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Záber z otváraciehe koncertu XXVI. piešťansk ého festivalu , n a kto rom odznela Beethovenova 9. sym[ónia.
Letn é hudo bn é s lilvnost i su vynimu jú v topogra'

XXVI. PlEŠŤ NSKÝ
FESTIVAL

slovens k ého koncertn éh o života ako p evné
body, ktoré sa sta li neodmys liternou
súčasťo u
kultúrne j a ktivity viacer ých miest, predovšetkým
však
k úpeľn o-rekreač
ných cen tier . Co do r ozsahu a umeleckej ná r o č 
nos ti
najvýznamne jSim
p od u jat!m tohto dr uhu
sa stal P ieš ťan s k ý festiva L V Dome umenia SF prebiehal v dňoch 18. júna 30. júla už je ho dvadsiaty šiesty ro čn ík. Festiv itlová
dramaturgia n ad viazala na t radlc iu predchád za júcic h
rokov bez pod stat nejš!ch z mi ~ n- Sn ád iba účasť umeleckých telies us pol'lada jú cej or ganizácie - Slovenskej
filharmónie - bola ďalej zvý r azn ená, čo m ožno ozn a,
či ť za pozitfvny pr vok. Sesť vystúpeni ·orchestra SF
s n aši m i 'á za hraničnými d ir igen tmi a sólista mi tvo r ilo
nosný pilier to htoročného festi va lu. Z ďa l š ieh s úborov
SF h osťo v a li v P iešťanoch Sloven s ký filharmonický zbor,
Slovenský komorný orchester a Sloven ské kva rteto.
Otvárac! koncert, na ktorom odzne la Beethovenova
Symfónia č. 9 d mol, op. 125, bol ve ľmi impozan tn ý .
Na predveden! tohto hudobného monumentu sa podieruli <J kre m dobre disponovan ého orchestra SF a j u š rachtllo znejúci Slovenský filharmonický zbor {zbormajster
P. Baxa ) a r eprezentat!vne kvar teto s ólistov: zaslúžilé
umelkyne Ga briela Beňačkovti a Vera Soukupová, nti·
rodný umelec Vilém Pi'ibyl a Jozef Spaček. Um en ie
týchto nanajvýš povola ných interpreto v m ajstrnvs ky
stme lil do pôso bivého jednoliateho h udobného tvaru
dirigent národný ume lec Ladislav Slovlik. Beethovenova
posled né o pusy ob sahujú kvintesenciu umeleck ých a
rudských s kúsen ost! životom skúšanéh o skla d a teľa, ktoré
sú pretavené clo filoz ofic kého r ozj!m an ia, d·o htad an ia
rovnováhy cl zmieni. Slovákova koncepcia vysti hla práve
túto, p r e interpretu is te najťa žšie prístupnú di menziu
Beethovenovej hud by . K nezabudnuteľ n ým umelec ký m
záži tkom p at rilo najml:i s tr h ujúce Finále.
Dr uhý koncert SF d irigoval vyn ikaíúc i maďars ký d ir igent János Ferencsik. S v eľ k ý m záu jmom bol oča 
kávan ý a j hus lista n tirodný umelec Josef Suk, ktorý
prednieso l só lo vý part Mozartovho Adagia E dur, KZ 261
u Bachov K01tcert pre husle a orchester E dur. Zo
Sukovho vystúpenia vyžarovala hlboká muZikalita, ktorá
bo la najpodmanivejšia v pomalých častiach . Kto však
pozná vysol<é umeleck é kvallty tohto inštrumentalist u.
musel vyb a dať , že tentoraz h ral pod s vo j!m š tandardom.
V jeho prejave nám chýbala obvyklá suver enita a n a dhlad. Fer encsik naplno r ozvinul svoje dir igents ké umenie v Haydnove j Omši B dur (Har moniemesse] . Na
tomto rozsiahlo m symfonlcko-vokálnom d iele opl:iť spoiuúčinkovu l Slovenský filha rmonický zbor {zborm ajster
L. Máli), u ktorého sme obd ivovali vyvážen osf h lasov
a ich p lastici tu. Ako s ólisti hos ťovali šp i č kov! maďarsk!
speväci - Ilona Tokodyová, Kltira Takácsová , Dénes
Gulyás a József Greg or. Feren csik dal Haydnovmu d ie lu
pompéznu a jasélvC! podobu , p rič om o d k ryl aj je j čis t o
!ud ské h uman istic k é p osolstvo. Popri Beeth oven ove j "Devi atej" možn o oznučiť predveden ie Haydnov ej Om še
B dur za druhú vrcholnú kreáciu fest ivalu.
Ml adý americký dirigent talianske ho pôvodu Guido
Ajmo ne -Marsan ma l · ú lo hu sť aže nú t ým, že jeho vyst(lpenie pripadlo na výnimo čne h orúci let ný v eče r (9. VII.].
Nupr iek výrazným a inšpirujúcim gestám nepodarilo sa
mu vypr.ovokovať mulátn y orchester SF k pln o hodnotné mu výkonu. V Bra hmsovi {Tragická predohra, op. 81)
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i v Sibeliusovi (Symfónia č. 1 e mol, op. 39 l zostalo
p1·eto vera n edopovedaného. Bez väč šíc h p r oblémov su
ve de l vyr.ovnať s touto s ituáci-ou japonsl<ý h us lista Takeshi Kobayashi, k tor ý zahral sólový purt Koncertu pre
husle a Ol'Chester č. 2 od svoih·o krajann Akiru Ifukubeho. Tento kon cert je poku som o p .-epojen ie jup·onske j
u európs ke j hudby . Ko bay ashi za uj al p ekný m t ónom
v dramatiC I<ýCh i lyrických m iestach a dobrou tec hnick o u d ispo n-ova n osťou.
Temperamentný Kazach Timur My nbajev zo Sov ietskeho zvl:izu sa predstavil n iel en a ko dirigent , a le a 1 ako
skla date ľ . Jed no zo s vojich d ie l Fresku - Zi:lrad il
do p r ogr am u kon certu, n a k torom viedol orchester SF.
Fresk a je erupt!vna skladba s k omplikovanými rytmami,
evoku júca kazašsk é nár<Jclné tance. Známy sovie tsky k la virista Alexa nder Slobodianik v Chopino vom Kon certe
pre klav!r a .orchester e mol, op. 11 zostal čosi d l7.ný
s vo jej povesti. Je n esporne veľkým umelcom, ale pri
svojom p i ešťa n sk om vystúp ení vzbudzoval do jem, akoby
n ehral s p lným n asad en ím. V jeho preja ve bolo vela r u tinérstva a v cel kovej koncepcii sa pr!liš s pol iehul na
momentá ln e ná p ady , na impr.ov izáciu, tak že po sta ve bnej
st r línke s trácal koncer t p evné obrysy. S v eľ kým úspe chom sa s tretlo predveden ie Č ajkovsk é ho Symfó nie č. 4,
f mol, :op. 36, l<de Mynbajev drža l orch ester pevn e vo
svo jic h r uká ch .
Na ď alš o m koncer te SF, k tor ú di rigoval Ud e Nisse n
z NDR, odznelu pre m iéra d iela mladého gréckB hO s l<ladatel n Michaela Travlosa. jej n ázo v - Eniwet ock je 'odvoden ý od men a s k up iny ost r ovov v južnom P'llC J..
(Pokračov anie na 3. str.]

Jubilu júcemu sk l a d a te ľov i n árodné mu umc loo vi Já n ovi
Cikkerovi, dirigentovi Ewaldovi Kiirner ovi (na sn lmke
vpravo l a klaviristovi Luizovi de Moura Cas tro vi 1 vľ av o)
pripravilo obecenstvo na záve r eč nom kon certe festivalu
srdečn é ovácie.
Sn ímky : M. Ottinger

l

Za takmer dve des a ť roč ia existencie Bratislavských
hudobných slávností sa konc epcia i š truktúra festi valu ustálila na modeli, ktorý zachovávajúc základné črty umožňuje ozvláštňovať a obohacovať každý
rotní!< novými prvkam i a ideovými zämermi, vychá·
dzajúcimi z aktuá lnych podnetov toho-ktm·ého roku.
Rok 1981, k ed y sa koná 17. roční k BHS, p r iniesol
ta kých to ideových a dramaturgických podnetov velmi
vera. Na prvom mieste tre ba z nich spomenúť 60. výro č ie založenia Komunistickej strany C:es koslovenska,
vedúcej sily našej soci.a lis tickej spo:oč nost i. Ak festival ako celok c hápeme ako č l fi nok v reťazi praktických r ealizácií kultúrnej politiky s trany, tak jej
tohtoročné veľk é ju bil eum chcú BHS osláviť mnoh ými závažn ými umeleckými prog rama mi i muzikolog ickou konferencioq o hudobných aktivitách n ášho
robutnít:k e ho hnutia. Na po česť 60. výro č ia založenia
KSč zazn ie pre miéra nove j kantáty närodn ého umelca Andreja Očenáša i ni eko ľkýc h skladieb zborových,
tvm·iac ich sú ča sť z borového koncertu k v ýročiu , ďalej
k antáta Ilju Ze l jenku " Slovo", inšpirova ná po émou
národného ume lca Miroslava Válka , predohra národn ého umelca Alexandra Moyzesa " Jánošíkovi chlap·
ci " i celove čern ý program Vojenského umeleckého
súbot·u , ktorý súčasn e oslavuje svoje 30. v ýroč ie.
Koncert VUS i prog r a m, v ktorom pl'i p r iležitostí Medzin árodné ho r oku invalidov vystúpi Slovenský ko·
morný orchester, Magda Ha jóssyová i zaslúžilý umelec Peter Dvorský, sa po. prvý raz uskuto čnia ·V•atraktivno m prostredí nového Domu ROH na ná mestí Fr.
Zup ku .
BHS každoro č n e venujú veľkú po zornosť prezentácii vrc holných hodn ôt súčasn e j slovenskej i českej
tvorby. V tomto roku, v súvislosti s jubileami celého
ra d u význ a mných skladateľsk ýc h osobností, je zastúpe nie slove nske j tvorby eš te výraznejšie než inokedy.
Niekoľko prem iér je v tejto súvislosti osobitne výz n a mných. Široké upla tnenie však nachádza aj tvorba starších slovenských a utor·ov od J. L. Bellu cez
A. Albt·echta , V. Figuša-Bystrého až po národného
umelca Mikuläša Schneidra-Trnavského. ktorému pri
príležitosti 100. vý ro či a narodenia ven ujeme osobitnú
pozornost', Bratislavské hudobné tra dície pripomenú
skladby A. Zimmermanna ( 200. vý1·očie úmt•tia ], F. P.
Riglera , J. N. Hummela i zabudnutého uičtel'a B. Bartók a A. Hyrtla.
Význ a mnú dt·amaturgickú Hniu 17. BHS t vori aj
s kl ada teľsk é dielo jubilujúcich veliká nov svetovej hu·
dobnej kultúry M. P. Musogsk é ho , B. Bartóka
i D. Sostakoviča .. Nemenej dôležitým dra maturgickým aspektom BHS však t a k, a ko po iné roky je prezen tovanie vr cholných interpretač n ýc h či nov č i ·už
k olektívnych, či s61istických. V tomto ohrade sú toh toroč n é BHS oza jstný m sviatkom in ter pretač n é ho ume nia . Okre m na jlepších slove nských te lies na nich
n a pr. vyst úpia dva hosťujúce operné súbor y svetového mena , pražsk é Národné divadlo a be rllnska Komická oper a, z orc hestrov Viedenskl symfonici, ·
čes k á fil ha r m ónia, fl'ancú zsky Nový filharmonický
orchester i orch ester Komickej oper y . V komorných
Jll'Og r amoch za h ra nič n ýc h hostí festivalu sú t a k é roz·
ma n ité podujatia , ako kon cert c hýrn eho západoneme ck ého kv ar teta Melos, vystúpe nie skvelého komor·
n ého zh!!ru Ave s ol z Rigy, program t rad ičnej indick ej hudb y v poda ní Arvinda Parikha a jeho pa rtnerov, l'ecitály g itar istu a lutnistu .Konrad a Ragossnig.a
i svetozn ámeho n emeck éh o basistu The o Adama . Viacm ene j m imovo ľn e sa tohtoro č n é BHS sta nú pre hlia d kou popredn ýc h m la d ých pia nistov - Ne mca Peh·a
Riise la , Kubá nca Jorga Luisa Pratsa , Amel'iča na Davi·
da Livelyh o, Francúza Jean-Fr a u coisa Heisser a i našich Tatiany Fra ňovej a Ma r iána Lapšahského. Medzi
dil'igen tmi festiva lu n á jdeme okrem vš etkých slo·
venskýc h dirigentov celý rad zv u č nýc h m ien našich
hos tí: u nás velmi pn plárneho japonskéh o dirigenta
Ken Ič iro Koba iašihu (po č núc novou sezónou stáleho
h osťa SF) , Rakúšana Otmara Su it n era, sovietskeho
dir ig en ta Dmiu·ija Kitajenka , Fran cú za Gilberta Amyho, zá padonemeckéh o dirigenta Ge rd a Albrechta a t ď.
Naše obecens tvo vša k iste uv íta a j prll eži tosť potešiť
sa speváck ym umením našic h vynikajúcich spevákov
Mag dy Hajóssyovei, záslítžilého umelca Petra Dvorského i Serg eja K op čáka , rovnako a ko sľubuje byť
sv ia tk om o pä tovn é s tr etnutie so s vetozn ám ym čes"
ký m huslistom ná r odn ý m umelcom Josefom Suko m.
Tento ho ci neúpln ý v ýp oče t mien u k n;r, nje , že vo
vý bere umelcov BHS i n ad'al e j je v popr edí orientácia na m ladých_ Tú est e ,zvýra zní ďa l ší ro č ~ík Medzin ár od n e j tr ibúny mla dých interpr etov ( UNESCO),
v tomtn roku príťažliv v nie len úroviio u vybra ných
umelcov, ale a j p estro s ťo u zastúpenýc h .o dborov.
LAD ISLAV MOKRÝ
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KONZERVATORIUM V BRATISLAVE usku28. jina 1981 na Novej Ícéne operné
a baletné popoludnie, na ktorom sa v prvej
časti predstavil ab10lventsktm vtkonom tanel!nfk Stefan Janeček variáciami z baletov
Labutie juero, Giselle a Don Quijotta. V druhej
tastl popoludnia uviedli posluchél!i lkoly ope·
r u Veselohra na moste od Bohuslava MartinA
v relljnom naltudovanl prof. Petra Dilrra. Hlav·
né tlohy spievali Ofga Filov6 ( Popelka}, Marta Hudecovi (Eva), Pavol Dvorský (Sikol),
Jozef Kundlák (uči tel) , Jozef Darmo ( Bedroň)
a cfallf. Hral orchester posluchil!ov bratislavakého konzérvatória pod taktovkoa prof. Vladimlra Daneka.
• STATNA FILHARMONIA KOSICE uskutoč
nila v dňoch 24. VII. - 7. VIII. 1981 koncertné turné do Portugalska (prvé slovenské
symfonické tele10 v Portugalsku!), kde 1a 16·
b1tnlla na hudob~m festivale v E1toi'ile, dalej do Spaniel1ka a Svajl!ianka ( ii!asť na fest ivale v Slone). Vy1t6pila celkom na 9 kon·
certoch, z ktortch 7 dirigoval doterajll iél
orchestra Bystrlk Relucha, dva konperty od·
nell pod taktovkou ivaji!iarskeho dirigenta
Gilberta Vargu.
·
• JARMILA SMYCKOVA, sólistka opery SND,
vystupovala v jt li v Havane a uskutočnila
t iel turné po kubin1kych mest·Ach.
• OLDitiCH POLASEK, doterajil s6lista opery StAtneho divadla v Brne, stba sa od aesóny 1981-82 sólistom opery Slovenského n6r odného divadla , kde v uplynulej sezóne bol
ul angalovant na polovil!nf úvlizok.
• ORGANISTA ZASLOZILÝ UMELEC IVAN
SOKOL koncertoval v dňoch &.-12. jila v sovietskych mestách Riga a Vilnius (Bach, ~uz·
tehude, Liibecl(, Brahms, Parfk, Rager) a v
dňoch 23. VII. - 14. VIII. 1981 absolvoval turné po s.v édsku.
• TRAVNICKOVO KVARTETO vysti pilo v jill na Medzin6r odnom hudobnom fest ivale vo
Varne a v dňoch 13.-21. VIII. 1981 podniklo
koncertné turné po Portugalsku.
• BALETNÝ SúBOR SLOVENSK2HO NAROD·
N2HO DIVADLA uskutočnil v dňoch 31. VII. 11. VIII. 1981 turné do Talianska, kde uv6dzal
Chopinianu (Sylfidy), Straussov Ples kadetov
a koncertné člsla. Vyie 50-člennf dbor vyst6pll dva razy v Neapole a dvaná sť rAz na Si·
cflll.
• MAGDAUNA HAJOSSYOVA, v súčasnosti
sólis tka berUnskej StAtnej opery, vystúpila
4. augusta v StAtnej opere v Mnfcho·v e vo Wag·
nerovej opere Majstri spevAci norimberskl a
v dňoch 16., 19. a 21. augusta v StAtnej opere
v Hamburgu vo Weberovom Ca rostrelcovi.
• OPERA A BALET NARODN2HO DIVADLA
V PRAHE .naituduje v , S!IZ6ne 1981-82. nasledovné tituly:
OPERA - C. Orff: Múdra lena, B. Bartók:
H ralt""'icnlelat''á""'"'Modro~~·lfllŕ. Cesta ......_
(v rAmci jedného večera , v ktorom po premiére
sa v druhej časti predstavenia bude striedať
8art6kova opera s Kalllkovou). B. Smeta na: Hg·
blčka a Dalibor, ). B. Foerster: Éva, G. Verdi:
Traviata, G. Donizetti: Don Pasquale, M. P. Mu·
sorgs kij: Chovanl!ina.
BALET - J. Offenbach - J. Lanchebery:
Holfmannove rozpr Avky (v choreografii lk6t·
skeho choreografa Petra Darrena) a polskf
baletnf večer nazvaný Spev noci (diela Chopina, Karlowicza a Szymanowského v choreo·
)!rafli polského choreografa Conrada Drzewieckeho) .
točnilo

~

OPRAVA: Redakcia Hudobný llvot sa ospra·
vedlftuje svojim čitatelom, le v či·Anku Fran·
tlliek Procházka a jeho hudobné l!innosť na
Slovensku uverejnenom v 14. č(sle (.str. 8)
dollo vinou redakcie a tlačiarne k tfmto eby·
b6m: v prvom stlpci (siedmy odstaveé) m6
text znieť správne takto ,. ... a o krátky čas
pracoval Procb6Jka ul s 56 -členným orches·
trom ... ", v treťom stlpci (l iesty odst_avec)
" ... Procházka bol p,relolený do Bratislavy
na Krajinský úrad . .. , v iltvrtom st l pci (tret(
odstavec) ..Vrátil sa do rodného Pisku, kde
pracoval. elite krAtko na okresnom tírade . .. "

Absolventské koncerty ·
Konzervatória v Ziline
Tohtoro č n é absolventské koncerty žilinského konzervat ória sa us ku t,očn111 od mar ca do mája t . r. a na l l
v ečeroc h sa predstavilo 42 absolventov. Nielen sumar izácia podaných s kladieb, ale aj reflexia n ad a bsolventskými výkon mi ukazuje, že priniesli skutočne dobré vý·
sledky. Cor az viac sa objavujú velké diela skladatefov.
k toré patria do repertoáru svetovej in terp retačn e j š pič 
ky a za p ozo r nosť stoj! s ku točnosť, že výbor n é výkony
h r áčo v na dycho_vé n ástroje a spevá kov ukonč ili pódiové
královstvo tr adičnéh o klavlr a.
Pri pohlade na repertoár absolvujúc ich žiakov konštatujeme oblubu diel skladatelov 20. storočia, obdobia
romantizmu a len skromne sú zastúpené skladby klasicizmu a baroka - čo hovori o tom, že neustále d iskusie ob ludne interpretácie s klad ieb týchto obdobi zasiahli aj n ašich žiu kov.
Z•o štyroch žia kov akordeónové ho oddelenia naj lepš i
výkon podala M. KalafusovA (trieda prof. D. Harvana).
Va ria č n ý monológ j. Hatrika l Katzerova Toccata boli
pri svojej náročnosti zvládnuté velmi dobre a spolahli·
vo po každej s trán ke. Celkový prejav bol bezpečný ,
po výr azovej stránke pres v edč i v ý. In ter pre tačná úrove!\
by zaiste dostala výra.znú motiváclt! pri ú časti fa vor it a
tohto odddelenla P. Niť\a j a, ktorý nevyst(tpll zo zd ravotnýc h dôvodov.
Spevácke oddelenie sa tohto roku prezentovalo nle kolkými absolventmi, ktorí sa predstavili dôstojnými
a presvedč ivým i výkonmi. Sopranistka E. CigAniková
(z tr iedy prof. A. K u b ič k a ) za sprievodu pr.of. M. Cič 
kán ikovej pred niesla velmi ná ro čný repertoá r (árie
a kavatiny z OP.Ier Bohéma, Hugenoti, non Pasquale u
Bar bier zo Sevilly) , ktor ý zvládla na vysok ej ume lec ke j
úrovni. Na výkone sa markantne pre javila · jej muzikál nost, ale aj u silovn osť počas celého štúdia. Práve ta k
pri jemne prekvapil aj barytonista M. Dočkal (z triedy
prof. D. Gaba jovej). jeho prednes árie Simon·a z Roč 
ných obdob! ]. Haydna, prológu z opery Komedia nti
a ár ie Igora z K ni ežaťa Igo ra za klav irneho sprievod u
prof. M. Komlóssyovej bo lo ku l m in ač ným bodom v jeho
vystúpeniach počas štúdia. Tenor istu A. Gréfa (z t ri_edy
prof. A. Kubičk a) sme mnohokrát p oču li na verejných
koncertoch. Na svojom poslednom vystúpeni na pôde
žilinského konzervatória zaspieval za k lavirneho s prievodu prof. M. C ič ká n i k ovej Romancu Lyonela z opery
Mar ta F. Flotowa a tr i ár ie z opier G. Bizeta, Ch. Gounoda a G. Ver diho, p r ičom ukázal citlivý prlstup k jednotlivým áriám a snažil sa o vyjadrenie ich podtextu. Aj
prednes sopranistky J. Hoiťékovej (z triedy prof. R. Bohma ) patril k jednému z najlepšieh. Zaujala výberom
árU l kavatlny (z opier Gian n l Schicchl, Sestra .Angelika,
Carovná flau ta a Barbier zo Sevill y J i gra dáciou celého vystúpenia. Zvolený repertoár za klavirneho sprievodu prof. K. Cermákovej zv lád la stavebne, technicky
i výrazovo pr es v edčivo a vyr ovna ne.
Dychové oddelenie malo deväť absolventov u výborné
~vYJ<ôň{- fean(Jtliv"co v spÍ'i sňlli kritériá pre hodnotenie,
Fagotová trieda prof. V. Salagu sa predstavila hneď
dvoma nadpriemerným i výkonmi. M. Vojt ( k lavlr prof.
D. Svárn a ) v Koncerte F dur F. Danziho zaujal zmyslom
pre štýl a dobre vystihol i charakte r jednotlivýc h čast !.
jeho hre sice chýba la širš ia výrazová a dyna mická paleta, ale v rámci mož!)Osti nástroja hral intonač n e č isto,
vyrovnane a pekným tónom. V. Hvizdák zvládol inter pr e tačne náročný Koncert F dur C. M. von Webera velmi
dobre. V spolupráci so Sy mfo nickým orchestrom konzervatória a jeho dir igento m prof. B. Ur banom sa mu
podarilo vyt v o riť a dekvátnu ná ladu a ch arak ter istický
výraz pre Weberovu hudbu. Techn icky, r ytmicky a Intonačne bola jeho hra bez kazov. Dve časti známe ho a náročného Koncertu Es dur pre trúbku od J. N. Hummela
predniesol J. Malik (z triedy prof. L. Konečného) za
sprievod u prof. D. Svárnej. jeho výkon zanechal dobrý
dojem a bol po rytmickej, nátiskove j a výrazovej stránke bez v äčšieh nedostatkov. Jedný m z vrcholných zážitkov bolo predvedenie Sonáty pre flautu a klavlr
F. Poulenca Z. Skrobénkovou (z triedy prof. L. Zlämalovej ), za klav!rneho spriev<Jdu prof. E. Mlntálov_ej.
Skladba bola podaná velmi ucelene, po všetkých stránkac h vyvážene, charakter jednotlivých č asti bol adekvá tne vystihnutý. Abso lvent ka pre javil a zmyse l pre s právne
frázova nie, dyna mické a výrazové kontrasty.
Z desiat ich a bsolventov klavlr nych tried poda la. takmer
polovica štandardné výkony, no treba povedať aj to, ž~
tohto roku sme n epo ču li mimoriadne výkony. Variácie

Seminár mladých muzikológov
a kritikov
V Domove slovenskýc h skladaterov v
Dolnej Krupej sa zišli v d ňoc h 15.-17.
júna č l e novia Kruhu mladý ch muzikológov na svojom desiato m seminári, uskutočňov anom Zväzom slovenských skladatelo v v spolupráci so Slovenským hudobným fo ndom.
Tak, ako po Iné roky, aj tohto roku
bol seminá r r-ozdelený na prednášk,ovú
čas f a na vlastnú
prezentáciu č l e nov
KMM. K aktuálnym o tázkam v kultúre
hovor il dr. Jozef Kot, r iaditel odboru
umenia MK SSR,.~ keď aplikoval závery
XVI. zjazdu KSt.; v oblasti kultúry na
rezort hudby. Dotkol sa konkrétne otázok kvality vzn ikajúcich hudobných diel,
náročne j úlohy tvorcov, ktor! sl mus ia
byť vedomi hlbokého s po l očenského dosahu hudobnej kultúry a zodpovednosti
za vývin mladej umeleckej generácie. V
tomto procese by mala byt umelecká
kritika pr irodzeným katalizátorom umeleckého diania. Dr. Stanis lav Smatlák,
DrSc. s a zaobera l funkciou umeleckej

kritiky v s ociallstlckej spoločnost'! a rozviedol problém hodnoty a hodnot enia,
hovor il o procese hodnotenia a o n utnosti komp lexného hodnotiaceho stanoviska. Takéto môže u p lat ňov a ť len komplexne rozvinutá osobnosť kritika. Pritom však tr eba mat na zrete li, že kri·
tika s i nenároku je absolútnu p lat nos ť ,
lebo len vývin samotnej umeleckej praxe potvrdzuj e a lebo aj opravuje umelecké súdy. ú lohou hudo bnej kultúry v
sociallstickej spo ločnosti sa zaoberal vo
svojom prlspevku vedúci KMM Ján
Albrecht.
Na programe prvého dňa bola aj bilancia pr edch ádza júc ich deviatich roč
nikov seminárov m la dých muzlkológov
.a krltil<ov. Statistický prehlad tém, zúčastnených členov, analyzovaných skladieb (pripravila Agáta Schindlerová)
poskytol obraz o bohatej činnosti KMM.
Rozvinula sa bohatá a plodná diskus ia
k otázka m poslania, zamerania, funkcie
a dopa du týchto stretnuti mladých . Vy-

S. Rachma ninova na tému A. Corell iho op. 42 zahrala
J. Balážová-Pišková ( z tr iedy prof. Ľ. Bakaya). Rozma·
nité nástro jové požiadavky sklad by zvládla velmi presvedčivo. Rad var iácii účin ne odtler"tovala, volila prime·.
rané tempá i dyna miku, čim dosiahla správnu výstavbu
celku. Debussyho Prelúdiá predniesla A. Komor6i oY6
(z triedy prof. Ľ. Krškovej) so zmyslom pre odlišenie
roz lič n ých nálad. Delfské t a nečn ice zazne li v pok<J jneJ. .
no dyna micky mnohot várne j int erpretácii , Striedavé terc ie zazneli t echnicky bezpe č n e , Diev ča s vlasmi ako
ran ma lo premys lenú koncepc iu, Generál Lavlne mal
jasný rytmus, st!lvbu l výstižný chara kter. B. Mliovcov6
(z triedy prof. D. Dubenovej 1 predn iesla Sonátu e mol,
dielo 2. A. Moyzesa po obsahove j 1 muzikálnej stránke
na úrovni svo jich technických možnost i. Balada g mol
op. 24 E. H. Grlega zaznela v pod an! M. Pag 6č ovej (z
triedy prof. E. Kud jovej ). Dynamicky bohatý a technick.y .
b e zpečný výkon zaujal pest rosťou tónu a širokým spek·
trom tónových farieb. S velkým zaujatlm predniesla
Sonátu op. 64, č. l N. Mlaskovského J. Kyselová (z trie·
dy prof. D. Dubenovej). Náročnú skladbu zvládla po obsahovej a technic kej strán ke výborne .
Oddelenie s l4i!ikových nástrojov sa predstavilo aj ·
n iekolkými výnimočnými výkonmi. Tohto roku sme
počuli vari prvý raz absolventku v hre na kontrabas R. Slpkovtí, a to v pr ednese K<Jnce rtu fis mol S. Kusevlckého (k lavírny s prievod prof. P. Llč ko }. ktor9
zvlád la na profes ionálnej úrovni. V prednese dokázala
ud rža ť záujem publika vďaka s právnej fo rmovej výr
stavbe koncert u, volbe fa rebných registrov a štýlovosti
výkonu . A. Adamcov·6 (z triedy prof. V. Pi'lklo pll a) pred·
viedla velmi sústred ene Husrový koncert g mol, op. 26
M. Brucha ( klavir prof. M. Singerová ). Jednotlivé časti
skladby pevne sklblla do celku a dobre volila aj tempá
zodpovedajúce Ich charakteru a vnútornému pulzu. jej
vyst úpenie zanecha lo so lidny dojem. K výborným výko·
nom pat ril a J prednes Koncertu D dur op. 35 P. I. Caj·
kovského v Interpretác ii A. Polakovii!ovej (z triedy prof.
Kudju) a klavirneho s prievodu pr·of. E. Kud jovej.
Nároč né Allegro moderato bolo podané technicky na
dobrej úrovni, najmä inton ač n e spolahlivo. Jasná a
spevná melodická llnia mohla by ť dynamicky ešte dlfe·
renc.ovanejšia. Ce lk·ove velmi dobrý do jem bY, v podstat·
nej miere ešte zvýšil orchestrálny sprievod.
Vyvrcholenim plejády absolvents kých v eče ro v bol ko~ 
cert 9. apríla v Dome umenia Fatra venovaný XVI. Zji\Z·
du KSC a 60. v ýroč iu vzniku KSC. Vedenie Státneho
komorného orchestra v Ziline v snahe podporlf výchovu
mladých zač!najúcich koncertých umelcov umožnilo vyn ikajúcim absolventom B. Pavlikovl, F. H lu cháňovi a
V. Harv anovi pr i priležitosti u kon če nia Ich -šesťročného
..štúdia. pr.edv ies.ť svoJ..a bsol v.en ts.ký.. koncert, .n a pôde SKO:
B. PavUk ( tr ieda prof. B. Ur bana ) zvládol interpretačnp,
náročnosť a štýlo v os ť predvedenia Koncertu ·pré htiil~"
a orchester D dur, KZ 218 W. A. Mozarta bez výraznejšfch kazov. V kadenciách preu kázal primeranú technic·
kú br llanciu, úspešne sa vyrovnal tiež s problémami
koncer tného vystúpen ia v súhr e s orchestrom. ~ekný
výkon pOdal aj F. Hlucháň (trieda prof. P. Blenlka)
v Koncerte pre klarinet a orchester op. 74, č. 2 Es dur
C. M. Webera. Obzvlá šť výborne bola podaná Romanca
( ll. čas ť ). s
pôsobivo uvornenými pianissimami.
V III. ča sti sa objavilo niekolko chýb, ktoré však neubrali výbor nému dojmu z predvedenia. Záverom odznel
Koncert pre husle a orchester e mol op. &4 F. Meadelssohna-Bartholdyho v podani V. Harvana, ktorý ten· 1
to v e ľ k ý romantic ký koncert interpretova l s potrebným
výrazom a technickou dis;poziciou. Prime rane zvládol
nároky kladené na súhru s orchestrom a len v závereč· .
nej časti bolo c ltlť únavu ( 26 minút hry attacca ) prameniacu z privEllkej fyzickeJ l psyc hicke j z áťaže. Troch
najv yspelejšlch absolventov s polu so žilinským SKO
sprevádzal di rigent prof. B. Urban.
Závero m možno ko nštatovať, že v nadv!Íznostl na do,
slahnuté výsledky uplynulých rokov a pri dôkladnom
uvedomeni si možnosti, ktorými dis ponujú pedagógovia .
a žiaci, bude nutné v nasl edu júcom obdob! lntenzivne
sús t rediť pozo rno sť a silu na to, aby sa nielen udržala
v súčasnosti prezentovaná na jmll technická úroveň !D·
te rpr etácie, ale aj preh lbovala a tým lntenzivne jšie obohacovala kom uni kač ná sila medzi poslu c háč,om a čoraz
vyzretejšim, všestranne vzdelaným absolventom konzer-·
vatór ia.
K. CENKOV!

c:

jadrovall sa h lavne ljývalf č l e no via
KMM, ktorým pomáha la pr áve práca v
Kruhu na štarte zo školských lavic do
praxe. Nebolo núdze a ni o otvorené kritické pripomienky k možnostiam urč i 
tých zmien v náplni seminárov a vôbec
pr áce KMM, vzhladom k postupne menia·
clm sa podmienkam práce a ok ruhu zá·
uj mov mladých muziko lógov.
V pracovnej časti vzhľadom k jubilujúcemu semináru mladí muzikológov ia
neanalyzovali, ako o byčajne, najnovšiu
slovenskú hudobnú tvor bu, ale vzdal sa
hold tvorbe nár odných umelcov. Diela
Jána Cikkera, Dezldera Kardoša, Alexandra Moyzesa, Andr eja Oče n áša, Mikuláša
Schneidra-Trnavského a Eugena Suc hoňa, ktoré súča sne zazneli v nahráv kach,
analyzoval! Jana Suhajdová, Ladis lav Kačle, Mar ta Fôldešová, Vie~,:a Lippoldová,
Edita Bugalová a Eva Cunderllková. Hodnotnou súčasťou te jto časti s eminára bola osobná pr itomnos ť ná rodných umelcov Alexandra Moyzesa, Andreja Očená 
ša a Eugena Suchoňa, ktor! sa v spomienkach vrátili k začiatk om svojej umeleckej cesty zasvätenej poslaniu vytvo r iť
sl,ovenskú národ nú hudbu.
Už osvedčeným spestrenim seminárov
s(t pravidelné koncerty z tvor by L. van

Beethovena. Tohto ro ku zaznela Sonáta
pre klavir E dur, op. 109 v podani E. M;.
c ha,llcovej a Sláčikové . kvar teto c mol,
op. 18, č . 4, ktoré s vefkým umelec·
kým nad hladom prednleslo Košické kvar·
teto.
Záver ečný dei'! seminá ra bol venovan9
prlncipom a problematike' dramaturg!~
h udobného života. Dr. Ladislav Mokrf
csc., riaditel SF, ktorý má v te Jto oblas·
ti bohaté skúsenosti, preh ľadne a zasvä·
tene rozviedol základné fak tory (kul·
túrnopolltický a Ideovo-estetický, tlrov eň telesa, materiálna základňa, apercepčná schopnost poslucháč ov), stimulu·
júce prácu dramaturga. Podnetná disku·
sla sa dotýka la na jaktuálnejšich otázok
nášho koncertného života. Skoda, že na
ďa lšej plánovanej diskusii o problematike dramaturgie v jednotlivých huoobných Inštitúc iách pr e nepr itomnosf zasl
umelca P. Bagin a (za · sNp) a I. Dibáka
(Cs. r ozhlas ) vystúpil len J. Meler, šéf
HRHV Cs. te levizle, čim prakticky od·
padla vzácna možnosť konfrontácie prá·
ce n ašich k lúčovýc h . hudobných lnštltt!cli, ktorých dramat urgia je osou v~·
chovy a usmeri\ ovanla záujmov na jšlr·
šfch konzument<>v hudobného umenia.
VIERA LIPPOLDOVA,

XVIII.

Zlatá Praha 1981
1Kateg6ria hudobných programov)
Televizne relácie s hudobnou
tematlk,ou u nás i vo s vete sft
pomerne vysoko percentuálne.
zastúpené v celkov'ej štruktúre
televizneho vysielania, čo je
dosť prekvapujúce vzhfadom na
priemerný záujem obecenstva o
koncertný a operno-baletný život. TAto situácia je dete rminovaná mnohými fak tormi, z ktorých jedným · z najvýznamnejšlch je nepoc hybne fak t, že
kvalltatlvna úroveň hudobno-televlznych relácU má v porovnani s ostatnýiJll sférami televlznej produkcie . vo svete
dosť vysokú
úroveň.
Pražský
medzinárodný televlzny festival Zlatá Pra ha 1981 so samostatnou súťažou hudobno-televlznych programov túto skutoč
nost dokumentoval dosť výrazne. Napriek tomu , že · v tohtoročnej s(lťažl chýbal! š pičkové ·
hudobné relácie, ktoré by vy nikali nielen svojim spracovanim, a le i vlastnou dramatur gickou invenciou, celkový priemer bol velmi vyrovnaný.
Najväč š ím podielom v kategórii
hudobných programov
l celkom 23 prispe vkov l bola
zastúpená oblast baletného umenia. V dáns kom prlspevku
nazvanom Voluntarles choreograf Glen Tetley citlivo doplnil
Poulencov Orga nový koncert
moderne koncipovanou, umelecky výraznou a technicky dok'Onalou baletnou kreáciou, k'torej ťažiskom bo lo účinné pohybové stvärnenie hudobného
diela modernými prostriedkami,
zodpovedajúcimi
hudobne j
predlohe. Kým celkovo komornejšie ladenie toJ.l_to programu
doplr1alo hudbu F. Poulenca,
program Catulll carmina z pro dukcie kanadskej televlzie pribllži! diváckej opel dielo C.
Orffa nemen~j účinnou formou,
rešpektujúcou však výrazne jšie
pôvoďnú námetovú oblasť tohto
dnes už klaslc kéh'O hud·o bného .. ·
!lie]a. Po minulor qč nom . mimo-

riadnom úspechu tej Istej kanadskej televizne j spoločnosti
s programom Vták ohnlväk (na
hudbu I. Stravinského). tohto·
ročný program sice nepriniesol
mnroho nového, napriek to mu,
v porovnani s ostatnou produkciou na tohtoro čnom festivale ,
bol to v svojej oblasti opäť mimoriadne cenný prlspevok, ktorého umelecké a t echnické parametre výrazne prevýšili úrovel1 ostatných programov. .
Rovnako nevšedným dojmom
zapôsobil program polskej televlzie nazvaný Tri obrazy, v
ktorom hudba A. Corelliho, súčasného skladatela A. Apostolisa a M. Ravela a umelecká
originalita s lävnych maliarov P.
Breughela a V. van Gogha inšpirovala televlznych tvorcov k
jedinečnej pohybovej estetike.
V skutočnost! iš lo o experimentálne baletné stvárnenie
hudby uprostred scény, vycfiádzajúce štýlovo z krajiny postáv obrazov oboch maliarov.
Nebolo to teda púhe statické
navrhnutie výtvarnej scenérie
podla známych v,ý tvarn ých diel
týchto maliarov, a le išl1o o baletnú kreáciu vychádzajúcu z
ducha ich ma liarskeho diela.
bol
mimoria dny:
Výsledok
zvlášť l. a 2. časf ( Corelli,
Apostolis] zaujali výbornou vzájomnou väzbou, plnou ume leckého náboja i dlväckej prltažllvosti.
Ťažisko
nášho
prlspevku
Chv·ä la baletu spoč lvalo v poodhaleni zákulisia baletného
sveta. Televiznym divákom ho
postupne spristupt1oval1 só listi
baletu Národného divadla v
Prahe národná umelkyt1a Marta
Drottnerová a zaslúžilý umelec
Vlastimil Harapes spolu s javiskovým výtvarn lkom Petrom
Tanchyňom. Aj ked estetický
prvok trochu ustúpil do úzadia
pred dokumentárn osťo u,
kvalitné výkony oboch prota·
gonistov v ukážkach z ba letnej

suity Carmen ( Bizet - Sčed
rin l, La butieho jazera ( Cajkovskij), Giselle a Korzára (Adam l
l Radúza a Mahulieny (S uk l
boli názornou ukážkou náš ho
súčas ného baletného umenia i
prostým a nevtieravým pohladom na pr'ácu oboch ba letných
umelcov.
Podobné zámery nepochybne
sledovali i sovietski tvo rcovia
v programe Svet tanca, v ktorom známy súbor, Moskovský
klasický balet, predsta vil svojich členov nielen v žiari r efle ktorov, ale i uprostred každodennej poctivej námahy. Sovietsky prlspevok navyše pripojil k jednotlivým ukážkam zo
sf1časnostl v záujme divák,ovh·o porovnania vývoja baletného umenia i ukážky zo sta ršich
domácich i eu rópskych choreografi!, čim celok vlast ne vy-

Solt!m boU už vopred velkou
zárukou tohto úspechu.
Doteraz sa v hudobnej kategórll ešte nestalo, aby tá istá
opera zaznela v priebehu jedného fest ivalového ročn íka v
dvoch verziách : preto je porovnani e dvoch realizačných poi\atl Mozartovho Divadelného
riaditefa velmi poučné. Predovšetkým je treba konštatovať,
že telev!zne spracovanie tejto
operne j aktovky je velm i prillehavé a Mozart by bol iste
milo prekvapený, a ko sa dokázali televízni tvorcovia našej
doby vyrovnať s týmto jeho
"hudobným žartlkom". Rakúskl rea lizátori predlohy sú trad ičnejš ! , ich Mozart znie v štýlovom Interiéri viedenského
Schl:ln brunnu v dobových kostýmoch a celou parádou dvorného divadla vtedajšej doby.

Sk'ladatel Gian Carlo Menotti pútavo hovoril v programe franc6zskej televb;ie o svojom livote a diele i o svojich názoroch
na súčasnf život a dndné umenie.
tváral populárny kaleidoskop z
histórie i súčasno s ti b11letu.
V oblasti televíznych pre pisov opier zaujal západ.o nemecký Dido a Aeneas, v ktorom sa
realizácie známej Purcellovej
opery ujal TčHze ro v chlapčen
ský zbor, no ešte väč ši umelecký zäžitok poskytol prepis Bartókovej opery Hrad knie!aťa
Modrofúza maďarsk.ou televlzlou, v ktorom interpret ač ná i
režijná zložka boli ukäžkou pr ecizneho pristupu, takže celkový d·ojem televízneho diváka
bol všestranne pozitfvny. Ostatne speváci Sylvia Sássová a Kolos Kovácz . a ·Londýn ska .filharmón ia s dirigen to m Georgo m

Na proti tomu anglic ki tvorcoviu celý pribeb transponovali
do súčasno s ti, . probl ematiku akt ualizovali do roviny našich zášich je nepochybne fa kt , že
ku l!sných problémov.
Comu dať prednosť, autentič
nosti čl aktuálnosti? Ttľ je oza j
ť až ké určiť jednoznačné hfudlsko , pretože obe realizácie
akce ptoval i Mozarta a jeh.o hudbu po svojom a vydarene. (ra1kúska telev!zia vari trocha statickejšie a zdlhavejšie l. Napokon však a ngllck!1 verzia opery
pod názvom lmp·resiário cel kom právnene zlskal a jednu z
.. hla vnýcl:l cien vď a ku svojmu
orig inálnemu poňatiu, ale i kva• ' '

XXVI. PlEŠŤANSKÝ FESTIVAL
[Dokončenie z l. str. l
fiku, kde do pokojného života obyvateľov ničivo zasiah nu pokusy
a tómovými zbr aňam i. Ide o dielo s výrazným· pl'otivojnový,m podtextom, ktoré získalo l. cenu
v · súťaži Medzln_árodnej · f e derá ~ ie Hudobnej rpládeže.
Eniwe'tock ·zaujme .na prv é počuti.e bohatou farebnosťou,
logickým a nenásilným sklbenlm jednotlivých ' motlvov
a, sviežim! kompozičnými näpadmi. UvecleniiJ · tohto die-'
la qol-o vitaným · spestren!m festivalovej dramaturgie;
l4a Cernecká, ktorá vystúpl·l a ako sólistka v Beethov,enovom Koncerte pre klavfr a orchester C dur, op. '15,
hrala v ,.záskokll" za neprftolhnú Veru Gornostajevovú.
Tát.o 111ladá klaviristka· upozornila na seba . vyspelou tó- ·
novou kultúrou· a poetic kým . výrazom. Jej ·Beethoven bol
subtflny a priezra č ný. Vďaka takémuto prístupu najlep·
šie vyznelo vylahče né jasavé Rondo. Skoda, že orchestrálny sprievod, ktorý bol hlučný a nec itlivý - plati to
na jmä o II. časti - sa nedokáza l pri spôsobiť požia da vkám sólistky. Orchester SF pod vedenlm Uda Nissena sa
viac páčil v ďalšej Beethovenovej skladbe - Symfónii
č. 7 A dur, op. 92. Veľmi presný dirigent využil pľQti
klady pokojných ka ntabllnýc h úsekov a dramatických
častí skladby a vygradoval túto výrazovo mimoriadne
napätú symfóniu do pôsoblvého celku.
Na poslednom ko ncerte SF vystúpili dvaja zahr a ničn !
umelci, známi už 'z minuloročného PF - šva j čiars ky dirigent Ewald Kňrner a braz!lsky klavirista Luiz Carlos
de Moura Castro. Koncert bol venovaný 70. narodeninám
národného umefca Jána Cikkera. V \l)rvej časti večera
odzneli dve diela jub1lanta: Spomienky op. 25 a Concertino pre ·klavlr a orchester, ·o p. 20 .. Je sympatické, že
sme sl Ich mohli v ypočuť v starostlivom naštudovanl
zahraničných umelcov, ktor! 1 týmto spôsobom prejavili
uznanie vynikajúcemu pred staviteľovi slovensk ej hudobnej kultúry.
Po viacročnej pres távke opäť účinkoval na PF Symfonickt orchester Cs. rozhlasu v Bratislave na čele s jeho šéfdirigentom zasl61ilfm umelcom Ondrejom Lenár·
dom. Do programu zaradená Suchoňova Malá suita s
passacagliou, op. 3 v zlnštrumentovanej podobe si zachovala čistotu a rýdzosť svojej klavírnej predlohy.
Lenárd sa snaž i.! vo svojej koncepcii v, lyrickej polohe
využi! delikátnu farebnosť partitúry, zachovat> jej prehladnosť a rešpektovať premyslenú výstavbu diela.
V Lisztovom Koncerte pre klavfr a orchester Es dur
vystúpila ·ako s~listka Tôn nu Nguyet Minh z Vietnamu.
Nechýbajú jej základné predpoklady pre úspešné zvládnutie sólového partu L!sztovho koncertu, výs ledný do ·
jem však na rušil! neč isté oktávové pasáže, ktoré zrejme
nemali pôvod v nedost a točnej technickej disponovanosti,
ale skôr súvisel! s momentálnou psychickou lab1l!tou
Interpretky. Dvofákova symfónia č. 8 G dur, op. 88
vy.z nela v Lenárdovom poľlatf velkoryso a spontänne.
Prvý festivalový koncert Štátneho komorného orches- \
tra Zilina dirigoval Diet.e r Knothe z NDR. V Boháčo·
vom Concertine past:o rale pre dva lesné rohy a orchester sl zaslúži uznanie Iba výkon sólistov Vladimlra
Mikloviča a Jozefa llléla. Peter Toperczer mimoriadne
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zaujal v Koncerte pre klavír a .o rchester A dur, KZ 414
W. A. Mozarta. Toperczer c itl ivo filtruje .Mozartovu hud bu cez svoj intelekt, pomoco u ktorého nachádza optl·
málny pomer m!ldZi jedn-otlivými zložkami je j štruktúry.
Pr.l zachova n! všetkých štýlových požiadavie k vyžaruje
z jeho Interpretácie i výrazný osobnostný vklad. v prikrom rozpore· s Toperczerovým výkonom bol priam trápny orchestrálny .sprievod. Veľkým skl aman!m boJu aj
úrove11 predvedenia Schubertovej Omše č, 6 Es dur,
D 950, za spoluúčinkovania speváckeho zboru Berliner
Slngakademle z NDR. Napriek honosnému názvu a dlhej
tradlci i ide Iba o priemerný amatérsky zbor, kde najmä
mužské hlusy sú mdlé a neznelé. Výkon y sólistov sa tiež
pohybovali na ochotnfckej úrovni.
Ove!a priaznivejšl dojem sme mali z druhého vys tú penia žilinského Štátneho komorného orchestra, kedy
dirigova l Talian Bruno Aprea. V Predohre dávnych a
novodobýc h národov uplatnil Telemann svoje charakteri zač n é schopnosti a zmysel pre humor. Aprea využil
programovo sť skl adby a nenechal si ujsť vypointova nie
vtipného záveru (Staré ženy) . Dirigent vyťažil maximum z možnosti orc hestra aj v oboch ďa lš ie h uvádzanýc h dielach (Mozart: Bella mia fiamrna, scéna pre
soprán, KZ 528 a Symfónia Es dur, KZ 5431 . Pekný vý kon poda la sólistka Eva Blahová, ktorä zaspieva la Mozarta striedmym koncertným štý lom.
Slovenskf komorný orchester opäť demonštrova l svoje interpretač né ma jstrovstv·o v die)ach Stamica 1Mannhelmská symfónia B dur č. 3), Tore ll iho [Koncert pre
dvoje husli a sláčlkovf orchester E dur, op. B, č. 3 l u
Vivaldiho (Koncert pre dvoje husll a sláčikovf orchester
d mol z cyklu L'Estro arrnonico}. V oboch t alianskych
barokových koncertoch boli sólistami zasllí!ilf umelec
Bohdan Warchal a Jozef Kopelman , ktor! predviedli
plnokrvný a vyvážený výkon; o bzvlášť n adchli vo Vivaldlm. Za najzávažnejšie č!sl.o programu však treba
označiť Bartókove Divertimento. Jeho str edná časť (Molto adagio l ta k účinne evokovala dusivú atmosféru doby
svo jho vzniku v predvečer sve tového požiaru, že sme
z nej cftill podobné naliehavé mement·o ako z mnoh ých
protifaš istických výtvarných diel tých rokov.
Charakteristickým znakom súboru Camerata slnvaca
(dirigent zaslú!ilý umelec Viktor Málek) je objavná
dramaturgia. Do tejto orientácie za padä i uvádzanie
hudby zabudnutých skl adatelov, n eraz aj domácej proveniencie, čo je iste záslužná činnost. Skrýva vša k v sebe i riziko, že sila umeleckej výpovede takýchto skladieb v dôsledku vefkého časového odstupu stráca na
svojej Intenzite. Diela tohto druhu potom môžeme prijlmať iba a ko zaujímavé dokumenty hud obnej histórie.
To je l pripad Koncertu pre čembalo a orchester bra·
tlslavského skladateľa 18. storočia A. Zimmermanna,
ktorého sólový pa rt predniesla Marica Dobiášová-Kopec ká. Výraznejší umelecký zäžitok pos kytl i Styri ľúbostné
sonety n a slová W. Shakespeara od T. Bairda v presvedčivom stvárnen! Sergeja Kopčáka. Pozornos ť sl zaslúži
aj premiéra Zimmerovej X. symfónie, op. 82, nazvanej
P.o cta Haydnovl, v Málkovom starostlivom naštudovanl.

.

!ite vokálnej a Inštrumentálnej
zložky, na ktorej sa podielalo
i meno znamenitého speváka
Giuseppe dl Stefana.
Obluba medailónov význam- "
ných osobnosti hudobného sveta je stále velká .u širokých
diváckych vrstiev, pretože pris pievajú k prehlbeniu ich vedomost! o hudbe a hudobnfkoch a da lšíc h z!skavajú k záujmu o hudbu · vôbec. V tomto
s mere sa na tohtoročnom roč-.
niku velmi dobre zhostili svojho poslania medailóny dirigenta Eugena Jochuma (mníchovská tel evlzla), skladatera Gian
Carla Menottiho ( par!žska telev!zn a spoločnosť), no predo'·
všetkým vysokou profesional!- 1
tou zvládnutia sa vyznačujúc!
španiel sky program o legendár·nom gitaristovi André Segoviovi. Všetky tieto medailóny mali .
jedno spo ločné : vynikajúcu úroveň
spracova nia
atraktfvnych tém, takže celkový výsledok bo l viac než uspokojivýškoda len, že na našich obrazovkäch sa s týmito cennými
hudobnými programami stretávame len velmi zriedka.
· Z oblasti hudobných reláci! s
koncertným zameranfm zauJala montáž te levlzle NDR nazvaná Denné doby, využlvajúCa
hudbu G. Ph. Telemanna z rovnomen ného kantátového diela. ·
Podobne ako v a nglickom prepise Mozartovej opery i tu sa
prejavili aktualizačné tendencie, no dobrá myšlienka pomocou filmových strihov posunúť
toto dielo od minulosti k súčasnosti zostala skôr iba na
okraji - celok miestami vyznieval vykonštruovane, nevierohodne , takže jediným pozitfvnym elementom tohto pr!spevku boli spevác ke výkony všetkých š tyroch sólistov, dokonale ovládajúcich svoje vokálne
PQrty l P. Schreier a d'alšf).
úalšie, viac či menej kladné
stránky , by sme mohli vystopovať . aj u ďalšieh hudobných
progra mov, ktorých jediným zámerom bolo spravidla hladanie
nových možnosti televizneho
spracovania matérie. Nie vždy
sa podarilo nájsť osobité a progres!vne riešenie, a le na druhej strane možno kladne hodnotiť l toto hľadanie , ktoré má
v kategórii t e l ~ vlznych hudobných progra mov svoje trvalé a
- ... nezast·u-pitelné· -miesto. ···· ···· • •
TOMAS
G.. . HEJZLAll
. r
~ {· . ,
~~ .,, , '""'!' ,

Autor v tejto skladbe, komponovanej v neoklasickom duchu (jej genealógiu treba hla da ť najskôr tl Prokofieva),
je zahľ ad e n ý do diela zakladate la klasickej symfónie
a sublimuje H(!ydnove formové a me lodické pos tupy
do svojej hudobnej reči.
Vo vystúpeni československého komorného orchestra s d irigentom Otokarom Stejskalom bo lo vera prie·
mernosti. Dis kutabilný je l pre pis Dvol'ákovho Kvinteta
G dur, op. 77 pre sláčikovf orchester, lebo dielo týmto
zásahom viac stratilo ak'o ziskalo, najmä a k sa v ňom
prejavovala aj inton ačná labilita. Naj lepšie vyznel Telemannov Koncert pre dvoje husll a sláčikov·f ·o rchester
g mol. · Veľkou mierou sa o to pri či nili sólisti Anna
a Quido Hiilblingovci, ktor! dnes predstavujú nesporne
najlepšie husf;ové duo na Slove nsku.
Z ďalš ích komorných súborov zoža lo zaslúžený úspech
Slovenské kvarteto, u ktorého sme najvi ac obdivovali int erpretáciu Sláčikového kvarteta č. 3 B. Martinu. Táto
kompozícia vyznel a ako ve!ká, nezadržate!ná a strhujúca
gradácia. Výborné Dole!alovťl kvarteto, ktoré sa prezentovalo tvorbou F. A. Mfču, W. A. Mozarta a 1 L. Janáčka,
od prvého taktu zaujalo teplým zamatovým tónom, éšte
dlho po koncerte dozn ievajúoom v ušiach .
Dva komorné koncerty boli detašované do Domu slovenských skladatelov v Dolnej Krupej, ktorý vytvára
p rlťaž livý rámec pre podobné podujatia. Adamusnvo dychové trio už svojim nezvyklým obsadenfm - hoboj,
klarinet, fagot - je predurč e né na In terpretáciu skladieb, neznámych i pre väčš inu odbornikov. Súbor je
zložený z vynikajúcich a do konale zohra týc h jednotlivcov. Prljemným prekvapenfm bol l komorný koncert '
dvoch mladých inštrumenta listiek z NSR - flautistky
Doris Dietzovej a gitaristky Johanny Hespeov.ej. Najmä
Dietzová sa prejavila ako výrazná umelec ká individualita pri prednese skladieb Viséeho, Telemanna, J. S. Bacha, Giulianiho a Burkharda,
Ensemble Oswald von Wolkenstein z Tali anska sa špecializuje na uvádzanie renesančnej hudby svojej domovlny . Clenovia súboru hrajú na verných kópiách historických nástrojov. Z ic h interpretá cie vyžaruje veselosť,
radost zo života i z hry. To, že väčši na . hráčov vystrieda
po čas koncert u 4-5 nás tro jov má, prirodzene, a j svoje
negatívne stránky. Niekedy by sa žiadala väčšia muzikantská poctivosť, hlavne pri släč l k ových nástrojoch.
Ani na t'O h toročnom PF nechýbali velké javiskové
inscenácie. Baletnf súbor SND hosťoval s Chačatul'ia~
novým Spartakom, opera SND s Donizettiho Luciou dl
Lammermoor a spev\)herný súbor NS so Straussovou
operetou Noc v Benátkach.
Významnou hLJ.dobnou udal osťou sa stala premiéra hudo bno-scénickej kompozic!e Juraja Hátrlka šťastný
princ, ktore j libreto spracoval aut,o r na mot!vy rovnomennej rozprávky O. Wildea. Skladatel vytvoril týmto
dielom netradičný útvar, stojaci na p.o medzi opery, baletu a pantomímy. Napriek zjavnej heterogénnosti formy
sa režisérov i zaslúžilému umelcovi B. Kri!ikovi podarilo
dať inscenácii zovretú podobu. Z účinkujúcich najväčšie
sympatie získala Eva Senkffikov·á v pan tomimickej úlohe Lastovičky.
Na záver možno povedať, že XXVI. pie š ťan s ký festival
obohatil návštevn!kov o pekn é umelecké zážitky a neraz
sme na 11om počuli pozoruhodné výkony našlch a zahraničných Interpretov.
KORNEL DUFFEK

harmóniu. Nejestvuje ozajstná dodeka·
fónla , pokým jestvuje oktáva - a ak
použijete "es" a "dis", už je to chyba.
Treba odstrániť e nharmóniu.
Aké sú . vale tvorivé zásady?
- Podla môjho názoru tv.o rcovla sú
Judta, ktor! tvoria intuitivne. Pri tvorbe
nerozmýšlajú a až dod a točne sa z ich
diel môžu vyvodzovať teoretické zásaby a najm!! ovládanie klavfra spôsobili,
dy. Ked Michelangelo dostal kus mramože si ma generál Snejdárek zvolil za
ru, prv ešte než n aň položil ruku , videl
domáceho uč!tela hudby, čl lepšte po·
výsledný tvar. Nenap!še m nič , čo vo mne
vedané, korepeUtora Jeho dcéry Mimi.
neznie, preto sl sadám k notovému paSpriatel!l som sa so Snejdárkovou ro·
pieru až vtedy, ked vidlm konečné zned!nou a bol som u nich, takrečeno , ako
nie s kladby. Preto môžem p!sat priamo
doma. Generál mal za ženu Francúzku,
ceruzk,au do par'tltúry, bez a kejkolvek
ktorá bola predsedn!čkou Cs.-francúzskeJ
škice.
spoločnosti. Na konci môjho' pôsobenia
Spomfnali ste raz, le hudba sa stane
v Snejdárkovej rodine chceli sa ml dák<O
"prvým umením". Ako ste to mysleli?
odvdač!t a ponúkli ml, že mi vymôžu
- Nuž, doteraz skladatelia vždy reaštátne štipendium na štúdium v Parlži.
gova li na nové prúdy v umeni ako druB.ol som, pochopttelne, nadšený, ale konhí. Napriklad impresionizmus vytvorili
zervat!vny otec nechcel o pobyte v "zhýmaliari a a ž potom ho prevzali skladaralom" meste .ani len počuť, no ešte 'telia. Som presvedčený, že v budúcnosti
väčšmi zavážila moja vtedajšia láska ponesú túto štafetu ako prv! hudobn!Marienka, ktorá sa pri správe o mojom
ci . .. ·
odchode tak srdcervúco rozplakala, že
Poulívate netradičný nutopis - bez
som sa rozhodol wsta t d'oma, hoci s (ažtaktových čiar ...
kým sr dcom. Až po rokoch som sa do- Základom mojej hudby je bunka.
zvedel, že toto štipendium z!skal potom · Nejestvuje predtaktie, ale hned hudobBohuslav Martinu, ktorý bol d•ovtedy za
ný impulz. Nejestvuje ťažká a lahká dovlastné peniaze v Parfžl. Vždy ma boleba, ale impulz a pulz. Améba nie je Jen
lo srdce, že som do toho Parlža nešiel ,
meňavka to je pohyb. Améby, malé
dnes som tomu rád, ktovie, ako by som
jednobun e čné žtvočlchy sa začali spá·
jať, a boli silnejšie ako ked boli osamotené. Hudobné buflky spájam v pome.re
1·2-3-5-8-13-21-34. To je to isté, ako v
ma liar stve zlatý rez. U platňujem Talichovo heslo: " Umenie je zákon, disclpllna
a poriadok" . Moj!m základným pulzom je
pu lz karičky [ M. M. cca 72] a dávam to
do krúžku, kým M. M. 144 je doppio mosa bol vyvljal pod silným vplyvom fran vtmento, čo ozn ač u je m dvojitým krúžcúzskej hudby?
kom. Polovičné tempo je M. M. 36 (bez
I ta k som však chcel seriózne študokrúžku]. To sú tri r ýchlosti, clo ktorých
v a ť : najradšej u Leoša J a n á čka, alebo
sa zmesti všetko. I but\ka je t roj jediná,
Bélu Bartóka. Lenže Janáček vt edy práako všetko na svete (na pr. para-voda-rad
ve zomrel a Ba rtók n evyu čova l. Skúsil
a _p od.].
som teda šťastie u Vltezsla va Nováka.
Co myslfte, čfm to je, :Ile niekomu sa
Pamätám sa na tú prijlmaciu skúšku ako
tá istá hudba páči, inému nie?
dnes: robil som u neho - veľmi vá- Dobré dielo musi rezonovať. Ked
ženého a uctievaného nielen žiakmi, ale
bude rezonov a ť u bežného poslucháča,
aj profesormi - skúšku z harmónie a
hudobn!ka i vedca, je to dobré dielo.
spáchal som hrozný hriech: septimu v
Jestvuje však taká skladba, ktorá by
septakorde f-a-c-es som rozviedo l hore
rezonovala u ka:lldého? Nehrá tu predsa
- do a mol. Ked ml to Nová k vytýka l,
len úlohu aj stupeň vzdelania recipiennamiesto toho, a by som pokorne priznal
ta?
svoju chybu, usiloval som sa mu vy- Tvrd lm, že mo ja na jnovšia s kl adba
s vetliť, že aj takto je to možné ... Ner- 2. čas ť Kl avlrneho k·oncertu [ Beethovózny Novák sa nesmierne rozčúlil , tlkol
ven "Pre Elišku" - v s lohu 20. s to rocvikrom do stola a so slovami: "Miači a tlmoč i Jozef Grešá k] bude rezonodlku, jste pľ!llš mladej , než aby s te me
poučov a l. Tam jsou dv e!'el", ma vyhodil.
Vždy som sa za túto epizódku ha nbil.
dnes to už môže m otvorene povedať.
B·o lo teda aj po štúdiu v Prahe a tak
som deflnltivne prišiel o mož-no sť z!skaf
sústavnejšie kompozičné vzdelanie. Räd
by som sa bol dostal ako učiteľ do Bra- ·
tis lavy, plsal tu kritiky do novln, aby
som bol pri žriedle hudby. Ale ani toto
ml nevyšlo . . .
Zdokona lil som sa v hre na klavlr l
a mohol som neskôr ist do Prahy a pôsobiť tu a ko kla virista-korepetltor. Urobil som aj konkurz do rozhlasu a v roku
1939 som mal Isť hra ť do Ameriky na
svetovú výstavu. Prišla však do toho vojna. Bol som dôsto jn!ko m s lovenskej armády, ale do s lužby som nenastúpil,
ukrýval som sa a vyhýba l vojenskej
s lužbe
ako sa len dalo. Vo jnu som
š ťastne prežil a vrátil sa do Bardejova,
kde som učil na gymnáziu dva roky
hud'Obnú a výtvarnú výchovu. Ke d hOdobnú výchovu zrušili, sta l som sa hud•o bným poradcom PUĽSu v Prešove. Túžil som vša k komponovať, pretože som
bol pria m na bitý hudbou . . . V tomto
čase som naplsal operu Neprebudený a
Slove nské balady pre zbor.
Titulná strana klavírneho vtfabu Gre·
Casto spomfnate na svoje stretnutie s
lákavej opery Zuzanka Hraškovie, ktuVáclavom Talichom. Malo nejaký osobitrej výtvarné riešenie je dielom skladaný vplyv na váil cfallf vývoj?
teľa.
Snímka: l. Grossma nn
- Stretnutie s Václa vom Talichom i ked bolo iba jediné - znamenalo
vat a bsolútne u každého. Nič s om na
vrchol môjho života . .. N ebyť je ho, som
Beet hovenovi nemenil, iba ho preniesol
dnes maliarom a nie hudobn!kom. On ml
do nového slohu -amé bizmu. Nebude to
dal silu vydržať vt edy, ked ml nerozu·
zniet ako Beethoven, ale a ko Grešák.
me l nikto a z mojej hudby sl rob ili iba
Podnet k n a p!saniu tejto s kla dby bol
posmešky. Talich sl preš tudoval moje
dosf tragic ký. Pred Vianoca mi 1980 som
partitúry a vyhlás il : "Vy pus obíte jako
sa v jedno popoludnie dozvedel , že zomprimittv, ale vy nejste primltlvl Ve varel majster Hanka - hlbok·o t o na miía
š i s kladbe je zákon. Svaz skladate!O vás
zapôsobilo. V ten istý več e r som cestoneuzná, protože nekomponujete podle
val do Bratislavy k dcé re. Cestou na
starých zákonO - vy máte s vuj nový
sta nicu ma prepadla banda chuligánov
zákon!"
a poranil! ma boxerom do tvá re. Po priZvykn6 vás nazývať slovenským Janáč
chode do Bratislavy som si lahol do poskom. Aký je váil vzťah k tomuto skladatele a zrazu mt zač a l znie ť Beethov en tel.ovi a k dallfm velkým osobnostiam
a do toho Zuzank a Hraškovtel Vznikla
svetovej hudby?
z t oho zaujlmavá polyfónia . . . Skladbu
- Jan áčkovu tvorbu som poznal prosom venova l Slovenskej filharmónii, kd e
stredníctvom A. Krála a F·. Dostallka už
má m ať svoju pre miéru.
v Spišskej Kapitule. Má m k n emu neZruilili ste taktové čiary, zaviedli buň
s mierne bllzky v z ť a h. Pre budúcnost je
ky, vynalli ste n,ový spôsob hry na kla·
však Jan áč kova nápevková teória nedovfri, tvrdlte, le doterajlf spôsob diristačujúca. Na rozdiel od Janáčka ja negovania nie je správny a chcete ho nazhudoMujem text, a le myš lienku. Text
hradiť novým. A teraz pokus o novf
vpisujem do skladby dod atoč n e (napr.
notupis ...
Zuzanka Hraškovle ].
Podnietil ma Maja kovskij: "Ako
dô js t k umeniu? Treba ma ť dobrú ceMojou velkou láskou je Webern, na jväčšou však Bach. Je nad všetkými l na d
r uzku, dobre ju za strú h ať a my s lie ť
Beethovenom. Hrajú ho vera, ale väč š i
aspoň 50 rokov dopredu .. . " Ľu dia lienou mu nerozumejú. Minule hrali v Kotajú n a mesiac, ale hudbu stále p!šeme
šiciach Haydna. Dostal som štiplavú
po starom, na 5 lina jok. Vždy som túžil
otázku : .,Co povieš .na Haydna?" "Každý
po stroji, ktorý by rýchlo a presne g rasa fnôže od n eho učiť," vravim. "Aj ty?"
ficky zachytáv al hudbu. V za hra n ič ! už
"Ano, aj ja. Haydn je a ko zo rnič ka,
vraj takýto stroj majú, no nám je Z!it!a r
Beethoven je slnko, ale Bach je n ajnedos tupný. Sk(lsil som to na obyča jnom
vä č š ! a je nepozn aný." Webern je toplsacom stroj i. Kto s i osvoj ! nový spônálny skladat er, a je tonálnejš l než Wagsob plsanla, môže n apl sa ť oper u za dva
ner, pretože dodekafónla je vlastne totýždne, a ko kedysi Rossini ...
nálna. Sch änberg totiž neocls tránil en Zhová ral sa: ROMAN SKitEPEK

Hovoríme so skladatelom zaslúžUým umelcom

Jozefom
Grešákom

Sn! mka: z.

M!náčová

Večný hladač
Uskutočniť
rozhov-or so zaslúžilým
umelcom Jozefom Grešák,om nie je vôbec Jahká úloha. Napriek svojmu veku
( 74 r okov] sto j! l? red vami nesmierne
dynamický človek, plný stále nových
m yšlienok , nápadov, plá nov, č l ovek s
originálnymi, nieke dy až zarážajúcim!
názormi. Myšl!enok má toľk,o, že preskakuje z jednej na druhú bez toho, že by
tú predošlú dopovedal. Sú rýchlejš ie, než
sc hopno s ť vyj adriť ich, a z rozhovoru
sa stáva pestrá mozaika , ktore j kamienky ako keby bol niekto pomlešal. A predsa, v tejto moza ike prebleskujú pozoruhodné , svo jrázne názory a nápa dy, dokazujúce, že Grešák hlboko premýš la
a rozoberá tú n~j rozllčnej š! u hudobnú
problematiku a nach ádza k nej svoj postoj - často na prvý pohlad č udný, ba
až čudácky . Sú to názory človeka, ktorý
sa umeniu, hudbe up!sal a žije iba jej bez zvyšku - a preto sa nutne v!!č šm!
a hlbšie zaoberá jej problémami a taj·
ml, ako hocikto z nás, oby ča jných "smrte fníkov". Grešá k je z rodu tých osobnost!, ktoré hladia neustále d:opredu, usilujú sa vymaniť zo všednej rutiny a
konvenc!!, ktoré tak velmi sputnávajú
naše my slenie a konanie. Nazdáva m sa,
že 1 ked na teraz nebudeme azda so vš et ·
kými Grešákovými názor mi s reformným! návrhmi sú hlas iť, je už táto jeho
schopnost rozmýšľ a ť mimo vyjazdených
kolajf nesmierne cenná.
Rozhovor s Jozefom Grešákom nemožno repro dukovať doslovne. Jeho obsah
je do istej miery preštylizovaný, a le autorizovaný.
Začnime od Adama. Aké boli vale hudobné začiatky, kde sú korene valej hudobnosti?
- Ako dieťať u ml otec kúp!l hus ličky,
na ktoré ma uč !l h r a ť bardejovský kaplán Chova nec . Na u čll ma aj notám rozumieť, a na tieto hus ličky som potom
vyhráva l kade-tade. Poč ul ma takto raz
regenschor! Majténi, ten s l zmysle l, že
by som ho mohol z as tupovať pr! sobot ňa j š ích v eč erný c h bohoslužbách a zača l
ma učlt hrat n a orga n. Organ ma priť ahoval priam magickou s ilou , ved iný ch
možnost! poč uť hudbu vtedy v Ba rdejove · ta kmer nebolo. Ked som po prvý
raz počul vo jenskú hudbu, nazdal s om
sa, že sa otvor ilo nebo . . . Ked sa regenschor l raz povadll s farárom, musel
som prev ziať je ho "úrad" a hrať za pol ov ičný honorár. To som mal 10 rokov.
Na dómskom chóre som na šiel akúsi starú, neúplnú u čebnic u harmónie. Velmi
pozorne som si ju preštudoval a ako llroč n ý som s a pustil už do prvých kompo zičnýc h pokusov. O štúdiu hudby ne·
c hcel môj otec ani len počuť. Všetky a r g umenty, použ!va né v podobných pr!padoch (cirkusant, žobrácka pa lica a pod.],
použil a j on a tak som s l zvolil š kolu,
kde s a hudba najviac pesto.vala : Uč ltel
ský ústav v Spišskom' Podhrad!. Z tohto
obdobia sa už datujú vážnejšie kompozičné pokusy - Komorná symfónia, Klavlrne trio l opera Zlatullenka, ktorú
so m a nonymne poslal do celoštátnej sútaže. Bola to zaiste opovážlivosť, ale výsledok nebol taký najhoršl; dodnes mám
odložený list Josefa Suka, v ktorom ml
plše: " ... ani o ka mžik jsme nepoc hybova li o tom. že oper a Vaše je projevem
skut eč n ého
nadánl. Ale chci-ll být!
úpi'lmný, nudánl jaksi bez probuzené
umlHecké zodpovednosti . . . Toužlte po
samostatném výrazu . .. "
Už od detstva ma zaujali východos lovenské k aričky - tie sa stall neskôr
ve ľmi dôležitými v mojej kompozičnej
práci a fakticky boli urču júc im e leme n·
tom vývo ja mojej hudobnej reči.
Už v mladosti som sa raz ocitol na verml dôležitom rázcestl. Ked som bol na
vojenskej š kole pre zá ložných dôstojn!kov v Koš iciach , moj e vedomosti z hud-

Jedna

z úspešných
prehliadok
Už od konca mája tohto roku
sme svedkami koncertov zborových amatérskych telies, ktoré vo
svojom programe ma jú diela slovenských a českých skla da teľo v.
Iniciátorom takejto prehliadky slovenskej a českej 'zborovej tvorby
bol Zväz českos lovens kých s kladateľov a koncertných umelcov a
Zväz slovenských skladatelov jeho sekcia Klub zborových dirigentov. Všetky koncerty na Slovensku i v Cechách sa konaj(! pri
pt·lležitosti politických udalostr,
pripadajúcich na tento rok: 60.
výročia založenia KSC, voľby do
zastupiteľský ch orgánov a najmä
XVI. zjazd KSC a zjazd KSS.
Okrem koncertov ama térskych
zborových telies ( 23. mája v B-r atislave a Košiciach] konal sa dňa
20. júna 198l Il. zborový koncert
v Koncertnej sieni Cs. rozhlasu v
Bratisla ve. Koncert potvrdil, že
skladba programov koncertujúcich
telies môže byť zauj fmavá, hodnotná, pestrá a umelecky na výške
a j zo sklad ieb len slovenských a
českých skladatelov. (Pri tomto
konštatovanf n echceme tvrdiť, že
inokedy sa n aše a matérske zborové telesá vyhýba jú vo svojich programoch skladbám n ašich skladateľo v. Muslme však pr i zn ať , že v
nie kťorých
pr!padoch je týchto
skladieb pomenej. 1
Miešaný zbor bratislavských uči
tefov pri Pedagogickom ústave
mesta Bratislavy uviedol diela Igo r a Bázlika ( Domoniva moja). Al fr éda Ze ma novs kého (Zn ic a z cyklu Tri obrazy z domoviny). Zden k a Mikulu (Pod briezkou). Františka Sauera ( Dvacáté stolet!].
Ivana Hrušovs kého [ Nebanova la
by l a Ondreja Francisciho (Tri
východos lovenské] . Zbor dirigoval
Emil Gálik.
Bratislavský detský zbor pri
MDKO v Bratislave s dirigentkou
Elen·ou Sarayovou-Kováčovou sa
predstavil diela mi Zdenka Mikulu
(z pion ierske j suity Pod hor ič
kou J. Alfréda Zemanovského (Ej,
už je jarfč k o , Umelec z cyklu Tri
odpovede ), Igora Dibáka (Há dan,
ky]. Ladislava Burlasa [Mamka J.
Juraja Pospfšila [Detská jese ň Krieda a Las tovičky ). Václava Fe·
lixa ( P!!ť zvonkových hlasov Smiešny, Naj mllš l a Veselý) a Miroslava Korfnka [Kan tatina - L
a IV. č as ť] .
Bratislavský akademický zbor
pri PKO so zbormajstrom dr. Jozefom Potočárom prednieso l diela
Juraja Beneša [Hymnus], Ota Ferenczy ho (Ako vonia hora). Igora
Bázlika [ Venova nie môjmu mestu),
Zdenka !-fikulu [ Kedyže ť a milý).
Jána Cikkera ( Za horami,' za dolami J. Bohuslav a Martin i\ ( Vzkázá n l po holubince ], Petra R e znfčka
( Atomus servus pac is ) a Václava
F elix a (Matka vl as ť ] .
Spevácky zbor Technik pri SVST
v Bratislave za dirigovania Pavla
Procházku sa predstavil die la mi
Dezidera Kardoša (Ze m mo ja rod·
ná ]. Alfréda Zema novského (Tým,
ktor! vojnu chc ú J.. Tadeáša Salvu
( Magnificus vita sa lut is ), Ilju Zeljenku (Intermezzá a Roztopaš] a
Ivana Hr uš ovské ho [Rytmus ).
Uviedli s me všetky diela , ktorýml sa prezentovali zbory na koncerte v Koncertnej sľe nl Cs. rozhlasu v Bratislave preto, aby sl či
tatelia mohli pred sta viť , a kú pp;
zornos t venova li naš e amatérske
telesá
novonaštudovaniu
a lebo
s precízneniu diel. Mnohé skladby
odzneli ako premiéry, mnohé sú
súčas ťo u r epertoáru zborov, mno·
b é s ú aj súčas ťou programu, s kto rým sa na še zbory preds tavujú na
zahraničných pódiách.
Nemožno
tv rdiť, že ten alebo onen zbor
predstihol tie dalšie, pretože všet ·
ky si dali záleža ť na tom, a by
diela svojho repertoáru prednies li
v rom na joptlmál nejšom zneni a
prednese.
Na koncerte boli prltomn l skladatelia Ladislav Bu rias (mal úvodný pre jav v mene ZSS). Ondrej
Fra ncisci, Oto Ferenczy, Václav
Felix, Iva n Hrušo vský , Zdenko Mikula, Juraj Pospíš il a Alfréd Zemanovský. Po četn~ obecenstvo zaplňajúc e celú sá lu vytvoril o slávnostnú at mosfé ru a tak vzda lo .
hold n ašim a českým skla datefom
i koncertujúcim zborom.
Oa lšie konce rty našich a matérskych zborových te lies v rámc i
spomína nej prehlia dky sa budú kon a ť ešte ko ncom tohto roku a potom na budúc i r ok v r ámci Pražs kej jar i 1982.
-ako-

K životnému jubileu
zaslúžilého umelc·a
prof. dr. Juraja Haluzického

r~ch rovinách. Na jednej strane to ball gymnaziálne štúrliá a štúdium Právnickej fakulty UK [ dQktorát práv ziskal r. 1933 ), jednak štúdium klavlra na· hudobnej škole
a na Hudobnej a dramat ickej akadémii v Bratislave,
ktorú absolvoval r. 1932 v triede Anny Kafendovej. V rok-och 193~-39 študoval hudobnú vedu u Dobroslava Orla;
štúdiá nedokončil pre odchod profesora Orla zo Slovenska. Svoje mnohostranné hudobné vzdelanie ukončil
štúdiom na Vysokej škole múzick~ch umeni, kde v rokoch 1950-53 študoval u pr.of. jána Strelca zborové dirigovanie. H n eď po absolvovanl VSMU stal sa p~dagógom
zborového dirigovania, čim sa sformovala tretia rovina
jeho pôsobenia v slovenskom hudobnom živote, ktor á
postupne .prinášala plody v podobe početn~ch absolventov.
Krátky náčrt profesionálnej prlpravy juraja Haluziekého prezrádza, že podstatnú časť svojej tvor!v.ej p_ráce
zameral na rozvoj zbol.'ového hnutia. Nielenže vychoval
desiatky dirigentov spevác kych zborov, kt or! zastávall,
resp. zastávaJú. v~znamné posty v slovensk~ch umeleckých Inštitúciách a ko lektlvoch, ale k rozvoju slovenskej zborovej kult11ry prispel aj ako dirigent dvoch
amatérskych spevokolov, ktoré sa svojimi výkonmi po
dlhé roky zaraďovali medzi špičkové kolektlvy slovenského inter pretačného umenia: spevoko lu ZORA, ktorý
dirigoval v rokoch 1935-1954 a Speváckeho zboru slovensk~ch učitelov , v ktorom pôsobil v rokoch 19541977. S týmito telesami premléwvo uviedol rad významných diel slovenských skladate lov (so spevokolom
Z.Ora spolupracoval na premiére Suchoňovho Zalmu zeme podkarpatskej roku 1938 a Clkkerovh:o Cantus fillorum roku 1941, so Speváckym zborom slovensk~ch uči
teľov to boli premiéry mužsk~ch zborov a cappella
od E. Suchoňa, A. Moyzesa, A. Očenáša, J. Cikker a,
O. Ferenczyho, L. Burlasa, J. Grešáka a ďalšieh ) . Pedagogické pôsobenie Juraja Ha luzic kéhv sa neobmedzovala len na VSMU. Rovnako lntenzlvne sa venoval d.oškolovaniu zbormajstrov amatérskych telies v rámci kur-

dlhoročného

pôsobenia v tejto oblasti. úsilie juraja
Haluzického o prepojenie nášho hudobného života s inšpirujúcimi podnetmi českej hudobnej. ku ltúry našlo svoje manifestačné vy jaďren ie v podoobe spoločn~ch festivalov našich repr ezentačn~ch učiteľských zborov SZSU , Plíveckého sdr uženl p ražk~ch učitelu a Pl!veckého
sdružení morav sk~ch učitelu .
Jubilantov podiel na organizovan! slovenského hudob- •
ného života je mnohostrann~ a realizoval sa v rozmanit~ch rovinách. Spolu s jánom Strelcom koncipoval nár
p lň št11dia a ·budúci profil VSMU, k tor~ n eskôr dotváral
svojim pôsoben!m v mnoh~ch ak ademick~ch funkciách
na tejto škole. Po dlhé roky bol iniciatlvnym fu nkclonál'Om sekcie koncertných umelcov pri Zväze slovensk~ch
skladaterov a členom rozmanit~ch umeleck~ch grémi!.
V s11časnťlsti je umeleck~m ved11cim Bratislavského detského zboru, členom poradn~ch zborov Slovenskej filharmónie, OPUSu a SĽU Ku .. členom Slovenskej hudobnej
rady a predsedom festivalového v~boru Bratisl avsk~c h
hudobných slávnosti. Cez tiet.o v~zn am né posty môže
neustále uplatňovať svoj názor na tvar a funkciu socialistickej hudobnej kultúry, ktor~ charakterizuje na jednej strane úcta k tradlcii a na druhej strane vedomie
r
možných a nutných perspektlv.
Bilancia umeleckej, pedagogickej a organizátorskej
činnosti prof. dr. Jura ja Haluzického prezrádza nielen
jeho všest ranné schopnosti a záujmy, ale aj velké pracovné nadšenie a vytrvalosť, s ktorou vyoral v našej
hudobnej kultúre hlbok11 a plodnú brázdu.
JÄ.N SZELEPCS·~NYI

GLUIORBCBNZIB·:

INTEGRUJÚCA OSOBNOSŤ
Raz kto.sl -p.ovedal, že Slovákov je príliš málo, než
aby sl moh li dovoliť veno vať sa len vlastnej umeleckej
profesii; a preto vraj musia priložiť ruku k dielu všade
tam, kde je to treba . . . l keď princíp spo l o če nskej
delby práce sa presadzuje aj v hudobnej oblasti, predsa
len uplynulé desaťročia, v ktor~ch sa formovala tvár
slovenskej národnej hudobne'j kultúry - či už jej tvorivá orientácia, alebo je j organizačná štruktúra - vyža '
dovali si p rítomnosť a pôsobenie sktlr všestrann~ch
osobnosti, n ež úzko zameran~ch špecialistov. Medzi
t~ch , ktorí dokázal! šťastne spojit svoje mnoh.o stranné
záujmy a schopnosti s celospoločensk~mi potrebami,
patri aj zaslúžil~ umelec prof. dr. Juraj Haluzi ck~ . ktor~
sa 28. augusta t. r. dožil sedemdesiatich rokov.
Prostredie učitel s kej rodiny, v ktorej vyrástol, rozvinulo v ňo m záujem o mnohé oblasti Judského poznania.
Preto sa jeho profesionálna priprava odvíjala vo viace-

zov, organiz ovan~ch Osvetov~m ústavom. Vď a ka pedagogickej činnosti profesma Haluzickél:to, ktor.ou nadviazal na priekopnlcke dielo Jána Strelca, dostalo slovenské zborové hnutie umelecky kvalifikovanú základňu.
Rastúca úroveň mnohých telies sa prejavila aj radom
medzinárodn~ch ocenení a víť azstiev v zborov~ch súťa
žiach. Tieto úspechy slovensk~ch zborov~ch telies na
mcdz i národn~ch fórach by neboli b~vali mysliteľné bez
húževnatej pedagogickej práce jubilanta.
Pre ideov~ profil zborového hnutia u nás je prlznačné
Haluzic kého zameranie na pôvodnú slovenskú tvorbu,
ktorú sledoval jednak vo svojej vlastnej dirigentskej
práci, jednak vo svojich pedagiQgick~ch plánoch. Duchovná spätosť našich zborových telies s našou kultúrnou tradlciou, reprezentovanou predov še t k~m slovenskou ľudo v ou piesň•OU a s kultúrnym prostredlm dnešnej spoločnosti, je jedna z najcennejších devlz jeho
GIUSEPPE VERDI: Sicílske nešpory

Ked známy taliansky kritik F.
Soprano hodnoti Giordanovu Madame Sans Gilne ako najlepšiu
taliansku buffu p;o sledného storočia (popri v e ľdielach, a k ~mi sú
Falstaff a Gianni Schicchi), sme
náchyln! poklad a ť to za lokálpatriotizmus a nedostatok historicko-kritického aspektu. S niečrin
podobn~m sa však môžeme občas
stretnút aj doma; dodnes sme si
napriklad netrúfli
prehodnotiť
opernú tvorbu našich hudobn~ch
velikánov a chápeme ju neustále
ako nemennú petrifikovanú hodnotu.
Tieto úvahy nadobúda jú reälne
zacielenie v súvislosti s posled·nou premiérou operného súboru
SND - Dvofá kovou o.perou Cert
a K ača. Tak ako Cajkovskému lepšie sedeli ,.lyrické scény zo života" než velké historické plátna,
tak aj Dvoi'líkovou doménou je lyrično a nie dramatlčno. Pravda,
v Cert.ovi a Kači sa toto lyrično
hudobnej reči pa radoxne (a na
rozdiel od Rusalky, v ktorej je
podstatne viac priestoru aj pre
vlastnú lyrickú výpoveď postáv)
sprostredkúva cez epick~ prlbeh,
a to príbeh pomerne pomaly ·uneárne sa odvíjajúc!. Všetka krása Dvorlíkovej rozprlívkovej opery
je teda zakliata v hudbe, presnej~ie v jej orchestrálnej zložke, plnej melodického a motivického bohatstva, pestrej inštrumentácie. O
čosi menej vďačné sú spevácke
party, až n a niekoľko v~nimiek
(napr. ária kňažnej) bez s úv!slej šlch voká lnych plôch, no predsa
spevné a poskytujúce nemalé herecké priležitostí. Tie (a ich potenciálny 11činok najmä na detského diváka) pravd epodobne rozhodli o zaradeni tej t•o opery do
dramaturgického plánu sezóny.
Vieme si ju dobre predst aviť medzi šiestimi ď a lšími operami ako
doplnok, bonbónik pre milovnlkov
Dvol'ákovh.o génia, nie je však dielom schopným tvoriť chrbtovú kosť
repertoáru sezóny. A pr i troch
premiérach (ako v sezóne 1980-81 )
· ma la by by ť každá z nic h "chrbticou".
Isté rozpaky z dvojadresnostl
DvoMkovej
rozprávkovej opery
(deti zaujme rozprávkov~ pr! beh

a komické situlície - diQspel~ch
krlísna hudba, pripadne morálny
etos pr! behu) vidno aj na režijnom prlstupe ). Gyermeka. Akoby
v súlade s du chom minuloročnej
Jernekovej inscenácie Hubičky v
SND načrtáva prlbeh na javisku
jednoduchými až stroh~mi ťahmi.
Najlepšie sa mu dar i tam, kde a j
dielo pon11ka najvdačnej šie scénické možnosti (obraz v pekle. jediná súv~slá ploch a, z ktorej je zjavná zameranosť na detské publi·
kum), najmenej v problematlckom
dodatku - poslednom obraze, ktor~ sa po krásnej á,rii ki\ažnej bez
scénického i hudobného vzruchu
"vlečie" k oča kávanému záveru.
Tento •obraz sa najmenej vydar ll
aj scénografovi L. Suc hánkovi (na
rozdiel od dôvtipne riešeného pekla), k~m citovo záporné reakcie
vyvolávaj11ce kostýmy kňažnej a
jej slurobnlctva možno chápať ako
pokus o podčiarknutie negatlvneho postoja · inscenátorov k panskému svetu.
•
S asketlck~m prlst upom réžie
korešpondova l aj v~kon orchestra
(dir igent G. Auer ), ktor~ hudobn~m krásam vložen~m do partitúry a ich vyspievaniu zostal dosť
dlžn~. Stroho poňat ému žánrovému dedinskému obrázku (prv~ obraz ) ani hudobné naštudovanie nedodalo živ~!, ludovejši k'Olorit.
Pre niektorých účinkujúcich s611stov bolo terajšie naštudovanie
opery opätovn~m návratom k úlo. hám, ktoré stvárnili už v jej predchádzajúcich inscenáciách ( 1955,
1965 l. U Kače J. Sedláfovej a Marbnela J. M artv oňa sme zaregistrovali 11s p ešn~ pokus oddiferencovať hereck~ prístup od minul~ch
kreácH a zjavne väčšiu vytrlbenosť
výrazov~ch prostriedkov. U Sedlál'ovej to bolo badať na menej
excentrickom, no o to hlbšom preniknutf k jadru [ ludskému vn11tru) postavy Kače, u Martvoňa
priam hýrivej palete polôh jehťl
čerta Marbuela, ktoré striedal s
ozajstn~m
majstrovstvom. Menej
podnetne pôsob ila táto dvojica spevácky, p ričo m slabšl zástoj Kače
v celkovom vokálnom účink u inscenácie ide aj na vrub škrtov.
Prljemne prekvapila Kača A. Michalkovej. Ani 'Ona ( naturelom
blfzka herectvu Sedlá~ovej) posta-

vu herecky !')~Pr~I}Fáva,.. no pr,~ct,s~ ,
j~j . ~ ača je".q, ~p~l .•priXPc;l~p.Elj~~~ ~ ·'
a h lasovo svležejšia. Hoci badať, ·
že speváčka nie je "doma" v mezzosopránovom odbore ( jej materiál v nižšej polohe ne pôsobí natolko šťavnat o a mohutne ako v
sopránov~ch
partoch),
spieva
spoľahlivo
a
vidieť,
že s p:o stavou zrástla. Malachovského Ma rbuel je herecky charakterizovaný jednoduchšie, speväcky imponuje údernosťou svojho s~teho basu, ktor~ však občas
l napr. v scéne s Luciferom) pôsobi trocha málo spevne. Postavu
Jurka stvárnili až traja tenoristi.
V úv:odnej lyr ickej piesni sa azda
najviac darili() P. Gáborovl. jeho
Jurko uspokojil väčšm i (až na estetiku v~šok) než Lukáš v minuloročnej

Hubička

predovšetk~m

preto, že DvoMkova postava je
menej náročná a neprekračuje
hranice jeho hlasového odboru.
Cennejšl materiál A. Judta sa naj. viac blysol v dr a matick~ch vrcholoch záveru prvého obrazu. Naznačil, že pri pokračuľúcej (a potrebnej l kultiväcii prejavu by v
ňom súbor mohol z!skat posllu aj
pre exponované dramatické úlohy. Spevák spestril dynamiku svojho spevu, no jeho tón nemá vždy
potrebnú "š pičku". Mlad~ E. Merheim je charakterom hlasu ( intenzitou i farbou) vhodnejši skôr pre
vyslovene epizodické úlohy a podobne ako M. Marč eko vá (Katina
matka ) neukazu je sa zatial v~
znamnejšlm prlslubom pre súbor.
jasn~, svetlý soprán A. Klukovej
(kňaln á )
dosahuje dramatickú
nosnosť za cenu prílišnej Qstros_
ti
t6nu vo vyššej polohe, v ktore j
(na rozdiel od spol'ahl iv~ch hl bok)
nepresvedč ila
a ni technicky. Z
predstaviterov menšlch 11loh upútal P. Mlkuláil (Lucifer ) farebnou
vysokou polohou, jeho alternant
S. janči jemu prlslovečn~m komediantstvom a A. Mar tvo ň ov-á (ko·
morná) ako jediná sympatická postava panského sveta. V~sled n ~
vokálny dojem z inscenácie sa môže ešte v budúcej sezóne v tom či
onom smere skorigovať, až sa do
nej zapoja ďalš i ohläsenl speváci
(dve predstavltelky Kače, Marbuel
a kňažná ) . Ale aj v prlpade pozitlvnych v~sledkov to však inscenácii ako celku nepo~ôže k nadpriemernej umeleckej úrovni.
V. BLAHO
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pre ctiteľov kr ásnej opernej hudinterpr etov je štvo rp lat i'lov~ gramoalbum, ktor~ náš OPUS prebral od talianskej firmy
RCA. Sic!lske nešpory G. Verdiho tu predstavujú jeden
. z pozo r uhodn~ch e dičn~ch činov v rámci koprodukčnej
vydavateľsk ej politiky. Hoci dielo nie je také známe,
ako trojica jeho predchodcov z tvorivej dielne Verdiho
(Rigoletto, Trubadúr, Traviata) a inscenov ané ho možno
v id ie ť n a svetov~ch opern~ ch javiskách zriedkavejšie 'flajmä pre kompli kované libr eto s dejovými meandrami
- predsa je jeho hudobnä krása neopakovatelná, verdiovsky strhujúca, s mnoh~mi žiarivými áriami a zbormi.
l keď slovensk~ vydavateľ pripravil v prllohe preklad
libreta v podaní j. Krčméry (š koda, že nie simultánne
s talianskym originálom), sú momenty, kedy dej nie je
podstatnou zložkou vnímania a pos luch áč sleduje najmä
hudobné hodnoty. Ak už sp;om!name slovensk~ OPUS,
treba pochváliť seri6znost, s akou bola opera pripravená pre domáceho diskofila po stránke informačne j o diele, interpretoch, librete, vrátane jeho prekladu
našou najskúsenejšou, na jpohotovejšou a na jrozhlade·
nejšou autorkou v tomto odbore, ktorá c!ti nielen originál, ale i hud;Qbnú frázu a rytmus verša. Marián Jurík
v sprievodnom texte prlnlíša veľa z auj ímav~ch informácii, ktoré sa ťažko nájdu v bežno m opernom baedekri.
Stručné, ale vyčeŕpäv ajúce profily sóllst'Ov ( M. ~rroyová,
P. Domingo, s. Mllnes, R. Raimondi) a dirigenta nahrávky ( J. Levi ne) približujú zase s11časné interpretačné
hviezdy, ktoré pozdvihli túto nahrávku na vy sok~ umel eck~ piedestál. Americko -latinská kultúr a interpre tov
(na diele sa podieľal New Philharmonia Orchestra) je
v tomto prlpade plne podriadená hudobnému š t~lu najväčšieho z talianskych opern~ch majstrov. Triezve tempá, pln~, sýty zvuk orchestra čo-to napovedá o dnešnom pohlade na interpretlíciu talianskych diel súča sný
mi dirigentmi (napokon s po dobn~ m prístupom sme
sa stretli aj u nášho O. Lenárda pri nah rávke Pucc iniho
Bohémy!). Nikde nedominu je sladk~ romantizmus - a
predsa je to hudba plná citu, veik~ch gradácii a vyšperkovaných arióz. Zo sólistov naiviac pútajú v~razom,
technikou a celkov~m dojmom muži: Domingo, Milnes
a Raimondi. Nepochybne svetová sopranistka Arroyová
na n!ektor~ch plochách nahrávky sa dostáva ne pocho·
p ! teľne do úzadia, čo sa t~ka int-enzity hlasu. je to
Iste vec zvukovo-režijná. Orchester pod vedenlm Jamesa
Levina znie ako orga n - s mnoh ~mi registrami a tieňovanlm, ale aj vydanlm v~razov ej expanzie. Tak je to
nielen v predohra, ale aj na velkej orchestrálno -taneč
nej ploche III. dejstva.
Aj ked tlíto operná snÍmka zaberie vera času, ba
mnoh~ poslucháč sa k nej vráti až po menšej prestávke
vo vnlmanl, aby sledoval dielo s p ln~m sústredenlm,
určite sa jedno 1 druhé vyplat!: pre krásu zážitku, pre
vrcholné estetické uspokojenie z diela, jeh'O umeleckého
n aplnenia i zvukovej realizácie. Aj ked sme si vedomí
mnoh~ch technick~ch čarovan[ pri nahrávaní a zostrihu
nahrávky, predsa podliehame na chviľu dojmu, že ideál
umenia sa práve prostredníctvom veľk~ch osobnost! a
dokonalého záznamu naplnil. AJ to patr! k zázrakom
20. sto ro čia a dobrodeniam, aké prináša súčas nlkov i ,
kto r ~ dokázal mnohé racionálne vynálezy podr iad iť humánnemu a ušJachtllému poslaniu, ku ktorému patri aj
hudobnlí kult11ra, resp. jej dokonalá reprodukcia.
T. U.

G RGE NESCU
a rumunská moderná hudba
·K100. výročiu narodenia skladatera
je nPuver!tefné, ul<o vedecko -technický
pokrok pôsobi aj na vývo j u melec kého
života . Ešt e k t•átko po skončení druhej
svetove j vo jny hudobno-historické p riručk y a uč e bni ce de jín hudby zar a ďova
li národy juh•ovýchodn ej Európy do tzv.
o kraj.ovs·ch ku lt úr. A d nes, n ie len žo sa
ich huc!obný a kultúrny život vy rovnul
t ra d i čne vys pelým kultúram, ule právo
z týc hto ob last! prišlo veľ a životoda rn ýcl! impulzov pre oživenie a ozdravenie
často precitlive le j hudby Zápa du, kam
ju zav iedol neskorý roma n tizmus a lebo
subtílna zvu k ov-os ť impresionizmu.
Tohto ro ku je t en to f ak t zvýraznen9
t a kpovediac po ce lý rok pripom lnan ým
st oro č n ý m jubileom narodenia Bélu Bartók<L Ak sa -on st al zakla dat e ľo m muď ttrs kej hud by tohto storočia so širokým
nadnáro dným dopado m, tak obdobnú úloha naJ na se ba ďalši .,storo čný" tohtor oč n ý jubila nt George Enesc u. Narodil
sa 19. augusta v Livene-Virnav v centre r u munského folklo risticky boh at ého
kraja. Jeho o sudy a umelec k ý vývo j pripomínajú dráhu záz r ačn ého di eť a ť a. Na
hus le h ral už od štyroch roko v, v s iedm ich ho prij ali n a viedens ké konzervatórium, ktor é s k onč il s na jvyššlm vyznamenaním. Pre to si mohol zvoliť v r oku
1894 Par!ž za sv,o je ži votné sldlo. Na
ta mojšo m ko n zervatóriu št ud uje o krem
huslí tiež s kladbu u autora s lávnej Ma non Ju lesa Masseneta a Gabriela Fau ré,
uč iler a sl ávne ho Ra vela. Nielen l. cena
v rok u 1899 v a bsol utórium hus i! je preja vom jeho velk ého nadania, ale dv a roky predtým su predsta vil par !žske mu
publiku a ko uutor novoroman tlck y prog r ŕlm ovo poilatej Rum unskej básne pre
orchnsler. Tento ús pech podčiarkol v rokoch 1901 a 1902 dvopcou populárnych
Rumuns kých rapsódii. Ako huslist a sa
čo sko ro preslávil interp retáciou Beethovenovho H u s ľo vého koncert u, Saint-Sa!!nsovho 11 1. koncertu pre husle a orc heste r na koncer t oc h Ed oua rda Collone.
Vz.úpÚtí mi to preavá dzanlm sk ladieb
J. S. Bacha. To mu umožnilo založiť v
ro'kll 4 912" 'nár odnú - cenu· na podporu
ml adýc)l r umu nsk9ch s kl adateľov. Jeho
sláva nadobud la ta ký rá z, že sí mohol
zvoliť ako s pre v á clz ate ľov tak é osobnosti ,
akými boli Richard Strauss, Ma uric e Ruvel, Gabriel Fauré a lebo Talian ži júci
v Parlži Alfréda Casella. A naopak , sám

George Enescu v roku 1912.

ako pohotový k lavirista moho l v ystú p i ť
s Sn quesom Thí ba ud om alebo us po riadať sériu ko ncertov s Pa blo m Casa lso m
v rokoch španielskej obči ans k e j vojny na
podporu boj u júc ich demokratov. O jeho
nekom promisnom postoji sv e d č i a tiež
ne ustál e styky s v l as ťo u, kam a ko hus lista alebo dirigent prináša l hodnoty,
k toré p red ním nikto n e po čul. Alebo
usporadúval koncer t y na t a kých miest ach, kde predtým n ikd y nebol koncer t
u ~ k utočnen.ý _
P~·es l úv i l sa uj ako pedagóg. Medzi
jeno " žia kov" , pat ri s lá vny Yehud i Menuhin , sám u č il na umelec k ých školách
v F.uróp e i Ame rike.
Né: prie k všestrannej č innosti tento
ume lec piatic h hudobn ýc h profesl[ neusta l vo svojom tvorivom zápase za novú pôvodnú modernú rumunskú hud bu,

ktorá by na záklnde syntézy priniesla
pôvodné národné hod noty na úro vn! súdobej modernej kom p o z ič ne j techn iky.
O to sa síce us il oval i s istým technickým úspechom vo s vojich. :3 sym fó niách ,
orchest rálnych s ui tách i ko morných- dielach, a le až pri a teľs ké s tyky s Bélom
Rartúkom od roku 1924 po moh li sk ladatelovi nájsť cestu k modernej syntéze
n a zák la de využitia met r.orytmic kých
štruk túr r umu nského fo lk lóru s jeho la t ent nou harmó n io u a pe ntatonikou l ďa l 
šlmi tón ina mi s Inš piráciami improvizatných schop nost! r umunsk ých ludových hudcov - lauterov. Ta k vznikla
Tretiél sonát a pre h usle a k l<tv!r nazvaná "V ľudovom tóne" v roku 1926 , Tr etia
suita pre orches ter .,Vid iecka" v ro k u
1938 a suita pre husle a klavír e·vokujúca v pr edvečer vo jny v rok u 1940
.,Do jmy z d etstva".
Korunou jeho celoživo tného d iela je
vša k opera Oid ipe, k to r ú od p rvých poč i at kov až do d okonč en i a tvorll s koro
30 r o kov ! Na rozdiel od známejšie ho
zhudobnenia námetu Stravínským pr iná ša Enescu r ealistlckejš ! a t9m a j .d.ram a ·
tic kejší pohľa d na osudy antickýc h hrdinov, ktorým vď aka svojej kom poz ič ne j
t echnike vo · ·vyzre tom syntetickom štýle
vk ladá odlesk mentality svoj ho Iudu a
povz n á~a všeobecne zná my s ujet do r oviny súč asnejšej.
Slobodu v ita v roku 1945 ll. k!av!r·
n ym kvurtetom d mo l a nähli sa budov a ť ku lt úr n y živo t v Rumu nsku. Spoluzak ladá Zväz r umunských sk la dateľov,
propag uj e ic h d ie la v zahra n ič! a privádza od Rumunska d nes už legendár n ych sov iet skych umelcov. Obor in, š afran, Gilels a lebo Sosta kovič s "Len ingradskou" a C hllčat urian s Husrov9m
koncer to m
v predveden í samotného
Enesc11 znamenajú tiež obč ianske a kultúrnc,po li tické vyzna nie s k ladate ra , ktorý v c udzine nes pyšnel a neodcudzil sa
svojmu ľ ud u. Prich ádz a vša k trag ická názorová r oztržk a , k t orá s k la da t e ľ a op!lt
proti je ho vôli uvrhla d o Pa rí ža . Ani list
p redsedu vlády v roku 1954, ktorým pozýva sklada teru s p äť do vlasti, ne pomohoL Enescov í ubúda fyzick ýc h l psychic kých siL K<>mponuje sice ešte Komornú symfóni u pre 12 só lov ých ná strojov, a le dielom va nie pocit s a moty, s kl amnn ia i p redt uc h a konca. Enescu zo miera v Parlží 4. má ja 1955. Pre Rumunov
su s tal nesm rtel n9, jeho ·o dkazu bola
vžd y venovaná plná pozornos ť a tak je
tom u aj v to mto rok u - v roku je ho
jubilea. Pre naš u slovenskú i čes kú hudobnú k u lt úru znamená Enescu jeden zo
zákl ad n ých k a me ňov tvorivej pozor nosti
fo lkló r u ná rodov. žijúc ic h v tzv. ka rp a t~ ko m oblúk u. }eho dielo d okazu je totiž nepreberné možnosti· š t ýlových syn-··
téz, ktoré pr áYe janá,če k ale,b.o Y'í-te.Z!llav ,
Nov ák. a ... jfl ho slovensk! žiac~ '' '""" " llflšh ,,., .
ná rodní ume lc i, dokázali oboh atiť mno host ranne a dos i aľ neslýchanou mierou.
Enescov umeleck ý a obč i a n sky morálny
postoj len dok azu je sp r á vnosť cesty nas túpenej v dedičstve ľudové h o umenia .
MILOŠ SCHNIERER

Osem nást y r o č ní k tohto významného me dzinárodného zborového k ol bi šťa priví tal 8 zborových t elies z Eu rópy a l Z<>
zámoria. Ok rem náš ho zbor u sa na súťaž i zú častnili vysoko-~ kol s k é i d os pe lé zborové telesá z Dá nska , Fíns ka, Fran cúzska ,
M aďar s ka, NSR, d va z bory zast upova li hostitelsk ú kr a jinu
IV iecl ei'í, Graz) a jeden z bor reprezentoval na sú ť aži USA
1Ash iand College Choir] . S úť až, ktorá sa odo hráva la v pr lest OJ·och pôvabnéh d r e nes anč n é h o zámk u Porcia, bola rozdelená
do dvoc h ka teg ór ii - kategórie Iudovej a kategórie umel e j
pir:sne. Súť a ž!o ce te lesá sa pr edstav ili na jprv interpretác iou
úprav ľudov ých pies ní vlastnej kr a jiny, k tor é vychádza jú z tra d i č n e pon!mone j úpravy h udo bného folklór u. Tento t rend p re zentovali viaceré s pevác k ~ zbory, s výnimko u ffns keho a nášho
z boru. Speváck y z bor mesta Bratisl avy uvie dol v ka tegórii
ru dove j piesne dva zbory skl a d a t e ľov J- Ha trika l Horička zelená J a 1. Hr ušovského 12 n ok turná z východ ného Slovensk a l.
Obe zborové diela, ktoré boh ato vy uživa jú súč a s n é kompozll!n é
il v ~-ra zové prost ried ky pri zach ovan! jad ra ľu dovej piesne,
interpretova l Spevác ky z bor mesta Bra tislavy s dirige ntom
L. Holáskom presvedčivo, so zanieteným výrazom, upla tih tjúc
ctiľere n cova nú dynamickú a fare bnú š ká lu. ú s peš ne sa v te jto
kateg órii uviedol kolektív š tudentov z Grazu .,Pro Musica"
ldir. w. Wulz), k torý obsad il III. miesto. Druhé mfesto v t ej to
kategóri i o bsadil budapeštia n sky zbor kovorobotn lkov "Vasas
Kor us " s di rig en t.o m L. Vas som, ktorý interpret ov al cyk lus
zborov Z. Kod álya Má t r a i képek. Na l. mies te l s rozdielo m

Desať svojich na.jlepšicb operných a
baletných inscenácii uviedlo nedávno po hostinsky Klrovovo divadlo z Leningradu v hlavnom meste Moldavie - Kiiiineve. Týmto zájazdom za č al leningradský operný a baletný súbor, patriaci v
Sovietskom zväze k najstartfm, sériu
umeleckých turné pri prUe:!itosti 200.
výr-očia svojho založenia ,

Umelecká
tvorba
severoeurópskych
krajín bola dramaturgickým stredobodom
31. ročnfka Májových sl•á vnosti vo Wiesbadene, na k torých sa uskutočnilo okolo 70 operných, muzikáluvých, balet·
ných, činoherných , koncertných a inýcb
podujati. Na slávnostiach vystúpili s domácou pôv·o dnou tvorbou aj hosfuj1ice
súbory z Dánska, Svédska, Nórska, Finska a Islandu.
Na reperto,á ri tohtoročnýc h Operetných týldňov v rakúskom k úpefnom
meste Bad Ischl (12. 7. - 5. 9 , ) sú Lehárova ,Cig·á nska láska" a Straussova
.,Vieden~ká krv".
Cenu Dietricha Buxtehudeho 1981 udelil senát mesta LUbecku švajčiarskej ko·
mornej speváčke Edith Mathisovej. Prevezme ju 5. 11. 1982 počas LUbeckýcb
hudobných slávností,
Po š tyroch rokoch divadelnej abstinencie vráti sa v aprlli budúceho roku Carlo
Maria Giulini opäť k opernému dirigovaniu a v Dorothy Chandler Pavillon v
Los Angeles uvedie 8 predstavenf Verdiho opery .,Falstaff". Inscenácia Falstaffa , pripravená v koprodukcii s Lonaýnom a Florenciou, bude opätovne novým pokusom o zalo!enie ambicióznej
opernej sezónY. v Los Angeles . Usporiadateľom je Los"'A ngeles. Philharmonie_ Orchestra ktorého iiéfom 'je Giullni od .r.
1978. .
.
Bavorská Státna opera v Mníchove bude v dňoch 19.- 23. septembra t. r. bos·
ťova ť na Até nskych slávnostných hrách,
kde uvedie Wagilerovbo "Tannhäusera" ,
Straussov~ ,.Ari.adnu .?a Naxe" a Orffovu ;,!:;arl!llllU·"bu,.,anu ·" ·: ·· ' ·'" •· '"'"- '!'•
lfal'lít 'nHtán'sl<el' ta' ·scary· n a č,ele so
svojimi protagonistami Calou Fracciovou
a Rudolf.om Nurejevom hosťoval poč as
tohtoročné ho leta v New Yorku. Na p rograme boli o. i. Adam(}Va .,Giselle" a
Prokofievov ,.Romeo a Júlia" .
Státne divadlo v Karlsruhe zfskalo právo viesť v európskej (značne oneskorenej l premiére muzikál "Camelot " ( 19&0 l
od známej úspešnej autorskej dvojice
Frederick Loewe (hudba) a Ala n Jay
Lerner (text). P·remiéra sa má uskutoč
nil' 3. októbra, t. r . -T o isté divadlo uvedie 27. f-ebruára 1982 v západonemeckej
premié re aj n ovú operu východ·o nemeck ého skladatera Gerharda Ro senfelda
"Hra lásk y a náhody", ktorá bola skomponovan á podla rovnomennej divadelnej
hry Pierra de Marivauxa.

mesta Bratislavy
ittali
jedným z meJ'IId iel t;oc!noteni a i nt e r pre t a č n ých kvalit n ielen
v Dbl nsti PI'Ofes io ná!neho hu dobn ého umen ia , a le a j vo sfére
zá ujmu1:ej h udo bne j tvorivej a k ti vity, je úspešná prezentác ia
n-:t p re hlia d kac h tl sú ť aži ach . V prve j po lovici júla 19. - 12. VII. ]
sn z ú čélsm il na medz inárod ne j súťa ži a matér skych speváckych
z borov v rakú s kom Spitta l an d er Dra u Spevácky zbor mesta
Brntislavy so s vo jim dirig ent om La d is lavom Ho láskom.

Balet Angara od Andreja Ešpa.ja
(skomponoval balet podla Arbuzovovej
hry Príroda na brehu r ieky) sa po svojej úspešnej premiére na scéne Vefkého
divadla v Moskve vydáva na púť po ďal
ších sovietskych baletných scénac h. Naposledy uviedli tentc balet na scénach
Divadla opery a baletu S. M. Kirova v
Leningrade a Divadla opery a baletu v
Rige , kde ho uvádzajú pod názvom História jednej lásky.

Na medziná rodnej kompo:i!ičnej súťaii
vo Viedni zfsk.al prvú cenu Japonec Tsu·
molu Hasegawa za ,,Capriccio pre orchester" d r uhú cenu Rakúšan Michael
Radules~ u za " Variácie pre veľký orcbes·
ter" a tretiu ce nu dostal Michael Stokkigt z NDR za ,,Orchestrálnu hudbu l .".

Zá mok Porcia v Spittali ,v ktorého p riesto-r och prebiehala me ·
dzinárodná súťa! amatérsk ych speváckych zborov.

1 boduJ sa umiestnil Ashla nd College Choir z USA {d!r.
C. Y. Rogers).
Vyr.ovnanou úroviío u, p.oz n ačeno u kva li tn9mi ínter p retač n ý_m í
v ýkonmi a technick ou vysp elosťou s a vyznač ov a l a súť až v kategórii umele j piesne, v kto re j medzí ft!Vor ít mi n a popredné
umiestnen ie rozhodovali len min imálne bodové ro zdiely. V te jto
lwtegór ii s vo ľ ným výberom repert oá r u bolo podmienko u ú časti
našt udovan ie d voch pov innýc h s klad ieb l C. Mon teverdi "O, Mlrtil !o" a die lo s úč asn ého rakúskeho s k l adate ľ a H. Ha sel btic ka
,.Erschiene n ist de r he n· !ich Tag" l- Prog ra mom zo starej polyfónie sa prezen toval francú zsk y zbor z Besanconu ( C. Jannequi n, C. Monteverd i ), ktorý obsadil III. miesto. Pres~edč ivou
inter pre táciou povinných skladieb, ako a j dramat u rgicky pôs obiv ým, náročný m p rogra mom, v k torom zbor mohol demonštrov a ť bohatú pa letu výraz-ov ýc h a dynamických p rostriedk ov,
tech n ic kou spo ľa hliv os ť o u a istotou z!ska l Spe vácky zbor mes·
ta Bratislavy v te jto ka tegór ii I L miesto. V tejto kategórll
zví ť az i l a tým L miesto ziska! u niverzitný zbor MUKO z Dánska
s d irigentom T. Vetôm .
Med zinárodná sú ť až a matérsk ych s peváckyc h z borov v rakúskom Spittal!, naplne ná tvo rivo u at mosféro u s úť ažného zá polenia a vyr ovnanou kvalitou ume leckých výkonov potvrdilo
n evyh nutnosť a užitočnosť konfrontácie int e rpretačnej vyspe losti v oblas ti zborového s pevu n a med zinárodnom fóre , dôležitej k ď a l š i e m u rastu ume leckej ú rovne zbo rového s pievan ia.
NORA KYSELOVA

Mesto Rostock plánuje v dňoc h 12.15. má ja 1982 usk uto čnil' Tý!deň tvorby
H. w. Henzeho. Na pr-o grame sú sklada tefove tri javiskové diela, premiéra
Husľov ého koncertu a prednáška skladatela.
Izraelský d irige nt Gary Bertini pre·
vezme v roku 1983 vedenie Kol!nskebo
symfonické ho rozblasové h.o o rch estra.
Séfovský post prevezme po japonskom
dirigentovi Hirosbi Wagasugim, ktorý v
le te roku 1983 sa stane šéfdirigentom
Nemeckej opery v DUsseldorfe a Duls·
burgu.
Opera v Kol!ne n. Rý nom a Symfonie\
k ý orches ter severonemeckéh o rozhlasu
p ohostinsky vystúpia n a t·ohtoročnom
festivale v !lkótskom Edinburgu, kde uvedú novú inscenáciu Rossiniho ,.Barbiera
zo Sevilly" (ré!ia: Michael Hampe ) a
Mozartovho "Titusa" (ré!ia: Jean-Pierre
Ponnelle lOpera Carmen Georgesa Bizeta, ktorá je p evnou súč a sťou repertoá ru oper·
n ý ch súbor.ov na celom svet,e, sa nehrá
iba v Spanielsku , hoci jej d e j sa odohráva v Seville. Prfčinou je vr~j skut,oč 
nosť
že pôvodné libreto podáva nesprá~n y ob~az !lpanielskeho života ", a to
dokonca na viacerých miestach opery.
Opera v Seville, k torá sa rozhodla uviesť
Carmen a j v š p anielsku, naš tuduje dielo
u ž s nOVQU t extovou verziou. Rozsah a
zá važn osť zmien ukáže jesenná premiéra
v Seville.

DVE BRNENSK~ .
SPEVOHERNÉ PREMIÉRY
Spevohra Státneho divadla v Brne, ktorá patr! k našim najvyspelejšfm súborom vo s vojom žánri, dokázala aj v uplynulej divadelne) sezóne 1980/1981 v dôsledku priaznivých prevádzkových možnost! (súbor hrá svoj repertoár na troch
scénach - v Janáčkovom a Mahenovom
divadle a Redute l naštudovať opäť päť
nových titulov. Táto šťastná okolnosť
umožňuje potom rozvinl1f l velkorysú
dramaturgiu, ktorá môže prezentov ať vo
vyváženej miere kvalitné spevoherné diela minulost! l súčasnost!: kl asickú operetu i spevohru, hudobnú komédiu 1 muzikál, skrátka všetky formy dnešného
hudobno-zábavného divadLa. Spomedzi
kolekcie nových brnenských spevoherných premiér poslednej sezóny zaujall
našu pozornosť dva nekaždodenné, ne·
konvenčné tituly.
Prvý z nich je stará polská spevohra
čl slngsplel (niektorými <>Značovaná i za
prvý pokus o polsk\1 národnú operfi)
Krakovania a Gorali od Jana Stefaniho
(hudba) a Wojciecha Boguslawského
(libreto) premiérovo uvedená l. marca
1794 vo Varšave. Toto zdanlivo prosté,
myšlienkovo i formálne nenáročné dielo je pôvabným obrázkom zo života sta·
rého Polsk.a, no pre svoju úprimnosť,
vlastenectvo, nefalšovanťí krásu a osobitý dobový kolorit plne zaujme ešte i
dnešného diváka. Veršovaný hlboko vl ~;~s 
tenecký text ,.otca poľského divadla" W.
Boguslawského rozv!ja pestrofarebnú fabulu, v ktoreJ okrem fandenia spravodlivej láske mladých lud!, výsmechu
lahkovážnej, záletnej ženy a vyst!hnutia
rázovitosti a mentality predstavitelov
dvoch znepriatelených regiónov ( Krakovanov a Goralov l dochádza l k vyslo·
ventu vážnych myšlienok o potrebe znášanlivosti a žitia v svornosti a pokoji.
K velk ej popularite a. prlť ažllvosti diela
prispieva významným podielom i hudba
naturalizovanéh o Cecha J. Ste{anlho, ktorý po štúdiách .a pobytoch v Taliansku
a vo Viedni našiel nakoniec trvalé pôsobisko vo Varšave. Jeho hudba ku Krakovanom a Goralom prezrádza nielen

český

pOvod a talianske školenie, ale
predovšetkým výdatné čerpanie z poľ
ského folklóru. A tak v celkovom predklasickom štýlovom rámci Stefaniho hudby sa tu mocne ozývajú tóny polského
vidieka, rázovité polonézy a krakoviaky,
tóny Judovostl, ktorými je výdatne. naplnená už textová predloha. Hudobná
krása a podmanivosť uzavretých hudobných čfslel (árie, duetá, ensembly), Ich
melodická nevšednosf a živosť, pohybU·
vosť a n eraz l velká dramatická sUa,
hymnlcká veleb nosť zborov, o·bradnosť a
strhujúci temperament tancov preslaknutých Judovým živlom, a ko l jemná
hudobná charakteristika a diferenciácia
dvoch regiónov ( ušlachtllejš! a jemnejšf Krakovania, robustnejš1 a drsnejš! Go·
ra li) prispievajú k neobyčajnému čaru
a pôvabu tejto pre nás prakticky neznámej spevohry.
Tlm brnenských Inscenátorov sa ujal
s veľkým pochopenlm tohto diela a pripravil vydarenťí Inscenáciu poskytujúcu
divákov! prljemnú zábavu a deliká.t ny
divadelný- zážitok. Réžia S. Fišera vynaliezavo využlvajťíca priestor javiska
Mahenovho divadla dáva naplno vyznie(
všetký-m dejovým a humorným finesám
predlohy, citlivo odkrý-va a zároveň akcentuje ludovosť a folklórny kolorlzmus
predlohy. Uvážené a štýl diela rešpektujúce hudobné naštudovanie A. Moul!ka,
efektná a vitálna choreografia P. Barlu,
realisticky striedma a prvky ľuďo'vého
výtvarného symbolu využ!vajúca scéna V.
Stolfu a farebne l tvarovo adekvátne
kostý-my A. Vobejdu prispievajú rovnakým podielom k úspechu Inscenácie. Z
radu predstavlterov hlavných postáv str:
háva na seba pozornosť temperamentná
V. Pochylá (Dorota ), mužný Z. Smukar
( Stach l, hravý· a všetkých šibalstiev
schopný- J. Valihrach (Bardos), výrazné
ľudové typy vytvorili však l M. Pokorný (Bárta). L. }l.irečka (Vavrinec) a F.
Zacharn!k (Bryn das), len V. Spurná
(Baška l v deň navšt!veného predstavenia ( 18. V. , premiéra 13. Ili. 1981 l v

dôsledku zrejmej indispozlcie pôsobila
mene j pre s vedčivým do jmom.
Druhým titulom sezóny, ktorý vzbudzuje zvýšenú pozornosť, je muzikál Ked' je
v Rlme nedela (premiéra 15. V. 19811
od známej talianskej autorskej trojice
G. Kramer (hudba), P. Garlnei a S. Giovannini (libreto a texty piesni). Ide o
dobre známe, dnes už slávne muzikálové dielo majúce os.o bltné postavenie nielen v talianskej, ale aj našej muzlkálov'e j histórii. Bol to totiž práve tento
taliansky muzikál, ktorého uveden!m
koncom päťdesiatych rokov začala sa in·
vázia muzikálu ako najmodernejšej a najsťíčasnejšej
formy hudobno-zábavného
divadla na naše javiská. Dobre sa pamätáme na to, aký rozruch vtedy u nás
tento muzikál vyvolal: na jednej strane
obdiv nad strhujúcim hud9bným tempom
diela, nad s vi ežos ťou piesňových a temp eramentnosťou tanečných č!siel štýlovo
sa napájajúclch z velkej časti z vtedy
módnej rock and rollovej vlny, · na druhej strane nedôveru k textu muzikálu
šlriaceho myšlienku pästnej morálky.
Dnes, ked sa k tomuto muzikálu po vyše
20 rokoch opätovne takmer húfne vraciame (muzikál uviedlo v tomto roku
Hudobné divadlo v pražskom KarHne a
po Brne ho na jeseň uvedie aj spev,ohra
bratislavskej Novej scény). dávame tým
najavo, že v 11om vid! me (vari oprávnene l mimoriadne kvalitné muzikálové
dielo , ktoré ostatne za 24 rokov svo jej
existencie stačilo sa úspešne zaradiť už
medzi muzikálovú klasiku. Náš dnešný
pohlad na toto zauj!mavé a v mnohých
smeroch Iste výnimočné dielo je však
už objekt!vnejš! a všest~annejš!. Oceňu
jeme na ňom stále jeho štr ukturálno formovú progreslvnosť, vysoké parametre zábavnosti, ale v správnejšom svetle
a primeraných (nie tak negat!vnych) dimenziách vl.d!me i jeho obsahovo-myš- ·
llenkovú stránku. V myslen! a konani
hlavného hrdinu profesora Tuzzlho možno vidief tak boj večného životného smoliara, čl typicky malého zakomplexovaného človieči k a bojujl1ceho o úspech
a vlastnťí dôstojnosť, ako l kritické zobrazenie výseku talianskej každodennej
skutočnosti, určitú kritiku Istého spoločenského systému a jeho morálky.
Brnenskl Inscenátori tohto muzikálu
úspešne zúročili jeho kvality a sprostredkovali ich divákovi na výbornej insee-

Triumfálny debut
milánskej La Scaly v Prahe
Vari najslá vnejšl operný súbor sveta,
sa Abbado vôbec nesnažil byt originálTEATRO ALLA SCALA MlliANO, realizonym za každú cenu, či objavovať v diele ·
val v závere uplynulej divadelnej sezó.,doteraz neob)'avené", Iba sa usiloval o
ny veľkolepý projekt: vydal Sél na konto, aby jeho krásy čo najviac vynikli.
certné turné po niekolký-ch európskych
Na jednej strane akcentova l dramatič
štátoch s Verdiho Rekviem. Začlnalo sa
nosť jednotlivých čast! (s akou údernou
v Drážďanoch, odtial smerovalo na juh nalieh avo sťou vyznelo napriklad strhu- 12. a 13. júna vystúpenie v Prahe,
júce Dies lrae). na druheJ strane rozonasledovala Budapešť, Sofia, Atény.
spieval lyrické pasáže až k hlbokej vrúcnosti. Skvele riešil i sled jednotlivých
Riešenie uskutočniť oba koncerty v
čast! ,
pričom
uprednostňoval
bezprosvätov!tskej katedrále vychádzalo logicky správne predovšetkým z nutnosti
strednťí nadväznosť. Co sa týka sóllstQV,
spr!stupnif toto umelecké podujatie čo
každý poslucháč si asporl v duchu polo najväčšiemu počtu posluchá čov ( ekonožil otázku, ktoré obsadenie bolo lepšie,
mická stránka určite tiež nebola zaneči piatkové a lebo sobotrlajšle. Ale tadbateľná l a vytvoriť mu čo najdôstojkéto úvahy sú, podľa mi1a , iba teorenejšl a s obsahom diela čo najviac ko- tické a ťažko zodpovedatelné. Obe vokálne kvartetá boli totiž dokonalé (v piarešpondujúci rámec. Kamei1om úrazu je
však n evyhovujl1ca akustika ch rámu . tok účinkoval! Mirella Freniová, Lucia
Valentiniová, Veriano Luchetti a Nikolaj
Zvuk je tu doslova ,.utopený" , i
to najväčšie forte znie "ako pod peri- Gjaurov, v sobotu Shirley Verrettová, Jenou", zložité pradivo zbo~ových hlasov lena Obrazcovová, Veriano Luchetti a
sa tu triešti a všetko smeruje k šedi- Paul Pllshka l. Okrem . Obrazcovovej ä
Gjaurova sa azda všetci sólisti predstavému a matnému akustickému dojmu. V
niektorých momentoch poslucháč skôr
vili v Prahe vôbec po prvý raz (Abbado
tuš! a dornýšla si tťí pravú, neskreslenú
bol naposledy v Prahe asi pred 13 rok·
podobu diela; ostatne stredovek! archí·
ml), úplne neznáma bpla však vari len
tekti velmi dobre vedeli, prečo stavajú
vynikajúca Lucia Valentiniová, kým Amechóry a akú majú. funkciu. Umiestniť
ričana Paula Pllshku poznajú aspoň návšak početný aparát La Scaly na svätoročn ejš! diskofllovia. Luchettlho predv!tsky chór by bolo asi nemožné. Naj- chádzala povesť znamenitého lyrického
rozumnejšie preto azda bolQ vypočuť si , tenora (s akou Jahkosťou a samozrejpiatkové predvedenie v rozhlase a plne
mosťou zvládol napriklad všetky ozdoby
vychutnať všetky finesy Abbadovho naa ,.ozdôbky" v Hostias), o renomé Mi~tudovanla a v sobotu sa potom uveleb!(
reny Frenlovej je už vôbec zbytočné
v chráme a porovnávať priamo počuté sa rozpisovať. Najväčším prekvapen!m
s určitými zážltkovýml sekvenciami z
bol však so prán černošky Shirley Verretpredchádz ajťlceho dňa.
tovej, lebo spievala práve sopránový a
Výber Verdiho Rekviem, diela, ktorého
nie mezzosopránový part (spev áčka spievznik bol motivovaný jednak Rossiniho
va v operách početné mezzosopránové,
smrťou, jednak úmrt!m talianskeho básale i sopránové úlohy). Ak sa sopránu
nika a revolucionára Alessandra ManM. Frenlovej, podobne ako h lasu Renaty
roniho, bol premyslený a predvedenie
Tebaldlovej dostáva prfvlastku ,.anjelnemohlo dopadnúť azda lepš~e. Pravda, ský", potom Verrettová je o poznanie
nepoznal! sme La Scalu v jej najvlastdramatickejšia a smeruje skôr k ,.calnejšej podobe, v opernej lriscenácli, ale
lasovskému protipólu". Obe vynikajúce
Verdiho omša za zomrelých je tak ,.oper- mezzosopranistky, Valentiniová a Obrazná" a dramatická, že jej prirovnanie covová, boli svojimi výkonmi rozhodne
k velkolepým Michelangelovým sťísošlam
porovnatelné. Obrazcovová však niektonie je vôbec neprimerané. Navyše poré spodné polohy zjavne prifarbuje, kým
skytuje spevákom dostatok možnost! k
tie Isté pasáže zneli u jeJ talianskej
prezentácii bel canta.
kol egyne prirodzenejšie (l ked existuje
I ked už sama skutočnost, že k nám
neb ezpeči e takéhoto
hodnotiaceho pozav!tal zbor a orchester milánskej La
hladu práve pre rozdielnosť oboch akusScaly bola vzrušujťíca, jednako len k
tiských zdrojov - rozhlasu a priameho
lesku výnimočnej udalosti prispel fakt, zážitku l. Paul Pllshka, a pochopltelne,
!e za dirigentským pultom stál práve
l Gjaurov sa svojich úloh zhostili so
Claudlo Abbado, šéfdirigent a umelecký
cťou, Pllshkov bas je s!ce o niečo menej
zvučn ý než Gjaurovov (opäť ošemetnosť
riaditel La Scaly a že sedem sólistov
takéhoto porovnania!), no umelec spie(tenorista Ver lano Luchettl nealterno·
val)
reprezentovalo
najvýznamnejšie val podstatnú časf svojho partu spaumelecké sily tejto scény!
mäti a jeho prejav rozho,d ne s ved čll o
Dirigentské poňatie diela Claudlom
značn eJ Inteligencii a stotožnenf sa s
Abbadom vnucuje myšlienku, že vari ni- obsahom diela.
jaké iné ani nemôže existovať. Pritom
VLADIMIR CECH

načno-interpretačnej' úrovni. Hoci v súvislosti s jeho inscenáciou možno hovoriť o prlkladnej súhre všetkých zúčast
nených divadelných zložiek, osobne ma
najväčšmi upútala tanečná zložka. Choreografia L. Ogouna a P. Barlu dobre ,.clti" nezvyčajný rytmický pulz tejto hudby a dáva mu prostrednlctvom tvárneho
baletnéh'o sťíboru naplno vyznieť v celom
rade svižných tanečno-pohybov ý-ch člsiel,
ktoré nielenže bezprostredne pôsobia na
diváka, ale použitým pohybovým slovnikom vyznievajú aj adekvátne muzlkálovo.
K dobrému vyznaniu hudobno-tanečných
i vokálnych č!siel prispieva svedomite
pripravený orchester vedený dirigentom
J. Karáskom, ktorý - ako každý kto diriguje tťíto vitálnu a sviežu hudbu si spolu so všetkými zúčastnenými, ktorých usmerň,oval, s chuťou "zgustnul"
na jej brlsknej rytmike, južanskej melodike a farebnosti. Režisér J. Holan našiel v súbore vhodné typy pre obsadenie
všetkých postáv muzikálu, pričom o bzvláš( šf_astnú ruku mal pri obsadení
klúčových postáv. F. Zach arn!k ako profesor Renato Tuzzl je priam predurčený
pre stvárnenie tejto náročnej postavy
a pr!fažllvo zvládol všetky jej vývinové polohy. E. Veškrn{lvá je ozaj lák&vA
a lmponujúca Glovanna Clarettl ( Faclč
ka). pre ktorú - verime tomu! - profesor Tuzzl je ochotný podniknúť najrôznejšie životné tortt1ry. Treť0u výraznou
postavou je Hanlbal Ciarettl v podan!
M. Pokorného. AJ ostatn! účinkujťlc! sa
plne na svojich miestach, režisér tu vytvára každému primeraný priestor ' k
aktrvnemu vstťípeniu do hry. Okrem dobrej práce s hercom a zladenosťou všetkých zložiek, upútava Horanova réžia
ako celok najmä tempovo-rytmlckou výstavbou inscenácie a jej dynam!čnosfou,
ktoré sťí výborné najmä v l. časti. Nemožno n es pomenúť, že režisér mohol živo rozohrať pribeh súčasných r!mskych
hrdinov aj vďaka jednoduchej, variabil~ej, na prostredie deja primerane lokalizujúcej scéne, ktorťí mu ponúkol výtvarn!k M. Zerzula a. h.
Dve brnenské spevoherné Inscenácie z
uplynulej divadelnej sezóny sťí názorným
príkladom toho, aké široké môže byf
dramaturgické rozpätie dnešného hudobno-zábavnéh.o divadla, čo všetko, okrem
sťí časnej tvorby, môže aj z minulosti spadať do jeho sféry.
ALFRtD GABAUER

Za Ctiborom Lenským

Dr. Ctibor Lenský patril ku generácii, ktorá na
začiatlsu tridsiatych rokov začala formovať slo·
venskú tanečnú hudbu.
Spolu s Gejzom Dusíkom,
Dušanom P·álkom a Teo·
dorom
šebom-Martinským predkladá vtedy verejnosti svoje prvé - a
· treba povedať - úspešné tanečné piesne. Prenikol· nimi nielen na celé
Slovensko, ale aj do Prahy, kde Ich s textami Hany Vltovej spieval známy
tenorista )ára Pospíšil a
napokon aj do cudziny,
najmä do Viedne, kde
ich nahrala s nemeckými
textami známa gramofónová firma Parlophon.
Bol to pekný úspech ani
nie tridsaťročného skladatera.
Ctibor L·enský sa narodil 2. marca 1908 v Bratislave.
Tu absolvoval
viletky ilkoly, od fudo·v ej
al po univerzitu, kde ziskal doktorát práv. Hudbou sa zaoberal ul od

detstva, pravda, ako amatér. Na klavíri, ako hovorieval, po dosiahnuti
dostatočnej techniky pomocou ,.Bayerky" a r6z·
nych Czerného etud, sl
začal prehr·ávať šlágre. A tak postupne vni·
ká do ich stavebnej techniky a skúša ... p,okus sa
vydaril. V roku 1934 vychádza tlačou a na gramofónovej platni jeho prvé tango, po ktorom v
rýchlom slede nasledujú
ďalšie
piesne. Slubný
rozvoj prerušuje vojna.
Lenský sa stáva prenasledovanou osqbou, jeho
skladby miznú z rozhla·
su l z repertoárov kavia·
re·nských orchestrov a na
čas sa stráca aj ich autor. Do civilného liv:o ta
sa vracia at po roku
1945, kedy sa vo verejnosti ujalo · jeho tango
Prečo sa ma nikto neopýta. Odvtedy jeho tvorba
zaznamenala nový
rozmach. Piesne Prečo sa
ma nikto nl!'opýta a Nebolo to náhodou sa po·
stupom l!asu dostávajú
do zlatého fondu slovenskej tanečnej piesne a
skladby Jesenný podvečer, Cervený tulipán, Na
scéne krásnych dni, Po
celý deň sa tešfm - aby
sme spomenuli
asp'oň
niektoré - patria k tým,
ku ktorým sa aj pn ro·
koch radi vraciame.
S nástupom beatovej

vlny sa Lenský odkláňa
od tanečnej hudby a začlna sa venovať ludovým
žánrom. Tak obohatil
slovenskú literatdru dy·
chovej hudby o mnohé
pochody, polky a valči
ky. Mnohé z nich mali
sv,o je premiéry v popu·
lárnej súťali Cs. rozhlasu Takú mi zahraj, kde
jeho tvorbu reprezentnvali velmi čestne.
Dr. Ctibor Lenský bol
v občianskom ilivote ad·
ministrativnym pracovn!·
kom a hudbe sa venoval
iba vo varnom ' čase.
Casť
z neho venoval
kompozlcil
tanečných
piesni a im pr!buzných
skladieb, časť zasa svojej
rozsiahlej diskotéke, ktorú začal bud11vať ul v
roku 1925. Jeho zberateJ~
skou váiňou boli nahrávky so svetovými opernými spevákmi a podarilo
sa mu najmä v medzivojnových rokoch zlskať aj
vera unikátnych nahrávok.
Dnes táto fonotéka je
odchodom dr. Ctibora
uzavretou
Lenského
zbierkou práve tak, ako
ie ukončené jeho skladatelské dielo. No nezostane zabudnuté. Verime, le
bude elite dlho liť práve tak, ako naile spomienky na jeho aurora.
ZDENt':K CÚN
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tlaňe

Augsburské hudobné

18.

storočia

Hudobnohlsrorické pamiatky
predchádza júcich storoč! sa
nám zachovali v dvoch podo·
bách - ako rukopisy a ako tlače. Kým problémy súvisiace s
vyhodnoten!m hudobných ruko·
pisov sa už stali predmetom
slovenského
muzikologického
báda nia, hudobné t l ače ostali
zatial takmer úplne nepovšimnuté, a to aj napriek tomu, že
reprezentu jú v priemere takmer štvrtinu všetkých, dnes
známych, zachovaných hudobnohistorlckých pr a m e ňov 18.
storočia na· Slovensku. Bolo by
chybou pokl a d a ť túto 'oblas ť hudobnohistorického výskumu za
me nej závažnú, alebo menej zau jlmavú. Naopak, v súvislosti
s hudobnými tlačam i sa vynár a rad zaujimavých problémov,
ktoré môžu pomôc ť osvetliť
mnohé javy hudobnej minulosti
Slovenska.
Medzi ti e historické tlačené
hudobné pamiat ky 18. storoči a
na Slovensku, ktoré sl zaslúžia
zvláštnu pozornosť , patria aj
hudobné tlače augsburských
vydavateJov a tlačiarov . Mimoriadna hodnota súboru na Slo·
vensku z achovaných augsburských hudo bných tlači 18. storoč ia s po člva nielen v hodnote týchto tl ači ako ta kých a v
historickej hodnot e obsahu teda ko mpozlcii - ktorý na
slovenské teritórium s prostred kvvávall, a le treba ju vidieť aj
v značnom kvantitatlvnom zas túpeni t ýchto pramei'lov u nás.
v rozvoji európskej nototla·
če zohra lo významnú úlohu aj
juhonemec ké mesto Augsburg.
Až do 17. storočia udržiavali
k Júčové postavenie vo vývoji
nototl ače v Európe Taliansko
a Franc úzs ko. Postupom času
však stále viac zfskavala na vý·
zna me nemecká no t otl ač. Jej deJiny sú späté s mestami Frankfu rt am Ma in, Mainz, Augsburg
a Norimberg. Výhodn é geografické položenie Augsburgu ako
spojiva medzi severom a juhom
Európy
podporilo
politickú,
hospodársku a aj kultúrnu pros peľitu mesta. Už v 16. storoč!
priťahov a l
Augsburg
najvý·
znamnejšlch hudobnlkov svojej
doby. Nie je náhodné, že práve tu vyšla v roku 1507 (v spojitosti s Benátkami) prvá nemecká nototlač zazna menaná v
menzurálnej notácll. Prekvitajúcu vyd avateJskú čin nost mesta prechodne prerušili náboženské a vojnové nepokoje. K opätovnému všestrannému oživeniu
augsburského hudo bného dia n ia prišlo ko ncom 17. s toroč ia
a v 18. storoč!, teda v dobe ,
s ktorou súvisi vznik a rozšfrenle nami sledovaných augsburs kých hudobných tlač! do ostat·
ne j Európy a tiež na Sloven·
sko.
Počas 18. storočia sa stal
Augsburg
strediskom p.očet
ných juhonemeckých kláštor·
ných skladateJov a dôležitým
centrom juhonemeckej katollckej c hrámovej hudby. O jej rozvoj a publicitu sa významnou
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Titulný list Antif6n G. ). Rahna vydaných u ). ). Lottera v

l'O-

ku 17&2.

Snímka: archív a utora
mierou
vat eľs k á

pričinila bohatá vydačinnosť
augsbur-

ských tlač ·larov, zásluhou kto- '
rých z!skalo toto mestQ popredné postavenie a j vo vývoji nototlače.

Augs burská nototlač bola na
prelome 17. a 18. storočia a v
priebehu 18. storočia spojená
s menami mnohých vydavatelov
a tlači a rov. Boli nimi: Jakob
Koppmayer, Andreas Maschenbauer, Daniel Walder, Lorenz
Kroninger, Gottlie b Gôbels, Johann Christian Leopold a Joha nn Christia n Wagner. K na j·
významnejším z nich však patr ili Johann Jacob Letter sen.,
Johann Jacob Lotter jun. a čias
točne i Esaias Daniel Lotter.
z menovaných sú na územ! Slovenska zastúpen! D. Walder, J.
Ch. Leopold a všetci traja Lotterovcl. Dalšími augsburskými
tlačiarmi 18. storočia , ktorých
tlače sú evidované na našom
teritóriu , sú Phillip Ludwig
Klaffschenckel, Johann Michael
Labhart, Philip a Martin Wetth
a Math las Rieger.
Dejiny tlačiarens kej a vydavatelskej č inno sti Lottero~cov
sa kryjú v podst ate s obdob!m
vplyvu augsburských hudob·
ných tlačí na Slovensko a aj
percentuálne reprezentujú ich
najpodstatnejšiu časf. V 18. storoči to boll tri generácie rodiny Lotterovcov , ktoré majú
nielen najväčšiu zásluhu na
rozvoji dobovej nemeckej noto ·
tlače, ale aj rozhodujúci podiel
na formovani hudobného ži·
vota Augsburgu a tým vla stne

RECENZUJEME

JiiU VYSLOUZIL:

Hudobníci
20. storočia
OPUS, 81'\atli·s'l-a.vo 1981, 635 strán
Druhá verzia Vysloužllovej monografie
o hudbe 20. storočia vychádza po 16 rok och v c;elkom novej podobe, doplnená
a rozšírená radom poznatkov sedemdesiatych rokov, ale i obohatená o syntetické zhodnotenie javov, ktoré v čase
prvého vydania knihy iba kryštalizovali.
Po pr eč!tan! te jto obsiahlej a fa ktami nabitej monografie hudby 20. storočia si s
11divom uvedomuj eme, že podobné dielo dote raz v českej podobe neexistuje ...
Pwb lém syntetickýc h knih o hudbe rozsiahlejšieho štýlového o bdo,b la s po č!va
vo voľb e kritérif pohľadu a v objektivite i proporcionalita centier a aspektov.
Vysl oužllova metóda l pohlad na európsku hud bu z aručujú vysoký stu peň objektivity, ktor ý často postrádame u mno-

celej o blasti južného Nemecka.
Literatúra neuvá dza jednot né
úda je o dobe trvania lotterov·
ského a ugsburského vydava·
teJstva. Podla prevzat ých infor·
mácll existovalo dokázatelne v
rÓzmedzí rokov cca 1710-1830.
Najprv to bol a t lač iitreii knih,
ku ktore j sa neskôr prič l e nil a
aj nototlač. Zakladateľom trad iele bol Johann Jacob l;otter
sen. ( • okolo 1683 v Augsbur·
gu - +1738 tamže). Po jeho
smrti prechodne prevza l vedenie Johann Georg Guttmann. Až
po iiom nastúpil Johann Jacob
Lotter jun. ( '1726 v Augsburgu
- +1804 tamže). Obaja menovani Lotter•ovci sa významne zaslúžili o zlepšenie typu notovej tlače. Treti z gener ácie ,
Esaias Daniel I.;otter ( '1759 v
Augsburgu - t 1820 tamže l bol
potom už len udrž!avaterom fir my "johann Jacob Lotter" , kto·
rá od jeho čias vystupova la
pod rozš lreným názvom " Johann Jacob Letter et Sohn" ,
a od začiatku 19. storoči a aj
svedkom jej postupného úpa dku. Obdobie najväčšieho roz·
kvetu firmy trvalo približne od
30-tyc h do 60-tych rokov 18.
storočia.
Zastúpenie lotterovských hudobnýc h tlačí dokume ntovaných na Slovensku korešponduje s krivkou vzostupu,
vrcholenia a pos tupného úpadku Ich vydavateiskej pôsobnos ti.

Rozsa h hudobného vplyvu
augsburských tlač! na jednotlivé slovenské oblasti bol odlišný. Najbohatšie sú z ast11pe-

hých syntetických prác (napr. Dibelius).
Myslfm , že hlavnou prednosťou tohto
záslužného diel a je stále vedomie potreby poctivého ana lytického deta!lného
prlstupu pri dodržan! základnej filozofickej koncepcie diela. Auto r akoby sa vedome vyh9bal paušálnej syntéze, ktorá
pozna mená va rad podobne koncipovaných knih. Docene·nie toho, čo obvykle
nemecká muzikológia odsúva pod p:ojmom "Randgebiete" na samotný okraj
mapy Európy, rob! z Vysloužilovej knihy
kvalitatívne novú vedeckú monografiu.
Odráža dyn amiku vývoja i protiklad · Západu a Východu a prináša najmä pre
radikálny folklor izmus, ' sovietsku hudbu a národnú orientáciu klasikov hudby
20. sto ro1' ~ rad základných nových poznatkov. Pn značné pritom je, že zložitá
problf!m atika velkých zja,vov západoeurópskej hudby nie je odsúvaná. Naopak
-- Vysloužll nadväzuje na svoje bohaté
analytické skúsenosti zo štúdia diela klasikov druhej viedens kej školy (mimochodom, v našich podmienkach bol pred
vyše 20 ro kmi prvým autorom vedecky
fundova ných monograf!ckých štúdi! o
jednotlivých významných zjavoch západoeurópskej hudby 20. storočia) i ďal
šíc h zjavov a k .n im nachádza a d o ceňuje
paralely, ktl()ré bývajú obvykle Iba povrchne vč!eňované do vývojového kontextu. K zasväteným š tl1diám patr! materiál o Ki'enkovl, Elsl erovi, bohatú zna-

!osť

né tieto pramene v hudobných
fondoch z Košíc, Tr e nčína,
Kremnice , Podolínca, I:ubice.
Kežmarku a zo Sved lá ra. Zdá
sa, že juhonemecký, a ted a aj
a ugsburský vplyv zasiahol silnejšie obla sť Spiša, kde v tom
čase žilo pomerne silné nemecké e tnikum , ktoré udržiava lo
e šte stá le čulé st yky s Nemeckom. Aj ke ď ku konfrontácii
dnešného náš ho nazerania s dobovým stavom výskytu prame·
t1ov pomohli v niektorých . pr!·
pa doch iné do bové dokumen·
ty (napr. inventárne zoznamy).
tr eba zdôr a zniť, že získať v ce·
lej š!rke objektfvny poh la ~ je
dnes už nielen problematické,
a le v mnohých prlpa doch a j nereálne, lebo podmienky zachovania hudobnohistorickýc h pram eňov ne boli v priebe hu takmer 200 rokov v jednotlivých
slove nskýc h lokalitách rovnako vždy prajné.
Pri riešen! problému dobovos ti juhonemeckých hudobných vplyvov a podnetov, kto ré
prichádzali
prostrednlctvom
a ugsburských hudobnýc h tlač l na územie Slovenska, s me
vychádzali z p oče tný c h rukopisných poznámok ·V ev idovaných tl a čiach. Ic h obsah nás
info rmuje prevažne o to m, kedy bola príslušná kompozícia
za č l enená
k ostatným sklad·
bám hudobne 1 z bierky, prípad·
ne do správ y toho-ktoré ho hudobníka; ted a uvádza koiko ča·
su uplynulo od vydania s kl ad·
by t la čou po jej zvukovú r eali·
zác iu na slovenskej pôde. V
tejto súvislosti su totiž zväčša
nedá pr edpokladať , že by sa
príslušné skladby boli zhromažďov a li len v a kejsi zberateľs kej
vášni, ale práve naopak, že ic h
prvoradým ciefom bolo pra ktické použitie. Rezultátom doterajšieho výs kumu je konštatovanie, že' .a ugsburské hudobné
t la če 18. stor očia sa . dostávali
na Sl•ovensk.o buď ešte v rok u
ich vyda nia, ale bo sem prenikali s jedno· až dv ojr oč n ý m oneskorením, ktoré sa v niekto·
rých prípad oc h predlžllo na
viacročný odstup od dáta Ich
uverejnenia. Cesta, kto rou sa
k nám a ugsburské tlače dostávali, viedla pravdepodobne cez
Ra kúsko; hlavne Salzburg l)atrll, popri Mnlchove a Landshute, k hlavným s trediskám ich
výskyt u.
Pri
vyhodnoco·vani súboru
augsburských hudobných tlači
18. sto ročia dokumentovaných
na Slovensku, prvoradý a naj·
vä čš! zmysel s počíva v objasnení a ma teriálovom doložení
dobového juhone meck ého skla d a teľ ského vplyvu na formova·
nie charakteru hudobného dia nia Slovenska. Katolic ka - prevažne ešte baro ková - chrámová hudba, v znamen! ktorej
žila juhonemecká obla s ť s centrom v Augsburg u, tvorila platformu, na ktorej sa v 18. storoč! budovali hudobné vzťahy
Slovenska k južnému Nemecku. Výber skl a date ľov juhonemeckého tvoriv ého okruhu v
tej štrukt11re v akej na Slovensko prenik al, bol silne determinovaný pôsobenlm vyda va te Jskej činnosti Lotterovc ov a
Riegera, menej už Wa ldera,
Veltha, Klaffschenckela, La b·
harta a Leopolda. Augsburskí
tlačiari a vydavatelia sa ta kto
prostrednictvo m hudobných tla-

problematiky východoeurópskej hudby prezrádzajú kapitoly o BartókQvi, Ko·
dá lyovi a Enescu. Ta k by sme mo hli
pokrvčovat ďalej smerom k druhe j polo·
vlci 20. storočia. Tu sa ešte viac než pri
vstupných kapitolách potvrdzuje určujú
ci filozofický tón diela. Vysloužil má ďa
leko k tomu , aby vytvára l moza iku iracioná lnych plôch a plošiek, o kt:orých
úlohe, polohe a veľkosti sa obvykl e zvá·
dzajú zbytočné polemiky. Rozhod ujúCA je
jednotu pohladu na európsku hudbu v
jej rozma nitosti a scho pnosti interpretácie v kontexte odlišného histor i ckého
vývoja. V tomto smere je Vysloužilov a
kn iha preukázateľne nová a samostatná
a prezentuje kvalita tívne nový stupeň
poznatkov marxistickej vedy a umenia.
Pri prácach podobného rozsahu a rotptylu bude, pochopitelne, r ad divergencií v jednotliV•ostiach, ktoré s tm e ľuje a
prekonáva jednota zá kla dnej kon ce pcie.
Tu mož.no d isk utova ť napriklad o to m,
či je oprávnené vy č l enenie niektorých
zjavov v podobe sa mostatných malých
kapitol (ča sto ide •o typografic\<,ú zá ležitosť, pretože samostatná kapitolk a je rozsahom podsta tne me nšia než pasáž o
inej oso bnosti, ktorá však nie je zvýr aznená v kontexte prác e samostatným
vyčleneným názvom). Ťažko budeme au·
torovi vyčítať dve hábovské kapitoly,
keď je autorom velkej hábovskej monografie a a k v nich rešpektuje proporcio-

čl ako jednej z foriem hudobného kontaktu - významným podielom zúčastňovali na
profilovan! juho nemeckého hudobného vplyvu prichádzajúceho v 18. st oroči na n aše 11zemie.
Zo sklada te iov, ktor! sú zas túpeni v augsburs kých hudobných tl ač i ac h 18. storočia
nachádzajúcich sa na Slovens ku môžeme menova t nas ledu·
jl1cic h: Fra nc isco Ign'atio Bieling, Sebastian Bodino, Franz
BUhler, Be nedict Fasold ,' Bene·
dict Geis ler, Benno Gruber,
Franciscus Salesius Hugerer,
Georg joachim Joseph Hahn, joseph
Balthasar Hochreither,
Isfrido Kayser, Alphons Kirchba uer, Anton joh1l,.nn Kobrich,
Mariane Kônigsberger, La mbert
Kraus, Johann Baptist Lasser,
Nonosus Mad lseder, Bartholomaeus Mayer, joseph Joachim
MUnster, Jose ph Ohnewuld, An·
dreas Oswald, Valentín Ruthgeber, Georg Rôsler, Mainradus
Spiess, Jo hann Baptist Anton
Wlllkomm,
Valla de, Eugen
Ga llus Zeiler a i. Najpočetnej 
š ie sú dielami zast úpen! M.
Kônigsberger, V. Rathgeber, l.
Kayser a J. A. Kobrich. Všetci
tito patr ili k autoritám , ktoré
doba rešpektovala. Umelecky
naj hodnotne jš! odkaz sa však
spája s men•om Marian a Kônigsbergera. Casový vplyv jednot ·
livých autorov na hudobné dia·
nie Slovenska bol strieda vý. v
trid siatyc h rokoch 18. stor oč i a
je u nás bad a teľné silné zastl1·
penie skla dieb V. Rat hgebera. V päťd esia tych až šes ťde
siatych rokoc h sa opäť vďa k a
Lotterovi udomácnili v re pertoári našich chrámov klQmpoziCle Känigsbergera a Kobric ha.
V rozmedzl štyridsiatych až
päťdesia tych rokov 18. storoč ia prevažu jú
diela Kaysera,
Kobricha a neskôr Krausa, im portované tla ča mi M. Riegera.
Význam ostatných na Slovensk u evidovanýc h augsburských
tl ačia rov a vyda vateJstiev , pri
profilovan! dobového hudobné·
ho reper toáru Slovenska , nebol až tuk výrazný.
Kompoz!cie sprostredkova né
augsburskými tla či arm i boli
t ukmer
v ýl u č ne
sakrálneho
charakteru : a n tifóny, árie, bym·
ny, kan tá ty, litánie, mo tetá , nešpory, omše, offertoriá, respon soriá , ža lm y a ď alšie. Výnim·
kou, ktorá tot-o pra vidl o potvrdzuje sú sonáty, sinfonie a niekoľko
menš ich in štrumentálnych kom pozičnýc h út varov.
Význam augsburskej noto·
tl ače pre hudobné dianie 18.
storočia na Slovensku nie je
teda vonko nc.om zanedbateJný.
Jej prostredníctvom sa dostávala na chóry kostolov Slovenska chrámová (menej svetská) , zväčša baroková hudba
juhonemeckých skl adate ľ o v. Ich
vplyv, ako vývojovo a ktuálny,
vrcholil u nás v trids ia tych a
päťdesiatych rokoch 18. s toročia. Odvtedy bol postupne vytl áča ný sil nejl1cim
pôsobením
VI edne ako centra hudobného
klasicizmu.
Historicky
cenný
sl1bor
a ugsburskýc h hudobných tlač! 18. storočia, ktorý prechovávajú s lovens ké a rch!vy, je
významným nielen pr e slovenskO muzikológ iu , ale aj pre za·
hraničné, na jma nemecké hu·
dobnohistor lcké bádanie.
DARINA MúDRA

na litu celku. Niekto by mohol s noriť
po samosta tných kapito lách o zjavoch,
akými boli a sl1 na priklad Pe ndereck i,
Varése, B:oulez, Nono, Stockhausen atď. ,
zatial čo by mu mohlo typografické vyčle nenie samostatných kapitoliek o Lei·
bowitzovi, Vogelovl a le bo Latošinskom
pripad a ť ako nadb yto čné ... To . s l1 však
nep.o dstatné detaily, ktoré sú na vi ac v
koncepciách zas iahnutých rizik om premenlivosti vlastného materiálu a nedo ·
statočnos ti časového odstupu nutné. Azda
práve preto volil autor metódu súhrn ne j ka pito ly Sl"Ovo o súčasných kompozičnýc h školách. Vysloužilova monografia o hudbe 20. storočia je v podobe
reedície výrazným č inom našej muzikológie. Svo jou koncepčnou dô s ledno sťo u ,
deta ilným prepracovaním aspe ktov , ktor ým doteraz nebola v tejto miere veno·
vaná p o zo r no s ť, i schop nosť ou udržať f·or·
má lnu vyvá že no s ť a prístupnú ja zykovú
podobu zasl uhu je , aby sa dostala i k čes 
ké mu čit"a teľovi, pripa dne aby bola preložená do nemč in y a platne zapôsobil a
v dialógu o novú a pr avdivejš iu koncepc iu hudobných dejln Európy 20. stmoč i a . O jej š iro kom upl atneni u nás nie
je potrebné sa neja ko zv lášť š!rit. Iste
sa sta ne vítanou vysokoš kolskou pr l ruč 
kou i nevyhnutným kompendi•om pre
všetkých, ktorí sa prav idelnejšie pohy bu jú v teréne hudb y nášho stor.očia.
MILOS STEDROŇ

