n ich potom mus! v v stu~t( obetou a pokorou. Procl!s supnrema lud·
!okCJ Pľlrodzenostl a požllldavtck mrnvností sR
mf vfdf pra uenr nového človeka najpodstatneJiil
•
Ba let SN D oh lasuje v te jto sezón e uveden i e
baletnéh o tr lptyr.hu uo h ud bu slovenskýc h autor ov. Popri Sn c h o ň nvl a Zel jenkuvi p r isp i evak
do program u triptychu i ty svojou hudllou.
Teda znovu scénický íá ner .
BolA to v podstate náhoda. Chot eos;raf
1\. ľóth mn poztltdal o hudbu so struénou
po2JudRvkou: ~aadnc psychol01! t.tovame, ztr:lll·
nil mmróza . . Uvedomil som ~~. ako som svo·
Jllll naturP!om a vyvojom vzďalovan:Y od pnes·
toru, do ktorého. ako do pallil:a Bezstctro!>tnos·
t t vo Wi ldeoveJ rozprllvke, b' ,.Starost nr.~t1111·
lél \'sthpať", v ktoJ•om lly vláciiH lhd mozartovsJ..A ta~tota. t'ndosC 11 svetlo. Pt'IJIII som to 11ko
V)ZVU. rlskuiuc prehr u. \rilt1l som SH k -:tu·
eliu 1-lnstclzmu, k MozHrtovel C~:~rovne1 llautf' ... Vznlkl11 Svmlón la (s pucltltulom ~'"'"
Suuca) a s ilou s(tčasna otlizka - exlstti'P.
pre dnesného človek11 radost. ktorti bv nobold
regresom do Infantil nost i č• odcud.ten9m u~kt'·
nurn, skutočná .,božská Iskra"? Citlm,
od·
poved som nenašiel. Ale je tu aspon otótk•L
T• orba. Súl:asl' by tia . Minul osť, p l'ftomrw st,
buducnoJ>1 . 1'a:lko hovOJ• I ť o bud6 cnost i, peJ'•
spektfvach . Ak o vidí š, ako si predstavufd l s1ic
l:lán kum v sókolf sl ovon llke j hudbvl porsvek·
tivy um en i a, hudlly?
- Perspektívy umenia, hudby suvlsiA tesne
s perspektlvou človeka vobrc. Myslím, i:c tnll'l
rd perspek lfvn osti, ktorú p ripisujeme umon111,
je zllv1slá oa perspektfvach, ktoré sl fud~l 1·o
dokáze samo vy t vorit. PokiaT v fudskej ~pn
ločnostl zost anú živé m orlvácae. kt oré ju po·
vedú k zdokonafova nl u - bude umenlo, bude
pet'Spektiva. Tvorba j a nevyspytetelná vec. 11 IP.
me z nas.ej vOle, ala p r e kolisajtlcu schopno>::ť
nasoj koncentr~ cte. Pt•eto oza jst ný tvoriv~ čln
vždy prekvapu je. Zachova jme s! sch opnosť tidl·
vu Ttížme 'PO múd r osti. Tak eko Michelangelo, o ktorom vr aví Mllen Rúfus [ od zai:!IIHku
hlbol;o pr ftomný v t omto našom dialógu):
..... Vedel, že krása potrebuje pokoru, svoj
dóvod mi mo seba. Ze tvor ba uniká pred pýchou, preto:le pýcha je prázdno a tvorba 1e
plnost Ze krása Je p remáh anle chaosu. je zákon, je prekonanie t iaže, j e smerovanie k svet-
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Gruzínska národná opera
v Košiciach
REVAZ IĽJI C LAGIOZE: LELA (Kolchidskll legenda] . Opera
v
troch dejstvácl!. Libreto: L. l:ubabrija. Preklad : A. Braxatut•is~vá.
Dirigenti: B. Vel at a Z. Bilek. Rézia : O. Bargárová. Scéna L. Ses·
tina. Kostýmy: J. Opletalová a. h. Choreografia a pohyhovl\ spol u·
práca: J. Zajko a. h. Zbormajsterka: J. IUíczová. Sólisti : J. Itonder,
J. Somorjai, E. Pappová, F. Balún. G. Sp isák, M . Adamcová, L. Pat aj, A. Hucik, L. Neshyba, G. Szakál, S. Ma t•tiií, K. Marcčel<. CcloJtátna premiéra : 16. a 17. Xl. 1979.

Scéna z inscenácie opery LeJa v košickej op ere. V popredf E liška Pap·
povlí (LeJa) a zasl. umel ec Jozef Kon der (Bardo).
Snfmka: O. Béreš
Celostátna premiét·a opery LeJa
od národného umélca GSSR Revaza r. Lagidzeho v Košiciach bola
význa mnou umeleckou udalosťo u .
Košické SO uviedlo operu ako prvá za h ra ni č n á scéna (jej prvé
predvedenie bolo v Tbilisi r. 1975)
11 zároveň privítalo aj gru zinskych
umelcov a hosti, autora opery a
sólistov druhého pt•emiérového ve!!era, nárudn fi nmcl ky t1 u ZSSR Medeu Ami t•anašviliovú a Alexa ndra
Chomeriki ho.
Ltbreto L. CubabriJU čerpá z námPtového ok nthu gruzlnskych legtend, ale !tJ histórie starodávnej
Kolchidy. Typickým znakom ope)'\' sú vrlké zborové scény, zdórazimJúce svojim využitlm v~e
o hecn(t platnosť hlavnej Idey opery. Hudobn ý pli\n opery sa pohybuJe na tonalnom podoryse. Al< sa
vvskytnu dJsonantnC!jšte prvky, vyp lj·vaj(J väčšinou z vertikálneho
zoskupenia mel od tckv v edených a
ornamentikou zdobených hlasov.
ln strumentačnl'
linesy
ZIIL'Učtli
partitú re,
riesenej
trad itnýnn
kompo ztčnýmt prostriedkami, fnrcbnost. R. l. Lagiclze hol, samozrf'jmc, inspirovaný aj kaukazským ludovým hudobným folklórom. Melodlck~ hudobny prúd
oZJVII ju rytmické ostinlita. Rytmic-

ká pulzácla nie je, ako by snHl
sa mohli domnievať, výlutnou Zd
ležitostou bicfch nástrojov, ale JO
súčasťou farebného dimenzovanta
jednotlivých nástrOJOVých skupin.
Lyrlcké partie opery vyrastajú z
piestiových útvarov par exellence.
Uká:lkou voká ln eho umenia gruzlnskeho ľudového pôvodu je pi cse11 z 3. dejstva opery - OJ, Sab·
rela, ktorú autenticky, typickou
omamentikou zdobeným vol<i\lnym
prejavom predviedol hosťujúci A.
Chomeriki.
Pôsoi.Jtvý mscenačny< tvar opery nu scéne SD hovori l o vzá JOII1
nej spoluprác! všetkych zúča:-lnn·
nych zložiek a o citlivom výbere
výrazových prostrtedkov.
Scénograf L. šestina ideálne rir.sil hlbku aj perspektlvu priestoru.
Vo výbere arclntektonlck9ch prv1-.ov eluninoval detaily• u súslredtl
sa na fragmenty funkčného význa
mu (stlp, ht•omacla kamenia a
pod.). Scénu, predelenú tylovým
zi1vcsom umocnil premtctanim d111
pozttivov. Scénicko-vý tvarnu kompozíCIU zvýraznili materi<ílovo a
strihovo honosné, historicky styllzované kostýmy j. Opleta !ovej.
Re~tsérka O. Bargúrová nkllvlzovHia davové scény v hernom
pláne ako sučasť v procese na-

plnan la Idey opery. Hlavné po·
stavy prcdstavUa ako typy, aj ked
ich typológia bola v jednotllvos·
tlach odlisná od koncepcie gru·
zínskych sólistov na druhom predstavenf.
Domúcl
sólisti,
prectuvselkým
zasluzlly umelec j. Kunder , E.
l'nppova, F. Balúu 11 J. SumorJc.tl
UIJ~l!lli Vt!lllll čebt ll t! [JI'I llllCl'pi'CI<ICII po~tav hudobnoaramaucl-.cllu
utela neza(azeneho este repl'Ouukcnýml konvenctatut. Suveréune zvladli vokalne p!lrty Jednotlivých úloh, ktoro vy ..wcl u Ju od fnterpreto.v vcitewe su do tntonacl!
gru.~:fnskeho ko loritu. Kondeľ zdórc.t.tntl v postave llllrdu vnutornu pre:ltvuny zapal> o Leltnu lásk u. LJI.Jd!ll'll ho JUSnym, pol-.oru nepoznajucun a odvalwu nap lnenym
gest om. Rýdzu, l yl'lcky krehku a
zranneln u dev u Le l u, pntom vsak
oclllodlanu vo SVOJOm konani, LVdrovala vystl:ime E. l'd ppova. Koncepcta M. AmtrunasvJlloveJ bola
odlisnu. Z Jt:lj Lely pramemla silrJ
žen y, zroden;\ .~: lusky k rodJH!J
zenu a z pokory k :.vrJJIIlll narodu.
A. CltOlllUI'Ikt ili<O flerdo prekva pil
tenorom obdareným neobyča JIHl
no~IIUU re.tOfltWCIUll IJ cxprt:SIVIIYIII
v 9ruzom. S I'OVndkou bravurou !t
suveremtou zvludol sH·oJw klenuté melodické oblúky i dramallckó vrcholy. Navyse, pre oboch
hostujúclch gruzfnskych utnelcuv
bol charaktenstlcky
nesnuerny
vnutorny dy·nam•zmus, trunsfonnovuný kontrolova nym prejavom. F.
Balún vyuill spevnosť 11 vrúcnosť
lyrtckej polohy postavy Gelu. V
prejuve tohto tiólistu dommovala
vyrazllá knntabtlttu a ml.ll,ky lll<tsovy timbre. Postavy Gela a Lely
v kostckej tnscenacll nájomue korespondovall v lynckej lednoznat.:
nosti v prolikladc k dramaticky
tlt·snejswmu Beruovt. j. SomorJIIIOVi poskytla uloha Serglla nevsednó vyuiitle jeho sonórneho
basového mttterláiu UJ v maximcllne krajnych polohach. Spolu s
M. Atlanwvou v sugestívnom pľe
JOV!! Plačky a ďalšfm i sóllst!tmi
vysllzne sprflomnfl1 atmosféru gruzínskeho milieu.
2ivou · súčasťou inscenacle bola
hudobná realizácia dirigenta B.
Velata. NástrOJOVé skupiny upútall vzú jomným farebným kontrastom. Charakterizovala ich, čo je
zvlášť potesilelné, vzécna tónová
kullura u rovn ováha. Zbor pod veden!m J. Rúczovej Sél prejavil ako
monolitu)' lltvUJ', zasadený funkč
ne do dramatického pUlnu. Tuneč
nľ. scény v choreografii j. Zajku
evokov!tlt tPn znmny, zdnanltvv
wntpcrHnlent uwjovaný v ľudo
v)rch tunroeh knukHzskýCh nét·odov.
tnscenar iou Lely upozomlla drilmaturgia opPry SD v ~ošiclach
na historicky mlndit hudollnodramaltcku tvorhu Gruzfnska, ktorá
st chce náJsť svow miesto aj v
1-.ontextp šiJ•šinho, nBz len lokálneho významu.
DITA MARENCI NOVÁ

MAGNAS MIŠKO
na scéne DJGT v Banskej Bystrici
v

predvtanočnom čase

pripravi-

al opf'rll DJGT v B<mskej lhstrlci
pre svojich priaznivcov pl'emióru
operety Magná.š Miško od madar~kého sk ladatela pósobiaceho
v
Amer•ke Alberta Szt rmaia. Opereta
upútala
pozornosť
dramaturgie
banskobystrickej opery pre svoju
!ahkost, nenáročnú me lodiku, vtipne repltky, relú plejádu komlckych postav a v neposlednom t'!tde pre silný vp lyv Szirmaiho bltzkych predchodcov E. Kálmána a
F. Lehára, ku ktorých tvorbe sa
hudobne blíit aj Magnuš Miško.
Opereta Magnáš Mlsko mala
premiéru v r. 1916 v budapestianskom Krúfovskom diVadle. Myslienkový náboj operety (stretnutie dvoch protikladných spoločen
skych vrstiev) bol velmi aktuálnv
na prelome storočiu, no svojlmzäbavným stvárnenfm témy zau1me
1 publikum dnešných dnt.
Banskobystrlckf Inscenátori operety zvýraznili celú výrazovú štrku S:tlrmatovllo diela. Vytvoril!
predstavenie
hýrlace pohybom,
ľahkosťou, fat•ebnosťou kostýmov a
výstlzným\
kreáciami hlovnych
postáv. Režisér predstavenia Ladislav FarkaA a. h . cteravedome
slP.doval všetkv dejové Akcie .<J
podčiarkol Ich osobitosť a vtip
nost.
Ožtvujúco pôsob! scéna, prlprit
vPná Pavl om Hcrchi om, ktorú za
chováva konturv doi.Jového vkusu
a prostredie. Vo vefml vkusn~·ch
kostýmoch Agäty Greš~o v e j smr
po d lhšej dobe mohli oh1avtť
st riedmosť, farebnú ladnosť zm\·
sel pre estetický a účelný t var
ohl&Genta postäv, ktorému n echý-

bala elegan cia a vtip. V hudob•
nom naštudovanl Mi1·osl ava Smida
(na premiére aj pod jeho taktovkou) pl'ipravenom so všetkou zodpovednos(ou sa preclstuvllt v hlavných úiohl\ch v10ceri protagonisti
súboru. Na prvej premtére (14.
decembra 1979) v postave Magnása Miška vystúpil Stefan Ba bjak,
ktorý bol hlavn ou postavou nielen
podla hudobnej predlohy, ale predovsetkým svojím umeleckým naturelom,
prirodzeným zmyslom
pre komično 1 ťažiskom celéh o
diania a pramenom vydarených
komických sltuácH. jeho alternant
na druheJ prenuére (15. XII. 1979)
Jarosl av Kosec prvý raz prezentoval publiku jednu z ďalšieh podob svojho talentu. Neudtvovul
slovom, ale clo postavy vlo:/:11 torl;o temperamentu, podareného komtčna, st•šiacej vitality, že svojou
spontúnnosťou strhol do vf ľl vej
nálady nie len svoji ch spol uhráčov, ale l publikum. jeho partnerka Marča v podaní Michael y
Cibu rovej bola v tomto smet·e me
nej pruzná, 1 kec! anl jej podanw
nechýba la ra hkosť a v ttp. Kult•
vovane a nie menej úspešne sa v
teJto postave prezentovala Jarm ilu
Vallicovä, u ktorej nC!možno nev1
dteť bohatú skúsenosť a pt·i spó
soh1vost k poziadavkúm ktor e1kol
vrk stvárilnvunP.! postavy. Postavu
Rolly - dc:ét·v grófa l<orlálhyho
stvarntli t:u bi ca Orgun :!~ nvá n
Al ena St opková. Hudobne svo1
p!t rt nuSt udova ll zoli poved ne, no
chýbalR Im uvolnenosť, m!lkkosf
pohyhu, viac pri rodzenosti a zre
teľ nejšia dikcia, čo je pr6vP. náro~oé v operetnom žanri. Sk lama·

Stefa n Babjak [Miško) a jarmila
Va~icovíi (Marča) v banskobystrickej inscenäcii Magnäša M i ~k u.
Snfmke: K. Mtklóst
nim bola po~tavu lniamera Baráča
v podani Pet ra Kop(ml a a juraja
Sa nitru. Hoci úloltn nebola ná
ročná, predsa am jeden nedokú zal presvedti ť am hudobne (Sanitra vokalizáciou, Koppa! Ist otou), ani herecky. Oztvenfm inscenácie hol! postavy grófa Korlathyho (Andre j Bystrau), jeho zen v
Ste[ánie ( Božena Le nhard ová a
Hel ena L uhanová), Starej mamv
(Terézia Ba bjaková a Mária Ka·
lick6 ] ako l grófi Pi xl ll Mix!, kto
t•ých vllpnP. stva rnlli Mil an Sc henko a Ján Koubek .
ln ~renl\ctou
operetv
Alber tH
Sz.irmnla vytvo"nla opei·!l DJGT vydnľené repertoárové čfs lo , ktoré
je nPnlíro č nt'í ohsahom, alP. pútavé
stvl\l·npnlm. posk\tujfice dobrú od
dyl'hllv(t tl\hltvu pln() hnmnr11 prr
širokú divácku obec
EV A M I CHALOVÁ

RE CEN UJEME
FRAN.Z SCHOUERT
A tttf, ~.f:ľ~ll

"
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ZDENKO NOVACEK: FRANZ SCHU BERT oso bnost' a jej
vzťa h k 2el iezovci am. OBZOR, BRATI SLAVA 1979
Nét prvý pohfacl so pl'tnos recenzovanej publikácie
nezdu velký, ale je to len zdame. V skutotnosli Je t reba
ju vrele pl'lvitať, pretože prl nái>a mnoho nových vecf.
Prudov!.etkým to, ze so touto pr.lcou pnhlásilH l naši.i
repu!Jhka k oslavúm okrúhleho vyročHl vyzna mne lio
!>Vatového skladato la. je lie2 pred~u známe, 7.e práve
Sc.hubertov rod má svoJe pôvodnó korene na severnej
Morave (skolia, ze dr. Nováček tomu nevenoval vtac
pozornosti). Dalej je treba ocenH lo, ze k oslavám sme
:su neprlpojll! i bo paslvne a formálne, ale tvorivým spó~obom poodhalel1lm nových ~k utot nost! a zhodne·
tenitn známych faktov z nového zorného po!ttadu.
V tom je hlavn ý prínos Nováčkove1 práce. Tak ako v
nmoh~•ch tných ob lastiach núsho života, je potrebne
1 v huuollnej htstórli a vede konečne vyrovna( stare
clllly u ukázať, Zll nielen teské kraJiny svojlnu stykmi
a pobytmi slávnych skludaterov 11 virtuózov (napr.
Gl uck, Haydn, Mozart, Beethoven, Wellct·, Wagner, Ber·
li oz, Ca jkovsklj, Grleg a mno111 da Išl), ale i Slovensko
môže I.Johalo prispieť k novému hodnotemu klaslcké lto
odkazu. A to i v prípadoch, kedy sa zdi\, že všetko bolo
u / clavno uzavrete. vyrlesené a ni č nemO:le naru šiť vžtlé
predsliwy. Dr. Nováček vo svojej popularlzačnej práci
sa spravne rozhodol pre tuké rtesenie, v ktorom môze
byt novo zhodnotený jednak celkový význam odkazu
F. Schuherla pre nai;u novú generáciu a zároveri vvuzitých i nových objavov na Slovensku. Práve Schubert
(jeho 7.tvot i cl1elo), bol otldúvna tractovan ý ako zjav
JJeproblematlcký, odtrhnutý od velkej doby (žil súčasne
so ,.zrelým" BcethovP.nom ], ,.tlsto muzi kantský" a cel·
kom 1eduoznačný, 1-.dc len niekofko drobnostf akoby
1ust lo Idylu stut·ovledenskóho 'siévika, božsky ·ľahko
myseľného a ne z!lv lsl~ho ... Nováček sa prúvom pokll~a o nove (podla jeho vlastnej kvalifikácie "dtalekllc·
ké" 1 zhod notenie Schui.Jertovlfo odkazu a s úspechom
t presve dčivo ukazu je na hlavné v!lzby mladého SchubertA s dobov~mi podminnkaml l na jeho pokrokovP.
stwicme. ktot·é lllá sice daleko k revolučnosti, ale ktore
v dobových možnostiach pripravilo pôdu pre viťazstvo
tdef slohody, hum!tnt.tJUu tt demokratt..:Acie hudby. Hoci
to výslovne nekonstatu je, •·ad! Novúček Schuberta správ·
ne do onej Unie veľm• pt·oltkladnýcll romantických procesov, ktor() S!t historicky zaslúžili o mnohé pozltlvne
t:rty noveJ hudby 19. sto ročia (životný optimizmus, úcta
pred clovelwm a jeho citov ým životom, obdiv k pt•!ro·
de, vôl! t>o slobode atď.). Len tak je moiné správne
doceniť SchuhP.rta ako pramei1 č tstej vodv, Inšpiru júc i
mnohýCh neskorsfch umelcov (u nás hlavne A. Dvoi'áka). V tomto zmysle sa stéle este otvára stroké pole
pôsobenia pre vedecké výskumy do budúcnosti, lebo ani
celkovo, ani konkrétne rhudobne l nie Je doteraz prllhildaná v!izba Schubertovho hudobného myslenia na na·
su ľudovú ptesct'r a inštrumentáln u hudbu, nehlAdiac
už na úlohu Moznrtovho kuflu, ktorý do značnej mlerv
za bnu'lova l rýl'hlr.jsiemu sfrentu Schui.JP.rtových sk la clieil
u nus v prveJ poiov•cl 19. storočiA. Nováček vnľml dob•·c \yuzivu cnlitov z kore~pondencle, abv dokftzAl vsetkv
kľúčové ro o~: po ry Sc lHtllertovho 7.ivota 11 tým t cPlkovp,
tnu funkciu celého jeho umeleckého srJn1.rntH ne:f ~H
doteraz všpobccne tvrdilo. Preto l rozsAhom mal:! Nováčkova práca mfl hlhš! zmysel nez s11 r.d:!.
Na tclôlcz!tej~ou zloikou Nov~ičkovc i 1\11111\' Jr ovi; pm
podrobn ý popis toho, čo sa ai, doteraz podat•Jio zto:;t t ť
o dvoch pobytoch F. Schubertél v ŽellPzovciAch [1818,
1824 ). Novaček tento výklnd podporuj!' dôklAdnou po~á7ou o situácii na tomto panstvP johanna Esterházyho,
kde sa dozvedáme mnoho zaupnwvóho n premenát'll
ľudového osfdlenta a pod Cenné je, Ze nikde niet ani
stopy po zjed nodušenom čl jednostrannom nérodnostnom chápani a skreslovanf pomerov, ni e to po zvelltovant lu nkcle slovenských prvkov S nadh ľ adom 11 istotou autor ukazuje, čo jn možné vvdr.d u kovat z dotrH'RZ
obJavených a známych kompozfcff, pt·áve tak al-.n t l IRho pobytu v kastfel1 v zmysle rek r eačno oddychovom
bez obáv, žt> tým význam Schuber toví·ch pobytov \ Zeliezovciach utrpf. Schubert p l nil v kastiell funkrtu nbteľa hudby a hudobn lka, ktorý 1e povi n ný stara ť sa
o hudohnú kultt,ru prP srachtlckú spolocnosť, čo mu
pt•inieslo na jednej stran e pokoj, zlepsenle zdravotného
stavu, e xl stenčnó zalste.lic, a le na dru hf'j sh·ana l ume·
lecl-.é dr.zret•e po predcMdzajúctch vypät ých P.tapách
a chut vrlltt( sa do Viedne plnej ruchu a podnetov.
Na zaver t•ád konštatujem, 2e malou a vzh leclnou
J1Ubllkáclou o Schubertovl dokáza l dr. Nováček svoju
st•hopuost' spoj!( výsledky vážneho vedeckého výskumu
c; masovou popularfzáclou a to tak9m o;pôsobom, 2e to
môže <;lú2tť za vzor l mnohým dalšlm autorom , ktor(
sa čusto tvárlft ,prllt~ vedecky" len pi'P.to. aby zukryll
chudobu svojich výskumov.

atiROSL.O U&JIIK

VI. zjazd

sovietskych
skladatelov
(Dokončenie

z l. str.)

koncertov jeden a polkrát, a
tento rast pokračuje. Priemer·
ne jo na divadeln9ch scénach
nai.ej
krajiny lnscenovan9ch
l ocne 150 opier, viac než 100
baletov, viac n ež 130 operiet
- a to vsetko z pera sovletsk }ch skladatefovl
Počas
uply n ulej pllťt·očnlco
bolo vo v!letk9Ch žánroch vytvorených mnoho talentovan9ch
diel, venovaných významným
t ťi mam historickej minulosti l
Mll'usnosti. V prvom rade by
ltllle mail menovut klasikov sovu.tskeJ hudby, ktol"l nám v so·
Ot:md csta t} ch rokoch priplsall
svo1e posled nó práce. Sú to:
Dmitrij 8ostakovlč a Aram
Cl,ui~uturlan. Zostanú pre nás
r.tJV2dy vzorom skutočno soV•· ·tskycl ! umelcov, oddaných
svupnu rudu 1 svojeJ krajine,
shutoi;nýml
rytaerml
hudby,
kw:-1 vsetky svoje sily veno\'1111 milovanému umeniu.
H11st sociálnej a občianskej
akuvity skludatcrov sa prejaVIl i v temallckom okruhu hu·
dounej tvorby. Stá le znovu in·
l.paruje skladateľov v ~e tkých
republik nehasnúc! obraz vef·
kťlho Lenina, nerozlučne spätý
s bojom komunistickej strany
d rudu za sovietsku moc, za
budova nie nového sveta. V kaZ·
dom žánri, od piesne až po
operu a symfóniu, ball vytvurt>né dtela o Leninov! a revolúcii, o leninskej strane, k t orá
vt ed la a vedte rud k lwdinsk} m člnom a k práci. V umenl sa nikdy nevyčerpá ani hr·
cltn ská téma Velkej v lasteneck eJ vojny.
Nový tvoriv9 rozkvet, ku ktortmu doslo v sovietskeJ hud be pot,as. posledných rokov Jll
nepucliyLnym vysledkom ot.u·
ho nlboko tvortvóho ovzdusia,
•v ktorom žtje na~11 krajina. A
je zákonité, že najdôležllejsímt aspektam! života sovietskej
spoločnosll sú pracovné úst>e·
eny robotnikov a rofn lkov, mu·
hutnos ť stavieb komunizmu, do·
sledný bOJ za m•e•· a soctálnu ~pravodhvosť, a toto všet k ú sa odráža i v hudbe.
Fukt, že sa po čas mtnulých
rohov v nasej krajine objavi li
monumentálne symfonické diela, naplnené vyhranenou dra·
nlélttkou, dynamikou emócii, hl·
bok ýml (tvahaml, zvrátil prog·
nozy pesimi stov, ktor! e!;te nedávno predpovedali zánik žánru ,symfónie. A je to prirodzené. Zaliaf čo v podm ienkach
burzoáznej spoločnosti sa stá·
le výraznejšie prejavuje strata lcleálov a umelec sa tu uzatvára do seba, u nás sa zdôrazitujú
sk u t očné
duchovné
hoc'noty, ktoré rudi povznásaju. a spoj ujú. Tu je pramei\
stále vzrastajuceho záujmu o
diela mohutné, teda aj o sym·
fór.au.
l<ludy l nedostatky hudobné·
hu spracova nia súč a sn ej témy
su oozvlasC zreteľné v dielach,
!'pt• jLil )'Ch s hovoreným slovom.
::.c. vaetska hudba má dávnu a
hiLc.kíí tradlclu v žánri kantá·
tv a oratória. Nebudeme preh!iiJd{, ak povieme, ie tento
žäner v nnsej krajine sa vlast·
nP narodil druhý raz.
Spomet)me, aké vynikajúce
,·zory vlasteneckýc h diel, kantát n oratóril, ktoré sa stali
umllr.ckou ozvenou tém a uda·
losia nastCil dn!, vytvorlll N.
M lilskovsklj, S. Prokofiev, D.
sówakovič, j. Sa porin, D. Kll ·
baiHHklj, G. Svirldov, A. Aru(jui.ó111, R. Sčcllnn.
Rovr.ako l dnes oratóraum,
k .tllhala ét vokálno·symlomcká
poómH pr i ťahu je pozornos ť sk ú·
~"nrc: h
l
mladých nutorov.
Svt·dčl to o tom, aké dôle:l.:te miesto zaují ma v na ~oj
hudbe spoločen s ky závažná te·
n•.,l•ka. Tieto ium·e su pt·edsa
Akohy už dopredu naprogramo·
vaa.6: z jednej strany obsahu
Jú čr t y monumentallty,
ro·
maa' tarkého pátosu, z druhej
sll·a ny majú znuky demokra·
Utnosll, ktoré umožnu jú skla-

datcrovl, aby sa bohatou h udobnou formou obracal na si·
roké masy. Rovnaký záujem o
oc' raz stícasnostl nachádzame l
v Clsto tnstru mcntálnej hud·
b~.

Plod né sú v9sledky pt·áce nasic.h hudobn ých sk ladlltefov l
v oblasti komornej hudby. Molno poveda C, že dotet·az tuk dy
llt:bo lo napls11né také množ·
stvo zaujlmavých skladieb pre
rôzne komorné súbory, ako poéciS uplynulých paC rokov.
K búrlivému rozkvetu doslo
ti<:i. v zborovom umenf. Medzt
nepochybné úspechy v tom to
ža nn patri o. L posledná práco velkého majstra zborovej
t ~orlty G. Svtmlovu, najmä jeho
• Puskinov veniec" (PuskinskiJ
venok).
úspechy zbot·ovej tvot·by sú
nepochybné. Ale existuje aj
rlnahá stra na problému. V posl ednom čase ako by sme zabú·
d<dl, ze zborová hudba, o ktor ej môžeme hovorlt, že je akadcmlck9m žánrom, je súčasne
l ž(tnrom masov9m. vypočila
nýan ntclen na konzumovanie,
filc aj na l nterpt·ctáci u široký·
ma va·stvnml milovnikov zborovt:ho spevu. A z tohto hladiska
nemôžeme byf spokojnf. Výnim·
kat. sú st!ile poballské republth~. Tam došlo k tesn9m kontaktom medzi skladatelm i a
zborovou ludovou tvorivosťou,
a v}·siedkom sú desiatky nov}·cl, diel, ktoré odznievajú na
Svia:koch plesne, pri slávnost·
nych prllelltostlach i v kaž·
doctcnnom živote. Zta r, ani v
ma~;c.ll
mnohých
najv!lčsfch
kult(;rnych stred iskách nie sú
tir.tu kontakty v uspokojivom
stn ve.

Máme radost z úspechov našr.J mládeže, nesmieme sa vsak
ctnnaaievat, že v tejto oblasti
je v~etko v najlepšom pOI·iadku. Nejde Iba o to, že popri
výa·uzn 9ch sk ladbách sa obja!
vujtí l sk ladby všedné, nev9r<:Zné a niekedy celkom bezmoc!lé. StAva sa, že mlad! hudolmi sk ladatelia, zaujal! ne·
o:lyt~ lljnýml farebnými kombi·
nl.cla m l a excentrl ckýma efek·
tam l, si nevyty č ujú skutočne
obsažné umelecké úlohy. Na·
sa kritika často obchádza tl eto nezdravé javy, považuje Ich
za vynimočn é. Taký liberalizmu s je !lkodilvý pre au t orov
i pre celé pokrokové hnutie
v na ~ej hudbe. Zla!, práve tieto javy, netypické pre skutočnú
tvár sovietskej hudby,
zddrazi'lujú
nasl
ldcologtckl
nepriatelia.

Na!l!m hlavn9m cleľo.m je
vf.emožne pracovať pre rozkvet
huduy vsetk9Ch národov a národnosti Soviet skeho zväzu v
mene jednotnej mnohonárod·
nostnej hudobnej kultúry.
Veľkú

Olohu pl'l u s kutočňo·
van! tohto clela by mala zohrot hudobná propagtlcla, v
ktot·ej
sú aktlvne zapojen!
skladatelia i hudobnl vedel.
Stt·etnulle s posl ucháčmi, bezprostredný st yk s publikom,
pomoc Judovej umeleckej tvo·
•·lvostl, cstellcká výchova m lá·
deže, vystúpeni a na kultúr·
nych univerzitách, v rozhlase
a v televizll a nakoniec l pedagogická práca t o všetko
~ tí dôležité zložky činnost i kažhudobnfka.
rlóho sovietskeho
Zvllz skladaterov, ktor! pln!
rozhodnutia
stra n y,
venuje
zvlás( vcfhú pozornosť upcviaovanlu kontaktov s tými, kto·
rým je určené noše umenie.
Význačne vzrástol počet zá JaZ·
dov sklodalelov a hudobných
vot.lcov do vzdialených oblasti
kr·ajlny, počet stretnuti s pra·
c ujúctma na giganllckych stav·
bách l v rolnfckych oblastiach,
v továrniach, v podnikoch, s
vojakmt, študentami l žiakmi.
Nejde iba o kvantltatlvny rast,
ale predovi>etkým o kvalitaUv-

ne nova etap'tl '1 fivot e l\a!e]
or ganizácie, ktorá sa kladne
od r azila l v t vorbe skladatelo\',
Všade, o d Brestu až k Sa·
chall nu , p rešla vlna hudobných
festi valov, dekád a prehliadok ;
základom Ich p rogramov bol a
tvorba sovietskych skladateľov.
verkíí odozvu sl ziska! 1 hudobný sviatok, k tor9 sa u ž p o
mekofko r okov odohráva v
'l'jumen l a v Ťjumen skeJ obla sti: je to vefml m ladý fest!·
val .,Sajanské ohn e". A pred
po l druhým m esiacom sa zrodil
dalsl mohutn 9 h ud obný festl·
val .,Moskovská jeset) ",

...

Sk ut oč n e

m imoriadnej p ozornosti sa u nás teš[ všetko, č o
je spojené s hudobnou v9cho·
vou mladej generácie, s vyt váranlm h udby p t·e deti a mlá·
dož. Nikde na svete sa n epreJavuje taká trvalá a všestrann:l s t arostlivosť o deti a o mládež ako v našej krajin e a v
ka·aJinach socialistického spo·
lotl·nstva. Táto staros tl ivosť vyplýva zo sa motn9ch zásad náš·
ho sociálneho zriadenia: Ida
p redsa o duchovno podobu bu dúceho občana komunistickej
spoločnos t i. Nnša detská hud·
ba t vori celO oblast tvoL·by, v
ktorej dosahu jeme všeobecne
uznávané úspechy. Vzorom pre
vsetkých, ktot·l ve nuj(a svoju •n·
vcnciu deťo m , je tak ako v m l·
nulostl, ncunavná čmnosť D. B.
Knba l evskóho.

Hu dobné umenie Soviet skeho
zväzu sa rozvlja v neustálych
vzťahoch a vzájomných stykoch
s k u itú t•ou a umoleck9ml smea··
ml m nohých blízkych l vzdialených krajin sveta. Pozot·ne
a so živým záu jmom sled u jeme diela najlepšieh, skutoč n e
pokrokových hudobných sk l a·
date rov Zá pad u l V9chod u, s
hlbokou úctou pozeráme na ich
hladanie nových
výrazových
prosll·ied kov.
Sovietskej estetike sú vsak
hlboko cudzie tvorivé smet·y,
ktoré sa r ozšlrill v dr uhej polovici nášho storočia a ktoré
s(t všeobecne nazýva né .,hudobnou avantga r dou". V podstate sO konglomerátom tých
najrôznejslch skôl. Ale predsa len majú ni ečo s poloč n é,
čo Ich spája: snahu o llkvldá·
clu tradfclf, o umeleckú zvôfu,
o experi ment ako hlavnú po·
honnú silu hud obného pokro·
ku. V záujme uspokojenia ex·
pul'imen tu v oblasti techno l ógie kom pozlcle obetujú avant·
gar<.ltstl najrôznejšieho razenaa
vsetok zmysel ,. všet ky Ideály ume lcovej t vorby, znižujú
svoju profesiu na sl úzku rea kč n ých hesiel dehumli nlzácle
umenia.

Stále nové trium fy sovtetskej
hudby v zahra n ič! presve d Č U JÚ
viac než vset ky slová o po pulat·ite, ktorú sl zlskala medzi mi liónmi ludf. Sme povi nn ! nezabúda( na to, že n ase
umenie, ktorého od ozva je dnes
taká mohutná ako n i kdy pred·
tým, je mocným p rostri edkom
podpory nasej ideol ógi e, nášho
svetového názoru. I ba vtedy,
al' zotr vá me na pozlclách skutoč n e Ideovej nároč nosti a zásadovosti, vyzbrojen l profeslo·
nálnym m ajstrovst vom, dokáže·
me byt hod n ! onoho historického poslania, ktoré sa stalo
údelom č l nite lov soviet skeho
umenia.
Náš zjazd sa schádza vo v9znam nej llobe. Sme na pra hu
záverečného roku päťročnice.
Vsetok náš fud, teda i sovlel·
skl h udobnlci, zo vše tkých sn
pracujú na realizácii pl ánov
btll.lovania
komunizmu. Nad·
chédzajGcl XXVI. zjazd KSSZ
chceme privltat novými tvori·
výml (tspechmi v mene dalsieho rozkvetu hudobnej kultúrv
mllovane j vlasU. Za niekoľko
mesiacov oslávime 110. v9ročle
narodenia zakladateľa nášho
štátu, velkého Leni na.
Otvárajú sa pred nami nokoneéné obzoa·y. ča haj ú nils
obrovské tvot·lvé úlohy. Vytva rail sme a budeme vytvára(
optlmtstlcku hudbu, pritakáva ·
JllCII ZIVOtU, ktorá SÚZVUČÍ SO
suvcrennym pokrokovým hnu·
Jim násho ľudu, s jeho porho·
dom do budúcnosti. lludba
vzd}' bolA a zostanr silnou
zi.Jt'Anou botovnikov za komu nizmus, za mierový zlvot na
ze mt.
( Pl'ipravená
TASS)

z
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:~ ZAHitANIČIA
S vefkým úspechom bol v parlžskych kinách uvedený lilm
.,Don Giovanni" natol:ený podfa Mozat·tovej upery amet· a~:kyan
režisérom josephom Loseyum. Film zaujal nielen vynikHJil·
~:imi speváckymi výkonmi (Ruggiero Raimondi, Klri Te Ka·
nawa, Edda Moserová, josé van Dam, Terese Berganzuva J.
ale l vynikajúcim filmovým stvárnením. Scenár filmu napi·
sal Rol[ Liebermann, hudobný m podkladom f i lmu je nahrav.
ka Orchestra parížskej opery v r ealizácii LUl· ina Maazela,
Film bol natočHný v scen érii t· enesa č n ých palácov v talianskej Vicenze postavených v druhej polovici 15. storoč ia An·
dreom Palladium •
V Berlfne vydali prvé drobné Dejiny hudby NDR 1945-1971.
Dielo, ktoré vyšlo v špecializovanom vydavutefstve Neue Muslk, spt•acoval kulukUv tridsiatich autorov. Podrobne sprac ú·
va celý hudobný život NDR v uplynulom tt·idsatroél, pl'in(tsa
podrobné .iivotupisy hudobných skladatelov, zoznam a cha·
rat.teristiku ich diel. Zostavovatelia '.145-stranovíiho diela po·
užili dizertácie, diplomové práce, ako aj matct•iály z archtvu
ústredného inititútu výskumu hudby pri Zväze skladateluY
NDR.
Dvoje husH so signatúrou talianskeho vý robcu husll Anto·
nia Sh·adiva1·iho objavili v juhoslovHnskum meste Skopje vyrobili ich pravdepodobne v rokoc h 1714 a 1727.
Slátna opera v Stuttgat•te u vedie v decembri t. r. OJIIH'U
.,Hamlet" od Hermana Reuttcra , napísanú pudfa Shakespeal'lt·
vej pt·edluhy. Réiiu bude mať Kurt Jloucs, hudobné dielo n11·
~tudnje Ferdinand Leitner. Skladateľ novej opol·y, H. Reutter,
oslávi 17. júna t. r. svoje BU. narodenin y.
Vasilij Pavlovi č Soluvluv-Sedoj, významný tvorca sovietskej
populárnej hudby, zomrel vo veku 72 mkov. Dominantné po·
stavenie má v jeho tvorbe najm ä p lesitová tvorba , ktorou li
zlska J vefkú popularitu i v cudzinc (známe Podmoskovské
več ery ) . Je tiež autorom viacerých bal etov (Taras Bufba),
operiet (Zlatý dá ž ď) , pol:etnej [ilmove j a scénickej hudby.
11 140 gramafónových platniach sú zaznamenané dejiny
hudby NDR. Sú to skladby 99 skladatefov NDR, medzi nitl}.i
mnohých mladý ch autorov, ktod predstftpili prostrednlctvom
gramofónovej platne prvý r az pred lir5iu verejnost'.
Odkaz Wilhelma E'urtwänglera taký je názov kazety
10 gramofónovými platiJam i, ktorO v ydala Deutsche Gramo·
phon Gesellschaft pri praležitosti minuloroč ného 25. výroč ia
Furtwänglllrovho úmrtia. Na gramofónový trh sa tak znova
dostAvajú najvýznamnejl ie Furtwänglerove symfonické nahrávky.
1

Známy chor eograf lltaurice Béjart uviedol v Bruseli l' pra·
miérovom predstavenf svoj najnovší celovel:erný balet, skom,
ponovan ý na motfvy Rimbaudovej básnickej zbierky lllumina·
lions (Iluminácie ). Odborná kritika aj obecenstvo prijali Bi·
jartov balet s obdivným uznaním, ako vrcholné dielo mo·
derného baletného umenia.
Medzinárodná nadácia Mozarteum v Salzbur gu, ktorá sl pri·
pomlna tohto l'Oku 1UO. výrol:i e svojho vzniku, pripruila
tradil:ný festival Salzbu rger Mozartwoche v osobitne sláv·
nostnom rúchu. O. i . je na programe inscenácia ranej llto•
zartovej opery La finta giardiniora, Salzburg privlta amster•
damský Concertgebouw-Orchester pod veden i m Nikolaus•
Hurnoncourta, Mozartova Requiem zaznie pod taktovkou Leo·
uarda Bernsteina, jeden koncert Viedenských filharmonikov
diriguje Karl Biihm, Händlovho MesiU a predvedie aj u nh
znlimy Helmut Rilling s Orchestrom Mozartea a zborom Gä·
chinger Kantorei.
·
Dt•esdner Musik(estspiele 1980 budú v dil~ch 24. mája d
ll. júna uf po treti 1·az a sú venované .,tanel:n ému divadlu
dn dka.
Svetoznámy tenorista Peler Schr eier sa Yenuje okrem bo·
hatej speváckej dráhy aj dirigovaniu. Najnov5ie prnZIIl hu·
dobn é naštudovanie Straussovho Capriccia v Státnej opera
!erlfn - NDR. Inscenáci u pripravil Tco Adam .

Spomienka
na Mariu Cebotariovú
Na 10. február pripadli ne·
doZilé šesťdesiatiny jednej z
najvll.čšfch
hviezd n emeckej
opernej sféry tridsiatych a štyrid siat ych rokov, moldavsko]
sopranistky Mario Cebotarlovej.
SVOJU osh1ujúcu umeleckú kariéru začlna la dvadsaťročná v
drážďanskej Státnej opere de·
Lutom v Pucciniho Bohéme a
h ned sa stala jednou z najvllčšlch ozdôb kvalitného umeleckého ensemblu Fritza Buscha a po t)Om nastupujúceho
Karla Bôhma. Carovn9 lyrický
soprán, bohatý na vyjadrenie
obsahov9ch kva lit notového zápisu, so schopnosťou ko loratu·
ry a neskor aj mladodramatlckych dimenzii, debu toval už v
roku 1932 na fes tlva lovom Salzburgu pod taktovkou Brunil
\Va ltera (Am ot• v Orfcova n
Eurydlko),
v
dvad sl nllch ~ ty 
rorh rokoch bol ozdobený ti·
tulom Komornej spPvačky, čo·
skot•o doby l Bct·lln. Pl'fťnž l avý
zjav a čaro o~ol>nos ll Mu1·ic Ccholarlovcj uasll aj upiHtnrnir
na fi l movom lJiritne. Z niekof·
kých fi l mov Cchotarlovej spu·
mriame Mnlklnu pacsen, v klo·
rej bolA partnerkou BcnJH1111 ·
na Gighho. Z najslávnejsfch
opet·ných postav Cebotariovej
prosil do histórie nomecket
opery j eJ Constanze a Zuzan-

ka, Violetta a Gllda, Mtmi a
Butterfly, struussovské posta·
vy Sophie, Dafné i Salome ale oj Cajkovského Taťjana; BI·
zetovu Carmen vrátila svojou
.,od fačenou" lnterpretácloul z
oblasti verlstlckej tragiky do
polôh opery-comlque. Už v
Drá žďanoc h bola prvou Amintou v svetovej premiére Straussovej Mlčanlivej ženy a Júliou
v svetovej premiére Sutermelsterovho operného prepisu sha·
kcspearovskej tragédie veronsk9r.h milencov - na fesllva le
v Salzburgu v roku 1947 vylVOl'tla Luclllo v svntovej pre·
mlóre Elnemovcj
Danlonovcj
~mrl i.

Po vojne sa Cebotarl ová usaclllo vo VIedni. Tých nlekofko
povojnuv}ch sezón vsak ryrhlo
~mca·ovu lo k lrRgick~mu konru. V roku 19118 strati la manzr. la l faltnovi• hercJc Gustav
Dlcssl l 11 9. j(tnA 19'.1'l zom rr. la
11k0 trlll saťclr.v lita·oč n:~ na zá1-;l'rnú
rhornhu.
zu nr.chaJuC
dvorlt malolnt y<; h sy nov SpollliCIIkil siMse l ,c:ennrllrlr na
Jill vefkf• spevilr.hr n hf'l'l't ké
tlmNIII' 7.fJSláVH <1 l flO t mrh rfe·
suťročlllCh rovnnko zavói. rlko
spumaenky na Jel veľkých nart·
nNov - Roswaengeho, ča Taubera.
- JB-

Dr. Richard

Rybarič,

Na začiatku 50. rokov ná š·
ho storo či a vstúpila do s loven·
J l..ej hudobnej vedy mladá, mo·
~terne a pokr okovo orientovn·
n á generácia hudobných ved·
cov, ktorá sa predovsetkým na
pOde Slovenskej
akad é mie
vied, s predtým nepoz nanou
vervou pustila do budovania
jed notlivých
hudobnovedných
odborov. Na na jmenej s kultl·
vovanom poll vo výskume s tar·
sfch obdob! hudobnej minulos·
ti Slovenska - pevné miesto
zaujal a na jh lbšiu brázdu vy·
ot·al práve jubilant Richard Ry·
barič (19. ll.].
Ryba rlčov vzťah k hudobn ej
realite sa formoval už od det·
skych Het v rodnej Bratis la·
ve, v domácom, na hudbu bo·
halom
prostred!. Najkrajšie
chvlle mladosti sa s pájajú so
zanietenou a poé ziou prekypu·
júcou hrou jeho u č lte!a, kla·
vft·neho a organového v irtuóza,
skladatela Ste ľa na Németha·
Samorfnskeho. Tento prvotrt ed·
ny hudobnfk, Ba rtókov žiak
(mimochodom u nás málo do·
cenovaný] stal sa pre neho
vzorom nielen technicky vý·
bor ne disponovaného umelca,
11le na jmll v prfstupe a umelec·.
kom stvá rňovanf diel starých
majstrov. Tu niekde sCt aj za·
~lstky jeho celoživotného zá·
ujmu o hudobnú teóriu, ktorý
neskOr rozvinu l a upevnil po·
r As ~ túdla hudobnej vedy na
F'ilozo[lckej (akulte Univerzity
Komenského v Bratislave pod
vedenfm proCesorov Konštanll·

CSc.

5 0-ročný

JUBILEUM
HUDOBNÉHO
HISTORIKA
na Hudeca a jazera Kresánka.
Prostredntctvom p r vého sla·
ve nského univerzitné ho pro fe·
sora hudobnej vedy Konštanll·
na Hudeca sa fot·moval u Ry·
barlča fundamentáln y vzťah k
s lovenskej hudbe.
Vo vedeckej a pedagogickej
p ráci jozefa Kresánka našiel
bohatý zd roj poučenia a mno·
hé podnety pre svoju vlastnú
p rácu. Zvláš( lmponujúco na
n eho pôsobilo dialektické mys·
lente prof. Kresánka, jeho ú·
žasná Invencia, velké a system atické pracovné vyp!ltle, ob·
divuhod né s pojenie vedeckej a
ume leckej osobnosti .
S t ýmito cen nými devfzawi,
zfskanýml v procese prfpravy
p re život, nastúpil po ukonče·
nf štúdia v roku 1953 na ústav
hudobnej vedy SAV. jeho prácu v tejto Inštitúcii charakte·
rlzuje bohatá vedeckovýskumn á a publika č ná aktivita, za·
meraná hlavne na dejiny sla·
venskej hudby do klasicizmu.
Kvality Rybarlčových p rác,
Ich orig inalita a pl'fnosy pro
súčasn ost jasne vystúpia do po·
predia, ak sl uvedomíme kto,
čo, s akou z n alosťou prame·

tíov a ·ako '( ak9 m &l;lesot;omj
p ísal o dejinách hudby na Slo·
vensku pred nfm. Z tohto hľa·
diska sn nedá poprieť, že jeho
prace predstavu jú v s lovenskej
hudobnej historiogra[ll novú,
kvalltatlvne podstatne vyššiu
út·ovct1 v zmysle koncepcie, od·
bernej fundovanosti, vedeckého
m ysle nia a s pracovania, pri·
stupu k riešen iu národnostnej
otázky a vplyvu na formovan ie
náš ho hudobného povedomia.
Ako také nás a naš u muzika·
lóg lu čestne r ep rezentujú pred
svetom.
Tematické okruhy, ktorým sa
d ote raz vo svojej práci veno·
vol, za hrľíu jú hudobnokult(trnu
problematiku Ve ľkej Moravy,
dejiny g r egoriánskeho chorálu
n a Slovensku, vývin notácle,
v ýs~um renesanč nej polyfónle,
monog rafické s pracovanie na j·
v ýznamnejšfch
preds ta vit eľov
slovens kého hudobného ba roka
[Slmbracký, Zarevúcky, Capr i·
c ornusl a problematiku Uhor·
skoj zbierky. V súhrn e to pred·
stavu jo niekoľko desiatok št ú ·
dl! v na~i c h a za hran ičných
ved eckých zbornfkoch, rad ča·
sop!seckých člá n kov, rozhlase·
vé a tclevfzne reláci e, spolu·
prácu s filmom, p red nášky na
vedeckých
konferenc iách
11
seminároch doma l v zahran i~f.
dve gramofónové platne, nic·
koľko notových edfclf a l.
Najzávažnejšie
teoretické
p ráce uverejnil v našich zbor·
nfkoch ved eckých prác v !lu·
dobnovcdných štúdiách a v
Musicologtce slovace. Pôvod·
n osCou námetu a kvalitou spra·

Z koncertov MDKO v Bratislave
V Zrkadlovej sieni Prl·
mac!álneho paláca sa u·
sku toč nll ll. decembra
1979 komorný kon cert,
ktorý patril dvom po·
predným
p redst av ite ľ ·
kám našej mladej sólls·
llckel generácie - hus ·
llstke Jele Spitkovei a
klavlrlst ke Tatiane Fr a·
ilonj. Tažtskom drama·
turglckel koncepc ie bola
literatúra obdobia klasl·
clzmu [V. A. Mozart Sonáta G dur pre husle
A klavlr, KZ 304, L. v.
Sonáta
Beethovena
G dur pre husle a Id a·
vlr , op. 301. obdobie ne·
n1eckého romantizmu ro)lrezentovala
Schumannova Son á ta F dur , op.
121 a fran cúzsky lmpre·
sionizmus Debu ssyho So.
n Ata g mol.
Spllková
disponuje
prekrásnym tónom a sl·
rol\ou v9t·azovou ~kálou,
ktorá je takpovediac op·
tlmalna pt•e Beethovena·
vu hudobnú r eč. V Jel
kantabllnosll je mimo·
riadna prcsve d člvost a
Istota, vo figuratfv nyc ll
pa Miách vzácna vyr ov na·
nos(, v9stavba diela má
sVOJU logi ku a dyna mickú klenbu. Toto konšta tovanie sa, žia!, nevz(a.
hu)e na Mozarta, ktorý
bol stvérnoný pr{liš a kademicky,
navyše
bez
pt·epracova nla a zaži lia
detailov. Postráda! !ah·
kos ť, stýlovú č i s totu , špecifickú dynamickú dtfe·
rencláclu,
akoby celé
dielo bolo Interpretované v š tádiu náhodllostt.
Nazdávam sa, že nad
Mozar tom sa bude mu·
sle( J. Sp!tková viac za·
m\•s !ať, aby
svoje ne·
sparno velké \nterprc·
tni!nó ume nie dokázala
plne zúroč!C l v tvorbe
tohto majstra. V podob·
nom duchu sa niesol l
ví·kon T. F raňovej; za·
tla l čo klavfrn u sadzbu
Beethovena
Interpreta·
vula presv edčivo a spa n·
U\n ne. v Mozartov! nesprávnou
pedallzáciou
nuntslla č i s totu a zrazu ·
mlle!nost hudobnej reč i.
l v tvarova nf detailov
postrádalo Fraľ'1ova v9·
rAwvu adekvátnosť
a
~ty l ovu i:t stotu.
Ve lmi vyrovnaný
a
prrsveciJ'ivý bol výkon
obuch ~óll~ lt o k v Srlt umnnnovrl Sonalr F dur.
l'oc llcke earo citcln bo·
lo dotvoreni" hlhuko za·
71l VII1
lntorprr. IHi·nvm
prisi iiPOIII, <lZdll ir.n 1)05·
lcdna cas( - BnwPgl bv s1 vvzadovuia v!ic;.tu
razanci u a dynamické
prept·acovanle
Význa mnym SPOllttVOI'CO ill CC·
le i a tmosCerY. d1ela bola

klaviristka T. Fraňová ,
ktorá pr esvedčivým sposobom tvarovala Schu.
mannovu náročnú klavlr·
nu
poetiku. Sp!tkovcl
Schuman n bol hlboko za.
žltý a pravdivý bez
pátosu a prefor sfrovaných e mócif.
Po lemickejšf tón v!;uk
treba nasadt ť v súvislos·
losll s ln tet·preláclou Debussyho Sonáty g mol.
V klavfrnej sadzbe by ~a
žiadalo mi estami prepracovať
pedalizáctu a v
husrovom parte väčs ml
zúročiť
senztbllitu
De·
bussyho hudobnej r eči,
roz š í rtť
dynamickú
a
fa rebnú škál u a prevzdušnlf výraz vHč sou
hravosťou a ľahkosťou.
llusrový recitál J. Spil·
kovej s klnvlrlstkou T.
Frnľ1ovou nám opti( po·
tvrdtl nové tvorivo sa
rozvf(ajúce hodnoty slovenského lnterprela(;neho umenia. Je potr.s ttc!n é, že toto konstatovn·
n ie mozno vyslov!( po
absolvovanf tak náro č nt'l 
ho
repertoáru,
ak ým
husľový recitál J. Sptl·
kovej nesporne hol.
IGOR BERGER
V cykle organovych
koncertov vystúpil 7. ja·
n uára maďarský orga nls·
ta Gábor Le hot ka. Vo
svojom programe prczon ·
tova l di ela roman~kov,
]. S. Bacha a maclarskýc!l
autorov.
Roma nticky
vzletný c harakte r úvod·
n ej Son áty B d ur F. Mend elssoh na -Barholdy ho upútal od prvého taktu u
navodil atmosféru pro
celý dalšf priebe h dtolu
[ča sti: Allegro con bt·lo,
Andante rellgloso, Allcg·
retta, Allegro maestos o o
vivace]. Farebne p c knó
plena , v ktorom plynula
p1·vá č'asť, vzhľadom na
rozsiahlosť
plochy na
ktorej znelo [ho ct Lehot·
ka s nfm zosúladil tem·
po l moh lo byť vo zvuku
o niečo sk romnejšie. Hu ·
dobne c itlivo, s jemným
zmyslom pre agogiku pl y·
nula dr uhá časf. Priebeh
pekne registrovanej tm ·
tol čast! nat·úšalo ob čas
n é omeškávan ie podlílu
(ktore so v jol o časti vy·
~kytnr. mies tami aj nn
nAitt•avkc Ivana SokolA).
S
rados tn ým
ehmom
prnctn esonli
zó verrcnú
h i s ( n echala clieln póso·
h1vo 11 presverll:1vo vy·
7.11inf. l'l'taznlvý doje m
i' IAS loi: no rus llo Inn pi nno V I'OZStahi ych pl o·
C'hHrh oki'II)OV9l' lt CHSli,
neodltscnl'! tnlenzttou o
pôsobiace aj preto tro·
cha (tnavne. V poda nf G:i horn Le hotku sa prfjrm·
n o poc úvalt Viaoopoá

fa ntázia a Toccata G d ut•
Tibora Pikethyh o. Týmto
k ompozične

n e n át•očným

dielam dokázal Interpret
vdýchnuť život sympatie·
ky nevtleravým, hudobne
vždy logickým, vynachádzavým postu pom v stavbe l farbe. Vdaka vtipné·
mu spracovaniu a napa ditej regi strácii sa pútu·
vo zmocnil aj Starých
maďarsk ýc h tancov (au·
tori Ferenc Farkas-Gábor
Lehot ka] . Nie tuk vyruz·
ne sa mu poclurtlo Inter·
pretova( znilmu Toccatu
F dur Charlesa M. Widora [z jeho V. organovej
symfónie]. Skor mierne
tempo sa pri pľvom pľ O·
chode n a ved!aj ~! manua l
este zvo!mlo a !Itl! rcgls·
trácia, múlo dlfore n cov;.~
n:i, nemohla dopomôd k
rozletu, aký s t t:íto sklud·
ba vyzad uje. Encq~tckoJsf
zube•· a žtvi.ic tempo by
bolo zmcsio - na)lnU nn
Zŕti: tulku - Hl Prelúdium
z Prel údia a l trujltej l Ht·
gý Es dur J. S. Bacha,
ktoré :wznelo v druheJ
polovt c i konc ertu. Tem ·
pove pl'ills ľuzkoll s ané
hoh hlavno mlc!>til llllliHI ·
alových
pt'!'l hudov. V
tempo i v celkovom vý·
r ote lc psie noi. pľolu ·
cltum vyzneli prvé dve
fúgy, nemilo vsak pľc·
kvapila pouzittc C ľcscon·
dového valcn v tretej fú·
~e, d ne s u ž p1·ezil ý ne·
štýlový úzus. žlu !, este
!>tále nic celkom ,.zu~oh·
nan ý". Závot·oč ný Grande
ple ce symphon ic( ue Césara Francka z nel nu,m U v
prvej časti (Ancluntmo
ser losa) mlm·nc.. takmer
zadu1Pa no. s vkusnou a·
goglkOU, priam .,I'OZ(H'U·
vačsky". Už tu vsak Leholka zočul ,.ťuhuf vul<:c'",
s ktorým sa potom tak·
mer n crozlú čll už do
konca tejto rozmernej
skladby. A preto mu nic·
le n nas ledujúce Andante,
alo a1 ďalsie úseky, vychádza li r eglstračnr ne·
výrazne, mies tami n o·
stme le ne. Tempo trochu
o~llo Ion v Allegro, tuk·
ze hoci u s poľ1 v zúvcre
dielo ako-tak vygt·adoval,
výs ledný do1nm bol nlelr n m{tio plastlrky. ale
a) malo drant uticky il pli·
tavý, v ko n r.č twm dCJ!iiCci ·
ku neucclc ný a lll ľ dosť
prP sVNičivý. Jo prnkvapll·
JUCn, kec! Htlrt'pl'!'l Lo·
holkovyelt kvalit n un1o·
lrckýr: h \l sprchov, Ako
11 ·11 uv•r.tlol j11ho s t ruč n y
;.l votopi s
v
progrAme
kon certu. zotrváV<l nn
p1·ekonan~• clt

lnl cľpľrtac ·

nych postupoch: n cpro·
speje lo jeho umelecke·
mu a ni pedagogickému
c hyru.
-ch·

covanfa zaujali štúdie Sloven·
ská neuma, Sekvencie spišsk~§ ·
ho graduálu juraja z Kežmar·
ku, Prlmltfvna polyfónia
a
gregoriánsky chorál, Sekve ncia, legenda, epos a ďalšie, ale
najmä monografie barokových
skladalr.!ov jlln Slmbracký spišský polyfo nlk 17. storočia,
judiclum Sa lomonls, Samuel
Caprlcornus a Glacomo Caris·
stm!, Opus Musicum Samuela
Capricorna a Zacharlas Zarc·
wutius Organista Bartphae. V
súvislosti s týmito skladate!ml
treba plne akcoptocaf Rybarl·
čovc slová, :lc ., .. pre
našu
ge neráciu sú to mena ozajst·
n ých skladate ľov, L j. tvor·
cov, ktorých di ela poznáme z
počutia a o ktorých môžeme
hovoriť na celkom Inej, vyššej,

nielen bibliograhcko·dokumf'n·
tHčne1. ale aj stylovo analyllc·
kej, t. j. par exollance muzt·
ko logickej úrovn i" ( .,0 novy ch
dejinách hudby", liZ 1977, č. Y,
str. -31. Ich hudba trunskrlbo·
vaná zo starých no l ačných svs·
témov, bola po mnohých storočiach opäť oživená a spd·
stu pncná sirokej verejnosti. Na
gramofónové platne [Sioven·
ská poly fó nia 16. a 17. storo·
čia a Musica Antiqua Slova·
ca l. l boli zaznamenané v ý·
tvory latinského s pevu s love n·
skeJ prove nlen ~lc , lmpozantnó
polychorické d1ela Slmbracké·
ho a Zarevúckeho a tio~ kom·
pozičné majstr ovstvo Samuela
Caprtcorna.
Objavnosť, odborná selekcia,
muztkologtcká akrfbla a celko·
vr. kvalita spracovania sú ty·
p lcké aj pre Rybaričovc edi·
c le starej hudby, najm!! pre
jeho takmer 200-slra nové vy·
dania diela Samuela Caprlcor·
na Opus Musicum l. a ll., v
cd!c\1 Stará hudba na Sloven·
sk u. To je však tba ve!ml s tru č·
n9 popis Rybarlčovej práce. Ak
k tomu p ripočftame e~tc roz·
slah le \t•anskrlpcle s tarej slo·
venskej hudby [cca 2000 s trán 1.
nachádzajúce sa v rukopise a
pripravené vydat svedcCIVO o
naseJ hudobnej kultúre v ml·
nulostt, dostaneme základný
obraz o jeho pra covnom zame·
ran!, vedeckých métACh A sn a·
hách, velkej úsllov nosll A pt'A·
covilosli a značnom podte le na
ved eckom objnst1ovanf hudobnej minulosti Slovenska.
FRANTISEK MATOS

Za dr. Pavlom Braxatorisom
(4. Il 1 90 9 - 19. l . 1980)
Lú č ime s11 s č lovekom,
tvorcom, ktorý bol nás·
mu spevoherné mu divad·
lu , nám vlletký m, ktori v
tomto žánri pracujeme,
mimoria dn e drahý a blfz.
ky. Odišiel spomedzi n ás
dr. Pavol Bt•axa tor~s. Odi·
šiel skromne , zanech ajítc
po sebe a pre pamäť ďal
š fch gene a·ác if die lo t rva·lé ho významu a ceny: o·
dišie l básnik spe vohern ého divadla, ktorý vo svoje j fantázii dopestova l
slovenskej o pere te ná d ·
hernú modrú ruž u , ktorá
·n e vädne a stále žiari ta·
jomnou krásou. Už v mla dosti mu u ča rila oná pt•elietavá a rahká múza hu dobn é ho diva dl a: tre ba
poved al'. že z tejto lásky
neosta li
iba
operetn P.
pi e rka - bola to láska ,
ktorá ako každá z verkých, prešl a nemilost·d·
nou pre vi e rkou čas u a jej plod y, Br axatol'isn·
ve diela, lok štastne s pn·
jP.né s hudbou Gejzu Ou·
sika.
mujíí
n adl!asov(l
pla tnost a d osah A In je
v tomto žá nre čosi, č o sa
takmer rovná ztizraku. V
č om
spol!fva te nto zlí·
zrak? Vari v je dnoduchom poz nani. ze da·. Pavol Braxa tot·is, vnuk An·
dre ja Sllldkoviča , horíí ·

cou láskou miloval vJet·
ko slovenské, vedel vy·
stihnúť
svojimi textami
krásu, š ťas ti e i nos talgiu
domova, mal schopnosť
n e omylným
inš tinktom
je dnoducho sformulovať
to . k č omu tiahne sloven~k ý národ. Pr e to je ho
piesne zľ ud o veli : vari
preto ic h milovali a mi·
!ujú státtslce rud f - va ·
r i preto im tak nadšene
tlieskali aj diváci v na·
o m divadle, č i už v opc·
t•r.tc Modrá ruža, a lebo
v llrn l!iarskom bále. An o,
dr. Pavol Braxatoris ml·
!oval svoj u rodnú zem. A
v tejto chvfli a koby ná m
kdesi r.diafky, zo š um e·
n ia našic h lesov zaznie·
vali tie krásne nápevy ...
Rodný muj kraj č i Naj·
kraj§! kút v ~from svete.
J'o1ysfou nám beží film
krásnych c hvíl. ktoré sme
s trllvili pri die lach Pav la
Bt·axa tol'isa . A ne ostáva
nll m nič In é, iba poďako·
v at' a hl boko sa pok lo·
niť
pamiatke č l oveka,
k lcJrý ná m 7.a nec hal taký
vzácny pokl a d
pies ni ;
poklad , ku ktoré mu sa
b ud e mr~ muct vždy vra·
ca(
onú ná dhern (t
modrú ružu lásky k ži ·
vu tu .
V his tóri i vývoja ~l u ·

venskej operety bude dr.
Pavol Braxatoris f.iť ako
vern~ . iniciatlvn y spo lu ·
pracov ník zaslú! ilé ho u·
melea Gejzu Duslka , aku
dlhorol!ný neú navný hla·
da č nových ciest v zloi i·
tom žánri hudobno-zábavn é ho
diva dla , ako
priateľ v~etkých snáh o
to nové a progt•esfv ne 1111
bratislavskej Novej Rcé·
ne. Vkus dr . Pavla Bra·
xa torisa nikdy nedovolil
a n e pripustil , aby sa dos tala do jeho libri et a
textov triviálnosť. Mal
ve fk ý cit pre pregnAntný
znak. pre pravé slovo,
pravú pieseii v pravú
chviľ u .

Lú l!ime sa , spomína me
a d'aku jeme.
[l{ozlúckový
prejav
zas!. umelca Bed~lcha
l\t'111110Sila, sefa spevo hry
Novej scény v Bt·al!s lnve.
pre dnesený pri poslednej
roz lú čke v bratislavskom
kromátórlu dila 24. 1.
1980 ).

KONKURZ
NOVi\ SC ~;N A, nos itcfka Radu práce vypisuje konkurz do Ol'Cbcstra spovoht·y
na miesta :
- hrá!: violončela ,
- ht•á(: 111. trúbky [zástupca l . trúbk y),
do sólistického súboru spevohry na miesta·
- ltlllUI',
- suprán,
du baletné ho súburu s pcvuhry:
- ženy,
- mužov.
Podmienkou je ukon če n 6 itúdium na VSMU alcho absolutórium ko nzerva tórh:.
pri prijati do ba let né ho súbnru veková hranica 25 rokov.
Prih ld!lky na konkurz s krátkym ži11o l<~ pisom o doteraj!ej praxi posielajte na
adresu :
Nová scé na , Kollárovo ná m . 20, 880 14 Bt·atislava.
Na konkurz budú uch á d zači poz vani písomne.
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HANS VON BULOW

a ieho vzťahy
k
(K

1511.

BI~atislave
Yýročiu

jeho

narodenia l

lltw :; von BUiow je Jeden z najv y;,:n amne) ~fc h ttudo tmlkov, ktoTI v Bratislave v 19. storoči
ntekolkokrat uč tukova iJ. Tym,

že llol Ltsztovym ilakom a zat om, nle Je Jeho vzťiJh k Bl'ltu sl ttve náhodny. Hans von BUl ow sa na rodil 8. Ja nuára 18~0
v Drá2cra noch ako syn spl~o
VilttJ!,t a vnuk ~11ského mHJOnt, ktorý ::~luill v 1\tt poleunuvcJ ll t'máde. Ako devllťrocný &a
uétl hre na klavfrl u Fridricha
Wtucka, otca Klát•y Schu m~tn 
nuveJ. Wttgnerovo pôsobenie v
DrHzdanorh, pt·cnHéry ~lenztho
a Tj:!nnhäusera, zanec hali v
mlddom BUiowovl hlboký doJClll. Po matu rite sa na pr i un lc rod ičov zaphol na p rávnttkó fllkU ilu v Lipsku, ale suJ; ;.~ne dochádzal 111 do Welmllru, aby sa dalej učil u Liszta.
.Ttlm sa tiež po svetovej pt'Hm tére Lohengrlna r. 1850 pod
L ts.Gtovým dirigovanlm rozhodol, :l:e sa po a bso l vovanl un iv erzity bude ven ovat len hudbe. Zllo~iwval Wagnera a pesl od!šiPI za nfm do ZUrichu,
J.. torý si Wagner ako slfllnný účastnlk drá1:cranskélto
p ov-;ta n l8 - zvolil za ~xii. DvHd~átročn9 BUiow vystu pova l vo
Svajč!usku al-.o 1-.luvirlsla l ako
z~:~člnajiÍri dll'lgcnt. Na Wagnerovu radu sfl vsak vráttl k
dalsiemu ::.ruutu kle~vlra do
W elmat·u, kde sn tt Li ~zta Sl1slred!l krui.Ok lll lold) Ch zia kov
popri BtiiOIVOVl Karol r austg , Peter Cor·nellus a l.
Roku 1853 ocliSiel BUiow na
p rvý skutočn9 zahraničný konCPr ln ý zájazd do Rakú ska a
Uhorska. Ako neznámy 23-roč
n ý klavirista hral vo Viedni
prr.d po loprázdnou sálou a n nl
v Bratl~ la ve a BuclapPS\1 to nebolo overa lepšie.
HlilowoYe prvé koncertovanie
., Br allsla'f8 ušlo akosi pozorJtOsti b ratlslavskym hudobným
h lstorlografom . BOiow vyslupoYfl l t ot iž p od svojfm druhý m,
a kos! roma ntickejšie zne júci m
krstným m enom Quido. V budove starého divadla hral 2!.
nprfla 111S3 p r ed .,siahou návsrcvou" m . l. skladby Chopl·
na, Mendelssohna a Liszta . Nep odp fsaný
recenzpnt chváli l
Bil lowov u tech niku a ,.ok rCihl y"
'óh oz, kritizoval v~nk " p rntl

'

tvrdé f ot'tll". L ep ~l u ozvenu zrskal naal edujíci kuncert u 4
dni nesko1·1ie " hudobnom 1111 lúne
bt•atlslavského
výrobcu
klavfroY K. Schmidta, pred zah.te V}'bran ým
olJ ec1m ~lvom .
Vtedy ešte netn:lm v BUiow ztskal veik ý potlesk hlé!VIlll za
prednes skladieb F. Uuta :
" Soirées de Vi eun11", ,.Reminiscencie nn Luciu " a ,.Fant;hia
na uhorskú tému ".
Nd dalsf BU !owov p t·fchod M
muselA Brathluva po čk ať celych 19 rokov. Počas tohco obduhta sa vera odohrd lo v jo ho
~lvote. V rol-och 1856·57 nado
budol uz slli JJe ft vysokého k lll viJ'isllckého 11\RjSl l'OVStVR 8 pO
J.!sztovl a vedľa An tono . Rubin i.ľCjn 8 pla til už za na jlepste·
ho sudohého klaviristu. (Karol
'l llll ~ig vtedy este len dozrieval.) l'odfa Rubm<': trjna bol Bti
low hudobnfko rn . u 1-.toréhn
,.dnkonalft
tec hnika stála v
sluf.be
na jvzdeln11jiiebo hu·
rl ohnlka. ktot•ý mal fenomenál nu pa01 ät''. V wl.u 1857 sH
BUiow oienll s Ll~zt ovou dcérou Coslmou. Ako klavlrlstH
pt·eceslOVd l Európu od
fin
po Pet ro hrad. Wll.~nf!J'OI'l, klu
t'ý SR mu podla jrho vla.,tnych
slov sld! .,tHIIevAn)·m hohôm ",
cl lrigov111 v Mníchove svrtuv(J
pr·emi1!1'1' 11voch hlavn}•ch dtel
- ,.Trlslana " 11 ,.Majstrov spe·
váku v nor!n1 he r ~kých" , nrtlli>ul c pt·ttom, ic sa JPho mant.Pistvo ~~.hy!uje k l l'll,llid(!mu
ktJncu. Cos imll ho o p úilťa R stlila ~a žPnou prllve dovleclr BU ·
l OWODl ZO O ~t)O V a t té bo \\i <t gnť. l'8.
Btllow to psychick}' (a~ko zná!.dl a vplyvalo to ne~l-.orsie nega tívne n;; jeho !>t.lle "!l zhor
~ lfJÍl CP. z<lt'RVte.
Po ú r adnom
rozvode r. !8Ml ~ .1 pre sťahoval
z Nt•m Pcka do Florrnc!r, kd e
m. l. redigoval r.i.tP. dnfls vy ·
soko c:enpnl" vydante Rl'el ho
venov9c1J 1-.lavlrnvch dtPI potHite op. 53. ft!ho lll ~ ka l-. \\'n~
nP.rovej t vorb!', keď aj pozva lne. pt·Pdsa len rhl adln, alll
v r p.lé vzťflhy k učtterovl n hý·
va l emu svokJ'Ovi f,Jsztovi zoslávnU a naštfl stir. a j pre
Br allsi Avu nezmenenÁ. On
BratlslaYy npiito'fne uvflal ut
11ntnl:11ný netovou sl,vou 19.
j.natra 1872. PrPdl}•m mA l dva
J..oncerty v ľeštl a bol stále

az

Atllow pudn1l-.ol r. 11175 ur.l.
1-.om:r•l'lny t;í 111td clo
LSA, kde 111ill VlllC Ako 1:.10
rec:ltJlov. RuJ..u 1877 sa ~1111 rlirl~enlom v flannovel'l 11 v Sl!·
z(Jne 1878 79 zaltrill na ll!dlnom ko n c1~r1nom večnre 5 pus·
Jedn)·< b Bee11tovcnovýrh soniÍl
11 dal sa relkom do 'Juzl eh
pro p<~ gácle Beethovenovej huct
by. Roku 1880 ho povolali za
vdkorvs~·

zelen~no stromu•, vtedy ul
p remenovaného na .,Hote! Palugyat". Batka pf še v r ecen·
z l! o f ascinujúcom dojme 1
tohto koncertu .

,.0

Pnl'lrél llanj;a von Uliluwn od
Ft·aaza von l.enhacho .
lltrlgcntu dvnrtHHto Ot'I.IIC~tra
na kllWlaCOIII d\Off:l ftlľa JA l l.
v nw lom nwstt~čh.u Metmngen
a z tohto 50-tlonnlího provmč
nóho or1.hestru vvbudoval nojll'psl suúoby ort;llf'stPr mt svf:l·
11•. Zaviedol ako pt·vy separótrw skl1sky pt'!' každlt skupinu
hrlt(;OV 8 vypl'i.ICOVIII dvnfltniCJ.;é nuunsovanic a frázovania
clo mtjmPnšl<'h podrobnosti. Popri t}-rhto umeleckých <.leToch
Sil nr.vyvarovfll nlektot·ych ox' t.t•nlrlckých prejavov ako napt'.
dtl'lgov8ntc ~ btelyml ruknvtč
knmi, ktorli
pt·t smlitoi:nom
pochode v Be et ho ve novej Et•oi1\c V}'tniCt)al Zlt č1erne, dlcbo
uhnccnstvo v Melntngene pri·
núlll zalvOl'l'llfm vychodov k
rlvojncisohnému vypočutiu
si
IX. Bt'ethovenovej ~ymfňnie. VehHmenlnn propagoval ako klaviristR 11 dll'lgent hudbu Brahms<t, 1\lor(•ho vtr.dy považovali za
ltl.tvnľ!ltCl ttntu(<:Onistu Wagnorfl
11 mt!c!Zi ktor~ml panova l o aj
nr~J>reklmwterné
osobné
nept·lutr.rstvo.
BraUsluva ma 111 to šťastie,
bvl jP.dným z m test, do kto ·
rých Bfllow prišiel s tymto
~J.,vnvm
Ml'tningenským orc:lttslmm. Orc hr.stPr hral tri
cinr Lei st!I)Oll vo V1cclm, Bnltt·
si·H· , '' l:ludupe~ti V koncertnej
si rm! ~n pn éh o domo (V dneiu ej budove SNR) diri gova l 21.
novembt·a 1884 m. i. V. Beethnvenovu symfonlu, Berll nzovu prndnhru "K róľ l.eur" (bral b,i;n·ská PI'Omlera). parádne
i:1~ lo Meiningonského orr.hoslt'u lleethovP.novn Vorkú fftgu
nu 133 v prep ise pt·e slá či ko 
vy orr: hosler a po prvýkrát v
Rt·a tislave ll. a 111. cast' 1.
llrlt lunsnvho klavll·ueho
knnl'm·tu d mol s Blilowom akn
~oolislom i dirigentom. Blllow,
v!;rHct hrači l v!edensl<~ výr nhc;a
kle~ vl rov
Btlscndorler,
k torý dal pre tento ko nrerl k
dlspozfcll nový klavlr, byvall

Posledný doklad o n ťab uc h
Riilowa s Bratislavou sa v iali
na r. 1887. BUiow, ktot•ý ~a
medzitým vzdal vedenia Mel·
nmgenského orchestra a la
svoJ ho nástupcu urč!l mladéno
Richarda s u·a ussd, stal sa dll'lgentom [llharmonlckých abonentných koncertov v flambur·
gu, kam Sil presťahoval so svoJou druhou ma nželkou, dtvadelnou het•ečkou z Melmngenu. V liste z 19. septembt•a
1887 pEse f. N. Batkovt do Bratlsluvy. ze nemôíe pre :.:aneJl ľ<lzdne n le prijať pozvanie na
~lllvno&tne odhaleme llummelovho pomnlka a v yjadrOJB sučasnt• SVOJU úctu k fluntmPiovl,
k tomu .,skllldatelovt , ktory 111
podohne nl-.o L. Spohr reprP·
:>:r.n111ntom
hudobneJ epochv,
ktot'á ~i kl,idla vysokú mčtu
7.il<:hovat <l j)!lSIOVIlt mOZitl'tl•l'·
skú tradic 111" Ozmnnuje Bat·
kovt. lc do na~ledujócej kon·
tPrtnel s''<:Ónv wrudl dv11 llnm·
melove ~ldttdb~·. Konce1 t pr~
1-.la\'lľ h 11101 a \'Pikú fuutáztu
op. Hl.
Bi.llow t)/m daleJ t ym viac
z.lwvotne Cltdlľiil a z toho doHalu obmed<:oval sVOJU dll'lgtm lsku člnnosf. Na pos iFJúnom
ltllon~:;ntnom koncerte v llaruhur~ •1 dtngovHI sklodby .. vdkýc;IJ tt•oc;Jr 13''· Bacha, Beellto' Gnu a BrtJhmsél. Za svojho nústu p<.u odporuétl UustHva Mah!erlt. Zaľ.latkom februá t·a 18Y4
hlad ili poslednú zilchronu svojho zdr!IVlll pod juzným slnhotu,
avšuk
li. tebrunrél podfuhol
v Kllhtre mŕtvici. Smútočnv
obrad v HamlJurgu tni.plrovlll
prttomnéhn Muhlera ~u J.;ompozfctt zavet·r-i;nélw zhoru v 2.
spnfón11 .. Vzkľle~eme".

uz

Od Btilowd
pochá~11
vofd
slavnyclt V}'rokov, ako napr.
pr11·ovname Bachovho Dobre
lemperovaného k lav1ra k Sli!rému zojkonu 11 Beethovenových klétvlrnych soO<ít k No
vém u /dkonu. Hlé:;al vutu .,l\;u
zHčiatku bol ry t mu~" a V}'sliine hovoril, ie dlrtgent .. neut.t
mat hlavu v parlllúre, ale pa1·
litíii'U v hluve". Stal sH v mno
horn vzorom pre budurc dm~enltol-.fi gOII~J rór tP, hlavne prR
Bruna WEt llet·a n Arthura To~
c:anlnlho. Po r10m prichádzajúct Artur Nikisch sa stHI dit·tgontom poélom, a lc BO lnwovt
tos ta l eptt eton dirlgent-Jilozo!.
BJ'8lisl8vn ma l a to sťnstle byt
v rozp!lt! 30 rokov na 6 konrertoch svedkom jeho fenomenálnej umeleckej dráhy od Zllčln fl júceho k lav1rneho vlrtuóZ8 až k skutol:nému dlrlgentoVJ v modernom tmysle slovA.
GABRJEl. OUSINSKV

ECENZUJEME. ·významné hudobno-teoretické dielo
E UGEN SUCHO Ň: AKORDIKA od tru~nku po llvanht·
zvu k, OPUS, BRATISLAVA 197!
Kon co1n min ulého rok u v yšl a vo vydavateistve OPUS
k mha, ktora sl zasllí)(t zv~senu pozor nos ť hudobníkov.
Jnouak preto, l:o sa zaoberá temattkou, ktorá v ~lo ven
shJ hleraturo dosta l nebola SJ>t c1 covanA., Jednak preto,
žb jej 11utorom Je Jr.dna z naJvý..:n arnnf•Jsích osobnosti
nhi>cj sú časn osti, ná rodn ý u melec Eugen Sucho rt, známy
ntclen ako hudobn}• skla d~:~ter, alli BJ my-.Jller a ped a ·
gúg. N ézov jeho prcíc:e - Akord1ka od t rojzvul.u po dva n úsf zvuk pt·ezt·á dza, ~e ~a dielo zuoberá Jednou
z n~tj komp llkovan ej~fch zložiek dne~ ne j hudby, ~ o ~>(l
zvukovým mat eriálo m modet·nej tvorby.
Európska h udohná lradfcla , od sll·edoveku po kolltt'C
19. st oročia, vystui:lltt s pomet·ne úzkym akordic k ym materiálom : Myri druhy kv intakordov, dvanás( z n1ch odvmlen ých septakordov ( pritom Sil v p t·axt poll"lvaiH
sotva p olovica], obč a sn ý výskyt md lé ho .a verkého n Onového al-.onlu - to bol záklddn y mat erilll h udby m •nnl ých epoch. A 1-. ed k tomu Jll'lr atame ebiP poswpy
lltlP.rc\c:lc, 1-.torymi moh li vz ntknuť mektot•é cfalste !.ll·
nukovl' kvflllly, celé akordtcké spektrum hudby mt nu l ých sl~roi:f neobsa hovalo vlac aho 30-4.0 s(tzvukových
]ed nollek; ani Ile nap okon nPbývali plne a rov nomer ne
vyuzlvane a väčšma sa uplatnll!l H,. v pnebehu 19.
storoč i a . Z hfadlska hudobnej pedagogJky O!>VOjenle
tuh to matt-.nú lu mP je vefkýrn prob!Pm om 11 výučba
h .wmóuie ~~~ skór '>ÍlStroduvn la n11 vzťah y medzi ako r·
d11m i a n11 ,trh fun l\ č n é p ou.tltte.

•
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v spolofnostl Liszta , k tor9 prlslel a j do Br atislavy, aby sl
sv o j ho "zaťa člslo jedna ~ (ako
sa sám raz BUiow Ironicky
ozna čil),
vypočul. BUiow vystúpil v p iatok, vo verml ncobvyklom čase, o pol dvanástej
p redpoludnlm
v
preplnenú!
Rep rezental:n cj meslskttj sieni,
k torá stítln na uúdvot•i radnice n bo lu zaétatkom n<hho storoba zb(trunil. Prugntm IJolnúroť!ný 11 J'OZstahly d ollsahov<~i
skladby lltozarta, Beethovena
{Variácie Ero ica op. 35) , Mcnd e l~5oh na, Schumanua ( Vi ede nsk é fašiangy O Jl . 26) , i l yri
skladby Chopina a ilyt·i skl adby Liszta . B!llow i Li::.zt LJýva11 v 1111 jlepsom hotoll mesta
,. U Zt'lent!lto ::.t r omu", !.tory st .H
na mi esle dtw~neho ,.Corltonu". Nepudpis11ny nutor rcc~m
zi e v Pre::.sllurger Zenung, ktorá vyš IH 111. po dvor It mesi acoch (!l oznRčUJ<~ BUiuwa ako
,.d tAI!'kllkR" H )eho hru rhnraktPrtzule ako ,.pt!esvttnú" ~
čl ro u
.. Jasno~ t ou V) razu", s
.. velkolepou konceprlou" a ,.fllozofup·tcou kt·ltičnosťou".
V r oku 1872 pri~iol Blilow
dte raz do Bratís lavy a pr t~ d
nieso l 17. nu vcmiJt•a v Rept·uzenta čne j sieni opäť n ttruéný
program s Beethovc nnvuu sonátou Es dur op. 31, č. :1,
Jlrahmsový mi Variáci omi R f ií guu na ll ändlovu tému op. 24
i s ďal šhni skla d bami Ch utlina,
Liszta a i. Rect'nzrnt puci znat
kou E. M. [ktorého 'lOm td!m
tiftkiJV!II IlkO kultiVOVIlnáhO pr1
sptr•vatefa clo Presshurger ZPltung Ernsta ~l urllllchn) plsc o
Bi.llowovej hre, ze m(t :skoro
.,danteovské črty, ocerovy k lud
a ~horo stoické chybnnin a!nl-.tov", že však pod lým sR skriva v najvnitlornrj~ej časti l>vtosli ,.t!'ntvé vulkomc-1-.é jltclro" a z!lii sa nurn, íe poču111·
rne jeho skryté hlhokf'l du nunll',
ale nad tym sa okolo kľudné
ho zovita 1sku rozpfna ,.Ju snd
ohlnha čarovnej nor i jeho hry"
Do Bratislavy prisiel Biilow
znov~t
za d'alillch desal ruko l'. Hral v prospech fundn na
postavenie Hummelovhu pomníka 12. feht·uá1·a lll62, a to opli t
v Rt!prezenla č n o j sieni. Rep er
l nár mal ty picky ,.zájazdový"
- ud Bacha ~~ ~ pu Liszt a. j<in
Nepornuk B81kA popi~ujt• tento
konrrrt v Presshorger Ze1tung
8ko nezahudnuu•ln ý, ospevtqt'u·
Btll owovu .,čt~rovmí IP<:hn1J.;u a
vnittornú l ni.pirllrl u~.

Koncom minulého, ale naj mä v p riebehu 20. lllOroči a ,
d o:slo v olllclsll akordlky k t·ad tkáln ym zmcná.m ; suzvukový m ateriál hudby sH m nohonásobne roz~ fr·il. Ni e len
cestou k vyi;!ilm tPrcl ovým súslavém, ale naj mä zmellilmt štruktúry ( kval'lová 1:1 sek undová stavba súzvukov)
~d rýchlo c~,ochJ!dza k poznalku, že ,.ako rdom " mOze
bv ť 1-.aulý súzvuk, bez obmedzeniA po čtu tónov a Ich
usponHdllnla. Na pokon dochádzd v}•voj k dvanástzvuku oko k možnému súzvukovému mttxi mu. p r r čo m všetky IM mmmé spoluztwnla možno chá p8 ť ako jeho reciUkt:;tU. l'rakltck\ tnit sít(;n~ná hudba k dispozicii tak·
m er nekonecné (H!>pOt) zdanlivo 1 mno7st m ,.akordov".
ktot•é sú použlternfl ,.správ ne ".
N o z b f adiska tvorby, a lebo hudobnej p edagogtlo;y

je tento pohfad prljatelný Iba do I stej mtet·y. NAp rik lad
)>rl výučbe sk ladby nemožno .,odbuvi ť" sť1zvukovt1 zlo~
ku hudby pouče u lm, že kazdý st\zvuk je moiný, teda
" J pou ~tteln ý a "správny" a že sl preto netreba vertikálnu kvalitu kompozlcle všlmHť. Sk l adater - aj adept
kompozície - must poznať všetky možnosti, ale vcdiet
d j z ntch v ybera ť, ellminovat, a to nlelen na základe
vnútornej sluchovej predsta vy, ule podla ut•čltého por i adku, stanovenej zákonitosti, kompozl č né ho systému.
Nlluka o modern ej ako rd l ke má potom dve hlavnó
l\lolty: syl-.te ma tlzova ť a kategorizovať s(tzvukové možnosti, vvsvetllt loglhu súzvukových štruktur, spôsob
moLného výberu a dal návod ako so širokým akordiclq m spel.. tr om narábn t .
Použilef no sť a správn osť 1-.a:ldého akordického javu
možno chupa t Iha v tom zmysiP, te každy súzvuk je
n10i ný, ,.do hrý", ked sa k nt> mu docltádza správnou, logn; kou kompm!:lčnou tr~stou.
Sucho11ova akordil.a tlelo predpokiddy podstat ne spi·
ilit. Syste maticky podáv1:1 prehľad akordtckych štruktúr
od tro jzvul..u po dvondstzvuk a súCa~ne prináša Ich teol'el lcké ztlóvodnenle. Na ro-tdlel od tných autorov, ktor!
sa p roblematikou zaobPrali - a lJolt to nujmll významn l !tkiHda teha ako lllndemtth, llába, Messlaen nevychádza Suc hoit z horizontál nych modálnych radov,
ale z vertikálneho út vnt·u, ktorý sa opiera o jedinú ob·
jektfvnu, pl'frodou danú s kutočnost, o rad allkvotn ~c h t ónov. Odtfor odvodzu je najprv syntetický sedemzvuk ( napr. c-e-g-b·d-Cis-a). transponovatefn ý na ostatn9ch l l stupnov c hromatiky, tzv. dlaton!cký totál. Pokt ačovant m lerctovej ~ truktúry s vyu~lvanfm ďalšieh
tónov alikvotného radu zlskava chromatický totál zo
v~etkých d vanástich tónov tónového systému.
Obidve tieto jednotky sú základom pre stavbu, kategorizáciu a zdôvodnenie vSetkých javov modernej a kortllky. No l-.am ot ný autor konštalu Je, že to nie je jediná
ce~na konštntkcle a chápania moderných súzvukov a v
t r Pte] časil k nihy sa Zfloberá stavbou akordov na základe lntervcJiovych a akordlckýclt kombináci!, v sCilade
s tvorlv9m m yslenhn mnohfch sklada terov moderneJ
hudby.
Najpozor uhodnllJŠOU zlo~kou Suc llot'tovcf pt·tlce je
pt·uk1tc.kA 11pltkál'lil akordlrkl'ho mfltnriálu. JPho pl'Pmin
tnnt r. do žive j hudohnPj poduhy Vl!lu strllnok kntlty obsahuje hHrmonické analýZ)' úr}vkov skllldit'h Hutoril
a In ých vyznamných slovenskych a svetových skladate-

rov. Suchot'l tu o. f. demonštruje, ze jeho Bkordtckú
systtHnallku molno uplatniť a j v dielach skiadateluv,
htor}Ch tvorivé myslenie vychádzalo z Iných prlncrpov
(dodekafónJa a serrálna technika Webe!'lla), a že teda
ma JCho systém šfrsiu, vseobecnú platnost.
f'rakucke pouzltie suzvu kových úrvurov su de~ lej o~vel·
l ute na množstve barolOnlckých pri kladov, spr·acov8·
nýcll na spôsob u·adlčného harmonického i>tvurhla:;u,
pl'IIVda. s rozmnoženlm počtu hl11sov pr1 tlozlt!,li>fc:h
\ Iach Jasných štruktúrach. Harmonické v ely oiJsnhu ;u
sledy v ytyptzovan ých súzvukov, stavan ých verm1 ongt·
n<l lne na dvanásťlónovo riešenom base.
Auto r v kmhe tiež prtpom fna, ze ani toto demonstrovanttl matet•iálu ho celkom neusp okojovalo, javilo sa mu
prlhš vzdialené od pr·aktlckej hudobne J reallzécte [o~>
rem lnél:to pt·e zlú a2 nemozntí hratefnost tložltých
villczvukov na klAvíri) a rozhodol sa pt•e zretefne1s1e
prem1r.tnulfe abstrahovených štruktúr do živej praxe.
'ľtrl-. vzmkla Sd moslatná hudobná prfloha - Kaleidoskop,
t.vklus autorov9ch klavfrn ych skladieb; bol! komponoVänu na zitklade postupne pt·eberan ých llkordlckých
javov, mnollé su priamym "rozplsa n rm ~ uvedených hat··
mon tckých pt•lkladov. Ta k môže čital er priam nazt•tlilť
do l vortvej d1elne skladatera a sledovat proces. ktor}' Ili
vznika hudobné die lo, aj cesty, ktorými prechádza li
generácre skladaterov 20. sto rol:la a ktorým! sa vytvarala nová harmonická logika modernej hudby.
Ako som uz spomenul, Snchoi1ova prAca je zatlar
ojed m elá v svojej oblasll v slovenskej 11ter8túre. \létkofko ob~ahuje a 1 simultánny n emecký preklad, Je tu
prťdpoklad jej použ1t1a aJ mimo hranfc našej repub!rlo;y
[na pr. v N DR ). U nás sa Iste sta ne nepostrádat elnou
učebnicou pre nových adeptov kompozlcfe a V9ZnHmnou
prfľllčkou pre Ich uč!telov, p re hudobných vedcov a
teoretikov. No odporO.čam ju do pozornosti aj ~lrilim
vrstvám budobnej obce, dirigentom, Interpretom a orchestrálnym hráčom 11 napokon a j vysp elejšfm uulnv·
nikom hudby z rfldov hudobn ých po sl u cháč ov z toho
dôvodu, aby hlbšie prenfkl1 do podstety práce dne.!iného skladatefa , zoznámtll sa so zákonltostaml moder·ného hudobného myslenia a spoznali, že mnohé, čo ~~~
dnes P.šte často považuJe v stlčasnej tvorbe za ch8olickf'o, náhodflé. bezzákonné, mA svoj vlastný poriadok. loIdku. z<ikunttost práve tak, ako tomu fc v dnes 11> II~P
ohc·r ue uzná vanej a bez t ažkosH cháp.anej hudbf! minulo::.ll.
f . UKA

lot.

