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Pred VI. zjazdom Zväzu slovenských skladatelov dýcb koncertných umelcov, za· 
hrnujúc aj daliie súčasti ideovo 
umele·c:kého pôsobenia. Seminá
re mladých muzikológov a hu
dobných kr itikov aa zami!Tia
vali na analýzu a na hud.obno
teoretickťí interpretáciu súčas
ných slovenských diel. Naile á · 
silia o neustále zblilo·V·anie na
lieh br'atakých kuJtú,r sa pre
mietli do spolnčných koncert, 
ných podujati i stre tnuti hu
dobných teo.rétikov. Pravda, nie 
iba t ieto podu jatia naplňajú 
uplynulých päť rokov činnosti 
Zväzu sJ.ov.enských skla da.terov. 
Je to cel ý ra d dalilfch - ako 
sú koncerty Stretnutie múz, 
ko ncerty jubilujúcich skladate
lov, spolup ráca s inými• inilti· 
tíiciami, účasť na mecilinár{)d
ných podujMiach, na Dňoch 
naile') kultú·ry v r ilznyuh kraji
nách,· stretnutia mladých skla- .. 
datelov CSSR a iných socialis· 
tických krajfn, Ceakoslo.vensk6 
hudobná latV'8 a c.elý rad dal
lieh podujatf. 

V lirote kal dého wneleckébo 
nii:zu :znamená jeho n ohomé 
rokovanie jednu 1 najvý:znam
nejilfch udalos ti vôbec. Ul dlh
lia obdobie pred je,ho uskutoč
nenlm sa intenzita :~~vii:wvej čln
nosti znásobuje úmerne s úlo
hami súvisiacimi s prfpravou 
zjazdu. Jednou :z najdiUditej
llch úloh týchto prlpravných 
prác bolo bilancovanie doteraj
lej l!innosti Zvizu. 

Obdobie od V. zjazdu Zvllzu 
slovenských skladatelov sa vy
značuje viacerými moment ami, 
ktoré výr azným spôsobom za
slabli do vývinu 11lovenského 
hudobného umenia. V prvom 
rade to bola ldeovo-poUttckj 
pré.ca, ktol'á sa niesla v zna
meni roz.praoovávania záverov 
XV. a XVI. zjazdu KSC v naj· 
rôznejilfch formách; predoviiet
kým viak bezprostredným pô
sobením diskusných fór, pred
né.iiuk, semináro•v, kolokvif a 
podobne. Osobitný dDraz sa klá
dol na dalilie prehlbovanie 
vzťahu hudobného umenia a 
apoločenského diania. Neu!Méle 
ame zdôrazňovali esteticko-· 
emocionálnu p6sohivosť hudby 
- najmll. preto, aby naia sfli!as
ná trorba bola schopná vyjad· 
rovať novi!, angalované námety 
umelecky presvedi!iro a aktuál
ne a aby sme dokázali pros· 
trednfctvom' ' nej preko.nbaf 
prejavy l a hostajného postoja k 

Styri orc,hestrálne koncerty , dva komorné ko.ncerty, !koncert o rchestra ľudov9ch nástro jov, .dže
zov9 koncert a ·komo r·n9 koncert z tvorby pre deti a mládež nSU, to je blloocla VII. týždňa novej 
slovenskej hudobnej tvol'by, k-torý sa usku točnll v Bratisla ve v di1och 8.-13. februára t . r. Pre
h liadku tvorby a je j Interpretáciu budeme hodno tit v budú.com člsle HZ. Na Týždni sa podielala 
aj štátnra fllhaňmónla Košice s dirigentom Stanislavom M'acurom a sól'istl Kamil Roško ( trťibka ) 
a Jozef Gašparovič (~rd:Iúbón} . Sn imka: R. Pol6k 

V celom nailom dote:rajlom 
vývine, počnúc od oslobodenia 
nailej v'iasti So,vietsko u armá
dou, osobitne viiak od Vfťa.znfi
ho · februára al po súčasnosť, 
pociťujeme vôlu ume loov tvoriť 
pre spoločnosť bad.noty, ktor6 
umolňujd nie iba reprezento
vať, al~ predoviletkým formoovaf 
a pomáhať vytvárať daliie vf
vlnové perspektfvy. Neod.deli
telnými sfr6nkami nale j naj
novl&1 histórie sú fakt{)ry ni 
r odné a internacionálne, rudov6 
'a triedne, podielajflce sa na n
tváranf jej litýlovej a ideovo
estetichj podstaty. 

Vôla tvorit hodnoty V. zjasdu usku·toi!nUi ame pra
videlné aklad.atefské kolokviA, 
na ktorfch sa preaentovala u
sa - prostrednfctvom tvori
ytch diskusU - úi'Ol'Ov6 leon· 
frontácia, vychádujic • prin· 
cipiálnyc'h poliadaviek kultir
nej polUiky strany a ltitu. K 
Yýlnamným ·podujatiam a dlb'o· 
roi!nou tracUciou patria aj Jetl· 
notllvé rol!nlky Prehliadky mia-

V tomto duchu vft ame nil 
VI. zjazd Zväzu slovenskfch 
akladatelov a v tomto ducha 
c-hceme vstipiť do najblilliaho 
obdobia jeho činnosti. di!aanoati a dokázali rozozná. 

vať hranice medzi hudbou elte 
prijatelnou a hudbou stojacou 
ul mimo branie ntetickej plat
formy socialistického realbmu. 

fallsko :zvizove j práce viiak 

apočfva ná konkrétnych prUeli· 
tostiach a ··podujatiach, me.dzf 
ktorými •aujlma priorltnfi po
stavenie Tfldeň ncwej slove~
skej hudobnej tvorby, ktorého 
jednotlivti ročnfky sa road null 

Musica viva jubiluje 
Už desať rokov výsiela bra

tislavská" televlzia v pravidel
ných termlnoch hudobno-vý
chovn~ relc:lcie pOd nélzvom Mu
sica viva. Táto doba stačila na 
to, aby si diváci uvedomi li mno· 
M kapitoly z na§ej hudobnej 
hi stórie, ale i tntenztvne j§te ci
tili na§u hudobnú prttomnost. 
Organizátor i cyklu na čele so 
Mfredaktor om far oslavom Mele· 
rom vytýčili progr,.am takto: 
upozorniť v na§ef hudobnef his
tórii na v§etko cenn~. vyttah· 
nuf zabudnutl! hodnoty, opriet 
sa o výskumy muzikológov a 
rovnocenne aktualizovať a pro· 
pagovať v§etko hodnotn~ z na
§et hudobne/ prttomnost i. Te 
to program vel korysý, ktor~ho 
dosah si človek uvedom! l en 
vtedy, ak spätne prel istuje 
desat ročntkov, urobí si bilan
ciu v§etkých odborníkov, ktor t 
v cykle vystúpili a zvélži jeho 
celkopý zélstot v na§om spolo
čenskom živote. 

V popredi stofl záujem o hu
dobnú minulost Bratislavy. Or 
ganizéltor i cyklu sa opreli o vy· 
dan~ vedeck~ prdce z tejto ob
lasti, ale i o mnoM privéltne 
výskumy, a tak !elácia mohla 
predstaviť v§etky významn~ 
osobnosti hudobnej minulosti 
nél§ho mesta, upozornila na po
krokov~ t rendy, predstavila no
vých interpretov, učila l .udt 
hodnotiť na§u hudobnú minu
l ost a vyvolala zvedavosť v §tr 
§lch kruhoch. Nepoznám v na
§{ch oznamovaclch pr ostr ied
koch druhý cykl us, ktor!} by 

tol ko ur obil pre kultúrnu mi· 
nulost Bratislavy a vedel ak· 
tualizovat mnoh~ zauflmavostl, . 
na ktor~ sa buď zabúdlo, alebo 
o ktorých sa doteraz nevedelo; . 
Rovnak él pozornosť sa venova· 
la hudobnej minulosti ceMho 
Slovenska. Defilovali tu pred 
nami mnoh! tvorcovia minulých 
storoči, redaktori zlskali doku· 
mentačnf- materiál, ktorfí bol 
roztrúsenfí často u privdtnych 
archlvoch. Tak sa Mustca viva 
stala ndzorným lexi kónom na
§ej hudobnej minul osti, ukdza· 
·la mnoh~ hudobn~ rezidencie, 
načrela do plejéldy na§ich ob
rodencov, neraz ukazovala v 
akých ndzorovfích zápasoch sa 
rodil hudobnfí vfívoj. Za desat 
ro1éov sa do značnet mtery spl 
nil zámer §tjfr edaktora: ukdzat 
ndzornfími prost riedkami na§u 
hudobnú mtnulost, postlntt na
§u nélrodnú hrgost a prakt icky 
v znefúcich ukélžkach pr tbllžtt 
hodnoty, o ktorých sa donedáv· 
na málo vedelo. 

Rovnakú pozornosť venute 
Musica viva na§ej súčasne/ hud
be. Hovor ilo sa tu často o no· 
vinkélch. Prt r6znych fubtleách 
sa hodnotili skladatelia, i nter 
preti i muztkológovia, provoko
val sa zdujem o novú tvorbu 
a v§etko cenn~. čo sa odohrdva 
v na§om hudobnom živote. Zá
važn(j bal t sntmky z f estivalov, 
pričom sa nezabudlo ani na no
vtj festivalov(j tendencie v na
§ich kťLpeloch. Ak bof o pocho
penie sťLl!asnef hudby stdle e§te 
trvá, tak tento cy1C1us poctivými 

najmll po V. •Jazde n61llo Zvi
.ru. Obsiahli lirokt Unrovi a 
ltflovi paletu tvorby, umnlni · 
li kaldoroi!ne u6jomni kon
fron.tjciu a na:~nai!ili jej dallle 
smerovanie. Pol!lnajic rokom 

N6rodnf umelec 
EUGEN SUCHO~, 

predseda Zvllzu slonn
•kfch skladatelov 

V januárn·vom vydanf magazfnu Muaica viva stretli sa v televfz.nom iiUí.diu liaci Víti!zsiava Nováka 
pri spomienke na svojh() ui!itel a. Bola to vzicna prflelitusť p.rivitať pred kamerou národných 
umelcov Alexandra Moyzesa, Eugena Sucho ňa, Andreja Očenáia, Dezidera Kardoila, ako a j prof. • 
PhDr. Jozefa Kresán,ka, DrSc . V str ede moderátorka relácie Elena Ga lan:ová. · Sn!mk.a: L. Pá'k>ozdy 

· snahami prispel do tohto zt:i
pasu a nazdávam sa, že zrako
vo-sluchovými možnostami 
značne posilnil na§e snahy 
spropago11at v§etko cenn(j. 

V ~usice v iVe nachddza;a ú
mern(j uplatnenie i na§i kon
certní umelci. Vystúpila tu už 
celá plefáda, prtslu!intci r6z
nych generácii, l udta r6znych 
umeleckých skťLsenostt. Zvl~t 
mladfím interpr etom sa t u ve-

nuje zvý§ená pozornosť a via
cerí z nich si prehlbili svo ju 
popular itu práve cez tento cyk
lus. 

Vstupujúc do 11. ročntka 
musíme sa stotožnil s výhlado
vými plánmi cel~ho cyklu. Mu
sica viva bude i naďalej odha· 
rovat cennosti na!iej hudobnej 
minulosti, prezentovať veci, kto· 
r (j často ani kultťLrna verefnosť 
nepozná, bude mobilizovať mu-

zikológov, aby prichádzali do 
relácií s novfími poznatkami a 
súčasne si udrží svo; trvalý zá
ujem o hudbu súčasnosti. Vybu· 
dovaný '§táb spolupracovnfk.ov 
je zárukou kvality cel(jho cyklu 
a televtzia nepochybne využije 
desaťrol!n~ skúsenosti na tvor· 
6u e§te ťLčinnej !itch a spoločen
sky zdvažnej§ích relácii. 

ZDENKO NOV ACEKl 



itaecat, 
• KONCERT STÁTNEHO KOMORNl!:HO 

ORCHESTRA V 2 ILINE, venovaný 34. vý
ročiu Víťazného februára uskutočnil sa 
10. februára t. r. v Dome umenia v 2ili· 
ne. Pot! taktovkou Ja na Valtu odznela 
Beethove nO'Va predohra op. 43 Stvorenie 

.Promethea, Ravelova su ita Coupertnov 
náhrobok a dve 1kompozície sloven ských 
auto1'·ov: Symphonia da camera od Jo
zefu Malťlvca a Poct'l! Michelangelov! od 
Pavla K:·ršku. , . 

• TRAD!CIA ĽUDOV'2'CH HUDOBN'2'CH 
NÁSTROJOV POCHOVSKtHO REGiúNU je 
názov výstavy, lktorú priprav!l D01Í1 kul
túry ROH v Púchove vo výst-avnej s·leni 
DK. Na otvoren! výsta vy di"ta 4. februára 
t. r. preh O!vor!l ved úc! Hudobného odde- · 
lenia SNM PhDr. Ivan Mačii){. 

• HLAVNJ!: ÚLOHY NAJVYSSICH ZÁ
KONOD ARN'2'CH ZBOROV V OBLASTI V'2'
CHOVY A KULTORY je názov Ctvahy 
predsedu výbot·u pre kultúr u a ~ýchovu 
Snemov:ne •ná rodov P·h Dr . Zdenka Nováč
:lul, CSc., kto-r ú prinášajú januárové In
formäcie pre poslancov Federálneho 
zhwma ·ždenia. Autor v .ne j analyzuje 
hlav né úl01hy n prináša rad nám€ tov. 

• TRÁ VN !CKOVO KVAHTETO z Ban 
s kej Bystrice su 9. fehruára t. r . vrá
ti lo z •ko ncer tnéhn zájazdu v Sovietsk-om 
zväze, kde úspešne ť'tči nko.v alo v mes
tách Doneck <t Chersoo. Trávn!čkovc i 
uviedli s láf.ikové kvar tetá L Haydna 
1 d mol, op. 75, č . 2], A. Dvofá•ka (F dur, 
op. 96 , Amer ické). L. Janáčka [ 1. kvar
te to] a Andante cantab.ile z.o SláčllkÓ
vého kva rteta D dur P. I. Cajkovského. 
Z autorov publikum zaujal najmU Leoš 
Ja náček . 

• Xl. ROCNtK FESTIVALU POPULÁR
NEJ PIESNE ,.BYSTRICKf; ZVONY" S3 

usk utoč-n! v drioch 12.-15. mája t. r. 
v sále DK ROH v Banskej Bystrici. Na 
prog-rame je uutdrsltá súťaž stredosJo .. 
ve ns kých vokä lno-inštrumentá lnych s ku
p!n,' a utorská súťaž popu lámej. piesn e , 
súťaž speválw v amatémv a ga lakoncert . 
Organizátorm! festiva lu sú: MsNV, PKO, 
KP ZSS, čs. rozhlas --· š túdio B. Bystr i
ca n MsV SZM. 

• UMELCI OPERY V ZAHHÁNICI: Ti
bo·r Frefio cl irlgo-vul 30. januára t. r. 
v Berl!n e na Ber olinakonc€rte prog-ram 
l';QStavený z opier A. Dvoi'álw, R. Wagne- . 
ra, G. Rossin iho, R. Leoncava lJ.a a C. 
Sain t-Saensa; Jozef špaček vystup;ova l v 
u pero v Jassy (RSR], kde 20. januára 
t. r . . .fi p!ev.al v pr~.<;l.staxen_! Mozarto~f:)j , 
Figa rove j s vadby ; Peter Dvorský 14. ja
n uára t. r. účin:l?owtl v r.akťtskom Linzi 
na veče l'e operných árii , sprevádzala 
ho Zá hrehsl>á fil hal'mÓ'nia, v diíoc h 28.-
30. janwl ra hosťoval v Las Palmas na 
Ka nárs kych os t rovoch v dvoc h predsta
veniach Pucciniho Bohémy, v Buhéme 
hos ťovi!! a j v opere •V Gels enkirchene 
( NSR, 17. februára l a v dň•och 1.-Z6. II . 
hosťoval vo Viede ns ke j š tátnej opere v 
insce nfl ciách Ná poja lásky, Tr~viaty a 
Mac betha; Sel'gej Kopčák spieval ba
scrvý par t v Mozar tovom Rekv iem v Dráž
ďanoch [13. a 14. febr uára ). 

• HUDOB>Nl!; LrqF'ORMAčNJ!: STREDIS· 
KO SJ-IF v s polupráci s Cl-IF, tak ako 
kaž<lol'Qčne, zostavili a vyda li publlká
ciu Hudobné uda losti v CS.SR. Br-ožú
-ra obsa huje .v prehľade ka lendár najvý
znamnejších hudobných podujatí, ktoré 
sa usku točillia v. prie-behu ro ka v česko 
slov enských nu\st ách. Pub ll.kácia je pre 
záujemcov ik d ispozicii v HIS Sloven 
s kého hudobného fondu. 

• SKLADBY SLOVENSK? Cl-1 AUTOROV 
V IRAKU. Z iniciat!vy československých 
hudobnlkov, .pôsobiacic h v ir ac kom sym
fo nicl<o m orchest ri v Bagdade , uvetlle te
leso . ·v ma rci t. r. koncert zos tavený zo 
skladie b J. Cikker a (Spomienky) , E. Su 
r.hoi\a ( Met_a morfózy) a A. Moyzesa (pre .. 
dohra Jánošlkovi chlapci ] . Notov·ý ma
t ~)r iál orc hes tru za.pozičal Sl-lF. 

• FILHAR MONICKJ!: KVARTETO pred
ved ie na konce rte v aprfli v Drážďanoch 
okr e m in ých skladieb aj III. sláčikové 

\ kvarte to Il ju Zel jenku. 

• STANISLAV ZA MBORSK'2' koncerto 
vnl v diíoc h 12. -- 16. Jan uár a t. r . vo Vo
ron eži (ZSSR]. hra l sólo vý part lkla v!r 
nych koncel't-ov W. A. Mozarta (Kon
cert Es d ur l a B. Bartóka ( III. k lav!rny 
koncert ]. 

8 KOŠICK!!: KVARTETO uskutočnilo v 
d ľioc h 7.- 30. januára t . r. koncertné 
turné v španie lslm. Na niektorých kon-

• cert-och s poluúčinkoval a j známy špa
nie l-sky gitarista L·opa tegui. 

8 BRATISLAVSKf: DYCHOV~!: KVINTE
TO koncertova lo v dľíoch 1.- 12. jan-uá
ra v I-loland*u s programom zostave
n ým z Rumeauovýc ll, Milhaudových, Rej
ch ových u Suchoňových diel. 

• [, IBERECKÁ OPERA uvedie v marci 
t . r. ope rn ú Jecl•noak ~ovlm Karla Kova
i'ovica Cesta oknem. Tá to o pera od svo
jej pr emiéry po desiatky rokov o dpo
čív a lll v zabudnutf. Ak·o dr uhé dielo 
operného večera predvedú Zvtkovs ké ho 
raráš ka od V!tezsla-va Nováka . (mh) 

tSU Jaroslava Kvapila v Brne · 
pri prflež1tosti 100. výroC::Ia ~zntku školy 
prezident republiky udel-ll vysoké štát
ne vyzpamenanie "za vynikaJ.úcu · prá
cu", ktoré prevzal je·j riaditeľ Josef Vla
sák. · Prvá čast osláv bola 25.- 2p. no
vembra m. .r.. uvedenlm Slávnostných 
koncertov za účasti delegácii z družob
ných š kôl z Prahy, Ostravy, z Bratislavy, 
zo Zvolen-a a z Koš!.c. Druhá časť osláv 
bude poktačovať v apr!l! 1982. Poduja
tia na. počesť osláv 100. :výročia vzniku 
školy }}oli na vysokej umeleckej úr.ovnl, 
dôsto'jne repreze.ntovali prácu pedagó
gov a žia:kov Š'koly, k tor! n:advi.az.ali na 
slávnu trad!ciu zakl.adateJov, znameni
tých uč!teľo1V L. Janáčka , R. Reissiga , 

Smetanu, F. Chopina, F. Liszta, C. De
bussyho a S. Prokofiev., v predvedení 
amb!clóznych mladých klaviristov An
dríeja Andraszewského a Aleny Andra
szews ke J. odchovancov brnenskej JAMU 
v triede ,prof. d•r. O. Vondrovica a dr. J. 
Ki'!m. v progMine da lej odznelo Trio
vá sonáta J. Bendu, Moravsk é dvo jspevy 
A~ D.vol'áka, Inflamatus et accen sus dra
maticky s tvárnilla Jarmila Bai' inková, 
piesňo-vý cyklus Požehnán! léta od Zd. 
Blažeka za pr!t10mnosti uuto.r n interpre
tovala Iren a Hýlová. 

musia -preukázať schOJpnosť stvá.rni ť rea
litu nielen fo tografickou technikou, ale 
a j ukázať umeleckú ~nvenclu a vlast-né 
t vorivé postupy. Večer v sále Obvodného 
ku ltút'.no-vzdel á:v•acieho st redis ka patril 
Koncertu ~ill'kov hudobné·ho odboru. 
Ovod.né slovo predniesla PhDr. O. Setta
rL Počuli sme vynika júce výkony žiakov, 
zvlášť vyzdvihujeme ~ láčikové oddelenie. 
Dňa 27. Xl. zasad a la pedagogická rada 
v Zrkadlovej sá le hotelu Slova n, večer:
patr il vystúpen iu žiakGv všetlkých odbo
ro.v ško ly v Divadle brat ov Mrš tlkov
cov ; 28. Xl. s i delegácie prezrel! vý
st.avu Výt-var ného odbor u v budove Pet
rov u v Dome ·kultúr y ROH s a zúčas tnili 
samostatného vyst>úpenia žiakov tanečné
ho o cl bol'U. Na zá:ve r oslá,v uskutočnilo 
sn spoločenské stret nutie delegác!!. 

J. K:vapila . 
Slávnostný koncert učite·Jov v Aule Ja

náč,kovej a~adémie múzických umeni 
[ 25. Xl. ] uviedťll PhDr. Miloš š tM roň. V 
programe pre.va,žova li kla:v!rne _diela B. 

Dňa 26. Xl. delegácie dr,užobných škôl 
prijal predsed a JmKNV Ing. F. Chllbičov
S!ký. Zúčastni li sa pre'hlia dky s amostat nej 
výsoo:vy oddelerria umeleckej fotografie . 
Št'Údium ·na oddelen! umelecke j foto
gr afie na ĽšU J. Kvap!la v Brne je troj· 
ročné, zakončuje sa záverečnou prácou, 
v k rtor e j žiaci spracova n!m rôznych tém B. DLHANOVA 

Gitarová súfaž 
v dňoch 5.-6. 11. t. r. konala sa v priestoroch Mestského 

klubu mládeže v Zlline Súťaž žíal~ov slovenských konzervató
rií v hre na gitare, vyplsa-ná Ministerstvom !ík!o,Jst"va SSR. Pri
hlásilo sa 12 litude·nto·v z Bra·tislavy a zo Žiliny, ktorých inter
pretačné výkony hodno.tlla odborná porota v zloženi: prof. 
Konzervatória v Prahe )lfl )irmal - predseda, pro•f. Konzerva
tória v Bratislall'e Jozef Zsa·pka 1a prof. Konzervatória v Zlline 
Dušan Lehotský - členovia .poroty. Výsledky súťaže: l. kate
gória (žiaci 1.-3. roč.) ::_ Ľ. Hajóssy, Bratislava, l. miesto, 
H. Tó,th, •Bratislava , II. miesto, I. Wágner, Bratislava, III. mies-

Rozhlasový zápisník 
Od jesene minulého roku zaznle:va na stanic! D'e vln 

nový cylk lus - Z tvorivej die·lne slovenských inteTpre
tov. Doteraz odzneli: relác ia o žilinskom komornom 
orchestr-i [pripravil Vladimir C!žik l , dia lógy s d ir igen
tom Lacltsl.rvom Holoubkom a organistom Ivan'Om So
kolom [auto:rka Zuzana Ma rczello vá l ·a rozhovory s kla
viristami Mar iá.riom Lapšanským a Pe-trom Toperczerom 
·( tvor-k yňou otázok obom ba la Naďa Ftíldváriová l
Domnievam sa, že je to cyklus, k.torý má svoj nemalý 
stabilný o.kruh .posl•ucháč-ov - u právom: je-ho p·oz.oru
ho-dná úro-vei1 s i to zaslúž!. Ak t entoraz v týchto s t!pce 
koch •g los ujem pr.1ve poslenné dve spomlnané re lácie, 
je to prerp, že s l€duje-m ·vývoj obÓch sólistov Slovspskej 
f.ilh arm6n.ie už od rokov ich konzerv-ator.iálnych ~túdi! 
a naptsal so:m .o nich už '!lejeden lkrtt.ický súd. Oba pw
gramy výstižne dokumentovali ich umeleckú a mysllte f
s-kú· úroveň . To,' že Toperczer i Lapš anský p atriu medzi 
·vrcho lné zja vy slove nského klavir ~stlc·kého , ba in.ter,pre
tačného umenia vôbec, je známe už dost dáv-no - a na 
hráv ky použi-té v tejto •relácii to len opätovne •prl.pome
nul!. Ale asi nie každý poslucháč o-boch relác!! tuš il , 
kofk.o myslitefskej h lbky a fudskej zre losti sa s.k:rýva 
v týc hto dvoch skromných a pracov.itých um!llcocll. 
Ich výroky odh alili, že majú š i.roký •olkruh záujmov -· 
otázky in1:-el'pretácle ner iešia len spod Z[)rné h'O uhl a 
.,s vojho" nás troja, ale umenia vôbec, ba n e:r.az v cel·ko
vom kontexte ludského bytia. Ne•vyhý·ba jú sa ko-nkr ét 
nym detaHom, .no ne-zotrvávajú len pr i nich ·- Ich vý
m·ky majú širš iu plat-nosť. Bolo by z nich možné z-osta 
viť relatívne ucelenú . poe tiku [ke·by nastali časy, že by 
sa najzauj!mavejš le rozh lasové relácie publilkovall kn iž
ne alebo časopisecky - v Cechách už tla!káto tradlcia 
je; mys lím, že o odb~tby sa ne bolo treba bátl] . 

Na tomto optimá hrom výsledku má -nemal ý -p.od·iel par t 
ner-ka v r ozhovoroch' s oboma umelc ami Naďa Ftíldvá
r:!ová. Relácie majú premyslený .pôdorys s uzavre tou 
formo u: Toperczera orámovávaj ú' úry.vky z jeho .pred
nesu Cajikovs kého l. kl,avlr-neho koncertu b mol , Lapš an
ského fragmenty z Gr-iegovho Kl·av!rne ho :koncer tu a mol. 
No ·najpozoruhodnejš ie je vlastné j-adro o boch d ia lógo-v 
prel!n &ných hud·bou: F5ldvárlová citlivo vychádza z pQ
znan la t-vorby a osobnost! oboc·h klav.lristo.v - -a kladie 
im otázky, ako s a -vraví, " š-ité n a mier u". l je·j .zásJ!uhou 
je , že vo vy právanJach &a nespomínajú len vý.roky veľ
kých klav!rnych pedagógov [ G. Nejgauz, V. Kurz]. ale 
aj iných slávnych umel-cov, teoretikov a myslttelO'V 
( Lao-c', K. Cape!k, A. Fr ance, E. Stachu'ľa, M. Rúfus, 
N. P. Ľubimov a i. l- Prov:oku jú úpr imné vyjad renia -o boch 
.,s povedaných" - výs ledkom }e obdivuhodne s vieža pa
leta slova a hudby, ktorá s i doslova žia·da ·r epr !zovanie. 
Dúfla m, že sa ho d-oč-kám( e] l v:iackrátl Reda'kčne -vše.t ky 
Sipoml-nané relácie · pripr.avll a - za spolupráce ~echilliic
kýc h pra covn f!kov - Ete la Cár-s ka. IGOR VAJDA 

SpoločenskO dom v Duna jskej Strede, real i
zovan'ý v rokoch 1974- 1977, ktor'ý je prácou 
autorov J. Slfža, E. G~bertovej a A. Braxator i sa, 
hodnotia odbornlci ako dielo, ktor~ archtlek 
tonickou úrovňou vysoko prevyšuje bežn'ý prie
mer našej architektúry. Objekt tvor i divadel no
estrádna sála so 480 miestami, kinosála pre 
320 divákov, reštaurácia so 100 stoličkami a s 
kuchyňou, knižnica pre dospel'ých a mládež 
s 25 000 zvitzkami, klubovne záu jmove j a krú ž
kovej činnosti, v'ýtvarn~ ateli~ry, diskot~ka, 
dvojdrdhová kolkáreň a technick o-hospoddrsk e 
priestor y. Využitie sály 1e možn~ pre spolo
čensk~ akcte od divadla cez k oncerty , verej 
IM schôdze až po plesy a bankety . T omuto 
je podr!aden~ r iešenie interi~rov a akust iky 
t'ýchto priestorov. Atraktlvna budova núk a prí
ležitosti at hudobn~mu životu mesta ·- bolo by 
ich t reba, väčšm i než doposiaľ, využlvat. 

tf), I. Rýchliková, žilina, Cestné uznanie; Il. ka~&gória (i iaci 
4.-6. ročnikn l - J. Labant, Zilin a , I. miesto, I .Herzo-g, Bra
tislava , II. miesto , V. Tomč-ányi , Bratislavu, Il. miesto" Ľ. Mi
n·ár, Zilina, III. miesto. Výkony súťaži-acich holi podla vyjadr-e
nia poroty na velmi dobre-j úr.ovnl. Výber r epe:l'toáru, jeho 
hudobné zvládnutie a technická vyspelosť o cenených súťa
žiacich jasne dokuntent•ov-ali. prerastanie kvantity v kvalitu 
v d·voch centrách slovenskej gitarovej hry, v Bratislave a v Ži
line. Z·áver tejto vefmí úspelinej súťaže (v poradi už tretej -
koná sa v dv~jr.ol!ných cykloch l tvoril inter.pretačný se•minár 
a Koncert vlťazov, na ktorom odzneli skla dby F . Sura, S. Raka, 
M. Giulianiho a L. Brouwera v podani H. Tótha , Ľ. Hajóssyho, 
L. He-n oga a ). J,abauta. , DUšAN LEI-IOTSK'2' 

Televízny ~ápisník 
D.ramutu rgLa l<ošického tele-

v!zneho hudo bn ého progl{amu. 
sa v posledmých l'Oikoch 'vzo
pUJa k pozoruhod ným výkonom . 
Okrem veľmi prosp-ešn~ch a za 
u jfma vých programov, profilov 
umelcov a telie~ t'Voriac ich na 
východnom SJ:oveusku, v pr o
grame sa čo.raz Č<lstej šle stre·til
va me s väčšími hudobn9mi cel
ka nú, ba i s obj.avnými relá
ci<nni. Nemožno tu n espomenúť 
re láci u Hudba s ta rých Košic. 
k tol'ú a utorsky pripra vila Ing. 
M. Poteml'O Vá a i ked bola pô
vodne pr!.prav:ovaná k výročiu 
mesta Koš!c, jej oneskorený vy
sie lac! t eum!n práve dosvedčil , 
že ide o re láciu .a •otázky natl· 
časové. Autorka t u zvere;nna 
výsledky svojho celožlvobného 
hudobno ll tstori.ckého báda,nta , 
v lrlte!·p·re tácii poslucháčo v ko
š'ického konzet·va tói'ia , v n aštu 
do va ní d irigenta R. Skrepka, 
sólis tov lkošickej operne J scény, 
v úprave skladat eru J. Podproc
kého sa oživili skladby a pies
ne hudobníkov a tvorcov minu
lých st•oročí. V rrl lá cii s me P•O
čuli sk l-adby naštudov.a né .podľa 
a rc hívnych r ulwplsov, faksim i
le , a lebo do pos i-a r nezn á mych 
prameiíov. Dozvecl e·li s me sa 
mnohé o boha tom h udolmom 
živote v Košiciach i v časoch 
dávno m inulých [Speer, Pli 
s-che!, Košovič a i. J. a to všet
ko cez filter vedecké ho pozna
niu ich ·histori c-kej a umelec
kej hodnoty, zosúč asnené tvo
rivou mlad.ou interpretác iou . 
Do bre m ienené svet~lné a režij
né exper ime nty však ne komu
nlko va li s podstatou a hla vnou 
obsa hovou náplňou re lác-iJe, ne
prispeli a:ni k zm zum Ltefnosti, 
a-ni k umeleckému vy~nen lu . 
Napriek tomu by si relác ia za
s luhovala väčšiu popularitu 11 

repr!-zové te rm!ny. · 
" Les amants magnifiques", 

alebo ,.Skv-elí milenci" je .názov 
ope-r y J. B. Lullyho , lktorej te 
l evlznu podobu pr ipr avil dra 
maturg košickej telev!z-ie S. Po
taš n a .sklon ku uplynu lé ho ro -

.ka . Je to bezpochyby dr-amat ur
gic ký o bjav, ktolľý prinieso l n ie
le n pr í jemné posedeni tl pri 
nádhernej hud be, spev€ , tanci 
a cellwve.j a tmosféxe , ale i po
znan ie dosial neznállll eho d ie la. 
je to typicky francúzska opera 
.z 2. pol. 17 . storočia pastorál
nebo c hara kteru v podobe hu
dobnej s lávnosti. Je to č!slová. 
o,pe•ra s mno h ými .a-cco:mpagn.a
to recitatfvmi, s dô.ruzom -na fi· 
guratfvny spev, s mnohými 
nzdobami, s prevahou ba letných 
č!sel, s ma lým •orchestrom a 
z bor-om. -Lublyha hudba p rwm 
hýri živosťou, zmyslovosťo u, 
o,pt imlzmom a úsmevOirll. Hlav-né 
post avy ŕeprezen t ujú milenci 
Ka ll !stó a Tirc is, hrdlmovia an 
ticl<ýCh báj!, Memmdr.a, Lykas
ta, Eo! a Sa tyrovia, Faune-un u
chovia, k ľíažka, pas t ier ky a L 
Po s peváckej i aktérske j s trán
ike dokázali zaujať všetci účin
kujúc i, najmä sólisti V. Kocián , 
L Neshybová, E. Malatincová , 
J. šoma r jai a L. Neshyba . Vyda 
renA .boJi -nle.len ,sólu, al-e i due
tá , te'rcetá, zborové party. Hin
sove upútali .s ólistky Polli.nio· 
vá, Pappová, Mereššová, Hron
s kií. C-ho:re.ograf S. Rema r vy
stiho'l štýlový moment opery, v 
snahe nepreexponova f už l ta k 
roztopašníc-ky a pôž!tkársky za
meraný obsah vo lil skôr je-d
noduc hosť a str i-edmo-st, podob
ne a ko a utori výprav y Ľ. Pur
kyňová a f. Haná k. Operu sni
mail v pa rk u a pr i kašt ieli 
Betliar , koorý bol vhodným ob
jektťlm s peknou pr!rodnou sce
nériou. Skoda, že rež'isér M. 
Fischer sa uspokojil p ri noč
ných scénach s nedostabkom 
osvetlania, čo spôs.obilo mies
tami l drobné nelogičnost !. Štú
diový o r chester pod vedenlm 
A'. Horáka pr ispel k umeleck y 
ce nnému výs ledku. Ukázalo sa , 
že pri sp.rá•vno-m · dramatur gic
kom p rístupe možno vytvoriť 
za u j!mavé a o rigLná lne h udobn é 
r e líí cle na dobre j i nterpr etač 
ne j úr.ov-ni. 

LÝDIA ÚRBANčiKOV A 



Pred VI. zjazdom Zväzu slovenských skladatelov 

flovoríme s vedúcim Tvorivej komisie skladatefov ZSS 
doc. dr. Ladislavom Burlasom, CSc. 

Aktuálna dilema tvorby: 
pôvodnosf 
či zrozumitelno·sť·? 

Jednou z večných tém umenia je otázka jeho spolol!enskej úlohy a s polol!e n
akého dopadu. Zlo!itosť výrazových pro s t riadkov súčasného hud,obného umenia 
a zaostávanie hudobnej výchovy !iooký ch más za náro·kmi, kto'fé na pos lu chá
čov kladú diela súčasných skladateJov, spôsobujú .r astúce napätie medzi tn. 
umeleckou hudbou .a hudobným pub ll kom. Tento kompfex otázok sme sl zvq
lill za tému ná!ho r,ozhovoru s predsedom Tvor ivej komisie skladaterov ZSS, 
hudobným sklada telom doc. dr. Ladislavom Burlasom, CSc. 

- Môle skladater - v IJitene čohokof
Yek - rezignovať na sociálny dopad 
nojho diela, svojej tvorby? 

- Nie, ba doko nca si mys llm , že mno· 
hé neurózy, ktoré pozorujem medz i kole
gami - skJ.adatefmi, pramenia prá·ve .t 
pocitu, že! \ch tvorba nemá také s polo
čenské vyznenie a zázemie, ruko by si 
želali, že ich hudba nepôso.b! v spo l·o<~
nostl tým smerom a s talwu závažnosťou, 
akú pr!rlekl! svojmu posolsl'vu vo chvili. 
·keď formulov.aLi s voj tvorivý zámer . Ne
raz sa Ich neSipokojnosť obracia proti 
rozhlasu, televlz-ii či koncertným inšti
túciám. Zabúdajú na to, že vys ielanie 
alebo programovanie ich skladieb nie je 
len vecou zame!'la,nia programových pra
covnikov a dramaturgov, a le že d rama
turgov postoj je istým ind.ikátorom vzťa
hu publika k die lu ·nie:ktorého sk lada
tola alebo k rtvorbe istého O·bdobia. Dra
maturg tu sto·ji v pozfc ii seizmografu 
spo ločenSkých záujmov a spo l očenských 
potrieb. Ak sa diela niektorého súčas
ného sklada tela mene i 'J)'ľogramujú, je 
to predovšetkým pre•jav menej nalieha
vej potreby. Pra vda, kultú rnopolitické 
hJad.isko si · vyžaduje P.O núka t ·viac, ako 
by to zodpovedalo -uspokojovaniu Istej 
pot-reby: to plat! na jma vrtedy, keď chce
me podnietiť rozvoj es tetických potrieb 
určitým smerom. Poslucháč môže poci
ťovať potrebu stretnúť sa s is týin die
lom len vtedy, a k to d ielo už poz.nii. 

- Co s.a dá urobiť pre zmenu tohto 
ttavu? Je nevyhnutné čakať u kd dého 
tkladatera polstoročia na to, a by čas 
preveril hodnoty jeho diela a oslobodil 

nás od po·vinností ubjektlvné a nexaujate 
rozhodnút' o istom diele ul v čase jeho 
vzniku? 

- Napriek yečnej .nespod<Ojnosti s kla
date fov s početnosťou ich publika tre-
bu konštatovať, že zá u jem o .novú tvor 
bu enormne vzrásrol. Za tial čo .pred rok-
mi sedeLo na komorn om koncer.te z no:: ·· ·. ~ 
v}·ch diel súčasných sklad.ate ľov v Kon~;. : 
certnej sieni Cs. rozhl,asu hádam dva- .. 
dsať fud! , dnes je táto siei'l ma lá na toQ, 
aby po jala všetkých záujemcov o sú
časnú komornú tvorbu. Ziaf, nevieme 
pi·esne, akým sociálnym mechanizmom 
a faktorom vd.ačfme za tento ras túci za
u jem o súčasnú sloQvenskú hud'bu, pre
tože u nás n iet prracovn!ka, ·ktorý by sa 
týmto otázkam ven oval mt profesionál 
nej báze a na pr•ofesion á lnej úrovni. -
Pokia ľ ide o vHčš!u publicitu slovenskej 
hudobnej tvo rby, neviem tax.a.tlvne VY· · 
menova ť, čo všetko _by sme mali urobiť 
- no r iešenie týc hto prob-lémov by s me 
nema l! prenech áva! budúcim generá
ciám. Isté je však jedno - že na vei
ikosť nášho náru da máme pomerne vefký 
počet sklad.ate1ov. Ručne vzniká u nás 
a si 90-100 diel v oblast! tzv. umelec
kej h udby; pokiaľ ide o diela v oblast i 
populárn e j hudby, je to nepomerne vyš
šie čfslo . . Keby sme t ieto diela vytÍ'!edilÍ 
s pqužitfm prlsnyc h umeleckých kritér i!, 
zistil i by sme. že asi t•·etlna nových 
d iel si zasluhuje vere•jn é uvede n ie a uvá
dzanie, pričom asi desať diel sa po
stupom času vykrištalizuje a ko trvalá 
umelecká hodnota. Tento podie l ume
lecky vys pelých diel sa dá Jen ťažko 

' 

regulovať: závis! od mnohýc]) okolnosti 
- od momentá lne j tvorivej d is pozlcie a 
po.d. U nás sa premiérovo uvedie pr.ak· 
ticky všetko, čo nie je pod spodnou hra
nicou umeleckosti. Najväčši podiel n <J 
uvádzan! novýc h d iel má Ceskosloven
ský r·OZhlas v Br.atisJ.ave, lkto.rý sa s ta l 
hlavným mecénom rozvoj u súčasnej hu· 
dobne j tvorby. Asi tretina tvorby od
znie v premiérovom uveden! v rámci 
t'lnnych prehllad:kových akci!, o rgan izo· 
van ýc h ZSS, najmä v rá mc! TýMňa no
vej s Jo.venskej hudby. Samozre jme -
uvedením diela sa tr iedenie hod.nôt ne~ 
konč! , ale predstav u je jeho súčusť , resp. 
zač i·atok. To sa odoh ráva dvoma cesta
mi: buď s pontánn e, t, j. v zákrulls l hu
clolméh o diania, a lebo cieľavedome na 
pôde h udobnej kritiky. Niektorým kriti
kom nechýba bojov.nosť, bi jú hlava-ne
hlava v spr.avodlivom rozhorčení a poci
te, že hOV{)ria pravdu, no menej sa za
mýšfa júc nad tým, do akej miery je to 
len ich pravda a do akej miery sú ich 
názory tot-ožné s .objektlvnyml s poločen
skými ·pos tojmi a kr i·térrLami. Takét.o omy
ly sa vys1kytujú .n zre.jme aj budú vysky
tova ť. Na pokon, vždy môže dôjsť a do
cháclzn ik určitému nesúladu medzi ná
zorom jednotlivc·a, k torý vystupuje ako 
s udca v mene 9poločnost i , u celospolo
čenským .náztqrom na hodnotený jav. No 
vo väčšine .pripadov sa rovna ko spráY.a
me k d1-el.am vynikajúcim i prierrľerriým, 
sme rovn ako "vl.ažnf" voč i 'Výraznejšlm 
hodnotám i voči pseudohodnotám. Pri-

S vedúcou Tvorivej -komisie muzikolťigov Annou Kov árovou 

o úlohách slOvenskej muZikológie 
V i!om si, podla véšho názoru, najdô

lelltejlle úlohy bllliaceho sa Vl. z jazdu 
ZSS? 

- Každý zjazd je -závažnou .udalosťou 
umeleC'kého zv!lzu. Hodno t! prácu za 
p1lťročné obdobie , zvažuje , čl vytvára do
statočné podmienky pre ·rozvoj tvorby, 
ktorá je a bude obrazom epochy ·Vý·vo ja 
tejto spoločnost!, ·pre uplatnenie nášh,o 
lnte,rpretoačn ého umenia, č l .vytvára l at 
mosféru pre t·vorivú výmenu názoro v v 
otázkach estetlcko-filozo ficikých .p·o.sto jov 
a dal možnosť pôsobeniu spätnýc,h väzieb 
v procese tvorba - interpretácia -
hodnotenie. Z týchto úvah cl.ospe.j e k 
záverom, ktoré sa s tanú zákla.d111ým vý
chodiskom pre ďalšiu činnos t na kva
litutfvne vyšše j úrovni 'V ,intenciách po
žiadaviek, lttoré na socialistické umen!Jil 
položil XVI. zjazd· KSC a jemu Pl'edct,Já
dzajúcl zjazd KSS. V tomto zmysl·e by 
mal byť zjazd kvalitatfvnym medzn!kom 
v rozvoj! národnej hudo,bnej kuJ túry. 

Ako hodnotite činnosť Tvorivei komi
sie muzi·kológov od posledného zjazdu, v 
čom vidltP. najväčšie 11k t1va t e<jto čin
nosti? 

- Tvorivá komis ia muzlkológo.v praco
vu la od V. zjazdu c ieľavedome po dfa plá
nu vychádza júceho zo záv·erov V. zjazdu 
ZSS, ~toré nadvilz.ovali n a úlohy ume
lecke j oblasti a ko ich stan ovil XV. z.jazd 
KSC a jemu p•redchádzajúcl zjazd KSS. 
Každoroč-ne sa plá ny s·p resňovali a do 
plňova l! o akt·uálne úlohy. Velk.ým im
pulzom pre našu prácu bolo XV. plé 
num ÚV rKSC a po ňOm nasledujúce plé
num úV KSS, ktoré zaujal! kr it ické sta
novisko k umeleckej kritike. Rozpraco
val! sme závery týchto plén na pod
mienky hudo bnej :kr.iUký a zaoberall sme 
sa nimi pri mnohých prlle~!to stLach. V 
p:()rad! dôležitosti teda ·prvé mies to za
ujala hudobná k·riti'ka a práca s mladou 
generáciou. Vytvorenie Kruhu ml·adých 
muz!kológov, lktorý ' má osobitný plá n 

činnost-i a každoročné sem ináre , pova
žujem za jede n z (ts,pec hov, k toré sme 
v naše i .worJv.e j kómisii dos iah)!. Uka
zujú sa konk r.étne výsledky : väčši.na na
šich h udobných :publicistov a kritikov 
s ú odchova ncam i Kruhu m ladýc h . 

V dnešnom ZSS muzikológovia r epr e
zentujú štvr t inu všetké ho členstva. Toto 
vysoké zastúpenie je zrejme· dokla dom 
válnos ti a dôle!itostl, aká sa prisudzu
je muzikológii a m uzikologic·kej činn osti. 
Mohli by ste charakterizovať postavenie 
muzikológie v zss a úlohy, pred kto-r é 
ju stavajú? 

- V pojme muzikológia zahtňame teó
r iu a kr itiku, P.Ublic-is t iku, hudobnú hlstó

. ri u, estetiku, etnomuzikológlu, organoló
giu, hudobnú pedagogiku. Preto činnosť 
našej t vorivej 'komisie je veľmi Ilozma
nilá a zložitá. Z toho, č;o som u'yiedla, 
je jasné, že v .n ašej činnost! je pre fe
rrovanou oblasťou obl asť llU'do.bne j kri
t iky a publicisttky. Tá je v centre po
zornosti a ko sk l adateľov , ta k l koncert 
ných umelcov. Pokladajú ju za dôležitú 
- o vážnos·tl by som neh·ovor ila. Os tat 
ným ob.las tlram muzikológie zostávame 
vera dlžnl, l keď n leiktoré dosiahli sve
tovú úroveň, sp.omei1me et.nomuzikológiu. 
Nazdáv·am sa, že n e.právom obchádzame 
výs ledky h udobnej histórie. Poznanie 
histórie ·vlastného ,námda, hlstórJe jeho 
kultúry - teda a j hudobne j kultúry, je 
závažným čln!te1<>m národného povedo
mia , vytvárajúce ho soci.a list!cké vlaste
nectvo a v d ialekt ickej jednote soc!a
llsUcký Internacionalizmus. Akosi zabú
dame, že n aša súčasnost bude čo nevi
dieť his tór.iou, a t eda by nás ma li viac 
zauj!ma ť aj •problémy dokumentácie. To 
sú naše rezervy v ·práci a o to via c 
oceňujeme kol egov z týchto muzi·kologic
l<fch pro·fesi!, s lélký.m zanietenlm pra
cujú a drosahujú s kve lé výsledky. 

Z toho .vyplýva, že ZSS naš u komisiu 
stavia ·pred jedinú t11ohu : hodnotiť tvor
bu a interpretáciu a pcrpu larizovať ich. 

Ako sa s týmito náro!!nýml úlohami 
členovia vyrovná vajú? 

- T!, ktor! sa venujú oblasti hudobnej 
k ritiky a publicistiky - a nie je ich 
dnes málo - v ynakladajú m:aximálne 
úsi lie, aby v rámci da.nýc h možnost! 
zvládli túto prácu s na jlepšlm v edomlm 
a svedom!m. Najväčš! dôraz s a kladie 
na a na lýzy a ho_dnoteniu novej sloven 
s kej tvorby a podarilo sa rozš! rlť okruh 
tých , l<torf sa systematic l<y týmLt·o úlo· 
ha m! ~aoberajú. Nielkedy s ·v!lčšf m, \no
k E!dy s menš ím ús pechom. Je to práca 
nevďačná a lahko negovateľná. Hudba 
je umenie subj e~ktrvne a do znučn ej mie
ry abst raktné. Je to š pecifický systém 
zde fova.n ia - s ystém obvorený. pria mo 
závislý na ob.;;ahu vedomiu nielen tvor
cu, a le a j interpret.a a vn!ma tefa. Kri
tik je tiež vnímate r - poslucháč, p.osl u· 
cháč poučený, :l'!nalý veci. Jeho s úd má 
mať exaktný zá1k!-ad . Co je to v .hudbe -
v ume ni priestroru a času? Predovšet
k ým usporiadan ie hudobného materiá lu. 
To je výc hodisko , z k torého krJtik musi 
vychádza ť, a le rpri k torom n emôže skon
čiť bez toho, že by nesklzol do štruktu
raHzmu. Musi ved ieť , kedy treba túto 
s féru int.e lektu opustiť , zah'Odlť par tit ú
ru a odd;ať sa hudbe - ako poslucháč. 
Ale op 11ť treba pozna ť mieru, n eupudnúf 
do o.pačného extré mu -- senzuaHzmu. 
)B to teda proces zložitý a práca ťažká . 
A predsa ju mno hi robia ·radi, s chuťou 

tt záu jmom. A vlastne v a ma·térskych 
podmienk,ach - púpri zamestnarnl. Eko
no mické st imuly sú sikutočne pri na še j 
honorárovej ·politike zanedbateJné. 

Na pr iek člastk:ovým úspechom v hOd· 
n oten! slovenskej tvorby č akajú tú to ob
l as ť nema lé úlohy. rv·orba kv.antitat lvne 
n arastá ~~ mysl!m si , že n astal čas syn
t etického hodnotenia je.dnotllvých o·bdo
bf, seleltcie, zovšeobecňovania. To zna
mená v!lčšie synte tické práce - ffi'(}no
grafle. 

to m rozdiely v hodno·tác h a hodnote~ 
n iach by m a li byť základom pre uvá
dzanie skladieb v premiérovom n aštu
dova ní a lebo pri ich repr!zovan L .Hudob· 
ná kr itik·a by ne m ala vystupova t len ako 
a r biter hodnôt, aJe aľ 'fl·ko rozš!rov!!Jtel 
·a popula.rlzátor. Tejto úlohy sa u jima le n 
zr iodk'avo a s nedoSitatočným osobným 
nasad enfm čl zaujatím . . . 

- ZdA sa, le celá naia hudo·bná vf
chova - .lkolllká i •mimoilkolaká - •• 
••merina na priblilovanie hudby 17.-
1!1. stol'., ktorá je spontánne utváran~m• 
hudobn~mu mysleniu pomerne bUzka, 

· m6lo orientuje budúce genel'ácio a novf 
poslucháčske ~r$tvy v princfpoch hu
dobn~ho vyjadrovania sa, ktor~ sa po
ul(vajú v rôznych smeroch hudby 21. 
stor. Nie je tu potrebná zásad·n.á zmena 
v náplni hudobn,ovýchovných progra· 
mov? 

- PokiaT ide Q stohové To~.~;vrstvenie 
súčasne j hud by, sme svedkami par.adox
nej sit uác ie : zatial čo u nás mnohé štýly 
postwe bemovs kej hud by bojujt1 za to, 
a by sa lm priZ'nal principiá lny ná rok n a 
ex istenchJ. vo svetovej h udbe prebieha 
proces l'e rornaotizácie hudby, návratu k 
omnoho jeclnod uc hšlm výru:llovým pros
tried·kom, než aké sa použ!va li v uply
.nulých clvoc h-twch desa ťročiach. Pravda, 
to nezna mená, že by úsilie p•·eclchádza
júcej e pochy ostulo nezúžitkované a že 
by sme s11 nemali za podieva ť otázkou, 
a-ko pr ! bl!ž!ť vý razové pľQstr ieclky po
vojn<>ve j hud by širok~m poslucháčSikym 
masám. Táto hudba si už vydobyla svo
j e opráv nenie a j v axio log ickej rovine, 
to znamená , že j.ej hodnotu už nemožno 
s·pochybií.ovat. Tým, pravda , mysl!m celý 
sloh. nie jednotlivé diela, ktorých kva
lita vždy závisí ·od talentu tvorcu a od 
nosnosti tvorivého nápadu u zá meru. -· 
Pokia ! ide o inštLtuc ionálnu bázu š!re
nia poznatkQV o hudbe , je isté, že v 
tomto s mere by bolo treba mnoho uro
biť. Som presvedčený, že s lovný vý
k la d, o sobn é vyst úpenie autora. pedagó
ga a lebo hudobného kr itika je scho pné 
priblfžit hudbu viac, než počúvanie die 
la bez prlpravy. je s ice pravda, že "člo
veku stačia uši n:a to, aby počul" a že 
,. ľudstvu narastajú nové u~i" , že ľudia sú 
schopn[ poču ť viac a d iferencovanejš ie, 
že su menr psychika človeka v dôsledku 
vyššieho, náročne jš~ho a všestra nnejšie
ho vzde la nia - no napriek tomu hlbka 
hudo bného zážltkm je .podmienená mno
hými ďalš!m i okolnosťami, kva litami , po. 
zna nfm určitých real!t v die le a mimo 
.d iela, ik•toré. je t reba ·posl ucháĎov i spro
stredk()IV'ét ť nový mi form ami š!,renla h ud
by i poznatkov o hu.cl·be. Takže osobne 
verlm v misiu ·ve rbálneho približovania 
hudby obecenstvu, n o zárovei\ si mys!fm, 
že by bolo treba v tejto Qblra stl ešte 
mnoho p.rofesi<lnálnehoQ zdokona ľo v ať , 
oa by celá táto č innosť bola koncepčne, 
didlél·kt!cky l metodicky , čo na jpremys
Jene jš!a a nn je fektivnejš!a . 

JAN SZELEPCStNYI 

Stá l.e počuť hlasy o male j aktivit·e a 
male j a ngažovanosti našej hudobne j kri
tiky. Aký je vlastne priestor pre našu 
hudobn6 kritiku ·vo zväzove j činnosti a 
v každode nnej praxi, čo sa v tomto sme
re zmenilo od posledného z jazdu? 

· ·- Myslfm, že krit ic,ké hlasy na h u
dobnú kr itiku a jej angažovanosť sú 
·opodstatJl ené len z hľad is ka -oča l<ávan i.a 
~yntetizu júcich a selektlvnych .p·rác. V 
dennej praxi, v tých podmienkach a pri 
tom priestore aký má, je us pokoQj u-]úca, 
ba hádam i o bdivuhodná. Keď hovori
me o pJ•ies tor e , m usfme vid ieť dve ro
vin y: vo vnútri Zväzu na d iskusiách, se
miná roch, kolo kviác h, kde S'd muziko
lóg.ov ia m aximálne angažu jú - a v Ill'ies
rore .publikačnom, :ktorý .je nedos·tučujú
c!. Zvilz .vytvára dost ato~ priesto ru na 
hodnotenie tvorby. Dôkazom sú pravidel 
ne a!kCie : besedy v spolupráci so SHF, 
diskusie na zvHzovej pôde, semin á re, ko
lokviá. Muzlkológ.ovia sa na ne p·ripra
vujú zodpovedne - záu jem sklaclatefov 
je m inimálny. A Jak ne n astávajú žiadúce 
spätné väzby. K te jto otázke by z jazd 
a na i'lom zv·olené nové orgány Zväzu 
ma l! Z<IU) ať stanov isko a nájs ť metódy 
a f.o rmy na zlepšenie situácie. Priestor 
pre publ l k tl č n ú činnosť sa od posled
·ného z jaz.du vôbe-c neroQzš!.ri l. Jediný hu· 
dobný časopis Hudobný život vyv!ja ma
ximálne úsi lie o rozšírenie poč tu strán, 
a le bezvýsledne. A tak osem novino
vých s trán bežného fo:rmátu nestač! za
chytiť rozkoša t'lmé hudobn é d ianie an i 
v Bratis lave, tobôž na celom Slovensku! 
Nové slovo očividne pr eferuje literatúru· 
a d iva dlo, .a tak čas.to neostane miesto 
an i na . dohovnrené č lánky. Sme vctačni 
reclakc il denníka Pravda, že hudbe po
S!kytu je opro ti minulosti ·v11čš! priestor, 
.no i tu sC1 proporcie pre hud-obné ume
nie n e priaznivé. Príklad: jed ine j cHvadel
ne j premié re sa dostáva t rojnásobný
priestor než recenzii Týždeň n ovej s lo
venske1 hud'Obnej tvorby, kt:le {)dzneli 
desiatky sk ladieb. Denn!k Práca o túto 
významnú akc iu nepreta v!l vôbec záujem ! 
Kde ted a má hudobná kritika ,publiko
vať fundované ana lýzy a hodno tenia 
tvorby a interpretačných vý,konov, me:n
šie syntetické š túd,ie, dis kusie ·a výmeny 
ná zo rov na problémy h udobno-estetické, 
bez ktorýc h niet možnosti rastu a pri.bl!
ženla sa k hfadane j pravde'? . 

ALFRt:D GABAUEK: 
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14. a 15. 1. 1982 

Hosťuj•úCi taliansky diTigent Bruno Apre.a naš.tudoval 
s •orchestrom SF syrnfoniOký obraz Iris, op. 22 od rna
darsiké:ho S'kladatela ·S6ndora BaLB11u. V j-eho 1nt~·r,pre
tácl1 prev~ova l .racionálny prlstup a S11}1lba zachytit . 
čo najpresnejšie požiadavky partttúry. Toto úsilie ne
stačno však zohľadniť a.j koncepciu jednOIŤJilejšej !!nie, 
a tak dielo .pOsobH.o predovšetkým .a.ke osobitá 2'NUko~á 

· mozaik.a, zostavená z pozoruhodných •kamientkov, no tle
to .nevytvára l! k·o.rnpaktnejšl a presvedči•vejšl obraz. Apre
OV•e ·t•vorivé schopnosti sa ov·efa presvedčivejšie zúročUt! 
·V RoAinlho skladbe Stabat mater ·pre sóla, zbor a or· 
chester. Bez zakol!sani·a viedol 'Po-merne .rozsiahly apa· 
rát účinkujúcich a časový priestor diela dokázal naplniť 
·Íi·člnnou hudbou. Zohladňoval :llVUk<Wý pomer nástrojovej 
1 vokálnych zložiek, rešpetktoval tempové označenia, 
st.lhol však vyzdvihnúť aj dynamické .a výrezové kon-
trasty. . 

Počas zájazdu väčšLny SFZ do Hol·and~ka ~talo doma 
Iba torz.o členov, a tak Ich musel v Rossmlrn :ppsllnlt 
Spevácky zbor mesta Bratislavy (zväčša býVJaU čle
novia Lúčnice) . A'k berieme do ÚIVahy, že toto .teleso 
tvoria. amatéri, rnuslrne sa s uznanlm vysloviť o úrovni, 
n a akej sa tito speváci dO'ká:llali •vyrovnať s technlckýrnl 
a výrazovým.! požiadavkami svojich pa•rtov. "Ne.profe
slonalltu" telesa pr.ezrádzala najmä v častiach a cappel
la menšin Istota menej kv.alitný zvuk a o .niečo nižšia 
jednota a zToz~miternosť v~slovnostti. ~pievali však 
s nadšen lm, vr.úcne a preto aJ ·presvedčil! ( z,bormajste.r 
obld.voch zloži-e•k bol J,adislav Holásek). V sólisUckom 
kvartete sop'ľatnlstka Ev.a Blahov4 znlženú lnton.ačnú 
pohotov.osť a vyrovn•anosf registrov snažila sa kompen
zovať zanletenlm a vrúcnosťou prejav,u. Jedinečný vý
kon· podala altistka Yveta Czihalov4,. bý·valá sólistka 
SND, teraz pôsobiaca .v NSR, napro.stou IStotou intonácie, 
vwrovou deklamáciou, emocionálnym ponorom a 'Vyrov
nanosťou všetkých parametrov. Uzna:n.1e sl zasluhuje 
úroveň na a kej dokázal - i ked nie bez Istých re· 
zerv ....:. znskočlťk ostravský ten<Jrist.a, Slovák Jozef 
Abel. spo'rahllvý, tv<Yrlivo zaangažoV'an9 a presvedčivý 
bol aj sólista Opery SND Jozef Spai!ek. 

Sólista SF Marián Lapianský ·hral Griegov romantický 
Koncert pre klavir a orchester a mol, l)p. 15. Do:káže 
st zlskat poSilucháča vyvi\ženosťou lntenzlroeho cLto
vého vkledu oa účinnej, 'ľ.aclonálne zvAženej k<Jncepcle 
výstavby. To.to do dôsledkov reaLizované úsilie opiera 
sa o brilantnú skve,Jú technľku s minimom kazov, o bo
haté spe·ktrum' kvalitných odtienkov s Lmponujúco IVZ<;l!a 
lenýml, ale aj s boha tými ·prechodným! :odtlen'kamd vy
iplnenýml registrami. Vd.aka poh·otovo.~tl dlrlg·enta Apreu, 
aj ·súhra s orchestrom bola spoľa?liJ•vá .. bez za·kollsanl 
a 'zby1oč:nej zvuko·vej nadradenosti :sprtevod·u. 

21. a 22. I. 1982 

Juh•CJ!Slo.va nský dlrlgen~ Anton Nanut je ·plno•krvný , fľ\U· 
zlka nt. v štádiu prlpr.aNy def initlvnej Jlwncepcie je mu 
v.ždy určujúcou samotná hudba, jej nosný, výll'azový' ná~ 
boj ktorý dbkáže 'lnšťinlmom po'stTehnúf,-náležlte .. využlf 
a ~a ňom stavať. A tak jeho dirigentský prejav vyb
ruje prirodzenú muzikantskú pohodu, je presvedčivý. Na
nut nez.d,á sa byf typom umelca, ktorý by pr!IJš uvažoval 
a svoju koncepciu .prešpe>k·ulová.val; 'Vrodenou hudol>nos
tou dokáže momenty racionálneho rozvrhnutia výstavby 
prežlarlť citom a touto cestou dospief k lntenzlvnemu 
lllfllpätlu. · 

Staré sloYinské plesne od d~rigentovho krajana Ja
niho Goio·ba sú štvoTč.asťové, sotva desaťminútové dielo, 
určené obsadeniu sláčiko.vého orchestra. Autor ho vy
pracov·al na pod·klade štylizácie folklórnyc h hudo.bných 
prv!kov z viacerých štádi! ich hlstor'lckého výv•oja. Na 
rozdiel od deflnltl·vneho poradiLa (naj.prv tre~la. štvrtá, 
potom prvé dve časti) jedno-tlivé časti vznLkall prlbllž.ne 
v opačnom slede, sk.l·adater ·nedodržal ani chrono.lóg.lu 
nárnetového pod•kladu (starý pohanský ob:r.ad, stredoveká 
baltada, vysťahovalecká pieseň 20. stomčLa a na záve.r 
úprava s tred,c)ve,k ej plesne). Dielo zaujme nielen &k·O 
sk.velý cyklický sled, ale aj sviežou Invenciou, pre nás 
neošúchaným druhom mod.allty ·a vcelku oso•bltne rle
šený.ml dynamic•kýml oblúkmi, nálaO.OIVým ladenlm roz
v!janým .na pomerne stručnej časovej ploche. Opätovne 
srne sa mohl·! presvedčlt, že l pr! využlvanl moderne.jš lc.h 
kompo.zlčných technik, aj z odlišného zorného uhla Je 
Yuclový základ ešte vždy žLvotný a aj poslucháčsky a.trak
tlvny. Naonutov.a spontánna hudobnosť, pre.gnantná zemi· 
tosf, zmysel pre dramatický nerv a šlrokodychá zádum· 
č ivá ita•ntab'IJI.ta, pre f.arebný kolorit ( e!elklt•né využitie 
možn ostr sláč·tkového orchestra v par.U.tmre) :llnamenlte 
ko rešpondo.v.ali· s f.a.ktúrou Golobow~j skladby. 

Beethovenovu 8. symf6niu F dur Nanut koncLpoval 
ako 'oodostne pre·ky.pujúci p.rival hudby s ·vefkou dávkou 
vitality. s tým1o pr!stupom súvisel aj vý.ber sýtejšfch, 
žla,rlvejšlc-h f.arieb orc·hestrálnej palfllty, no tento sa d•os
tal do Istého rozporu s prlrv.eľmi zemito stvárneným 
Menuetom ( 3. Č•a'Sť), k-de by .. predsa len bol1 býval! viac 
na mieste odtleme p•as-telovejšle s dellikáttonejšlm tleňo
vanrm.. Okrajové rých'le časti v Na•nutolve] plno•krv.nej 
kO'nceopcll, v aiVUkove-j prler.aznostl, . nástojčtvostl, so svo
jim zame ranlm na muzikantský globál boli už bližšie na. 
še] predstave o štýle viedenského majstra. 

Nanut sa prezentoval a j ako spof.ahlivý a cLtllvý spre
váodzač. Sólový part 1. lroncertu pre kla·vlr a orchester 
C dur, op. 1!1 Ludwiga van B"thovena SJt:vái'nlla mladá 
slo.vensk.á umelkyňa Ida Cerneck4. Jej prlstli'P vychádzal 
a; uprednootňorvan!a .pevného tempo-vého modelu. V rámc·! 
tejto doml.natnej črty fo.rmov.ala Cernecká hud!)lmý prúd 
dQ širokej škály kvalitných dynamických odttlent<ov 
bei výraznejšlch agoglcký·Ch výkyvov. Pevný, neotras!, 
tefný rytmus vJedol tak v lyricko-spevných a·ko drama
ticky >vyhrotených gradáciách. Dôsledný bol aj rešpekt 
pre'd po~ladavkami a utora. Týkal sa tých najmenšlch 
podrobnost! v par.Utúre. Cer.nec·ká ho premietala do pre
clzneho vypracova.n:la a dôsledného real,izovanla kaž· 
dého najmenšieho detatlu. Najm!i v ok!'a.jových č•astlach 
takto vymedzený priestor dokázala rvšalk naplniť úči·n
nou a presvedči'Vou hudbo.u plnou ohňa, napäti-a a vzle
tu. Iba v druhej časti prevažovalo d·okonalé remeslo 
nad Inšpiráciou. Týmto postrehom nechcem však navo
dlt dojem absencie akéhokoľvek tvol'ivého prfstupu, skOr 
•naznačlf prevahu umeleckej rozvahy nad 81Inoolonálnyrn 
pe>nOil'orn. Cernecká aj ·týmto vý.ko.norn rpotvTdlla, že v. 
galérLl lnt&rpretov .p.atrl 1k slovenskeJ kll.avirlstlckej 
šplč·ke. . VLADIMIR CIZIK 

·--

Nový org 
Do divadelne; saly Domu umenia 

Slovenske; filharm6nie v Pte§fa
noch pribudol v minulom roku at 
nop!}, 25-registrov!} koncertn!} or
gan, ktorý postavil Umeleck!} ztt
vod na stavbu organov v Krnove. 
Pie§tanom sa t!}mto naka možnost 
usporiada( aj samostatn~ organo
v~ koncerty. 

Organ v Dome umenia SF v Pte§
tanoch fe umiestnený rozdelenfm 
do dvoch veZí za porUílmi tavtska. 
Nema hrdý strieborný prospekt, 
lebo teho vlditelna časf te vykry
ttt čiernym mriežkovan!}m ple
chom, aby organ pri činoherných 
a opern'ých produkctach neplJsobll 
ru§lvo. Jeho traktara te elektro
mechanicka a chod zttsuvtek aplne 
bezhlučn!}. Hract stôl možno lubo
volne · premiestňova(, lebo s telom 
organa te spojený kablom s o
chranným ocelov!}m pltt§tom. Or
ganovd lavica je volne stavttel
nli, žial, bez ukazovatela, a tak st 
s6ltsta musl . svofe posadente od· 
ska§at zakaždým znova. 

V tele organa sa umiestnen~ Sty
ri strofe: prvý manual ako hlav
n!} stroj so 7 registrami, druhý 
manuaz te ako 6-registrovO poztttv 
a trett manudl tiež so 7 registra
mt je ako žaluziový strof. Pedtt
lový stroj ma 5 registrov. Po ted
nom tazykovom hlase md pedal, a 
to trombón. ttch!} 16', prvý manudl 
trabku 8', trett manudl hobot 8'. 

Recitál 
Evy 
Blahovej 

O so.pranistke Eve Blahovej je 
známe, že sa venuje výlučne kon
certnej činnosti. Jej plesňový reci
tál 19. januára t. r. v zr.kadlovej 
sle.ni P.rtmaciiHneho .paláca pr!jem
ne upútal netl'adičnou, no premys
lenou .koncepciou dramaturgie. 
Hoci okrem Haydna zazne.!i výluč
ne s:kladby našej dobe bllzke, die 
J.a z pr.elomu storočia čl p.redsta
vltelov súčas.nej modernej hudby ; 
boli to všetko diela, s ktorými 
{a nielen s nimi), by srne sa radi 
častejšie stretli na ~ašlch ko,n
certných . pódiách. Vystúpenie ml 
záro-veň evokovalo rnyšllen.ku o 
tak ~iadllcorn, no !Viac-menej ob
chádzanorn roz~lrov.aní r·epertoáru 
plesňovej !lte:ratúry l u tých spe
vákov, ktor! podstatu svo·je.j práce 
vidia v realizovan! sa v hudobnom 
d!vadle. A tak sl pri koncertnom 
účlnkovanl domácich umelcov čo
raz .nallehoavejšie uvedomujeme po
trebu k·valltného programu. Ten
tQraz programový výber bol ozaJ 
reprezenta.Uv.ny. 

Eva Blahová je ume!Jkyňou s bo
hatým intelektuálnym zázemfm, čo 
sa, prirodzene, prenáša aj do je j 
tvorivého prlstupu, do stvá.ri1ova
nia drobných poetických mlnla·túr 
plesne. Dtsponuje hlasovým mate
riálom komornejšieho ladenia, čo · 
však nevylučuje jeho .nosnosť, po· 
hybllvosť a bohatú farebnú šká
lu. V Haydnových troch piesňach 
trochu ruš.ivo pôsobili niektoré 
miesta, ·bud !Viac "tmlj•Vené" ale
bo "zosvetJené" , č tm sa strácala 
kl·asická 'Vyrovnanosť vokálneho 
celku. Mahlerove plesne sú hlbo
ko lntrmne, vnútorne prežité a 
prežlarené. A P·ráve tieto charak
teristické čľ!ty sme cftnl zo spe
váčkinho prednesu. Vo výbere z 
Chlapcov·ho Zázračného rohu Bla
hov.á velm.l dobre kreovala najmä 
pt"Vú pleseľi •s bohatou mellzmatlc
kou, drobno !kolorovanou štruktú· 
rou. Celkove ·V prlVI()m pláne tnter
pret.ačriého poňatia stál pono.r do 
obsahu 1 fl)ozooflckého podtextu 
ple,snl, čo plne zodpoved•alo Ich 
charakteru, hoci zbierka patri k 
t.ej lfnli MahleroveJ tvorby, ktorá 
vyrastá z fudov&j poézie a n azna
čuje bud.úcfl .t['agické <tóny skla
darera. NazdáV'am sa, že práve De
bussy so svojou krehkou, až éte
.rlckou hudbou neobyčajne šťastne ' 
vy·hovuje Blahovej speváckemu .na
turelu. Cltllivé kreovanie lfnll, sna
ha po fa-rebnosti a farebnom vi
dení vokálneho l Inštrumentálneho 
dobvárali z·v.!áštne kúzlo, z ktor:é
ho vyvierala sugestívnosť .poda nia 
o.boch . zošitov Galantných sláv· 
nosti. [ Skoda, že nezazneli kom
pletne.) Práve pri tejto bezpro
s.trednej .!konfrontácii vy·stllpll1 do 
po.pr.edia kont·rastné črty hudob
ného myslenl.a oboch vEillká.nov 
svetovej hudby: Mahlera a ·o dva 
roky mladšieho Debussyho, prvý z 
nl<:h ťaží viac z tl'adlc!e, druhý 
smeruje do súčasnQstl. Ak teda 
spočlva úloha inter-preta aj 'V od·
halenl, č! zdôraznen! protikladov 

n v Piešťanoch 
fazykovd ~tvorka je imitovantt na 
tretom manuali dvofrad?vou ses
kvialterou. 

Registrov/l dispoztcia tohto orga
na hlavne vo flautovom zbore pod
necufe diskusiu. v prvom manuali 
je to určite flauta plochtt 2' , kto
rtl te obvykle tedným z nat~tr§ie 
menzarovaných registrov. Preto 
sa s ňou strettime častef§ie v. pe
ddlov{í.ch strojoch {Dom umenia 
Ko§tce}. Pri ;et použttf na prvom 
manutill tohto organa by ·bolo sta
lo za uvaženie podložiť tu radSe/ 
dvotradovou kvintou !lumivou, než 
len samostatnou kvintou z prtnct
pdlov~ho zboru. Variabtln~ menza
ry zvukových korún sa v stred
ných a spodn{/ch polohdch pohy
buja spravidla ntekolko polt6nov 
pod normdlne menzary a preto aj 
v pl~ne cftlf, že sa tato flauta ne
spdfa dos( dobre so zvukovým 
spektrom tohto stro;a a met väl!!lmt 
excentrick~ tendencie. V pozltfve · 
je namiesto mal~ho krytu posa
dentt flauta zobcová 4'. Nie te to 
ojedineld výnimka a popri kryt~ 8' 
môžeme niekedy at v starých orga
noch vidieť prdve tato, alebo duta 
flautu. Ale organov~ čaro pozltfvu, 
Jelio priam mystickjj kaz{o sa tým 
predsa len trochu naru§ilo. V tre
tom manuali je na osemstopovom 
zdklade mimo jatyka 'flauta ňar
montcka a saltctontil. Obidva tieto 
registre sa citelne prezentuja vy!l-

KoncertY ·~
MDKO . 

v Bratislav~ 
l 

l podobností veľkých hudobn!.kov 
a hudobných básnikov, Eve Blaho
vej s.a to rozhodne poP,arUo. Stra
vinského raný o.pus Faun . a pas
tierka by zniesol aj výraznejšie 
ko'ntllry sólového partu, ~ poi1atl 
sopranistky vynikla vl•ac }e•ho Jy
rlcko-bukolic.ká .nálad.a. V cykle 
plesni, Andŕeja . 9A~~á~.:;~ ~Jov4 
P. Koyša Ako hV'iezdy padajú sme 
obdivovall vý·ko.n umellkyne, ktorá 
po predchádzaj-úcich náročných 
skladbách -dokázala suge&ti'Vne, 
preclzne a koncentrovane zas,p.le
vaf .nefahký, až i-nštrumentálne 
traktovaný ·Vokálny pal't, so z-nač
nými techn·ickými úskalia mi. Stá
lym partnerom Evy Blahove>j pri 
klavlrl je citlivý ·a pohotový ume
lec Milo.sla.v St<rl'osta, ktorý do 
svo.jho partu vložll veľkú' dávku 
muzlkallty a hudobného v!kusu. 

Ceskí 
komorní 
sólisti 

JANA SUHÄJDOVÄ 

-
Umelecký súoor, ktorý sa hono-

si .názvom. - Cesld komorní sólis
ti - má za1sta pred poslucháčmi 
úlohu nela hkll. Sláva č-eských ko
morných telies na celom svete 
vzbudzuje úctu l obdiv a preto od 
každého .komorpého telesa sa 
aprlor.l očakäva ~rcholri9 umelec
ký výko!n. Poslucháč, ktorý si pri
šiel vypočuť vystúpenie Ceských 
komorných sóHstov s umeleckým 
vedúcim M!rosl·avom Matyášom bol 
síce svedkom vefm.i soUdneho in
te•nrpretačného výko.nu, nebol to 
však zážitok velký, j-edinečný. Vy
stúpenie Ceských 'komorných só
listov sa lko.nalo v Zrkadlovej sie
nl Primaciálneho paláca 26. januá
ra t. r. a program komorného kon
cer.tu pozos.táVl!ll z MysJ.wečkovej 

Sinfonie-kvinteta F dur, č. 5 pre 
sláčLky, z Telemannovej .Su1ty 
a mol pre flautu, sláčiky a basso 
continuo, Haytdnovho Koncertu 
C dur pre klavír a sláčiky HV 
XVIII/5, Zámečníkovej Elégie pre 
·husle a sláčiky a Mozartovho Dl
velrt.imenta n dur pre sláčiky 

KV 136. 
U~ Interpretácia MysU.v.e·ôka ~a

znaena .p·rof.l! Ceských komoT•ných 
sóllistov. Od samého zač.iatku ml 
ohýbal ~nút·orný zápal, vzrušenie, 
zanietenosť, hlboké prežitie hud
by, dráždivý a provokujťicl esprit, 

§tmi alikvotami: akosi tu v!lak chý~ 
ba osemstopov!} register, ktorý by 
presvedčivef!lie sedel vo svo;om 
vyznačenom ztlklade [flauta dre·· 
vend 8' - DU Ko§ice}. Mimo nor
mdlnych spojok je tu jedna sub-

. spojka pozttlvu na 'prv!} manual 
a tedna superspojka žáluziov~ho. 
stroja do pedazu: Zdtt sa, že tie
to spojky by sa žiadali skôr opač·· 
ne. 

Hovorl sa, že org.an ;e krdľov
sk{J ndstrot. Ztal, iba v krdľov
skom priestore. A tým sala Doniu 
umenia SF v Pie§tanoch nte· je, 
Akusticky tll!innd izolttcia sttly, 
ktorú urobtlt z iných prll!in, nedd
va podmienky pre ro-zlet a zdra
v~ echo organovjjho tónu. Ciastol!
ne by sa dala tdto chyba napra-·. 
vlf použtttm elektroakustického 
zariadenia, ktor~ bV dal9 organu 
presvedl!tvet§t zvukový výraz a za
bezpečilo mu aspoň 2-3-sekundo
vý dozvuk. Z tohto nedostatku by 
sa bolo treba poučtf: kto pldnuJe 
organ, mal by kalkuloval s oso
bitnou organovou sieňou, vypo
čftanou na akustick~ t!droky ná· 
strata. Inak dosiahnut!} výsledok 
nezodpovie adekvatne vynaložené-· 
mu aslltu zúčastnených faktorov. 
Neprtazniv~ okolnosti, v ktorr}ch 
bude pte§tanský organ pretrvavat, 
nezntžuftí radost tých, ktorf sa oň 
zaslažlll, ant tých, ktorf buda na 
11om hrdvaf. J. P. TUZINSK'2' 

slovom to, oo rob! interpreta.čné 

umenie neo-pakovatefným. Myslí
vačka odohrali odmerane, stroho, 
s velmi OlklieštenQu výrazovou a 
dynamickou hladinou. Pôsoblvejši 
boJ Telemann, a to nielen záslu
hou •výborného fl.autlstu Václava 
Ku.nt.a, ale aj celkovým muzikál
nym prenlknutlm do sveta suges
trvnej Telemanno.vej hudby. Na bá
ze k•once!rtantného princlpu došlo 
k výraz-n·ejšlemu dlferencovanl·u 
dynamickej škály, dlialóg so sólis
tom akoby ·zaktlov.izoval a vyburco
va l muzika litu každého člena ;;ú
boru. V Haydnovom Koncerte 
C dur pre 'klavliľ •výkon Ceských 
komorných sólistov spolu s kla
'Vlrjstkou Evou P·o:dal'Ho'vou. ·upadol 
opäť do pr lemer·u. Móž.Oo az4a len 
vyzd'Vlhnllt sympatlcký, vel.mi pri
rodzent pr!stu.p lkla.vlrlstky k die
lu J. Haydna. Co však interl)retácll 
na.pr<Jsto chýbalo - sólistk~ i ko
mornému súboTu, bolo dot vorenie 
detailov, pohráv•anie sa s drobný
mt frázam.!, vzdušnými prlr.azmi, 
nastolenie nespút'anej ľahkosti, sa
mozre jmosti. Je teda len :p·rirodze
né že to nebol Haydn plnokrv.ný, 
s 'hravým •espritom č·i vzrušenou 
eleganciou. ·Táto pola-rita, k.torá 
dokáže vyvážiť profánnu ze1ffiitost, 
jeho klasického ducha, je v Inter· 
pretácli potre.bná a želatelná. Ex
kurzom do súčasnej českej hudby 
bolo predvedenie Elégie pre hus
le a s l.áčlky Ev~na Zámečn!-ka so 
sólistom Eduardom -K~Ivým, tva
roova nej na báze velmi strohej rle
k'a.nkovej formulácie, ktorá v pro
cese neus tálej fantazlj.nej Jnovácle 
ústi do vypätých, .rozospievaných 
tvarov s ná~.~:nakmi hlstori.zujúclcb 
reminiscencii. Elégia však pos~rá
da atmosféru ó•pod·statnených nad
·VIIznostr, to1ku, v k,torom sa zr
•kadll optimálnosť kontinuity s jej 
nevyhnutnou následnosťou. To, že 
Zámečnfk pracuje s nlekofkými 
opotre.bovall1ýml modelmi, zdalo sa 
odvážne, tým však, že svet oso
bitých, kompozičných polôh nebol 
načrtnutý a zhmotnený vznik·J.o vá
kuum, ktoré nebolo moŽtné ničlm 
vyplniť. Zámečníkova Elégia je ne
s.porne velmi kore.ktná kom.pozič

ná prác·a s množstvom pôsobivých 
detallov a hudobných obrazov, ce
lok sa však brleštt ,na týchto uz
loch a zadľlháV'a sa tak jedineč

noof atmosféry. Interpretácia bola 
pôsobivá a spontánna. 

V záverečnej č.astl odz,nelo Mo
zartova Divertimento D dur, a'Však 
ani v .tomto d'lele nezažiarllo in
terpretačné umenie Ceských ~o
mOirných sólistov. Skoda, pretože 
technic·ké majstrovstvo členoy sú.
bol'u 1 J<·omorné ~ítenie je na vyso
kom stupni. Chýba az,da len Iskra, 
ktoTá by roznietna . tieto driema.jll
ce črty. 

IGOR BERGER; 



Nová česká opera v Brne vé .i o bsahové inovácie ope.rné ho 
žánru. Dejovým modelom 1 jadrom 
pr!behu j~ h eydrichiáda, vystu
pujúca a ko súčasná téma i ako 
a·ktualizácia typu historickej či 
oslobodeneelkej opery. Od histo
rickej fakticity sa pr!beh vzdalu-

GBAIIORBCBNZIB 
V posledných desaťročiach pre

stala byt česká operná tvorba ·
celkol.'e vzaté - žánrom či dr u
hom, od ktorého by sa oča·kávali 
( a teda i vyžadovali) výraznejšie 
.ideačno-hudobné a dramatické ino
vácie. Celkom lozotovaný feno mén 
tu bude asi z hladiska nastävajfi
cich historik<>v predstavovať .,ml
nloperistlcký" experiment J. Ber
ga, v sfdlach jednotoJivých o per
ných scé:n azda celkom nevyb!ednt1 
spomienky na nie,kolk:o vydar e
nýclr novinkový~h lnscenácif, rtát o 
mozaika však v žiadn om prtpa
de nedOikáže vykresl!lť obraz, kto
rý by sa ponáša·! na ovela kom
paktnejšiu a určite aj úS<pešnejšlu 
suchoňovsko-ci~kerovskú lfnlu po
vojnového slovenského operného 
divadla. 

tl velkým na·pätfm pozerá preto 
česká divadelná, hudiQbná l ume
leckokrlt!cká obec do na dchádza
jl1cich sezón, kedy v sl1vislost1 s 
jubilejným! oslavami Národného 
divadla v Prahe i Státneho diNadla 
.v Br-ne má sa uviesť celý trad pô
vodných .novtn.tek. Mnoh! sklada
telia 'reagovB'li totiž na tieto vý
znamné jubileá tvor.lvou prácou; 
niekt oré partitúry sú už ho.tové, 
iné sa dokonču jú, a dramaturg<>
via operných s·úborov (nielen tých 
jupilujúcich] hľadajú teraz cesty, 
ako túto úrodu uviesť do živ.ota. 
NAchova hudobno-dramatictká 
d>vojdlelna fantázia Ril!e pro Jo
banku (s podNtulom Bala da o 
viirnostl a zradi!] vznik·ala s fce v 
spolupráci s !ibr•etlstom Jos~fOIJI 
Phko·m už v 10. .ro·koch, jej br
nenská premiéra [8. I. t. -r.] však 
fakticky odštartovala defilé lnsce
nácif, ktorými sa má oolávlť 100. 
výročie vzniku stáleho českého d i
vadla v Brne, pripadajúce na rok 
1984. Atmosféra v hladlsku i n a 
. javisku t<lmuto zámeru. na plno zod

. povedala. Na novinku svojho ko-
legu sa prišli pozrieť pražskl skla
datelia a kritici ovo viac než re
prezentatfvnom počte, brne.nstký 
sl1bor zasa prlstupaval k lnsce,ná
cil t itulu nanajvýš zodpovedne. 
,Dramaturgia brnenského di vadla 
Jednala s auto.rmi pt'edbežne o 
n1e.ktorých úpravách d.tela, hudob
né naštud·ovanie - dirigent Jli'f 
Pinkas, zborma.jstrl Josef Pan'čfk 
a Iva·n Sedláček - vyznačovalo sa 
maximáLno u starostlirvo~ťou, fan.
tazljnému vzletu režiséra ~l ju Hy
lasa vychádzala v ús trety p.rfslo-

Magdaléna Blaobuliako;v6 a Zdenik 
Smukaf v inscen6cii opery O. Mi· 
chu a J. Pivka. 

' Snlm.ka: V. Vai'lák 

večne nápaditá výpra'Va ovýtvarnfku 
Kar.la Zmrzlého l choreografia Da
n iel-a Wlesnera. Máchom a Páv
kom rozohrB!Ilý prfbeh i počfta s 
množstv<lm .postáv l postavičiek , 
(}rtlč.o.m l naO'ko epizódne úlohy tu 
velmi často splňajú významll!ú de
jovú funkciu: Brmo' teda muselo 
na sarliť takmer všetky sólistické 
sily, aby dan.e j dramatickej ú lohe 
VYQO'VeliQ·. VIlém Pi'ibyl bol napri
klad n útený stelesnit postavlčku 
koJ.aborantského zbohatlfka Ha m
pejza, Magdaléna Blahušiaková po
dla požiadaviek diela vystupova
la v t itulnej trojúlohe ml adých 
dievčat (mondénna angt.i·cká 
Džejn, prostá česká Jana, .kaba,r et 
ná šaUlson ierka Johant5a) a tiež 
výkony ostat•ných protagonis tov 
boli nesmier.ne obetavé - za všet
kých spomeňme aspoi'l Františka 
Cabana, RJcharda Nováka Annu 
Ba:rovú, Jarmilu Pal!vcovú 'a m la
dučkého 'Zdeňka Smukat'a, ktorý 
musel nepretržite kooať 1 vizionár
s ky blúzniť v neobyčajne expono
vanej ú.lohe PrOikl(ľpa. K niekto
rým inscenačným postupom možno 
mať isté výhrady ( vysunutie zbo
r u na okraje ra mpy a jeho ods ú
denie do úlohy statického komen
tátora, nie ·vždy zv-ládnutá javls
kO'Vá reč l, to všetko sú vša·k čiast
kiQ'Vé aspekty ·riešenia velmi ~lo
žltej úlohy. Pretože premiérova
né die lo chce byť operou s tak
mer oratórnymi účinkami na stra
ne jednej a s fHmovou dymwmikou 
na s trane druhej, :ostrými st rihmi 
prepá,ja fantaskné výjavy s celkom 
reäl ist'l.cký·iní 'zálierml atď., l atd-: ·· ··· 

" Rťlže pro Johanku sa zaradu
jú do prúdu, usílu1úceho o tv11ro:l 

je dvoja:kým smerOIIIJ: jednak sa 
o.bohacuje o často neuveritelné 
de.jOJVé .prvky, . ospraved!n!.telné 
tým, že ide o vol111ú fantáziu, jed
n·a.k sa má soot nadčasovým, p;o.do
benstvom, ,moralitou o zmysle n e
zmyselnosti -individuálneho teroru 
(ten sa konfront uje s každoden- ' . 
ným ·prostým h~dl!nstvom drobných 
Iudf). Opera .nesporne vyvolá u 
divák a rad protichodných ·fivah, 
nemôže však dať odpoved na otá.z
ky, s ktorými s! zatial lámu hla-
vu :aj historici, 'ľománop.lsc1 a td. 
Mohla by ná m ponúknuť navyše 
iba jedno: kvallt aUvne nezastup.l
teiné komplexné emocionálne hod· 
notové stanovisko k problému, a t o 
za predpo·kladu, že nás zasiah·la 
a1ko plniQho d.notný umelecký tvar. 
A tu sa odhalu je rad problémov, 
pretože j.nscenované dielo takto 
na príjemcu nepôsob!. Is te tu za 
mnohé môže samotná llbre.tlstická 
traktácia prlbehu, nekonvenčná a 
n ie vždy dôsledná oscllácla medzi 
žánrovými a .,mozoflc.kými" opu.Jo
hami atď. Spo.ločným menovaterom 
všet kých problémov je však_hudba. 
Ani skúsený 'Sk ladater Ot.mar Má
cha nedokázal n aplsaf partltťíru 
so skutočnou hudob.no-dramatic
kou logikou. Mnohorakost aspek-
tov vyjad ruje mnohorakosťou žán
rových intonácií (od chorá:lu a 
tro~hu konvenčnej patriotickej 
árie až P'll odrhovačku ·a nie do
statočne zv ládnutú šantáno vú pop 
music). jeho vlastné hudobné s ta 
novisko opreté o.zjed.nodušený In· 
tervalový výber, viacvýznamový 
hudobný obraz 'Však nenavodzu}e. 
V úvode sa prero stráca tempo
rytmus akcle, zá:ver je s fce dejo-
vo pestrý. hudobne v§ak dezinteg
rovaný. 

Už samot.n ý štart defilé nových 
č~kých opier teda naznačil, že. 
sučasná operná poetika predstavu
je . nevyhnutne pre rad sklada~e 
ľov problém, ktorý nemožno zvlád· 
nu ť jeuiným, hoci •i najlepšie mie
neným tvor ivým činom. Verfme 
však, že / po nie·kolkých nastáva
júcich sezónach bude:me môcť z 
množiny nových diel vystopovať 
výivo jové perspektívne tende.~cle. 
n a ktoré by česká ·OPei'a záveru 
20. storočia ďalš!mi tvorivými pod
netm-i nadv-i-aza J.a . . • ''.J" "'', 

. '' J"' ")í'Jtt ' ':FťiKAC . 

ól!SAN MAŔTINC!K 
D.ia!.ógy 

preldawr 
a orchester 

IV. so[lá.ta 
- 1'oC11/.a 

Vl.sortála 
- Mf!.ditQcia 

0"!J I<D!U:l!l'tnA 

Nemož.oo ani dosť dobre ocemiť edfc lu OPUS-u, v kto· 
rej na sau1ostBitnýc.h profilovýc h plat niach predsta vuje. 
slovens'kých skladatefov tzv. vážnej h•udby. Veď ide 
o prvý pokus v histór ii - ostall:ne 111edlhej - naše.j hu· 
dotbnej klJiltúry podať ucelený ZJvuk:o:vý o·b r;arz; kompozič
ných výsledkov autorov všetkých gene-rác i!, ktorý je 
v konečnom súčte vl astne do·brou ori81111lačn,ou anto ló·. 
g'iou pôvodn ej tvorby. 

Dušan Martinček (nar. 1936 ) v n e j predstavu je hV:J.s 
predovše~kým ·kl<w!rn.y: tomuto nástrd'!u sa venuje sys
teomaticky' a takmer výlu<Sne - v t i·eni jeho k laiVfrnych 
vec! os•tali aj viace'!'é vydarené orchestrálne opusy. Na 
rozdiel od ,pr!liš r acionálnej cha:ra~ ter lst1ky na obálke 
plame sa nie nepodluže.ne domnievam, že u Martinte·ka 
ide o hudbu viac muzLkantskú než ., uč811lú", svoj fm tva
rom pomerne prostú, vo výs tavbe ne.komplikovanú. Pri
pomína mi akýsi stred.ný prúd, clUm v nej e-vident•nú 
S1Ilahu IQ svojs-kú výpoveď, no ro.vn.a,lko s'llnú motiváciu 
nelllpad núf dQ -extrémov akadamizmu ani no váto.rstv a . 
Z lt'akého zornéJto uhla a v týchto súvls'losotiach je Mar
ti'nčekov.a tvorba tak trochu na O'kraji zi\Jpasu o súčas
n é h-udobné umenie dllleška. Pochoplterne, táto .,výčLtka" 
IIl i.j ako nemôže zastr.ieť posLucháčsky d,oje.m, zážito·k z jej 
počúvania. Svoj základ má, myslfm, · v dvoch vecjach: 
v so tfdnej, decen tne využite j znalosti rom antickej, s-kr ia
bllilo'vs ke.j i impreslo:niS•tiCkej k lavfrnej faktúry, v tech· 
nl'ckej istote autora a potom v a koby zám;erne hom:o
f(mnom zovukovom výsled•ku. Martinček pozorne sleduje 
vertilkálu a vyhý·ba sa ostrým zvukovýim zhl-ukom: všet
ky výrazové, aik chcete o·bsahovo-<l brazné odtiene sú 
poZ:nače.né zvláštnou zdr.žan!livosťou - niet tu s tôp po 
krajnost.i.ach, zlomy a .metamor.fózy. sú uhl•adené,> pre
vl,áda t i<;h.á" d·elikfí.tnos~ . q.o)m~ sa t,o počúva. 

Hrnčiarsky bál v DJGT 
" y,. dfamaturgickqom v.~ber,e .. .,.,- QiaJ(ig.y .pr e. ldavh~ il or

c hester , kde je pal'ltnerom l . Paloviča s pofahJ.ivý o. Le
nárd a Symfonický or chester Cs. ro·z.hlasu v Bratisla ve, 
IV. sonáta - Toccata, VI. soná ta - Meditácia, Koncert
ná e tuda a Prelúdium č. 12 - bolo rohfadmené hla d iska 
vývinové i hodnotiace, takžé pO'Sl.ucht\č si môže aj bez 

Dramaturgia banskobystrickej 
opery si uct4la blfžiace sa život
né jublleum .zaslúž.ilého umelca 
Gejzu Dusfka uvedenfm je·ho ope
·rety Hrnčiarsky bá•l ( premiéry 18. 
a 19. decembra 1981). K no vému 
:naštudovaniu d·ie-ta pristúpili po 
dvadsiatich rotkoch aj pre jeb.o 
sviežu me.!odiku, obsahovú ľah 
kosť a prfstupnost. 

tom, úmerne kompenzoval ko miku 
s humorom. Jeho poňatie Hrnčiar
sk'E!'ho bálu •Vyznelo apoteózne. Na
pomohla ho v tom scéna, kasty
my, tanečné vsuvky a zvlášf he
recké a spevácke výkony Jána 
Zem ku ( Peter ]. Jaroslava Kosec o 
(Sándor l, Mlkulá.ša Doboša ( Fea
ko ), Emflie Rot hovej, kt·orá a lter
nova la s Michaelou Clbuľovou po
st·avu Ito-nky, Teréz.le Babjakovej 
( SeiJ.'af!na, alt ernuje Helena Luha
nová') a ja rmily VašJc,ovej ( AniČ 
ka, a lt ernuje Alena Stoptko·vá ). 

l 
. h lb§leho poznania celej a utorovej tvorivej cesty uworit 
obraz o jeho špec!Hke. Treba ju vidlsť v nooviallal!lf na 
najl81pš ie tradfc.ie klavfrnej techniky a sadzby, v po
sbu,pne silnejúcej orientácii na h~aoda.n1e svojskej hudob
nej výpovede, :kde sú už .prvoot>né inšpirácie prekryté 
vlastným názorom. Najmä v o bicJ:voch sonátach z posled
né ho o bdobia je z.javný autorov posun smerom k osobi
tému rukpplisu a potláčanie - vedomé - !Lúz!! i inš.pi
raáných prameňov sta ršej tvorby. Sonáty sú svojou 
vyhranenou št·rUiktúrno.-fónickou red ll'kciou, kde zjedno
d;u-še:noie nie je motivované 'ničlm 'lným iba 'Vnútorným 
tvorivým fakto~·om, c enným obohBitenfm sJ.ovenskej kla
vlrnej lite·rat·úry a nemož-no im uprieť orlgln a Ut u, v iných 
Ma.rti.nčekových s kladbách hl aV'n e z raného vývinového 
štádia nie takú zrejmú. · ' 

0-pe.reta je dejove zasadená do 
r·O·ku 1646, do čias pôsobenia štú
•rovcov a .Ich národno:obro denec· 
kých myšlienok. Národ ný podtext 
sklada.ter sled·oval a j v hudobnom 
spraccwanf. To vplýva lo aj n a r e
žijné ' poňatie protagonistu opery 
DJGT zaslúžilého umelca Stefana 
Babjaka, ·ktorý dej operety situo
val do oblasti stredného Sloven
ska ( Ľubietová, Medzibrod]. čim 
·ho divákO'VI zoživotnil. Babjakove 
bohaté skúsenosti sa plne uplat
nili pri hereckom otvarovanf jed
ooNivých postáv. Kládol dôraz pre
dov~etkým .na preomyslenú akčnosť 
deja, ktorá by na§la svoj optimál
ny výra;~: u heorca-speváka a úzko 
.kor·ešpondovala so slovno u i hu
dobnou myšl!entkou. Prlme·ra ne ro
zohral všetky .pon u.ky Nýrazu ope
·rety, neza ťažlil ich zbyt,očným ges-

Modrotlač ·a lubieto vs ká ·kera 
mika tvorili zá,kla d výpr a,vy Pav
la Her.ch la. Citlivo a s vkusom ich 
včlenil do jednoUivých, fudovo 
o.rie.ntO'VI8ných dejstiev. Ich tva r 
bol jednoduchý a s kromný, nechý
bala mu však elegancia. Rovno
cenne s nim pôsob~!! a j kos týmy 
Agáty Greššovej, ladené do paste 
lových oť\t·ieňo·v, vkusné, štýlovo 
primel'ané. K u'Vedeným zložkám 
sa citlivo 'VklfnU.a tanečná so šty- · 
l!zovaným rudový.m tancom v na
študova.nl Z'aslúžilého umelca Jo· 
zefa Zajk,a. Novému dirigentovi 
bans kobystrického opern ého or
che-stra Jaroslavo 'VI Krát·kemu sa 
pod·arilo st.meHť orche,ster ·v c lt· 

Jarmila Vaiicová (Anička) a Ján 
Zemko (Peter ) v novom naitudo
vaní Hrnčiarske-bo bálu . 

Osobibne sa t reba zmieniť o Interpretačnom vý.ko ne 
klaviristu Iva na Paloviča. V tomto pr fpade ide totiž 
o ideálny vztah tvorcu a reproduk·čného umelca, k ed 
sa vo vzájomnej spo!.uprácl pokúšajú o nBijpriliehavejší 
zv.ukový 'Výklad. Palovič má n aštudovBIIlé .pra:k<tlcky celé 
Martlnčekovo dielo a na kaMom deta ile .poznať, že sa 
s nim dokázal dôvern e zblfžiť ako v rovine lkJ.aviristic
k ej, tak duchoVIDej. Velká presvedči·vosť jelho hry spo
čfv·a v skutočnosti, že hudbu podáva s uvornenou samo
zrejmosťou, .nepot.rebuje ju ni·kde prikrášlovať, nikde 
sa nedostáva do situácie táJpajúcej nedôveTy k textu. 
Jeho temperamentu pr~tom plne vyhovuje tá zlož.ka Mar
tinče:kove j hudobnej reči, ktorá je O'brátená sm erom 
k .,po.č:tlvu júcemu" prfjemcovt [moderná a r.tificiáiln a t vor
ba často na svoju škodu uprednostňova la vidiaceho, č i 
premýšfajúceho po:s l-ucháča]. Kvalita záznamu a vý-

RECENZUJEME 
Musica viva 1., zbor nfk muzikologických 
l ti dií 
OPUS Bratislava 1980 
Publikačné možnosti muztkológov ne

zodpoveda/ti ich pracovným ambícidm a 
schopnostiam. Tdto skutočnost sa už po
maly berte ako nevyliečitelná choroba, 
ktorú treba pri každej prfležit osti po
vinne pripomenúť aj s predpokladom, že 
lieku na l'iu nieto. Zborntk Musica viva 
sa môže stat účinným terapeutickým 
prostriedkom v Jednej, mimoriadne dô
ležitej sfére vgskumu hudobne; kultúry, 
te;, ktord je ori entovaná na súčasnost. 
Nevdojak st prtpomtnqm poľské Res fac 
ta, sovietske Voprosy Čl Očerkl . a v du
chu vldlm pred sebou zoradené zväzky 
slovenského periodika, kde by sa · pre· 
mietalt aktudlne otdzky tvorby, recep-

Snlmka: K. Miklóš! 

!i:vý koorpus, ktorý bo.t dôležitou 
súčasťou ce'lého do.bre p.rtpra'Ve
ného p.redstavenla. Zodpovedné 
naštudo·vanie Duslkove j o.pe·re.ty 
sľubuje .jej živé ,pôsobenie medzi 
di'Vátkmi. EVA MJ.CHALOVA 

lisku platne je na štandardn e dobrej úr.o·vn.L 1 

cie, hudobného života, teórie, kritiky, 
po;ednané so snahou vyrovnať sa na 
úrovni dnešného poznania s klúl:ovými 
problémami. Musica viva I. sa staía pr· 
vým a teda významnOm krokom k splne· 
niu te;to nie neredlnej vidiny a zdrovel'i 
- ako zdôrazifuje v predhovore vedecký 
redaktor zborníka L. Burlas - výžvou 
pre našich muzikol6gov, aby sa zapojili 
d_o Jet uskutočl'iovania. Cas ukdže, na
koľko sa svo jej šance chopia. 

Recenzovand kniha {129 strán, nemec
ké resumé) prtndša päť štúdtl. Prvd -
Zdpas o socialisttckg charakter sloven
ske; hudby {K estetickému a štýlov~mu 
vývoju slovenske; hudby za posledn!ích 
30 rokov J - je z pera V. Donovalove; 
a autorka v nej načrtla stručnú charak 
teristi ku vgvinového procesu a tenden
cii, ktor~ boli určujúce pre teďhotlivll 

etapy skúmaného obdobia 1945- 1975. 
Prtspevok N. Hrčkove; Spoločenskd funk· 

cia umelecke/ kritiky rieši ·niekoľko 
okruhov ordzok: všíma st "vznik" refle· 
xie nad umentm, stanovenie umelecke; 
hodnoty ako "osi, ok,olo k tore; sa krúti 
existencia kritiky", ďalej sa snaží po
stihnút podstatu umeleckej krit iky, ;e; 
vzťah k vede, umelcom a poslucháčom. 
lnteresantna tému spracoval L. Burlas -
Sk/adatelskd autoanalgza a autokritika. 
Vyplynula mu z ftiktu, že naše storočie 
spôsobilo priam revolúciu vo verbdlnych 
a analytických prejavoch skladatelo!J. 
Burl as plše o na;zdvažnet!lch [ Sostako· 
vič , Bartók, StravinskiJ, Schänberg), pri
pomtna· mdlo povšimnuté formy autoana· 
lýzy { symboly pre hlasy a čtsla v par
titúrach} ' • kritick y s.a stdvta. k čisto hu
dol_!no(eclinicky zacieleným analýzam a 
podčiarkuJe dôležitosť komplexnllho pri · 
stupu. MimochodÔm, aJ u nds sa· už na
zhromaždil bohatý matertdl k te jto téme, 
ktorý by určite sttl l o za to skúmať ... 

IGOR PODRACKt 

štúdia R. Bergera Predpoklady adekvát· 
nosti anal!ízy, koncipované ako "akási 
meditdcta o problémoch zamerand na 
stimuldciu myslenia" je podla môjho nd
zoru z celého zborníka na;pozoruhodne;
šia. Konctzny, azda až axiomatizovaný 
text zahŕlla nielen charakteristiku a kri
tiku tradičného analytického systému, 
ale tiež projekt riešenia, vytyčuje hypo
tézy pre budovanie zdkladov novef hu
dobne; teórie. Konečne mladd generácia 
je dôsto;ne reprezentovand prtspellkom 
M. Adamčtaka Predpoklady vzniku semio
tickej sttudcte u hudobného diela so 
vzťahom k vgtvarnému umeniu. Znalost 
ako .hudobne;, tak i vgtvarnet problema
t iky, dobrá orientdcta v najnov~ích prd· 
o_ach z oblasti semtottk.l/ ( sovietski auto
r i, ale hlavne Pražský medztoborovfj 
t tm S. Sabouka} sú Adamčlakovt výcho
diskom pre teoreticky dôkladne pertrak
tovanie zvolene j témy. -iP" 



NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

Piero Cappuccilli 
Najpopulárne•jil taliansky bary

tonista sičasnosti sa aa posledné 
lllesaťročie stal svetoanámym a naj
"Vybfadávanejiim in.ter-pretom ta
lianskych opier. Poanáme ho z 
mnolstva ro11hlasových (i teJe,vill
nych) prenosov a nahrávok. Po 
rpredstnenl Verdiho Sily osudu v 
Erkelovom divadle v Budapešti, v 
ktorom Piero Cappuccllli hosťoval, 
mal som motnosť navštlviť tohto 
"VelUho a prlto•m skro:mného umel
ca. Hovoril o svo·jom 11-v-o-te, o ná
soroc.h, plánoch i o svojich túl
bach. 

v ať'', a pretože ml ešte "nevy.po· 
vedáva", veristlcké úlohy, s v9nl:m.
kou Gerarda a Tonla , nesp-ieyam. 

Aký je v6š ná&or na dnelnt 
operníi réliu? Vieme, le v to-mto 
roku bo'lo ul jedno nedorozume
nie v La Scale medzi relisérom 
a spe.v4kmi. 

Pán Cappuccilli, kedy ste sa po 
prvý raz stretli s opero.u? 

Nie som ·hádav9, hoci zvady a 
š kriepky, ktoré sa prihodia medzi 
dirigentom a spevákom; spevá-kom 
a režisérom, režisé-rom a dirigen
t om pati·ia akosi nerozlučne k dl
va dJu. No n apriek škriepkam a 
zv.adäm v koneč.nej fáze dochádza 

Benátčanom dirigentom G. Si· 
. nopolim, s lk:tor 9m sQm robil Ve r
diho Attilu 11'0 Viedn i a Boccaneg
ru •V Benátkach. 

V prv9 deň, ked som začal štu
dovať spev. 

· k zhode a predst&Venie sa vždy 
USikUtočnf. 

Vaše prvé vystúpenie? 
Kolk·o ~asu venujete štúdiu no

vej postavy? 

Ktoré dôlelité predstave-nia vfil 
v tomto roku očakt'vajú? 

Bolo tó v roku 1956 v Teatro. Rozdielne. Napriklad Simone 
V tomto roku? Ha-ha l Nedá sa 

poveda ť , ktoré s ú d ôležité. Pre rniía 
sú všetlky vefmi dôležité, lebo ak 
by tomu tak nebo lo , to by zname
nalo koniec. 

Nuovo v Miláne, spieval som To
n ia v Leoncavallov9ch Komedlan
t()ch . 

Bocca negru som študova l asi rok, 
štúdium Macbetha si vyžiadalo dva 
t'O'ky . 

V tejt!} sezóne vás očakáva v 
milánske·j La Scale Simone Bocca
ne·gra - s Freniovou, Gjaurovom, 
Marus.inom, s dirigentom Abba.dom 
a s retisérum Strehlerom - jedna 
z vašich úloh par-excrellence. Ne
mýlim sa preto, keď po'Viem, le 
verdiovské úlohy sú vám akoby 
.,šité" na mieru? 

Va~e meno je 6zlcJo spiité so zná
mym o·perným festivalom Arena di 
Verona. Žiar, v minulo-m roku ste 
divák'Om chýbali ... 

N·ové úlohy? 

:Ziadne mám dosf čo spievať. 
napr. v 'Trubadúrovi, v Erna nim 
a po jedenást·iCh ro koch sa v Bar· 
cel<me vrátim k Rossiniho Figa
rovi ---· ve.ľmi sn na to teš!m. 

Hovoria to o mne a vyz<lv ihujú 
t9m môj v9kon, hoci o j t en kos
tým mám v9borne š it9 na mieru. 

~ký je váš vzťah k veristickej 
opere? V minulosti ste s·pievali 
Gellnera v Catalaniho La Wally, 
Tonia, Alfia, no Puccini VQ vašom 
J'e.pertoári nie je .. . 

Vo Vero,ne oom pred dvoma rok
mi robil Barnabu v Ponchielliho 
Gioconde, postavu ve·rlstickú, ktorá 
je velmi v•hodná pre môj hlas, pre
to SOIITI ponuku prija l. Vlan i som 
chcel aspoií trocha užiť dovolen
ky, lebo .n ie je 'mo~né stá le len 
pracovať v di·vadle. Tohto roku 
však budem s ptevat, u to )aga v 
Otlle.llovi. 

Existuje e~te nejaká operoné po
stava, ktol'6 by ste chceli vytvoriť? 

Thomasov Ha mle t. Vefml mu za
ujali s hakes pearovské postavy 11 

Hamlet je postava úžasná, hlbavá 
a ťažká po spevác kej s tránke. To
to zbližovan ie s postavou n ie je 
jednoduché a vyžad uje mnoho na
máh avej práce. 

Aké nové nahrávky ste v pos
lednnm období uskutočnili. čo no
vé pripravujete? 

Fotografia , ktorú Piel'O Cappuc~

cilli venoval čitateľom Hž, pred
stavuje umelca v jedne-j 7. jeho 
pr:ofilových -aloch - vo Verdiho Ri-

Robil som Pucciniho Plášť ä nie· 
·kofk•o Tos!ek, no teraz sa venu jem 
Verdiho o perám a verlsticlk9 re
pertoár ponechávam bokom. Môžem 
ho predsa ešte vždy spievať , keď 
ani zač·ne hlas trochu ,.vypovedá-

Posledn9 bol Rigole tto - ·s Gort
r ubasovou, ObraZCQvovou, Domln· 
gom, Gjaurovom a s dirigentom 
Giullinim. Na má j - j(tn pripra 
vu jeme nahrávku VerdJho Nabu~
ca s berlínskym orchestrom n s 

.golettovi. 
ÄLEXANDER HANUšKA 

Seminár hudobných.kritikov v Drážďanoch 
Usporhtdatefom 'tohto semináru, ktot'9 sa začiätkom 

februára t. r. k01na l už po siedmy r.az, bola hudobn.o
vedná sekciu drážďansk e j odbočky Zv!lzu Slk lada,teľov 
ä muz~kológo.v NDR. Podujatie trvalo dVä d.ni a zú· 
častnllo sa .na ňom vyše štyridsať zá,ujemco,v. Z Cesko
s lovenska sme prišli tentoraz tra jä - a ko Jedin! hos tia 
zo zahra-n ičiä . Zatial čo vlaňajší semlnáv: sa zaoberal 
pwblémami hod-notenia h.udo·bnej inte-rpretácie, toh to
ročl!lý venoval pozomost otáz·kam hudo bne j so.ciológ ie 
a komuni:kácie. 

Prvý deň ·precl111áš-al prof. dr. Wilhelm Baethge o vply
ve technic k9oh médii ( t. J. rozhlas u, te levi·zie a gr umo· 
p latn! ] nä .proces hudobnej komunikácie .. Pt'of. Baethge 
p ôsob! súčasne na vysok9ch školách 'V Halle ä v Lipsku 
u okruh jeho záujmov je pozor uhodne šlrok9 - je nie
ten h•udobn9m .h istor ikom a estetiko m, ale predn áša a J 
hudohnú teór•lu a zaoberá sa hudobnou soclológLou. Vo 
svoje j pred náške ·vychádzal z konšta tovan ia, že do t-rél · 
dičného procesu hudobne-j komUJJ iká-cle vniesli technic
ké médiá prev•ra tné zmooy, ktoré o. i. s pôsobili, že napr . 
itá istá hudba môže p.odfa okolností vyvolať cel!kom pro
tichodný účinok. Dnes sme doslova zn.plavenl hudbou 
všetkého druhu, kto rá k nám zväčša pric hádz,a .nežia
dalll.á, zasti huje n ás nepr·ipravených ä v ne,p•rävej chvlll 
môže pôsobi ť ne·vh-od.ne. T9ka sa to .nojmä trad !čn9ch 
žánrov, -vy,tvorených ,pre určitý priestor a ,prostredie. 
Tecooické zdokonalenia ( stereofónia, k•vadrrofóniq. Hl-fi ) 
na tomto v-ply.ve menia len ovefmi málo. V -sú!vis e s n imi 
sa však vy n.:í·rajú ďa:lšle problémy: do.konalosť zvuku 
často predstihuje skutočnost a robi re produkciu ne
skutočnou, čo na jednej strane ved te k vzrasta júcemu 
ťJ,opytu po " life"-n,ahráv,kach, n a druhej st rane však per · 
fektnos ť nahrávolk zvyšuje nároky pr! počúvaní živých 
-výkonov. Pomocou techniky možno n ielen rôznym spôso
brno modi fi kova ť a deformovať z.v.uk, ale a j vytvára ť 
zvuky, ·krtoré sa v t radičnej hudbe ·n evys kytujú, čím sa 
tech!11ické médiá samy s táva}ú hudo•bn9m n ástro jom. 
Možn osti a 1náslerdky tohto výdobyt_ku sú ne-dozierne. Už 
dnes možno na pr. ume le V Y'Vo l.ať akustický dojem ve r
kého priestoru, ~meniť pod ľa žel.a.n ia fa r bu ľudského 
hla.s.u a vyrobiť neskutočné s pevácke hVTiezdy, nehovo
r iac o možnostiach komblnácii ta·k9Ch nástrojo.v, iktoré 
by sa v skutočnosti pre zvukovú nevyváženosť neda li 
realizovať. Ní) dtruhej st.r an e však tr eba konštatovať , 
že t echn icky s prostredkovaná hudba je vlrUstne torzom, 
chýba tu nielen s•plltná väzba, ale a j vizuá ln a zložka, 
k·tor á je pr! "ži·vej" hud be v podstat e vždy prltomná 
(hoci práve vizuálny dojem oslabuje požia.davku vernos · 
ti ] . Napokon aj pri televlznom prenose kGncer.tu je di
vák o dkáza.n9 na v9ber záberov inou osobou. Otvoren ou 
otázkou ostáva, či - a do ake j miery - vysielanej 
s kJadbe os•ožf, •keď je sprevádzaná o·brazmi (illapr. Pas
toráLna symfónia zábe rmi z prirody). Zvláštnu pozor
nosť venova l .p-rednáša júci zmenám čisto .hudobn9ch 
!kvalít [•je n apr. zná me, že dy nam!·ka sa zása hom tech
d1ick9ch médii .n ivelizu je a tempo sa bez účasti vizuálnej 
zložky zr9chfuje] a zmienil sa aj o niek torých soc lo· 
logick9·Ch a komerčných aspektoch sprostred·kova.nej 
hudby. Najväčšim kla dom technických médil je !ch 

schopnosť preklenúť .priestor 1 Cäs - t. j. s.pt'Qstredko .. 
Vä ť lll.ám zážiťky vzdia len9ch alebo dávno minu l9ch ja
rvov. 

:Zivá diskus ia Sä týkala h lavne problémov Vliz.uálneho 
il us~rovaniä vys ie ta n9ch skladieb, o.tázo.k pläybacku, 
ako aj ltmelého perfekcionizmu ( zostavova n1a na.hrá·v
k y z viacer9ch osobit.ne snimän9ch úsekov) . Účasnnici 
seminár a sa napokon zho·dli v tom, že techlllické médiá 
nemôžu nahradiť záž i.to'k z,o živého v9ko nu s celou atmo
sférou, kt·orá ho obkl.opuje , že však s:ú v9bonn9m vzd e
lávacím prostriedkom, ktor9 by nik to nechcel postrádat. 

Možnťľ ·reciproci tu inter.pretač.nej a te<:hnickej doko
n älosti ilustroval prof. Baethge náoorn9m ·JJI'Ikladom -
predviedo l prť-tornn9m dve l'QZdielne nahrárvky Smeta
novej Vltavy bez uvedeniu dir igenta a orchestru. Vše,tc i 
sa zhodli v tom, že 'P rVít z .nich je lepši·a , "česk-ejs i a", 
druhá s!ce technicky pe·rfektnejšla, no "akädemickej· 
šla" . Prekva pením bo-lo, keď po tom vy~lo najavo, že di · 
rigantom .prvej bol H. ·v. Ka rajan a druhej - V. Neu
mann - pravd•a, s drážďanskou fi lharmóniou. 

Druh9 deň (lrednášal prof. dr. Gerd Schonfelder, t. č. 
r ektor drážďanskej Vy•sokej hudobne'j š koly, na tému 
.,Médiá - š pecific ké a nešpecif ické recenzie ( kritika 
krittiky) ". Svoje v9vo dy opifll'ä l o a.na19zu nle menej 
a ko tiJs icky hudobn9ch kt'Ltlk ä recenzii. Na je j základe 
dospe l k s tanGvaniu jedenástich bod(llV, t9.kajúcich , sa 
cielO!V a poslari'ia hudoblnej !krit iky. Najle.pšle kritiky sú 
podla neho tie, ktoré sa -neusilujú vysloviť k všetkým 
t ýmto bodom naTaz, ale vyz<lvihnú i•ba niektoré z ni-ch. 
Na základe poznat-k.ov z hudobnej psychológie u socio · 
lógie graficky znázornil zložité vzť a•hy medzi kritiko m, 
intevpretom, posl1u oháčom a ume!eck9m d'ie lom, prJčom 

.zachytil oj všetko to, čo tvor! krit ikovo zázemie. v ~da l
šej č-asti svojej :pred.nášky sa prof. Sch<lnfelder zaobe· 
ru l vzťahom •poslucháča •k technicky s.pro.stredkovanému 
umeleckému die lu. Kým v živote •htudbä vždy súvis{ 
s n ejak9m pohyb.o.m, s po.rl)OCou maso v9ch méd ií možno 
jedinot!Lvé zložlky ceJ kovéh·o dojmu iz:o lov.ať , pričom n apr. 
vizuáflna zlož:k a bez hudby pôsobi v~dy ko.micky. · Pri 
otázke k.om un i'kativnosti hudobného ťliela .zdôl'aznil pred
nášajúc i moment pôooben ia na city jednotlivca: komu
nikatívnosť die la závisi od toho, do akej miery o:no 
dokáže dotknúť sa životn9ch záujmov . pos l u·cháčstv.a. 

Us poriadateJi.a kritického seminá ra su pootar a li aj 
o to, .aby sl ich host'ia odniesli z D.rážda111 ok rem myš-
liel'l'kov9ch podneto-v pre svo ju prácu ä j estetické doj· 
my - a to z pekného predstavenia Bee11:hov811lovho Fi
delia, z večer;a súčasne j ne.meckej hudby [ skladie•b 
A. Berg.a, H. W. Finlkeho , G. Katzera, R. Bre.de meyera 
a Gllľ. Mí.lnch-a ] vo vzorne.j intevpretácii š tJud·e.ntov Vy
sokej lwdobne j š koly a n akoniec z inscenácie Ma ja
·kovského satiricke·j -hry <Kúper so scénickou hudbou 
T. Hertela. 

LJUBA MAKOVICKA 

~ZAB~IČJA. 
130. vfrofie narode-nia Vasilija lljiča Safono-va je prl

leiitosťou pripumenúť zásluhy tejtu mnohostrannej osob
n·osti o ruskú hudobnú kult6ru. Safonova-pedag6ga re
prezentuje klaviristické umen·ie skladaterov a interpre
tov, ako si A. N. Skriabin, L. V. Niko•lajev, N. K. Met· 
ner, A. F. Gedike, J. F. Gnesinová. Safono'f bol 'fynika
júcim kla.viristom a aj v zahranič! .1námym dirlgen· 
rom. 

Laure6tml ltátnych cien ZSSR za rok 1981 sa v obl .. ti 
hudobného umenia stali sk•ladater V. Sainskij, opernt 
a koncertnt spervá-k B. Stolrolov, primabalerfna J. Maxi
movová a ukrajinská so.pranistka J. Miroinič·enkov6. 

Jenô Adám, madarskt hudobný skladater, interpret, pe· 
dag6g, organizátar a hudo~nf spiso.vater sa dolil BS 
rokuv. 

Spanielsky sk.Jadatel Rafae-l Diaz dokončil komorr ii 
operu !V•eno.van6 dielu Pabla Picassa . 

Vo veku 81 rokov zomrela v New Yorku spevéfka 
a herečka Lot•te Lenya, manlelk.a skladatela Kurta Well
la prvá intel"pretka Jenny v Brechtovej-WeHlovej Zob· 
rá'ckej opere, a•ko aj známa predstavitel~a d'al~ich postáv 
t•ejto autorskej dvojice. 

Bukureštská .filha rmónia George Enescu ohlasuje na 
t6to sezónu s6borné pr·ed.vede;nie diela L. van Beetho
vena, ďalej tematické cykly Organ a hudba v majstrov
ských dielach, Harfa v s iedmich historických epizó
dach. Velkú pozornosť vo svojej dramaturgii venuje aj 
rumunským autorom o. l. A. Alessandrescovi, P. Con
s tantinescovi a W. Bergerovi. 

Víťazkou 9. medzinárodnej klavírn-ej súťale Clary Has
kilovej ,v Mo ntreux sa stala 20-ročná západonemecká 
klaviristka Konstanza Eickhorstová. 

K storočnici prvého uvedenia . Wagnerovho Parsif.ala 
pripravuj6 pre tohtorofný festival v Bayreuthe nové 
naštudovanie tohto diela. Zverili ho dirigentovi Jame · 
sovi Levlnovi a režisérovi Gotzorvi Friedrichovi. 

S l á v l k o m U k ra j i n y nazval ukrajinsk$ nt rod 
M i k o l u Ly se n k a , ktorého 140. výročie narodenia 
a 70. výročie smrti si v tomto roku pripominame. Lysen
ko sa nal'oifil 22. marca 1842 v dedinke Hryňky na Pol
tave odkiar pochádza .aj Gogor. Pochádzal zo starého 
kozáckeho rodu, rodne•j refi a piesňam sa· učil od ru
du. Dobrý základ v hre na klavíri dos tal od svojej 
matky, neskôr v Kyjev.e sa učil u majstrov, ako boli 
Dimitrije.v, Panocini a Vlfek. V r. 1865-67, po absolvo
vaní kyjevskej univerzity, odišie-l študovať na konzer
vatórium do Lipska, ktoré abs-olvoval za dva roky s mi
moriadnym úspechom. Dňa 28. decembra 1867 vystipil 
v Prahe; sprevádzal slávn·eho ruského · speváka S lav in · 
ské ho a predvied-ol aj niekoľko vlastných skladieb. 
V r. 1868 mu vyšla pt'V·á .zbie.rka ludoJVých piesní, ktor6 
zozbieral a spracoval pre sóla, duetá a zbory. Od r. 1859 
al do smrti Iii Lysenko v Kyjeve. Aby sa :cdokonalll 
v orchestrálnom umeni, vstúpil na petrohradské kon· 
zervatórium. Jeho obfúbeným učitefom bol Rimskij-Kor
sakov vzorom a ikolou mu bola Glinkova, Cajkovského 
a Mu~rgského tv·orba . Výborne po:cnal ·aj tvorbu sveto
vých skladatelov. V Petrohrade vystupoval na koncer· 
toch a organizoval zburové podujatia. Propagoval hud
bu všetkých slovanských nár:odov a najmä ukrajinská 
pieseň. Ponúkané dirigentské miesta neprijal, chcel ali· 
liť svojmu rudu. Po nhrate' do Kyjeva našiel falké 
podmienky pTe svoju činnosť: cársky režim zakazoval 
vydávať či V•ere-j.ne predv-Iesť diela s ukrajinským textom. 
Lysenko preto pre·kladal texty do češtiny a francúzlti · 
ny. KaJdý koncert, ktorý o,rganizoval, bol ve lkým sviat
kom-

Lysenkova skladatelská tvorba je bohatá a rô&noro· 
dá. Reprezentuje ju 28D národných piesni v úprave pre 
hlas a klavfr, asi 12D národných piesni pre zbor , nie
kolk·o zbor.nlkov obradných piesní. Z vlastných diel Ly· 
senko zanecha~ asi 80 s6lových a zbuwvých piesní 1 kla
vírnym sprievodom na Sevčenkove texty, asi 30 zboro· 
vých a sólových piesni na texty l. Franka , piesne na 
slová ukrajinských básnikov, klavírne skladby, ukrajin
s~é rapsódie pre orchester, polonézy, skladby pre husle 
a klavlr. Z jeho 17 opier sú najznámejiie: Taras Bulba, 
Enejida , Utanulá alebo Májová noc, Vianočná noc, mi
niatúrna opera Nucturno, Hajdamaky, P-osledná noc a 
nedokončená Sapfo. Svoje najobf6benejšie dielo - ope
l'U Taras Bufba Lysenko na javisku neuvldel. P. I. Caj
kovskij ju chcel uviesť v Petrohrade, prvá premiéra sa 
však uskutofnila al po skladateforvej smrti v r. 1924 
v Charkove. Z Lysenko•vých operiet je v Ceskoslovensku 
známa Natálk.a Poltavka - uká lka umeleckého vyuli
tia fud(}vých piesni. Lyse.nko sa intenz·ivne venoval aj 
tVIOrbe pre deti, na témy fudovýc h rozprávok skom~ono
val detské opery. V r. 1904 zalolll v Kyjeve vlastn• hu
dobno-dramatickú školu, ktorá vychovala vera hudob
níkov a skladaterov. Jeho l'ÔJ:norocdá práca - etnografic
ká, pedagogická, publicistická a zvlášť tvorivá výrazne 
v<plývala na ďaliii rozvoj ukra jinskej hudobnej kult6ry. 

Mikola Lysenko zomrel li. novembra 1912 v Kyjeve. Po 
ňom pomenovali Akademické divadlo opery a baletu 
v Charkove, Konzervat6rium v Ľvove, hudobno-drama
tickú !ikolu v Kyjeve, v r . 1962 jeho menom pomenovali 
aj kyjevskú koncertn6 sieň a noositerom jeho mena je 
kvarteto kyjevskej filharmónie. 

O. HRICAKOVÁ 

Jess Thomas, známy wagnerovský tenor, konči vo feb
t•uári po 20 rokoch pôsobenia svoju opernú kariéru. 
Po pôv·odnom povolani psycllológa začal svoju opernlí 
dl'Íí hu v roku 1982 ako Lohengrin . Velké postavy Verdi· 
ho , Straussových, ale najmä Wagnerovfch opier ho pre
slávili po celom svete. Posledným Thomasovým pred· 
stavenim v Európe oolťl vystúpenie vo Viedni - tak ako 
na za~iatku - s Lohe:ngrínom, s americkým obecen~ 

stv.om sa rozlúfi v Metropolitan opere Parsifa lom. 



jubileum Márie Potemrovej 
Ked sa s I10I\l st·ret.ne1e, dievčensky 

krehkou, žensky elegantnno.u, s jasnými 
očami a plachým ťíatnevom, nechcete 
ver!f tomuto jubileu. A predsa sa "čier
ne na bielom" v Cellkoslovenskom hu
dolmom slovníku dočltate, že :MérLa Po
temravá, slovens,ka hudobná vedkyňa sa 
rnarod!La 24. fe.bruéra 1922 v Košiciach. 

Po gymnaz•iálnyc·h štťídiách z,lskala na 
Vysokej obchodnej Šlkole · v l}rat'lslave 
titul komerčnej inžinierky. To:to ekono
mické zameranie bolo hádam životným 
omylom, alebo . asi životnou nutnosťou. 
Konečne - nezotrv.ala dlho v te.jto pro
fesii. Láska ~ rodnému mestu a kraju 
spojená s tťížbou poznávať · viedla ju od 
mladosti k histórii oa láska k hudbe k 
hudobnej histórii. V roku 1959 získala na 
FF UK v Bratislai'Ve titul promovaný hls-
1orlk. 'To už mala za sebou štátnu skťíš
ku z klavírnej hry a ,pôsobila a:ko uči
tel\ka na hudobne·) šk·ole a po vzniku 
konzervatória v Košiciach ako "Qrofesoc
ka dej!n hudby a h.,udobnej estetiky na 
konzervatóriu. Pedag<Jglck.ej práci je ver
ná ·PD celý ži.vot a úspešne ju vykoná
va 1 v súčasnost!. Hudba a všetko čo s 
ňou súv·isí, sa stalo životným pos·lanfm 
tejto vzácnej osobnosti. 

)e•j prácu, ktorá je významným pdno
SOOl .v hudobnom dian! a jeho poznávani. 
na východnom Slove nsk·u môžeme ro~de
Hť do tcoch oblast!: činnost pedagogic
ká, publicistická a hudobno-historická. 

Základom jej pedagogickej práce je 
d0sl81dnosť a c!e-favedomosf. Najmä v 
oblasti !Výuky hudobnej hi'stórie hladá 
a nachádza stále nové formy a metódy 
práce s mladou generáci:ou. Dôraz kla
die na znalost hudobne.j literatúry -
a čo je najdôležitejš·ie - na po·znáva.nie 
znejúcej hudby. Preto práca s g.ramofó· 
novou platňou, čl magnetofónovým zá· 
znamom je ·v jej systéme výuky samo
zrejmosťou. Uč! svojich žia·kov lás ke k 
histórii teritória , v ktorom sa narodili, 
čl v ktoroon žljú, k •JeJ poz.návaniu, bá· 
daniu v nej, práci s ňou'. Najlepšie prá
ce žiakov po redll!kčne'j ú.pr.ave prof. Po
temravej vychádzajú v zhorníkoch ško· 
ly, v k.tortch sa postupne zmaPQváva 
hudobný žwot východné,ho Slovenska. 
Toto zdôrazňovanie výsk1,1mnej a osveto
vej práce smeruje k cielu, aby každý 
a.bsolvent tam, :kde bude praco~ne zade
lený, bol pripravený stať sa kultúrno
polltlckým č!nite·fom. Pr eto prof. Potem-. 
rová ·kladie do popredia pokrokové trJ!
dície v hudobnej histórii !kraja, najmä 
tie, ·ktoré boli S'PO]ené s robotnlckym 
bnu,thn . .Mária. Potemrová bala ln,lclátor
kou a realizá.te~kou " Izby. r,e.volu,čných ., 
t•rad!cil" na ko§lcko:m konzervatóriu. 
Všetko to robi ·S mimoriadnou s.tístrede
nostou a elánom, ktoTý sa prenäša aj 
na jej žiakov, preto nečudo, že mnoh! 
z nich sa f\lenovali muzikológl! a vý
razne sa v nej uplatňujú. 

Velmi vozslahla je .publicistická čln·. 
nost Má.r1e PotemrOIVej. V rokoch 1945-80 
u'/erejnlla 'Viac 8iko 200 článkov v časo
pisoch SloJVenská hud·ba, Slovenské d!
vadlo , Hudobný život, Východoslov.enská 
Pravda, P·rieko1pnílk a dalšie. -v tejto sú
vislost! treba •Vysoko hodnotU ťíroveň Jel 
hudobno-kT!tickej činnosti, ktore•) sa ve
novala v rokoch 1945-71. Jej odborne 
fundQvané, muzikantsky citlivé, taktné 
a p.rl tom nekompromisné . hodnotenia 
môžu l dnes s lúžif ako vzor. Z každej 
jej ki'1t!ky cltlf úpomú sna!lu o rozvoí 
hudobného života Košic a Východoslo
venského .kraja, radosť z každého napre· 
dmrania. V tom te pol!Ncký pr!·nos jej 
krlticlkej práce. 

Pop.ri 'Vyčerpávajúcej práci pedagogic
kej a kultúl'OO"'POI!ticky vý:m~amne.j čin
nosti publicistickej, dokumentujúce.] sú
časný hudobný život, vo valných chv(
rach, ktorých f\leľa nezostáva, venuje sa 
Mária ·Potemrová svo.je j životne j láske: 
hud01bnej histórl·l.' 40· TOkOiV pil nosti, hú
ževnatosti, vytJ.walostl znamenajú tlslc
ky h'O.dín ·presedených v knižniciach a 
a'ľc.hlvoch našich 1 zahrooičných. Sú v 
nich skryté občasné sklamania, ale al 
ne•poplsatelne vzrušujúce chv!le r.adost! 
z objavovania a nachádzania. Výsledkom 
dlhých hodin bádania je niekedy iba 
n!ekol.kostrari!>Vý _článok , ·inokedy. šttí
d•la s -n!ekolikýml desiat1kami ·stlrán a po
tom s a otvori brána pomania a nastane 
čas <pochopenia a hodnotenia. Mária Po
t emrová S'llojou bádateľskou činnosťou 
priniesla :vera vzácnych p'o.z.nan! o hu
dobnom dilanl v Košiciach a na vý
chodnom Slovens-ku. Mnohé je j objavy 
majú celoštátny l medzi•národ·ný dosah 
- prednášala · <J ·nich na seminároch .:1 

konferenciách. 

Objavné sú jej monografie o OldN· 
chov! Hemerko'lll a Vojtéchov! Mérkovi, 
štťíd!e Hlidohné pamiatky Rožil.avy v ob
dob! feudalizmu, Hudobný život Barde
jova za feudalizmu, Dejiny hudo bne} š.ko: 
ly v Košiciach, Opera v Košiciach v ro
koch 1840-1867 a da lšie. V hudobno-his
tórlckej práci je Mária Potemrov,á mi
moriadne seriózna, a,ž úzkostlivo sa prl
držléiiVa prameil.ov, nedovolf si žiadne hy· 
PQtézy a každý hodnotiaci záve·r vyslo
vuje až ·vtedy, ked je riadn~ podopretý 
dokumentáciou. Vyvrcholením jej dote
rajšej bádatels'kej č~nosti je rozsiahla, 
takmer tis!cstránková ·bibliografická štú
dia, vydall'lá v tomto roku Státnou vedec
kou !knižnicou v ·Košiciach "Hudobný ži
vot v Košiciach v rokoch 1848-1918". Je 
to významné dielo, o ktorom sama au
to rka hov.orí, že jeho cielom je "poskyt-

, n"út' z-aregistrovaný :pramenlllý materiál 
pre účely ďalšieho historické ho výsku
mu". Nenecháva si ho pre seba - dáva 
ho ·k dispozicii s,poločnosti. V tom je jej 
vysoká .vedecká etika. 

ANNA KOVAitOVA 

Jubileum prof. Steliara 
Dtfa 10. januára t. r. sa v Ko~tciach hlas v prvých rokoch svojej exist~ncle, 

doW v plnom zdravi 85 ro!coiJ profesor na čom má zásluhu prvý Mf hudobného 
dr. Ferdinand Steller-Steliar, jeden z vysielania v Ko~iciach hudobn.ý sklada-
'tých nad~encov pre hudbu, ktort vo svo- ter, teoretik a kritik dr. Vojtech Merka. 
Jom aktlvno,m veku i napriek tomu, že Spevokol Bella nemal dlhé trvanie, ale 
neboli svo;ou profesiou hudobnlkmi, čt- vo svojej dobe zohral zásluhou zborma;-
norodou prácou značne ovplyvnili hudob· stra významnú tllohu predov~etkým uvá· 
ný život vo svojom p6sobisku. Patr! ku dzanlm skladieb stíčasníkov - F. Dosta-
generdcii vzdelalJ.cov, ktort sa hudbe ve- ltka, J. Grešáka, M. Moyzesa, D. Lauku', 
novall nielen ako fei vyznávači alebo ob- V. Ftguša-Bystrého a najmä M. Schfiei· 
divovatelia, ale boli at ;e; spolutvorcami. dra·Trnavského. Stellar bol a; aktívnym 
(Nemo'tno pri tefto prlležitosti nespo- hudobným kritikom a recenzentom, za· 

· meniU napr. na autora prveJ slovenske; chovali sa jeho prtspevky o Figušovej 
knižôčky o Beethovenovi, na tazykoved- opere Detvan, o účl.nkovaní bratislavské-
ca univ. prof. dr. Ľudovíta Nováka, i~d- ho ND v r. 1926-31 v Košiciach. V tom· 
n~ho zo zakladaterov SAV, žiaka O. Hos- to obdobi začal ~omponovať svoju jedi-
ttnsk~ho.) Stellar bol talentovanfí mu· nfí operu Junák, ktorá obsahom, hudob· 
zikant, na hudobnfích nástrojoch hral už ným po1~atím a citáciou ľudovfích piesní 
v roänom dome v Jaseni pod Chaben· reprezentuje tendencie národno-buditeľ· 
com, ale a; na šttídtách v Budapešti, ského obdobia v slovenskej hudbe. Hu-
v Prahe .a v Bratislave sa venoval hre dobná história nedocenila a nezhodno-
na violončele, organe či dirigovaniu. Po- tila pôsobenie pro). Steliara v hudob-
pri prdci pedagóga, profesora matemati- net oblasti, nafmlt zbierky ludových pies-
ky, histórie a tazykovedy, vydal zl r.1927 ni čakajú na ďalšie spracovanie. Zautt-
zbterku stredoslovenských ludovfích ptes· mavé te i to, že medzi namt '!.ije osob-
ni pre klavtr pod názvom Spievky z Det· nosf, ktorá. si dobre pamätá na stretnutia 
vy a1čo 1. čast zbierok z venca motel s J. L_. Bellom, osobné priatelstvo s_ M, 
Mariny. Druhá čast - Spievky od Ko~lc Schneidrom-Trnavskfím, na stretnutt.e s 
vy~li v Ko~iciach v r. 1930 a dodnes F. Dostalikom v Martine v r . 191$, alebo 
stí mnoM .z nich pramel'iom poznania v Ko~iciach v r. 1925·26, kedy Dostalík 
rudovfích piesni často už zabudnutfích. at s "nákazlivfím" zanietenlm hovor!l o 
V r. 1927-32 bol prof. Ste/iar zbormaj- slovenskej ľudovef piesni .pri niektoreJ 
strom spevokolu Bella, ktorfí tíčtnkoval zo svojich prednášok ; Steliar si dodnes 
na literdrno·umeleckfích večierkoch pamätá na mladícke roky a začiatky Jo-
miestneho odboru Matice slovenske/. Na zefa Gre~áka, na ~ibalstvá svojho !tlaka 
klavíri často sprevádzal známeho raz- Ota Ferenczyho, na stretnutia s mno-
hlasového pracovntka Emila Rusku, kto- hfími ďalšími _vfíznamnými osobnosťami 
rý mal pekný hlasový fond a rád si a; ná~ho hudobného a kultúrneho života, 
zaspieval ludové piesne. Steliarove típra- na tch prdcu, tvorbu, umeleckfí. rast. 
vy rudových plesni vysielal ko~ickfí~ro:;,:!:.,· _ _ ______ ..;L;,;i';.;D;.;I:.:.;A:...' ..:U;,;.R,;,;;B;,;.A;;.N..:C;.;;f.;;.;K;,;.O..;.V.;.;;Á 
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Mlnistel'Stvo kultdry SSR a Slovensk:t budobnf fond v sna•he vytvo.riť priaznivé 
JIOdmienky ·pre vilestranný rast mladej generácie koncertnfch a spevuhern:tch 
u'lneľcov a komornfch súborov (do 5 !!le nov) vypisuje k o n k u r z na poskytnutie 
ltlpendii pre ·absolventov konzervat6rlf a vysokých hudobných ilkôl. · 

Uujemco.via sa môlu prlhlúiť do konca aprna 1982 v Slovenskom hudob
nom fonde, referát fondovej starosllivo sti, Fui!fkova 29, Bratislava. 

\ 
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spievajúc vo.rne a bez zábron. Z tohtO: 
stručného načrtnutia jubiLantp·vho kom
pozičného výNi:nu vidno, že súc o bdare
ný vášňou tvorenia v~dy reago.val na 
podnety zvonku a vd.aka nim nikdy vo 
svojej práci neustrnul na mf.tvom bode. 
Pravda, pred budúcim životo•plscom bude 
stáť velká úloha: rozllšiť v Kowalského 
diele p:odst.a.tné od okrajového, vlastné 
od inšpirovaného, najhodlllobnejšie od 
efemérneho. Lebo neurobili by sme au
torovi dobrú službu, keby sme n e.spome• 
null, že nie každli 1eho partitúra nesie 
pečať najvyššej liodnoty. Nie azda v. 
zmysle ikompozičného remesla, ovláda• 
nia .nástrojových možností , dobre·j zna-

• lost! formál.nych ·strá·nok hudobnej vý- · 
stavby, ale už v samotno m umeleckom 
zámere. Kowalského sp.ontAnlll.a llliuzi
kantská osohnost čaSto našl a zlilubu v 
pr!ležlto,stných prác.ach, alebo inštruk
tívnych skladbičkách, deťmi často a s ra
dosťou hTaných, i v jedným fahom na
črtnutých konce-ptoch, .kde sa povedla 
jedinečných, čistých nápadoch objavia 
aj bežné r utinovaa1é miest a. Zdá sa do-· 
konca, že niektorým vi:ičŠím pro) elttom 
zbybočne pripls·al tituly, 'l:'yžadujúce hlb .. 
šiu, premysle:nejšlu prácu, kým jeho 

Snlm:ka: K. Vyskočil vlas tno u doménou je hudobný okamih, 

Nejubilejná úvaha k jubileu 
V ·programe Týždi\a novej tvorby figu

rovali ~ štyri skladby Jftliusa Kowalské
ho, ako pr íspe·vok k jeho životnému ju
bileu (na.rodil sa 24. 2. 1912 v Ostra
ve). Pritom vitálny sede.mdes!.Mnik má 
v ta lóne ďal šie kompozlct.e, lebo .na jmä 
v P.os le dnom obdob! t,vorl s neuveriteľ
nou ľahkostou, zasahujúc do rozmani
tých žánrov a nást<rojových zos:kupen!. 
Hud.ba bola od ~etstva určujúcim živlom 
jeho života. A e§te mafovanie, ktoré mu 
dodnes <Jstalo ako koníček, kým noty 
zvlťazili, stali sa mu proJesi:ou a naj
hlavnejš·ou životnou .ná:p lľi:ou . V mnooh·o
rakých p;odobách, lebo sa •neobmedzil 
iba na ich písanie: hral na llusliach, 
dirigoval, :učil na hudo bných školách, 
organizoval, prednášal o hudbe. Pri po
hla de na polstoročie umelecke) činnosti 
tOihto abwlventa Majstrovskej školy 
pražského konze·rvatória, žiaka R. Kar
la, J. Suka a V. Ta1!cha, ·ktorý p:o ro·ku 
1945 natrvalo zako·t'VIl na Sl.ovenSiku sa 
mu tre·ba ú,primne poďakovať za velký 
kus práce pri zvyšovan! hudobnosti náš
ho národa. Pracovitosť a činorodý opti
mizmus sú ostatne tými zruakmi, •ktoré 
sa výrazne pre ml.etli uj ·do jeho hud·ob
nej tvorby . .Prešl.a ona, z,aht,ria)úc stov
ky výtvm:pv, mnohými peripetiami. Ved 
Kowalski začlna l v Prahe ako ovant· 
gard·~ Hábov prfv.rženec, bol dobr€ zo· · 
rien.tova·ný ·v navodobých technikách a 
s ml.adistvým elánom si mnohé vyskú· · 
ša!. Druhé povojnové obdobie je zdanil· 
vo úplným ,popr·etlm •predch ádzajúceho, 
vládne 1mu spevná melodičnosť, zjedno
dušená harmonická sadzba a spontánnosť 
hudobného preja:vu. v súlade s celko
vým spoločensltým vývinom a estetickými 
požia davkami d.oby sa Kowa lskl viac 
ako predtým z.amer l&v.a na ná.metovú a 
obsahovú zložku hucLby. NeS!korší dyna
mický rozmach slo.ve.nsl{e·j tvor by ne .. 
zostal bez vplyvu na poddajne a dapta bil· 
ný autoTov nukopis. V trete.) tvorivej fá
ze obohacuje svoru reč o modernejšie 
prvky, dod.ekafonlc ké postupy, chroo)nu
tlzmy n zvuko·vé ·Výbo je, aby pozvolne 
do·spel .ct.o syntetizujúc-el) zre.J<O&ti štvrté
ho súčasného O·bd.obia. V ňom akoby 
konečne naši·el sv·oj vlastný priestor, 
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svlHžo invenčný na.pad. Ja sám som po
lemizova l s niek torými symfonickými 

.opusmi, ·pričom Kowalského komorná 
tlvorba najm!!. z posledného obdobia ma 
poslucháčsky •uspokojOIVala oveľa viac. 
Najmä prltoi1lll.losf šantivého ·vtipu <l ra
dostne letiacich allegr.ov'ých ná!.ad je jej 
pozoruhodným,, t.ak pre potrebným a vzác
nym korením. Octu vzbudzuje súbor šies
tich sláčikových kvarte t, kde sa stretá
vame s dennlkom vlastného vý.vinu i vý
razových okruhov, pričom nezanedba
tefná je tiež výbor ná hrate·ľnost týchto 
opusOJV. Pripo1111eňme dalej Gr·imasy pre 
flautu , klarinet, ,p:oZ<t.ull1u a tubu, pies
ňové cykly Antitéza a O sl<Jbode. Ak 
Revo l'Učnú a· Partizánsku symfóniu ne
hodnot!m •v kontexte angažovanej sloven-

. skej hudobnej lite ra túry a ni pri l}rlle
žitostl skLadateJovho jubilea najvy~šie, 
potom mus!m vyzdvihntíť jeho početné 
ko ncertantné diela , :n8'pochybne obloha
cuľúce túto oblasť naše j tvorby - či už 
je to Huslový koncert, koncerta nt né 
sk lad by pre slá čilrové !kvarteto a O·rches
ter, dychové kvinteto a Oll'Ch ester. Svo
ju životaschopnos ť preukázal·! tiež Ko· 
walského j:avlskové d 'iela, Rozprávka pr! 
praslici a Lampió.nová sl ávnosť. V spo
menutých i mnohých iných opusocll Jú
liusa Kowalského sa manifestuje obdivu
hodná, rokmi sa ešte znásobujúCSl tvo
rivá vita lita, zdravé muzikantské jadro 
i vôla re-alizovať sa hudbou. Spolu s 
ost.at.nou ?.áslužnou činnosťou sú svedec
tvom plodnej a ?,myslupl.nej životnej ce~ 
ty , ktorej majákom bol a je spev. Ba 
v zrelom jubilant ovom veku akoby bol 
čoraz pr.avdiiVejši, plnš!, č istejš!. Do ďa,l
š!ch rokov mu želáme pevné zdra vie a 
bohatú in•venciu, úspechy a radosť z 
t·vorby, kto,rú dokáže svojou hudbou tak 
n álk.a•zl!vo 'Preniesť. l nn inter•pretoiV a 
poslucháčov. A na še výhriady iste prij
me so sebe 1\ll.astným humorom - lebo 
ved v konečnom dôsledk u slová sa po
minú, a le hudba ostáva. Hudlxa , čo sa 
prihovára i spieva, hudba, a lw výraz ci
tového bohatstva človeka, svedectvo vý
stlžne.jš·le ·ako najp-resnejšla slovná cha
rakteristik a. 

'moR PODRACKf 

Nová scéna, nositeľka Radu Pl'áce vypisuje konkuu d·o spe~oherného. s'· 
boru na miesta: 
Orchester: hl'áč na 1. hoboj, 

vedúci skwpiny violončiel. 
Sólisti: tenor, 

soprán. 
Balet: rnužo'V. 

Podmienkou pre prijatie· je u~unčené štúdium na VS·MU, na kom;ervat6riu, hu· 
dobnej alebo lraletnej škole. · 

Prihlášky na konkurz s krátkym livo topisom o doterajšej praxi zasielajte na 
adl'esu: 

Nová scéna, 81214 Bratislava, Kollár:ovo nám. 20. 
Na konkurz budú uchádzači pozvani písomne. 
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Divadlo Jon:áila Z·ábo-rského v Prešove prijme ihned' 
- li.t•áča na bicie nástroje, 
- kurepeUtora baletu. 
Záujemcovia nech s~ hlásia na riadi terst ve DJZ, Prešov, Slo-venskej republiky 

rád č. 48. 
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K niektorým zvláštnostiam 
využívania protikladov 

Ak hovorime o ·využfovanr antitetlčnDstl v Bél!ľt6korvej 
hudbe, treba s1 súčasne všimn'llt, ako Bartók postupuje 
pri veravýznamnom probléme foľlmovan! adek.vátnych , 
proporclf tých ús ekov a cellk9v, J<toré stoja v proti. 
klade. Zmysel pre s právne pro.porcle poiVažo:val Bartók 
za syrrnptóm s-kladateľského talentu. Ned111l sa z.vlest anl 
skl~mi k nadmerným, ·rozsia-hlym ceJtkom, ku giganta.: 
mánu, a le ani k opaku, k miniatúram w eber.no vského 
ty,pu. S klasickými tradl-claml súvis! jeho vynfkajúca: 
scho·pnost odhadnt1t nosnosť svojich m otf.vov alebo tém 
a mowostl rozvoja, .kt oré ,v sebe skrý.vajú. Tento pozna
t C>.k potvr dzuje, a!ký význam mal pr!.ncf.p konštrukcie v hudbe Bélu Bartóka · v Bartókovom hudobnom mysl-enf - črta, -ktorá ho spá· 
ja s jeho velkýrrnl roveSI!lfkmi: Strarvlnským a ScMnber
gom, s ktorým! má Sijloloc.nt1 i kantrolu a sebadl·sclplfnu 
tvorivého pro.ce.su. Vyzdv~h-uje.m tu hlarvne aj jeho mt· 
mo:rt.adnu sch01pnost modelujúcu, ktorej výsledkom sil 
esteticky velmi pôSobivé hudobné útrvary. Všetko, čg, 

Neustály záujem o dielo Bélu Bartóka, 'skťímanlc špe
cific:kého ustrojenia jehlo hudby ukazuje, o a;kú• závaž
nú a originálnu umeleokú hodlllotu tu !de. V mnohých 
štúdiách a monografiá ch al!lalyzujú sa rozmanité strán
ky Bartókorvej hudby: r<iývoj jeho hudnbnej reči, spll
rost jaho umenia s jeho ž-Ivo tom, !pOstavenie jeho hudby 
Y st1ča:snej d obe, vzťah k tMd!cii, k ľ.udovej hudbe, 
k avantgardným snahám svojej doby . . . Mnohé štúdie 
sa zamerali na raz bor o so bitostl jeho melodickej a 
·rytmickej reči, na Sl~úman le vnt1tol'ne j organizácie ]eho 
hudby, osobitosť! ht8.!r.mónie , ka ntra'Punktu l formovej 
Yýstav·by. vera z aujlmarvého sa zistilo prJ upl·a1:není ·ta 
ikých všeobecných stavebných prlnctpov, akým je prln
c ip syunebrle, a le-bo prlnc!p zlatého rezu a pod. Všetky 
tieto •výskumy sťí nep•ochybne cenným pr!spe.vkom k po
znaniu špecific kej Bartókovej hudobnej reči. 

Chcel by som tu uviesť niekolko ·POZIIlámok k pro" 
cesuálnemu aspektu Bartókovej .hudby. Pritom zámerne 
ponechávam stranou ten momen.t, ktorý sa týka tvorby 
plochy, vytvor en ej o.palkovanlm, r esp. vaTiáciau motfvu 
(témy), a lebo plochy, ktorá vznikla na podklade rozvf
jania jedného moHvu (témy) - Ba•rtók .tento postup 
prew.al z ·kla·sicke-j .praxe, suverénne sl ho os-vojil a svoj
sky a j rvyužil. P·ozornost by som chcel ·venovať práve 
opačnému a Sipektu, a to uplatneniu 1Prlnc!pu protiklad
nosti. Pritom n emysl!me na ·antitetičrrwsť, •ktorá sa uplat
iiuje na š irších hudobných plochách, ako napr. proll
klad h lavnej a vedrajše j tematickej skupiny v sonáte, 
alebo antitetičnost medzi ve likým! ce-Ika:mi v cyklickom 
diele, ako je to m€dzi adag iom a allegrovými časťami. 
Skôr nám ide •o to všimnúť si , ako Bartók post.u.puje pri 
lronctpova n! vztahu medzi hlasmi dajakého kratšieho 
úseku, alebo pri tvor be kratších .Plôch, kt>Oré bezpro
st redne po sebe nasledujú a st1 aj posluchovo prLamo 
:postihnutei.né. 

Upl atnenie antltetičnostl v •hudbe má šil'<>ký rozsah, 
ikt•orý sa •preja-vuje už od lnte rv.aiovéh•o pohybu melódie 
až po antitézy v uspo.riadanf velkých stavebných cel
ikov v cyklických skl<!dbách. Pr-eto s i tu vôbec nemôžeme 
ro-b iť nárok vyčerp-ať všetky možnosti .na túto tému. 
Po.u:kážeme len 111a n i-ektor.é va.rlanty. 

Protikladnasť v hudbe je úZik•o s.pätá s uplatnením 
princ!pu koqt ras tu. Preto št(tdi um antltetických mo-men
rov v hudobnom prejave mus! 'l!evyhnutne byť spojené 
so skúmanhn: a) p•ovahy, b) .dru hu, c) intenzity a d) roz
sahu týchto ant itéz. Všeobecn€ vzaté; J<ontrast je obec
rleJš!m pojmom a·ko a ntitéza. 'Každá. antitéza predpokladá 
rorzdlelnosť. Ak je kontr.ast medzi prvkami, plochami 
zvláš ť ná.padný, Intenzívny, máme prá·vo hOVOiľlt o an
titézach. 

Ad a l: Čo sa POIVahy protikladov týka, môže ísť o IJro
tlklady, pr e javujt1ce sa slmultáaľne med.zl hlasmi v.rsťva
m i nejakého úseku, alebo sukcesívne, t. j. m~dzi su
seďtaclmi ús ekmi. 

Ad b l: Co sa · týk a druhu, môže fsť o prot1Jklady napr. 
v harmónii , medzi d ia.toniJ<ou a chromatikou protiklad
nos í medzi dvOIITla tónlno.vými cent rami, ako' je v bito
nal ite, medzi (tsekm!, z •ktorých má jeden peiVné cen
t rum, druh}· labilné a pod. Môže !sť o p·wtLklady met
rické [•polymetrla ) a lebo o P!I'Otik lad a boj medzi metrom 
a rytmom, ďal ej medz! stálosťou rytmu ostináta a rytmu 
o_statných hlasov, ·protiklad medzi tuttlm a sól.om, pro
tiklady fa rebné, spočívajúce v lnštr.tm:nentácii a pod. 

Ad dl : čo sa rozsahu a:ntitéz týka, t ie môžu pôsobiť 
na úzkych plochách, keď !ch .postihujeme sluchom, ale
bo na š irokých plochách, keď sl Ich uvedom!me až pr! 
deta l)nej analýze. 

Pomerne skor() sa prišlo n a to , aký výZI!lam .má tech
nllka •PTotlkladnosti v BartókCJ.vom hud-obnom prejave 
Týll_l zďaleka n echceme povedať, že je-ho v.rstovnfcl v~ 
svoJej hudbe ten to 'Prl:ncfp nevyužívali. Myslime však, 
:že Bartók ho využlwll so Zlvláštnou záľub01u, pričom 
lllechávoam€ strano u rozhodovanie, či to bolo podmlene
lllé_ j_eho osoh?ýml hudobnými skúsenosťami , získanými 
štuchom klaswke') hudby [hlavne Beethovena), čl zá-

ruba ·V .protikladoch .prameniLa pri.amo v Bartókovom 
naturel l a jeho senzltfvnostl, kto-rá r•eago.vala výrazne 
111a všetky protikl-adnosti r eälneho života. Bartók vyki·es
luje proti.kJ.a cty v Ich ostrosti, pregnBI!ltnosti a zretel
no.st!. Snaha pôsobiť 'Pre•g.nantnýml prot lkladmi spája -
ako to uvád:ZJa Ujfalussy - Bartóka s .Beetho venom, no 
treba dodať, že aj . s talkými sklada tefml, ako bol! Ber
lloz a Liszt. Stúdium upl:atnenta antitéz ukazuje, že 
Bartók .v tomto smer~ s kladateJskej práce je velmi or igi
nálny. Treba dodať, .že u Bartóka sú -tieto antitézy ná
padne ost.ré a n eraz prík•r e. Vo ve fkom to plat! pre 
os tré al!ltitézy adttgi!, .plnýc•h d·ramatlck ej konflikto 
vo-sti a finálnycoh čas.tf, ,pove•stných ohnlvosťou a vitali
tou, aké vyhrotenie európska hudba od či.as .Beet-hovena 
v cyklických s kladbách málo po'Lnala. Členy protikladu 
s·ú .nápadne od s~b-a ďlferencQva.né, takže sú prehľadné 
aj pre la ika. Ako prf!kla dy môžu poslúžiť p.rotlklad me
dzi Elég-i-ou .a je•j susedmi v K001certe 1pre orchester, 
alebo medzi AdaglOIITl a jeho susedmi vo IV. kva rtete. Po
dobne antitéza medzi k'rajnýml a strednou častou Soná
ty pre dva klav!•ry; a to isté mož:no· ull/les t medzi diela
mi jednotlivých ôastf, aký.ml sú napr. adagiá rv Hudbe 
p re strunové :nástroje a v III. kl avfrnorrn koncerte. 

Kvôll prehľ<adnost! je výhodné rozlišovať an.tltetičnosť 
slmu~tánnu, t. j. :protlkltadnosť medzi hlasmi, skuptnami 
hlasov a antltetlčnosť sukces1vnu, t. j. s protlklad:nosťou 
úseko-v, ako idú po sebe. Ba·rtókove skladby sa hemžia 
výraznými l pre laikov ,poch opiteJnýml prlkll(!dml pr e 
oba spôsoby. Ba,rtók prevzal ;všetku .techniku tvmenia 
a.ntitéz, kto ré hudobný vý·voj vytVOl'il, >pri.dal niektoré 
nové s pôsoby a využil Ich po svojom. 

U s imultánnych antltéz, teda u kontrastných vzťahov 
medzi hlasmi, V•r-st:vam i, sa Bartók d1·ží zá.sa'<ly čo možno 
d•obre badateľného, nápadn ého odstupu medzi tým, nn 
čom je váha a t ým, čo je pozadím. V jsho tvorbe je 
neobyčajne vera realizáci! tohto vzťahu, riešeného velmi 
or-Igin álne a nl·kdy ·nie šablónovite. Ide tu o dtva možné 
rv·arianty: ' 

I. jeden h las tvor! ná•padne ostré pozadie h la vne svo
jtm rytmickým výzoro:m k: 

a j vedťícemu hliasu (ako je tomu v repi'lze Andante 
V. sláčlkotvého k.varteta l; 

b l tvorf ostré :pozadie k viachlasn ému celku ( pozri 
škä lové behy k c horálu v kóde Finále Koncertu pre 
Oi'Chester l; 

II. viacej hlas·ON zoskupených v jeden celok tvorí 
protikl ad k jednému vedt1cemu hlasu. GBI!liálny prl!klad 
}e tu stredný d-iel Adagia z Dl·ve rtimenta, ·kde Ide nielen 
o kontrast rytmický, a le aj o astrťí -harmo.nickú antité
zu dia-tonického, .viachlasného, metricky pr.avidelného, 
a le voľného ostináta proti c hromattc-ky stúpajťícemu. 
synkopickému hlasu. Pritom sa často stáva , že táto sku· 
plna hlas·ov je l vnťí!toľille medzi sebou rytmicky dlf~<· 
r encowmá [ poZiľi accompagmato rv hre dvojíc v Kon
certe). 

Využ!•v•anle sukce·sfvny·ch protiklado.v, teda protikla
dov medzi ťísekml, fázami po sebe idúcimi, úzko sú
vis! s pro-ces uálnym charakte-rom Bartókovej hudby -
a v tomto .ohľade je jeho konce.pcla n ajbli.žšia Beetho · 
venovi. Najúčllllllejšle sú, prlrodoone , protiklady, ktoré 
pôso·bt.a be2<prostredne, ktoré sú vo vnímatnf postihnuteľ
né. Ide teda o prot·iklady na r-ela.t!vne kr.átkych plo
chác h. Napomá,hajú vytvárať osobitý d•ramatizmus, váš
nivosť, útočnosť i vnt1torné n apätie jeho hudby. Bartók 
-využíva hojne !Všetky možné prostr iedky na vykresle.nle 
kontrastQv dyna mických, lľytmickýc h protikla dov medzi 
a kordlckOJu a llmntra·punktickou faktúr<lu, .ko.ntlrastml v 
orchestrácii, kontrasty v tona llte, medzi sólom a tuttl, 
ale l lllapr. kontrasty pomocou techniky bnyerzle. Patria 
sem aj Ba rtókove š.pect.allty, a il:o zauzľovanie i rozuzľo
vanle .procesu. Ide tu oosto o postup, spočíva v tom, že 
S1a 'pred úse•k, zreteľný svojimi •kontúrami, umiestni jeho 
opak - hud-ba labilná, zámarne mnohoznačná. Skvelý 
doklad nájdeme -v Ctseku pred chorálom IVO Finá le Kon
certu, a lebCJ. vo F!Jnále Divertimenta pred rE!'pr!zou. 

u Bartóka zn!Q tak samozrejme, ako napr. jeho vynika
júce témy, nie je také samo.zrejmé. BeZ'J)eč.ne mu neboli 
darované. Je z a n1m1 cf.tlt t\nrdé modelujúce úsilie vy
tvorit optimum tvarovosti. BarWkoY€ témy, na rozdiel od 
mnahých jeho sťíčasrnlkov, sťí zaujlmavé sovojou ·lkon
š~rukci·ou nielen na .papie ri, pri vizuálnej analýze, a le 
aJ posluchove, e-steticky. V dobe po l. S.V€to.vej vojne, 
kedy nielen Webern, a le l Hába a dalšl horli-vo propa, 
govali atematický šttýl ako prejav a.vantgardný, Bartók 
s polu so Schtmbevgom sa stavia k celému hnutiu opráv
nene skepticky. Obárva l sa, že s a hudobný proces zba vi 
svOtjlho stabt.lizujt1ceho činiteľa , -akým téma skutočne je. 
A toho sa Bartók, veJký dialektik hudobnej formy v sťí
časnosti, nemoho·l zrieknuť. 

Ak ,poulkazujeme .n.a ú lohu proUkladov v Bartókovej 
hudobnej fo rme, tr€ba v ďalšej analýze .poukázať aj na 
to , v akýCih rozmanitých polohách sa táto protik1adnost 
r ealizuje. Lebo antitetičnosť sn týka nielen konkrétnej 

• výstavby niektorej skladobnej plochy, ale .1 také•ho obec
n ého es tetického ipro.blému Bur·tókovej hu.d.by, akým je 
protikl ad me<dzl pastupml t·rad11Sným1 a súčasnými, ale
bo protiklad me-dzi útvarmi, ktorých zdroj je očl•vidne 
fo.!kl6rn y a útvarmi, ktoré vyrastajú zo -skúsenosti sve
tového hudobného rvývoja. Ze mu, a'ko vefkému umel
covi, išlo o in tegráciu v jednotne pôso-bl.acOI!ll celku, 
ta k špecifickom pre jeho hu.dóbnťí reč, je evidentné a j 
z i·eho teoret-ic-kých výrokov už v <l'bdobf ,po I. sveto.vej 
vojne. V článku Das .Ptroblem der Ne'uen Mus ik z r. 1920 
[Melos ) l!lachádzéi!Jile t.akéto vý-roky: "Nie. je neš týlové, 
ak sa v a tonálno m st1vise použi jú dobre vy,vážené, nie 
·p.r!l!š časté tonálne a:ko rdy". A dalej: "KoneMým c le
rom naš lc.h snáh je neohrBilličené a úplné využitie t6· 
nového materiálu , ktorý je nám k dispozicii". Tu je 
očivld•ne vyslovená sna ha znebyt jednostranným, čiast
ko-vým , ale integrujúcim, z je.dnocuj.úclm. Ball'~Óiko:vo ume
lecké dielo je svedectvom veľkého umelec kého vý·konu, 
spoč!vajúceho v syntetickom zjedno.tenf protikladnosU. 
Napriek nepochybn e heterogénnym zd·ro jom a podnetom, 
ktoré mu dali .vznik , pôsob! prárve .pri posl>uchu je~not
oým r ázom svojho štýlu. Ide -tu. v Istom zmysle o ana
lo,gic•ký jav ako u Moza-rta, u ktorého Wycewa a St . Foix 
zisťujú veľký počet pô.vo.d>ných zdrojov, o ktorých he
terogénnos ti vš.wk v hud<lbnom posluchru. niet ani chýru, 
ani slychu. Treba povedať , že hudobná analýza sa do
siaf málo zaoberala prá:ve touto syntézou heterogénnosti 
zdrojov u Bart6ka a neukáz-ala dostattQčne a zreterne 
na ich vzájomný pome r •pl'i u:pla>tm~nf v jednotli.výc.h die
lach, vznl;kl! ých na·jmä od 30. ro kov. Ukázalo by sa, ako 
wo•r t.vo, .ne.šablónovlte sl tu Bar•t6k počina, kolko bohat
stva formove j vynalleza.vosti sa nachádza v je·ho diele ~ 
a aké vyclb.rel!lé bolo jeho f·ormové c!Jtenie. Nemožno 
za·búdať an! •n a larptdárnosť a prehľadnosť práve for
mového ustroojenla jeho hudby, čo je mimoriadne cenným 
prostriedk-om lnštrukttvny:m. Vedra Mikrokozmu a Duet 
sú napr. jeho kvartetá, ale •i •veľ-ké orohestrrálllle diela p.ri 
vho dno m výklade celkom mimoriadl!le vhodným pros
triedlko m pri štťídiu p.roblémov formoNého ustrojenia, 
a •to ·niele-n pre potreby .prruooionáln~j vyookoš:kolskej 
mlád !!<Že , a~e i laickej rverejnostl. Mali by to však byt 
S!k(tseno:sti a pozorovania, získané viac poslucháčom 
Bartókavých diel, než ·papierovou anaiýoou. IJde tu nielen 
o inštrukc-Iu, ako sa vytvárajú šl:ršle stavebné ·plochy 
,pomocou roz,vijania motívu alebo témy, ale aj o to, ako 
s a hudJ()bný .proces dramatizuje využfva.n!m .antitetlčnostl 
wzma"nitého druhu. Ba~.>tóko\la hudba poskyruje k tomu 
množstvo velmi lapidárnych prikladov .n a ktorýkoľvek 
korn:pozičný problém , aktuálny vo sveto.ve-j hudbe prvej 
polovice ná.šho storočia. Alnalýza Bartóko.v:ho diela by 
nema la zahúdat aj n a to, aby jej výsledlky boli atraktlv
.ne i pre širokú amatérs k'u verejnosť, nemali by byť 
ohraničené na záujem t1zkych od·borných !kruhov. 

( Predne~umé na Muzikologickom kongrese Medzinárod
nej hudobnej rady UNESCO v Buda.pelti 3. X. 1981 . .) 

Ladislav Vycpále/c razu po roku 1945 zložil za desaťročie 
celú tretinu z celkového počtu svojich 
opusov. Okrem kompozičnej činnosti a 
popri knihovníckom povolaní, Vycpdle_k 
v obdobt prve; republiky zasahoval plod· 
ne do hudobne; atmosfilry Prahy a po 
oslobodení vykonával rad nových funk· 
cit. V roku Jeho 85. narodenín ho me
novali ndrodným umelcom. 

tvorenie cel~ho bohatstva harmonizova
ne; plesne. 

l keď Vycpále[c dostatočne nechápal 
a nedýchal atmosféru Slovenska ako No· 
vák, jeho vyznanie lásky k na§ej vlasti 
le vierohodnil. Citufme niečo z listu skla· 
dateľa autorovi tejto spomienky: " Mate 
vztahy ke Slovensku byly vždy a tsou 
stdle srdečn~, ryze citovil a takovil ;sou 
tudlž téžce reálni! vy/adl'ttelné .. As potí.' Já 
to nedovedu. A /Inak zbývají jen vztahy 
-;-- abych tak l'ekl - vnejškové, turistiC· 
k~ a ty tsou v milm pl'tpadil velmi ne
patrné. Nav§tivil jsem Slovensko ten je· 
denkrdt v roce 1921. Byl /sem v Tatran
ski! Lomnici asi 14 dnt a pak jsem byl 
v Banskil Bystrici 3 dny, v Trnave, a ten 
tak ;sem se stavil v Trenčlnil, na Detvl! 
a v Bratislave {l den} . Všechno u§udy 
trvalo mé poznánt Slovenska sotva mé
ste a bylo to poznani, jak jsem pravll 
vnef§kov~, turistické". A umeleck !§ kon
takty so Slovenskom, pýtali sme sa. 
"Vlast nil žddné. Vím, že jednou provedl 
v Bratislavil Karel Nedbal "Kantdtu o 
poslednlch vilcech človeka" fiešte s Na
pravllovou}, ale pFi tom jsem nepyl. Více 
nevtm." Vycpdlkov list autor článku de
ponoval v archive Matice slovenske/. 
Možno doplniť, že Umelecká beseda sZo· 
venskd v decembri 1929 a v ;anuári 1931 
venovala Vycndlkovi dva koncerty, na 
ktorých zazneli skladatel!ove piesne, me
lodrdma, diela klavírne a komornil. V 
aprlli 1937 huslista N. Kubát, spevdčka 
L. Komancovd a klaviristka M. Somog'fji · 
Vančlková predviedli sonátu "Chudla 
ho usli" . 

Sto rokov, ktor~ uply nuli od narode
nia Ladislava Vycpálka a trinásť rokov 
od jeho smrti te príležitostou zamysliet 
sa nad týmto natstar~tm a významným 
žiakom Vitilzslava Nováka, nad premý~
l avým umelcom, nad jeho svojbytnou me
tamorfózou tradičných §týlovýclJ. ppdne· 

. t ou, prlležitosťou pre poznanie j eho na-
prosto neznámej tvorby v na§om sloven
skom prostredt. Aj náročnou a mdlo 
prístupnou hudobnou rečou možno vy-
1adriť silM emócie o predmetnostiach 
tohto sveta, o na;spevnej§om ndstrott 
{ sondta Chvála houslt} , o svetldch v 
temnotách {ndzov piesňovilho cyklu}, o 
smrti ako tn§pirdcii {kantdty Blahosla
vený ten človek, Ceskil rekviem}, o tra
gických vojnových udalostiach, o nena
hraditeľných stratdch atď. Monografia o 
skladateľovi z pera Jaroslava Smolku 
't Praha 1960 J presvedči čitateľa, že tento 
'ždner vecnet l iteratúry býva základným 
kameňom bddania a poznania empiric
kej skutočnosti, smerujúce; k r eflextt, 
nezafaženej špekulatívnosťou alebo sa
moúčelným pouy§ovanlm umelca do po
lohy gilnia. Vycpťllkovu tvorivú sebarea
lizáciu d6sledne synteticky odhalufe - · 
ako svojský, zvlcHtny typ kompozične; i 
krttjckej sebar~altzdcíe - monografia o 
česke; hudbe od roku 1895 po rok 1945 
/Dejiny · české hudební kultury, 2. zvtl-· 
zo k, Praha 1981}. 

Vycpálkova tvorba je nadmieru silná 
exprestna výpoveď hlavne na poli vo-

kdlnej hudby a zasiahla do vývoja čes
kej hudby uplatne1}1m princípov linedr 
ne; polyfónie, tektonikou, vytadrenlm 
intersubjekttvnych Ideí, vlziou socidlne j 
vzbury, eticko-ndboženskou tendenčnos
ťou, akcentovanlm morälnych h9dnôt at 
osobitým vzťahom k folklórnym podne
tom atď. Nie te bez zaujlmavostí, že pr'až
sket verejnosti sa predstavoval novými 
skladbami po dlh§tch pauzách - a aii-

Vycpdlkou vzťah k Slovensku je po
merne skromn{/. V tomto zmysle má pre 
nds význam tvor ivd metóda, ktorú uplat
iioval pri harmonizdctl ludových plesni. 
Spočtva na využiti moderne; harmónie, 
polyfónie, na odlišnom cítení latentne/ 
harmónie, v tektonike, prejavujúcej sa v 
prekomponovaní všetkých strof do uce
len~ho pdsma. Vycpdlek výlučne sloven
ských piesnt uprav'1l málo, Sú t o piesne 
"Keš sa Slovdk", "Prečo sa dievčence 
nevyddce". Slovensku blízke sú cyklil 
"Moravsk~ balady" a " Vojna", 15 ľudo
v{/ch piesnt moravských s ndzvom "Lds
ka, b_ože ltíska", 5 ženských zborov a dva 
ženskil zbory op. 35, všetky stvárnenil 
v línii vl astnilho presvedčenia, že "mo
ravskd a slovenskd pieseň sú obsahove 
hlb§le a výrazov{/mi prostriedkami bo
hat§ie než piese11 českd, v podstate l en 
durovd a rytmicky dosť schemat ickd", 
Podnetná te Vycpdlkova štúdia "Ndrodní 
ptseii" osobitou typológiou úprav:. prv{/ 
typ mierne tdealizujúci je typlck{/ vlas
tenecko-piétny prtstup k harmonizdcii 
plesnl skladateľmi národnobuditelských 
cieľov, realistickým typom nazval Ja
náčkove úpravy, rýdzo hudo/mým Slo
venské spevy V. Novdka a za natvyš§l 
typ pokladd hudobno-psychologic~é do- JOZEF TVRDO~. 


