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V dlloch 25. febr ulira až 5. marca t. r. uskutoč nili sa Dni k ullúry CSSR v ZSSR. Ich
bohatý program zabez pečili Jl.1iniHterstviÍ kulliíry f:SR a SSR, tvorivé umelecké zvä·
r.y a rfallle organizáci e. Do program u Dni prispel i operný súbor SND, ktorý moskol'skému 8 kyjevskému obecenstvu pred stavil dve svoje profilové i nscenácie - SuchoiloYu " l<r6toaYtt" 8 )anlitkovu " Vec Makropulos".

vsetko nové nie JC absollttne nové,
lebo Inak by muselo vznik núť z O IČOho,
leda zázrakom. Snahy o absolutnu n ovos!, krajnú novo sť, nepochopltelnú no·
vos ť, r esp. chaollcku novos( balansuju
~asto už kdesi mimo umenia a to l vtedy, ked tvorcovia tch vysvetrujú najrozmumlo]sfml termfnml.
Nemáme dojem, ie nové soc1allsllcké
umcnu1 vzniká, alebo by malo nnlkat,
v bezkonfliktnom procese. Skutočný vy·
voj napredu je prekonáva nim sko:.tnate·
lych k11~6. upriamuje pozornos! k hod·
notnej ~ie mu riesenlu, dáva prednost sllnejslm talentom, v každeJ etape nano·
vo prnveruje hierarchiu hodnôt, posUnu je v umoni prvok uvedomelosti, kodlfl
kUJC nové, zdravé vývojové prvky, dáva
im v umení v!ičSf priestor, opúsl!l ne·
plodné skúsenost! a jasnejsie a cJofHvo·
domujsie llodnotl vi;otko, to JU v pro
spt•ch novej soclalt:,tlckP.j spolocno!>tt.
Puld k najstustne)Sfm vydobrtkom
marxlsticko·leninskej esteltky a kritiky,
~e chúpu pojem rnajstt·ovstva ako schop
nos! volb}' adekvá tneho umeleckého
slovnfkll ZO sirokC) palety nekonečnýc:ll
unwlm kých skúsP.nostf a možnost! o dáva túto sc hopnosť do služieb závažných
spoločenskych zámerov. Majstrovstvo nie
;e len kompozičnú technika, je to čo-;i
viac, technika obohatená spoločenskym
zil me1·om a c1elom, uvedomelou predstKvou funkčnosti a reá lneho dopadu dielu.
TS•m , ktor! len konstruuju noty v pa1·tltu·
re, bude sa zduť Láto drfinfcla smelá

Slovenská·hudobná kritil(a.
iei s,naženia a. cie.l
.

N•zory na hudobnú kt ili ku nebý\ a Jú
Obvvkle ju vltajú a podpOl ujú tí tvoriv i Jednotlivci, ktol'l sú sl
Isti WOJOU pracou, vedia spoJI( subJek·
til" ne názory 11 e~tetlcké presvedčemo s
objekllvnou vývojovou zákonltosfou, na~11 sl miesto v osnove ŽIVOta ll spOJili
svoj výrazný talent s účelnou prácou.
Kritiku bí•va nepríjemná netalentovaným,
resp. málo tvonv}rn rudom. ludorn vnútorne rozkollsaným, tým, ktor! majú viac
t'l&rf, alebo s1 prisvojil! väč s! kus zá~ · uh ako 1m p11trf. (\r1tlku podcei1ujú l
ti, ktol'! sa nazdávajú, ic ll·eiJa (H'edble·
ht. ( dobu, ktor! su cltla "poskodenf" tým,
ze id! súčasn!cl p1•eva~ ne nechápu, kto·
rl ~i buduJú lm<~gmárne estetické sy:.·
témy a každého, kto s nimi nesúhla..,l,
pCiVBZUJú za element konzervalfvny, sptajed nozndčne .

tCJčnlcky.

Bez ohľadu na tlelo n&zory Ide ume·
leck6 kritika /.ivotom ako stály sprievod·
ce umenia, raz ako korektor umrleckého vkusu , lnokedv ako selektor urne·
lP.1.kych hodnô t či propagátor umeleckeJ
hodnoty a zaujímavého a nosného vyvo
JOVIiho trendu. 'Jikdy nemo~no stunovn
pre v~elky vývojové etapy rovnako platnv kritický model. I najlepšia a 11.-IJ·
bodnotnejsin umelecká kritika sl dotv<írn svoj pro!1l na pochode ztvotom, prebera a vslrebiiva do seba najrozmanlte,i;le podnety, kongu)e sl mieru nllročno s·
t i a zdOrazlluje podla potreby lú ct onú
strán ku svojho krltltkého myslenia. Ka ~
dý významnejšl kritik vsak vychádz& L
nejakého svetového názoru, z nejakej v ý·
chodlskoveJ 1\oncepue. Dnes sa najlepši
prúd nasej kritik\ ten, ktorý mOZe
mat naJvtlčšf vyznam opiera o vedecký svetový názor, vychádza z jeho
podstaty a aplikuje ho na svoju prácu.
Nte je to fráza, najml:i ak vid lme a sme
schopn ! rozoznat kritické mysl enie vychádzajúce naprikliHI z exi!>tenclallzrnu.
neotomlzmu, pozllivlzmu alebo maolzmu.
Pri porovnávanf týehto koncepcii sa dob·
r e oddlferencutú črty marxisticko-leninskeJ es;teliky. jej pozitivnosf. nadi"za m e
s poločenskému poiHoku a doraz na tte
kdtegórie, ktoré posi h1uju motlomý so·
c1ahstlcky realizmus.
Svetový názor ovplyviiuje svedomin
k 1111ka . u:.merilllje jeho spoloCen..,ké a
kritické postoJe, vyhranuje povahu a metMu p1·istnpu k umPmu, ov plyVI)UjP slov·
ofk kr itika l celkové ciele jeho k riti ckeJ ~rtce. Sta61 a1 • teJto adYlslostl

.

~

\

JH' ipomenliť kl'tllcku t:mHO!.l J. ~ ui:rka,
Z. :'1/ejrdlého, 1.. Novomeského, ult!
p1e kontrastno~t
l mnohych Ich fi·
lozollck)"Ch antipódov.
Sučasný nas vedt•t•k y svctonuwr po·
siiiiUJe clefavedomos! kultúrv a unHmLtt.
Vvchátlt.a z konkl'lltnoho pojmu spolol!·
uu-;ti (na rozd1el ocl krillci\S•ch tf'nd t!n·
eli, ktoré vychádzuju z ubstraktnť•ho pot·
mu spolo{;noslll; Jll'Cio súčasny knllk
pr1pomlna um"irovl do.lložilosf poznllnl<t
!-polotnnského rozv rstveni u, nutnos\ poznania spoločPnsl,ych ldcwlov, pi'CCistavu
pokroku a pod .
'\usa hudobno k l'ilikn si stačlia už uve·
domlť, že pozllivtzmus a st ruktu1·allzmus
ncstuela k dokonalému posúdeniu a hodnotPnlu umeleckeho diela. Obom tymto
lllozoficko-estetlckvm smerom, ktoré sl·
ce dwlo podrobne rozpltvllvajú, popisu jú,
ala nehodnotia, jo cudz! pocit h l aduniA hodnoty, vshnan1u si spoločenskóho
dopadu diela, posúd enia jP.ho pruvej
lunkčnosll, pokúsit su ak je to mozné zaradiť dl<•lo triP.dnc, slndovat
prvok uvedom<..lostl il VIdieť talent nlfJ
ako danost všeobBr nll, <.~le prlum p sycho·
Joxlcko-blologlcldL Rozdt P.I nost
tychto
konccpclf vyniknP o to ville, ak Ich sledu jPmo na konkrétnych prípadoch. Po·
lift! frnomenoto~-:u~ kej interprl!líJclc umell'rkeho diela vzntkil estetický z1tziluk
spontánne v Intuitívnom akte, ako sú·
časť
čistého vedomia
umenia. Podla
n f1~ ho nii?Oru vznika umc!PCk ý z(Jžltolt
ako vedomý proct>s, uko jcdnol!l obJektfvneho umeleckého podn etu u subfek
tfvneho očakávan1t1 [ovplyviJuje Jll tried·
na d ná1·odnit prlslušnost. hlhka umr>
leckyr.h a fud sky< h skúsPnostl, výcho·
va, talent pre umeleckú vnfmuvosť ).
Uvodomelá kritiku nechápe vznik diel,
estetických názorov u kon cepcii !Pn ako
v}·sledok nejakeJ n!'\hndy, za ktorú nlr.
je tvorca zodpovt~d nS· . l na jkraJnejsie
najnezodpovednc~JI>Ic modermstické výbo·
je nie sť\ obvykll' nflhndné; súvisi<~ s nlil
tým pocitom nudvllznosli na lradfclu, s
nedos t utoč n e vvvlnllt\·m ni1rodnym povedomlm. s jednostrunn} m zatozenfm a
prefei'Ovanfm talrntu lit lebo netnl<:r'lu l.
so su bjekt!vnym preceilovunun svotho
.,Ja", s vyumF>lkovlln}m stavnnfm kon·
fltktu medz1 vl:mu ji.knm a dnnškom, ~
vplyvom fllozolii zdóntl.nu júťu·h h•n ltu 1
skP p1·edlspozlcir' bt•z uh l adu 11H IC'h snctulne zač l enen ie. My verima. i.n novP.
J8 kvalltaUIInym pretvttranlm sla1•éllo,

až nereálna Ak vs11k chceiD1t oddeli ť
ne.:.:n i!T.né puhrdVdnle s..t s tónmi, se les
tam!, sumami od skuloč neho umeleckélto chela, mustme oddelil hľll s tónmi
(a jeJ ma l u vyznlJmnost] od techniky
ll vyssiBhO pojmu lll!lj!.trovstva. Je LO
JNic~n z k l í1covych cstrtlckých zákonov,
z ktorého sn di1 odvodil t ozajstný vý·
znum kazduJ Jednotlivej kompozicw, :.polot-t.:nskii hoclnola tvorru , sila talentu a
v nHpnsiP.dnPJ ntlf!l'e l svetový názor.
Zdalo by sa. t.C' zn 35 rokov od oslo·
budeniu sil v nus1 c h podmienkach tieto
vec1 U)tlsnlll nutofko a nadobudli taku
prcsvt:dč1vost, iP nemuzu by( lllJ8kc po·
chvbnosti. Pruvdil, sku točnosť dokuzuj<~.
ZL cudzlt~ ltlolOfl!'ko estetické koncepcte
este stale dollehuJU na niektorých nttSICh tvorcov, obranné prostľledky proll
nun vo svrtonilzorovej hladine nie sú
vzdy dost Sline, psychologlcko -s pOIO Čil ll ·
ske dt!llno\·anic talentu i tzv. slobody
umelt.<~ rna csttl vzdy 1·ôznu poduhu tt
to vsetko má určity dopacl na umeleckú
t vorbu.
Ndsn hudobná 1\l'lllka umb1la nespor·
ne pokrok; v idy znovu a znovu to l't:id
kon~;tatujt•ln, ked porovnávam uplynul}•ch 60 rokov. Prva poprevrntová gene·
ráclu hudobných kritikOv (J. Kvllt. G.
Koľ!čnnsky, D. Orol] sa pustila s verkým prl!d ~avzati m do obja~itovllnld za
kladnych hudobných hodnot strednym
vrstv!'\m, za palovala sa za naJbodnolneJ·
i:.le diela a v zmyslo vtedajšfch kritických potrieb a moznosti urobila kns
p ropngačneJ práce. Ako najsmelsl z nich
sa postupne prejavil Antonin Hoi·ejš, vý·
rezno orientovaný na Z. Nejedlého. Prelve na Jeho osobe a práci sa dá dobre
demonštrovAl vplyv svetového názo1·u na
celkovú kritickú Ol'lentáclu a dôrllz n a
prog1·eslvnr. a pokmkové diela. Nujvýznamnejsou kritickou osobnosťou v tridsiatych rokoch bol Ivan BaUo. Vychádzal z českeJ estetiky, LVýšil u nás lt~t·
ku krlllck!~J náročnosti a vedome Sil Zl!·
st~dll za prvé zilvainé diela mode1·nej
slovenskej hudby. l on však bo l plný
rozporov v dosl edku protikla dnost1 ka·
pltallstlckef spoločnosti a vtedaj~ej plu
ralitv lilozolirlif•ho myslenia. Koncom
prvej rrpublikv presadili :.a v hudobnet
krillkP. Ján Strelec a Zden ka Bokesové'l.
obuj<! rozhladenf, vo svojP.j d obe mi mo·
riadnn aglln! k r itiCI. Najml:i Bokesovej
krltirkll či n nost llo ln mimoriad ne osozná. O ha ja vychi1rizali z moderného 1'11
cional1zmu. snazili sn dokazml doloi.1f
woje nlltorv. v dôsledku svojirh zvý·
~ ·~nych krllP-rif V\"Stllpill voči epiRónstvn,
no dobový pozilivizmus nedovoltl Im vi·
d1et v !PI dnlw lriPrlnu ~truktúru nmnnill.
Y. r okoch tzv. sloven ského $t.átu klesla

časť hudobnej krlllky na povrchné ko·
men látorstvo, čast na,slabslch kritikov
okiadzala rôzne hudobné aktivity a ~ast
rad!lef mlčala, nel by sa spojila s klé·
rofas1sl1ckou ldeol6glou. Ked sa ~kon
cila druhá svetová vojna zdalo sa, ie Sil
k 1lllcky presadta okrem Bokesovej ei.tP
1 J. Haluz1Ck9, J. Samko, K. Hudec, J.
Kresánek ( ktor9 plsal u~ l prv), aj nie·
l..ofko dalsf<..h. Táto povojnová etapa sa
kryla s prerastanim národno-demokraltckej revolúcie do soclailsllct-ej, znumen11·
le umociiovanle nových fllozo!lrkýt.: 11
prvkov do soclal1sllck9rll koncepcií, aZ
napokon lebruárovýro vllazstvom priiCU·
júceho rudu v roku 1948 etapa konci.
Z1aT, očakávani! kritická o(enzlva o:;a nR·
dostavila, mektorl zo spomlnanych krltt·
kov prP.sll na tnú profostu alebo nrwydr·
t.ali zlo~llosť teJtO doby.
V p!iťdeslat ych rokoch nu stúp tla rtl\ l·
~la krltlcká v lna, v ktOľf!J sa začali pte·
sadzova t novi kriltC'l, vtP.dy prevaznR
25-30-ro<..nl (Z. Bokcsovll, M. PalovčJk,
Z. Novuček, L. Burlas, ]. Albrecht, 1\.
Kovárová ). Zásudn{t svetonázorová zmena, prvél krystalizáciu marxisllcko-tnnlll·
skcj estetiky l novodcflnované úlotJy
umenln spolupro[ilovalt m yslenie tetto
kľlti ckcj vlny. Osobitné zákonitosti prvej vlny soclulistlckoj rt!VOIOrle sa odr,J.:all v celkovPJ koncepcii týchto krlti·
kov. Neruz vystúptla u nich do pop1·e·
dia l unkclu propagačn,l, populanzai;ua
a vysvetľovanie hl;~vných zákonitostí
rozvo jn so cla lisl tckej hudby.
Táto krlttcká genet·ácíd predznamen!lla
v šesťdesiatych rokoch nástup dal~ej ge
1;eräcie krtllkov. Mnoh! zo schopných
krllikov, ktoľi súčasne komponovali (1.
Hrušovský), prestali onedlho zasahovať
do hodnotiacej ob la&ll n to k vlastne no·
mohli l" OZVInúť SVOIU kľltJCkO potenciU.
\yvoJ V!>llk onedlho ~y111esol do l>OPI'B•
tlia spomlnanú dalsiu generačnú vlnu
kritikov (dnes 38-18 · ročn~ch). ktorá
bez toho, 7.e by sl to uvedomovala, nad·
Vlazt~la na
pľl ek opnlkov
soclallstlcknj
hudobnej kr1liky a mzvinula Ich podnety
!lo čnsto novych pol ili! (L. Cižek, M. Ju·
rik, V. Clžlk, S. Curtlla, l. Wasserberger,
J. Blaho, l. VaJda, Ľ. Chalupka, Z. Mar·
czellová, N . F11ldvúr10VII, T. Urstnyov.t,
N. l Jre kovu, l. Berger, S. BachledA, L.
Urbančíkov(l, E. Cá1·ska ]. Táto gen era~
ná vlna sa kvalltatfvur. onedlho rozdi·
fPrencovala a dalu l pocltlť svo Ju pd·
tomnost. lloci 1dc v port sllllP o mlad i·c h
ľudi, zdá ~a. ie Ich nazor ~ alr:ho
a~pou najll'pslch prlslu~ntko v lPJIO ge·
neračnej vlnv - treba al\cept ovat. V po·
s:edných rokoch začfna sa výrazne pm·
sadzovaf l naj mlndsl!l kritika (I. Pod·
racký, M. Atlaméwk. L Mm·ton, V. Ada m·
člakovú, V. Zllná, 1.. S u stykevlčovfl. V.
Rezuchova, ]. Suhujdova, N. K }•sc lova,
L Ondrásek atd.], z ktorej /!as( mekr.rt11
síce este viac poplsUJC nez hodnoti, ville
komentuje ako posudZUJf!, uv~11k poz11iv·
ne tendencie jej pi'<~rn su v popredi
a rozvoj k pnrspektlvurn IHlmo:i;no pod·
cem ť.
Sloven,kil hudnbn.i krlltk<~ sa vyvqalu
V SÚVISlOSti S dObOU. ]>l'CSÍil Vlilrt'ryllll
CliiPIIITII ilt. do'>pela k d n e~ku. 1\pmowo
nevlclie t,
medzi kt•Jllkml vyrastlo VJrlC
rozhladenych krlllckych O!>ollnosti, vi·1c
fudi, U ktorýCh badať pozitivnr. vyrOV·
nAvanle sa s marxistic ko INlinskou ll~tP·
ll kou, nemowo vi.a k stH:asnA nt:vlril· (
l to, t.e sa tento pozittvoy t rend vyvíJa
v boji s r ela i'dUJlirtml názormi. prP.ll·
VBJÚCimi 11/t jtO!i V podobe pozitiVIZIIHI
a štr·ukturalizmu.
Bez ohradu ua skutol:nosť, čl si skla·
datclla a koncertní um elci uvedoll!U JII
alebo neuvedomuJu Jll'lnos nusej 1-l' lltk v,
v podstate to n1i: nomnn! na objektivnej
pravde, že súčasnA s lovP.nsk~ hudobn..i
kritika vcelku sl lispr.snP ujasilUJP SVO!f'
problémy, má uz v mnuhVch ol.lZkilrh
jasno, chce nilplnil ...voju hlqorH'ktl úlohu člnmi, vie čo chcP. 11 po~ilnlla SK
1eJ odvaha k prAvd~> a k ~pritvnemu krt·
tlckému pos(ldenlu • !•l{•ho htstorit' I.Pho
vývoja v ePiku l v jt'dnnllivoo:;rlarh Ak
existuj(! nP.jakts rPtt>rV\'. zdu s<~. t.P. ich
možno ods t nlniť Pslt> vlil:shnt vPdomoo.,l<~·
mi kritikov. IP.p~ou znulo~tou lllilľXIstlc
kP.J diall'ktlky ll ÚCP.IIIf'js!lll ",·ntPZOU od·
llornych, poll ttCk)'Clt 11 fu<l~kých pnli rllcioll,
ZDiNKO NOVACE.K

ze

n~cn nlžŠfrri ~ôl'if ll \iz:~ 'Ju v~l11v11nou kTlvPsnTcnu . !;l(rlne
maJú trojdielny pro5pr kt - ohr.t fOV" vt'w sú v pôdur~sB :.~~

itaccat~
•
Z Cl :-JNOSTI SLOVENSI<F: IIO IIUDOBNEIIO FONDU - lludobno-informač
nľ ~trcdisko SIIF uskutočn ilo v Januári
a lebt·uárl 1980 nasledovné podujatia:
- Cyklus Vybrané kaplloly zo slovensl;cj hudby pokračoval prednáškami
,,Pratlslava a súčasné hudobné dianie''
(1 O. l.) a "Osobnosti európskej hudby
a Slovensko" (14. ll.). Obe prednášky
pt•fpravffa lngeborg ::ilšková.
- Pt•ehrávku X. a Xl. symfónie nár.
umelca Alexandt·a Moyzesa za prrtomnostl skladatela (17. I.). Uvádzal Juraj Hatrl k.
- Stretnuti e so s kladatefom Jozefom
M:llovcom ( 24. I.). Osobnost a tvorbu
skladateľa posluchái!om príbHžila Lýdia
Sustykevlčová.

- Stretnutie so zas!. umelcom Bohda·
nom Warchalom prl prfležltosll životného Jubilea (31. 1.) . Besedu viedli: JuraJ
Hatrlk a Eva Cunderllková.
- Besedu na tému "Zamyslenie nad
minulosťou a budúcnosťou súťaže Prix
de muslque folklorlque de Radlo Bratislava". Diskusnú besedu, pripravenú v
spolupráci s Národoplsným ústavom SAV,
viPCIII V. Slujka, O. Demo a doc. dr. L.
Bul'las, CSc.
•
Z PRODUKCIE VYDAVATEĽSTVA
ROZMNOZOVNE SHF za posledné ob·
doiJJc ( komomú, zbo rová a lnštrukt!vna
t vorba): Z. Mikula: Tá vojntčka, tá vojnu . .. a Sesť lužlckosrbských plesni oiJe pre mužský zbor, D. Kardoš: Dychové kvinteto, op. 6, l. Dibák: Malá sui ta
]Jre klavlr, I. Zeljenka: Mutácie pre soprdn a bas sólo, husle sólo, bicie, s lá čl
kovlí kvarteto a dychové kvinteto, S. Hochel: Sonatlna pt·e fagot a Sonat!na pre
kllll'lnet, M. Schneider-Trnavský: Sláči
kové kvarteto, J. Meler: MoJim deťom,
df'lské plesne pre jednohlas a klavfr,
iľ. Ft·eso: Scsť pesničiek pre dell so
spl'lcvodom husH .
• EL€GJU PRE HUSLE A ORCHESTER
Júltusa Kowalskóho uvedie v septembri
~tttntllche Philharmonte v Gothe (NDR].
•

NASl UMELCI V ZAHRANIC! ľro~trcdnlctvom čs. umeleckej agentúry
Slovkoncert budú v marci účinkovať v
zahranl~l tito nasl umelci: zasl. umelec
Ľ. Rtt jlor bude dirigovať v Poznani konce;rt z diel Brahmsa a Beethovena, organ ista V. Rusó sn predstavi v Kluži, klavlr•stka zus l. um. Klá r a llavllková bude
koncertovať v niektorých mestách NDR.
Na umelecklí turné po ZSSR odcestuje
akordconistu V. Cuchrun, huslistka A.
::,estákov!\ su predstavi v Budapešti a
iľatabányl. Sopranistka
M. Hajóssyová
vystúpi vo viedenskej Státnej opere v
Mozartovej Carovnej flaute, zasl. umelec
'N. Málek bude dirigovať vo viedenskej
Volksoper. Do NSR odcestuje na umelecké turné Slovenský komorný orchester,
otgnnista zasl. um. I. Sokol a tenorista
P. Dvorský, ktorý v Stuttgardskej opet·e
.v ystúpi v Tt·aviate a Rigolettovi.
(Au)
• MOLCANOVOV BALET ,.MACBETH",
ktorý chystá baletný súbor Velkého divadla v Moskve k letn ým olympijským
hrťtm mal 9. novembra m. r. svoju svetovú premiéru na scéne Státneho divadla
Zdei1ka Nejedlého v ústi n . L. Oprava,
réila a choreografia je dielom zasl.
umelca Jlr!ho Blažka.
• PRA2SKJ;: "IIUDEBN! DIVADLO V
Ki\lH.lNE" uvedie ako novinku pôvodný
b :sky muzikál KATER INA, ktorého náJn etom sú veselé l vtlžne prlbehy jednPj pracovnej party, ktorá budovala
pruzské metro. Hudbu k tomuto muzikálu naplsal Zden!!k Marat.
• PUBLIKÁCIU "HLASOVÁ VÝCHOVA
V SPEVÁCKYCH ZBOROCH" od Olgy Sl·
move1 vydal Osvetový ústav v Bratislavr.. Práca, zaoberajúca sa problematikou
vuhálncj interpretácie ako l praktickou
hlasovo-pedagogickou činnosťou , je ur:tenl\ zborovým dirigentom, hlasovým pc.
dagógom 1 vsetkým dalšlm záujemcom
o hlasovú problematiku. Nepredajnú pub·
ltkl\ciu sl možno zaobstarať prostrednlclvom okresných osvetových s tredisk.
• úSTAV PRE VÝSKUM KULTÚRY V
PHAilE vydal dva zborn!ky stat!: "MláUPZ a zájmová um!llecká čin no st" a
"llromadné sdč!,ovacl prosti·edky - mlá·
dez - kultura .

menovité - pričom vi.eth ) pn:dnn plstilly m<~Jll nuhy rovn11ko
vysoké. Prelamované drapcrlo pod l,orunu ymi t•t msam l sú tu
už symetrické. Pôvodn ý modro:wl!!ny na tl'l' skr1110 častej!ile
pretreli (v poslednom desnťroči aspo,-, tri razy l), vraj proll
~rvotočl.

Dlspozfclu uvediem v porutll regbtrov na vzdušniclnch:

Prosp ekt organa v Dolnej

Súči

(1979).

Sn!mka: O. Gergelyl

šaškov organ vDolnej Súči
"2Jadosť mnohlch pánou a sama povinnosť mňa k tomu do•
vedlt, abl som znameiUtjeho umelca vo vihotúvanl organou,
p. Mar. Sašku, veract. obecenstvu oznámiu. Muž tento do 36-ho
roku svojho veku 16 organou vlhotovlu a tja všetk!, ako aj
ilcmeckje novini o tom svedčja, za vzor lnšlm organom slúiať
muožu. AJ u nás v Doli\ej-Sučl (v TrenčjanskeJ stolici) dna
17-ho mája 1846 on organ na 10 mutácii dochlstau a pri 11om
oproti lnšlm organom takmer zázracn! pokrok urobiu. Organ
trnto jak čistotou a lúbeznosťou hlasu, tak aj stá losťou roboti
v~clki okolitje organ! čo sú az raz tak velkje (ako od iíe·
mecklch umelcou zhotovenje ) previsuje, a pre tjeto svoje
vlasznosťl organ ten a i'li ceni ľtemá ... Páni meš ťan ja Trenčja n skl, ktor! kostol náš navs tlvili a organ ten obzreli, pri
vsclklch dokonalosťach aj ten n ov! vinálezok vldjac, že s troj
ten aill v s uchom, aitl vo vlhkom p'ovetr! sa i1emen!, t1Je len
zn dokonal! uznali, ale aj hi'led závazok na nov! organ s na~im umelcom urobili. Za hodnú teda vec držlm tohoto muza
na tak valkom stupt'íl umelectva stojaceho nasfm mlllm rodákom, nášho spoluvlasťenca s lovenskjeho v známosť uvjesf,
dokladajúc l to, že je človek tento velmi porjadnl a c nostllvl.
Jozr.f Filo, organista v Dolilej Suci" (Slovenskje národnje novini, 21. júla 1846 ).
~askov organ pozostáva z dvoch symetnckych skrln, spoje-

Rozhlasov~ zäpisnik
Pri koncertnom l!l javiskovom pred•
vedent l1udobn~ho diela dominuje jeho
estetlckd, umelecka zlo~ka. Každd rozhlasova nalzrduka Je !>pecificka v tom
zmysle, že u neJ rovnocenna aLohu zohráva aJ konkr~tny nosuer estetickeJ
informácie, teda, zložka technickej realizácie. Spôsob nasnímania zvuku, ko·
rekcie vztalwv medzi hlasmi, uytvdrante
umel~l1o priestoru, využitie playbackov
a in~ prostriedky naclobadajú značný
význam, /wei, pochopilelne, nikdy nie
samos/Citne, lebo sú organicky VIazan~
na povahu a zmysel umeleck~llo posolstva. Možno si predstavi( slabé dielo,
dokonale "zamaskovan~" technickou adjustdcwu, rovnako ako prlpad opal!ný,
ooera skodlwef!li, keď sa nepodarl pri
nahrdvant na pás tvorivo využi( u!letky
možnosti ponúkan~ partitúrou.
V tejto pozndmke sl chcem vsimnat
práve strdnku technickeJ
realizácte
dJJOC/1 slovenských opier, ktor~ obol!attli
fonot~ku bratislavského rozhlasu v minulom roku a zhodou okolností boli po
prvýkrdt oduys/elan~ v janudri 1980: ide
o P/al! 1'aded!;a Salvu a Rozsudok ndr.
umelca Jána C1kkera.
Plač (na verse slovenských Msnikov,
medzi ktorými viackrát sa opakujact Zell·
motw tvori Rafusova bdseff Smrt j realizova/l v Stúd1u elektroakustickeJ hudbq
J. Backstuber a Ing. P. Janík, r~žiu
mal M. VaJdička. Jeden a~ dvandsthlasú
parliltíru naspievali - vynikaJúCim spóso/Jom E. Hanzelovíl a S. Kopl!dk .
Možno poveda(, že sebalep!;l zbor by nedokdzal tak precízne Interpretova( notový zdpts, ako sa to dosiahlo playbackovou technikou, za spoluprdce dtrlgenta
P. Prochdzku. Druh{jm efektom Je zvldiilna farba verlikdlnych výslednlc. Konel!ne velmi al!lnne sa pomocou podrobn~
ho teclmlck~ho scendra P. 7an1ka podarilo realizova( !>tuorkandlový, kvadrofónny priestor, s ktorým Salvova skladba, oznal!entl autorom ako "opera pre
rozhlas", vedome počlla. Obdivuhodnd je
čistota tvaru: tvorcovia nallrdvky ne.W
CEstou l!ľ omadenia efektov. Naopak, celok upútava ;asnostou, prehradnostou,
tíl!e/nou elegancwu. Nil!fm nadbytočným

l. Prlncipäl

8'

2. Oktáva

l'

3. Kvlnta-Okttva
4. Mixtúra

3+2'
l , 1;3'

S. Kryť

8'+4'

8, FNiuta
7. Salicionäi

8. Kryt
Pedál:

s. Oktávba-s
lU. Subbas

8'
8'

16'

a•
16'

najvtlčslc drcvenó, od B pôvodný
v prospokte, 0 79, slrkH lábia 60,
vyska labía 15,5 mm, bez sig na·
túry
C, D dt·r.vo, od E, pôvodná aJ v pro·
spcktc, po dis
= 2, 2 3'+2'
pôvod ne 4 radov(t, dnes chýbajú ce•
l!l dva rady!, od c len l rad, repetu ja 3 x
d vojl'lldOVý, drevený, 8-stopový rad
od c 1, 4-radový od fis, c!nový, kry·
ty clrevcnyml zátkami
drevont\ otvorená
C - cils drevené kryté, od o otvo·
renó, ocl fis cťnové pl~faly
zač_!na na c, velká oktáva spoločná
so Saliclonálom, drevený

správnejšie 8' +4', drevený otvore•
ný
správnejšie 16'+8', drevený krytý

Rozsah m anuálu: C - dl s vefkou krátkou oktávou = 47
klávesov obrátenej farby, pedálu: C - a s krátkou veľko u
oktávou = 18 klávesov. Pedál je zdvojený tak, ze kazdý register pozostáva z 27 pišťa l, teda repeUcla je skoro nepoznatcl•
ná. Pod klávesnicou sú ešte dve manúbria: ravým sa zaplnala
oktávová spojka, pravým tremulant. Dnes nefungujú. Ináč všet•
ky ostatné registre sú pôvodné a až na mtxtúru úplne zacho•
vané. Mechy vymenll Otokar Važans ký (Nitra 1890-1979), In~
i;taloval ICh na povale kostola a pre dlhý a úzky vzdu cho•
vod organ sotva znie. Celý néstroJ Je napadnutý a silne po•
s kodený črvo t očou, vnútro organa plné prachu a pavu~tn.
Ziada sa azda dodať, že nemecké noviny Pannonta, na ktoré
sa odvolával organista Jozef Filo, vychádzalt v Bratislave od
1837 do r o ku 1848 ako ku ltúrna :erUoha Pressburger Zeitung,
V 2. člsle VL ročn!ka (1842) na 8. str. je gjlánok o Saš kovom'
novom organe v ev. a. v. kostole v Skalici. Dolnosúčans ký
organ bol skutočne vynikajúci a šaško aj obdržal objednávku
od Trenčanov. Postavn tu dokonca tri organy (v oboch fars kých: ev. a. v. a r. kat. a v kostollku sv. Anny), žiar, ani
jeden z nich sa nezachoval. Na zaklaclo dokázaného prfpadu
umyselného pos kodenla môžeme dedukovať, žo Ich zákerne
zntčil miestny konkurenti
OTMAR GERGELY!

čl

zámerne arllftclálnym realizíltorl Plač
nezataWt, ~maž1 1l sa Iba dósledne vyUŽI( vnútorn~ predtspozície skladby. Jeh
úsilie 1 napriek neobyčajnef prdcnostl vzhladom na to, že štúdio zatial
n1e je vybaven~ dvandststopým magneto·
fónom a tak sa muselo nahrdvat oddelene !les( a ~·est stóp, l!lm eSte pribudla
Jedna konel!nd mlxdž naviac ~ priniesl o fedinel!n{j výsledok, porovnateln{j s
vrcl1olnym1 nallrdvkaml tohoto drulw vo
svetovom meradle. Podobn~ projekty sa
nedajú realizova( každ!} det1, sú vsak
nana,vý!l potrebn~ na overenie vlastných
schopnosti, spätne ovplyVIluja kril~rid
a úrovet1 bežných nahrávok a t!}m stimuluJú pokrok v kvalite.
Rež1s~r L. Komdrek a Jeho tím (Z. Halamlk, H. Geschwandtner} stdl pri na•
náltravani Cikkerovho Rozsudku pred diametrdlne odmnou úlohou. tslo o prevzal~ nastudovanie z BHS '79 a zdalo by
sa, že tu 1e úloha technickeJ zložky velmi mala, že v!ietko zdv1sl od interpretov
a mtkrofónou 1ba podla možnosti l!o
najuernej!iie zachytia ich prefav. 1'o by
v!lak bol pohľad zfednodu!lený, lebo uz
samotný fakt samostatn~llo nahrdvan1a
orcl!estrdlnelto podkladu a sólistov veci
relatwizuje a otvdra prtestor zvukovoako v
reži/neJ fantdzll. Komdrkovl každeJ jeho prdcl - /!>lo o rozhlasova
pado/Ju opery, o dosiahnutie !;peciflckého obrazu, aký v reéllt diVadla nie 1e
možný. Obzvld!it druhé, dynamick~ a zloW~ dejstvo, kde Cikker rozvinul prinCip slmultdnne; sahry red/neho a irr edlnello, snov~ho sveta l prvky prudkých,
akoby filmových strihov, mu poskytlo
ä.ost možnosti. Kombindcle dozvukov slúžia na odll!iennle obidvoch svetov a s
maximdlnou silou vyznieva/Ú zbory (najmä ,.Ha, !Ja, rake, vere buku", orgla besov a /Josoriek, stra!iidelný Isabeltn sen
o posmrtn!}ch prl!lerdch}, ktor~ sa u celkp. opery s/dvaja m1estami výrazných
dramatických vrcholov. Cel kove te rozhlasova verzia Rozsudku prUažltvd, umeleckí! a technlcka zložka sa v r ounovdhe,
pril!om technick~ prostriedky sú vyuW~
v lntencldch diela, decentne zvýra ztluja
estetickú lnf ormílciu a na niektorých
miestach spomlnanélto druhého dejstva
nezastupllelne obohacuj11 predlohu o nový, Speciflcky rozhlasov!} ro zmer.
IGOR PODRACK?

Spomienková slávnosť
na Erno Dohnányiho
Už v n edávneJ minulosti sa z lniciatt•
vy r ladllela Konzervatória v Bratislave
dr. Zdenka Nováčka konall prednásky
11 koncerty pri prfležitosti výroč{ význač.
n ých hudobn!kov, ktorých životy boll
s päté s Bratislavou - J. N. Hummela,
F. Liszta a F. Schmidta.
V sllčasno sti pozvalo bratislavské kon•
zervatórium profesora Alberta Sebesty.S..
na z Budapešti, aby prednášal 8. feb•
ruára t. r. v koncertnej sieni konzerva•
tória pri prlležltosti 20. výročia smrti,
o živote a tvorbe skladatela Ernô Doh,
nánylho. Dohnányi sa narodil v Bratis la ..
ve na KlariskeJ ulici, kde chodil l do
klarlského gymnázia súčasne so 4 roky
mladšlm Bartókom. Po svojom odchode
do Budapesti mnohokrát koncertoval v
Bratislave a na Slovensku.
Po úvodných slovách dr. Z. Nováčka,
prof. Sebestyén oboznámil poslucháčov
so životom a umeleckou dráhou Doh·
nánylho. Na náročnú ttlohu si multán neho prekladu z maďarčiny sa podu jal
prof. J. Albrecht. Prcdnášater sa okt·em
vykreslenia sklada telského proCilu Dohnt\nyiho zam eral aj 1111 podt·obnosti jeho
klavlrneho l n terpretnčnóho umenia a
hlavne jeho výučby hry na klavlrl, ktor.i
tvor! významný komponent Dohnányiho
pôsobeniu. (Jeho prstovlí cvičenia sa ešte
dnes pouzlvajú na bratislavskom konzet·vatórlu.) Prof. Scbestyón poukázal a }
na ludskú stránku a pokrokovosť skladatela, menovite na jeho ttl:asť v hudobnom direktóriu spolu s Bartókom a Kodtílyom počas Maďm·skej komúny. Na záver pt•ednášky zalu·al prof. Sebestyén
technicky náročné a brilantné CapricciO
r mol pre klav!r.
Nezod povedaná zostáva otázka, pt·cčo
n emá doteraz rodný dom Dohnányiho na
Klat·iskej ul. č. 10 pamUtnú tabulu. Dielo Dohnányiho noneslo sice taký avantga rdn ý nábo j ako hudba Bartóka a Ko·
diílyn, alo oko svetove uznávaný s kladatc l, vynikaJúci Interpret a pedagóg,
by sl tento bratis lavský rod ák túto pamatnú tabulu zaiste zaslúzil.
GAHR IEL DUS INSKY

STARÁ HUDBA
STÁLE AKTUÁLNA
(Reflexie z podnetu Bachovho festivalu)
5~. festival _ Novej Bachovej lpoloi!llosti, ktorý sa konal v októbri m. r . v Bratislave, nad hodil mnohé Interpretačné, koncepčn é, dramaturgické a i né otázky praktického a tooretick éh? význom_u, ktoré sú z hladiska starej hudby stále aktuál ne a v hodné na zamyslenie
a d1skntova111e. Po názoroch interp retov, ktoré tlm očil dr. F. Klindu (HZ 1979 č. 24) dávame
teraz slovo nášmu poprednému hudobnému historikovi dr. P. Po l lí k o v i, CSc., vedeckému
pracovnikov! Umenovedného ústavu SAV v Bratislave, aby sa vyjadril k daným otlízkam.
Hudobný život našej doby je
cha rakterizovaný zvláštnym pa·
radoxom: kým v minulých sto·
ročtach bola aktulílna takmer
výlučne nová tvorba, žiadali sa
vždy len čerstvé skladby a zá·
UJem o staršie diela, hoci žiJú·
ceho skladatera, bol minimálny
- dnes je tomu skôr naopak.
Súčasná hudba akosi živor! na
porlférll hudobného diania a
v prevahe je predovše tkým
hudba minulosti. Je celý rad
dôvodov prečo je tomu tak; to
je vsak osobitá problemall ka,
ktora sa vymyká z rámca l OJ·
lo tlvohy. Pritom aj tu nastáva
premena v tom zmysle, že hc·
gemónla hudby 19. a začiatku
20. storočia je narusená v pro·
spcch starsej hudby. Stúpajúci
Z<Hijem o starú hudbu sa sú·
strtJdUJC menovite na 18. storo·
J;te, na bohatú tvorbu baroko·
vej epochy a predbcct hovcnov·
sk1•ho klasicizmu.
•
l\ ed sa Bratislave dosta lo tej
ct1, zo 5<1. Bachov l csuval, kto·
r y ~nzdoročne uspor·adúva Nova Bachova spoloč nost v Inej
l okalite, konal sa prtlve lu, a
to po prvý raz v hi stórii ml·
mo rámec n emecke j jazykovej
ohlasll, je takáto udalosť azda
vhodným podnetom na za mys·
lente sa nad otázkami Bacho·
vej hudby a starej hudby vô·
bec. Uvedomujeme st, že hu·
dobný život u nás n emá v otáz·
kach starej hudby ešte takú
trad!ctu a skúsenost[ ako nie·
ktoré Iné krajiny. Pritom sta·
ra hudba, ktorej práve Ba ch
je akýmsi symbolom, stáva sn
aj u nás pojmom s rastúcou
aktualitou.
V johannovi Sebasllanovi Ba·
choví akoby sa všetky prúdy
starej hudby zlievali, vše tky
V) dobytky
stáročného
vývo ja
hudby akoby sa súst redili a
stmelili vo vyššiu syntézu. Ex·
panzia Bachovej hudby rozslri·
la sa na všetky kontinenty, vl·
na pestovania jeho odkazu a s nim starej hudby vôbec pozna čila
kultúrne
globálne
dianie našej epochy. Bach dnes
stol sa jedn ým z n ajžlvš!cb
skladaterov.
Vývoj záujmu o skladatelský
odkaz Bacha a metamorfózy JC·
ho Interpretácie sú zau jíma·
vym a symptomallckým feno·
menom. Súčasnici Bacha n emd 11 o t)Om Inú mienku ako o de·
stutkach Iných skladatelov svo·
jeJ doby. Vážili sl ho najviac
ako virtuózneho organistu a
Improvizátora; o jeho sklada·
tl•l&kt>l spôsobilosti nema ll veJa tuscnía, o jeho velkosti už
ani nehovoriac. Nasledujúca

az

V podstate môžeme dnes rudva t ypy, op!iť dva protichod né modely ako ol.tvovať
starú hudbu, teda l Bacha. Zo
širokého spektra predvádzocej
praxe menujme dvoch umelcov
ttko reprezentantov dvoch cxtrčmne stt llšiactch, pri t om moderných koncepctf, okolo ktorých stt gru pujú mnoh! ďalsl
umelci: Karl Richter na jednej,
zoznať

začiatkov 19. storočia ani je·
dlná Bachova skladba nevyslu
tlačou. Až v 19. storoč!, ktoré
sa nazýva romantick ým, vzrás·
to l záujem o jeho dielo v šl r·
som meradle. Romanticko epocha videla určité analógie a
prlbuzn é črty v jeho odkaze,
nttprlklad v rovine hermencu·
tlckej a harmoni ckej. F. Men·
dclssohn-Barlholdy
znuvuuvodenim Bachových Matúšových
pasil sto rokov po 1ch vzniku
zaslúžil sa o objavný umele<:·
ký či n lustorického dosahu,
k torým sa začal prelom v pt:stovan! jeho dielu. Tiez hudobnú veda sa významne zapájala
do týchto snaženi naJm!! sú·
borným vydanim Jeho obrov·
ského dielu v rámci za t ýmto
účelom zalozenc1 BachoveJ spolo čnosti v minulom storoči. Po
jej zániku Nová Bachova spo·
lo č nos ť V nuslch časoch SO J)O·
dujnla k novómu vydaniu joho
O<ikuzu na zák lad e modemých
filoiUgiCkýCh
IIICIÓd I CX IOVCJ
"l'lltky a mltčno-ln<:lmickej pt·uxe, uby sn odst1·ún 11t rozsiu h ·
l o roman il ché nánosy, nepresnosti a nedôsled nosti a priprHvil sa autentický text zodpovedajúci skludatefovc j voli
1
dncsným potrebám prcdvádzaccj praxe. Tlíto má tiež svoje
dejiny a p rckonolu už znač n ý
vývoj, stalu su bojovým polom
extrémov.

V súvislosti so staro u hud·
bou sa použiVOJÚ rôzne označe n ia na churaktcristiku jej in·
terpr etácie uko napr.: romantickO, ohjckt!vna, dielu pt·tme·
ranil, vecnO, historická, aktua·
ltzovuná, verná, dobová, auton·
lická , stýlovo a ktovie ešte akú,
ktorých význam a aplikácie bý·
vajú často hmlisté. Každopád·
n e rozdiel medzi notografickým
textom a jeho zvukovým ožlven lm je t ým v!ičšl, č !m ideme
dalej dozadu. Tiež u Bacha a v
barokoveJ epoc he žiadny, ani
filologicky korektný grafický
text, presne odzrkadlujúcl pdvodný autorov zápis, nie je viac
ako Iba pod kladom pre Inter·
pretáciu. Noty tu sú Iba Zllll·
kom a symbolom, za ktorým Je
ukrytý význam, ktorý má Interprel dešifrova t. Tým je pon echané vorné pole pre rôzny, aJ
protl kladný výklad. Práve v
starej hud be, kde spravidla lllll
sú vyznačené dynamické, ortlkulal:né, frázovactc, tempove a
iné prednesové označeniu, kdo
anl nástrojové o bsadenie ni e
je vždy jednoznačne fixované,
kde treba vypracovať generá l ny bas a takisto ozdoby, JO
daný dosť volný priestor pre

Dirigent Helmuth Rilllng
epocha klasicizmu sl ho takmer nevš!mal a, hoci niektor!
sklc~datella napriklad Mozart, Beethoven jeho diela
s úctou Studoval!. Al e umelecké predstavy a ld Lá ly klastctz·
mu stáli v protiklade k nazc·
rantu a mysleniu barokovej
ér ~. proti ktorej všemožne brojill. Bach preto vtedy nemohol
byt aktuálnym au torom. Nic
náhodou od j eho smrti
do

n" j 7.VU!rov j podoby siiHP.j hul'l
h1 l lll~l()riCk~rli 11.1~11 UIUV lii'U
bill vl'ľ"y 1\rok llupn•dn prl111u·
d<•ruuJ kunccp<:ll ln lurprct[I(;<U
starej hud by. Mnulló nové, ne·
ra:.: objavné poznatky o starej
hudbe obohatili naše dotcrajs1c
zna losti. Toto hnutie v poslcd·
ných rokoch explozívne vzrústlo, jeho vývoj v súčasnos ti nte
jo ukončen ý.

Improvizáciu. Každá doba má
svoj
inter pre ta č ný
ideál, v
rA mel ktorého sa r ealizuje oži·
vcnlc hudby, ulebo aj dva rozcl tol ne tdealy a tlelo podlichil ·
jú v priebehu doby dalekoslnh
l)m premenám, najmä v sta
rej hudbe.
Už pamätné predvedenlf' Ma·
túšových par.l! a nasledujúca
rcn csa ncltt Bachovej hudby dia ll sa za znacných retuš!, zása·

Portrét

J.

S. Bacha od G. Haussmanna (Lipsko, 1746).

hov do textu, škrtov, dobových
p ndavkov do parllt(u·. Bu c hovo dielo Sil akosi pona nllo do
romantického a pozdnoromantlckého zv ukového u výrazovéh o sveta. Vefký reprodukčnv
uparát s hutn ým zvukom velkého or chestr a s modernými na·
st1·ojmi, koncertným k rídlom,
mohutným organom, musovyml
zbormi, s emfa tickým pátosom,
VIrtuóznymi efektami, kontrast·
n ým l, precxponova nym l tempa·
mt, agoglckými zmenami cha·
I'Bktcri:w j ú tento hypCI"lroiiC·
ký int er pre ta č n ý pl'lstup, kt o·
rý sa v podstate tradoval do
polovice ntlšho storoč1u u otedmclc sa vvskytu jc aj dnHs.
Nech s11 vsak hocqako skresl ene juvllu Bucltova ltuclbn v
takomto l'tlchu, predstt l en mala Istú koncepciu, prl jutcľ n uj
šl u ako lti, ktorá v ys ln z proll·
romuntl<:kcj opozlclc, u koby ob·
joktlvlzovnná, zvecnená, u kto·
l"á vzniklu v období medzi oho·
ma svctovym 1 vojnami. Zásl uncovlu tojlu I nterpretačnej praxe su nazctlívu li, že jedi no ulrocky pi'Csným
reproclukovan lm holého notové ho textu, bc:t
predncsových
označeni,
bez
emócii a lnych lltrlbútov, treba post upovať pri predvedcnl
starej hudby. Neuvedomili sl ,
alebo n ec hceli vidiet, žo grAfický z(Jznom znam ená tba ski·
eu a n ie ži vý um elecký o r g.l·
nizmus; pritom Im nevadilo, 'le
treMrs renesančnú a lebo gotlc·
kú hudbu hrali na dnesných
n ástrojoc h, ktoré v tedy neexi st ovali. Koneč ným efektom tAkejto antlromanllckej mecltonir.kef reprodukci e bola mono·
tónna zvu ková vrstva, prezcn·
tácia hudobn ej múmie, akého·
si pam!itn!ka dávno zašlých
č ia s, hudby, ktorá zom r ela .
Po d ruhej svetovej vojne,
najmli Zll posl edn ýc h 15-20 ru·
kov, za ča l sa rozvo j novéllo
Int e rpreta č ného
Ideálu, ktorý
je na pá jnný rastúcim hlstoric·
kým povedom!m dnešného č lo·
veka 11 zásluhou hudobn ej ve·
dy a niektorých h ud obnlkov.
Sprfstupnenfm odkazu mi nulosti poč et nými edlc taml, umožii ujúclm poznanie vefkého
množstva predtým neznámycil
skladieb, r eed!clou dobových
teoretických spisov, analýzami
a v neposl ednom rade výsku·
mom a l'ekon!ítrukclou originál·

N1ko lnus llurnoncomt nn dru·
huJ st t·u ne. Richter, ktorého sm'l
v Brallsluvc v m lnulusll ui
mohli počuť ako dirigenta, čem 
ba listu 1 organistu, vychéidzal
:.: nujlcpsích roma ntických tradícii, od ktorých v~nk odbúra l
viwt ky nánosy a dos tu l sa k
modornu ch<ipanej, tlt elu pnnwrnne) V); l'aZOVCj VCl"IIOSii. ľo 
uživa stredne vclký orchester
s dncsnými nástrOJmi, verký
miesuny zbor a ako sólist ov
Zlld lllll operné hviezdy. Nccltii·
vu closlntočný p n esto1· pre 1m·
pt·ovlzllclu v duchu štý lu sklud by, najma pri r calizllc1i gene·
ral.Jeho basu; tiež pri ostatný• h parametroch ožlvcma hudobnej i;truktúry pusobl telln
lntcrpreUICIH muz1kuntsky zlvu. spont{lnne u slohovo č i sto .
llurnuncourt nuproll
lomu
pr.tcu 1e s komorným subo1·om
hruJú<.:lm nu originál nych histo·
ricky< 11 nústrojoch, s malým
cltlupcuns"ylll u muzsk)i111 ztJO·
I"UIIl u :it)·lovo podkllt)llll, huLl
n.C'IlC'j <:nli111Yll11 sóllsln1n 1. lllovIIÚ vi"lilll kludlc na rokonstruk·
eiu hlstorlckv llll l enl Jckcj zvukovej podoby prostrcdnlr.tvo1n
spllsobu hry na starých nlstl·ojuch, tvut:enla tónu, nov<m
osvoJením si historických technik, nHilliCr, praktik, ozdôb, Hr·
tll\llltJén ých slaiJik, tmnpu utd.
Zóstan~.;ovia tej to prcdvf1dzncuj
pl·uxe vychádzajú zo z..isady, že
starú hudbu najprllichHvejši~
molno prezentovať tými zvukovými prostriedkami, pre k t oré táto hudba bola stvorená a
určenll, pretože hudobná substancia a jet zne)Oca podoiJII
so vzó JOmne podmleinl)ú. Pra vda, ortodoxná orientácia
nA
tento Interpretačný štýl môle
obsahovať aj nlekloró úskHIIa.
Dncsn! posluchA~I sú akustiCky, psychologicky. mysle nlm,
vnímanlm a nazcran!m Ináč
prcdprog1·amovanl a d lsponovanl. Nemajú napr. vndomostl o
prilvlcillír:h ufektovcj teór1e. na
znalosti kto1·ých so z veľkeJ
miery zaklnda lo počl1vnnh.l hull·
hy, plnej r!lznyr.h sym bolov.
o lcg61·1! a význumov. Melieme
sice rf'konštruova ť ná st r o te. a It'
nie cloveka·poslnc hl\č a mi nulosti. Okrem toho je nebezpeč
né, že sa ma zvukovosť. vvzadujúca Iné posluchovl! nt1vyky
čo do sil y l farby, mOi.e ocl vll dzaf pozornosť od podstaty a

tí,., VPTkoq"f konrf'rlnýrh <f,..nf
i.u~IU (HI'kf,li Uj(' l11111ly. 1\V~rll\
""i.<IUpUdllt! )!! I UIIlO nOV) ll!•
(JI'Uti llkCII ý ~1}• 1 IIOUIJyi;UJIW l u".
Clllll)ÚCI, (li'I!~V<:dCIV)" SVO jU ll dl)·
slcd no:-.tou, prllum h<!tprust nal ·
ne posob1vý elementárnou vlí<:·
bOli k znuvaOliVCnCJ hlstonr:kt!f
pi'UXI, cím utvunl nové ohzury pre p usob n os ť starej huclhy.
Obom uvedenym ko ncopclíun
st:1 časncj p redvádzaret pn 1xc c
napriek Ich skoro dlumot ra l·
n~m rozdielom spo l očné dc.i'i·
lodné
odbíu·anlt•
všetkých
sk rcs lu j(ICICh a lolšu júc1ch n.i·
nosov minulosti n snn hu o vy·
ril ;.ovo, zvukovo a slohovo pri·
met·a nú autentickú reprocluk·
clu, kde výsledky historicko·
teoretickej a ktivity sa sn(lhla
so ~I v ým, spontánnym ponlmH·
nim starej hudby a teda aj Ba ·
ChH.
NA margo uvedeného venuj·
mu zoplir pozná mok k ni ekto·
rym aspektom Bachovho festl ·
valu v Bratislave, jeho príno som i nedostatkom. Nesporne
nlljvýznamncjson udalosťou ho·
lo uvedenie Bachových Maiúi.ovýrh pušil s Buch Collcg1um u
(;llchl nger Kantorel Stullgar t
pod ved ením ll. Ri lltngA. RII·
llngova koncepcia so suve1·én ·
nou Istotou a bezprostrednosťou
vl11stnou verkým osobnostiam,
premkla k jadru veci. Neod·
z nnlo dielo, m oznikovltP. sn
sk lucl aj lice z jednotlivýc h krá'ln ych uzavretýr.h člslel, zborov,
át•l! a t•ecttatrvov, ktoré pôso·
IJ! napokon únavne, alo p1·ed
nc~mi odvljala sa
vzrušujúca
d1·lima, plnlí vásnivého nnp!itla
l l yrickej nehy, stmelená v jed·
nollot Y. ce lok, k de jedna m yš·
li enka akoby vy1·asta la z druhej
vo vzájomnej podmien enosti a
suvisc, kdo žlod nu nolu n cost n·
In ncilvli, žiaden takt nebo l
Iadny, :linden úsek nobol sumuUi!oln ý. Dielo vyznelo s mio·
dfekym elánom, v sv iežom po·
hybe, s jasno c lenen 9ml fr(lzaml,
S(JI'livnyml
okccntnm1,
zm yslom p1·c prot>OI"Ci e, p1·imornným emullvnym za nletenhn. s
U!iobttým dôrazom na zrozumlternosť textu. jediným slabým
hodom bul ncsúrodý
subu L·
só l lstov-spcvéíkov, kd o najv iac
uspokoJili slohovo !:kal ené mui·
skó hlasy. Vysoko nad ostat·
ný1nl dominoval P. Schreior,
ako
nenapodobltelný
kto1·ý
Eva n jelista vložil celú dušu, cit ,
techn i ku a intelige nc i u do slu~lch svojho hlboko proZivanl!ho
purtu a tiež nemalou miero u
sH zaslúžil o úspech predvedo·
ni ll.
R1lllng, ktorého treba považovať za jedného z popredných
reprezentan t ov súčusnej Inter·
prot!icle Bachovej hudby, svojim pristupom mohol by sa zu·
t·odiť asi uprostred medzl kon·
ce pctou Richter·a a llarnoncour·
ta, pt•ičom stoji o ni ečo bllž·
sto k prvému Z nich. jeho SÚ•
bor pozostllva zo slohovo do·
konalr. vysko lenéhu k omorného
OI'Chcstt•a počtom ni e väčš i e ho
ako za Bach ových č ia s, ktOI'Ý
hrtl na dn ešn9ch nástrojoch s
cto plnen!m predplsa ných histo·
rlckých nástrojov (viola da
gnmba, oboc dA caccla, clat•ln v,
če m ba lo. obsadenie gen erálne·
lt o basu l a z ta kl sto šp ec lá l·
ne cv1čeného n cvefkého mi e·
sa ného zboru.
Odl 1šnú, p l nozvučnú podobu
vok~il n ct h udby Bacha prezentoval slávny ThomllnCI'Chor z
Li pska, veľký ch lupčc n ský u
muzský micsttný zbor rted l! bez
žie n) z Bachovho pôsobiska, so
st<lročnou trac1!ctou, ktorý vie·
dol terajši tomášsky ka nt o r
ll. j. Rolzsch. Bachove MotPI<i,
k torl! sú svo[lm kontrapunkllc·
kým umenlm. kon tra st ml n BI'·
c hlt ckt onlckou výstavhou také
n ároč né na ll11ei'PI'Cláclu, boli
p1·ednPsené s ocluševnelou od·
danosťou, pritom zvukovo verml kultivovane, plastick y st vár·
ncnou po l y fón to u, so zreternou
arllku l líciou
a
vytrlbP.ným
zmyslom pre slohovú čistotu .
Na Bachovom festivale bola
možnost počuť aj predvedcn1u
starej hud by v originálnom zvu·
ku, na histori ckom lnštrumen·
turl a v historicky vernej vo·
kul nej lnlerpr!Hilcll na kom:er·
loch polskéhu a a nglického su·
boru. V Po ľsku. kl"lljlne s vuf·
kou trad!ciou stare l hudby eu·
r ópskeho významu, dnešná hu·
dolmá veda a prukllck l hudobn!cl venu jú t9mto otázkam ve·
ru stamsll1vosll, o čo m sved či o. l. boho tll odlčnli č innu~c .
toorctickó prllcr. výml>u slllr}•rh hudnhných nustrojov ukn
fi [ CXISif!ncla teli PS Zllllle ran ýl'h
na oživenie tejto hucliJy. V Bnt tlslave vyst upovAl vokálno In·
štrumuntlll ny špc,·tnllzn;.oanv sú·
bor z Byd_c:o<;zczl, mesta, kde
(Pokra čovanlo na 8. str.)

SLOVE.!~ SKÁ

FJLHARMóNIA
11. l. 11119
\ .~cs ma
súčasnych
slove n• l.ycb Interpretov smeruj e k rep eL·toárovej univerzálnosti. Každ ý z nich má vsa k ~tý lovú ti
provenie n čnú oblasť, ktorá je
mu bytostne blltl.la, v k torej sa
najúspe nejsle
sebareallzuj e.
Zulí1filf
umelec dr. Ľudovít
Rajter dosta l 1111 tomto koncerte ldelllnu p r!leži to s ť zas kvieť
sa v skladbách nemecké ho kla SICizmu a roman tizmu. Oporu
ma l v sústredPnom výkone o rchPstra, v klol'om dominovala
tPchnh;ka vrspr iost, zvukov.t
ku ltura, r11d k rásn i•Ch sólisllck} ch vyko aov najmll zo skupin y dychových ndSII'Ojov. Dirl gflnt budoval u di el ilvú, ítclnmi 11 Pl'f!sved i:l v ú koncepciu,
pľl čom vydatne taill zo svoJhO
bona té ho a vylmmrného citovello zlizemfll.
Schubertova pt·eduilra k opere Alfo nzo a E~ttre lla zau jala
n oblesnou eleganciou, zvukovou usrachtllostou, nenásiln}m
vnútorn)'ro dynamizmom, klln·ý
p1·áve svojim nap!llfm konwmo·
vnl stí•l u r11ntiho, e ~te klaslcki·mi črt11 mi llOZ ll ll če ného rom~nt JZmu.

Z Medzinárodnej tr ibuny m iad ych intet•pretov 1977 máme
ei;te v žiVPJ pamlltl vynikajúci sólist i ek} vykon dVOJICiek
z NSR - sestiet· Peki nelovych
v Mozart ovnm
Dvojkoncerle
pt·e klavl r y a orchester Es du r
l KV :165 ) . Svot fm vv!>uko i;t ýlovym, citovým 1 parle klným
techn i ckým zvllldnutfm buue
o ~te dlho služH Ilko východis·
ko pre porovnu v11nle da!Sich
v ykonov. Dvoj ici! talian skych
k laviristov Fo l co P11rrino a
Elena Boll11tov6 prí lnterprettí CIJ tohto diela ~hliHIIHia . NnJ·
mä výkon Perrlnu mOíeme clw ·
rakt erlzovll t aho v ylofené umelecké fiHsko. 'ľolko nevybra ·
t ých a f a losn ých nôt a tah(t
nervozllu sme už roky nepoc uli na br llllslavskum koncer tnom pódlu l o Myle čl kon cep cit tu vôbec (Hžko hovoriť.
Miestami smP mali dojem, ie
k1avlt•lsta hrá pr1amo z listu.
Nupriek ne11dekvátnemu vinP·
m u tempove) hladtnv dokázal
dtrigent pohotovo 11 elPgantne
sprevá dza( aj takúto sólisllckú dvojicu.
je všeobecne známe, ze Rajter patr! k našim nlljlepsfm
brah msovsk)m interpretom. Pom aly sa dockámP !.kompletizovania celého br~thm sovské ho
symfonického od kazu v Ra j i!'·
rovom n11 ~tudovan f na gramofónov9ch plalnlal'h vyd a va teľ
stva OPUS. Ze je Ra Jter
.Rl'ahmsnm do kona te zžitý, opätovne potv r dil vynik aj úcim po ·
danfut jeho 3. 11yn•f6n ie I! dur ,
op. 90, k tor(• dh·igoval spamll·
tt. Zaži al'll tu opli( Ra jterov
zmysel pr e vyvát!'nost, schopnosť naplnlt p riestor hudobn vcb tP.m prlmeran ym výJ'l!ZOtn .
jeho cit pt•e us!achtllost kantilén y - na jmH v poma lom Andan te - opieral se o vysokt1
tt>ch nl ckú k valitu hráčov Sf.
V tejto suvlslostl treba vyzd v i hnúť · vynikajúce
výkony
napr. klarinetisltt J. L11ptáčika ,
flautistu V. Samca, hobojistu
}. Ha~tušonké ho , tr ábk6ra K.
J.nlpaia, ale l ďalslch. Počuli
sme
pravého
rlij tel·ovského
Brahm<>a, plastickf>ho, kultlvo·
vaného a výr!lzovo presvedči·
vého.

Zt. a Z5. l. 19811
Pri zostavovan! dramatur,~:IP
ll bonen tn ých koncP.rtov SF vyskvtne sa neraz problém ako
zosúladiť sn ah u prinie s ť nt ečo
nové, objavné, n ezn áme a sú ·

ca:.ne vyh OVlft vhusu 8 DAr okom pt•temE.mebo navstevn!ka.
Programová zostava tejto dvo·
jJce koncertov tulo dilemu ideálne odMránila a tak vsetky
uvedené dtela bolt «~lllljíroavé
a navy:.e a1 umelecky na vysk'e StV01'1lf:!Oé.
Nhodný
Uotelec
Ladi11IIIY
Sl ovák ma z vtedon~kych kla~•1-Uv vari najbhžslf) k Haydnowl. Z jeho sym fon ic\.'ébo odka zu za radil tenloral do (lt'O!,: L'!I.·
m u svojho koHCIH'Iu Symfoniu
il. 48, C dur (Mária Terbia) .
]el pd te ticl.. ý lel>k, opllll!I~Ucky
t>o!.toj k ztvolu, .wuhovll expc10·
.tlln 11 pomeme prfkrc kon tt'dS·
ty zniiOHWII e kon venov!tll ~o
!:> lo val.ovy ot UDJPie~kym nature·
!o rn . \' o :-.vojom pl'istupe zttmen!l !oH HH p l nokrvne m uzlhll n t~ke podčiar.twulíe elllnu, spevneJ tvnkv, zemnostt vyt'II<Gll . 1:'1'1
!oVOjom :w m er<~ nt !oli na ct:iok
ol>ctuval !oeOJ liilll 1 prlez racn osť
láktúry a vyb1·usenost
tedtn1ckél1o vyprdcovan ld. !Svojim p"t·e!.vecti:Jvi m
prfstupum
po~ un u l všM k tieto meoSte chy·
by kt•ilsy na. p e ľl fertu posluc l\á1:~v hu vnímania a t ytn u n~:
ho pl ne a za::.luzene zvHa:.:il.
Po · hashu tahan!oko j kl<~V I t' l s
llckej dvoj ice na pr edchadZ>t·
j úco m koncerte sme s o to vile
~ou radosťou pri vfla ll vymkajllt; t výkon shromného, technl ~;
k y l tVOľlVO VYOIKH)úCeho é:Je
na Ol'Chestt·a SF Jozefa Gdpa·
ruvlé:a, letory sa pred stavil 11ko
loóltsta v Bal ade pre po:~:aonu
a or cb c•ter ud ha)člarskehu
skladateľa Fr11nka .Martina. Za u ja l n ielen !.Uverr.n1tou ovluda·
nl11 ~vo j hu nástroja, ale aj vnll·
tornou di sciplínou, tntell~ e n
clou rl nadhfad om. Obdivovali
!\rl1e Istotu s akou zdolával sko
kv dodekaComckej sadzby, pla.,
tiku 1t ku ltivovanos ť l.anlllóny ,
tvArnosť l okruhlost tónu
a
vzli jomn é vla umle jednolilvých
t ónov. Bo l to ď11lsf ddkaz potesttPtného a súcasne 1 zat·mucujúccho faktu, '" vera domá cic h l<~lentov, vyn t kajú~;lrh hu dobnfkov na e uró pskej ú 1·ovnl
sed! f.ólisllcky nevyužll~ch v
n aslch lelesácl1.
l k ed sH Slov<lk dll'lgfint-;ky
výbot•ue p rezentova l interpretaciou
pome r ne
robusrneho
lla ydna 11 úspešne v iedol o r·
chester pri spri evode v Maril·
nov1, e~te v1a c si ceufme jeho
pd!>tup k lyricky medll ll t!v ne·
mu, fareb ne jemne oddilerenrovl'l nému Rekviem pre sól a,
zbor a orchellter, op. 48 od
Gabriel a Faurého. Tu totlt dt
rigentovn koncepcia nPmohlR
~ŕl opiera( o zvukovo vvpll te
gradtlcl e, a le musela llMovR ť
a lllodelovať v deliklltnejs!C'h
náiHdlích. Toto poznanie akohy
novej kvali t y Slovákovho dtl'l·
gentského umema bolo pr!jPmnym prekvapenlm . N11 hlbokom
umeleckom z<izJtku Sil podlefd·
ll popri orchel>tri SF a j só!Jstka ND z Prahy 110pranistka j a·
na jnnéiová, ktorá v pomerne
skromnom pa 1·te dokázala kultivova ne, s pochopenfnl a s
im ponu jucou technickou f!,tot ou kores pond ovať so základ
ným
náladovým
ladentm
skladlly. Nemen eJ kvalitného
p1u·tnera našla v slovenskom
buistovi
joze[ovi
Slpeé:kovi ,
ktorv zauj al kt•áso y m hiasovym
tlmbro m, kulllvova n t m 11 muzlkAlny m p r rstupom. Este l ll fl ~le
než bežn ~m. 1 keď vysokyrn
standar dom, p red sta vil sR v ý·
b01·ne pl'lpraven 9', mulikálne
tvú1·ny a technicky istý Slovensk9' filharmonický zbor (zbot··
ma jstPr t.ubomfr Mátl ).
V . CI 1.1K

Viac než nádej . ..

JINDiliCH PAZDERA
Na~,odll

!a 25. VIl. ~954 v llline. Po štvr tom t•očnlku ĽSU
ucal suk•·omne u l!1 ť hru " " husle u profesor a Bohu mila
~rbnna 11964), krátko na to :r.ol:al e:~:terne študova( 1111 tihnsknm kon zervatóriu 11966 ). neskor sa stal riadny m pusluchií i'!um tohto hudobného ul:ili~ t a 11968 ). Po ~l yroch r ol!ník och
matnroval (1972). Od roku 1960 pt•avid elne konzulto val 11
11rnf. T. G.a~parka - na návrh vtedajlii eh o deka na Hudobn e(
fakulty , VSMU prnf. juraJa Ha lu zicklího. Riadn y m poslucbá~O!n VSMU sa ~tal v r . 1972. Ale už v r oku 1974 odlsi cl dn
Moskvy n 1t Cajkovskiího kun~o t•vo t ó•·inm - do tri edy Leoni da
K-~ ~ana , n:lt·o~ného umelca ZSSR , Jour eáta l,onlnov ej cen v.
r.atrol!n6 ~t údmm absol voval s i:er vený m diplomom v ,., 1979.
j111dflch Pazdera už v ča se k nn?.ervator i tilnych ~tú dll n ftaz11
n11 Kociánovej husrov ej súla7o v ÚMtf nad Orli ci 119611 a 1970
11 v roku 1968 tn zfskal H. cP.n u). V r oku 1971 sa 11 tal leur~á tom sútaže Concertino Pra,o.:a . ll cenu s tr lu lom la ot•eáta
:r.tska l na mo~z inárndnej husľu v ol stí (aži Pražská fHt' 1972. Onposlal vystdpol v Pofsku, ZSSR, NDR e Rumnu skn. pät krát
tíčl n kov at na PI'P.hliadke mlncl vch
koncertuvc h umelcuv
v
Tren i'!ianskvch Teplir.io ch. v r·uk u Hl73 a 197!1 tiet. na karinvorHknm Mladom nódiu. Ttmlu 25 ·1'11i: nÝ huslista patl'! k vor k 9m nádejám nášho koncet·l nt! hn pódia. Teho prejav (e obd a ·
raný nie l en tec hnickou perfPkt nnstun , a le a j mi moriadnym
~kladom oRobnostný m a zrel oslou rudsknu. Pri tom vlctkom
le lo m_i moriadne skr•nmný, nu c i eľa ve dom ý mladý č love k s v yhranP.nymi nlb:ot·mi na svo je sme•·nvanie rudsk6 a j nmel eck é.
1111

Vldavame vá8 v Bratislave
k d e t.ijete u pr acujete. V l!ase:
ked y sl ovenské intcr•pt•c to l! nP.
umenie o koncertný živut by
dokázali llobre umiestnil' vU
vynikajúci talent na čes i ·
nom a poprednom mieste vybrali ste si fílohu slobodného
umelca s menllm úvä:ekom na
jednej bra t islavskej CSU. Preilo tot o rozhodnutie?
- Prá cu s deťmt n1a zau jfma
a samosrnrným stúdlom v Mos·
kve som ~~~ na i1u špeciálne
pripravil. Nnvyse ju budem
milct vykonilvat 11) po č a s plncn la vojenskej p 1·eze n č ne1 služby, ktorá mo onedlho čaká. Stli·
bllnejsle pedagog1cké m1esto
a lebo anga2mán by som s na·
stu pom na vojenčinu mus!!l
pt·e1·usit. Preto som sa rozho·
dol takto. Vo !ny čas boha to
vyu~fvam na štúdium repeJ·to:\ru - a dítfam, že okrem zopar
z1wjhnavých koncertných prlletllostf doslltnem aj ďa l š1e ...
A bu

ďat e j i'

je pt·edčHsn~ hovori ť o
tom, čo bude po .,VOJe n či n e".
Cltcel by som pre d ov~etkým ve
!11 h rA! - a mozno i ]HO·'ova t
na aspiran túre v Moskve.
Co vb láka k návratu na
miesta svojich itud entských rokov?
- Pl·c d ov~etky m nezabudn ule fn á IHmostéra hudobneJ Mos·
kv y, JeJ bohatý koncertný ži·
vot, akýs1 pnebe~ n ý festlvill
p oč n s ce leho roko. Potom moif.·
nos( bohatych kontaktov s hu dobnou lltt>ratllrou
v ob·
chodoch, alP aj v obsažnej kntl·
nicl konzervatória , vybaven ej
odbornou
llterHtúrou, ntelen
ruskou, aj prekiadovou . ]e tu
diskotéka, fonotéka s unikát·
n vmt ztlznamamt, mož n osťou
odposluchu vy nlka júcich výkonov, osobnost!, diel. A potom
systém ~túdia ...
Cfm sa prlldovietkým vyznalluje?
NajsympatlckeJsf je ml
spôsob vyučov11cfch hodin s
.,otvorenými dverami", kde kaž-

Klavírne kvarteto v Mirbachu
Klavfrne .kvarteto pa trf, žiar, ni e l ~n u
nás, ale na celom svete k n1á lo p estovan ým hnmol'l1ým žánr om , ktorému neslúzl takmPr J.ladn e stllbil nf! zosku peotr.
vrkonných hráčov. z toho by č lo vek
nd prvý poltlad usuclzovltl , ze tot o ob·
!;l!denle nie je obdarené dost a to č ní• nl
mno,stvom hoclnotnýc.h diel. Kto však
pnzníl komornú ltlr•rutúnr porlrobnoj~le ,
v te dob1·e, í.e eXI!.tUJE' veľké mno7.st vo

cizmu až p o súča nos( venovan9'c h tejt o
C.:.r mácil. Sú to p ľednvšelkým klavfľne
kvllrtetá Mozal'til, Beeth ovena
Men·
delssohna, R t·ahm~ll. DvorákH ako 1 ml ·
mot·iadnP vyd111'ené kvat•telo Sch11n1011na.
Mohli · by sme p okračovllf k Faurému .
Regerovi ba tt ž k S uc l10 ňovl. Chýbanie
:-.pecillli:.covaných su bot·ov má však Zl!
následok, že tieto rn imorl<~ d ne hod notn~ diela ~>u nc~ i>e J š!rseJ vereJnosti n e·

pil&Dl \lylllk&JÚC1C6 &k1acileb a4 11;1&111·

&Wu.

Z;Jujt•mca mMe pr ist bez
tnlto . 7r by Sil nuhllh.IJ vop red,
olt•ho pyta l ~i nn to povolfmte.
Bull ste žiakom l.eonidu Kognna, vynikajúce ho svet oznAmcho huslistu, ktm·ý p edagogi c k ťi pr u kombinuje 1 počet 
ný mi vý jazdami na koncertné
lumé. eh rozí pr i takomto spd·
110be Jtli.dia me nllf ko ntakt s
pedogógom ?
Prllvdou je, že profesor
L. i<.ogan v1ac nebývn ako b}•·
vn v Moskve. Al!J nevidfm v
tom preká žku p r i i.tt1 dfu. Kogdn
jC n eo byčaj n e sil ná ľud ská aj
umelrcká
osobnosť.
Hodiny
st rávené s n fm dnjn mladému
huslistovi podnety na prBmysrunie nie na týidne - ale na
me~1acé. Dopostar čCI'pám z jeho osobnosti - aj ked v<:dlaleneJ, no nPnbi'Č IIJne vyzaru j tice j ,
ha lth ran č i vcj. Profesor, ktot·ý
vedie IS iťl triedu , JC na Ca] kov~ J.,ého kunze1·vnt6rtu ~ kOr umeIP-ckS•m vedúcim. O pravidel nú
J) l' dCU SO SI Uclen tllllli Sfl sta ru jú
)Oho as1 stenu.
Aku úroven predstavuje práce s nimi ?
- Zdaleka n~jde o nt!jaké
he<:V}•znamné osobnosti. Kaid}·
z nich by mohol byť umPlcom
- sól ístom. Spo memcm tu na pt·fklad docen ta Rromnn, 51I'Očného pedagóg!l, ktOr), Zl !l r,
zomrel pred dvoma I'Okml. Bol
prvým asistentom Leom da Koganlt. Ale bo dorentku Glezaro·
vovil bola prvou asisten tkou protesora ja nkel cvl č a . Po
smrll tohto pcdagO!o:d udisla do
triedy protesorH 1\ogana. Ok
rem skúse ných starsfcil pecl11
gógov pósoli11i u Kogana -a ko
Rslstenti - a j ml~td si husllstt:
KI'I!V čenko , Korsakov ..• ja som
bol jeden rok u Glezarovovej,
od ll. ro čnfka u Bronlna a po
jeho smrti sorn pracova 1 s a sls·
tentam Kravčenkom .
Pocflill ste v pedag ogickom
a melodickom veden! spomfnanýc h Koganovýcb Hsistentov neJokti diametrálne rozdiely vo
vy učovacom pror.11se?
dý

O to viac mozno pr lvftat každý pokus, ktorý sleduJe vyplniť túto medzaru, hlavne vtedy, krď sa tejto úlohy
u j mťi skúsenf a mimoriadne schopn!
umelci, ak} mi su Vik t or S lmčí1ko Milan
Telecký, Juraj Alexand er a Hele~a Gliffnrod. UmeleJ Sl V\'bl'<tll Mozartovu
Kva1·t~to g nwl, ktoré patr! k štandardným dielam tohto zátu ·u, vyu~fvajúc ho
uko nn js tí cej ~ tu Introdukciu do skladobnéh o 1 zvukového sveto klavfrneho kvar·
tela. Druhým dtelnm, kto1·é sl vybrali
ako zJverečné č1slo koncertu v Mlrbacho~om ~lácl dlla 6. l. 1980 bolo 'a-

Na t vllč~t rozdi el hol m•
dzt Glezrtrovmou .o Br(JOt num
Ani by som nehovo l o meto
d1ckyth rozdieloch . ale u vpil ·
ve osobno~tnum. Docent Brll·
nln dal Zlakovl <:dt'<lVU sebado·
veru, l!.kru, bol tu clor eli. ht 1
r9 velmi mlloval husi!'! ako
prostriedok hudobného vvjd•i
re nla svojho ,.ja". Vedel pl'ato·
vat nl elľn ~n stl!r~hlll ko n~.PJ
vatorlstami, a le d l so 4 -> · ro~ ·
nýml detml na Centráln eJ 1111·
dobne] ?>kole pre mimoriadn~
nadané dell v 1\.loskvc. \ '\lu>
kve som Sd doMrtl do spo lut
nosti p rt<~m tdnlltikov, kton ,a
hudbou doká ;~all sparovat - ij
to bolo nojvzruSujúcejšle. Tyi
denne som m1:1l na konzervijtóriu 2-3 hodin }'. P1·acovtli som
na programe, ktory m1 tllthtl
Leonid Kogan. Bol to pome r ue
vefký rcpel'toár a bolo výlueoľ
na huslistovi, kedy ho naštu·
duje. V rozn\'Ch stli diách '\'·
pri!COVRnln diel sme chodili ku
nemu na konwltéic1e a hod ul\.
Pozval sl studentu vtedv k•·tl
bol v Moskvr - 11 vtedy. 's tllln
pracoval podľa potrcliv, liaz
o!J ľadu na svoj vzácny cas
Táto neobyi'!a (né obetavos!' a
láska k svojmu poslaniu i~te
nebola prfzua č n á iba pre Ko·
gana a jeho asi stentov.
UI'Čite. Podobným stýiOlll
sa pľac..uje v Moskve vo vsel·
k}'Ch triedach , v ró~nych odbo·
roc ll. S en tnz1azmom pr lstupu·
j ú k svojej prác1 aj korepct!·
tol'l. ]a som pracoval napr fklrid
s Margaretou l<l'avl:enkovou a
]eltzllvetou Glnzburgovou. i u
to nielen profesionálne vyspt.·
Ui klaviristk y lklavmstf ), ala
ľudia, ktorl vám dokážu do
lionca poradil v husllsttck~th
veciach. Nestalo sa mi, te by
korepetltor odmtetol skúšhu, ak
som ho o 1W pozladal.
V l\1oskve ste uviedli aj nie·
koľko slovenských nosrových
diel. kto•·ií sa vo vašej interp r etácii lllt•elli aj u nás, douta. s
neobyt ajný m ohlasom prá ve pt•e sposo b, aký m ste iclt
stvárnili a pochopili v takreileno novom spllsobe videnia.
- Nastu doval som Suchot\ov
dielo l.Oill
Poéme ma cabre hral aj n11 d i plomovom recilčlle
v Moskve. Osobnu premiéru su·
cl101\ovského opusu som vsak
mal v 'ľre nčlll n skych Tepltctach
na Prehliadke mladých kon·
certn ýcll umelcov v r. 1978. Otrem toho som Poéme -ma cabr ~
nahl'ill pre televíziU a v auguste 1979 som ho uviedol nc1
Mladom pódiu v Karlových Varoch. ŕ'resky A. Očenáša !>om
nustudoval asi v 3. ročníku Ca J·
kovskf!ho konzervatória.
R lt ď
by som vy u ~ll svoj čas .,cakanta" n11 vojenskú prezen č nu
sluzbu tým, že by som si ooplnll repertoáľ z diela E. Su·
cho ita, ale aj dalšfch sloveh ·
skych autorov. Nové povodJ\é
dtelo ml srutlll jozef Malovec
- mal by som ho premtérovat
v Tt·onč lan skych Tephcia<;h r.
1980. Podro bnejsi e sl studu)e:n
huslovú llterutúru v Slovenskom hudobnom tonde, p h!nov
l úloh mám Vefa a pr1t0tn
nesm1em zabud nút ani na ši·
roký rApertoár v~etkýcb !.!flo·
vých oblast!.
Uktitku z nebo sme poculi a (
na decembr ovom koncerte v
SF, kde ste hrali Dvol'ákov Hus·
f ový ko ncert a mo l. Okrem toho ZSS vAm po n úkol - spnln
s čemb a li s tkou Maricou Oobl á·
:.caujfô.Javý
šovou-Kopcckuu koncert z ba chovskej Jileratú·
r y p re hus l o a č embalo (máj
1980) .
Ku koncertu v SF tofliu.
Uz pred I'Okom ml ponúkol dr.
L. MokrS' spoluú č lnkovanHi ~o
SF. Velm i som !>l to vážil, ale
nema l som kv11lltný ná stťo 1. a
tak som v:llla l. Ni e tak rladw.r
SF, ktorý jednoducho zariadil,
že som Sil objavi l n11 plagáte .••
K Bachov}•m sonátam pre husle
a čemba l o : dve zo š1ost1ch sme
už nahrali pre bratrslavský r ozhlas. V Mlrbachu bv mali zaznlf"t tri sofuity. Okrem toho
miím n111 r v má ti 1. r. recitcí l s
klavi r istom C Dlanovskym.
Prtpl·avtla : T. URSfNYOVr\

rovné kvarteto G. Fa uréa, ktorého umP.·
lecké výchmlisko sA opiera o stabilné
hodnoty Br11hmsom t lmočenef tradfciP.,
pričom sa dot9'ka nových ldef novoi'O·
mantikov, ako 1 pozfcl!, kto1·é rnoi no
chá pať a ko predzvesť Impresionizmu.
Stý lovo verná interpret<ir.ia, vyváže nosť
s láčikový ch nástroJOV s virtuózne vy.
užfvanym k lavlrom vyvolali veľký zážitok. Bravúmy a muzikantsky prec!te·
ný prejav stupŕJOval Jasnosť podania a
zrel ernosť
krásne kreslen,lrh kontúr
skladby.

·coPPÉLIA

TVORa~

opäf IIa scéiiH SND

Ján Cikker: Ro zs udo l(

Lau Oelibes: toppélla. Libretu: Charles Nuitter 11
Artbur Salllt· Léun (podľa E. T. Hoffmanna) . Cho·
r1mgraf1a a réiia : Juuf Zujko. Dirigent: Adolf Vykydal. Scéna: Pavol M. Gábor. Kostýmy : Cudmila Purkynová. PJ"IHlliéra: 'i. l. 1980 v SND v Bratislave.
Coppélla w JCdným z múla komed•l\lnych baletov,
Ltoro ~o uurzujti vo svetovom repertoán. Hád11m
1 to vy~vetlujP skutočnost, prečo sa toto dielo z konca 19. stor. obji:IVUJI' v balete SND počas jeho 60roeneJ hlst6•·1e u" po ~Jesty raz. Zurftdenlc Coppélle
do JUbllotllflJ ~czónľ 11111 svoj sv1atocný nád yc h s dvo
m~ ..ornHmentaml ' IPnto balet, uvedon9 19. nuqa
1920. bol livodom do pomttrnn kréitkcj hlstórle slo·
\ Onského profe.!.wnalncho tanPčntiho dJvadelnictva
1 prv>'m !oamosltttnym ha letn\ m predstavcmm.
Balet je vybudovuny na tradtčn!.lJ schéme romanllt
mu - taJuplnost, mágia, l>dbkv. meno zenv v utule,
mnozstvo pl!ntomtmlck~·th !.c;én a národných tancov
~ Iné. ~vleza hudobna predloha te pretkaná mno..:·
~tvom polských rnotlvov. Táto charakteristická črta
partitúry Coppelle vyplýva z dvoch taktov - m<~n
zelstva sldadalela s Polkou 1:1 pôsobením autora po·
v1edkv E. T. llotrmannn v Polsku . Tento balet JO po·
~>tavený obecne na dvoch dcj~tvlích, 2. obraz
ll. dejstva, resp. ako Ili. deJstvo Je vorne pnraderu~
tv plcky baletné dlve•·L•ssement me vždy re1:11lzované.
Posledná premiéra núm dala kunetne mo~no st po pr·
·vy raz vldlet celt' verziu tohto bu lelu.
Ak Je plne zdôvod.nltelný dramaturgický výber tohto titulu , menej JCldnoznučnlí je efektivita lnscenac·
ného vysl edku. jtldnoduchým transponovaním púvocl·
nej verzto s nutnýml drobnými .,retušamt" a kolúiou
známeho materiálu sl choreog•·ar uľahčil úlohu 11
· značn e redukoval nový t vorivý podi el na d1ele. Pm·
5fm, prott gustu žladnv dlšpuliltl Podla môJhO nu
%oru sa v~ak žiada la velkot·y::.eji.in tvorlvu kon f rontd·
cla šestdestatročného rozvoja tohto iánru v SSR,
z hladiska réžie l cho!Cografie. Nechr.ern tfrn uber<tt
choreografii právo · na pokus o vlastnú tvorbu :
111. dejstvo, - miesto Sl(lvnosti vysviacky zvonu nejaké náhodné doZlnky so vstupm• detičiek i hu·
morným ,.rodičovským entt·ée" pripomfnajú vsak vseUčol ,.Entre nous" l to sa dialo v pdvodncJ vat1ante dlvertlssement s nutným pas de dcux a
velkýmt zborovými scénami. Neviem či nestálo za
námahu dielko zhutniť, da f mu vliči;[ rytmus, gradáCIU 1 zaujlmavost. Reiíjne sa núkala moznosť práv,J
prv menovl!n(• fakty zAregistrovať a realizovat. Ale
to je všetko len úvaha.
Tvaroslovie choreografle predstavenia vychádzalo
z technickej z6klad ne klasického slovníka bez viditeY·
nefsleho espritu, indlvtduúl nosll pohybového vyjadrc·
nla. Myslfm st, že nlo je až tak vyčerpaná zásobáreň
tohto stýlu tanečného umenln, zostávn tu evidentná
rezerva v osobitosti rukopisu choreografa l JCho va·
rlablllty - napr. l. dejstvo - č. 6 (slovanská téma).
~- 7 čardár;, 11 1. deJstvo v č. 20 s Ul spomma
ným ,.autorským zásahom". Choreografia Ide v ll"<l·
dlcil v~eobecne pl<~tnP.ho, uJll~erzálneho štýlu, v kto·
rom existujú spoločné hranice, zavazny sloh s nád ychom nostalgie.
Toto pred st~tvenle poskytlo možnost tanečnej prelent Acle celého súbot·u l sólistov. K pozttivam patria
mektoré výkony Interpretov hlavn}•c-h postáv. Coppéllus v alternácii j. Dolinského a j. Hafamu vyznt!l
akceptabilnejšie v podan! ). Dohnského - herPckv
presnejsl, tanečne a charakterovo bilzi;í k predpokJ.tdanému zámeru choreografii. Táto postava určttr. hu·
de pa triť k popredným k i'CéiCiá m tohto rllhoroenélli.J
protagonistu s1íboru. ). Jlalama stvárnil postavu ,.con
dolore", chýbala lu vsak rahkosť l potrebná nadne·

'lia mmuloročnycb BHS mala EvetO\'U prem1eru !>Jedma
Cikkerova opera - nlekolko dni po tom. ako Jel autor
dost al cenu UNESCO za hudbu. Dommevame ~a. ze si
zaslúZI podrobnejsl rozbor.
L IBRETO
Cikkerova siedma opera nnlkl11 1111 podkludc dramati·
zé.clg novely Heinricha von Klel8ta 11777-1811 J Za·
motrasenie v Chile. Libreto Je cltPium l'>kiHcl<~letovým s výn imkou jednej ptC:sne lncllri nky Poplly, ktoreJ text
naplsal Milan Rú[us.

Juraj Pavlovič Plavník
(Swnnildnl .

Viera Zlochov!\
Snímka: j. Vavro

z

na scéne DJZ v Prešove
HOSTIN EC V SPESSARTE - hudobná zbojnfcka ptstohéda podľa
Kurta Hoffmanna. Hudba: Franz Grothu. Libreto: Curt Hanno Guthrod. Texty plesni: Giintbor Schwenn a Willy Oehmel. Preklad a
te1.1y piesni: J. Strasse•· a P. Zajac. Keii sér : M . Ooutllk 8 . h. Dirigent:
J. Bedriclt. Scéna 8 kostýmy: B. Harták a. h. Chureografla: J. Skoda a. h. Zbormaj11ter: J. Sitter. úfi nkujúci sól isti: A. Ben kovll, ll . H01··
véthod, J. KorpášovA, S. Ranl:lk, J. Korin, E. Kuknicrovií, c. Píplo·
u , s. Renko, 1. Piussi, E. Prielož n5•, E. Jur člková , V. Lekkovtl, J.
Horký, P. EliU, C. Mihok, Z. Leskuvec, R. Grega, S. jenlk, V. TImočko , M. Gerjnk, C. Kapec, S. Sonko a A. Liirenl:l ková. Zbor, balet a orchester OJZ. Ceto~tátna p ••cmiéra v OZJ Pre~ov dň o 18. 1J .
1979 (recenzované predstavenie: 29. ll. 197!1).
Hudobno-zábavnO divadlo st v
vi;Hde vo svete uplHt·
nuJe nát•ok na svoJby tnos( a •ue
je ani podstatné, Hkt\ zánrovu for·
mu sl vol! k realläícJI ústrednebo mot!vu. AJ Hostinec v Spessar·
te hyperhollckou nadsáuzkou pt·ototypov pr1poml nu hudobnu cra·
zy komédtu. Staro nový zbo)nlckv
moov, rozslreny o mouv unosu
a mollv v9kupného bol vychodls·
kovou predlohou d tiez metamor·
fózou rovnomenného fllmu pre hu·
dobnú komédiu.
1\eschopno~t ~grlosst-ého gró[oi
zo sand11u, barón z Vrabcova, oh·
rtlf!dZEmost plukovnlka. zbojnfcky
element, drohnf vy poč!lavf zlode·
jlčkovla , zámena osôb a nakoniec
happy-end
kapitana
zbojnfkov
a Uas stro to nt\ ho gróťa " ko11tesy
F1an tisky - to vsetko t vorí nápli1
mimoriadne vďač n ej fabuly. Ryt
mus časovnlw p1·1nbellu llov01·ené·
ho slova ur/':UJC aj jeho prlestoro
vú gradáciU. uvornenle a spád dia·
lOgov. Hudobné čfsla logicky, c;o
zmyslom pre efekt nadváZUJÚ na

a

senosť. Myslim si, ic to nie JB jello ntl)VIastneJSl
odbor.
Sw<mildu sme videli hnecr v troch alternáciách.
V rámcl dobróho zvyku obsadenu prlmahu lerlnaml
U. Zahradníkovou, V. Z lochovou a v tr!llOIIl va·
r1n11te s nádejnou E. Senkýľfkovou. Mozno je odvúz
ne vysloviť mysllenku, 2e naJbllisie k postave, vzhla
dom k JCJ charakteru a pohybovému partu je prAve
Senkyríkovtt. Samozrejme, Zahradn!kova a Zlochova
opi)•VaJú dunostumt sll::.ich rozme•·ov pre technicky
ná•·ot•wJi.le ulohy. U Zlochovej nám chýbala JeJ ZVytajnci lahkosť a herecká istota najmii v ll. dejstve,
ktoré bolo kameitom úrazu aj pre Zahradníkovú,
ktorá nás však odskodnllu za niektoré slahslc mo
monty technickou Istotou a partnerskou doraznostou
v lll. dejstve.
Franza smo VIdeli takisto v troch alternac;tach.
Tu upl ne josnu uommoval L. Vaculík, ktorý ~ymbió·
zo u hercckych u technických kva lit rlesll vsetko
fullko a s usnwvom. ]. P. Plavnik p1·ekvap1l neistotou
v rotácH, nf..:kym skokom, ale zato grand rcveranr.c. Neviem ovsem, kde mizne Plllvnlkovu teclinu;lo.a
Istotu t suverenita. l:'rn l'. Dubravíku plat! podobué
konstntovanle ako pre Halamu, pripadne l pre prlm•t
balel"lny - nie jo to Jeho kreatívny odburl
Sttmozrejme, ze nr>mowo obís! postavičky, t;hUI'Ilk·
lemvo prepracovanlí li mnoz5tvo práce zboru. dopi
neného o mladych nlídejnych odeptov uml'nla 'lurp~. ·
chory.
vytvurného hfadtska fuukčneJiilc d stylovep,Je
púsohtht scénu, httdam a~ na ateller v Il. dejstve rot·
si1·eni u duiSw lll(urlny. Kost}·room cn}·bala farchn.t
l st~lovu stnudmost (čnrdáš, zhorv].
On lwsll!r prekvltpil tym. ze u2 na druheJ premlfl
ľl! bol vysled111 zvukový cleh.t dost rozpllčlly l prr.
me pnlis st-olf~nf! tu:ho bt~žného chvat-a. l..vallty Id·
kéhoto tr.li'S·t by JH!Illllli poskytovať tal-étu ,.lilUjtma·
vé" ztsttmia.
Co zuvtnum povf!ddt k poslednej premwrr.? t\kcen
tovan1n luston!'kllho aspektu? Pros1m. Tento uspekt
ncuuva oV!.CIIl pro vvt\•untnlt! st•casného hodnotovfllo
rr-hrtck,t silní! 1111pulzy; htet·archizacta kvnlitv tkvio
\' prvom l'lldl' v histon?.uJu<·om ZOI'Iltl!!nt taktov, JH"P·
ZPntovunf hultut·nrlj hodnoty l trad ície.
TomRo111

HOSTINEC VSPESSARTE

&uč:a::.nosti

(Franz)

ltovorené slovo. Skludatnr F. Gro
th!· pozná zasva11me Ltčlnnost ne·
nút1mého vstupu plosnf do Inak
cinollerne stavanej arclutekturv
!ltela a dbd presne o rytmus ;t
prtebeh celku. Spevnlí u hudobne
c;1sla v1•uiivajú mo~nostl starstc;h
tanečných rytmov (tango, blqum<!,
\'ll l čík) a na vraca jú me kedy nos
lalgtu everg reenov. Mí!lstanu vsak
\"VUživaJú aj štýlovú rovinu klu·
!.ICkého muzikálu (typu West S1
cle Story J.c.. Ich rytmu; kli a nwlodw
k& nenútenosť, bu al. vuerovost.
V\ tváraJú z mch prrcep~nc vdac
né "slégre".
Hlavnf Jnsccnatorl dtein sledov<~
l! v predstavení predovi;ethým hy·
pr1 holic kú grotesku u pu•·óctlu ako
lritmotfv koml'dle. Rrzlser útlnn1
ml prostriedkami duchnplnn puro
d1.1:oval stnvovskú prlslusnost jed
nollivých postáv . V zosm iosnentq
spoločnosti. ktorou hyhn pl'nlazP.
;:dravé Jadro reprezentovulu ih"
ústredná dVOJICa (kon tc>~a !l ku 111
tan t. Režtsérova napad1to~1 u vy
nalleuvost, ako l zmysel pre sl -

tuui.111i konuhu su vo ve l hr.J nue·
n· pn!JiiVíli naJm!l v druhom dej·
sll'l.!. Oproti prvemu tlejstvu v <,lilV
utJ monológov a dialógov, v kuh111
nát.ll a rozuzh!nl je vsHk meneJ
urlc•mé a hutné. Jav•skovll rt'Č bv
st žiadala sustredenejsiu t.lzelar.IU
v deklamácll a v dlzke slovan·
~.l. yc h slov.
~céna
B. Bartaku zvyruznujo
nads<\dzku príbehu zúvesml íml:tg•·
narnoho lesa. Komédtu v ,.koméou" druhého dejstva zdôrazuUJC
niC:len boj "neskutočného" vojsku
s .maginárnym nepnatelom, ale
OJ scémcké rlesente zbojníckych
,.!zbic", prlpornínaJtíclrh dJvad1el·
ko v dtvatllP. j. Becli"lch, ktorý hudobne komédiu naštudoval, spo·
fnhl1vo I ntegroval v tnterpretáctl
typlr.ké znaky hudobn ých čis t e l ich lahkost, fúbozvučnost a ryt·
m•ck(t nekompllkovanost
S. Benko a H. Horváthovli v
hlnvných postavách vytvorili vv·
rovnan(t dvojicu. Zboj nícky odvllz
ny Benkov kapitán {alias gróf) 11
Horviithovú rovnako pohybliva
\ úlohe mladíka ako aj konteS\'
F'rantlsky, zosobnili typolog 1ckv
\"lervhodne spravodlivost a ť:est
nost. Komická dvojica ). PIUssi E. Priolotný budovali postavi zboj·
nlkov .Ťutmáka a Chlapáka na hrpt:rtrofii gagov plynúcich zo .i:1·
vot nej filozofie týchto post,1v. t\ 1
rfnhf sólisti - S. Rančlk (~J·óf 1.0
!>linda u), j. Korso (ba rón z Vrah·
t ov a l. V. Lešková (Betka) , R Gre·
l! <l f farár Haug ), E. 1\uslllerovti
'Burhorka] a l nf - vyuzlll s úspf'·
t holll 1110inosli veselohernej narl
~ <~<l zkv.

DramaiUl'&la spevohry D)Z v
l'resove dokumentovu l a výberom a
n•n!lzaclou HostinCI:! v Spnssll t'lf'
:•t• dobre pozná funkciu zábavnt:
lto divadla ilj V ZITI\'SIP l''>lf'llf'J..O
\ >l.hovného posl<tnta

DITA l't1ARENC1NOVA

1-.ielstova stručná novela l v ť:e~korn prek IH de Evy ~·or
manoveJ vydaná Odeonom r. 1977, mfl Ibi! 13 stran)
po~;tavlla Clkkera·librellstu pred naJHiirot.neJSIU uloh•l
v Jeho tvonvej hudobnodrl!mdllckeJ praxi. musel te·
l<onstruovať a domy::,llet dOJ prcdchJtlzaJUC.I zemelrH·
ltCill U lebo ním sa Kle1stova novela zur.!na; nech) lld
v neJ sice retrospekcia predchadzAJUCit.h udalosti, aiR
ta JO velmi stručná a neraz len nllznut-ová. Ako hovor!
~am skladater v premiérovom bulltHtn", v novele .,1de
v podstate o !&:.hu chutlobnelw učit()fit joro111ma !<u·
~I'I'U ll dcéry bohatého srnchlll'll )o~ophy AsteronovP)
!menu som kvoh spevnosti vo WOJeJ ope1·e po~olf'nll J.
Lll>aja sa napriek zákazom u Utkonorn svetskyrn l cirkevným zldu, ale pre viditefný dokaz svo)r.j lusky su ocJ::.u·
du ní na smrt. Prekonaju lnCrnno pdprav na popt·uvu
1 ~Hmov•·~:~zdu, no prí•·odná katastrolu ich vy~lobodi a pomo/.e im utiec( . . . " Klmst mili todpovedným za pre:Grademe milencov bt·lt tu josepliy {ClkkBr ju prHmenovai n..t
ha bel u, Jeronima na Lorenzu]. no h hrtllo tuto posla vn
\ vnecht•vH a nechá vu otcu l :;abr>ly, don~:~ Hem· tea, nd,"(
clc;éru z~jv(;as rána po noc1 ~tritvencJ ~ Lorenzom. V op<!·
1e hrá dôležit(! úlohu skladatelom-hbl'Ctisturn vymy~>ie
na postava Indiánskej pestfmkv Pep•ty-Peppy, vemeJ
spJ•levoukyne Isabely až po Jej smrt a vyslovovatef.kv
U!ttredneJ •deovej mysllenky diela ,.Ľud11:1, prečo vratd•te nevmných?" V klástornom obrau: má dôleilty zit~IOJ abatysa-predstavená (spomlnl:tn!i
na n i ekofkyt.h
m1estach Kleistom ako. velmi súcit na osoba), no este
viič~J prislúcha Clkkerom p1·1dunej postave stare l VJ"<i.tničky, sestry Laetílle ona ~prostrodkUJB kfut;ové
stretnutie mlleucov po dlbom odlucPnf, z ktorého sa narod! dietu, ddvod odsudenta ]osephy lsaiJoly na smr(.
Cikker - v protiklade k novell' - nechava otca lsa·
boly dona Henr1ca proslt vtcekrala o milos( pre svoru
dcóru, ba dokonca ponúknut sa za 11u zomr11H - a kt>d'
je odmletnuty •. coskoro zomiera; pred smrťou don llen,
neo u::.tanovuJe vnuka za svojho detlíča, pros! Pepilu,
aby ho chránila (na rozdtcl od novely, kde clletu vvchovllvajú v kluštorc pod abatyť.inou ochranou, v opet·e
sn predpok ladá jeho odovzdan io slu r ómu otcovi]. Po-; tu va dona Henricn jo v celej opere nojdynamlcknjsia a tym
1 na jžívo tneJsla (postreh lgoru l'odt·uckého). C•kkcr ďa
leJ prídt:tl postavy sudcov, notdl"u a anonymných svcakov llenrtcovej prosby pred vJcr.kr!Hom 1 jeho smrti,
11ad iteľa väzenia (do ktorého sa podla sklatlatelovf't
predstavy vlámu! Lorenzo, ai.Jv bol blízko svojej milova·
n~~j. kým podla K1eistu bol do nollo 1mvedeny a obžalovaný z bližšie n eurčeného zlohnu]. Kym .t-.lnist vo
c hvíll zenletťasenia sttuoval •mleneov n11 dve rozdJelne
miestu, Cikker nechu pr ísť Lorem:a na nálllost•e. kde
majú stat l sabelu, ale zachováva 1eho s<Jmovra:l.edn)i:
ttmysel, Ibaže ho funkčne nwnf z pokusu ohcstť sa na
prlpravu otráviť sa hadím Jedom. :-ik lada lef tiež vynG·
cMva post<1vy Dona Fernanda a JCho pr!IJuzných, s ktor~mi ~a milenci zblfžta po svojom stretnutí vledv
keď Sit uti~llo zemetJ·aseme, ktOJ(' Im obom zachráml~
)ivot - , no ponechiiva postavu Pedl"illn. Ten )e u KIE!I~l 1
ohuvnfkom, dodavajúCJm lOVIli' /\<;ICl"OilOVCOtn 11 prP.to
dohre pozná dcéru dona llenru.a; v opere je uvadzačom na námestí, kde sil mii konuť poprava ('JB ot tvt•nP.
ďa!Sfml prlplsanými flgúrnm1, vytvorml sklatlntrlH lll)t"t'
.tJ~tu ], t~o ostávajú mu JCho hrvl~lznlvfi črty, umor· 1wne
Pste zvyraznenlm jeho lusky k pPnlazom (Cikkerov pn·
davok ). Pedr1llo je v novele l ope•·e bPzprostredným povodcom lynčovanla milencov fu Klelsta sll uovaneho do
chrámu a ncidvorla pred nim. \' opare n11 pahot•ok za
mestom]. V opere dor·hádza 1 k zavruzdcmu Ich dJf'!a(a
l v novele zavra zdia miesto nohu tllnta dona F!!rnanda
spolu so SVOJOU ženou adoptuje dieťa mtlc•nwv ).
Na otázku, prečo st vybral KIPI~tovu novelu - hoci
predtým uvažoval o SoCoklovej Antlgone [stane sa suád
predlohou jeho devJatiJj opory l - , sklada tel nepr•amo
odpovedal v bulletine: ,.Ki elst v novple, ktorú napfsut
m,edzi rokmi 1804-1806, krltJZUjP ncruuskost }l!~aný1 h
zakonov spoločnosti - a na1mJ týr.h neplsanych, ktoré
človeka prlvádZdJÚ do skazv. !),tlej Klelst kriticky poukaztl)e na skutočnost, ze ludstvo do tych čias llPnHslo
Iný sposob riesenia konfliktov, ako vrat.dami, misiliami
a VOJnami.
Kleista ZI"OJme sklamalo l poznanie, l C vuutorná oc•sta, ktorou ľudia prechádzajú vo chvllach katastrol y
trvá iba krátko a net9ka sa všetkých. To vsetko bolÍ
l pre mna otázky a tlôvody, pre ktoré som siahol po
lf'jto tematike. Opera vz1llkla prrsno v case od <!2. v.
1976 clo 22. VII. 1978 - l v parut(tre. Rozdelil som Jll
do piatich obrazov. Prvý som ~asadll tlu uumáceho pw
~tredia lsabely, druhý obr~:~z do :tcnského kl<istora, treti
do la l ára v noel pred popravou. stvny na ntimcsttP.
s popravlskom a piaty sa odohravn v Jese, nP.ďalcko
mesta Santiago. Niektoré obrazy. menovite prvy tt d 1·u·
h>, stvrtý a piaty, som spojil medzihrou."
Celkovym formov5•m rotvrholll pripomína Roz~udok
IZemet1·aseníe v CbiiP. - tento názov sa bude pouí.f~.;l
pre operu v nemeckeJ Jazykovej oblasti l podory s
rlolanH v skratke: podobne ako v ŕ1om je zjavná sv·
metrlcnost: dva obrazy krnjných dojsliev obi..Jopull\
stredné druhé dejstvo, plné spomienok 11 vfzlf. Moino
ho chápal aj ako rozšfrený podorys )P.dného deJstvu
Vzkriesenia !s tzv. intermezzom uproc;tJ·ed 1

co

A ebte jeden citát z ClkkP.rnv9ch potnámok v bu lletine svetovej premiéry jeho sleclmel opery - IPbo tvol"i
prer.hod k hudobnému rozboru: ..Lv•·lckf'l momenty matti
u m1ia ovPTa slršle miesto ako v Klei.:;tovr:j novell'. VP I
ku llillostml scénu mám na zač1a tku opery, ako fif na
Z/u;Jiltku záverečného obrazu. Oalšle Jyrlcké ntoment v
'u111 zachyti l v nočnej náladn 7.Pn~kl·hu kJ.1~1or11. v piesní pesllinky • • , , SJ Inde."
IGOR VAJDA
lDoko~a \! budúcom Ol&la.)

NAS

ZAHRANičNlí HOSŤ

Skladateľ

Usteneichische Musik Zeitsl:lt1"i[t prinása prehlad diskog1·alie Lorinu Maazela v súvislosti s j eho nástut>Om do vcducich dirigentskýc h funkcií vo Viedni.
Kladné recenzie jeho grumofónovych nahrávok chcú dokázal , ze tento dirigent
palrl k súčas n ý m Interpre tačným ~ pi č·
kém.

Michail Alexeievič Osokin
Koncom jesen e nav!tfvll Bratislavu nám málo známy
sovietsky skladateľ M. Osokin. Preze ntoval sa viacerými
vydanými skla dbami , ktoré nás zaujali. Požiadali sme
Jw o malý rozhovor.
azdávamo sa, že ako v äč!lna sovietskych skladatefov
&te študovali v Moskve . ..
Mai som to šťastie, že som na moskovskom konzervatóriu studoval u S. N. Vasllen kn . Bola tu prfsna kompozll:ná metóda, ale súčasne ve fk6 snaha pomOc ť m ladým tal en tom. Vasilenko dobre poznal potr eby nás ho
státu a vi edol nás k tomu, aby sme rozvfjali realistickú podstatu našej hud by a obohacovali ju novými prvkami.
Dozvedeli sme sa, l e ste ~asť svojho tvorivého rozvoja
prežili v Turkménii.
Bo l som v tejto k rásnej obl ast i, v tej to našej zvllzovrj repub like v r okoch 1941-46. M iestn e l n to n ačné zdmje značne ovp lyvnili moju mel od ick ú I nvenciu, takže
n apr. v n iektorých mojich dielach cltlte zvláštne tntonačné prvky, tvary a Iné lokálne za ujfmavosti. Pochopiteľne, že som Ich asimi loval s kom p ozičnými zvyklosťami Európy. M nohé skladby z tejto mojeJ etapy sú
v CSSR n eznáme.
Ktoré skladby sl osobitne vážite a ktoré by ste chceli
OdJlOrúčať do ndej pozornosti?
Mám štyri sym fónie a vera skladieb pre rOznc sólové
nástroje č l komorné obsaden ie. Ako vidlte z pred ložeJl'iCh partitúr, rád sa venujem l harfe alebo sólovému
hlasu. Re~lsérl a herci vysoko ocei'lujú moJe scén ické
hudby. Nechávam tu nieko ľ ko moji ch skladieb, pozrite
!.a na ne a budem vďačn ý, ke ď zaznejú n a bm lislavskom
konzervatóriu a i nd e.
Z. N.

Zo

zahraničných

kritík

KVARTETO VIRTUÓZOV
(Úspech Košického kvarteta v Polsku)
Na jeseň minulého roku uskuto čn ilo Ko!ické kvarteto
umelecké turn é do Polska . V rámci siedmej Dekády
teskoslovenskej kultúry vystúpil mladý koiický súbor
i v Stetlne, kde svojím vystúpenfm za nechal mimorladue pt•iaznívý dojem. Oen nfk ,.KURI ER SZCZECI - SKI"
(1. októbra 1979) priniesol o Jeh vystúpeni nasledovnú
1·ecenziu.
..... V rámci siedmej Dekády československej kultúry
zavflal k nám hudobn ý súbor, zaoberajúci sa vážnou
hudbou - Košické kvarteto v zl ožen!: Andrej Levlt n
M ilan Jirout - husle, Jozef Ký~ l<a - vio la a Ju r aj ].1nusfk - violo n če l o. Včerajsleho otváraci eho komorného
koncertu ,.Pri sviečkach a kóve" v sále An ny ]uglel lonskej sa zul:astnll výnlmocne verký počet posluchál:ov.
Nic dlv, ved hlboko zakorenené trndfcie komorného muZicfrovanla u na~ich susedov sú '!šcollecne známe. Tieto
tradfc1e majú tie>. zásluhu na vý n imočne vysokej úrovni
českos l ovenskýCh komorných súbo rov.
Pos l ucháči preto dúfa li, žu p očujú dobrú h udbu. Bola
to hudba nielen dobr á, ale i skvelú. Keď hod notrme
vystúpenie Komorného kvartetu z Kosfc, nemclzeme ne·
!opomenúť zohratosť týchto hudollnfkov, ktor! spolu hráJu tba sedem rokov, ale sa zdá, ako kelly spol u ,.muzlc!l·ovali" od detstvo. Pre nich n ejestvuje problém intonácie, a tukmer Ideálna čis t otu súzvu kov je p ro u melcov
v éSSR vecou úplne samozrejmou, hoci pre mnoho sl6~~ kových kva r te l je to niečo n edosiah nu teľ n é.
lloslla zahrali dve klasické s l éčlkové kvartetá: D dur
( !:ikovr&nčf l Joze•fu lloyd na a r mol L. v. Beethovena,
op. 95 (Quartetto serloso l. ako aj rl ve moderné diela Tn skladby pre slál:lkové kvarteto (19411 I gora StraVInského, !>k ludbu, ktor á sa hrávu Iba zrledkuvo a Prul ud 1á (1978 l českos l ovenského sk lada tela z Ur alislavy
Pilv lu Bagm a.
V Haydnovom kvartete sa sC1bor prejavil najma po
tcLhnlchej stránke ako štvorica virtuózov. Nemám tu
1111 mysli technickú Vl rtuóznost, hoci stvrtá l:ust Kvat··
tLta sí vyžaduje veľké vlolončellsllcké umenie. Mujslrovská bola tiež nielen súhra, ale h l avne jC;dnota h ud obného myslenlf1, vďaku k tor ému h rali hostia llaydnovo kvar teto inte1·prelačne jednoliuto. Ku kladom ich
Jnterpretačnej techmky patr! obrovská dHerencovuno::.C
d}•namlky, ktorej su nebáli v druheJ časti Kvarteta. Miestami vzn1kal dojem, že n ehrá sláčikové kvarteto, ale
cdý sláčikový orchester. Pekne zne1uce forie a ako búrkn na1·asta]úce crescendú f1·u poval! ollzv lás( v Beethovenovom Kvartete sklncl be v podsta to r omantickej.
Drumut1ckú tém u jeho tretej l:asli In ter pretovali hosli.t
s velkým rozbehom a Largo vo Stvrtej čas ti bolo vzorom plastlckostl fráz.
Nezvyčajné kvnllty zvukovej súhry dosiahlo Košické
kvtn·teto v Struvlnskóho Tanci, Ex<·entrlke a Zohne. Pred
po s lucháčmi sa rozihrala obrovská pa l etu farieb celil
ská la odtlei)OV - od Tancu lmltujuceho biele nástroje
s ostro exponovanou pa1·t1ou vlolončl' l n, a2 po mtikké
tóny výrazovo mystického Zuhnu, v ktorom skludatef
využil slávnu srkvenclll Dies lrue. Podobnú dlferen·
ríóCIU zvuku bolo možné počuť aj v Prelúdlách Pavla
Bagina. S url:1týml obavami <;Om počú val, keď konfe ·
renciér Ma1·1an Zarzycki pek nými slovami ohlásil dielo
súl:asného českos l ovenského sk ladatefa, pretoze v poslednom časo sa m odernos ť v hudbe zvykla obmedzovať na lacné experimen tovanie a nezmyselné zvu ky. Moje obavy však boli zbytočné. Prel údiá P. Bagma sa vyznačujú expresionistickou stavbou a náph)ou viet u jeho h udba miestam i prlpomfna raného Schônbergo, mteslii1lll llindemltha, p ričo m nes1 1·áca originá lny ,.slovan~ký" ráz, kto1·ý je nujzretornoji.l v t a n eč n ej dru hej čas t i
Prnlucllf. Tretiu casť - r.a r go - skladatc f sk velo rozVIedol a doplnil ZiVOU štvrtou čas(ou (i\llegm) . Pro
u1odcrnú hudbu typlckl\ ,.lám.1111e" fráz pouzll Bugln
s mierou.
Celkove možno poveda(, ze KOSICké kvarteto lll"il tlll:
ma tstrovsky, ze dokáže hudobný jazyk hádam kaidej
sklndby pre tlm OČI( do reci ZI"OZUml l efnej pr o každé ho.
Teda ďal š ia u melock(l urtalosf mesi aca prfchod
Franr úzskeho symfonického orchestra do Stelfna n e·
zostala tak jedinou. Senzáci ou sa sta lo a j vystúpeni••
Kostckého kvarteta".
(gj)
Prek lad: H. Lerchová

Ten istý časop i s oznamuje, ze od zimn ého semest ra 1979-80 bude pôsobil ako
hostujúci profesor vo Viedni l:eský huslista josef Suk.
Národný um elec Eugen Suchoň s čle n mi Filh armonického kvartet a pri !túdiu jeho S l áčikového kvarteta op. 2.

Filharmonické kvarteto v ZSSR
V dňoch 11.- 23. novembra 1979 usporiadal sovietsky Gaskoncert v spolupráci so Slovkoncertom tut•né Filh armonické ho kvarteta v ZSSR. Nebolo lo prvý raz, čo tento súbor vystupoval v Sovietskom zväze. V roku 1978 pri zájazde SF mali ho mo ž nosť po č uť posluchá či a pedagógovia Konzervatória
v Tbilisi a v roku 1979 posluchá či Saratovskej obl asti.
O poslednom zájazde Filharmonického kvarteta do ZSSR
hovorí violista ). Petrovič:
,.PI"i jatle
bolo m i moriadno
vrelé a poslucháči úžasne vnfmnvf. Hrali sme Suchoilovo Sl.ičlkové kvarteto, op. 2, ,.Nenlu"
Martina
Burlusa, Mozartovo
Sláčikové
kvarteto KV 387,
Srhullertovo Slúčlkové kvarleLU
,.Smre a dievča" a Prvé kvarteto L. Janáčka. Ako prldavok
2. a 3. čast op. 32 č. 3 Leopolda Koželuhu. Program bol
náročný,
ale všade sme sa
stretli so vzde l aným, pozorným
a srdečným publikom. Ci už to
bolo v Moskve nu Konzervatóri u P. I. Cajkovského, kde je
to samozrejmé (hrot na tejto
pOdo bolo pre nás vyznamenanie spojené s patričnou startavnou llorúl:kou l a kde nám
po koncerte prof. L. S. Gln sIJurg vyjadril svojo pr esvedl:en l e, že nás bude u rči t e skoro
znovu počuť na tnoskovskom
pódiu, alebo v Orcnburgu, kde
sme pre gratulácie nemohli z
naioej su tne un! odfsf. Tolko posluchJčov v Ufo chcelo s naml po koncerte hovorlt (znovu boli medzi n i mi aj poslu rhá~l a proleson Kunzervalórin J. že Ich po nejakom časo
musel náš sprievodca z Goskoncl'rtu poprosiť, nby nás nechali !sť sl odpol:lnúf. Medzi
mimoriadne zái.1tky patri napr.
stw tnulie s pos l uc h ilčom, kto·
rý kvllll nám ceslovnl zo SverdJovskn clo Orcnburgu, alebo
strntnulie so 74 ročným prot.

Stanislav

vďaka.

Dúfame, ::te rovnako vnfmavó

o pozorné publiku m nájdeme
aj na našom pripravovanom
fehrutirovo-marcovom dvojtýždftovom zájazde do Spa nlelska.
Teslmc sa no štC1d i um nového,
n úm venovaného 3. kvarteta l.
Zeljenku a jedno z diel B. Mar·
llni1.

GenrJcho vič

Sovietske umenie postihla
strata. V piitdeslatomtreťom roku života zomre l významný
sovietsky klaviri sta
národný
Sto nlsluv Nejgauz umelec RSFSR , profesor Mos
kovského konzervutórlo.
SIUnislav Nejgouz je hlboko
pútnvy zjav, jedinečný svorho
druhu, zjav poetický. Hudobník
par excellence, výrazného talentu s vysokým stup í1om ume·
leckej k ultúry, velkole pý klavlrlstil, ktorý vera a ú spesne
počas tridsiatich rokov koncertoval v Sovietskom zvllze a za·
hranič! · ná sledovnlk, najbll~sl
pumoc~fk, žiak u nupokon dôstolny syn jednOho zo zaklada·
te l ov sovletst,cj klnv1rnej sko·
ly Gennchu Gustuvovl čn Nej·
guuzu. Stanislav Nfqgauz bol
pn~sv t>dč lvý a prosty vo svojom
umeni, neohyl:njnc sknncentro·
Vdný a SIIČasne ,.rmnli•VajúCI
sa" v atmosféru lntim neho muzlcfrovania. ]cho ht·n, l nterpre·
tAcln
n e koneč n e
podmanivá.
vždy za nechávala obrovský zá·
žlto k.
Poslucháči o kolegovia sl vyťažká

M . 1. Bulglnom z lludobného
u c1liš ťa v t va nove, ~ l a kom stavneho teského huslistu F. On díil:ka.
Aká vel ká a mocná zem je
ZSSR sl človek uvedom! aJ vtedy, keď absolvuje ti e llsfce kl ·
lometrov a stále sa este Jen
dostan e po Ura l. Uvedom ! sl
boha tstvo tejto zeme a jeJ rud i.
A stretne sa ako umelec s verkou úctou a prejavmi pozornosti, ktoré svedčia o cteraveJomej výchove vzťah u k u k ul·
t úr e a j ej hodnotám.
Mali sme možnost, ok r em
preclolymp! Jskej Moskvy, k torá
už nám za člna byt dôverne zn.íma, vidiet staroruské kmezacie
mesto Vlad1mlr s boha to zachovanou a resta ur ova nou pôvodnou arch itek t(II"Ou, pri em ys lové
I vanovo, verkol epú Ufu - mesto v str ede kolchozov a to vár n i, plné zel ene a rozvfjajúcl
sa Oren bu rg. Goskoncert nám
umožnil aj n áv!aevu tu r i stick ého Suzdalu a aj Inak sa o nás
vzorn e stara l. Za to pat r! joho pracovnfkom naša s t·deč n ll

Nejgauz

soko vážili Stan islava Nejgau·
zn. Veď aj bol jedným z tých
nemnohých naozaj sťastnýc h
u melcov, k torých publikum oddane mi lovalo. Kon ce1·tné sály
počas jeho vystúpen! boli vždy
prepln en é či ui hra l Moza1·tu,
Hocthovena, Sch u berta, Schumnnnn, Liszta, Prokofieva. Bo l
m1moriadne Inšpirovaný pri lntcrprNácil nesmrtolných <Jiel
Chopina, Sk1·tablna. V tom bol
neopakova tcrný. Nejgauz hral
Chopi na a Sl{l"lablna ako hl bok o blfzku, jem u ve ra hovoriacu hudbu, u preto z nela v jeho podnnl tak zriedkavo orga·
nlrkv, pravdivo, dokonal e a
nenútene.
V hre Stanislava Nejgauza
nebolo zá mem ej komorn ostl,
ale nebol o v nej ani ,.koncor tnn tnostl " s nárokom na osobitn é poňatie všeobecn e známej
hudby. Do každého di ela, ktoré
Interp retoval, vnilšal svoj osobný umel ecký svet, ale nevnucovol ho pos l ucháčo m . Ci t pre
umel ecký
mieru , pri rodzený
vku s n oza jstná, n epredstleraná
skrom n o s ť dovorovali Stanisl avovi Nejgauzovl prinášať poslucháčom vmHorný svet skladatela, pril:om neprestal byť sebou samým.
vera duSovn ýc h sn, talentu,
lásky odovzdával pro f. Stani slav Nejgauz svojim ži akom na
Moskovskom konzervatóriu.
Osobnosť a die lo Sta nislava
Ne)gauza sa včleil u je do histó·
rle uko vysoký a sa mobytn ý
prejav r u ~ké h o romanti ckého
kluvlrneho umenia a navidy
ostune v naiieJ vďačnej pa m!!ll
Stun lsluv NPJ.I:UUZ má trva l (l
miesto v nuso m umeni popr i
menách Vl. So l ron 1ckého. G.
Nc)gauza, K. l gum nova, L. Obo·
rlna a I ných nezabudn utefných
sovietskych umelcov.
(Prevzaté zo ,.Sovie tskej
kultúry" i!. 9, 29. januá
ra 1980)

O vz ťahoch a vadabilitc v zťa hov med zi básnikmi a sk lad a t eľmi pojedn áva
Helmut Scbmidt-Garre v knihe Od Shakespeara k Brechtovl. Podľa kladných
recenzii p rináša táto kn i ha, ktorá vysla
vo Wilhelmsbavene, rad zaujimavý ch postrehov a poznatkov.

z pozostalosti dirigenta Hansa Swarowskeho i z jebo publikovaných ll l li nkov a §túdlí vysla vo viedenskej Universal Edition zaujlmavá kniha, ktorú ra·
kúski recenzenti prijali so znallný m pu·
chopenim. - - - - Takmer neznáma opera bratislavské·
ho rod áka franza Schmidta ,.Fredigun di s" mala v jeseni m . r . premiéru v
Lin zi . Kritika pozitívne hodnoti sna hu,
ze sa nezabúda na niektoré slaršie die·
Ja a hovor! s mimoriadnym uznanlm u
Uunie Vejzovicovej, ktot·á spievala hlav·
nft úlohu.

'------

Anglický skla dater Michael Tippett
oslávil v januári 75. narodeniny. U nás,
žiar obchádzaný auto r je známy najmä
viac'c rýml javiskovým! diel ami , . med~i
kto1·ýml dominuje opera ,.Kt·ár Pruun os •

v auguste si hudobná Euró pa pripomenie nedožité 75. nal"Odcniny Karla Ama•
d eusa Hartmanna. Vydavatelstvo Schott
už teraz upozorituje na j eho hodnotný
kompo z i č n ý odkaz. Tento umelec mal po·
zitlvny vplyv na rozvoj moder ného hu·
dubn ého realiz::n:::1.::
u~.- - - -- · - - - Bavorský rozhlas ndtudoval málo známu Korngoldovu operu ,.Viol anta" . Ti·
tulnú postavu vytvorila Eva Martonová.

v zbornlku nazvanom ,.Ciovek a hud·
ba", ktorý je venovaný Herbertovi von
Karajanovi, publikujú viacerí renomovaní vedci i túdie z modernej fyziológie,
psychol ógie, [ilozofie a estetiky.
Päťdesiatročné jubileum Symfonic kého
rozhl asového orchestra vo Frankfurte
n. M. sl pripomenuli viaceré západonemecké časo pisy . V lllánkoch hodnotia
najmii zásluhy jednotlivých dir igentov,
rozhlasovú nahrávaciu prax, velkú tvorivú aktivitu a osobitý interpretačný pro·
fil tel esa.

V Jaroslavli (ZSSR) odovzdali do uži•
v11nia umeleckú Akolu pre deti s odde•
Jcniam i hudby, v~eubecnej estetickej vý•
chovy a choreografie. K odborom, ktoré
sa tu vyu č ujú , patri a výtvarné a užitá
umenie, klasické a spol o če nsk é tance,
1·ecitácic, dejiny umonia a hudba. Sknlu zača lo n av! tovovať 270 dievllo t a
chlupcuv mesta.
Pofské hudobn é nakladat e ľstvo v Kra·
kove pripravuje vydanie desat zväzkovc·
ho Lexikónu hudby s vy! e 10 000 h esl ami. Za ujlmavosťou Lexikónu, pripravenúho verkým ~ tá bom odbornlkov bude, že
v biograficke j čas ti nebudú spracovan é
l en mená hudobnýc h sk ladaterov, teoreti kov, historikov a hudobníkov, ale a j
libretistov, operných reži sérov, baletnýc h majstrov a spisovaterov in ~p irova
ný ch h udbou. Prípravné práce trval i takmer desať rokov. Prvé vydanie Lexikóna
vyjde v náklad e 50 000 výtlai!ko__
v.;...___
Trojtýždňový festival s premiérami diel
amerických sklada terov, dramatikov a
choreografov chystá Miami Opera n a rok
1982. Vodenie nového festivalu prevezmo
sir Rudolf Bing. Okrem opiAr, baletov,
muziká lov, či noh ernýc h predstavent a
po če tn ýc h konr.ertov má tu byť súčas ne
l velká výstava diel súčas n ých amerických maliarov ~~hárov.

Lorin Maazel naštuduje Mozartovu
operu ,.Onos zo Serailu" pre tohtoro č n é
,.Sa lzburské slávnostný ht•y". Réžiu bude mať Fllippo Sanjust, Belmonta bud e
spievat Peter Schrei m·, Osmina Martt i
Talvela.
Pri prll ei:ítosti OO. ltarodcnln Cari R
Orffa uvedi e Státnu upc1·a v J)rá i ďanoch
v diloch 22. mája a l. júna jeho upcru
,.Antigona'" v kon cet·tnum IH"edvcdeni.
lludohn u nastudova n ie zverili Siegfl"icllnvi Kurzoví.
,.Mníc hovský urmr ny festival lll80" hude otvoren ý 9. jClla m nou Stra ussovuu
operou ,.Oh iia zmar" [ ,.Fcuersnot" ). Réžiu bude mať Giancarlo del Monaco, hU•
dobné dielo na§tuduje Gustav Kuh n, se..
nu navrhne Giinther Schneider-Siemssen.

•

zkoncertov MDKO

nár0cným

vBratislave
!\aidy mladý Interpret usiluje sa svojmu vykonmi vybudovať sl urc1tu poZL·
u u a snazl sa zal:lenlf do kontextu l:l
rebrlčka SVOJICh gene1·ačných l skúse·
ne)sích starslch kolegov. Medz1 pocet·
n}ml klavlrlstaml je t!\to slluácla ešte
tai s1a. Silná konkurencia zvyšuje pocll
zodpovednosti. Ked sa v r!\mci komor·
n}·ch podujati MDKO 15. januára predstavil v bratislavskej Zrkadlovej sieni
Pn n.aciálneho palúca s celovečern9m recitálom Cyril Dianovský, uvedomovali
sme sl, že v jeho prlpade ide este o
v1ac. je znOme, že SVOJOU mladlckou
llna močlarostou narobil Sl vera nepľ!a·
tclov a svoje skúsenosu z moskovskych
st1id1l uplatiJUje a rozdáva 1 teoreticky.
Preto musel vlastným umeleckým v ýko11om na vyse demonštrova ( nielen svo Je
s~h opnosli, ale súčasne l praktické výsledky sovietskej klavlrnej pedagogiky.

Ak by sme, vychádZaJúC z Dlanovské·
ho výkonu, konfrontovali c!.ttJtický 1deal,
ktory sl osvojil v rumci sVOJICh stúd1í
(po absolutóriu je 11Sptruntom moskov·
~~ého konzerv11tónu J. dospeli by :;me
I.u znacny111 rozporom s u nus prevlá·
dajucimi nozorml. Evokoval! by ich napr.
1J1anovského prístup k Bachovi (Partita
t. 3 e mol) . llni 110 totiž munorladnll
kJ·chko, priam s hnpreslonlsllckým naLiydJOm. Ai prehnane jemny tón dosahuJe ILieálnym nudlah če nlm rúk a osa·
bit)·m spósobom tvorunia kanlllény čo
na;s1rsou plochou (s, uplutnenhn maxtmálneho mnolstva hmatových teliesok J
p1stov. TVOI'ivý nudhliud, rozvaha, ale .súwsnll l pre Dianovského hru prfznacny
cmoclonC)lny vklad, mimoriadnu citlivost
v tleilovanl tónu niekedy až vnucovali
dojem, ze prlmC)rny zrete! mludého umel·
Cd smer uJe nu delikutnos( úderu, na pn:·
sul!Jcktlvlzovanie výrazu a ni e na obJek·
Uvny prístup ku stýlu, ktorý by napr.
u Bacha bol byval viac na mieste. Nll·
mozno mu vsak upl'iot výnlmocny zmysel
pre jemné farebné nuansy, v čom jo
v kontexte slovenskych klaviristov bez
konkurencie. Nie je to fakt zanedbatei·
ny. Mus!me však p r izna(, že Duuwvské·
ho sposob hry vyznievul napr. pri odLIIIcrencovávanl jemnej klliHtlény v ::>urabande od lutnovlto vyznlevajúceho
sprievodu v !Jasoch priam mo jstrovsky.
\ teJtO súvislosti tre!Ju núm aj prlpomenu!, že koncertné krldlo v Zrkadlovej
swnl znelo tak bohato na fttrby a od·
t.enky zauar ib11 sovietskym klavirist·
kam T. Nikolajevovej a V. Gornostaje·
YO\' ej.
1\ polemike zvádza aj Dlanovského pri·
s111p k janá~kov i ( Sonáta es mol l. X.
J90:i). Prllls kultivované cllápanlo ntJ·
LoresponduJe s plnokrvnujsim JUnuckuv·
skym výrazom. Ak l>y sme ho azda dJ
akceptovah oko osoblty, nemohli by smo
s1 vsak nepovslmntlf rezervy v protllall·
lom póle vyruzovo lu rubneJ pa ltH y - v
dosaiJOvunl dravosti u JH'USVCtltlvo::;ti gru·
dueil ( nujmll v :.!. casti 1 - uko dôslud·
ku sla!JsiOho fyzického fondu mludchu
klavll'lstu. Navy~e. Uiunovskuho dyn•1·
nncké spelctrum by sl vyi.udovulo este
trochu práce nu pruc huuoch mcdz1 tónml kľliJilYC:h rCgiSll'OV - medZI ZIIIIHllO·
\'O·krchk)nll piUnUIIll a sýtcj:>illl ZVUkUlll
11 rds1eho forte.
1\lavinstovmu spôsobu hry a jeho pri·
stupu k hudobll}'lll plochúm ZIHIJUCilllcl
l;onvenoval cyklus Sarkazmy, up. 17 od
s. Prokofieva. Fuscuwvul dchkatnou vybrli~enos(ou luktury, vy~okou hudobnou
lniChgcnciou, skvelým vysllhnutim nalutl, presvedčivou Istotou l stotožnenlm
S• s autorovým z<imerom.
Pre umelcov, ktor! prl reprodukcli výdatne uplatinljú citovú sľé ru, jo svet
Sk ria blnove j l a n iáZJC, me l od ICko·harmu·
111Ckej Invencie, j eho si rokých plôch s
vlniacim &!l prívulom nl\lad veľmi pl'l·
lwhavým pnustorom pro odhalcn1e emoclonalno bohato rozvinutého vn(lll'U. Aj
Dwnuvský putrí k tomuto typu umelcov
a zo Skl'iab i novej Fantazic h mol, up. 28
a zo Sonáty č . 4 Fi s dur, op. 30 dokázul
vrla vytažlt u upozornil v nich na svo·
je .n·oké cítové zazemle.
Dlanovskčmu tvorlv(!m u naturelu sú
zatmr zrcjlne bllžslc n11matú r no plochy.
DukdZC ICh dokunale vychutnu(, prezlar:! IVOľiVOU silOU, (UliúC pľitom ZO SVO·
Jej bohatej údoľovcj p11lety a nemaléhu
liJllldZIJného arzenálu. Potvrdil to vzo·
ruvrm podan!m klavlrneho cyk lu Baga·
Jely od Ilju Zeljenku.

Dmnovského mn ~ no Cllitrflktcnzovut
ako V} I'HZIIil tndiVIdliHIJtu, ktorú l ked
dava podnet k vyhnulam >VOJOll O>Ubltostou provokuje vi:cly ku zvedavosti a pre·
SdhUjC !"iiiiiUC pľlllll l CI'U ,
VLAUO (;IZIK

Rarylonisiu Stefana Babjaka z opery
DJGT v BanskeJ BvstriCI poznume už dl·
hé roky ako poprr.dní•ho opernčho sólistu, k torý, iiar, počas dlhoročnej spe-

váckej kariéry dosta l Iba málo priloži·
tostf prezentovať svoje zr!llé umcme na
javisku Slovenského národnOho divadla.
P.ecenzentl ho však dlhé roky sledujú na
jeho domácej scéne, kde vytvoril celú
ga lér,lu postúv bary tOnového repertoáru.
Má - okrem vzácneho daru: dobre školeného hlasu - aj vefkú javlskovú skú·
senosť, je profesionálom prvej trledy,
múzy ho obdarovali nielen hudol>nosťou,
ale aj schopnosťou herecky tvori( v rlim·
cl zákonitosti operného umen ia. Jeho
vernos( banskobystrickému divadlu je
pr!kladná, no možno práve kvôli nej su
o jeho umeni dozvedáme n epravidelne,
sporadicky, nedostačujú ca . Tak to bolo
v minulosti, tak Je tomu l dnes. Koncert
~Heľana Babjaku , ktury !Jol 2:.!. junutira
t. r. v ZrkadloveJ sieni PrlmaLiúlneho
paláca v Bratislave, sa tok stal Iba ma·
lou splátkou ucty k spevukovl nie vidlec·
kt:ho vyznumu, ale ú1·ovne hodn ej prvej
profesionálnej scény. Stefan Babjak mal
svoje vystt'1penlo Jlripravoné spo lu so
soprun1stkou Elenou K1ttnHrovou, zuslú·
žilou umelkyitou, ~óllsikou opery !:iNLJ,
to iba podčlal· kujo vúžno sť podujutlu,
:lial, navst!venóho Ibu nopoCotn ým obc·
censtvom, medzi ktor9m sme ncv1dcll
oni jedlnéhu tlktfvncho speváka (l) Ľa·
hostajnos( voči prúci kolegov jo prckva·
pujúca - v ždy znovu a znovu u nijako
su na iJU nedá zvykmH, aj ked sa to
nestalo po prvý raz ...
V prvej polovici koncertu zuznell plesne u I'Omuncc: Bubjuk ::; plcval ukuzky
z Cajkovskcho (Len kto zná tuh ý bór ),
Schumonna (Básnikova Ili ska) o Suc ho·
irove Bai!ovské piesne. Nu tomto rcJHlr·
toáľl sme s 1·adosCou konstntovuli stúlA
svlezl hlas dnes zrelého speváka, JOho
zrctelnú artlkulll ctu každého slovo, zmy·
seJ nielen pre temperament u typ1cký
slovensky kolOI'il suchOIIOVSkého cyklu,
ole aj delikátnosť pre~ icta romanllcké
ho plcsiJOvčho reportollru, kde tri Schu·
man nove plesne ( Ketľ čarok1•á sny p1·i ·
šiel máj, Keď v tvojich ol!inch žiari jas,
Ten zradný klam , ton ti ja odpil lťam)
muli v sebe Intimitu komorného muziclrovaniu, podporenú i dOstojnosťou vo.t·
kajsieho pre1uvu umolcu. Klnvímy spi'IO·
vod Dariny !:iurovej - umiernený a dr·
ž!acl sa trochu sluomne v úzadl - pod·
poril núladu tejto prvej polovice Babjakovho vystúpeniu. Elena Kittn arovú sa
predstavila plesitaml Mikolá§a Schne!·
dru -Trnavského (Oa teko, ll roko, Keď sa
drobn é piesenky,
a. im mal ý m oblôči·
kom, Nesedaj slávi~ e k, Ruž i č ky) . Znama schopuos( tejto d!·amutlckeJ umelky·
ne - poda( l tú najmen~lu frázu zmys·
lupine tu na!.lu vhodnú pódu. lloc· l
Schneldl'ovc p1csiwvé klenoty nie sú
operné platna, Klttnurová 1ch vystav111a
1111 podobu uzuvret9ch obrázkov duiw,
ako pastely, ktoré n1ekedy povcclla o
sve te vwc, ako rozmurné Ol!!jové plochy
IIIUliurov. jej hla s, od prírody I'OI.oc llvc·ny kovovými zvonmi, jo 11 1 v komornom
muzicírovu nl ol1 j(~mny, u lf! to nevy lucu IC pollr.JVIIllil! sl s poetickou strunuu
verSov 11 tomu :wclpovodu)tiClCh hudoh·
Jtyc h črt. V druhcr poloVICi vcl:cra vsuk
Elenu Klttnurovíl naplno d emon!;trovala
:.voj dravý pi'Cjuv no poll JUj nujvlust·
nl'JŠOlll: v árii Leonury z Becthnvc nuv·
ho Fidelia, v Pucci niho Tnske ( nwdlitb.1
Tosky ), v á rii Airl y u nnJm!l vo vzorovo
podu nej (lrli Lady 1\laebeth z rovnom en·
nej Verdiho opery. Pri počúvan! tejto
ukážky je recenzentovi smu tno, ze Mocbet h nko oporný opus sa u nas obchii·
dza - lebo je to nielen númet krillovský, ale aj hudba strhujúcej sily, na kto·
rú vari máme l prcdstavllefov ... , St ura n Babjak v " opernuj" ča s ti recitálu
~tl'l1ol sVOJim c hurukt crovým barytónom
ndjm!l v árii Igora z norodinovej op er y
Knieža Igor, ukážk e splevanej v originálnom jazyku, kde smu si prlum suges·
tlvne p!·cclslllVI ll postnvu, ktorej part
spevúk zaspieval bez zukol!snnln, rozaspieva ný, vyrovnan9 vo vsetkých hla·
~ových poloiHlch. Monológ Falstaffa z
r ovnom enn e j Verdiho npery hol zase do·
kumentom o bufrOznom nadun! Babjn·
kovho tuleniu, p1·lčom n" sledn ý pat•t
}aga z Otelia (krédo )aga) dokumen lo·
val churakterotvorné črty jeho hlusu.
Dostutočne si rok9 rozptyl barytónového
zamerania, ktor}·m sa môže pochváliť
lbR máloktor9 spuvák - n esporne je to
1 zásluha dlhoročnej praxe, povinnosti
v záj11zdovom dlvacllc, kde niet možnosti na uzsiu Speclallzliclu. Na druhej
st rane vsak vieme, 7.e bez proclpokladov
hy akékoľvek vyu7.ívunle a "zn cuzívallle" hlusu ho lo márne. !:itcfan BabJak
a Eh.ma Killnurova pľlpnlvlli zľ1ujnm
cum vokálneho umenia zíliítok, pľl kto·
rom domlnovnlu ollsnhová umolr.ckťi ZI'C·
losť oboch partnerov, Ich proreslonnll·
ta a spľúvnc dťivkovonir. výrazu. Sólistku opery SND nn klnvfrl spr cvúdzul jťin
Suluy. Tľel>a povccln(, že jeho péll'tner·
st vo (op1·otl Dnrine SurovoJJ bolo roz·
šafnejšie,
rapsodickejšie,
osobncjšic
p odčiarknuté,
najma v Schneldrov9ch
plesit ach.
T. URSINYOVA

J u bilant
Dl'ia 27. februára t. r .
oslávil
Milan ľelecky,
naš znúmy VIOlistu, koncertný majster vtolovcj
skupiny SOCRu, člen !:i lo·
venského kvarteto, ko·
morný hr(lč a sólista
svoje p!lťdeslatlny, veko·
vú hranicu, ktoru pro
dobrého umelca nczna·
mená ešte z1adnu kuhnl·
n iiclu umeleckeJ druhy,
uic ::;kót• akýsi zué111tok
najVIIISlllCJSU) UI1IOIULkCJ
cesty, ku ktore) dospel
sVOJOU obsažnou pracuu,
ktorti mu poskytla po·
trcbné umelecké skusc·
nost1 k tomu, aby mullul
byt skutocne sam sebou.
Vsu linsky rodak M1lnn
Tclct:ky vyrustul v !lu·
dobnom prostredi,
na
ktorom ma zu::;luh u v nemule) nllcre l jehu otec,
huslistu, llubuyov žiak,
ktorý vyucovu l na liu·
dobneJ skole v Ti·ebici.
Mladý Milun mal tilkto
mui.nost hrut uz uko dusatľocný v rozn ych domá<.:ICh il skolskych ko·
moľnycll
suboro( h 1 v
udui.uvnunom
umatúr·
skom orchc:>ll't skoly. V
stúdiu
pokracovat
na
Státnom konzcl'Vutól·lu v
Brnu v husl ovej t ľ!edu
V. Noppu (1945-1949),
ue::;kôr (1949-1952) u J,
Rumci.n, ktorého i.1ukp111
bol aj Bohdan Waľcllcll.
'ľolecký pósobil i vo vy1111\ilj úcom,
vtody esto
amatél'skom Moruvskom
komo1·nom orchestri oko
huslistu. Svoje konzervatori<1lne štúd iá ukončH

diel 0m
Brahmsovým OVOJkoncer·
tom.
Na brnenskú JAMU bol
komisiou pri jatý so zá·
me rom zaradenia do vl o·
lavej
triedy
Antonlna
Hyksu,
kedže komisia
dobre poznala Teleckého
ako všestranného hudob·
nfka, ktorý vedel bez ná·
mohy čftaf altový kfOč.
Počas štúdlf pôsobil
v
rôznych súboroch ako 1
v estrúdnOIR orchestri,
zaskakoval pri predvede·
nf mnohých komorn9cll
diel ako violista. Uz vte·
dy mu venovali skladate·
lia mnohé skladby v ná·
dcjl, že ich Milan Te lec·
k 9 uvedie na verejnom
koncerte. V roku 1954
prisiel do Bratislavy a
pôsobil tri roky vo Vo·
jenskom umeleckom sO·
bore este ako huslista koncertný majster. Do·
konca aJ svoje dalsie
unwlccké úcinkovanie v
Slovenskej
filhal'lnónli
zučul sliHe ešte ako hus·
lisla. 1\i. jeho čle n s tvo v
Slovenskom kvartete (od
r. 1957) rozhodlo definl·
t!vne o vofbe hlavného
nitstrOJII violy.
V r<imci svojej Č lnnofill
v !:iluvonskom kvartete
ahsnlvoval množs tvo vy·
n1kujúcich koncertov do·
mu l v zu hl'Hlllcl, čím vo
vvsokej m1 e1·e prispel k
dobrému menu tohto popredného súboru.
Už desať I'Okov vystu·
purc Telccký oj ako sO·
l1sta. Nahral v Cs. ruzhluso takmer vsetky vý·
znumnú skladby violového rPpPrloilru VSOlky<:h
stylových období vrManc
vrcholných chci 20. sto·
I'UCHI, ku ktoi'ÝI11 patJ·in
napr. sonáty P. llindeml1hu, O. Mlihauda, A. l-lo·
neggcra, B. MartinO a
clahích.
SVOJU oddunú
slu'-bu slovenskej hudbe
prcukázul najviac tým,
Ž(~
nai.tudoval takmer
vsetky existujúce sk lad·
l>y
slovenskej violovej
literatúry (Albrecht, Ho·
luubck, Zimmer, Be1·gcr,
Martinček, Parík, Dlbuk
u iní]. Ako koncertný só·

llst11 s v, Tkým us)!lteliftm
uviedol OVOJkoncert pre
organ, violu a sléč1ky
C dur od M1chaelo l-ln}d·
na ! spolu s F. Klindom l ,
Koncertnú rapsódiu Bo·
huslava MartinO a viacc·
ré diela bm·oka a klas1·
clzmu. Velkej pozo1·no~ tl
dlskofllov sa tesla i je·
ho
gramoplotiiOVé na·
hrávky
Bachovr. a
lländlove sonáty s H.
Gáfforovou, obzvlásť vy·
nlká jeho lnterprot ť1 c1a
poslednóho diela Dlmit·
rija Sostakovlča, Sonáty
op. 147 s L. Majllngovo u.
Tút o nahrávku
mozno
pokladať za jeden z Vl'·
cholných
!n t erprctoč·
n9ch prejavov Milana Te·
lcckého, ktor9 znesie aj
na Jprfsnejsie kritériá a
po1·ovnanle s nahrávkou
G. S. Družinina a J. Su·
ka. Popri kladoch tejto
nuh rávky upútava Telec·
kého nuhrúvka hll>okrm
(ll'ienlkom do podstaty
toh to jedineč ného diela.
Na zllklacle svojich mr·
morladn ych
hodobn ýLh
S(' hopnostf vypracoval ~a
M1lan Telccký na po·
predné miesto v rade našich Interpretov a (IRI ri
dnes k naJvýznumn«>tšl m
r·cp1·ozen tontom vtolovct
hrv nle lr.n u nás, air. v
C:AIOj
I'C)HihllkC.
)CliO
UlllOnlo mil znuky muzl·
kantskej
cltllvosll
a
nurvnosll, ktOI'Ó sa neust!lle zdokonafuje !nten·
zlvnym kontoktom s hud·
bou a nov ými dielami.
UplntnUJO sa u neho sl<'l·
le živú snoha vystihn(lt
ohsahovú mlph' v čo nn1·
hlhsoj podobe.
Znlámn
nášmu
naj·
miiHisll'mu
pUCdesintn i·
kovl, jemnOmu a dohro·
srdnčn(nnu človekovi
a
kolegovi, aby teho člslit
oddunosť IJudb!l 11 nc.:i~•
n ý umeleck ý fanatizmu s
obdarili ho este mnohýml l'a dostnýml clwífaml ,
ktorO pramenia z tvori·
vej či nn osti a ally limo·
č il l naďale j na t ejto C
1·
r ovn i mnohé svoj1·ázne
clleiR bohatej, a le mula
znfunej violovej llterntú·
ry.
JÁN ALBRECHT

MUSICA AhT.ERNA V MIRBACHU
Nedefné mounO v Mirbachovom palú·
ci majú už dlhslu tradlclu u do povedo·
mia hudbymilovných l:lratislavčanov sa
zaplsull ako u·vuJO súcast kullllľnuho
života mesta. Ui1a 27. JUllUdl'a so tu pred
prcplnenym audHOrwm zaskvela svojim
unHmhn Musi ca aeterna, subor, ktO!'}'
U;\ pomaly zuvrs1 prvu deswtku SVOJCJ
L'XlstUIILie. VybOI'IIÚ akUStika lC)tO St!lre)
l'f);\ldcnc lc umocnila I nterpretáci u on·
St:lllblu, klOI'eilo Ia ZlSkO I'CpcrtUÚI'U spo·
Civu v hudbu r eHesacucj a J'a nobm·u Ku·
vej. Co nos ZUUJUlo nu Ich kunccrtc'l
Vyrovnc~nost ltlasuv, priCI'HZIIost slui;1kov
u pruuovsclkym :;!ylotvorny puhľud na
dlCIU, tH (;O pUlrl ;\VI,I~t Vdil kU UlllUlCL·
k"lllll vutiULClllll ll l'flľ. j anov i A l br ec htovi,
Zll.JICUVI ll IIIIIOVIIIKUVI ICJIO tzv. starO)
hudi.J}. Kruh ka kl' <l Sil !;kladJCb, ICh IllU·
)l'SlUlliOSt, 110 l IH'I<Illl lll)V,IIOI sku j)llt.:
i.JvJIIOsl llhldrl~illu L. Marunz1a uplltuil
o w viaL, ze slu v.ičsiHuu o upus}, klu
rc lliC SÚ tuk l<lilko du~lllj)IW, Cl Ul. V
p1 cd vedeni "niltiVu" alebo na ~vu kovom

zázname ako povedzme daleko
známeJsle diela klasikov čl romantikov.
Osobitne treba V)'Zdvihnú( výkon sóhs·
tov, a to tak sopranistku Kamilu Vysko·
i: ilovú, ktorá urobila vo svojom v9voji
velký krok dopredu, oko aj Petra Miku·
Jása (has ), v ktorom vyrastú nový veľký
ZJ..JV násho vokálnello umenia. Jeho ob·
1emný hlas prekrásneho zafarben ia sa
niesol nad komorn9m zvukom orchestra,
zi<JdaJúc sl azda aj trochu vllcs! pi'ICS·
tor, no ukážkA z Caprlcornovho Opus
musicum bole výborným pl'lkladom jeho
pri spôsobeniu sa partnerke l ensemblu.
V Tclemunnovcj Su1to F dur sa prcdsta·
vi lti flaullstka O. Se!Jestová-Cbladná, a. h.
Skoda, žu Musica uetut·na nemá statút
samostatnóho súboru - je j členov ia sa
mu:.ia v prvom rado venovu( svojej pro·
ks11 v 111ych telcsuch a až potom pri·
ch<~dzu rt~d na muzlc!ruvanlr. o pon ore·
IIIL sa do "davno zobuunulýt.h" purtltur.
). SUHA)OOVÁ

KONKURZ
NUVA SCEN A, n ositeľka Rad u proce vypisuje kunkUI'Z
du urc locstra SJlOVuh r y na miesta:
- hrát: vi ol u n če l a,
- lu·ái: 111. tl'f1hky (zást upca 1. h ·úhky),
d o so l1 sli ckého sú boru spevohry na miesta:
- tunor,
- snprá n,
dn lou l ct ného súboru spevulu·y:
-že ny,
- m užov.
Podmiun kuu je uko n če n é ! túd l um na VS :.'IU alehn absolutórium konzervatória,
pri prijati do lla lct nií ho silboru veková hrau ica 25 rokov.
l'rih lúi.ky na konkurz s krátkym ži vu JUp isom o doterajšej praxi posielajte na
ad rP.su :
uvá scéna, Kollliro vu ná m. 20, 880 14 llr nlislava.
Na konkurz budú u c h á d zač i pozvani plsomne.
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STARÁ HUDBA
STÁLE ·AKTUÁLNA
(Reflexie z podnetu Bachovho futivalul
(Dokončenie s :r. str.'J
aa prnldelns usporadúvajú fes·

tivaly sta rej hudby. eapella
B ydgostiensts pod v11dením \V.
zymanského p reukáza l a vytri·
ben ý zmysel a cit pre auten·
tické znenie star ej hudby; Jedtnym pr oblémom pre Jemný
zvuk malého ensemb lu bola
p ľedl meMovaná
Koncertná
ta eň Sf'. Napro ti t omu Koncertné sieti Cs. rozhlasu, kde sa
konal noč n ý koncet•t s(tboru
štyroch sp evákov a l utntstu
Pro ca n tionP anti qua z Volkej
Brltán l e bola ak usticky t
lcPd n le a rchitekton ic ky
prlltm predm·č ~tn á alo.o rámec
I~sctnUJúceho, ai. magtckv pO~obivé ho ožlVI'ntd anglickeJ vokál nej a l ttiii OVI'l htulby z troch
stm·o čf pod vP.dentm J..ontrate·
no r a Ch. Bretta. V Anghcku tn~
! ntet· pr etacla ntl)mä rf' nt-)san č n ej
madtigR lavej hu dby dávnu , tak·
mpr nepretrz ll(t tracltctu. Tnn~·
pi! rentll ý, d ynam lckv bohato dt·
ffH'Pncovtníý, ry tmicky I'Xaktný
vokálny Stýl tllkm er bez vibr<i·
t11 a lesku , obnahl)(tci slruktt\·
ru r anef vokélne j hudby, ChA·
rakterizovall vzácne umeni e st\·
bO !'ll.
Na festivale <111 bohato uplatmlo a j č embalo . Ba n1oh l1 by
lllllP hovont pl'lam o č ombalo 
vvch or giách, ved v ))l'lehehu
~tvroch dnf sa v v, trieda la viac
a ko dl''!tll tha ~embahstov { spo·
llt s c; on tt noo ·llf•ilčnu]. z t oba
i;est renomovan ých <;óllstov :;o
sólovými skhrdbaml 11 koucflr·
Nim i p-l'e )eden ll dve eemblll~ .

Bolo zaujlmav6 porovnávať r oz·
dtely v Int erpretačnom pristupe k ~e mbalovej tvorbe, ktorá
sa - ak vl'lbec - ešte n ie p red
ta J.. dlhou dobou hráv8lll na
moder n ych ldiiVtroch. Pravda,
samot né nástro je, k tor é boli k
dtspozícit, zvukovou kvalitou
nestačill vloetl,tm nát'O"J..om ako con tinuo-nastroje niekedy
neboli
vôbec
pot uterne ,
mechanické zosllnente zvuku
taktiež nl!' je n a j~( a st ne j5f m
t•iesenlm.
Aj t ný nastruj, Bachovi naJ
Ylastnejst - organ - bol za·
. tupen)' \'}'SL(rpenfm ~va,ciar·
~keho L. Rogga ll ll. Kllstnera
z i . ip~kd , J.. turf pt•f!dnlesll Ba·
chove dtPia na organe Koncert·
nej ~i t'll l' SF'. Tento ozrutný,
lai.kopadn}'
n.h.1 roj, ktorého
nH j poztuvne):;ou stránl..ou
Je
~t zd a Jeho vzhT<~dny p1·ospekt,
j P moi'nu vhodny JlL'e romantl c·
ku a mocl ernít hudbu, nie však
JH P. slýlovy p1·ellnf's Bacha. Ho
cl sa obil ja umrie l ~na žill i t11k
vyťa~Jť z nPhn ~ o sa l en dalo,
ak b.te niP je ne n ll~tSlna otázka ,
pre čo SH nevyutil kva,lltný ná·
stroj v HudobneJ si eni Brali·
slavského hradu pr e verejný
J..on cert?
Príchod! n ám este zhodnoti ť
umeleck ý prl nos a podiel na
Bachovom festi va l P. z nasel
strAny ako hosU l eCskej kratl ny.
Z č e<tkP ) ~ll'!tn y bolll stat•ll hud·
ha zastt\penA tvorbou, s01 t ~tll ·
m l l !>tibor om. PokiHY však Ide
o Slovensko, kde 11 f estival
vlastne kona J, sme v I'OZpa·

Bratislavské
pôsobenie
]. M. Spergera
N1e JS pr avdou - ako ~~~ to dotPr az s oblubou tvrdt·
Jo - ;.e hudol)né dtante slovenského tent6ria v obdo b(
J",iusiCtZnl u ma lo bE'zv~zn amn r provlnčny raz. Nainovs1e
\i }~kumy dokázali p ravy opak , a lti Intenzívny hudobný
žwot naš1ch m le:.t, otP.stel:lek 11 dt-)llln, v rámci kto rého
Sloven 'ko nielen prljtmelo hudobné výdobytky cen tra
k laslctzmu n eďaiP.kej VIedne, ale v l ntt:nctách svo ·
Jlclt ekonomicko politlcko· kulturn ych danosti llez aktlvn e participoval o na rnzvoJI kJas1clsllcJ..ého hudobného
st} lu. PrlmáL Jnal a v J..aždom smere Br atislava, ktor á
d r uhej polovtcl 18. stOl'Očia dokil zala v yt voriť p ra
r ozvo1 hudby také p t•laznl vé podmienky, ktoré p1·il<lkAii
a tlolo m p 1·echodne alebo na trvalo zvlazalt 11 mesturu
m nollA vy nlkn)t't ce osobnosti · (sklada te lov, t nteL"pretov,
pHciagógov, or ganiZ!Ilorov 11 pod. ] európskel lo hudobnélto klasicizmu. ]Pd n5 m z n ich bol ll el ~o J.. Iada t er a
J..untL"ltbasi sta Johann Mathlu Sperger, ktureho osol>nosf 11 d telo ~oa stnlt nr.oddehtelnou ~>účnstou hudobnyc..h
<tt' 1ln Slovenska, naj mll v~a k Bratislavy v obdob! Ida·
s icizmu. Dvesto t!'td so r rokov, ktoré up lyn ú di1a 23. mat'·
ea Jqao od narodemd j. M. ::i pPrger a, pokladám Zd vhod·
nú p rí lez tto s ť na to, aby l!ll\e sprlo;;tupn ill verej nosti
vt.t let·é nove tlda )e z do s iaľ pumrrno mAlo prebád !ln ej
blngru fle a d iela tohto sk lada teTa.
johann Mathias Sperger ( •23. !ll. 1750 ) poch6dzal z
puh r an l/:neJ r akúsko morav!>kP! obce Felchberg (dnes
\'alhca]. Prvé po:ma tky o hudbe {jednak výuku bry n11.
nutlobné nástroje ako IIJ skolenl e v oblasti hudobnej
tof!ÓI'i!' a kompozlc1e) s& dostall SpeL"gerovi Iste ešte
pocl'l s j eho pobytu v rodisku, kde lwdobné ntnunle pre·
kv1ta lo lak na zámku ako aJ v klá~tm'li . Dal ie syste·
ma tJrJ..é hudobné vzdal11n1e získal potom vo VJodnl v teot·etických disciplínach ako žiak J. G. Albr ech t sbel'ger a, v hre na kontrabas pr avdepodnbne u F . A. Pich!·
bergera. Tradu je sa, že už ako 111-r oéný sa predsta vil
v iedenskému publiku vlastnou kompozlc iou. Aké boli
,životné osudy Sperg.cn·a do roku 1777 ,. priebehu
k torého p riŠiel do B•·atislavy, aby tu pl'ljal miesto kontt·abaslstu v kap ele kardmá l a a }lt'lmasa U ho r~ ka grófa
]ozeta Batthyányi ho (1727-1799 ) · - nie sú zatiaT zn&nle. PriJatie J. M. Spe rget·a za elena kapely spadá prAva
do obdobia budovan ia batLhviinylovského ot·c he ~ trll , kto·
r é uskutočl'lov a l v r ok oc h 1776-1777 ciómskv organl~tll
.e. neskorl:f kllpt>ln !k t ohto ln ~ u·umPn tál n eho zdru ženi<~
An ton ·zíiume t•mann { n ie t eda C. Ditlet·s von Dlttersdod
ako sa to v niektot· ~ch. prácach ne ~prá vne uvádza ).
Funkciu kont r abll i~tu p rfmll!.OVbO orchestra zastával
Sperger potof!l at do r ozpu stenia súbovu v roku- 17113.
Podf<t r ot nýc h pl'IJnl OV Spergr t·a ( '100 fi. l mo~no usudzo
va ť , že pa tril k poprednfm Interpretom ba tt hyánylov·
skej kapely s vymkaJúci ml nlf'len sOiistlckými, ale l'l j
orchestriílny ml skú'!enos(amt, k toré ziska ! v bll9.šle ne·
7istenej kapele so sfdlom vu Vted n i al ebo T.lnzi, re<o p.
" Jeho okol!.
Je :m áme, žP sfdlo kard i nála-pt·íma sa UhorskA ].· Batt
lnánvlho patt·lln vo svoje j dobe k na jvýznllmn ~Jš!m st t'f.:
cti~ k á m hudohnP.ho dia niA Bratlo;;lavy. Zásluhu na európ
'-Kflj ill·ovni hudohnPJ rf' pJ ociu"J..r l e, ll l P p rá vr tAk i pro
tlukC'If', n111l r11d vyntkaj ucirh hudohn!kov, ktor)rh Bill!
h>flll\ 1 zame~t n<t\'8 1 \ 10 S\'0]001 Ot'C hP'otl'l. Mnoh! Z l! lP·
11ov kapely - tvorilo ju spolu 21-23 budobn ikov -

v

koch, t!l slovo umelecký prfnos
fa vlastne n11 mieste. Nie preto,
fs by tu neboli motnostl l hod·
noty, lež tieto akosi neboli pat·
rlčne využité a p 1•ezentované.
Je známe, že v Bachovej do·
be l v predchádzaj(tclch ubdo·
blach na Slovensku vzniklo
množstvo vzácnej a zaujfmR·
vej vokálne j l lnstrutnl! ntltlnej
hudby, máme z ne1 aJ nahravkl' 11 g t·amoplalne, no počas festivalu nepočuli sme ani jPdinQ
ukéžku. Nie overa l epšie vyzerala reprezentáciA násh o lote•··
p i'Atll č ného umenta vo vztnbu
k B11chovi 11 teho dobe. Máme
výbornú or~anovt:t školu 11 zn11·
menltých umelcov, na fP.sti va l e v!\ok neodznel organový konCP.l't z diel Barba v podani n1e·
ktorP.ho nAšho organl <;tu. Sln·
ven<>ká filharmô nlll, ná š s pičko·
vý orchester v tomto n imci tlel.
nevvstupovala, ta kisto ako Sla·
venskf mH dt•igallstl alebo in!
sólisti a rnscrnble, zaobrru jú·
ce sa '>O starou hudbou (nHt>r.
Muslra aetPrna ]. Pravdrt, pol'u·
li smP. Slovenský filhnl'lnonlc·
ký zbor spol u so Stl!tm·m ko·
mo rny m ot•c..hPstrom Zlhna slc;e
su zaujlmavym programom (Ze·
len~R . Bach , Cari sslm l ), avsa k
koncet·t vyznel vcel ku nevyrAz·
nP.. Pritom nus reprP.zenta~n ý
zbor, známv z poče t ných vv·
stu peni s dielami najrdznej~ lclt
slollových období, vt dy podáva
sVOJ ut skoro samozrejmý vy'soký standardný výkon ; v:dtJ·
lmjo sa to l na s11mnlného Bacha (napr. s hostujúrim K.
Rtchterom Ilko dlriRen tom v m lnulosll]. Vystúpenie na Bacho·
vom festivale však nebolo vel ·
mi I.Castné. Zbor llkOsi n emal
svoj den; všetko poclra not sl·
ce správn e odspjcva1, no 11ko
ce lok pôsobil md lo a jednotvtir·
ne, chýbala Isk ra , zanieten ie,
kto ré z koncertu rob! zlí7.1tok.
Malí sme však ešte JP.den
tromf, ak to t11k molno nazvaf:
Sloven~ký komorn}• orchester s
Jeho vadúc lm B. Warc halom.

Netreba lu vAri rozvádza{, ~f'
tento nás, v celej Európe 1 v
zámorl známy s pl č kov ý súbor,
patr! v dne::.nej dobe k najlep·
stm svojho druhu a pt•eto prá·
vom sa očakávalo , že na tomto
medzln<lrodnom poduja ti sa bu·
deme pýšiť v prvom rade p t'él·
ve nim. A vskutku: SKO vystu·
pova!, lcnzf' v ab~ollllnt> nedós·
tuJOOj podobu, k eď pok lesol
na uloh u p últoltu SJH'IPVuunvhu
súboru
štyroch čcmbalových
koncertov, sfce pozoruhodnych,
Ale zhodou okol nost f takí-r h,
kd o funkcia orcllestt'A te pod·
rndmi. Ze sa wan;lta lovcl pri
ta ke;to významnej pl'ileltlosu
n edostali k slovu samostatným
kOllCP.I'lOill, bit ant jCdtn ým SA·
mostatn ým diP.Iom 1. tch t1t.k
bohatého repertoi:lt'll ha ro kov•lJ
h udby, kto t·u JP. práve Ich do·
múno11, nedli sa pochoptt ani
hompnnzovat, pretote Bachov
ťr.s tt vul v Bratl~lave ~ rt J..omli
Iba raz.
Na:,~.. obecen.,t\ o t11!.to nemd·
lo moznosť konfrontoval doma
c:n dohovft tvorbu s európskou,
ant predvl\dzarm prdx slovonskú so Zlthraničnou. V oéti!Ch
po čP.tné ho zah•· anícnľho
ohP.·
censtvlt, hosti a č lenov N ovej
Barhovej spol oč nost•. ktor! na
Bnchov fest! va l do Bratislavy
oso bitne p ricoslovalt, mohlo sa
S loven~ko
z hfadi:.kll hudby
Bacha 11 Jeho doby tttVit ako
rozvojová kra 11na .
Ko n ečne ani znverrtny koncet·t, ktory u ::;k utotnll Svmfo·
n lck ý orrhestE'r Cs. rozhlasu v
Bratislave pod vedenlm svojho
šéfd lriRcnta O. Lcná t·da. nesta l
sa dôstojným záverom lcsttvalu kvôli málo presvedčivej lnterprntáclt Bachovej OuvP.I'tury
č. 3, ale nie kvóh ostatnému
progrtliDU. U Bacha neprekaza ·
lu ani tak vefké ohsadrnie or·
rhcstra, č o by ~~~ vzlll'udom na
vľ.lkoo;t koncertneJ sienr Sr dd·
lo r.sre toleroval ako JE:dna z
moi.nych ciest o~ivenla Bacha
v la kotn proslrPdf; nedostatky

bol! toltt nielen :.kvelýmt instt·unwntallslaml, ale sít č .ts·
ne buh či nn! aj kompol.lcne. Okrem ). !o.I. ::.pcrgtH'•t,
o zn a čovaneho v dobov)•ch dokumentoch ako "Vll'tuos
a ul dem Vwlon- Bass··, plltl'íil k tlllll napriklad An ton
Zlstler - huslista, !ol, lé!datei a ucitmnistratlvny r tadttel
ort: hest r a, dalej muznu mcnuvt~t ui spumenut<'lho skl.t·
da tt: Ia, kapelniJ..a, urg t~nt st u a huslistu Antona Ztmmet··
ntanna, vtolončellsl uv jozctu Kem p let'll a Fr11nttsku Xa
veril HllmmerR, aJ..o 1 1.11 ámeho klartn etlstu fheudura
LutZ!!.
Umelecky v yso lo.o kultt vuvane pt·ostiedíe prtmt~ sovho
ot·chesu·a tvo rilo vbod11é zázemiE' pre plnu umnlecku
ruallza élu ]. M . ::iperget·a, 11 to lllelen aku kontrabasistu,
AIP súčas n e p otlnecovdlo, provokovala a lormovR io Sper·
se ra aj ako skladatefn. Bezprostredn ým odt·azom toho
Jfl :.kutočnost, že p ravo bratislavs ky pobyt ::ipergera
predstavuJe je ho sklaliatefsky najprouuktlvnejsie oudo·
b1e. Z celkoveho počtu 4'i smfOnt f p ripHdá oa toto obdo·
ble az 18 kompo~ lcli { kyut v rokoc h 17!19-1812 na pt sa l
len 8 sintOm!], prvých se::. ( zo 17 koncertov p re kontra·
ba~ (Sif'dmy tu za čal komponovať], dal!lfcll na jmenej 9
ln ~ Lrum e ntdlny ch koncertov {KoncP.rtantnu stnf6nl u pro
s61ovt1 flautu, hu~le a kontrabas, 2 koncerty pre trub·
ku a hoi'Jlu, l k oncert pr e flautu, violončelo 11 fagot,
honcert pre horn u, koncert pro fagot a ďalSi e) a rô.t:no
i né mensle skladby. Vplyv bral tslavskébo umel eckóho
p l'ustreclta, v ktot·um Sperger p ó~obtl, sa prejavil ntehm
v roz&altu lvortveJ akttvt ty a l nt e rpr eta~nej náročno~ll
diel, ale poznam enal llJ ~t rukturu Jeho kompozlci l. Spurgerove sinfOn ie, vytvor ené v i'a se hralislavského pOsobe·
ntH, chat'llk teriZuJe na prfklad silné zastupenle dycho·
vy'ch nál.t i'OjOV, hlavne klarinetov ; na dotvét•aof tCil
techni ck y obta ~ ných panov z r ejme pu rttci povul a Ich
aj lnt erpt·etoval u); spOmf'n nty kla r inetista eut·ópskeho
form.Hu - Theodor Lotz. Za zmienku sto ji skutočnos t d lo pl ne dokresl uje vy~ok(J interpretač n é kvality čl<'
no v ba tthyrtn y10vsJ..ého o rc he~ tra - zu v tých to tst ých
d ltd11ch, kt oré uclzneli najprv v Brall~lave a ktoré ne·
. kôt' dal J.. dispozici i BJ tnému suboru o~ lebo ich vnnova l
nt ektorému z p t·etlpok iadaných buductch chlebodarcov,
Sperger bud ZJednod ui;oval party d ychových néhtrojov
alebo Ich úplne vynechal.
Zvláštn y v ýznam, a to nielen v Spergerovom sklada·
telskom odkaze, ale v hudobnej literatúre obdobia kla ·
stcizmu vôbec, ma Ju jeho kon 1ra basové koncerty; ná·
let.lte 1ch zhod not tl Adolt Meíe1· v práci o koncertantneJ
hudbe pre kontra bas vtedenského hudobného klasicizmu.
Sólové party kon tr abHsuvýr.h ko ncertov uvád zal premlé·
rovo spr avidla sám J. M. Sperger. Bolo tomu tak bezpoch yby l v obdobi SpergeroveJ sOII stlckej kon cer tnej
čtn nosti v Br atislave, o ktore j nttm ch5·bajt1 zatial priame
doklad y. Vieme len, te v ohdobl bratislavského pOsobe·
nht podnikol Sperger viaceré koncertné cesty: v roku
1778 t o bol a cesta do Vi edne, k de dila 20. decem bt·a
ul:lnko\ al na hudobnej aklldémll poriada n ej vludenskou
"'ľonk il nsller-Sozie tlll ". Spet·ger tu predviedo l p ravdepodobne 3. koncert pre kontrab a ~ skomponovan}' krétko
p redtým v Bratislave. O tri rok y neskót' h ral Sperger
v brueusk om mest skom divadle. Za lial nepotvr denou
ostaln cesta do Eisenstndtu, ktoreJ sa mal zúčast niť v
auguste 1780 ako čle n batthyanylovskeJ kapely.
Z no vln Pressburger Zettung v ieme, ze v samotn eJ
Bra ti slave sa hudobné podujatia pr!masa Battlt ycinytho
usku točň ovali nu j prv v starej, po roku 1781 v teho no·
VPJ rezidPncll a počas leta v záhrade prlmasovho letné·
lto sídla.
Brnllsl11vské pôsobenie J. M . Spergera, J..toté (hoci tt·
Vllio iba b t'okov) .malo p re neho níe iAn ako skllldateiil,
ll.i f' i ak o k ontrabasistu mtmorl11.dn y v}·znam, sa l>kon /:tlo
v r oku 171'13 niisllní·m r oz pu st on lm orchestra. Bol to jo
drn z nPbiAh~·rh dôsledkov reforiem cisára jozrfa ll.
111 p ribnvur <onmot n ~h o kardlnAia nA !\tPI Sper~er svoje
nov~ p ó~nh1sket fprAvdP.podobnP. ocl má)o 171'1'11 \ Ol'·
1 hPSl i'J ~··61a L1111\\'i~a Ercltidyhn fl74'l
17'14 1 vo Jo'tcl isLh
pl'l r::n,·au. Zclil s11 vrrml pra>dJ·podohn ym, u .iJ..O spro·
stredkovaLelhd, pre dosiahnutie no\ ého mt c~ta, bol a za·

vsak boli vo zvukovej vyrovna·
nostt, vo f rázovanl a arllkulé·
c:ll, v mektorých tempách a cel·
kovej kon cepcll diela. Ukázalo
s11, že orchester sa s osobitýllll
pozladavkamt takejt o hudbv .io·
!.1111 doteruz mAlo do styku a
c tt9ba jú pt•oto pot rebné skúse·
nóstl. úspl'ch koncertu zantctH
ďalšiP sklodh\' · vPi'(Jra. kde ~~
subot t dtngenl cit!lt vo svo·
)O m žtvlc Excelnvall v brt lllnt·
ne il virtuóznym perfet.cion•z·
mom pt·edvedrmom lihli.IPmtt hoVt fSvmľóniA Maliar Mn th t~J:
tak Isto lnterpretul:nym 11 drd·
maturgtrkym
prfoosom
bolo
prt'tlvedente Svmt'omckoj Ian·
táZIEl n11 B·i\ C· H od nár. umel·
1' 8 f:. Suchoitll, k tor} m nas ma;·
'> l Pr nPiracltl:ným a svutsl\1 m
!opo~obom vzdal ho ld Bar hmt.
:-.611stom orgunovébo partu hol
dr F. Kllntl/1. 'li<Jpi'IPk ntPkto1'}"01 m< llqOl k ll ZOlO ZdZile! O IO·
Lo dramatlckv rlr!isAjúce. V?l'll·
~oujúc..e. divoko krár:.ne, erupriv·
ne t lvrlck\' meditatívne. Z\'U·
kOVO, r~trehn P.. hanno niCk\' l
1ormove nrl-stnH lne
ruli<Pn€,
technicky nJro~ne a napriP'i
zlo/. i tej f11ktut e b~<~pro~tr~'<li. P
sa prlhovárajúce dielo pOsnh'·
vnjšie 11 elementét·nej~le ako
kerlvko fvck predt\·m. lnterpre·
tacia Suchol10vho dtel11 potvr·
dila kvaiU y tohto r eprozen t<t•
tivneho dif'la nai;ej t·ozvl nlllej
hudobneJ J..ullúrv i samotnM10
autora e tak patrilo k nOhmU
11ajlepšlemu pr!sptwku k Ba·
chovmu ťes lival u.
]P.dným z clelov kazdoroč·
nýrh Ba chových slávnostf No·
vej Bachovet s po l oč no s t i jf! dá·
var Impulzy k prlstupu " pestovaniu Bacha a jeho c;(Jcas·
nfkov. Budócnost ukaZe. 1':1 aJ
v Bratisla ve tento fe~tival pod·
nleti organizátorov i umel cov
k dalšfm v ýbojom v tomto sme·
re, pretože aJ spo ločen sk~ 1:á·
ujem o stat·G budhu vykazu iR
vzrastajúcu tenrlrnctu :1 sprh·
nenle krltérlf.
PAVOl. POLAK

,.Himnwls Freund ". S M , BratislaSn!m ka . at·cblv autOl':l
nngai.ovunu !tj gróf ka Ursul11 Erdódyová, prlbuzné L ud·
wigH Erdodyho, k toi'A bola č le11kou L'ádu ursul! n lek
v Braltslave, tedd l'ádu, v ktorého kostole dokázate ftt ~
zazmevith Spergcrove chrumovl: (11 o;nád Aj svetske l
b:ompozlcle.
V rokoch 1786-1789, ktoré boli naplnené bohatou
koncertnou Ctnnosťou v európskych huclobnycb cenuach, zuruéíl ]. M. Spergnr vse tko to, co sl osvopl a
l'OZVIOUI V prudch(tdZajUCIClt obdnbiuch, llillVlle VSdk
v dobe brrtt siavskHho účinkovania Po r oJ..u 1789 ~ tl
~perger, a to al do smrtt dt'1a 13. mciJU 1812, v Lud·
wigsluste aku skladate r a kontrallaststd meck lo nhUI )(·
sko sc·hwerinskeJ kapely knt f'za ta Ft•tcdrl cha Franz11 J.
Je tste paradoxné, <~O sklaclittP.Iova schwot·tnská rvortva
perióda, J..torc1 hoci trvala tnkmer 23 t•okov, nedoshthla
v žiadnom smet·e tvorbu Sporget·ovho Dri:ll tslavskóho pci·
&o ben la.
Dielo ]. M. Spergera neostalo obmedzene len na Bratislavu - l ked pt·e toto mesto malo na jv!!r iit vyznam a le rozs!rtlo sa eštP. počas ztvota sklllclatera 11j do ostllt·
ných, hlavne západosloven::;kých oblastí. Z lnstrumenté l ·
nych skladieb j. M. Sperget·a sa ZIH. hovall u nás z obdobia druheJ polovice 18. s lo ro~ia a z prelomu 18. a 19.
storotta via ceré st nfón le, svmfónilt a 6 tri!, z ktorých
tri sa nachádZaJú I Pn u nás. 7.o ::.pergeroVI'J voktllthl ·
ln!ltrumentá l nej tvorby archlvujemH zatiH I opllť výlučnr.
n11 Slovensku jeho tri chrlímov(• diela (Omšu, Áriu
.,llnnmels Frcund" a AnU fOn u .,Ave Regina" ).
llocinota kumpozlclf johanna Ma thiasu Spflrgera nte
je 11m historlrJ..o dokumenta~n tl. DielA toh rn <>klRdDtela
ma)ít to pov!'daf aj dnešnému poslul'h.ícovl. Skoda pre·
tu. 7e Sput·gcrove skladby zttznieVdJCt u nás tak zriedkavo.
D.t\IUNA MOD&A

