
Podnetná muzikologická konferencia 
K 3!1. vfročlu Vlťazného februára a 1!1. 

Yfroi!iu prijatia zákona o federatlvnom 
usporiadani CSSR pripravili národné hu
dobné zväzy (SCSKU a ZSSJ pod z6iti
tou Zväzu československfch skladatelov 
hudobnovedeckú konferenciu na tému 
"Ceská a slovenská skladatefská tvorba 
' epoche socializmu" (29.-31. marca 
1983, Praha, Velká sála Divadelného 
listavu J. 

Inšpirujúcim momentom, ,ktorý viedol 
k muziko iogick ým výpovediam a k on
frontácii vývoja n ušich nár odných hu
dobných k ultúr, boli úlohy zo zákl ad
ného výsk umu akademick ých pr acovisk . 
V Ovade svo jho obsiilhleho •·eferátu to 
pripomenul pr ltomným dr. Josef Bek, 
CSc., predseda muzi kologick ej subkomi
sie a člen Tvo•·ivej k Qmisie oblasti hu
dobnej v edy a k r itiky SCSKU: "V sied
mej päťročnici dostali muzikologické pra
coviská Ceskoslovenskej a Slovenskej 
akadémie vied za úlohu, začať systema
tický výskum svojich národných hudob
ných kultúr najnovšieho obdobia, t. j. od 
r. 1948 (resp. 19451 po súčasnosť. Hlav
ným koordinátorom tejto úlohy sa stala 

vlastnej kultúry a jej clalileho rozvoja 
k ulitočnostl nájomnfch kontaktov me· 
dzi českou a slovenskou hudbou". Podla 
slov tvorivého tajomnlka oblasti hudob
n ej vedy a k ritiky, SCSKU dr. JII'Iho Ba
jera, CSc., k onfer encia je začiatkom no
vej fázy vo vzájomnej spolupráci - a 
to nielen pre oblast muztkologtckú. Jed
nota odborného a politického videnia 
problémov bola prlznačná pre väčilnu 
diskusnfch prlspevkov - aj ked nie 
pre vietky. Niektoré zostali uzavreté vo 
sv.oje j k nbi•netnostl pred spoločenskými 
i národnými problémami, r esp. vychá
dzali zo zúžen ej témy. Ukázal o sa I to, 
že - Nastočne pre krátkosť termlnu, v 
k torom boli prlspevky pr.Ipravené, ale 
a j pre mal ú plochu na Ich prednesenie 
- sa niektoré pr l spevky orientovali na j
mä nn Int rove•·tný pohlnd smerom k 
vlastnej kul·túr e. Ale t 1oto poznanie 
bolo užit očné k vôli zmapovaniu proble
matiky, ktorá by mala vyústiť v konci
povanie a realizovanie dejln česko-slo
venskej hudobnej kultúry, ako samostat
ných celkov i prellnajúcich sa spoloč

ných tém. 
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Pohlad na predsednictvo muzikologickej konferencie. SYoj referát prednái a prof. Jo
sef Burjanek. 

O čESKEJ A SLOVENSKEJ TVORBE 
metód]. V6clava Felixa l Problematika zá
kladných tektonick ých p•·i nclpov v čes
k ej a sl ovensk ej hudobnej t eór i i 60. r o
k_ov J, Vladimlra Tichého (Tona lita a čas l. 
Michala Zenkla [ Sonátová tv or ba v die
le L. Bá1·.t u l a Jaroslava Smolku l K po
Iar izácl l hudobne j reči a sl-ohových t en
dencii v českej hudbe 50. a 60. •··okov ). 
Ako upozornil v k rá tkom diskusnom 
vstupe )itl Fukač, je pot rebné, aby sa v 
budúcnosti i otázky t eór ie skladby pre
hodn ot ili z hlad isk a česko- slov enskéh o 
k on textu. 

- po vzájomnej dohode - SAV. Do itát
oych úloh základného vedeckého výsku
mu sa ako pr vé dostali otázky súčasné
ho vývoja naiich hudobných kultúr -
napriek pochybnostiam, či budeme schop
ni čeliť rôznym objektlvnym a subjektiv
nym nástrahám, ktoré sa stavajú do ces
ty vedeckému ponlmaniu problémov na
iej prilomnosti. Pri uvedomeni si viet
kých rizik sme sa danej úlohy ujali a 
dohodli sa hneď na začiatku na čo naj
tesnejšej spolupráci medzi slovenskfm a 
českým pracoviskom." 

Ak sa oba nlt1·odné hudobné zväzy -
pod záštitou Zväzu československých 
skladnterov - rozhodli pre úlohu kon
tak táto•·u a k on ferenciu na dunú tému 
pripra vi li [ pravda. v t esnej spoluprác i 
s oboma vedeck ými pracov iskami l. je to 
iste a j pr eto. že vo svo jich radoch zdt·u
žujú popr edné osobnos ti muzlkol ogicke i 
obce. 

Je jasné, že trojdiwvá k onferencia, roz
del ená do šty1·och velkých čast i ( panel 
hlstortck9, teoretick ý. estetický a gene· 
rálna diskusia 1 skô r naznačovala otáz
ky, než dával a nu ne vyčerpáva jú ce, 
odpovede. Z množstva prihlásených pr ls
pevkov ( 34J uspeli najmä ti, ktor ! po
chopili ciel k ortfer encle ako nedemon
štrovante úzko ohraničených vl as~ných 
výskumov, ale ako interakčné vylaro
nnie dvoch r ovnoprávnych, samostat
nfch - a predsa úzko spätých - hu
dobných kultúr. V tomto duchu bol! kon· 
cipovuné a 1 dva úvodné, rozsiahle a vy
čerpáVaJúCe referáty doc. dr. Ladislava 
Burlasa, CSc., počl p redsed u ZSS a člena 
vedenia Tvorive j komisie pre teóri u a 
kri tiku a už s pomfnuného dr. Josefa Be
ka, CSc. Referá t L. But·l asa bol obsiah
lou štúdiou, k torli nesporne bude pra
me•iom fa ktov a zásadn ých pr ed el ov (vo 
vývoji· slovenskej hudby od polovice 19. 
stor. podnes, ako a j vzá jomných v zťahov 
česko-slovenských 1 na dlhšie obdobie. 
Tak bezprost redný poslucháč, ako ná
sledný čit a tel v nej nájde súhrnne bi
lancované udalosti. mená, dáta, ale a j 
vývojové fázy socialistickej h udobn ej 
kultúry v Cesk osl ovensk u po ,._ 1945 
l pozn.: referát L. Burlnsa uverejnl HZ v 
niektorom z na jbllžšlch člselJ. josef Bek 
o. l. dôležitých postrehov podčiark ol sku
točnost, že po 15 rok och ako vstúpil 
do pl atnosti zákon o československe j fe
deralizácii [ 28. ok tóbra 1968 J sa vera 
urobilo v sebauvedomovanl samostatnos
ti dvoch nár odných hudobných kultt1r, 
ale došlo k určitému ochabnutiu vzá
jomných k on tak tov. I k ed nemožno oča
kávať, že z.a necel 9ch 15 r okov sa plne 
prejavlu v ýhody vyššej kvality vo fe 
deratlvnom uspot•ladanl [ aj v hudobnej 
oblasti). t r eba urobiť d al šie k roky k vy
budovaniu nov9ch väzieb, k t omu " aby 
predstavitelia oboch hudobnfch kuiUír 
dospeli z vnútorného presvedčenia, z po
chopenia existenčnfch záujmov svojej 

. 
Vedúci mi hlstorlokého panelu boli Jo

zef Kresánek a )il'l Fukač. Prof. dr. ). 
Kresánek, DrSc. hovoril o Nov6kovskej 
tradlcii na Slovensku, objasni l dôvody, 
ktoré v iedli sl ovensk ých žiak ov ma jst r ov
skej triedy p1:ažského konzervatória k 
štúdiu práve u V. Nováka (vypl ývalo t o 
na jmä zo zložitej povo jnovej si t uácie, v 
k tor ej sa ocit-la mladá slovenská kultú
ra, z jej inklinácie k bratskému české
mu národ u, k pr i r odzenému odporu voči 
tomu, čo desaťročia brzdilo duch ovný 
rozvoj Slovákov]. zaober al sa Nováko
vým pedagoglck 9m posto jom, jeho osob
nostným vzťahom k 'S lovensku, al e aj 
úsi llm, vyzbroj i ť žl a·k ov po stránke k om
pozičnej, no neovplyvtiovat ich dalšie 
úsilie v budovani zák l•adov nár odnej h ud
by. V gener álne j diskusii j . Kresánek 
však pripomenul nj skutočnosť , že v Pra
he pôsobili na ml ad9~ch slovensk ých hu
dobnlk ov l významné osobnosti z oblasti 
teo•·ettck ej . V jeho pr !pade zvlášť z. Ne
jedlý, O. Zich a J. Mukatovský. Jitl Vy
sloulil v príspevku "Štýlový vývoj, gene
ra~né tr endy v povojnovej hudobpe j bvor 
be sa zamysl el nad českou hudbou v 
uplynul ých desaťročiach - v t esnom po
rovnávaní so sltáciou na Sl ovensku. Kon
štat oval , že česká hudba po r. 1945 je 
mnohovrstevn9 jav, ktor 9 vychádza z vi a
cerých smer ovani a pedagogických škôl , 
nehovoriac o kul túrnych a hudobn9ch 
centrách, ktoré boli nutne formované 
tl·adlciou a regionálnymi zvláštnosťami 
(Praha, Brno, Ostrava a pod. l. Bez his
torick ého mar xistického pr!stu.pu sa v 
tomto prúdenl dá Iba t ožk o zo•· ientova ť, 
nehovor inc o nu ~nostl prehodnotenia pri
nosov jednotlivých osobnost i. V r eferáte 
Vladimlra Bora bol o jasne c ltllť znalosť 
problematiky a snahu o postrehnuti e spo
ločných i odlišných ci est operného ume
nia a tvorby. Postavil však l otázku, či 
na báze Inštituci onálnej n ie je povln· 
nost ou, starať sa o pôvodnú opernt1 tvor
bu - aspoň cestou koncer-tnéh o predve
deni-a. Zv lá šť ak útna je tMo otázka v čes
k ej Worbe, kde v ostatnom desa ťročí 
vzn ik ol rad noviniek, odst1dených sk ôr 
na teoretické než žl·vé zmapovanie. Pozo
ruhodná tvorivá aktivita v •t ej to oblast i 
signalizuje nerovnováhu medzi možnos
ťami divadiel, záujmom obecenstva a 
kompozičnou či nnosťou. Igor Vajda nad
viazal vo svojom prlspevku na proble
matiku opernej tvorby, pričom - okrem 
ak centovania diel E. Suchoňa a j . Cik
kera - posunul do centra pozornosti 
rad mien s~redn ej a mladše j slovenske j 
gener ácie skladatelov, tvoriacich nielen 
pr e javisk-o, al e aj rozMas, televlztu, r esp . 
v oblasti hudobného divadla vôbec [krát
ko sa dotkol a j oper etne), resp. muzi
kálovej llterat~ry 1. Milan Adamčiak h o
v oril o špecifi-kách skladntelsk ej ,t·vor
by a poetiky v sedemdesi atych .rokoch 
na Slovensku. Na celom rade mien a di el 
demonštroval technolo~cké zvláštnosti , 

k·t oré poznamennli najm!l st rednú gene
ráciu autorov a sú typick é z-vlá šť pr e 
vývo j sl ovensk ej hud by tak mer d•voch 
desa f ročl. Josef Kotek poukázal na vy 
ostrenú polar izáciu artlftclá lnej a nonat·
tiftclálne j hudby v súčasnom obdobi a 
na oficiá lnej plat forme. V budúcnosti by 
mal o !st o väčšiu Integr áciu - a t o nie
len v spomlnnn9ch VY'ht•anen9ch sférach 
hudby, al e ·a j v r ámci ostatných umel ec
k ých druhov. Ak v oblast i tvorby a i n
terpretácie badáme isté stieranie hra· 
nic, hudobná veda zostáva na platforme 
del enia a pr lsneho trieden ia, ktoré nie 
je - najmä vzhladom na žtv9 vývoj a 
potreby spoločnosti - zdravé. Ak I . 
Wasserberger načrtol Isté špecifi ká vo 
vývo ji slovensk ej populárnej hudby -
f akticky od dvadsi atych r ok ov podnes, 
A. Kov6fová sl všlmal•a p•·oblematlku kul 
túrnych u hudobn9ch centier n a Sl oven 
sku (na j mU Košic a Zmny J a V. Cilik 
stručne zmapoval prudký r ozvoj sloven - • 
skéh o In terpret ačného umenia. úspeš
ným ·pokusom o nač•·tnuti e otázk y vztahu 
interpret.;tv or ca bol diskusný pr lspevok 
)ana Dehnera, k~orý sl za pr ototyp s·vo j
ho uvažovanln vza l speváčku B. Šul co 
vú. 

Z teoretického panelu. k·torý viedli Ka
rel Risinger a Ladislav Burlas, upútal prl 
spevok Oskara Elscheka ( prečltaný za 
jeho neprltomnostl l. Upozornil v ňom 
nielen na špeci fiká vývo ja f olklórne j t ra
diele na Sl ovensku, ale aj na súčasný 
pokles záu jmu o ludovú 1vorbu v h u
dobne j t eórii , r esp. v kompoZ'ičnom vzde
l ávani. Strata spojen ia je I výsledkom 
špecializácie od borov. Nn tento moment 
nadviazali potom v generálnej diskusii 
v iacer! účastnlcl , k·tor! kritizovali najmä 
nepr ltonmost zá·kladov folkl oristiky v 
kompozičnom vzdelávani, resp. v hudoj;j
no-teor ettck om šk ol eni ( na jm!l v systé
me českých vysok9ch škôiJ . Ohlas vzbu · 
\Ili pr!spevok Ivana Hruiovskébo, ktorý 
- ak o prlslušnl k tzv. strednej generá
cie (dnes f ak tick y p!l tdeslatnl k ov J -
navrhol objek·tlvne prehodnoteni e tvor
by t ejto početnej a rôznor ode j skupiny 
tvorcov. f .ormovali sa v zložit ej spoločen 
ske j a umel eckej situácii - možno l 
preto 1<;.11 vývoj a cest y sprevádzali pr ud
ké konfrontácie; národný p rvok sa u 
nich utváral v r ôzne j podobe. I k ed sa 
dnes globálne hovori o .. s~rednej gener á• 
eli" , v podst.at e sa v n ej vyk ryšta.Uzovalo 
značná diferenciácia poetLk a kompozič
n9ch smerov.anl. V k aždom pr !pade však 
tvorcov viedol pocit možnej syntézy a 
vývo jovéh o pok roku. Z teoretlck áho hla
diska nadvtuzal na •tt1to tematiku Ľ. Cha· 
Jupka, rozvfj ajúcl v o svatom r eferáte 
otázku " národného št91u" a zt1ženého 
chápania t oh-to pojmu hudobnou ver ej 
nosťou. K teoretickým aspektom tvorby 
sa obrátili úvahy L. Burla18 (Vzťah hu
dobnej tv.orby a hudobnej t eórie J, K. Rl~ 
singera ( K systematike kompozičných 

Snáď najzaujlmnvejM a myšlienkovo 
na jpodnetnejšl bol estetick ý panel. Zn 
neprltomnostl uutora bol preč!taný re 
f erát Jaroslava )Iránka: Hlavné smery 
pren ikania a upl atneniu marxizmu v hu
dobnej estetik e po r. 1945. Ak oblas( 
skl•adatersk ej t vorby je pomerne sl edo.va 
ná a prehodnotené marxistickou esteti
kou. int erpretačnú a apercepčnú sféru 
považu je j. )I ránek z tohto hlndiskn za 
nedostatočn e zmapované, a to l napr iek 
mnohým semlná.r om 11 k·onferenclám. 
ktoré sa ven ovali I .tej to pr oblematike. 
Estetický pan el, ktorý ·viedol Oto Feren
CIY a Jaroslav Volek, obohati l svojimi 
postrehmi a spoločensko-dobovými pri.po
mienk ami Zdenko Nováček, predseda 
Zväzu českosl ovenských sk ladatel ov. Vy
jadr il sa o. l. k nutnosti užšieho prepo
jenia hodnotových k ri tér i ! s k onkrétny
mi udalosťami, k toré f ormovali náš po
votn ový hudobný ži vot v cel ej zl ožitos
t i. Postavi l sa proti oznallen iu 50. rokov 
jednoznačnou nálepk ou "dogmatizmu". 
Považuje toto obdobie - pri všetk ej k om
plikovanosti - za epochu vel kého kul
túrneho r ozvoja, k edy sa - najmä nu 
Slovensku - f or mova li nové h udobné 
i nštitúcie a vznikali pozoruhodné ume
l eck é diela. Zvláštnu analýzu venoval 
si•tuácii 60. ,rok ov, jej odrazu v ideovo
umel eck ých smerov•U•nluch najm!l mlad 
šej sklad!litel skej gener ácie. Akcentoval 
nutnosť v ideniu probl ematik y v historic
ko-spol očenskom a pol itickom k ontex te. 
Oto Ferenczy nastolil otázk y este t ick ých 
prúdenl vo svete u Ich odrazu v povo j
novej kompozičn ej tvo•·be nn Sl ovensk u 
- vrá tane diferenciácie kompozičného 
jazyka u staršej, ale aj u prfsl ušn lk ov 
tzv. st rednej generácie. V závere ob
siahleh o príspevku k onštatoval, že skú
senosti, k t-orými sme prešli. zanechali 
svo ju umel eck ú peča(. čoho dôk azom je 
tvorba 70. r ok ov: je zrelšln, h lbšia a a j 
k ed sa opier a o n ové t echnologick é me
tódy, n edominuje v nej moment expe
r.l mentátor st.va, al e uelej výpovede. Ten 
t o umel eck ý vývoj bol nutný, ak slovan· 
ská hudba mal a prejs( do kon f rontácie 
nielen s českou, al e európskou hudbou 
vôbec. Ideál om dneška je, prlbllžlť sa 
k integr álnej hudbe, k tor á by svoji mi 
hodnotami sl úžila socialisticke j s pol oč· 
nost i. PrHom vždy bude rozhodu júcu mie
ra talentu vložená do umeleck e j výpo
vede. )il'l Bajer sa za mýšl al nad ·r oz
vo jom semiotick ého aspek tu v čs. mu
zikológii a jeho v 9znamom pr i hodno
teni skladieb. Možno k on§tatovat, že se-

( Pokračovanie na 3. st-r . J 



itaeeat, 
• STRETNUTIE HUDOBNEJ MLADEŽE 

V dňoch 25.-26. marca 1983 sa stretli v 
Piešt"anoch zástu!Jcovia jednotlivých klu
bov Hudobnej mládeže na Slovensku z 
radov mlá deže. Boha tý program poduja
tia osviežil v p rvý deň koncert SKO ž i
linn s dir igentom Janom Vnltom a sólist
kou Dagmar Sebestovou (flauta). Druhý 
deií s a okrem už tradičnej výmeny in
formácii klubov r ealizovala zaujíma vá 
p1•elll"á vka , kto rú viedol skladateľ Ju ra j 
Hatrlk; večerné koncertné vystúpenie 
pa trilo harfistovi Miloslavovi Vildne rovi, 
ktorý svoj program komento:val sprievod
ným slovom. 

• PIESNE MOJE, PIESNE. Spevácky 
zbor Slovenské ho ludového umele ckého 
kolektlvu pripravil pr emiéru výchovného 
koncertu, ktDré ho a utormi sú Jozef Päl
ka a Pa vol Prochäzka . Text hovoreného 
slova napísal dr. Kliment Ondrejka, rél! iu 
m a l Stefa n Anta lfk, dirigentom bol Pavol 
Prochäzka. V programe sa autori snaf.ill 
pribl ížil" našej mlädeži aspoň časť ve r
kého boha ts tva, kto ré ukrýva siovenské 
fo lklórne umenie. Kým predchädzajúci 
s tarší titul Pesničky pri vyšlvanl bol ur-

. čený pre deti š kolského veku, nový pro
gra m Piesne moje, piesne zohladňuje po
!iadavky pre učňovskú a stredoAkolskú 
mlä de!. 

• BRATISLAVSK!\ LfRA 1983. Osem
nästy ročník medziná rodného festiva lu 
populä r nej 11iesne Bratislavská lýra '83 
sa uskutočni tohto roku v dňoch 25.-28. 
má ja. Prvé kolo výberu československýt:h 
sút"ažných piesni, do ktorého prišlo do
vedna 161 piesn i, bolo l . fe bruára t. r. 
Do dr uhé ho ~ola postúpilo dvadsaťiityri 
piesni. Do medzinä rodne j sút"aže sa zatial 
prihläsilo . 32 účastnikov zo 16 kra l"ln. 

• NA SLÄVNOSTNOM ZASADNUT pra
covnikov Slovenského hudobného fondu 
9. a prlla 198:Í v Klube skla.da telov odo
vzda li zästupkyňa Mestské ho výboru Od· 
boro vého zväzu pracovnikov umenia a 
spoločenských organizácii v Bra tislave 
Viola Michallkovä a r iaditel SHF Alojz 
Stulika, za prltomnosti zástupcov MK SSR, 
ZSS a Výboru SHF, s t r ieborn é odzna ky 
Brigády socialisticke j präce. Nositelmi 
odznakov sú členovia Výrobné ho úseku 
SHF d r. l. Berger, M. Pisárovä, Z. Hom
zovtí, Ľ. Potočný, V. Oa telinka a E. Van
covä. · 

• SLOVENSKA TVORBA V ARMt::N
SKEJ SSR. Vedúca Informačného st redis
ka Zväzu skladateľov Ar ménske j SSR 
Svetlana Sarkisia nuvá oznámila listom, 
! e na 1. polovicu ok tóbra táto organizä
cia naplä novala komorný koncert z tvor
by s lovenských autorov. Skladby, ktoré 
na konce rte o.dznejú v podani armé n
skych umelcov, poskytlo Hudobné infor
mačné stredisko SHF. 

• MLAD € MOYZESOVO KVARTETO 
bolo začiatkom nprila hosťom Cs. kul
túrneho a informačného s t rediska v So
f ii. Pri priležitostí osláv výročia naro
denia K. Ma rxa a Dni československe j 
kultúry súbor a bsolvova l niekolko kon
certných vystúpeni v bulharských mes
täch a pre bulha rský rozhlas nahra l III. 
slá čikové kvarte to A. Moyzesa. 

• HUDOBNf: INFORMACN€ STREDIS
KO SHF navštlvili zástupcovia Zväzu bul
harských skladate rov Simeon Pironkov 
a Georgi Arnaudov. V obsiahle j prehráv
ke si vypočuli ukäžky zo slovenske j in 
i tr umentä lne j tvorby. Odposluch im po
slú!il k zos ta veniu pr edbežne j drama
turgie koncertov s lovenske j hudby, k to
ré sú plánova né na budúci rok v rám
ci Dni československej kultúry v BĽR. 

• STRETN UTIE TALENTOV. Dňa l. 4. 
1983 prija l r iaditel Konzervatóri a v Bra
tisla ve viťazov všetkých odborov celo
s lovenských konzerva toriá lnyc h súťdl. 
Tito najtale ntovanej!H žiaci hovorili o 
svo je j p räci, o svojom cvičení na ná
s tro ji, pr íprave i o budúcich plánoch. 

• IV. BARDEJOVSKA HUDOBNA JAR 
sa uskutočni v mesiacoch apríl - jún 
1983. Orga nizätori, Mestské kultúrne 
a spo ločenské stre di sko, Závodný klub 
ROH n. p. }Ds a Kruh pria terov hudby 
ju venuj ú 35. výročiu Víťa zného februá
r a. Dramaturg ický plá n jarného cyklu 
koncertov vážne j hudby pozostáva z 
dvoch recitä lov a jedného symfonické
ho koncertu. Večer piesni a árii pripra
vila sólistka opery SND Ja rmila Smyčko

vá za klavirneho spr ievodu Jána Sala ya 
(22. 4. ). Na kla vírnom recitäli sa pred
s tavi Da niela Rusóovií s dielami Beetho
vena, Mendelss ohna-Ba rtholdyho, Skria
bina a Chopina ( 12. V. ). Oa lej to bude 
detský s peväcky zbor Rados t' pri ZK 
ROH n. p. Jas a ĽSU v Bardejove ( 19. V. ) 
a na záverečnom koncerte vystúpi Stát
na filharmónia KoAice, Slovenský filhar
monický zbor so sólistami A. Kuchar
ským a A. Mrázovou a recitátorkou Vol
kuvou. Na koncerte venova nom nedäv
nym 75. narodeniná m barde jovské ho r o
d&ka zas\. um. }ozeta GreU k a a b\il\a
cim sa 75. narodeninä m nár. um. Eugena 
Suchoňa odzne jú d iela oboch jubilantov. 
V na dväznosti na tento koncert otvoria 
vo výstavných priestor och Zävodného 
klubu ROH \1· p. Jas výstavu akademickej 
ma liarky Evy Greiákove j, dcéry majstra 
GreAAka. (SF) 

V di•·och 6.- 14. 4. 1983 sa k.o
nali v koncertnej s ieni bra-ti
slavské ho konzervatóriu absol 
ventské koncerty. Nn siedmich 
koncertoch účinkovalo dvadsaf 
sólis tov - absolventov, ktorí 
sa .ta k predstavili ve1·ejnosti ako 
budúce nové sily náš ho hudob
ného života . 
Hneď prvý koncert. g itarový 

1·ecitál Igora Herzoga z t r iedy 

Absolventské koncerty 
bratislavského konzervatória 

Jli"Of. J. Zsa pku, sa niesol v znamení značnej umeleckej kva· 
li ty. Herzog h1·a1 sk·ladby rôznych stýlových obdobi, od rene
sančného Johna Dowlanda po súčasnost, pričom sa ukázal ako 
výrazný sól_istlcký typ s vyh·raneným z myslom pre originá lne 
ponímanie a preMvenie sk ladby. To sa prejavilo už v (Iv.odnom 
Johnovi Dowlandovi, kde dokáza l obja,vi ť tiež pôvabné taneč
né prvky s Istým nádychom meJ.a nchólie. V Suite č. 3 a mol, 
BWV 995 J. S. Bacha sa Herzog zameral na maximálnu sústre
denosť hudobné ho výt•azu, jeho Bach bol zbavený akýchk olvek 
romant izu júcich pťlk.ťns, bol ,skôr prostý, o •to však účinnej ší. 
Kladne možno tiež hodnotiť uvedenie Elogio de la Danza s ú
časného s kl adatela Lea Brouwera, v ktorom Interpret inven č· 
ným spôsobom akcentoval fan Mzijne t anečný ráz kompoz!cle, 
inovujúcej niektoré zák•ladné t!lneóné ·rytmy v modernom útva 
re fantazijného chara1kteru. V druhej ča~tl Herzog predvie
dol p revažne s kladby španiels keho romantizmu a impt·esio
nizmu, kde sa znovu p.rejav!Ja jeho výborná technická d ispo
novanosť !! snaha o Invenčnosť l'n terpretácie. 

Na d ruh om cel ovečemom recitáli sa predstavil viol ončelista 
Euge n Prochác z triedy prof. J. Fazeknša. Prochác už v fwod
ných Troch fantazijných kusoch pre violončelo a klavir, op. 73 
Roberta Schumanna dokázal s voj zmysel pre proporcionali tu 
A pre celkovú výstavbu hudobného diela. To potom znovu de· 
monšt roval v Beethovenovej Sonáte A dur pre violončelo a 
klavlr , op. 69. Celú soná tu ponlmal ako nanajvýš dynamický 
celok. na jm!! v prvej časti sa in terpretovi podarilo vybudovať 
skvelý dynamický oblúk. Prochác je vi olončelistom nosné.ho 
tónu, expres!v.neho výrazu a pri•tom sl pt•emysl! dôkladne cel
kovú ·výstavbu každého i:nterp retovaného diela. s v.oj!m ko)I)I"i 
tom mu bola Iste bl!zku Kodälyova Sonáta pre violončelo sólo, 
op. 8, p repodstati1ujúcu fo lklónny m~terlál, ktorú Prochác 
predniesol s maximá lnou efektnosťou, v rýchlom tempe a tem
peramente. Rovnako l v Debussyho Sonáte pre violončelo a kla
vlr Prochác uplatnll premyslený k<>ncepčný interpretač-ný pri
stup. Pt·! k lavlrl mu bola -po celý večer vzornou partn erkou 
Zuzana Hudecová, poslucháčka 5. ročn!ka . 

Na speváckom koncerte sa predstavil! sopranis t ky Jana Va
lUková a Dagmar Lukäčová •a barytonista Ján Paszmár z tried 
profesoriek Hudecovej a Llvarovej. Dagmar Lukáčová je Jy 
rlokým speváckym 1ypom. p,redovšetkým v Ra chmaninovovýeh 
piesňach, v árii Mimi z I . dejstva Pucciniho Bohé my a v árii 
Rusalky z I. de jstva Dvol'ákovej o pery prekvapila nosnosťou 
svojho hlasu a zauj'alu prirodzenou dojlmavosfou, prostou , ne
okáza lou citovou Introspek ciou a z nej vyplývajúcou <Odušev
nelostou. Je j p rotikladom bola jana Va-lášková, vládnúca svie· 
žlm hlasom, zdravým komedlá~nym výrazom a vydarenými he· 
reckými gestami. jej prednes valčíka )lille z Gounodovej opery 
o scé na Noriny a Ma latestu z Donizet tiho opery Don Pasquale 
naznačujl1, že v nej rastie budúca .nádejná subret·a. Výkon Jany 
Va láškove j bol v znamen! vyc lb ren ostl virtuóznych pasáž!, dob
rej hl asovej kultúry, elega,ncie n az-načeného hereckého pre
ja.vu a určfotostl výrazu. Já n Paszmá r sa predstavil v Ca.jkov
s kého a Grečanlnových piesňach a v áriách Dulcama ra z Do
nizettiho opery Nápoj lásky a Knie!aťa Igora z diela Borodina. 
Jeho spevácky prejav plynie '!!enásllnc s o zmyslom pre zrozu
mitelnosf spievaného s lova a správnej dávky za účast i prí jem
ne posadené ho a sfar beného hlasu. 

Z huslistov vystúpil nádejn ý Róbe rt PuAkár, žiak prof. A. Vr 
tela ; silnú s t rá•n ku svojho interpretačného profilu ukázal 
v stvli rnen! Sonäty A dur pre husle a klavlr Césara Fra ncka. 
Osvedčila su tu jeho dobrá -technická priprava, sn aha o kan
tabilnú výrazovos( a ús ilie o to, aby Frunckova Sonáta, kitorá 
je výrazom sklada terovho osob ~tého roman tizmu, h lboko me
ditat!vna a 1>ritom .a~ beethovenovsky pevne vystavaná, ako 
celok pôsobila presvedčivo a pla-st icky. V s kl adbe Tri lm
promptus pre husle a klavlr súčasného slovans kého autora 
Jarosla va Meiera rešpek•toval Puškár výslovne melodický r.áz 
tohto d iela. Recitatlv a Scherzo pre sólové husle Fritza Kreis le 
ra znamena l pre mladého interpreta možnosť vyrovnania su 
s náročným hus rovým partom, myšlienkove s ice viac-mene j 
povrchnom, a le pretkuným rôznymi nua.nsovými figúrami. 
V kontexte pôsobila táto skladba akoby dojmom •predčasného 
pr! da vk u. 

Huslis ta Ján Berky z •tr iedy prof. A. Sestákovej uviedol na 
svojom absolvents kom vystúpení 2. u l. čas ( z Koncertu pre 
husle Arama Chačaturiana. Berky sa s Chačaturianovým die
lom vyrov nal so značnou dávkou temperamentu a lmpulzlv
nosti, pričom tiež náležite zvýraznil mies ta melancholicko·me
dltatlvneho charak teru. Ondrej Puffler z triedy prof. M. Slá 
vika interpretoval l. časf Koncertu pre husle č. 3 h mol, op. 61 
Camilla Saint-Saensa trochu nediferencovane, ale so zmyslom 
pre dynamick(! dimenziu; lepšie vyzne la 2. u 3. časť toho is té· 

ho Koncertu v podani Alžbety Libo!lvárovej z t r iedy prof. V. Ko
i·in ka, avšak i pre 11u bol Saint ·Saensov husrový part näročným 
orieš kom; celkové vyznenie Koncertu bolo skôr n evýrazné, 
chýbal _mu p1·edovšetkým Saint -Saensov zmysel p re jemnú, ne
vtleravu farehnosC. 

Z klavfrn eho odboru sa predstavila Eva Ravaszová z triedy 
pt·of. D. Rusóovej. V je j vystúpeni dominova lo Brahmsovo ID· 
te rmezzo A dur a Balada g mol z op. 118. Ravaszová odviedla 
svoju prác u dobre, 1 keď zo zač l·a't·ku ·nebolo mo~né prehllad· 
nu t Istú dá vku nervozity, hoci úspešne preklenutú do celko
ve vyváženého kla·v!rn eho zvuku. Ako I n terpretovať MozartOYI 
Fantáziu pre klavlr c mol, K. z. 39&, v k to rej a utor v nmo
hých momentoch vstupu je na beethovenovskú pôdu, nie je bez 
p roblémov. Dana Machajdlková z triedy prof. E. Pappovej 
hrala skutočne Mozarta a neochudobnlla jeho výrazovú paletu 
uni v najmenšom. Dosiah la to vďaka k ultúre svojho úderu, 
dobr e zvolanou hornou dynamickou hladinou a úspomou pe· 
du llzáciou. V Bartókových Siestich bulharských tancoch ďa
káza la svoj zmysel pre prec!znu reallzáclu ry,tmlcke j štruk· 
túry a temperamentnosť výrazu. Zuzana ~ahnové z trie dy .pro!. 
D. Rusóovej v Beethovenovej Sonáte e mol, op. 90 a v Chop!· 
novej Balade F dur, op. 38 sa ús pešne vyrovna la s kontrast
ml medzi prostou melodikou a vzrušen ými, d rama tickými par
tiami. Bartókova Suita, op. 14 v podan! Gyiingyi Mezesont 
z triedy prof. E. HHnkove j pôsobila zdravo lmpulz!vne so 
správne zvoleným! tempami. dynamickou l agoglckou vyváže· 
nostou a s rysmi mladistvej sviežosti u priebo jnosti. Son6tl 
a mol, op. 164 Franza Schuberta v predvedení Aleny Skovaj· 
sovej z t r iedy prof. J. Mašl•ndu nies-la zjavné znaky lnter,pretkl· 
nej nervozity, k1toré však ,vyvážil k lav lr ls tk ln úder a snaha 
o š týlovú čist otu. Adriana Barthová z t r iedy prof. B. Starosta· 
ve j predniesla Brahmsove Variácie pre klavfr na Schuman· 
novu tému, op. 9. Usilovala sa o značnú expresfvnosť hudob· 
ného výrazu a jednoznačne preferova la techn ickú až virtuóz· 
ne llsztovskú fakltúru B11ah msovho o pusu. Týmito prostrled· 
kam! a prehnanýml rubá tml však za tl ačila do úzadia kon· 
centrovanosť a propOTčnfl vyváženosť Variácií. 

Zo ~t udentov dyc hovéh o oddelenia sme mali možnos ť zozná
mi ť sa s pozaun lstom Jánom Kačurákom z triedy prof. K. Svi
teka , ktorý su predstuvH Baladou pre pozaunu a klavlr EugelUI 
Bozzu. Kačurák vlastni bezpečnú techniku a čistú Intonáciu, 
v Bozzovej s kladbe, pa triacej do tzv. tretieho prúdu, dokázal 
ln te1·pret svoje pochopenie pre Intonácie džezovéh o charakte· 
ru. Trúbká r Vladimir DianiAka, ktorý nást ro j š tudova l u prof. 
J. Va rg lca, sa predstavil jednočasťovým Chačaturianovým Kon
certom pre trúbku. V technicky i výrazove efektnej s kladbe 
sa zameral na vyst ihnutie vnú.tonn ej štruk túry a podar ilo sa 
mu vybudovať sťaby vydarene k ompaktnú zvukovosť hlavne 
v grudučných oblúkooh. 

Jedný m z má lu d iel súčasných českých a s lovenských s kla· 
da terov, ktoré na abso lven.tských koncertoch zazneli, be>la Mu· 
sica dramatica pre a kordeón českého skladatera Petra Fialu, 
p redviedol ju Jar oslav Tomovi!! z triedy prof. P. Vereša. K d ie· 
lu, v k-torom sk la cta ter plodne rozvfja niektoré z nových kom
pozičn ých technik , p r ist upova l Tomovič s verkou zodpovednos· 
tou. Citlivým registrovan!m, vhodnou vo lbou te mpa, presvedči· 
vým dramatic kým vyh rotení m preukáza l svo( k ladný vzťah 
k novej h udbe. Oalej Tomovlč uviedol Preltdium a fligu g mol 
). S. Bacha a Ľudové pastorále zo Seliec A. OčenUa, v oboch 
skladbách mu bol pa r tnerom na d ruhom akot·deóne Vladimir 
2ovic. 

Eva Porubská z triedy prof. Ľ. Sawiczovej zvoli la sl p re s voje 
absolven tské vystúpenie Fériu pre harfu Marcela Touruiera 
a Tri tance Carlosa Salzedu. Svojim vystúpenlm potv rdila, že 
harfa môže fungovať l a ko sólistický nás t ro j. Osvedčil a sa sý
tym tónom a rytmickou precíznosťou v 1anečných prvkoch 
a celkove odvie dla pekný vyrovnaný výkon spoč!-Va j úcl n a sta· 
I"os tli vom naštudovaní. 

Prvá časť Koncertu pre violončelo Arama Chačaturiana, kilo
rf! prednieso l ĽuboA Ja nák z ~riedy prof. K. Flllpo-vlča, za.z.nela 
v spontánnom na~t udcwnni, v ktorom sa pot vrd il! ln-terpretove 
kva lit y i reá lne možnosti jeho na•turetu. ktot·é treba eš te plne 
odkryť. 

Absolventské vystúpenia s tudentov bratislavského k'onzerva· 
tória predstavovali výsledky viacročného staros tlivého a zod
povedného prístupu poslucháčov u profesorov tohto ústavu. 
Prevažná v!lčšlna koncer tov bola hojne nuvštlvená a Jiliesla 
sa v znamen! dobrej umeleckej kva lity. Programy koncertov sa 
vyznačovali pomeme slušnou d,ramnturglckou úrov11ou, škoda 
len, že tu chýbali d iela reprezentu júce súčasnú slovenskll 
u česk ú novú s kl adMefskú generáci u . 

MILOSLAV BLAHY'NKA 

Jubileum pedagóga 
Diía l. má ja sa dožfva päťde· 

siutlon jeden z popredných pe
dagógov ĽSU Miloša Rurp·peld tu 
v Bratislave - Boris Turza. Ro
dá k z Murtl.nu , syn učLteJky u 
lesného úradn!ka, ktorého čas
to p rek ladali, získava l zákla
dy hudobného vzdelania u pe· 
dagógov rozličnej kvali ty. Spo
menme asp011 R. Országa z 
Kremn ice, A. Pappovú z Prie

vidze, M. Kočutekovú z Banskej Bystr ice. Po maturite nu ·ba n 
sko.bys·tric kom gymnáziu prichá dza Turza do Bra.tls lavy a na 
tuna jšom konzerv-atóriu š tuduje o rga•n v 1trlede prof. 1. Skuh 
rove j ( 1952-57 ]. Ešte ak o študent zača l pOsoblť pedagogicky 
na terajšom pracovisku - po absolutóri u interne. Vyučuje 
tu hudobnú náuku a k laov!rnu h ru. Cez jeh o r uky prešli stov
ky žiakov, z ktorých niektor! si zvolili hudbu za svoje život· 
né povola nie a s taoli sa z nich a:kt!vni hudobn!cl, pedagógovia, 
či teoretici. Pod pedagogickým veden!m učLtera zfskavali žiaci 
jeho k lavrrnej triedy rad uznani a trofeji zo súťaž! a n eraz 
reprezentovali svoju školu v ré.mci družol:>ných s tykov, n a.pr . 
v Buduopešti; dokonca MS SSR sl Ich vybralo, a by demonštro
vali výsledk y práce základn ého hudobného š kols tva na Sve· 
tovom stretn ut! mládeže a deti v Sofii. 

Po uk ončeni štúdii n a konzervMórlu venoval sa jubllant a ( 
koncertnej činnosti ako org.anls ta a hosťoval aj v NDR. Ťažk ý 
in far.k t mu zn emožn il pokračova ť v tejto člnnosU a tak už 
plných IO rokov sta la sa pedagogická prácu s deťmi a mlá· 

dežou pravým zmyslom jeho živo ta. Turzove pedagogic ké ná· 
zory pr ešli markantným vývo jom o vyústili v pocit pot reby· 
vzbudiť a vybudovať (tp l,nú dôveru medz! učltelom a žiakom, 
rozv!jat samostMnú ak•tlvl-tu det i. viest Ich n ielen k pestova
niu hudobnosti, nie aj k pocitu lásky k tejto múze. Pri dosa
hovani tohto ušlach.tllého cleJa neJu tu je TUJ•za čas, an i ná ma
hu; hlavnou odmenou je mu krásny pracovný výsledok a úprlm· 
ný vzťah medzi učiteJom a žiak mi. Jeho prík ladný a obetavý 
postoj k p ráci a v .neposled nom rade l jedinečné pedagogické 
výsledk y prispeli k tomu, že jeho schopnosti šir oko presahu jú 
rámec školy, kde pôsob!. Menovali h o za jedného z troch čle· 
nov s lovenske j skupiny, k torá sa s da lšlml tromi kolegami 
z Ciech podie l u na vypracova n! pro jektu prestavby predmetu 
hudobne j výchovy i n a vyp racovávan! novýc h osnov v rá mci 
obsahovej prestoavby základného hudobného školstva. Ako pred· 
nášater Turza sústavne s polupracu je s Výsku mným ústavom 
pedagogickým v oblasti zavádzania tejto novej koncepcie pri 
preškolovanl učltelov ĽSU n ielen v rámc! slovens kej metro
poly, ale prostredn!ctvom KPÚ prak ticky v každom k roji Slo· 
venska. MS SSR vymen ovalo Turzu za vedúceho autorsk~o 
kolek.tivu, k torý pripravuje učebnice u metodiky hudobnej vf· 
chovy na r.Su. V spolupráci s d r. V. Slu jkovou, prom. hl!ll 
R. Fislom a dr. L. Goozerom dokončili už metodiky pre prv6 
tr i ročnfky ĽSU. Ztar, pre .riepruž.n osf našeJ edične j činnOS! 
ne uzrela do postar svet•lo sveta ani jedna z nich. Vitaut,a, vf· 
konnosť , ale a( vysoká miera trpezlivosti, k torá poznačuJe 

pedagogický r uk opis jubilan ta, zasluhujú sl plné uznanie a ob
dlv. VLADIMIR CIZII 



K 150. výroňiu narodenia Johannesa Brahmsa 

O TOM. KTORÝ PRÍSŤ MUSEL. .. 

' / . ~ ... 

J. Brahms v posl ednom r ok u svojho ži 
vota ( 1897). 

Nit!ktori muzikol ógov il:l zastávHjú ná· 
zo1·, že hudobný ron11:1nt1zmus je v last 
ne pr iamym pokrnčovanlm k lasicizmu a 
navrhu jú celé to to ob (.lob ie nazvať kla
S!Cko-ronll:ln tlck ou epochou. Týmto a im 
podobným názor om iste možno dilť v n ie
čom za pra vdu. ale faktom ostáva, že 
vychádza jú len z jednej kontinult nej lí
nie, k tor ú by sme mohli vyznačiť n ie
ktor ými ( a to ni e v~et k ým i l skladbami 
u rč i t ých autorov, ak o napr. Mozar t -
Schubert - llummel - Mendelssohn -
samozre jme, pokia! tieto diela r eprezen
tujú tra d ičný štý l symfonizmu a k omor
nej hudby. Uvedené názory však málo 
rešpektu jú zmenen(! spo ločenskú sltuá· 
eiu. oko lnosť , že sn hudba dostu l a do 
rúk iných pr ijimutel ov, z čoho vypl y
nuli i nové, ba až pr evratné umel eck é 
orientáci e. Bu jnie k lavirlzmus, inštru 
mentálna virtuóznos ť , od riíža júcn sa vo 
vzniku mnohých paru f ráz a variácii v 
duchu br ilan tného štý lu, nastávu expló
zid pi es11 ovej tvorby a otvára sa mik ro
svet !)Sobných duchapl ných chiHaktero
vých sk ladieb, zor adených verne do cyk 
lov v podobe sult. Cé1sto sa demontujú 
C)'kli cké útvary; osnmostatiíu jú sa sklad
by pat riace pôvodne pevne do nadra
dených cel kov (ako napr. scher zo, pre
lúdium). ob javu jú sa n ové formové typy 
(ako nap1·. etuda vo funk ci i umel eckého 
žánr u), k to1·ých n i ektor ými prototypmi 
s(l z l udov ej piesne a bal ady odpozo 
rované formové typy. 

Odklon od osvedčených monumentálnej 
~lch cyklických štruk túr moti vov al zá 
mer indi v idualizova ť ~vorbu, ktorej n e
priull sústav y, vyžadujúce odstup, nad
hlad a súst redenosť. opr etej o cel ok 
n negu júce j nevi uzuný, spontánny nápad 
okamihu. 

Ci tliví sk l udatelia, akokol v ek boli stú
pencami nových idei, poc i ťov a li zárove11, 
že kal eidosk opická tektonická epigrama
tickosť , zar adu júca pest ré a farbisté afo
rizmy do valných celk ov, vy jadr uje sice 
vteda jší obraz o svete, negaran tu je však 
další vývo j hudobnéh o umenia, k torý by 
sa nemohol uberať smer om r oz triedeni·u 
a rozkladu cyklov pevne j f or movej st av
by, ale naopak , že budúcnosť si nutne 
vyžadu je pevné objek tivizu júce východis
ko z t i'Bdlc ie. Niet divu, le Schumann 
pri počúvanl Sonáty, op. 5 mladého 
Brahmsa vxhl6sil, l e je to ten, ,.ktorý 
prisť musel . Intuitivne poznal, l e v men
talite a postoji mladého Brahmsa sa 
skrývajú predpoklady obnovy hudby, 
schopnej zaručiť i jej budúcnosť návra
tom k istotám minulosti. 

Dulšie v ývojové metamor f ózy uk ázali, 
že Schumannuv názor, k tor ý uv er ejnil 
UJ vo svojom časopise pod titu l om "No
vé cesty" bol naoza j pr or ock ý. Brahm
sovo umeleck é smer ovunle i jeho tvor 
bd potvrdili , že jeho nadväzovanie na du
chovný odkuz k lasici zmu, predovšetk ým 
na Beethovena, neznamenalo obetovanie 
hodnôt prftomnosti , ale že sa mu po
darilo podchy tiť plodné idey · romantizmu 
a du ť i m tr vácnu pl atnosť i ch zubudova
nlm do ob jek Uvizujúceho kontextu pev 
nel formov ej tekton ik y. 

Br uhms cel ý ž ivot pokračoval tou to, 
Schumunnom prcdv!d onou ces:tou. Pr idi'U
žlll sa k tomu i jeho osobné vlastnosti, 
ktoré za ruči li úspešné zav fšenie sk la
dnterových cl efov. Vysoký stupeň seba
kritickosti, objektivny poblad na vlast
ná prácu ,.zvonku" , neúprosné vyl6čenie 
detkébo toho, čo neuspokojovalo najvyi
ile nároky, viedlo bo k dokonalej pre
• yslenosti a k maximálnej koncepl!nej 
10vretosti vlastných diel. 

Brah ms stál v oči ach hudobnej k r iti
k)' a historiografie v k r i vom svetle. Pa
miHám sa na názory, ktoré ešte asi pred 
~ tyndsiatimt. J'ok ml prevládali a k tor é 

upostroroval i Bruhmsa za Beeth ovenov
ho epigóna. Dnes sotva dokážeme pocho
piť , čo by vl astne mula byť u Brahmsa 
epigónsk e. Tvrdenie, že jeho pr vá sym
fónia je desiatou Beethovenovou, úplne 
konk retizu je a doph1a tieto názory. I sté 
je l en jedno, že sk l adat er spojil roman 
ti cké idey so stavebnými vymoženosťa
mi n esk orého k l asicizmu ; bol to č i n, k to
rý málokto dokázal usk utočniť. TI, čo v 
11om vi deli len minu l osť, nedokázali po
chopiť jeh o pr ltomnosf, tobôž nie jeho 
pe rspektfvnosť. Br ahmsova zásluha je 
naozaj neocenttelná, lebo dal romantiz
mu trvácnosť, vytýčil cestu, k tor ou sa da
lo pokračovať. 

Co azda najviac obdivujeme u Brahm
sa, je jeho schopnosť spájať iirokú kon
cepciu s bohatstvom detailu bez toho, 
aby tieto upútali na seba pozornosť a 
poruiili celok. Vedel takmer ako nik to 
Iný koordinovu ť hudobné idey a duf i 
nujmenšl m sú č iastkam a di el člm postu
pom ži vosť, myšlienkovú závažnos ť bez 
toho, aby r ozmel ni ll stra teglckosť hudob
ného procesu. Brah ms c i bril svoj št ý l 
s maxi mál nou uutok I'B ti c k osťou: stupl~ o 
vu l nár oky i na najmenš! detail , eJ:
minovai všetko, čo su mu vi delo byť má
l o únosné, ba lacné, zničil všetko, r.o 
nuobstál o pred j eho skúmavým pohla- · 
dom. Nepustil sa do sk l adobných ty pov, 
o k to r ých sl mysl el . že jeho si ly ich 
e~t e nes t uč ia korunovať. Preto su začal 
v enovať symf onick ej tvor be už v dospe
l om mužnom veku. 

Br ahms intuit i vne cfti l , že ideu n ie je 
Jen lnšpi r l1ciou okamihu, ul e je p l odom 
celého r ef uzca súvi sl osti; u j svo ji m ži a
kom hovor i l , aby neplsuli hneď t o, čo 
ich napadne, al e uby sa na jprv Išli pre
chádza ť - potom uvid ia, že ich nápad 
bol len počiatočným impulzom. [ N ie som 
sl však istý, či by prechádzka k uždému 
tak pomohlu ako Bl'ahmsovi - pozn. 
uu"tor a. l Tá1o sentenci u velmi zreterne 
ukazu je Brahmsov posto j k tvor ivému 
procesu, ilust ruje jeho nárok'y na sk lad
bu, v prvom r ade nu požiudavku sústre· 
dane j l og ick osti u stmel enosti myšlienok . 

Silueta J. Brahmsa od dr. Biihlera. 

RozvUne a len velmi postupne začal 
budovať svot svojich skladieb, zmocnil sa 
- okrem opery - takmer vietkých in
itrument6lnych a vokálnych lánrov a 
vytvoril diela, ktoré sa vyznačovali v 
rovnakej mi ere originálnosťou, ako · aj 
vn6tornou vyvUenOllťou a stabilitou. 

Ideová a myšlienková ná ročnosť 
jeho tek tonik y je neodmysli tel nou lma
nenmou súčasťou jeho tvarby, či m vy · 
hovel rastúcej osvietenosti novodobého 
čl oveka, žl jC1ceho vo svet e, ktorým už 
začalo h ýbat' ratio, veda a moderná tech
nika výroby , kde o hodnote č loveka r oz
h odovala jeho mentál na schopnosť, zba
vená naivity a rahk overnosti človeka 
ustupujúceho f eudalizmu. Bl'ah ms dovŕ!\ i l 
Beethovenom zučaté di elo, k torý sa usi
l oval o vytvoreni e ob1·uzu osvieteného, 
v edome žijúceho človeka a ktor ého l e
gitimuje jedine hodnotu jeho či nu . Nič 
nedokáže l !!Pšie ilust rovať t e.n t o n ázorový 
post-oj ak'o práve Br ahmsove par titúry, 
spôsob jeho tvorivého umel eck ého uva
žovania. 

Nové vývojové pr údy a víren ie, k toré 
nastal o pôsobenlm no-.:oromantlkov, ne
dokázuli znižiť a k t uá lnosť Brah msovej 
hudby, ktor e j pripadl a neodmyslitelná 
ú l oh a vo v ývo ji hudby. j e to stálica, o 
k to r O sa moh ol a ešte stále môže vývo j 
so svoj imi metamorfózami oprieť. Brahm
sova hudba predstavuje onen pól v 19. 
storoči, ktorý sa objavoval v rôznych 
inkarnáciách ul aj v iných obdobiach 
a ktort pôsobi ako faktor stability; bez 
neho by sa totil trieitila v neistote kal
dá oponuj6ca dynamizujúc& sila vývoja. 

Ji\N ALBRECHT 

Majstrov odkaz a jeho priliehavé pretlmoňenie 

MÔJBRAHMS 
,.Brahma je celkom 

výnimočným skladatel
ským talentom a pova
hou, ktorá sa mohla v 
plnej čistote vyvinúť l en 
v najskr ytejšom ústrani; 
!!istý ako diamant, mäk
ký ako sneh .•• " Tými.to 
sl ovami c har akterizoval 
Bl'ahmsa Josef Joachim, 
svetoznámy husrový vi l' · 
tuóz, s k tor ým sk lndate· 
ra s pá jal o s rdečné pri a· 
telstvo. Osobne by som 
azda t i ež podobne cha
r akt er i zoval Brah msa: 
formová dok onalos(. č is
to tu h!u·mónie u logika 
- tieto zá·kladné 1·ysy je· 
ho h udby boli pre ml'\u 
od jakživa p rlťažl lvé. 

Brahma je klasikom i 
romantikom súčasne. Kla
sikom tým, l e v čistej ce
listvosti pokračoval v 
klasických formách tam, 
kde Beethoven skončil, 
romantikom tým, l e ich 
naplnil novým obsahom, 
novými harmóniami. v er
kol epo dok ázal opak Lisz
tom u Wugnerom prokla· 
movaného názor u. podla 
k torého tra dičné formy 
zustai'Hli , vyčerpa li sa 
a nustal ča s pre vyna
chádzanie f oriem nových 
(hudobná dr áma, symfo
nic ká blism~ a pod. 1. Pre 
Brah msa znamenaj ú v ~uk 
klasické fo rmy neotrasi 
telné dedi čstvo; v n ich 
sa uk 1·ývu múd rosť i po
znanie. k1orých osvojenie 
má byť ciel om k nždého 
skladuteru . 

Jeho initrumen tačné u
menie te mnohofarebné: 
tmuvé, poch múrne. ner az 
trpké, inokedy svetl é. ja
savé, al e vždy výborne 
zne júce - nko výs ledok 
dok onnl ej znal osti každé
ho nást r oju. O tom. s 
uk ou skvelou Isto tou i n 
st rumentovH I, nás pr e
sv i edča na každom kru· 
ku. Stači p ripomenúť na
pr i k l ad Nemecké r ek · 
viem: a j pri použi t i p l né· 
ho o1·chest ra nikdy ne
pr ek r ýva spevné hlasy. 
uni sóla n tobôž zbor. 
Len si všimni me, ak o su 
v kulminácii 2. ča sti vo 
for tissi me celého orches
tra výborne upluti\u je 
zbor - nuvy~e musi byť 
zrozumltelné každé slovo 
tex tu. 

Brahms bol mi moriud
ne dobrým znal com l es
ného r oh u, čo jedi n ečn e 
dokumentu je jeho komor 
ná hudba plsaná p1·e ten · 
to nástroj , a l e prisudzo
val mu dôl eži té ú l ohy a 1 
v symf óniách , i nšt r umen
tálnych koncertoch ulebo 
vo vm·iáci ách na Haydna
vu tému. T iet o hom ové 
pasáže patri a k vrch ol om 
nielen B1·a hmsovej, u l e i 
sve.tove j hudobne j litera
túry. Pr itom al e - naj 
m:t v prlpade l esných r o-

hov - p lše pre ne t ro~
ku k onzervatívne, tuk . 
nk oby ešte nepoznal ven
tily, n ie pou:1.1val iba 
,.pri rodzené" nást ro je. To 
isté plati a j pre ( r~bky. 
Ako skvel o mieša zvuk o
vé f ar by! Pripomeitme si 
nuprl klud úvod závereč 

nej čast i Prvej symfón ie. 
keď v jasavom C du1· Zd 

znle sólo l esného rohu 
za spr i evodu ak ordov v 
trombónoch u neskôr sa 
vpl~tá a j m:tkká t rúbku. 
vtedy, k_ed hornova témH 
zaznie druhýk rát. tento· 
r az už vo flaute. Podob· 
ne prekrásne h01·nové 
mies to ná jdeme ti ež pred 
koncom prve j čas ti Dr u
hej symfónie a r ovnuk o 
aj v ·T rete j symfónii. 

Nesmi erne zaujimavé v 
Brahmsovej tvorbe je 
str i edanie svetla s tie
ňom. Dosah u je to n i elen 
harmon izáciou. strieda 
nim dur o mol. ale a j 
in štrumentáciou [nap r ! · 
k l ad prvá časť 3. symľó 

nle 1. Zvl ft ?; tnu pozo rnosť 

muslme venova ť aj 
Bra hmsov ým zau jfmll · 
vým ryt mic kým modeio111. 
Bodkované r y tmy, pr ená· 
šuni e akcentov z prizvuč 
ných nn n eprlzvučné do
hy pósobtu velm i o~obi t o 
- tu môžem uv iesť ak o 
pr l k l tt tl y prvú časť k l a
vlmeho k oncertu d mol , 
t retiu časf husl ového 
koncertu, či k lavl l'lle rup· 
sódic C dtu· al ebo g mol. 

Hoci sa v mo jich úvn
hách ~ú s t r eďu jem p 1·edo· 
všetk ým na Br ah msove 
orchestr álne diela, pred
sa sa musrm pozast av iť 
u j pr i jeho k lavl r nych 
skludbách. Sám vyn ikaj ú
ci klavi l' i stu výborne po
znal ten to nástro j. Na j· 
náročnejšie nk ordy vel 
k ftho tónového rozsahu, s 
kompl ik ovan ýlll i rytm11m1 
su hrajú dobre, lebo sk lu
dutel i ch komponova l s 
dok onulou od bornou znll 
l osťou a nn jm:t: pretože 
každý takt je logickou. 
č i st ou hud bou ! 

Hruh ms a Wagner -
tohto r ok u oslav ujeme 
dôležité vý ročia oboch 
velikánov hud by, pritom 
- ako v ieme - spr evá 
dzu lu ich svojho času 
večná r i val itu. Nebola 
Ich osobným dielom, po
stm·ali sa o to cti tcllu, 
Pl'!ut eliu, kto1·1 do toht o 
boju neskôt· v tillhli nj 
B1·uck ner a. nnpri ek oboj · 
str annej váženos ti 
Br ucknera u Br ahmsu. 
Sánt Wugn er si spoč i a t 

'k u vel mi vážil Brah msu, 
pr uvdn. k printe l sk ým 
k ontuk tom nemohl o dôjsť . 
obaju boli svoj i m Zlllo
žením prfli ?; rôznor ud l : 
č is t ý a sk romný Br uhms 
su nemohol zblfži f s 
Wugner ovou 111nohovra v-

nosťou . zál ubou v prepy
chu. Wugner neskôr ost ro 
nél pádul Brahmsa. k ým 
tento vedel rozli l:ovn ť me
dzi sebuvedomým, prud
ko pol emlzu júcim, zl ost · 
ným c haruk terom u ge
niálnym skladatersk ým 
ma js tr ovstvom Wugncro· 
vým 11 dokonca so záuj
mom sl edovul jeho tvor · 
bu . . . Dnes sa nám t le
l o pr obl émy doby vidia 
nepodstutnýml: v oboch 
sk ludateloch si uclieva
me sice d iamet rá l ne r ôz
ne umelec ké ty py, bu 
možno povedu ť i v zá k lu· 
doch rozl ičné spôsoby u· 
melcck ého videnia i vy
jadrovania, al e vzá jomne 
sa dopl illl j (tce. Nechceli. 
nemohli hy sme n ema ť 
unl jedného z nich. 

Mi lujem Brah msu. je 
mi nanu,výš blizky; ne
odvližil by som sa ule po· 
~nžovať zu bra hmsovského 
špeciulislu. S r ovn ak ou 
zodpovednosťou ako k je
ho dielum, pr ist upu jem aj 
k v~ctkc j ostatnej h ud
be. k tor ú dirigu jem. In
terpretácia Brahmsovej 
hudby viak nie je jedno· 
duchá. Jeho trošku kon
Jeu ativna, k lasici zujúca 
inšt rumentáci a si vyladu
je v súboroch dokonalú 
súh ru. Iba dokonalá dy 
namická vyvUenosť všet 
kých nástro jových sku
pi n zabezpečuje ideálnu 
r eprodukciu. Techni ka 
jednot livých nástrojov 
nie je ťn žši u Hk o v die
l ach Bra h msových súčas
n íkov. )cho partitúr y sú 
však pr lehludne j!\ie, č i s
te jsie 11 v tom - podla 
mô jho názoru - spočlv u 
náročnosť Ich in terp retá 
cie. Dôl ežité je. pr avda, 
a j spr flvnc pon lm anle 
vnú torného dynumlzmu 
hudby i tempu - to ul e 
neplat! len u Brahmsa. 
Osobne považujem 
brah 111sovskú viedensk ú 
i n t er prc tučnú tradfciu zu 
nu jautcn tl ckejšiu - sá m 
sk laduter tu str áv il vl.lčš i 

nu svojho tvor ivéh o živo
ta u na in terpretáciách 
svo jich di el su pr iamo či 
nepr iamo zúč n sll'\ oval. 
Nikto ntk dy ale nemu! u 
nebude mať pr oblémy s 
dobr ým znenlm Bruhm
sovho orchestra . tuk ako 
naprlk lad su to stáva s 
or chestrítlnymi diela mi 
jeho velkého p r iutera u 
dobr odinca Roherta Schu
munnu. Ako som už spo
menul - Brahmsov or 
chester znie vždy doko
nale. Pr oblémom uzda 
skôr bude pr en iknutie du 
h jbok nemálo zložitého, 
uzavretého Br ahrnsovho 
myšlienkového u c itové
ho svetu. aby sme v 11om 
ob javili v úvode spomi
nonú diamantovú čist otu 
rt m!fk kosť snehu. Vlfaz
nií cesta Bl'nhmsovej hud
by svetom tkv ie prá ve v 
tej to č i s tot e a dok on a· 
!as ti . ĽUDOVIT RAJTER 

Podnetná muzikologická konferencia 

O čESKEJ A SLOVENSKEJ TVORBE 
( Dokončenie z l. st 1·. J 

mloti k a sa v posledných rok och stu lu 
výrazným obohutenl m estetiky. Z množ
stva pr ednesených r eferlll ov znu jal zvl ás! 
pr lspevok Nade Hrčkovej. ktorá hovor i · 
l a o vývo ji h odnotiacich kritéri! v slo
vensk e j hudobnej k r i ti k e od r. 1948. Vy
medzi l a pritom - z k ontext u histori c
kého pohľudu na tému - dva ty py hod
notiacich prlstupov: funkcionálnu kriti 
ku - s or ien táciou nu k ulttírno-spol o
čenskú potrebu a vývojovo zameranú kriti 
ku, v ktore j je tvorbu u aspekt jej na
PI'edovunia prvotný. Urči té konšta nty sú 
v tomto smer e eviden tné a j na Sl oven
sk u, k de sa formovali praktick y už v 30. 
r okoch. )e len samozr ejmé, že ·ideálom 
v hudobno-kritick ej činnost i je komplex
né posúdenie di ela z oboch p1·fstupov. 
V závere estetického panelu prehovoril 
Jaroslav Zich na tému: .,K vývo ju este
tiky interp re t ačného umen ia", ale zuu jí
mavé boli aj predchádza jú ce vstupy Ru
dolfa Brejku (Di ferenciáciu poslucháč

skeho zázemia v posl edných 35 r okoch J. 

Jana Vi čara ( Estet ick č názory dnesnej 
x ener ácie rnl udých sk l ucl atel ov l . Ivana 
Poledňáka ( K otázkam esteti k y s í1časn e j 
nonurtificiá l nej hudby J u M. Stedroňa 
! Estet ick é zázemie sporov u nové kom
pozičné t echnik y u ná s ). 

Muzikologlc ká k onferenciu .. Ccská a 
slovensk á ski Hda t e ľs ká tvo1·ba v epoche 
socializmu" balu vst upom do di al ógu 111 e· 
dzl českým i a slovensk ými hudobnl k mi. 
ktorý by mal byť živ~r . čast e j ?;! , hlbší 
a smeru júci k spol očenske j pr axi. Mul 
by vyústi ť v pr ezentáci u s pol očn ých hod
nôt n i elen pred svf!tom . za hranicami, 
ale predov~etkým pred našou socialistic
kou prltomnosťou. I ste všn k pomohol pri 
t riedenl , k ryšta lizác i i u stanoveni si dal 
~l c h ciel ov. Veri me, l e do tohto potreb
ného dialógu med:~: i muzikol 6gmi vstúpi a 
rovnako vál ne a intenzivne aj sklada
t elia, interpreti , or ganizátori a zástup
covia hudobných inititúcil. K tomu zavä
;zu je nielen dedikácia k on fer enci e, ale 
najmä naie spoločné cesty, nťahy a 
mnohé osudy. TERf:ZIA URSINYOVA 
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Šlwda, že nevfúdnP. a sychravé aprf· 
lové počasie poznač i lo i k oeficient náv · 
~tevnost i tejto. in lrč vydar enej dvo jice 
podujutr. Koncer ty zau jali aj pov~Imnu· 

ti <~hodnou <lrumaturgiou, lttorá sa opiera
la vý l učne u r uskú, resp. sovietsku pro
venienciu. O Crspesné vyznenie večera 

sn zuslúž i ll uj interpreti - d i rigent i 
vyn ika júci sólist i. 

Na úvod odznela orchest rli lna verz ia 
or·ientú l nel fantázie Islamej od M. A. Ba
lukirllva, jedno z nu j nú ročne jš ích čísel 

kluv i r istickr1ho reperto{rru v efektnom 
inst r umcntálnom prepise Alfredu Casel 
lu. Dir igent veče r ·a Vladimir Ve~bickij 

dultúznl s prcirho prrznačnuu vervou, so 
zm ys lom pre opojný zvuk l r·ytmickú m·
t i lltllilei u podl:iarknuť spád i sugestív
nos ť ry tmov kaburdinskéhu rudovéhu 
tanca. pril:om neopomenul zvýrazniť nos
tu lgicko-meditalívny charakter Iyricko
fúbostného stredného dielu. Záver fan · 
tázie vystup irovul di r igent s dravou IH!
I iehuvusťuu do st rh ujúceho prívalu fa
i'leb, zvuku i tempu. 

Numiesto pôvodne napllí novanéh o klu · 
~ti rn eho koncertu v autentic kej interp•·e
lliel i autora T. Chrennik ovu zastupoval 
s merovanl t~ súl:asnej sovietsk e j tvor by 
Koncert pre hoboj a orchester osobne 
pr i lumnéhu skladatera And1·eja Eipaja. 
Premiéru diel a bula v r·á mci vlaf1ajše j 
Moskovske j jesene. Hobo jov ý k oncert je 
'dastným spo jením fol kl ór nych )JI'Vkov 
,, ich ini.pirácií s novými kompozičný 

tlli technikami vr{ttane aleatori ky, pri · 
Com vydarene n ači era clo zvukovo-fareb
ných možnost í sólového nást roju. Prii'O
dzenosťuu hudobnej reči , sviežou inven
ciou i úť:i nným i núladovými k ontrastu· 
!Hi vzbudil koncert zaslí1žené ovác ie obe
censtva. Na í1spešnom pri jati skladby su 
popr i dirigentovi pod ieľa l velk ou mie· 
r ou uj vyn ika júci slovensk ý hoboji sta )o
xef Hanušovský. Výdat ne ťažil z bohaté
ho zázemia svojej technickej pohotovosti, 
zo zmyslu pre c i tl ivé for movanie u plas
tickosť nlis trojového tónu a v prednese 
uplatni l svoj u uvedomele tvarovanú tvo· 
rivú muzikantskú iskru. Podal tak výkon, 
ktorým môže reprezen tova ť slovensk é in· 
terpreta čné umenie na ak omkoTvek zn· 
hranii;nom pód iu . 

Kreác ia zúverečnéh o čísla programu z 
tvori ve j d i elne S. Prokofieva - kantáta 
pre mezxosoprän, miešaný xbor a orches
ler op. 78, Alexander Nevskij - doká · 
zala udržať úr·ovei1 celého podujatiu. Za· 
sl úžili sa o to rov nak ou mierou diri 
gent , orchester , zbor i jedinečná só
li stka moskovského Vefkého divacll<l -
mezzosopran istka Galina Bor i sovová. Ver 
bicki j ťaži l pr i interpretácii k antáty zo 
svojho blfzk eho vzťahu k r·ealizácil širo
kých plôch a k patetick osti výrazu. Jed
not livé epizódy deja sa pôv odne rozvi
jnli na J::jzen~tej.novom filmovom plát
ne. ale silou sklad!llterovej výpovede má 
hudba po menších úpravách p lné opod
~ tutnen ie a j ako samosta~né koncer tné 
č ís l o. Dil'igent šťastne vedenou taktovkou 
v tl uči l Pr ukof ievovi rozsiah l u pal etu ná
lad vych.fldzajúc z ponurosti úvodného 
vst upu, cez epické i dramaticky vystup· 
itované ítsek y. Sk lada tel v kantáte zna· 
meníte využíval r uské a t eutónske mo· 
tívy, obzvlá ~ ť sugestívne načrtol elegic· 
kosť časti s názvom Pol e smrti, kde su 
w skvel v p lnej nádh ere a velk osti ne
zubudnutefný výkon Borisovovej. Vď11ka 

úspesn eJ rezonanci i obecenstva po od
znen í kan tá ty musela sa tá to časť opa
kovať ako pr iclavok " bis" . 

Zm ysel pre širokodyché kant i l ény, pre 
cha rakter ruskej chorálne j mel odik y, pre 
pu t ctic kosť vý razu -- zhodne s koncep· 
c iou dirigenta i pre zvukovú vyr ovna
nos ť v modálnych harmóniách preuká
zu l aj Slovenský filharmonický zbor 
i zhor majster dr. štefan Klimo). ktorý pl
n; ! v kantltte f unkc iu rozp rávača a ko
mentátoru de jove j akc ie. 

VLADIMIR ClZIK 

e Deviaty cyklus komorných koncer
tov :1 1\larisk ácll , ktorý usporadúva Slo
uen~:;· !i lwdobný f ond a GaMria hlavn~ho 
mesta SSR Bratisl mJy v mesiacoch mtlj 
(t~ scptf!mber, otvori koncert Moyzesovho 
kuar: cta 16 . ·mája t. r . s program om z 
dil!l foseplw Haydna, Bľ!lu Bart6ka a 01'1 
i-'ere/iczyllo. 

Ilja Ze l j en k a, poprednt zjav strednej generácie 
slovenských skladatelnv, Zillkal hudobné ndelanie u 
R. Macudzinského (klavlr) a J. Zimmera l kompoalcia). 
Po absolutóriu skladby na VŠMU v Bratislave u J6na 
Cikke1·a (1957) pôsobil istý čas aku dramaturg Sloven
skej filharmónie a lektor v Cs. rozhlase. Dnes sa ve 
nuje výlučne kompozlcii . Jeho skladby viackrát bpei
ne reprezentovali slovenskú hudbu v cudzine l tri fes
tivaly ISCM, Tribúny UNESCO, atď. ) a tvoria súčasť re · 
pertuáru význl!mných domácich a :r.ahraničných telies 
a sólistov. 

Hovorime so skladaterom 
ILJOM ZELJENKOM 

KONFRONT 
ILJU 
ZELJENKU 

Priznám sa ti , nie je lahké pripravi( 
témy ruxhovoru s priatelom, navyie roz
hovoru " pred zrakom verejnosti". Vieli
čo sa núka, le sl to práve ty, a teraz. 
Ešte doznieva ruch decembrových osláv 
- čo tak: "čerstvý päťdesiatnik a jeho 
pocity?" Ako jeden 1 mála u nb sedli 
doma a venujei sa výlučne kompoaicii -
teda ďaliia otázka : "skladatel-profesio
nál, charakter a etika jeho práce!" Osa
melosť tvojej pracovne bola a je obklo
pená pestrým !ivotom: priatelia i nepraj
nlci , zvedavci i objekty t'fojej zvedavos
ti - je to len " trh márnosti , extempo
re alebo aj xískavai? A čo tvoj ama
térsky, ale sústavný záujem o astronó
miu, fyziku, biológi u - ako to súvisí 
s tvojou umeleckou prácou? Alebo na
pokon to naie večné - citii sa byť Slo· 
vákum a či viac "človákom"? 

- Mám poci t, žo k mn ohému sn sté\le 
vracium e -- témy su nem enia. Nemeni a 
su an i odpovede - v zásnde. Iba su 
spresilll jú , precizu jú. Mám preto obavy, 
že sa budem opakovať. Sú to skutočne 
"mo je" témy. Dl hé roky o nic.h premý~
l am, ale málokedy - v pos lednom čase 
stále menej a mene j - fonnulujem svo· 
je názory slovne. 

Nie je práve päťdesiatka prilelltosťou 
vieličo zhrnúť, usporiadať, "vyúčtova("? 

- )e to naozaj z lomový moment 
clovek bi l ancuje. Pr i spôsobu je sa uj ok o· 
lie - bil ancu je s os lávencom. V~etky 
tie zdvorilot~tn é i p r i atefské pokl epania 
po pleci sú milé. A l e v zásade som osla
vy nikdy nemal r ád. Overa radšej sa 
zúčasti1ujem "nek on k •·étnych" stretnu tí, 
osláv " všedného d1iu", kde vznik a jú si 
t uác ie živé, nečakané. I svoju päťd esiat 
ku by som bol na jradše j lad il tnk to -
l en nepl'ipominnť dôvod. Rituál m i na· 
háiw strach, i v p1·fpade Iných : pohlcu
je svojho pôvodcu. č i si to želá al ebo 
nie. 

Akoby oslávenec pod vply•om situá
cie na čosi čakal a tým sa dostal du 
kŕčovitej, neprirodzenej polohy voči 
iným i voči sebe. Začlna byť odrazu 
iný ... 

- Veru. Ak sn už stuf iný m, 1ak l en 
normálnou cestou vnútorného procesu, 
nie cez rituá l. Nepoznám, našťastie . 
"osláveneck ý kŕč" z vlastného prežit 
ku. Mám len skí1 senos ť z pozorovania. 
Pôsobí blahodarne, .Jebo stupiíuje strach 
pr ed tým, čo je nebezpečné, čo môže 
č loveka predčasne zabrzd iť. Snažím sa 
sfce JJepodli ehať vplyvu rituálu, no ne· 
uhýbam pred bilancovunim. Súčasne 
vša·k musrm poveda ť , že bilancova ť i ba 
pr i ok rúhlych výročiach by nestačilo. Už 
len napríklad každodenná kon frontácia 
toho, čo som urobil, s tým, ak é boli mo
je zámery a ciele, je u rč itým druhom 
bilancovania - n ielen v tvorbe, ale aj 
v normálnom rudskom ži vote. Som na tiu 
zvyknutý. Mo je jubil eum ma preto nárok · 
m i na bilancovan ie nijako neprekvapi
lo . .. 

Sú tu viak aj ti druhi, čo bilancujú 
s tebou, Ich mienka, Jeh nhory ..• 

- Mienka ak o obecné, anon ymn é " t e
leso" je nevhodná na kon·takt, nemožno 
jej "pozrieť do oči" . Vzniká, š iri sa a 
vplýv a ť n a 1iu je nemožné. Zveličuje, 
umelo p rlk rá~ fu je . A j ked je často za
l ožená na SiH'ávn om dielčom postrehu, 
vcelku vytvá(·a nesprávny, sk resl ený ob
raz, n iekedy pr iam opačný. Nevyspy.tater
né cesty anonymnej mienky v edú kon
krétnym dobovým k ontextom. Tak stač i 
l o urobiť 4-minútovú sk ladbu a nazvať 

, 

IE 

ju Karik atúra , aby sa zby t očne hyper bo· 
lizoval môj vzťah ku g roteske. aby sa 
tradova li privlustky o irónii, l ahkovAž· 
nmn humore. :Zm l l. klavírne kvintet o ma 
zasa označ ili ZB konS!ruktivistu. Podob· 
ných nálepi ek som nedobrovolne získal 
niek ofko. Možno sfcP. tomuto ty.pu mien
ky nah ráva ť - nby sn člo v ek utvrdil v 
tom, v čom ho inf vidia "si lným" . Etika 
pr ofesi e však káže nepocl lnhnúť a tr·pez· 
livo Sil vyvi jať ďal ej, nk je v preds-tave 
smer, méta. Po čase · su vačši nou p•·e
sv i edčame, že onó dobové a r·egionálne 
anonymné m ienky oza j nestál i za to, aby 
sme sn n imi duli ovplyvniť. 

Tým nechcei poveda( le vôbec nedáš 
na mienku iných ... 

- To nie. M ienka , nesená konkrét · 
nym človekom je vhodnou pôdou pre ná · 
zorové pnrtnerstvo. )eho užitočnosť podla 
mltn úmerne stílpn s rozdieln os ťo u sta· 
novfsk . Ak urobím skladbu, o ktorej si 
myslfm, že sa v nej vydani záver a dul 
šf t ra Ja mi to potvrdili, i de o nadby 
t očnú , informáciu. Viac mi povi e ,ten. 
čo nesúhlasí. StretAva! ču najv iac ludí 
s odlišnými, a pritom vážne podlože
nými názormi, to je najvllčšie šťastie, 
aké môže stretnúť umelcn. )e dôl ežité. 
aby títo partneri neboli len z n ajbligle
ho ok oliu, z prostrediu, v ktor om sa 
bežne pohybujeme, al e aj spoza jeho hra 
níc - územných. jazykových, kultúrnych. 
Kto žije ibu tu u svoj r egión pový ~ i na 
generá lnu normu, ktorou súdi sebn , a l e 
aj prácu iných. dostliva sa ani nevediac 
do nebezpečne j izoiAcie. 

Mál pocit, le naia hudobná kultúra 
je v izolácii 7 

- Ak cie, smerujúce k vyvážaniu a do
vážaniu hudby, sú potrebné a už i točné. 
)e i ch pomer·ne dosť . Lenže čast o pr e
biehajú v neosobnej, in ~t ituc i onálne j ro · 
vine. Pre skladatera je v~uk vermi dôle
žitým a pot rebným ok nmihom, keď je 
osobne prrtomný pri uvádzaní svo jej 
skladby v cudzom prost redi a v sused
stve diel, k tu1·é vznik ali v odlišných kul · 
túrnych podmienkach. Tam až si začne 
uvedomovať s~rednú mieru hodnoty, nad 
ktorou sa treba udržať. aby mal export 
a impor t umenia vôbec nejaký zmysel. 
)e niečo celkom iné, ak znie mo je die· 
Io vedra hudby Denisovn, Sčedrina, Snit
k eho, ako keď figuruje na čisto reg io
nál nom prog1·a me. Ľudia, čo dlho žijú 
vedra seba, mujú časom takmer rov
nak é starosti i radosti. Ct chcú alebo 
nechcú, vytvára sa akýsi " koef ic ient po
dobnosti" . Ka·ždý z nás hy si to mal 
uvedomiť a ak si už stavia pr acovné 
méty, tak nie iba v rámci svojho re
giónu, či gener ácie; treba mať tú sme
losť [azda aj d rzosť ] konfrontovať sn 
s ,tým, čo platr za na jlepšie aj "za hum· 
nami'', vo svete. 

Nemyslli, le najvyiiie nároky na se
ba v kompozlcii sl vyladujú profesiona
lizáciu? Veď ty sám si sa pre klud k 
práci zriekol mnohých iných veci a obe
toval si mu mnoho ao súkromných i ve-
rejných amblcli. · 

- N etrúfam sl radiť - je to indivi 
duálne. V k aždom pr ípEJde musr človek 
urobiť všetko pre to, aby mieru t al en
tu, tú svoju - k•aždý ju má inú - mo
hol maximá lne zužlttkovať a nezost al nn 
polceste. V hudbe to znamená ver.a ča
su a trpezlivosti. 

A čo, keď nastane dlhila prestávk a, 
dačo sa zasekne, jednoducho to zrazu 
nejde, a potom treba akoby od,nova za-
člnať? ' 

- l'restlívkH móže vplyvom rôznych 
okolnosti nastať. Ak je dlh sia. skutoč· 
ne vzniká dujem. že t reba začínuť od· 
znovu. To ale nie je na zahodeni e. Ved 
v kompozíci i sa n ielen zvclaďu je, pre· 
clzuje. zcl ok onaruje. Prestávky býva jú dô· 
l ežité prlive JH'eto, že nútia rozm ýšla( 
o Inovácii. Podobne síl významné, usp01l 
pre miHI, kontak-ty s ak ýmkolvek zdro
jom záži t kov al ebo esenciá l nej in fonná· 
cie, K ladiem to totiž na jednu r ov i nu: 
emóc ie. aj rucionftlne in ľormflci(~ . Jedno 
i druhé narúsu pohodu schémy. Je to 
dobrá kombinácia. nk je č lovek zvedaví•. 
ak túži pu tom bvť s kutočnosťou neu· 
stál e prekvupovaný a poh !\ťraný k novým 
derum. Len vtedy su stávaš stnrým. kecf 
už necítis pot rebu rev idovať sa. 

T•oja posadlosť po autentických zdro
joch informácií j e zaujlmavá, u umelca 
ani nie tak velmi typická ... 

- Mám to ešte z gymnaziá l nych čias. 
Prenasl edovali ma otázk y: "prečo je vô· 
hec všetko takto?" " ako to funguje?", 
"čomu čo slúži?". atď. Casta som pred· 
bi ehal. Chcel som si ich zodpovedať bez 
dlelčfch in formác i i. Vznikali prenáhle· 
né hypotézy. Al e dodnes. aj keď som 
medzi časom za b ŕdol do množstva č i us t · 
k ových pr·oblémov. usil ujem s11 nest r ácn! 
tú niť obecného. 

Z faktov si skladať obrax sveta - to 
j e vlastne filozofia. Tvoja prislovečná 
nechuť k filozofickým " polotovarom" i 
hotovým receptom je vlastne odmieta
n im toho, aby to xa teba robil niekto 
druhý ... 

- Ano. Chcem sá m prežf vuť oka mih 
zobecnenia. Nepr ísť oil. Vi esť ni tky nu 
.,vyšši e poschodie" vlastnými r ukami. 

V tom ml pripomlnai Goetheho . .. jeho 
spory o Fausta so Schillerom. 

- Mám ho r ád. 
Nemali ho radi vietci . Jeho súčasný, 

z faktov vychádau)úci livotopisec Frie· 
denthal ho kresli ako osobnosť plnú roz
porov ... 

- Byť pre v šetkých rovnako dobrým. 
to ne jde. VzniklEJ by škod1ivl1 chiméra 
idy l y. Neznumená to. že č l ovek má vy· 
volávať sporr. N ikdy to z mojej struny 
ni e je pre javom nepriaterstva, ak nleko· 
ho znepok ojujem u hovorím mu veci. 
ktoré nerád počuje. Casto· má vum pocit. 
že " postihnutý" o nich v ie, al e neclo· 
pustr, aby plnou váhou dopadli. 
Oprimnosť ti teda udrliava pr iatero" 

a teba zachraňuje pre n ich, či nie? 
- V tEJkých chúlosti výc h veciach si 

č l ovek nemôže pestovať nijaký ku lt -
ex istuje aj ch imér a úprimnost i. Za ňu 

sa tiež pyklí. PokiaT mám schopnos ť 
b yť zveduvý, konfront ovať seba s dru· 
hým i, pok ia! je mi cudzia tdyl a l v zmys
le pnsivneho kCudu ] . tak je tu stále 
~unca postúp i ť e~te o nejaký k rok , ne· 
hovorím. dopred u, al e inde. To si Ibu 
20. storočie zmyslelo - čo krok, tu 
vyš!li e! V posl ednej dobe Sil o tom po· 
chybuje, nie ' je to tuk. Hoci nerád citu· 
jem, spomeni em Thomasa Lewisa, kto· 
rého som nedá<vno či tul u ktorý v pod
sta te tvrdf, že ak ýkorvek pokr ok nebol 
nik dy dosahovaný h romadenim IepSich a 
l epšieh technológii. Tie ni č nevyt·i eši li 
a prišli neúmerne draho. Pokrok pri · 
nášal o len nové, zásadné, hlbšie poz.na· 
nie. Niek edy, k ed čltam o problematike 
z od l ahlých rezortov - z biol~gie, ge-
netiky a pod., zdá sa mi , akoby tam bo· 
Ia v ake jsi šifre, ul e predsa precizn e de· 

[ Pokračovanie na 8. st r. l 



K päfdeslatin~m uslúill6ho umelca Pavla BAGINA 
V povedomí slovenskej hudobnej ve

rejnosti ešte donedávna figui'Ovalo me
no zaslúžilého umelca Pavla Bagina v 
spojení s mnohým iným než so sklada· 
telskou profesiou. Do velkej miery prá · 
vom - objavovalo sa najmä tam, kde 
nezostávalo vera času na komponovanie, 
kde bolo treba predovšetkým jednaL 
Viac .než desaťročie znelo s rešpektom 
vo Vojenskom umeleckom súbore kpt. 
Jána Nálepku, objavovalo sa v súvislos· 
ti s pľemiéľami desiatok koncertných i 
hudobnod·ramatických diel slovenských 
skladate·fov, s rešpektom je vyslovova· 
né vo foyeľ či v zákulisf opery SND. 
v pľiestoroch Ministeľstva kultúry SSR. 
Zvllzu sJ.ovenských skladatelov čl Slo· 
venského hudobného fondu. Oastejšie než 
na titulnom liste pm·titllľ figuroval au· 
togram Pavla Bagina nn poslednej strán
ke do·kumentov, ktorými sa riešili závaž· 
né a rozhodujúce otázky profilovania 
nášho hudobného - koncentného i o·per · 
néfio diania ... O tó vzácnejšie sú oka· 
mihy, v ktorých sa stretávame s parti · 
túrou či reálnym znenfm skladby tohto 
človeka zoči -voči. Tušfme za nimi intcn
zfvny zápas tvorcu - skladatera. 

Jeho profil sa vynárul pred nami ne
nápadne u v priebehu posledného desať
ročia nadobúdal rysy, k.torým nechýba 

Snímka: J, Vavro 

PRIESTOR NA SEBAREFLEXIU 
pútavosť. Prichád:ta s notami. ktoré sl 
prosto vynucuj(• záujem, ktoré niečo avi 
zujú a pl'ojektujú - stojlme pred nimi 
s očakávaním, čo bude ďalej. Pohlad sp!lť 
je tu len nevyhnutným. obligátnym do· 
pinkom pre pochopenie chodníkov u 
rytmu krokov, ktoré sa- po nich ubera
jú. Demonštrujú formovanie č loveka, kto
rému nie je luhostajný jeho vzťah k sve
tu, k s(JčasnosN, k dnešku. Cioveka, kto
ľý potrebuje· zvládnuť svoj vlastný vn(l · 
torný život, aby sa mohol prihovárať 
iným. Cioveka, ktorý odhaluje, aby po
zn(Jval a dal možnosť poznuť. Jeho tvo· 
rivý zäpHs je nasýtený mlčaním , ktoré 
nekok etuj e s vystavovaním sa na obd~v. 
nepotrebuje výkrik a kriklavé farby k 
tomu, aby na seba upozomil. Vchádzé! 
tým vy•·ovnaným krokom a prináša so 
sebou svieži , č istý vzduch. Bez prievanu, 
bez zabuchnutia dverí, kt.oré desf otvo· 
rené u citlivé usi tých, ku ktorým pri· 
chádzu. V jeho kroku, v geste, v jeho 
tempe je tichý smútok, obrys melanchó
lie, ktorá vyžaduje pozornos( ktorá ne· 
uspáva, ale aktivizuje. Citim za i10u ak ú· 
si dt1vku trpkosti z poznávania, a vá· 
žim si ju - pripomína. že poznanie (i 
svo jho opozdenáho gestil a slovu] je vždy 
spojené so zápusom. s bolesťou, ktorú 
potrebujeme premôc(. ale ktorá zanechá · 
va v•·äsky. llugin sa s nimi netají a mož
no práve vďaka tomu vzbudzuje sústre
dený pohľad u tých , ktorých zuujal svo· 
jou tvorbou. 

Neplše vera - - žatvu jeho skladieb je 
nebohatli počtom - . ale tvori s inten· 

zitou. ktor á je mu vlastná. Cizeluje cle · 
tail. mikrosféru svojich skladi eb, v kto· 
rej drol>nosť reprezentuje makr·osvety -
pretože sám autor pozná dialektiku vzťa 
hov časti a celku. Citlivo rie~i kOtLtrast 
v tektonickej i obsahove j úrovni k ompo
zícií - pretože sa orientuj e v polarite 
diania vubec. Je komorný a jeho k omor
nosť zasu huje intimitu psyché svojich 
poslucháčov: za jeho výpoveďami poci 
ťujeme bezprostrednosť, úprimnosť . ktorá 
má právo byt strohou . . . Jeho forn1 y 
nepotrebujú široký priestor. Odhaluje a 
demonštruje v nich svo je videnie rozme
rov a sú to rozmery predovšetkým etic· 
kého naplnenia. Dobro nepotrebuje ver
kos ť k svojej k onf•·ontácii so zlom : i 
krátky ži.vot má svoju plnos ť ... 

Vo svojom skladatel skom výraze vy 
šiel z poznania hudobného folklóru a 
uchoval si jeho priezračnosť a pravdi · 
vosť. Poučil sa nu Webernovej lyrike 
u zotrváva v jej •atmosfére dotvárajúc 
ju svoj ím vlastným - a nie bez pôva
bu - cít ením. Konštruu je hudobné pro
cesy s prirodzeným zmy~lom pt·e ryt mus 
a čas, pre mieru. Konštrukcia a racio· 
nálne momenty vôbec stoja v jeho vý 
povediach v službách výrazu základnej 
idey a obsahu jednotlivých skladieb. Je
ho tektonické koncepty nelákajú novos
ťou, vynaliezavosťou či mod ernosťou -
nepotrebujú su odhalovať, pretože ich 
ci el je kdesi inde než v demonštrácii 
efektu a rafinovanosti. Možno je tech· 
nika preňho e~te orieškom, ktorý lúska, 
ale vládne nad je j zmyslom a významom 

K životnému jubileu zaslúiilej umelkyne 
Zivotné jubileum zaslúžilej umelkyne 

Gizely Veclovej (nur. l. mája 1923 v Bra
tislave ) je vhodnou príl ežitosťou nielen 
zbil!mcovať naozuj prebohutý a umelec· 
ky mimot·iadne rôznorodý beh divadelné· 
ho života tejto všestrannej umelkyne, ••l e 
aj pripomenúť si, že ovl ádanie základov 
remesla je predpokladom pre zvládnu· 
ti e aj na jnáročnejšlch umeleckých mét. 

Umelecká dráhu Gizely Veclovej vied la 
zo Skolských lavíc bratislavského kon
zervatóriu priamo na dosky Národného 
divadla v Bratislave, kde popri vtedaj · 
šich majstroch svojho odboru ( Flôgl , 
Blaho, Bartošová, Mm· k ov l prešla naj 
zdravšou a pre mladého adepta na jpo· 
trebnejšou školou - školou úloh, na 
ktorých sa cibri talent a vyvl ju javis
ková Istota. Lebo Kuchárik z Dvoi'ákovej 
Rusalky ( r. 1942) započa l kariéru, ktorá 
je v mnohom výrečným dokladom roz· 
manitosti úloh sto jacich pred v,t eda jš im 
adeptom divadelného sveta, úloh , ktoré 
dnešný dl·vadelný začlatočnfk ani nestih
ne registrovať. A ú činkovanie - to bo· 
lo pre adeptu opery samozrejmé - v 
operete dodalo hereckému výrazu prav
divosti, smelosti a istoty. Najml! ked sa Snímku : A. š motlák 

S VTIPOM A MLADISTVÝM šARMOM 
speváčka už od začiatku popri M. Hu· 
bovej, M>. Cesá•nylov ej stala partnerkou 
F. K. Veselého, s ktorým sa v práci i na 
javisku stretávala až do jeho odchodu 
na ·odpočinok . Stála s nfm na javisku 
aj pri prvých uvedeniach Dusfkových 
operiet Osudný va lčlk, Modrá ruža i Ta· 
jomný prst ei\, aby aj po rokoch ( 1968) 
stvárnila v j eho Hrnčiarskom bále úlo· 
hu matky Tomašovlčovej. Ak k tomu pri 
rátame ve fk ú éru · opemého repertoáru 
G. Veclovej v Košiciach po r. 1945, kedy 
praklticky odspievala celý' romantický a 
klasický oper.ný repertoá:r, vynikne n ám 
plasticky rozsiahla schopnosť optimálne 

sa vyrovnať s celým diupazónom huclob· 
no-dramatického divadla. Nečudo, že po 
jej návrate do Bmtislavy [ 1952) ju ob
sadzovali l činohernf r ežiséri (O. Hans, 
M. Husáková-Lokvencová, J. Pálka a via
ce~! ďalš!) , aby t ak je j talentov.ané he
rectvo nadobudlo ďalš! rozmer, ďalší re
gister, kt·orý sa v jej práci na vyše 125 
premiérach jej k ariéry plne prejavil. 

S opernou, operetnou i činohernou 
skťisenostou n emohlo j ej h erectvo ne· 
maf predpokla dy pre žáner, ·k1torý sa u 
nás začal presad~ovaf až v šesťdesiatych 
rokoch - v muzikáli. Tu možno v jej 
umeleck ej dráhe hovorif o nadobudnutí 

s prirodzenosťou , ktorá nás vedie k to 
mu, aby sme mu uveriii. Nie je inžinier. 
ani filozof - dominuje ui\ho muzikál· 
nos(. Vo svojich skladbách sa stále viac 
a intenzfvnejšie dopt\Ucováva k ne11red· 
stieranej istote vo vlastné tvorivé kré· 
do. Neurahčuje si svoju úlohu, svoj zá· 
pas - necháva priestor materiálu i tam, 
kde cftime, že si podmaiíuje autora, že 
ho limituje a provokuje k novým a ešte 
výraznejším sebareflexiám. 

Bagin sa priznáva k svojej väzbe s hu
dobným dedičstvom nášho národa - od
haluje jeho melos, čistotu a sviežosť. Ne· 
potrebuje k tomu romantické, široko 
rozpäté mel-odické oblúky, masívny zvuk 
orchestra či plnosť harmonických pá
siem. Kresli svoj obraz sveta v reduk· 
cii na líni u. Jeho melódie majú pevne 
kontúrovanú kresbu, bez hrubých, tvr
dých gest i tam, kde ich základom je 
dvunásťtónový rnd. Jeho skladby sú kreh
ké, prlpomf.najúc veduty plné pôvabných 
detailov usilujúcich o pravdi.vosť a ži· 
vosč zobrazenia, s postavami v popredí, 
ktoré Im p1·epožičiaw1 jú rudský rozmer. 
Pritom svojou povahou sú výrazne in· 
strumen tálne, nadchýflaj(J sa pre farbu, 
ktorá pri svojej sýtosti je svieža, de· 
centnú, transparentnú. Komo•:nosť pre· 
niká jeho tvorbou i tam, kde disponuje 
velkým orchestrálnym aparátom, figuru
je v detaile i v makroformách jeho diel, 
akcent u júc decentnosť ich zvukového v ý· 
razu. 

Pavol Bagin sa radí ku generácii. pre 
ktorú je priznačný zápas o scbavy jadre
nie adekvátnymi prostriedkami. Na roz· 
diel od mnohých svojich rovesníkov za· 
kotvil v povedomi hudobn ej verejnosti 
neskôr. ale vykročil s ambíciami, ktorí: 
prezrádzajú c i e favedomos ť jeho profile· 
vania. Z bohatstva ponúkaných ciest si 
zvolil tú, ktorá je na jvlustnejsi a jeho 
naturelu - a presvedčil. Jeho poetika. 
v ktorej doménu vytvára akcent na vý 
raz Sl'istredenie sa na komunikáciu s 
pos.iucháčom bez zbytočného k omentova · 
nia, je charakteristická ekonomickosťou 
z(Jkladnej hudobnej mat éri e ll jej metu· 
morfóz, pevnou a prehludnou stavbou. 
invenčnosťou evolučného procesu a ci · 
tom pre inštrumentálne zvládnutie hu · 
dobného toku. No jej primát je nad tým· 
to všetkým. V hohate tva•·ovanom lyriz· 
me, ktorým zasahuje najci tlivejšie mies
ta t~·ch, s ktor}•mi sa stret(Jvu, na kto 
rých pôsobí pret·várajúco. Jemu viustná 
el egick osť. baladickosť. melanchólia a 
vóbec instrospektívnosť výrnzu apelujú 
na kludenie ot{JZOk o prí ťažlivosti hudob· 
nej tvorby, o zmysl e ich projekcie, o na · 
šom vzťahu k dnesku vôbec. Bez núro
kov na honosne znejúci titul tvorcu, s 
prostým a o to viac úprimnejšfm lud · 
sk ým postojom voč i svetu , spoločnosti, 
i:ioveku. Jubileum tvorcu, ktorého hud· 
ba vedie k bohat~ím dimenziúm vníma 
niu a cíteniu. nech jemu i nám nie je 
medzníkom. ale odrazový m mostíkom ... 

MILAN ADAMCIAK 

Gizely VECLOVEJ 
všetkého toho. čo dnes nazývame herec
tvom synteti ck ým. He•·~ctvom , ktoTé ne
cúvn e pred akoukolvek požiadavkou 
predlohy, požiadavk ou žánru, požiadav
kou realizátorov. G. Veclovú sme ne .. 
videli stáť pred úlohou v r ozpakoch, bo
la to skôr poko•·a pred umel eckým die
lom, ktoré mala stvárniť. Nežiadala šk r · 
ty , nežiadala úľavy, naopak, sama svo· 
jím hladačstvom , so snahou po optimál· 
nom vyznení zverenej (Jiohy si zvyšo· 
vala l atku náročnosti, aby sa tak pre· 
pracovala medzi ,.prvé dámy" žánru. 
ktorý je podnes t rochu podceJiovaný, ale 
ktorý je náročný na najvšestrannejšlu 
priprnvenos ť tnte•·preta. 

Neprekvapuje preto ani šírka záberu 
IJOU stvárneného .r epertoáru: cez Pavlu 
Oberholzerovú v OhJiost.roji, Lálikovú v 
Pánskej volenke, Peachumovú v Zobrác· 
k ej oper e, po neza budnutelnú Dolly v 
rovnomennom muzikáli, Hortenziu v Zor
bovi, Vorzovú v Cervenej kBI'aváne -
takto by sme mohli dlho vyratúvať jej 
kreácie v hudobnom divadle. Ale je tu 
U-Levica z Weisenbornovho Loftera, An
dr štová zo Svadby sobášneho podvodní· 
ka, Beatrice v Goldoniho Klebetnictach, 
Gig it v Sala cr ouovej Zene prlliš počest· 
nej, až po Doňu Elvíru v Don Juanovi 
od Maxu Frischa. 

V ostatnom čase popri domácich úlo· 
hách na javisku Novej scény hosťovala 
s mimoriadnym ohlasom na dlhodobom 
turné v NSR v Anouilhovom Pánovi Or· 
nlflovi. Málokt orý herec je schopný ·v ná
ročnej činohernej konverzačnej komédii 
vystúpiť v· cudzom jazyku. A Mk t ento 
exkurz do cudziny spolu s mnohými te· 
l evlznyml l filmovými kreáciami dotvára 
všestranný •profil zaslúžilej umelkyne Gi· 
zely Veclovej. 

V di\och jej jubilea jej 'úprimrte želáme 
v era prHežltostl uplatniť sa v rozmani· 
tostl jej hereckéhO' t al entu a umeleck ej 
skrat.ky, k•torú tak jedinečne ovláda. 

DALIBOR HEGER 

GRAMORECENZIE 
JURAJ BENES. Profilová platňa 
OPUS Stereo 9110 UBli 

Mémoire pre komorn:f orchester ( Slo
ven.sk6 filharm6niu diriguje L. Pelek), 
Canzona pre dychové kvinteto (Bratislav
ské dychové kvinteto), Hudba pre tr6b· 
ku, bicie a sl6i!ikové nástroje (K. Rol
ko, Státny komorn:f orchester !ilina di· 
riguje J. Valia) a Préférence pre 9 ná
strojov (s6bor Musica modema diriguje 
autor). Uvedené štyri skladby zastupu
jú početné dielo nuj.talentovanejšieho 
pred·s·tavitela ,.mladšej st rednej" vlny 
slovenskej hud·by. A iba jedna - Préfé· 
rence - . podlieha podla l. Ma,rtonu ver
bálnemu .opisu. Poviem rudšej hned, že 
text o Benelovi je zasvätený, výstlmtý, 
súhlasím s nfm. Ako sa však adekvá.tne 
vyrovnať s počutým, ked skiadater i je· 
ho exegét zatv(Jrajú brány pred slovami, 
azda v obave, že by tejto hudbe mohli 
uškodiť nie dosť kvalitní hermeneutlci? 
Treba prijať hru a bez predsudkov a au· 
toštyiizácií, ktoré nám tak často bránia 
hovori ( s volným rozletom, zachytiť nie· 
i:o zo svojho ,.pl'údu vedomia", orient-o· 
vaného sónickým vplyvom Bene!;ovej au
torskej platne. 

Základný fakt je, že počutý objekt 
vlastne nikdy nie je aktuálne ,.tu". Zá· 
roveii vSak náš spôsob počúvania má 
jamú tendenciu k celku, tvaru ( Ges
ta It). Preto dochádza k takzvanej ,.anti· 
logickej percepcii", vymáhajúcej si 
schopnosť vnímať násl edné ako simultán
ne. v jedinom okamihu zlúčiť paradoxy 
hudobného bytia. V šlapaji uvidi e( ce
lého človeka, ak použijeme priestorový 
Jll'lklad. Co nám vlastne pomáha Integro
vuC nejako n eusporiadaný zvukový prúd? 
V Mémoire to dodnes nedokážem, cltlm 
cudzotu inej pam!ltl, to, čo je v nej od· 
tlačené a .,chytené sťa motýl" sa ma 
dotýka iba ako ~l e d senzuálnych podne
tov. Chýba mi dikcia, rétorika úsekov, 
bodiék, odsadení. V moj ej vlastnej pa· 
mäti sn aktivizuje iba krúži·vý pohyb 
slov, nedávajúcich zmysel, poletujúclch 
sem-tam. obsednntne sa vracajúcich, čo 
nemajú pevnosť a stá losť myšlienky. Ne· 
viem si teda sukcesívne zmeniť na si· 
multánne: čakám. Potom su Mémolre 
stáva spomienkou a podivuhodne 
skrásni cvu, ozmysehiuje S'il už nie vo 
svojej bezprostrednosti, doznlevu. Hod · 
bu pre trúbku, bicie a sláčiky účinkuje 
práve naopak, z n ej si pam!ltám voka
lízu trúbky i sekvenciu bic lch ( k·torá 
rni pripomína unikátny súbor Polyrytmia, 
hrajúci niektoré skutočné hlty a ešte Mi
JOSiho, ktorého hra l ). Beer]. Pamätám 
si aj viac. Tofko, ,že k preznlevanlu vlast· 
ne ani nedochádza. Ide teda v prípade 
dvoch skladieb o odlišný modus komu· 
nikatívnosti - spomienkový a priamočill 
ry. Mnohé modet·né umelecké diela sa 
spájajú s prvým typom ( bezsujetové fii · 
my, nový r om(m, experimentá lnu poé· 
?:iu). ich dosah nemožno merať ak.tuái· 
nym vnimateľským ziižitkom. Zato ., kla · 
siku" nim začína a ča sto aj konči: vie
me sa ju naučiť naspam!lt Polarlta po· 
kračuje aj v Canzone a Préférence, hoci 
už nie v natolko vyhrotenej podobe. Zno
vu však ide v podstate o nečlenené a 
artikulované, o volný a tvarovaný prúd. 
Pripominam si iné diela J. Beneša, Ska
menelého, Zlomky Janka Krála, Tri mo· 
nódie . a· vid l sa mi, že v nich dekla
mačné I>rvky v širokom význame, teda 
ako usporadujúc! princíp, nijako neško· 
dia výpovedi, že ju neponižujú. Azda pri 
ozajstnou fantáziou obdarených tvor· 
each, ba práve pri nich musi fungovať 
zách ranný systém ,.obmedzenia", aby sa 
prlllš nevzdiali i i od ludského. Z Mé· 
moire i Ganzony citime človeka, emo· 
tfvny rozkmit, ale uniká nám to obec· 
n e Judské. Subjekt . je v nich osa melý, 
až prlliš vzdial ený, h ovor i sám pre se
ba: Hudba a P.référence st·oja bližšie. Po
chopltelne, uvedomujem si prepojenie vy
jadrovacích mechanizmov skladate!a, jed
notu štýlu, azda aj štruktúrnu prfbuz. 
nosf. Ale takmer zhodné štruktúry majú 
aj Field a· Chopin; .takmer . Tie Chopi· 

novl! floritúry uk·nzujú od seba k Polsku, 
sú obalom pre čosi vyššieho rádu, kým 
Fieldove sú sebazna.kom. Pozadie hudby 
má často väčšiu moc než ona sama: ne· 
chcem z neho robiť mystérium, iba som 
nútený stále zdôrazi\ovat tento fenomén. 
Co by sa dalo dešifrovať z pozadia Mé· 
moire, ak by sme si n epreč ftali Reveľ· 

dyha báseň? 

Prerušujem svoj ,.prúd v edomia" kvô· 
li požadovanému rozsahu gramorecen· 
zie l s ďalším zámerom: aby tento otvo
rený text vyprovok·oval čltaterov tak, že 
sa im zažiada platii u sl vypoč uť, porov
nať svoje dojmy, skúsiť iné slová, pre
niknúť do umelcovho zvukového sveta ... 

IGOR PODRACKf 



ŠOST AKOVIČOV 
ZLATf VEK 

Výma mnou udalosťou tohtoročnej moskovskej divadelnej se 
zóny bola premiéra baletu Dmitrija Sostakoviča Zlatf vek vo 
Velkom divadle. Réžiu mal hlavný choreog.raf 'Jurij Grigorovič, 
dirigoval Jurij Simonov, scénu navrhol Simon Virsaladze. 

Premiéra pl'vej l·nscenácle sa uskutočnila roku 1930 v Le
ni.ngrade, no nema la ·vefký úspech. Preto sa moskovský rea
li začný ,tfm rotZhodol balet lnovovaf. 

- Ako vznl•kla myš lienka uskutočnlt .novú inscenáciu tohto 
baletu ? 

- Návrh priiiel od skladaterovej vdovy Iriny Sostakovlčo
wej - hovor! choreograf Jurij Grlgorovlč. Nemusim ani ho
voriť, s akou radosťou som naň reagovali Hudba Zlatého veku 
je skvelá: výrazné obrazy, výrazné kontrasty a dokonalf zmy
sel pre baletné stvárnenie. Molno tu nájsť obdivuhodný pries
tor pre vyulltle najrôznejiich druhov tanca, tanečn,fch foriem, 
celej bohatej palety choreograflckých prostriedkov. Najvllčii 
problém vlak spočiva v realizácii dramaturgickej koncepcie 
inscenácie. Spolu s prlaterom Sostakovlča, hudobný·m ved
com lsaakom Glikmanom n,apisali sme 6plne novf scenár. 
Zvolili sme nový námet, no skladaterove hudobné myillenky 
ostali nedotknuté . . . Dej sa odohráva v 20. rokoch, rovnako 
ako v pôvodnom scenári; zmenilo sa len miesto deja: namiesto 
Bahranlčia, kam pricestovalo sovietske futbalové mulstvo, je 
to primorské mesto mladej sovietskej republiky. Hlavnfml hr
dinami s6 mladi rudia, nielen iportovcl, ale a·j herci divadla 
robotnicke j mládele, s civilnou profesiou: rybolov. V .pôvod
nom librete .,Zlatf vek" je názov výstavy kapltalls,ických kra
jin s hÍavným exponátom - delom. Teraz tento názov - za
chovaj6c si svoju Iróniu - sl611 na označenie nočného kaba
retu a jeho névitevnicl bl6znla o minulom llvote v Rusku. 

Tento mwonok jednoduchý dej Grigorovič zah.afuje do d·ra
matickej fo rmy a vytvára a.sl po prvý raz n a sovietskej balet· 
ne j scéne predstavenie dobrodružmo-detek>tf.wteho charaklteru. 
Navyše dej d·ramatizuje, použlv.a.júc dvojaké obrazy - "mas· 
ky" . Jednoduché d·ievča Rita, ~toré vidlme v pl'Vej scéne rnlá
dežnlckeho svia~ku, zratZu sa objavuje a.ko sk·velá primadona 
kabaretu, šokujúca zalúbeného rybáora Bor isa. Ale ani sa.mo.11ný 
Boris nie je hocl.kto - je členom ag~tačného divadla. Pod 
priťažllvou maskou monsleura Jacka, pa11tnera Rity a majltefa 
kabaretu skt·ýva sa zasa vodca zlode jske j bandy, prezý·vaný 
Jaška. Jeho cynická pomoon!čk.a Ľuska taji vo svojom s·rdci 
lásku voči svojmu šéfovi. A tak v osudoch zo súk.romla sa 
dramaticky koncentruje podsta•ta samotnéh-o ž.LIVot a ·tých •ro
kov - živo ta zložitéh o a mnohotvé·rneho. Sú tu budovMella 
nového a Ich presvedčeni nepriatelia. Sú ·tu Judla, ktor! hf.a
dajú a nachá dza jú svoje miesto v novom živote, a le aj Ju'dia 
pomýlen!, st ratenl. 

Názov Zla tý vek má tiež s ymbolický -význam. Je .to život od· 
chádzajúci do minulosti , život, k.torý sa Jaká denného svetla, 
a le a.j symbol 'Prázdno.t y a luxusu. Nie n áhodou sú ~u ·hrdl.na.mi 
rybári. More predstavu.je úsHie o dosialhnutle nových obzorov. 
v protiklade nového a s tarého sveta, dvoch ·rozlič-ných spôso
bov bytia, dvoch názorov spočf.va hlavná Idea nove j i•nsce
nácle. 

Dekorácie Vlrsaladzeho pripoml•na jú divadelný konštr.ukitl
vizmus, kubizmus 20. roko.v - s ú kubické, s rôzne riešenou 
štruktúrou plochy, s natiahnutými plá.tna:mi, Jahiké, poh yblivé. 

Treba zvlášť zdôrazniť prácu dirigenta Jurija Sl1110nova: 
v jeho interpretácii zlskala 'hudba Dml:trlja Sostakovlča n o.vý 
výraz. Jeho ma jstrovst-vo a presnosť sa •pretvorill l do práce 
s orchestrom: tento obrovsk9 nástroj znie pod jeho .rukami 
impulzlvne, vý>razne, fa rebne. Jurij Simonov r ozpráva . o svojom 
stretnutí s doteraz nepubllkovanou Sosta•kovlčovou parU!tll rou: 

Zá ber z inscenácie Sostakovičovho bale tu Zlatý vek. Na 
scéne tancujú Alla Michalčenkové a Jurij Vasiučenko. 

Snimk u: APN 

- .Práca so Zlatým vekom je neviedné; toto dielo nemé tra
dielu, treba ju vytvárať - a to aj tradfciu interpretácie ba
letnej hudby Sostakoviča v divadle. Koncertne sa uvádza suita 
z tohto baletu, ale tá pozostáva len z niekolkých čisiel -
a navyie potrebuje 6plne iný prfstup. Práca s novonai tudo
vanfm baletom je ver~ ťalká, zodpovedné, ale zároveň a j 
zaujimavé, radostná, najmä ked umolňuje prejavil' svoj vkus 
Intelekt, poňatie a dáva priestor pre skutočné umenie. ' 

- Co ste považovali za najdôležitejšie pri te jto práci? 
- Divadelné vyhrotenie hudobnej dramatickosti. Chceli sme 

hudbu na.tofko nasýtit' charaktermi, pocitmľ hrdinov, aby sa -
nepozerajtic na ·javisko - dalo uhádnuť, aké udalosti sa tam 
odobr6vaj6. . . Bolo potrebné rieilť velmi citlivé otázky -
detaily, dynamiku, modifikácie tempa . . . Chceli sme pomo
cou ltudby vytvoriť pre kald6 epiz6ilu výrazný, takmer plas 
tický obraz, ktorf by dej na scéne neilustroval, a le pria m by 
bo predznamenéval. Vtedy, ked hudba a scéna tvoria jednotu, 
môleme hovoriť o skutočnej inscenácii Velkého divadla. 

. .. Také predstavenie vidíme dnes. Výra;>;ne kontrast.né žen· 
ské postavy v inter.pret ádi známych tanečnlc Natalije Bess
mertnovovej [ R~ta l a Taťjany Golikovovej [Ľuskal. v .tej iste j 
úlohe sú výborné: mladá <tanečnica Alla Michafčenková ( Rita]. 
laureátka Medzilflálrodnej ·súťaže v Moskve - jej repertoár ob· 
sah uje už desať hlavných .postáv - a Marija Bylovová ( Ľu s
ka ], ktorá sa vypracova la :lia sólistku v priebeh u dvoch se
zón. Cen1rál.nu úlohu Borisa zverMI dvom ·víťazom Medzinárod
nej súťaže '81 v Moskve Irekovi Muchamedovovi a Jurijovi 
Vasiučenkovi. úalšle úlohy stvárňujú VY>nika júco predovšet.kým 
Alexej Lazarev, Gediminas Taranda (obaja Jaška J a Vladimir 
Derevianko [ Konferenciérj. Takmer sami mladi ľu dia sú a j 
v baletno.m zbore - i to je jedna zo zvláštnosti nového pt·ed
staven~a. V ba•lete, •ktarý na.plsal pred polstoročlm ml•adý, 24· 
roč·ný Sostakovlč, ·tan cuje dnešná mládež, aby názorne pred
viedla kontillluHu pokolenl a .nezn ičltefnú m ladosť a dokázala, 
že ta len tované umenie je večne a>ktuá lne, moderné. APN 

300. výročie narodenia Gofffrieda Silbermanna 
, 

SASKY 
ORGAN ÁR 

Pred 300 rokmi, dňa 14. janudra 1683 
sa v obci Kleinbobrilzsch pr i Frauenstei 
ne { v terajšom kraji Kar/-Marx-Stadtu u 
NDR} narodil staviteľ organov GO'[T 
FRI ED SlLBERMANN ako syn tesdra Mi· 
chael a Silbermanna. Jeho rodný dom, 
štdtom chrdnend hrazdend st avba, sa do
dnes zachoval. Silbermann vyrdst ol vo 
Frauensteine. v roku 1702 odišiel do 
Stras/Jourgu k svoj mu staršiemu brata · 
vi Andreasovi a stal sa jeho žiakom. Je
ho brat {žil v rokoch 1678 až 1734} bol 
tiež organdrom; o. i: je tvorcom organa 
v katedrdle u Strasbourgu. Keď sa ro · 
k u 1710 Gottfried vrdtil do rodnf!ho k ra
;a, postavil ako mladý samostatný maj 
ster svoj prvý organ vo Frauenstelne. 
Tento organ však už o osem rokov ne
skôr padol za obet mestskľ!mu požiaru. 
Podobný osud stihol aj druhý frauen
steinský organ z roku 17.'!7. 

Krdtko po ndvrate z učenia od brata 
snažil sa Silbermann ztskať objedndvku 
na stavbu nov(!ho organa pre dóm vo 
Freibergu. Na tomto organe pracoval 3 
roky a je to jeho najzndmej~ie a nafsldv
nejši e diel o. Tento organ md 45 znejtí
c ich registrov, 3 manudly a 2674 pl§tal, 
z ktorých najdlMta meria 4,95 m a naj 
kratšia l cm . Na výrobu ptUal sa spo
treboval o 1600 kg anglickľ!ho etnu a 1150 
kilogramov ol ova; pre 6 vzdu~ntc sa po
užilo 200 ovčtch koU. Drevo na peddl o
u(! registre, pre vzduchov(! kandly a pre 
vzdušnice muselo byt vera rokov usklad
l'!ovanf!. Organovú skril'lu vyhotovili podla 
ndvrhu organistu dómu Eliasa Llnd nera 
stoldr Georg I.ambertius a sochdr Johann 
·Adam Georgi. Skrll'!u v roku 1967 reš· 
taurovall pracovntc i Oslavu pre ochranu 
pami atok v NDR. Počas stavby ve7kf!ho 
organa u dóme vo Frelbergu dali Sllber· 
man novi bez plat ne k dispozi cii budovu 
.Regi mentshausu, v k t orej si majster zr ia
dil dieliíu. Neskoršie si t úto budovu pre
nafal a Ponechal si ju až do svojej smr
t i . V tejto dielni vyhotovoval spolu so 
svojimi pomocníkmi - mával Ich šty-

Silbermannov organ v Dóme vo Freiber 
gu (NDR), jedno z majstrovskfch diel 
slávneho saského orga nára. 

roch až siedmich - fednotlivf! časti or 
ganov, ktori! potom dopravil do prtslu~
ných k ostol ov a tam ich zostavoval . Sil
bermann venoval mimor iadnu pozornosť 
niel en kvalite dreva - používal smre
kov(! a dubov(! drevo -, al e aj spracova
niu clnu. Ctn sa spracovdval kladivami, 

· pričom takto " kutý" ctn zaručoval vý-
borntí kvalit u tónu. Sllbermannove orga
ny sa vyznačujtí mimoriadne jasným tó
nom a charakteristickou intondclou pf§
tal. Považujtí sa za nenahradlle7n(! ume · 
lec/c(! diela a stí chrdnen(! ako pamäti
hodnost i . Zo 45 organov a pozilfvov {ma· 
l ých organov J, ktor (! Sllbermann vytvo
r il, sa dodnes uchoval o tridsaťtri. Ostat 
n(! padli za obeť vojndm a požiarom. 

Silbermann postavil svo; posledný a 
súčasne a j svoj nafväčší organ v kqto
ltckom dvornom kostole { pôvodne Haf · 
k i rche, terajši Propste1kirche a Konka
t hedrale} v Drdžďanoch. Pretože ho už 
nestihol za svotho. života dokončiť, do-

končili ho po jeho smrti 1eho žiak Za
charias Hildebrand/ a jello synovec Jo · 
hann Daniel Silbermann, takže od 2. feb
rudra 1755 mohol organ slúžiť svojmu 
tíčelu. Počas Il. svetovej vojny bol spo
mtný organ zničený, no po vojne ho opäť 
zreštaurovali. Od roku 1967 do 1969 or
gan prestavali podľa pôvodnej podoby 
bratia Jehmliclwvci zo zduodu na stav . 
bu organov v Dró.žďanocfz . Zakladatelia 
t ohto podniku, k torý zostdva stdle v te; 
istej organdrskej rodine, získali svo je ve· 
domosti o stavbe organov e!lle u Silber
mannových žiakov. Vďaka ich mimortad· 
nemu reštaurdtorskľ!mu v.ýkonu bolo maž
nf! t ento, takmer do pôvodného stavu 
prerobený organ, opäť postaviť a dať do 
užtvania. Stalo sa tak v roku 1971, kedy 
po prvýkró.t znovu zaznel sldvnost ný 
zvuk ndstroja. Pretože si Silbermanna 
pre jeho vzdcne scllopnos/i a vedomos
ti o stavbe organov veľmi vó.žili , dostá
val vera ponúk na stavbu organov. Maj
ster však zostal verný svoje j saskej do
movine a všetky ponuky - okrem jedi 
nej z Prahy - odmietol. Dvadsať zo za
chovaných organov sa nachddza v oblasti 
krajskľ!ho mesta NDR Karl-Marx-Stadtu, 
o. i. vo Forchlleime v Erzgebirge a v 
chrdme Georgenkirche v Glachau. Od 
septembra 1978 sa v kraj i Karl-Marx
Sta~t u každoročne konajtí Dni Gottfrieda 
Silbermanna. 

Na jeseil roku 1982 odovzdali do uži
vonia clal šl reštaurovaný Silbermannov 
organ v zdmocke j kaplnke Burgk pri 
Schleizi. Je to najzndmejšl jednomanud
lový Silbermannov organ, ktorý tento vý
znamný organdr dokončil v roku 1743. 
U~ v tom čase mal tento ndstroj dobrý 
chýr , lebo "registre vyddvajtí ostrý, ale 
ltíbivý zvuk, rovnako aj vonkajši a stav
ba so svojou čistou a spanilou drevorez
bou padne každf!mu velmi dobre do 
oka", ako sa to dozveddme v jednom 
ltčent z vteda;štch čias. Spomlnaný or
gan rekon!itruovali pracovntc i podniku 
VEB Eule-Orgelbau Bautzen. 

Go//frled Silbermann zomrel 4. augus
ta 1753 v Dr~žďanoch. Jeho žiaci, ako 
a; rovnako sldvni synovia jeho brata 
J~hann, Andrel!s, Johann Daniel a Johann 
Heinrich, ktor! pôsobili v Alsasku a u 
Sasku, pokračovali v diel e oboch brat ov . 

[PANORAMA) 

Zo zahraničia 
Otmar Suitner, profesor a ved6ci dlrl· 

gentske j ~riady Vysokej hudobnej iko· 
ly vo Viedni, dirigoval v decembri mlna· 
lého roku 12 koncertov v Tokiu s NHX 
Symphony Orchestra. Počas svojho poby· 
tu zároveň otvoril slávnostným koncer· 
toll! nov6 koncertn6 sieň v Kumamoto. 

Neznámu kompozfciu Heinricha Schill· 
za nalli v iste j knižnici v Zwickau. Me· 
dzi objavenými cennost'ami sa nachádza 
111 Klagelied, ktor6 skladater napfsal 
krá tko po smrti svoje j -mladej man!el
ky, a dalej medirytina, ktorá zobrazuje 
majstra vo veku 42 rokov. 

Novým šéfom medzinárodného hudob· 
ného festivalu Montreux-Vevey sa stane 
od l . januá ra 1984 Yves Petit Devoize z 
Francúzska. Nastúpi na miesto terajšie· 
ho riaditela René Klopfens teina. 

Ako po niekoľko minulých ,rokov aj 
tohto roku sa uskutočnia v le tných me· 
siacoch prázdnin ( j61, august) Viedenské 
ma jstrovské kurzy. Jednotlivé kurzy bu· 
dú viest' títo známi umelci: Sena Juri· 
nacová (operný spev l , Josef Molnár ( har
fa], Konrad Ragossnig (gitara l, Lukas 
David (husle l, Mark Varshavsky ( violon
čelo) , Julius Kalmar (dirigovanie ), Hans 
Hotter a Robert Holi (piesňový kurz l, 
Alexander Jenner a Oleg Maisenberg 
(oba ja klavfr). 

Pri prllelitos ti 90. výročia narodenia 
významného španielskeho gitaristu An· 
dresa Segoviu udelila mu univerzita v 
Kalifornii čestný doktorá t. Umelec spolu· 
pracoval s týmto 6stavom ul od roku 
1967 ako poradca pre vyučovanie hry na 
gitare. 

Taliansky basista Ta ncredi Pasero, je· 
den z najzná mejšich operných spevákov 
svojich čias, zomrel v Milá ne vo veku 
90 rokov. Priatelil sa so svo jimi kolegami 
Enricom Carusom a Fiodorom Sa rapinom. 
Jedným z jeho posledných vystúpeni bola 
Belliniho Norma, v ktorej titulnú úlohu 
spievala Maria Callasové. 

V Luzerne zrenovovali a opät' otvo
rili pri prllelitosti storočnice skla da tera 
M6zeum Richarda Wagnera v Tribsche· 
ne. 

V rá mci pripravované ho cyklu. zahr
ňuj6ceho spolu 17 koncertov, majú 
uviest' v Bulharsku po prvýk rát v~etky 
organové diela J. S. Ba cha. Interpretkou 
cyklu je organistka Neva Krysteva. Po
duja tie sa uskutočni počas troch rokov 
ako sú~asť jubile jných bachovských osláv 
300. výt·očia narodenia sklada teľa ktoré 
pripadne na rok 1985. ' 

Daniel Ba1·enboim chystá uviesť dote
raz nezverejnený vaudville Richarda 
Wagnera, ktor ý skladater skomponoval 
počas svojho pobytu v Parili. Dir igent 
plánuje a j gra mofónovú nahrá vku die
la. 

S názvom Ra ná nemecká opera - slo
vensky rekonštr uovaná prináša časopis 
Opernwelt r ecenziu nahrávky opery Erin
do J. S. Kusera, vydanú našim gramovy
davatefstvom Opus. Pozitívne sa hodnoti 
realizácia spracovania skl adateľom Jaros
lavom Meie~om, ako a j stvár nenie opery 
v ~odani sólistov M. Ha jóssyove j, P. Dvor
skeho a i., Speváckeho zboru mesta Bra
tislavy pod vedenim L. Holéska a súboru 
Camerata Slovaca s dirigentom V. Mál
kom. 

V Berline založili spoločnosť Karola 
Szyma nowského; jednou z jej hlavných 
6loh bude propagácia a 6silie o rozši
rovanie tvorby tohto skla da tera. 

Viac ako dvetisic kandidá tov sa pri
hlásilo do konkurzu vypisaného na stav
bu nove j par ižske j opery na némestl Bas
tily. Návrh y pos6di medziná rodné poro
ta . Akcia je vefkou priležitosťou pre sve
tových architektov. 

V Dijone :otvorili nové konzervatórium, 
ktoré sa bude honosiť menom Jeana Phi· 
lippea Rameaua. Je to moderné s tavba 
architekta Jacquesa Goubeta. 

Cenu Jana Václava Stamica, ktorú ude
luj6 v NSR, dosta l Dietrich Manicke. 

Slávnu tanečnicu Mar tu Graha mov6. 
poctili udelenim najvyššej ceny Dalla· 
s u, ktorú udefuje známy naftá rsk y podni 
katef Meadous. 

Dvol'ákovu Rusalku inscenovali v biele
feldskom opernom divadle ako psycho
drámu. Realizačný tlm pripravil tak zá
važné a zaujímavé predstavenie. 

Významný haydnovský bádater Howard 
Chandler Robbins Landon dostal koncom 
minuté ho roka cenné rakúske vyzname
nanie Cestný k riž vedy a umenia 1. stup
ňa, ktor ý mu odovzdal rak6sky generál
ny konzul v New Yorku. H. C. Robbins 
Landon, narodený v r . 1926, zalofll v ro
ku 1948 v Bostone Haydnovu spoločnosť 
(Haydn Society l .a publikoval súborné 
vyda nie !1Ymf6nii, klavírnych tri! a lis 
tov skladatera. Už vyie tri a pol desať
ročia žije tento medzinárodne známy 
muzikológ prevažne vo Viedni a plodom 
jeho vytryalej béda telskej práce je v ro
koch 1976-81 vydaná haydnovská biogra· 
fia Haydn: Chl'Onicle and Works (Haydn: 
kronika a dielo ), k toré má okolo 3500 
strán. 



jub"luiúci 
c 

V týchto diío~h sa dožlva význ111mného 
žLvotného jubilea zaslúžilý umelec JOZEF 
ZAJKO, dlhoročný sólista baletu SND a 
choreograf doteraz dvadsiatich siedmich 
baletných lnscenácl! 1118 javisku Sl-oven
ského národného d•va:dl•a. 

Jozefa Zajku angažovali do SND v ro-
1ku 1944 ·ako eléva baletného s:ťiboru, 
avšak s pre neho prlznačnou usiloVIIlos
. fou pokračoval v ďalšom štúdiu v ba
letnej škole Gerdy Garajovej oa Ľubomlra 
Pančeva. Onedlho sa sta'! r.ladnym čle
nom a o dva roky neskôr už popredným 
sólistom baletu SND. Väčšinu svojho 
umeleckého potenciálu odovzda.) brati
slav-skému obecenstvu - v dda•slckých 
baletoch tancoval rytierov a prlncov, bol 
ideálnym hrdinom Nedbalových balet· 
ných rozprávok, Rpmeom, Václavom .. . 
Okrem týchto postáv vytváral charak
terové úlohy a tance s náročnou par:t
nerskou s poluprácou a dosllllhol v tejto 
oblasti vynika júce výs ledky. K jeho vr
cholným výkonom patrilo dueto z Glle
rovho baletu Cervený mak, ktoré Zajko 
zakomponova.! do kontextu náročnej úlo
hy Ll-San Fua a tak v plnom rozsahu 
uplatnil svoje herecko-charakterizačné 
schopnosti. 

V divadel:n·ých sezónach 1956- 1968 po
verili Jozef•a Zajku vedenlm baletu SND 
a súčasne aj vedenlm trénlng·ov ba let
ného súboru. V tom Istom roku dostal 
prvú prlležitost aj ako choreograf - do 
dejln Slovenského nálfodného divadla 
vstúpil ako prvý !Slovenský choreograf 
tťlhto divadla úspešným debutom Ned
balovho detského baletu Z •rozprávky 
do rozprávky. Nasledbvali Giselle, Ples 
kadetov, Gajané, potom š tud·ljná stáž 
v Moskve, kde •sl Jozef Zajko doplnil 
odborné vedomosti a ziska! cenné In
špiračné zdroje návš tevami predstaveni 
moskovského Vefkého divadla. Vrátil sa 
obohatený o vzácne skúsenos ti, ktoré 
bra.tislavs kému súboru odovzdal p ros
trednlctvom ďalšieh svojich baletov: Lau
rencla, Tro;rohý klobúk, Seherezáda, 
Rozprávka o Janovi, Dafnls a Ch-Joe, Záz
račný mandarin, Francesca da Rimin i, 
Karneval, Raymonda, Slovanské tance, 
Giselle, Spinea klrásavlca, n ové naštudo
vanie ba.letu Z rozprávky do .rozprávky, 
Bachčisarajská fontána, dalšie Inscená
cia Giselle, Doktor Jajboll, Márna opat<r· 
nost, Popoluška, Coppélia, Ples kadetov, 
dve rôzne koncepcie Legendy o láske, 
ako aj tance v rôznych operných pred· 
stavenlach. 

V prlpade potreby Jozef. Zajko nevá
ha prijať prácu mimo svojich zmluv
ných povinnosti a poskytnút tak kole
giálnu pomoc; v košickom štátnom di· 
vadle naštudoval balet Karneval a tan· 
ce v opernej inscenácii LeJa , v Ostra-ve 

Komorné koncer y 
MOKU 

D~~Bmaturgia komorných koncertov 
uspôradúvaných MDKO v BratlsJa,ve pred
stavila poslucháčom s väčšlm či men
šim ohlasom už celý rad domácich l za
hraničných sólistov rôzneho ·odboru. Je 
chvályhodnou črtou organizá torov, že po
vedla už r enomov;.aných umeleckých 
osobnosti poskytuje široký priestor n ie· 
len mladým, zač!na.júcim inter,preťom 
(sólistom či komo rným telesám), a le čer
pá zo širokého Interpretačného záze
mia hudobnej kultúry z celej na$ej vlas
ti. 

V rámci marcového koncertného cyklu 
sa mal uskutočniť vokálny ·recitál mezzo
sopranistky H. Stolfovej, ktorý sa pre 
ochorenie sólis tky nakoniec nereaUzo· 
val. Dramatu rgia koncertnej prevádzky 
využila tento termin a na program už 
ohláseného koncertu zaradil{! vokálny 
recitál ďalšieh dvoch slovenských umel
cov - sopranistky M6rie Andralovan.ovej 
a tenoristu Vojtecha Koci6na, sólistu ND 
v Prahe. Koncert sa uskutočnil 15. mar
ca 1963 v Zrj<adlovej sieni Primaciál
neho paláca. Program, ktorý ponúkli só
·llstl, ,bol dramaturgicky pestrý, a le in
terpretačne náročnf. A tak vzhladom 
k tomu, že išlo vlastne o záskok (pre 
oboch umelcov to zna-menalo len krát-
1ky čas na prtpravu) , nebol-o by spra
vodlivé posudzovať ho tými na rpr isnej
šiml krUé~laml. Koncert bol zostavený 
z plesni a opernfch ári! skladatelov rôz
nych štýlových obdob!. Z vystúpenia 
oboch umelcov ·bolo zrejmé, ktorá zo 
spomenutých oblasti stoji ich umelec
kému naturelu bližšie. Vojtech Kocián 
dominoval najmä v operných áriách,. z 
nich upútal predovšetk9m kreáciou 
dvoch M•artovfch 6rlf ( 6ria Tt ta z rov
nomennej opery a 6ria Ottavia z opery 
Don Giovanni). Nie nadarmo práve ľn· 

s n•mka: J. Vavr o 

inscenoval Giselle, v Štátnom divadle v 
Brne a v Gdaňsku (PĽR) uvádzajll dve 
rôzne lnscenác.le Márnej opaJtrnostl v 
jeho choreografii. Zvláštnu .pozornosť sl 
zaslúžia balety, v ktorých Jozef Zajko 
osvedčil schopnost V'hodne štylizovať kla
sické tanečné 'Prv.ky. K Inscenáciám toh
to druhu patri aj pl'vé uvedenie baletu 
Šimona Jurovského Rytierska balada s te
matikou z dej!n slovenského národa, so 
scénlcky upravenými ludovýrnl tancami 
v zmysle tendencii súčasného tanečného 
umenl·a. 

Umelecká angažovanosť Jozefa Zajku 
sa pre~vila l v pedagogickej 'Práci. Vie
dol hodiny klasického tanca v rôznych 
inštit~clách a súboroch ZUC, v rámci 
záväzku sól!stov vyučova•! v BaJetnom 
štúdiu pri SND, v .rokoth 1957-1961 bol 
pedagógom Státneho ·konzervmória v Bra
tislave a podiefal sa na úspešnej pri
prava účastnikov l. celoštátnej baletnej 
súfl!že. Zaslúžilý umelec Jozef Zajko ume
lecky vedie baletný súbor DivadJa J. G. 
Tajovského v Banskej Bystrici, kde bu
duje nový súbor s cielom zv.Jádnuf ná
ročné ba letné dieJ.a, o čom svedč! aj 
programová zostava jeho premiéry v 
apr!ll t . r.: C. Pugnl - Pas de quatre, 
G. Bizet - R. ščedrin - Carmen, J. 
Strauss - Ples kadetov. 

Divadlo bolo a je h•lavnou životnou 
náplňou tohto neúnavne oddaného pra
covnika .baletu. S prihliadnutim nn zás
luž-nú prácu v oblnstl slovenslkého balet
ného umenia boli výsledky jeho pozoru
hodne j umeleckej činnosti ocenené vy
znamenan!m Za vynikajúcu prácu ( 19601 
a titulom zaslúžilý umelec (1966). 

ALICA PASTOROVÄ 

terpretáclou Mozartove j hudby ziska! i 
svoje doteraz na.jvýraznejšle umelecké 
úspechy. V pr vej čast·! koncertu však 
velmi nepresvedčlvý dojem zanechal v 
jeho predveden! plesňový cyklus J. B. 
Foerstra Kvetoucl magnolia. Intonačné 
a technické problémy nedovolili sólisto
vi sústredlf sa hlbšie na prednes a tak 
si prftomné obecenstvo mohlo právom 
klásť otázku, čl bol1o potrebné práve to
to dielo zaredlt na koncert, i keď išlo 
len o záskok. 

Vcelku celá prvá časf koncertu ve
novaná plesňovej tvorbe vyznela prob
lematickejšie. Zo štýlových obdobi do
minovali skladatelia romantizmu, hoci 
bol zastúpený l bar-ok 'll 20. storočie. V 
podani Márie Allldrašovanovej sme si vy
počuli plesne H. Wolfa, R. Straussa, J. 
Brahmsa a F. Liszta. Kultivovaný pre
jav a dobrá ·vokálna technika sú hlav
né čr.ty speváčk>Lnho interpretačného 
umenia. Oce!llf treba aj Jej snahu o vy
pracovanie každej plesne a zachytenie 
jej výra.zovej atmosféry. Najpresvedčtvej
ši výkon však podala v cyJde D. Kar
dola Piesne o 16ske. V druhe časti kon
certu upútala v jej pod!!n! predovšet
kým 6ria Sneguroi!ky z rovnomennej ope
ry N. Rimského-Korsakova. Lyrická po· 
vah n .tejto Arie •preslakJ,a plnou mierou 
i do jej intel'pretácle. Na druhej strane 
- malý dramatický akcent v dvoch pre
došlých áriách (Pergolesi: La serva pad
rona - 6ria Serpiny a Händel: Julius 
Caesar - 6ria Kleopatry) len ·potvrdil, 
že Mária Andrašovanová je predovšet
kým speváčkou a interpretkou Iyrických, 
komorne ladených piesni. 

Pri klav!ri sa celý večer striedali dva
ja umelc i - zas!. ume~kyňa Eva Fische· 
rov6-Martvoňov6, partnerka M. Andrašo
vanovej a zas!. umelec Jan Hus Tichf z 
Prahy, ~tor.ý sprevádzal Vojtecha Koclá
na. Kým J. H. Tichý sa ukázal ako osved
čený rutinér, v hre Evy Fischerovej
MartvQňovej sme sl overili nielen tech· 
n lcké kvalHy jej umenia, ale predovšet
kým tvorivý pristup, pohotovosť, zodpo· 
vednosf a falrové partne11stvo. -rta-· 

SLOVKONCERT, fs. umelecká agentúra 
vypisuje 

I p '83 
pre odbory husle, viola, violonňelo 

Banská Bystrica 25. - 29. november 1983 
Podmienky s6ťale 

l. S~faže sn môžu zúčastnlf ob~anla SSR alebo tf občania CSR, k1orl žijú na 
území S:')R. Podmienkou je ukončené alebo prebiehajúce štúdium na kon
zervatóriu a lebo vysokej ·hudobnej škole. Veková bra.nlca nie je stanovooá . 

2. Záu jemcovia dostanú tlačivo pr ihlášky s polu so zlo~enkou na zapl•aJtenle 
zápisného Kčs 300 .(poslucháči Kčs 150 ). Tento poplatok má charak-ter zá
lohy a vrá.t·i sa kandlctá.tovl po absolvovan! I. kola. 

3. Prihlášky treba poslať doporučene na a"dresu: 
SLOVKONCERT, 
Sek ret-ariát Interpretačnej súf·aže SSR, 
Leningradská 5, 
815 36 Bra·ti sla-va. 
Termfn: do 15. VI. 1983. 

4. Sú ťaž bude maf tri kolá. Repertoár pre jednotlivé nástroje: 
HUSLE 
l. kolo 
a) Bach: I. a II. časf jednej z troch sonát pre sólové husle ( g mol , a mol, 

C dur) 
b) Paganini: 2 capricciá podla vlastného výberu 

alebo 
Wleniawski: 2 etudy z L'école moderne 
alebo 
jedno Paganlniho capriccio a jedna Wieniawského etuda. 

ll. kolo 
a ) Mozurt: I. ôast s kadenciou z husľového koncertu č. 3, 4 alebo 5 ( G dur, 

D dur, A dur) 
b l Burlas: Sona tina 
c ) skladba virtuózneho charak·teru zo svetovej tvorby (do 15 minút ). 
111. kolo 
Husfový koncert podl a vlastného výberu (nesmie sa opakovať koncer.t, inter
pretovaný v Il. kole) . Rea.llzuje sa so sprievodom klavil'a. 
VIOLA 
l. kolo 
a ) Rager: Rýchla a pomalá čast jednej z troch sult, op. 131/ d ( g mol, D dur, 

e mol) 
b l Herold: 2 etudy zo S est etud 
ll. kolo 
a) l. časf s kadenciou z klasického koncertu l Stam ic, Benda, Vaľíhal) 
b l Marhnček: Passionato 
c 1 skladba vir tuózneho charakteru zo svetovej tvorby ( do 15 minút) . 
111. kolo 
a) Violový koncel't podla vlastného výber u (nesmie sa opakova f koncert, In· 

terpretovaný v II. kole ). Realizuje sa so sprievodom klavira. 
VIOLONCELO 
I. kolo 
a 1 Bach: Pre-lúdium ject.nej zo su it pre sólové čelo 
b) Reger: P.relúdium jednej z 3 s u it pre sólové čelo 
c) Piat ti: Jedno capriccio z op. 25 
ct) Popper: Jedna etuda 
ll. kolo 
a) l. časf s kadenciou jedného z nasledujúcich koncertov: Boccheri·ni B dur, 

D dur, Hayd.n: C dur, D dur, Tar tinni: D dur 
b) Zeljenka: Monológy p.re sólové če1lo 
c) Skladba viN uózneho charakteru zo svetovej tvo r by. 
III. kolo 
Celový koncert podla vlastného výberu ( nesmie sa opakovať koncert, i.n1et·
pretovaný v ll. kole). Realizuje sa so sprievodom klavíra. 
5. Hra spamäti je podmienkou. 
6. Súťaž je spoločná pre všetky \tri nást-roje. Traja najúspešnejM účastnlci -

bez ohradu na nástroj - vystúpia na záverečnom mimosúfažnom koncerte. 
7. Pre Interpretačnú súťaž SSR sú určené tiet o cen y: 

l. cena Kčs 5000 
2. cena Kčs 3000 
3. cena Kčs 2000 
Porota má právo zlúčiť l. a 2. cenu alebo 2. a 3. cenu a rozdeliť ich rov
ným dielom, dalej má právo niektorú z cien neudelif, poklal by kandidá·tl 
nedosiahli pož-adovanú úroveň. . 
ľorota môže udeliť osobitnú cenu aj za na jlepši výkon v danom odbore, 
pokia ľ kandidát tohto odboru nepostúpil do III. kola, no jeho interpretácia 
mala vynikajúcu úroveň. 
Počlta sa aj s udelenim osobi·tnej ceny za na jlepší prednes skladby slo· 
'\lenského autora. Porota môže udeliť aj česmé uwania. Rozhodnutie po~ 
roty je kortečné. 

8. Na·j lepš l účastn!ci sútaže 11udú uprednostneni vo všetkých oblastiach ume
leckého pôsobenia, ·v.rá't&ne vysielania na medzinárodné súťaže, zaraďova
nie do expor~ných p lánov, odporúčania na udelenie štlpendil, na vystú
penia s o.rchest.rami, v rozhl·ase a •v t elevfz~i. 

9. V porote budú zastúpeni pop.rednl umelci a odbornlci. Zloženie poroty bu
de oznámené pred obvorenlm sútaže. 

10. Cestovné a pobyt účast-nikov sa uhr.ad! za dni Ich a ktfvnej účasti na súťaži 
podla platnej vyhlášky o náhrade cestovných nákladov. To Isté sa vzfa · 
huje na klavirlstov·korepetftorov. Použi•tl e lietad·la sa nepovofuje. 

KONKURZ 

Riaditel Novej scény v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie volnfch 
miest v s6bore spevohry: 

- hr6č na l . hoboj, 
- hr6i! skupiny vloloni!iel, 
- tenor do speváckeho zboru, 
- muli do baletného s6boru. 
Podmien·kou je absolvovanie VSMU, resp. konzervat6rla. !iadosti 1 kr6tkym 

livotopisom zasielajte na adresu: Nov6 scéna, livnostensk6 2, 812 14 Bratislava. 
Termin konkurzu bude uch6dz.ačom ozn6ment plsomne. 

HUDOBNÝ ZIVOT - dvojtý!dennik. Vydáva Slovkoncert vo vydavatelstve 
OBZOR, n . p., ul. Cs. armády 35, 815 85 Bratislava. Vedllcl redaktor: 
PhDr. Zdenko No v 6 č ek, CSc., zástupca vedúceho redaktora: Alfréd G a
b a u e r, prom. hlst., redaktorka: )ana L en g o v á. Redakčná rada: zas!. 
umelec Pavol Bagin, Jaroslav Blaho, PhDr. Ľubomlr C!!ek, PhDr. Vladimir 
C!!lk, Ladislav Dó!!a, Alojz Luknár, prom. ped., Jaroslav Meler, zasl. ume
lec Zdenko Mikula, PhDr. Michal Palovčlk, CSc., PhDr. Igor Podracký, 
PhDr. Terézia Urslnyov6. Adresa red.: Gorkého 13/VI., 815 85 Bratislava, tel.: 
338 234. Admlnlstr6cla: Vydavatelstvo OBZOR, n. p., ul. Cs. arm6dy 35, 
815 85 Bratislava. Inzertné oddelenie: Gorkého 13/VI., 815 85 Bratislava. 
Tlačia: Nitrianske tlačiarne, n. p., 949 Ol Nitra. Rozširuje Po!aov6 novinová 
slu!ba, objednávky prl j!ma ka!dá pošta a doručovater. Objednávky do za
hraničia vybavuje PNS - Ostredn4 expedlcla a dovoz tlače, Gottwaldova 
n6m. 6, 813 61 Bratislava. Cena jedného výtlačku 2 Kčs. NBťlbjednané .ru- · 
koplsy sa nevracajú. 
Indexné člslo: 492 15 Registračné č!slo: SOT! 6/10 



Dagerotypová fotografia 31-ročného 
Brahmsa v roku jeho prvfch dvoch n6v
štev Bratislavy (1864). 

Najmenej štyri dokumentárne doložené 
návštevy Johannesa Brahmsa sú sve

·dectvom nepodcen!tef.ného vzťahu tohto 
veJkého skladateJa k Bratislave. 

Po prvý raz prišiel Brahms do Bra
tislavy roku 1864 ako 31-ročný, a to do
konca dvakrát. V deil. SV·Ojich narodenln 
7. mája sa sem vybral na 3-dilovú náv-

• š tevu v spoločnosti skladateJa Petra Cor
nelia a fenomenálneho klaviristu Karla 
Tausiga, žia ka F. Liszta a obJúbenca 
R. Wagnera. Návšteva patr!la predovšet
kým Tausigovej snúbenka, výbornej kla
viristke Seraflne Vrábelyovej, dcére ria
ditera bratislavskej po~ty, bytom v bu
dove, ktorá stá la vtedy už na mieste 
dnešnej pošty na Námest! SNP a k de 
už r . 1858 býval aj Liszt (Z. Hl'abussay 
v Slovenskej hudbe r. 1958 nesprávne 
lokalizuje toto miesto medzi Námestie 
SNP a Obchodnú ulicu, kde stála budova 
pošty ešte predtým]. Brahms a jeho pria· 
telia sa v Bratislave museli dobre cl't!t, 
keď Tausig, ktorému Brahms venoval 
svoje Variácie na Paganiniho tému, op. 
35, ešte o tri wky neskôr v liste Brahm
sovi spomlna "ako sme sa v Bratislave 
opili". Dalšia dcéra Vrá•belyových, Stefá
nia, sa stala vo Viedni Brahmsovou žiač
kou. Ako vyplýva z jej doteooz neuve
rejnenej korešpondencie s J. N. Ba tko m, 
nádejala sa st ať Brahmsovou manžel·kou. 
V spomlnanom roku priš iel Br&hms po 
druhýkrát do Bratislavy už ako svedok 
na svadbu Karla Tauslga so Seraffnou 
Vrábelyovou. D1ia 8. novembra sobášU 
snúbencov v Dóme sv. Martina k.anonik 
Karol He!ler, s ktorým sa dobre poznal 
i Liszt. Predčasná smrť Tausiga toto nie 
velmi šťastné manžels tvo po siedmich 
rokoch ukončila. 

Netrvalo dlho a Brahms ozavf.tal do 
Bratislavy znovu, aby tu zahral 10. apri
Ja 18&7 svo j jediný klavlrny recitál. Kon
cert zača l o 12. h na poludnie (l) v sa-

u o 
(Dokončeni e zo 4. st.r.) 

finova ná situácia aj no poll sk ladnteJ
ského úsilia. 

Nie je to teda tvoje hobby, nie sl :abe
rater faktografických kuriozlt ... 

- Ale nehJadám v tom ani priamy 
zdroj poučenia a lebo podnetov pre <!'vor· 
bu. To vždy prichádza až dodatočne. Som 
odporcom tézy, že je zbytočné dvakrát 
ob j'élvovoť Ameriku. Mnoh! Judia prišli 
v hudbe .na mnoho veci, pre mňa však 
bolo vžd y nemožné tra.nsplantovať do 
vlastného myslenia cud·zlu technológiu 
bez toho, aby sa neza.pojil môj imunitný 
mechanizmus. Clovek sa neuč! skladobnú 
technológiu obecne, ale už od začlaltku 
(v každej e ta pe inou mierou) sa usilu je 
nájsť jednoducho tú svoju, na ktorú by 
napokon nehol a lergický. V rešpekto
vaní te jto individuálnej vývinovej záko
nitosti vid lm 1aj kfúč k pl'Oblému vy
učovania kompozicie, č i lepšie: učenia 
sa kompozícii - lebo človek sa uči roz
h odne dlhšie, než ho učia .. . 

Samostatnosťou postojov k novému l 
tradičnému si často hneval novétorov 
i tradicionalistov; ani jedni, ani druhf ti 
akosi neverili. Nedávno si mi vravel, le 
nemáii rád ,.hudobné esperanto", ktoré 
tu zostalo ako eur6pske dedičstvo po 
niel5olkých inovačných vlnách v posled
ných desaťročiach. Niektor! doma zasa 
dodnes hradaj6 v tvojej slovenčine "cu
dzi prlzvuk". Ako to vlastne vidli ty? 

- Už sme o tom člustočne hovorili. 
Zi ješ v určitom regióne, okolo teba sta
bilný ok ruh prlateJov, známych, k-olegov. 
Nosíš v sebe aj genotypus prostredia, 
z ktorého si vyš iel. Tvoja reč, tvoje mys
lenie bez toho, aby si si to uvedomil, 

Ióne prvého poschodia hotela "U ze
leného stromu" (na mieste dnešného 
Carltonu), v ktorom práve pred rok-opt 
bývala počas svojho druhého bratislav
ského koncertného vysttlpenia Brahmsa
va velká priateJka C~ara Schumannová. 
Brahms očaril "nie velmi početné, ale 
urneniamlluj6ce obecenstvo" najmä 
"krisnym mäkkým 6derom, mimoriadnou 
technikou, vzácnou yYtnalosťou a vynl
kajtcou pamäťou" ( Pressburger Zeitung 
ú. 4. l867). Zabral Beethovenovu "Sona
tu quasi una fantasta" (.pravdepodobne 
"Mondschein", resp. i op. 27, č. l), s~ lad
by od Bacha a Schumanna a svoje "Va
riácie na vlastnú tému", o.p. 21, č. l. 
Medzi poslucháčm~ bol aj 22-ročnf J. N. 
Balka, ktorý o 47 rokov neskôr spoml
nal na rnl81dého pl.avovlasého Brahmsa 
(samozrejme, ešte bez svojej známej bra
dy). Obecenstvo - hoci ako recenzent 
plsal -, že "žalúdok s i už pýtal · svo
je", vynútii<J sl tri d alšie prlda<Vky -
Schumannovu Novelettu, Schubertov Po
chod a " rozkošné Andante" z vlastnej 
sonáty. Hoci Brahms naplsal dovtedy už 
40 opusov (medzi nimi vynikajúce kla
vlrne a komorné diela i l. koncer.t pre 
klavlr d mol) a prá ve praco\1181 na svo
jom nádhernom Nemeckom rekviem, ešte 
ani vo Viedni neprenikol do povedo
mia širšej hudobnej verejnosti ako skla
da teJ a preto mu v Bratislave predchá
dzal.a najmä povesť klaviristu. NiekoJko 
dni ·PO tomto koncerte hra·l Brahms ešte 
d·vakrát v Pešti. Boo·tlslava ma.Ja to šť·as
tie aspoň jediný raz spoznať Brahmso
vo klavlrlstlcké umenie. Mes iac predtým 
hrall sestry Vrábelyové na verejnom kon
certe vo VIedni Brahms ových 16 valči
kov, op. 39 pre kl111vfr štvorručne. 

Na vrchole svojej slá.vy noavštlvi l 50-
ročný Brahms preme ·pred 100 rokmi 
Braotlslavu, a to tý.ždeň ·po úspešnej vie
denskej premiére 3. symfónie. Ambicióz
ne b!'atislavské sp~vácke združenie Lle
dertafel uviedlo dňa 9. novembra 1883 
popoluiinl v !upnom dome (dnešná bu
dova SNR na Ok<tóbl'ovom nám. l za dlrl
gov·anla Ferdinanda K!tzi·ngera Brahmso
vu kantátu Rinaldo, op. 50, na Goetheho 
text pre tenor, mulskf :abor a orchester. 
Toto teleso uviedlo už r. 1882 Brahm
sovu Raps6dlu pre altové s6lo a orches
ter, op. 53 (altové sólo spleva·la Irena 
Schlemmerová-Ambrosová, neskoršie zná
ma aj ako pedagogička spevu). VeJkému 
hudobnému organizátorovi a .mestskému 
archivárovi J. N. Batkov! sa podarilo 
r. 1883 pozvať Brahmsa· na predvedenie 
kantáty Rinaldo. Skladatel pricestoval 
popoludnl v deň koncertu vla•kom v 
sprievode známeho výrobcu klavlrov L. 
B6sendorfera a vs~úpll do Velkej sály 
Zupného domu sprevádzaný predsedom 
spolku Lledertafel Danielom Molecom 
práve pred uvedenim Llsztovho zboru 
"Pleseii oduševnenia", k•torý na tomto 
koncerte ·odznel vedra skladieb Schu
berta, Rublnštejna a 3. časti Berllozovho 
Harolda v Taliansku. Obecenstvo prijalo 
Brahmsa so živými ováciami. V rer~nzli 
koncertu použival Batka priam dityram
bický sloh a v BrahmsO<Vej kantáte na
šiel "korenisté vôňu uilachtilého toku 
hudby". Zaujlmavá je aj jeho poznám
ka, že "nedávno označovali Brahmsov 
orchester ako ,tup:f', tu vlak vletel boU 

N 
nadobúdajú onen "koef.lcient podobnos
ti". V prípade "zaknih-ovania" svetovej 
skúsenosti v hudbe je človek zasa prl
ťahovaný k "·hudobnému esperan tu". Ka· 
dial vedie východisková cesta? Obecne 
sa to nedá vyjadriť ... 

A tvoja skdsenosť? 
- Snažil som sa o prax neus tálych 

konfrontácii, nezau}atého poddávanla sa 
hudobnému zážitku, o prežlvanle dobro
družstva poznávania bez tQho, aby som 
robil okamžité, predčasné závery. Spo
liehal som sa n.a svoju lntulclu - tým 
sa to s6časne st.alo dobrodružst.vom hry, 
rizikom .. . Anl vedecký objav, ani hu
dobná skladba nevznikajú bez .rizika. Cas 
a priestor rlskovat by mal mat každý, 
najmä mladý skJ.adateJ. A jeho pripadný 
ne6spech by sa mal hodnotiť ak·o uda
lost rlzikov6ho povolania. 

Ako teda vyzerala léto tvoja cesta ri
zikovfm priestorom? 

- Nll~dy som technológiu prlllš neskú
mill. Vždy ml viac záležalo na akejsi 
psychologicko--osobnostnej bllzkostl veci 
v danom momente, keď ma niečo nad
chýňaJo. Až potom, sekundárne som si 
všlmal, ako to bolo sprostred•kované. Me
t·afor~cky povedané - v štádiu vysoko
rozvinutého jazyka (napr. 20 000 slov) 
v Judskej komunlkácll •rovnako ako v 
hudbe zálež! len na tom, o č-om je reč. 
A s Istou dávkou šikovnosti je mož-né 
to, o čom je reč, povedať účinne aj ja
zykom, ktorý nedisponuje takým poč
tom slov. Technológia teda pre mňa nie 
je ni jaký rýchlik , ktorý treba stále do
biehať, a ktorý stále uteká. Tým nezlah
čujem funkciu "dobiehania" - to druhé, 

nadienf jemnosťou initrumentécie" 
( Pressburger Zeitung 15. 12. 1983). 

Po koncerte sa večer o ôsmej uspo
riadala na počesť Brahmsa velkolepft 
večera pre 75 hudobných a kultúrnych 
člnlteJov Braot is lavy v prizemnej sále ho
tela "U zeleného s~romu", vtedy už pre
menovan.~ho podla ma jiteJa na "Hotel 
Palugyal . J. N. Batka, a ko jeden z reč
nlkov, označil Brahmsa za "génia, ktorf 
patri vletkým národom sveta" Brahms 
s uznanlm hovoril o výkonoch pri pred
vedeni jeho skladby (tenorové sólo za
spieval H. Neudolt) a sJúbll opäť pr! sť 
do mesta, "ktoré kedysi viackrát nav
štlvil". Okolo polnoci vyniesli členovia 
zboru Brahmsa na pleciach zo siene. Ar
chlv mesta Bratislavy uschoväva exem
pláre exkluzlvneho jedál111.eho llst•ka z 
tejt o večere (zubáč, k·apún, zajačie kotl e
ty a 1. ) s vytlačenou Brahmsovou po
dobizňou (už s typickou bradou). V u ve· 
ctenom archive sa nachádzajú a j dva lis
ty Brahmsa Batkov!, týkajúce sa pozva
nia na tento k-oncert. 

Nasledujúci de1i sa Brahms vrátil na 
obed vlakom do Viedne, no ešte pred
tým sa dal na prosby členov Lledet,taflu 
odfotografovať v novom Kozisceovom ate· 
liér i na dnešnom Hviezdoslavovom ná
mest!. 

Rok na to fascinoval slávny Hans vo~ 
BUlow Bratislavu, keď 21. decembra 18114 
so svojim Meinlngenským orchestrom 
akQ sólist-a a dirigent predviedol v !up
nom dome o. i. ct.ruhú a tretiu čast 
Brahmsovho 1. klavlrneho koncertu 
d mol, op. 15. Už r. 1872 BUlow zahral 
v Bratislave na klaví rnom .recltáll Brahm
sove Variácie na Händlovu tému, op. 24. 

Ešte za Brahmsovh>o života uviedol v 
Bratislave dirigent Kirchenmuslkverelnu 
Jozef Thlard-Laforest skladatelovu Se
renádu pre orchester A dur, op. 1il ( r. 
1885), a ko a j Pleseň osudu pre zbor a or
chester, op. 54 ( r. 1887 ). Brahmsove sym
fónie prenikli do Br!ltlslavy pomerne ne
skoro. Prvýkrát zaznela Brahmsova 4. 
symf6nia e mol al r. 1914 ( 24 r.okov 
po Brucknei'ovej 7. symfónii! ) pod dal 
šim dirigentom Kirchenmuslkverelnu Eu
genom Kossowom. Takéto neskoré "bra
tislavské objavy" sa •týk.a.j6 však aj sym
fónii Dvoľáka a Cajkovského. 

K Bratislave viazali Brahmsa aj osol>· 
né vztahy. Už r. 1859 sa mladý Brahms 
spi'iiltel il v rodnom Hamburgu s Bertou 
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Porubskou, ktorá prišla z Viedne na 
kratši čas do Hamburgu a tu aj spievala 
v malom ženskom zbore, s ktorým 26· 
l'Očný skladater pracoval. Bola dcérou 
hudobne nadaného evanjelického f·arára 
Bratislavčana Gustava Po'4ubského ( 1812 
až 1872), ktorý po účinkovani v Trna· 
ve, kde káz.al striedavo nemecky a slo· 
vensky, stal sa kazateJom vo Viedni. 
Brahmsovo prlatelstvo s Berlou a s jej 
nesk oršim manželom AI'turom Fal>erom 
bolo celoživotné a po nurodeni jej dru· 
hého dleťuťn jej venoval na celom svete 
známu Uspávanku - ,.Dobrý večer, dob· 
rO noc", op. 49, č. 2. 

V Bratislave žil ďal ši Brahmsov dobrf 
známy, právnik Karol Jurenak, s ktor~rn 
sa spriatelil vo viedenskej vile slávneho 
chirurga Theodora Blllrotha, B1·ahmsov· 
ho priateJa a vášn ivého hudobného ama
téra. V B1llrothovej vile zazneli často 
súkromné premiéry skladateJ<Jvých ko· 
morných diel. Karol Jurenak bol bratom 
hlavného vedúceho dunajskej Plavebnej 
spoločnosti v Bratislave a býval v Jure· 
nakovských rezidencii nn dnešnom Va· 
janského nábreží č. 3 ( budov·a ObNV]. 
Brahms napisal Jurenakov i v priebehu 
rokov 1876- 1879 n iekoJko listov, pozý· 
vajúc ho na svoje sk6šky n koncerty do 
Viedne n raz sa poďakQval zn väčšiu zá· 
s ielku červeného vlna. Tieto Brahmsove 
listy boli ešte r. 1929 vo vlastnictve 
dr. Eugena Kvap ila, jedného z dedičov 
Jurenakovcov, ale dnes sú už nezvest· 
né. Podla Kvapilovho článku, uvere jne· 
ného r. 1929 v bratislavskej tlači, navšte· 
v oval Brahms Jurenaka u 1 v Br.atlslave, 
čo však nemôžeme dokumentárne bliž· 
šie dol·ožiť. 

Po Brahmsovej smrti 3. aprlla 1897 na· 
pfsal J. N. Balka obšfrny nekrológ, pri· 
zvuku júc skladatelove vzťahy k Bratisla· 
ve a v novLnách vyšla podrobná správa 
z okázalého Brahmsovho pohrebu vo 
Viedni. 

Vzá jomné vzťahy Brahmsa a bratislav· 
ských mllovnlkov hudby svedčia o vše· 
strannosti hudobného živo ta v llratlsJa. 
ve. Hoci v nej existoval pomem e veJký 
kult diela Richarda Wugne!'a, ktorého 
nosltelml boli hlavne dirigenti K. Mayr· 
berger a J. Thiard-Laforest, ba i sám 
J. N. Batka, predsa sn Bratislava neuza'V· 
rela pred Brahmsom, povužuva.ným vtedy 
a ešte dlho potom za Wagnerovho not· 
väčšieho antagonistu. Boha.tý sled Br.ah m· 
sových umeleckých a súk·romných náv
štev, jeho koncer.tovan le i osobné kon· 
takty tvoria dokonca jednu zo slávnych 
kap itol bratislavského hudobného života. 

GABRIEL DUŠINSKt 
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Záznam v sobéinej matrike dňa 8. novembra 18&4 ' Bratislave ZO!Iobášuných sn6ben· 
r.ov Karla Tausiga a Seraflny Vrábelyovej. Meno Johannesa Brahmsa v rubrike sved· 
kov - podčiarknuté autorom i!lánku. (Dokument z A~chlvu mesta Bratislavy.) 

to, o čom, prečo a komu chcem niečo 
povedať je ešte "rýchlejšie" ... 

Aj to môle unikať . .. 
- Ale aspo1i bežfm za tým, čo je dô

ležité. Ale - zmeška ť vlak, ktorým ne
chcem cestova(. to je sm iešne, ba ab
surdné ... 

S6. pripady akoby 6plnej negácie tech· 
nologlckých noriem - Janái!ek, v naiej 
hudbe Greiák . . . A predsa Ich umelecké 
posolstvo znie jasne, :arozumltelne. To ti 
skutočne akoby dbalo za pravdu, le 
technológia je sekundárna .. . 

- To sa nedá zobecnlťl V pripadoch, 
ktoré menuješ, ide o niečo iné. Opäť 
siahnem po metafore. Zmyslom hodin 
je merať čas. Donedávna sl nik to neve
del predstaviť Iné meranie ako klasic
k ým hodinovým st·rojom. A predsa už 
dnes jest·vuje inou technológiou vytvo
rený prístroj na báze kremenného kryš
tálu, ktorý nezdedil' ani jednu súčiastku 
zo starých hodin, a predsa meria čas 
presnejšie. Ak by sme sa držali klasic
kej hodinát'skej tradlcle, nikdy by sme 
nenameooll stotiny sekundy. V hudbe 
nejde o presnosť "na s totiny" - chcem 
len. upozornlf, že vždy je možné obja
viť technologický princip, ktorý fungu
je rovna·ko dobre, ba ešte lepšie, ako 
ten, na ktorý sme navyknutl ... 

Napriek to~u. le - ako vravll - v 
hudbe nejde o matematlckti presnosť, v 
20. storoči vidno mnolstvo pokusov o 
spresnenie hudobného procesu, o d6sled
n6, loglck6 konitrukclu. Je to vplyv ve
dy a techniky? 

- Neviem sl predstaviť človeka mo
jej generácie, ktorý by nežasol nad vý
sledkami vedy za posledných 50 roko.v. 
Mal som však vždy poclt, že s ledovanie 
vedy zo strany umenia, pokusy o "pa
raleln6 explóziu" neboli celkom správne 
zakotvené v poznaní človeka. Pre súčas
nika je celá ti\ mašinéria superpresne j 

a supervýkonnej vedy len odstrašujúcou 
"čiernou skrinkou": akceptu je ju len cez 
výsledky, ktoré na neho v dobrom l 
zlom zmysle dopada jú. Nemusi do nej 
vniknúť. Ale umeniu by rozumieť mal . .. 
~ko si predstavujel rieienie? Poui!lme 

laika o komplexnosti, zlolltosti s6časné· 
ho 1,1menia? Prlblllimu sa mu prostotou? 

- ja som sa vždy vyhýbal analýze, od· 
haleniu všet·kých s tránok hudby. Mnohé 
sa an i nedá označ iť, kata l ogizovať; v 
umeni hrajú úlohu i neznáme silové, 
energe tické prlncfpy, podobne ako v me· 
dziludských vzťahoch. AkákoJvek reak· 
cia, celkom prostí\ - gesto, úsmev, v~· 
razový záchvev - môže náhle otvorif 
mno~stvo zavretých dverl v systéme do· 
rozumenia. Demaskovanie, dešifrovanie 
na základe súčasných znalosti ( psychol6· 
gie, fyziológie a pod.) by nás mohlo dos· 
tať do situácie llečlteJov cholery v 19. 
storoči, k·torí urobili všetko, čo vtedy 
na zák.lade vedomosti o chorobe, jej pri· 
činách a následkoch urobiť mohli, no 
z dnešného hladiska konali smiešne. Sú· 
časný človek je zrejme posadnutý tým, 
programovo, hneď počas svojho života 
využrvať vedomosti na dekódovanle ta
kých javov, v ktorých vládnu zákonitos
ti úplne Iné, pre neho neznáme ... 

Základné tajomstvo je teda neodhall
telné ... ? 

- Ale pociťovatelné... Tento pocit 
ta jomného má základný význam v ume· 
nl, vede, v Judskom živote vôbec. 

Mobilizuje osobnosť, t6 zvedavosť, o 
ktorej sl vravel na začiatku ... 

- C!ovek je uspôsobený na to, aby od· 
ha loval t a jomstvá. Ono základné tajom· 
stvo, pocit neodhaliteJnn ho nezráža na· 
dol, naopak - potencuje ho, aby na 
svojej ceste neochabova! ... 

JURAJ HATRIK 


