
Wagnerov prndivf obraa sa len postupne kryltallzo
nl a hlavne sa zahmlieval politickf vfvoj Wagnera -
revolucionára. Treba otvorene konltatovat', le elte dlho 
po r . 1849 zostal Wagner politicky zápalistfm bojovnl
kom v intenciách mladej nemeckej burlo6zie. Patri k po
zltlvnym rysom marzistlckej historiografie, le sa skutoč
ný Wagnerov obraz vedecky prehlbll. Už pohfad na 
jeho rané opery sa vyhraňuje. Po preč!tant korešpon
dencie a po dôkladnejšom nahlladnutt do jeho klavt r
nych v9ťahov vtd!me, že prvok polltlck9 vystupuje tnten
ztvne)šle do popredia, ako sa prv mysle lo. 

Na Vefkú noc 1830 opustil Nlkola)skú školu a hoci 
o rok neskOr maturitu nezložil, predsa dostal povolenie 
zap!saf sa a) bez sktlšky na Univerzitu v Lipsku. V tom 
čase ho h lboko zasiahlo trojdňové revolučné povstanie 
par!žskeho rudu a pr!ležltostné vzbury vo vojsku drob
n9ch nemeck9ch kniežat. V Lipsku sa osobne zťlčastnli 
revolty mlad9ch demokratov a stáva sa pr!vržencom tzv. 
júlovej revolúcie. Je vyhranen9m typom mladého po
krokového Nemca. NeskOr sám o tom p!še: " razom som 
sa stal revolucionárom a dolial som k presvedčeniu, 
le kaldf len trocha snalivf človek by sa mal vflui!ne 
venovať politike". Na Wagnerovom živote l tvorbe vid!· 
me nápadn9 vplyv v1acer9ch pokrokov9ch tendencii, kto 
J'é sa vykryštalizovali v hnuti Mladého Nemecka. Po
znal dokonca aj popredn9ch vqdcov - ak9chsl dobov9ch 
reformátorov - a v opere Zákaz lásky uplatnil sám 
jedno z vyznani tej doby o "zmyslovom pOžltku". Táto 
Idea bola v prlkrom rozpore s oficiálnou Ideológiou 
a na jmll akcentovanie "slobodnej lásky" bolo člmsJ 
tlplne nov9m v osnove vtedajšieho umenia. 

Ked sl v r. 1837 prečltal 11 Rige úspešn9 hlstorlcj9 
román Cola Rienzi, začal uvažovať o novej opere. Z }U
gy utiekol pred verltelml a po búrlivej ceste na plac!1et
nlct prišiel až do Francúzska. Operu Rienzi doko»čll 
za krá tky čas a zážitky z dramatickej plavby prentesol 
do opery Blúdiaci Holanďan. Rozhodujúci vplyv má v te) 
dobe na neho filozofia Feuerbacha. R. 1841 vycl)ádza 
Feuerbachova kniha O podstate náboženstva, kto,rá na 
ttl dobu nevšedn9m spôsobom analyzuje nábo~enstvo 
a začlna vyvolávať úvahy o tom, čim a ako n,ahradiť 
"zvrhnuté" kresťanstvo. Richard Wagner sa stáva d\_lko
nalfm feuerbachovcom a mno!tfml výrokmi v korelpon
dencll dokladá svoju modernA a pokrokov6 o~ientáclu. 

ZDENKO NOVÁČEK: Richard Wagner a Jeho llvf oclku 

O OKOV OO SMRTI GÉNIA 
Storočnica Richarda Wagnera poskytuje vhodnú prl 

ležltosf povedať jasnejšie s lovo o tomto géniovi. Trva 
lo dosť dlho, k9m sa naplsall závažnejšie a pravdlvej
~le monografie, bez predsudkov alebo povrchn9ch pri 
stupov k jeho umeniu. Snáď žiadny ln9 umelec nevy
volal tofko prlfažllvostl a lásky, a le l zlostnej nena
vlstl. Ten, kto sl prečltal Wagnerove spisy alebo vydanú 
korešpondenciu, a navyše sa oboznémll s jeho )avls
kov9ml dielami, nemOže nevidieť rozpornosť jeho osob
nosti a často kollše medzi obdivom a odporom. o pravdi · 
vt vfklad Wagnera ako človeka l umelca sa pok6slli 
lak velkl duchovia ako Romain Rolland, Thomas Mann 
1 Zdeni!k Nejedlý a v posledných desaťročiach i nie
ktor! mladiil mardstickl historici. Thomas Mann o ňom 
naplsal : "nebol 16skavým človekom, bol dokonca ne
vfalovným bremenom pre svoje okolie a choval sa vy
afvavo". Romain Rolland vid! wagnerovské protiklady 
triezvo, prevláda u neho obdivné uznanie: "Wagnerova 
hudba je taká dokonalá, tak mohutne pôsobi na obra
aotvornost', le ul niet čo si lelať". Pre Nejedlého je 
Wagner "určitý psychický typus, s ktorým budeme mať 
s16le a stá le čo do činenia" . Oalš l obdiv Ne)edl9 vyslovil 
v stovkách myšlienok a kritik . 

Všetko sa dá vo Wagnerovom živote a umeni dolo
žiť. Všetko má svoj zmysel. A a j vtedy, ked už sme 
poznali do hlbky Jeho hudbu, predsa ešte vždy dešif
rujeme desiatky simultánnych javov, ktoré plyJlÚ jeho 
operami a znova a znova dávame do nov9ch a nov9ch 
v9znamov9ch s úvislos ti témy, mot!vy l Jeh fragmenty. 
Všeličo nám ufahčuJe Wagner sám. Zanechal po sebe 
autentlck9 v9klad SVOJhO die la a pôsobenia. Nemal ani 
30 rok'ov , k; d v r. 1842 naplsal svoj prvý "a utobtograflc
k9 náčrtok , v ktorom popisu je svo ju mladosť a cestu 
životom až do premiéry opery Rienzi v Drážďanoch . 
V r. 1851 sa zamýšfa ako emigrant v ZUrichu nad lst9· 
ml hraničným! situáciami svojho života a v Tribschene 
naplše svoju velktl vlastnú biografiu MOj život , ktorú 
vzhladom na rôzne deliká tnosti a pnvatlsslmá uverej
ntli až ,._ 1911. Tento podrobn9 životopis siaha až do 
5. mája 1864, kedy sa už poznal s bavorským králom 
Ľudovllom ll . ZnaleJ Wagnera mal! k dispozicii len dru
hé vydanie, do ktorého zasiahla obratná Costma, ked 
vyčiarkla rôzne, najmä politické názory Wagnera a všet
ko, čo ho mohlo kompromitovať počas vlády nemeckej 
velkoburžoázle 70-tych rokov minulého storočia. Wag
ne~ov život a názory boli v tomto prlpade "zoštylizova
né a rodinné zázemie v Bayreuthe venovalo potom vera 
námahy, aby ,. pol!ttcky učesalo" Wagnerove snahy a pl·e 
svedčeni e . 

Tu s6 ul korene jeho neskodieho Prateňa Nibelungov, 
kde vlastne nejde o nič inl!, ako o zánik bohov a zánik 
spoločnosti zalolenej na vláde peňazl. 

Na jar 1842 sa vracia z Parlža do svojej vlasti, do
končuje Holanďana a zaujme ho téma Heinricha He!ne· 
ho o TannhäuserovL Feuerbach )u Interpretoval celkom 
v zmysle hegellánov a vo svojom spise Revolúcia ptše: 
"nech 1a vlastná vôla stane pánom človeka, jeho vlast
ná t61ba jeho zákonom, vlastné sila celým jeho ma
jetkom, lebo posvätný je len slobodný človek a nič nie 
Je vyiilie ako on". \( tejto myšlienke clt!me aj vplyv 
Stl rnera . V r. 1840 vyšla v Parlžl kniha Proudhona Co 
je vlastnlctvo. Wagner sl )u nielen prečltal, ale sa s ňou 
dokonca s totožniL Vyvolalo to v 1'iom odpor k "všemoc
nému kapitálu" a ozrejmil sl sám pre seba viaceré ná
zory, ktoré neskOr aplikoval v Prstenl Nlbelungov, naj 
mä sentencie o boji proti egoizm u. Teši sa, že vld l 
pravdu jasnejšie ako In!. Boj proti totálnemu vlastnlctvu 
a obrovskej moci kapitálu zostal v ňom až do zrel9ch 
rokov života. Boli to trvalé dojmy, ktoré navyše spre
vádzal a teizmus, reformátorsk9 utopizmus a čiastočne 
1 anarchlstlck9 Individualizmus. Ten poznal najmä od 
Michala Bakunlna, ktor9 chcel znlčlf s tarú spoločnos! 
anarchlstickým nepokojom šlrok9ch más . 

Všetko toto nie je Iba ak9sl "vedfa)šl" sve t Wagnera, 
ale jeho pravá podstata, ktor(! by sme mohl! dalej do
loži( mnoh9ml citátmi, autentlck9mi výrokmi a najmä 
vlas tnou tvorbou. AJ jeho Lohengrin bola vlas tne poli
tická opera. Ved Wagner sám hovori o Ortrude, že "ne
pozná lásku", "jej byto~ť je politická", " Je reakcionár
kou, mysli len na s taré a s táva sa tak neprlatefkou 
všetkého nového. Chcela by vykynožiť svet a celú pri 
rodu len preto, aby znova oživila svojich zaprášen9ch 
duchov" . V Lohengrlnovi vystupujú viaceré prvky jeho 
myslenia a do Istej miery aj jeho politické vyznanie. 
Pritom všetkom je však Lohengrln určitou utópiou a pr,ed 
rytierom Grálu sa rozbljajú všetky 11klady reakcie. Tre
ba dodať, že Grá l v Lohengrlnovl nemá ešte nijak ý vzťah 
ku Kristovi a kresťanstvu, ako neskOr v Parslfalovi. 
Grál tu znamená čistotu, charakter, svetlo. Rytierstvo 
Grálu sa zdanlivo nezlučuje s Iudsk9ml pocitmi lásky 
a pod akoukoJvek Judskou láskou rozumie sa vlna. 
Mohli by sme dejovú osnovu podrobne ana lyzovať a roz
hodne by sme dokázal!, že Lohengrlna dnes chápeme 
v jeho pravej pods tate. Napomáhaiú nám k tomu aj via
ceré v9roky Engelsa a Marxa o tejto dobe a vlas tne 
l o WagnerovL 

Kým Coslma Wagnerová bagatelizovala manlelovu 
účasť na drá:ld'anských barlkédach r. 1848, predsa je 
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nesporne dolo:lené, :le Wagner bol pravým revolucioná
rom. Je pravda, le sa myllienky franc6zskych utopistov 
na nemeckej pôde zmenili, aviiak s6časne je pravda, le 
politické panstvo burloázie Wagner odmietal a vytváral 
sl vlastnf svetový •názor. V jeho myslenl sa kryltali
zovala akási predstava vtedajlleho socializmu. Zaujl · 
mal najmä odmletav9 postoj ku královL V tom čase sl 
doplnil svoje vedomosti čltanlm ďalšieh nemeckých kla
sikov a rozšlrll bohatstvo svojho hudobného myslenia, 
o ktorom sa predtým žiadnemu hudobnému umelcovi ani 
nesnlvalo. Chce viesť Juds tvo k väčšiemu blahu a v sláv 
nom l~táku Revolúcia vyhlasuje, že treba "znli!iť ezls
Jujeíci poriadok, ktorý jednotné ludstvo dell na nepria
telskl! národy, na mocných a slabých, právnych a bea
právnych, bohatých a chudobných ... " Chce zničiť exis
tujúci poriadok, ktor9 "z miliónov robi otrokov hfstky 
ludf a 1 tejto hŕstky robi otrokov vlastnej moci, svojho 
vlastného bohatstva". 
Nečudo, že v tomto ovzduši plše libreto Kováča Wie

landa, ktOTé zhudobnil náš J. L. Bella, kde Wieland -
slobodn9, umelecko-dlvotvorn9 kováč s prerezanýml šfa
chaml na nohách - kuje sl krldla, pomocou ktorých 
unikne svojej biede. A zasa vyslovi Wagner desiatky 
súdov o svojom národe, svojom politickom presvedčeni 
l svoje j kompozične) práci. Je to obrovské bohatstvo 
myšlienok, brilantne š tylizované, prenlknuté najvyššou 
mierou humanizmu. 

Saské väznice sú v tom čase preplnené revolucionármi. 
ZlaJ, mnohé z otvoren9ch súdov a vyznani vyškrtla 
neskOr Cosima z Wagnerov9ch publikácii. Teraz asi Iah
šie pochoplme, v akom ovzduši začal tvorlf tetralóglu 
Prsteň Nibelungov. Správne sl ju môžeme vysvetliť len 
vtedy, ak poznáme tieto reá lne súvislosti a Wagnerove 
vztahy k revolučn9m a porevolučn9m udalostiam. 

Už v r. 1848 sl skicuje základntl koncepciu Prsteňa 
Nibelungov, myšlienku o m9te zlata a ukončeni zlatého 
otroctva. V prvej verzll tetralógte hovori BrUnnhllda: 
" Nibelungovia, vypočujte sl moje slová! Zvestujem ko
niec v61mu otroctvu". V zam9šJanom diele sa prellnajú 
fllozoflcké vplyvy spom!nan9ch myslltefov. Sám Wagner 
v spisoch Umelecké dielo budúcnosti ( 1850) a Opera 
a dráma (1851:) dokladá svoje vyznanie mnohými pri
kladmi. Vletko určuje jedinf podtext: oslobodiť umenie 
spod závislosti na vládcoch peňazl. l po vefkom časo
vom odstupe sa s nevšedn9m zaujatlm čltajú jeho myš
lienky a estetické sentencie. Stále eš te zaznlevajfi do
zvuky revolučn9ch hnuti a vntmav9 poslucháč vyclt!, 
ako všetko toto ovplyvňuje umelecké štruktúry autora. 
Kritik vtedajšeJ spoločnosti, kultúrny politik a pokro
kov9 estét sa prejavuje na každom kroku. 

V emigrácii v ZUrichu dokončuje v r. 1853 prv9 večer 
tetralógie R9nske zlato, kde ešte preniká vp)yv Feuer
bacha a Bakunina. Rovnako závažn9 je jeho postreh 
o umeleck9ch silách, ktoré musi zbterat Dňa 15. januá
ra 1854 plše: .,Rfnske zlato je hotové - ale aj ja som 
na konci svojich slll . . . Vlastne len zo samého z6fal
stva sa znova vraciam k umeniu. Ked' 1a venujem ume
niu odvraciam sa od skutočnosti a muslm sa znova po· 
no;lť do vlru umelecke j fantázie". Predstavy o revoltlcll 
sa nesplnili. Máme Wagner hfadá dalej osobnú realizá 
ciu v umeleckej predstavivosti. Svoje revolučné vyznanie 
pomaly optlšfa. Prsteň Nibelungov dokončuje v ake jsi 
dileme medzi revolučnými preds tavami a určitou vnú
tornou pohodou. 

V r. 1854 začlna študovať Schopenhauerov spis Svet 
ako vOla a predstava. Viacer! sklamanl osemaštyrldslat 
nict nachádzali v tomto diele Is té v9chodlsko. Sám 
Wagner v te) dobe plše: "Zaoberal som sa teraz vflul!
ne mu:lom, ktorý - hoci len po s tránke literárnej -
mi prichádza vhod do mojej samoty ako dar z neba. 
M6m na mysli Arthura Schopenhauera . . . Jeho hlavné 
mylllenka, konečné zrieknutie sa vôle :llť je s tralne 
vá:lna, ale jedine vie vykúpiť.. . Kvôli najkrajilemu 
snu môjho :llvota - mladému Siealriedovl budem vari 
elte musieť dokončiť Nibelungov; Valkýra mnou prllli 
otriasla . . . Nakolko som vlak nikdy v livote nepoznal 
pravé lťastie v láske, chcel by som elte postaviť pom
nlk najkrajilemu zo vletkých snov, kde by sl láska pri 
i ia na svoje od začiatku al do konca. V duchu som sl 
vytvoril plán pre Trlstana a lzoldu, i!o najprostejiilu, ale 
na jplnokrvnejiiiu hud_obn6 koncepciu: čiernou zástavou, 
ktorá bude vlať na konci hry, sa potom chcem prikry( 
a zomrieť." 

V záverečnej časti tetralógle Súmrak bohov Walhalla 
zhor! a spolu s ňou Wotan a všetci bohovia. •v podtexte 
cll!ť Bakunlna, ale aJ Feuerbacha; geniálnu hudobnú 
faktúru nemožno porovnávať s nlčlm, čo vzniklo v tej 
dobe. je preto nanajv9š spravodlivé a pre pravdivos ( od
kazu nutné, že sa bayreuthské slávnosti vrátili k tejto 
pOvodne) verzii , hoci predt9m sa Costma pokúsila revi 
dovať Rlchardovu politickú vyhranenosť. Existujú vlastne 
tri verzie záver~ tohto diela. Jedna podla Bakuntna , 
druhé podla Feuerbacha a posledná podla Schopenhaue
ra. V liste r . 1862 je ul Wagner plný schopenhauerov
ského pesimizmu a začlna sa spoliehať na "nejaké ne
mecké kniela", ktoré pochopi jeho génia a pomôle. 
Odvracia sa deflnttlvne od pokrokov9ch snáh, .ktoré až 
do r. 1852-4 boli dominantou jeho života. Nadšené pria 
terstvo umelca s bavorsk9m kráfom tiež prispieva k n~ 
zorovému zlomu. Plše viac článkov o nemeckom ume 
nl - a meni svoj základn9 postoj. Roku 1870 plše, že 
po prerušenl dokončil dielo a chce dosiahnut ešte jed
no: predvedenie svoJho diela Nibelungovia tak , ako ho 
koncipoval. 

( Pokračova ni e na J . s tr . j 
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CONCERTINO PRAGA. V di'loch 1.- 4. novemb ra 1982 

zasada la v Prahe v Divad le hudby medzinárodná para· 
ta rozhlasovej súťaže mladých hudobn!kov Concertino 
Praga 1982, ktore j p redseda l prof. dr. Václav Holzknecht. 
Porota posúdila celkove 45 nah rávok [ 19 klaviristov 
15 huslistov, ll viol ončeli stov) z týchto kraj in : Anglicko: 
BĽR, CSSR, F!nskq, Franc úzsko, Kuba, NDR, NSR, Ra
kúsko, RSR a ZSSR. Ceny bo li udelené takto: 

V odbore klav!r: l. cena - jura Margu lis (nar. 1968, 
NSR). 2. cena - Dmitrij Rudenko (nar. 1967, ZSSR ). 
čestné uznania - Igor Ardašev [na r . 1967, CSSR). Ma r 
tin Kotek (nar. 1966, CSSR ). 

V odbore husle: l. c ena - Va rtl Manuel janová [nar. 
1968, BĽR). 2. cena - Pavel .Eret (nar. 1967, CSSR ). 
čestné uznan ie - Alexa nder Aba jev (nar. 1967, ZSSR ). 

V odbore violončel o: l . cena - Leonid Gorochov (nar. 
1967, ZSSR). 2. cena - Agnese Rugevlcová (nar. 1967, 
ZSSR l. čestné uznanie - jana Krá lová [nar. 1966, 
CSSR) . 

Cena Heleny Ka ráskovej - Leonid Gorochov, vlolon· 
čelo (ZSSR 1. Túto cenu udeluj e minis ter školstva CSR 
absolútnemu vltazovi (najvy~~~ počet bodov). na pamiat
ku zakladate lky súťaže, r edaktorky Heleny Karáskovej 
( 1923- 1980 l . 

Nositelia l . a 2. cien zlskavajú titul Laureát Concerti 
na Praga a preds tavia sa na konc erte vltazov v Dvorá
kovej sieni Dom u umelc ov v Prahe di'la 18. júna 1983. 

ORCHESTRÁLNY KONCERT, ktorý us poriada lo Kon
zervatór ium v Bra tislave, so uskutočnil dľ'la 5. dece mbra 
1982 v koncertnej sieni SF. Symfonický orches ter š koly 
dirigoval pro f. VI. Dan~k. miešaný zbor š koly viedol 
prof. D. Bill. Ako sólis ti sa pre ds tavili poslucháči kon 
ze rvatór ia R(>ber t Pušká r [ 6. roč., h us le). Peter Cs! ba, 
Rudolf Gog a [oba ja 4. roč. , klarinet]. Róbert S ta n kov· 
sk ý ( 4. roč., klav!r 1. Na koncerte zazneli diela L. va n 
Beethovena, F. V. Kramáta, W. A. Mozarta, Z. Kodá lya, 
ktorého dielo Tance z Galanty, bolo naštudované pri prl 
ležltostl storoč nice skladateľa . 

POSKOCME Sl V TANCI. Ľudovoumelecká s kupina 
ús tredného výboru Kultúrneho zväzu mada rských pra
c ujúcich v CSSR SZOTTES pripravila svoj nový p rogram 
s názvom Poskočme s i v tanc i. jeho pre miéra sa uskutoč 
nila 10. decembra ·1982 v bratlslavskom PKO. 

Z OSLÁV ZOLTÁNA KODÁLYA NA SLOVENSKU. Sieť 
podujati k storočnici Zoltána Kodá lya bola na Sloven 
sku vel mi široká. Po teoretickom a kt!ve usporiadanom 
CSEMADOKom v Samor!ne , na ktorom predn ieso l hlavný 
referát riaditel Konzervatória v Bra ti slave, uskutočnili 
sa ús tredné os lavy v Galante ll. d ecembra Hl82. Po od· 
ha lenl pamätnlka pr edsedom Zväzu československých 
skla da terov dr . Zdenkom Nováčkom, CSc., konal sa 
s lávnostný koncert Symfonic kéh o orchestra bra tis lavské
ho konzerva tóri a s dirigentom prof. Vlad. Danl!kom. Na 
všetkých miestnych akciách sa zúčastnili významné osob
nos ti tohto ok resu na č el e s vedúcim tajomnlkom OV 
KSS Ing. Ondre jom Sallngom. Prltomný bol l ná mestnlk 
minis tra kultúry SSR dr. jozef Mra v!k a predseda Zväzu 
s lovenských skladaterov zaslúžilý umelec prof. dr. Oto 
Fe renczy. Mies tne orgány vydali k tomuto jubileu plake· 
t u a bibliogra fic ký pre hlad článkov k životu a tvorbe 
jubilanta. V Bra tis lave sa uskutočnil spomienkový kon
cert z tvorby Zoltána Ko d á lya, kde slávnos tný prejav 
predniesol pre dseda Zväzu s lovenských skladaterov. Ok· 
rem toho samosta tný večerný koncert organizoval CSE· 
MADOK v koncertnej sien i Slovenskej f!lharmón!e a Hu 
dobné oddelenle Univerzitne j knižnice pripr av!lo výs tav 
ku v pries toroch knižnice. 

HUDBA Z BRATISLAVY. Vysie la nie Cs . televlzle v spo· 
luprác! s Cs. rozhlasom pripravilo pre svojich posluchá
čov, t elev!znych divákov a priatel ov hudby v celej CSSR 
d a lšie s tretnutie v rámC I cyk lu Hudba z Bratislavy. Pria
mym prenosom z koncertne j siene Cs. rozhlasu v Br a
tislave di'ia 12. d ecembra 1982 sa vysielal stereokoncert, 
na ktorom účin koval Symfon ický orchester Cs. rozhlasu 
v Bratis lave na čele s mlad ým di r igentom Oliverom Doh· 
ná nyim. ú vodnou skl a d bou bola premié ra die la jar oslava 
Mete ra Bratis !a vs !1é slávnost i ( jednotlivé časti : l . Or· 
!and ave s láv nosti, 2. Martins ké slávnosti, 3. Bra t islavské 
hudobné slávnostll. V pod an i SOCRu pod veden lm 
O. Dohná ny iho ďa l e j zaznela Sela nka od národného 
umelca já na Cikk era a ka ntáta jánošl kova svadba n e
s to ra s lovens ke ( hudby jána Levoslava Bellu , nap ls aná 
na tex t zo Smrti já nošlkovej /. Bottu. Na i nterpret ačnom 
tvo re záverečn ej sklad by sa s polupodiela li só!!st i Ele· 
na Klttnarová, František Livora, jura j Martvo11 a spevác · 
ky zbo r so zborma js t rom Lad islavom Ho!áskom. 

POSÁDKOVÁ HUDBA BRATISLAVA, nositelka vyzna me· 
nan ia Za vyn ikajúcu prácu , s i pr ipomlna to hto rok u 
30. výročie svojho vzniku. Pri tej to p r ll ežitos ti usporia 
dal i dňa 18. l . 1983 s lávnostn ý ko ncert v Dome ROH 
v Bratis la ve. 

NASl UMELCI V ZAHRANICI. Klaviris ta Ivan Gaja n 
sa p reds tavi v ZSSR [ 15.- 24. 2.], kl aviris ta Stanis lav 
Zamborský bude mať v PĽR dva koncerty s orc hestrom 
[ 13. a 14. 2. ). hus lista Viktor Simčlsko uskutočn! kon
certné turné po NDR [ 15. - 27. 2.], klaviris tka Eva Dia
novská-Virsfková vystúpi na koncert e Berollna v Ber· 
!lne v rámci Biená le súčasne j hudby [ 21. 2.1 . zas !. um. 
Ľudovrt Raj ter bude dirigovať 18. 2. v Budapešti, basista 
Ond1·ej Malac hovs ký sa p reds ta vr v o pe re v Ma ribore , 
SFRJ [10. - 21. 2. ). na dvoj týžd J1ové turné na Kubu vy
cestujú fla utis ta Miloš jurkovič , gitaris ta jozef Zsapka 
a ba letný pá r Eva Senkýriková a Libor Vac ullk , v Spa
niel sku bud e hos ť ovať Trávnlčkovo kvarteto ( 17. l. -
15. 2. ). František Livora bude spieva ť vo Wagnerovom 
Blúdiacom Holanďanov! v opere v Brémach , NSR [ 13. 2. ]. 
zusl. u m. Pe ter Dvorsk ý vys túpi vo viedenske j Státnej 
opere v Pucc in iho Mada me Butterfly ( 16., 19. a 24. 2. l . 

SLOVENSK~ FESTI VAL POLITICKEJ PIESNE je je dným 
z najdôležite jš!ch podu jati SOV SZM v oblasti h udby. 
jedenásty ročnlk tohto fes tivalu sa ko na l v dJ)och 3.-6. 
februá ra t. r . v Mart ine. 

ZASLúZIL~ UMELEC KAREL SE/ NA, dlhoročný dirigent 
Ceskej filha rmón ie, nosltel Radu práce, zomrel v Pra
he 17. decembra 1982 vo veku 86 rokov. Patril k naj
uznávanejš !m interpretom tvorby českých majstrov -
Smeta nu, Dvofá ka, Fibicha, Nováka, Suka, janáčka i Mar
tin ll , zo zahrl)ničnej hudobnej tvorby predovšetkým diel 
Schuberta , Berlioza, Brahmsa. Cajkovského, Brucknera 
a Muhlera. 

z činnosti KPH 
Kruh priaterov hudby v Bardejove pr! Mes tskom 

kultúrnom a spoločenskom stredisku a Závodnom 
klube ROH n. p . jas v Bardejove usporiadal 16. de
cembra 1982 autorsk ý večer z pr!ležltostl významné
h o životnéh o jubilea bardejovského rodáka, s kladate· 
f a, klaviristu a drganistu, zaslúžilého umelca Jozefa 
Greláka ~a jeho osobnej pr!tomnostl. Na úvod odzne
la úvaha o význa me Grešá kovej tvorby pre rozvoj 
bardejovskej kultúry, k·torú predniesla č l enka KPH 
S. Fecsková.' Prierez životom a dielom majstra Gre
šáka pr ipravil profesor košickéh o konzervutórla 
S. Cut·llla. Na večere odzn eli aj ukážky z jubilantovej 
tvorby. 

V ten istý deň v popoludf\ajšlch hod inách v obrad
nej sieni MsNV p riJal predseda MsNV v Bardejove 
s . Sélmuel Horký za p rltomnosti podpredsedu prom. 
právnika s . jána Novotného a vedúceho odboru škol · 
stva a kultúry s. Ondreja P!llára jubilu júceho barde
jovs kého rodáka majstra jozefa Grešáka. Zárove11 
mu odovzda l najvyšš ie mestské vyznamenanie Plaketu 
za zá sluhy o výstavbu mesta Bardejov, ktoré mu 
udelila rada MsNV za Jeho bohatú tvorčlu činnost. Na 
prijati sa zúčastnili aj členovia výboru Kruhu prla
tel ov hudby. - SF-

Záber z odovzdávania vyznamenania majstrovi Grel6-
kovi. Snlmka: Helena Uličná 

V Bratislave pôsobia dva Kruhy priaterov hudby, 
jeden z nich - pri Slovenskej filharmónii - začrnal 
svoju činnost v roku 1981 s počtom 276 členov. Jeho 
špecifickosť spočlva v tOJll, že kruh pôsobi pri štát · 
nom telese, teda profesionálnom uspor!adaterovi kon · 
certov, a preto jeho hlavnou úlohou sa s táva zvyšo · 
vanie kva litatlvnych aspektov činnosti, rozširovanie 
okruhu záujemcov o hudobné umenie. S .tým sú visi 
aj organizovanie odborných prednášok na rôzne té
my, pripomlnan!e s l okrúhlych výroč! skladatelov, 
stretnutia s hudobnými s kladatefmi a interpretmi , 
spojené s koncertom a besedou. 

ným orchestrom di'la 12. januára 1983. Po úvodnom 
prfhovore predsedu Kruhu prlatelov Slovenskej fll · 
harmónie prof. Mar tina Kusého predniesli warcha
lovcl Concerto op. 3, č. l od P. He llendala. V rámci 
besedy, ktorú chara kterizovala pr ljemná a priatelská 
atmosféru, odzn elo innoho otázok - nechýbal a ni 
humor - . ktoré sa najviac týkali zážitkov z nedáv
neho koncertnéh o turné SKO po Severne j Amerike, 
ale tiež jeho ďalšieh plánov. Na záver predniesol or
c hes ter Concerto grossa op. 6, č. 2 G. F. Händla a po 
neutlchajúcom potl esku ako prldavok Sarabandu od 
A. Corelllho. 
' V ďa lšieh plánoch podujati pre členov KP SF figu
ruje stretnutie s Bratislavským dychovým kvintetom 
pri prlležitostl 15. výročia vznik u súboru s pojené 
s besedou a stretnutie s národným umelcom Euge
nom SuchOJ1om a jeho dielami pri pr!ležitosti 75. na
rodenln skla<latera. -ma-

Sem patri aj nedávne stretnutie členov Kruhu p r ia· 
telov Slovenskej filharmónie so Slovenským komor-

HUDBA A SLOVO 
v psychohygiene a psychoterapii 

Bratislavská oblastné skupina 
Slovenskej psychologickej spoloč
nosti pri SAV usporiadala dňa 10. 
dec. 1982 20. pracovné stretnutie 
psychológov, ktorého sa zúčastnili 
význaJllnl odborn!cl i hos tia z ce
lej CSSR. Atraktlvny odborný pro· 
gram, referáty l zvukové ukážky, 
modifikác ie slova a hudby v auto
génnom ·tréningu, panelová disku· 
s la a na záver spoločenská disco
relaxácia prtua.hli rekord.n ý počet 
účastnikov. 

Odbor nú časf otvoril PhDr. l . ŠI· 
pol, DrSc. Uviedol priklady z his
tórie, ktoré dokumen tu jú s ilu s la· 
va l sugestlvne účinky hudby v 
spoločenských procesoch, v !ndi· 
viduálnom živote človeka, v lekár
skej l ps'f.ch ologlckej terapii. Silu 
umeleckého s lova na mieste Ilus
troval vzácn y host podujatia né
rodný umelec L. Chudlk. Hovoril 
o poslanl umenia - najmä poézie 
- l úlohách psychológov v pre
tváran ! vedomia fud! k obrazu 
skutočného, harmonicky l kultúr · 

ne založeného človeka . O varian· 
toch autogénneho tréningu v sku· 
pinovom výcviku v Psychiatrickej 
liečebni v Krom~r!žl zasvätene a 
predovšetkým názorne hovoril 
doc. PhDr. St. Kratochvll, CSc. Ok
rem s kúsenosti s Inými, u nás 
jestvujúcimi metodikami, ktoré vy
uživajú regulatlvny vplyv slova a 
hudby na psychiku a somatlku 
človeka, pozornosť venoval novej 
verzii Schultzovho a utogénneh o 
tréningu, doplňujúcim ·aktivizač
ným fá2lam l pr!kladom aplikácie 
v psychopatológll. Účastn!c i si ma· 
ll možnosť vypočuť zvukové ukáž· 
ky nahrávok vyvinutých v NDR, 
ZSSR, Svédsku i v Cs. rozhlase v 
Bratislave. Iniciátor tohto podu
jatia M. Kotlak z psychologického 
laboratória Cs. ·rozhlasu Ich do
plnil psychofyz!olog ickýml a kom· 
poz!čnýml aspek tami, opierajúc sa 
o výskum moderátorov rozhlaso
vého vysiela n ia. Ceskú l sloven
skú verziu predspánkovej hudob
no-s lovnej relaxácie, po súhlase 

Starostlivost o hudobníkov 

Ministerstva zdravotnlctva SSR. 
vydá pre širšiu verejnost na mag· 
netofónov ých kazetách Cs. hudob
né vydavatelstvo Opus. 

V panelovej diskusii odzneli za
u jlmavé pr!spevky muzikoterapeu· 
tlčky PhDr. Zl. Mátejovej z Ped·a· 
goglckého ústavu , M. Chudáčkovej 
z Cs. k úpelov Tren~Ianske Tepli
ce, PhDr. M. Vyhnálka z Fakulty 
detského le kárs tva UK Praha l 
PhDr. E. Kováčovej z VÚDPaP Bra· 
tislava. Diskusia prinles l!l' rad myš
lienok a námetov ako cestou ras
túcej t!blerdlsclpUnárnosti a koor
dináciou úsilia lekárov, psycho
lógov, teoretikov umenia, hudby 
či skladatelov prispieť k rozvoju 
výskumnej 1 terapeutic kej člmlos
tí. Na záver treba kladne hodno· . 
tl f, že nešfo o púhu propagačnú 
a kciu, a le naopak, o )J'racovné 
stretnutie tých, ktor! v danej ob· 
last! pracujú, resp. chcú pr.acovat. 

PETER KRBAŤA 

Podla Ilju Erenburga je povolanie hudobnlka zdra
viu š lwdlivou činnosťou, ktorú nechránia ani žiad ne 
opa tr enia ochrany práce. Túto myšlienku citoval 
MUDr. Giinter Sielaff, ktorý sa rozhodol popri svoje j 
p rá ci šéfchirurga venovať sa otázkam a problémom 
chorôb hu<lobnlkov z povolania. Túto záslužnú prá · 
eu a nuozaj zriedkavú špecia lizáciu vykonáva v rámci 
ve dla jšieho úväzk u na Vysokej hudobnej lkole C. M. 
von Webera v Drálďanoch, teda v us tanovizni, s k to
rou má naša Vysoká lkola m6zických umeni družbu. 
Touto ces tou sa dostal MUDr. G. Sielaff už druhý· 
krá t do Bratis lavy s cielom zoznamovať pedagógov 
a študentov s výsledkami svojej práce. Na pred· 
nll ške, ktOJá sa konala 23. novembra 1982 na pôde 
VŠ MU, venoval sa zdravotn ým problémom sláč!ká
rov . 

Pt·Itom sa jednoznačne ukázalo, že pôvodcom ocho
ren! a porúch sú ta kmer v:ldy.chybné spôsoby drža· 
nia nás tro ja, k í•čovltosť, extrémne polohy klbov, pri· 
lišné vytočenie hlavy jedným smerom na miesto za
chovania akejsi zdravotnej bezchybnej ,.strednej" po
lohy. 

Na tomto mies te nemôžem vyčerpať a a n i naznači( 
v~etko to, čo na prednáške odznelo. Velký záujem 
zo strany učltelov a š tudentov viedol k rozhodnutiu 
publikovať prednášku v slovens kom pre klade vo fa
kultnom zbornlku VSMU. 

Autor vo svojej pred11áške vychádzal zo zásady, 
že le ká r nemá zasahovať do problematiky hry, ale 
má dba( o zdravie hráčov a ko pozor ovater zvuku a 
upozor iJovaf na také ú kony, ktoré ohrozujú zdravie. 

Prednáška MUDr. GUntera Slelaffa t·ovnako doku· 
mentuje, že družobné vzťahy s Inými školami podob
ného typu, a ko je VSMU, obohacujú obzor vyučujú· 
ctch a študujúcich na oboch školách. Rozhovor 
MUDr. Sie!affa s rektorom VSMU prof. dr. R. Mrila
nom, DrSc. podnietil možnosť a snahu vybudovať 

vzájomnú spoluprácu a roz~lriť ju aj na iné nové 
oblasti. -AL-

Pozornosť slovens~ej hudbe 
Tento školský rok prebieha na 

Konzervatóriu v Koiliciach v zna
men i lntenzlvne j pozornosti slo
venske j hudbe . Podiel s lovenskej 
hudby v je dnotlivých oddeleniach 
nás tro jovej h ry sa zvýš il po pri 
iných, priebežne študovaných die· 
Iach svetovej hudobnej litera túry. 
Kvantita t!vny vwast diel s loven
ských s k ladatelov v celkovom poč
te naštudovaných skla dieb rozšl r i 
praktlcké vedomosti poslucháčov 
konzervatória a umožn! im pruž
nejš!u teoretick ú orientáciu v opu· 
soch slovenských sk lad atelov rôz
neho generačného zastúpenia. V 
repet·toárl poslucháčov konze rva
tória je v súčasnosti temer 130 
skladieb od 40 slovenských auto
rov. Na ich n aštudovan! sa po
diefajú všetci š tudenti, čl už v 
rámc! h lavn ých predmetov a lebo 
a ko č l enovia symfonického orch es-

tra a speváckeho zboru š koly. 
Za akýsi základn ý kame1' tejto 

internej akcie možno považovať 
celoš tátnu premiéru baletu Rieka 
zasl6:1ilého umelca B. Urbanca, 
ktorú Konzervatórium v Košiciach 
uviedlo v minulom š kolskom ro
ku . V rámci tejto zvýšenej orien
tácie na slovenskú tvorbu sa plá
nujú aj besedy so slovenskými 
sk ladatelml. Prvé dve sa už usku
točnili, kde sa slovom ludsky l 
umelecky vyzna li O. Ferenczy a B. 
Urban ec. 

V náročnosti , s akou s i Kon
zervatórlu.!Jl v Košiciach predsa
vza lo riešiť šlrenle slovenskej hud
by medzi žiakmi a poslucháčmi 
školy, je potrebné vidief ďaleko
s iahly a mimoriadne aktivizujúci 
počin. Idea, žlť celý rok v znamen! 
slovenskej hudby, je nielen prl
spevkom, n o predovšetk ým s nahou 

riadltelstva a pedagógov podnietiť 
a i v budúcnosti upriamovať .I?O· 
zomosť na diela našich skladate
rov, a to l na Ile ,.neob javen éw, čl 
,.pedagogicky" menej vďačné. 

Podobne tohtoročnl a bsolven ti 
prispejú svojimi teoretickými ab· 
solvents k ýml prácami k zmapova
niu, predbežnému podchyteniu či 
čiastkovému vyhodnote n iu podielu 
slovenske j hudby vo výuke kon
zervatória od Jeh o založenia až po
d nes. Tieto práce budú nielen 
vkladom k práve prebiehnjl1cej 
akcH, no l dôležitým východisko
vým bodom k ďalšiemu porovná 
vanlu, pripadne l vyhodnoteniu 
frekvencie niektorých skladieb. Bu· 
dú svojim spôsobom seizmografom, 
k torý ukazuje, aká pozornosť sa 
venovala tvorbe s lovenských skla· 
daterov počas existencie š koly .. 

-~m-

-· 



Nepoznám umenie, ktoré bolo 
111t milované a zároveň tak nená
tldeaé ako dielo Richarda Wag
aera. Je to umenie, ktoré nepozna
la rabostajných - len prlvržen
"' a odporcov, ale váinivých nad
lllcov a zaťatých nepriatelov. Ta
ll6to reakcie na Wagnerovu hud
R 'ylarovall eite dlho do začiat
ku ZO. storočia a nestratili 1íplne 
noju Cičinnosť ani v naiiej prl
tomnostl. Vzniká však otázka , kde 
treba hladať prlčlnu tohto burcu
j6ceho a vyz9vajl1ceho 11člnku. 
Wo!no to vysvetliť azda odklonom 
od uzavret9ch for iem klas1cko-ro
mantlckej hudby? So·tva. Lebo pev
né formové väzby sa zača_ll rozpa
d6vať a pretvárať aj u ln9ch skla
datelov, naprik lad u Lisz.ta, pri 
čom hladanle nov9ch formov9ch 
projektov nikdy neznamenalo obe
tovanie vn11torného poriadku hud
by, ale sledovalo ciel rozšlro.)lať 
tektoniku a archltektl1ru hudby 
smerom k realizovaniu nov9ch zá
merov a prlspOsobovanlu vzhfadu 
diela nov9m intenciám. Také no
vétorské tendencie sa odohrávali 
takmer v priebehu cel9ch dejln 
hudby, nielen u Wagnera. 

)a to azda Wagnerov monumen 
tallzmus, ktor9 možno poklada ť zu 
prlčlnu zauja tia tak9Chto v9st red 
nfch postojov v radoch prl jlmu 
telov? Ani tu nemožno hladať pri 
člny takejto ozveny, lebo n!)rasta 
nle skladobn9ch celkov charakte
riZuje v9voj hudby v obdobi no
voromantizmu vôbec. Wagner v 
tom nebol sám, ako lb dosvedču jú 
symfonické diela počnl1c Berllo
zom cez Brucknera po Mahlera . 
Taktiež nemožno pokladať harmo
lllcké novátorstvá Richarda Wag
nera za prlčlnu vzniku exaltova
nfch reakci! pro u kontra za ur· 
čujl1cl faktor, lebo Inovácia har
monickej palety sprevádzala v9voj 
hudby od nes korého Beethovena 
cez Liszta a fl'ancúzskych novoro
mantlkov až po Debussyho, pokla l 
sledujeme v9voj Iba do konca Im
presionizmu. 
Prlčlnu znepokojujúcej sily Wag

nerovej hudby trebu hlada( roz
llodne Inde: Isté je, že harmon ie
kA paleta zohrala pritom spolu· 
rozhodujúcu 111ohu, ale n ielen ako 
abstraktn9, všeobecn9 faktor no
v6torstva, ale v špecifickom účin
ku a v najvlastne jšom zámere 
Wagnerovho prlspevku, v podobe, 
kde použil ha rmonické účinky. Tu 
ňak zohráva základnl1 11lohu nie
Jen prvok hudobného vyjadrova
nia sám o sebe, ale jeho zámer 
ako celok, jeho názorová pozlcla 
a umelecká tendencia. Wagnerova 
badba zCII!tovala - ako sa to Ja
tllo s6časnlkom - so všetkými 
lloannciami: s akademizmom a 
tradlclou vôbec. l keď jeho ume
ale 'yvoláva takýto dojem, tento 
dojem sa nezakladá na pravde a 
anodpovedé skutočnosti. Wagne
ro'o aovétorstvo je - ako kal dé 
la6 platné - späté s tradlciou. 
Wagner použlva prost ri edky na ú
rovni vtedajšieho v9voja, stavia na 
elementoch a spojoch, ktoré čer · 
pall z tradlcle a ktoré obohacuje 
sem-tam nezvykl9m prvkom alebo 
postupom; Inak využlva tradlčn9 
materiál, čl sa to t9ka harmonic
kého rozmeru a lebo s kladobn9ch 
metód (varlačn9 princlp, kontra
punkt, rozvljanle a kontr.astova
nle). Napriek všetkému, evo ku je 
jeho hudba stavy, pocity a emo
cionálne situácie, ktoré pre1·áža jú 
hrádze konvencl! a vyvolava do
jem, že sa zrodilo niečo úplne no
vé, čo daleko prerastá akademic
ky pôsobiacu "tradičnú" hudbu. 
Ak tvrdfme, že aj Wagnerova hud
ba je svojim spôsobom kon tinuit 
ne spojená s tradlclou, vzniká otáz
ka, čl existujú naozaj Jen tak má-

y 
lo záväzné súvislost! medzi pros
triedkami a zobrazovaclm v9sled
kom, keď prvky a väzby v-o svojom 
jadre nadvUzujúce na tradlclu, mô
žu vyvolať 11plne ne~oodične pQ
soblace 11člnky. Pochogltelne, jest
vuje kauzálna sl1vislosf medzi pro
striedkom a v9trazom: no nesmie
me zabudnúť, že elementy zobra
zovacej sústavy nepôsobia len svo
jou vlastnou kvalitou, ale ešte o
vera viac svojimi vzájomn9ml sú
vlslostaml, Ich zaraďovantm a sl1-
vzťažnostou, teda funkčne. Wagner 
dokázal využiť tieto možnos ti, na
príklad vystupňoval funkčné na
pätie medzi ha-rmonlcko-akordlck9-
ml piliermi do krajnosti a s taval 
tieto oblúky napätia a tenzie do 
v9znamu dovtedy nevysloven9ch 
pocitov, charakterov a nálad, kto
ré pramenili, pochopltelne, aj z je
ho jedinečného osobného postoja, 
z jeho spôsobu videnia. Akokolvek 
sa staviame voči Wagnerovl, mu
sime priznať, !e ·dekézal zvýraznil' 

Richard Wagner a jeho kritici. 

nový emocionálny rozm'er, nový 
svet pocitov, ktorý vyjadroval nie
čo, čo v nés sice driemalo, ale -
existovalo. Inak by nebol dokázal 
vyvolať také b1írky kladnej a zli
pornej odozvy a molno by sa db
no na neho zabudlo. Jeho hudba je 
opravdivá, čl ju prijmeme v mimo
umeleckom zmysle ako sympatic
k6 alebo antipatick6. Bol jedným 
z dobyvaterov rudskej psychiky, 
reality dulevna, vedel osloviť vrst
vy _vedomia ktorých sa umenie 
pr~d nim nedotklo. Plati to l vte
dy, keď ďal ši v9voj nenadvUzoval 
priamo ·na jeho spOsob tvorby, pla
ti to, i keď ďalši vývoj smeroval 
k extrémne odllšn9m cielom. Wag
ner dosiahol v9vojov9 extrém v o
rientácii hudby na s ub jektlvne se
bazobrazovanle, v ktorom je dielo 
nerozlučne s päté so s ubjektlvnym 
životom jeho tvorcu bez odstupu 
medzi ·autorom a jeho umeleckou 
Ideou. Idea sa pr iamo dot9ka vlast 
ného ja, emocionálneho sveta au
tora a nie je lnterpretovatefná bez 
aktlvnej prltomnos·tl autora v 
zobrazovacom v9sledku. U W•agne
ra pristupuJe k tomu ešte prlznač· 
n9 moment, že neváhal zv9razniť 
bezuzdné v9boje nes krotenej váš 
ne a nekonečnej tl1žby. jeho hud
ba s tiahla do svojich vlrov t9ch , 
ktor! sa nechali premôc( a viest 
divokým prúdom. TI však, ktor! sa 
cftili by( šokovanl, bránili sa vo 
svojej os t9chavosti proti vnl1tor
n9m, hudbou vyvolan9m bOrkam, 
prekračujúclm rámec mravnej 
zd ržanlivosti . Bránili sa azda viac 
proti sebe sam9m ako proti hud· 
be, ktorá ich zvádzala vystl1piť zo 
svojho ego n oddať sa nebezpeč 
ným silám nútlacich ich t>relomit 
h rádze vlas tnej životnej Istoty a 

Richard Wagner a jeho živý odkaz 
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disciplinovanos ti jedno.tvá<rnej tem
perovanostl, moralistickej pretvár
ky. 

Tu je azda prlčlna úvodom spo
mtnan9ch dvoch, viac podvedomlm 
dlktovan9ch postojo·v voči Wagne
rovej hudbe. Treba pochopU člo
veka, ktor9 nie je schopn9 mat 
radosť z prejavu objavnej Idey bez 
toho, aby jej podl·ahol, prijal ju 
proti prúdu, bez toho, aby ju do
kázal obdivovať z Istého a pevné
ho bodu vlastného ja, UJko prežl
vame bOrku z chráneného miesta. 
Wagner bol dieťaťom svojej doby, 
lebo podnikanie sa stalo oproti 
feudálnej istote rizikové. Odkba
ný sám na seba, v chronickom 
nedostatku materi61nych prostried
kov nemohol nevidieť tragédiu .sve
ta poznačeného čoraz viac kliat
bo'u peňazl (,.rýnskym zlatom"), 
ktor9 je ludsk9m dielom bez to
ho, aby sll1žil človekovi, ale ktor9 
ho odcudzil a začal ovládať sle
pou vOlou, ako to vystlhol Scho
penhaue.r. Niet divu, že Wagner v 
ňom videl proroka svojej doby, s 
ktor9m sa stotožňoval a ktorého 
videnie sa prevtelllo do Wagnerov
ho diela, do prejavu bezmedznej 
túžby bez svetla splnenia. 

Wagnerovl išlo o pravdivosf bez 
chladu na to, čl pravda, ktorl1 vl
del, bola nim v~tl1žená, prljemná 
alebo tragická a obávaná. Snaha 
autentizovať umenie odzrkadluje 
sa v Jeho pokuse odstrániť už má
lo vieroh odne pôsobiace poruše
nie pravdivosti diskontinuitou mé
dia áriovej opery, ked - často na 
úkor jasného klasického členenia 
diela - odst.raňoval priehradky 
štyllzačn9ch rovin médii . medzi 
áriou a hovoren9m slovom, medz! 
sy mfonlck9m obll1kom a r~cttatl 
vom. Hudba sa musela stat uni
verzálnym, všadeprltomn9m pros
tri edkom. Clenenle hladal skOr v 
pokusoch rozvrstvit proces strnul· 
tánnosfou rozporn9ch rovin toho 
Istéh o súhrnného hudobného prú
du a do neho zapadajl1ceha reclta
tlvu, ako to vidlme v Parslfalo~l. 
alebo .rozdefova nlm hudobné.ho 
diania na heterogénne prúdy, kde 
jeden prl1d konči za nepoF_ušeného 
pokračovania druhého, ako to vl
dlme v Tristanovi a lzolde. Patria 
sem aj prlnclpy večnej melódie, zls
kané neukončovanlm melasu, ale
bo tiež prlznačné motlvy v Ich po
lyfunkčn9ch 11lahách ako koordl
nujúclch prvkov Uterárnej predlo· 
hy a hudby, ako elementov symfo
nlcko-tektonlckej výstavby a pros· 
triedkov kontrastu. 

Vletky tieto prostriedky Wagne
rovej hudby pramenia bez rozdielu 
z jediného ohniska, ktorým je je
ho postoj, Jeho videnie skutočnos
ti. SpOsob jeho pohfadu diktujú 
ako v každom velkom umeni -
vzťahy, v ktor9ch žil a prostried
ky, ku ktor9m dospel v9voj, z kta
r9ch mohol čerpať a ktoré musel 
modifikovať v prospech vlasm9ch 
Intencii . Treba mu - bez ohladu 
na kladné alebo z6porné hodno
tenla ktoré e:dstuj1í dodnes -
prizO:Oť, le dokázal z d_vocb uve
dených činitelov vytvoriť obdivu
hodný nový objavný a objavenf 
svet umeleckého zobrazovania, ref
lexie skutočnosti, rodiacej sa z Je-

. dinečnej väzby subjektu a reality. 
jeho dielo je v tom zmysle jedl
nečn9m pohladom v ur~itom štá 
diu stá le sa meniaceJ skutočnosti, 
ktorá sl postupom ďalšieho 119vo
ja vynútila iné, úplne odlišné go
stoje, čo sa po Wagn erovl vyvl 
jall celkom ln9m smerom, v zna
meni desub jektivlzácle umeleckého 
diela ako zobrazovania idey zba· 
venej tendencie autoreflexie a sub
jektlvneho egotizmu, exaltovanos 
ti a dramatizácie vlastného úde
lu , vlastného ja. V9voj sa však 
nikdy nemOže zbavlf toho, čo _sám 
prekonal. Obsahuje už natrvalo v 
negovanej forme všetk~ to, čo r~z 
do seba prijal. Aj hudba Richarda 
Wagnera zos táva na trval9 čas jed
n9m z pL!ierov, ktoré nesl1 prúd 
v9voja prlspievajúceho - podla 
Debussyho - k večnej sláve hud
by. JAN ALBRECHT 

(Dokončenie z l . s tr. J 
Vojna prusko-francúzska, ktorá bola triumfom nemec 

ke) feudálnej mllita rlstlckej triedy, nepomohla rozšlrif 
Wagnerovo umen ie. Wagner sa ukáza l ako nadšen9 ne
meck9 patrio t. Za posledn9ch dvadsať rokov svojho ži
vota opustil pokrokovl1 llniu, rozišiel sa so svojimi b9va
lfml prlatelmi - l názormi. Určite trpe l v tomto prelo
movom obdob!, čo napokon dokázala opera Trlstan a 
lzolda, ktorO r. 1859 dokončil. jeho láska k Mathllde 
Wesendonckovej ovplyvnila túto vefk(l milostnú drámu. 
Láska ho 11da jne vykl1pila z prázdnoty; smrť sa ukázala 
ako najvyššia forma života a láska ako jedna z fo r iem 
smrti. Invenčne tu Wagnerova genialita zažiarila v pi -

nom lesk u. Neprlklonll sa však k s mrti natrvalo. Maj
stri speváci norlmberskl z r. 1867 zostávajl1 nádhern9m 
prlkladom národného optimistického diela. Nadväzuje tu 
na realistické tradlcie n emeckej kultl1ry a pln9m prle
hrštlm rozdáva jas, vlastenectvo a romantickú 'dokona
l osť . 

Parsifal , dolrončen9 v r. 1882, je dielom s tarnl1ceho 
umelca. v tejto hudobnej dráme opradenej pochybnosťa
mi, a le i nadšenlm, sa odzrkadluje velké filozofické 
vyznanie, ku ktorému dospel Wagner pod vplyvom 
Nletzscheho. Je ta s yntéza kresťanstva, budhizmu a Scho
penhauerovho kréda, prenesená do sveta adekvátneho 
potl·ebám imperlalistlckého v9vlnového štádia. K s poru 

Gustáv Papp ako Walter von Stolzlng. 

WAGNEROVSKÉ REMINISCENCIE 
K jedngm z vrcholov možnost1 každ~ho opern~ho spe

vdka patri iste stvdrnenie hlavných postdv vo Wagnero
vgch operdch. Už ako 15-ročn~ho gymnazistu ma pri 
ndv§teve opery Parsi}al uptítala Wagnerova hudba. V ro
ku 1959 po vysttípenl v opere Dalibor na zdjazde opery 
SND v Drdžďanoch som dostal z Lipska ponuku na na
§tudovanle postavy Walthera von Stolzinga v opere Mat
stri spevdci norlmberskt. Cakala ma prvd prdca na wag
nerovskeJ úlohe a tým zauflmavejšia, že som fu mal 
na§tudovaf v ortglndli. Napriek dost dobref znalosti 
nemčiny bolo to §ttídium velmi ndročnli. Jednou zo zd
kladn!}ch požiadaviek lipsk!}ch lnscendtorov bola bez
chybné! v!}slovnost textu. Po lzudobnef strdnke už od pr
v!}ch sktí§ok klddli dôraz na dodržiavanie notov~ho zd
plsu a na výrazov~ naplnenie spievanliho sl ova. Detail
nd prdca lnscendtorov ma presvedčila o ich dôkladnej 
znalosti a pochopeni diela z čoho zre;me vypl!}vali a; 
Ich ndroky na Interpretov. Pri porovnani s mofou dote· 
raj§ou prdcou som sl uvedomil, že novd postava_ md ove
ľa včlč§l rozsah a vyžaduje včlč§le hlasovli vypčltie s lep
§fm ekonomľck!}m rozloženfm sfl. Do postavy Stolzinga 
si ma vybral sdm riaditel a re.žislir opery v Lipsku -
Joachim Her z. T!}mto dielom, hlboko žijúcim v pove
doml nemeckliho ndroda, snažil sa at spolu s v!}tvar
nlkom vytvorit tnscendciu, ktord mala byt obrazom pes
trliho, realistickliho sveta "mafstrov spevdkov", bez smut 
nliho romantizmu a kvetnatej Idyly. S vedeckou doko
nalosťou a umeleck!}m citom premyslel presne a típlne 
novým spôsobom vztahy a charaktery jednotlivých po
stdv. Pod jeho pevnou a Istou rukou sa odkr!}vala dlvd
kovt nielen mymenkovd hlbka diela, ale na javisku 
predviedol plnokrvntí komlidlu, ktord uptítala svofou 
pravcflvosfou. Herz sa snažil podla vzoru svojho verkliho 
uč/tela, sľdvneho režlslira Felsensteina použit at vo Wag
nerov!}ch -operach prlncfpy modernliho hudobnliho divad· 
la. Popri moderných inscenačných postupoch v Bayreu
the poktísil sa o vlastnli rie§enie. Pod teho vedentm 
sa od prvliho obrazu rozvlja na favi sku neobyčafne ptí
tavd hra, ktorej ústrednou postavou je Hans Sachs. 
V Majstroch spevdkoch norimbersk!}ch obsiahol Wagner 
Ideu ndrodnej kulttírV,. Je zndmy jeho výrok: "Pravým 
tvorcom Je vždy rud '. So skladatelovým zdmerom ko
rešpondufe aJ zdkladnd režijnd koncepcia J. Herza, kto
rý novým spôsobom a aktudlne vypracoval dôležil li mo
menty diela, predov§etkým hlboký rozbor pravliho ume
nia a ludskostl. Praca s režislirom H erzom bola velmi 
zaujfmavd. Nemal ndmletok, ak som sa snažil prispie( 
k obohateniu charakteru postavy ntečlm novým, čo ho 
podnecovalo k novým my§lienkam. Mofu iniciatlvu v§ak 
vždy usmernil v rdmci svojej vlastnej koncepcie. Pre-· 
ml~ra opery Majstri spevdci norimberskl sa stala vý_
znamnou kulttírno-polltlckou udalosťou v NDR, lebo bo
la otvdraclm predstavenfm novef budovy opery v Lip-
sku. • 

Netrvalo dlho a dostal som ponuku na na§tudovanie 
ďal§fch Wagnerových postdv. Počas 7-ročn~ho prav!del
n~ho liostovanla som v Lipsku na§tudoval v orlgindli 
okrem už spomínaných Majstrov spevdkov norimber
ských opery Rienzi, Tannhäuser a Lohengrin . Pri mojich 
vysttípentach v NDR som mal možnost spolupracovať 
s takými vynikaftíclml spevdkml, akými sú u nds dobre 
zndml Peter Schreler a Theo Adam. V Majstroch spe
vdkoch norimberských som prav-Idelne tíčinkoval s vyni
kajtíclm predstavltelom postavy Hansa Sachsa, zosnulým 
sólistom opery ND v Prahe Ladislavom Mrdzom. 

Vy§e 130 vysttípenl v hlavných postavdch Wag nero-· 
vých opier patrt k tým predstaveniam, na ktor~ som 
sa napriek ich velkef ndrol!nosli vždy tem, a možnost 
Ich interprettlcie považujem za vrchol t oho, čo som v 
matom umeleckom živote mohol dosiahnuť. 

GUSTÁV PAPP 

Wagner - Nletzsche sa naplsalo vera štúdii. No zdá su. 
že pozadie tvorila otázka: kto je väčši. Kedysi sa v Pa l'· 
slfalovl zdôrazňovalo utrpenie v kresťanskom zmysle 
ako zv láštna bolesť, ktorou musi údajne každ9 prejsť. 
Dnešné poňatie ukazuje i momenty lásky, pocit oslobo
denia od strachu. je to však v každom ohfade pletivo 
najrozmanttejšlch vplyvov, náročné a tažké na dôsledné 
obsahové pochopenie. Manželka Coslma a celé ovzdušie 
vily Wahnfried potláčali - podla svojich možnosti -
revolu čné prvky v diele a pozos talosti majs tra. Nemož· 
no však prehliadnuť Ich obrovskú zásluhu, že sa po
die lali na založeni Wagnerovho divadla v Bayreuthe 
a na udržani stálej kontinultnej tradlcle v tomto meste. 

Bratislava mala k Richardovi Wagnerovi bUzke vzťahy. 
Miestna opera pomerne rýchlo reagovala na jeho tvorbu 
a uvádzala jeho diela. V zachovanej korelpondencil sláv
neho wagnerovského dirigenta Hansa Richtera s Jánom 
Batkom s1í mimoriadne cenné poznámky a postrehy o 
Wagnerovl. Ani v opernom vývoJI samostatného ltátu 
sa na Wagnera nikdy nezabudlo a v tomto zmysle Bra
tislava neraz zohrávala dost' závaln6 6lohu. 



SLOVENSKA 
FILHARMONIA 

13. a 14. l. 1983 

Rezonancia koncertných výkonov v hladlsku závisl 
od súhry viacerých komponentov, ale v p rvom rade ocl 
konečne j fázy, ktorá určuj e deflnltlvnu podobu umelec· 
kej výpovede na pódiu. Ceský dirigen t Libor Peiek do· 
siahol s orchestrom SF už rad výrazn ých úspechov 
nielen vďaka schopnosti zaangažovať orchester k • ma
ximálnej koncentrácii, a l e predovšetkým aj zásluhou 
moblllzácle vlastných tvorivých sl!. 

Konšt antná účast týchto momentov určovala aj ohlas 
tohto k oncertu. úvodná Suit~ z baletu Carmen od 
R. Sčedrlna bola pre Peška vďačným priestorom pt·e 
využitie Iskrivéh o temperamentu, dynamicko-farebnej 
palety n a osvedčene j pôde populárnych mel"ódll, hýri
véh o -zvukového šat u l ktorému na pestrosti pr idal aj 
Sčedrin) 1 strhu júcich t·y·tmov Bizetovej op e1·y. Peškovc 
interpretácie pramenia zo zázemia dt·obnej cizelérskeJ 
práce, ktorú v danom časovom limite prlpravného štá
dia ani n emohol do poslednej bodky dollahnut. Inten 
z ita jeho dirigentsk ej výpovede však tieto činitele po
súva do ťizadia. Tento sebaistý dirigent totiž bez psy 
chických zábran realizuje sv oj tvorivý názor. Drobné n e
dostatky su sem -tam nu pódiu nu tne vyskytujú, pretože 
všadeprltomný ludský faktot· nech ýbn ani na Pešk ových 
koncertoch. Poslucháč musi všnk podlnhnúť výrazovej 
Intenzite muzikantského celku, živosti a plnokrvnosti 
l'eškovej Interpretácie. A p re exhlbiclu tejto stránky 
svojho dirigentsk éh o rukopisu mal Pešek práve v Sčed · 
rlnovej Sulte pril ežitostí viac n ež dos ť. 

Peškovu neochvejnosť 11 poh otovosť nn pódiu môžeme 
doložiť uj bys trým prekonunlm pami.Hovéh o zak ol!sanla 
sólistky Daniely Rusóovej vo fin álnej časti Rachmaninov 
ho II. klav irneho koncer tu c mol, op. 18 (v piatok l. 
Táto muzikáln a u obdivuhodná klaviristka disponu je Dl!· 
sporným zmyslom pre vedenie kuntllény, je jej bl!zky 
svet poézie a plným p r ieh rštím ro7.dáva romanticky 
vzl etnú citovosť. Vie účinne stavať, dok áže gradovnť 
a dosiahnuť na útlu ženu úctyhodne intenzívny tón aj 
vo vrcholoch gradácií. K jej výk onu sn nám však žiada 
dodať, že interpretác ia tohto diel a sl vyžaduje - podla 
nášho názoru - predsa l en mužskú ruku i fyzickú silu. 
. Rusóove j pastelovo traktované kant ilény v dialógoch 
s n ástrojmi l napr. v l. l 11. čast i) nemali dostatočnú 
prteraznos ť a zodpovedajú cu intenzitu. Aj niekt oré ú se
ky finá le vedeli by sme sl predstaviť o niečo pomal šie 
a aj zreternejšie. Vzhladom nn fakt, že Inter pr etka h ra la 
Rachmaninova s or chestrom na te jto dvojici k oncertov 
po pt•výkrát , bol o je j podanie nadovšetko sympatické, 
ubdivuhodnfl. Absolutórium sl zaslúži a l výkon dirigenta. 
a to n ielen s oh l adom na poho tový zásah l zachráni l 
si tuáciu, ked orch ester bol vo fin ále nakrátko o dvn 
takty dopredu) , ale predov setkým zásluhou celkovej 
umelecke j korešpon dencie, ktorá sp oluvytvárala so só 
ltstkou i p re posl u cháč <~ pôžitok prnvej umelecke j In · 
špirácio. · 

Hoci zvukovo-fa r e llná rafinovanos ť 'láven!čných Oe
b ussyhu Obrazov nebola doti ahnutá du dôsledk ov. llol.t 
tn terpretfl cin tejto skladby nmwjvýš imponujúca. Pe~ek 
v Debussym k rillovu l ako čarod ej, k torý m ieša farby . 
dávkuje odtiene na mal ých úsP.koch a ti eto potom zoru · 
úuje k sebe s p redstavou sugestivnej lín ie a plochy. 
Pt·esvedčiv os ť jeho In terpretácie u Debussyho pramen l lu 
najmti v sile c itove j výpovede, v ťažko dcfin ovatcrnom 
osobnostnom zaangužovan r, ktoré v tllíča interpretúdi 
pun c !Cdlnccne1 neopukova teľnosti. 

20. a 21. l. 198:) 

\ ' rámci ~irokc j vatlablli ty nwžnost t opt iky pohfnd u 
11a 1stý k once;·t môžeme sa sús t red iť raz vine n a dra 
maturgiu , i nokedy si zas pov š i nmúť technickú stránku 
\'ýk onu, venov ,t ť sa i podru žným okoln.osttam ak o n<l~ · 
~ t e vnos ť meditovať o kvulite jednotli vych skladieb, su · 
~trcd iť ~a n .t prem iéru: n ikdy však n emóžeme opome· 
núť umeleck ý vkldd interpretu. Ten je a mal by byť 
tundament um , na lttorom spočíva ťa žisko recenzentských 
postrtlho v. 

v súvislost i s výk onolll hl avného dirigenta SF Vla
dim:íra Vcrbického na týchto podu jntloch môžeme VY· 
zdvihnú ť vynaliezavo:. ! drnmaturgie nujmtl prvej poio
vtce progra lllu. Oclznelt v nej diel u u nás n ezn áme, kto· 
ré vyžadujú zvýšenú koncentr áci u p r i n aštudovanf. Kom 
pozícia Tiché mesto pre tr úbku. anglick ý roh a sláčl · 
kový orch ester americ!who sklada tera Aarona Coplanda 
v yrovnaným k h tcíom svojh o z<l kladn ého náladovéh o l a 
den ia utajuje v sebe nei.Je·lpeč ie is te j výrazovej jedno · 
tvárnosti. Vyhnúť su tomuto úskaliu možno však jem
nou diferen ciáciou dynami k y, d tovým of. i venrm sólových 
vs tupo v, vypracova n ím fl'(\z jednotlivých skupín rodiny 
s láč ikových nástro jov: vyraznejšie agoglcké výkyvy na
m šiii l.Jy totiž podstatu autorovho zá meru. Verbickéh o 
koncepcia sa znmeral a na podčiarknu tie statického k ru 
du , ncdok ítzala vsak . vtl af.i! for movaniu úsekov výt'U2.· 
noj!Hu citovú vý pov eď, a t ým navocliť medi tatlvny pod 
text. vy t voriť atmosféru. 

Berlioxow u ná s má lo ;mamy opus 7 -· cyk lus plesn í 
Letné noc1, p r iom vyžaruje ~irši u amplitúdu t <tk ná l ll · 
dového, ako 1.vukovo farchného vypracovania. Men iact 
sa obsu lt textu jednotlivých p1esni je určujúcim fakto 
rom pre voľb u a_l(ogiky , Int enzity Ci·tového vkladu i jeho 
diferonciií ci e. Navy:::e ~.iada sa istá miera k orešponden 
l:ie v citovom dotvár an l medzi koncepciou spevá k a a Ol' · 
che!>trá l neho spri~du. Ak posudzujeme potom z toh tu 
zorn éh o uhla výkon Vcr6Ického a hosťujúce j mezzosop· 
r nnlstky Angely Hickeyovef z Velkej Británie, dospieva
me k pocit u Istého ducl l lzm u. U Hick eyove j mohli sme 
obdlvovll ť znumen ité ov!ádani f! ml:ik kflh o a pružnflh o 
h lasu, zamatového tim bru, v ýr a1.n ý c itový vk lad i schop 
11os ť navod i ť atmosfé ru . 

Zázemie pre porovnťlva n ie k on copc l i posk ytovali! 
s. symfónia G dur. up. 56 A. Ovoráka v d r uhej polovici 
•;ečera. Ak v prve j čast i progr amu dominoval a vo Ver 
bickéh o prís tupe tst<l tendencia k citove j striedmosti 
ueokázalostl , !J ľi tnterp r etácit Dvoi'ál<n sm e mali dojem 
opačného extremu. Pocit v :li':šHj istoty v prednese diel a 
ltmei'toveho rtl pertoi\ ru telesa vyú sťovul vsnk pričast o v 
strntu kont r ol y n ad Citovým dotváranlm n a jmä dyna
mick y expon ovanejšl ch úsekov. Pr ehnaná pat et i ckos ť 

výrazu , 1.vuk ová drsnos ť gradnčných vrcholov na jedn ej. 
o:x trémn a vt·úcnos ť, voTká vzdialenos ť k~<ajnýr.h polôh 
~ ná lade. vo lvuku i v cmnc ton<U nom vklade nar(tšali 
c!: l tslv osť výstavlJr. VLADIMIR ClZlK 

IIma so skladaterom doc. dr. Ivanom. Hrulovskfm, ese. 

ŠTVOR JEDINÁ· 
ASYNCHRONIA 
IVANA 
HR ŠOVSKÉHO 

Doc. dr. Ivan Hrušovský, CSc., je vtraznou osobnosťou 
slovenskej hudby ako hudobný teoretik, pedag6g i ako 
skladatel. Dlhé roky prednéia na Hudobnej fakulte YY· 
sokej školy m6zjckých umeni v Bratislave. Kým 60·te 
roky boli v jeho skladatelskej tvorbe h ladanim vlast· 
ných východisk, prevažne na bá:a:e Inštrumentálnej hud· 
by roky 70-te mu vyniesli pnn11 autora vokálnych, naj· 
mä zborových komjiozicii. y poslednom obdobi zaujal 
opät' Yýraznfmi initrument6lnymi dielami, najmä Soná-
tou ( quasi una fan tasia) pre sláčiky a orchestrálnymi ll' 
Konfrontáciami. Uviedol sa aj ako autor elek:troakustic· 
kej hudby. Rovnako v teoretickej oblasti sú trvalým prí · 
nosom viaceré jeho práce. 

Všetky oficiálne texty o tebl! 
poullvaj6 označenie ,.skladater -
teoretik - pedagóg". Trochu na
ivnejii radový .záujemca by si ťa 
kludne mohol predstaviť ako akú· 
sl anomáliu, povedzme, s trojná· 
sotme väčšou hlavou, akCi ma j6 ti, 
čo s6 činni l en v jednej zo spo
minaných troch oblasti. Je vôbuc 
mo!né zladenie týchto činnosti, ak 
ich človek vietky tri vykonáva 
p rofesionálne? 

Moja štvorjediná čl nnoo ť 
5l<lada tela, teo 1·etlka, pedagóga u 
kla vi r i stu j e dokonal e asynchrónnu 
v evolučnom l k valltatlvnom zmys· 
lc. · 

Tak, tomu hovorlm vedeck é pre
hlásmlie o sebe samom. Na t oho 
k l.lViristu som zabudol - )a 1111m 
ťa 11 tejto 61ohe u! nezastihol. 

- Pôvodne. keď som ako abso l 
vcnt klavira odchádza l zo žtlin · 
sk e j hudobnej školy na dalšie štit 
rlill do Bra t isl avy, som naozu1 
chcel nastú piť na planistickú drá· 
h u. Mlí m vsak vrodený sk l on k l e· 
n lvosti - nechcelo sa m i c vičiť. 
Hra na klnvíri pre mľía zostalu 
obl í1benou dopl i'tu júcou aktivitou. 

Koluje historka, ako si r u v 
Pr ahe ohromil barového klavir i stu 
tým, !e si sl v prestávke sadni k 
Jeh o inštrumentu o brav firne spus
til Griegov koncert. Ten chud&k 
vraj p reh lásil: ,,Utnete mi ru . 
cel' ' • . . Ešte ~ťas tie, fe lolká se· 
bok ritlckosf je niedkav6. Inak by 
bolo vera invalidov. 

- Dobre hrať nél nást rO JI je 
dnes sku t očne !ažké u vyžaduje tCJ 
mnoho úsilia: ani velmi výrazn ý 
tolent nemusí nakoniec pt·en i knitť 
medzi špi čku. ja som to však ne 
chuJ n ielen z leni vost i - túžil som 
po širšom preniknutl do sveta hud 
by, než ak é je m ožné pri púhej In · 
ter pretácil. Okrem toh o - tak 
vý r azn ý p ianlstl ck ý ta lomt so tu 
zrejme nebol. 

Mo!no sa urazíš, al e pedagóg Ile
musi preniknúť ani tak h lbokn oko 
koncerlný umel o•:. Pedagogický ar· 
tefakt je vidy tak trochu prepP · 
rovoný - inak by bol nevyjadrí · 
telný . 
· - Neuraz.!m su. Nie sont r odu· 

n ý pedagóg. Sú Isté vrodené i zí~ 
ka né vlohy, ad ek vát n e tomuto :t.<• 
m er aniu. j a ich nemtl m, h oc• dll · 
ktor(! som azda i z!sk al. Pe<l.tf:ťl 
gick9 ant italen t, 11rčtté mdnkc, v 
dlsp ozlciách n ahrjdzam fJ tVOrl'nus 
ťou , úprimnosťou .. . 

Pamätám si t'a 1:0 .svoji ch vyso · 
koškolských štíidii ako mladéhu 
profesora - nebo l si nikdy •uvtl · 
r~nom. Hfadal s i spolu s 11arni ... 

- Najlepšie sa cllim 111 snm t
n<lroch . Prednášky k oncipujem ot 
voren e, ak o urči t é vých odisko PI'C! 
d isku siu. snažlm sa o kontak t. n i fl 
o setmpresadzovHnle ex k atedru. 
Dn es sa v podst;, te Š)JCCial izu jfln' 
na Hnalyzu pre teoretilwv. dln · 
gentov a skladaterov, učlm i sk l ad 
bu a!<o hlavn f· predmet s perspek 
tlvou venovať sa v t>utlúcnost l tbrt 
tejto p ráci. /\le dttkedy, ked som 
začlnal. r obi l som v~etl111 . celú 
teóľiu , anal ýzu, u to v:.etko IJ"'~ 
1·ôzn e odbory št úd ia nu VSMť. 

Kofko m~i toho vl astne ui .aa 
sebou ? 

- Učím od r . 1953 - tento rok 
'<i l.Judem mód pnpomuntto .lO. v) 

I'Oč ie svojej pedagogtckol ť:innos 
t i . Pa tr i sn teda. aby som vstúpil 
du seb<~ . Nie som spoko1n ý - mám 
cllh . . . 

NeodoudáTal si hádam viietko7 
- Tn by som n epovedaL No v 

60·tych rokoch som vyda l sk riptá 
z harmónie. Mali nas!Čdovnť dal · 
šic <.licl y kon trapunkt, for · 
my . . . a zi~lo 1. toho. Odkl adnl 
,,om to ad Infinltum .. 

Oobrý názoy pre oh·orflnú for· 
mu ... 

- Otvoren é zostalt leo pUlny, 
roky sa za mnou uzavreli. Chcel 
by som však t en to svo1 dlh vyro v 
na(. 

Nell1íYiselo to tvoje 'tečné odkla · 
danie i s t f m, lo sa prisluiné dis· 
cipliny 'rYYi joli, skladatolskA pru 
ilia rýchlo Ypred a neusUole me
nila situáclu7 Veď si to celé mu· 
sei preliYať i ako t'for ca .•. 

- AI to, Prichád7.all rôzn e teo· 
rnlické k oncepci e, také, ktoré m i 
boli blízke, t také, k toré som mu· 
set st ráviť postupn e. Mnoh é z nich 
Sit ml vi deli velmi kvalitné, dô· 
k ladné. čo ma podvedome az.dil 
brzdi l o. Al e aj tJ!k ch cem svo je 
dávne pt·edsavzatle splnif, splatiť 
dl h. Nevylučujem vsak, že sa to 
pret tah ne nž cl o dôchodku. 

To sloYo v súYislosti s t vori11o 
aamer-aným ! holom n emA •lastne 
n i jaký obsah. Pedagógo•l môtu 
poďakoval', teoretik a sklad.a te r to 
majú do!iYotne, oie7 

Nevir:m . A ko "doživotn ý ma 
j tter jedn éh o ži vota" v to dítf;,m. 

Napadlo ma, te p lsa( .skriptá s 
kontr apunktu. foriem, atd' .. aJ. IO 
vi e tko má byt' podfa tvoje j peda
gogickej :tásady, ohorené, vyfadu
te rozsiahlu teoretickú prlpravu a 
interpretáciu faktov nielen h ill-tO· 
ricky znehybnen fch, ale l súčas· 
ných, takých , čo ešte st.Sie .. k va· 
sia" ... 

-- Sítčasnost ma ~kut očne zuujl· 
nHl najviac:. Azda p r <í vo p re ten 
kvas. Ale moje začia t ky na Filo· 
zol i c ke j fak u lte vychádzali 7. h iS· 
tórie a l o lklóru. · Zauj!nll! vé. ic 
l olklór 011 zosta l. histórta nie. 
Uzn ávam srce jej dôl ežitosť, ale 
najmä preto. že ie plná zdrojo v 
a zá rodk ov pre akti vi tu v pritom · 
nosti. 

Prenikol nl'ah k folklóru aj do 
l•ojej s.kladatefs.kej činnosti? 

-· ,;,n o. d vakrát, a v oboch pn · 
pudoc ll cel k om odlii.n e. Spočia t k u , 
v dielach 'l . obdobia po skončen i 
~ túdil u pro f. Moyzesa, som išiel 
ces tou l ahšieho odporu u v pod · 
~tn te som prebrdl fo lklori~ tické w · 
~pir{tcte "7. druhe j ruky" w k , ako 
už bol í vyne~ené. napr. v dielach 
lllOjho učlt ela. Od polov ice 70-tych 
rokov, aj pod vplyvom po.nuky v y· 
t vont skladby p re Prix de rnust · 
gue, ľolklorique de Radio Brat í 
stava, som sa ut I udovou hudbgu 
musel zaobera ! na inej háze. n e1. 
dovtedy. 

Strednej goneráci i často vyčlla li , 
~e nie je natolko slovenská, !e 
nepreni klo k podsiate sl ovenského 
nil."odného cltcnla tak. ako gene· 
r:!'cie slariie .. . 

- Nie som toho názoru. Pr e 
111i1a osobne bola cest a k -cmysl u 
f() lkiÓt'll odhafovan itu o an alyzo· 

van tm ?.á klacln ých veci , plitrani no 
po korer"10ch - ne~Jo mi o povrch 
n é fi liácie. rozmeftlovanie. Tým 
to úsi l ím sa p! l všetkej rozdiel 
nosti cltun by [ spojen ý aj s d al 
šlml kolegami, lllapr. so Zeljenkom. 
Sa l uom. s tebou .,. 

Analytický postoj ta ako teore 
tika charakterizuje najYýrunej· 
iie . . . 

- Tomu som sa skutočne vždy 
najviac venova l. Priťahu je ma unu · 
lýza skladieb, skladobnej proble· 
matlky všeobecn e. r ád píšem štú 
die a ú vahy, na jm!! o súčasn e1 
slovensk ej hu dbe. 

Vplýva o teba činnosť teoretika 
oa prácu sklada t ela ? 

- Vždy som chá pal teoretickl\ 
p1·oblémy ako ! i vú, aktuálnu v.ý· 
zv u k tvorbe; za u jima jú ma vl ast 
ne len z tohto zorného uhla. Nie 
je asi náhodné, že d vaj a ludin, od 
ktorých ~om v oblasti sk lad0bne1 
analýzy najviac načerpal , ktor! mu 
zaujali minucióznóstou a nevšed 
nost ou svojich p r lstupov k dielam . 
sú skladatelia. 

7?? 
- M ožno sd lJtulcs divif , vola ju 

su Romnn Berger a jura j Hutrík. 

Oi\'lm ~.., . ., o ~ tom druhom pri · 
pade . .. 

- Nespomínam tu popn Bergc 
rov1 preto, že mu príive spovedj ~. 
\lasu pomoc som pociťoval na jmil 
p n prek oná vaní schern.at!ckého ty· 
pu popisnej unal f·z.y, k torá ch ápe 
ciJ cl o ako .,l.nôšku" parametrov. 
pn hTudanl t )'ch priestorov. sít 
vis losti. vrsti ev ktoré s(t d telu nu1 
vl ustn cj~i e . 

úmorné vyrovnávanie sa s pra · 
Yýml i nepravými Impulzmi. boj o 
vlastné stanovisko, xach ovanie 
Identi ty, atď. , to je ,. m uzikol ó 
gii xalste zlofi té, ale ., oblasti 
kompozlcie azda ešte mučavejšie, 
bolestnejiie, čl nie? 

- Ťnžko som sa prr:bijal. Ved 
r,, m ill! r ástla. popn mých, veln•t 
sch opn ých, vý rn7.n á lndtvlduallta ·
Ilja Zeljenku, umelec, k olega u 
pna ter, dynamický, vitálny, k.tor ý 
veru niek edy dal i pocfti ť svoje 
prednosti t ým. k torí n eoplývalt 
i stotou a ku k tor ým som patril 
u j ja. Ani mój bezprostredný ge · 
neračný druh Loca Burlas kon 
cum 50 -tych rokov Ra e!.te n edo 
ká7 .• tl osobnostne p r esadi( aku 
sk ludat el . Prevahu ,.cikk erovsk ej 
škol y " nad na mt, " m oyzesovcanu" 
IJo la v tom obcl obl úplná. Nevru 
vlm, že to tak a j zostalu 

To závisi ani nie 111 1. od ,.sko 
l y", ako od ma ter iál u k torý sa • 
net formuje . .. 

- I ste. Moja ~1 1ua cta sa začul1o 
konsolicl ovdf a ll llln t ť k lepšiemu 
v p rve j polovlct 60-tych rolwv. Nu · 
pisttl som H tro~Lmu. iné k antáty , 
n w k o l k o I<Om orn ých vec i. Dnes It: 
to pt·e rn i\a hudba pl nil tápaniu. 
neurovnanostt , i DII cwstočne zv lád 
nulf1, ale ... 

... ale til'á, rozhodne 1 n ej cilif 
nie:tosť a pocthosf tvuJho hroda 
uilt. 

- Skrelo mu vtedy II J dačo iné. 
Začiatkom 60-tyt.n rokov prudko u 
vý r azne nastúpflu dalšia generni: 
nii v i 1Ht - Parlk, Mal ovec a dni 
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INTERPRETAČNÁ 
llnií, pre' nadhlad a koncep· 
eiu výst!l,llby. Vzhladom na svo j 
vek sa úctyhodne vyrovnala s 
výrazovou problematikou Bee
thovenovej Sonát y E dur, op. 
109, aj ked prekvapila trochu 
pomalým tempom t émy a l. 
variácie vo finéle. S úplno u 
suverenitou zdoiávala najc hú · 
los tivejš ie úseky všetkých skla
dieb. jej pre jav je v šak m ies
tami pr·i!iš realistický a nad 
fantazijným vkladom neraz do· 
minuje vysoká hudobná inteli· 
gencla. V každom pripade má 
znamenité predpoklady pre ka· 
riéru koncertnej k laviristky. 
Jej hra vzbudzuje svojou Isto 
tou a Inte ligenciou obdiv, me
nej však dojima. Pau lecho.vá 
inter·pr·etovala vo finá le Schu· 
mannov Klavírny koncert a cel
kove skončila na druhom mies· 
te. 

. 

SÚŤ Až SSR '82 
Siesty ročnlk Interpretačnej 

16fda SSR (dalej IS) prebiehal 
v dňoch 12.-16. novembra 1982 
u! tradične v Banskej Bystrici. 
V histórii tejto akcie, ktorej 
usporladatelom je agen-túra 
Slovkoncert v spolupráci s ban· 
skobystrlckýml organizáciami, 
súfa!lll klaviristi už po t·retl· 
krát. Z pôvodne prihlásených 
14 kandidátov . do súťaže nas tú· 
pili desiati; do 2. kola určila 
porota ôsmich a do finále po· 
stllplll traja účastníci. 

Tak ako na doterajšieh IS 10· 
členná porota (tento počet za· 
bezpeč·oval vysokú mieru objek· 
tlvlty), ktorej predsedníčkou 
bola zas!. umelkyiía doc. Eva 
Flscherová-Martvoiíová, určila 
na základe súťažných výkonov 
laureátov a rozdelila ceny. Vý
sledky, predovšetkým urrčenie 
"absolútneho" vlfaza, ktorý zis· 
kal hlavnú l dve osobitné ce
ny (l napriek tomu, že peda· 
gógovla z VSMU mali v porote 
najvyššie zastúpenie), svedčia 
o zodpovednej práci, spravodli· 
vom hodnoten! a nezaujatosti 
poroty. 

V priebehu súťaže, ako ob
vykle, vychádzal tlačový bulle
tin - výsledok lnicWtlvy a 
obetavosti dr. Evy Michalovej, 
CSc. Organizátori zabezpečili 
nerušený chod akcie. Najviac 
problémov je vždy okolo finá· 
le, kde spoluúčinkuje orches
ter. V tomto ročniku to bola 
Státna filharmónia Košice. Fi· 
nallsti museli podstúpiť n amá· 
havú cestu na skú~ku do Ko· 
šlc, čo Ich zbytočne zaťažo
valo. Aj keby sme výkon SF na 
pódiu v Banskej Bystrici posu· 
dzovali s velkou zhovievavos
tou, nemôžeme byť s jej výko · 
nom spokojnl. Vo tinále súťaže 
pri spolupráci so sólistami do· 
šlo k Istému paradoxu: pruž
nosť l dobré rytmické citenie 
mladého dirigenta Richarda 
Zimmera nenachádzali pr!merll· 
nO odozvu v pohotovosti or· 
chestra. Státnej filharmónii 
zrejme chýba dirigent-pedagóg, 
ktorý by s telesom sústavne 
pracoval, ináč sa SF nevymanl 
z priam školáckych chýb (ne· 
súrodosť zvuku, n eistota Into
nácie, nedostatky orchestrálnej 
sOhryl. 

Hoci počet iba desiatich súťa
!laclch nemožno pokladať za 
prlllš vysoký, vychádzajúc z 
umeleckej úrovne výkonov, tre· 
ba povedať, že kandidáti veno
vali prlprave vera poctivej u 
vytrvalej práce. Velmi pekne sa 
prezentovala s výsledkami kla· 
vlrnej pedagogiky bmtlslavská 
VSMU, ktorá si odniesla 2. a 3. 
cenu. Vyso·koškols kej výuke 
však predchádza seriózn e štú· 
dlum na našich konzervató · 
rlách. O dostatku ( ak nie pre· 
bytku) hudobných talentov na 
Slovensku, •ale aj o schopnosU 
Ich včas podchytiť, svedč! účasť 
poslucháča žlllns!<ého konzer
vatória Daniela Buranovského, 
ktorý ziska! čestné uznanie a 
v celkovom hodnoteni skončil 
ako štvrtý. Zaslúženú pozornosť 
najma v 2. kole vzbudil výkon 
zrakovo postihnutého klavlrls· 
tu JAna Baldovského, absolven
ta AMU Praha, pochádzajúceho 
zo Slovenska, ktorý ziska! ce
nu mesta Bans·kej Bys trice (ako 
piaty). Prekvapil zrelou osob!· 
tosťou podania najm!! v Janáč · 
kovej Sonáte l. X. 1905 l v ni e
ktorých častiach Obrázkov z 
výstavy od M. P. Musorgského. 

Najmladšim účastníkom súťa 
že bol už spomínaný Daniel Bu
r•aonkf, ktorý hré s · odvahou, 
bez zábran a hlavne s výraz
ným umeleckým vkladom. Pri 
všetkej mladistvej bujarosti je 
jeho hra výrazovo už vyhrane
ná, je znamenite disponovaný 
pre vibráciu oktáv l fyzickú vý
drž. Obdiv vzbudil skvelou i-n
terpretáciou Etudy h mol, op. 
25, F. Chopina l . spádom a po
hotovosťou Wilde jagd z Trans
cendentálnych e tud F. Liszt·a. 
Buranovský má určité rezervy 
v tvorenl, kvalite a dlferenclá · 
eu tónu, v tom, čomu h ovori
me škola. No napriek svojim 
sedemnástim rokom hrá muž. 
ne, energicky, dokáže na kla 
virl aj sugestlvne spievať a po
hrávať sl s hudobným materiá· 
lom. Výber Choplnovej Sonáty 
b mol pre 2. kolo bol azda tra-· 
chu predčasný, aj ked sa s jej 

technickými nárokmi vyrovnal 
prinajmenej úctyhodne. V po
chopeni a stvárneni jej obsahu 
mal, samozrejme, isté rezervy. 
Vcelku sa Buranovský prejavil 
ako mimoriadne perspektívny 
talent. 

Peter Kaili!ák, · poslucháč 
VSM U [doc. Starosta) je zv lá št· 
nym vyhraneným typom. Mé 
isté · rezervy vo formovani kla· 
vlrneho tónu. Najv!!čš(m handi
capom je jeho tvorivý, no ne
skrotný temperament, ktorý ho 
zvádza k tempovým výkyvom. 
Tát·O tendencia poškodila jeho 
hodnotenie v prednese klasikov 
[Beethovenova Appassionata l
Sympatickejšie sa uviedol v 2. 

Umelecky najpresvedčiv ejši, 
tónovo na jviac diferencovaný 
výkon podal v súčasnosti poslu
cháč moskovského konzervató · 
r ia z tried y prof. Gornostaje-

Vlťaz IS SSR '82 Marián Pivka ako sólista Chopinovho Koncer·tu 
pre klavír a orchester r mol. 

Laureáti IS SSR '82 po prevzati cien a čestných uznani . Zfava: 
M. Pivka, Z. Paulechové, M. Skuta, J. Baldovský s manželkou 
P. D. Buranovský. 

kole, kde vynikol najmä v Bar
tókovej Sonáte [ 1926). ktorá 
korešpondovala s jeho nature· 
lom. Svet Schumannovej hud· 
by [Viedensk é fašiang y) .nie je 
jeho natu relu práve bllzky. Za· 
skvel sa jednou z najlepšieh 
interpretáci! povinnej sovie t
skej skladby V štýle Albenlza 
R. Sčedrina. 

Vladimlra Sláviková [ profe
sorka bratislavského konzerva
tória) zaujala spevným lega
tom a disciplinovan ou muzlka
litou v pomalých častiach Bee
thovenovho opus u 101. jej vý
konnosť ochabla v 2. kol e, an i 
nie tak v technickom zvládnu· 
tl, ako uplatnenim prlliš sub· 
jektivneho lyrizujúceho poni· 
man! a niektorých diel [ Brahms, 
Sčedrin, Franc k l . . 

Jana Saturyová, poslucháčka 
1. ročn! ka VSMU [ odb. as. P. 
Toperczer) je velmi muzikálny 
talent. Zau jala svo jim piis'fu
pom k Mozartov i [ Sonáta 
B dur). Zahrala ho s chuť·ou, 
kultivovane a disciplinovane. V 
2. kol e utrpela nevhodným vý· 
berom s kladieb a mala Is té re
zervy vo výraze. je to však per
s pektívny typ, ktorý v krátkej 
budÚcnos ti dokáže v prilieha
ve jšom rep ertoári povedať ove
ra viac. 

Velmi vyrovnané v ýkony po· 
dával Mikuléi Skuta z VSMU 
[doc. Evu Fischerová 1- Hré s 
delikátnym, kultivovaným tó· 
nom, vyrovnanou technikou 
[Bach , Mozart). Má dlspozlcte 
pre virtuózne sk ladby [ Llszt, 
Prokofiev), dokázal zahrať 
Sčedrina s vtipom a bohatou 
dife r enciáciou tónu. V Chopi
nove j Ba lade f mol mohol dať 
prednosť s p evnosti a vrúcnost i 
pred racionálnym rozvrhnutim 
výstavby. Napriek tomu, že ne· 
mohol absolvovať skúšku s or· 
ch estrom v Koš iciach, a .pre to 
jeho výk on v Cajkovského Kon· 
certe b mol utr p e l, vydobyl si 
zas lúžene 3. cenu. 

Zuzana Paulechové [ odb. as. 
P. Toperczer 1 má znamenité 
predpoklady pre pódiovú hru: 
t echnicky .vynikajúco priprav e
n á , nervovo vyrovnaná , má 
zmysel pre mie ru . pre ved en ie 

vovej Marián Pivka. Predstavi! 
sa ako zrelý umel ec s výraz
ným nadhla dom, hlbokým cito· 
vým ponorom a s imponu júc im 
arzená lom výrazovo-farebných 
nuansl. jeho schopnosť modelo
vať klavirny tón je v .naš ich 
pomeroch ojedinelá a patri k 
najv!!čšlm kladom jeho pre javu. 
V súlade so svo jimi umelec ký · 
ml dlspoziciami i n a tur·elom s i 
velmi šťastne zostuvll ce lý sú
ťažný repertoár. Spevnosť k an
til ény, cLtovú k ontempláciu, ale 
aj nevšednú schopnosť vies ť 
plasticky súča sne a j tr i hlasy 
preukáza l v nezabud nu·telnom 
stvárnení Bachovho Prelúdia a 
fúg y es mol. jed inú pripomien 
ku možno vzniesť voči preex
ponovanému tem pu l. časti Mo
za rtovej Son áty B dur. j eh o po· 
dante Skrlablnove j Etudy g is 
mol bolo hodné velkého u mel· 
ca. Pivka ziska ! okrem l. ceny 
aj cenu za na jlepšiu interpretA· 
e iu povinnej s lovensk ej s kl ad · 
by [IV. časť zo Such oiíových 
Metamorfóz ) i skladby sovie t
skeho autora. Jeho poetickému 
založeniu znamenite vyhovova l 
výber z Prelúdll od Sk riabinu 
i Chopina Polonéza-Fantázia . 
Napriek s labš iemu výkonu or· 
ch estra dos lova zažia ri l [ n a 
medzinárodne j špičkovej úrov
ni!) v Chopinovom Klav irnom 
koncerte f m ol. Vedel vychut
nať množs tvo d eta ilo v, vys p ie
vať k antllénne ú seky, pohráva ť 
si s tónom i budovať š irok é 
ploch y. Vo všetkých param et· 
roch sv ojho umenia dokázal . že 
je najvys pele jšlm, na jpresved 
č lvej šim účastni kom, a t eda 
jednoznačným viťazom sú ťaže. 

Ak by s m e chceli na zá ver 
hladať špecifikum tohtoročne j 
IS a porovnať ju s p red chádza
júcimi ročnikmi v in ýc h odbo· 
roch i s d voma d ote ra jšlmi kl a · 
virnymi súťažami, dos pe li by 
s me k záveru, že pome rne vy 
rovnané výkony [medzi kt orý· 
mi t. r. n echýbala výnimočná 
špičku 1 odzrkadlujú súčasný 
trend profes ioná lnej riv a lit y 
medzi koncertn ými ume lcami. V 
minulos ti pri ned ostatku sku
točne ~pičkových u me lcov 
mohli mať - a niektor! inter-

GEORG FRIEDRICH HÄNDEI. : ŠESt ORGANOVÝCH KONGER 
TOV, OP. 7 
IV AN SOKOL - organ 
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER vedie BOHOAN WA.RCH A.l. 
OPUS Stereo 91111169-70 

Händlove organové koncerty n epa tria k vir tuózn y m di e la m 
na. ktorých by sólis ta mohol d emonštrovať os lnivo b r il a ntn í1 
t echniku alebo vymýšľať k tovi eak é zvukové kombinfl cic. ic h 
skromná k ompozičné fa k túra je p riehľadná a či ra, pedál Sd 

n epouživa . A predsa sú tieto koncer ty [či už ide o šesť lwn· 
ce rtov z opusu 4 a lebo šesť ko ncertov z op usu 7 J clolllado rn 
vysokého majs trovstva svo jho tvo rcu. H1i n de l t u p lným pr ieh rš 
trm rozdáva bohatstvo sv o jej inven cie ; čo sa prejavu je v ne 
s m ierne j p estrosti tém, bohatstve ich s p racovania , s kl benost1 
formy, vykazujúce j tiež množstvo variantov a o r iginá lnyc h rie· 
~en!. 

Pred interpreta k ladú tie to k oncer ty problém domysl en ia. 
dot vorenia pasáži, ktoré skladateľ len nazn uči l, s polieha jút· 
sa pri predvedeni na vlastné, chýrečné improvizačné schopnos 
ti. In ter pre tác ia Ivana Sokola je po všet kých stránkach vzor 
ná. Tento ná š po predny organista mé p redovšetk ým ve l' i{ú 
umeleckú discipl lnu; cí tiť ju n ie le n v pe r fekt nom ryt m tc kom 
tlmočenl jednot livých koncertov, ale i v o bmed zeniac h , kto ré 
s i klad ie pri registrácii svo jh o par tu , snrtžiac sa zostať p!·isn e 
v in tenciách š týlovosti. Napriek tom u jehu reg is tr é c i't n ie W 
jednotvárna, naopak, prezentuje množstvo zaujimavých kom · 
biná c ii a vcelku preuác!za v elkú zvukovú fanté z tu organistu . 
Niet tu priestoru p re podrobnú a n alýzu interp retácie vše ti{ýcll 
šiestich koncert ov , no vyzd vih ol by som rea lizáciu kon certu 
B dur, č. l a koncertu d mol, č. 4. 

Výborným partnerom o rga nis tu je Slovenský komorn ý or
chester, priná šajúci po treb n ý zvukový kontras t s vojou tempe · 
ramentnou a plnokrvnou hrou. O hre w archa lovcov sa už po 
veda lo mnoho a n e treba teda vŕši ť superlativy: m ožno iba 
kr,nštat ovaf, že súbor nepoľavuje vo svojom ú s il í o docie ie· 
n ie expresívneho zvuku najvyš~ich k va lit. Na nuhrávke ob 
zvláš ť vyniká zm yse l B. Warchala pre vyklenutú h1indlovskú 
kan til é nu . Súhra súboru so sólistom je bez kazov, cl o ce lku 
sa plno hodnotne včlenili aj dyc h ové nástroje. 

Nahrávka Händlovho opusu sed em sa r ealizovala v koš ickom 
Dome umenia . Zdá sa, že táto sie r'1 má pri ž ivých koncertoch 
rutj rozlične j šie nevýhody, a le pre nah rávanie s a ul{uzu je ako 
velmi výhodná. Zvuk sa vyznaču je správnou mierou duzni e
vnn ia, je zároveň zaoblený a šťavnatý. Na kval it e zvu!wv e i 
nahrávky sa podieľajú zvukový režisér j. Krček a hutlo t.m}• 
rež isér G. šora!, aj !ch zásluhou je zvu k p la stický a pome r 
sólo vého nás troj a a s prevádzajúceho sCrbo r u pekne vyväže n ý. 
Des ign pla ti'rového komple tu je práco u V. Durkotha, kt or ý 
použ il velmi vhodne výraz z Ru bensovho obrazu Kra jina s c! í1 
hou s pastorá lnym motivom, dobre korešponc! u júcim s Händla · 
vou hudbou. 

Nazdávam sa, že zostava Sok ol plus Sloven s k ý kom orn} 
orchester je zárukou optimálnej kvality a tá to skutočnos ť ll\ 
s a mohla častejšie zohladiwvať a j pr i !'ea li zác ii ďÚ lších po · 
dobných pro jektov OPUSu. Vynik a júci výs ledok tejto dv'J; plat · 
n e takúto spolu prác u pria m provokuj e. 

PIANO MASTERPIECES 
OPUS Stereo 9l11 0930 

Malou preh liadk ou s lovenskýc h klaviristiek mla clšei gene . 
rllcie mohli by s me nazvať platňu OPUSu, vyda n ú v ro ku 19!li 
pod titulom Klavirne skladby majstrov. Za h riíuie výkony p ia 
!ich interpretiek, ktoré s i už z!skali d omovské pr ávo na n a 
sich - a niektoré z n ich i na zahraničných -- koncertných 
pódiách. Porovnáva ť ich inte r pretáciu je vzhladom na pomer · 
ne malú plochu, a k ej sa každe j z nich na platn i dos ta lo, dos ť 

o bťažné - a n a pokon to ani n ie je cielom tejto recenzie. Zre· 
te rne sa t u však u k azuj e, že k aždá klavirist ka je už vyzre!n11 
umeleckou osobnosťou a preds tav u je v ýrazn ú individual itu 
a vyhranen ý i nterpretačný typ. 

Tak naprlk~ad Tatiana Lenková [ hrá skladbu Október z Caj· 
kuvského Ročných obdobi a dva z Fantastických kusov R. Schu· 
manna - Pre!!o? a Rozmary 1 sa tu prezen tu je a ko int rove rtn)· 
typ interpretky s mäkkým úderom a plastick ou melod icko u 
k resbou. jediného neroman !ického s kl ad ate l a si v ybrula Da 
niela Rusóová: hrá Sonatlnu M. Ravela s ve fkou dá vk ou e ie · 
ganc !e, s o bdivuhodne ucelenou s tavbou a s mi mo r iadnou zv u · 
k ovou vycibrenosťou. Sklad ba má v je j podani ž ivý pu lz a p n · 
ukazuje na n evšedn ú mu zika litu in ter p retk y. Vilma Lichnerová 
( zvolila s i · Rachmaninove Zvony z Obrázkových etud, op. 39' 
a Lisztovu etudu La Leggierezza l inkl inu je azda väčšmi k bri · 
latne j vi rtuóznej hre, ku ktore j má výborné t echnické p red · 
poklady. Dokazuje to o krem iného a j jej presná a vyvážená 
pasážová h ra a v ýrazná dynn m ick é pa!e ta . Vyslovene lyr ický 
typ in terpre ta predstavuje na pla tni Ida Cernecká [hrá dva 
valčlky F. Chopina: a mol, Rozlúčkový a Des dur, Minútový ). 
ktorá l v úse koch, kde !ni s tavajú na obd iv sv o ju vir tu ozitu , 
h fadá predovšetkým hudbu. Napokon je t u Silvia Cápová; ne· 
odvflžuj em s11 ju na zák lade jed ine j skladby ( F. Liszt: kon· 
certná etuda Un sospiro) b ližšie charakterizovať, no v kaž. 
dom prlpade zahra la sv oju skladbu s technickou per fektnos 
ťou a vyzdvihla predovšetk ým je j podmaniv(r poeti č n osť, ktorá 
dielu zlska la t a kú popula ritu . 

" Dá ms k a" p latiía OPUSu je nesporne ús p ešným ed i č n ým po 
člnom 11 rozhodne si žiada po kračovanie, a b y sa moh li p red 
staviť a j ďa lši e naše slubné kl aviris t ické talenty, kt orýc h má · 
nH ! zopúr aj m imo Bra tis lavy. ROMAN SK!tEPEK 

p re.t i aj ma li - p r iam mono
polné postavenie. Dn es sa ·zé · 
kladiía konc e rtného umenia 
pods ta tne rozširuje, umelc i mu
s ia i pri pomerne men šom poč
t e pr il ežitostl na sebe praco
vať , udržia vať alebo zvyšovať 
dosiahnutú ú rov e i'l. Kon kuren
c ia ko legov nú ti ic h k sústre· 
denej p ráci, k rozširovaniu a 
neustálem u brúsen iu r epe rtoá 
ru. Táto d ia lekt ika k oncertne j 
a ktivity, s ktorou sa mus i vy
rovnlíva ť politika Slovkon cer tu, 
sa v istej miere prejavil a a j na 
tohtoročne j sú ťaži. Je j pom erne 
vysok á úrov eií už od za č iatku 
n apliíala predstavu , akú s i o 
n e j je j hlavný o rgánizá !or -
Slovkon cert - vytvor il. V Ban
s ke j Byst ri c i .sa totiž s tretla 
r ozh od u júca čas ť tej mladej ge
ne rácie kla vir istov, k torá s t ojí 
tesn e pred vs tupom do k on cert · 
n éh o živ o ta . Vzájomná kon 
frontác ia a je j výsledky roz- • 
hodn (! načas o ďa l še j život nej 

náplni a um eleckom uplatn e n : 
mladých klav iristov. Agen tú ra 
zís k al a vi ťaza, ktor ý sa s uve · 
rénne prebojoval do vrch olne , 
ka t egórie a má te ra z na ist) 
čas prednosť p r i za raďovaní cl o 
koncertných plánov i do zah ra · 
ni č n ej r eprezen tác ie . Súčasn!' 
spoznali sme aj pers p ek tívne 
talenty ( Buran ovs ký, Satu r·yo · 
vá ). ktoré - s kô r n ež s a za · 
čaJi umelecky vyhra i1 ova ť 
dok ázali zaži ariť 11 k toré na bu · 
d úcej kl avlrne j súťaži ma jú 
predpo klady zasiahn u ť u :Z mur · 
k alne jši e do boja o najvyššie 
p rieč k y. 

Ak ted a na záve r k onš tatu je · 
me, že IS SSR '82 svo je posla · 
n ie s pln ila, ni e je to novinár · 
s k a frázu ani ko nš tatovanie 
jedné ho recenzenl!l , a le fa k t. 
ktorý by ma l mať d opad n a 
pers p ekt lvy pr ezentác ie jechH! i 
g en erácie k lav ir istov a je j ex · 
port u do za h ra n ič ia . A to n!P. 
je mlrlo l VLADIMIR ClZIK 



••• Ich hra prln'la llarlvf optimizmus 

AMERICKÉ TURNÉ SKO 

Clenovia Slovenského komorného orchestra v El Paso v itáte Tnxas l USA) . 

,.Je to výborný orchester. Jeho tech· 
nické schopnosti s6 výnimočné. Hudob· 
ná artikulácia patri k diUelitým zlolkám 
,lexikónu' SKO. Vietko je definované 
starostlivo a jasne, dokonca l v najrých
Iejiilch častiach skÍadieb. Slovenský ko· 
morný orchester má zvláiitny prlstup k 
hudbe - dominuje v ňom radosť. Navo
nok to vyzerá tak, ~e skupinu hudo_b· 
nlkov nič neunavl. Dokonca aj pomalý 
rytmus skladieb mal v sebe llarivý optl· 
mizmus. V · Slovenskom komornóm or
chestri íe niečo opojné . . . hrá sebave
dome a s istotou. Nemolno mäť k nemu 
Í ia dne výhrady." 

Sea ttle Post - lntelllgencer, 2. XI. 1982, 
R. M. CAMPBELL 

Slovensk 9 komorn9 orchester pod ve
denlm svo jho umeleckého vedúceho Boh · 
dana Warchala absolvoval koncom minu· 
lého roku 1 okrem následovného zájazdu 
po NSR) velké koncertné turné po A me· 
r lke. Väčšina koncertov bola sice v Spo· 
jen9ch štá toch americk9ch, a le jeden sa 
yskutočnil a j v kanadskom Vancouver i 
a tri l! Mexiku 1 Me)Sicali, Tijuana a En· 
senada ). Warchalovcl boli na ceste 65 
llnl , počas ktor9ch absolvovali 51 kon
certov 1 od 21. septembra do 24. no
vembra m. r.]. Nebol to prv9 americ
ký zá jazd SKO: okrem hosťovania na 
koncertn9ch pódiách Kanady a Kuby 
boli warchalovci pred deviatimi rokll.l! a l 
v USA na pozva nie agentúry Hurok. Po 
smrti vedúceho agentúry , ktor9 vybudo· 
vo l kontak ty pre našu hudobnú kultúru 
na vzdialenom kontinente, bolo treba pre 
SKO začlna f v mnohom odznovu. Ten
tokrát dos tal súbor pozvanie na nároč· 
ný umeleck9 zájazd od firmy Columbia 
Artists, ktorá svojou mnohostrannou ak
tivitou obhospodaruje a 1 koncertn9 život. 
Väčšina vystúpeni bola prostrednlctvom 
tzv. Community Cqncert Association -
niečoho na spôsob našich Kruhov prl a
terov hudby. Vo velk9ch kultúrnych cen
trách él inestsk9ch ag lomeriáciách hral 
Slovens k9 komorn9 orchester na pôde 

Snlmka: B. Warchal 

filharmónii, kto ré sú usportadatelmi roz. 
nych koncertn9ch podujati. Manažér Tho
mas Thompson prlpravll pre ,.SLOVAK 
CHAMBER ORCHESTRA" náročnú trasu, 
kde sa z minulého tu rné opakovalo Iba 
jediné mesto - michlgansk9 Grand Ra· 
pids . .. Vo fermane zájaz~u sa strieda· 
11 štáty New York, Massachusetts, Malne, 
Pennsylvania, Severná a Julná Karolina, 
Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, 
Texas, Kalifornia, Oregon, Washington, 
Idaho, Utah, Wyoming, Nebraska, Kan· 
sas, Iowa, Wisconsin, Illinois [okrem už 
spomlnan9ch koncertov v Kanade a Me· 
xl ku). Ona va z podobného maratónu za
nechala stopy na členoch orchestra po 
návrate skôr v slovách, než v strate elá · 
nu a nálady pred ďalšou koncertnou ces
tou do NSR, ktorú warchalovcl absolvo
vali ešte pred Vianocami. úspech vydo· 
byt9 na americkom kontinente bol ver
k9. Svedči o tom zväzok kritik, ktoré 
T. Thompson odovzdal Bohdanovl War
chalovi pred odchodom ako v9 raz spo
kojnosti a s nádejou, že Slovensk9 ko· 
mornf orchester pride v pomerne krát
kom čase znovu pred severqa merlcké 
obecenstvo. ' 

,.Cez prestávku jeden zo iitudentov, 
ktorf navltevuje prednáiiky Rona Hollen· 
steda, prezidenta Community Concert As
sociation, bol takt ohromenf interpretA· 
clou SKO, le povedal: - Clovek m6 chuť 
llf domov a znli!it' nástroj, na ktorom 
hrél '' 

DAILY COURIER, Gran ts Pass, 
Oregon 28. X. 1982 

Najväčši úspech mala u amerického 
posl ucháča Mozar tova Malá nočná bud· 
bu - zaznela 51-kráti Pre celkovó bilan
ciu a predstavu repertoáru i jeho varia· 
bility pripomeňme nášmu čltaterovl l 
daH;ie die la, zo radené do dramaturgie 
druhého zájazdu SKO po USA, ako oj 
to, kolkok rá t zazneli: Bachov 3. b'ran
denbursk9 konceľt - 46 ráz, Respighlho 
Antlc.ké árie a tance podobne ako Britte· 
nova Simple Symphony - 36 ráz, VIva! · 

CERHOV BAAL V BERLÍNE turgicky koncipované a 
uchvacuje predovšetk9m 
svojou s ilnou emotlvnou 
stránkou. To potvrdila i 
súčasná premiéra Baa la 
na bei·llnskej scéne ~riát 
nej opery, ked dielo zo· 
ža lo predt9m úplne spon· 
tánny úspech v Salzbur· 
gu a vo viedenskej Štát· 
ne 1 opere. Berlin využil 
t9ch•to sk úsenostl, spojil 
sa ku koprodukcii s ra· 
kúskyml scénami, pre
vzal pôvodnú v9pravu l 
režijné naštudovanie Ot· 
la Schenka u potvrdil 
myšli enku, že velkú oper
nú udalos( možno dnes 
prlpravif dokonalou spo
luprácou velk9ch oper
n9ch divadiel. Theo 
Adam, v tomto prlpade ti · 
tulná postava všetk9ch 
troch menovaných insee· 
ná cl! , nesie ria tomto v9· 
s ledku levi podiel. Jeho 
kultlvovan9 hlas a skvelé 
herecké nadunle urobil i 
z Cerhovej práce strhu· 
júcu hudobnú drámu. Kto 
by zapoch yboval o tom, 
že súčasná operná tvorba 
nenachádza svoje publi· 
kum, nech si zájde do 
Berlina na Cerhovu ope· 
ru Baa l. Toto trojhodlno
vé predstaven ie mu vy· 
vráti všetky pochybnosti 
o tom, že pokrok v oper
nom umeni čaká ešte na 
svojho objavltela. 

Scéna z Cerhovej opery Baal 5 Theom Adamom v ti 
tulnej lílohe. 

Ako živo tn9 triumF 
dvoch hudobn9ch tvorcov 
SLlčasnosti - rakúskeho 
sklad a.tera Friedricha 
Cerhu a berlinskeho spe
vá ka Thea Adama - by 
sa da la označi ( nová pre
miéra berllnskej Státnej 
opery, ktorá sa stala za. 
u jlmavou udalosťou oper· 
ného diania tej to sezóny 
u upútala na ser>a pozor· 
nos ť európskeho umelec· 
kého sveta. Už pri pôvod
ne j sa lzburske j premiére 
Bua la pred dvoma rokmi, 
~dy Salzburs ké letné 
dni prezentova li toto pô · 

vodné, pre festival napi · 
sané dielo, bolo zjavné, 
že do arény dnešn9ch 
hudobn9ch produkc ii 
vstúpil celkom v9nlmoč
ný čin. Skladater Cerha, 
odchovanec viedenskej 
školy mo demlstov a ne· 
popierateln9 pok račova
te l Bergov, zhudobnil ra· 
né Brechtovo dramatické 
dielo, ktoľé svojou rud · 
skou a filozofickou pod· 
statou dokáže pren iknúť 
k cltenlu každého zauja · 
tého poslu cháča, pretože 
hovori účinnou modernou 
ľ ečou . je v9boľne dramA- JIIU VITULA 

dlho Dvojkoncert B dur pre husle a 
violončelo (s B. Warchalom a Jurajom 
Alexandrom) 33-krát, Stamicova Symfó· 
nla B dur - 29-krét, Telemannova sui
ta pre sléčlkov9 orchester La Lyra -
28-krát, Suchoi\ova Serenáda - 27-krát 
a Vivaldiho Slnfonla In G - 20-krát ... 
Dramaturgia, prispôsobená požiadavkám 
hos tltelov, zahŕi1ala osvedčené krásne 
diela z repertoáru nášho popredného te· 
lesa, ktoré vyšli aj na gramoplatnlach. 
A hoci Ich má SKO od svojich počiat 
kov [roku 1960] už vyše štyridsať - na 
domácom i zahraničnom trhu - Ich tur
né v USA po te jto stránke nebolo pri · 
pravené a náležite využité. Je to ško
da, a le aj poučenie pre budúcnost: ved 
záujem o hru nášho komorného súboru 
bol obrovsk9, s pätná väzba však vyža· 
dovala náležitú podporu toho, čo warcha· 
lovci dokázali pri žlv9ch vystúpeniach. 

"Slovenský komornf orchester je ste
lesnené elegancia. Obdar6va vndtro pos
luchá,~a prvotriednym! llstkami do iného 
veku. 

EL PASO TIMES, 14. o~tóbra 1982. 
TAMARA CHAPMANOVA 

Dvojhodinové pľodukcle nášho telesu 
na americkom turné sa dajú vyjadri( 
vzl etn9m~ slovami poet-ick9ch kritikov, 
ale a( jednoduch9m súčtom v9konov. Ju· 
raj Alexander to vyčlslll prost9m nésob· 
kom: 51 koncertov k rát 6 diel za jeden 
večer je 306 opusov [ v9konov, člsel, ná· 
stupov, mnohonásobne opaltovan9ch po· 
tl esk ov za každ9m i posledn9ch tónov] . 
Hrali sa a j pr ldavky - ako lnáčl Obe· 
censtvo patrilo k tomu nek~nvenčnému, 

neškrobenému, no o to úprimnejšiemu. 
Medzi publikom bolo neraz vidno ženy s 
deťmi , ktoré spali vedra matky; v men
šfch sálach - často upraven9ch z telo · 
cvičn! - sa hudba počúvala rovnako 
vzrušene, ako v akusticky v9borne vyba· 
ven9ch sálach [Chicago, Seattle, Wor
cester, El Paso, Los Al)geles, Hollywood, 
kanadsk9 Vancouer ... ]. High Scholl, 
univerzity i fllll.armónie pr ipravili slo· 
vensk9m umelcom krásne a tvorivé 
ovzdušie, kde dochádzalo vlastne k vzá
jomnému ovplyv•1ovanlu a fascinovaniu. 
Akosi tak to na plsall v novinách The 
Shelby Daily Star z 2. októbra m. r . z 
pera Brendy Crosbyovej, ktorá dalej ko
mentovala v9kon SKO v meste Shelby 
( Sev. Karolina) : .. ... zvuk .slovenského 
orchestra 1.1! bohatf, jemnf, vzruiiujdcl, 
aj utiiujuci, pritom takf vyvá!enf a jed· 
notnf.. akoby ho vyludzoval jedlnf ná· 
stroj . 

PosJedn9 koncert v sále Chicaga [s ka· 
pacitotJ 2600 miest), bol velk9m flnéle 
amerického zájazdu. Nielen pre závereč· 
nú bodku za dvojmesačn9m putovanlm 
po amerických š tátoch, a le aj uvedome· 
nim si, že ma19 narod zo strednej Eu· 
rOpy dokázal napln!t hudobné očakáva· 
nie severoamerického poslucháča a náv · 
števnlka koncertov. Ako sa vyjadril ume· 
leck9 vedúci SKO Bohdan Warchal, i:ento 
namáhav9 a v mnoh9ch požiadavkách 
na všetk9ch č l enov telesa preexponova
n9 zá jazd, bol vynikajúcou umeleckou a 
fudskou prezentáciou socialistického Ces
koslovenska. Nebolo na ňom času na 
tu r istické zážitky. Takmer denné presu
ny autobusmi z mesta do mesta, zo štátu 
do štá tu [Iba dvakrát sa použilo lietad
lo], z motelu do motelu [hoci pri jed· 
noz.načne vynlkajÍícej organizácii z ame· 
ricke j strany] - to všetko odčerpalo 
fyzické sily a unavilo psychiku. Ani je· 
den koncert však nesmel pozna1Ht ste· 
reotyp, únavu, všednosť. Zas!. umelec 

Bohdan Warchal o tom povedal: .. Môj 
najväčif .zálltok z USA je, le sme dob· 
re hrali. Z toho mAm uspokojivf pocit. 
A keby sme mali aplikovať Mal6 nočnd 
hudbu aj 60-~rát, pre . mňa a mojich ko· 
legov je to vidy zUitok, ak nastane to 
pravé ovzduiiie, )Storé si hudba !iada. 
Spravili sme vera pre propagáciu dob· 
rej hudby a nUho interpretačného ume· 
nia. Pri triezvom odhade nás počulo pri'· 
blllne 40 000 rudf, ktor! svoje nadienie 
odovzdali molno ďalifm tlslckam náhod
ných záujemcov. To je vera. Zvláiiť ma 
teli, le dielo náiiho autora - národného 
umelca Eugena Suchoňa - prijali s ta· 
kým záujmom a neformálnym ohlasom. 
Boli by sme hrali aj ďalile slovenské 
diela, ale poliadavka manaléra bola dosť 
jednoznačná. Mysllm si vlak, le prvt 
krok v novej spolupráci s Columbia Ar· 
tists sme urobili a nie so zlfm "výiila
pom" ... Po dvojnásobnfch dspechoch v 
Japonsku patri toto turné k naiilm naj
vfznamnejifm a najnároi!nejiilm. Konco· 
ročný zájazd do západného Nemecka -
od · 5. do 22. decembra 1982 - je teda 
nojským predelom uprostred koncert· 
nej sezóny, ktorá pokračuje." · 

Priebežne a stále - dodávame za sio
va mt umeleckého vedóceho SKO. Lebo 
koncertn9 život Interpreta 1 tvorivého 
kolekt!vu (e reťazou, ktorá je Iba vte.dy 
pevná, ak jeden článok zapadá neodde· 
lltelne a následne do seba. A mimo-

Dvorákov dom v Spillvllle 1 Iowa J. kde 
111 v r. 1893. 

h udobné zážitky? Napok on sa predsu 
dot9kali muziky: 17. novembra navštlvili 
warchalovci Splllville [štát Iowa). V te j, 
to obci, založenej Nemcom Spielmannom 
sa od polovice minu lého storočia zača l i 
usadzovať väčšinou vysfahovalci z juž· 
n9ch Ciech [ti a j pokrstil i neďa l ekú osa · 
du na Prot! vin) . V Spili ville je dom s 
pamätnou Izbou, pr lpomlnajúcou tuna jšl 
pobyt Antonlna Dvoťáka v lete roku 
189.3. Nenápadná š tvorcová kamenná bu· 
dova s klenut9ml oknami bola v horú · 
com americkom lete velkému českému 
skladatelovi oázou pokoja a tvorivej ak· 
t ivlty. Tu, izolovan9 od velkomestsképo 
•·uchu New Yorku, naplsal Slá či kové 
kvarteto F dur a .Kvinteto Es dur pre 
dvoje husi!, dve violy a violončelo. Tá· 
to n ie velmi vábna kraj ina - v očiach 
členov SKO - bola českému skladate
rovl kedysi dávno bllzka: rodákmi, llú · 
zlou domova, kludom vidieka, ktor9 tak 
velmi roznecoval fantáziu nov9m1 ná· 
padml. • 

Pätnás( členov Slovenského komorné· 
ho orchestra splnilo svoju umeleckú mi· 
slu na americkom kontinente dôstoj!)e 
a čestne. Kalendárny rok 1982 zakončili 
ús pešne a reprezentatlvne. Zápalom. 
ak9m hrali a roznecovali city obecen· 
stva, zbližovali kontinenty, preklenuli 
hranice, aké sl tvoria ludia !Jrlrodzene 
l umelo. Ale huqba spája tak, ako. všet · 
ko velké a ušlachtllé, čo človek dokáže 
vytvorit. TER~ZIA URSINYOVA 

, 
KASSfLSKY FESTIVAL 

Zdpadonemecký Kassel, mesto kveteny 
a !iirokých zelených priestranstiev s ma· 
l ebnou prtrodnou scen~riou v okol1, sld· 
lo svetozndmej prehliadkovej expoztcie 
avantgardn~ho výtvarn~ho umenia s nd· 
zvom Documenta, stdva sa každoročne i 
dejiskom krdtkeho, no zaujtmav~ho hu· 
dobn~ho festivalu KASSELER MUSIKTA· 
GE. Toto, už tradične usporadúvan~ ume· 
leck~ podujatie, ktor~ho gestorom a spo· 
luorganizdtorom je zndme hudobn~ vy· 
davateľstvo Bär enreiter, nie je len nezd· 
väzným k oncertným de/ll~ kvalitných In· 
terpretačných výkonov s ponukou ľúbi· 
uýcll, posluchdčsky atrakt1vnych hudob· 
ných skladieb; prdue naopak, každý roč· 
ntk Kasselských hudobných dnt md jed· 
notnú, monotematicky stanovenú progr_a
mouú líni u, ktord nezastiera, ba často 
priamo akcentuje jej problémový charak· 
ter {zaujtmau~ možnosti bohato disku· 
tovan~ho výkladu poskytli v predchddza
júcich rokoch tak~ okruhy, ako napr. 
T~ma a uaridci e - polia napätia, Hudba 
na voľnom priestranstve a pod.}. 

Uplynulý ročn1k sa uskutočnil pod nd· 
zuom Franz Schubert - roky krlzy 1818· 
23 a dramaturgicky bol takmer výlučne 
orientovaný na obdobie fažiskových pia· 
lieh rokou skladateľovej tvorby. Počas 
t roch festiualouých dnt zaznel v rdmci 
ôsmich koncert ou celý rad zndmych l me
ne; zndmych diel uledensk~ho ma/stra, 
o. i. zriedkavo u!lddzand hra so speuml 
Carovnd .fl auta, D. 644, ktorú s orches· 
trom Severonemeck~ho rozhlasu v 
Hannoveri a s rozhlasovými zbormi z 
Hamburgu a Stuttgartu na§tudoval dlrl· 
gent Klaus-Mar/In Ziegler , dalej sklad
by pre !itvorručný klavtr, piesne so sprle· 
vodom rôznych i n!itrumentdlnych zosku· 

peni a pod. Spomedzi účinkujúcich tre · 
ba spomenú( polsk~ho dirigenta ferzylw 
Semkowa, v súčasnosti umeleck~ho !i~fa 
orchest ra RAI Roma {v poslednej chvili 
zastúpil chor~ho Ellahu lnbala }, kl av/ris· 
tov I sraelu Margal/tovú a Leonarda Ho
kansona, sldčlkov~ kvarteto Orlando a l. 
Azda vrcholným zdWkom hudobných dni 
bolo v!iak tzv. nočn~ !itúdio, na ktorom 
Franz-Peter Goebbels očarujúco hral .a 
vari e§te podmanlvej!ile vykladal klavtr
ne miniatúry Schuber ta a Schlinberga {s 
úmyslom dokumentova( zretelne ich du· 
chovnú prlbuznosť, striedal jednotlivé 
skladby cyklu Moments musicaux, D. 780, 
so ScMnbergovýml §test/mi malými kla· 
ulrnymi skladbami, op. 19 - a skutočne 
to vonkoncom nepôsobilo cudzorodo J. 
Goebbels sa ne§tyllzoval do polohy mu· 
zlkol6ga, neteorettzoval a nepodroboval 
diela zbytočnef analýze - skôr diskr~t
ne uvddzal posluchdča do schubertovske; 
atmosf~ry a svoje cenn~ postrehy llus· 
troval hofnými hudobnými ukdžlčaml. 
Hľa, ntlmet n.a možnost/ uplatnenia i na· 
§ich verbdlne disponovaných a umelec· 
ky presvedčivo cltiacich 'Klaviristov! 

Súčasťou kasselského podujatia bol at 
majstrovský vokdiny kurz piestlove/ i n· 
terprettlcie, ktorý viedol Dietrich Fi· 
scher-Dieskau a napokon i odborn~ sym · 
p6zium, venovan~ problematike Schuber· 
tovet tvorby s účasťou mnohých význam · 
ných muzlkologick'ých osobnosti oboch 
nemeckých §tdtov (Carl Dahlhaus, Wal 
ter Darr, Arnold Fell, Peter Galke j . 
Podnetnú ndpltl slubuje i t~ma budúceho 
ročntka Kasselských hudobných dni, kto· 
rd md súhrnný ndzov Huslovd hra -
včera a dnes. 

IVAN MARTON 



Komorné koncerty 
MDKO 

v Bratislave 
Pohotovf záskok Bratislavského dycho

nu nlateta za Slovenské kvarteto tre
ba ocenlt najmä v situácii, ked jedného 
zo stabllnfch členov tohto komorného 
stlboru hobojistu I- Cejku navyše pre 
chorobu zastupoval I- Kla.tt (člen SF). 
To vletko, pochopltelne, muselo pozna
mena( vfkon tohto nášho renomovaného 
komorného ansámblu, ktor9 sa v pos
ledntch rokoch tak v9razne orientuje 
na stlčasnťl slovenskú hudobnú tvorbu. 

V programe, s ktor9m sa bratislavsk! 
umelci predstavlll 4. januára 1983 v Mo
zartovej sieni DPV, Jiráskova 10, bolo 
uejmé, !e dramaturgická koncepcia Bra
tislavského, dychového kvinteta ( 11ž na 
Suchoňovu Serenádu, op. 5 a lbertove 
Tri kr4tke kusy) sa zameriava predo
vJetkfm na hudbu majstrov 18. a 19. 
stor. V ťlvodnej časti sme sl vypočuli 
BlydaoYo DIYertimento i!. 1, B dur, sice 
v preclznom naštudovanl, ale bez osob
nostného interpretačného vkladu. Táto 
ythrada sa net9ka len Haydna, ale aj 
interpretácie Dychového kvinteta Es dur 
J, Orla!. Bacha a Divertimenta B dur, 
l. 1. 270, W. A. Mozarta. Zdá sa, že Bra
tislavské dychové kvinteto - súdiac 
podla prednesen9ch diel - čiastočne 
ustrnulo vo svojom v9vojl , že pocit se
bauspokojenia sa všade hrozivo rozmá
ha. V Ich hre ,nebolo c!tiť prvok tvo
rivého objavovania, ponorenle sa do hud
by. Najmä Mozart vzbudzoval predsta-

vu akéhosi vlažného pristupu a duchov
nej neprltomnostl. Postupne sa začali 
objavovať l technické nepresnosti, kto
ré kazlll ešte väčšmi celkov9 dojem z 
hry. Dynamická v9stavba bola viac v9-
sledkom náhodnosti ako premyslene] kon
cepcie. Vo v9počte negativ možno po
kračovať l dalej. Rossiniho Kvarteto 
F dur, kde sa žiada tolko lahkostl a 
elegantnosti, vyznelo rozvláčne a ťaž
kopádne. Množstvo technlck9ch kazov 
prekračovalo hranice únosnost!, Dokon
ca l Suchoňovu Serenádu, op. 5, kvln
tetlsti odohrali stroho, takže poslucháča 
ani nezaujala. Nemožno to nazvať ne
pripravenosťou, ale muzlkantskou neza
angažovanosťou. Azda Iba v Ibertovfch 
Troch krátkych kusoch sa prebudila 
drlemajúca muzikalita Bratislavského dy
chového kvinteta. Prlnavrátlla sa l spon
tánnosť a samozrejmá prirodzenosť pre
javu. Pravda, strohý výpočet negat!v ešte 
nikomu nepomohol. Ziada sa povedať 
niečo pozltlvne, čo by povzbudilo prácu 
tohto komorného telesa. Mysllm sl, že 
členovia komorného súboru vlastnia toJ
ko sll a schopnosti, aby sa prezento
vali reprezentativnejšlm výkonom a hra
ll na hranici skutočných možnosti. 'foto 
konštatovanie vyslovu jem Jen preto, le
bo v živej pamät! ml pretrvávajtí zna
menité výkony Bratislavského dychového 
kvinteta z nedávnej minulosti. Bolo by 
škoda nebudovať na týchto hodnotách 
a upadnúť čl už do priemernosti alebo 
pocitov sebauspokojenia. Na2dávam sa, 
že je povinnosťou hudobnej kritiky vy
sloviť takéto názory, najmä ak nevyda
rená Interpretácia nevypl9va len z tli
kých okolnosti, ako je neočakáv11n9 zá 
skok. Lebo muzikantské zanietenie, tvo
rivá zaangažovanosť bud tí vždy tým DII j
kra jšlm darom pre poslucháča. 

K sedemdesiatinám generálneho lajomnlka OV KSC a prezidenta CSSR súdruha 
Gustha Husáka priila blaholelať i delegácia čs. umeleckých zväzov. Prvi traja 
Ilava sú predsedovia nailch zväzov skla daterov. 

IGOI' BERGER 

Užitočné stretn 
Pozvanie Slovenského 

hudobného fondu na no
voročné posedenie pri 
hudbe a rozhovoroch o 

tia 

šTVORJEDINÁ ASYNCHRÓNIA IVANA HRUŠOVSKÉH 

nej bolo adresované s tllr· 
šlm tvorcom našej hu
dobnej kultúry i najbllž
šlm tých, ktor! už nie sú 
medzi nami. Do Klubu 
sklad11 telov prišla popo
ludnl 15. januára t. r. 
väčšina pozvaných. Stret
nu tie sa iste zaradi me-

raznll aj dôležitos t ne
prerušenia vzájomných 
kontaktov medzi prlsluš· 
nlkml s taršej generácie. 
Mnoh! z prltomných to 
v rozhovoroch ocenili a 
živosť , neformálnosť 
stretnutia Iba potvrdlll, 
že takéto, čo i len krátk e 
zastavenia, pripomenutia 
a výmeny názorov sú 

(Dokončenie zo 4. str. ) 
ll. Problematika kompozlcle sa za
lste plodne, potrebne. a le predsa 
len zll!lla na pátranie po ,teritóriu 
materiálovo-technologickom. V 
publicistike a kritike tieto prob
lémy prevládall. Prirodzene. No ja 
som cltll, že je to trochu jedno
stranné, že pohlad na proces tvor
by bude musieť postupne opäť ak
centovať stanovisko komplexnosti. 
Ale nemal som čim odpovedať, ne
boli diela. Ocitol som sa i s Bur
lasom medzi dvoma ,.mlynskými 
kameňmi": tlakom konzervatlvne j
llcb n6zorov jednej a určitým deš
pektom z tej druheJ. experlmen
tujllcej strany. Mo je Comblnazio
nl sonorlche per 9 stromentl z r. 
1965 boli mojou odpoveďou na tú
to situáciu, azda trochu l protes
tom ... 

Od tfch člaa sa 11111oho llmenilo, 
'1fbaalo. Kladné momenty 60-tych 
nli:OY pretnall, povrchne dobové 
IJPI'ChiiO . , . 

- Nerozumel som tomu ked 
mal nlek.to pocit výlučnosti,' nech 
to bol ktokolvek. Ked som chcel 
zachova( to svoje, vnútonne špe
clflcké, nemohol som sa nikdy 
ldentlflkovaf bez zvyšku. Mnohé 
vec! som akceptoval, a le nemal 
som chu( Ich preberať ... 

Z lYojaj zrelej tvorby posled
afeh rokov by som nsucllloval le 
ll 11 noj prospech zachoval ~r6-
" to dobré z oboch, vtedy s6pe
rlectch atanovlsfl. Ale ako 18 vlast
ll rodilo to twoje, vlastn67 

- Cestou selekcie, vytrledova
nlm toho, čo sa k moje} tvoriacej 
se poetike hodilo, čo som mohol 
duchovne prijat. 

Ako Ylastne funguje tento vt
Mrotf raster", prečo prhe toto 
• taato, a nie lné7 

- Nie je to proces natolko ra
Cionálny, ale skOr lntultfvny. Za
pojená je fantázia. Ka~dá tvorba 
Je mozaika, v ktorej najväčšie za
sttlpenle majťl dve zložky _ vzá
jomne sa komblnujúce _ raciona
lita a sn\vost. Tento ,.raster" kto
rt preosleva vonkajšie 1 vnGtor
n6 Impulzy, je u každého taký In
dividuálny ako odtlačok prsta -
Je nezamenltelný. Napr. z troch 
klasikov ll. viedenskej školy pre
pllšfa do mOJho vnlltomého sve
ta predovšetkým Weberna ktorSŕ 
mt prlchodl najcltllvejšl ' najhu 
dobnetšl" v rozlo~enl ti~h~· a tó: 
nov. Sch!lnbergove diela na mňa 
pôsobia viac ako filozofia, stí skOr 
procesom Idey než hudbou. K Ber
govi mám dodnes trochu nevyhra
nané stanovisko - páči sa ml 
vlak velmi Lyrická suita a Woz
zeck. Výohodlskom spomínanej se
lektfvnostl je určite aj to, čim bol 
človek "odkojený" ... 

Ak6 hudba bola teda twojlm ma
llnkt• mliekom? 

- Predovšetkým J. S. Bach, Bee
thoven, Dvol'ák, Debussy, ale 1 
mnoho dalšfch . .. 

1111 li 18 ul dotkol svojej mu
llkaatskej ,.anamnézy" v s6vlslos-

losti s umelecktml vzormi, ako je 
to u teba s priamymi llvotntmi 
skúsenosfam.i7 Aká je s6vislosf 
medzi ttm, čo li jei a i!o komponu
jei7 

- Nepriama. Dokážem niekedy 
plsaf diela úplne protichodn~ k 
duševnému stavu, v ktorom sa bez
prostredne nachádzam. Pov11žujem 
to z11 svoj nedostatok, ale vera o 
ňom nepremýšlam. Medzi myšlien
kami, dielom a realitou pôsobi 
akýsi vlacstupňov9 filter. Ani Hi
rošimu som nenaplsal bezprostred
ne pod vplyvom vtedajšieho napä
tia vo svete. Krutá realita navo
dzuje Iba záblesk Idey. Charakter, 
s tavbu, vývoj diela to nemusi o· 
vp~yvnlť vo všetkých zložkách. 
Hudba je Imanentná, ale len re
latlvne; pre jej genézu je velmi 
dOle~lté pozadie mimohudobných 
impulzov, Ich kvalLta a súčinnosť. 

Tento problém sa u nb často 
slmpllfikuje . .. 

- Treba daf pozor. Sllížlť dob
re j veci je krás ne. byť sluhom je 
nedobré ... 

Ako 18 tvoja tvorba vyvljala ďa
lej, koncom 60-tych rokov a v ro
koch 70-tych7 

- Musica nocturna uzavrela zlo
žltú a protirečivú etapu 60-tych 
rokov, aspoň pre mňa. Potom som 
prehodil plachtu - začal som pi
sať zbory. 

A skade ,.zaf6kalo"7 
- Inštrumentálna hudba bola 

pre mi\a vždy alfou a omegou, ne
mal som rád zbory a vObec som 
túto sféru nepoonal. A~ raz prišlo 
pozvanie prlatela Antona Kállaya, 
dirigenta vtedy sa konštlotuujúce
ho Bratislavského komorného zbo
ru. Už na prvej skúške padol mOj 
predsudok. Bolo to krásne. Začal 
som komponovať pre tento ama
térsky zbor, robll som Im drama
turga, fandil som Im, až som to 
azda trochu preháňa!. Zázračne 
lahko som odmietol to staré, do
vtedajšie, nebolo času a ani mož
nost! špekulovať. Spontánne sa ro
dili moje zbory a zborové cykly, 
páčili sa, čo vyvolávalo nové ob
jednávky. A ta k som sa z toho n l
jako nemohol vymaniť. Som však 
rád, že som to robil. Mrzl ma, že 
v slovenskom kontexte má skla
datelský kontakt s amatérskou ob-
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lasfou stále dehonestujúcu pri
chuť. Moohl kolegovia nemajú 
žiadnu predstavu o tom, ako zbo
rové amatérske hnutie vlastne vy
zerá. Pri,tom v zborovom spieva 
nl možno na.jlahšle oblsf úskaTla 
amaterizmu, ovela lahšie ako napr. 
v Inštrumentálnej hre alebo v kom
pozlcll. Dnes je situácia taká, ~e 
profesionálne teleso neraz spieva 
horšie ako nadšeni amatéri ... 

Vravel si, le plsanle zborov a s 
nim spojené zjednodulenle pros
triedkov ti iilo velmi lahko .. . 

-- Pripadalo mi to, ako by som 
si po t9ždnl chodenia vo vibram
kách obul sandále. Nebolo to len 
zjednodušenie, ale aj akési sprle
zračnenle, očista ... 

Ale prečo7 Cakalo niečo v tebe 
na tt chvUu7 

- Možno. Alebo som sa jedno
ducho oprel o to, čo som kedysi 
ziska! u Moyzesa. Naraz tu bola 
remeselná istota, bezpečnost Nie
kto možno v mojom zborovom o·b
dobl vldl retardáciu, nie celkom 
vyu~ltý čas. Keby som sa bol ne
prerušene venoval inštrumentálnej 
hudbe, možno by sa môj osobnost
ný prejav ustaloval r9chlejšie, ale 
asi aj po inej llnke. Nemal by som 
ten nadhlad, čo mám dnes. 

A propos, nadhlad. Nezlskava 
ho človek l z osvojeného kultúr
neho llázemla, z kontaktov s filo
zofiou, vftvarntm umenlm, litera
tArou, divadlom, filmom? VIdy sl 
mi imponoval svojim ilrokfm zé
berom do vietktch ttchto sfér . . . 

- Potrebujem to všetko, aby 
som mohol duchovne žit. Nedá sa 
však povetlať, že t11káto všeobec
ná kuLtúrna kultivovanosť priamo 
podmieňuje kvalitu tvorby. .Sú 
eruptlvne typy, prirodzen! muzi 
kanti, ktor! nemajú tolko kultúr
nych kontextov, nijaké .,útrapy z 
rozumu" a stí úspešn!, plšu dob
rú hudbu. Na druhej s trane sl 
ale mysllm, ~e človek s pesto
vanou a všestrannejšou sebarefle
xlou viac a intenzlvnejšle prežlva 
trápenia a prehry, k<toré nevyhnut
ne sprevád7lajú umeleckú tvorbu , 
a má práve vďaka tomu lepšie 
predpoklady pre ludské i umelec
ké dozrievanie . .. 

Zhováral sa: JURAJ HATRIK 

dzi najvydarenejšie podu 
jati!!, aké sa na pôde 
SHF uskutoči\ujú. Ako to 
aj vo svojom prlhovore 
zdôraznil hosti tel - ria
dltel SHF Alojz Stuška, 
p,osedenie nemalo Iba 
funkciu spoločenskú , cle
lom bolo v prvom l'Hde 
nadviazať kontakt s tými. 
ktor! s11 po dlhé roky po
dielali - a mnoh! po· 
dnes podielajú - na bu
dovani dnešnej tváre s lo
venskej hud by, interpre
tačného umenia i muzi 
kológie. Riaditel SHF in· 
formov11l o práci, his tó
rii, prltomnostl i o mož
nostii!Ch tejto Inštitúcie, 
o formách, ktoré má k 
dispozicii na sprlstupi\o
vanle hodnOt, vytvore
n9ch v s lovenskom hu
dobnom živote. Hosfom 
ponúkol viaceré fondové 
zdroje Info rmácii a zdO-
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dobrou vecou. Posedenie 
v Klube skladatelov bolo 
svojho druhu prvé, nie 
však náhodné a jednora · 
zové. Má sa stať základ · 
ným kame1iom potrebné
ho a pre obidve s trany 
užitočného hnutia: spo
znáva(, všlmat si a ne
zabúdať ... v malom do
mácom konce rte štipen
disti SHF Irena Lukáčo

vá, Tomáš Gaá l a Ivan Ga· 
jan predviedli ukážk'y zo 
svojho repertoáru, z fo
notéky SHF hostlteliH 
predstavili nahrávku Ko· 
mornej symfónie od jo
zefa GreŠá ka, ktor9 bol 
na stretnuti tiež pritom · 
ný. 

Atmosféru stretnuti!! v 

Klube skladatelov pribli · 
žuje a j snlmka V. Vele-
blra. -m-

Riaditelstvo Divadla Jozefa Gregora-Tajovského v Ban
skej Bystrici vypisuje konkurz do zboru opery do viet

. kých hlasových skupin (sopr6n, alt, tenor, bas). 
Prihláiky zasielajte na adresu: Riaditelstvo Divadla 

Jozefa, Gregora-Tajovského, Nábrelie duklianskych hrdi
nov 3, 974 73 Banská Bystrica. 

Termin konkurzu oznámime záujemcom plsomne. 

Rladiterstvo Státneho divadla v Ostrave 
vypisuje konkurll na uvornené miesta v oper
nom orchestri a opernom llbore: 

HUDOBN9 ZIVOT - dvojtýždennlk. Vydáva Slovkoncert vo vydavaterstve 
OBZOR, n. p., ul. Cs. armády 35, 815 8~ Bratislava. Vedúci redaktor: 

· PhDr. Zdenko No v á č ek, CSc., zástupca vedúceho redaktora: Alfréd G a
b a u e r, prom. hlst ., redaktorka: jana Len go v á. Redakčná rada: zas!. 
umelec Pavol Bagin, Jaroslav Blaho, PhDr. Ľubomlr C!žek, PhDr. Vladimir 
Ctžik, Ladislav Dóša, Alojz Luknár, prom. ped., Jaroslav Meier, zas!. ume
lec Zdenko Mikula, PhDr. Michal Palovčlk , CSc., PhDr. Igor Podracký, 
PhDr. Terézia Urslnyová. Adresa red.: Gorkého 13/VL, 815 85 Bratislava, tel.: 
338 234. Administrácia: Vydavatelstvo OBZOR, n. p., ul. Cs. armády 35, 
815 85 Bratislava. Inzertné oddelenie: Gorkého 13/VL, 815 85 Bratislava. 
Tlačia: Nitrianske tlačiarne, n. p., 949 Ol Nitra. Rozširuje Poštová novinová 
služba, objednávky prljlma každá pošta a doručovater. Objednávky do za
hrllnlčia vybavuje PNS - ústredná expedlcia a dovoz tlače, Gottwllldovo 
nám. 6, 813 81 Bratislava. Cena jedného výtlačku 2 Kčs. Neobjednané ru 

1. flauta, 
1. hoboj, 
1. fagot, 
2. a 4. lesnt roh, 
II. husle ( 1 miesto) , 
I. tenor (1 miesto), 
II. bas (1 miesto) . 
Prihlálky s uvedenlm vzdelania a event. 

praxe olln6mte do konca februára na adresu 
Státne divadlo v Ostrave, správa opery, 
701 04 Ostrava 1. 
Ňistup je molnf od novej divadelnej se

ll6ny alebo Inak podla dohody. 

kopisy sa nevracajú. 
lndexné člslo: 492 15 Registračné čislo: SÚTI 6 10 



WAGNER 
A SLOVENSKÁ 
OPERA 

Pred stosedemdeslatlml rokmi narodili sa dvaja z naj 
väčšieh opern9ch gigantov - Wagner a Verdi. Dva od
lišné pr.tnc!py, dva antlpóly. "Ak v tomto roku opern9 
svet skloňuje o čosi viac meno tvorcu Gesamtkunst
werku než men o dovtšitela belkantovej opery, je to aj 
pretp, že wagnerovské jubileum je vlastne dvojité : pred 
s to rokmi, 13. februára vyd9chol Richard I. naposledy. 
Paradoxne v meste, ktoré so s vojim slávnym La Fenice 
predstavovalo dve a pol storočia jednu z hlavn9ch bášt 
tej podoby opery, ktorťí Wagner prevažnou častou svo j
ho životného diela popieral. 

kov. Neprejdeme s kúš kou vyspelosti opernej kultúry 
(nikto nečaká, že prekonáme Nemcov, Anglo-američa 
nov a Skandlnávcov ), nezbavtme sa znepokojujťíclch 
dramaturgických r estov. Nedospejeme k nutnej konl ron
tácll s prlnclpml "nového Bayreuthu" a Holanďanov 
s Lohengrinam! budeme Inscenovať ako krásne rozpráv
ky a nie alegórie, podobenstvá, a ko romanticky deko
ratlvne pastvy pre oči a nie dramatioký boj prtnclpov. 
V hudobných naštudovanlach budeme preceňovať bohatú 
zvukovosť na úkor obsahovej jasnosti a dra matickej pre
svedčlvostl. A spevákov bude obchádzať strašidlo že 
Wagner je n euveritelná "paikovačká" , hoci už dvadsa t 
rokov sa vo svete hovor! o "wagnerovs kom "belkante". 

Som presvedčen9, že v hre o Wagnera, celého Wag
nera u nás je, popri objektlvnych prekážkach, aj celý 
rad predsudkov. Utvrdzujú. ma v tomto presvedčeni aj 
poznatky zo slovensk9ch povojnov9ch wagnerovsk9ch 
Inscenácii. Popri spornostiach priniesli aj zrná kvality, 
ktoré napovedajú, že pri šťastnej konš telácii tvorcov 
nemusel by byť pre nás ani zrelý Wagner nedotknuter
n 9m tabu .. 

Cas tejšle sa objavoval Wagner v prv9ch dvoch deká
dach SND: Tannhäuser (1922, 192&; 1927), Bltídlacl Ho
lanďan {1923, 1931, i939) , L~hengrin (1927, 1931). Zná
ma trojica. Ale Karel Nedbal si v provlnčnej Bratislave 
buržoáznej republiky a s provlnčn9m súborom - aspOI1 
čo do počtov obsadenia kolekt!vnych telies - trúfol 
i na Rfnske zlato (1928), Tristana a Izoldu (1934) a Par
sifala (1935) . Nebyť Mn!chova, boli by v sezóne 1938-39 
odzneli v SND aj Ma jstri speváci. 

O vztah u slovenskej divadelnej kultťíry k tvorbe Giu
s eppe Verdiho dala by sa nap!sat celá publikácia. De
statky naštudovan! Travlat, Trubadťírov, neustále návraty 
Rigoletta a Aidy. Ale po roku 1945, odkedy môžeme už 
c:elkom jednoznačne hovoriť o slovenskej opernej pro
fesionalite, aj jediné naštudovanie geniálneho Falstaffa 
(v Banskej Bystrici), absencia stále viac a viac objavo
vaného Simona Boccanegru na reprezentačnej scéne, ča
lmnle na s lovenskú premiéru diela zrelosti - Sic!lskych 
nešporov, Ignorovanie renesancie Verdiho "mladtckych 
opier", v9razne prehodnocovan9ch objavn9m1 naštudo
vaniami opern9ch metropOl, ktoré nevyváži ani sedem
nást koš!Ck9ch a sedemnást bratlslavsk9ch (doposia l l 
sezón Nabucca so stále pln9m hladlskom l pokladnicou. 
Opern9 reformátor je na tom ovela h oršie. Náš sťíčasn9 
divák do šesťdesiatky stretol sa vlastne iba s Wagne
rovfm "absolventsk 9m" Rienzim a trojicou populá rnych 
romantick9ch opier Bltídiaci Holanďan - Tannhliuser -
Lohengrin, k9m to, čim Wragner vstťípil do opern9ch 
dej!n, pozná vlastne len v kusom zábere z rozhlasového 
vysielan ia a v odrobinkách z dostupn9ch gramoplatnl. 
Od naštudovan! hudobn9ch drám formátu Trlatana a 
lzoldy, Rfnskeho zlata, Parslfala Karlom Nedbalom v Slo
venskom národnom divadle uplynulo polstoročie. Kde 
v!lzt pr!čina? 

Národná umel_kyda Margita Cesányiov6 (Sen ta l a Václav 
Nouzovskt ( Daland l v inscenácii Bl6dtaceho Holanďa
na v r. 1957. 

Reži jne sa tieto inscenácie topili v objek tlvnych ne
dostatkoch technického charakteru, lavlrovali medzi s ta
tizmom, koturnov9m heroizmom a naivn9m romantiz
mom, trpeli š t9lovou neujasnenosťou a nejednotnosťou, 
miešan!m š tylizácie s naturalizmom, prvoplánovostou. 
ktorá pri R9nskom zlate vyústila až v úplné nepoch ope
nie diela. Viac hodnOt priniesli zrejme (a podla dobo
v9ch kritik l hudobné naštudovania . Napriek nutn9m 
a obsiahlym retušé v obsade.nt orchestra a málopoč et 
nému zborovému telesu - Zunov . Tannhäuser ( 1922 ), 
Oskara Nedbala Bltídiaci Holanďan i Lohengrin ( 1923 a 
1927), naštudovania Karla Nedbala. 

Prvé Wagnerovo dielo odznelo na Slovens ku po oslo
boden! až v roku 1957. Bol to Blťidiacl Holanďan, ktoré
ho podpisa! dirigent Gerhard Auer a 1:ežisér Miroslav 
Fischer - inscenácia, ktorú v komplexnosti kva litatlv
neho pr!nosu hudobnej a javiskovej zložky prekona la až 
naštudovanie Lohengrina spred šiestich rokov, spolup rá 
ca te j istej dvojice vedúcich umeleck9ch pracovnikov. 
Medzit9m sa hral Tannhäuser (19631 a Rienzi (1967 ). 
V porovnani s nekonečn9m životom u nás populárnych 
diel románskej klasiky, udržali sa na repertoári krátko 
- Holanďan p!lt, Tannh!luser a Lohengrin tri a Rienz i 
iba jedinú sezónu. Nemys llm, že pričinou bola kvalit!! 
predvedenia. K t rom nnjpopulárnejš lm s kladatefov9m 
opusom s iahla a j ~oiická opera (Tannhäuser 1959, Blú
diaci Holanďan 1963, Lohengrin 1~76) . 

Vcelku pochopi tefná je absencia Wagnera na našom 
javisku v prvom desatroč! po osloboden!. Ved majstrovo 
dielo zneužila nacistická ideologická mašinéria pre glo
rifikáciu svojich raststicJt9ch doktr!n. Je tiež ale prav
dou, že v in9ch krajinách , ktoré poc!tili čižmu fašižmu, 
sa Wagner r9chlo vrátil na repertoár. Dokonca v samom 
porazenom Nemecku, v pokorenom stdle zneuži-tého kul
tu, priamo na "Zelenám pahorku" očistil sklad.atelov 
vnuk dedov odkaz, dokážuc, že aj velká alegória o Nl 
belungoch nesie popri velmi svojskej fllooofll aj silné 
humanistické jadro. Túto rehabilitáciu sme praxou do
s ial na našom javisku neurobili, práve tak, ako sme 
sa dosial neprihlásili k tomu, čo prišlo v Bayreuthe po 
Wielandovl nielen v zmysle inscenačnom, a le aj filozo
fi ckom a ideologickom. Sporadicky sa vraciame l dnes 
k tomu, čo bolo z Wagneŕovho diela na jmenej sporné: 
k Holanďanov!, k wartburskému sťíboju spevákov, k pri
behu brabantskej kňažnej a jej tajomného ochrancu, 
prllietajťíceho na perutiach labuti. 

Národná umelkyňa Elena KiUnarovlli (El sa l a dr. Gusth 
Papp ( Lohengrin) v Inscenácii Lohengrina v r . 197&. 

Sólisti , podla vš~tkého, boli vôbec najcennejšou zlož
kou wagnerovsk9ch naštudovanl u nás. N~:možno spo
menúť všetky úspešné kreácie, obmedzme sa len na f le 
najzávažnejšie. Na éterickťí Alžbe tu Male Koláfove j tt 
strhujťíco vášnivú Venušu Evy Hadrabovej (obe vo Vin 
courkovom naštudovant z roku 1927 ), na štafetu vynika
júcich predstaviteliek Senty - od prve j, Dobfeny Si
maňovej cez Miladu Formanovtí až po Margitu Cesá
nyiovú; 'na lteznii!kovej Kundry, ktorá .,držala krok" 
s bayreuts k9m Parslfalom, na ·Han6kovej chlapčenskú 
postavu Adriana z Rienziho, na prvéh o Tannh!luser a, 
Lohengrina, vra j vyn ikajúceho Logeho Romana Hiibnera, 
na nášho stá le ešte akttvn eho prvého wagnerovskéh o 
"špecia listu" dr. Gust6va Pappa (Erik, Tannh!luser, Rien
zi , Lohengrln), zásluhou ktorého zne lo pri otvoren! no
vej divadeln ej budovy v sklada terovom rodisku Stolzln
govo súťažné "Morgenlich leuchtend im rostgen Schein '~· 
na Rulh-Markovove basové partie v " romantickom 
Wagnerovi, ale aj .,vefkú " epizódu Titurela z Parsifa la, 
na FlHglovho Iste naoza j v9nimočného krála Markeho 
a Gurnemanza ... 

noduchšt melos románskej r omantickej opery, než zda·n-
. live monotónne plochy obsiahlych dramatických r ecita

tlvov a "nekonečnej melódie", uprednostňuje pr lamo
čiarost pred vlacplánovostou, s pontánne vyjadrenie ettu 
a poznania pred esteticko-filozofickou, h oci geniálnou 
konštrukciou. Náš divák chce zrozumtternost slova na 
opernom javisku, ale čaká od neho len oznamovaciu 
funkciu. Je schopn9 vntmat hudbu tak, aby pochopil inú, 
než dejovú prtznačnost lettmotlvov? Nezodpovedané otáz
ky . 

Na druhe j strane treoo zvažovať, či dramaturgické 
amb!cie nie sú v etape tvrdého boja o diváka priodváž
ne a riskantné. Naše operné divadlá tvoria v spoločen
s kej kl!me, kedy progres!vn y čin nie je zárukou tls pe 
chu u obecenstva. Stač! spomenúť nesporné hodnoty 
najlepšieh p0vodn9ch diel, kvalitu Ich lnscenácl! - a di
vácky nezáujem! Pochop! obecenstvo (nie pr emiérové l 
reformného Wagnera? Vyrovná sa s nárokmi námet ov 
a hudby? Pri Holanďanov!, č i Lohengrlnovl dá sa strh
núť as poi'l prv9m plánom. Nebude sa však nud!t pri 
neokáza l9ch cltov9ch vulkánoch a reflexiách "nesmr
te ln9ch milencov"? Zorientuje sa v náročných detailoch 
libreta, spletitom deji s masou podtextov, v reáliách 
cudzej mytológie a ešte zložltejš!ch vzťahoch postáv ho
ci len jedQého večera Prstei'la? Dá mu čosl mystika Par-
s ifa la? · · 

Vyrovná sa s vrcholn9m Wagnerom náš reprezentač
n9 súbor? Nie preto, !le by sme podceňovali jeho ume
leck9 potenciál, ale pre nedostatok skúsenost!, preto, 
lebo v prevahe pestuje intl podobu opery? Op!lť otázky, 
ktoré, pravda, neproblematizujú n esporné nároky Wag
nerov9ch hudobn~ch .!lrám n a orchester, dirigenta , ja
vlskovú zložku - režiséra i scénografa - vo sfére 
obsahovej, koncepčnej i čtro technicke j. A st rašidlo .,ne
skorého" Wagnera, obchádzajúce spevákov - nároky 
na odolnost hlasiviek, ·nekQnečné spievanie v neprl
jemnej, tzv. prechodnej polohe, hust9. orchester, nároky 
na deklamáciu? Pokým sa nepokúsime prelomiť zača 
rovaný k.ruh , hoci a j za cenu rizika neúspechu a nepl
nenia sledovan9ch ukazovatelov, nezbav!me sa otá zn i-

v predstaveniach Wagner ových opier do roku 1945 
objavil sa aj slušn9 rad renomovan9ch hosťujúcich za
hraničných sólis tov , najmä z Viedne. Alfred Jerger t~ 
spieva l Holanďana a Maria Nemethová Sentu, pražsky 
rodák a prominen tn9 viedensk9 basista Karel Norbert
Novotnt Dalanda. Protagonis tami naštudovania Tristanll 
bola viedenská w agnerovs ká sopranistka Rose Merkero
v6 a dánsky tenorista Gunar Graarud, ktor9 o rok vy
tváral bez alternácie aj bratislavs kého Pa rsifala. Bra
tislava počula bayreutského Tristana, Parsifala, Siegmun
da 1 Slegfrieda v na jlepšieh jeho rokoch. 

Slovanskej (alebo var i slovens kej? l mentalite je roz
h odne bllžš! pestr9, spevn9 a štrukturá lne viazaný 1 jed-

RECENZUJEME 
HUUOBNA VfCHOVA A UMELECK2 
SKOLSTVO V BRATISLAVE 
REFERATY, PREDNESENf: NA MUZIKO
LOGICKEJ KONFEifENCII V RAMCI BHS 
1979 
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Muzikologická konferencia v rámci 
BHS 1979 venovala svoju pozornosť jed
nej z významných oblast! muzlkologlc
k9ch 91scipl!n - hudobnej pedagogike. 
Je evidentné, že hudobná pedagogika mil 
nielen nezastupitefné miesto v procese 
estetickej v9chovy človeka pre vntmanie 
hudobného umenia, ale aj bohatú histó
r iu spojenú s ce19m ra dom osobnosti a 
Inštitúcii. Bratis lava ako v9znamné cen
trum hudobnej kultúry na Slovensku rte 
Sila o tázku hudobného vzdelávania už 
v 15. storoč!, avšak na inštitucionálnu 
bázu sa hudobná v9chova dostala až v 
19. st oroči, ale najm!! po roku 1918. 
Vznikom samostatného štátu Cechov a 
Slovákov vytvorili sa podmienky pre 
uplatnenie hudobnej pedagogiky, zalo
žili sa prvé inštitúcie pt•e v9chovu pro
fP.s ioná lnych hudobnlkov a na všetk9ch 
stu pt'\och v:r.delá vania sn hudobná v9cho
va pos tu).ln!! s tnbilizov11la ako jeden z 

vyučovactch predmetov. K novej, kvali
ta tlvne vyššej situáci·! došlo po oslobo
den!, kedy sa vznikom nových typov škOl 
ukončila dôležitá etapa formovania náš
ho umeleckého š kolstva, a tým aj pro
filu sťíčasného hudobného života. 

Zbomlk refer61ov z konferencie Hu
dobná vfchova a umeleck#! ikolstvo v 
Bratislave je zostaven9 zo 17 prtspev
kov slovensk9ch 1 českých muzlkológov, 
zameraných prevažn e na obdobie 19. a 
20. storočia. Pochopltelne, že .pozornosť 
sa venovala na jmä Hudobnej a dramatic
kej akad#imii, Mestskej hudobnej ikole, 
UiHtelskému 61tavu, bratislavskému kon
zervaióriu a VSMlJ (dr. V. Clilk, doc:. J. 
Samko, dr. O. Pavlovská a dr. R. Brej
ka). V každom pr!pade Ide o nov9 po
hlad na činnosť okruhu problémov ale
bo Interpretácie n eznámych prameňov a 
dokumentov, pripadne snahy o pot·rebnll 
syntézu poznatkov. Ak sa prvá skupJ na 
štťídil dot9ka prevažne vzniku, existen
cie u činnosti hudobn9ch us tanovizn! vo 
všeobecnosti, dalšie - prostredntctvom 
pedagogických os obnosti - dotvárajtlich 
. profil v určitej oblasti a lebo obdobi, 
napr. Manlella Kafend_ovci a slovenskA 
klnvlrna pedagogika (E. Pappová), Vf
voj husrovej met·odiky v Bratislave (V. 
Kol'lnek), Vfvoj vokálnej metodiky od 
prof. Egema po s6i!unosť (dr. M. Mar
lini!eková ), Vtyoj organovej pedagogiky 
(E. Hahnová) , Vfvoj hudobnej pedago
giky dychovfch náetrojov v Bratislave 

Velkému reformátorovi s me predsa len čosi z dlhu 
splatili. JAROSLAV BLAHO 

(P. Jakabovič l. Ďalšie referáty sa za obe
t' all otázkami reforiem v9učby hudobnej 
výchovy na stredných ~kolácll. vzniku a 
vývinu ludových š kOl umenia, ako a ] 
vysokého pedagogického š kolstva· (doc. 
T. Sedlickt, dr. M. 2ikavská a dr. O. Si
movA). Pr! nos t9chto prác je v komplex
nom videnl hudobnopedagogick9ch prob
lémov. v konfrontácii jednotliv9ch snáh 
1 tendencii nášho š kolského systému so 
s ystémami v s usedn9ch socia listick9ch 
štátoch. Doterajšie s kús enosti totiž uka
zujú, že napriek niekolkým refor má m 
a koncepčným úpr avám, ktoré usilujú o 
kvalitat!vnu prestavbu hudobnej v9cho
vv n11 t9chto typoch škOl (najm!! z!'i 
kllldn9ch a s~redn9ch ), nemožno sa us po
ko j Ú so sťíčasn9m stavom v tej to oblas
ti. Preto z hladiska všestrannej výchovy 
nášho socialistického človeka a v sú
lade s trendom v ostatn9ch kra jinách 
Európy bude treba venovať zv9šenú po
zornosť otázkam esteti ckej v9chovy na 
školách. 

Pri hodnoten! hudobnej v9ch ovy a hu
dobného š kolstva nemožno obísť ani po
diel súborov ZUC, podiel rozhlasu a Slo
venskéh o pedagogického n aklada·telstva 
(dr. A. M611, F. Branll a O. )akubcovlli) . 
Zatial čo súbory záujmovej umeleckej 
či nnosti pôsobia v9chovne- prostrednlc
tvom svo jich umeleck9ch progra mov, 
rozhlas a pedagogické nakladaterstvo pl 
nia pria mo - rô:r.nymi rorm11mi - vý-

znamnú v9chovnú úlohu v oblasti vzde 
lávania, popularizácle a os vety. 

Umelecké š kolstvo a pedagogik·a na 
Slovensku nejestvoval! izolovane. Sloven
ská hudobná pedagogika sa spočiatku 
orientovala na Budapešt a Viedeň, n e
skOr - po roku 1918 v súvis losti s no
vým štátoprávnym usporiadanfm Cechov 
a Slovákov - nastal obrat smerom k 
Prahe. Z Ciech prich ádzali hudobnt pe
dagógovia a . metodicky i prakticky po
máhali for mova( slovenské školstvo, do 
Prahy zasa odchádzali naši sklada telia 
za poznanlm a vyššim umeleck9m vzde
lan!m. Toto prelinanie českej a s loven
s k P. j hudobnej pedagogiky, ktoré tvori 
význa mnú súčasť hudobných vzťahov 
dvoch národn9ch kultúr, stalo sa p red
metom záu jmu a samostatného referátu 
na muzikologickej konferencii (doc. 
V. Gregor). 

Zbornik Hudobn!'l v9chova a umelecké 
š kols tvo v Bratislave, ktor9 vyšiel ak o 
ôsmy zvllzok materiálov z konf erencie 
v rámci cyklu Hudobné trad!cie Brat!· 
s tavy a ich tvorcovia, prináša nielen ce-
19 rad cenn9ch l! závažných pr ispevkov . 
al e predovšetkým podnetov na zamysle
nie sa. Ide hlavne o "defenzlvnosť hu
dobnej v9~;hovy na všeobecnovzdelávn
ctch š kolách i mnohé p roblémy, ktore 
s t9m súvisia", povedané slovami mimo
riadneho nadhladu, slovami vedeckého 
tajomnlka konferencie PhDr. Zdenka No 
váčka. CSc. BORIS BANARY, 


