
Prehliadl<a slovenského 
koncertného umenia '81 

Tretí ročnl k Prehliadky, ktorej trva
lým hostiteľom st·ulu ~u dr uhá metropo 
l a Stredoslo vensk ého kra ju Zi l inu, bo l 
v . dltoch 1.5. - 19. sep tem bra. 1-l l clvný cieľ 
Prehliad k y - :;tnť Sil konfrontáciou do
siahnutých poz fei! a (H·ovne v istom od · 
bore - zamer a l su tohto roku n a pro
fesionál ne orchestre. Súčosne sa upust i
lo od p opolud i'HJjsich podu jatí. Zreduku · 
vanie ukcil p rqspe lo núvštevnosti i kva li
te obecenstva , ktofé bolo v doterajsej 
histórii Preh l iadky nu jv.yspelejšie u naj
početnejšie. j eho reakci-a i -ohlas svetl
čili o skutoč·nom zúujme o vážnu hud
bu. 

Jednot livé akciP. prehiBhali v Dume 
unwni11 Fd tru [v sfd l e SKO Žil ina) a vo 
vel'kej s{Jie Domu odborov, ktorá svojim i 
ak ust ick ými danosťami nedosahu je para· 
nH~trB kornol·n ejš t·~j kinosá l y Futra. 
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V súvislosti s účlnkovanlm piHtich slo · 
venských orchestrov, na čele k torých 
stú! iba jed iný slo venský dirigent u ď<~l
š! sú odchovanci1rn i čes·kých hudolmých 
uči.llšť, vyn<íl'!l sa otiízk11: p1·ečo sme la 
posledných 20 rok ov nedokázali ume
lecky i ľudsky na Slovensku pripr<Jvlť 
typy, ktoré by bol i sc hopn é v súčasnosti 
prebrať a k p lnej spoko jnost i spoločnosti 
vykonávať šéfclirigentský post? Azdu je 
tó n áhodná zhodu okolnos-tí , že došlo 
súčasne až v t r och te !P.sách k vy meno 
vaniu nových šéfov, no v k uždom prípade 
to signulizuje nejakú chybu: buď pedugo
gických v5'sl edkov VSM U či ďa lše j st 'J 
rostlivosti o d i rigentsk5' dor ast, ulebo uj 
nedostatočné vlast en eck é cítenie nustu 
pu júcich adep tov, z ktorých podaktorí 
uprednosti\uj(l i podr udn é angažmán v 
zahranič! pred ziskuvanlm skúseností u 
budovun!m domlíc i ch telies. A potom ·
tak ako v rok och budovuniu ziíkladov 
slovenského pro fesionál neho hudobného 
životu zu p r ve j CsR - musíme upred
nostniť skúsene j~ fch kundidátov z hi:;
torickýc l1 ' zemi. 

S(Jčas ťo u Pre hlincl ky '81 sta lo sa aj Ce
losl ovensk é st re tnutie Kruhov priu terov 
hud by. V dltoch 18. a 19. septem bra 
zúčélstn il i sa nu 1íom zást upcovia 22 
K Pli z celého Slovensk a. Cierorn st1'et · 
nuti11 ho la výmena sk(Jseností v ekono
m ickom i organizačnom zabezpečovani 
polHu konk r étn ych pod mienok niek de 
sp on1dického, inde sústuvne jšieho kon
cer t,ného ž ivota prísl usných regiónov. 
Preclnescné pliíny u výsl edky sľubujú v 
n11jbližšej budúcnosti zintenzívnenie kon· 
ce1·tnej aktivity nnjmll v men ších me~
tách. 

V domácom prostredí sa predstavil Státny komorný orchester Zilina so svo
jím novým dirigentom Janom Valtom. 

Na otváracom koncerte Prehliadky vy 
st(lpil SOCR z Bratislavy na čele so šéľ

. dirigentom O. Lenárd-om. V j r~ ho výkone 
dominovala i•ntonnčná u t.echnickä spo
ľah l ivosť él tvorivý tempP.i'ament. Ako 
vše tc i jeho kolegovia oddi rJgova l záver 
p rog r amu - v tomto pr!pade V. sym 
fó niu P. l. Cnj kovsk éh o - suve1·énne 
spumtiti ~ j asným, ~ugest!vnym emocio
náln ym i koncepčn ý m vk lä dom. Hlavn ti 
zumer an ie telesu - výroba štúdiových 
nahrávok - odzrkadľovu l a su vo vyso
k ých interpre tačných pur·ametr och , v 
prfk!adnej súhre l najm!! šumivé slá č iky 
valčfkovej časti i fin á l ne Allegro vi vo }. 
úvodná Predohra . l. Dibáka s intenzív
nym úžitk ovým zameran!m , k toré domi
novalo n ad invenciou, dostula v Lenár
dovej k oncepc ii presvedčivú p odo bu a 
pravý muzikantský ťa h. 

Ivan Palovič predn iesol s telesom só· 
lový part méilo známeho 2. klavírneho 

kunced u d mol , op. 40 oli F. MBndulssult · 
n a -Bar tholdyho. Na j n1!1 v p r vých dvuc :1 
častiHc h denwnšt rovu l zdatné techrll(:kf' 
zäzemie, k u l t ivovtln (l eleg an ciu , stýlovo 
t ie iíOV č l ný <l va r iovan ý emoci t,mú tny 
vk l ad. Myslfme, že 'l h radis ka prezentli · 
cie svoj ic h možnust i v ybral clramalu r gic· 
ky vermi v hodne. 

SKO Zilina pn.:dstavli :-.n nD čele s no· 
vým šéfd i r igen tom Jl111om Valtom, k torý 
s o1·chestt·om spo l up r aCuje už d lhšie. Na 
v ýkone telesa dominov nla snaha o živé 
m uzikantské stvárnen ie. Celk ový priii Z
n ivý dojem čiostočnc osla bovala účasť 
novoprijutýc h hrúčov - prav idelný prob
lém telesa na Z<lč iatk u každej koncer t
nej sezóny. Valtu väčšiu časť program u 
dirigova l spumti t i u di'umaturg icka sklad · 
ba z hradiska obmedzen ých možnost \ 
komorného obsadeniu bol<l maxi mál ne 
v ynaliezavá u u j pre domáce obecen stvo 
i odborníkov atl.'nkt í vna. Slovenskú tvor· 

!Ju ZílStu pova lu /l ud iHI pre tr ľl llk u a of· 
cht~swr jura ja fl c n e~il, o l<torej úspech 
sil popr i ilríl čoch il dirigentov i zas lúži l 
aj vo v~el11ých pa rH illUt rocll vynil( <l júu 
sólista Kamil Roško. Súčasne sme mohl i 
konštutuva(, že od pnm1iér y die la v rií lll 
c t ľýžciJ'iil llUVt!j IH!Clobne j tvorby zb· 
k itl o dielu 1111 tvorivom vklade, na uvuf
n ~ u ej priroLizcnu~t i a tvurivt~j zaangažu
v<most i interp ret ov. S i n ľo n i a in D op. l l!. 
č. 6 j. Ch. Bach;! ma la sp rá vne volené 
tempové p roporc ie, sr š<lla ži vým optimiz· 
mom , citovou Z!l il ngH7.ov anosťou. M enšie 
rezervy holo c lt i ť vša k v súhre a vo 
zvulwvom dotiahn utí jednotlivých sku
pín. Iskrivý spád, pra vý m uziknntsk ý ťah 
chnrak tcrizovali koncepc iu záverečného 
Otv í rúní' studánek B. MartinL1, kde po
p r i ŠKO dostal pr í ležitosť aj Dievčenskf 
spevácky zbor tu rnojšic ho Konzervatória, 
k t orý spofHhlivo pripruv i l prof. A. Kúl· 

1 Pok ručovunie Il i l 7. str.) 

Hudobné inštitúcie po XVI. zjazde KSČ štátny komorný 
orchester žilina Konzervatórium v žiline 

K rozpr t~cov<tnlu záverov XVI. 
zjazdu KSC n a podmienky na· 
šej ~koly sme pristupovali tvo 
rivo a zodpovedne. V súčasnej 

llobe sú opatren ia ZO KSS pri· 
jaté na úseku r iadeniu, kontro
ly, ideologick ej, odborne j, vzde· 
lávacej, o rg1tn iZ11čn ej 11 hospo· 
dárskej činnosti v štúdiu kon· 
kretizäcie a doplnen iu clo plá· 
nu práce vedeniu š'ko ly a spo· 
l učenských organizáci !. 

Naše zámery sledujú jediný 
ciel: skvulitt),ovu ť odbornú a po· 
lit iak(t prípravu nuSich žiakov 
p re p r aktick5' život. V n ašich 
podmienkach to konkrétne zna
mená vychovávať odborne i p o
liticky vyspei5'Čh absolventov 
pre naše p rofesionálne hudob
no-spevácke telesá, rudové ško
ly umenia, organizá torov k ul-' 
túrneh o a spoločenskéh'() živo
t a a naj talen tovanejšlch žiakov 
pre dalSie štúdium na vysokých 
školách. 

Ciele, kto1·é sme si vytýč ili , 
chceme d<>siahnuť skvalitľíova 
ním riadiace j práce, zvyšova
nim zodpovednosti pedagógo v 
za dosahované výchovno-vzde· 
lávucie výsledrky, podporou 
pracovnej iniciatlvy, pedagogic
kej aktivity, odborného rastu u 
zvyšovanfm nárokov pri prijí 
IIHlni n o v5'ch k ádr ov, Ako sti 
mulujúci faktor pre kvalitnú 
JJCldagogickú prácu budeme ešte 
ľlčinnejšie využ!va ť i odme1ío -

vun ie a morálne ocenenie po
cl agógov. 

Úlohy, .k to ré sm e pre nasle
du júce mky pri jali, sú nároé
né, ale reál n é. Vypl5'vajú z unu
lýzy nušich možn ost!, potrieb 
11 výsledkov, ktoré dosa hujeme. 
Ceníme si výs ledky, k to r é nuši 
žiaci dosiahli v uplynulom škol · 
skom roku na súťnžiuch sloven
ských konzervatórií. 

Na úseku odbornej výchovy 
nám pô jde predovšet kým o t·o , 
aby sme dobt•é výsled ky n ašej 
šk o ly zveľadi li uplatilovanfm o
svedčených f oriem a metód 
práce, ako je zdravé súťaže
n ie, konfrontáci u d·osuhovaných 
výsledkov u spo jenie školy so · 
ž i votom. N ašim cielom nie je 
vša k iba -odbornä vyspelosť nu· 
š ich ž iakov. Komunistickú vý
chovu pov-ažu jeme zu neodde
litefnú súčasť cel ého vyučova
cieho pr ocesu. Stranfcku orga
nizácia pozorne sledu je p l n enie 
po litickovýchovných ú loh, kto
ré zabezpečujú členovia strany 
vo vedení školy a s poločen 
ských qrganizáciiích. 

Vychádzujúc z dosiuhnutých 
ped-ag.ogicko-umeleckých vý
sledikov ško ly, dívame su do 
budúcnosti optimisti ci1y. Pritom 
si všuk uvedomu jem e, že v5'· 
chovu mladého človeka j e n á
ročný, tvorivý pr oces, v k to
r om nemá miest-o se bau sp okojo · 
vanie. 

V roku 1982 si Konzervató
rium v 2ii i ne pri pomenie 30. 
výročie svojho zul oženi a. Po
tvrd ilo sa , a chceme to dok u
zovať aj v budúcnosti, že to 
bol premyslený u c ieľavedomý 
čin kL!ltúrnej politiky našej 
strany. V našom regióne hu
dobné umenie prestalo byť spo
ločen skou prestfžou hŕst k y ľu · 
dl, sprístupni lo sa ši rokým 
vrstvärn obyvateľstvu. V kedysl 
zaosta lom Str edosl ovenskom 
k 1·aji, na Kys-uciach, Ora ve, Ho
rehroní vyrástla celä sieť ľu 
dových škôl umenia, osveto
vých zariudení a amutérskych 
súborov ľudovej umeleckej tvo
rivosti. 

S existenciou Konzervutória v 
Ziline úzko súvisí i vznik Stát
neho komorného or chestr a. 
Spolupráca t ýchto dvoch inšti
túc ií sa javí dnes nielen ak o 
vermi prospešná, ale i ako n e
vyhnutnú. · 

Svoje povinnosti si uvedomu
jeme i vo vzťahu k opere Jo
zefa Gregora Tajovského v 
Banskej Bystrici. Rozvoj hu
dobného umenia a hudóbného 
školstvu .v Stredoslovenskom 
kraji kladie na n ašu šk,o l u vel 
ké požiadavky, s k torým i sa 
chceme v budúcnost i čestne vy
r-o vn u!. 

DEZIDER HARVAN, vzor
ný učiter, zéistupca r ia
ditefa a predseda ZO KSS 

XVI. zjazd KSČ a z jazd KSS 
svojou komunistick y princ ipiítl 
nou anal ýzou výsledkov, do
sia hnut ých pri plneni úloh XV. 
zjuzdu KSC, rovnuko ako tvor i · 
vým r ozpr·ucovaním h l avných 
ú loh činnost i nnše j stran y a c n
le j spoločnost i. jednoznačne i l 
ko nkrétne o r ientu jú aj celý nús 
umel ecký front. 

O č inným prostr i edkom k do
siahnut i u tohto ci el'a je ciôsl ed · 
né p l nenie úloh , vyp l5'vajúcic h : 

- z výhľadového dr am atur
gickéh o plánu, schváleného M K 
SSR, 

- z niívrhu štátneho pl ánu 
na 7. päťročný p l án a jeho k až· 
doročné prek račovan ie na zii
klnde pod nec<lvun ia i n iciatívy 
pracu júcich štátneho komorné
ho orchestra naj menej o 5 per
cent, 

zo still'ostlivosti o mla
dých umeleckých p racovníkov 
tým, že v spo l upráci s VŠMU 
a Slovenským hudobným fon
cl om umožníme im stiížovaniH a 
spo l uúčinkova nie s naši m or
chestrom v rozšírene jše j miet·e 

, n ež doteraz, 
- zo sústavného skva l il ľ!O

vania výchovného zamer an i a 
prcíce s pu blikom , prevzatím 
star,ostli vosti o Kruh pria t eľov 
hud b y. za ložením H udobneJ 
lll l<hleže do ro ku 1982 v spo l u· 
pr[tCi so ZO SZM. V súl ade s 
nov5'm llmlobnýn1 zá konom 

ch ceme docieli ! najneskôr do 
roku 19114 s tu bilnosť reprízov<l
niu k once rtov St átn eho komor
ného orches tra v oblast i seve 
rozúpucln ého Slovenska. 

V r·nmci oľgunizačneJ sf éry: 
pr i vytvúnmí podmienok pre 
t1·ct iu slovensk é hucl n hn ŕ. cciľ
t r um: 

- uskutočni ť r ekon štrukciu 
Domu umen ia Fatra tak. aby 
estetizáciou inter iéru a exte · 
r iéru vznikol v Ziline r eprezen
tatrvn y .kultúrny stán ok, v k to· 
l'Om záv e rečná fáza r ekon 
štr ukcie by bo la ukončenú i n· 
šta läciou orga nu, 

- pr e stabi lizáciu kádrov vy · 
tviíral podmienky: ukončením 
výstavby slobodárne a ud ržia· 
vnn l m úzkeho ilon tuktu s 
MsNV p r i získuvHní r:odinných 
bytov pre umeleckýc h prncov
n !k ov, 

- po ukončení r ekonštrukcie 
Domu umenia Fatru vytvori! 
podm ienky pre koordinovan ie 
koncer t ného životu na pôde 
St átneho k omor néh o orchestra 
za predpo,kladu , že Stá tny k o · 
morný or c hester bude mať do· 
budovan ý jednak vlustn ý stav 
p r acovníkov u t en to stav bu· 
de zv ýšcmý o p ot r ebných pra 
covn ik·ov k znbezpečen i u orga
n izátorsk ej činnost i na úsek u 
koncertov v Zi l ine. 

JAN FIGURA, 
r inditer ŠKO 
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OCENENIE PRÁCE. Ot·. Mic hal Péllovči k, CSc., zaslúžil ý pra 
covnfk kultúry, dostal k svojim 60. narodeni-nám vyznamenanie 
Za zásluhy o výstavbu , ktorým prezident republiky ocenil jeho 
n[! t·oč nú kul túmo-politickú prácu. Vyznamenanie mu odovzdal 
tajomn fk ÚV KSS s. Ľudov!t Pezlár . 

MOZARTOVA SIEŇ V BRATISLAVE. V rámCi renovovaného 
bývalého Pálffyho paláca na j iráskovej ulici v Bt·uttslélv e, kto· 
rý teruz obhospodaru je Dom politickej výchovy, je i vefmi 
interesélntná Mozartova siei'i. Táto akusticky vhodná miestnosť 
bude slúži ť podľa slov riad i teľa ] aromira Spoustu aj pr e kou 
C(l r ty. Má kapacitu okolo 180 miest a• značne obohati kon
certné možnost i Bratislavy. Spomfnaný riaditeľ vyhlásil , že 
i krásne nádvorié1 renovovaného paláca budú v budúcnosť! 
slúžiť hudbe. Prvé teleso, ktor é overilo akust ik u Mozartovej 
sienq, bolo Sláč i kové kvarteto bratislavského konzervatóriu, 
ktoré t u vystúpilo na oslavách 25. výročiu vzn iku Večern!ka. 

jUBILEUM V TICHOSTI. Profesorka bratisla vského konzer
vatóriu A lžbeta El anová oslávila pred nedáv-nom svoje sedem
desiiJ tiny. Patrí k výruznej ped agogickej slovenskej generácii, 
k tor ú rozvinula u upevnila kl nvfmu pedagogiku a' didakt iJ;<:u 
v našich podmienkach, dopracovala sa k vlastnému systému 
n ázotov u priniesla do našej vzdelanosti rad nových podne· 
t av il právd. Rodáčka od Komárnu nb~olvov·al a v roku 1932 
Hud'Qbnú u dramatickú akadémiu a po niekol kých rokoch 
privátneho vyučovania sta la sa v rok u 1948 učitefkou klavír
nej hry n a vtedaj šich ško lách. Odtiaf prešl ti na l. hudobnú 
školu v Bra tislave, neskôr na Vyššiu h udobnú školu a v roku 
1958 na Konzervatórium. Na jej pr!klale sa dá dobr e demon
štrovať umel ecká a pedagogická cesta jej generácie. jubilant· 
ka silou svojho intelek tu, stálou snahou d'{)plr1af si vedomosti 
i pomocou znalosti j ozyl_wv, vypracova liJ sn na uznáva.ného 
oc! born fka. oduševneného pre všetko nové a pre vývoj podnet
né. j ej pedagogic k ý sy stém obsin hol štrku problémov a tak 
v pr iebeh u svo j ich ak t!vnych uči teľských rokov moh la prof. 
Eléii10Vá zasahovať clo všetkých zllvažných otázok, wko boli 
otázky štýlov, frázovuniu, správneho legata, úmernej peduli
Zéície , zv ukovost i u fa rebnosti, ušľachtilosti u kul túry zvuku 
él pod: j e nj autorkou viacerých pedagogických úvah, podie
ľa la sn nD vydávan i rôznych ed !cif , je spoluau\Ql' kou k l avlrnej 
metodi ky pre konzer vatóriá a pod. Z jej triedy vyšli n i ektol'i 
vynil<éijúci ubsolventl, predovšetkým Daniel a Rusóo·vá. Podnet 
né rozmýš ľanie jubil t\n tky a cit pre vyhľadávanie málo zná
mych sk ladieb ocei\ovalo i riad ite ľstvo bratisl avs k ého kon
zervatória. Týmito kvalitami sa najviac zuplstilu do histórifl 
skoly . na k to r ej pôsobi lu až do odchodu do dôchodk u. ( n) 

CITEĽNÁ STRATA. Zatial čo Edmund Bombur a, profesor kla
rinetovej hry na brutisl avskom konzerva t óriu, oslávil v tých· 
to tl ťíoch svoje 50. narodeniny, pri kt orých r i a diteľ školy 
vyzdv ihol jeho skúsenosti zfskané es te v SF a j eho zásluhy 
tJ komornú hru dychových nástrojov , naše rady opustili pred 
ni fJ koľkým i dli<~mi dvaja významn! )l.larine.tistl. V auguste 
zomrel bývalý klurinetista SOCR jaroslav Jakoubek. Patrtl 
k prie kopník om klur inetove j hry na Slovensku a uk o d lho
rotný pr of esor na bratisl avskom konzerva tóriu vychoval ru d 
význam nýc h absolventov a prak tikov, pomohol založiť klari
netové sek<;: ie v slovenských ot·chestl·och, v mladšlch rokoch 
i n ilhrával sólovo v Cs. t•ozhlnse. Druhý, čo opustil naše" t ady, 
je klarine tista Slovenskej filh<ll'mQnie juraj Bureš, kto,rý tra
gicky ... z-ahynul v Piešťanoch . . Patrjl. k opqrám tohto telesa. po
dieru l su nu budovan! št ýlu SF a odviedol k us st utQčne j práce. 
OIHIJU sú citernou stra tou pre náš hudobný život. 

SEZON A 1981-82 V BR NEN SKOM STATNOM DIVADLE. Prvou 
opernou premiérou v p1·áve otvorene j sezóne balu Pucciniho 
Bohému, ktorá sa v re pertoúri brne•nskej opery objav uje už 
v deviate J poclob~l. Drnmaticky účinná hud bu Otmara Máchu 
zaraďuje jeho Ružu pre ]ohanku medzi významné diela v čes
kej súčasnej operne j tvorbe. 0 Dlš!mi titu l mi sú julletta Bo
husl uva Martin i ! a Weber ov Cat·ostrelec. Pred osemnást imi rok 
mi uvied la brnenská spevohra v úspešnej inscenácii Hoffman· 
nove rozprávky juc quesa Offenbucha. Toto dielo [upravené 
Václ11vom Noskom l uvedie súbor opery v r éži i zaslúž ilého 
ume!Cél Ilju H ylasa a pod taktovkou jana Stychu. 

Bale tnú sezónu otvoril súčasný soviets.ky balet Se t·geja Slo
nim~kého Ikaros. Druhá jesenná premiér a prinesie tri titul y 
svetového repertoár u: Car odejmí lásk u Manuelu de Fullu, Lu 
Valse Mauri ceiJ Rav el a a Svtltenie j ari Igora Stravinského. 
Tieto tltuly pr ispejú k obohateniu tv,orivých skúseno,stí en
semblu a divadel nej vere jnosti pos1kytnú príležito sť k novému 
vživeniu svetového repertoáru. 

Novú sezónu otvor i spevohru v Redute p remiérou hudobne j 
koméd ie J. Klempfra a J. Pávka Môj miláčik mi skladá árie. 
Na profesionálnych scénach doteraz neuvede.né d ielo sľubuje 
byť celovečerným koncertom popredných spevohernýc h hercov 
so sprievodom malého orchestra. Súčasne s mal.ou hudobnou 
komédiou pr ipravuje spevohra cl o ) anáč kovho divadla Offen
bachovu operetu Orfeus v podsveti. Diváci tuk budú mať je· 
dinečnú prí lež i tosť porovnať dve klasické operety rôznej pro
ven iencie a tl·acl!cie: f r ancúzskeho Orfea a viede-nského Nero
p iera. V decembr! uvid f svetlo d iVIJdelných r ámp dl h z Júl a -
Smaterove il Svand r l!kove Sediny pána Casanov u. Po Novom 
rok u pr inf)sie sí1bor spevohry ešte tri ďalšie premiéry: muzi 
kál Irwi nga Berlín u Slastný úder , ktorý padol vedľa [v or.igi 
náli Annie Get Yot.r Gun l - troc hu l egenda z 'c irkusového 
prostredia, kombinovaná s Divokým západom: Mil l6clkerov 
Zača rovaný zámok, ktorý má v Brne tú n aj lepšiu povesť, by 
mal byť potešením pre všetkých divákov, k tor f majú radi k la
sickú operetu; a nakoniec Burkha-rdov Ohi'tostr.oj , tak isto titul, 
ktorý n ie j e t r eba predstavovať. E. D. 

KOMI SIA PRE PROPAGÁCIU SLOVENSKEJ HUDBY v zahra
ničí, ktorú zr iadilo predsedníctvo ZSS, sa stretla na svojom 
prvom znsadnuti. Pritomní zástupcovia inštitúcii podali správy, 
ak o sa cez nich uplati!uje slovenská h udba v cudzine. C!eno
v ia k·omisie k onšta tovali, že sú ešte vždy velké r ezervy v pr o· 
pugáci i našej tvorby a určili si pre budúcnosť jasnú ú lo~u -
zi stiť pr íčiny, prečo časť našej tvorby zatiaľ neprenilkla clo 
zah runič ia IJ kde sú súčasné možnosti, aby sa naša hudbe! 
vedel a presadi ť i nu zahraničných pódiách. Zasadnutie viedol 
menovaný predsediJ dr. Zdenko Nováček , CSc., ktorý v záver e 
zhrnul ctoter aj~ ie vedomosti , k toré máme o uplatneni nDšej 
hudby v zahran ič! u načrtol plán práce komisie do budúceho 
z jazdu ZSS. 

K ZIVOTNÉMU JUBILEU MUDr. PAVLA BREIERA. Vldavam e 
ho pravidelne n o k oncertoch ako obdivovateľa hudby, stretá
vame ho na vernisážach, v galériách i kníhkupectvách a vša · 
de tam, kde denný život pulzuje umením. Jeho povzbudivé 
slová č ítavame na stránkach t lače, lebo i tam nám pomáha 
z!ska ť i udržať si zdra"lie. Lieči mnohých z nás - jeho sa mého 
však lieč i a pozclv! hu je hud ba, ktorú vn!miJ citlivým srdcom 
a intelektom. Je tedu ďalšou osobnosťou z radu l ekárov, kto
rých živo t je hlboko spriaznený s hudobným umenfm. P.ri jeho 
význumnom životnom jubileu 60 rokov sa mu pre'to s vďakou 
prlhovúrame i my, hudo·bnlc i. (A. V.) 

Hudobná náuka v ĽSU 
Clánok jozefa Barana .,Hu

dobná náu,ka v r:Su ", uver ejne· 
n ý v 17. čísle HZ, ma podnie
t i l zaujať stanovisko k proble· 
mat ike vyučovtmia tohto pred
metu il poukáza ť na neutešený 
súčasný stav, o ktorom autor 
píše, ale aj na , nové progresív
ne sn élhy, o k toré sa usiluje 
prestavba nášhn škol stvu za· 
vádzan fm novej koncepcie do 
vyučovacleho procesu. 

V súčasnosti predmet hudob
nú náuka má postavenie ne· 
zodpovediJ júce svojmu významu 
a zužuje nápli\ hodiny hlavne 
na -os vo jovanie si po jmov. Vy
plýva to z neujDsnenosti posliJ 
n ia u c iela hudobnej náuky a 
tiež z požiadaviek učltelov ná
str oja, ktorí vid ia ( ži ar, vo väc
šine l v predmete hudobná náu
k a pomocn íkiJ k zv ládnut iu hu
dobných poznatkov, kt-oré žia· 
ci potrebujú v nástr ojovej pra· 
x i. Ta·kýmto mec hanick ým "náu
kovým drilom" stáva sa hudob
n á náuka nezauj i rnuvou hod i 
nou, n il k torej sa žiak nielen 
nuclf, a le str áca a j záujem o 
hudbu. 

S vyučovDn ím predmetu úz)(o 
súvis! ai k lasif ikácia žiakov. 
Ideálny stav by bol vtedy, keby 
uč!te l vôbec nemusel priebežne 
kl asif ikov ať, a pritom by hodi · 
ny boli natofko pútavé, že by 
žiaci chodili na ne so záujmom 
u tým by sa akt fvne podieľa l! 
na z!skuvaní vedomost! a hlav 
n e vzťahu k hudbe, o čo nám 
v pr vom r ade ide. Učitel bv 
mohol potom klasi fikovať nie· 
l en vedomosti, ale Dj postoj 
žinku lk hudbe. 

P-oslnnlm pr ed metu je kulti· 
vovuť osobnosť žiaka. vzbudzo· 

vuť záujem o hud bu, rozviju ť 
vzťah k ne j, pomôcť mu ut vú 
ra ť vlas tné hudobné postoje, 
z!skava ť estet ick é zážit k y, paci · 
necovat všest1·annú hudobnú nk
t ivitu. To sú úlohy, k toré môže 
zv ládn u ť Jen k•valifikovuný uči· 
t e ľ, uvedom u jú ci si dôleži tos ť 
výchovného pôsobenia v kolek· · 
t l ve, ktorý zárov e ťí peclagogic· 
k ým majstrovstvom ovltídiJ 2iu
kov. Nesporným predpokladom 
·k dosiahnutiu tohto cieľa j e za
n ietaposť, oadšenie učitera pre 
hud bu il schopnosť pren iesť to· 
to nDdšeni e na žiakov . Tu by 
som su chcel ét aspo!l v krá tkos· 
ti zmien iť '0 kvalif ikáci i uč ite · 
rov h udobne j náuky na ĽSU. 
je smutnou pravdou, že od 
vzniku ĽSU nebolo žiadnej ško· 
ly, k torá by bol a dala svojim 
ubso Joventom pln ú kva li fi káciu 
na vyučovanie predmetu hudob
ná náuka nu ĽS U . Situáciu za· 
chr ai\uje k onzer va tór ium, kto
r é do komplexu pred metov za· 
r adilo v 5. ročnfku metodiku 
h udobnej výchovy a v 5. ročn !
ku vyučovac i u prax hudobnej 
výchovy, ktorú abso lvuj ú na 
ĽS U tí poslucháč i , ktorí ma jú 
záujem a predpokl ad v yučova ť 
hudobnú náuku na ĽSU popr i 
hlavnom nástroji. Táto myšlien
k a vytv orit nD k onzervatóriu 
ukúsi .,špeci ali záci u hudobl)ej 
náuky" je iste velmi už itočná· 
u v danej si tuácii potrebná. Vy
žadoval a by všuk ešte hlbšie 
zamysleni e su nud dôleži tým 
poslaním hudobnej náuky ti 
rozšlrenie prfpravy pre kvul i
[ ikác iu už od 3. 1·očník a ·k on
zervatóri a. Pos l ucháč i by nado· 
bucJ.l i tot iž cl lhšou vyučovn cou 
praxou [ v podobe náč uvov 11 

vlastným vyu čovan ím) určitý 
ciefav eclomý pos to j k tomuto 
predmet u, ujasnili svoj vz ťah k 
nemu u vnikli do jeho pr oble
matiky. 

Dlhoročné problémy nedos· 
t at ku al ebo absencie učebnfc 
pre 2.- 7. ročník ĽŠU sú sk u
to č nou brzdou pre u čiteľa i žia· 
ka. Postupným reulizovanfm no· 
vej koncepc iE! ( je už v pr fprav· 
nom stádiu a v d'Ohfadnom ča· 
se bude zaškolenie a j pr e l. 
ročník l. ktor á sledu je nové po
nímanie p t•eumetu hudobná 
náuka, zav adza jú sa do 1( yučo
vania prog res!vne f ormy práce 
s v lastnou metodi:kou. S návr
hom novýcl1 učebných osnov 
pr istupu je sa a j k tvorbe no
vých učebnic a metodik. Per· 
spekt ív a teda n ie je taká zl á, 
ak sa podari zámer .- vytvoriť 
pre žiakov učebn ice a pr e uči~ 
teľov metodiky, ktoré budú sle
dovať hlavné poslanie p redme· 
tu : vhodnou formou a metódu
mi rozv!jn ť u žiak a estetic ké 
cí ten ie a kl adný vzťah k hud· 
be a j ej prostredn!c tvom získ a
vať pozn atky a v edomosti. 

Nu harmonickom rozvoj i 
osobnosti mladého čl ove1ka by 
nám malo zá l~žať všetk ým, no 
predovšetkým pedagógom, kto.ri 
priDmym st yk om so žiak mi ma· 
jú možnosť usmerť\ovať ich vý· 
vi n a zapáliť v n ich nadšenie. 

Ku každém u vyučovaciemu 
pr edmetu žiak získa urč itý 

vzťah. Ak hudoiJná náuk a na 
ĽŠU spln i svoje špeci f ické pos
I<Lnie, budeme mať v našich žiu· 
k och uk t !vnych hráčov· ama té

ro v i nudšených návštevníkov 
koncer tov. 

VIERA SLUJKOVÁ 

Konzervatoristi v Bayreuthe 
XXX!. ročník Medzinár odného 

fest ival u mládeže 1981 sa op:i ť 
u skutočnil v Bayreuthe súbež
ne s operným f estival om Ri· 
char clu Wagnera. 

V tamojšom č·asopise .. Ju
gend" nap!sal organizátor stret
nuti mládeže dr. Herbert Barth 
na murgo fest i va l u o i.: 
.. ... Vojnovými prostriedkami 
sa nedä u:l: nič riešiť. Mládež 
všetkých národov a kontinen
tov má vojnu ako prostriedok 
na zvládnutie politických prob
lémov odmietať a z hlbky duše 
sa naučiť nenávidieť ju. Nemä 
jej záleiať len na odmietaní 
a tómových pokusov, ale aj na 
postupnom odzbrojovani a má 
obetavo bojovať za dosiahnutie 
tohto ciera. Mládež všetkých 
národov má využit kaldú mož
nosť stretávania sa a v spoloč
ných diskusiách má odbúravať 
predsudky, mierovými názormi 
ovplyvniť verejnú mienku a 
tým aj veľkú politiku". 

NH otvárHcom koncerte. k to
rý bo l 8. augusta večer v Mest 
sk ej hale ( Stadthalle l sa pred
stavili pred vypredonou sá lou 
komorné orchestre a menšie 
k omorné súbory zo socialistic
k ých štá tov. Zastúpené bo l i 
mestá Praha-, Bratis l·ava, Plov
div, Bukurešť, Kluž, Vratislay a 
KD tovice. O koncer te refer ova
li viacer é dennfky a časopisy 

zhodne veľmi k ladne. O komor
nom orchestre Konzervatória v 
Bratislave pod vedenim profe
sora Jána Prag.anta su vyjadri
l a kritika v časopise ,.Neue 
Presse" téllkto: ,.Program ko
morného orchestra Konzervató
ria Bratislava poskytol hudob
ným znalcom zvláštne čaro po
stavenim dvoch hudobných kul
túr. V prvej časti programu to 
boli skladby A. Corelllho, Karla 
Stamica a W. A. Mozarta, v dru
hej časti serenáda Bohuslava 
Martinu a suita Leoša Janáčka. 
Velký úspech mali skladby Eu
gena Suchoňa (suita Preletel 
sokol z cyklu Obrázky zo Slo
venska) a Ilju Zeljenku Musica 
slovaca". 

Medzinárodný festi val ml áde
že t rv nl tri týždne n zúčastni l o 
sa n a i\om 461 študentov z ce
l ej Európy a zámoria. Z účiJst
ni kov bo l zostavený symfonic
ký orchester, v k tor om účinko-

Po vystúpení Komorného orchestra Konzervatória v Bratislave 
pod vedenlm Jána Praganta v Bayreuthe. 

val i uj č l enov iu komorného or -
. chestra Konzer vatória Briltisla
v u. Pod veden! rn šéfd i r igenta 
zo Saarbr lick enu Matthiasa 
Kun tzscha nuštuclova l tento Ol'· 
c hester cel o večerný pr og ram zo 
s.k ladieb Antona Weberna [ Va · 
t'iácie pre orchester, op. 30]. 
Borisa Blachera [ Koncer t antná 
hudba pr e orc hester, op. 10 ). 
Bélu Bar tók a (Tanečná su i ta ) 
a Anton lna DvoHtka [ Symfóniu 
č. 8 G dur, op. 88 ) . 

Barokový orchester zostavený 
z účastníkov f estivalu a vok<ll 
nych sólistov sa predstavil na 
j ednom opernom večere úľiamí 
a scénkami z oper y Julius Cue
sar od Georga Fr iedricha I-Hl.nd
la, Pimpinone od Georga Phi· 
l ippa TelemanniJ a Korunovácia 
Poppey od Claudia Mont ever di
ho. Druhý operný veče r mai .!Ju 
progr ame koncertantné pred 
vedenie dr uhého de jstva opery 
Figarova svudbu od W . A. Mo
zur ta a dve j ednoa ktovky v 
scénickom predvedení, a to 
Bt\hkové hry od Munuela de 
Follu a Zázručné di vad lo od 
Hansa Wernero 1-l enzeho. Só
lové partie týc hto opier boli 
n aštudov ané v kurze pre oper
ných sól~tov pod vedenlm pro
fesora Pekka Sa lomaa. 

Z kur zu pre menšie komorné 

sú bory pod umeleckým v'f.le· 
n i m Dunielo Benyamini ho, Ni: 
kol ausa De!iusa a Memr uda 
Schw eizeru odzneli dva komor
n é cel ovečerné koncert y so 
sk l adbami W. A. Mozarta, L. v. 
Beethovena, F. Schuberta , F. 
Lachnet·u, D. Lipatiho, l.{. Szy
manowského, A. Schonber ga, A. 
Roussela, L. janáčka a C. Nie!· 
sen<!. 

Na záver festivalu sa pred· 
stuvila skupin·a účastnikov Me· 
dzi národného fes-tival u m ládeže 
západoilf r !ckými ceremoniálny· 
mi dvornými tancami, napr. Ba
wa, Guhu, Kpnn iogo a inými. 
v nemecko· japonskom maškar· 
nom d ivadle boli predst avené 
scény zo sturq japonských chrá
mových pantom!m. 
Počas trojtýždi'tového pobytu 

panovala na podujatí mimoriad
ne p!'iu tef ská at mosféra bez re
čových bur lér. Fest i valová mlá
dež z NSR skonci povala mier o· 
vý apel prot i neutróno vej bom
be a vôbec proti zbrojeni u na 
celom svete. Tento mier ový apel 
podpísali vše tci účastn lc i Me
dzinárodného festivalu mládeže. 

JAN PRAGANt 



Hovoríme s novým dirig~ntom 
Slovenskej filharmónie Bystríkom · Režuchom 

Po dvanlistich sezónach opú~ťate or-
chester Státnej fil~armónie v Ko~lciacb, 
ktorý ste spoluzakladali a viedli od pr
vých spoloč.ných taktov novtJutvoreného 
telesa al na medzinlírodné pódilí. Ako 
hodnotíte výsledky, ktoré SF Koiice do
slabla v tomto obdobi? 

- Ak chce niekto nadobudnúť objek
tfvny pohlad na výsledky, ktoré dosiah
la Státna filharmónia Košice za uply
nulých viac ako desať sezón, mus! si vy
ba.viJ v sp:omienkach hudo.bný život tejto 
východoslovenskej metropoly v období 
pred vznikom ŠF a pol'ovnať ho s tým, 
čo sa v koncertnom dianí v Košiciach 
odohráva dnes, kaMý týždeň, ikaždú se
zónu. Našou snahou však bolo nielen 
zaujať p·atričné miesto v hudobnom ži· 
vate mesta a kraja, ale udržať sl k•on
takt s vysokými ašpiráciami slovenské
ho interpretačného umenia. Z tejto sna
hy vyplýval rad nárokov a povinnosti, 
ktoré bolo treba bez zvyšku splniť. Vý
sledky štátnej filharmónie sú výsledka
mi tohto kolektrvneho úsilia, akejsi k:l
lektívnej ctižiadosti, ktorá sa premieta
la predovšetkým do umelec1kej práce. 
Povedať pred pätnástimi rokmi, že ne-

Medzisúčet 
jaké symfonické teleso z Košíc ide hrať 
do Prahy a lebo do zahraničia, by zne lo 
ako blúznenie. Dnes je samozre jmé, že 
ŠF Košice býva poverovaná zodpovedný
mi umeleckými úlohami aj mimo oblasti 
svojho pôsobiska. · 

V súhre telies a inititú'cil v rámci or
ganizmu národnej hudobnej kultúry sa 
~Idy ustáli istá delba práce. V . čom ste 
videli hlavnP. prHelitost pre Státnu Iii
harmóniu Kóiice? 

- Usilovali sme sa vytvorit priestor 
pre slovenských interpretačných umel
cov, ktorí na pôde SF Košice mohli roz· 
širovat sv.oje skúsenost i za spolupráce 
s orchestrom. Dnes niet na Sl-ovensku 
vari jediného interpretačného umelca-in
š trumentalis tu, ktorý by nebol hosťova l 
v rámci k•oncertov košickej filharmónie . 
Vo vztahu k súčasnej slovenskej tvorbe 
nechceli sme' byt len ·;;paslvnymi konz·u- • 
mentmi", a le ch celi sme podnietiť vz.nilk 
nových symfonických' skla dieb · koncer· 
tantného charakteru, ako sú predohry a 
pod. Niekedy sa 'na zákla de tvorivej ob
jednávky na predohru zrodila celá sym
fónia a lebo symfonická partit a. Objedna
né diel <;~ sme aj premiérova!!, t eda pre-

bojovávali d·o vedomia publika, do kon
certnej praxe. Mnohé z nich patria dnes 
medzi štandm·dné diela slovenského 
symfonického repertoáru (napríklad 
Moyzesova Partita na poctu Majstra Pav
la z Levoče, Paríkove Fragmenty, Zel
jenkova III. s ymfón ia a mnohé dalšie l. 
čo znamená spolupráca skladateJa a 
symf>Onického telesa je najlepšie vidief 
na p.ríklade zaslúžilého umelca Jozefa 
GrešáJka, ktorého tvorba sa dostala do 
povedo,mia širše j kultúrnej verejnosti až 
po založení šF Košice . • 
A~o , dirigent Státnej filharmónie Ko

Jice ste absolvorali rad· zahraničnfch 
vystúpeni - či ul so "svojim" orcbea
trom, alebo ako hosťuj6.ci dirigent iného 
telesa. Méte bohatý repertolír diel a1í
časnych slovenských skladatelov. Dari 
sa vám uplatniť ho aj v zahranič(? 
~ Všete-i· •slovens k-í · ~iHter·p·reti- si·· u ve- .. 

domujú svioje záväzky voči súčasnej slo
venskej tvorbe a usilujú sa ich r ealizo
vať aj na zahraničných pódiách. Na roz
diel od inštrumentalistov, ktor í mávajú 
pomerne voľnú ruku pri zostavovaní pro
gramu svojho recitálu, dirigent tu n a ráža 
na celý rad prekážok. Prvou prekážkou 

bývajú pri ·zá jazdoch do západnej Eu
rópy - hmlisté predstavy managerov a 
organizátorov zájazdu o slovenskej hud
be. Existencia dvoch ná-rodných hudob
ných kultúr v čSSR sa ešte nestala sú
časťou kultúrneho povedoml:a v zahrani
čí. ·Manager! považujú za našu hudbu 
Smetanu a Dvoi'áka, a dá dosť _práce 
vysvetli ť, že Eugen Such:oň nie je, sQ.
časný český slk:ladater . . . Manager! st 
spravidla pozývajú orchestre na reali
záciu koncertného programu, ktorý sa 
zrodi l pri .koncipovaní nejakého fest iva
lu, teda dosadzujú bo už ku konkrét
nej skladbe programu. V takom prípade 
nemáme možnosť upl,atniť naše progr a
mové návrhy bez ohladu na to, či by 
sme chceli hrať dielo súčasného sloven
ského skladateľa, alebo Beehtovenovu čL 
Čajkuvské.ho symfóniu. 

Ako vyzeral z tohto pohladu posledný 
lájazd SF? Mali ste na programe nie
ktoré s6.časnú slovenskú skladbu? 

V Portugalsku a vo šv.ajčiars:ku 
srne uviedli Veselicu zaslúžilého umelca 
Ota Ferenczyho. V španielsku srne ju ne
mohli hrať, lebo tam si nás "objedna li" 
na interpretáciu ' Verdiho Requiem a Bee
thovenovej IX. symfónie. 

Aké sú vaie pr.ogramové molnosti, kel! 
hosťujete u zahraničného telesa? 

- Tu pt·istupuje d alší špecifický prob
lém. Slovenskí skladatelia vychádzajú pri 
písaní svojich s klad ieb z predpokladu, 
že akokoivek náročné dielo im ktorý
kolvek z na šich orchestrov zahrá na vy
nikajúce j úrovni. V z·ahraničí sú medzi 
špičkovými te lesami a medzi telesami 
"druhej triedy", ikam nás zväčša pozýva
jú, veľké kv•alitat!vne rozdiely najmä v 
technickej vyspelost i. Slovenská filhar 
mónia a SOČR Bratislava patria do ro'di
ny exkluzívnyc h európskych .orchest r-ov, 
schopných zahrať aj tie najnáročnejšie 
diel•a. Reprezentatívne diela sl•ovenských 
skladatef·ov presahujú svojimi n á rokmi 
schopnosti 60- 70 perc. európskych or
chestr ov. Spičkové telesá zase innoho 
koncertujú, nahrávajú pre rozhlas a naj
m!! gramofónové spoločnosti , preto n e
majú čas pa štúdium nových diel. Hrá 
su len t aký repertoár, ktorý orchester 
stihne naštudovať za jednu-dve skúšky. 

Vo vzťahu medzi vami a naiou kriti
kou sa občas objavujú "napätia ". N·epô
sobia tieto konfrontácie na vá!l ruiivo? 

- . Ne.pociť ujern žiadne n ap11ti-e .. . Kaž
dý si plníme sv.o ju pov innosť: moj ím 
posl:aním je · r~uzic_!rov af, JHh , Jl.O,~l~n,~l?? je 
krtttz-ovať. Knttku s t preňoďnocu jem c ez 
fil-ter konštrukt!vnost i: ak v článku náj· 
dem myšlienku , ktorá mi pomôže v dal
šom r ast e, rád ju pri jmem - bez ohla
du na to, či ma kr-itik chvá li alebo nie. 

K periodizácii··· hudby 20. storočia 
Vstúpili sme· do poslednej pätiny sto

ročia a prežív-ame búr livý r-ozvoj vedy, 
techn iky i umenia, aký ľud stvo d•oteraz 
nezažilo. Zásadné spo ločenské a ekono
mické .zmeny v mnohých n árodných a 
štátnych št ruk túrach podnietili a pria
mo inš pirova l•i tvorivých umelcov k vy 
naliezavosti. príznačne j pre vedcov a 
t echnikov. V tomto zmys le má súdobe 
umenie blízko k inte leiktuálnej činn osti, 
ktorá bola v minu losti vždy viac domé
nou vied. 

Odstup nastúpivších 80. ro~ov vzhla 
dom k uplynulému času rozvoja moder
ného umenia si vynucuje a súčasne 
umoži'iuje základnú or ientáciu nielen v 
záujme vn!matelov umeleckých diel, ale 
tiež pre potrebu hudobných profesioná
l•ov. 

Ak sa obmedzíme iba na problematiku 
a rtificiálnej ("vážnej" l hudby nášh o s t-o · 
račia, aj tak dostaneme mnohostranný 
zložitý obraz, v kt:omm orientácia pre 
konzumenta napr. hudby klasicko-roman
tickej nie je nij ako ľ ahk á, a dodajme, 
že ani nie je chápa ná jednotiacim spô
sobom. Komplik,ovanosf veci s a stupfJUje 
na viac · tvrdošijným pretvá raním starších 
doznievajúcich r.omantizujúcich sná,h a 
pa rale lným životom vždy nových štýlov 
a ich vzá jomných syntéz. Ak ešt e v 19. 
storoč ! bolo možné s úspechom apliJkova t 
výtvarné s lohy n a periodizáciu hudby, 
naše storočie vytvára čím dalej tým viac 
nutnust vlas tných hudobných deterrni.ná· 
cií, vychádzajúcich priamo z hudobného 
materiálu a práce s ním. Teda z vlast
ných štýlutvorných znakov. 

Vytvorenie základnej orien tácie v hud· 
be 20 . storočia môže vyjs ť úspešne je
dine z predpokladu existencie niektorých 
všeobecnýcll vývojových trendov, do zá
kladne j s chémy ktorých možno dosadiť 
čiastkové št ýly, ich syntézy i osobité 
~ompozičné znaky ve ľkých skladater
ských individualít. Lebo n a rozdie-l od 
minulého storočia každý skl adateľ nášho 
storočia, na jmä celá t á vel'ká s kladatel 
ská gen erácia "klas ikov", lepšie poveda
né synteUkov hudby 20. st,oročia vychá· 
dzala obyča j•ne z neskoro romantického 
základu a kým dosiahla vlastn'ú identifi-

kova teľno sť , preš la väčšími · či menšími 
vplyvmi impresionizmu. Náhodne menuj
me Igora Stravinského, Bélu Bartóku, 
Karola Szymanowského, Bohuslava Mar~ 
tinú a rad ď•alšíc h. Ani generácie mlad
ších, ktorých korene tkvejú úplne v na · 
š:om storočí , neposkytu jú obraz omnoho 
jednoduchší. Zo starších i Schonberg 
potreboval k dozrievaniu romantiku, Ja 
náček či americký !ves, Vít~zslav Nová k 
snáď vš etkých romantikov minulého s to· 
roč ia , a mladší - "Sestika " , Hindernith 
alebo Britten popreli romantizmus a ko 
n egáciu všetkého p>Okwkového v umení 
20. storoči a . Vždy t u bol ne j.wký posto·j k 
uplynulému stm-oč iu. 

Ak naznačenú problematiku rozpozna l 
velmi presvedčivo a jasnovidne Vladimír 
Helfert vo svoje j Periodizác ii dejín hud
by, kde vychádza zo základných hudob
ných princlp.ov, je pDtrebné v tejto ces
te pokračovať. Z toho dôvodu (nielen 
ako Slovania a prlsluš níc i sociafistl't:kých 
kultúr l odmietame j e dnoznačný kultúrny 
nemecký centralizmus vysvetrujúci de
jiny hudby 20. storočia a ko menšiu čl 
v11čšiu reakciu na Wagnera a tým i na 
a tonalitu a dodeka fóniu, Arnolda Sc·hon
berga a jeho žialkov. Aj ked tým nepo
p ierarne, že práve tá·to vetva vývoja zo
hra la hlavne v ro koch po druhej sveto
vej vojne jednu zo základných úloh. S 
t ýmto názol'om s a možno str etnúť u 
Schänbergovho žiaka Winfrieda Zillíga 
(Variácie na novú hudbu, Praha, Sup
raphon 1971 J, ktorý st avia proti sebe dva 
a ntipóly: Schonberg.a a Stravinského, me
dzi ktorých kladie Bartóka ako pred
sraviteJa "s tredovej" syntézy. Všetko 
ostatné leží mimo t ohto prúdu, je za 
nedbávané (napr. soviet ski, .alebo naš i i 
polskí a in! s kl ada tella J, alebo odsuno
vané a vywetľované podradne (napr. 
parížska š estka a l. ) . Podobne si p:očí
na popularizačná práca Friedricha Herz
felda Music <;~ nova, ktorá vychádza síce 
chr-onologicky z Wagnera a jeho chro
matiky, ale úplne opomína prínos ost at
ných lkultúr okrem Nemecka, Francúz
ska a Talianska. Takže úplne chýba Bar
tók, Janáček , Prokofiev, šostakovič a 
mnohí iní. Keď sa pozrieme na celú 
prob l~m_atiku globá lnejšie a spravodli· 

ve jšie vzhľadom ku . kultúram s lovan
sk\ích národ·ov a iných t eritórií, kl adieme 
s i •Otázku, a ké boli a sú hlavné vývojo
vé ~mery art ifi ciálnej hudby 20. storo
čia? 

Odpoved dnes nie je osobitne zložitá. 
Pr edovšetkým z minulého storo č ia úpor
ne takmer celú prvú p.olovi cu nášho sto
ročia pretrváva n eskorý romantizmus 
nielen v dielach jeho popredného p.red
.stavitefa Richarda Straussa ( zomreľ 
1949], a le i v stá le živ,otných skladbách 
s vetovo rozšírených ekleJktikov (S. Rach
maninov, A. Glazunov, J. Sibelius, ang lie
k! s kladatelia na pr elome storočia 1~ i.) . 

Vlastný hudobný pre j.av psychológie 
nášho storo č ia s a vyvíja v podsta te tro
mi zákla dnými smermi: 

a ] voJnou atona litou a dodekafóniou 
Arnolda Sch5nberga a jeho nasledov
níkov ( •od konc a pr vého des-aťročia), 

b l tvorivým (niekedy tiež ra diká ln ym ] 
folklorizrnom využívajúcim rnet rorytrnic
ké, štrukturálne a toná lne pndnety folk
lóru , najma na východ a juh od Karpá t 
(napr. v diele Bartóka, Szymanowského, 
Janáčka, zakladatelov s lovenske j h udby, 
Enesca , ale i Stravinského t zv. slovan
Sikéh o obdo bia ) a 

cl r enesa-nc iou starších hudobných 
slohov minulosti počínajúc hudobným 
neoklasicizmom a ne-o barokom 20. ·a 30. 
rokov. 

Túto schému možno doplnif pomerne 
Iahko ako mat ema tický vzorec (pravda, 
bez nárokov na absolútnu pre snosť 
e~aktných vied) o vnútr.oštýluvé synté
zy a syntézy medzislohové , lebo musí
me mať na pamäti, že vládu takmer 400 
rokov trva júceho slohu melodicko-har
monického (počínajúc ra ným b ar okom ] 
vystriedav,a sloh sónický. Ten nastoľu je 
rovnocennosť zvukovej fa r by ako st aveb
ného, teda t ektonickéllo a formá lneho 
prv!ku, ktorý s a p,ovyšuje na s lohový 
znak. Robí sa tak v čiste j podobe, prá
ve tak ako, a to je č astejšie , v syntéze, 
ak:o bude eš te d alej ·naznačené. Počiat
ky sú u Schonberga, a le stopy tiež u 
Char lesa Ives a, Aloisa Hábu a u iných, 

. men ej známych a utorov. 

· Ináč úlohy kritiky vidím h lavne vo 
vzťahu k obecenstvu. ·v poslucháčovi sa 
stretajú naše podnety - umelcov vý
kon a kr itikovo hodnotenie. 'Poslucháč 
j~ objektom i sudcom nášh·o pôsobenia. 
Osobne považujem prácu krit ika za vel
mi zodpovednú a ťažkú, pretože je ntí.
tený mať názo.r aj vtedy, keď ho nemá, 
musi formulovať svoj názor nie vtedy, 
1keď je na to osobne disponovaný, a le 
vtedy, keď zaznie koncert ... 

Funkcia a postavenie dirigenta v hu
dobnom• livote sa meni tak, ako sa meni 
funkcia hudobného livota v celospolo

. čenskom diant V f.om vidite hLavné zme
ny, ktoré sa dotýkajú vás - vaiiej •orien· 
técie, vaiich P.loh? 

- Organizácia práce s ymfvnických or
chestro v sa postupne vyvinu la tak, že 
dirigent je nielen umeleckým, a le aj or
ganizačným a r·iadi·aéim pracqvnikom. To 
predstavuje novú rovinu č innosti, s kto: 
r ou sa umelec.kí pracovníc i musia vy· 
rovna ť. Precizuje sa aj riadenie kultú
ry. Riadenie je ofenzívnou č innosťou: 
orientuje Judí na cie le, ako aj na spô
soby, ktorými ich ma jú dosialtnuť. Nie 
som si vša!k istý, či sa tieto všeobecné 
č rty riadenia dajú bez zvyšku uplatniť 
v obla st i r iadenia hudobného života. Tie 
špecifické črty vyplývajú 'pred.ovšetkým 
z charakte ru našej práce. Cielom "pra
eoovnej činnosti " interpreta je tvorba. Z 
tvor ivého procesu má vzísť niečo pôvod-

. né, neopakovateľné, niečo nové. Dá sa 
toto "nové" vopred 'n a pl.'ogramovať ? Ak 
áno, potom to už nie je nové, ale je to 
produkt, opiel'a júci sa o nejaký zaužíva
ný model. Potom to môže byť k.onfekcia. 
Je dané pov•ahou tvorivej činnosti, že v 
nej musí mať sv·oj priest or prvok náho
dy, improvizácie . Ume lec hrá na nástroj, 
tvorba je teda spojená s hr•ou, a hra je 
neodmyslitel'ná bez náh·odý. Sna ha pred
určit tvorivý poč in je t o isté, akoby 
niekto vopred chcel rozhodnúť, ako do
padne fu tbalový zápas. Tieto myš lienky 
n apadnú di rigenta vtedy, keď uvažuje 
o svojom repertoárovom r aste, keď sa 
usiluje v programoch zohladnif určité 
vnútorné dispozície, momentálny zámer. 
- Pokia!' ide o moju tvor ivú orientáciu, 
môžem ju formulovať len v dvoch obec
ných črtách: myslím, že vo vzťahu lk sú
časnej slovenskej tvorbe nemám čo me
niť. Rád by som je j veno~a l aspoň to!ko 
po:wrnosti a ús!li.a ako doposia !. Pokial 
ide o moje pôsobenie v Slovenskej fil
harmónii, klad-iem si opäť všeob~cne for
mulovaný zámer - aby orchester mal 
puc it tvorivého partnerské-ho dialógu, 
aby a j po rokoch mali vše tc.i t!, čo roz
hodli o mojom pozvani, dobr ý pocit, že 
to bolo spr ávne rozhodnutie. Slovenská. 
fil h·a rmónia je s kvel ý· orchester, ktorým 
by ·sa• radi· popýšili• ·Bi' väčšie , a význam 
n ejšie európske mestá, než je Bratisla·va. 
Nesmieme sl vážim prí lež.itosť pracovať 
s týmto skvelým telesom ... 

JAN SZELEPCStNYI 

V hodnotení a periodizácii hudby 20. 
storočia nemôžeme· z·abudnút na vplyv 
džezu a tzv. modernej tanečnej hudby -
t eda cele j nonartificiálnej sféry na hud
bu "vážnu ". Zdôraznime, že vplyv džezu 
a vtedajšej nonartificiálnej hudby bol 
veľmi malý a prejavil sa síce v desiat· 
kach atraktívnych s kla dieb velkých i 
menších mien na s klonku 20. rokov, ale 
nevytvoril epochu, ani štýlotvornú syn 
tézu , pre tože i v diele . Stravinského, 
šestky alebo Martini1 znamenal len epi
zódu na ceste k umeleckému dozriev,a
niu. 

V per iod izačnom pokuse hrá t iež vý· 
zn a rnnú úlohu š týlotvorný faktor rôzne 
sa pre javujúci v dielach vel'lkých indivi
dua lít . Na pr. neokl.asicizmus Str avinské
ho možno pomerne presne urč it časo
vým vymedzením 30 rokov - zhruba od 
1920 do 1950 , zatiaľ čo n eoklasicizmus 
s. P-rokofieva prelína sa ako štýlový i 
znakový pr incíp celým jeho dielom v 
r ôznych modifikác iách. U Vít~zsl ava No
váka s ú romantizmus a impresionizmus 
jedin ými w s tránok jeho tvorby, ktorú 
omn oho bližš ie determinuje symbolizmus 
a polyfonická faktúra . Mimochod.um je 
tu ešte jeden takmer módny pokus o 
aplikác iu výtvarnej s ecesie na hudbu. 
Vychádza sa z predpokladu, že výtv:arná 
secesia, ktorá hlboko, a le lkrátko ovplyv
nila celý výt•va.rný prejav od n'l·onumen
tálnej vere jnej arch itektúry po intimitu 
dr obných · predmetov a odievania , mu
sela predsa zanecha ť stopy v hudbe. Nie 
je to dokázané a táto téma sa svojou 
šírkou vymyká časop!seckérnu článku 
tohto druhu. V hudbe hovoríme skôr o 
n eskorom r omantizme, t alianskom oper
n om verizme a le bo impresionizme č i ex
pres ionizme. 

Ked po nevyhnutnom výkla de zhrnie
me našu pr,oblematlku, môže vyzerať po · 
kus o typickú pe.r iodizáciu hudby 20 . 
storočia takto: · 

l. n eskor ý romantizmus a jeho doznie
vanie v cele j prvej polovici 20. storo
čia - R. St r auss , G. Mahler , A. SkrLa· 
bin ; S. Rachrnaninov, A. Glazunov, J. Si
be\ius, E. Elgar, R. Vaughan-Williarns, 
r aný K. Szymanowski ; J. B. Foerster , V. 
Noválk, J. Suk, O. Ostrčil ; s lovensk! žia
ci V . Nová ka (Ich počiatočné obdobie ) 
atď. ; 

( Pokračovanie n a 7. s tr. }[ 

j 



Narodil sa 2. septembra 1958 
v Ziline. Patrí medzi najmlad
šfch reprezentantov slovenska
ho klavírneho umenia. Studoval 
na ĽSU v Ziline u Márie BaUo
n ovej-Lehotskej, na Konzerva
tóriu v Zlline u prof. Antona 
Kállaya (1972-1977). Po skon
čení šesťročného cyklu odchá
dza Ivan Gajan na Cajk.ovské
ho konzervatórium do Moskvy, 
lkde je najprv ·V triede prof. 
Stanislava Nejgauza a po jeho 
smrti u prof. Viery Gornostaje
vovej. V školskom roku 1981-82 
začal Ivan Gajan v Moskve svoj 
p osledný - piaty - ročník na 
tamojšom konzervatoriálnom u
čilišti. Má za sebou aj viace
ro úspechov na sú ťažiach a 
prehliadkach. Už roku 1970 nu 
Melódiách priateľstva (vtedy 
Ta lent '70) získal na celoslo
vensk.om kole 2. cenu (bez .ud_.»
lenla l. ceny), na sú ťaži V ir· 
tuosi per musica di pianoforte 
v Úst! nad Labem (súťaž s me
dzinárodnou účasťou l r. 1970 
si vybojoval 3. cenu. O rok ne
skOr na tej istej súťaži získal 
Cestn é uznanie l. stupiía. Na 
Chopinove) súťaži v Marián
skych Lázňach r. 1974 bol tre.
ti, r. 1975 druhý (bez udelenia 
1: ceny]. Na súťaži Beethove
n ov Hradec r. 1976 bol prvý. 
Sútaž slovenských konzervató
ri! (celoslovenské 1kolo) r. 1977 
prinieslo Ivanovi Gajanovi l. 
miesto. Interpretačná súťaž SSR 
r . . 1977 zas e 2. cenu [delenú 
spolu s M. Ivanovo u) - pri ne 
udelení l. ceny. Ivan Gajan hral 
tiež .na Prehliadke mladých 
koncertných umelcov v Tren
čianskych Tepliciach ,.. 1976, 
1978 a 1980. Dr. Vladimir Cížik 
po l. interpretačnej súťaži SSR 
v Banskej Bystrici r. 1977 na
písal do Hudobného života [ r. 
1977 č. 2 l .tieto s lová: " ... na 
súťaži najviac zažiarilo nadanie 
19-ročného Ivana Ga]'ana. Na
priek veku je výraznou a v 
mnohých parametroch už vy
zretou osobnosťou. Má tiež 
ideálne uvoľnené kluvirlstické 
r uky a zmysel pre výstavbu ver
kých foriem. Pochopiterne, jeho 
mladícka bu jarosť a schopnosť 
rých leho štúdia vedú miestami 
k nápadne) povrchnosti. Bez 
rozpakov drží pedál v pa uzách 
Beethovenove j . s onáty,· rilekedy ' 
mu uniiká aj vyrovnanosť a na
pätie tempové. Všetky tieto r.e
zervy vyvažuje však intenzitou 
prežitia, širokou dynamickou 
pa letou a tvorivým vkladom. Má 
zmysel pre s yet Chopinove) ly
riky, pre jeho eleganc iu, brl
lanclou a bravúru" . 

Ivan Ga jan - a j v Zl!lysie 
záverov IS SSR - bol vyslaný 
MK SSR u Stálou výberovou 
súťažnou komis iou pri ZSS na 
VIII. medzinárodnú stíťaž Ro
berta Schumanna v Zwic-kau 
(NDR). ktora bola 5.- 20. júna 
1981. V novembri t. r. bude 
mat prfležltosť ukázať svoj mo
mentá lny umelecký vývoj na 
koncerte Kruhu mladých kon
certných umelcov pr i ZSS -
na Stretnuti múz v Mirbacho
vom pa lác!. Jeho program bude 
zostavený z diel Schumanna u 
Chopina, snáď najbližších au
torov tohto mla dého pianistu. 

Co by ste mohli povedať o 
svojej úspeinej účasti na spo
mfnanej sút'aii7 

- Ako je známe, táto s úťaž 
je vypisovaná pre kla vír a spev. 
Do klavírnej ka tegórie bolo pri
hlá senýc h vyše 40 účastnikov 
- napokon súťažilo 35 •kandi
dátov. Boli tt> kla viristi z Eu-

rópy 1 zámori•a . Z CSSR sme bo
li v Zwickau piati - t raja za 
CSR, dvaja za SSR. Z to ho La
rysa Molnárová [poslucháčka 
AMU J. Marián Pivka a ja s me 
postúp11i do druhého kola . Vo 
finá le som medzi ôsmimi adept 
mi bol i ja . Napokon som sa 
celkove umiestnil ako š ies ty. o 
kva li tB predvedených výkonov 
rozh údovala medzinárodná po
ro ta, ktorej predsedal Dieter 
Zechlin z NDR a podpr edsedom 
bol prof. František Rauch z 
Prahy. Prvé 'miesto ziska! f ran
cúzsky kandidát Henry Yves, 
2. cenu Susane GrUtzmannová 
z NDR a tretia cenu boLa roz· 
delená medzi Maďara Ba láz.sa 
Szokolaya a Estónca Ka !le Ra n
da lu. Osobne sa mi najviac pá
čil spomínaný sovie tsky k1avi
rista z EstónSika. Mal všetko, čo 
mi imponuje na sovie tskej kla· 
virnej škole. 

Co je to? 
- Prirodzenosť pedagogické-

"'hô 'vedenia od zač iatkov výučby 
až po majs trovské méty. Pre
ferovanie spevnosti v interpre
tácii, kantilény, ktorá má do
minovať v hre. Uvedomenie si 
toho, že nás tro j je vlastne ná
hradou Judského hlasu, ktorého 
jedinečnou vlastnosťou je 
práve schopnos ť spevu. Soviet 
ska klavirna pedagogika sa mi 
vidi .,objektívnou" vedie 
ade ptov tk prenikaniu do pod
staty skladby bez zbytočných 
subjektívnych nánosov a lipou
tia na tradlc l!. Pedagógovia s i 
uvedomujú, že k cie ľu treba 
prísť čo najefektfvneišie, využi
vajúc z r ôznych Interpretač 
ných a hudobných š tý lov ich 
spoločný základ. Sem patrí a j 
a bsolútne zvládnutie manuá lnej 
techniky. Niekedy preto vzniká 
dojem, akoby sovietski pedagó
govia prefe rovali technickú 
stránku hry, virtuozitu - a nič 
iné. To nie je pravda. Základ sa 
využíva n.a to, a by sa zbytočne 
neza ť.ažovala nadstavba hry, 
aby sa došlo k clelu čo n aj
priamejšie. I keď si môžu v 
ZSSR vyberať z ove ra väčšieho 
množstva talentov ako v iných, 
menš ích krajinách, ús pech hu
dohných pedagógov sa na tom 
iste I)ezakladá. Ale k c ieľu sa 

Snimka: P. Saský 

dá iste prísť r ôznymi cestami. 
Nechcem p.oučovať , len hovo
rím o svojich Slkúsenostlach a 
pozorovaniach toho, čim ži jem 
na Ca jkovského konzervatóriu a 
čo obdivuje m. 
Vráťme sa do Zwickau. S aký

mi pocitmi ste sa vrátili osob
ne z tejto súťaie7 

- Na jvia c sa mi páč ila hru 
Es tónca Kalle Randalu. Podľa 
m11a h ral "najväčšieho" Sebu
manna n a súťaži. Porote s a už 
páč il menej - čo vidno na jeho 
umiestneni. Mnohé názor y sú 
spôsobené o dliš ným vzťahom k 
interpretačnému štýlu u k tra· 
dícii - tá je v nemeckých 
zemiach u vôbec v severnej Eu
rópe ve lmi s ilná . Na príkl ad 
Itlne po súťaži hovor il Die ter 
Zechlin, že som príl iš c itový , 
vzrušený, ba dovolim si i väčšie 
agogické výkyvy. Na druhe j 

· stran e boli viacerí klaviri:;t i · 
presní, vyhrali každú notu ·
mňa však ako~i nezau jali. Naj
mä v romant ike nie: Veľmi ce n
né pozna tky o problémoch in· 
terpretác le mi počas súfaže..po-· 
skytol prof. F. Rauch. Som mu 
za to povďačný . Je to Slku točne 
vzácna a nezištná osobnosť. Na 
medzinárodnú súťaž do Zwic
k au som Išiel s pocitom, že n ej
de o to, vyhrať - a le hra ť čo 
n a jsústr edenejšie a naj lepšie 
pred medz iná rodnou porotou, 
zloženou z vysokokvalitných 
odborníkov. Samého ma prekva
pilo moje umiestnenie - a 
dnes s a z neho velmi tešlm. 

Vraciate sa teda do Moskvy, 
ukončiť !túdiá. A čo ďalej? 

- Momentálne sme v Moskve 
tra ja s lovens k! kl aviristi - Pa
vol Virág, Ma rián Pivka a ja. 
Povedať, že chcem vera hra ť 
ve re jne, je asi predčasné a ná
r očné. Zatiaľ študujem. Po u
končen i Cajkovského konzerva-

. tórLa by som rád pokračoval v 
štúdiu ako ašpirant na tomto 
učilišti. Budem sa o to uchá 
dzať - dúfam, že sa mi moje 
plány splnia, hoci som ešte ne
over.oval reálnos t n aplnenia ta
kýchto túžob. Teraz ma ča1ká 
nový školský rok a koncert v 
Bratislave, na ktorý sa zvl áš ť 
teš ím ... 

Pr ipravila: T. URSINYOVA 
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s lavs kéh o konzervatória Iveta 
2ižlavs ká skončila svo ju p t·vú 
sezónu v olomouckej opere. Na
stúpila tu hned zo š kolských 
lavíc, r ovnako ako nie.ktor·i in í 
abso lvent i školy, o ktorýc h je 
záu jem v našich špičkových te
lesách. Menovaná patrila už nu 
Konzerva tór iu v Bra tisla·ve k 
v.ynika júcim študentom, našt u· 
dova la tu niekoľko operných ú
J.oh, vystupovala koncertne, 
presadzovala s a s vo jou ukt ivi
tou. Aby sme si urobili lepšiu 
predstavu o je j o pe rnej práci. 
pozvali sme ju do red akc ie. 

Ako spO>mfnate na svoje kon
zerva tor iálne štúdiá? 

- Konzet·va tór ium mi dalo 
velmi ve ra a prácu š koly si 
nesmierne vážim. Ci v triede 
prof. Figur ovej, či v ostatných 
predmetoch som dos ta la dosť, 

jajú sa vysoké umelecké ideály. 
Najmä dirigenti sú tu velmi n6-
roční a Olomouc dosť zásadne 
prispieva do československe j 
opernej vzdelanosti. Ako hod
notíte situáciu vy? 

- s d ir igentmi sa mi spolu
pracu je velmi dobre. Sú velmi 
precizn i v práci, sú maximál
ne zúčastnen í na pr ípntve a ·di
I'igovanf o-pemýc h predstavenr. 
Z tejto spoločn ej práce vyšla 
i moja Manon, ktorú kritika i 
vedenie divadla považujú za 
mOj doterajší ·vrcho l. Dala som 
jej mladosť, ukáza la moje kolo
r11túrne prednosti a postava je 
údajne ve ľmi účinná, 

Každé obecenstvo je dôldité 
pre umelca , spoluvytvára s ním 
predstavenie, umocňuje kreácie, 
ovplyvní a tmosféru. Ako je to 
v Olomouci? 

možnost! som mala pomerne - Obecenstvo je tu ,.funtas· 
veru, na jmä po IV. ročníku som t ick,é", ž.tje s lrolsým ku ltúrnym 
sa n11 škole vedela presnd iť . živo tom. peknc ma pri jalo a 
Vtedy som zača l a viac spievať myslím, že už tam mám vera , 

··aoma i ii-zalll'a-nlčl. A:!r m am-- fll nl'rš11\ov. Polctal""icte o tvorbu 
nejakú pr ipomienlku, tak len to, n ušej súčusnostl, hludá si vždy 
že treba klásť na š kole väčší cestu k týmto dielam. 
dôraz na hereckú prácu. Na 
scéne je všeličo potrebné a 
mladý ume lec by to už ma l 
vlastnit , ked odchádza do ži
vuta. 

Máme sp·rávy, f.e ste spie
vali v Olomouci za jeden rok 
viac velkých postáv .a dá sa 
s určitosťou povedať, ie s te 
mali úspech. 

- V Olomouci ma jú velkú 
dôver u v mladé talenty a to 
(lžasne umožií uje prvý umelec· 
k ý rozlet. Spievam tu už š ty
r i velké postnvy: Alicu vo Ver
diho Falstafovi, Manon v Mas
sen etovej I'Ovnomennej ope re, 
Zer linu v Mozartov·om Donovi 
Jua novi, Adln u v Donize tt iho 
Nápo ji lá sky. Sú t•o postavy 
náročné, ale snažila som sa im 
da ť všetko, čo je v mojich s i
lách, a mysllm, že som neskla
mala. 

Hovori s a, ie olomoucká •ope
ra má velkú umeleckú tradíciu 
a stále tu prežívajú a rozví-

Ak viete čo vás čaká v bu
dúcej sezóne, môie·te nás pri 
praviť, aby sme sa išli po:zrieť 
na vaše predstavenia. 

- Mám sp iev a ť Rossinu v 
Rossiniho Barbierovi zo Sevilly, 
da lej v Martin t)ovej Mlrandoli 
ne a v Glin:kovom Rus lanov i a 
Ľud mile . .. Pravcla , mám na re
pe rtoál;i ' i Krá lovnú noci v Mo
zunove j . Ca rov nej fla ute. Sú t<1 
skvelé umelecké príležitosti, 
ve lké umelecké ~ance n človek 
nesmie tu n ikoho sklamať. 

Mohli ste s a prejaviť aj na 
koncertoch ? 

- Nu koncertoch tu zatia l 
ne vyst upujem, l keď m(rm chu ť 
upl atniť sa i na tomto úseku. 
Určité veci mám už naštudo· 
vu né, hludám však ďalšie pies
liové cykly, ktoré by som ra
da uvied la . Mladý umelec má 
z.v úži ť všetky svo je sily u uká
w ť svojr. kvu lity. 

(zn) 

rokom, kladený m na vyspe lé profesio· jc u neho úplne snmozre jmú n nenápud-
ná lne teleso. Aj sólist i súboru si zas lú· ná a je súčusfou jeho celkového tvori-
žia pa tričné ocenen ie. Sopra•nist ku Ku- vého pre javu, dokonalým pochopením 
milu Vyskočilovú nezastihol nedeľný vnútorného obsahu sklaclieb a vystih-
koncert v plne j rm·me, takže nL"''d vied · nu tím ich c twraklerist icke j ná lady [než-

Musica aeterna zaujala 
V priestoroch Mirbachovho pa láca za

znieva li 13. IX. t. r. tóny hudby staršej, 
než je tento a rchitektonický s kvost 18. 
storočia . V podani súboru Musica aeter
n a s me poč uli skladby 15.- 16. storočia , 
ktoré súbor pod umeleclkým ved ením Já
na Albrechta interpreto va l tak presved
čivo , že nám opätovne pripra vil nevšed 
ný zážitok. 

Naša hudobná predstavivosť sa pohy
buje t ak približne od Corelllho a To
re llloho po Stra vins kého. Nie je teda div, 
že záu jem našich poslucháčov sa stále 
častejšie obracia k hudbe dosial nepo
znanej, t. j. k no vej tvorbe našich sú
časníkov, a le súčasne k hudbe, ktord po
kr yl povla k h istórie a ktorá je týmto 
pre nás tiež "nová" . Musime však kon
štatovať , že stále ešte nie s ú našl pos lu· 
cháčl sluchovo, zážitkovo a vôbec cel
kovým svo jim hudobným myslením do
statočne pripraven! prij íma ť hudbu' sta · 
rých ma jstrov. Ze je to však len otázka 
krátkeho času, potvrdila mimor ia dna 
návštevnosť l ohlas nedeiňajšieho kon
certu. Znamenitý výkon Mus iky aeter-

l ' 

ny nás presvedčil , že skladby dnes už 
všeobecne známych mien - Mach aut, 
Maschera, Ockeghem, Dowland, Monte
verdi, Luzzaschi, Purcell , Speer a lníŕ
nie s ú len dobovým historickým doku-
mentom. · 

Pribllžiť poslucháčom Imanen tné hod
noty priezračne j r enesančnej hudby tak, 
aby z nej mali pOžitok, sa podar ilo Mu
sice aeterne výborne. Hráči majú vzác
nu schopnosť stmeliť r ac ioná lne prenik
nutle do ducha a atmosféry hudby 15.-
16. storoč ia a pr itom rešpektova ť je j hu
dobné hodnoty , oživiť ich , ,ľudským prv
kom" spontánneho muzikantstva. Výsled
ný .,estetický do jem" z vystúpenia s úbo
ru by sme mohli nazva ť ,·,zdravým muzi
clrovanlm" v ovzduši dvor skej etikety 
15. a 16. storoč ia , ktorej atmosféru d<l
káza l súbor so svojimi sólistami nená
silne navod iť [vzácny d'Uľ l) . Tiež s plne
nie dnešných interpretačných požiada
vlelk - a ko bezpečná súhra, zvuková vy
váženosť, prirodzená technická suvereni
ta , tónová kultúra [zvlášť huslí). into 
načnc1 čistota - plne zodpoveda lo ná-

la výko n, n a a ký sme u nej zvyknutí. ne lyrický Orfea v Monteverdim a sú· 
Vnímavý pos l ucháč však vyclti, k toré ne- časne ľudovo š ibtlls ký Quodl ibet z Hu-
dostu tky sú interpretke vlastné a ktoré dobného tureckého Eulenspieg la l dos ia-
sú záležitosťou mo mentálneho výkonu. hol P. Baxa ideálny s úlad medzt štýlo-
Preto uvedené vý,hrady - istá zovre· vo u a este ti ckou predstavou u svojimi 
tosť celkového pre javu (s výnimkou odu- vroden ými hlasovými dispozíciami, čo by 
sevneného stvá rnenia Virelay f. Oclkeghe- bolo u ver isticko-tea trálnych tenor·ov do-
m a, čím Vyskočilová potvrdila, že je s ku · siahn ute fné omnoho ťažšie. 
točne znamenitou inte rpr etkou s tarej OpUtovne ospevovať hlasové u ume-
h udby) a z nej vyplýva júca trochu ne- l ec ké kva li ty basistu Petra Mikuláša by 
is tá zvuková čistota hlasu a miestami bolo nosením dreva clo lesa. P. Mikulá-
než iadúce ostr é zafarbenie tónu (v zá- š ovi je hu dba dáv·nych storoč ! už tak 
verečnom d uete A. Strade llu z dlel·a Gio- duševne bllzka u dôverná, že si v sú· 
vann i Battist a] a lebo menšia tec hnická ' bore nedokážeme predstavi( n a jeho 
neistotu v Luzzasch im [uvedomme s i ~ mieste n iekoho iného. jeho prirodzené a 
však značnú náročnosť koloratúrneho ' nenútené chápanie hudby 15. - 16. sto-
partu, ktorý je už inš trumen tálne kon- ročia je o to cennejšie a obdivuhodnej-
clpovaný ) - chá pme s porozumením šie, keď s i uvedomíme, že Mikuláš sú-
.,právo" umelca na indis pozíciu. časne vystu puje na scéne SND, ktoré-

Príjemným prekvapením bol výkon te- ho štandardný repe rtoár r omantickýcli 
norlstu Pavla Baxu, ktorého inteligentne opie r 19. storoč ia, tak vzdialený r ane-
oduševnený prejav nenec hal nikoho na sančnému a barokovému duch u, si vyža-
pochybách, že ide o znamenitéhu a ume- d uje úplne iné narábanie s hlasovým 
lecky zre lého interpreta. Svojím mäkko mate riá lom. K tomu je už potr ebná znač -
teplým tóno m, zvlá štnym hlasovým za- ná dávka Inteligencie a umeleckej zre-
fa rbením, technickou suveren itou, ktorá losti. YVETTA KOLÄCKOVA 



Konco m uplynulej sezóny sa v 
Národnom divadle objavili Sme
tanove Ove vdovy ako ďalšie pred
stavenie jubilejného cykl u, lktorÝ. 
bude stredom poz9rnosti pri os l-a· 
vách Národnéh.o divadla v rok•L 
1983 i v nasledujúcom Roku českej 
hudby. Nešlo celko m o premiéru , 
Zden!!k Koš ler dielo iba hudobne 
preštudoval v sta rej réži.i . Karla 
Jerneka n výprave Oldľicha Sirnáč
ka. 

Už pri Ta joms tve bol u ejrný -
a hudobná podobu Dvoch vdov nás 
v tom utvrdzuje - Košlerov vlast· 
ný pristup k Smetunovi, ktorý sa 
tiude presadzovať pri _každom die 
le. Smetana predstavuje pre Košle
ra predovšetkým hodnotu národ
ného klasika , ktorého dielo dulo 
základy modernej českej opernej 
tvor be a z ktorého ve rného tlmo· 
čenia je treba vychádzať v inter· 
pretiicii. S vedomlrn tohto význa-

Jana Jonášová ako Karolina v obnovenej inscenácii Smetano.vých Dvoch 
vdov na scéne Národ.ného divadla v Prahe. Snímka: Jnroslav Svoboda 
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DVE VDOVY 
Karol!nil je osobitejšia. Vedia Evy 
Depoltovej tmaviacej tón do mez· 
zo~opránového timbr u, ale herec
ky nevýrazne j, má Zor·a Jehllčko
ViÍ , z.jav.om l hlasom s ubt ílnejšia, 
dievčenská, s úlohou starostlivo 
pr ipruvenou, pre Anežku príliš 
svet lý soprán s útlym, v hlbšej po
lohe málo znej úcim tónom. Hosťu
júci, jav iskovo neskúsený Milan 
Vo tdi'ich mal v s pevácky i herec
li"ý ni\ročnej postave Ladislava vel· 
mi ťažkú úlohu. U rčite by mu pro
spelo. keby zlsku l nuj prv s kúse
nosti na niektorej z menších scén. 
jeho alternant Mirosluv Svejdél 
spievajúci svpju premiéru v dob
rej kond ícii, sa .objavil v úlohe, 
!<torá mu je dôverne známa a pre 
ktorú má i zodpoveda júci zjav. Pre 
postavu Mumlala mii Koš ler k dis
pozicii dvoch osob.itých interpre
tov: výrazového Dalibora Jedl ičku . 
k toL'ý dáva postave výraznú 
niekde až v prlliš silnýc h kontú· 
rach nanášanú - komiku a Kar
la Prtiška, zdôrazf!Ujúceho smeta
novskú kantilénu a vytvárajúceho 
Mumlnla uko bodrého kmotra. jiľi· 
no Marková u Miros lav Kopp sú 
hlasovo i herecky sviežejšou a prl
rodzene jšou dvojicoll Lidky a To· 
nika než Ivona Valentová a Al
fréd Hampet. 

do smetanovského iubileiného cyklu 
mu chápe Kosier Smetanu so vš et 
kou závažnosťou, bez s klonu k 
podceneniu akétJO~fvek miesta. 
Tu nájdeme kľúč k sta rostlivosli , 
s akou š tuduje tvorbu t ak známu 
a ním samým iste mnoho r áz pred
vádzanú, ako pruc u je so spevákmi, 
ozrejmuje kil ždú fr(!zu. 

Ani Ove vdovy nechápe pre to 
ako výtvor rahšieho, oddychového 
charakteru, a le ako ďal š ! závažný 
článok Smet anovej idey národnej 
opery uskutoči\ova ne j v l'ôzn ych 
žánroch . Odtial si vysve tlfme se
r i óznos ť vyznenia niekto'rých scén. 
vážnosť až prekvapujúcu YJ 1komic · 
kej opere. Koš ler hiadá v SÍneta
novej hudbe predovšetkým ~Jej emo· 
cionálnu nápllt , Srnetanovo ume
nie odhaliť hlboký citový život 
svojich postáv. Preto ho viac Z<l · 
ujíma opravd ivosť vzťahu Anežky 
a Ladis lava než huncútske nápa
dy bystrej Karo líny, viac citové 
puto medzi Lidkou a Tonikom, ne;"~. 
ich doberanie Mumlala. 

Tak zumeriava Zden!!k Košler l 
hudobné naštudovanie ú loh, v kto
rých niektoré miesta (napr. v par
te Anežky J vynikli v novom vý
znamovom odhalení. Možno sa 

domnievať, že Dve vdovy by mali 
mať atmosféru väčšieho jasu, per · 
Jivosti, komičnosti. ale je z javné , 
že u Košleru nr)jcle o nélhodnos f. 
a le o zásadn ú ko ncepc iu ( ako t o 
napokon dokazu je i jeho nová na
hriivka Predanej nevesty s Ceskou 
filha rmónioh l . 

K novému hudobnému n aštudo
vun iu zosta lu sturá inscenácia a 
tým bolo predstavenie ochudobne
né o možnos ť prlnosu k súčasnému 
s metanovském u interpretačnému 
štýlu v javiskových zložkách. St
máčkov scénický obraz mieša ver
mi nápadne rôzne štýlové prvky u 
prenáš a tý m aj n a diväk a dojem 
iste j neurčilost i. Režisér Karel jer
nek ponechal - okrem zásudného 
pohybového Ll významového rozvl· 
hu - p1·edstavitefom zrejme vera 
vornos ti, takže ·obidve alternác ie 
prináša jú n iekedy i koncepčne ver-
mi rozdielne výkony. Naďa š or
mová sleduje tauberovskú tradlc iu 
Karollny žive j a vesele j, spieva 
plným tónom. iktorému s a snaž! 
dať čo najviac farby, vysoký sop
rán jany jonMovej s krehke jším 
tónom má svoje ťažisk o v tech
nicky bravú1·nom zvládnutí a jei . 

·.' 

GRAKOBBCBNZIE 
CAMILLE SAINT-SAENS: 3. symfó

nia c mol, op. 78, "Organová" 
SLOVENSKA FILHARMONIA - di

rigent národnf umelec LADI· 
SLAV SLOVAK 

VLADIMIR RUSO - organ 
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Tvorbu Camitloa Saint-Saensa 
( 1835- 1921 l , osobitého predstavi
teia francúzskeho novoromantiz
mu, zaznieva na nnš ich koncert 
ných pódiách len vefmi sporadic
ky. Pričinou tohto stavu je náš 
akýst ostýchavý vzťah k francúz
skej hudbe uko ce l.ku, nedostatok 
dram~1turgickej odvahy hľadať na 
tomto ná rodnostnom teritóriu no· 
vé, neznáme hodnoty, redukc iu 
francúzskej hudby nt~ niekoľko 
najznámejšlch zjuvov ( Berli>oz, 
Franck, Oebussy, Ravet , Honeg
gerl . že fruncúzska hudba má aj 
iné za ujlmuvé s kladatels ké osob· 
nosti ( Lalo, Chabrier, Fauré, d'ln 
dy , Ch·ausson, S.a int-Saens l berte
me na vedomie len alkosi vefmi 
pomaly a situác ia sa v tomto sme
re men! k lepšiemu vari iba v 
poslednýc h 10- 15 rokoch. V týCh
to súvislostiach treba uvltať výra z
ný edičný počin OPUSu, ktorý vy
dul vari najznámejšie a najhod
notnejšie Saint-Saensovo symfonic
ké · dielo, jeho 3. symfóniu c mol, 
op. 78, tzv. "Organovú". Symfónia 
z roku 1886 je dokladom obdivu 
a úcty je j autora k osobnosti a 
tvorbe Franza Liszta, a tým, že 
ju Saint-Saens skomponoval v ro
ku Lisztovej smrti, je vera poveda 
né ·o pohnútkach jej vzniku i je j 
ch ara ktere. Obdiv k Lisztovi a ur
čitá duchovná spriaznenosť s tým
to veikým r eprezentantom hudob
ného novoromantizmu sa prejavu
jú i v samotnom uspôsobení sym
fónie - v jej čiastočne uvoinene j 
forme (dvojdielne členenie s tra
dičným štvorčasťovým rozvrhom l, 
v nástrojovom obsadení rozš!re
nom o klavír a organ, v spôs obe 
kompozičnej práce, v celkovom 
výrazovo m zameraní, v ktorom do · 
mlnujú a vzájomne sa stried-ajú 
hlboko vážne, patetlclko-h eroické 
nálady s mysticko-lyrlckými, pre
slaknutými silnou dávkou citovos
ti a romantickej vzrušenosti . Sym
fónia ako celok prezrádza vyspelú 

k·ompozičnú techniku s kludate ra . 
jeho zmyse l pre stavebnosť a tek
toniku, ovládanie formy. fa rbistú 
inštrumentác iu i značnú výr.azovú 
eleganciu. 

Na rozdiel od exhibic ionisticke j 
interpretácie Roberta Benziho so 
Slovenskou filharmóniou na jed
nom z abonentných koncertov SF 
v rok u 1965, hraničiacej až so zvu
kovou eufóriou, je terajš iu grame
n ahrávka Saint-Suensovej symfó· 
nie v podaní toho istého orchest ru 
vedeného niirodným umelcom La· 
dislavom Sloválkom a s Vladimí· 
rom Rusóom za organom predo· 
všetkým zvukovo triezvejšia u uvá· 
ženejš ia; sprevádza ju nielen zod· 
povedný, ale i zodpoveda júcejši 
prls tup aktérov nahrávky ( včltane 
technikov a hudobného režiséra l 
k zvukovým, formovým, myšllen
k:ovým zvláš tnostiam te jto symfó· 
nie. Slovákov interpretačný pri
stup k vrcholnému Salnt-Saensov
mu symfonickému dielu ch arakte
rizuje · výrazová striedmosť a 
umiernenosť, pr emyslená a povedz
me, že i adekvátnejš ia zvukovo
dynamická výs tavba v priebehu ce
lého znen iu symfónie, pričom sa 
však nikde nepotláča typiclká lisz
tovskii farebnosť orches tra, poda
nie nestráca nikde na napätl, za
ujlmavosti a nemíl1a sa účinkom 
na poslucháča . Za túto v každom 
smere vydarenú na hrávk u, ktorá 
je objavným a záslužným č inom 
OPUSu, s i zaslúžia uznanie tak Vy
davatefstvo ako i s amotn! interpre
ti, pre tože upozorflltjú na zabúda
ného s kl.adá tera i jednu z jeho 
symfónií, ktorá rozširu je náš ob
zor o francúzske j symfonicke j tvor 
be z konca 19. St{)ročiu. 

A. GABAUER 

WOLFGANG AMADEUS MOZART: 
Kuncertantná symfóniaEs· du11 pre 
huboj, klarinet, lesný roh, fa
got a urchester, Andante C dur 
pre flautu a orchester, Rondo 
C dur pre flautu a orchester. 
Vladimir Mallý - hoboj, Jozef 
Luptáčik - klarinet, Jozef llléi • 
- lesný roh, František Machats 
- fagot, Miloš Jurkovič - flau-
ta. Slovenskú Hlharmóniu diri-

Predvedenie Dvoch vdov prinies
lo v detaile všeličo zaujimavé, a le . 
nemožno povedať, že by celok mal 
vo všeVkých zložkách úrovei1, akú 
by sme s i priali v jubile jnom c yk
le. JARMILA BROŽOVSKA 

guje J,adislav Slovák. 
© OPUS Stereo 9110 1007 

Pre široké publikum nemajú só· 
lové dych·ové nástroje ešte stá le 
tukú príťažlivosť ako n ástr oje s lá· 
či kové alebo k lavír, hoci na kon
certných pódiách sa veľmi často 
strettlvame .s dôkazmi o tom, že 
akék,oľvek predsudky v tomto sme· 
re sú fa lošné. Aj z tohto dôvodu 
treba privltať pl·atňu OPUSu s Mo
zartovým! s kladbami pre sólové 
dychové nástro je s orchestrom. 
Vykoná iste !kus popularizačnej 
pr áce n ie len pre tento žáner, ale 
a j pre jej interpretov, ktorých vý· 
kony dosahujú na tejto platni sku · 
točne úctyhodnú úroveň. 

Hlavnou skladbou je duchaplná 
Mozartova Koncertantná symf(>nia 
Es dur pre hoboj, kLarinet, lesný 
roh a fagot, dávajúca š tyrom čle
nom Bratislavského dychového 
kvinteta š iroké možnosti nu de
monštrovanie sv.ojich hráčskych 
schopnost i. Sólové kvarteto je vy
nikajúco intonnčne l farebne zla
dené, výkony jednotlivcov sú tech 
nicky úplne preclzne, vzorne. frá.
zujú a ich podanie diela je štý lo
V[) bezchybné . V prvej a tretej 
časti je troch a zvukovo oneskore
ný hoboj - nie vo vzťahu k or
chestru, ate k sólovým partnerom. 
V samotnom prednese h obojistu 
by sa azda žiadalo viac hantákov
Slke j vrýcnosti a s pevností. 

Platfta je doplnená dvoma men
šlmi skladbami W. A. Mozarta -
Andante C dur a Rondo C dur pr e 
flautu a orchester v podani Milo
š a Jurkoviča zaujmú správnou 
dramaturgickou voibou, nakolko 
tieto dielka dnes pľakticky na 
koncertných pódiách nepočut. Pek
ný, okrúhly a kultivov.aný tón Mi
loša Jurkoviča , ako i jeho vervné 
podanie nepochybne presvedčia 
poslucháču o správnosti zuraďo
vunl.a a j takýchto "okrajových" 
skladieb do dramaturgických plá
nov vydavateľstva. 

Vo všetkých troch skladbách vo
lf dirigent Ladislav Slovák pr ime
r ané tempá: str iedme a neprehna
né, t<~kže poskytuje sólistom pri
meraný P.riestor pre uvofnené mu
ziclroviln ie. Orchester znie pekne 
a pôsobivo dop!iía výborné výko
ny sólistov. Technická úrove!\ n a
hr ávky - .až na spominanú výhra
du v Koncertantnej symfónii, spt
ťía vysoké kritériá. 

ROMAN SKitEPEK 
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Hanuš Domanský: 

Dithyramby 
je priam n!;p!saným zákonom, že dithyramby musia 

mať svoj ho Dionýza, musia osp!Novať hrdinské a velké 
činy. Kaž<lil doba, každá epocha má svojich Di<lnýzov 
a má i svojich pevcav. Oomanského monýzom v Oithy
ramboch pre kluvir je nemenovaný st-arý majster a Stra
vinSlkij . Samouejme, že cieľ , ktorý sl postavil a utor 
v tomto diele, nebol ľahký i keď sn v i\om spá ja intu
itivne s racionálnym dosť svojsky u ne.opakovatefne. Da· 
lo by sa povednť, že styčným uzlovým bodom je tu 
š tylizovaná kon frontá cia . Tá však skrýva v sebe nebez
pečenstvá, ktoré si uvedomuje každá tvorivá osobnost, 
keď už privefmi mus! vystúpiť zo svojho kruhu. Le,bo 
dithynunby sú i dnes ko;nfrontácie, z ktorých musi vzlsť 
zmysel obohatený, pretvorený, schopný samostatného 
plnohodnotného žiVQt.a. Preto sl treba postaviť otázku, 
ako obstál Domanský v stretnuti s nemenovahým starým 
m ajstrom a so Stravlnským. Kde hfadať prin.os tohto 
stretn utia, ktoré je v umeni dôvernejšie než stretnutia 
osobné a obcovan ie v tomto smere patr! nesporne k naj
ikrajšlm darom duc-ha. Naozaj, č!m to je, že Oomanský 
neustále kriesi k ďalšiemu životu rozohranosť prstových 
pasáži, že ešte l z akordlckej sadzby klavirneho tlmb1·u 
chce vydolovať priezračný, zvonivý lesk. Samá hravosť, 
samá bezstar·ostnosť, samé hľ.adanle klasickej rovnováhy, 
mozaikové návraty, strmé prieniky z pevného kreat!v· 
neho zázemia bez náznukov bezvýchodiskových kon
fliktov, nostalgie či bezútešnosti. Domanskéh'o obdiv 
k nemenovanému starému majstrovi s·a vyhára pos tupne, 
celkom nepozorovane z opnru kontinuity prstových pa
sáži, aikéhosi éterického nánosu času, v ktorom defilu· 
jú v diafkach kontúry čohosi konk~étneho a zároveň 
nenávratne hmlistého a zažehnaného. je to ako vyvolá
vanie asociácii pr.ostrednictvom s viežeho, neopotrebova
ného hudobného jazyka, nič z poznaného, nič z poču
tého, ale ani zo zabudnutého. Lebo úcta a obd-iv k ne
men(lvanému sturému majstrovi sa netransformuje v po· 
lohách citátov nu spôsob neobar,okových čl neoklaslc
kých námetov. Zdá sa, že práve tomu sa Domansk-ý 
ciefavedome vyhýba, keď obchádza bizarným trblieta 
n im prstových pasáž! sek!vencovité postlllpy; celkom 
evidentne sa vyhne Albertiho bassu, ale l monumentál
nej adagiovej hudbe. A práve toto tvorivé obchádza
nie - vyhýbanie sa a tv·rdoš i)né negoY.anie toho, čo 
by mohlo byť známe, rozpoznatefné a lapidá rne - tvor f 
pravdivosť u sllu celého kreatlvneho celku. Teda opak 
toho, ako to robia neo-slohy , ktoré transformujú prv.ky 
z ma teriá lovo prlbuzných látok. Lenže Oomanského ne
gácia neo-slohu je i tvorivým ba lancovan!m; inak by 
poslucháč nemal možmos ť tušiť to, čo sklaclater vedome 
obchádza, inak by nemohol L'Ozpoznať, čo sa neguje, 
čo su ·láme do mozaikových fragmentov. Obdiv k staré
mu nemenovunému majst rovi sa stávu tvorivou syn-

. ,. ,t é:~,:o)l, ,,.Jradlcle a •. .fi.P.V.QSti, ,.P.rlkl!;ldoro •. ..l<tof.ý, ,.v.zbudzuje 
radosť i úctu . 

V naprosto inom svete sa ocitá poslucháč pri počúvanl 
d ruhého Oithyrumbu, ktorý je venovaný StrUJVlnskému 
a z ktorého sa vytratil nielen odstup troch storoč!, ale 
i vnútorný náboj, kto.rý bol výsledkom konfrontácie 
prvého die la. Bol to Stravinského sarrkazmus, bola to 
jeho grotesknosť, vtip i hravosť, ktorá dominova la v tom
to diele. A podie l Oomanského bol azda len v tom, že 
postavil kolážový po·rtrét, v ktorom zhustil kresbu kla 
v!rnej sadzby, do l jej výraznejšl, impresionistický ná
dych, suges ciu reminiscencie vtlačil do úzadia a jem
ným, velmi dôvtip'Ilým tkél'nivom zarámo-val charakter 
tohto hudobného obrazu. Možno to bol zámer, možno 
to bola schválnosť urobiť fotografický záber (nie kó
piu l hla-vnej pos tavy, ktorá je objektom obdivu, ktorá 
je však i hodná úcty nezastretej a nefalšovanej. Doman · 
ský nezabudol pripomem1t an i jednu výraznú črtu Sh·a
v;inského; napoikon prečo by sa neodvážil urobiť portJ•ét 
odvážne modelovaný tak , aby každý mohol celkom jed
noznačne prehlásiť, že mu je dôverne známy. Oomanský, 
zdá sa, má na to právo, veď presvedčil všetkých .svojou 
originalitou, ktorej je vzdia lené všetko ektetlcké a kom
pll ačné. Len tak môžem pochopiť kontrast, ktorý s a 
odohrárva v prístupe dvoch chválospevov. Rozdie lne 
pohfady nie sú len výsledkom rozdielneho prlstupu, Je
bo Ich diktuje samot·ná dedikácia, ktorá práve v Dltlly· 
ramboch musi byť sémanticky pretavená a lkompozične 
priem nekompromisne pretlmočená. Keby bol však kom
pozičný prístup Domanského v oboch dielach rovnaký, 
kontrast, ktorý pramen! z rozdielnych riešeni, by ne
vyznel tak nástojčivo o nekompromisne. Keby na spil
sob detailného port•rétu Domanský projektoval l svoju 
úc.t u k starému majstrovi, ocitli by sme sa na pôde 
známych riešeni, a·lebo v lepšom prípade v ich bezpro
:; trednej blfzkosti. A uk by predsa len chcel Domanský 
Stravinskému postaviť pomník s odstupom, ktorý zacho
val u starého nemenovaného ma jstra, musel by možno 
anticipo-vať !kompozičné prúdy, ktoré . budú nasledovať 
a z týchto aspektov hiadaf cesty a návrety. jedným slo
vom medz.l sta rým majstrom a Oomanským uplynuli 
stáročia a medzi St·ravitnským a Domanským desaťročia. 
Preto je i portré t Stravinského robený iným objektlvom, 
jeho profil jasnejši, črty rozpoznaterné, dôvernejšie, 
evidentnejš~e . . 
Hovoriť o forme Oomanského Oithyrambov z hladiska 

nejakých kánonlzovaných riešeni by nemalo význam. 
V živom znejúcom tvare skladatelovho diela poslucháč 
poc iťuje fantazi jnú volnosť, možno spútanú do rámca 
trojdielnosti na báze kont inuity. Táto je vyjadrená prie
bežnou väzbou moti'V'ICkých prvkov s akcentom na 
kantabilnosf. V oboch skladbách je teda klavírna sadz
ba rozohr.aná do technlaky náročných tvarov bez ná
rokov na diskontinuitné cez(try, resp. kontrastne vyhro
tené úseky. Trblietavé prstové pasáže a neustále vlrenie 
v mnohom koketujú s čembalom, spinetom a vlrgina
lom. Teda nie expresivita, biel charakter, hype rtrofia 
technických požiadaviek, ale návrat k prostej hre plnej 
dôvtipu a espritu. Akási klasická ľahkosť s odl·eskom 
velkého Couperina a Rameaua sa vzná!'Ya nad Dlthyram
baml , ale nielen nad nimi, pretože v žiNej pamäti ostá
vajú Oomans.kého Bagntely - dielo, k.toré do unavenej, 
preikomplikovanej a zhustenej klav!rnej štyllst1ky pri· 

. nies lo vtip a prostot-u, závan čohosi, na čo mnohí ne· 
mali odvahu. Preto Dithyramby treba jednoznačne oce
niť ako tvor'lvý počin; ku ktorému sa žiadal.o niečo 
i povedat. IGOR BERGER 



SAMOTNÝ 
HUDOBNY 
TALENT 
NESTAčí 

V poslednom •Období sme mali molnost 
stretnťiť sa na bratislavských koncer
toch viac ráz s menom gruzínskeho di
rigenta D!ansuga Kachidzeho. Absolvo· 
val niekofko koncertov s orchestrom 
Slovenskej filharmónie a to nielen v 
hlavnom meste SSR, ale s úspechom di· 
rigoval toto teleso aj na jeho zahranič
nom zájazde. Diansug Kachidze je iéf· 
dirigentom Gruzínskeho Atátneho symfo
nického ochestra. Náš rozhovor sa za
čal práve touto skutočnosťou. 

Snímka: V. Hák 

byť v prvom t'élde náročný k sebe, ma l 
by byť schopcyý čo najlepšie tlmočiť or-. 
chestru to, čo od neho sám žiada. Sila 
dirigent a spočlva· vo ve rk.om hudobnom 
ta lente, v erudícii, vedomostiat>h a ok 
rem toho ešte vo výr azných pozit!vnyc.h 
ructs.k ých vlastnostiach . 

Je o vás známe, ie uvádzate diela 
dávno zabudnuté, diela starých sklada· 
tefov. 

- Život je rýchly, povedal by w m -
surov ý, zdá sa mi , že nn vera dobrého 
sa v tomto tempe zabúda. Ja som bol 
kedys i n apríkl ud uchvátený modernist!c
kými prúdmi v hudbe, neskôr som sa 
obzrel za seba a zbada l som celé po
k lady, ktoré tu ležia ako z lato a nikto 
s i ich nevš!ma. Ale n echcem tým v žiad
nom pr!pade poveda ť, že by som robil 
čosi zvláš tne, to naozaj nie. Muslm do
dať ešte jedno: prfl mi'ía ako dirigenta 
je fahšie vyjadrovať sa hudbou Beetho
vena a lebo roman tikou. 

Hovorfte - romantika. čo pre vás 
:amamená hudba XX. storočia? 

- Nepoviem nič nové. Pokrok fuds tva 
celkovo, no najma technický pokrok sn 
odr azil a j v hudbe, čo sa prejavuje v 
rozšfrenf zvuko-vých možnosti, v harmó-

Svetová premiéra jednočasťovej sym
fonickej skladby národného umelca Já· 
ua Cikkera Paleta odz.nela· na otváracom 
koncerte novej sezóny Berlínskej Staats· 
kapelle pod taktovkou Otmara Suitnera. 
Tamojšia kritika oceňuje na no·vom die
Je jeho lyrický, velmi diferencovaný vý
razový · náboj, v ktorom určujú neiná 
a drsnú poéziu celku predovšetkým zvuk 
a melodika. Skladba imponuje jej pô
vabnou, jemne diferencovanou, vyvUe
nou iuštrumentáciou. 

Operu Gyé:írgya Ligetiho Le grand Ma
cabre označuje odborná tlač nielen za 
autorovo najvýznamnejlle, kfťičové die
lo, ale aj za plnohodnotný pokus o náj
denie spoločného menovatela pre tradič
nú opernťi formu a dneinťi hudbu. Kom· 
pozíciu, ktorťi Ligeti napísal podla hry 
Belgičana Michela de Ghelderoda La ba
lade du gr.a nd Macabre, po inscenáciách 
v Stokholme a v Hamburgu uviedli aj Y 
Parít!. 

- Do funkcie šéfdirigenta som nastú
pil roku 1973 a odvtedy neustále riešim 
vážny generilčný problém. Zača lo to tým, 
.že narnz sme vymenil i až 90 percent 
hráčov. Snáď to znie ne uverit elne , a le 
bolo to potrebné. Napriklad prvý po
zaunis ta bol 73-ročný. Musím však po
vedať , že nebolo jed noduché ná jsť nové 
kádre , lebo v Tbil isi je viacero orc hes
trov : operný, rozhiallOVý, operetný, dva 
k·omorné, opemé š túdio a náš - sym
fonický orchester. Podarilo sa nám to 
však a j za cenu toho, že k nám na stú
pili hráči mladí, neskúseni, ktor! ešte 
nikdy predtým nehra li v orchestr i. Po 
tejto ,.výmene" nastal{) obdobie vzájom
ného ,.mučenia " , zač!nali sme vlastne od 
začiatku. Teraz už · máme úspechy, hoci 
ešte stále zostáva poriadny kus r obo ty. 

Máte bohaté dirigentské sk6senosti. Co 
pokladáte za prvoradé v práci dirigen
ta, ak~ sťi predpoklady toho, aby bol 
dirigent úspešný? 

- Dirigent musi mať v sebe hned 
nieko lko talentov , nie jeden, nie len jed
nu schopnost. Lebo samotný hudo bný t a· 
lent d irigentovi ne môže stačiť. Treba 
m<lt hl boké .znalosti a vedomie toho. čo 
chcem. Naprík!.ad : dobrý orchester má 
š iroký repertoár, dobrý dirigent tiež. Po
vedali by ste - načo teda spo lu s:kú
šať ? Podla mô jho názoru sú však skúš
ky rozhodujúcim momentom v živote di
rigenta. Nie je dôležité, či skúš ka t rvá 
10 minút, dve hodiny, alebo či sa s kúša 
päť dn!. Niekedy jednoducho ani p.o
čus p iatich dní nevznikne ni jaký kon- · 
takt medzi hráčmi a dirlgentqm. Ano, 
dirigent mus! mať aj iné schopnosti , 
schopnosti presahu júce r ámec hudby -
ludské schopnosti, akúsi magickú schop
nosť, ktorá vyvolá va autoritu, rešpe kt, 
úc tu. Samozre jme, že dirigent by ma l 

- n!l, me lódii, vo .fyziologictkých aspektoch 
počúvania hudby. To všetko, samozrej
me, nachádza . a j svoj výraz v hudbe 
20. storočia. Napríklad - budem me
novať Jen niektorých - Debussy, Stra
vinskij, Prokof iev, Barták pos unul i hud
bu da lej, rozvinuli ju bez toho, aby 
siahli na jej vlastný význam. Boli ai 
s kladatelia, ktorí narušili, o dmietli všet
ky trad íc ie hud by. Ked sn prihodí nie
čo také v pr!rode, povieme, že je to 
ka tastrofa . V hudbe sa to sta lo, ale 
na druhej strane je t iež možné, že my 
súčasníci nemá me správny odst up, že nie 
sme scho pní s právne hodnotiť súčasné 
vý tvory. Ak by som mal z pozície diri
gen t'a predpovedať, t ak by som pove
da l, že 20. storočie zrodilo velkých gé· 
nlov hudby práve tak, ako ich zrodilo 
19. či 18. storočie, hoci sa to n eobišlo 
bez zanikajúcich módnych smerov a 
kríz. 

Zhovár a la sa: ANNA GROSSMANNOVA 

Maďarské vydavaterstvo Zenemiíkiadó 
sprístupnilo na kniiný trh nové tituly: 
prácu J. Kárpátiho o východných hudob
ných kultťirach ( Kelet zenéje l. B. Ra
jeczkého pojednanie o greg.oriáne (Mi 
a gregorián? l. Atúdie bartókovské L. 
Somfaiho (18 Bártók tanulmány) , kro· 
niku maďarského hudobného livota Ja 
uplynulých dvadsat' rokov, ktorej auto-
1'1om je Gy. Kro6 (A mikrofónnál Kroó 
Gyórgy) a výber z úvah nedávno zosnu
lého A. Pernyeho na tému hudba a spo
lotnosť (A nyilvánosság - zen•ei !rá
sok) . 

Svetoznámy tenorista Luciano Pavarot
ti je iniciátorom novej speváckej sťiťa
ie, ktorej cielom je podporiť mladé spe
vácke talenty z celého sveta. Na predko
lách súťaže sa v Severnej a Juinej Ame
rike a v Európe zúčastnilo niekolko sto 
spevákov, do finále, ktoré bolo ·vo Fi
lade•lfii, postúpilo 79 umelcov: z nich 
18 mohlo vystťipiť v galaprograme na ja
visku filadelfskej opery. Porota, ktorej 
predsedal Pavarotti, neurčila poradie, ví
ťazstvom bol ťispech u obecenstva a 
moln11sť zlskať angaimán na dve. se116ny 
do filadelfskej opery. 

Salzburg 181 
l· '·' "' 

Tohtoročný letný festiva l v Salzburgu bol od 26. júla 
do 31. aug usta. Už tradične mal vo svojej dramaturgii 
niekoľko okruhov tém a sfér, k toré s ledova li záujemci 
z celého svetu : operné p.redstaovenia, činoherné večery 
l tu spomeilme najmä každoročne uvádzanéh o jederma n
na od H. von Hofmannstahla a lebo Dantonovu smrt 
od G. Biichnera č i Ako sa vám páč i od Shakespeara) , 
sólist ické recitii ly, kde dominovali klavir isti svetového 
mena l Alexis Weissenberg, Al fréd Brendel, Maul"izio 
Poll in! a Vladimir Aškenazy), orchestrálne koncerty 
s vefkým zastúpením W~ener Philharmoniker 1 pod t ak
tov•kami Claudia Abbad <l, Jamesa Levina, Lorlna '!VI aaze lu, 
Herberta von Karajana a H01·sta Steina). a le aj hosťova
ním Be rl!ns keho filharmonického orc hestra -- toho 
"Karajanovho" - s akt!v·nou účasťou velkého majstra 
dir igentského umenia, ktorý excelova l v dramaturgicky 
zaujímavých zos tuvác h konce rtných diel B. Jlartóka , 
I. Stravinského, R. Stra uss·a a P. I. Cajkovského. Pre 
nás je zvláš ť zaujímavé, že 2. a 4. augusta mala tu dva 
koncerty Ceská filharmónia - raz pod vedením svojho 
séfa nťlrodného umelca Václava Neumanna l janáček, 
Dvor á k ). druhý raz s dirigentom Rlccardom Muttim 
1 Bm·lloz, Cajkovskij). Zvláštnu pozornosť vyvolali skvele 
obsadené p iesňové recitály -- nielen po strán1ke sólis
tickej , ale aj dra maturgickej, kde účinkov ali Walter 
Berry, Her ma nn Prey, Leon tyne Pricoová, Gundula Ja
nowitzová, José Carreras, Luciu Pappová a Christa Lud
wigová. Výpočet dramaturgickej š!rky letného Salzburgu 
dop!tiajú večery pre ctite lov umeleckého slova (tu spo
meiime aspoi'l Malého princa od Anto-lnea de Saint-EXLt
péryho v podan! Willi ho Qua<lfliega . . . l , mozar tovské 
matiné, programy "seren ád.ového~ typu, ko-morné kon
certy 1 s:j Zt\hrebskými sólistami, s Mozarteum-orches· 
trom, Har móniou Ceske j fil harmónifl, l Solistam i Veneti 
utd.) . -

Ako vidie ť, kvunt!ty i kva lity je vera ~ treba S·a n a 
illl však pripravit .dôkladným výber om: vzhladom n a 
čas, možnosti - a j tie finančné. Tohtoročné leto bolo 
poznačené v Salzburgu zvlášť smutnou udalosťou : od
c hodom jedného z najväčších ma jstrov taktovky, n esto
ra nielen ratkúskych, ale snáď vôbec svetových dir igent
s kých osobnost! - Karla Btlhma {zomrel 14. augusta 
1981 - uprostred festivalového diania , pred uvedením 
Straussovej Ariadny na Naxe v jeho n aštudDvaní, pričom 
prf:l;dstavenie pohoto-vo prebna l Wolfgang Sawallisch ]. 
S Btlhmom sa spájajú mno·hé ročn !ky fes tiva lu v Salzbur
gu, ba jeho história - preto s mútok nad odchodom 
velkej hudobnej osobnosti s pre vádzal atmosféru nie 
jedného podujatia. 

T9ždenný prierez bohatej ponuky (od 15. do 22. au
gusta J je Iba výsekom, ale zaujlmavým n a mená a tvori
vé činy. Z minuloročného festivalu boli prevzaté oper
né preds tavenia Carovná flauta .od W. A. Mozarta, Hoff
mannove rozprávky J. Offenbacha a Ariadn•a na Naxe 
R. Straussa. V tomto roku v Salzburgu premiérovo 
uviedli operu Baal od Friedricha Cerhu a Verdiho Fal
s taffa - v hudobnom i režiŕnom naštudovaní Herberta 
von Karajanu. 

jednou z kmer"íov9ch in scenácii sa lzburských hier je 
Mozartova Caruvná flauta v hudobnom naštudovaní 
Jamesa Levina a v réž.il Jeana-Pierrea Po·nnella, ktorého 
práca s hercom-spevákom boJ.a svedectvom jedinečného 
vypracovania úlohy po každej stránke . Dáms ke trio 
v Carovnej flaute (Edda Moserová, Ann Murrayová a 
Ingrid Mayrová) dop!ňa lo obraz o ideálno m ženskom 

obsaden! tohto operného skvostu. Mlttdý tenor ista Riidi
ger W.ohlers z Hamburgu ukázal predpokla dy pre túto 
postu vu, a le nedosiah·o l úro•vei'l ostatných účinkujúcich. 
Sarast ro v intet•pretácii Marttiho Talvelu a Papageno 
Christiana Boescha upútali nielen h lusovou kultúrou, a le 
Lherť;),<;Mlm .. Y:Ý.!\r;>pom. Syntéza herec ko-speváckeho ume
nia bola v tomto predstaven{ v nuj ideálne jše j podobe. 
Celkový dojem podčia rkova l a ak ustika Felsenreitschu
le ... 

Falstaff mal premiéru 26. júla. Na jvačš!m zážitkom 
toh to stretnutia s Verdim bolo hudobné naštudova n ie 
Karajana s Viedenskými fi lh armonikmi. To, čo chýba lo 
na javisku - hlavne v režijnej koncepcii J)ara jan!l - , 
bolo nah n tdené a povznesené do absolútnosti zvukom 
orches tra a hudobnou koncepciou operného diela sta
rého ta lianskeho ma jstra. Kara jan objavil poslucháčovi 
každý detail finá lneho Verdiho diela, povznieso l do oblú
ka všetky f rázy, melód ~e. ná lady, vytvoril ideálnu atmo
sféru pre dejový pulz, ktorý však chýbal v skutočnej 
kongeniá lnosti na javisku. Ešte stále výborne spievajúc i 
Giuseppe Tadd.ei ako Sir John Fa lstaff ponúk·ol divákovi 
figúru už pohybovo menej akt!·vneho nápad níka. Z ostat
ných účinkujúcich sa pozornos ť sústredila na dvojicu za
fúbených mladých hrdinov: Nanne t.tu Christine Barbau
xovej a Fen tona v podan! Francisca Araizu. Ich výkoony 
s fubujú reprízové návroty na festivalové vystúpeni<~ 
v Salzburgu. . 

Ariadna na Naxe mala čo d·o kvality predvedenia kle
sa júcu hodnotu. Potvrdzova li to ohlasy tých , čo zažili 
bähmovskú interpretáciu. V pro lógu excelovala v pos ta
ve Skladateľa Trudeliese Schmidtová, ktorú výborne do
plňa l Walter· Berry (Hudobný uč i te l). Od renomovane j 
G. )anowitzovej &a - v silnej !konkurencii - všeobecne 
čakalo over a viac (spievala centrálnu postavu Ar iadny]. 
Ale práve táto speváčka, ktorej úloha je dominantná 
rozsahom i významom, sklamala, re ta rdujúc celé d('uhé 
dejstvo. Salzburg bude zrejme v tejto úlohe i odbore 
potrebova ť novú osobnost, resp . .,hviezdu", pretože tá 
Janowitzovej už zapadá . .. Žiar, naj matn ejš í výkon or
chest ra v operných večeroch sme zazn amenali práve 
na s truussovs kom stretnut! (hrali .Vieclensk! filha r mo
n ici) pod veden!m W. Sawallischa. Bolo to snáď z pr!
lišného rešpektu pred o-dkazom Ka rla Bähma? 

Hoffmannove r.ozprávky v naštudovaní dvojice James 
Levine a Jean-Pierre Ponnelle potv rdili, že spol-upráca 
vzájomne korešpondujúcich osobnost! je dôlež.itá v tl
movom porozumení a ladení: Ponnelle, ktorý navrhol 
aj scénu (snažil sa ju maximálne využiť v prospech 
myš l!enk·ového vyznenia i efektnosti deja), ukáza l, že je· 
dnes najzaujímavejším (a teda najvy.hiadávanejš!m) 
operným režisérom. jeho ko-ncepc iu podčiarkuje i to, 
že ma l k dispozicii momentálne naj lepšieho Hoffmanna 
- Placida Dominga. Hravo zvládol náročný {}art titulne j 
pos tavy. Jeho partneľ'kou vo všetk9ch ženských posta
vách l Stella, Olympia, Antónia, Giulietta ) bola ml•adá 
amer iCká sopran.fs tka Catherine Malfitano·vá (budúca 
Travia ta v MET], ktorú v Salzburgu presadil james 
Levine. je :obdivuhodné, s akým plným nasadenlm v k až
dej z daných postáv sa uplatnl!:a táto ta lento.vaná umel· 
kyiía. Je j Olympia (o pol tón t ransponova.ná) s náročnými 
kolor atúrami a lyrická, nežná Antónia sú uch opené vy
nika júco nielen spevácky, ale aj herecky. Snáď Iba 
Giulie tta nemá potrebnú farbu v strednej a nižšej po
lohe - ale v hereckom prejave jej neosta lo C. Malfi
tanová n ič dlžn(t. Zaznamenali sme však ešte jeden vý
kon, ktorý sa vymykol z ostatného vysokého priemeru -
Nik las v Interpretácii Ann Murrayovej. Táto mezzosopra
nis tka s vynilk·!ljúcou technikou, mäkkým zamatovým 
sfa rbením h lasu v každom obraze opery milo prekva
piJ.a. Právom je j patrilo postavenie p.o boku takého 
tenoris tu , akým je Placido Domingo. Postave diabla 
(Mi ra kel, Lindo rf, Coppelius, Daper tutto] zost al čosi 

Offenbachove Hoffmannove rozprávky zaliarili interpre
tačne predovšetkým zásluhou Placida Dominga (HoU
mann) a Ann Murrayovej (Niklas) . 

dlžný José van Dam, lyrický barytopista. Nemá vačšiu 
dravosť v hlase (a s porí pre túto operu l a tmavšie za
farbenie, vyžadujúce v ,.hoffmannkách " až démonické 
črty prá•ve pre spomínanú úlohu. Zaujlmavé je, že J. Le
vine ,.ot-voril" ta kmer všetky doterajšie š kr ty, tradujúce 
su v inscenác iách dielra. Iste to nie je na š kodu veci -
hudo bne určite nie! jeho koncepcia ide ruk c1 v ruke 
s he reckou alkciou a dianfm na javisku. Ponne lle znovu 
ukázal, čo všetko je možné uro.biť v krátkom čase na 
javisku , ako využit priestor, točne, svetlo, komparz, 
rekvizity atd. HoH mannove rozprávky v inte rpretácii 
spomínaných umelcov boli skutočne operným di•vadlom 
v plnom výz.name tollto pojmu. 

' Piest"íové recitály. - ako sme spomínali v úvode -
boli ponúknuté zaujlmavým speváckym osobnostiam. 
Carreras vlastne de butoVJal ako plesi1ový spevák vo 
ve lkej sále Festspielha us u. jeho pr ogt'am bol zostéi'Vený 
z francúzs kej a španielskeJ V01kál•nej literatúr y. Treba 
vysoko ohodnotit odvahu tohto vynikajúceho tenoristu, 
ktorý predviedol piesiío vý program na ,.horúcej pôde" 
sa lzburských h!er, kde je trad!cia povýšená na d nová
torstvo. Ak sa odosobn!me od prísnych (no nie podsta t
n ých] výhrad domácich krltik(}V, Carreras postupoval 
s právne vo voľbe r epertoáru - a tým vlastne nepre
hral. Vybral si piesne, v ktorých mal nle·len isto tu, ale 
svojou ·náladou mu boli blízke mentá lne , interpretačným 
štýlom - a nedotýka.\! sa nemeckej klas ickej kultú ry. 

Recitál Christy Ludwigovej s klav!rnym partnerom Eri
kom Werbom mal ,Jkla.sický" charakter podobného typu 
ko ncertu. Obsah-ova l piesne Franoo Liszta, Huga Wol
fa, Richarda Straussa a Gustava Mahle·ra. Umelkyľla 
má tento r epertoár dlhé roky na programe svojich kon
certov - čo cítiť v absolútnej istote techniky i výrazu. 
Naprie.k tomu poslucháč bol silne preniknutý Jedineč
nosťou chv!le, v ktore j sa vždy znova tvor! a formuje 
inte rpretované dielo. Dlhotrvajúce ovácie patrili v záve re 
koncertu nielen veľkej umelkyni, ale aj je j dlhoročnému 
a rovnocennému partne ro v! za k lavírom, ktor9 - ako 
málokto - rozumie komor-nému spevu a muz,ic!rovaniu. 
Tento koncert v krátlkej ná,všteve festiva lového diania 
dlho r ezonoval - ako symbol vysokej profestona lity, 
ktorou sa. vyznačovali všetky počuté i viden é os obnosti 
opernébo a koncertného sveta, združené k1aždo•ročne 
v Salzburgu. EVA BLAHOVA. 



Jubilantka 
rytmického s p<ídu i z intonácie 
slovenskej reč i. Vylučovala 
akékoľvek šablónovité metodic
ké postupy ll ich unifikáciu. 

Bola typom učitela , ktorý bys
trým postrehom ziskava z prá
ce so žiakom cenné skúsenosti. 
Na nich potom spolu s ďa lšim 

dnešný Slovenský filharmonic
ký zbor, rozhodova la v porote 
o zostave jeho členov. jej me
no spája sa a j s počiatkami 
u prvými úspechmi SĽUKu. Bo 
la tu členkou um. porad. zbo
ru a kontrolovala prácu jeho 
hlasových poradcov. Minister
stvo školstva ju vymenovalo za 
člena prípMvného výboru Stát
nej !konferencie o speve, na 
ktorej pracovala v pedagogic
kej sekcii. Stťldium problema
tiky vokálnej pedagogiky vy
ústilo v odovzdávanie praxou 
overených skúsenosti aj cestou 
publikačnej činnosti. 

koncertná speváčka pod taktov ~ 
kou prakticky všetkých diri
gentov, ktor! na Slovensku v 
čase jej umelecke j aktivity pô
sobili ( F. Dyk , K. Schmipl, K. 
Baranovič, F. Bubuše1k) najmä 
so Symfonickým ot·chestrorn 
bratislavského rozhlasu. Naprí 
kla d roku 1933 premlérovala só
lo v kantáte Divný zbojnik od 
j. L. Bellu pod traktovkou auto
rovho syna Siegfrieda, roku 
1943 s dir igentom K. Barunovi
čom pieseií Môj cintorin a sólo 
Krá!ky v Jánošikovej sv-adbe od 
j. L. Bellu. Vystupova la s pred
staviteľmi najstaršej generácie 
kla viristov a po boku dnes už 
zv!lčša nežijúcich spevákov 
(ná r. umelci dr. J. Blaho, H. 
Bartošová, ďalej A. FIOgl, B. 
jevtušenko, zas!. umelec S. Ho
za ). 

zaslúžiló učitel'ka 

prof. Darina žuravlevová-Pavlovičová 
d<torá sa dožfva 10. októbra vý
znamného životného jubilea -
75 rokov, predstavu je v hlstó
rll slovenskej voká lnej pedago
giky u interpretácie osobnost 
zakladate!ského významu. 

Narodila sa na Starej Turej 
v n árodne uvedomelej kantor
skej rodine a vyrastala v pro
stredi presýtenom slovenskou 
Judovou piesiíou a hudbou. 
Spev študovala popri gymná
ziu v Bratislave i popri Filo
zofickej fakulte v Brne .. J'otom 
nastúpila v Br.atislave ako uči~ 
telku zemepisu a dejepisu na 
vtedajšiu meštiansku školu a 
p aralelne pôsobila ako supiu· 
júci pedagóg na Hudobnej ško
le pre Slovens ko, z ktorej pre
šla r01ku 1935 i na Hudobnú a 
dramatickú akadémiu. 

Hlasovú techn iku usilovala po
staviť na vedecké základy. Vý
s ledkom skúsenosti jej dlho
ročnej pedagogickej praxe boli 
učebné osnovy štúdia spevu pre 
všet,ky ročn!ky konzervatória. V 
syntéze svojej metódy dokáza- · 
la uplatniť principy českej vo· 
kálnej školy, ktorú spoznala 
predovšetkým u svojej prof. 
Fleischerovej na Konzervatóriu 
v Brne. Stala sa jej východis
kom k pretavenlu výsledkov a 
vplyvov románskych, najma 
francúzske-j a talianskej, ate aj 
nemeckej vokálnej školy, zo 
s lovanských najmä ruskej a 
oveľa neskôr na základe študij
ného pobytu aj vyntkajúcej spe
váckej školy bulharskej. Vyža
dovala zretefnú výslovMsť v 
mater~nskej reči a až žiakov 
vyššich ročnikov nechávala 
spiévaf v originá li. Ako p·rv~ 
prekladala originálne texty 
piesni i árii do slovenčiny. 

vzdelávaním i štúdiom rástla a 
čoskoro aj dozr~la v svojom 
odbore na uznávanú, plne reš 
pektovanú pedagogickú osob
nosť. Konzervatórium v Brati
slave, na lktorom pôsobila do 
rok u 1972, s talo su jej plodným 
a Inšpirujúcim pracoviskom. 

Nie náh•odou účinkovala prof. 
2uravl evová na jednom z pr
vých koncer tov práve založenej 
Slovenskej filh-armónie ako in
terpret ka Suchoiiovho piestio
vého cyklu Nox et solitudo pod 
taktovkou národného umelca 
prof. V. Talicha. Bola zaniete
nou interpretkou n propagá
torkou slovenskej umelej i ľu
dovej plesne. Vystupovala a1ko 
demonš trátorka ukážok k 
prednáškam dr. A. Kolíska i ku 
konfro ntácii terénneho zázna
mu so štyllzovanou úpravou hu
dobného folklóru v prednáš
kach K. Plicku. Zuravlevovej 

Tak, ako stála pri kollske slo
venskej vokálnej pedagogiky, 
ako húževnato, cielavedome u
smerňovala jej prvé kroky, vy
kona la prof. Zuravlevová Iii! kus 
záslužne j priekopnickej organi
začnej a metodickej práce. V 

V započatom die le v oblas ti 
vokálnej pedagogiky pokračujú 
.na K•onzervatóriu v Bratislave 
jej žiaci prof. l. Cernecká, zas!. 
učiteľlka, V. Rojková-Hudecová 
(aj na VSMU ), na Konzervató
riu v Ostrave D. Dubská, na 
Konzervatóriu v Zlllne Ľ. Ses
táková, na ĽSU v Bratislave 
riad. A. Hájková, v Nitre H. 
Velglová-Kozárová, na VSMU 
z.asl. umelci N. Hazuchová a dr. 
G. Papp. l'}i znamenitých zákla
doch, ktoré zlskali v triede 
prof. Zuravlevo:vej, vybudovali 
svoju opernú kariéru aj M. 
Me!er:ová-Kurbelo~á . A. Murtvo
ňová, E. Sm'áliková, E. Skaroh
lldová-Kostová, E. StehHková
Piišková, H. Kašllková-Likiero
vá, dnes už nebohi M. Slot!ko
vá, I. Jakúbek, L. Neshyba, ď-a

lej F. Caban, S. Hudec, L. Lon
gauer a i. Vychovala ich spolu 
vyše 60 - pôsobia v rozličných 
odvetviach nášho kultúrneho 
života (dr. M. Palovčik). ale i 
v zahranič!. 

V obdobi tzv. slovenského štá
tu bola prvým kvalifikovaným, 
a už aj vyučovacou praxou vy
zbrojen ým s lovenským vokál
nym pedagógom. A tak su na 
Akadémii stala rind·nou profe
sorkou s pevu o od roku 1942 
prevzala žezlo vedenia spevác
ke ho odboru , v čom s tr.oj t•oč· 
ným odstupom nasledova la svoj
ho prvého pedngóga J. Egema. 
So svojimi poslucháčmi čosko
ro dosahova la úspechy, ktoré 
presah.ovall bežný školský rá
mec. 

Formovaniu talent-ov spevnej 
múzy zasvätila · jubilantka. šty
ri desa tročiu trpezlivej. mrav
čej práce. S húževnatosťou u 
priznačným zanietením budova
la zák lady a vypracovala me
todiku vo:kálnej pedagogiky, QO
s tavenej na principoch zohfad
ňovania špecifickosti sloven
ských vokál-ov a konsonantov. 
Pri zdolanr tohto problému vy
chádzala ·prof. Zutavlev,ová z 

Ako každý kvalitný pedagóg, 
prof. Zuruvlevová prispôsobo
va la svoj metodický postup in
dividuálnym schopnostiam a 
možnostiam žiaka. Qokázala byt 
vo svojich požiadavkách ne· 
kompromisnou u so zvýšenou 
mierou nadania tieto nároky 
ešte stúpali. !;vojim posluchá
čom vštepovala pokoru a úctu 
k skladate!ovmu zámeru, VY
žadovala od nich rešpektovať 
zásady prisl ušného interpretač
ného štýl u a predovšetkým spo
znať, pochopiť u umelecky pre
taviť obsah reprodukovaného 
diela. Popri umeleckých, dala 
jubilantka svojim žiakom aj 
znamenité základy v speváckej 
technike - v -ovládan i dychu, 
v kvalitnom tvoren! tónu, vo 
vyrovnanosti registrov, v into
načnej Istote. 

polovici päťdesiatych rokov , 
ked vzni1kal ·zväz slovenských 
skladateľov, bola nielen jeho 
zakladajúcou členk-ou, ale sta
la sa aj prvým predsedom vý
boru sekcie koncertných umel 
cov. Rozvaha a charakter roz
hodil aj o vymenovani prof. 
Zuravlevovej za členu do celo
štátneho v'ýboru koncertnej sek
cle ZCSS. Bola členkou porad
ného zboru riaditela Sl•ovenskej 
fllharmónie, Ked sa zakladal 

. hlas znel na koncertnom pódiu, 
na vlnách éteru doma i ~ v za
hraničí (Budapeš ť, Krakov, Vie
deli). Neraz vyhfadávala v ar 
ch!voch zabudnuté klenoty, .ako 
prvá naštudova la novinky (u v 
tom ju nasledovali aj jej žiaci) 
slovenskej pies1iovej literatúry 
od S. Fa jnora, J. L. Bellu, M. 
Moyzesa, M. Schneidra-Trnav· 
ského, F. Kafendu, A. Moyzesa 
a jeho žiakov, S. jurovSikého, 
J. Cikkera l E. Sucho1ia. Svedč ! 
o to m rad od a utorov vlastno
ručne venovaných exemplárov 
piesní. Poznala, s p-ievala a pl 
ným priehrštím rozdávala Iu
dom krásu. Jej doménou boli 
cykly slovenských autorov, na
študovala .aj vefkú časť čes
kej piesňoveJ tvorby všetkých 
š týlových epoch. Interpretova la 
aj die lu predstav!terov svetové
ho baroka , klasicizmu, roman
tizmu s výrazným zastúpením 
aut:orov ruskej proveniencie. Do 
roku 1952 spol u(tčinkoval.a ako 

Za túto lkrásnu bilanciu a 
mnohostrannú činnosť, predo
všetkým n.a poll pedagogiky, u
delili jubilantke roku 1962 
čestný titul Zaslúžilií učiteľka a 
roku 1969 pr i prlležitosti pol
centenárneh-o výročia školy Zla
tú pamätnú medailu bratislav
ského konzer vutórla. Ad multos 
unnosl V. CIZIK 

Prehliadka slovenského 
.., - . 

končertDéhô uni-eô ........ ~ľä~ 'Bi 
( Dokončenle z l. str.) 

lay, dalej vyn ikajúci barytonista zas!. 
umelec ). )indrák a známy r ec itáto r M. 
Frledl. 

Do istej miery nad očakávanie, nie 
však bez rezerv, predstavilu sa ŠF Košice 
nu Ce le s novoprijatým šéfom Stanisla
vom Macurom. Moyzesovi jánošíkov! 
ch hl pci v k,oncepcii i technickom vy
pracovani slubovali na začiatku prekva
pu júco pripravený •výkon. S uspokoje ~ 
n im sme sledovali plastiku fráz, intonač
nú pohotovosť i koncepčnú vyváženosť 
kontrastov. V te jto línii pokračovalo, i 
keď s ostrejšie for!)1ovanými llniami, 
ikmeiwvé čisio repertoáru telesa - Gre
šákove Améby. Sólista opery Státneho 
divu dia Košice· Juraj šomorjal stava l svoj 
výkon v troch piesi'!ach z Musorgského 
cyklu Piesne a tance smrt i na zvučnom 
timbre svo jho h lasu u na nespornej mu
zikul!te, no okrem tempového odlfšenia 
nezameral sa intenzivnejšie na dynamic
ké i výrazové oddiferencovávanie detai
lov. 

V záverečnej DvoMkovej VIII. symfó
nii G dur, op. 88 dosta la sa dirigentova 
ustálená a vyhranená koncepcia do roz
poru s nedostatočnou pripravenosťou 
hráč·ov . Symfónia potom postrádala tvori
vý nadh fad a istotu a ledva vystupovalu 
nad púhe prekonanie problémov v súhre 
a intonác!l. 

Vys túpenie osvedčeného SKO na čele 
so zas!. umelcom B. Warchalom patrilo 
k špičkám Prehliadky. ZaCia t-ok sezóny 
zastihol teleso v znamenitej kondlcii u 
navyše úvodná Hrušovského Suita . quasi 
una fan tasia interpreta čne z!skala (po
d·obne tl•ko Benešova skladba). Okrem 
úvocLne j a finálnej s kladby (záver tvo
r ila Suita Abdelazer od H. Purcella) 
všetky ostatné čísla pos kyt·ovall sólistic
ké priležitostí. Teda aj v Ziltne pokra
čovala zostava programu popri serv!ro
vaní európskych interpretačných para
metrov v dramaturgickej Hnil, akou sa 
teleso v posledných rokoch prezentuje 
v abonentných cykloch SF. 

Sopranistka Eva Blahová stvárnila n ~ 
výške svoj ich možnosti - nie však bez 
rezerv v Istote intonácie a 'ro vyrov
nanosti hl-asu - Mozartova moteto Ex
sultate jubllate (KV 165) . Muzikantsky 
presvedčivý a technicky spolahlivý vý
k.on odviedol člen SKO ). Alexander vo 

Vivaldiho Koncerte pre violončelo a or
chester c mol. Skvelú demonš t-ráciu hus
listiclkej techniky a tvorivého zápalu de
monš troval umelecký vedúci B. Warchal 
v Koncerte pre hus le a orchester C dur 
od G. B. !;ammartiniho. 

Slovenská filharmónia svojim vystúpe
nim v Ziline predstavovala skutočné vy
vrch·ol enie a záv-er Prehliadky. Inteligen
ci.a, intenz!vny emocipnálny vkl,ad, ale 
aJ ume lec ká rozva,ha, prec!znosť, zmysel 
pre štýl charakterizovali prácu nového 
šéfdirigenta Libora Peika a zdali sa byť 
devízami, kt·oré slubujú otvorenie no
ve j kapitol y v histórii prvého sloven
ského te lesa. úvodnú Symfóniu C dur 
"Medveď" J. Haydna pripravil Pešek sku
točne jedinečne po k<aždej stránke. Iskri
vý vzruch, pružný tvar fráz, zvuková 
brilancla, nie a j bohatá pa leta farieb, je
dinečná súhra a nad tým všetkým su-· 
gest!vna tvorivá osobnos!, hl bnvosť i dru
matizmus, sebavedomie z tvorenia cha
nakter!z-ova li aj s uverénne podanie zá
verečnej L symfónie c mol, op. 68 
j. Brahmsa. K skutočnému lesku večera 
prispe l aj umelecky dokonalý výkon 
sopranistky Magdalény Blahuillakovej v 
Suchoňovom cykle Nox et solitudo. Spo
ľahlivé ovládanie hlasu, isté tvorenie 
výšok, v yrovnanosť registrov, vhlbenie 
a stotožnenie sa s obsahom Kraskových 
básni, boli komponenty, ktoré umoc
ňoval i Blahušlakovej nezabudn.utefný vý
kon. 

· Prehliadka v Ziline bola nielen demon
štráciou výsledkov kultúrnej politiky 
vyspelej socialistickej spoločnosti v 
hudobnej sfére, výsledkom je j decentra
lizačnéh-o (lsilia, ale aj odhalenim Istej 
problematiky, lktorá s týmto procesom 
súvlsf. Bola konf.rontáclou európskych 
parametl\ov t elies hudobného centra Bra
tis lavy, ale súčasne i provlnčných prob
lémo v a rezerv, na · ktorých odstráneni 
bude treba intenzlvne pracovať. Sme pre
sved•čen!, že v trojročnej periodicite, s 
ktorou sa plánuje repr!za tohtoročnej 

dramaturgickej koncepcie, zaznamenáme 
výrazný pokrok v úrovni a amb!ciách 

všetkých slovenských profesionálnych 
orchestrov. 

V. Cl!IK 

K periodizácii hudby 20. storočia 
(Dokončen ie z 3. str.) 

2. impres ionizmus (od 90. rokov] s do·
znievan1m v 20. rokoch - C. Debussy, 
M. Ravel, M. de Falla, časť diela O. Res
plghlho, A. Roussela, st redné obdobje 
K. !;zymanowského, časf tvor by Bartóka, 
ohlasy u B. Mart inť'l u i. ; 

3. expresionizmus s a tonalltou a dnde
ka fóni-ou A. Schonberga a jeho žiakov 
(čast diela A. Berga, A. Weberna, ale 
i niektoré diela R. Straussa , B. Bar
tóka , L. ] flnáčka l; o d koncu prvého de
saťročia až do súčasnosti - počiatky 
sónického slohu; 

4. tvorivý (radikálny) fo! klor izmus .. _ 
slovanské obdobie L Stľ·av.inského, L. Ja
náček, B. Bartók, G, Enescu, P. Vladige
rov, časť tvo rby neskorého K. Szymanow
ského, niektoré črty u V. Nov<íka a i.; 

5. renesancia staršich slohov minulosti 
a ich aktualizácia - 20.-40. roky ·
stredné obdobie l. Stravinského, S. Pro
kofiev, A. Roussel, Sestka, B. Martin ft, 
P. Hindemith, B. Brittan a in!; 

6. ~ tý! punktuálny - od druhej štvrtí
ny storočiu . - A. Webem, P. Boulez, L. 
Nano, K. Stockh.ausen u in! ; 

7 . druhé š tádium l'vorivého folkloriz
mu ako medzištý lová syntéza s "neo"
postupmi - B. Bartók, K. Szymanowski 
30. ro kov, posledné obdobie M. de Fullu, 
G. Enescu a i.; 

8. vrcholné syntetické štádium neokla
s ic izmu u neobaroka - koniec 30. rolkov 

50. roky - predovšetkým symfónie 

KONKURZ 

S. Prokofieva, D. Sostakoviča. B. Martinô, 
A. Honeggera, l. Stravinského, P. Hinde
mithu, B. Brittena a i. ; 

9. štýl tlmbrový, resp. aleutorlcko-tim
brový -:- asi od druhe j polo•vice storočia 
- niektoré diela W. Lutoslawského, K. 
Pendereckého, E. Varésa, G. Ligetiho a L: 

10. r ané syntézy sónického s lohu a 
syntézy medzislohové - súčasná doba -
niektoré die l-a o. Messiaena, W. Lutos
lawského, T. Bairda, K. Pendereckého, 

• H. W. Henzeho - ús ilie našich súčas
n ých skladatefov, autorov zo sovietsj{ych 
ázijských republik atď. 

A budúcnosť? Zdá su, že 21. storočie 
pr inesie nie'ktorú z predpoved uných slo
hových syntéz. Pred·ovšetk ým sa arti
flc lá lna hudba pra~depodobne obohati o 
mnohé rytmické, tonálno-harmonické, 
štrukturálne a zvukovo farebné prvky 
hudby náro dov tretieho sveta, čo je už 
i dnes pr! tomné v dielach mladých so
vietskych skl-adateJov alebo v niektorých 
pokusoch Oliviet·u Messiaena a ďalšieh. 
Navyše sa už teraz ukazuje potreba zbli
žov.ania hudby ,.vážnej" s hudbou popu
lárnou·. Prečo? Aby prvá nez·ahynula na 
inte lek tuálnu výlučnosť u vzdialenosť od 
más a druhá a by sa- neutopllu v bez, 
brehej u beztvárnej primitlvnostl s kle
sajúcou inteligenciou. Ale to by mohol byt 
námet pre science-fiction. To však autor 
nechcel. Uspokojme sa s pokusom o pe-

_riodizáciu, ktorú určite bádater o sto 
rokov bude cítiť a vidief inak. 

MILOŠ SCHNIERElt 

Konzervatórium v Koiiciach Pl'lJme internú pedagogickú silu s nástupom od 
l. I. 1982 na vyučovanie hry na organe a priradený-ch predmetov v oddeleni 
klávesových nástrojov. PDiaduje sa absolutórium vysokej školy v hre na organe. 
Ziadosti dolole-né livotopisom, dotaznlkom, lekárskym vysvedčenlm prijlma riadi
telstvo školy do 30. novembra 1981. Uchádzači budú pozvan! plsomne na kon.-. 
kurz, ktorý sa uskutočni v prvej polovici decembra 1981. 
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Anton Zimmermann (17 41-1781) 
l sexteto, 3 koncerty, 24 kvintet, 6 duet a 6 hus ľ·ovýc h' 
sonát. 

Na Slovensku n·ašla tvorba Antona Zimmermanna živý 
ohlas. Centr om ku ltu hudby tohto skla da teia bola z po
chopiteľných dôvodov predovše.tkým Bratisla va a jeJ o ko· 
Ile ( Mar lan!ka, Ma lacky, Velké Levá re, Trnav,a l . Sklad
by Zimmermanna sa vša k s obľubou 'hra li aj na ostat
nom územ! Slovenska, a to v Trenčíne, Ilave, Pruskom, 
Púchove, Banske j štia vnici, Kremnici, Ľub ici, Podolln· 
ci ( ?). Košiciach, Prešove a ne,poc h ybne aj v ďalších 
lokalitách. Do kumentác ia za.tia r známych a na . úze mr: 

najvýznamnejší -reprezentant 
hudobnej kultúry klasicizmu na Slovensku Slovenska z achovan ých d iel A. Zimmermanna vykazuje 

viac ako 40 die l zazna mena ných vo v yše 50 oclptsoch. 
To však p latí za p redpokladu, že autorom s klad ieb ozna· 
čených len . priezviskom Zimme rma nn ( bez ud<mla krst· 
ného mena) je tiež Anton Zimmermann. Bohatšie a ko 
skladateľowt svetská tvo rbu (lkasácie, nok turno, sexteto, 
symfón ie a iné), je na Slovensk u zast úpená jeho chrá
mo vá p1-od ukcia [ á r ia, antifóny, h ymny, omše, moteto, 
ofera tó J•iul11 ·a ďa lšie l. Mnohonásobne bo li odpisované 
h lavne An tHóna .,Sa lve Reg ina" C dur , Hymny "Te 
Deum " C dur a .,V en l s ,uncte " C du r a tiež Pastorálna 
omša D dur. 

Zvláš ť prajným obdobím hudobnej his tórie Bratis lavy, 
ktorá v obdob! klasicizmu p.atrlla k dôležitým em·óp
skym dobovým hudobným centrá m, bolo tereziá nske 
o bdobie. Paláce, kt oré s i ar istokt·acia v Bretislave bu
do va la , naplľía la boha tým umeleckým d ianím, v rá mci 
k torého nechýbali an i početné h-udo bné poduja tiu. Ich 
čelným reprezen tantom a realizá torom !}o l sk lflcla tef 
európskeho mena u významu - A•nton Zimmermann, 
od s mrti ktorého up lyn ie v clfwch o·k oJ.o 8. októbra 200 
rokov. 

Anto n Zimmermunn , plným meno m ]á n Anton, poc há· 
dza l zo Sliezska, zo Siro kej Nivy, kde sa - podľa 
P.OSiedn ýc h výskumov dr . Pavla Po lá ka, CSc. - na rod il 
v t•odlne Tobiaša él Alžbety Zlmmermannovcov vo via · 
noi:•n ých clíioch r oku 1741. ZatloJ nevieme aké bo lo d et 
st·vo, predchádza júce miesta š ko len ia a pôsobenia 
A. Zimmermanna. 

Prvé správy o Zimmermannovom bratis l<IVSkom účin · 
ko va nl poc hádzajú zo 70. roko v 18. storočia. V r oku i772 
p redv iedol úda jne v Bra tis ~a.ve svoju spevoh ru " Nat'· 
cisse e t Pierr e" , napísanú pod ra h ry A. Be rgera. Je 
známe, že dií.u 22. novembra 1773 zuzneli p ri oslavách 
sviatku patrón1ky hudby sv . Cec!lie v dóme sv. Mm tina ' 
Zimmermannove diel a , ktoré sll·o mponoval pre tú to prí
lež i tos ť. 

A. Zimrnermann nebol v tom čm;e spokojn ý s finanC:· 
n ým zabezpecen rm, k toré dostal v Brat is lave. V liste. 
k torý nap ís a l d i1a 17. a príla 1774 a adreso.va l jozefovi 
Giraském u. ce reJIIo n ia rovi krá loV'Dhradeckého bisk upa 
pôsobiace mu v Brn P. n a Petr-ove , su uchádzal o mies to 
o rga n istu bud v hm enskom kos to le sv: ]akuiJu. a le bJ 
v Olomouc i, kd e oča kél v a l výhodnejšie p la tové podm ien
k y. Z arch !vnych do k u men tov vieme, že v roku 1775, 
kedy sa ožen il ( 15. VIII. 1775 l s brutis lavs.kou rodáčkou 
Alžbe tou LiechteneggP.rovou, ne ma l este miesto stáleho 
huclobn lka. Toto získal už v rok u 1776, ako "fOrstllcher 
Hofkomposite\ll' ", kapeln ík a súčasne husllst a orc h e~
tra kard inála a prfrnas a Uhors kll , g rófn jozefa Bu tt ll yá 
nyiho (1727-17991 . O š tyri roky nes kôr, v mu ji 17tl0--
t eda t'Ok p red ná h lou a neočakávanou smrťou - p1·evzill 
Zimmerma n n po jánovi Schantrochovi ( 1710 - 1'780 : .dj 
miesto organ istu brutis lovsk ého Dóm u. 

Správy novín Pressbu rger Ze itung svedč i n n tom, že 
su Zlmmermannove ko mpozlci.e uvc:í clzal i v llt'éltiSI<Ivo 
v hojne j miere. V uprll i 1775 sa nn pr ivítHnie Anto ne~ 
Eszterhá zyho cl e Galan thu hrali rôzne symfón i.e A. Zirn· 
mer mu nna. N a a kadém ii usporia d a ne j d iía 17. februóra 
1776 g rófom Csákym uv-iedo l 36-č l enný orcheste1· po prvý 
raz Zi mmermannove " Litá.nie" . Autor príspevku neselrí 
v týchto s úvis los tiuc h chválou. V nasledujúcom r ok u 
[ 13 . XI I. 1777 ) d ir igova l s ám sklad a t eľ súbor 50 11u· 

do bníkov angažo vtmých na predvedení Schilsonove j 11ry 
"Die Wilden" , k u kto re j aj s komponova l hudb u. Z iných 
zá~~.amqv Pre,s~q~l rgt:) r Zeitung _ J~ zuu j!mavá nielen s p rá
va o to m, že 15. murca 1778 h ra l 40-členný Ba tthvá•nyiho 
o rchester po p rvý l'az bližšie neoznačené Zimmermanna· 
ve ~ymfónie, nle ti ež In formáciu, podľa k to re j hudobnú 

Primaciálne námestie " Bratislave 'f obdobi pôsobenia 
An·tona Zimmermanna - 10 1bierok Galérie mesta Bra· 
tisla vy. 

nópl ií ceciliánskyc h dómskych bo hoslužieb tvor ila v ro· 
ku 1779 Zimmer mannov.u " Omša". V tom istom čase 
[ 19. Xl. 1779 l sa usk uto:čnlla a j premiéra 4eho " Ko ncertu 
p re ko ntrabas" so só listom Jozefom Kem.pferom, k tor ý 
zustával miest o vlolo.n čelistu batthyánylovs keJ kapely 
a bol t iež sklada t ers~y činný. Zimmermannove kompo
zície zuznievuli a j v rokoch po smrti s1kl.adate!·a. Okrem 
in ých to bolo aj zás luhou dir ige n ta Rohrmeistra, ktorý 
v IJL'at lsluvskom mest skom divadle ( 4. Il. 1787 l uviedol 
Zimrner nwn novu melod·rámu .,Andromeda und Per seus ". 

V súvislosti s u vedenými, veľm i útržkov it ými, úda jmi 
ll :Z ivo te <J predveclených d ielach · A. Zimmermanna t reba 
v ys lo vi ť poľutovunie, že o s-kladateľovi ta kého f'(>l'mátu 
neB XIStu je zatiaľ a n i monografia , ani tematický Súpis 
jeho diel. úd aje lextkonov, k toré vyč!slujú rozsa h ZLm· 
IIWr lnannovej sk !.adélteJskej pozosta losti, s ú evidentne 
nekompletné. Zdá sa, že re latlvne najúplnejšie sú Info r
mác ie lexikonu " Die Musik in Geschichte und Geg en
wa!'t ", po elfa ,kto rých je A. Zimmermann a·ut or om mela· 
ll ní m .,Diŕ) Wilclen" l vznikla a bola uvedená d f!a 13. XII. 
J 777 v Bra tis lave l , "And.romeda und Per seus" , "Leonurdo · 
u nci Bla nd ine", "Zelmor u nd Ermlde", spevoh ry "Narc is
~e et Pien·e" (po prvý r az bola h raná v roku 1772 
v BnJtislave], ·ka n tát y "Denis Klage", mnohýc h symfónií, 
koncer tov p re kl avfr, kon trabas , fagot, hoboj a harfu, 
k usflc il, d ivertiment, sexte-t, par tlt, kvartet , k vintet, s o
ná t -él cl'a lších die l. Z ch rámovej tvor by sa spom !na jú 
o mš1~, litún iH, · ofertóriá a hy mny. Viuceré z je ho d iel 
vyšli tlučou nielen v Bra tislave u Viedni,• ale aJ v Lyone, 
Londýne · a · v Parfžl . ... 

Pod ľa katalógu Tt·aega z roku 1799 s komponoval 
A. Zimmer rnann sy mfón ie, l concertilllo, l noc t urn o, 

Najväčšiu časť zimmermannovských notových pamia
tok t vor ia dobové odpisy z druhe] polovice 18. sloročin 
11 z p rnlomu 18. u -19. storočia. Zo zachovan ých noto· 
v ých prc1meľíov by sa zdalo, že prevažná čast sk llldie.b 
A. Zimmermanna, ktor é sa n a slovenskom teritóriu In · 
terpre t-ovali v d'r uhe j polo-vici 18. sto ročia , ale l neskôt', 
tvorili ch rá mové kompozfcie skladateľa . údaje novín 
Pressburge1· Ze itung však dokladaj ú, že sa u nás hrala 
práve tak Zimme rmannova ohrá mo vá , ako aj svetská 
tvorbu, z !ktorej sa však u nás zac hova l len nepatrný 
zlomok. 

K p ropagátorom, interp.re to m a odpisovačorn skladieb 
A. Zlmme,rmanna no Slovens k u patrU.i mnohí. V Brutislél 
ve to boli napr! klad . Jozef Ruzs icska , Lukáš Miholovlts 
u Ka rol Tra nt.a, v Trenčíne Vác lav Kaschke, Drahotuszky 
a jozef ·s c heffel. Spomenúť môžeme ttež banskoš tiavnic· 
kého hudo bníka jozefa Richtera , Ilavs kého organistu Já· 
na Cserneya a organistu \1{)' Velkých Levároch jozefa 
Langera. Ci snáď niektorý z meno vaných hudobnlk:ov, 
z ktorých viacer ! boli súčasníkmi A. Zimmermanna, bol 
uj v osobnom konbakte so s!k l adateľom, zutí-al' nevieme. 

Tvo-rba Ant'Ona Zimmermanna nema lu len lokálnu plat 
nosť a neostala obmedzená iba na Brat i·slavu, teritórium 
Slovens ka a lebo len n a územie býva lej Rakúsko-uhor
ske j monarchie, ale so rozptýlila po ce lej Európe. Naj · 
vačše j obľube sa tešil! Zimmermannove symfón ie, kon · 
cer ty, komorné sk ladby, hudobno -scénické diela a so
náto.vá lit eratúra. Skutočnosť, že sa sk ladby t o hto sklu
Lla tera dokonc11 zamieuali s kompozíciumi J. Hayd na, Je 
výr azo m oce'nenia ume leckýc h hod nôt, ktoré ten to bra · 
tislavský hudobnfik a najvýznamnejší p redstaviter hudob· 
nej kultúry Sl.Q.vensku v období 'kl asicizmu vložil d9 sv.o
jich d iel. 

Už za dneš ného, hoci neuspoko jivé ho stavu poznatkov 
o os obnos t i a tvorbe Antona Zimmermanna možno kon
štatovať, že pr-os tredníctvom svojich umelecky v ysoko 
hodnotnýc h hudo-bných diel prispe l n iele n k obohateniu 
európskeho hudo bn ého repertoáru , ale bol n epochyb
ne aj jed n ý111 zo spo lutvorcov a s poluformovaterov hu· 
d obne j reši k lasicizmu. ú l-ohou ďalšieho muzikologlck,~)lO 
vý s.ku mu je zistiť, aké boli konkrétne formy a p rejav y 
tohto Zimmermannovh.o p r ínosu. C,q yša.k Olj{~em, toho bp
lo a naďalej ostáva veľmi aktuá lne él naliehave, je zno
vuozvl,lčänie sklatlaterského odkazu Antona , Zimme~mpn· 
na, ktorého kompozlcle s á - n evedno prečo '- ne prá
vom vytratill z repe r toá ru naš ich inter preto v. 

DARIN"- MÚDRA 

Koncertný cyklus GMB a SHF 
N. Pagan in iho J. Zsapka u v 
ostatnýc h me nova nýc h die lach 
k la v iristka V. Kellyová-Hrdino
vá. 

r istku V. Ke llyová-Hrdinová mi
mor ia dne kultivo vaným a mu· 
z iká lnym spôsobom tva rovala 
s voj pa rt. 

zrejme to bo la uvedomelá kon
cepciu Interpretky s úmyslom 
zdôrazniť monumentalit u Bee
t hovenovej skla dby. Ostatné tri 
diela; cyk lus piesn! Cesta na 
sl~vá .L. Novomeského od ná· 
rodného u melca Alexandra 
Moyzesa, á r iu Katreny Ziale 
bôln.e z opery Krútqava o d ná
rodné)lo umelca Eugena Sucho
ňa i dve z Večernlch pisnf An· 
tonína Dvoi'áka ( Uml·klo stromu 
šumiiní a P.f il ítlo ja ro zdaleka 1 
boli postave n é n a triezvejšom, 
komornejšom koncer tnom pre
jave, pričom v ka ždom z n ich 
dokázala vystihnúť n ie len cha
rakteristickú atmosféru auto
ro vho r\.lkOpisu, a le l každého 
jednotlivého d ielu. Svojej C!lo· 
hy sa vel mi dobr e zhostila i 
partnerka pri klav íri Tatiana 
Lenková, ktorá sa dokázala pri· 
spôsobU možnostiam nástroja i 
a kustickým podmienkam kon
certnej sá l y a výrazne sa spolu
podiela la na ce l!kovom dotvore· 
nl všetkých pr ed-veden ých d iel. 

Koncerty v Klariskách 
Pe kný m prl kladorn mnoho· 

stranného prís tu pu u prepoje
nia s lovenskej h udobnej rk ult ú· 
ry s viacerými š týlovými o bdo 
biumi e urópskej hud.by bol ko - . 
morný konce r t , k torý sa usku · 
t očnll v Kluris kách 14. septem
bra 1981. 

V prve j časti programu sa 
p redstavili flaut istka D. šebes 
tová a gita ri stu f . Zsapka Ba
chovou Sonátou č. 4 C dur pre 
flautu a gita ru, Kofín·kovou 
Ko ncertnou fantá ziou pre flau
tu a gitaru .a Sonatlnou, op. 15 
pre flautu a gitaru súčasného 
a ng lického sklada teľa u gila· 
t•lstu Johna W. Douar teho. Na j· 
ma predveclenie Bac hovej Soni!· 
ty zaujalo posluc hiíč ov nesmier 
ne sviež im prístupom, kde tec h · 
nic ká suveren it a u istota sa 
a kos i s nú bila s muzikalito u 
oboch umelcov. Ich Bach bo l 
s kôr klosický ako barokový; t o
to konštatovan ie však nevyslo
vuj P.m s úmyslom napadnúť štý· 
lo vú č istotu t ejto interp retácie. 
Skôr by som tento pre}av na
zval osobnostným s met·ovaním, 
t endenc iou , ktorá sa n iesla v 
me dziach únosnos ti. Prlčiny ta · 
kéhooto poi1atiu vidím predo
všetkým v nad!ahčenom hra · 
vom prístupe, ktorému s ú cu
'dzie prvky drobnýc h ufektových 
tendencii preferovaných na jmä 
ortodoxnou barokovou interpre
t áciou. Koflnkova Koncertná 
fantázia spáíu v sebe pt•vky voľ 
nej improvizácie s koncertant
ným poňatím rea lizovaným v 
dia lógu dvoch sólových nástro· 
jo v. Interpreti zvýraznili fa n · 
t azljnú vornosť pôsobivým tva 
rovan ím dynamických oblúkov 
a spontánnosťou, v ktorej sa 
vždy oživujú !kontras tné p loch y 
- v danom pr ípad e brilantné, 
v irtuózne okrajové časti s kan· 

tab ilnou s t red nou časťou. Bol 
to pekn ý pr ik lad poehope ni u 
k ompozičného zámer u. Do uur 
teho Son<ltfna, op. 15 vyvolula 
u poslucháčnv značné rozpak y 
a rozča rovanie a tiež 'O tázku, 
prečo zarad ili in terp reti túto 
s kladbu clo svo jho programu, 
keďže neš lo o hodnotu, ktorá 
by reprezento va la určitý prija· 
telný štandard súčnsných tvo
r ivých amblcl!. Pravda, výkon . 
Sebestovej a Zsapku treba ho d · 
notif a j v te jto skl adbe v su
per latívoch. 

V druhej č ast i progra mu sa 
predstavila hus listka A. šestá · 
ková Paganiniho Sonátami č. 2 
a č . 3 z Cento·ne di Sonete pre 
husle a gitaru, Moyzesuv,ou So
náttJu piccolou pre husle a kla· 
vfr, op. &3, Prokofievovými Pia
timi melódiami pre husle a kla
vlr a Bart6kovfmi Rumunskými 
tancami ,pre husle a klnlr (v ý' 
ber). jej . partnerom bol v diele 

Andrea še11t61tov6. F " ' 

šestáková je nesporne typom 
expresívne j a spontánnej umel
kyne, č-o po tvrdil i jej recitál, 
v ktOI'•Om d o minovala hudba 20. 
storočia. Iba v úvodne j časti 
odznelo už spomenuté Pug ani
n iho d ielo, ktoré však ne pa trí 
k špičkovým kompoz!ciám t()h· 
to ma jstra. Ani š estákove j ne
vyho vov nlo romantic ké k lišé 
t e jto hud by, je j pre jav sa vy
s lovene nútil do týc h to poloh a 
neustále g ravitova l k dravej u 
útočnej expresivite. Až v Moy· 
zes ovej, Soná te piccole sa šes
táková n aplno rozohrala ik vr
cho lnému výkonu, v k toro m do
minova la jasná a spontánna 
kantabllnosť ' spo}ená s vitálnou 
dramatlčnosťou. Tieto p rednosti 
zužit kova la š estáková i v Pro· 
kofievovi a Ba r tókovi. Pra vda, 
ž iadalo by s a i v h udbe 20. 
storoč ia r·ozšíriť a obohatiť dy
n umický register, vedieť sa po
noriť do introvertných polôh, 
spieva ť v pianissime, budova t: 
gradácie postupnejšie, diferen
covanejšie - väčšia pla sticita 
a š iršia výrazová paleta by ne
s porne obohatila interpretačný 
p rej av te jt o umelkyne. Klavi-

Snímka: V. Há k 

Komorný koncert v Kla r is
kách bol a k ýmsi neoficiáln ym 
š t a rto m do novej koncertnej se
zóny, č o potvr dila i vefmi pek
ná návštevnost. 

IGOR BERGER 

Na ďalšom komornom Ikon
certe ( 21. septe mbra ). závereč 
nom tohto cyklu, sa p redstav!ll 
sopran istku Elena Holičk-ová, 
só listka opery SND s klavirlst
kou Tatianou LenkoV'IJU a dy
Chové tr io, zložené z členov 
Bratislavského d yc hového kvin 
teta - Vladimir Mali ý (hoboj). 
jozef Luptáčlk (klar inet l a 
.Frantliek Machata (fagot 1. Dra
matur lgcký zámer koncertov v 
Klar iskách je všeobecne zná
my: uvádza ť n u koncertnom pó
d iu prevažne nové i s t aršie hod
noty z tvor ivej dielne súčas
ných s lovenských slkladatefov 
všetkých generáci!. K tomu pri
s tupuje požia davku '! YSokej ná
ročnosti pri výbere Interpre tov 
- nušfast ie v súčasnej dobe 
s í skutočne má me z čoho vy
be raf_ A výs ledok ? !Cyklus ná· 
ročných , dramaturgicky a inter
pretačne pr í ťažlivých podujat!. 
O to paradoxnejšie pôsobí sku
točnosť, že n iektoré koncerty 
sú vypredané, onesko rení náv· 
šte vnlci si musia celý p rogra m 
odstúť pre malú ka pacitu se
d a diel; n a ďalši, , prinajmenej 
r ovnako pr! ťažlivý k1oncert s a 
zlde 15- 20 !udl a interpreti 
sú h.andicapovanl takmer 
prázdnym hladlskom. Toto po· 
s tih lo i recenzova ný konce rt. 
Ze by bratisla vské publilkum 
bolo unavené po bohatom pro
grame kultúrneho leta? 

Elena Holičková je muzikál
nou a výborne technicky pri
pruvenou interpre tkou , ktorá je 
rovnako "doma" v opere SND, 
ako na koncer tnom pódiu. Bee· 
tbo-,enovu koncertnú áriu -Pri
mo amore, piacer del ciel pred
niesla síce s trochu p reexpo
nova ným pátosom inklinujúcim 
viac k opernému prejavu, ale 

Medzi jedno tlivými vokálnymi 
skla dbami odzneli t r i dyC!lOVé 
triá. Dvoch f r a nc úzskych Im· 
presionistov Jacquesa lberta ( 5 
kusov pre dychové t rio l a Ni
colu Gallo na (Suita l doplnilo 

· nové, na . Tý~dni novej sloven
skej hudobnej tvorby p remié· 
rovuné Divertimento pre hobo j, 
klarinet a ragot od zaslúžilé: 
ho umelca Milana Nováka. I 
keď Išlo o tri rôzne sk lada· 
tel ské prístupy, vše t ky diela 
mali spoločného menovat ela -
muz-lka.n t sk ú spontánnosť , s vie
žu invenciu a jemnosť v na rá· 
banľ s fa rbou i dynamikou. 
Všettky črty, ktoré triu Inter 
pretov (Mali ý - Luptáčlk -
Mach at s l v najvyššej miere vy
hovujú .a kto ré dokáza li maxi· 
málne zúročiť vo svo jom pre

, jave. O Ich v ýkone nemožno ho
voriť inak ako v s uperlatfvoch. 
Dokonalá individuálna techni
ka, muzikálny prejav a perfekt· 
ná súhr a celého . ensemblu sú 
zárukou d okon alého poslucháč
skeho zážitku, ktorým ich vystú· 
penie bez sporu bolo . 

EVA CUNDERLlKpVl 
l 


