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Na návrh ú s tredného vfboru 
KomunistickeJ strany Ceskoslo
venska, ú s tredné ho vfbor u Ná
rodného frontu, vlády Cesko
slovcnskej socialis tickej repub
liky, vlád Ceske J a Slovenskej 
socialisticke j re publiky a 
ústredne j rady odborov prezi
dent CeskoslovenskeJ socialis
tickej r epubliky k 1. máju 1983 
vyhlásil za 

VYZNA.MRNANI· UMRLCI 
MILA KULINSK~HO, !!lena Kvar
teta mesta Prahy KARLA Plti 
BYLA, riaditera konzervatória a 
pedagóga V ACLAVA RABASA, 
sólistku oper y DANIELU šOU
NOVÚ-BROUKOVÚ a sólistu 
opery MIROSLAVA SVEJDU. 

zasl6~il6 umelkyňu NADElDU 
KNIPLOVú-POKORNÚ, sólistku 
opery Národného divadla, za 
vynikaj6cn umeleck6 l!innosf v 
opere Národného divadla a za 
vwr n6 reprezentáciu nál ho u
menia v zahranil!l ; 

vynikaj6ce tvorivé vtkony z od
boru hudby 

CESTNfM TITULOM ZASL0l1Lf 
UMELEC POCTILA VLADA CSR 

. V ODBORE HUDBY 
šTATNU CENU KLEMENTA 
GQTTWALDA S CESTNfM TI
TULOM LAUREÄT šTATNEJ CE-

CESTNÝM TITULOM ZASLúliLf 
UMELEC POCTILA VLADA s·sR 

V ODBORE HUDBY 

NARODN~HO UMELCA 

zaslúlilého umelca prof. dr. 
OTA FERENCZYHO, hudobného 
s kla da tera, teoretika a pedagó
ga, za vynikaj6cu skladatefskú 
tvorbu; 

zasl61ilého umelca BOHDANA 
WARCHALA, umeleckého ved1í
ceho Slovenského komoŕného 
Ol'chestra, za vynikaj6ce vý
sledky v oblas ti koncertného 

NY KLEMENTA GOTTWALDA 

JOSEFOVI BOHACOVI, zasl61ilé
mu umelcovi, hudobnému skla
daterovi, Praha, za operu Goya 
s prihliadnutim na kantátu 
osud l!loveka a cfall iu spolo
čensky angalovan6 tvorbu. 

sólis tku baletu JARMILU BA
liNKOVú, hudobného skladate
fa a pedagóga JlltiHO DVOilAC
KA, dirigenta BOHUMILA GRE
GORA, hudobného skladatera 
MIROSLAVA JUCHELKU, hudob
ného skladatera VIKTORA KA
LABlSA, sólistu opery KARLA 
KltEMENAKA, d irigenta JOSEF A 
KUCHINKU, zbormajstra BOHU-

hudobného skladatera PAVLA 
H~i't!MELA, sólistu opery SND 
SERGEJA KOPCAKA, sólistku 
opery Divadla J. G. Tajovské
ho v Banske j Bystrici DAGMAR 
ROHOVÚ-BOKSOVú a sólis tu 
opery SND JOZEFA SP.!\CKA. 

umenia. . 
Prezident CeskoslovenskeJ so

cialist icke j republiky udelil za 

NARODNf UMELEC 

OTO 
FERENCZY 

Snimka: Z. Mináčová 

Ešte sa neobjavil Oto Ferenczy v llra
tlsiltve n bolo o 11om počuť, že je to 
skvel9 nádejn~ muzikant. A tu by som 
chcel začat sv~je úvahy o tomto sk lu
datelovl, v t~chto dňoch poctenom titu
lom národn~ umelec. Muzlkanl'sk}• zá
k lad nie je vecou zázračného genetické 
ho da.ru, ale aj vplyvu pr.ostredla, mo
tivácie, alcttvneho vzdelávania a rozvlja
nia talentu. Doma v rodičovskom pŕostre
di n na gymnaz-iá lnych š1údlách ziska! 
Ferenczy prvé zák lady hudobného vzde · 
lávanla a rozvljal svoju muzikalitu. Kto 
tento základ v čase rozvíjani.a svojej 
osobnosti neziska, potom už niet spol ah
Uvej zák la dne pre da~šlu odbornú nad· 
stavbu. V Košiciach boJ to známy Oldrich 
Hemerka, Mor~ formoval hudobné inge
nlum toh.to budúceho sk lad.atela, pedll
góga, teoretika .a organjzátora hudob
ného žlvota. A tak vloastne aj Ferenczy 
je v Istom zmysle odch ovancom česk~ch 
hudobn~ch ·tradlcH a domácich s loven
sk9ch muzlkantsk9ch k·ruhol(. Ak v pr" 
v9ch desa ťročiach .nášho veku mohl! !sť 
študovať hudbu na odborné hudobné !>ko
ly maturanti z T-rnavy (Kodály, Schnei
der-1'rnavsk~). Bratislavy ( Bartók, Doh
nényl). v medzivojnov~m obdobi ďalej 
z Banskej Byst.111ce (Cikker ) - a a ko 
vidno, oni Košice nezljostávali vo vy
tvárani pril:aznivého hudobného prostre
dia. Otázka úrovne hudobnej kultúry má 
nielen svoju kV'alltatlvnu s t rán ku, k torá 
nebola tiež bezv~znamná, avšak problé 
mom oošlch miest bola šlrka spoločen
ského zázemia tejto kultúry a spoločen
ská p.odpol"a rozvoja hudobného umenia. 
U Ferenczyho v dobe jeho profesionál
neho hudobnlckeho vzdelávania bolo r oz
hodujúco otázka autenticity: autenticity 
osobnostnej , regioná lnej a národne j. ll 
bola to vla stne aj otázka pre celú gene· 

ráclu narodenú v 20. rokoch . Generácie 
P'l'ed Ferenczym sl túto autenticitu rie 
š ili nie lzolac.tonlzmom (k čomu boli 
u nás dané podmienky motivované p_u
dom sebazáchovy už v 19. storoči ) , uJe 
vďaka bratislavsk e j l pražsk e j škole osvo
jov811llm si eu·rópskej hudobnej t radfcle 
a hladanlm špeciflck~ch domácich pod
netov LntegroV!an~ch do nového estetic
kého a technického konceptu. Pravda, 
pre každú gen eráciu 1 pre k aždého umel
ca, t·Mdicia v to mto smere je velkým 
podnetom, ale nie hotovým v~dobytkom 
a finá-lnym stavom, lež opačne: v~cho
dlskom. Pre generáciu 20. rokov ukazo
va la sa možnosť znova poznať nielen 
makrov~voj európskej h udby posledn~ch 
storoči, ale podrobnejšie skúmať aj me
net povšimnuté v~dobytky medzivojno
véh o hudobného v9voja. Slo o to , z.r ':!ka
pitulovnť sl atmosféru jednotliv~ch rle
satročl nášho veku, r~zpad pozdnoroman
tlckej hudby, št~! volnosti, obdobia no
v~ch umeleok~ch manifestov, agreslvny 
modernlzmus 20. a 30. rokov, zrod no
v~ch kompozičných systémov, nov~ch 
poet!k : estetik . S!o o to, znova su v rá
tU k dielu StravLnskéh o (a to nie! an z 
jeho tz.v. ,.ml'ooéh.o" obdo bia J. Bartóka, 
Hlndemttha, Pepplnga, Davida a l. Osa
moten~ knihov·nlk v b~valom Seminá ri 
pre hudobnú vedu, v seminári bez p t o
fesora, docant-a, ba l asisten ta, ol>javuin 
začla.tkom 40 . . rokov litera.túru, ktorá sa 
t·am ru tinne ·nazh romaždHa počas medzi
vo jnov~ch desa ťročf. Kto vie, k to v1edy 
okrem neh o prelistova l časopis Bl!ltter 
des Anbruch s (s velmi pozoruhodn~mi 
progreslvnyml prfspevkaml skladatelov i 
teoretikov ). Ak sa chcel stať Ferenczy 
muzlkológom, musel sl v tom čase za
plsHt prednášky z fllozof1e, sociológie, 
ps ychológie, š túdium jazykov, protožP. 
muzik•ológla sa v tom čase neprednášula. 
Studovať iste celé dejiny filozofie, 11le 
obzvlášť nemeckú filozofiu 19. storočia , 
H~gla, Feuerbacha, Schopenhauera, 
Nletzscheh o, a le dostával sa čoraz dalet 
k mysleniu a metodológii vedy 20. sto
ročia. V tomt-o smere aj jeho práca v 
Univerzitnej k·nl~nicl UK ( 1945-511 zn 'l · 

mena la dôk ladnú perfekc!u. Málokto z 
našich hudobnlkov sa ta k v.hlbil do štú
dia Wagnerov.ho operného diela oko prA
ve tento ,.os11moten9" poslucháč na bra
tis la vskej univerzHe. Studuje psychol{l
g lu, sociológiu, pret~že to bol v tom 
čase odbor, k torý sa vyučoval a ktor~ 
bolo možné aj for.málne ukončiť. Let tým 
rozširuje svoj teoretický, metodologický 
a celkov9 kultúrny rozhla.d a vedomost 
n9 fond. Boh atá zbierka notov~ch m!l 
teriá lov v Seminá.r l h udobnej vedy s tála 
tiež k dispozicii mladému vedcovi a hu
dol>nlkovl. Ferenczy sa tak na vysoko
školsk~ch štúdiách naučil - možno aj 
z núdze vojnov~ch pomerov - praro
vat sám, nachádzať sl sám nielen r ieše
nia, a·le a j študllné .programy a postu
py. Feranczyho skladatelská 1 vedecká 
škola bola vlastnou disciplinou pestova
ná poznávacia, analytick6 a abstrakl!ná 
aktivita. Učil sa <Oa st>aršej, ale l novej 
tvorbe v zmysle osvojovan ia sl skúsenos · 
ti, v zmysle zakódOnnia do vlastnej 
osobnostnej ltrukt6r y. To bola nielen 
Ferenczy.ho un Lverzltn, ale a j vtustn é 
konzer.vatórium. Neraz p.rehodil Fet·cn
czy v rozhovore v~rok , že čoho sa do
pracova l, to si musel k rvopotne vyrlo-

( Pokračovanle na 3. str. ) 

BOHDAN 
WARCHAL 
NARODNYM 
UMELCOM 

Tento epiteton, ktor 9 sa dnes sta l ti
tu lom, publik um pr!súdllo Warchalovi a 
jeh o súboru vel mi dáv.no. Už roky stoji 
so s vojim Slovensk~·m komorn~m orche3-
~rom v popredi slovens kej reprezentlicle 
a záu jmu domácich. Prij lmnjú Ich prepl
nené k oncermé siene Prahy, Piešťan, Hu· 
menného . . . ; •l"adi s nim spolupracu jú 
RtUičková, Rampa!, André, kaM~ sl~ven
sk~ sóllsta . .. ; jeho platne sa predáv9jú 
na Slovens ku, v Európe, a le možno naj
viac v Japons ku ... ; presadili sa · v h u
dobn~ch cen.t.rách s bohatou tradlclon 
a silnou konku renciou v B~áJtk·ach, Salz
burgu, Lond~ne, Parlžl . . . Proste sveto
v~. ale pre nás predovšetk~m národn~. 
obl úban9, populá.r ny. Warchalovcl patr la 
k nevelkému počtu umelcov, ktor~ch po
slucháči pl1i}all .,za :;voj ich". Sú nos ttel
ml umeleck~ch Lnslgnl!, ktor~ml pôsobia 
na svo je okolie, .rezonujú ·pri každom 
dotyku hudby. Ich hudba je zrozumiteľ
ná všetk~m. PubLikum s l nevybernjú, ale 
vychováv.ajú. Dokážu vytvoriť svojim 
umenlm tú .h lbokú rezonanciu, ktorá ho 
presvedči o svoje j umeleckej pravde, 
strhne a uoržl v na·pätl a človek je 
schopný fsť počutému v ústrety, vyllu ľ
cu je driemajúce perc~pčné kanály nu· 
vyknuté prljlmať bez väčšieho angažovn
nla s a. B. Warchal so svojou impulzív
nou, ž.lvotodarnou silou oživu je a brúsi 
otupenú pozornosť poslucháčov, rozžlna 
Iskierku nádeje, ktorá preskočila a ·sta
rostlivo stJ'áži ten to vzácny umelecký dnr 
provokácie a naplnenia. 

Pre tvorivéh o človeka - umelca je 
dOležLté dle1o, kltarým prezentuje s voj u 
životnú a umeleckú !'estu. Pre Boh dcmu 

Warchala je tak~mto dielom· hudba vo 
svojej čistej absolútnej kráse. Je mu ži
vot om, ktor~ preživa spol u s jej záko
nitosťami. Stavia n formuje ju za pu
moci fantázie, ako oj osta.tn~ch umelel: 
ko- tvorl'v~oh špeclflck~ch zna kov svojh o 
š t9lu hneď od prv9ch taktov po finá le, 
od prvej skladby po posledn~ našludu
van~ opus šiTokého repertoáru štyroch 
storočf. Warcha l - l keď svoj doml· 
nantn~ post nachádza v hudbe baroka, 
k torá mu bola a zostala ž-riedlom naj · 
plnšlm, pulzu je v ňom a · teda a j v n ej 
rytmus súčasnooti , a ktualizujúc ju - do
dáva te jto h udbe osobnostn~ punc a pe
čať osobitosti. Každú skladbu podpisuje 
svojim rukopisom, ktor~ je v~razn~, po
znateln~. vo svojej celistvosti nenapodo
biteln9. V tom tkvie umelecká podst.ata 
k1aždéh o Interpreta - vytvorit sl .,svo j 
štýl" poznatefon~. n pritom zodpovedajú

·cl predpokladom s kl,adby a umeleck~m 

kritériám. Ten warchalovsk~ formuje 
perfeMná tech nika, virtuozita preplnenú 
plnokrvn~m hudobn~m obsah om, kon
cepčná llnla predchnu tá h lbokou emo
cionalitou ln tegroV'anou do celkovej stav
by d iela. A nad všetk~m· vládn e inšpirá
cia, ktorá priam urču je kvalitu v~konu , 
rozvlja nápadUosť, odokr~va citové po
ryvy umelcove j duše. Jeho interpretácia 
prlpomlna skôr dobre pripravenú impro· 
Yizáciu, inšplrowmú momen tá lnou d ispo
zlciau, prostredlm, invenciou. I ke•.t to 
racionálne tiež nie je zanedbat elné ( prl 
prlp.rave, dennom zápase o najčlstejšl 
umeleck~ tv-a-r). n.a pódiu vyniká to tn
šplraUvne, ktoré preniká do celkovej at
mosféry, syntetizuje vzťahy, city, vOlu do 
jedinnej spol očnej relaxácie nnptnenej 
hudbou. 

Warchal nie je hudobn~m filozofom , 
ani básnikom. 21je súčasnosťou a cez 
ňu prijlma 1 to velké, čo minulosť za
nechala a má čo povedať dnešku. j e 
spontánne cltlaclm hudobn lkom, k tcry 
načer.pal do svojho prejavu podnety nie 
z plsan~ch qejfn, a le vl astn~m ož.l·venlm 
pa.rtltúr do tónov bllzkych jeho natu
relu a dnešku. je to absolútne myslenie 
v tónoch v hudbe a jej dokonalosti. S 
h istóriou .ho spá}a nlekolko mien - Vi 
valdl , Corelll, H!lndel, Bach .. . , k toré 
s ú mu klúčom k podstate jeho tvorivej 
individuality spojenej so životom, hud
bou, pulzom otejto doby. Prame11 živo
todarnej sily umenia vldf teda Warchal 
v hudbe samotnej viazanej n11 súčasnost 
a z nej na tvorbu, kto rá je jej odrazom. 
Preto popri baroku najväčšie miesto z::t 
berá h udba 20. stor., najmä však pOvod · 
né diela slovensk~ch autorov dedikcvn
né 'súboru ( Moyzes, Zel jenka, Kar do~. 
Hrušovsk~. Malovec, Bázlik, Salvu . .. ). 
A súbor prla moúmerne čerpá z t~ch 
to zdrojov naplnenie pos lania. Charakte
rizuje ho živý temperament, pevn~ ume
l eck~ pôdorys; mladlcku dravosť prvého 
desaťročia vyclzeloval v prospech vy
vážene j llnle, impttlzlvnu zemitosť zmne
n il za jadrnú kultivovanosť , živel nosť za 
racionálnu a citovú vyrovnanosť. Takéto 
transformácie v dvad-saťročnej činnosti 
súboru sú prirod.zené a napovedajú jeho 
umelecké dozrievanie. Súbor t~m z!sknl 
na svojej orlglname. Jednotlivé články 
jeho Interpretačne j tvorby sa cizelujú 
a s tá.va jú sa mu Identické (v~ raz, št~!). 
n eprekvapujú, ale pútajú, zaujmú pozor
nosť, s trhnú - k·r~tiky naznačujú, že v 

( Pokračovanie na 5. str. ) 
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• ANDREJ ESPA) V BRATISLAVE. NA

rodný umelec ZSSR Andrej Eipaj, ktorý 
bol v aprlli t. r. v Bra.tislave, stretol sa 
s predstavltelml nailch hudobných zvä-· 
zov a 15. aprlla besedoval s posluchäč
mi bratlsl&Vského konzervat6ria. Pri tej
to prflelltostl komentoval viaceré svoje 
skladby a na zAver svojej nävitevy si 
prezrel kompozlcie iiakov z triedy prof. 
Juraja Posplilla. 

• KONZERVATORISTI V HLOHOVCI. 
V hlohoveckom rokokovom divadielku sa. 
uskutočnil 15. aprlla 1983 koncert brati
slavských konzervat6ristov pri prlleli
tostl výročného hodnotenia tamojiiieho 
JRD Júliusa Fučlka. Druistevnlcl si vy
pohli výkony huslistu Juraja Cilmarovl
ta, gitaristu Igora Herzoga, speväka Ml
ra Dvorského, klaviristky Zuzany Hude
oovej a akordeonlstu Jaroslava Tomov{~a. 
Na koncerte boli prltomnl aj obaja. po
slanci FZ za túto oblasť Ing. FloriAn· 
Kubinský a dr. Zdenko Novätek, CSc. 
Organizätori navrhli, aby aspoň raz roč
ne prlili konzervatoristi medzi hlohovec
kých drulstevnlkov . 
. • POSLANCI V BRATISLAVE. Skupina 

poslancov - členov Výboru pre kultú
ru a výchovu FZ naviUvlla v dňoch 27. 
a 26. aprlla 1983 Bratislavu, kde sa infor
movala o prAcí bratislavského konzer
vat6ria, rokovala na odbore ilkolstva 
MsNV hl. mesta Bratislavy a oboznämi~ 
la sa s koncepciou •mimoilkolskej výchovy 
na Slovensku. V súvislosti s tým naviiU
vlla MK SSR. 

• KONCERTY V KLARISKACH. V pon
delok 16. mAja 1983 sa vystúpením Moy
zesovho kvarteta začal IX. cyklus ko
morných koncertov v Klariskách, ktorý 
usporadúvajú SHF a GMB. Nastävajúce
mu Roku českej hudby ( 1984) je venova
ný koncert mladých českých umelcov 
(30. V.). Okrem konfrontäcle slovenskej 
a svetovej tvorby dramaturgia· dAva ill
roký priestor mladým laureätom domä
clch i zahraničných súťall, itipendistom 
SHF, pripomenie životné jubileá nAr. um. 
E. Suchoňa, zasl. um. L. Holoubka a 100. 
výročie narodenia F. Kafendu. Cyklus 7 
koncertov uzavrie rccitél s6listu SND P. 
Mikuláša. 

• MIKULAS SKUTA TRETI. V dňoch 
26. 111. - 4. IV. 1983 prebiehala v Até
nach Medzlnärodná kla.vlrna a spevácka 
s6ťa.Z Marie Callasovej. Zo Slovenska sa 
jej zúčastnil poslucháč IV. ročnlka 
VSMU - laureát IS SSR '82 a viťaz vla
ňajiiieho ročníka Smetanovej klavlrnej 
stiťalllé, !lak za111". ·umelkyne ' doc: ·E.· Fi-. · 
scherovej - Mikuläš Skuta. Do l. kola 
nastúpilo 36 kandidätov. Ich výkony hod
notila 9-členná porota na čele s americ
kým klaviristom Abbeyom Simonom. Oal
ilmi členmi boli: Francúz, Spanie!, Svaj
čiar, dvaja Gréci, Talian ( Agostl), ZSSR 
(Lev Vlasenko) a Američan. Do 2. kola 
postúpilo 9 súťallaclch (medzi nimi bol 
Skutu prvý) a ďalši ityria ul laureáti 
z iných medzinél'odných súťall. Porota 
nrčild iba dvoch finalistov - v Lon
dýne lijúcu Japonku (hrala 3. klavlrny 
koncert S. Prokofieva) a zäpadonemecké
ho klaviristu (hral Chopinov Koncert 
f mol). Skuta skončil ako treti, pričom 
1. cenu neudelili a finalisti zlskali 2. ce
ny (ex aequo). Manipuläciu so Skutom 
komentovala ako ohlas protestu nespo
kojnosť diväkov tamojšia tlač. Finalistov 
sprevädzal domäci r ozhlasový orchester 
(pre usporladatelov najlacnejšl}, ktorý 
dovtedy eite nikdy verejne nevystupoval. 
V r. 1981 (ked súťalila E. Dianovskä-Vir
slkovä) získali usporiadatelia finančne 
výhodnejiliu Rumunskú štätnu filharm6-
niu. O konečnom výsledku v r. 1983 roz
hodol aj fakt, ie v predchädzajúcich roč
nlkoch bol vlťazom vidy účastnlk zo so
cialistických krajin. Aj toto Skutovo u
miestnenie je vilak jedným z najkrajších 
6spechov slovenských klaviristov na me
dzinärodných s6ťaliach v posledných ro
koch. - VK-

Hudobná krása a istota 
Sér.!u Zá'Verečných ašpirantských výlkonov bratisla·v.skej 

VSMU uzllltvorHa 25. ma-rC'B 1983 v Koncel'ltnej sieni Cs. rozhla
su kľa'Virlst:ka Tati8D8 Fraňová. BezvÝ'hradne, do poslednéh.o 
plsmena splnhla naše predstavy o tom, v čom a kam má dospieť 
vo svojom ludsk·om 1 umeleckom vývojt IIl!ladý !ntel'pret, kitorý 
sa te}to forme štúdia venuje. Nech zvollme Blkýk'Olvek druh 
opHky a t~m! najprlsnejšlm! kiritérlam! posud~ujeme k~orý
kolvek parameter F~aňovej reproduk1Sného profUu, nutne mu
sfme vyslovif vždy Silová na}vyšš!eho uznania. Prl·roda vybavHa 
totl!ž F:r,a~'\ovú nielen !deálny.m! fyz!oi'Oglckýmt predipoklladml -
rozpM'ie ruky -, k1toré jej zaručujú skutočne- suverénne tech
nické majs!Jrovst-V'O, ale a·j harmonicky vyrovnaným ner-vovým 
systémom, !ntenzlvnou prirodzenou muz~ka-IUou, ktorú vedenie 
(!\ko.J.Ltel zasl. um. prof. R. Macudzlóski) doká(l;8Jio orientovať 
správnym sme.rom. Z jej hry potom vyžaruje ta·ká istot-a -
a poslucháč je o tom úplne presvedčený -, že sa jej na p6-
d!tt nemôže nič stat. UmB'Ilkyňa fa'.lc!nuje tout-o vnútornou Isto
tou, •hudobnou krásou a v-Irtuoz!·tou, ktorá však n.!e je samo
účelná, 8.11e stoji plne v slu~bách výrazu. 

"Cisérsky", zahrala umelkyt'\a s ideálne napnu,tou tBitiJVou tem
pa, s m'Onumentálnuu výSit.wbou, prirodzene, muzt.klilne. To, 
čim na.jVI!ac zaujaJ.a, bala nepatetická prostota, pevnosť a -
poch:op!telne - úplná technická istota. Hlbavú strednú časf 
Interpretoval-a Freňová o niečo rýchlejšie, ako býva zvykom. 
Z jej podanLa sa d8JI vycl'llt zámer: vyhnúť sa lacnej sentilmen· 
taatte a nesklznuť do romantizujúcej polohy. 
. Noci \' lpanielskych zähradách pre klavlr a orchester Ma· 

nuela de Fallu pred istým časom nahrala Fra1'1ová vo vyda
v·atelsWe OPUS na g.ramopl•atJ'\u. V dramaturgicke-j k:oncepc!l 
večera - z hladiska účasti! kla.vtra - predstavoval!i akG.si od
dychovú čast. Nechceme tým konštatov.ať, že by sa azda tento 
moment nejako od.zrkadHI vo Fraňovej výk-one; naopak, cLbll
vo modelo·vala zvukomalebné pasáže, temperamentne vyzcivl· 
hO'Vala španiel·sky kolorLt, artikuláciu t.anečných -rf'l'mov a s 
vefkým V'kusom modelovala svoj par.t. 

Ked pred dvoma rokmi Stanislav Zamborský pred,vedenlm 
troch k•lavlrnych k'Oncertov na záver svojho ašplranrtskéh-o štú
di!!. .na VSMU výrazne zdvihol l•altku náročnosti, -tušili sme, že 
Iste bude mať v Tomto smere pokračovMelov. Prvou, k·torá sl 
trúfala tento vý·kon vy•rovnat, či prek-onať, bola F·raňová. A a,ko 
môžeme rad·ostne kon§t.atovať: neobyčajne vydarene. 

Fraňovej interpretáci-a l. klavlrneho koncertu fis mol 
S. RachiDillli1110va pr-edstavovala jedinečné vyvrcholenie úspeš
ného večera. Romantický v~Iet, vzruc.h, suve.ren!ta, f.asclnujG.ce 
napätie dynllim~ckých oblúkov, spev.nost 1 kov·ová zvučnosť dy· 
namických vrcholov boli a.j tu zastúpené v harmonickej vyvá· 
ženostl pnavého .umel·eakého majstrovstva. 

Ašpirant>ský výkon T. Fraňovej môžeme teda cha·ra.kter!zo
vať a•ko vefký, nez.abudnutelný. Môžeme byť pyšnl, že v na· 
šloh pomeroch vyrástol typ ta,ke}to klaviristky medzLnárodnej 
úrovne. VLADIMIR ClZIK úvodný Beethovenov 5. klavlrny koncert Es dur, op. 73, 

Absolventské koncerty 
V dňoch 26. a 27. aprlla 1983 sa kona

ll v koncertnej sieni br.atis!Javského kon· 
zerva-tôr~a :posledné dva koncerty absol
ventov. Na prvom z ·nich sa predsi&vlli 
za sp.rievodu Komorného orchestra kon
zervat6ria pod -t-akitovkou prof. )Ana Pra
genta 4 i-nštrumentalisti!, jedna speváčka 
a jedna skladatelka. 

Harfistka Zuzana Tllrllková z tr\Hdv 
prof. Ľ. Sawlczovej na§tudov.ala Koncert 
A dur pre harfu a orchester Karla Dltter
sa von DVtersdorfa. Jej interpretácia , ho· 
ci bola pozna.!Jlemmá drobnými kazmi v 
súhre s orchestrom, sa niesla v znumc
ni snahy o proporčnú vyváženosť a jem
nú, ly.rickú kantablllnosť (najmä v Lar
ghatte). Ľubomír Zovic z triedy prof. M. 
Szllkeovej hral .a.kordeônovú transkrip
ciu Händlovho Koncertu F dur pre or· 
gan a släčikový orchester, op. 4, i!. 4. 
Zovic pristupoval k dielu so zdravým 
temperamentom a s vhodne zvol~?ným 

regi·st.rov·anlm, prttom dokázal udržať 
s tavebnú lin!u Interpretovanej sk.ladby. 
Sonäta a mol pre kon·trabas a släči
kový orchester H. Ecclesa znela v podani 
JAna Brtlliňa z triedy prof. P. Profanta 
presvedčiv·o, so zvlád-nutou technickon 

i výrazovou stránkou v správne zvole
ných clynam!ck~ah medziach. Fagotistn 
Marián Hlavačka z triedy prof. A. Sawi
cza predniesol Koncert B -dur pre fagot 
a orchester W. A. Mozarta, K. z. 191. 
V svojej i nterpretácii sa us!luval o štý· 
lovosť predvedenia, pričom nechýbala ani 
zdravá dávka skutočnej muzikality. Vel
mi zaujlmavá boLa kreácia kdncertnej 
predohry pre malý orchester Pocta Ja
náčkovi mladej skladatelky Olgy Daná
iovej z triedy prof. J. Pospiš!la. I keď 
bolo Janáčkovo d!el·o pre sklad·atefku pri
ťažkým inšpiračným zdrotom, dokázala 
tieto Impulzy svojsky pretavlt a vytvoriť 
tak pôsobivo vyg-radova•né d~elko. Hoc! 
jej kompozícia vynikla myšlienkovým 
vzletom a priebo}nos tou, odOvodt!l.ene sa 
domnievam, že budúca cesta autorky by 
mala Ist smerom k väčšej koncentrova
nosti hudobného výrazu. Na záver or
chestrálneho ~once11tu zazneli štyri ples. 
ne z cyklu Iluminácie pre hlas a slá
čikovf orchester B. Brittena. Zuzana Ka
sanická z vriedy zasl. uč!telky prof. I. 
Cerneckej ich predviedl-a '.l citHvým hla
sovým pris pôsoben im voči Ich éterické · 
mu obsa•h·u. 

Slovenka v Opave 
V triede prof. Kristiny Figurovej V'!

rástla ul druhá sopranistka, ktorú hned 
po absolvovaní bratil!lavského konzerva
t6ria prijali na opernó. scénu. Po Ive
te Zlilavskej, ktorä _má velké ó.spechy 
v Olomouci, je to mladá sopranistka Mar
ta Hudecovä, ktorú angalovali do opav
skej opery. Mladá umelkyňa poskytla ne
dävno naiej redakcii rozhovor. 

Spievate niekolko mesiacov v opavskej 
opere a prichádzajú o vás dobré chýry. 
Ktorá je zatial vaia najväčilla úloha? 

- Spievam 'V Rossiniho T-a.Jianke v Al
žiri a zdá sa, že mám ozajstný ohlas u 
obecenst•V'a. K Rossin!mu mám blizko, 
spievala som ho už na konzerv·atôrlu. 
Opavská opera robi dobrú prácu a Iste 
vera znamená pre osobný rast mladého 
sólistu. S češtinou nemám ťažkosti a di 
váci ·ani n evedLa, že som Slovenka. 

V Opave hrajú aj operetu; molno pred
pokladať, le aj tu mäte umelecké mol
nosti. 

- Zatial sp.!ev.am v dvoch operetách; 
v Bena.tzkého U -bieleho konlčka a v 
Kálmánovej Cardášove] princeznej. Mu
sim sa tu vyrov.nliiYať s .prôzou, ale vďa
'ka viacerým vynikajúcim pornocnlkom sa 
mi práca da·rl. Nazdávam sa, že pre mla
dého spevák-a je l operet•ná prax dôleži
tá a nijako sa jej nevyhýbam. 

V Opave bývaU vidy dobrí dirigenti 
a relisérl a tak molno predpokladať, le 
i v tejto oblasti máte oporu. 

- Začala som účinkovať .pod taktov
kou Oldt!cha Bohui\ovské-ho a režiséra 
Martina Dubovica. Obaja ml .pomohli a 
snaž111 sa vypracovať moje úlohy tak, 
aby som sa zbavila nervozity. Aj celý ko
Iektlv ma vefmi dobre prijal medzi se
ba a rOWlltko dobre vychádzam 1 so star
šfml kolegami z dtvadla. 

Aké 6lohy sa vám rysuj6 v pláne 
opavského divadla a čo sl zatial myslí
te o svojej umeleckej budó.cnosti? 

- Ak by sme uv.!edH Janáčkovu Lišku 
bySitroušku, mala by som S!P'le.vať Lišia
ka. Bude to velká umelecká prlležitost. 
Uvažuje sa aj o F.!deiLov!, tu by bola 
pre nn'\a úl:oha Marcellny. HD'Vorl sa aj o 
Saporimových Deka-bristoch, kde je vô
!Jec vela ženskÝ'ch postáv. O budúcnosti 
a najmä podrobnostiach zatial velmi ne
uvažujem, ale p!lejavil-a o mi\a záujem 
Janáčkova opera v Brne a tak ešte uvi
dlm, ako sa všetko bude vyvljaf. V sú
časnej etape s vefkou chuťou pracu
jem, hltám ·všetko nové, snažlm sa od
viesť dobrú robot•u a usilujem sa dollre 
reprezentovať moju ,.materin skú" školu 
- bratislavské konzervatôrlum. -ZN-

Na záverečnom koncerte sa predsiavil 
talentovaný huslista Juraj Cilmarovii! z 
triedy P. M!chal!cu s kl•av:rnym spriEvo
dom poslucháčky VSMU Zuzany Paule· 
chovej. Pre svoje absolventské vystúpe
nie sl zvolil náročný program zost;1ven~ 
zo skladieb nielrolkýoh štýlových obdobi. 
V prvej časti jeho koncertu jednoznačne 
dominovala tnterpretácia Sonáty pre hus
le a klavlr č. 5, "Jarná", op. 24 L. van 
Beethovena. Vo svojom pôsnb!vom a pre· 
svedčlvom prednese primerane zdôrilznil 
Beethovenovu špecifickú lyrickosť a kan· 
tab!l-nosť a. zmysel pre pochopenie cel· 
k•ovej výs tavby diela. Svoju technic!1ú 
virtuozitu upl>llitln!l vo Fantäzii Mojlil na 
G strune N. Paganiniho. Bart6kove Ru
munské tance Cižmarovlč ponimal so 
správnou dávkou lmpulzlvnosti a poso
bivým zvýraznenlm folklôrnych prvkov. 
Cižmarov!č vládne farebne sýtym tónom 
a výbornými technickými dlspozlctaml. V 
jeho hre sa snúbi značná dávka zod· 
povednost! s porozumenlm pre výraz a 
výst-avbu interpretovaného diela. Cižma· 
rovlč patri k jednej z mladých nádeji 
slovenského t.ntel'pretačného umenia. 

MILOSLAV BLAHYNKA 

Marta Hudecová a Vladimir Tfebický v 
Rossiniho opere Talianka v Alllri. 

Televízny zápisník A ORCHESTER. Na zdver koncertu odznel symfonický 
obraz s tematikou SNP EPITAF ndrodn~ho umelca JÁ-
NA CIKKERA. . 

vom. Pri jasných signc:llocl! trúbky sa na obraze napri
klad ob javili kontrabasy, ďale; na začiatku tretieho die
lu, kde prechc:ldza t~ma z lesn~llo rohu do violončiel 
a sólových l!uslt a späf do l esMl!o rollu, po prvý raz 
lesný roh z obrazu vypadol a kým sa kamera kdesi od· 
zadu pripllžila k violončeldm, už hral husľové sólo kon
certný majster. Ostc:lva otc:lzkou, či pri ďal.šom hornovom 
sól e sa t o vydarilo, alebo to bola len nó.l!oda. Pred Cik· 
kerovou skladbou obecenstvo tlieskalo o hodnú chvilu 
skôr než sa objavil dirigent a obraz ukazoval prc:lzdne 
otvoren~ dvere na pódium. V tomto smere treba e~te ve
ra zlepšova(. 

V ostatnom čase sa na televiznych nedeľných kóncer
tocl! str iedajú relc:lcie HUDBA Z BRATISLAVY s HUDBOU 
Z PRAHY. Je to veľmi sprc:lvne a iste to roz~iri okruh 
sledovateľov tohto programu. Ibaže dramaturgia Hudby 
z Prahy n~>čerpd z tvorby, ktorc:l sa akým-takým spôso· 
bom viaže k Prahe, čo je naoza; ~koda, veď tu sa dd 
:: čoho vyllera(. Praha mc:l bohatú hudobnú históriu, bol a 
a le významným centrom medzinc:lrodn~ho hudobn~ho 
diania a známi európski skladatelia vzdialenf či bliž~i 
súčasnosti pre~li týmto mestom. Ne/de tu v~ak len o 
atrakcie, či senzc:lcie, ide predov~etkým o roz~irovanie 
hudobne; vzdelanosti s prihliadnutfm na rozvot vlaste
neck~ho cUenia a ndrodn~ho sebauvedomovania. 

HUDBA Z BRAT ISL_AVY { 10. IV. t. r.) vychéldzala o pät 
z bohat e; histórie hudobn~ho života na~et metropoly na 
Dunati. Pripomenula vreM vztahy ANTONA GRIGOR/E
V!CA RUBINSTEJNA, slávneho rusk~l!o klaviristu a skla· 
datera, k tomuto mestu. Jeho pôvabnc:l, i keď vtedajšiemu 
európskemu vkusu poplatnc:l baletná hudba z opery FE
RAMORS sa prt;emne počúva a iste upútala pozornosť ~i
rok~ho okruhu sledovateľov televfzie. Z tvorby bratislav
sk~ho rod,ó.ka JOHANNA NEPOMUKA HUMMELA vybrala 
dramaturgia znc:lmy a vďačný KONCERT PRE TR0BKU. 

V reldcii sa ukc:lzal vo výborne; forme SYMFONICK? 
ORCHESTER Cs. ROZHLASU V BRATISLAVE. Napriek 
skutočnosti, že ;e v 1lom vera mladých, začtnajúcich čle
nov, mc:l vyrovnaný orchestrc:llny zvuk. Pozornosť si za
sluhujú slc:léikov~ skupiny, najmä violončelovc:l. Je priam 
pôžitkom počúva( mäkký a pritom nosný, jednoliaty 
zvuk tejto .. skupiny v miestach, kde jej skladateľ určil 
vedúcu melódiu. Trúbklir LADISLAV STRESŇAK te ta· 
lentovaný a nddejný sólista. V ndročnom Hummelovom 
koncerte sa v~ak ukdzali a; rezervy. V prvet časti bolo 
badat miestami neistotu, v druhet mdlo dif erencovanú 
dynamiku. Natpriaznivej~ie sa pretavil vo virtuóznet trf 
te; časti. Dirigent VLADIMlR VERBICKIJ upútal elegan
ciou vonkajšieho prejavu, svedomitým na~tudovanfm 
skladieb a premyslenou koncepciou, najmä v Cik/cerove; 
skladbe, kde vyzdvihol epickost diela. 

Neuspokojila v~ak obrazovc:l strc:lnka reldcie. Nevieme 
síce, akým podielom k tomu prispieva r~žia ( Filko) a 
akým hlavnc:l kamera {Kulčlcký) a • ďal§l ~tyria kamera- . 
mani uvedení v zc:lverečných titulkoch, ale samoúčeln~ 
blúdeni e k amier, pri ktorom priemerne zbehlý koncertný 
posluchdč trnie, či sa "strafl" na vedúcu skupinu alebo 
sólový ndstrot, te - slu~ne povedaM - trdpne . Nafci
ternet~ie sa tdto nepohotvost pretavila v diele Cikkera-

Na dramaturgiu nedeln~l!o koncertu akoby priamo 
nadväzoval magazfn o hudbe a ;e; tvorcoch MUSICA 
VIVA z 12. IV. 1983. Autorkou oboch sctmc:lrov bola 
dr. ILDIKO SCHREIBEROVA so spoluautormi, ktorl v 
Hudbe z Bratislavy uvedenf boli, ale v magazíne už nie. 
Prijemn~ a kultivovan~ rozprc:lvanie o pratisl avskom hu
dobnom živote v 19. storočí pripravila a realizovala 
dr. ĽUBA BALLOVA, CSc. Organicky na to nadviazali 
ďal!iie rozhovory, ktor~ potvrdzovali kontinuitu na~e/ hu· 
dobnej kultúry v medzindrodnýcl! intencidch. Zasl!ížilý 
umelec prof . dr. FERDINAND KLINDA hovoril nielen 
o svoJet prc:lci, ale i o úspechoch na~e; hudby v Japan· 
sku. O rozvoji medzinc:lrodných stykov Zväzu českoslo · 
venských skladateľov zdujímavo referoval jeho predseda 
dr. ZDENKO NOVACEK, CSc. ANNA KOVAROVA 



ZASLúZILÝ UMELEC 

JOZEF . 
ŠPAČEK 

:>nlmktt: j . Vavro 

Fakt, že mladá sl ovenská operná 
kuht(tra potrebovala k svojmu r ozma
chu bratskú pomoc českých operných 
umelcov, taký výrečný v prvých de
sa!ročJach exlstencle profesionálneho 
operného divadla v Bratisl ave, má aj 
dnes, pravda, v zmenených socio-kul
túrnych podmienkach; svoje reziduá 
v súčasnej skladbe umeleckého súbo
ru SND. Popri tých českých umelcoch, 
ktor! sem prišli po pôsobeni v rôz
nych operných divadlách v Cechách, 
jtl už sedemnást r,okov členom naše j 
opernej scény aj basisM - zaslúžilý 
umelec Jozef Spa!lek. Hoci sa nat·o
dil v Zďárnej [okr. Blansk a), cel á 
jeho dľáha operného speváka [ Vľá
tane štúdii na VSM U u profesorky 
A. Korlnskej l je spUtá so Sl ovensk ým 
národným divad lom. 

Talent, čo ho nutka! opustiť pôvod
né povolanie stavitera, naznačil už na 
predstaveniach v Divadelnom štúdiu 
VSMU v prve j polovici šesťdesia t ych 
rokov. A nielen tal ent, lebo vystú
penie v úlohe jaitek<i v Blodekovej 
komickej opere V studni i v cfalšfch 
studentsk ých predstaveniach určilo 
jn~ne aj hlavné domény jeho umelec
k t\ho smer ovania, ktoré potom od ro
ku 1966, ale n ajmU v sedemdesiatych 
rck och naplno t•ozvinul v súbore na
šej národnej opernej scény. Máme tu 
no mysli jeho zjavnú predestináciu 
pre komické postavy basového odbo
ru a št ýlovú in.terpretáciu partov z 
klasickej českej opery. 

V ši ršej opernej vere jnosti , ale a j 
medzi samotnými spevákmi sa zvyk
ne na buffový hlasový odbor pozerať 
tak t rocha cez prsty , ako na čosi me
ne;cenné. Mnoh! významn! umel ci 
[napr. F. C01·ena, G. Taddei l však svo
jou umeleck ou pľaxou tento názor vy
vrátili. A zasl(tžilého umelca jozefa 
Spr.čka k nim môžeme v tomto slova 
zmysle smelo priradiť. jeho komické 
k reácie - či už patrili k národnej 

NÁRODNÝ UMELEC 

OTO 
FERENCZY 

(Dokončen ie z l. str . l 
byť sám, bez .,manuduktorov". Slovo .,au
todidakt" v kompozl cll je asi neadekvcl t
ne v jeho pripade ·a zdá sa, že je ne
adekvátne v našom st oroči, keď škola 
dáva žiakovi i ba úvod, !ll návod do ďal
šieho sebavzdelávania, sebavzdelávania 
na cel ý život. U Ferenczyho schopno~f 
viesť sám seba od zač iatku je svedec
tvom neomylne] muztkallty a hudobnej 
vzdelanosti na str ane jednej ; metodo
l ogick á vyspel osť a kultúra myslenia zis
koná na vysokoškolských štúdiách je dO
kazom, že bol schopný samovývo ja aj v 
oblasti kompozlcle - to oa strane dru
hej. Nevyhnutným predpokladom Feren
czyho osobnostného vývo ja bolo· spojenie 
skladaterského vzdelávania s vedecko
teoretickou erudfclou . Vo Ferenczym sa 
formoval a osobnost typu .,poeta doctus". 
Naša doba postavila pred jeh o l n::tsle
du jú ce generácie tvorcov túto neúpros
nú požiadavku spojenia erudlcie vedec
kej so skladMeiskou. Spontánne to vy
cftlll aj skladatelia predchádzajúcich ge
nerácii, keď z vlastného záujmu navšt e
vovali pred·nášky z hudobnej vedy, h oci 
sa pripravovali na skladaterskú dráhu. 
Možno tam zfskali i celoživotnú sk epsu 
v hodnoten! muzikológi e. Lenže hudobnú 
vedu nemožno hodnotiť podla toho, čo 

opernej tvor bé českej [ Smetana, Dvo
i'úk] alebo talianskej [ Pa lsiello, Do
nizetti), k tvorbe barok ovej [Tel e
mann ov Plmpi none l alebo súčasn P.j 
[ Dibákov Svietn ik). sú charak te• 
tické relatlvnou h ereckou striedmos
ťou r v ktorej n iet miesta pre pred
h rávanie a nadblehanie publiku l a 
·predovšetkým vždy pt·ftomnou kulti
vovanosťou vokálneho prejavu. Spa
ček nepotrebuje ku komickému (a es
tetickému l účinku parlandovanle, se
k nnle fráz, prehnanú dek lamáciu a 
vie, že komično vložili majstri opery 
buff y do partitúry, k,toré t,reba pekne 
a štýlovo (pravda, nie výrazovo neu
trl\lne l odspievať. Takýt-o názot· na 
interpretáciu komických úJ.oh nie je 
všadeplatným úzom, no Spaček sa ho 
drži zanovtto a vďaka nemu dosahuje 
presvedčivé úspechy hlavne v úlohách 
z predwmantickej éry. V dOsledku to 
ho potom ani niet výrazne jšieho r oz
dielu medzi jeh o úlohami rýdzo buf
fového ladenia ( Leporello z Dona Gio
vanniho, don Bartolo z Pa isiellovho 
Barbiera l a rozšafnými, zavše aj ko
micky ladenými postavami, ktoré 
zvyknú stvárňovať speváci vážneho 
basového odboru (Mozartov Figaro a 
don Alf on zo 1. keďže domi nantným 
zjednocujúcim princrpom je vždy 1 ( u 
nás tak zriedka •rešpektovaná l kate
gória št ýl u hudby a št ýlu vokálnej 
interpretácie. 

NIELEN PRE KRASU HLASU •• 

Pravda, v te jto súvislosti treba spo
menúť ako determi nujúc! faktor aj 
vlastné kvali'ty Spačkovho hlasového 
orgánu, k toré k uvedenému typu 
operne j literatúry vedie aj určitá ko
mornosť, resp. obmedzenosť tónu , čo 
do objemu a smerom ho·re aj čo do 
!'ozsahu. Z týchrto pt·lčln má aj Inter
pretácia verdlovských úloh (král Fi
lip, Zachariáš, Ramfis, Ferrando atď. l 
pro jeho umelecký profil (pri všet
k ei úcte k spôsobu, akým ich zvlá
dol l len okrajový význam. 

Zato v súčasnej presile vysok ých 
busistov a basbarY'tonlstov Impozant
ne a bezpečne pôsobia Spačkove h l b
ky, ktor é mohol uplatniť na jm!! v Caj 
k ovsk ého Gremlnovt a v smetunov
sk ých postavách. 

V čom zasa spočiva jú kvality umel 
cových kreácH z českých klasických 
opier? V tom, že jeho Kecal z Preda
net nevesty, Paloucký z Hublčky, Be
neš z Da-libora, ale a j Vodn!k z Ru
salky a Lucifer z Cert·a a Ká če si za
chováva jú typicky českú spevnosť a 
'Voká l nu farebnosť, k tor é sa neobetu 
jú - tak ak'o sa to obča·s stáva -
j ~dnostrannej snahe po zrozumitel
nostl splevaného sl ova. 

Dal šie kvalitné Spačkove kr';ácie 
možno vydeliť už nie na základe ich 
určitých vokálno-štý lových paramet
rov, ale vychádza júc z charakterov 
interpretačných postáv. Pri t omto 
principe vyvstávajú pred nami posta
vy dvoch pravoslávnych kľ\azov - vy
rovnaný Pimen z Musorgského Borisa 
a širšiu amplitúdu stavov zosobňu jú
ci FGtis z Gréckych pašH od B. Mar
t inO. Podobne aj Smetan ov žal árnik 
má v Spačk ovom t>Gdanl rodného bra
t.a v Roccovi z Beethoveno".,ho Fldella, 
k eďže posta·vy oboch starcov sú kon
cipované s dOrazom na dobráckosť a 
ľudskosť, ktot·ej súčas ť-ou je aj poko
r a a ústupčivosť pred diktátom moci. 

Hoci ťažisko Spačkove j umeleckéf 
činnos ti je na 'opernom javisku, aspoň 
týmito pár slovami t.reba spomenúť 
a i jeho činnosť koncertnú [s ťažis
kom v oratól'llách l a voki\Jlno-pedago
gick ú. VLADIMIR BLAHO 

::.n unka: j. Vavrl) 

Umel ecký život basistov sa obyčajne utvli
ra !náč ako pr udká, žlLarl·vá dráha tenor is
tov. Tmavé h lasy dozrieVlajú do pravej ver
kosti a zmysluplnosti neskOr, čo snáď poct
mi eJiu je sku.t očnosť, že Ich fon d je v služ
bách zl ožitejšlch chara,k-terov, než galéria 
lyrickýc h hrdin ov. A k tomu treba okrem 
vyzrenla far by aj zrenie ludeké. v jednom 
z dá<vnejšfch rozho vorov prJrovnal bývalý 
k ošický konzerva·torista-husllsta Sergej Kop
čák hlas speváka k dobre dozr ievajúcemu 
drevu nástroja. C!m je stor §le, tým má k raj· 
šf tón, zvuk, timbre. No býva i tak, l!o sa 
vydlllľla husličky, ktoré majú od poči <~ tku 
pečať majstrovstva a prenikajú srdcom po
slucháča overa in-tenzivnejšle, než i né. Mož
no je to nielen dielňou, z kitorej vyšli, <~le 
a j interpretom, ktorý Ich rozozvučl. Akosi 
tak je to aj v prfpade basistu - zasl61i· 
lé ho umelca Sergeja Kopčáka. Dostal do 
vienka vskut·ku k rásny, mäkký, ohybný 11 
pôsobivý nástr o j, no dokázal mu vtl'lčlt 
svojské, osobLté, sebe vlastné tóny, aké má 
i ba on a práve v tom~o vek u. Ktovie, mož
no o desa ť-dvadsať r ok ov zlskajú nové far
by a ich vý11a.z sa prehlbl ďalšlmi skúse
nosťami: veď •nový zaslúžUý umelec z radov 
sólistov opery SND má Iba 35 rokov ... 
Nap.r iek tomu je jeho doterajšia k ar léra 
obdivuhodná: nlek olJ<o úspechov na spevác· 
kych súťažiach v Pra-he [ 1973). Mnfchove 
( 19761 a v Riu de Jainero ( 1977 J. laureát 
swo na MTMI UNESCO v Bratislave ( 1976). 
výl'lazné napredovanie na domácej scéne, 
kde naštudoval široký basový repertoár, v 
mnohých titu-loch dnes zúročený v zahra
nič!. Vedra Zachariáša z Verdiho Nabucca 
je tu nezabudnuterne stvárnený Mefisto z 
Gounodovej 'Opery Faust a Margaréta (19751. 
král Heinrich z Wagnerovho Lohengrma 
[ 1976). filozof Co!J,!n z Bohémy [ 1977 ). 
Raimondo z Donizettiho Lucie dl Lammer
moor [ 1979 ). doštudovaný Gremin z Eu
gena Onegina, k ompb!kovaný a v elký Boris 
Godunov, k·torého Kopčák pr vý raz spieval 
26. januára 1980 - a·ko snáď jellen z na j
mladšlch basistov na svete [ mal Iba 31 r n· 
kcv l ). 1r. 1980 ho obsadnt do Smetanove j 
Hubičky v úl ohe otca Pi! l ouc-kého, o rok 
neskOr spieva Fil ipa v Inscenácii Dona Car
l osa ... Pravda, tým galéria jeho opemých 
postáv nekonč i : patri sem Končak z Knie
žaťa Igora, Mefistofeles z Boltovej opery ·
úlcha, naštudovaná hudobne, no neovere
né taviskovo, v súčasnosti spieva vedra Bo
risa Godunova i Ptmena a Varlaama, na svo
jej prve j profllovej gramoplatnl má. ukážky 

človek na prednáškach počuje, ale čo 
sám v n ej dokáže urobtť a !lo si z nej 
osvojf. Podobne aj generácia 20. ro!wv 
využila možnosť legálne študovať dva 
odbory: hudobnú vedu a kompozfciu. Vý
sledk om Ferenczyho cel oživotných skú
senosti je napok on aj zavedenie štúdia 
.,h udobná teória" ako hlavného ~tudljné
ho odboru na VSMU, v ktorom sa spája 
skladaterská a muzt.kolog lcká erudfcia. 
Ferenczy sa v muzikológii neprejavil ako 
hl&tot,ik, hoci v prvej polovici nášh o 
s·toročia sa hudobná veda chápala vďa 
k·a zotrvačnosti z minulého storočia p.r e
dovšetkým ak o hudo bná história. Ale 
za.t o dokázal využiť historickú me tógu 
ako súl:asť poznávacieho procesu a vo 
svojich prednáškach z hudobne j teórie 
a estetiky uplatnil h istorické nazeranie 
na vývoj hudby, hudobnej t echniky, ná
zorov na hudbu ako jeden z hlavných 
koncepčných prLnclpov. jeho podnety 
napokon silne vplývali ~ na jeho ži::~kov, 
č i už skladatefov, muzikológov al eho 
koncel\tných umel cov. Ferenczymu sa na 
osobnom pr lklade podarilo u nás orga· 
nicky sklbit a syntetizovať špecificky 
hudobné naze11anie s aspektom iilozo
fick o-humanistlckým. 

ného na celom umeleck om a spoločen
skom dlani. Oto Ferenczy začfnal n-!l. 
novozrtadenej Vysokej šk ole múzických 
umeni v Bratisl ave vyučovať hudobno
teoretické predmety. NskOr, keď sa zria
dila katedra hudobnej teórie, stal sa 
jej vedúcim. Ferenczyho predná!;ky boli 
n esporne novou kvalitou v našom tilore
tlc.kom myslen f. Organicky i ntegr oval fi· 
lozoflu, estetiku a teóriu kompoz!cie v 
modernú t eóri u hudobného umenia a -tým 
poskytol poslucháčom nové horizontY. v 
chá,pan! hud-by, tak é, ktot•é t radičné ško 
ly pod vplyvom konzervatoriá l nej encyk
lopédie 19. storočia n epoznal i. Presadzo
val vysokoškolské chápan.le charak te1u 
školy, a to nielen ako púhe pokračova
nie tradičnej konzervatoriálne] koncep
cie ( ktorú, samozrejme, opustili v pra
xi už aj samotné k onzervatóriá 1. O .také 
chápanie sa zasadzoval aj vo funkcii 
dek ana Hudobnej fakulty a napok on aj 
rektora VSMU. 

Ako sk ladater je Ferenczy dieťaťom 
cel ej európskej hudobnej tradfcl e za 
predpokladu, že tradlclu chápeme ako 
aktlvne osvojovoole skúsenosti a nie ek 
lektic izmus. Ferenczyho štýl sa uikdy 
neniP.sol v znamen! agr eslvneh o moder
n izmu, o to viac je v šak kultivovaný v 
detaile a celku skladby. Raz isto pride 
doba, kedy sa nájde čas i záujem hlb· 
šie a podr obnejšie študovať Ferenczyho 
sk ladby na jmU z hladiska te j1o cizelova
ne j kompozične j kul túry a vtedy sa ob
javili aj dod·nes málo uvedomované nc
vátorstvá 'najm!! v oblasti f!varu a formy 
diel a. Ak nie je Ferenczy agresfvny v 
modernizme, nie je vtieravý so svojou 
súčasnou obsahovosťou a obsažnosťou. j e 
to však skladater v pravom slovu zmyc;-

Ter az už je nevyhnutné zmieniť sa o 
pedagogicke j a organizá torskej pt·áci Ota 
Ferenczyho. Prácu s ruďmi nikdy nepo
v,ažoval za rozptyfovanie, ale za občian
sku l odbornú misiu. Svoje spoločenské 
pôsobenie chápal ako nevyhnut'l'lú súčasť 
ludsk ej existencie a .ako pramel'l v l ast
ného zdokonaf ovan'la. Pedagóg a organi 
zátor niel en dáv.a podnety, al e Ich ll i 
dostáva zo svojho prostredia. Táto i nšpi

-rácia konkrétnou praxou urobila z Fe
renczyho živého sú!lasnfka za!nteresova-

z Cajkovského Jolanty, Verdiho Macbetha. 
Gounodovho Fausta, ale aj Ralphovu ár iu 
7. málo h ranej opery G. Bizeta Krásovica 
z Per thu, č i ukážku z Rachmanlnovovho 1\lu
ka, resp. KorsakovovJlo Sadka a i. 

I tak je jeho repertoár ši roký, úcty
hodný a mnohovýznamný. Iba ten, kto sle
doval doterajšie javiskové k reácie Sergeja 
Kopčáka, pocnop!, že jeho velké a magické 
čc-ro je v schopnosN , dosta ť sa hudobn e a i 
výrazovo na k ore!'\ Chal'akter ov postáv, vy
t vorit z nich nielen všeobecne pl,atné typy, 
ale l osobité, o~v lá štnené fudské osudy_ 
Mnohé vychádza zo siln ej ~ntufcie Serge ja 
Kopčáka, z jeho vr odenej muzikallty a he
reckého nadania. Al e t o by nestačilo, ak 
by sa v jeho javiskovo-vokálnej tvorbe ne
sk-rývaJ,a l olefavedomost a vysoká hudcb
ná inteligencia, ktorá ho neomylqe vedie 
nielen k výsledkom, ale i udáva'l'lým de
rom. Len tak sl možlno vysvet.Jit aj sústav
nú ak<tivitu tohto speváka v oblast-l k oncert
ného spevu. Na jednej strane je to kla
sický oratorlá l no-k antátový repertoár, v kto
rom sú n ajfrekventovanejšimi autormi Dv·o
rák, Rossinl, Beethoven, Schubert a juuá
ček. V tzv. malom komornom žánri je to 
na jm!! Musorgsk i j, k~orého Plesne a tance 
smrti a výber z ďalšieh plesni nedávno na
hr al na vefk(t pl atľ\u. Má rád Sostakoviča, 
Bal r da - k tovie, či práve z ich komorných 
a vokálno-symfonlck~ch .diel nevznik ne r.o
vý n ahr ávacl poo jekit speváka. Všetko zá
visl od časových možnosti. Momentál ne sú 
plné plánov a výjazdov do za!t ranlčia. ľo 

zahraničných k-oncet1tných tur né, z ktorých 
mnohé prekračovali svojim ohlasom prie
mer a pútaH pozornosť nielen na dir igunta, 
orchester, čl zbor, ale najm!! na hudobne 
neobyčajne z-r elého basistu, nasledpvali vý
znamné pozvani-a do ·operných domov. V 
apr!ll a máji minulého r oku spieval Sergej 
Kopčák sedemk·rM kniežaťa Gremina na ja
visku londýnsk ej Covent Garden - pod 
taktovkou jurija Simonova z Vefkého divad
l a v Moskve. V záp!ltf dostal ponuku, aby 
sa s'em vrá til v novembri 1983 ako VarJ.aam 
v Sorlsovt Godunovovi, ktorý zaznie pod 
t tlktovkou Claudia Abba.da. Momentálne je 
Sergej Kopčák n a turné MET po USA, kde 
spieva Bor-isa Godunova. Spolupr áca s touto 
scénou sa črtá .až do 'r . 1986. Nasledujúce 
ponuky do Parfža [ r. 1984 má spievať Dos!
feja ·v Chova.nčine 1. ZUrichu (hosťovanie v 
úl ohe Ptmena v Borisovi Godunovovl ), v 
bl!zk ej budúcnosti pocestuje na Pr ažskú 
jar, do Ľubf1any, M ilAna, Kyjeva atď . Hviilzd
nll kar iéra, al e !Bj 'Vef·ké vypätie sil, no 
roV'I!.ako pocH potrebnosti, užil'očnosti vlast
ného talentu, j eho r eprezentatfvnostl a sl
ly, rovnať sa s velkým umeleck ým svetom. 

Z!lslúžllý umelec Sergej Kopčák je vgak 
nielen spevákom velkých a známych partov. 
Práve jeho zásluhou ožili notové zápisy no
vých slovenských diel Beneša, Bergera, Báz
lika, Salvu, Zeljenku, Podprockého, Dokesa, 
Holoubka a ďalšieh . Bol to on , čo pr ovoko
val k .tvorbe pre svoj o dbor, ale 11 j ;edi
nečne naplnil obsah skladieb. PočúvajCic 
Ma·lovcovu Hudbu pre bas a komorný or· 
chester si uved-omu jeme, že je tu sportré
tovan~ nielen .autor hudby a poetka slova -
ale aj Interpr et Sergej Kopčák. Má vera 
tvári : pochmúrnu, vážnu, virtuóznu, hravú 
aj sar-k astickú. Taký je napokon nielen v 
živote, ·al e dokáže ·to t l močiť a j v tvorbe. 
Patri k umelcom, k tor! doslahM vera, ule 
čaká Ich ešte väčšia bud,úcnost Niel en pr e 
k r ásu hl asu - to by bol o už dnes vel mi 
má.Jo. zasl úžilý umelec Sergej Kopčák je 
basistom komplexného pristupu k dielu: 
odok rýva júc jeho jemnôstky, črtá nám cC:l 
kový tvar. Pr illnB•]me, že je to sugestfvny 
a výsostne · aktuálny pristup. 

TER2ZIA URSINYOVA. 

Je inšpirovaný súčasnosťou, prejavujúci 
umeleckú i občiansku zrelosť, vyrovnll 
ncst a velký nadhf<ad - možno poveda ť : 
hlstol\lcký. 
Ľudská , občianska a umeleck á zrelosť 

je profil om jeho osobnosti . Je profilom 
aj ako predsedu Zväzu slovensk ých slcla
datef ov. Záu jem o všetk y problémy sú
časnej hudobn ej kul·tú-ry ho ved ie k tQ
mu, aby zainteresov!Bl zväz do užit oč
ných kont-ak·toy . s hudobnými inšti túcia
mi a do kontakitov s mlmobr atlst-uvskýml 
kul,túrnyml cen.tl\aml. T:vorba, interpret á
cia, apercepcia, š!·r enie hudby a jej :~po
ločenské prl ja,tle tvoria t!tk nielen uce
l ený osobnostný pohlad Ota Ferenczyho, 
ale aj záujmové pole a obsahovCt •1áplň 
zväzu, ktorému je na čele. 

Tieto úvah y som za!lfnal osobnými po
strehmi a osobne ladeným záverom by 
som chcei aj ukonči ť t ento pozdra v. Od 
Ora Ferenczyho som vera dostal niel en 
na Vysok ej šk ole mú:1lickýc.h umen l nko 
od pedagóga, ale n eskOr aj ak o od star 
šieho kolegu. v era som zi ska! z 1eho 
osobnostných vlastnosti, ktoré ok o!J s•!
ba vyžaruje ako fluidum. Pozoru jem je
ho vzácne fudské vlastn-osti vo funk
ciách , k toré zastáva. Za to som mu vďač
ný a som presvedčený, že to n ie je iP.n 
mOj pr!pad. 

vera zdravia a sil do ďal šej pi'ácel 
Spoločenské uznanie sl treba nielen zts
k at. al e a 1 neustál e ďalej a znova po
tv.r dzovať a obnovovať. Táto r eguid vy
pl ýva niel en zvonka, mimo Vaše j ·Gsob· 
n-osti, ale aj zo zmyslu toho, čo sto do
teraz urobili a dolsázal lt 

LADISLAV BURtAS 



. SLOVENSKÁ FILHARMONIA 
21. a 22. IV. 1983 

Optitovne jeden z krásnych zážt~kovl Podtelala sa 
na ilom ta k dramaturgia, <ako interpretačné vSikony; 
n o treba poz.nmnenut, že úroveň sprievodu k meneJ 
frekventovanému Koncentu pre klavlr a orchester 
B dur, K. z. 450 W. A. Mozar.ta mala z-o š:!Nrt'ka na 
piatok výrazne vzostupnú ltendenctu, čo nás opráv
ituje usudzovať, že skúšok na. prlpravu bolo pr.Lmálo 
a orch ester absol~oval n a prvom podu jati v lastne 
genertílku , aby sa v piatok potom vypol k lepšiemu 
pódiové mu výkonu. ú vodná Noveleta už sedemdesiat
n ika Poliaka Witolda Lutoslawského pochádza z ro· 
ku 1979. Je to približne 20·tnfnútové dielo, sklada
júce su zo 4 ná ladove odlišných čast!. Zá·kladnSim sta· 
vebným plinci1Jom, k torého sa Lutoslawsk.l nevzdá
v:.~ ani v Novelete, je využlvanle kon.trastov, čo uplat
iiuje vo viacerých rovjnách - vo fa rbe, sadzbe, dy
namickom priebehu, atmosféTe, medzi menšlml úsek· 
ml časti i medzi jednot livými časťami navzáJom. S ob· 
Ju bou použ!v11 ako zvukovú kulisu jemnú mlxt11ru 
orchestráLneho tuttl a n ad i\ 'Ou rowlja sólové vstupy 
jeclnot'livých nástrojov a Ich •komblnác.U. 

O posobivé vyznenie Novelety sa zoaslúžlla verkou 
mlct·uu Peškova nervná koncepci:a. Partitúra nebola 
prui\ ho priestorom ibn na rozvljatJTle hudobného toku, 
a le na a.lea torJckých miestach musel ho dos lova or
ga n izova ť. Dirigentove mimorradne tvorivé sch opnosti 
sa dok[tzali v plne j miere a nanaj·výš sympaticky pre
j aviť a i v spôsobe prlstu pu a rea:lizácLl tohto opusu 
špičkového r eprezentanta BV<lntgardných tendencii 
huduy 2. polovice nášho storočia. 

Cus to hrávaná Fantastická symf6nia, op. 14, s pod
titulom Epiz6da zo ! Ivota umelca od H. Berlioza za-

. u jala v Peškovom poiľa.tl p~·eclovšetkým ·ln·tenzlt·ou vý
razu , menej už deta ilnou vybrúsenosťou. Peškove ln
terpretlicie ma jú však jednu prednosť: domlnuje v 
nich v~raz a posl ucháč clti mobilizáciu tvorivých 
sil lllelen di rigenta, ale aj plné zaujatie hráčov. Ak 
by s me potom mikroskopicky skúma li vypracovanie 
nuáns, n edopadlo by toto bádanie prla•m najpr!az
mvejšie, ale ak hodnot lme výstavbu, fan:t>azl jný vklad, 
mus lme sa sklon iť pt·ed Peškovými schopnosťam!. V 
tomro oh ľa d e sme postrehli na.jv!.ičšle medzery v Scé
ne na vidieku ( 3. čast), a le o to sugestlvnej š1e vy
r.ne l.t Cestu na popravisko ( 4. časť). 

Nezubudnutefný výkon potia! mad.arský k!a.vlrlsta 
- h viezda európs kych pódil Dezsii Ránkl ako só
lis t::t náročnéh o a chúlostivého Mozartovho Koncertu 
pre klavlr a orchester B dur, K. z. 450. Nebola to 
len s uverénna, nikdy n ezlyhávajúca ~echnlka 1 tých 
na jťnžS!ch paralelných bleskových pasáži obidvoch 
rúk, neuchvacovala nás iba eleganci·a a uhladenosť, 
a le predovsetkým umelecká nadst.a,vba, s k.velá synté
ZR všetkých pa rame.t rov k l•a>Vit'\istlckého remesla a oso· 
bitá tvorivá is kra. Poč uli sme vera kva•!Ltných Inter
pre tácií Mozorta, ale túto môžeme poklllldať w vrcho
lovú, spičkovú, nezabudmttefnú. Recenzeotský slovnlk 
je velmi chudobný n a postihnutie tofkej krásy, jem
ností, živosti i tvori vej zaa ngažnvan ostll 

29. IV. 1983 

v súča~nost i doch ádza k zd t·avej rivalite medzi dvo
ma slovenskými špičkovými telesami - Slo-vensko~ 
fllharm.iniou a Symfonickým orchestrom Cs. roz
hlasu. Prlležitosť poroV'ná.V<lf ich út·ovei'l poskytlo za
radenie SOCR-u v Bratislave do abonentného cyklu 
Sf. 

saCR sa predstavi l pod ta k.tovkou západoneme~
kého di r igenta Hansa Zanotelliho. 2tar, rozsahom prt-
9tručný bull et in nepoinformoval nás o jeho umelec
kom životopise. V Seegerovom Lexikone z r. 1981 
sme sa dočitali , že Zanotelli zač Lnal éllko operný ko
repe tlt OI' a potom pôsobil ako dirigent v DUssel
dOI'fe, Bonne, Hamburgu. Bol generálnym hudobným 
riaditeTom v Darmstaclit e u Augsburgu. Od r. 1971 je 
šéfdir igentom Stut•tgartske j f.Uharmónie a dlr.lgentom 
tamojšej opery. Tento profil č iastočne vysvet'lll jed· 
nnk dramaturg.ickú zostavu prog.ramu, jednak rozdiel
nu úroveň dojmov zo Zano.tell1ho výkonu. Jeho gestá 
neoplývajú pria m est etickou uhl-adenosťou, preZirádzoa
iú istý sklon k pátosu, k plnokorvnostl, ·ale aj roz
vážnosť jeho muzikantskéh o naturelu. Pri d!r!govanl 
akcentu je hlavnú Hnlu diela a tie vedfajšle, spre· 
vádzaj úce, chápe ako motivicko·harmon lckú výplň. 
Menšie agogické zmeny, ktoré z •tohto prlstupu vy· 
plývujú, môžu vša.k viesť k 1stým nepresnostla1m l ne
synchrónnos ti v súhre nást ro jových skupin. 

Vefml sympati cky sa uviedol v Predohre a Jzoldl· 
nej s mrti z lásky z Wagnerovej opery Tristao a Jzol
da. zanotelliho prlstup k intet•pretácll Wagnera možno 
pri jať, pretože presvedčil. Orchest~r ~~al v sólach 
i skup inách pohotovo a na imponujuce) ur~nl. 

Dramaturgickým pr!nosom bolo uvedenie Koncertu 
pre violončelo a orchester č. 2 a !"ol, op. 52 nesko
r oromantického eklektika Hansa Pfltznera. Sólový part 
s tvá rnila sympatická šv njčiarska violončelistka Esther 
NyUeneggerová. Sól istk•a zaujala vysokou mierou. tvo
rivého espri~ u. zmyslom pre lyrickú medbtáclu, zó· 
hfudňovanlm .a rchHektonlky, kde nezastupltefoné mies
to :>:a beral plitos i 'l'omantloký vz.let. Aj ked sme die
lo počuli i>O prvýkrát, domnievame sa, že Nyffenegge
rová vyst ihla podstatu jeh o hudobnej reči a napriek 
k onzervatívnosti sadzby dokázala z nej vef.a vyťažiť. 

Po oclznenl 2. pO'lovlce programu, ktorú vyplňovala 
4. symf6nia e mol, op. 98 ). Brahmsa, sme sl museli 
sympa tický dojem o dll'lgentov! z l. polovice progra
mu do ls.t cj miery zrevidovať. Ttwalo istý čas, kým sa 
orchester skoncen~~·ov al na exaktnejšl vý,ko.n. Počuli 
s me však tofko nepresnos ti , lntonačných prehrešk·ov, 
ktoré tam vôbec n emusell byt i Orchester a koby hral 
Iba zo zotrvačnosti 11 všetku tvorivú energiu premr
hal už v prvej polovici večera ; potom sa mu na 
Brahmsa dostávalo už podsta·~ne menej dychu. Ce
lostný pr ístup Zanotelliho sice vystlihol gros Brahm· 
sovho štýlu, ale posl ucháč sa musel sústavne povz.ná
šať nad množs tvom drobných kazov [vyváženosť Jed
n otllvých hl asov, tntonačné chyby na jma u plech o
vých ná ~troiov ]. Za Interpretačne najvyd·arenejšiu 
pokladáme 3. časť, Al·legro giocoso, so správne Z•VO· 
lcným tempom i potrebným f·lllhom. Nevieme posú
diť, č·i bol orchester unaven ý, alebo sa na týchto po
čebný..:h poklznutiach podieJal dirigent svojim ges· 
tom. V každom pt·lpade nebol to výkon, ktorý opráv
nene ocakávame od špičkového slovenského telesa. 

VLADIMIR CIZIK 

PROFILY MLADÝCH 

Skladater 
VIŤAZOSLAV KUBIČKA 

Vfťazoslav Kubička (1953) itudoval na Konzervat6riu v Bratislave 
kompozfciu u Juraja Pospliila. Po absolut6riu pokračoval na Vyso
kej lkole mfízickfch umenf v Bra tisla ve v triede národného umelca 
prof. J6na Cikkera a absolvoval ju v roku 1980 Dram&,tickou pre
dohrou pre velký orchester. Popri itfídlu sa nlekolko rokov venoval 
zborovému dirigovaniu. V s6časnostl pracuje ako odborný redaktor 
a vedfíci Experlment61neho itfídia Ceskoslovenského rozhlasu v Bra
tislave. 

V doterajšej, ešte nie velmi po
četnej tvorbe Vlťazoslava Kublčku 
sa jasn e črtajú dva hlavné sme· 
ry ; s výnimkou absolventskej Dra
matickej predohry pre velkf or
chester ( 1980) komponuje výJučne 
komorné skladby pre malé obsa
denia (sólo, prlp. sólo + klavlr) 
a elektroakustické kompoz!c!e. ' l?r
vý smer súvisi s hladanlm vlas t· 
ného spôsobu vyjadrovania, ktorý 
k orešponduje s jeho vnútor ným 
svetom: druhý podnietili ponúkané 
mož-nosti, vyplývaJúce z prac·ovné
ho zara.den!a vedúceho Experimen
tálneho štúdia Ceskos•lovens kého 
rozhlasu v Bratislave. 

Hoci Kubtčka ako skladatel je 
ešte len na počiatku formovania 
svoJeJ hudobnej reč!, môžeme v 
nej už teraz nájsť ntekofko cha
rakteristických moment·ov. V jeho 
tvorbe pr evláda lyrická , jemne fa
rebne tieňovaná nálada, kantabil 
nosť, striedmosť v na rába nl so zvu
kom a po fo rmoveJ s trá111ke v kaž
deJ skladbe nachádzame pokus o 
riešenie niektoréh o hudobno-sta
vebného problému. Nie podla za
užlvaných známych prHV·id!el, ale 
vychádzajúce priamo z potenciál
nych možnosti zvoleného hudobné· 
ho mater!á.!u. 

Prvou skladbou, ktorou na se· 
ba výrazne upozornil, je Fantázia 
pre flautu a klavfr ( 1979-80). To
to stručné, šesťminútové dielo je 
zá t,oveil. prvým pokusom hladaniu 
vlastnéh•o vyjadrova·nla v tom sme· 
re, ako som spomenula vyššie. V 
štruktťíre badať výraznú snahu o 
uvoľnenie prlsnostl schémy a ob· 
medzujúclch pravidiel. Po medita
tlvnom úvodnom Adagiu dolce so 
sólovým spevom flauty prichádza 
žlvšl s tredný diel , ktorý pozostáva 
z n1ekofkých epizód; po dramatic
kom vyvrcholen l sa vracia k po
čiatočnej nálade a doznieva v pla· 
n!ss!me flauty. ZauJimavo vyznieva 
hlboko posadený klavlrny part, bo
hatý na farebné odtiene. Svojou 
Fantáziou sa sk!näatel umiestnil 
na 9. mieste na Medziná rodnej 
skladatefskej tribúne UNESCO 1981 
v Parlži. 

Na Týždni n~ej s l•ovenskej hu
dobneJ t.vorby vo februári 1982 ma-

la p.remtéru Sonáta pre klavfr č. 1 
(1981). Kompozičným zámerom au
tora bolo vystavať dielo na zákla· 
de jedného krátkeho trojtónového 
motlvu, zloženého z velkej sept! · 
my a maleJ sekun dy. Hlavná myš
lienka je zložená z tohto zák lad· 
ného motlvu .a jeho ideového roz
vedenlu, ktoré je súčasne jeho 
kontrastným protípólom. Na t,omto 
zákla de vys taval formu, ktorá v 
hr ubýc h obrysoch má ch araktet· 
sonátovej formy, avšak rovnako 
dôležitým je princlp variačný. Da
ný tónový materiá l autor totiž roz
vlja v rôznych polohách od stl'O· 
hého nastolenia v úvode cez hra
vé narában ie s nim v druhej čas
ti, jemné až nežné spracovanie, 
potom dramatické a nakoniec mo
numenta llzu j-úce vyvrcholenie v 
závere. Farebný kontras t vzhladom 
na úzko vymedzený okruh lineár 
nych a verti )Sá lnych väzieb k om
penzuJe širokou sadQ:bou, využlv~
nlm všetkSich polôh klavlra, dy
nami•Ckým kontrastom a premys
leným do-tvá.ranlm jednotlivých ú
sekov diferenciáciou v ryt,mlckej 
zložk e. 

J)alšla klavlrna skladba Portrét 
dievčaťa ( 1982 l je pokračovanlm 
v Un!l, naznačenej predošlým! dvo
ma dielami. l · tu skladater vychá
dza z úzko vymedzeného tónovéh o 
materiá lu, ktorý rozvlja variačným 
spôsobom do malýc·h náladový.ch 
obrázkov. Prvýkrát tu však pr!stu· 
puje m!mohudohná predstava -
vyj!\(lrenle s ubjektlvneho pocitu vo 
vzťahu ku konkrétnej skutočnost!. 
Hudobný tok je decentný, či stý, 
priezračný. Kubička neprehustu je 
faktúru, preto melodická Unia pô· 
sobi sviežo a zretefne. Z osta1ných 
skladieb spomeniem ešte Dve oslo
venia, dve plesne pre lenskt hlas 
a klavlr na slov6 K. Belicovej a 
Ch. Baudelalra ( 1981), Skladbu pre 
flautu sólo ( 1979), Skladbu pre 
fagot sólo ( 1980 l a Mame (Spo
mienka na' detstvo) pre flautu só
lo ( 1982) . 

Práca v Experimentálnom štúdiu 
Ceskoslovenského rozhlasu, kde 
mal Kubička možnost sledovať a 
aktlv.ne spolupracovať pr! reali
zácii a vzniku elektroakustickeJ 

RECENZU.JEME 
Terézia Urslnyová: Cesty operety. 
ného divadla 
OPUS, Bratislava 1982 
( 164 str. textu, 93 fotografi( a 

"Autorke tejto knllky netto o 
dejiny, ale skôr o naznačenie ciest, 
ktorými sa uberal vfvoj tohto dru
hu umenia na Slovensku. V prvom 
rade bolo treba postihnúť dom6cu 
tvQrbu a zaradiť ju do časovfch, 
spoločenakfch a hodnotových sú
vislosti. Pravda, iba tam a vtedy, 
kecf bol dostatok po-dkladového 
materiálu k takémuto celostnejlie
mu pohladu. Nedal sa oblsť ani 
vplyy Jnon6rodných kultfír n.a ste· 
dovaný !áner, resp. jeho ,pred
história' n.a Slovensku." 

Týmito slovami v predhovore 
zhtľ\a autorka recen:rovanej knihy, 
PhDr. Terézia Urslnyov6, koncep
clu svoJh·o diela, ktoré sa začiat
kom tohto rOku objavi,lo na pul
toch našich knlhku pectlev. Volalo 
sa po i'lom už dávno - ale až ini
clatlva vydavateľstva OPUS a ne· 
všedná erudlcia aut orky (spojená 
s mimoriadnou usilovnosťou l po· 
mohli vytvorit v pomerne krá tkom 
čase základný kameň literatúry o 
hudobno-dramatických žá·nroch na 
územi Slovenska v minulosti a sú
časnosti - poch opLtelne s dOra
zom na tvorbu posledn ých desať
roč!. 
Na·jväČšlm kladom práce o ces

tách hudobno-zába·vného divadla 
na Slo·vensku je plastický obraz je
ho romantického, mnohotvárneho 
vývoja od na jstaršlch čias (pra k· 
tlcky od vzn iku Uh orska) až po
dnes. Autorka ukazuje na Jeho so
c iologické zakorenenie, analyzuje 

Vfvoj slovenského hudobno-z6bav· 

registre) 

početné spoločenské v!.izby, všlmn 
sl inštitucionálne predpoklady, no 
na•jvlac pozornosti - velmi správ· 
ne - venuje tvorcom tetto neraz 
tak zatracovaneJ, a predsa tak po
trebnej Unie hudobno-dramatickej 
tvo.rby. Mnohostranný uhol pohla
du vedie sice niekedy .k a.nt!clpá
clám 1 návratom - to však len na
pomáha živosť a komplexnosť cel· 
kového obr.azu. 

Kniha je naplsaná kultivovaným, 
vybrúseným, prlťažHvým s lohom: 
člta sa skoro ako beletria. Bežný 
čltater sl sotva uvedom!, k olku 
heurlst!ckej a analytickeJ práce 1 
excerpovan!a literatúry ukrýva -
a .na jmä trpezlivosti l preclznostl 
pri vy.tváranl celostného obrazu! 
·sama autork.a o tom v predhovore 
poznamenala: "Práca n ad mnohý· 
ml kapitolami prt.pomlnala sklada
nie mooalky z drobných kamlen· 
kov" . Iba ten, kto SD podobnou prá· 
cou zaoberá, vie plne oceniť, ~ký 
prlnos Urslnyovej kniha Ces ty ope
rety v našej muzikologickej litera
tú re znamená. 

Pozoruhodné je tiež, ako sa au
tor ke !lB maJe j pl·och e podarilo 
vytvoriť stručné, .no výstižné por· 
tré ty osobnosti tvorcov domácich 
hudobno-zába-vných žánl.'ov ( nielen 
operety, a le l muzl.kálu ] - sk,la
datefov 1 libretis tov. V kn ihe tiež 
nechýba zasv!.itený pohfad .na !n
te~:pretačné zázemie - súbory, kto
ré ich oživujú (menovite na bra
tislavskú Novú scénu, ktorá má 

hudby, či .už v sťívlslostl s výro· 
bou hudobnoslovných relácii, upra· 
vovan! a zvyšovan! t echnLckej kva
lity starš!ch nahrá v·ok, ale 1 pr! 
vytvárani autonómnych elektro· 
akustických skladieb, vyprovokova· 
la s kladatela k prác! na vlastných 
ko.mpozfclách v tejto oblasti. Prvá 
e lektroakustická kompozfc!a Pocta 
Milsorgskému vznikla v Toku 1981 
a treba ju chápať ako vyjadrenie 
skl.adatefovho názoru na Musorg· 
ského ak·o človeka a tvorivého u· 
melea, pričom sa autor usiJ,oval 
vystihnúť atmosféru vtedajšieho 
Ruska. Až na n lekofko reálnych 
zvukov je celá s kladba (l citát z 
Musorgského skladby Noc na Ly· 
sej h ore) vytvorená pomocou syn· 
tezá.t.ora, pričom vo· foi'IIlovej vý· 
stBIVbe zachováva prirodzené člene· 
nie a zákonitosti hudby nástrojo· 
vej. 

2lretel.ným krokom dopredu je 
Kubičkov-a druhá elekt roakustická 
skladba " .. . a plakal by aj ka· 
meň ... ", ktorá vznikla v novem· 
bri 1982. Po O'bsahovej stránke !de 
o medU.atlvne mement•o k obetiam 
vojen, či agresie. Skladateľ ju rea
llzov.al v umeleckeJ spoluprác! s 
Ing. Jura jom J)ur!šom, vychádzajťíc 
z technických dispozicii štúd\,11. 
Skladba využlva hudobný materiál 
nahrávky violončela podla skom· 
ponovaných hudobných štruktúr a 
elekttroakustlcké zdl'oje. Realizácia 
je oprot! p1·vej skladbe bohatšia, 
využlva vocoder, ktorý umožňuje 
spracováva ť zvuky 'rôznym spôso· 
bom. Ako jednu z úloh si Kubička 
vytýčil zvládnutie priestoru, a to 
n ielen umiestnenia zvukov čo do 
šlrky bázy, ale 1 priestorovej hlb· 
ky. 
Ťažko je teraz, na začiatku tvo· 

rlvej dráhy, .robiť závery, čl "pro· 
roct·vá" do budúcnosti; vývo j skla· 
datefa podmieňujú mnohé okol· 
nosti .a nezávisl Iba od velkosti 
talentu. To, čo s me zatial mali 
m-ožnost počuť z Kublčkc:who pe· 
ra, však vzbudzu je oprávnené ná· 
deje do nasledujúcich rokoy. 

EVA CUNDERLIKOVA 

najväčšie zásluhy na Ich rozma
chu; no nezabúda ani na podiel 
ostatných hudobno-doramat!ckých 
scén na Slovensku, zvlášť na inl· 
cla.tfvny prešovský spevoherný sťí· 
bor Divadla Jonáša Zábors kého) . 

Pravda, nič na tomto svete nie 
je .také dokonalé, aby n emo,hlo byt 
dokonalejšie. V Cestách operety by 
sa mne osobne žiadalo rozšlrlf ka· 
p!tolu o Jánovi Móry'm - t ento 
prvý slovenský p.rofeslo.nálny tvor
ca našej "ľahkonohej" (ale pritom 
ta.k náročnej na tvorbu l inter· 
pretáciu l múzy by si vari zaslúžil 
v!.ičšl pries tor. Nebolo by vari tiež 
od veci mies tami l širšie pouká· 
zať na rôzne zápÔrné vplyvy pri 
.tvorbe a existencii hudobno-zábav· 
ných žánrov - najmä na komer· 
c!álnosť (prirodzenú v ka p!tallstlc· 
kom spoločenskom zria deni, alfl 
obja·vujúcu sa l neskOr - najm:! 
v posledných dvoch-troch rokoch). 
V knihe je nlekolko n eprljemných 
tlačových chýb: o treba neraz čl· 
tat a ko a; s pevák S. ( Stanislav) 
Mjartan je n a str. 89 prekrstený 
na St. Mjartana, B. Umlrov na str. 
96 na Urm Lnova. 

·osobitne kladne však t·reba vy· 
zdvihnú-ť objavnú ka.pLtolu o Slo· 
vensk·om fudovom divadle Fraňa 
Devlnskeho. Velmi pekná je tiež 
typografická úprava knihy (Juraj 
Linz both) a jeJ technická reallzá· 
cia (Stanislav Glasa ). 

Na záver vrelo súhlas!m s po· 
známkou na záložke: "Cesty ope
rety predstavujú doteraz najuce.le
nejš! pohfad na túto u nás málo 
prebádanú oblasť hudobnej kultú
ry". Kniha dr. T. Urs!nyovej je 
skutočne prlekopnlckym člnom v 
zmapovanl slovenského hudobno· 
zábavného divadla. Kiež by za nim 
čoskoro nasledovali podobné kva
litné práce z o blasti slovenskeJ 
opery a baletu! IGOR VAJDA 



Uznanie ľudských 
a umeleckvch hodnôt 

v týchto dňocn z!s k.ala význam
né ocenenie svojej umeleckej prá
ce - titul zaslúžilá umelkyňa -
jedna zo zakladajúcich členiek 
banskobysbrickej opernej scény 
Dagmar Rohová-Boksová. 

Sólistka opery Divadla Jozefa 
Gregora-Tajovského v Ba•ns kej Bys
trici narodila sa 14. júna 1933 v 
Hradci Králové. V detstve ju hud
ba zaujala nato!ko, že v piatom 
ročn!ku gymnázia odchádza z rod
ného mesta na Hudobný ústav do 
Prahy, .kde študuje a ko hlavný 
predmet kl·avlr a obl-igáltne spev. 
Neskôr sa s rodičmi presťahovala 
clo Brna, .kde začala svoje štúdiá 
hudby v treťom ročn!.ku konzer'Va
tória s hlavným predmetom sólo
vý s pev. Konzervatórium absolvo
vala v roku 1954 v -t riede prof. 
Redlichovej. Svoje spevácke nada
nia si prehlboval-a dalej vysoko
školským štúdiom na Janáčkovej 
akadémi! múzických umeni, ktorú 
v triede prof. SoMského absolvo
vala v 1·oku 1958. 

V 1roku 1959 prij!ma angažmán v 
novozaloženej opere DJGT v Ban
skej Bystrici. Za doterajšie pôso
benie na tejto scéne vytvor.fla nie
kolku ·výrazných pos táv , medzi kto
ré možno zvlášť poč!.taf Desdemo
nu, Violettu, Gildu, Leonóru v Tr u
badúrovi, Améliu v Simonovi Buc · 
canegrovi, ako aj Barču v . Sme
tanove j Hubičke. Všetkým týmto 
kreáciám vtlačila pečať kultivova
ného prejavu, eleganciu' pohybu, 
lyrickosť prec!tenia a s1'Vá rnen\a, 
citlivú muzika Htu v mäkkom, svie
žo znejúcom lyrickom SOfPrán e. Jei 
v~razná muzikálnosf, bahatý vnú
tÓrný svet, členený žens kým citom, 
11primným srdcam a zmyslom pre 
náročnosť v práci jej dovolili roz
širovať svoj spevácky repertoár o 

postavy mladodr:amatické a dra
ma·tické. Tak ju poznáme v Cajkov
ského Onegin.ovi a.ko Taťjanu, Ma
rienku v Predanej neveste, Alžbetu 
vo Verdiho opere Don Ca1·los, don
nu Annu v Mozartov!, či Zuzku 
v Cikkerovom Jánošlkovi. Prvým 
impul-wm k tomu-to rozhodnutiu 
však ostane v repertoári Dagmar 
Rohovej-Boksovej práve pos1ava 
Katreny zo Suchoľ\ovej opery Krút
ňava, o k·torej sama umel•kyňa ho
voľ! ako o "postave ·pra,vdivej, čis
tej a velmi !udskej", kt orá jej je 
velmi bl!zka práve pre jej úprim
ný cit. 

Ok·rem pôoobenia na opernej scé
ne bohatá je aj jej koncer>tná čin.
nosf. Venuje sa interpretácii pies
iíových cyklov predovšetkým slo
venských hudobných sklad8Jtelov. 
V jej podan! poznáme sugBSitlvne 
stvárnenie · Hrušovského cyklu 
piesn! Cervený mak, Kar.došove 
Plesne o láske, Jurovského Muš
kát, Holtoubko-vu Ml•adosf či Sucho
ňova Piesne z hôr. Má početné na
hrávky v rozhlasových štúdiách. 
v. Ceskoslovenskom ·rozhlase v Br
ne nahrala výber z Mokálnych diel 
L. J anáčka a B. Ma11t!nil, v brati
slavskom rozhlase ár.ie Verdiho a 
Menottiho, pre telev!ziu p-ripľ!avi

la Hrušovs kého Cervený ma.k a t-i
tul:n11 postavu opery La Gioconda 
A. P·onchielliho, ale tiež Rosinu v 
Bar.biero vi zo Sevilly. 

Speváckemu umeniu Dagmar Ro
hovej-Boksove j tlieskali mHov.nlci 
hudby aj v zahranič!. Významná 
bola jej účast na zá jazde Komor
ne j opery Brno v T·a.liansku v ro
ku 1964, s pevácke koncerty v Ma
ďarsku ( 1974], či vystúpenie v bul
ha rs.kej Starej Zag.ore v postave 
July v rovnomennej opere bulhaT
ského skladate!a Kr. Kjurč ijského 
( 1970] . 

Na.jv!lč~! diel zásluh pat•rl však 
jej umeleckej práci na scéne ope
ry DJGT v Banskelj Byst.rtci, kde 
pôsobi od jej zaLoženia dodnes s 
poznanlm a prekonáV>allllm všet
kých prekážok, ktorými sa táto 
,scéna dostávala k srdcu dt.váka a 
do povedomia šLrokej hudobnej ve
rejnosti. Náročné podmienky zája2-
diovej scény umelkyi'íu neod radili 
v práci; so sv-ojou známou dôsled
nosťou a vrúcnym vr.?:(•ahom k hud
be pristupuje vždy k naštud.ova
niu každej .novej opernej postavy. 
Jej dotel'aj šle pôsobenie na scéne 
opery DJGT znamená jednu samo
statnú vývinovú kapitolu v exts· 
tencii toMo umeleckéh!O t elesa. A 
a j jej p l'ičinenrm, úspešnými kreá
ciami -titu-lných operných úloh sú
bol' opery DJGT zlskal dobré me
no a moh.ol vytvorit p.rt-merané zá
zemie v oWas ti opemého divadla v 
rámci stredos lovenského teritória. 

Vyznamenanie a ti~ul zaslúžilá 
umelkyiía , k tťlrého sa Dagma·r Ro
hovej-Boksovej dostalo, je uzna
nim jej umeleckých a !udských 
hodnô-t, k:torými pečat! svoju prá
cu, a tiež dar.om k jej životnému 
jub!leu. EVA MICHALOVA 

Poetický svet pies 
Pavla Hammela 

, 
l 

Vstup Pavla Hammela na scénu 
našej moderne j populárnej hudby 
predstavuje zmenu is tého sklada
telsko- int erpretačného náwru, kt·o
r9 bol dovtedy plamý. Bol•a mu 
vlastná diferenciácia v tom čase 
autonómnych hudobných činnosti 
skladatel - aranžér - in terpre t, 
ako to vid!me na pi esňach auto
rov predchádzajúce j generácie. Pa
vol Hammel medzi prvými ·vo vý
znamnej miere prispel k zmene 
prepojenia autorsko-interpretačnej 
zložky. Generačne stmelený kolek
Uv skupiny Prúdy, ktorú Ha mmeJ 
vytvoril, je charakteristický práve 
spojenlm -oboch zložiek - autor 
ske j (repertoáro-vej] aj inter.pre
tačnej . Vznikol <nový typ tlmovej 
práce, kde sa často výsledný hu
dobný tvar realizuje za spoluprá
ce jednotlivých čl enov v nahráva
com š túdiu. Nový prlstup vyV'Ola l 
v ~ačtatkoch otázky a polemiky 
(·niektor! ho považovali za deva-l 
váciu skla dateTskej profesie ]. 
Hammelove úspP.chy ukázali, že ide 
z hladi·ska žánru ·o a dekvátny po
stup, vyžadujúc i však •OOvé schop
nosti a spôsoby práce s piesňou. 
Na jeho výsledky lllad'V!aza li vltast 
nou, pôvodnou tvor bou ďalši auto
ri a interpreti (.napr . skupiny Mo
dus a Limit]. V tomt-o zmysle pred
stavuje Ha mmel naj-reprezeilltaHv
nejšt prúd n.ašej pesničkovej tvo.r
by. Ten je ale neodmyslitelný od 
osobitého a novátorského prlstupu 
k textom. Boris Filan ·a Kamil Pe
teraj sa vyhýba jú dovtedy zau žl
vaným •textovým st ereotypom vo 
v9bere t ema-tického okruhu a vy
t vára jú ·autonómnu poéziu. Nac-há
dzame tu dve základné polohy: v 
'duchu vteda jšej f-olkove j vrny tex-

ty rudovo-baladické, čer.p a júce z 
národnej trad!cte [ako ·l·o vidlme 
napr. na LP platni SUJpraphonu 
Zvoi'lte zvonky] a texty s prlklo
nom k mestskej poézii. Ten.to kva-
11ta.tlvny zlom si všimla č eská kri 
tika a hudobná pulllicis tika. Napr. 
Jir! Cerný vyzdvihol súlad meló
die a textu, aranžmánu a hlasové
ho prejavu, pôsobiaci kompaktným 
dojmom na odbo l1n!ka aj b~ného 
poslucháča ( Mel·odie č. 2, 1970]. 

Už v prvom š tudentskom období 
Hammelovej hudobnej čilllllosti 
ná jdeme teda pozoruhodne zafixo
vané hodnoty, ktoré sa postupne 
rozvljali konzekvent-ne dalej v jed
noUivý.ch štúdi•ových n ah.rávkach 
až po v súčasnosti prebieha júci 
"spomienkový" recitá l Pr11dy 1966 ca sa napriek svo jmu par-odické-
- 2000 v .bratislavskom Stúdiu S. mu poňatiu hlási k odkazu hudob-
Melodické cjtenie piesni autorské- ného typu populárnych s loven-
h·o kolektlvu Pavol Hammel, Mu- ských táng. o myšlienkovej i vý-
ri án Va·rga, František Griglák, Ján razovej kontinuite svedč !a aj ples-
Lauko je bllzke širokým vrst•vám ne z albumov Stretnutie s tichom, 
napriek netradičnému a osobitému vra.bec vševed (podobne ako Sr a-
spôsobu ich podania. Pozoruhod- hačková pr incezná a dresovaná de-
né je ti ež, že a j dnešná mladá ge- tom) , Faust a margaréty (n-a Pe-
nerá cia považuje pr vé piesne Prú- t erajove básne) s nasledujúcou 
dov za súčasné a je j vnútorne bllz- ko ncepciou Casu malln (·texty Bo-
ke, čo dokumentuje ich zretelnú risa Filana J a a lbum Dnes už vie m. 
umeleckú .nosnosť. Možno aj t o je Sirku čLnnosti Pavla Ha mmela do-
jeden z dôv·odBv, prečo mali Ham- kumentuje aj záujem o scénickú 
mel•ove piesne vo svojom r epe!'tolí - hudbu a spoluprá-ca v kolekt!ve 
ri viacer! popredn! ~nterpreU : Mar- tvorcov ús pešného muzikálu Cyra-
cela Laifer.ová, Jana Kocianová, Ka - no z predmestia. 
rei Cernoch, Ka·!'ol Duchoň, Mari- Titul zaslúžilý umelec je ocene-
ka Gombitová a skupin-a Elán. Kon- nim dlhoročne j hudobnej ak·tivi-
tinuitu Hammelovho hudobného ty Pavla Hammela a je j pr !nosu 
vývoja - a to nielen v rámc-i vlast- p.re slovenskú populár·nu hudbu. 
nej tvorby - dokazujú aj niekto- Priniesol ·r adost Pavlovi Ha:rnmelo-
ré piesne, nadv!lzujúce originál- vi , ale aj celému radu jeho ko-
nym spôsobom na predchá dza júce ~ legov a spolupracovn!kov, ktor! ho 
t endencie v slovenskej populá!'ne j · chá pu aj ako -ocenenie vlastne j 
hudbe. Napr. pieseň Učite!ka Mn- '·prá ce. BRANISLAV SLYSKO 

(Dokončenie z l. s tr.) generačné konf-rontáote sa mu d'Ostávu
jú v samot>nom s úbore. 

BOHDAN 
WARCHAl 
NÁRODNÝM 
UMElCOM 

každe j kra}tne, v každom svetadieli s 
rovnakou Intenzitou. Je v nicn sila, ktorá 
urč uje a súčasne presvi edča o správ
nych "pravid-lách hry". Sú dôkladnou št ú· 
dl ou o · poznani interpretov, ich umelec
kého a životmého kréda. Eliminova né ako 
artefakty by sa mohH zdaf nápadné, ce
lok hovor! o ich vyváženosti, stmelenl, 
precltan! a majsbrovstve. 

Wa-rchal prená§a svoje umelecké dis
pozlcie i do pedagogickej práce n a 
VSMU. Pre koncertných umelcov je pc
dagog.ická činnosť dôležitá · nielen vu 
vlastnom overovani si schopnost!, a le a j 
v nut-nosti formovať myšlienky, zdôvod
ňovať názory, sledovať najn ovšie int er
pretačné trendy, tl moči( Ich vzApätl mla
dým a tým pomáhať formovať ich ná
zory. Najväčš! priestor práve pre takéto 

Bohdan Warchal prišiel do Bratis lavy 
pred 26 l'okmi ako absolvent brnenske j 
JAMU na miesto koncertného ma jstr a 
Slovenskej filha-rmónie, n eskôr zlskal 
post sólis tu a od r. 1961 vedie ako ume 
lecký šéf Slovenský komorný orchester. 
I ked sólistickú k-ariéru zdanlivo obeto
val komOi'nému muziclrovaniu, vždy sa 
pridtža l umeleckej zásady, že "ked ch r. H 
človek zapáliť , mus! horieť s husl ami 
na srdc-i". On tak-to zaparoval svo jich 
"chlapcov" v súbore, a le rovnako intcn
z!vne ako sólista vo ViValdiho, Tartini
ho, Sammar.tintho, Zeljenkových, Kardo
šových koncel.'t·ooh . . . pretože rád hrá 
pre "hTu" samotnú, a le predovšetkým 
pre hudbu, ktorá je jeho život om. 

ETELA CARSKA 

Sovietska komorná tvorba 
OPUS Stereo 91111277 

PlatJ'ía s 4n-teresanl\llým obra~om R. FaJka Mahagóno
vý nábytok na obálke a erudov,aným, s tarostlivo š tylizo
vaným textom I. Martona prinálía ukážky z tvorby po
mame znlimych postáv súčasne j sovietskej hudo bnej 
scény - Edisona Denisova, Valentina Silvestrova, So
fie Gubajdullny a Alfreda Snitkeho. Sú to zreli umelci 
okolo päťdesiatky, dobre 2Jnárni z medzi,ná rodných fes
tivalov, úspešn! v úsili kráčať po nových cestá ch bez 
st>raty prlťažl'lvej hudobnej invenoie a komu-nikačného 
efektu. 

To, čo by velká p1ocha neuniesla, je čas to prekvttpi
vo účinné v minia·túre. Aj Denisovov Kánon na pamäť 
Igora Stravinského faž! z tohto faktu, súc navýso sť 
skromný, asketicky držaný v hlbke - čo najm!! flau tu 
sonoristicky ozvláštľíuje a má a j význ•amotv orný dosah 
a až v závere po zvonových efek1toc-h harfy sa rozplý
vajúc·! kamsi nahor, nekonč-iaci, ale odchádrza júc i. V De
nisovovom malom kuse je vyjad1·ená nefa lšowm á úcta 
k velikánov! , pril1ehavo reprodukovaná V. Samcom 
(flauta], f. Luptáčikom (klarinet] a M. Vildnerom ( har
fa]. 

Pri počúvanl Silvestrovovho Sláčikového kvarteta som 
sl nevdojak spomenul na hudbu J. Mal·ovca. Je to prí
buzný typ intrmnej výpovede, odvl jajúce j sa v kreh
kom poetickom opare, miernom tempe, Iegátovej vláč 
nosti, s vynárajúcimi sa "spevmi" hus H. Pravda , a utor 
sa v priebehu takmer dvadsaťmt núl'ov ej s (lvis iej plochy 
sn·ažl dynamizovať základnú lyrickú polohu - chvíťami 
bllzku P.rlrodným žánrovým hudobným obrazom s ich 
typick-ou farebnosťou a intonačným zakot.ven!m - jed
nak vý-razným štv-ontónovým motrvom i prudš!mi sólo
vými vstupmi, aby sa nakoniec vrát il k úvodnej ploche. 
Kolické kvarteto pretlmočilo Silvestrova so zmys-lom pre 
deliká.\lne deta ily, no predovše,rkým s výstižným ná lado
tvorným ,.ťah om" celku. 

Azda najzauj!mavejš! titul pl-a tne predstavuje In croce 
pre violončelo a organ, kde S. Gubajdulina v originálnej 
f-orme uplatnila obdi·vu-hodnú zvukovú p!·edsb!lvivosť. Dia
logic-ká dvojpásmová skladba kladie značné nároky na 
interpretov (najmä odvážnymi artikula č nými prvkami, 
no a j čo su týka s úh ry]. Len v niekolkých vrcholoch 
sa -totiž pohyb nástrojov zjednocuje, inak sú ich Ifnie 
samostAJtné. J. Podhoranský a V. Ruslí zv lád li problém 
znameni·te : upútava · obzvlášť organis tova regis trácia, 
uvolnenosť violončelistu i akási " tušená" vnú~orná sú
hra , výsledok premysleného int erp ret>ačného výkladu. 

Dva Hy.mny Alfreda Snitkeho pre vi olončelu , fag ot, 
čembalo, kontra bas, harfu, tympany a zvony sú prí 
kla dom novej archaičnosti. Ich zvukov9 reliéf vyzn ieva 
s ta robylo (melodicky -trak-tovaný fagot ], podobne v tona
Ilie nájdeme ·pr!ťažlivú s ilu ciNivého tónu, tema.bika ma 
lého rozsahu sa rozv!}a bez konfl iktov, prir-adovan !m 
a opakovanlm. Všetky tieto pros tl'iedky Snil-ke skl bil 
s nepocb.ybným majstl'Ovs tvom, pr.ičom jeho hudba zďa
leka nemá c ha-rakter púhej ponášky, ale prečnieva z ne~ 
tak trochu drsná, ale násto jčivá výpoveď. V rea lizácii 
súboru Musica moderna s d-irigentom J. Beneiom zaznie
vajú Hymny v adekvá.tnej podobe. 

G. F. Händel: Slávnosti na vode 

Hudba k ohňostroju 

IGOR PODRACKÝ 

Koncert č. 3 g mol pre hobt>j, sláčikový orchester 
a basso continuo 
Koncert F dur pre 2 lesné rohy, sláčikový orches
ter a basso continuo 
Concerto grosso č. 30 D dur pre 2 lesné rohy, 
2 husll, sláčikový orchester a basso continuo 

Slovenský komorný orcheste r, umelecký vedúci. Bohdan 
Warchal 

Bohda n Warchal, Jozef Kopelman - husle; Jii'i Krcjčl 
hoboj; Zdenek Tyliar, Bedfich Tyliar - lesný roh 
OPUS Stereo 91111001-02 ' 

Graficky pútavý obal (TomU Plsecký) dvojplatiíové
ho kompletu s Händlovou hudbou pria m láka siahnuť 
po tomto titule vydavatelstva OPUS a započúvať sa do 
velkolepých , jasných tónov d,voch snáď nwj h·ranejš!ch 
orchestrálnych skladieb vefké ho barokového majstra . 
Už prvé mi•núty hudby potvrd ia, že lákavý obal skrýva 
a j nevšedný obsa h. Slovenský k-omorný orchester [ roz
šírený o dychové a bicie nás tro je] opllť p1·eukáza l, že 
je naš im vynika júcim špecialis tom v interpretácii ba ro
kove j hudby. Hä-nd·lova hudba znie živo, plnokrvne, na
na jvýš aktuá lne, t ak, ako nám ju pojem "warcha lovsky'' 
už roky predstavuje. Vynlk•ajúce dyc.h ové nás troje s(I 

zvukovo dokona le vyvážené so sláč i kovou sku·pinou. 

Sl6vnosti na vode nahra li wa,rchalovci tak, a ko ich 
notačne vydala kritická ed!cia Spoločnost.! G. F. Händla 
- 22 čast! (na et.iketu druhe j st rarn y pJa,tne tl•ači areií 
a korektori "dokomponovali" ešte jednu časť navyše!] 
je rozdelených do troch s u!t v p01·act!: In F, in D a in G. 
Autorka tex tu Etela Cárska oprávnene poznamenáva, že 
int!mne jš ie ladená s uita in G sa z d ranm tu rgického 
hladLska hráva obyčajne ako st redná časť. 

Hudba k ohňostroju dá naplno vyzni eť dychovým ná
s tro jom, ktoré znejú technicky dokonale, do deta ilu "pul
zujú" podla preds tavy umeleckého vedúceho. Sme ná
chyln! uverif, že hráči nie sú len občasnými partner mi 
SKO, ved takáto súhra s·a spra-v.id la získava dlhodobou 
spoluprácou. 

Titul je vybavený obsiah lym, vyčerpáva jú cim tex tom 
v s lovenskom, nemeckom a ang.Lickom jazyk u o obidv-och 
sui:tách a krá<t kym hesl·om o SKO. Nedozvieme sa vši:!k 
nič o troch Hllndlových koncertoch, ani o ich interpre
toch - štvr-tú stranu kom.pletu zamlčuje t itulná stranu 
obalu (grafi cky snáď ospravedln!telné ] i sprievodný, 
text vo všetkých t1·och jazykoch . . _ V každom prípade 
~i tieto koncer ty kompozi čne i int erpret ačne zaslúžia 
rovnakú pozornosť a k-o predchádzaj úce s uity. SóJ.l ~ti pat
ria k našim na jlepš!m hráčom vo svo jom odbore, čo 
potvrdzuje i ttá to nahrávka. Opäť možno len obd ivovať 
umelecké ph r-tners tvo SKO. 

VIERA LJPPOLDOV A 



K storočnici Karola Marxa 
Zviiz skladaterov ZSSR organizoval v dňoch 6. a 7. aprila 1983 medzinárodnú 

muzikologickú konfer enci u k 100. výro čiu úmrtia Karola Marxa, ktorá sa veno· 
vala otázkam vplyvu tohto filozofa na rozvoj hudobnej estetiky. Konferencie sa 
zúčastn ili delegácie vietkých socialistických štátov. Zasadnutie o tvoril generálny 
ta jomnlk Zväzu sovietskych skladaterov,národný umel ec Tichon Chrenni kov a vie · 
dol ho pr of. J. Keldyll. Na konferencii S il podrobne analyzoval prfnos Marxa 
pre svetové estetické myslenie a zvlállť sa zdôr aznil j eho stál e tlvý odkaz. Cs. 
delegácia sa zúčastnila v zlol enf : predseda Zväzu čs. skladaterov dr. Zdenko 
Nováček, CSc. a tajomnl ci zväzu zasl. umelec Zdenko Mikula a zas!. umel ec JO· 
ser Boháč. Predsedu náiho zväzu pri jal 7. apr lla predseda T. Chrennikov a obaja 
Jlr edstavitelia rok ovali najmä o d'al iej spolupráci, vhodne jilch formách pozná· 
vani a novej tvorby a o estetických o tázkach sítčasnej hudby. Z prednesených 
referátov zvlášť zaujala úvaha bulharské ho muzikol6ga Ivana Chlebarova, príspe
vok maďarského muzikol6ga Jánosa Marotlho o muzikol6ga NDR Konrada Nie· 
manna. S ohlasom so pri jal i čs. r eferát s. Z. Nováčka, ktorý sa venoval otázkam 
vplyvu marxistickej estetiky na hudobné myslen ie v CSSR. 1 Z referátu prinášame 
podsta,tný výťah . ) 

dy. Nová generácia v Cechách i na Slo· 
venskt. prin iesla pohyb do v 9vo jových 
tendencii. 

Závažné sú v tej dobe viaceré sll'an lc · 
ke dokumenty, na jmH r ozpracované zá . 
very z uznesenia ÚV KSC z l . 12. 1959, 
k de sa prv9k l'át fot·muluje skúsenosť zo 
socl<lhstlckej kultúrnej výstavby. Na jr oz· 
hTade'nejšlm hudobným umelcom, t9m. 
ktor9n: okolnosti dovolili r9chl e polit ic
ké dozrievunle, bolo v tom čase jasné, 
že mRrx lstlck o·leni nská estet ik a ·zastupu· 
jf' záujmy celého rozvo ja hudobného 
umenia a národnej pott·eby. Máme z tej 
doby ~ Cechách a na Slovensk u viaceré 
vynikajúce diela, ktoré odr ážajú dnešok , 
se, podložené vynika júcim tal entom, Z!l · 

ch o·vávaj(l národný espri t a možno prá· 
ve na n ich zovšeobe(;ni ť viaceré zásady 
soci alistickej estetiky. Fr ont českosl oven· 
~k 9ch sklad-ateTov, vtedy bllzkych sociu · 
lizmu. sa rozšlr i l o menli Fe1~enczy, M. 

najmH správny v9klad pok roku umenib, 
nové poznatky o tom, ako sa socialistic· 
k9 umelec v procese ~ivo!.!J zospóločen· 
M u 1e. ako sa prekonáva r ozk ol .,zv lá št· 
nych a spoločensk9ch záupnov" [Marx). 
Tiež (Jvahy o novom hrdinovi v umenr 
mali s~oju závažnosť. Prekonala sa aj 
v estetike etapa, ktorá rozt riedi la ta· 
lent y 1 názory rudi a znova sa vykro· 
č ilo k int enzlvnej práci n k novému 
I'C'zvotu marxist icko- len inskej estetiky. 
vznikli viaceré závélžné estet ické práce 
oomácich au torov, prel ožili sa mnohé SO· 
vietsk e št údie, prehlbila sa najmH v P1·a· 
he problematika estetickej semiotik y, kto· 
rá z teoret ickej polohy začina prechá· 
th'. ' ť do pruxe. 

s nlarxi sllcko-leninskou estetikou sa 
n aša muzikológia i h udba stretla už v 20. 
rok och, naimH po vzni k u KSC. Pr vé pod· 
nety prichádzali z m ladého sovietskeho 
~tátu a onedlho sa o ich r ozšlrenie pri· 
činil p1·or. Zdeni!k Nejedl9, ktor9 z vte· 
da jšieho sys tému méii'Xistíckej estetiky 
vybral u propagoval na jmU tri ok ruhy 
prob lémov: nadväznosť nu domáce po· 
lu·okové t1·adlc ie, chá panie tr iednej spH· 
tosti umenia a otázky demok ratizácie hu· 
dobného umenia. V tom zmysle vykona l 
vera záslužnej práce a dopad jeho 01·ien · 
1ácie u oboch našich národov - hoci 
jP pa trične una lyzovan9 - úpl ne sa 
predsu len nedoceni l. Prostrednlc tvom 
Ne jedlého nl1zor ov orien toval sa pokro
kový hudobn9 prúd a viacer! estét i z je· 
ho školy. V I'Ok och vojny zostali vernl 
tomuto myslen iu niektor! umelci, avšak 
jasné vyhranenie a rozširovanie marxis· 
t :ck ej estP.t i k y okolnosti znemožnili. 

PR LÍNAlA TVORBU 

Marxist ická estetika su v našom ve· 
domí uceruj o ako systém, k torý zahf11a 
učenie o hudbe ak o odraze sku točnosti; 
má teóriu modelov ak o definovatefných 
významov9ch koncentrátc..v, má široké 
učenie o čase a jeho naplneni v umeni, 
ciefinu je a ,eh l! pe význam talent u, rozši· 
r uje mnohé vedomosti z psychologicke j 
estet iky, má l'ad nov9ch zistení o ume· 
leck om sub jekte, definuje socia listický 
realizn•us ak o l ogickú požiadavku doby, 
novo vysvetru je umllleckú typizáciu a 
triednosť, dokladá .1 evedeckosť niekto· 
r ých idealistick 9ch •·lStetlk, rozširu je ve· 
domost i z d ial ekti ky, charak terizuje vý· 
znam cenn9ch vzonv a prik ladov vý· 
:.:namn9ch osobnosti, novo h odnQtl ne· 
oslaben~· v9znam ná rodných zvláštnosti, 
má rad závažných postrehov k diferen· 
covaným pot rebám poslucháča, s nový· 
mi argumentami dok ladá hod noty a hod· 
notové systémy, pr edovšetk9m význam 
hodnôt V ruclskom živote il detailne roz· 
pracováva estetický prlst up k jednotll· 
vým zl ožkám hudby. Tento v9počet r ie· 
šených problémov je l>ochop!teTne ďale· 
ko širši. Casto priamo alebo nepriamo 
vychádzajú z vecleck9ch p1·ávd Marxa, 
Engelsa, Len ina, obohacovan9Ch ďalšlml 
pokrokov9mi estetikmi celéh o sveta. Na· 
ša českos!Qvenská hud ba sa do určite) 
miery zorientovala na pok rokovej este· 
tike, mnohé z nov9ch estetlck9ch ziste· 
nl sa postupne dostáva jú do kultúr neho 
povedomia našich umel cov: r ad vecí zos· 
láva, pravdu, •Otvoren9, čo neznamená 
oslabenie esteriky, ale normálny vedec· 
k ý jav. 

Rol< y po os l obod~nr sa charakterizujú 
ako preras tanie národnodemok ra tick ct 
revolúcie do socialistick ej. V oblast i es
tetiky prcživali n iek tor é staršie estetlc· 
ko·filozoľické koncepcie, na jmU pozitiVIZ· 
mus, av~ak objavujú su už aj nové po· 
znatky :.: marxistickej estetiky, ktoré &'<l 
mohli na novej úrovni zúžitkovať až po 
v rťuzst v«= r obotnlckej triedy vo febr u[l · 
r i 1948. Na jl'9chlejšie a naj podnetnejšie 
sa zor ientoval v tej to PI'Dblemat ike p1·of. 
A. Sychra, na jv9znamnejšia osobnosť cs. 
hudobnej vedy 50.-60. rokov. Sych1·n po· 
strehol v9znamn9 prinos marxistickej cs · 
tetiky, dobre poznal in tonučnú teónu 
1\saFievtt. čo rozsíril a aplik ova l tHi jmä 
ne výk l ad Dvorákov9ch symfon ick ých 
básní a n iektorých diel vteda jšej súčas· 

nosti. Bol to dobrý odl'a7.ový mosti k. z 
ktorého vychápzali viacer! ďalši estetici. 
Huka v l'ukc s novou este t i ckÓu \ítn'o11, 
vzn i kú v tedy prvý súbor socialistick9ch 
k an tát a piesni rep1·ezentovan9 v Ce
chách nnj mH menami Dobiáš, Seidcl , Pa· 
uer, Kapr, E. F. Bur i an, R. Kubín, Hlobi l . 
Drejsl. na Slovensku ju rovsk9, Očenáš, 
Kar·do~. tloloubek, ale i Cikker a M. No· 
vák. P1 1 ·[1t tu v hudbe vystupu je ve· 
dom ie 11 u1 t!J spoločenske j si tuácie a sk u· 
t nčný, · neidealizovaný č l ov ek. Hudobná 
1 eč tej t o tvorby - v súvi sl ost i s revo· 
lučn9m i zmenami a vedúci m postaven1m 
rcbotnlckej t riedy - sa zjednodušila, 
nazdávam sa však, že to bolo zákonité 
a že revolučné zm eny vo v9voji s p oloč· 
nosti sú tok silné a na l iehavé, že k po· 
clobnej situt1cii v umeni mOže dOjsť . 

Rozhodu jú ci p r oces upevi'\ovan ia ná
rCldnej hud by mal o dli~ný priebeh v Ce· 
chách u na Slovensku. V Cechách su 
viac citi l záväzn9 odkaz národn9ch kla · 
~ i kov ( Smetana, Dvoi'ák, Novák) u po· 
treba naclvliznosti na ic h umel ecké v9do· 
bytky. Néroďná hud ba so tu nezak ladul a. 
&le rozvljala. Na Sl ovensku Suchor'\ov ou 
Krútr"ravou a Cikk erovými prvými opera· 
mi vzni ká nái'Odná opera a v umeleckom 

diele Alexandra Moyzesa - a vermi sko· 
ro i ďalšieh sk l adaterov - vyhrni\uje 
SR a j národný sym f·onizmus. Ma•rx istlck é 
<:k centovanie národa, pot t·eba demok ra ti· 
záci e umenia a dôr azné volanie po no· 
v9ch hodnotách urýchlili tento proces. 
Normatlvne prvky vo vtedajšej estetike 
neboli sem vnesené zvonka. ale v lastne 
zodpovedali cl obe, kde nový politick9 sys. 
tém )Jotreboval upevniť svoju koncepciu 
v oblasti štá tne j, právnej, polit icke j a 
estet icl1ej. Marxist ická estetika sa pre· 
zentovu la v podobe, ako sme ju vtedy. 
poznali a nemožno nevidieť, že zdôraz· 
r'10vala na jmU Tudovosf, národné poveda· 
mie o snažila sa deš ifrovať niektoré ne· 
gatívne prvk y buržoáznych es tetik u n ie· 
ktoré prehnane kompli k ované myslenie 
Západu. Všetk y tieto tendencie sa daJú 
dial ekticky vysvet li ť a z dobov9ch pod· 
mienok i Qkol·nostl zdôvodniť. Velmi sil· 
mí pomoc pri vzniku a presadzovan i no· 
vého umenia predstavovala tvorba pre 
profesionálne hudobné súbory, na jmli 
SĽUK u Lírč n icu. Vyg1·a doval sa tu v tej· 
to dobe starš! proces, k torého hlavnými 
nosi termi boli A. Moyzes, E. Suchof1, j . 
Cikker a D. Kardoš - ci tlivá majstrov· 
ská práca s domáoou piesiíou a tancom. 
Tým sa posilni•li nové istoty v intenzlv· 
ne j propagácii národného umen ia a vy· 
tváralo sa vhodné zázemie pre komuni· 
katívnu umeleckú prácu. 
Hneď ďalšiu etapu charakterizu je roz· 

šlrenie frontu sk ladatcTov, koncertných 
umelcov l teoretikov a plná profesiona· 
l i zácia celého hudobného života. Bol to 
nápadn~· v9d·Obytok socialistickej k ultúr· 
ne j politiky, k tot·ý sprevádzali úplne no· 
vf; pocity, predovšetk9m radost zo stup· 
J) ujúcej sa sily súčasnej hudby. Takmer 
r ovnako to pociťovalo česká a<slovenská 
vzdelanosť. Filozoficky to znamenalo na· 
pl nenie Marxovho zist enia o "novej dôs· 
ta jnost i socialisticke j osobnost i". Bol to 
nástup generácie, k torá sa dnes nazý· 
va st r edná , a grupu je umelcov pr i bližne 
od 45 do 55 r okov. Marxistická estetik a 
dospela v t9cl'\to rok och k značnému obo
hateniu o nechýbajú už závažné člán· 
ky a štúdie o nových hodnot ov9ch sys· 
temoch , k toré zdôr azrtujú social!stic k ťt 
funkčn·os t umenia, hodnotu talentu, nový 
pocit zbllženia umelca so svojou dobou 
a p OCit optimizmu, ako v9raz a vedomie 
h istorického vlfazstva r obotnlckej trie· 

Poľské divadlo tanca 

Novák, Flosman, Hanuš, Boháč, Doubra· 
va, Dvoi'trček, Grešá l1, Mi kula, Trojan. 
Urba nec, Anckašovan, Podešv a, Hur·nlk . 
Z.eljenk a, Hn 1šovský, Burl as, Zelezn9, Ku
čera, Vllec a mnoh! ďa l ši. 

je len pochopuerné, že nová v ývojo· 
vá situác iu prinášala ďalšie obohacovu
nie marxi st icke j estet iky. Do popredia sa 
rlostáva otázka rea listického majstJ'OV· 
&tva, probl emati ka, v čom sa vyčerpa l 
konzervatizmus, nové preve1·enie živ 9ch 
hudobný<eh tradlcií a často i otázky, v 
tom a kde sa poučiť zo sovietskej hud· 
r1y, resp. hudby iných socialistick9ch štá· 
tov. Hoci rozš11·en ie mrlrx istick ej estetik y 
možno dol oži ť, pr edsa sa an i vtedy n evy· 
v inuli! v šii'Ok9, už ucelený systém. To 
do i stej m iery ovplyvnilo skutočnosť, že 
cas ť odbomej tlače sa po roku 1963 od· 
klonila od domácej problematiky a za 
čala pripúšťa ! i exist encialistické názory 
- najmli u rčLt9 pesi mizmus a p1·ehnan9 
konštrukt ivizmus. Potvrdilo sa Mar xova 
a Engelsova téza, neskôr ši J'oko rozpni · 
covaná Leninom, že v9voj soc ialistick ej 
spoločnosti 11 ani uml3nia nie je priamo
či ary n nie je bez prob lémov. Ukázalo 
sa, že môže prísť k určitej zložitosti 
historického v9vin u socia•Jist ického ume· 
ni·a. Mimoriadne r ozumné stanovisk o za· 
ujal v tedy XIV. z jazd KSC, kde sa h o
vori o súčasnom umeni, v ktorom sa 
uplatni "boh atstvo foriem a štýlov so· 
cialist i ckého realizmu ". Bola to správn a 
uplik llcin klasi kov nášho filozofického 
učenia. plne zodpovedajúcu dobe, k torá 
dávala rov-nak é možnosti všetk 9m gene, 
l'áCiám a všetk9m ta lentom, čo pochopili 
socializmus. Za hlavn9 prlnos estetiky · 
~· tej dobe považu jem deši frovanie nie· 
ktorých negatlvnych st r ánok" existencia· 
llzmu, hlbšie preniknutle do podstaty 
tohto myslenia, jasne jšie 1·ozoznanie ne· 
v9hodnosti estetického p1·agmati zmu u 
niek t oré nové doštylizovanie ďa l šieh 
právd marxistick ej estetiky. Predovšet· 
kým sme odmietli akék oTvek dôvody k 
pesimizmu v tvorbe, na jmH existencia· 
listi ckú tézu, že " k ažd/l spoločnosť je n e
prlatelsk á voči umelcovi". 

Destabi lizačné momenty, k toré ~a u 
nás objllvili v t•okoch 1966-69, marxist ic · 
kS· estet ick9 f·ľOn t odmietol. Do arze· 
ná l u výzbro je marxist ick9ch estétov vstú· 
pili po r. 1970 mn ohé nové poznatky, 

Poz i tlvne filozofické a estetické pozna· 
nia z tridsiatich piatich povojnových ro· 
k ov sa premietajú do cel ého nášho hu· 
ddbného. živora. Ceskosl ovenská hudobná 
vzdelanosť má už r-ad ~oci alistick 9ch znu· 
k·ov a rysov, no nemožno pod liehať !lú· 
zii, že všet ko je vyr iešené a že všetky 
závažné poznatky sa už dostali do vedo· 
mia sk ladateTov, k cncer tn9ch umelcov a 
teoretikov. Ist e by 11rospelo celej mar' 
xisticko-lenlnskej estetike a celému so· 
cialistickému spoločenstvu, k eby sa účel· 
ne a zodpovedne zhrnuli vedecké poznal· 
ky do ucelenej knihy a vyvinula sa ma
ximálna snaha, aby Ueto poznatky preli! 
do krvi, !Ivota a práce t vorivých umel· 
cov. Zdá sa mi, le u l je zrelá doba, aby 
vznikla závalná antol6gla najvf znamnej
Afch skladieb vAetkých lánrov z j ednot
livých socialistických l tá tov , kde by sa 
mohli aj zobecniť spoločné rysy týchto 
jednotlivých hudobných kultúr. je to po· 
trebné t9m skôr, že socialistické spola· 
čenstvo musi ukáz:ať pred svetom i v ob· 
!asti hudby svo je v9sledky, pripadne 
prednost.! a musi sa zjednotiť v rozhodu· 
júcich závalný~h estetických otázkach. 
Vera sa v oblasti estetiky už vykona
lo, k ažd9 socialistick ý štát prispel svo· 
jimi skúsenosťami, t reba však mnohé po· 
znatky ucellf, vzájomne konfrontovať , do· 
!ožiť prak Uckou hudbou u of enzlvne pred 
celým svetom ukázať, le socialisllckA 
spoločnosť má hlboký záujem na roz
voji hudby, te jto nepostrádu teTnej súčas
ti zivota moderného človeka. 

ZDENKO N OVACEK 

v tom istom l!ase prisiel do /Jrzewieckť!ho divadla ako 
mladý !itipendista fan Hartman, talentovaný tanel!nlk 
z Ceskoslovenska. Jednu sezónu sa oboznamoval s ta jom· 
stvami divadla, potom odWel do New Yorku, aby sa 
tam zdokonaľoval v tanel!nej moderne a džeze. 

Plný ntlzoo tohto súboru znie: POĽSKE DI VADLO TAN· 
CA - POZŇANSKÝ BALET. Ale v Poznani, kde d ivadlo 
vzniklo a k de sidli, ako a; v§ade tam, kde sa zjav! -
v Poľsku i v zalzranil!l - hovoria mu /ednoducho Dl 
V AD/"0 CO/\' RADA DRZEW l ECKEHO. Podla umelcovho 
mena, ktorý divadlo založil a ktorý ;e už desiaty rok 
/eho vedúcim. Tre/Ja v§ak povedať, že umeleckou tvor · 
bou v oblasti chor eografie sa Conrad Drzewiecki zaoberú 
ui dvadsnf rokov. Tento v súl!asnosrt najvýznamnej!il 
poľský chorr>ograf ;e osobnosťou naskrze renesanl!nou. 
Myslí , tvori , ul!í u vychováva, pretektl sa s l!asom, ma· 
ru;e, navrlw;e, Komponuje a filmuje, usiluje sa vytvor il' 
divadlo totólne. Hovor!: - "Kr tlsa qesta by nemala 
zastierať jehu význam a výraz ... " Ozko spätý s Pozna· 
11ou, kde zapotal kariť!ru tanel!nlka, nesk6r pedagóga a 
choreografa a kde desať rokov viedol balet Poznw)sk ef 
opery, založi! v Júli 197.3 Divadlo tanca. 

Už v prve; sezóne Divadlo Conrada Drzewieck(!ho 
vystúpilo v zahranil!í a získalo s.i .obrovsk(! uznanie tak 
publika, ako a; odborne/ kritik y . Podobne tomu bolo 
l pol!as vel'kťho turn i!! po Ceskoslovensku, kedy Polskť! 
divadlo t anca - Poznw1ský balet navStlvllo o. i. Prahu, 
Bratislavu, Brno a Ko§ice. Tlal! k omentovala vystúpenia 
polských tanel!ník ov s úprimným uznaním a obdivom 
k ich umenit:. 

Clenky Pofského divadla tanca tancuíú kreáciu Yester · 
day podla hudby skupiny Beatles. Choreografia .a insce
nácia - Con rad Drzewieckl. 

Ceskoslovensktl strana vy!ila s ntlvrhom, aby Conrad 
Drzewieck i vytvoril tiež niel!o zvltl§f pre l!eskoslovensk~ 
pódiá. Preto Národn(! divadlo v Prahe pozvalo ma jstra, 
pod ktor~ho vedenlm a v jelw choreografii balet ný 
súbor naStudoval Nokturnó. F'. Chopi na, Pradávne piesne 
M. Karlowicza a /ll. symfóniu - Spev noci K. Szyma
nowsk(!ho, l!o nadväzovalo na 100. výrol!ie narodenia 
tohto skladateľa. Treba pripomenúť, že premiť!ra najvtil!· 
Sieho Szymanowskť!ho diela Harnasie sa konala v roku 
19.35 prtlve v Práhe. Po baletnej premiť!re v júni 1982 
československá I/al! ne!ietrlla slovami 11znania a Conrad 
Dr zewiecki prijlma júc icl! s veľkým vzruSením zd6raz· 
ni/, že ho teSt na/mä vrúcne prijatie jeh o umeni a v Pra 
he, ktorú má rád a ku ktorej prechováva osobitn(! sym· 
pat ie. 

fan Hart mon v poslednom l!ase opäť nav§tlvil Poznali. 
Niekdaj!il !it ipE:ndista Conrada /Jrzewieckť!lw učil pol· 
ských tanetnlkov tanel!ne/ moderne a džezovť!mu tancu. 
Jeho činnosť sa stretla s veľkým záujmom vSetkých 
Nenov súboru a hovorilo sa a; o budúcic!! stretnutiach 
tohto druhu. 

Prv(! kontakty Polskť!ho divadla tanca bezprostredne 
s obl!anmi Ceskoslovenska sa zal!a/i v decembr i 1976, 
keď n!l poZPanie riaditeľa Drzewieckť!lzo prWel do /eho 
divadl a Pave! Smok , vedúci Pražskf!ho komornť!ho baletu, 
JP.den z najl'ýznamnej§lch l!eskoslovenských choreogra 
Jou, dobre 'zntlmy nielen na domtlcich pódiách, ale aj 
v Bazilej i , Paríži, New Yorku, Rakúsku, Hol andsku, NDR 
a NSR, ako al vo filme a televizii . Pavel Smok, umel ec 

s vlastným !itýl om a filozofiou je blizky Conradovi Drze· 
wieck~mu v sp6sobe chtlpania umenia. Pravdepodobne 
z týchto d6vodov sa zrodil ntlvrh spoluprtlce, ktore; vý
sledk om bo! spolol!ný baletný vel!ierok s hudbou L. {a · 
ntll!ka, K. Ostrtila a O. Nedbala, kt_or ý sa dodnes na· 
chtldw v repertotlr i Poľsk~ho divadla tanca. 

Choreografickú pr tlcu Pavla Smoka pri/ala uerejnosť 
i kritika mwL:vykl e priaznivo. Zd6I:azňovall sa jeho zó.s· 
luhy v sprlstupnenl najvýznamne;stch diel l!eských skl a· 
datelov polskť!mu divadlu, ako a; umel covo nadanie a 
invencia. Treba dodať, že prtlca tohto vynika/úceho cho· 
reografa zanechala trvalú st opu v súbore divadla oboha· 
cujúr. majstrovstvo tanel!níc a tanel!nlkov. Viac-mene; 

O tom, ak o verejnosť a kritika prijala diela l!eskoslo· 
venských choreografov som už písal . Dodajme teda e§te 
iba to, že Conrad Drzewiecki i jeho t anel!níci vysoko 
Jwdnotia vztljomnú spvluprtlcu . Pr il!inila sa o to indi · 
uidualita oboch umelcov z Ceskoslovenska - Pavla Sma 
k a i Jana Har tmana, ich vynikajúce umenie, schopnoS( 
nadväzovania k ontaktov, bezprostrednosť a umeleckd 
autorita. 

ZDZ ISLAW BERYT 
( Interpress) 



Komorné koncerty 
MOKO 

v Bratislave 
Dňa 29. ma.rca sme sl vypočuli v Zr

kadloveJ sieni ~rlmaclálneho paláca re
cllál popredného brnenského klaviristu, 
St~l!stu Státnej filharmónie. Brno, Jlffho 
Skovafsa. 

Tento ťíspe§ný reprezentant českého 
koncertného umenia prezentoval sa na 
viacerých medz~národných sťiťažlach, je 
dr!ltelom ceny CHF, no v Br8itlslave vy
stl'ípil po prvý ·ra.z 

Program Skovajsovho recitálu nebol 
svojim vankajšlm dramaturglcks;m zábe
rom prfl!š široký. Zameril'! sa na hudbu 
20. storočia: L. Jao6i!ek - Po 1aroatlém 
cbodn(i!ka (l. ôasť cyklu), B. Martini\ -
Son6ta i!. 1, S. Racbmanlaoy - Elégia 

es mol, op. 3, Preltdla els mol op. 3, i!. 2, 
D dur op. 23, i!. 4, g mol op. 23, i!. 5, 
gia_ mol op. 32, i!. 12, G dur, o.p. 32, i!. 5 
a Etuda es mol op. 39, i!. 5. Hudobný 
svet týoh.to sk1ada.telov kladie na Inter
pretu značne diferencované ná·roky. Sko
vajsa pri9tupov.aJ ku -sklad•bám rešpektu
jl1c tieto požiadavky a dokázal na tom· 
to relat!vne ma·lom, a predsa bohatom 
priestore, uplatniť širok\1 škálu výrazo
vých prostriedkov. Umelec má mimoriad
ny zmysel pre drobnoltresbu a jemné 
kontrasty. Janáč~ov hudobin.ý text pred
stHvu te pre .ueto dispozlcie Ideálne pole 
pôsobnosti. Silná expreslvnosť, časté z.me
ny metra a tempa, ktoré obsahuje Ja
náčkov ·klav~rny cyklus, vša•k neprlv!edU 
Skovajsu za t11 lmmlcu, kde už pociťu
jeme skladbu ako roztriešten\1, hoci jeho 
Interpretácia bola "nasýtené" vn11torný
mi kontrastami a bustejšlm členentm 
fráz. Výntmku tvorila azda len vstupná 
skladbička cyklu, Na.§e večery, tempove 
rozkollsaná na nenálll'ŽL1ých miestach. 

Spomlnaný zmysel pre detaHnl1 prácu 
je - zdá sa - dOle!ltou charakterlstlc-

In memoriam doc. dr. EDUARD GABOR, CSc. 

ODI$1EL VZÁCNY .ČLOVEK 
Dňa 28. ma•oca 1983, ke

dy sl naši pedagógovia 
pripomfllo8jl1 svoj sviatok 
- Deň učUelov - náhle 
a nečakane dotlklo srdce 
jedného z .nlch doc. dr. 
Eduarda G 6 b o r a, CSc., · 
vedúceho Ka-tedry hudob
nej výchovy Pedago~ickej 
fakulty v B!ID.Skej Bystri
cL 

Svoju dráhu pedagóga 
začal Gábor po absolvo
va-nf Vysokej §koly peda
gog.lc-kej v roku 1957 na 
PedagogickeJ škole v TI
sovci. Po králtkom pôso
beni na Základnej škole 
v Lučenci prichádza v ro
k·u 1959 na Katedru vý
chovy v.tedajšieho Peda· 
gog!ckého lnštloh1tu do 
Banskej Bystrice, kde 
ako odborný asistent 
prednáša-l de)lny ·sv~ovej 
hudby, hudobné formy a 
venoval sa aj výuke hry 
na husliach. Začiatkom 
roku 1966 (po utvoren! 
Pedagogickej fakulty) , ho 
meoovali za vedl1ceho 
k!rtedry hudobnej výcho· 

"vy. Pocils svojho pôsobe
nia na PF zameriaval 
svoju vedecko~ýskumnťí 
prácu na oreceptlvnu hu
dobnú výchovu, 90 zvlášt
nym z.retelom na možnos
ti využitia mmu, diafil
mu a dl&f6nou vo vyučo
vacom procese na zá
kladných školách. Týmto 
smerom sa .orJentovala aj 
jeho vedecká priprava, 
ktora uk.onč~l zlskanlm 

vedeckej hodnosti kandi
dáta vied v roku 1976 na 
Pedagogickej f·akutte Kar
lovej univerzity v Pra}le 
obhajobou d·izertačnej 
práce na •tému Film -
fLlmová hudba z .aspektu 
pedagogic-kého. Svoje ťísl
lie v tomto smere aktivo
val a•j 9tá•lou spoluprácou 
s n. p. Učebné pomOcky 
v Banskej Bystrici, kde 
má autorsl'Vo na dlalóne 
"Detvan" v dvoch dJe
loch (opera V. Figuša
Bystrého) pre hudobnťí 
výchovu na zák.Jadných 
školách. Výsledky •tejto 
spolupráce, ak'O aj l'lieše
n.le i-ných výskumných 
úloh z tejto obla9tl od
borne zakotvU v·o sv.ojej 
hablUtačnej práci, ·kto
rou z!Sikal vedecko-pe_2-a
gogtckťí hodnosť "do
cent" v lľaku 1981 na Pe
dagogickej fa.kulte UJEP 
v Bme. 

Doc. dl'. Eduard Gábor, 
CSc. vyv!}a.l výraznťí ml
mošltolskťí činnosť. Bol 
umeleckým vedl1c!m vy
sokoškolského sťiboru 
Mladosť, členom muzeál
nej rady Literárneho a 
hudobného mťízea v Ban
skej Bystric!, dlho spoou
pracoval s ochotnfckym 
divadlom Andreja Slád
koviča, bol členom Kraj
ského sym!anlckého or
chestra v Banskej Bystri
c-!, v .posledných rakoch 
aj členom Komorného or
chestra -Katedry hudobnej 

výchovy PF. Akltlvne pO
sobU v rôznych spoločen
skSích org.anizáclách, po
liticky a ko ,Jektar OV KSS 
pre marxlstickťí f.Llozofiu 
a predseda ZO KSS vý
boru č. l na PF. V roku 
1981 ho menovali za 
pred-sedu štáltnych rigo
róznych skt1šok z hudob
nej výchovy pre stredné 
školy a za škalHela ve
deckSích a.šp1.rantov v od· 
bore teória vyuč.ovanla 
hudobnej výchovy. 

Správa o jeho náhlom 
skone prekvapila všet
kých, znela neuverltelne 
a bolestne, lebo odišiel 
pedagóg, lttarý mal 
ťípr.1mný a cl11llvý vrzťah 
k poslucháčom, odbomfk, 
JctorSí zasvlltll osvoju prA
cu r07JVoju hudobnej pe
dagog~ky, kolega, ktorý 
mal porozumellll.e a po
chopenie pl'e svojiCh gpo
lupracovrukov, prlatel, 
vzácny človek. Od!§lel 
mladý vo veku 49 ro· 
kov ... 

EV ~ MICHALOV A 

Zaloianie Spoločnosti pra starú hudbu 
Dnešný hudobný !lovot charakterizuje 

zvláštny paraóox: kým v mlnulých sto
ročiach bola aktuálna na.jmll nová, v svo
jej dobe sťíčasná t :vorba, dnes je tomu 
skôr na.opak. V sl1časnostl sme svedka
mi zaujfmavéhu fenoménu. V posledných 
rokoch neustále rastie u nás, podobne 
ako v zah•r&nlčl, záujem o hudbu star
§lch epoch, od 18. storočia smerom viac 
do minulosti. Preta.vuje sa t-o ok~em iné
ho vzMstajťícou návštevn·osť·ou koncertov 
s programom starej hudby, .rozmachom 
proäuk<:ie gramotónových platni s na
hrávkami diel 9taTej hudby, počtom no
tových edlcll st-arej hudby a literatúry · 
o nej, zvyšujťíclm sa podielom relácii 
venovaných te}to oblasti v audiovizuál
nych médiách, v neposlednom rade tiež 
rastom počtu §pec!alizovaných ·telies. 

Dnešný človek prejavuje stl1pajl1ci zá
ujem o trvalé hodnoty, ktoré zanecha
Ja minulosť. P.retože jednou z progra
mových 11Ioh kultO.mej politiky našej so
cialistickej spoločnosti je tiež velkory
sá a komplexná -starastltvosf ·O kultCtrne 
dedičstvo, poskytlo! sa tomuto záujmu 
ďalši rozvoj na !nštLtuclanálnej základ· 
nl. Tak došlo u nás nedávno k X8iloženlu 
Spololno.ti pre start hudbu (dalej SSH) 
ako úujmov6bo 1dmleDia pri Ceskej bu
dobaej apoloi!llOitl s celol!táotnou pôsob
nosťou. SSH počlta so §!rokou členskou 
základňou z .radov našich interpretov, 
bédutelov l .amatér-ov, ako aj velkého 
okruhu záujemoov a prlazn!.vcov sta.r.ej 
hudby z oboch našich republik. SSH ve
die (!stredný výbor pozo9tá·VI8jl1cl z po
predných českých a slovenských inter
pretov a teoretikov. Za predsednfllku 
SSH zvolili čemb&l!5tku sveto.vého formá
tu zas!. um. prof. Zuzanu RQžtč.k'Ov(i. Na 
rozdiel od niektorých §pec!allzovaných 
zahrunič~ých spoločnosti (napr. Nová 
Bachova spoločnosť, Hllndlova spoloč
nost, Telemannova spoločnosť v NDR) bu
de ma( SSH daleko !llršf záber. Okrem 

starostlivosti o \TVorivý odkaz našich 
skiadatelov dávnejšej minulosti, bude ve
novať svoj záujem aj všeobecným teore
tickým a praktickým otázkam starej hud
by v eur6pskych reláCiách. SSH chce 
vyvfjať činnosť vo viacerých smeroch, 
a to_ v obl8'Stl: interpretačnej praxe, vý
chovy, dobových ná9t1roj-ov, muzikologic
kej, edičneJ 1a publicistickej. Pre tieto 
aktiv!~y vytvo111la prfslušné komisie. 

SSH c-hce poskytovať dostatok kvalit
ných informácii všelikým sťíborom pred
vádzajťíclm a·kJtfvne starťí hudbu. SSH 
daloj chce spr1stupnlť poznatky interpre
tačnej praxe starej hudby, čl už v po
dobe sem!nérov, prednášok, formou kon
certov a prehrávok s diskusiou, špeciál
nych kurzov a podobne. Pergpektfvne sa 
uvažuje tiež o usporiadani festivalov sta
rej hudby v. n!ek·torom :z. našich historic
ky významný·ch miest. 

Z akcH, •ktoré oplánuje SSH v priebehu 
roka, spomeňme napriklad jednodenný 
čembalový seminár v Olomouci, ktorého 
náplňou' bude ladenie a t1di.'IŽba nástro
jov, prehrávky - živé l reprodukované 
--z diel majstrov starej hudby so sprie

vodným slovom a diskusiou; za tSím cle
lom sa zriadia série nazvané Reflexie 
a Stl1dio st11orej hudby. Pripravia sa da
lej mzhlaso-vé relácie o problé~och in
terpretAc!e starej hudby, muzikologický 
seminár venovan9 týmto otá~kam a !. 

SSH je pristupné pre .v.šetkých priaz
nivcov starej hudby, ktorých volá do 
svojlch ·radov. V d~sledku svojej štruk· 
túry každý prlatel starej hudby mOže 
tsm nájsť rôzne podnety pre seba. Pre 
svojich členov začlna SSH vydávať Spra
vodaj, ktorý bude obslloh-ovať podrobnej
šie Informácie, správy a -pod. 

Prihlášky do SSH možno za&l'ať už te
raz na tťíto ad.resu: Ceská hudebnl spo
lečnost, Valdšte}nské nám. l , 118 Ol Pra
hn. l - Malá Strana. 

PAVOL POLAK 

kou črtou Skovajsovho muzlkantského 
naturelu, ktorý ho predurčuje na Inter
pretáciu expreslvne bohatej romantickej 
hudby. To sa ukázalo už v samotnom vý
bere ďalšieho programu, ktorého poda
nie ::1 popri rešpektovani odlišných náro
kov zach.ovalo - v Inej podobe - tl1to 
konštantn\1 čr·tu. 

Zaradenie Sonáty pre klavlr B. Ma-rtl
nO do programu, považujeme zo strany 
lnterp'ľeta za významný dNUDaturglcký 
počin. Tát<> málo hrávaná, poslucháčsky 
značne náročná sk1adba, velmi vhodne 
zapadla do prog.ramu po janáčkovských 
mlnlattirach a umo!rula nám nahliadnuť 
d'D obecne nie velmi márneho mikrokoz
mu skladatelovho svojsky poňatého lm
prestontzmu. V tejto sonáte, ako aj v 
Rachmanlnov.ovl umelec dokázal, že vie 
svoju jemne cften\1 hudobnl1 frázu dať 
do služieb vllčšleho celku, že vie budo
vať i vllčšf hudobný obll1k (ktorý, m!mo
chodom, 9ttvámLl velmi sugestfvne v kon
tlnultnejšfch sk·tadblčkác·h Janáčkovho 
cyklu). Na Skovajsovom recitáli znela 
teda hudba, k.torá mala hl·boký vnl1torný 
dynamizmus. Boli by sme však radi, ke
by jeho budl1ce bratislavské vystl1penle 
malo bohatšl dramaturgLcký zá.ber, čo by 
nám UIJlOžnllo konfrontovať jeho hru v 
š~lch sl1vlslos'Uach. 

~J.ADJMIR PULKA 

V rámci koncertov MDKO vystl1pil dňa 
5. aprfla t. r. v Zrkaó1ovej sieni Prima
ciálneho paláca v BratisLave popredný 
sl1bor, kt.orSí sa zaslťížil o propagáciu slo
venskej hudobnej kultl1ry na celom sve
te, Slovenskt komomt orchester na čele 
so za.sLI1žllSím (pozn. red. - dnes už ná
rodnS·m l umelcom Bohdanoa Ware ha-
lom. · 

Ak .aj sa warchalovcl stali synonymom 
profesionálneho majstrovsl'Va v poňatf 
barokovej hudby, čoraz '\'dac možno po
zorovaf v drama-turgii sťíboru prfklon k 
skladbám Iných l!týlových obdobi. Pes
trost Je žladt1ca a 11če1né je l obojstran
né !nšplrovoanie sa skladatelským ume
nim sťíčasnSích slovenských autorov no 
jednej strane a podnecujt1clm lnterpre· 
tačným umenfm sťíboru na st•r&ne druhej. 
Výsledkom takejto plodnej lnl!plrácle je 

l pred jedenástimi rokmi dok-ončené a 
prem!érov.ané komorné dielo národného 
umelca Dezldera Kardola Partita pre 12 
slái!lkowfch nútrojoY, op. 43. Autor, vy
jadľujúcl sa prevažne sýtou orchestrál
nou paletou, nechal sa uniesť imponujťí
clm zvukom SKO, aby z ma·terlálu iba 
štyroch tónov vyl'Vor!ľ ucelené dielo, vy
chád:oajťíce z formy barokovej paruty. 
Warchalovcl vyzdvihll zemitťí zvukovosť 
dtela l spevnosť melOdlf, upl1tall najmll 
_ť:ahom, v~nťíctm sa všetkými t·roml čas
ťami. ·NechýbaLa šfav·natosť výrazu, ryt
mická ostrosť a gradácia. Rovna.ko Mu
sica aloYaca Ilju Zeljenku je tak-rečeno 
ušitú na mieru SKO. Dielo, skomponova
né pôvodne pre rozhlasovti sťíťa! Prix 
de musique tolk.lorlque 1975 a náležite 
l •ocenené, čerpá z bohatstva typicky slo
venského naturelu navodzujťíc a~mosféru 
ludových krojov, vidieka, napodobňujťíc 
zvuk fujary huslami umeleckého vedt1ce
ho; svojou komunt.ltatlvnosťou je prfťaž
l!vé nielen interpretačne, ale i poslu
cháčsky. Je sl1časťou 1rep~rtoáru SKO ce
lých osem rokov, uvádza sa l vo vysie
Ian! Cs. rozhlasu, na koncer-tnom pódiu 
sa však objavilo po prvý ra.z. 

V prvej polovici večera odznelo l Con
certo op. 3, i!. 1 Pietra Helleadaala, ne
právom zabudnutého holandského baro
kového majstra. AJ dielu určite prospelo 
podanie warchalovcov, presýtené rytmic
kou pulzácbou, efektfvnym strledlanfm te
rasovae vystavanýc.h dynamických plOch, 
ako i výraznou spevnosťou, nemožno po
prieť, že Hellandaal je autorom, ktorého 
skladby sl zachovali umeleckťí hodnotu 
1 pre dnešného poslucháča, sťí nápadité 
a maj\1 vlastné čaro. Azda len experi
ment s elektrof·anickým organom, ktorý 
nahrádzal zvuk čembala, ruŠoil ;afixova
n(t .predstavu basso contlnua. 

Velmi sa mi páčila dramaturgická zos
tava druhej polovice večera, k.torá po
zostávala z diel WoUgansa Amadea Mo
larta. Trt Dlnrtttmeot6 - D dar, B dar 
a P dur, K. 1. 13&-1311, oplývajťíce vrťíc
nou melodikou, vyžaruJ-ťíce jemnťí me
lanchóliu a ťažko nahradil!elné v odkaze 
slávneho klasika, našli v hráčoch SKO 
par-tnera cl~livého, 9totožňujťíceho sa s 
nemalSími l!týlovým! poZ!adavkami klasi
cizmu. VIERA POLAKOVICOVA 

SLOVKONCERT, ňs. umeleck4 agentúra 
vypisuje 

INTHRPRETACNú SÚŤAŽ SSR '83 
pre odbor organ 

Pielfany 10. - 12. novembra 1983 
Podm4enky sťíťaže 

l. Sťíť·aže sa mOžu zt1ča-stn!f občan!a SSR alebo t! občania CsR, ktor! žijťí na 
t1zem1 SSR. Podmienkou je ukončené alebo prebiehajťíce š-tťíd4um na konzer
vatóriu alebo vysokej hudabnej §kole. Veková hra·nlca nie je sta-novená. 

2. ZáujemoovNI dostanl1 tl1ač!No prihlášky :ipolu so zloženkou na zapla.tenie 
zápisného Kčs 300 (poslucháči Kčs 150) . Tento poplatok má charakoter zá.lo
hy a vráti sa kandidátom po absolvov8Jlf I. kola . 

3. Prlhlá§ky treba poslať doporučene na ad·resu: 
SLOVKONCERT 
SakreM:r!át Interpretačnej s(!ťaže SSR 
Leningradská 5 
615 36 Brat-Islava. 
TermJn: do 15. VI. 1983. 

~- Sl1ťaž bude mať dve kolá. 
I. kolo 
a) Bach: Záva!ná skladba z organovej tvorby 
b l Bach: RSíchla časf z triovej sonáty podla vlasmého výberu 
c) skladba z tvorby 19. storočia. 
II. kolo 
a l Skladba slovenského autora podla vlastného výberu 
b) Otelo (diela) zo svetovej organovej tvorby. 

Casové trvanie jednotlivých kOl do 40 minťít. 
5. Pre st1ťaž sťí určené .tieto ceny: 

l. cena Kčs 3000 
2. cooa Kčs 2000 
3. cena Kčs 1000 
Porota má právo zlt1člt l . a 2. cenu alebo 2. a 3. cenu a rorzdeliť ich rov
ným dielom, da•lej má právo nlaktor\1 z clan neudeliť, pok-lal by kand!dá.ti 
nedosd.ahll po~dovanťí t1roveň. Počfota sa aj s udelenfm osobitnej ceny za 
najlepši prectnes skaad·by slovenského autora. Rozhodnutie poroty je kO: 
nečné. 

6. Najlepši ťíč,a9tnlal sl1fa!e budú uprednostnen! vo všetkých oblastiach ume
leckého pôsobenia, vrátane vysiel-ania na medzinárodné sťíťaže, zaraďovania 
do exportných polánov, odporl1čania na udelenie štipendlf, na vystl1pen!a 
s orchestra-mi, v rozhlase a televfzli. 

7. V porote budťí za9tO.penf poprednf umelci a odbornfci. Zloženie poroty bude 
oznámené pred ot-vorenfm sťífaže. 

8. Cestovné a pobyt t1častnfkov sa uhradf za diít Ich aktfvnej účastt na s\1-
faži p-odla piamej vyh.Jášky o náhrade cestovných nákladov. Použitie lietad
la sa nepov.oluje. 
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LADISLAV BURLAS 
Uverejňujeme pods tatnú éasť 

referátu doc. dr . Ladislava Bur
lasa, CSc., vedúceho Sekcie hu
dobnej vedy Umenovedaéllo 
ústavu SAV v Bratislave, k to
rSí predniesol 29. marca 1983 v 
rá mci trojdňového sympózia v 
Prahe. 

čESKÁ A SLOlTENSKÁ SKLADATEtSKA 
TVORBA V EPOCHE SOCIALIZMU 

Nové podmienky českej a sloven
skej hudby v prvých . rokoch po 
oslobodení (1945- 48) 

Vlta zstvo nad fašizmom r. 1945 a oslo
bodenie československa priniesli v ob
lasti hudby nielen obnovenie predtým 
pre1rhn.ut9ch kont.nk-tov, a le aj opätov
né s tt·etnutie dvoch h udobn9ch kultú r, 
medz! ktorými sa zača l prehlbovať part
nersk9 vz ťah . a vedomie bratskej spolu
patričnosti. Košlck9 vládny program vy
tvoril bázu nového demok·ra tlckého stát
neho us poriadania, ktoré poskytlo výcho
diskovú bázu pre p rerastenle do rudo
vodemokra•t ického poriadku. Buržoázna 
reakcia nebola celkom po.razená a pri
pravovala sa na rozhodnú konfrontáciu 
s pokrokovými silam! vedenými Komu
n ist ickou strano.u československa, aby sa 
moh li presad i ť prekonané .koncepcie če
choslovakizmu a iné mocenské záujmy. 

Už v máji r. 1946 opä ť zaznela slo
venská hudba na dvoch koncertoch fes
tivalu P.ražs ká jar •a v nasledujúcich ro
koch zastúpenie s lovenskej hudby sa sta· 
lo na tomto festiva le tn·adlclou. V r. Í946 
sa vrátil na pôdu SND Milan Zuna a 
niek tor! ďa l ši česk ! hudobnl umelci, kto
rl by tostne zrástli so slovenskou hudob
nou kul!Dúrou. V slovenskej hudobne j 
t vol'be tohto obdobia prevažu jú niek to
ré reti'Ospektlvne orientované diela, kto
ré sa vy rovnávali s nedávnou krutou mi
nulosťou a tým vytvá rali aj určitú ldeo-

. v ú platfol'mu p1·e spoločné vy.rovnan le 
sa česk ej i slovenske j hudby s .temn9ml 
rokmi faš istickej poroby. Súčasne sa ver
mt zreteine prejav.ila skepsa voč i pre
ceľ\ovaniu folklóm ej Inšpirácie s loven 
skej hudobne j moderny, čo bolo u rči-
19m ded ičstvom nálrodn ej Izolácie a uzav
retosti v rokoch vojny. Prvé .kritické slo
vo k monoštý lovém 1,1 vývoju slovenskej 
hud by, ktor9 vyplýval z preceľíovan la 
tradlcie novákovske j školy zaznelo tak
tiež až po osloboden! v dennlku Pravda 
r . 1946: "Celkom jasn~ si uvedomujeme, 
veik9 v9Znam Novákovej osobnosti pre 
českú a slovenskú hudbu, a le jeho ne
s mierne glo.rlflkov.anie, kto.ré sa mohlo 
prevádzať tak od roku 1920 nevedie k 
ničomu a robi len zm!l tok, na jmä u nás, 
kde viera v jeho samospasllelnosť stáva 
sa pomaly tradičnou" (Pravda r. 1946, č. 
1961. Súčasne sa upozorňuje na v9-
znam J. L. Bellu v tom zmysle, že n ic
ktoré prvky Bellove j hudby !i_ú s prll>uz
nené so s nahami prlekopnlkov novej 
h udby 20. storočia a svojim objektlvi
zu júcim, protlroma ntir. k9m cha·raMerom 
konvenujú aktuálnym tenden ciá m, ktoré 
by mali oživiť statickú pova.hu prevláda
júcej estetiky slovenske j národne j hud· 
by. Vyvrcholenlm filozoficko-estetickej 
reflexie, inšpirovane J novými hudobn9mi 
1 spoločenskými skutočnosťami je úvaha 
Ota Ferenczyho Pohlad na obecnú so
ciálnu podmienenosť slovenskej hudby, 
prednesená r. 1948 na l. zjazde sklada
terov a hudobn9ch vedcov v Pt·uhe. 
Vzhladarn na t·o, že obdobné úvahy pre
bleh nll a j v českej kul.túre, dochuuza 
t u k spoločnému nastorovanlu úvah l vs·
vojov9ch ·tendencii, ktoré pripravovali V!
t azný február 1948 a viťazstvo pracujú· 
ceho rudu. 

Vývoj hudobných vzťahov v epo
che socializmu 

Rád by som v tej to s úvislosti vyzi.lll i· 
hol účast a s poluprácu českých hudob
ných umelcov a muzlkológov v proc!lse 
budovania socla lis tl c lte j hudobne j kul· 
túry na Slovens ku. Nebudem vymeno
vávať všetkých, a le nemožno nespomenúť 
napr. velké zásluhy nár. um. Václavi.! 
Talicha pri formovani Slovenske j filhar
mónie činnost Zdenka Chalabalu a lebo 
účlnk~van ie Zdenku Košlera. Nemožn!> 
nespomenúť pôsobenie Ja roslava Valka 
a Zdenka Nováčka v Bra tislave. Ale rov
nako treba pri·pomenú ť aj zásluhy ccs
k9ch odborných §kôl, poktar Ide o pri· 
p ravu slovensk9ch koncertn9cl'i umelcov, 
muzikológov i sk'l•adaterov. Nemožno ne
spomenúť prltomnost čt!Ského inter pre
tačného potenciá lu pri rozvl janl sloven
ského koncentného života a čulé kon
taKty českých l slovenských muzlkoló
gov. 

Koncepcia k ultúrnej politiky po r . 1948 
bola, ak ju skúmame uj po vyše tridsať
ročnom odstupe, progreslvna a verko
rysá. Na Slovensku Išlo o revolučné tlo
b udovan ie hudobn9ch lnšU.túcll, h udob
n9ch telies a hudobného školstva. Dialo 
sa tak na báze spoločného projek tu de
mokratizácie kultúry a umenia, ktor9 vy
týčil a Kse. _ 

v máj i r. 1949 vzn ikol Zväz českoslo
vensk9ch sk.Jada terov (ses l zlúčenlm 
Syndikátu česk9ch a Syndikátu s loven
ských sklada.terov. ses mal značn9 vplyv 
nn vývoj kuH úl.'nopolitlckej práce i na 
v9vo j tvor by česke j l slovenskej hudby. 
P•·oces lnštHucionálneho vybudovanii.l sla· 
venskej kultúl'nej sféry bol vy jad'rens· l 
v tom, že v rámci ses jestvovala orga-

V dňoch 4.-6. decembra 1959 sa usku točnil I. zjazd Zväzu s lovenskfch sklada te
rov. Na snlmke záber z otvorenia zjazdu v Divadelnom itúdiu VSMU v Bratislave. 

nlzačne vyčlenená Slovenská ná rodnlí 
sekcia a až n eskôr vzn ikol samostatný 
Zväz slo vensk9ch skladatero.v ( 1954) . 

Dlhé .roky fungovali Hudebnl rozhle
dy a ko jediný celoštátny h udobný časo
pis, čo v značnej miere nielen ln for mo
va•lo o hudobnom ~v:>te z celoštátneho 
hladis ka, ale Integrovalo českú i s loven
skú Ideovú a kuLtúrnopolitickú proble
matiku a tým vplývalo na kultúrne ve· 
domte českých i s lovenských hudobných 
umelcov. Treba zaznamenať, že pre' ~el ú 
českú a s lovenskú kultúq·u bol prelomo
v9m poduiaotlm Zjazd n árodnej kul.túry 
v april! 1948 v Pra he. Tu sa vytýčil ge
nerálny p rogram kultúrneho povznesetl~a 
rudu a sprlstupnenla kultúry na jširš lm 
vrstvám. Je pozoruhodné, že dva mesiace 
po prevzati moci pracujúceho Judu bola 
naša politická moc l kultúrna Inteligen
cia schopná predložiť našim národom 
ucelen9 a zrelý projekt adekvátny re
volučn9m premenám, kltoré v oblasti eko
nomiky a spoločensko-výrobných vzťahov 
nastolila viťazstvo socia lizmu vo februá
rl 1948. 

V má ji 1948 sa zišiel v Prahe Il. me
dzlná rodn9 zjazd skladaterov a hudob
ných k r itiko,v, ktor9 aj v medzlnárod
n9ch reláciách, za prlt omnosti pokro
kov9ch osobnost! zo zahraničia potvrdil 
túto novú, na široké masy orientovanú 
kultúrnopolitickú orientáciu. Tu sa iton
št&tova ll a j krlzové symptómy súčasnej 
hudby, ako je hodnotov9 rozpor medzi 
oblasťou umeleckej, vážne j hudby a hud
by populárnej. 
Upozorňovalo sa na nebezpečie nart~s

ta júceho ~ndivlduaHzmu a s ubjektiv izmu, 
na nebezpečie prekompllkovanosti a kon
štruktivizmu na úkor obsažnostl a ko
munikllltlvnostl. Sme radi, že česk! a slo
vensk! hudobnl umelci stá li pred sve
tovou verejnosťou jednotn! pri fo r mulo
vani nov9ch spoločenských a es1etlck9ch 
Ideálov našej epochy. Túto dobu sa sna
žili v minulosti charak terizovať . len ne
gatl-vnymi s ymptómami vypl9,vajúciml z 
aplikácie téz A. A. Zda•nOVl!. o forma
lizme v hudbe. Dommevaane sa, že s po
mlnané mom enty boli pre vývoj našej 
hud•by i !del socialistickej hudobne j kul
tllry overa dôležitejšie a prevažujú nie
ktoré dobou podmienené nedostatky a 
dobovú ~erminológlu. 

Ešte v júni ·r . 1948 sa ziš iel l. pracov
n9 zjazd s lovenských skladaterov a hu
dobn9ch klr~tíkov v Trenčianskych Tep
llclaL'l a Dubodiel!, ktor 9 sa stotožnil s 
prevolanlm ll. medziná•rodného zjazdu 
skladaterov a hudobn9ch kr itikov v Pra
he. v októbri r. 1948 I. ·pracovný z jazd 
skladaterov a hudob. vedc'ov e eskoslo
venska v Prahe opäť sa postavil pozl
tlvne k medziná rodnému zjazdu a k jtlho 
Hnil. V dňoch 14. a 15. mája 1949 vzn i
ká na Il. zjazde českosl ovensk9ch skla
dat erov a hudobn9c!J vedcov v Prahe 
Zväz československých skladatelov ako 
spoločná hudobnol.deová organizácia čes
k9ch a slovensk9ch hudobn9oh umelcov. 
Pred hudobn9ch umelcov bola postave
ná ka tegória socialistického realizmu ako 
tvorivá metóda l ako umeleck9 progrum, 
záväzný v spoločenskej zodpovednosti u 
angažovanosU u menia, majúci ďaleko
siahle dôsledky p.re výber prostriedkov 
i pre s pôsob stvárnenia umeleckého Ilie
la. Muzikologick ý front sa aktivizoval · 
v objasrrenl nielen tohto pojmu, ale a j 
nového zmyslu umenia v socia listickej 
spoločnosti . Nemalý v9zna m v tomto sme
re mali a j preklady sovie tskych prá~. 
Z našich auto rov s na jrozs lahle jšou prá
cou v te jto oblas ti s názvom Stran!cl<a 
hudobná Jcr.i·tlka, prispel Antonin Sychra, 
spolutvorca nove j hudby ( 19511 . IX. z jazd 
Kse vy.t9čll pred pracovnlkml umeniu 
velký .koncept v9'ch ovy a osvety budo
vaterov socializmu, koncept kultúrnej po
litiky strany. Z t9chto dokumentov sa 
odv! jala celá prácu umeleckých zvä zov 
a kultúrnych Inštitúci!. 

Snhn ka: &rchlv ZSS 

Tak ako sa uskutočnovall celoštlítne 
plená.r.ky ~v!lzu sklada.terov, podobn9m 
spôsobom sa organizovali a j celo§tá.tn e 
prehliadky novej hudobne j tvorby. Prvé 
ta•kéto podu}atie, na ktorom zneli nové 
čes·ké a slovenské hudobné diela, bolo 
v r. 1950. 

Jednou z foriem Ideologického a poli
tického pôsobenia na čl enov Zväzu sk1a
datefov boU interná tne l kolenia, ktoré 
sa uskutočnili r. 1950 v Babylone, 1951 
v Malľiánskych Lázňach a r. 1952 vo Vy· 
sokých Tatrách. Oa le j sa v tejto akcii ne
pokračovalo a hladall sa s ús tavnejšie n 
dlferencovooe jš le fo rmy politického a 
Ideového vzdelávan ia. Prehliadky hudob
nej tvorby sa rvšak ukázal! byt dobrými 
for mami pr ezentácie novej tvorby a te· 
rajšie tý:Mne novej tvorby sú vlastne 
pokračovatelml tej to t radlcle. Z úspeš
ných prehliadok treba spomenúť II. p~e
hlladku, konanú v máji r. 1952 v Bra ti
slave a lll. celoštá tnu prehliadku no·vej 
tvorby v P.ra he, uskutočnenú vo februári 
1954. Sepa.rá1tne preh lia dky novej h udob- • 
ne j tvocby, ktoré s a teraz organizujú v 
Prahe a v Bratislave treba vidieť ako 
dôsledok osa.mostatľíovania oboch národ
ných skladatelských zväzov a napokon 
a j ako dôsledok straty kon1aktov po z~
nlku českého skladaterského zväzu, dko 
l celoštátnych orgánov v k rlzov9ch ro
koch. Po vzniku nového Zväzu českoslo
vensk9ch s kladateiov medzi jeho prvé 
organizačné zámery patrila Ceskosloven
ská hudobná l atva , k•torá sa snažila In
tegrovať do spoločného poduja tia pre
zentáO!u českej a slovenske j súčasnej 
hudobnej .tvorby l Lnterpretačn9ch v9ko
nov. Zdá sa však, že v smere spoločné
ho festivalu súčasnej českej a slovenske j 
hudobnej tvorby je potrebné ešte urobi ť 
ďa lši krok, aby sa dôsto.jne nadviazalo 
na t·radlciu prvých celoštlítnych preh lia
dok nove j hudobnej tvo rby. 

Ak sa v >Stručnom prehlnde vývoja na
šich zväzov9ch kontaktov nachád.zamc v 
roku 1954, •treba spomenúť, že v júni 
toho roku sa konal X. zjazd Kse. ktor9 
v umeleckej tvor be otvorene sa pos ta
vil proti schematizmu, ale súčasne llj 
upozonnil na nebezpeči e liberalizmu. 
T9m sa naznačil problémový dia pazón, 
ktor9 charakterizova l náš ďalš! vývoj. 
V roku 1954 vznikol a j Zväz slovenských 
skladatel ov .a.ko samos~atn9 útvar v rám
ct Zvä zu československ9ch skladate lov. 
Pri vzniku slovenského skladaterského 
zväzu predniesol národn9 umelec Eugen 
Suchoň o. i. a j tieto slová: "Týmto pre· 
javom dôvery vzrastá naia zodpovednosť 
nielen k práci na nailom úseku na Slo
vensku, ale a j k práci v celej Ceskoslo
vel)skej republike . . . Vedomi si svojej 
1odpoved.nost1 prehlasujeme, le v svoju j 
práci v samostatnom Zvä ze slovenských 
skladatelov bude me pokračovať v elte 
ullet bratske j zhode so súdruhmi z Ciech 
a Moravy a le v rámci celoitátneho Zvä
zu československých skladatelov bude
me bojovať za nové, pravdivé hudobné 
umenie'1 • V tom istom čase vyriekol ná
rodn9 umelec Václav Dobiáš a j s lová , 
ktoré je hodno sl pripomenúť. Poveual: 
"U vás je meni ia skepsa a ko u nb v 
Prahe. Páči sa ml, f.é s te nalli pekný 
vzťah k starllm členom zväzu, le ne
dol lo k ta kým chybám, ako sa s tali ná m 
v Prahe". Vo februá ri r. 1956 sa zi:;iel 
11. zja zd Zväzu československých skla da 
telov v Prahe. Rok 1956 znamenal vy
rovnávanie sa -s problémami nielen bllz
ke j minulosti, ·a le oOtVOl'il a j diskusiu o 
otázkach nášho ďal§l eho umeleckého v9-
voja. Dňa 13. júla na zasadani ÚV KSS 
sa konštatovalo, že diskusia po XX. z;az
de KSSZ ukázala, že určitá časf členov 
strany z-akollsa la. Samozrejme, tá to prob
lematika sa ne.t9ka len členov s t•rany, 
ale odz-rkad lu je ovzdušie, že keď sa za
čal o diskutovať o niektorých koncepč
n ých nedosta-tkoch nášho politického a 

kult úm eho v9voja, bola tu hneď pritom
ná a j tá altem atlva, lt torá začala spo
chybi\ovat aj to, čo nebolo predmetom 
spochybňovania, ;t. j. zásadn9 fakt, že u 
nás bol nastolen9 soolallstlck9 spoločen
ský poriadok a že od februá·ra 1948 boli 
položené základy socialistickej kultúry. 
l. z jazd Zväzu slovensk9ch skladaterov 
r. 1959 v hlavnom refet•áte prejavil zá
sadné anti revizlon istlcké postoje a súč 'JS
ne vyslovil zása dne negatlvne ,stanovisko 
k tzv. postwebernovskSím smerom. V tej· 
to zásadnosti a nediferencovooosti prob
lema tiky bol! obsiahnu té semená ďalšieh 
rozporov, pretože proti ·takejto paušál· 
nosti svedčila už v tom čase samotná 
umelecká prax. Jednak v tom zmysle, že 
u nás nedošlo ku konzekventnému pre· 
baraniu t9chto technik, a le ,najmä nie 
k preberan1u ~stetlky tej to tvorby. Mož
no .to povedať vzhladom k celostnému 
obrazu v9vo ja česke j l s lovenskej hudby 
a nemožno vyl účiť aj ta.kéto javy, ale tie 
nerozhodli o celkovom obraze našej tvor· 
by. ll. zjazdom Zväzu slovenskSích skla
datel ov z novembra 1963 začlna azda 
najprotlreč~vejšl e obdobie v9vo ja sloven
skej hudby v desaťročiach nášho socia
listického v9voja a možno povedať, že 
to má svo je paralely aj vo v9voji čes
kej hudobnej tvorby. Aj III. zjazd Zväzu 
československSích skladntelov sa niesol 
v znamen! tejto situácie. Bol odrazom 
velkej dyna mizácie v9VO(H česke j a 310-
venske j hudby, a le súčasne svedčil o v_y· 
ostrovan! konflik tov v názoroch na tech
nológie, na št91ovú orientáciu, na obsa
hovost hudby. Tieto konfli kty, samozrej
me, prerastali aj do politickSích rovin. 
z nlektor9ch problémov, ontologicky vza. 
té, pri má rne nepolitickej poyahy sa sta· 
ll v konkrétny.oh súvislostiach otázky 
prlmá r.ne politické, a to a1 spôsobom In
terpretácie prolllem8il lky a j spôsobom \'e· 
denla diskusii. Vzhladom na túto sku· 
točnosf je potrebné, aby sme sa na tom
to mieste vrátili k celkovému hodnote
niu v9vo ja českej a slovenskej hudo i.>ncj 
tvor by v 60. rokoch, pretože oproti rJ
kom 50. prináša v9voj špecifické probié
my a posunul vývojovú problema1iku do 
nove j roviny. 

Hodnotenie vývoja česke j a slo
venskej hudby 60. rokov 

Zväzové zasadania začiatkom 60. ro
kov vcelku správne korigovali n iektoré 
nesprávne stanoviská z 50. rokov. Vo 
zv!lzových orgánoch, ale hlavne mimo 
nich , narastali slly, ktoré namiest o kon
štruktlv.nej k rit iky začali škandalizoval 
chyby v kultú rnopol'ltickej praxi uplynu-
19ch desa f ročl. V rokoch 1963-1967 s.n 
však situácia v oblasti názorov na huu
bu značne skomplikovala. Hlavným sme· 
rom útoku bol tzv. boj proti dogmatizmu. 
Ak možno hovoriť o dogmatických prv· 
koch prejavujúcich sa v našom mys lenr 
koncom 40. a v priebehu 50. rokov, ma
lo to nlekolko prlčln . Fašistická okupá· 
cla zHkvidova la mnohé významné osob
nosti českého i slovenského politického 
života, Ideológia marxizmu-leninizmu bo· 
la pre mnoh9ch umelcov nová, neboli tu 
skúsenosti z konkrétnej praxe socialistíc· 
kej hudobnej kul túry, mnohé pozna!ky 
sa prljlmali tézovite n reagovali sme na 
ne v myslenl skôr Istým en tuziazmom 
než t riezvou úvahou. Pod stupt"'ujúcim S<l 
bo jom proti dogmatizmu a schematlzm•t 
nešlo len o korigovanie nesprávnych ná
zorov a na.právanle ch9b, ale niek tor! 
využlva ll a tmosféru na nastorovanle ll· 
bera lls tlckých tendencii, ktoré napolwn 
dospeLI až k zjavnému revizion izmu. l.ir
čltá nerozvá~nost sa začala pre javovať 
a j voči hodnoteniu nových kompozičn5·ch 
technik, ktoré sa stali v Európe aktuá l
nymi po 2. svetovej vo)ne. Ak Išlo o 1~~
s toje ku · komplexu smerov reprezentuJU· 
c ich tzv. postwebem10vské smerovanle, 
boli tak! čo zásadne odmietali moznosť 
využitia 'týchto pod•netov pre .na~u ~ud· 
bu. Reakciou na to bola tendencta, Kto
rá stotožľíovala novosf kompozič ných po
stupov s k rltérl·om kvality. Nová orien
tácia hudby javila sa ako tendencia tzv. 
dr uhého smeru" v českej a slovenskej 

hudbe teda r adiká lny obrat v chápani 
u orientácii hudobňej tvorby. Filozciia 

druhého smeru" moh la byt do istej mlc
~·Y myslená ako úprimná snaha prispieť 
k vývo jovej dynamlzácll našej hudby. Ale 
Jen do malej miery a málo výraznP. sa 
sp á jala s ldeov9m p.rogramom socia!is
tl ckého umeni·a a tak sa mohla stať v 
určitých podmlenk llch, l mimohuuob
n9ch , opozlciou proti socialistickej hu
dobnej kui'túre a hudobne j tvorbe anga
žovanej za novú kultú;tt a novú spološ· 
nost. Sily, reprezentujuce ,.dr uhý smer , 
mohli byt tba prlrodzenôu dialektickou 
antitézou vo v9vinových prolirečeniach. 

Čim sa s tali a čim v ktorom momenle 
boLi, rozhodovali aj cel ospo l očenské uda
losti a celospoÍočenská atmosféra v prle· 
behu 60. rokov. 

( Pokračovanie v budúcom čislc. l 


