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Týždne novej slovenskej hudobnej tvor
by sa zakorenili v povedom! odbO·rne j so
ciety ako udalos t , k torá prezentu je kaž
doročne ovocie tvorivej činnosti našich 
skladaterov. Onej udalosti predchádza 
mravčia prlpravnll a organizačné pr é
ca, ktoré spravidla vyvrchol! prehliadk o
vými koncertmi v jednom z februéro
vých týždňov, nesk ôr doznieva vo vedo
mi a mysliach zúčastnených. v k ritic
kých ohlasoch na odzneté a počuté die
la, v diskusiéch, besedéch - oficiélnych 
i celkom neformélnych. 

V posledných rokoch sa stava pravitl 
lom zhodnotiť úroveň prehliadkove j žat
vy na fó re tvorivých stretnuti sklada te
rov a muzikológov. A tak kol okv ium, 
uskutočnené Zväzom slovenských sklada
telov v Domove skladatelov v Dolnej 
Krupej (10.-12. mája) , nadviazalo a 
,.orémcovalo" VI li . týžde!\ nove j sloven
skej hudobnej tvorby a dalo v tej naj 
priaznivejše j atmosfére pr iestor k dis
kusiá m, úvHhém, debatám 1 vzé jomným 
znovuobjasi\ovaniam sporných ort.ázok. 
Počas troch tln! toto podujatie [ tentoraz 
pomerne sol!dne navštivené nielen skla
clatermi a teoretikmi, ale i š-tudujúcimi 
mladými adeptami muzikológie l nielen 
bilancovalo, analyzovalo a hodn.ot ilo, ale 
rezult u júc nastolila množstvo podnetných 
st imulov a impulzov, ktoré z hradisk u 
tvoriacich skladaterov. teoreti k ov a in
terpretov nemožno bez povšlmnuti.t 
ob! st. 

V dramaturgii obdobných tvorivých 
stretnuti úvodný blok zvyčajne vypl nia 
prednášky a referá ty odborného, ideové
ho a kultúrno-pol i t ického zamerania. 
Vstupnými pr!spevkami - po otvorení 
podu jatia vedúcim tajomnlkom ZSS Aloj
zom Luknárom - prispeli predseda ZSS 
národný umelec prof. Oto Ferenczy, doc. 
dr. Vladimir Re jholec, CSc., dr. Naďa 
Hrčková. CSc. a Marián )urlk. 

úvodný referá t prof. Ferenczyho bol 
akousi .. vstupnou bránou" i exponova
n lm témy k následným rozhovorom, dia
lógom, k okruhom otázok, ktoré suma
rizovali pohrady odbornej k ritiky na toh 
f.OI·očný Týždeň. Konštatoval, že pos.led
ná prehliadka tvorby vo svetle k oneč 
ných h odnoten! bola ako cel ok nespor
ným pr!nosom pre našu hudobn (l kultú 
ru. Ak i n ie vždy a v každom orlpade 
znamená autorská účasť n a prehliadko
vom fóre výrazný, progreslvny krok , kto
rý závratne meni kr ivku a dynamiku in 
dividuálneh o rozvoja, p redsa len ak do
sahuje štandardnú úrove!'\, v zmysle po
zitfvnej r edundancie je r ozmnoženlm u 
'potvrdenlm kvalltatlvneho stavu súčasnej 
slovensk ej tvorby. 

Doc. dr. Rejh olec, CSc., vo svojom prí
spevk u t lmoči l názor, v ktorom v in1en
ciách vzťahu stnmy k tvorivej intel igen
cii zdôrazn il. že záujem . strany n ie JB 
v direktl vnom riadeni umenia, ale v sna
he zlskavHť z daného odboru čo na jšir
!au a najkomplexnejšiu informéclu, kto
rá by vo vzá temnom, partnerskom, otvo
renom dia lógu s umelcami napomáha l a 
k čo najoptimálnejši emu usmer11ovaniu 
profilu našej kultúry. Téma prednášk y 
dr. Hrčkavej vychádzala z otázok určo

vania umeleckej hodnoty a jej meradiel 
v hudbe. jej typologizécia kri1ického 
myslenia o hudbe, vychádza jt1ca z ana
lýzy h istorického materiálu. sa členi na 
tri dr uhy - funkcionálny, estetický a 
historicko-vývo jový. V obecnom pohfade 
poukázala na p rlt·omnosť a prellnanie 
tých to troch k omponentov. V exkurze do 
h istórie slovenskej hudobnej kriJtiky de· 
monštr-ovala, ako sa na ideových a ideo
logick ých premenách v domácom vývo ji 
podiefa l ten-ktorý druh kritiky. 

Marién j urik sa vo svo jom prispevk u 
orien tova l na g lobá lne zhodnotenie pub
likovaných ohlasov a kri t i k tohtoročn ej 
prehliadky v dennej a odbornej tlači. 
Sumarizáciou dospel ku konštHtovaniu 
najvyššieho kvalitalfvneho priemeru v 
ob las ti symfonickej tvorby. 
Kfúčovými východiskami a stimulmi 

ko lok via boli analýzy a hodnoten ia pr e
hliadky ako cel ku, i zaostrené na kon
krétne skladby, vybraté z programu toh
toročného Týždl1a. Odznelo 20 skladieb 
z oblast i orchestrálnej, komornej i zbo
rovej tvorby. Boli prezentované s úvod
ným, analyticko-hodnotiacim stanovis
kom hudobných kr itikov - A. Kovái'ovej 
[Sixta: Styri skladby pre orchester, Mar
tinček: ll. symfónia). E. Cunderllkovej 
[ M. Novák: Rapsódia, J. Zimmer: XI. sym
fónia, P. Bagin: Hudba pre sláči ky , H. 
Domanský: Sym fónia, J. Kresánek : Divm·
timento, L. Holoubek : Genézis). dr. 1. Ber
gera [l. Dibák : Moments musicaux III., 
Z. Mikula: Cigánsk e p iesne, S. Hochel : 
Poetizmy, M. Burlas: Hudba k rozlúčke, 
zborové skladby l a M. Adamčiaka (P. 
Cón : Mus·i ca fisarmonika, J. Tandler: Ei 
né I I., J. Malovec: Poetické meditácie, V. 
Godár: Ricerca r , V. Ku bička : Fantázia 
pre flau tu a klavi r). 

Na margo sk ladieb ). Sixtu a D. Mar
tinčeka rozdiskut·ovul sa problém sché
my v kompozlcii a kompozičnom proce
se - s o tázkou, akými spôsobmi sa autor 
s 11ou dokáže vyrov-nať - čt vn útorne 
oživiť, č i ,.prizdob i f " v zmysle eXJterléru
vom. Six t·ova skladba bola zhodne ozna
čené ako demonštratfvny pr iklad rezu l 
tátu čistého, klasicky vyváženého a vy-
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rovnaného hudobného myslenia. Martin
čekova Symfón ia [venovaná J. Haydna
vi) vyprovok ovala debatu o podobách 
post-ojov tvor cu súčasne j epochy k huu
be dôb minulých. Martinčekovo dielo bo
lo výstižne definované ak o haydnovský 
portrét, vybudovaný na základe deeent
ne parafrázovanej hudby viedenského 
klasicizmu, ale aj novšlch štýl ových prv 
k ov. 

.Novákova Rapsód ia vyvo la la rozhovory 
o otázkach monumentálneho výr azu a 
pátosu v umellilekom vy jadreni. Nováko
vým k-ôm-pozičným k reáciám - poctra 
reakcii zúčastnených - svedči viac po
loha jemu prirodzeného optimizmu, mu
zikantsk ej rozohranosti, spon tá nnosti. 

Hudba pre sláčiky Pavla Bagina [tak 
ak o viacero jeho pos ledných skladieb l 
bola auditóriom pr i jatá ako k vali ta s at
r i bútom vysokej výrazove j účinnosti, do
siahnutej dôvtipným užitlm p·rostých , la
pidárnych prostriedk ov. 

Dvoticu sk ladieb Domanského a Zim
mer a klasifik ovali hodnotiace ohlasy zú
častnen ých ako dva na jvýraznejšie P.rino
sy v žánri symfonicke j hudby tohtoroč
ného Týždl1a. Vysoká pôsoblvosť Doman
ského Symfónie t k v ie v zák l ade jednodu
chej až obsedantnej techniky, neakcen
tuj(lce j detail , ale vykresruj.úce j v diele 
vefkorysé. širokodyché plochy. Zimmer 
vo svojej skladbe upútal presvedčivým 

nastolenlm konflik tu individuálneho ruct 
ského osudu s tragikou ž i vota. Autor v 
nej účinne uplatl1uje syntézu prvkov no
vej hudby s vlastnými, trad ičnejšie chá
panými stavebnými prvk ami. Zlmmerovu 
kompozičnú tvár tu [ v zmysle jeho dote
rajšej sym fonick e j tvorby) oboh.acuje no
vá dimenzia - zlyričtenie výrazu, v po
rovnani s n i m traktovaným vypl!tým dra
matizmom. 

V prlpade Holoubkovej skladby Gené
zi s sa stanovisk a v diskusii stotožnili 
v názore, že je to dielo, v ktorom sa 
stret l a vyzretá poetika autora - skla
tla tera s pr l hod ným poetick ým tex tovým 
základom. Vzn i k a pr!1omnosť Holoub
kovho Genézis v slovenskej hudbe pod
čiarku je životnosť a nutnosť vokálno
symfonických žánrov v našej hudobnej 
kultúre. 

Kresánkovej skladbe, napriek konštato
va nému nepochopeniu zo st r uny i nter
preta, boli diskusiou prisúdené nesporné 
kvality, svi ežosť u invenčnosť. 

Sympat ickou črtou disk usie bola ab· 
solútna otvorenosť, prlstupnosť a akcep
tovanie názorov i vzájomné r ešpek tova
n ie. K o tázke k ritickéh o hodnOJten ia bo
lo potvrdené právo samostatného mysle
nia k rit iky, ka tegórie, ktor á je analó
giou k pest rosti skladaterských vyjad
reni. 

Tandlerova skladba Einé ll. potvrdtla 
autorovo nezanedbaterné miesto na poli 
slovenskej hudby, jeho zásto j, k1orý je 
charakterizovaný z;rel ými, ucel enými 
kompoz ičnými stanovisk ami. · 

Peter Cón oboh atil v ak·ordeónove j Mu
( í'okračovanie na 4. str.) 
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Mnohostranná funkcia hudby je vie
obecne známa. Dejiny o tom dostatoč
ne poučuj6 a čo je zvlálť závažné, 
kaidá spoločnost' a každá doba to 
osobitne pociťuje. Hudba sa na po
chode životom bohato rozdiferenco
valo o spoločnosť má z toho osoh. 
Ťažko sa opisuj6 viletky detoily l íro
kých možných vplyvov hudby no člo
veka. Vera veci so skôr pociťuje oko 
definuje, mnohé jemné nuansy veda 
e~te ani nestačila dokonale oplsat' a 
dostatočne zovileobecniť. Hudba osci 
fuje v duchovnej oblasti človeka, naj
novilie sa vedecky dokázalo, že hudba 
mú i značné liečebné účinky . 

Ak názorová a citová základňa člo
veka sa stále roziliruje, tak v tomto 
spektre nemožno podceni ť ani mož
nosti a účinok hudby. Máme priamy 
dotyk s množstvom nových poznatkov 
a v tomto ,.mori " hrá hudba stále zá
va:lnejšiu úlohu. Casta zasahuje tam, 
kde je narulená životná rovnováha 
kde zložitosti doby a modernej civí : 
lizácie narúilaj6 životn6 pohodu člo
veka, ale elite účlnejilie sceluje jazvy, 
ktoré v spoločnosti zanechali obe sve· 
tové vojny. Azda žiadne Iné umenie 
to neurobilo v takej miere. Kult6rne 
povedomie svetovej spoločnosti sa 
najmä po druhej svetovej vojne boji· 
lo pod vplyvom umenia o význam
ných hudobných zjavov. V určitých si · 
tuáciách povojnového vývoja to bo· 
la práve hudba, ktorá za!lhala rud
skíi myser, niesla v sebe humanitné 
idl!ály a prinállala svedectvo o vel
kých zmenách v súčasnej spoločnosti . 

Osobitne významná situácia nastá
va teraz, kedy sa nebezpečne zostru
jú protiklady a vyhrocujú útočné 
predstavy kapitalizmu, čim umenie 
dostáva naliehavé poslanie postaviť sa 
na stranu mieru. V popredi nie je 
otázka, kto je modernejill, kto chce 
Jlriniesť viac novôt, ale otázka, kto 
účelnejllie spoji svoj talent s pokro
kovými ideálmi a so želanlm rudi ne
pripustiť ďalill svetový požiar. Nepo
chybne sa umelecké myslenie v sú
~asnosti nebude vyžlvať v hladanl 
umeleckých kuriozlt, v experimento
vaol, v hfadanl nových umeleckých 
ci est, ale v majstrovskom pretlmoče
nl vlletkého toho, čo svetovú spoloč
nost' spája, čo jej dáva istoty: čo člo
veka oslovi, zasiahne, ovplyvni a z 
čoho bud6 mať lliroké vrstvy úlitok. 

F.steticko·ideové myslenie hudob
ných umelcov dostáva tak v pritom
nosti nové závažné podnety, pričom 
hil!rarchia esteticko-ideových podne
tov sa meni. )e tu velká llanca pre 
vznik nových, svojim obsahom závaž
ných diel, ktoré sa umeleckou silou 
prihovoria ku každému, kto má rád 
život, svoju vlasť, pokrokov6 cestu za 
zojtrajliok. Do popredia vystupuje 
komplex_ problémov ako prispôsobiť 
umelecké myslenie týmto náročným 
úlohám, ako skoncentrovať a usmer 
niť talentové _dispozlcie týmto sme. 
rom, ako využiť vlletky podnety a vý
dobytky naliej estetiky v prospech bo
ja za mier, v prospech cesty k vyl· 
lilm_ livotným, spoločenským a este· 
tlckým ideálom.· Prichádzajú nové in· 
tP.grujúce podnety a iniciatlvy, kto
ré môžu kladne pôsobiť na celosveto
vý umelecký front, ktoré môžu pod
poriť vznik takých umel eckých diel, 
ktoré potom zavážia pri medzinárod
nej výmene umeleckých hodnôt. V 
tomto zmysle vstupuj6 nalli hudob· 
nt umelci do mnohých nových aktivit 
a veria, le svetová verejnosť ubráni 
n1lor a pokojný život národov. 

ZDENKO NOVACEK 

) 
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• VfROCNO CENU CESKOSLOVEN- s l ne' , k o v 
Dirigentovi sa podarilo dať Cajkovského dielu plné a za~ 

okrúhlené zvukové rúcho, vyformoval p.ohyb tematického dia· 
nla a ct-al mu ná ležitú plastickosť. Nemalé nároky, ktoré kládli 
Symfonické variácie A. Albrechta na dirigenta, ako aj sólistu 
Vladimlra }alku (z triedy ext. ped. Kamila Ro~k u) a v nemalej 
miere 1 na orchester SOCR, boli zvládnuté verml úspešne. 
Skladba s l nárokuje na zákla de symfonického ponlmanla só· 
lového partu ako integrujúcej súčiastky dôslednú zosl1lade
nosf s orchestrom. Mladý sólista nielenže velmi úspešne zvlé· 
dol mimoriadne nároky svojho partu - skladba vznikla pre 
A. Scherbauma - a le dokázal sa a j pod riad if dirigentovi, 
ktorý optimálne zladil jeho prejav s orchestrom. Dirigent vy· 
hovel kompozičným a tlmbrovým požiadavkám jednotlivých va· 
riácll a doká·zal citlivo vystihnúť i tempové charakteristiky. 
Aj preto vyznela skladba v plnej s vojej ucelenosti . 

SKEHO ROZHLASU udelil 18. úja 1983 
tstredn:f riaditer Cs. rozhlasu v Prahe 
dr. Jlin Rliko hudobnému vedcovi 
dr. Zdenkovi Nov6čkovl, CSc. Pri tejto 
prllelltosti ocenil jeho dlhoročnú spolu
prAcu s Cs. rozhlasom. 

• HUDBA V CESKOSLOVENSKOM ROZ
HLASE S OSOBITNfM ZRETEĽOM NA RE
GIONALNE VYSIELANIE bol nAzov pra
covného seminára, ktor:f sa uskutočnil 
v dňoch 11. a 12. mAja 1983 na Kamen
nom Mlyne pri Maláck6ch. Na podujatl 
sa zti!astnlli redaktori Reg~onlilneho a 
nlirodnostného vysielania Cs. rozhlasu na 
Slovensku. V úvodnej časti predniesol 
iéfredaktor HRVH Igor Dibák referát o 
zlisad6ch hudobnej politiky v Cs. rozhla
se. Oaliie referáty predniesli P. Zelenay, 
O. Suhajda, F. Branii, S. Horský a d'aliil. 

• ZASLOZILf UMELEC SERGEJ KOP
CAK, s6Usta opery SND, absolvoval v 
dňoch 24. 5. - 12. 6. 1983 so 111borom 
Metropolitan Opera New York turné po 
USA, pač&ll ktorého v Musorgského hu
dobnej dráme Boris Godunov vytvoril 
niekofkokrlit titulnú postavu. 

• INVENTAR HUDOBNIN iiUDOBN~
HO SPOLKU V TRNAVE (1753-1969) vy
dal Stlitny okresn:f archlv v Trnave 
(1982). Obsahuje 2533 inventlirnych jed
notiek hudobnln, ktoré sa zozbierali po
čas p6sobenla Cirkevného hudobného 
spolku, Trnavského mulského spevácke
ho spolku, ako at hudobnln, ktoré p6-
vodne patrili gymnáziu a niektorým jed
notlivcom ( H. Ludwig, A. Komplinkovli, 
F. O. Matzenauer, M. Schneider-Trnav
ský). Autorkami lnventlira ako l 6vod
nej it6die sú Anna Dunajské a dr. MA
ria Stibr6nyiovli. Publlklicla vyila v né
klade 500 kusov a jej cena je 120 Kčs. 

• SYMFONICKf ORCHESTER KONZER· 
VATOÍI.IA V ZILINE absolvoval 18. mlija 
1983 6speln:f koncert v rámci XXII. hu
dobnej jari pracujúcich v Rul!omberku. 
Na koncerte, ktor:f pripravil miestny 
Kruh prlaterov hudby s Mes1sk:fm kul
t6rnym strediskom za výdatnej pomoci 
ĽSU, predviedol orchester pod vedenlm 
Bohumila Urbana Sllivnostnú predohru 
Es dur J. L. Bellu, Schubertovu Sym
fóniu h mol, č. 8 .,Nedokoni!en6" a sym
fonickú bliseň Flnt.andia J. Slbelia. V dru. 
hej polovici koncertu sa predstavil ta
lentovaný poslucháč iikoly Daniel Bura
novsk:f (z triedy A. Klillaya) ako sólis
ta Koncertu č. l b mol pre klavlr a or
chester P. I. Cajkovského. ·orchester po
dal svedectvo o svojej solldnej interpre
~ačnej 6rovni. Mimoriadne telil skutoč
nusť, le svoju aktivitu zameriav.a aj na 

.. P.,~~~~t-.1~ .!lli_.,o s!dla !ikoiY:. Dobr• pr•
ca organizátorov sa odrazila vo v:fbor-
nej nliviitevnosti koncertu. Spoločné sna
ha bola korunovaná pekným a hodnot
ným podujaUm. (G. V.) 

• DRUZOBN.€ STYKY. Oalilm poduja
tlm v upevňovani tradlcle drul!obných 
stykov medzi ĽSU Humen.né a ĽSU Ti'e
bli! bol spoločný koncert hudby 16. spri
la t. r. v Ti'ebli!i. Humenské ĽSU sa na 
ňom predstavila vyst6penlm dychového 
orchestra a sólistov hudobného odboru 
!ikoly, Ti'ebli!anla sa prezentovali peknou 
uklil!kou prlice so l!iakml podfa novej 
obsahovej a organizačnej prestavby v hu
dobnom odbore ĽSU, vystúpenlm sllii!lko· 
vého súboru a dychového orchestra ilko
ly. V spoločnej besede sl pedagógovia 
oboch ik61 vymenili sk6senosti z oblas
ti v:fchovno-vzdellivacieho procesu, kon-
certnej činnosti učltefov l l!iakov, mimo-
triednej a mimoikolsket prlice. Spoloč
né stretnutie, v poradi ul iileste v prie
behu ll-ročnej histórie drul!obných sty
kov, prinieslo vera podnetov pre dal
illu spoli!PrAcu v kolekUvoch oboch iik61. 

• 45-CLENNA SKUPINA SĽUKu absol
vovala v dňoch 16. aprlla - 4. j6na 1983 
rozsiahle umelecké turné (celkom 38 vy
st6penl) po krajinách Latinskej Ameriky 
(Kuba, Mexiko, Peru, Ekvádor, Kolum
bia, Kostarika, Nlcaragua). Tanečnici, 
spevlici a rudovli hudba )lina Berkyho
Mrenicu sa predstavili latinskoameric
kému publiku v iipecllilne zostavenom 
programe, pozost6vaj6com z naj6speinej· 
ilch i!lslel kmeňového repertoáru SĽUKu. 
Turné, ktoré bolo prvé svojho druhu, 
uskll!toi!nllo sa na základe vzlijomnf ch 
kultúrnych doh6d. 

• Z M0JHO DOMOVA bol nAzov kon
certu, na ktorom sa 24. mAja 1983 v Kon
certnej sieni Cs. rozhlasu predstavi! Or
chester fudových n6stro jov Cs. rozhlasu 
v Bratislave pod vedenlm Miroslava Du
dlka a Stefana Molotu. Spolu6i!lnkovali 
zasl. umelkyňa Darina Laičlakovli, Anna 
Hulejov6, Anna Svedovli, Milan Majer
čtk, JAn Ambrós, Jozef Pelko a Tibor 
Kovlics. Druh6 časť koncertu preberala 
v priamom prenose RADIO FRANCE PA
RIS. 

• 35-CLENNf KAMBODZSKf S0BOR 
PIESNI A TANCOV hosťoval v dňoch 15. 
- 20. j6na 19B3 na Slovensku. V predve
dent ipičkového umeleckého telesa sa 
naiii dhrici mali moinos( oboznim\( s 
tradlclami a úrovňou kambodl!ského né
rodného umenia. Bola to významné kul· 
ttrno-politickA akcia, prvé svojho druhu 
v kult6rnych stykoch CSSR s Kambodl!
skou fudovou republikou. 

v 
V obdobi, keď sa stále ná-stojčivejšie upozorňuje na latentný 

nedosta tok dlr.lgentov, celá naša hudobná verejnost s i so zvý
šenou pozornosťou všlma nastupujúce umelecké ·kád·re - poslu
cháčov a absolvento·v dLrlgentských od•borov konzervatórll 
a hudobných vysokých š kôl. Tejto pozornosti sa tešil aj ab
solventský koncert Stanislava Mlhalii!ku, .ktorý sa uskutočnil 
8. aprlla 1t. .r. v aule Pedagogic·kej f·akulty UK v Trnave. Jeho 
vystúpenie so StAtnou filharmónou Koiice a klavlrl•stom Sta
nislavom Zamborsk:fm bolv dek·larované a·ko otvá racl koncert 
Hudobnej jari. Toto gesto dôvery organizátorov voči mladému 
umelcovi možnb hodnotlf vyššie, .než ako prejav povinne j úcty 
voči rodá kovi ... 

Stanislav Mlhallčka, ktorý je absolventom dl·rlgentskej t riedy 
Bystrlka Režuchu a ktorého po velkú časf §túdia na VSMU 
viedol národný umelec p.rof. Ladislav Slovák, sa odplatil or
chestru i organizátorom koncertu výkonom, ktorý prezrádza 
vyspelú interpre~ačnú kultúru i technLku. Ten, kto mal po hl · 
bavo stvárnenej Beethovenovej predohra Coriolan, alebo po 
pomalej časti Dvoi'Akovej 8. symfónie G dur dojem, že jeho 
naturelu je bllzka skôr meditatlvna poloha, musel svoj názor 
korigovať po vypočut! doprovodu Mozartovho Klavlrneho kon
certu Es dur (KV 217), alebo posledne j časti Dvotákovej Sym
fónie. Mih·allčka dokáže presvedčivo stvárnif a·j dramaticky 
a tempovo v Y,pätejšie plochy, pričom však jeho spevácka eru · 
diela (na konzervatóriu študoval spev ] h o vedie k mäkkosti 
gesta, k zdôra·zi\ova.niu melodickej kresby. Pri doprovode kla
vlrneho koncertu sa ukáza l a·ko c itlivý sprevádzač, ktorý sa 
usiloval kultlvov·aným a tempovo vyrovnane pulzujúclm zvu
kom orchestra podporiť sólistu v jeho nerovnom boj i s roz
ladeným nástrojom, ktorého technický st av bol nedôsto jný 
slávnostnej priležitostí o•tvorenia miestneho festivalu. Za týchto 
okolnosti možno hodnotlf pred·ovšetkým spol ahllvosf Zambor
ského naštudovania, ktorého ternpové a výrazové kontúry 
dokáza li napriek všetkým o.kolnosUam posluc.háča presvedčif 

o tom, že sóliStov prlstup k stvárneniu Mozartove j hudby je 
podložený nielen slohovým c!tenlm, a le a j vyspelou tecbni·kou. 

Gest·o St anis lava Mihallčku má jasnú kresbu a preto vedie 
orchester spola hlivo aj v úsekoch, ná.ročných na súhru. Treba 
sl vážlf nielen výkon, a le a j úprimné úsilie Stá tne j filharmó
nie Košice byt s dirigentom v intenzlvnom kontakte a ta k 
zhmotniť jeho predstavu. Akustika miestnosti predstavuje pre 
teleso neriešlte lný problém: potláča niektoré s kupiny nástro
jov, iným s kresJuj e farbu. V popredi ostávaJ.! sláč iky, na kto· 
rých je v poslednom obdobi •pozorovaf zvýšenie tónovej kul
túry, väčšiu výrazovú pružnosť a vnútorné stotožnenie sa s In· 
terpretova nou koncepciou. 
Keďže profnov.anle dirigentskej osobnosti nekončl školou, ale 

pokračuje v praxi , treba .dúfa f, že Stanislav Mihal1čka dosta
ne také tprlležitosti, ktoré mu umožnia postupne zúžitkovať 
pozna tkový kapitá l, nadobudnutý u svojich s·kvelých pedagó· 
gov. (ni] 

JAn Szelepcsényi, ktorého pozná naša ver.e jnost už dávnejšie 
ako muzikológa, publicistu a pedagóga Pedagogickej fakulty 
UK, sa predstavil diia 23. aprlla 1983 naše j verejnosti v Kon
certnej sieni Cs. rozhlasu v Bratislave so Symfonickým orches
trom Cs. rozhlasu ako absolvent dirigentskej triedy národného 
umelca prof. Ladi·s lava Slováka. 

Na prog.rame bola Predohra-Fantézla Romeo a Júlia P. I . 
Catkovského, Symfonické varllicie pre trúbku a orchester 
A. Albrechta a Symfónia i!. 7 A dur, op. 92 L. v. Beethovena. 

Výber programovaných s kladieb poskytol široký diapazón 
výrazových a Interpretačných požiadaviek na d ir igenta. Pri 
absencii ·skladby z obdobia vrchQJného baro·ka (sú dnes už 
zverované špeclalizovoa•ným telesám], obs iahol zvolený P·rogram 
najzákladnejšie š týlové periódy, zastúpené náročnými a repre · 
zentatlvnymi dielami. 

Beethovenova 7. symfónia nastQluje nemalé množstvo prob· 
lémov interpertovl a iba ich riešenie doká~e da( Interpre
tačnému výkonu prlslušnú záväznosť. Interpretačná t radlcla 
tohto diela vrcholného klasicizmu vytvorila obrovskou frek· 
ventovanosfou stabi·lné a vyhranené normy, ktoré nemožno 
obchádzať. Prlestór, v ktorom sa môže uplatn iť nová svojské 
Interpretačná idea či koncepcia, sa tým maximálne zužu je. 
Navyše je vystihnutie Beethovenovho výrazového sveta viaza. 
né na správne udržiavanie prl•sn e vyhranených medzi, urče· 
ných klasiciz,mom na jednej a názna kmi roman~tlzmu na druhej 
strane. Tieto Qhraničujú oblasť duchovného sveta Beethovena, 
čo sa aj dirigentovi v plnej miere podarilo zvýrazniť. 

Dirigentský výkon Jána Szelepcsényiho svedčil o umeleckej 
dozretosti, čoho dokladom bola i sku.točnosť, že okrem diel 
Interpretačne štandardizovaných, zvolil si l skladbu málo zna. 
mu. Dirigent dal všetkým skladbám živosť a dokázal zosl1la· 
dlf ich štý]Qvé, a·ko '' technické požiadavky s jeho vlastnými 
ln·terpretačnými ideami, s vlastnou koncepciou. 

JAN ALBRECHT 

Keď sa odhodlávam plsaf niekolko poznámok na margo mla
dých poslucháčov Vysokej školy múzických umeni v Bratislave, 
uvedomujem si, že sa dávam na ťažkú úlohu. Veď práve oni 
sú našej širšej i odbornej vere jnosti neznámi a · mo je postrehy 
budú prvými, kttoré na n ejaký čas usmernia všeobecnú mien· 
ku, najmä v pr lpade tých, ktor! Interpretov nemali možnost 
počuť. Na koncerte 3. 6. v Redute sme s i vypočuli Katarlna 
Hanzelovú, organistku z tr·ledy prof. F. Klindu a Rudolfa Geri
ho, dirigenta z tri edy prof. L. Slovák a. Milo prekvapila hojné 
návštevn ost, ešte milšie však skutočne reprezenta<tl:vna úroveň 
z hradiska interpretačných vý:konov i dramaturgickej zostavy. 
V prlpade Hanzelovej bol výber prlnosom z pozlcil poznania, 
pretože Koncert pre organ a mol od talianskeh o skladatela 
Enrica Bossiho je mene j známy, zato v~ak poslucháčsk y vďač· 
ný a Int erpretačne efektný. Geri mal ako adept dirigents kého 
umenia, pochopltelne, širši priestor pre svoju prezentáciu. 
Jednak sprevádzal kolegyi1u, organistku a predostrel úroveň, 

na ktorú s·a počas štúdia vypracoval, v odkaze klasika Beetho· 
vena, predohre op. 43 Prometheus a exaltovanej, výrazovo 
v elmi obťažne j Fantastickej symfónii Hectora Berlioza. Uvedo· 
mu júc Sil, že základom kvalitného reprodukčného umenia musi 
byt ta.Jent, podpor ený zlskava•ním vedomosti a tvrdou prácou 
n a sebe 1 s hudobným materiálom, pokúšam sa uplatniť krité· 
rlá h odnotenia, primera né veku, ta lentu, ako i istej predstave. 
ako asi by mal vyzeraf absolvent vysokoškolského hudobného 
učilišťa. Ha nzelová je nesporne talentovaná, technicky dobre 
pripravená, má zv láštny muzikants ký cH, ktorý pomerne triez. 
vo uplati\u je pri hre. Nebolo možné overiť si jej prlstup k skor· 
šiemu re pertoáru, v Bossiho d iele však ukázala, že výraz, vel· 
tenie sa do predlohy, dômyselná registrácia - v tomto prlpa· 
de ver mi pestrá a dielu prospieva júca , zručnosť v ovládant 
manuálov i pedálov - to sú jej kl ady, na ktorých môže 
stavať svoje Utmelecké krédo. Rudoll Geri ma trochu prekvapil. 
Výber skladieb bol odvážny, ale zrejme súvisi s dost atočne 
vysoko postavenou la tkou vlas tného umeleckého rastu. Po 
prvom prekvapent prišlo druhé, milé. Mladý umelec sa uká· 
za! v tom naj lepšom s vetle, tri ezvymi gestami rozvážne udával 
nástupy rešpektujúcemu ho orchestru Slovenske j filharmó· 
nie, ukázal, že disponuje vyhraneným zmys lom pre rytmus, 
drži a vtláča svoju koncepciu telesu, ktoré pod jeho veden!m 
pracuje kvalitcne a s chufou. Obe orch estrá lne diela budú 
iste trvalou súčasťou Gerih o repertoáru, základ pre ich vhod
né poňatie s l už di·r·igent vybudoval , v Beethovenovi sa sústre· 
dll na pevnosf celkovej stavby, vyzdvihnutie nosných t ém 
a plynulosť procesu, v Berldozovi na drobnokresbu det?1lov, 
prepracovanie kontrastných plôch , farebnosť 1 výrazovu dy
namickosf. Geri je perfektne pripravený, jeho umelecký Vý· 
voj je na začlutku Iste krásn ej a plodnej cesty. Má dobrý zá· 
klad pre vytvorenie osobnostného prlstupu, Istého n adhradu 
a odstupu od diela, ktorý prináša so sebou zrelosť, čas a prá· 

VIERA POLAKOVICOVÄ ca. 

Seminár n ezakrýval ani vyskytujúce su 
nedostatky v súčasne j práci hudobného 
vysielania Cs. rozhlas u. (Upozornil no 
ne na jm!! referát dr. Ľuby Ballovej, CSc. 

Jednou z nových a ktivit Zväzu sloven
ských skladatelov sú MuzlkoJ.oglcké bi 
lancie, pracovný seminá r, ktorý má umaž· 
niť mu~~:lkológom - členom ZSS prezen· 
tovaf každoročne výsledky svojej prá
ce. Tvorivá komisia pre teóriu a kri
tik u ZSS ako organizátor seminára, 
orientovala tohtoročný muzlk·olog!cký bi
lančný seminár tematicky - ' zvolená té
ma ,.Hudobné vysielanie CeskosloveiUiké
ho rozhlasu na Slovensku a jeho prob
lematika" dala možnost vedúcim pra
covnlkom ·a redaktorom rozhlasu ( tak
mer všetko členom ZSS 1 predostrieť vý
s ledky doterajšieh snaženi, podaf Infor
máciu o dnešnej š t ruktúre hudobných re
dakcii a profilácii jednotlivých hudob
ných relácii, o stave a úrovni hudob· 
ne j publicistiky, umelecko-vzdelávaclch 
a ostatných hud·obných relácii a načrt
núť perspektlvy hudobného vysielania Cs. 
rozh lasu. Takto tematicky zameraný se
minár ( 5. má ja 1983 v Dome ROH v Bra
tislave ] nebol výsledkom ná hody, ale 
vyplynul z tohtoročného 60-ročného ju
bilea t rvania Ceskoslovenskéh·o rozhlasu 
[18. mája 1983), ktorému bol seminár 
venovaný. . 

úvodný referát šéfredaktora RVH Igo
ra Dibáka (aj keď zameraný viac ret· 
rospektlvne 1 a referáty vedúcich redak
torov jednotlivých hudobných redakcii 

- Ha nula Domanského (symfonická, ko 
morná a operná hudba]. Pavla Zelenaya 
(populárna hudba ] a Vladlmlra Slujku 
( rudová hudba J okrem analýzy špeclflc · 
kých problémov akcentovali predovšet
kým j~dnu zá kladnú myšlienku: že sú tu 
s tá le velké informačné a výchovno-vzde
lávacie možnosti rozhlas u, že pretrváva 
sprostredkovatels ká úloha rozhlasu pri 
šlrenl hudobného umenia. Potešitelné sl1 
v tomto smere sociologické výsk umy po
čúvatelnostl rozhlasu, ktoré potvrdzu
jú, že rozhlas sa nestráca ani dnes -
v čase s ilne j ko nkurencie televtzle, že 
má · medzi masmédiami svoje n ezastupi
telné miesto a stále velké perspektlvy. 
Referentom na seminári sa podarilo pre
svedčivo upozorniť na to, čo v rozhlase má
me, aké možnosti nám na prezentáciu 
hudby poskytuje (55 až 60 percent vysie · 
lacleho času je venovanéh o hudbe ). ná
zorne poukázať na š irokú paletu hudob
ných programov v súčasne j št ruktúre 
rozhlasového vys ielania, na vznikanie 
stále nových typov hudobných r elácii, 
na možnos( tvorby umelecky týc h najná · 
ročnejšlch hudobných programov za po· 
moci. najmodernejšej na.hrťlvacei techni
ky, na možnost experimentu atd. Tieto 
možnosti uplatnenia hudby v rozhlase 
sl t reba nielen vážiť , ale Ich a j trel>n 
primerane využ!vaf nens~álym skvaliti\o
van!m úrovne vysielaných relácii. 

K otlizkam iilrenia hudobného povedo· 
'."ni a prostrednlctvom Cs. r ozhlasu". l Pre· 
dov~etk9m sa konštatovala sl.abá propa· 
gácla rozhlasových programov, absenciu 
kritiky a publicistiky hudobno-rozhlaso· 
vých relácii v dennej i odbornej tlači, 

určité nedocenenie rozhlasove j práce, za. 
nedbanosť výchovy k tvorbe rozh lasu· 
vých relácii na školách, upozorni lo sa 
i na niektoré nevhodné vysielacie časy 

pre hudobné programy, s labú úroveň pro
gramového týždennlk·a Rozhlas, ri a po
t rebu neustále rozši rova ť autorské záze
mie, a tď. 

Vhodným doplnkom seminára boli aj 
ukážky z hudobných relácii najrozmani· 
tejšieho charakteru a zamerania, ktoré 
boli zväčša odmenené na súťaži Grand 
Prix de Rad lo Brno a na rozh lasových 
žatvách. 

Druhý ročnik Muzlkologlckých bilancii 
možno hodnoti( ako velmi vydarený. 
Umožnil zlskaf ak tuá lny obraz o tom, čo 
sa v rozhlase v oblasti hudby v sú
časnosti robi. Potešili dosiahnuté vý· 
s ledky , zaujali sl ubné perspektlvy, no 
nalv!l.čšlm ziskom s eminára je zistenie 
pretrvťlva\úce\ pr\tomn osti rozhlasu v na. 
šom živote a jeho stá le velkých moZ· 
nos ti pôsobenia na na jširšie vrst.vy posJu. 
cháčov. Preto prijali účastn lci semlnScl 
jeho výsledky so značným zados(učlne
nlm. - AG-
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Oslavy významného výročia trvanill 
Cs. umeleckej agentúry Slovkoncert 
vyvrcholili di\a 19. aprlla slávnostným 
koncertom v Koncertnej s!enJ Sloven
s kej filh armónie v Bratislave. Pod u ja
tie autorsky pripravila dvojica -
scenárista Kamil Peteraj a režisér )ú· 
llus Gyermek, slovom s prevádzala 
Marta Rapaičová. 
Dv.adsa ťpäť rokov je v živote agen · 

túry naoza i vera a ako to s uzatvo
renim časovo ohraničených úsekov v 
1.ivote býva, priam sa žiada premiet · 
nuť si minulosť, zhodnotiť ju z nad· 
hľadu a z pozlcie vyzretosti. bilanco
vať. Predpokladám, že i dramaturgia 
rccenzovaného slávnostného koncertu 
si vytýčila za c ie l pou·kázať na sku· 
tocnos ť, akou mierou prispieva agen
tú ra k šireniu kultúrnych hodnôt u 
nás doma a v zahran ič!, aké širo ké 
spil ktrum umelcov - vynikajúcich in
štrumentalistov, spevákov, komomých 
~úborov a orch estrá lnych telies dn es 
zétstupu je a aké vý~ledky dosahujú 
tito interpret i z hladiska úrov'ne u po
žiadaviek v medzinárodných relá· 
Liách. Hned úvodo m odovzda l riadi 
te [ Slovkoncertu JUDr. Jozef Mravec 
pamätné plakety Slovkoncertu zaslú· 
žilému umelcovi Petrovi Dvorské mu, 
Slovenskému komornému orches.!.!:.u a 
Slovenskej filharmónii ako prejav 
s ymbolicke j vďaky za mimoriadne 
ús pešnú a umelecky hodnotnú repre· 
zen1ác iu s lovenského koncertného u· 
ITH!nia. Int erpretačné majstrovstvo 

sa pred svojimi koncer tmi na Praž· 
skej jari za stavil po Prešove, Ko~ • 
ci sch a Pi eš ť anoch 14. má ja v Bra
tislave. Tu pod taktovkou ná r. umel · 
cr. ZSSR. laureMa Stá tnej ceny M. l. 
Clinku Vladimira Fedosejeva, so só
li s tom - organis tom Alexandrom Fi· 
sejským. Z pripl'avených programov 
pre turné v CSSR zvolil a lte rnatívu: 
)oseph Haydn - Symfónia č . 48 "Mé· 
ria Terézia", Boris Cajkovskij - šesť 
etud pre sláčikový orchester a organ, 
Sergej Rachmaninov - Symfonické 
tance. 

.. Moskovskí rozhlasov! symfonici" 
[patriaci v súčasnosti medzi n a jlep
~ ic symfonické telesá Sovietskeho zvä 
zu l sa v Br.ati slave uviedli vo vy
nika júce j forme : dobre rozohľanl, dis· 
ponovani pre pohrávanie sa s nuan· 
sami par.titúr. No i bez súvislost i s o 
spomlnanou .,kondi·c tou" sú zre jmé 
ich predpoklady k vysokému interpre. 
laC nému umeniu - buduj ú totiž na 
technickej i muzikantske j perfekc ii 
celého kolektlvu. K ich charakteľisti 
ke pa tri aj disc ipllna a preciznosť , 
pe rfektná je sú hľa nást ro jových sk u· 
pln. Hoci tu môžeme vychádzať z 
is tých súvislosti v špecifikách ich 
'práce pred mikrofónom [ktorý, ako 
vieme, velmi prfsne odh a ll každé za · 
kollsanie v ktore jkolvek zložke pre· 
javu - a to rovna•ko pri štúdiove j 
práci, ako a j pri živom vysielani). 
porlstatnejšie sa ·ná m zd-a jú tie ich už 
spomina né danos ti, na ktorých možno 
budovať výs ledný ·tvar. A ten vyché· 
Ílza zo vzájomného porozumenia, z 
tvorive j s pwupráce medzi _kolektfvom 
orchestra a jeho dirigentom. 

Vladimir Fedose jev je ·typom diri · 
genta, ktorý sa nedištancuje od hud
by, ktorou sa už zaobera l. Zjavné je 
jeho zaujatie hudbou a je j podstatou, 
prtč·om ju dotvára celou šká lou im· 
pulzov: od úsporných až po velko 
rysé gestá, J,'ozvážne i temperament
ne, vždy s jasnou k•oncepciou. K Hayd. 
novej symfónii pristupova l z poz!cie 
životného pulzu súčasn!ka - v Zlmys· 
le vybrúsenejšieh o tempa vonkajš(ch 
časti, a by tým viac vynikla lahkosť 
a noblesa charakteru l melodických 
Invencii časti vnútorných. Elegancia 
a noblesa, no pritom br1lancia, v.o 
zvukových h ladinách krehkosť i sý· 
tost - boli dávkované s vkusom, v 

Do programu slávnostného koncertu 
prispel aj Slovenský komorný orches
ter. V popredi záberu umelecký vedú
ci súboru, dnes u! národný umelec 
Bohdan Warchal. 

Sn lmka: F. Nemec 

ocenených si pripomenulo 1 početné 

publi kum, pretože Ich vystúpenie bo
lo s účas ťou galakoncertu. Peter Dvor
ský patri doslova k svetove j špičk e; 
zo svojho pre,važne talianskeho reper
toltru si vybrč:tl áriu Cavaradossiho 
z opery Tosca od Giacoma Pucciniho, 
v k torej s neprerls ti e raným elánom 
nechal vyzn ieť svoj prekrásny .. nll · 
s t roj", podriaďujú c samozrejmú tech· 
nickú suveren itu požiadavká m hlbo· 
k&ho odovzdania, citu a výrazu. Ne
menej kva litne prispel do program u 
Slovenský komorný orchester na čele 
s umeleckým vedúc im zaslúžilým 
umelcom Bohdanom Warchalom, k to· 
rý siahol po Concerte grosso op. li, 
č. 2 Georga Friedricha Händla, dlho· 
ročnom repertoá rovom čisl e . Azda 
práve preto s pln ilo ich vystúpenie tie 
na tnáročnejš i e hodnotové krit éri á. 
Dn e$ už vys lovujeme v súvislosti s 
týmt o ensemblom pr c ctov ~etkým myš-

prospec11 techntcket i š týlovej č is toty 
diela. 

Prll ež itosť ou pre sl áčikovú zložku 
orc hestra bolo i Sesť etud Borisa Caj 
kovského. Ak v jeho hudbe cftim e na 
jednej st rane spriaznenos ť s tvoľivým 
odkazom kl asikov sovietskej hudby 
20. s tor. [ ni ektoľi z nich mu boli i 
uč it e ľ mi l. na strane druhej sledtlje
mP. jeho oveľova ni e nových kval it v 
oblasti vyjadrovaclch prostriedkov a 
lo po s tránke fo rmy ( koncentrova
n os ť 1. alebo n ových dimenzi! zvuk o· 
vosti. Sesť etud pre sláčikový OI'Ch es· 
ter :1 organ je z rodu týchto diel. Ho
Ci jedno tlivé časti neprekraču j ú rti 
mec štúdii, mnohé z nich zaujmú vý· 
sledným tvarom fare bnost i zvukových 
plôch vyťažených jednak z komplexu 
s lá č ikov, ale a j ich p rellnanfm s mož
nosťami, ktoré ponúka spoluúčinku· 
júci. organ svoj imi registrami. Etudy 
nie sú postavené na kontrastoch in
tenzity zvuku, a le prvok rozmanit osti 
zabezpečujú auto.rove inšpi rácie vo 
fo lklóre - na jm11 v oblasti rytmu a 

lienky k otftzk~tm interpretačne j kon. 
cepcie, pretože ten základ trvalejšej 
existencie muziclrujúcich par.tnerov, 
spočiva jú c i v hráčskych schopnos
t iach jednotlivcov, schopných a ochot
ných pod riadi t sa výslednému vyzne· 
niu celku, zanietenosť, tntenzivny 
vklad všetkých, vynikajúca odborná 
pripravenost, porozumenie k štýlovým 
zásadám hudby jednotlivých hist·oric 
kých obdobi, je pre SKO už pred via· 
cerými rokmi absolvovanou školou. 
Podla môjho názoru prln.osom ich 
charakteristického, tzv. ,.warchalov
s kého" poil.atla skladieb je hlavne ich 
koncepcia, rešpektujúca estetické cl· 
tenie a skúsenostný základ dnešného 
človeka, ako 1 rekonštruujúca do.bový 
zvukový ideál. Orchester Slovenskej 
filharmónie dirigoval Bystrfk Rolu
cha, Svojim záverečným vstupom s 
pl'cdohrou Karneval od Antonlna Dvo· 
f6ka sa rovnocenne začlenil do PO· 
núknutej pestrej prehliadky sloven
ských, ale l českých a zahraničných 
interpretov, Po2vanie Adamusovho dy· 
chového tria z Prahy pripomenulo 
trvalú spoluprácu s bratskou agentú
rou Pragokon.cert a symbolickým zná
zornením spolupráce s o zahraničnými 
agentúrami bola prlleži'tosť zasld!IUi· 
ho umelca RSFSR Michaila Voskresen· 
ského. Klavirista sa zaskvel v 1. časti 
Rachmaninovho Koncertu pre klavlr 
a orchester fis mol, op. 1. Celá ple· 
já da umelcov od bary,tonistu Juraja 
Hru ban ta (k lav. sprievod ján Salay L 
cez violončelistu Jozefa Podhoranské· 
ho (k lav. sprievod Ivan Gajan L cez 
hus!islu )indficha Pazderu, bas istu 
Petra Mikuléia (k lav. sprievod Ľudo
vít Marcinger). Bratislavský detský 
zbor [na čel e s dirigentkou Elenou 
Sarayovou-Kovéčovou] , Koiické k var· 
teto, organis tu Ivana Sokola až WJ 
opemú speváčku Sidóniu Haljakovú
Gajdoiovú - priložila ruku k dielu, 
mozaike úspechov, výsledkov a poet· 
tu z dobre ro.zbehnutej p.ráce. Nepo
Vélžu jem za nutné pristaviť sa pri jed
notlivých výkonoch, pretože zmyslom 
podu jatia bolo vyzdvihnúť širku pô· 
s obnosti, tak povediac rôznofarebnosť, 
zlieva jú eu sa v dúhe, ktor·ú chtiac
nechtiac treba brať na vedomie. 

VIERA POLAKOVIeovA 

melodiky. Fedosejev s1:1 orientoval pre. 
dovšetkým na čistotu kontúr, a pre· 
cizne - z nadhfadu nanášané vrstve
nie farebných lfnil. Celok gradoval 
akcentovanim kontras tov v pulzovanl 
hudobného toku i farebných nuansi 
jednotlivých časti. Pôsobivo vyzneli 
na jmä ti e, k•toré s ú kolorované folk· 
lórnymi prvkami. 

Symfonické tance Serge ja Rachma
ninova s velkoryso koncipovanými 
melodickými oblúkmi a plnokrvnos· 
to u svoje j hudobne j matérie sú pre 
interpretov p r!leži tosťou pre uvorne· 
nie sý tych zvukových plôch - a le 
a i ďalšieh muzikantských zložiek. Fe
dosejev so s vojimi moskovskými roz
hlasovými symfonikmi túto prlležitos t 
využil. Kreoval ich plasticky, vkusne 
volil mieru pre vyváženos t jednotli
vých plôch. Aj v Rachmanln.ovovi mu 
bol orchester preciznym a cttUvým, 
pohotovo reagujúcim partnerom, od· 
halujúc .tak velkú škálu svojich vý
razových schopnoSitl. 

VIERA REZ UCH OV A 

N'rodnf umelec ZSSR dirigent Vladimir Fedosejev uviedol v Bratislave so 
svojim orchestrom diela ). Haydna, B. Cajkovsk6ho a S. Rachmaninon . . , 

Snlmka : archfv Slovkoncertu 

RECENZUJEME 
Ján Albrecht: Podoby a premeny baro·
kovej hudby. OPUS Bratislava 1982 

Kni:tnú publiká·ciu s v9'st!žným názvom Podo
bv a premeny barokovej hudby od Jána . Al· 
brechta vydalo vydavatelst>vo OPUS v edlci1 
Sigma - skúsený čltater [tých nie je málo) 
je však zaskočený oktévovým formátom, nekva
litnou väzbou, husto vysádzaným textom. Kniha 
sa zle drž! v ruke, oko nemá pr!ležltosf na 
oddych po dlhšom čltanl, texty pri hudobných 
prfkladoch sú nedbalo vytlačené. Sigma je .,ob· 
jétv" niekoho, kto zrejme nečlta. Tento nedos
tatok však čitatelovi nahradí obsah. Už názov 
dáva tušiť nevšedne sprac.ovanú tému. Autor 
su hudobnou problematikou historického obd·O· 
bia 17, a prvej polovice 18. stor. zaoberal už 
dlhšie, o čom svedčia menovite dve konc!zne 
spracované štúdie skoršieho pôv.odu ( ,.0 k·on· 
traste a protirečen!", 1973 a .,Marginálie k pre· 
menám hudobnej štruktúry od polyfónia ne
skore j renesancie k talianskemu koncertu", 
1974; obe uverejnené v zbórniku Musaica). kto
ré považujeme za pred,taktie k predloženej prá· 
cl. Publikácia, ktorú chceme odporúča( čltate· · 
lovi (obsahu je 177 strán textu vrátane hudob· 
nýr.h prikladov l prešla teda svojou teoretickou 
krvštallzáciou, ale má aj svoje pra·ktické dô
vody, o čom informuje autor v Predhovore. 

Text je poz.oruhodn9'm výsledkom teoretickej 
abstrakcie a syntetiz.ujúceho myšlienkového 
procesu a je v každej svojej fáze netradičný. 
Autor sa radikálne vyrovnal s tradiciou traktu· 
vania historických problémov - v tejto sú
vislos ti vstupujú do hry dve základné pozic!e. 
V prvom rade plše Albrecht svo ju prácu z pozi· 
cie estetika, čo sa prejavuje v centralizovan[ 
kategóri! času a pries toru, ku ktorým s ú na
smerované parametre hudobnej štruktú·ry , ba aj 
kategória zobrazovania je ako súčasť hudobnej 
štruktúry (menovite IV. kapitola l ňou deter
minovaná. Tým je postulovaná objek.tívna plat
nosť kategórii. V druhom rade vystupuje autor 
ako historik. Práca práve preto je nezafažená 
úzusom historikov, us ilujúci,ch sa všetko deliť, 
triediť, za'ľadovat, ohraničovať geograficky a 
časovo. Uvádzanie l etopočtov je výnimočné (sú 
uvedené len štyri ako uda·nia času pubHkova· 
nia uvedených prikladov a vyznievajú viac ná· 
hodne). sporadicky je uda•né časové určenie 
storočia. Nedochádza k triedeniu skladateiov, 
k ich zoskupeniu do skupin, škôl a pod., kde 
sa zvyčajne niekt OI'ému z nich u r či pozlcia 
.. vodcu". Pravda, ak je hlavným zámerom de· 
šifrovať š truktúru tvorby ako nositela štýlo
vých znakov, tak je pevným bodom umelecký 
artefakt, ktorý sa uká.z.al byť ro7lhodUijúcim pre 
s pôsob pristupova.n ia autora k textu. To je tre· 
tia pozícia, z ktore j a'utor pristúpil k práci -
je .interpretom a predkladá na základe Z'VO· 
lenej témy istý spôsob analýzy. Tomuto zámeru 
muselo ustúpiť aj sys tematické členenie. jedl· 
né, čo ostalo z klasicke j histo.riografle je ter· 
min .,barok" , o ktorom súčasná hist>ortografla 
diskutuje a uvažuje nad jeho možným na.hra· 
den fm číselným údajom s~oročia (autor rea
guje v tomto smere poznámkou na str, 61. Text 
knihy odvfja v podstate dva základné predpo 
klady pre vývoj európskeho hudobného mysle
nia: monódia a polyfónia sú centrálnym aspek· 
tom. okolo ktorého krúžia všet<ky problémy 
tektoniky, faktúry, zvuku , výrazu, interpretá
cie. Ak je výsledkom publikácie predovšetkým 
XlV.- XVl. kapitola, tak dôvod tkvie vo význa· 
movosti š truk.turácie hudby, ktorá našla, svoje 
,.dotvorenie" v concerte v zmysle inš trumen· 
tálneho prejavu, oo pre Európu predstavuje 
jedinečný hudobno-myšlienkový proces. 

Albrecht traktu je svoj text ako dialektik 
v najlepšom slova zmysle, a z tohto zorného 
uhla odkrýva obj ektivitu hi stori ckej opodstnt· 
n enosil, vnútornú logiku a ideové zameranie 
a rovnováhu problémov. S tým súvlsí aj ter· 
mlnológia, ktorá dokumentuje filozofické mys
lenie. Albrecht sa tu gtotožňuje s metódou dia
lektiky, ktorú zjavne aplikuje na kompozičnú 
metódu. Konkrétny text sa nestráca v opisovani 
detailov a mimohudobných úkazov, ale je kon
zekventn e sústredený na prácu s publikovaný-· 
mi notovými prlk·ladmi, i ked nie je · vždy 
presn e dodržiavaná prehladnost. To je poz!tl· 
vurn publikácie, ale práve tu môžu nastať ťaž· 
kosti pre širš[ kruh čitaterov. Je zauj!~avé, že 
Albrecht zaobchádza s notovými prikladmi ako 
s textom, nehovori o počúvanl, ale uvádza: 
.. ... ako vidfme . . . a.ko môžeme vidief .. . " a 
pod. Predpokladá zna.l·ost matérie a hudobnú 
predstavivosť. Hudobný · mate riál sa s1áva inou 
transformáciou literárneho textu a vyžaduje 
prenos vizuálneho Wlemu do audltfvneho. Je to 
nevšedná požiadavka voči č!tat erovl, ktorý sa 
ro-zhodne pre konfrontáciu s predloženou pub
likác iou, je stimulovaný k počúvaniu hudob
ného materiálu, ba tento fakt sa mu u.kBiluje 
ako bezpodmienečná podmienka. Vyrovnať s a 
vôbec s obsahom tejto kn.ihy znamená ju zvlád
nuť po hudobnej stránke. Technika práce je v 
tomto zmysJe v knihe n esmie,rne k·om:plexná. 
Aj preto sa dari Albrechtovi viest vývojovú U· 
nlu štrt~ktúry kompozlcie smerom k štýlov-9m 
znakom simultánne a dospieť k vyrovnanému 
obrazu vývoja európskej hudby 17. a prvej po· 
lovtce 18. storočia. Autor prezen~uje túto čast 
hudobnej kultúry ako jedinečný jav, ktorý sa 
mimovorne sústredil a odohral na európskeJ 
pôde a formoval hudo·bnú kultú ru až dodnes, 

Autor predpokladá vývoj európskej hudobnej 
kultúry ako vývojovú diagonálu, ktorá ukazu
je hudobný barok ako ,.otvorené" obdobie v. 
zmysle histor icke j provokácie pre nové dOsled· 
ky nasledujúceho hudobného š'týlu, Pre slo
venskú hudobnú publicistiku mé predložená 
práca význam už aj preto, že je doposial prvým 
s yntetickejšlm prlsp evkom :Daoberajúc!m sa hu
dobným barokom v Európe, publikovaným v 
s lovenskom jazyku. INGEBORG ~~~KOVA. 



19. a 20. mája 1983 

Dvojica týchto podujat!, na ktorej 
sa predstavil obecens tv u Slovenský 
komorný orchester, mala mimor.iadn e 
s lávnostný charakter. Vyplynul zo 
skutočnosti , že prvýkrát po udelen! 
titulu národný umelec preds túpil pred 
domáce obecenstvo jeh o umelecký ve
dúci Bohdan Warchal. Publikum po· 
zdravilo svoj h o oblúbenca dlhotrva
júcimi ováciam i už pri nástupe na 
pódium. Vyjadrilo tak spontánne svoj 
súhlas so zaslúženým ocenen! m a naj
vyšším vyznamenan!m. Táto nálada sa 
stupi\ovala i počas programu : rá s t· 
la od skladby ku sk l-<tdbe. až po zá· 
ver koncertu. 

Pn tejto s lávnost ne j pr!ležitosti 
predstúpil>! warchalovci pred obecen 
stvo s osobit n ou dramaturgiou. L!šila 
sa zásadne od minulých v to m. že 
ťažil a z dokonalej um el ecko-technic
ke j pripravenosti telesu. 

Koncert utvonlu programovo lade· 
n é Ouvertí1ra G dur - Don Quichot
te G. Ph. Tclemanna. Dominovali v 
n ej pr!značné interpretačné črty ru
k op isu warchalovcov: v prvom rade 
spomeltme nanujvýš zreteľné kon tú ry, 
ktoré kráčuli ruka v ruke a j s met · 
rickým parametrom - v nenásilnom 
zdôraziíovaní rytmického členenia. Cl· 
tih sme ich aj v muz ikantskom el á · 
n e, usmeritOvanom tvorivou discipl!· 
n ou. Dialektika týchto dvoch tenden
cii vyúsťovala clo typic ky warch alov
ského vnút orného napätia fráz, l!n i!. 
v prípade Telemann ovej Ouvert úry 
pris túpi la k týmto . črtám ešte jedna 
cta lšiu - zohľadi1ovanie programo·vé · 
ho označenia jednotl·ivých častí. V ob
last! dynami•c k éh o ti elwvania upred
nostiíovali warchalovci sýte, žia rivé 
farby pred krehkej šími , dos lova hý 
r i.li pregnantnusťou. muzi kantsk ou 
priebojnos ť o u u v rúcnosť ou . 

Sin fonia a mol pre sláčiky a con
tinuo od C. Ph. E. Bacha i Concer· 
t ino Es dur od G. P. Pergolesiho bo li 
pre SKO zase priestorom pre uplat · 
nen1e dlhoročných skúsenos t! v i11 · 
terpretácii barokovéh o kuncer tan tné· 
·hu reper toáru. Wc~rchH}OVC I tu dôs
ledn e uplatiíoval! princíp terasov ite j 
c!ynam il1y, ktorý posili'tOvali aj kon · 
tras ton1 náladovým a tempovým. 
Nikde nec hýbal·o i dôk lad né tec hnic· 
ké vyprilcovanie a imponujúco jed
notn {! súhrn najmä v rýchlych čas· 

tiach. 
v histó l'li warchalovcov významnú 

úl ohu 7"hrf1vn intP.rpretácia domácej 
s účusnet tvorby pre ich obsadenie. Na 
tomto koncerte zastupova la ju kom 
pozíciu Il ju Zel jenku s názvom Mu· 
sica s lovaca. Za svOJ vzni k vďač! exis· 
tencil med z inárodnej súťaže Cs. ·roz 
h lasu v Brutis l11ve - - známej Prix cle 
Mus1que Folk lorique. v rámci ktorej 
získala jednu z p rvých cien ešte v 
•·oku 1975 a SKO už vtedy ju zafi · 
xoval a j na gramoplat11u. je to in
ven čne s v1 eže, nApa dité d ielo. ktoré 
inšpiroval domáci folklórn y hudobný 
pr ejuv - dve žatev né pies n e z Dol
ného Va cl ičova a z Cičm ian . Skl a
dateľ rozvíJa myšl ienkový materiál 
týchto Tuclových kl enotov a súčasne 
tuží zo zvu k ovýc h i technick ých mož· 
ností, a k é má k dispozici i v obsa cle· 
n í sl áči kového orches tra. Nezabúda 
pritom nn i na hus ľové sólo, k toré vt ip
ne zakompon oval do celkovéh o roz 
ví janiil h udob nej plochy. Interpretá 
cia warchal ovcov podčiarkovala ze mi 
tú ráznosť a ľudovú k11ntabilit u za 
odetú d o vynaliezavého harmonické· 
h o rúch a . 

Svo je nanajvýš úspešné vystúpenie 
zaví·šili warch al ovci Variáciami na té· 
mu Franka Bridgea, op. 10 Be nja mina 
Br ittena - dielom náročným ta k po 
techmckej, dkO i výrazovej s trán k e. 
Porhopiteľ!W, že aJ v tomto prípade 
b olo na výkone warch a lovcov čo o b· 
d ivovať a vychutnávať; naprie k tomu 
sme všn k presv edčeni, že možnos ti t e
lesa interpretova ť tento opus neboli 
vyčerpané do dôsledk ov v uvoľnenosti 
a v diferencovanos ti. Dospieť do štá· 
dia, keď sa všetky komponent y in ter
pre tác ie spo ja do ideá ln e j s yn tézy, 
vyžaduj e is tý čas na uležanie a pred· 
p okl ndá mnohonásobné reprízovanie 
n a pódiu. 

Presved čili s me sa o tom napr. n a 
prvom z :1 prídavkov - Pizzicate zo 
Simple Symphony od 8 . Brittena, kto
ré dlhý m pretrvávan ím v repertoári 
dozrelo vo vzorovú u kážku ideá lnej 
syntézy j edinečnej virtuozity snúbia· 
cej sa s pri rodzen ou ľ ahkos ťou, ele
ganc io u a ci tlivým dynamický m tie
ríovan!m. VLADIMIR CIZIK 

27. má ja 1983 

Svoj u 34. kon certnú sezónu uzav re
l:! Slo venská fil h al'món i<l s lá vnostným 
večerom k 100. výročiu narodenia ná· 
rodného umelca Václava Talicha, k to· 
r·ý ~ét nezabudnuteľne zaplsal do d e
jin slovenskej hu dobnej kultúry a ko 
d; :· igen t . pedagóg a ume lecká osob
no~ ( s priek opnlckym his torickým 

l K dvom iubileám korepetltorky opery SND Milady Synkovei 

pos lanlm. Posta.vll fundament näšho 
o rchestrálneho tnterpretač·ného preja
vu a určil vysokú métu, vzor pre ce
lé nas ledujúce desaťročia a generá· 
u e. Na pamiatku svojho prvého šéf · 
dirigenta zriadila SF Tallchovu me· 
dailu Slovenskej filharmónie, ktorá 
sa bude udelovať •raz ročne ako vý
raz uznania za rozvoj filharmónie l 
ce leJ s lovenskej h udobnej kultúry. 

Prvým noslte!om medaily sa stal 
národný umelec Eugen Suchoň. Mal 
spolu s L. Novomeským najväčši po
diel na Tallchrovom prlch·ode do Bra
tislavy a jeho symfonické dielo tvori 
chrbtovú kosť pôvoctného repertoáru 
SF. Bolo preto celkom logické, že na 
úvod večera poznamenaného s lávnost
nou a tmosférou i ve!·kým záujmom ve
rejnosti , zaznela Symfonické fantélla 
na B·A·C·H pre organ, sláčikový or
chester a bicie néstroje v podan! zasl. 
um. F. Klindu, orchestra SF a diri
genta národného umelca Ladislava 
Slováka. Od premiéry t ejto Suchoňa· 
v e j skladby v r. 1972 bolo každému 
zrejmé, že ide o . udalosť nezme~a
te! n ú bežnými súdmi, o zavfšujucl 
ul!l elecký výtvor synte tickej povahy, 
spá jajúci individualizovaný prejav s 
obecn e pla tnými zákonitosťami do 
podoby zá važnej, multidimenzionálnej 
a súčasne esteticky priamo "vypoču· 
teľne j" , bezprostred·ne pôsobiacej. Re· 
cenzované uvedenie to všetko nielen 
po tvrdilo, a le navyše pridalo viaceré 
•n ové, alebo lepšie povedané d oposia! 
pr itlmené momenty. Predovšetkým sa 
skla dba v poi\at! Klindu a Slovák a 
nies la ozaj v duchu fan tázie, overa 
väčšmi než konštrukčná pevnosť vy
zneli jej hudobné prlebehové kvality, 
oná dyna.micko-agogická forma, k torá 
je podla prof. Kresánka u Su_choi'la 
orius nad tematickou. Partitura je 
~vojim i temat ick ými a tekton ickými 
väzbami až neoplsateľne ko n zistentná, 
súc o rgooickým prelnutlm t ém, sym
bolov. citátov s kontextom. No tot o 
všetko - spútané ako vždy u Sucho· 
iia jed in ečnou formou , má svo j druhý 
spodný p.rúd - deje sa v priestore 
č !r ej fantázie. Práve v t.omto kom· 
pl ementárnom dualizme tkvie Sucho· 
r' oOV<l verkosť - je dokonalý pre a na 
lvt.ika a prftažlivý p re "nevedomého" 
s.P.nzit! vneh o poslucháča, ba pre neho 
ešte vi ac. Zážitok z diela bol umoc
nený interpretáciou , nesúcou všetky 
známky tvor ivého vkladu. Drobné za
lwlfsan ia sólistu n eporuš ili celkové 
emot!vn e n a.pätie a preplnená Redu · 
tél o nic h a·ni nevedela. búrlivo ap lau 
dujúc majst rovi , k torý- po odznenl 
svo jej Symfonick e j fantázie prijal na 
p6cliu Ta lichovu medailu z rúk ria
ditefa SF doc. dr. L. Mokrého, CSc. 

Po pres távke zaznelo v rcholn é dielo 
hud by, Beethovenova 9. symfónia 
d mol. je j nespočetné uvedenia či na
h rá vky s na jslávne jš!mi umelcami tak 
vyprofilova li interpretačný pr!stup k 
n ej, že sa stal takmer normou a ťaž
k o iu k omukolvek nejak•o podstatne 
inovovať. O to väčš.! u úlohu h ra jú 
vždy drobné detaily , koncentrácia or
c hes tra s g radu júcim vypätlm, pres
nosť s úh ry - to všetko malo t en 
toraz vysoké paramet re. V orches tri 
s i b olo možné povšimnúť pozoruhod
nú prácu dirigenta s dych ovým! n á- ' 
stro jmi (prvá časť]. v jedinečnom 
tP.mpe a výraze p rebeh lo sch erzo, po
malá časť d ala p~ne vyzni eť Beeth ove
novej hlbke. Slovenský filharmonick ý 
zbor, pripravený zbormajstrom P. Ba· 
xom a štvorica sóli stov - M. Hajós
s yová , D. Pecková, F. Livora a P. Mi· 
kuláš vst úpili do diania záverečne j 
cas ti rovnako dobre pripraven! ak o 
i n~trumenta listi a spolupodieľali sa 
nu výbornej kulminác ii. 

IGOR PODRACKÝ 

(Dokončenie z l. s t r.) 

Snímkä: M. Kui>n írová 

u dba 

Opera je syntetickým útvarom nielen pre· 
to, le sa v nej spéja tvorivé výpoveď via· 
cerých umeleckých profesii, ale aj preto, 
le zrod opernej inscenAcie a jednotlivých 
predstavenl s i vyladuje spoluprAcu vefkého 
itébu umelecký.ch a realizačných pracovni
kov, ktor! sice nevstupujú do svetiel rimp, 
ale ich prAca je pre osud operného diela 
rovnako d61elité, ako prAca operných pro
tagonistov. 

.Životné jubileum korepetltorky opery SND 
Milady Synkovej, ktoré oslávila 16. mAja 
t. r., je zhodou okoln08tl totolné s 20. vý
roi!fm jej pôsobenia v opere SND. Tieto 
jubileA boli podnetom k zamysleniu nad 
tvorivými zdrojmi, z ktorých čerpá pri svo
jej spolupráci s dirigen.tom a sólistom pri 
prlprave operného predstavenia. 

- Korepetltor je spri evodcom sólistu po 
čas celého prlpravn éh o ·Obdobia až po prvú 
orches t rálnu skúšku . To znamená, že sa 
usilu je usmerniť só listovo štúdium postavy 
tak, aby bolo v sú la de s dirigentovou kon
cepc io u. Dlhoročná tvor.ivá spolupráca umož
ňuje dirigentom a korepetlturom rýchlo sa 
zhodnúť a j na n evysloven om. Po desiat kach 
spoločných premiér sa utváranie spoločné
ho názoru na n ovoštudované dielo zao.b!de 
b ez dlhého vyjasi'lovania základn ých poj
m ov, s lohových zna k ov. ktoré tak zaťažu 
je mladé, ešt e len formujúce sa tvorivé tl · 
my. V tom vid!m veľkú prednosť dlhoročne j 
s polupráce s t·abilizovaných u meleckých kád· 
rov opery SND. Máme skúsenos ti ni e len z 
k ontak1ov s di e lami. ale a j z našich vzájom
ných k ontaktov. 

Druhým partnerom v tvorivej spolupráci 
je sólista. Co prináila do vzťahu realizátorov 
a itudovaného die la? 

- Sólis ta p r ináša nie len svoje schopnos· 
ti, svoj osobný vklad, ale aj určitú me,tódu 
práce, svojský spôsob osvojovania partie a, 
samozre jme, aj celé osobnost n é zázemie, 
ktoré s i n eodkladá pred dvera m i s kúšobne, 
ale nim nevyhnutne poznamenáva š týl n a
šej spolupráce. Pre nás to zname ná úlohu 
p ružne prispôsobovať svoje pracovné po· 
s tupy tak, aby bez ohladu na rozdieln osť 
pováh, posto jov a názorov sme sa d opJ·a
covali k vys pelému a umeleck y vyzretému 
výs ledku. 
Keď sa usiluje te dosiahnuť určitý reali

začný ciel, sledujete len akťísi " obecnú" 
hudobnú podobu diela, alebo uskutočňuje
te predstavu, domyslenú do na jmen i lch po· 
drobnosti - ted a napriklad aj v hlasovo
technickej zlolke? 

- Nemožn o s i predstav iť hudobné di e lo 
v nejakej abs traktne j, n ehmotnej podobe . 
ule zakaždým sa táto predstava mus! vi a
zať n a určitý tvar, kt.orý je nesený ľud -

sice fisarmonice (napriek skeptikom, s to
jac im v opoz!cli k tomuto nástr.oju l in· 
štrumen.tá lne špecifiká. Oný účinok a pô
sobivosť v skla dbe ziska! rytmickou va 
ria bilnou tvárnosťou, hravosťou a orga
nickým začl enenlm prvkov jazzovej pro
veniencie d~o komplexu kompoz!cie. 

Autors tvo pos ledne j š tvorice prehráva· 
ných komorn ých skladieb pat r ilo n a i· 
mladšej generácii skl ad ateľov : 

O Dibákových Moments mus icaux 111. 
p re organ sa h ovorilo ako o n ovom, d o
sia ľ neexponovan om krok u v a u torskej 
tvorbe. Na rozdiel od väč šiny d otera j
šieh sk ladieb, Dibák tu popiera a opúšfa 
efektnú vonkajšk ovú l eskl osť, zrie kél sa 
istoty t ra d ičných gest, odhaluje novú -
a treba podotknút, že presvedčive jš i u a 
úprimnejšiu dim enziu svo jh o vyjad renia. 

Poetizmy s komponované Stanisla~om 
Hochelom, 'Inšpirované Rúfusovou poé· 
zlou , osta li (i ked nie úpln e súhlasne 
s p ri siln e k•oncipovanými k r itickými pri 
pomienkami úvodného ana lytickéh o po
hladu ] v poloh e problémovej kompozlcie. 

v Miku lových Cigánskych piesňach sa 
polemizova lo okolo titu lu s kladby (sa
mo tn ý názov s ugeruje užitie prvkov ci
gánsk eh o folklóru ). Tento presvedčivý 
komorný cyklus bol a kcept ovaný ak o in
dividuálny prlnos a au torov úspech . 

Nielen prehráva n é klavlrne· Poetické 
medHácie, ale tvorba pos ledných opusov 
en bloc, bola predmetom diskus ie o kom· 
pozičnom kréde jozefa Malovca. Disku· 
tovaná otázka hud10bného č.asu, formy, 
ta k ako ich chápe a traktu je v tvor be 
Malovec, oo la klas ifikovaná ako je dna 
z orig iná lnych a jedinečných ch arak te
ristik s kl ada te l ovh o kompozičnéh o vy
ja drovan ia. 

Skladby Kubičku a Godára sa priradil ! 
k ú spechom n ielen p rehl iadky, ale cel- . 
kového trendu gen erác ie n ovonastupu jú 
cich autorov. V Kubi,čkovej sk lad·be bo· 
Ia v yzdv.ihnutá apartnosť, poetičnosť i 
sviežos ť výrazu skladby, Godá·rov Rlcer
car bol jednoznačne akceptovaný v hie
rarchii kvalít ak o jedna z najreprezen · 
tatlvnejšlch kompozlcil - a to n ielen 
v zmysle a utorovej generačne j pr!sluš · 
nosti. 

Rozpak y okolo skladby Martin a Burla· 
sa vyústili do ni ekoľkých úvah o tradlcii, 
ko nvenc iách , ich prekonávani, odmietanl 
a p rl j!manl do este ti ckého zás toja v ume
leckom vyjadren!. Kompozlc ia bola zhod
notená a ko únikový , krlzový bod vo vý-

ským hlasom a ostatnými zvukovými far
bami. Preto súčasťou i nte1·pretačného ideálu, 
ktorý sledujem pri práci so sólistom, je 
a i zvu kovo-farebná kvali ta jeho hlas u, is tý 
timbre, ktorý bude v súlade s hudobno
drama tickou podobou jeho posta.vy. Tieto 
výrazové zložky musím sledovať aj s ohla· 
dom na š pecí fik á jazyka, v kto rom sa ope
ra s tudu je. Z nášh o jav iska dnes zaznieva 
ok re m s lovenčiny a j češt ina, ruština a ta
liančina - to všetko si vyžaduje zvýše
nú pozornosť korepetHoJ•ov, ktor! pomáh ajú 
sólistovi nielen tým, že mu p ribližujú hu
dobnú s tránku jeho úlohy, ale a j tým, že mu 
pomáha jú kontrolova ť jednotlivé etapy jeho 
práce, a to vo všetkých zložkách, tvoria
c ich súčasť speváckeho prejavu. Aby bolo 
toto partnerstvo kvalifikované, u sil uj em sa 
spoznávať ľud ský hlas n ielen teoreticky, a le . 
aj prakticky. Tomu slúžila moja viac akn 
dvadsaťročná prácä v externom zbore Slo
vensk éh o filharmonického zbor u, a to je 
dôvod môjho č l enstva v Speváckom zbore 
mesta Bratislavy. Samozrejme. ide ml n ie
len o ruzš!renie poznatkov o speve, o s lo
hovej interpretácii vokálnych diel , ale a i 
o rea lizáciu mojej trvale j záľuby v s peve. 
VyčerpAva sa vái podiel na práci o per

ného súboru prlpravou novej inscenAcie? 
- Samozre jme, že nie. Aj ked je p remié

ra zavŕšen!m určitej etapy práce, jej vyvr
cholenlm, je to v podsta te len medzisúčet· , 
akési pristaven ie sa upros t.red plnenia vel
mi rozmanitých úloh a povinnost!. Prevátlz
k a .operného divadla si vyžaduje udržiava
nie, obnovovanie repertoá ru, do jednotlivých 
inscenácii prichádzajú n ov! sóli st i, s ktorý· 
mi musí me doštudovať ich úloh y, n.už a roz
sahom a závažnosťou rovnako významná 
je a i naša úloha na večerných predstave
niac h, kde in terpretu jeme klav!•rn e, čemba
lové party, pripadne pa r ty dalš !ch kl áve
sových nástrojov. Je pochopi telné , že ak só
listi študu jú n ovú ú lohu pre inscenáciu v 
n ejakom in om divadle, alebo ak sa pripra
vujú n a predstavenie, š tudu jú o rato r iálne 
party, a lebo sa ch ys ta jú na medzinárodnú 
spevácku súťaž - to všetk o s ú s ituácie, v 
ktorých nás vyhlacláva jú a ko svoj ich s t ti · 
lych ,.hudobnýc h poradcov", aby sme im 
pomohli pri študovanl a rozkrývan! jednot
livých partii. 

l keď je vkus korepetltora určovaný dl'a · 
maturgickým piAnom opery, určite sa us ilu
jete aspoň v časti svojej umeleckej čin· 
nosti riadiť sa svojou "vlastnou dramatur· 
giou" . .. 

- Každá jedn ost.1·annosť šk od í a preto sa 
ml žiada zapodievať sa popri veľkých oper
ných freskách, popri monumentá lnych ci\o· 
vých plochách operných diel aj s dielu
mi, v ktorých sa k onflikt túžob, c itov, ide í 
odohráva na malej ploch e, pomoc-ou sk rom
ne jš!ch zvuk ových p rost ried kov. Zauj!ma ma 
komorná hudba v jej rozmanitých s loho
vých obmenách. Som rada, ak sa jej mô· 
žem venovať a ko čembalistk a Mál k ovho s ú 
boru Camerata s lovaca, alebo ak o kl av!rna 
doprevádzačka pri s ólových vo k á lnych re
citáloch. Hudba má tisíc podôb, a preto 
by bolo neodôvodneným odriek·an!m za me
riava ť sa Len n a jedinú z nich. 

A valia pedagogická práca na Hudobnej 
fakulte VSMU? 

- Logicky vyplýva z cele j moje j d ote
ra jš ej cesty. U silu jem s a sprostr edkovať 
svojim poslucháčom ni elen pozna tk y, ule 
pJ'ed ovšetkým metódu, ktorou s i môžu roz
víjať svoje schopnost.! pohotovo hrať z lis· 
tu a dokázať na prvý pohl ad post rehnút 
pods tatu danéh o hu dobn éh o úsek u. 

Pri vašej m nohostTanne j činnosti sa nú
k a otázka. čo vás vedie k tofk e j aktivite. 
Máte nejak ý osobitný motlv? 

- Nepotrebujem žiaden osobitn ý motív ; 
dosta točne ma motivuje samotná hudba. 
Hudba je prlťažlivá nielen svojou kráson. 
a le aj di sciplinou, ktorú si vynucuj e na svo
jich tvorcoch. Keďže zá kl a do m hudobn éh o 
posolstv a je urč itý poria do k , systém, prená· 
ša sa tento poriadok a i clo života !ucH, ktorí 
sa ľio u zapodievaj ú. Sk rátk a n dobre: nepo
trebujem sn íva ť - st.ač! mi hudba . . . 

JURAJ POHRONEC 

vo jovej krivk e mla dého. ta lentova n ého 
sklada te la. 

Záverečný blok tvor ili z borové sk lad · 
by. Na zá kl ade t roch ukážok , čia stkové
ho i globá ln e h o pohľadu referujú ceh o 
muz ikológa na na jnovš iu zborovú tvor 
b u . sa zúčastnen l v di skusii nezh odl i s 
k ri tikovým pes im ist ick ým s tan ovisko m, 
ktor ý h odnotil zborové opusy z tohto
ročného Týždi\a ako ,.n a jslabšie za pos
ledné rok y" . 

V záverečnom s love predseda TKM doc. 
dr. Ladis lav Burlas, CSc. zhrn u l n a jZá · 
važnejšie motívy z diskusi! a potvrdil 
v ú vod e pos tul•ované stan ovisk o prof. Fe
renczyho. Upozornil n a š ta tistick ú zá ko
ni tosť ( postihujúcu ni e len naš u hucloh· 
nú tvo rbu , a le ži vo t vô bec l . z k tore j vy
plýva. že pri akomkoľvek súbore h od
n ôt doch ád za k rozvrstven iu, v ktorom 
prevažu je priemer . Spičkové hodno ty a 
podpriemer tento stred n evyhnutn e o hra 
niču jú v n ižšej kva ntit e. 
Pohľad n a tvorbu z min ulého roka, 

ktorú d al Týždeň n·ove j slovens k ej hu
dob nej tvorby i niekoľko ctalšlch premié l' 
oprávľiu je k tvrdeniu, že tvorcovia ne
zostal i výs ledk ami svo jej práce d lžnfkmi 
naše j spoločnosti. 

LÝDIA SUSTYKEVICOVA 



J( karty 
v SN 

Gentéll ne dielo A lexandra Serge j ev iča 

Pusktmt 1e trv11 I~m zdrojom inšpirácie 
pre všet ky generácie umelcov a svojou 
hl bokou ci t ovosťou priam podnecu je k 
zhudobneniu. Mál okto vie, že okrem zná
mych opier P. l. Ca jkovského Eugen One
gin, Piková Mtma a Rachmanl novovho 
i\IPka sn Pusk i nove poémy, poviedk y il 
rozprávky sta li p t·edlohou pre množstvo 
l>ulcHn~ch inscenác if počfna júc rokam 
1821 až dodnes. A práve tá posledná 
mulu svo ju svetovú pt·emiéru na scéne 
SND v dlluch 15. a 16. aprfla 1983. 

Balet Tri kart y je dielom Klrllla Vla
dimil·oviča Molčnnova. popredného so
vietsk eho skladatera. j eho p t·v~ balet 
Macbet h - na shak espearovsk ú tému, 
1e na repertoár! baletného súbor u Velké
ho divadla v Moskve. Scénickej realizá
Cie svojho dt'Uhého baletu - puškinov
ských Troch kn rlet. sa už sklndater a llb
rr!tlstn v jfldncj osobe nedožil. 

Záber z i nscenácie baletu Tri karty. Snímku: J. VH vro 

tou neúpľosného usudu, Dúbt·uvfk uv si 1e 
plne vedomý spáchaného zloči nu. Veľm i 

dobré boli obe interpľetk y gľófky Anny 
Fedotovny. Rozdiel v podan! ú lohy vy 
pl~va z ich prirodzených danosti. Alena 
Macháčová s pôvabom stvániuje krehkú , 
obletovanú krásk u i starši u, ch ot·ú že· 
nu v l. dejst ve. k~m Viera Zlochová t t·o
cha strohejšia v l. de jstve. domin u je ako 
z javenie grófk y a Pi ková dáma v 2. det· 
st ve a skvele stelesiiu je neúprosné v ý -

Prr,rrllérovým inscenátorom tohto bnle · 
tu v SN D je Jozef Dolinský, dobre zná
my br·atislavskému obecenstvu ako ta 
nečn í k-sólista 11 choľeograf dľobnejšfch 

tilnečnýc h kompozfci . j eho najv~znam
tlej ~ou choreog rafiou doteraz bol Stra 
VInského bale t Petrušk a. Tak. ako bol i 
nev~edné jeho t a n ečné kreácie. ľOVna ko 
a1 r ežijná a choľeografická koncepcid 
jeho 1Jrvého celovečerného balet u SR vy· 
myklí z rámca u nás bežných baletn ých 
i nscenácii. Si l n~m ak centom na vyjadre
ni e dľamat icke j zápletky a myšlienky 
pl'fbehu pr i pomfna spôsob pľáce francúz
~k eho choreografa ~olandu Petita z jeho 
mscenácií Ca ľmen a na jmä Cy t·ano z Oer
geracu. k de k laci i e ve fk ú váhu na r ozo
hrá vanie h er eck o-dr amatick ých akci!, ale 
pr i tom dosta t očne využfva aj všetky mož
nosti pre upl atnenie vit·tuózneho taneč
nóho pre javu. )07.C ( Dolinský v snah e čo 
llll tt'l i::innet5 te t l moči ť dr amat ický prfbeh 
ulliHiéhu, túžbou po zbohatnutf u uplat-
111'111 posadnutého Heľmano, sa op iera 
vtélt'f!l o l' u~ktnov tex t, ktOľý ho vid i 
tPfne ~<~utal, než o Mol č:Jnovovu k dyna
mH.:kému pohybu provokujúcu tanečn'tl 
tlrHmutickú hudbu. Atmosféru v teda jšfch 
su lónov zachytenú v ~ i rokých hudobných 
plochách nevyjadru je tancom - čo je 
u tak Vl't kého Htnečnfka p t·ekvap Lt júce -

al e sta tickými živými obrazmi, a aj psy
chi ck é pochody svojho hrdinu il ustruje 
využrvanlm možnost!, ktoré mu posk ytu
jP. scénické r iešen ie. Originálna a boha
tá scéna Jána Hanáka a. h. je dominant 
nou zložkou predstavenia a v mnohých 
scénach doslovne žije, dýcha a rozprli · 
va namiesto t a n ečnéh o inter pr eta. Z ta 
nečných scén vynik a jú ti e, ktor·é zobra 
zu j(t kar tovú hru. Tu našiel choreogr af 
na vy jadrenie vnútorného napät i a vh od
nú a účinnú tanečnú reč. N ezaanga~o 
vané il pasfvne Hermanovo správanie v 
l. obraze zaprlčlľ\u je nezrozuml tefnosf 
dnlšleho konani•a a člnov. ktot•é vedú k 
t r ag ické mu koncu tejto postavy. Herm a
novou IJľOtihráčk ou je grófka Anna Fe
dotovna - neskô r Pi k ová dáma. Drama
tické mo~nost i obsiahnuté v scéne ich 
jediného skutočného stretnutia v 3. ob· 
1·aze. bol i tiež málo tanečne využité. Ta
n eč ný pt•ejav je v inscenácii charakte
r isti ck ý len pre perzonifi kácle troch ka 
riet a cigánky. 

. čitky svedomia. ktoré napokon vženú 
Hermana do záhuby. Z ostat n~ch postáv 
vynikol foscinu jú ci a elegantný Saint
Germain Juraja Pavloviča Plavnika, Ce
kallnsk lj v podani Michala Mikeiia, hráč 
Jozefa Soltésa a dr uhé obsadenie tr och 
k ariet - Daniel~ Urbanovičová, Petra 
Slováková a Rozália Brunnerová. 

Orchester interpretu jú ci efektnú a za 
ujfmavú hudbu Kl ril a Molčanovo vedi ~ 
Adolf Vykydal. Hanákovu scénu dopl ľ\ u 
jú vh odné, vkusné, h istori cky štylizova
né kostýmy Stefánie Juráliovej a. h . z ich 
celkového štý lového rámca sa však úplne 
vymykajú kost~my tľoch cigánok v 2. 
dejs tve. 

Libor Vaculfk využfva v úlohe Heľmu · 
na všetky svoje fyzické i tunečné pred· 
nos ti a aj !JO výrazovej st ránke znamená 
täto úl oha pre neh o velké plus. Peter 
D6bravlk vy kt·es.fuj e Hermana úspornej 
šfm gestom a mimi kou, zdôrazňujúc vnú
torné nap!ltie a dramutičnos( te j to postil 
vy. Kým Vacullkov Her man je vtac obc· 

Pľedstavenie ako celok je vefml zaujl · 
mavé, ba dokonca pútavé - je to ale 
skôr mtmicko-tilnečná dt·áma. než ba l et 
v pr avom s·lova zmysle. 

OĽGA MARKOVJCOVÄ 

P CGI jednoa < ovky v bansl(obystrickej. opere 

Vc1'11á enscmbluvií scéna z. Pucciniho opemej jednoaktovky 
Gianni Sehicchi. Sn fmko: K. Mik iM! 

NenHciarmo su hovori, že odvážn emu š ťast ie pra je. Rozhoclnu
tiu banskobystr ickej operne j dramatu rg ie predstav iť vere jnosti 
dve Jednoa ktovk y, opery G. Pucciniho - Pláš( a Gianni Schicchi 
(z pôvodného tnptychu ) vyúst i lo do vydarených a prf(ažli 
vých mscenáctf [premiér a 11. a 12. marca 1983). 

Rež isór Pete•· Därr v premiérovom bulletine napfsal : ,.Maes
tro Puccini sa najskôr zamračil a potom sa St'd ečne r ozo
smia l " . Tal1to pochopi l sk ladaterovu predlohu a kontrasl 
medz1 oboma operami a tak to su mu to poda r ilo stvár.nlt. 
Výstižne. úsporne, dramaticky účinn e. A naviac - vo vzácne j 
názorove j zhode s au torom scénogra f ického r iešenia a k ostý
mov Pavlom Cisárikom. 

Scéna, bez zbytočných dekorácif a rek vizft, rešpektovalu 
hot·izontá lne i ver t ikálne využitie javiskového pr ies toru a vy
tvoril a dobré možnosti pre rozohra tie de ja a komunikáciu po
stáv. v obidvoch operách bolo zaujímavo r iešené plastick é 
iluzfvne pozadie, l<toré dávalo tuši ť vzdialenú m·chitektúru mes
ta. Tento pocit podporovalo a j lomené svetlo, tiene a fa r by, 
v pr vej inscenácii tlmené, v druhej zjasnené. Prekvapivým 
a pôsobivým momen tom, ktor~ obrazotvornosť divákov preme
nil na skutočnosť , bolo nasvietenle štylizovanej farebnej pano· 
rámy Florencie ru1 pozadie počas áľi e Rlnucc lo v Giannl 
Schlcchi. 
Funkčnú scénu velmi dobr e využil r ežisér , ktorý vyv~šené 

pozadie v obidvoch operách. dokonca a j baldachýnov~ vrch 
postele v druhej inscenácii, organicky začlenil do svo jich zá
merov. Pri pohybe postáv nápadito rozohral celú plochu javis
kového priestoru. Rovnako dobre vystihol ťaživú atmosféru , 
j ednotlivé vzťahy a celk ový chur·a~ter prvej opet·y, ak o a j 
vtip, šarm, rozihranos ť, prfslovečnú taliansk u hašterivosť 1 vý
smech v druhej opere. 

S invenčnou prácou r ežiséra ide ruka v ·ruk e seriózne hu
dobné naštudovanie oboch jednoaktoviek Miroslavom Smldom, 

vďaka ktoľému sme mohli obdivovať a vychutna ť Pucciniho 
ma jst ľovské narábanie s o rch estrom. spevnými pm·taml, me
lodickou l harmonickou invenciou, zvukomafbou. Smfdova k reá
cia zvýraznila v celkovom prfstupe M k tragické, dramatické, 
ako i humorné a komické strá nky diel a vyznela po v~rozove j 
stľánke bohato. sv iežo, tskr·ivo. S pote~en fm možno konštato
va ť, že vel mi dobrá úrove11 orchestra so v poslednom obdobi 
stala už prfznačnou črtou. 

Opern r sólisti , každý v dimenziách vlastných možnosti, p r i 
speli k zodpovedajúcemu pretlmočeniu diela. "I;{ojicu h lavných 
postáv v opere Plá šť stvárnili Milan Schenka (Michele). Mária 
Murgašová a Dagmar Rohová ( Giorgetta). Ján Zemko n Jozef 
Konder a. h. (Luigi) . Hoci sa M. Schenka vcelku dobre zhost i l 
~v o je j úl ohy a pekne podal na jm!! nosn ú Mlch elovu áriu. zd a
l o sa ml, že nevyužil celkom svoje speváck e o h erec ké možnos
tt a postave Michela neposkytol všetk o z pot rebnej drama tič
nosti. Máriu Murgašová sa v iac než na hereckú strá nku, k de 
pôsobi la pomerne strnulým do jmom, súst r edila v podstate na 
zaujfmavé tvarovanie hlasového pre javu. Dotvára lo rozd iel y 
medzi lyrickými a expresfvnejšfmi pasážami , jednot l ivé pre
chody by však mali by( viac vyr ovnané a vy br'úsené. Herec
kú uvolnenosf, isto tu , spevácku vy rovnanosť a osobný šarm 
dalo postave Gtorget ty D. Rohová. V úlohe Luigiho na prvom 
premiérovom večera bol partnerom M. Murgašove j J. Zemko, 
ktoľý sa spevácky úspešne vyr ovnal aj s náročnými vysoký· 
mi polohami, kým s poluh ráč D. Rohove j na druhe j premiére 
- l. Koncler bol úspešne jšf viac herecky. Z ostatných postáv 
je! IJOt rebné spomen ú ť manželsk ú dv o jicu Frugoly a Ta lpu 
v pod~tnf Tamary Sukovej (Boženy Lenhárdovej) a Stefana 
Turňu . 

ústrednú postavu Giunn lho v opere Glanni Schicchi stvár
n i l Jaroslav Kosec. Patr! k spevákom. ktor! sa na javisku dôs
l edne stávajú t ~m. k oho ma jú predstavovať. Napln o z (t roč il 
svoj zmysel pre komičnosť, humor , mik·romimi ku a rn ikroges
tiku s pri meraným citom pre mieru. Dobre zv lád ol a j n liročné 
prechody medzi prl·rodzeným spevom o komicky f unkčným 
fa l zetom. V ú l ohe jeho dcéry Lauretty , nežnej, zafúbenej diev
či ny, zaujala sýtym, svietlv~m tónom Ľubica Orgonáiiová, kto
rá velmi pekne vystavala k·aždú melodickú lfniu. Na druhe j 
premiére dostala možnos( uplatni( svoj zvonivý soprán Drga 
Hromadová. Rlnuccia, Laurettlnho milého, stvárnili s pri 
jemne zne júcim tenoľOm Peter Koppal, u ktoréh o sa však zrej 
me v dôsledku menšlch speváckych a herec kých skúsenost ! 
prejavilo výrazne jšie pamäťové zakotrsanle a Ján Konstan
~y a. h. s menej intenzrvnym hlasovým fondom, ale väčšou 
tstotou v prejave. Z ostatného početného prlbuzenstva zomre
lého flor entského boháča Buosa Donattlho treba ešte spo
menúť Zitu, ktorá svoj nes(thlos s Giannim o lásk ou jeho 
dcéry výrazne dávala na javo prostrednlc tvom Boženy Lenhár 
dovej o Márie Kalickej, Nellu v pOvabnom podan! Jarmily 
Vaiiicove j o Aleny Stopkovej, Bettu di Signa, z ktorého Ján 
Hadraba vytvoril vydarenú f igúrku, Simona. dobre poch ope
ného Mlkuláiiom Doboiiom a La Ciescu, k torú výst ižne stvárnila 
Tamara Suková so zmyslom pre k omedlálnosf. Sólisti zvládl i 
na úľovni aj .rytmicky a ha t·monicky velmi náročné ensemblo
vé výstupy. 
Dočkali sme sa teda vydarenej i nscenácie dvoch operných 

jednoaktoviek, ktorým možno máločo vyčlta C. Výčitku by sme 
skôr mali adresovať banskobystr ick ým občanom, že nedokážu 
naplniť hladisk a svojej operne j scény a tešiť sa z jej zaslúže
ného úspechu. MARIANNA BÄRDIOVÄ 

GRAMORECENZIE 
ZOLTAN KODALY : H ARY jANOS -- or
chestrálna suita 

Budapeštiansky f il harmonický orchester 
diriguje János Fercncsik 

TANCE Z GALANTY, TANCE 7. MA
ROSSZÉKU 

Symfonický orchester maďarského roz 
hlasu a telcvizie diriguje Gyorgy Lehel 
© OPUS Ster eo 9110 1314 

'l'Hk, ako sa u nlls vy tvonla lnterpt·e
l llč n {t trad fct a Sll lfl la nuvská, č i dvoi'fik~v
skií. ako v ed ia n enapodobit eľne zasp1evat 
svo jho Verdi ho Ibu Ta l iant, 1!11< nľiiÚ 
dnes už Macfa ri Zilfixovanú 'vo1 1 11',1''
ci u v podan! ...vo1ho vefkého <.k .1 l1t1 
<,kého z1avu Zoltflna Kmlaiy,t. 'V1tnul.l 
ročnll storočnH'II tohto sk ladatnf·t !k 
loris tu. pedagóga, organtzlitora hudnhn 
ho ~ko lst vo u in sp i rátora ce lej te1 r1lZ\ I 
nutej hu dobne j kult úry , uke1 sa Malfart 
môžu v s účasn ost i l eš tť, hola ZJavuy.1. 
podnetom p ľe n<t~e vydavatcrstvo OPUS 
na vydan ie p latne s reprezent.tt vuvm 
výberom K odtil~ ových ., llf!<,í •l ,, .• 1 
diel. 

OPUS prevzal v ilt:t!!l C;I lu1h .tVky 111 
crarsk ého Hungarotonu . Bol to 111ipad \'Pi 

ml d Ob ľý, pretože takto dostali n11~1 dts 
kofilovia v lustne autent1ckll llltPrprPt.rcHI 
Kodál yových diel, pod kt OľÚ sa podp. olli 
také dirigentské md lviduahty oko )illlos 
Feľencs i k 1 Háry jlínos) a Gvorgy Lehe! 
(Tance ) . 

Vo vsetkých troch sk!lldl)[l<'ll lJrPkv.t 
pf relut l vne varné zá k ladné tumpo, umu> 
11 ujúce vyni knutie mnohých detutlnv. 
ktoré by pľi ži všom tempe zantkll (in 
termezzu z Há1·yho, záver Tancov z Ma 
rosszéku) . Tento ,.vnútorný pokoj" 
ovplyvt1uje v pozitlvnom zmysle aj vý
bor né rozv r hnuti u dynamických plflcl1. 
Vôbec. dynamická šká la oboch oľches
trov je mimoľiadnc št roká a boh·1to orl 
t ienená. S nenapociobit ernou pt. ·od .1 
nos(ou plynú vo fné, rubatové t"astt 
agogické výk yvy sú tu pnľouzené .t 
Cunerné [P ieseil z llár yho). Veľmi pek1w 
vychádza jú sól o jednotliv}·ch dychuvýrh 
n list r o jov 1 rt autn, ho bo i, lesnó r fl llv. 
a1 cŕ.1. zvuk ci mbnlu ( v Hárym) JC din11 n 
zovaný decentne. navyše s dobľOII poču 
t ernosťou. Zvuk orchestrov vo všetk~ch 
~ k ladbách je hutný a pri tom pla'>t ický 
a faľebne bohatý. 

Nu vysoke j úrovni 1e a j lt!chnickú 
stránk a noh rávol< . obal p latne ud jan<~ 
Gross mana s fol klórnym ornamentálnym 
motrvom pôsobi vkusne. P la tľía s dielami 
Zoltá na Kodál ya je dôstojným prfspev 
kom OPUSu k sklodaterovmu tllbi!Pu •l 

mus l poteši f každéh o d isk oft la 

SLÄVNE ORCHESTRALNE POLO~PZ\ 
Symfonický orchester Ccskoslovenského 
rozhlasu v Bt•atislave 
Dirigent: Ondre j Lenárd 
© OPUS Stereo 9110 1189 

Zdá sa. ie vydanlm platne Slévne or
chestrálne polonézy nadväzute vyda va
tefs tvo OPUS n11 komerčne úspešne cyk 
ly orchestrálnych valčtkov . pochodov. tP 
tet·mezz. Titul Sl f1vne polonézy, prllvtl<• 
n ie je ce lkom presný, lebo na pi lin• vwl 
ru noaza j široko populárnych 101 •:.,· .. 
A. Dvoi'áka, P. l. Ca tkovského él F. Chu 
pino ná jdeme 1 polonézy mene1 známe 
! Glinka. Ljadov). bu i 1ednu 1. počet 
ných pol onéz dnes už prak ti ck y nezn<i
meho po ľského sk l adntera - vlastenr"t 
Michala Kleorasa Ogllisk(:ho [ ,, 1 1 <' 
mu 18. a 19. stor.). '"o, s.tnwzr" 1 11 

konštatu jeme ako n(!(lost<.t~oh . 1 r ,. 
ak o snahu o obsahove spc tn•n t 1 l 1tn . 

Ved fo originál nych orchestralnyt ~ p l 
l onéz zarodili vydavatelta na platilll 1 
úpruvy pôvod ne klilvírnych (l!'lt•n(•z 
[ Chopin, Ogit1ski). Platila obsahute rei 
kom 9 polonéz: live z tvorby A Dvoi.í 
k a l z opery Ruo;a l ka a Slavnostnu pol, 
nézu Es dur) . Ctl(kOvského (z opery Eu 
gen Oncgin ). N. Himského Kor~.tkov 1 ''i 

opery Piín vo,volia J. Chopmovu ti <!l lf', 
Gl inkovu z opery ivan Susantn, otl i\. 1; 
Ljadovu iJOlonézu C dur. Okiuskéiw 
a mol s podtitulom .. Rozlúi:lw ; vlas 
ťou" u napokon od O. Nedbólla pulonr' 
zu z baletu Roz prilvka u llonzovt. 

Sy m foni ck ý urchr:stnr Čs. rozh!a~.11 pod 
taktovk ou Ond reja l.erlllrd,l hni iPtlno' 
livé skladby na požadovane! ľeprotlukc 
nej úrovni, niek edy uzda už trochu t·u 
t inovane, s mensou pozo rnosťou k drah· 
ným detailom [ mikrosl<Opické nezrovnd 
lost! v súhre. slabsia , počutPI'nusť pro· 
tihlasov v l. č a sil L jadovov e1 po lonézy 
a pocl.l . Cellwve vsak plotiw spjľw tak 
po Int erpreta čn ej, ako a 1 !JO tcchnic 
k ej st ránk e (za l(t zodpovedaj ľt L. Ko 
már ek a O. No pp l vysoké tt v nletlzlnil
ro tine t k onkurenci i požadované k rltóna 
a priazni vci toht o dľuh u .,vyššieho p.l
puláru" si p r ídu na svo1e. 

ROMAN SKitEPEK 



NÁŠ ZAHRANICNÝ HOSŤ 
New York Times : Virtuóz neiného tó· 

nu, vzácnej čistoty a absol6tneho ovlá· 
dania svojho néltroja. 

Le Figaro, Parlž: André Bernard je 
viac nel virtuóz - je skutočnfm hudob· 
nikom, ktorf vie spievať a liviť svoj spev 
neustálym muzikantskfm hladanlm. 

Daily Telegraph, Londýn: Celkom vý
nimočný talent a vzhrad pripomlnaj6 Pa
ganiniho. Jeho Hummel bol triumfom 
temperamentu, vzletu a presnosti a aku· 
točnou sladkou a romantickou lyrikou 
v pomalých nádherných melodických čas
tiach. Hudobnlk zázračného talentu. 

To je niekolko citátov len z niekto
rých viac nel priaznivých ohlasov, kto
rými sa môle pochválil' André Bernard, 
franc6.zsky tr6.bkár a zároveň iéfdirigent 
New Symphony Orchestra of London. Pri 
nedávnej opätovnej náviteve naiej vlas· 
ti poliadali sme tohto vynikaj6.ceho trúb· 
kára o krátky rozhovor. 

Mohli by ste nám niečo povedať o svo
jich umeleckých začiatkoch? 

- Som ročn lk 1946, narodil som su 
v mest eč ku Gap na juhu Francúzska, kde 
som taktiež ziska! prvé hudobné vedo· 
masti . Zač !nal som s klav!rom, akordeó
nom a trúbkou. Ako dirigent som debu· 
toval na Konzervatóriu v Marsei lle, vel· 
ké skúsenosti v odbore dirigovania som 
získa l u známeho dirigenta Pierra Der· 
va uxa. Do lil1ov hry na trú bku som vn! · 
ka l predovšetkým počas štúd ii na parlž· 
skc1 Ecole normale supérieure de musi· 
quc. Vo svoj ich znč la tkoch som sa vera 
o uk t!vne zauj!ma l o džez. Hrával so n1 
do konca v menšom combe. Prv som sa 
rozhod ne vwc venovu l svo jmu nás tro ju 
než dirigovaniu. ku ktorému som sa dos
tAval viac-menej iba prlležitos tne. 

S ktorými dirigentmi ste napriklad 
spolu pracovali? 

- Za všetkých s pomeniem as po11 tie
to mená : Karajan. Mehta, Abbado, Maa· 
zel, Muti. Ako di rigent som pravide lne 

Trúbkár 
ANDRÉ 
BER ARO 
prizývaný k spolupráci s Bach Coll u· 
gium v Mn!chove, so ženevskou Camc
I'atou, so súborom New Chamber Soloits 
of London a podobne. 

Comu v s6.časnej dobe dávate prednost', 
trúbke, či dirigovaniu a aký repertoár 
ako dirigent stačlte obsiahnuť? 

- Takmer polovicu času venu jem svoj . 
mu nást ro ju, druhO polovicu pohlt! d i
rigovanie. Tu mám záväzky predovše t· 
kým u "svojho telesa" New Symphony 
Orch es tra of London. V B1·itskej metro· 
pole sa celkove zdrž!m asi 12 týžd i\ov 
do roka, čo v priemere znamená jeden 
koncert mesačne s týždňovým pobytom 
na skúšanie. Svoj repertoár nepovažu
jem v ni jakom ohlade za dajako zvlášt 
ny, je to bežný velk ý repertoár. Na do
kres lenie, jeden z mojich na jbližšlch lon 
dýnskych koncertov bude mat na pro
grame Ravelovu Seherezádu a Bole ro, 
Griegov klav!rny koncert a Bizetovu 
I. sultu z Arlesanky. Na gramofónové 
platne nahrávam práve Beethovenovu 
VII. symfóniu a COJ·,lolana, Mozar tove 
diela ... 

S ktorými gramofónovými spoločnos(a
mi spolupracujete a ktor6. nahrávku si 
obzvléiť válite? 

- Nahrával som pre CES, RCA, Deccu. 
Philips . .. Zau j!mavá bola spolupráca na 
kompl ete Bachových Branlborských kon-

certov pre Phili ps s Academy of S t. Mar· 
tln - In the Fields za dirigovania Ne· 
villa Mal'l'ine ra a účasti takých osob· 
nosti akými sú naprik lad huslistu Hen · 
ry k Szeryng či flautista )ean·Pieľl'e Ram. 
pa l. 

Ste krajanom Maurica Andrého, v sú· 
časnosti azda najslávnejiieho tr6.bkára v 
celosvetovom meradle. Spolupracovali ste 
spolu niekedy? 

- Sme praktic ky jedin! fruncÍizski 
lrúbkári, ktor! sa svo jmu nástJ'O ju venu· 
jeme dôsledne. Ale AndJ'é te iná gener<\ . 
cia . je to už päťdesiatnik. Nestre távame 
sa a ani sme spolu nikdy nespolupra
covali. 

V čom by ste videli hlavný rozdiel me
dzi románskou tr6.bkárskou !lkolou a ne · 
meckou !~kolou, reprezentovanou trebárs 
Adolfom Scherbaumom? 

- Opttť je tu generačn ý rozdiel. Aj n<\. 
stroje samotné sa zmenili. Nemecká ško · 
la má iný pohlad na om ument iku, frázo
vanie a má s pravidla ťažši, temne 0š! 
zvuk. Sc herba umov nástroj mi znie ako 
"vojnová trúbka". Náš tón te azda jas· 
nejšl . .,vyšši", komor nejš!, impresionistic
kejšl. nemecký zase robust nejšl, symfo 
nickejšl , ideálnejš! pre takého Wagnera. 
St ra ussa č i Mahlera. 

VLADIMIR CECH 

pešt1 nsky P Sl ko je samozrejmosť, ule že z jeho inter. 
pretácie pria m vyžaruje oddanosť a lás
ka k dielu, tá úplná sublimácia s touto 
hud bou a zžitie sa s i\o u, to pravé vy· 
hmatnutle " pa rsifa lovskej čistoty" a ja
su - je už dirigentským člnom. k(,prým 
sa Ferencsik zaradil do radu na jväčš!ch 

int erpretov tohto die la. 

Snlmka z budapeitianskej inscenácie Parsifala. 

Troj ic u ús tred ných postáv - Parsiľa · 
la , Gumemanza a Kundry - spieva jú 
Andrés Molnár, Lászl6 Polgár a Katalin 
Kaszaová. Na jväčšlm prekvapenlm je str . 
hujúci výkon Andrása Molnára, ktorý 
svojim krásnym, nosným a výrazupln ým 
tenorom a adekvátnym hereckým preja
vom má v~etk y predpoklady k tomu, aby 
vkročil do radu s vetových interpretov 
tohto partu. Podobne a j László Polgá r 
podn i krásny, vy rovnaný výk·on a doká· 
zul sa plne nalad iť na rozprávačský a 
medltatrvny charakter tejto vznešene j 
postavy. Katalin Kaszaová - osvedčená 
Brunhilda v Tetralógii a Orti·uda v Lo
hengrinovi - dominovala jasnými výška
ml a strhu júcou vášnivosťou. Andrés Fa
l'8g6 bol démonickým Kllngsorom, Sán
dor Sólyom·Nagy trpiacim Amfortasom 
a Ferenc Szalma majestá tn ym Titurelom. 
Prvú trojicu " Blu menmttdchen" sp ievali 
Magda Kalmárová, Katalin Pittiová a Ta· 
mara Takácsová. 

I ba ni ekolko hodin po tom, čo práye 
pred sto rokmi v benátskom pa láci ro
diny Vend.ramtnovcov posledný srdcový 
záchvat ukončil rušný život Richarda 
Wagnera, začalo sa v Erkelovom divadle 
v Budapeš ti premiérové predstavenie te · 
ho slávnostnej opery Parsifa l, k toré pre 
šťastných dva a pol tisic pr ltomných 
návštevnlkov pripravilo nezabudnuteln9 
zážitok. 

Wagner určil túto svoju poslednú, ce· 
lo-ž ivotné dielo završujOcu kompozlci u 
výhradne len pre uvádzanie vo "svojom" 
bayreuths kom divadl e - vo Festsptel
hause. Táto jeho pos ledná vOla bola po 
jeho smrti celé trt desa ťročia s úctou 
akceptova ná , ale hneď prvý deň p.o upJy. 
nutl platnost i ochranných práv - na
priek všetkej námah e Cosimy Wagnero
vej o predlženie tohto práva - 1. ja 
n uára 1914 uviedli Pa rslfala n a dvoch 
európs kych operných scénach, a s ice v 
Par!žl a Budape§ti. V Budapešti to bol 
s úbor vteda jšej Ľudove j opery, ktorý 
h ra l zhodou okolnosti práve v te j bu
dove, v ktore j sa dnes nachádza Erkelo
vo divadlo. Ľudová opera uviedla dielu 
pod taktovkou Frlgyesa Re lnera v nem
číne, a le {)d roku 1924, keď sa dielo 
dosta lo aj na scénu Opery a kde po ce· 
lých dvadsať rokov bolo nepretržite sú· 
čas tou repertoáru, hra je sa už v ma
ďarskom preklade a naposledy zazne lo 
v má ji roku 1944. 

Po s koro štyridsa ťročnom s pánku dos
tala sa teda v Budapešti opäť na javis
ko Wagnerova labutia plesei1, o ktorej 
Llszt - ktorý a ko prvý preh ral part! · 
tú ru diela na klavl rl a Wagner sám sple· 
va l k tomu jednotlivé party - nadšeue 
p reh lásil : ;,Parsifal je viac ako majsfrov 
ské dielo, je t o zázl.'ačné dielo 19. s to· 
račia" . A sá m Wagner, hlboko doja tý 
(Jčlnkom z prvého orchestrálneho znenia 
dielo hovoril: "To je pos ledn ý tromf mOj
ho života" . 

Návštevnlk, ktorý at keď už zo zvu
kových záznamov pozná toto dielo, jed
nako pri prvom stretnu t! s komplexnou 

juviskovou podobou Parsifa la, odchádza 
z preds tavenia hlboko do ta•tý a s túZ· 
bou v srdci čim skoršieho opät·ovného 
stretnutia s týmto vznešeným die lom. 

Vo fókuse tohto nekaždodenne krás
neho, sviatočného predstavenia a vo všet
kých smeroch vydarenej Inscenácie sto· 
j! osobnost Jánosa Ferencsika. Pričinil sa 
nielen o opätovné zaradenie diela do 
repertoáru divadla, a le sám viedol ča 
sovo náročnú prlpravu a jeho naštudova. 
nie a so s amozrejmou prirodzenosfou tl 
moči ma testátnu ep! čnosť , meditattvnosť 
a rezignovanos ť dvoch krajných de js ti ev, 
a le aj žhavý dramatický náboj pokušenia 
v magickej rlšt Kllngsora. Ze orchester 
h rá pod jeho tak tovkou vyrovnane a nád
herne, že kon trast medzi orch estrá lny
mt časťami a spievanýml je markantne 
ohraničený, že medzi javis kom a orches
trom panuje ideá lna vyváženosť , že jeh o 
tempá s f1 majstrovs ky zvolené - to všet. 

Reallzá torský tlm javiskove j podoby 
diela bol vedený myšlienk ou ve rného 
pretlmočenia diela a nesnažil sa o expe
rimen t na spôsob ženevskej Inscenácie 
Rolfa Liebermanna z roku 1982, ktorý 
situova l de j do Hirošlmi po a tómovom 
nálete. Scénu, ktorá bola akousi remi
niscenciou novobayreuths kého š týlu 
W.olfgunga Wagnera, navrhol Gábor For
ray, kostýmy Péter Makai, autorom cho
reografie je Lászl6 Seregi a réžiu mal 
Andrés Mik6, kto rý s citom, pritom však 
s vel kou fa ntáziou vyp racoval najmä obe 
ohradové scény grálskych rytierov. 

V duchu baxreuthských pietnych tradí
ci! sa po prvom dejstve netlleskalo, ale 
na konci predstavenia právom trva li nad
šené ovácie celých tridsa ť minút. 

JOZEF VARGA 

Prlspevkom Nemeckej iltátnej opery v Berline k Wagne rovmu roku je naiitudova· 
nie Lohengrina l premiéra 30. 4. 1983) . V novej inscenácii, ktorá je po · re:tijnej 
stránke dielom svetoznámeho basistu Thea Adama, hlavné 6.Iohy spievaj6. E. Biich
ner l Lohengrin) a naia speváčka zasl6.1ilá umelkyňa Magdaléna Hajóssyová ( Elsa). 

Snlmka: arch!v Nemeckej š tátnej opery v Berlíne 

~ZAHRANIČIA 
Jeden z prominentnfch skladaterov s6· 

časnosti, Gyiirgy Ligeti, oslávil 28. mája 
svoje 60. narodeniny. Studoval v Buda· 
peilti u F. Farkasa a S. Veressa. Spolu
pracoval s elektronickým it6.diom v Ko
lýne nad Rfnom a bol jedným z prvých 
tvorcov elektronických kompozlcil ( Glis· 
sandl , Artikulation ). Je autorom viace
rých teoretických prác z oblasti Novej 
hudby, viac ~:áz prednáial na letnfch 
kurzoch v Darmstadte. Hlavné diela: ope· 
ra Le Grand Macabrc: Lontano, pre ver
kf orchester; Melodien, pre orchester; 
San Francisco Polyphony, pre orchester: 
Dvojkoncert pre flautu, hoboj a orches
ter; Komorný koncer t pre 13 inštrumen
talistov; Ramifications, pre sláčiky; Ma
gány, pre mieilaný zbor a cappella; Pápai· 
né, pre mieilaný zbor a cappella: Cl oka 
und Clouds pre 12-hlasnf lenský zbor a 
orchester; 2 sláčikové kvartetá: Poéme 
Symphonique, pre 100 metronomov a iné. 

Hudobné dni venované tvorbe Johan· 
na Christopha Graupnera ( 1683- 1760) 
usporiadali v dňoch 11. a 12. j6.na v 
Darmstadte, kde Graupner pôsobil od 
roku 1712 ako dvorný kapelnlk, pri prl
lelltosti 300. výročia jeho narodenia. Na 
programe dvojdňového festivalu bola 
Graupnerova tvorba (kantáty, orchestrál. 
ne a komorné diela) a tvorba jeho s6-
časnlkov (V. Rathgeber, G. Ph. Telemann, 
G. F. Händel, G. F. Fasch, J. F. Fasch, 
J. S. Bach, J. S. Endler, G. Muffat, G. GrU
newald, J. Duphly) . 

Moskovská komorná opera uviedla 23. 
marca l. r. v sovietskej premiére Man
želské kontrapunkty" od českého sklada· 
tela nár. umelca prof. Jiŕlho Pauera, a to 
za jeho osobnej prltomnosti. So s6.bo
rom MKO ju naštudovali reiisér N. Kuz· 
necov, dirigent A. Levin a choreografka 
L. M. Talankinová na pôsobivej scéne 
I. Ivanova. V prvej časti večera sa uvá
dza komická jednodejstvová opera Pim
plnone" od_!'·. Ph. Telemanna, ktorá po
chádza z konca 18. storočia. 

Londýnska Royal Opera Covent Garden 
bude v bud6.com roku po prvf raz hos· 
ťovaf v USA. V Los Angeles v rámci 
O~ympijského festivalu umenia, zorga
mzovaného pri prlležitosti XXIII. letných 
olympi jskýcll hier, uvedie premiéru no· 
vej inscenácie Pucciniho opery Turan
dot", ďalej Brittenovho "Petra G~imesa" 
a Mozartovu "Carovn6. flautu ". Vietkých 
ll naplánovaných predstavenl má diri 
govať Colin Davis. 

Rolf Reuter, !léfdirigent Komickej ope
ry v Berline, uviedol po prvf raz v NDR 
v rámci koncertov lipského Gewandhau
su prv6. verziu III. symfónie Antona 
Brucknera, pochádzaj6.cu z roku 1873. 
Bruckner t6.to symf6niu, venovan6 R. 
Wagnerovi a v prvej verzii popretkávan6. 
motlvmi z jeho diel v neskorlilch rokoch 
dvakrát dôkladne prepracoval. 

Elena Ustinovová, s6listka Leningrad
ského i tátneho · akademického divadla 
opery a baletu S. M. Kirova, zvlťazila 
na Medzinárodnej _speváckej s6.ťaži Má
rie Callasovej v Aténach. Dve druhé ceny 
zlskali Tsai Hua Lin z Clny a Zsuzsana 
Dénesová z Maďarska. 

ytolončelo, ktoré vlastnil významný 
bratský dirigent Sir John Barbirolli (zom
rel v roku 1970), predali na dražbe v 
Londýne za 62 7011 angl. libier. Vzácny 
nástroj bol vyrobený neapolským maj· 
strom Genarom Gaglianom v roku 1726. 

Pri prllelitosti nedávneho 150. výročia 
existencie Velkého divadla vo Variiave 
sa konalo medzinárodné sympózium ve
nované modernizácii a rekoniltrukcii (jj . 
vadiel a bolo spojené s vfstavou tech
nické ho zariadenia. S6.časne bola tiel 
otvorená výstava na tému "150 rokov 
Vefkého divadla vo Varilave" a vfsta
va plagátov tohto divadla. K jubileu pri 
pravil varilavský operný s6.bor nov6. in · 
scenáciu opery Král Roger od Karola 
Szymanowského. 

Moskovské Státne hudobné divadlo pre 
deti uviedlo Mozartovu operu Bastien a 
Bastlene. Moskovská detská opera má 
v programe sprlstupňovať mladému pub· 
Iiku postupne všetky klasické diela sve
tovej hudby. Po 6.speinej premiére ope
ry Bastlen a Bastiene nailtuduje aj ďaiiiu 
Mozartovu operu - Carovn6. flautn a 
to v osobitej 6.prave pre mladých poslu· 
cháčov. 

Rak6.sky skladater Gottfried von Einem 
sa nedávno dožil 65 rokov. Do povedo
mia svetovej hudobnej verejnosti preni
kol najmä svojimi operami. 

Na medzinárodn6. s6fa! Rolfa Lleber
manna sa prihlásilo 57 operných sklada· 
telov z mnohých iltátov sveta. Je to naj
väčiia 6.časf , aká sa v podobne j s6ťa!i 
v posledných rokoch vyskytla. Vyhláse
nie vfsledkov bude 18. septembra 1983. 

Vdova po dirigentovi Clemensovi 
Kraussovi venovala viedenskej Národnej 
knilnici mnohé cenné dokumenty z tvÓr· 
by a li v ota Richarda· Straussa. 

Robert Steiner Isemann naplsai roz· 
slahlu monografiu o Gaetanovi Donizet
tim. Recenzenti spájaj6. vydanie tejto kni
hy so začlnaj6.cou renesanciou Donize tti
ho opernej tvorby. 



J BI EU Komorné .koncerty 
MDKO 

v Bratislave 
Nevedno. čl ako nevyhnutnost alebo 

ako zámer, sa v cykle vokálnych koncer. 
tov, p.oriadan9ch MDKO v Bratislave čo· 
raz častejšie zjavujt1 neslovenskf umel· 
cl. V ni.jakom pripade však na túto sku
točnost nemôžu hr.omžlt bratislavsk! 
priaznivci vokálneho umenia, pretože 
konfrontácia s plesňovou i opernou in· 
terpretáclou nedomácich umelcov je pre 
n!c.h a.t raktlvna l poučná. Tnkou by moh · 
la byť aj pre miestnych spevák ov, keby 
cyklus MDKO stál väčšmi v zornom poll 
ich záujmu. 

Sesťdeslatnik Juraj Pot6ček sl pripo
mlna svoje životné jubileum uprostred 
tvorivej práce, obklopen9 uznanllv9m ve
domlm našej spoločnosti. Pre život per· 
fektne !Jrlpraven9 bibliograf, človek od
dan9 svojej veci do na jhlbšej podstaty 
a naplňujt1ci čas dôslednou a záslužnou 
prácou bilancuje spolu s nami vykonanú 
prácu. Ako každ9 podobn9 typ naplnil 
svo j život množstvom v9znamn9ch činov. 
Hoci bibliografická práca je často u nás 
v pozad!, hoci za blbllografa niekedy zis· 
ka úspech niekto druh9. v prlpade Juraja 
Pott1čka spravodlivo vieme, že patri k 
osobnostlnm našej hudobnej pospolitosti 
a rovnako jeho zásluhy pa tria do lnven· 
tára najlepšieh tradlcil našej vzdelanosti. 
Jeho ~-.:?lovensk9ch hudobnin a ll · 
teratúry o huaobnik·och poslt1žil už vla· 
cer9m generáciám a tvoril lnšplratlvne 
v9chodlsko viacer9m vedeck9m prácam. 
Tiež jeho ~úpis slovensk9ch hudobnoteo
retlck9ch prác sa stal v9chodiskovou prá· 
cou pri pohlade na tt1to oblast. Tot·o 
všetko doplnil Juraj Pott1ček v~acer9mi 
~peclallzo.van9ml blbllograflck9ml práca
ml, ktoré sa včlenili do našej muzikoló
gie a sú jej trvalou a hodnotnou súčas· 
tou. Osobitne sl cenim nlekolko biblio
grafii staršich kritlkov1t ktor9ch osožnosť 
sa ešte viac ukáže, až oude čas podrob· 
nejšie hodnotiť tieto osobnosti. Mimo
riadne závažnú prácu vykonal ako t,!~jom·" 

nfk sl·ovenskej časti Ceskoslovenského 
hudobného s lovnlka. Tu sa osobitne 
uplatnila jeho pedantnosť, dôsledná prá· 
en s časom, jeho ohladuplnosť k vlace· 
r9m zabudnut9m postavám i vlastenec· 
tvo, ktoré často tvorilo hybnú silu jeho 
archlvárskej práce. Juraj P·otúček sa vy· 
značuje prlklndnou skromnosť·ou, ba nie· 
kedy až zbytočnou zdržanlivosťou. Jeho 
bibliografické zásluhy sú nemalé. Slo· 
venskej hudobnej bibliografii prešlapával 
prvé chodnlčky a dával mladšlm priklad 
a ko možno spojiť lásku k svojej profesii 
s vysokou odbornosťou, dôslednosťou 11 
pilnosťou. z. N. 

Zasl611lá umelkyňa Libule Márová je 
členkou pražského ND a pred desaťro· 
čim bola so svojim farebn9m mezzosop· 
ránom jednou z velk9ch nádej[ českej 
vokálnej kultúry. V prvej plesi~ovej čas
ti bratislavského koncertu ( 26. 4. 1983) 
odsplevala dva plesňové cykly - Sebu
manov Láska a livot Ieny a Plsnii nej
tajniijiil od Petra Ebena. V opernej časti 
potom odzneli árie z Gluckovho Orfea 
a Eurydiky, Rossiniho Tancreda, ária 
Panny Rózy zo Smetanovho Tajemstvl. 
populárna Bizetova Habenera a prvá z 
á rii Dalily z opery Saint-Sai!nsa. 

Dramaturgicky teda program hodnot · 
n9. lnterpretovan9 so znnčnou dávkou 

Na 6. koncerte ( 26. a 27. 4. 1983] účinkoval orchester SF. 
dirigent Vladimir Verbickij a ako sólista sa predsta·vil Marián 
Laplanský. V t1vodnej skladbe koncertu - Concerte grosso 
pre soprán, mezzosoprán, alt, tenor, barytón, bas a symfonic
ký orchester - od st1časného českého autora Otmara Máchu 
(nar. 19.221 s.polut1činkoval vokálny súbor Linha Singers (ume· 
leck9 vedúci jlf! Llnha). VLrtuózna, zvukovo jedinečná tech
nika známeho vokálneho ensemblu bola zt1ročená v bachov· 
sky orientovanom toccatovom š t9le tohto špecificky vystavn
ného diela neobarokového zamerania, ktoré sk ladat.er dedlko· 
vnl s úbo·ru v roku 1980. V kontrapunktlckom polyfónnom vede· 
nl celku dominoval súbor Linha Singers exponovanosťou hla· 
sov, spieva jt1cich na vokály ako sólistlcká zložk·a concertina. 
V interpretácii diela zdôraznil Verbickij subtllnu krehkosť 
ľudského hlas u vyzdvlhnutlm vokálno-poetlck9ch, kantabiln9ch 
prvkov. Kontrastnú gradačnú llnlu preniesol do hutného zne· 
ni a (tu tt! J symfonického orchestra. l ked išlo o vynikajt1cu 
interpretáciu diela, jeho monolitná forma pôsob! stereotypne 
a pre poslucháča nie je natolko znujlmavé. 

Sólista SF Marián Lapšansk9 predniesol 2. koncert pre kla
vlr a orchester g mol, op. 16 Sergeja Prokofieva. Toto rozmer· 
né, bravúrne koncipované dielo s k a leidoskopicky menliv9m 
s vetom nálad, Lapšans k9 stvárnil s neobyčajnou noblesou a 
puncom osobnostne zrelého, vyhraneného muzikants kého PO· 
dtmia. Vyváženosť rozumového a citového zázemia umelca ko· 
rešpondovalo s obdivuhodnou technickou a fyzickou s ilou. 
Rozmanitosť myšlienok diela opraden9ch širok9m harmonic
kým tokom Lapšansk9 dôsledne diferencoval, počnt1c od ly· 
rick9ch, nostalgiou predchnut9ch nálad až k ráznemu. tvrdo· 
~l jnému sarkazmu. Najmä virtuózne atypické Scherzo ( 2. časf] 
stvárnil Lapšansk9 s rahkosťou a ležérnym pohrávanlm sa 
s tónmi. Klavirny koncer t S. Prokofieva zaznel zásluhou pri
s pôsobivého orchestra SF pod Verbického taktovkou ako mo· 
hutná hudobná r iava dynamizmom sa vyznačujúcej interpre· 
tácte. 

z odkazu P. l . Cajkovského s i tentoraz publikum vypočulo 
5. symfóniu e mol, op. 64 ( 4. symfónia f mol , op. 36 odznela 
na otváracom koncerte sezóny 1982-83 ]. Dirigent sformova l die
lo do konclzne·ho celku s črtami verkorysosti, mužného chápa. 
ni a a nefnlšovaného úprimného citového stvárnenia. Verbickij 
svojou zanietenosťou a oddanosťou vnútorne priam žil s or· 
chest rom SF, čo sa odrazilo i na jedinečnej kvalite interpretač. 
ného pretlmočenia Cajkovského symfonického veldiela. S9te 
orchestrálne s farbenie zvuku, dynamickt1 vystupľ~ovanosť a vy· 
h rotenosť v grandióznom predvedenl podporili v9borné v9kony 
jednotlivcov zv lá šť zo s kupiny dychovej sekcie. 

Pos ledn9. 7. koncert pre závody ( 17.-18. 5. 1983 l uzavrel 
34. koncertnú sezónu. V koncertnej s ien i SF vys tt1pil hosťujú -

Akordeonista prof. Vladimir Cuchran, 
riaditel Státnej filharmónie v Košiciach, 
koncertoval na jar tohto roku už po šies
tykrát v ZSSR. Po návrate sme ho p1 i· 
stavili na stručn9 l'OZhovor. 

ci Symfonický orchester Szombathely s dirigentom )án.osom 
Petróom. V úvode svojho programu uviedol populárne Tance 
z Galanty od Zoltána Kodálya. Plánovan9 C.hopinov Koncert 
pre klavlr u orchester f mol, op. 21 P're náh1e onemocnenie 
sólistky Daniely Rusóovej sa nerealizova.I. V spolupráci so Slo
venským filharmonickým zborom [zbormajster PavCJ.I Baxa J. 
Chlapčenským filharmonickým zborom ( zbormajsterka Magda
léna Rovňáková J. sólistami tvou Andorovou [MĽR - soprán J. 
Vojtechom Schrenkelom [tenor] a Pálom Kovácsom [MĽR 
barytón l zaznela Impozantná projekcia Carla Orff.a, kantáta 
Carmina Burana. Uvedené diela dostačujúco vyplnili časov9 
a obsahov9 priestor zredukovaného programu a boli kvalitou 
predvedenia pre poslucháčov pôsobiv9m stimulom k vytvore· 
nlu slávnostnej atmosféry l srdečného prijatia spomenut9ch 
úč inku jt1clch telies. 

Už t1vodné dielo Z. Kodálya presvedčilo o vysokej interpre· 
lačnej úľCJ.vnl Szombathelského symfonického orchestra. Siro
kt1 dynamickt1 škálu, s9ty orchestrálny zvuk, plynule budované 
gradačné celky a t1člnné odllšenle kontrastn9ch nálad mô· 
žeme prirovnať k drobn9m zrniečkam, ktoré dirigent jános 
Petró dokázal pospá tuf a sklbiť do úchvatnej, strhujúcimi ryt
mami presiaknutej a hudobn9mi nápadmi prekypujúcej for · 
my. Právom patria Kodályove Tance z Gal-an ty k na jobfúbe
nejšltn v9tvorom hudby 20. storočia. Prekvapiv9 umeleck9 úči
nok malo koncert•né uvedenie Orffovho diela Carmina BuNJna, 
ktoré t-vori prvú časf s kl adatelovho kolosálneho triptychu scé· 
n ick9ch kantát nazvan9ch Trionfl. Stredovekú literárnu pa
miatku· zhudobnil Orff neobyčajne s9tym, farblst9m hudobn9m 
jazykom. Obrovsk9 lnšt·rumentá lny aparát s využltlm dvoch 
klavlrov, miešaného a chlapčenského zboru a sólistov primäl 
János Petró premyslenou koncepciou a pevnou rukou k vy
nikajúcemu interpretačnému v9konu, prinášajúcemu mimo
riadny umeleck9 zážitok. Osobitné ocenenie si zaslúži najmä 
vokálny p1·ejav Slovenského filha rmonického z.boru , ktor9 
v Prológu a t roch uzavret9ch obrazoch Carminy Burany podal 
v9kon, hodn9 obdivu. Podobne l ostatné lntegruj(!Ce zložky 
( chlapčensk9 zbor, sólisti, Symfonlck9 orchester Szomba thely 1 
plnou mierou prispeli k dokonalému predvedeniu, zasluhujú· 
ce úprimnú gratuláciu. Pozorno.sť s i zaslúži a j bratislavské 
publikum, ktoré prijalo uvedenie tohto vokálno-Inštrumentálne· 
ho diela s búrliv9ml, nadšen9mi ováciami. 
Opäť skončUa jedna koncertná sezóna Slovenske j filharmó· 

nie, v ktorej už t·radične mn ll svo je miesto a i obfúbené kon· 
certy pre závody: mená M. I. Gllnk•a, A. Dvofák, P. I. Cajkov· 
skij , G. Rossini, L. v. Beethoven, W. A. Mozar·t , Fr. Schubert, 
C. M. Weber, J. S. Bach, S. Prokofiev, O. Mácha, C. Orff zosta · 
nú zaplsané v povedoml nášho publika ako .,tvorcovia hudby, 
ktorá rozoznala srdcia ... " B02ENA DLHAI\}OVA 

cii je skutočne na vysokej Úl'Ovni. 
Rados!Tilé je pozorovať záujem nielen štu· 
dentov, ale aj docentov o koncerty, no
vú literatúru, problémy nástroja a pod. 
Dobre tu pozna jú už a i viacer9ch našich 
skladaterov, najmä t9ch , ktor9ch diela 
vyšli v sovietskych akordeónových zbor. 
n!koch : Podprockého, Hatrlk a, Felda, Ma
lysa. I ja som sa usilova l rozšlrit zna· 
lost! o nej t9m. že som do ZSSR danie· 
sol vera s kladieb na propagáciu. 

S akým ohlasom sa stretli vale kon
certy? 

- S v9born9m. Dokladom !·oho sú no-
vé pozvania . . . ROMAN SKilEPEK 

speváckej rutiny a profesi.onallty, pričom 
k pocitu autentickej interpretácie, rám
covo rešpektujúc základné charakteristi
ky št91ové a int erpretačné tradlcie, pri 
spelo i to, že všetky spomenuté člsla pro
gramu odzneli v jazyku originálu. Celko
v9 dojem z konce1·tu sa však, žiar. zvrá 
til v neprospech interpretky v dôsled
ku primárnych kvalit jej hlasového ma· 
teriá lu, kt OJ· ý stratil niekda jš lu farebnú 
jednoliatosf. sviežosť a pťltavost. Niek
dajšiu krásu hlasu pripominajt1 už Ten 
okrajové hlbky (napr. v I>Osledn9ch tó
noch árie Dalily). v ostatn9ch polohách 
je tón farebne roztriešten9 od svetlej
šfch až sopránov9ch, nedostatočne k ry
t9ch tónov, cez tóny bezfarebné a .,bez
váhové" až po wagnerovsky rovné ( bez
vibračné) a značné forslrované v9šky. 
Niektúré člsla, napriklad Schumannova 
piesei~ Ich kann's nicht fassen, a•lebo 
Rossiniho ária ukázali, že Márove j hlas 
je ešte stále dostatočne pohybUv9. je 
v~ak zárove11 už značne unaven9 a opo
trebovan9. Je to stará bolesť mnoh9ch 
našich krásnych hlasov, ktoré v momen
te, kedy vyrastú z učJ1ovsk9ch rokov a 
dosiahnu inte1·pretačnú zrelosť a suvere· 
nitu, dostávajú su do .,hlasovej krizy". 
A to je závažné memento, nad ktor9m 
sa treba vážne zamyslieť. 

STEFAN ALTÁN 

2. má ja sa v Koncertnej sieni SF usku· 
točni! recitál talianskej o1·ganistky Gra
zie Salvatoriovej. Jej vystúpenie bolo za
ujlmavé i poučné. Umožnila priarznivcom 
organovej hudby nazr.leť do historickej i 
novšej talianskej tvorby pre svoj nástroj . 
K tomu pričlenila diela z ďalšieh dvoch 
v9znamn9ch, tvoriv9ch úblastl: nemeckej 
a francúzsk ej. - Už 400 rokov, kt.Qľé nás 
práve dell od narodenia verkéh·o pozdno
renesančného majstra Girolama Fresco
ba ldlho, pripomenula umelkyi~a dvoma 
jeho skladbami. Drobnot1sekovú, zaujl
mavo .,gradu júcu" Canzonu det1a La Pe
senU [zo zbierky Canzoni alla Francese 1 
registračne sklbila do Prach väčšieh v9-
znamov9ch celkov: v Toccate VII živšie, 
a le s mierou využila tvorivé i reglstrač· 
né schopnosti v Intenciách autorovho 
.,návodu" k Toccatam. EMe viac rozohra
la paletu svojich i nástrojov9ch mo<žnostl 
v Toccate del l. Tono finto Giovanni Sal
vatoreho [17. stor. ) s mimoriadne pek· 
n9m záverom. Ako citlivo zvolen9 kon
trast sa dalej ozvala spevná, trochu za
dumaná téma variačnej skladby La Mo
nica Bernarda Straceho [17. stor.]. Va
riácie pohyblivého, občas rytmicky zaují
mavého, inokedy tanečného charakteru 
(pútavá druhá, šiesta J. sa s triedali s po· 
kojnejšie pJy.núcim.i [ v9razovo pekná 
štvrtá l a boli tak ukážkou z ďalšej ob· 
last! tvorby tohto historického obdobia. 
Skoda, že pre absenciu tlačeného pro
gramu sa poslucháči v t9chto en bloc 
ohlásen9ch skladbách nemohli lepšie o
rjentova.ť a ešte viac vychutnať ich ·-

• s porozumenlm a dôvernou znalosťou po
dávanú - svojskú krásu. - Triová So
náta Es dur i!. l J. S. Bacha (BWV 525). 
žiar, nesplnilo celkom očakávanie pub
Ilka. Technická ne istota , neadekvátne. 
rozpačité a nejednotné tempá, slab9 pe
dál, nedostatočne synchronizovan9 s ma
nuálom, nenáležité aplikovanie lombard · 
ského rytmu, oslabili dojem z tejto inak 
svieže j, jasnej hudby. 

Interpretácia Prelúdia d mol Ottorina 
Respighiho v druhe j časti programu da
la zabudnt1f na nevydareného Bacha. Die· 
lo, pripomina júce miestami sadzbou a 
postupmi Maxa Regera, nástrojovo dobre 
.,pos udané", ústiace clo s lávnostného zá· 
veru , vybudovala umelk yi~a po každe j 
st ránke v9 razne a predniesla ho presved
čivo, so zjavn9m zau jatlm. Zaujlmavá 
bola a i rozmerne jšia Sonáta st1časného 
talians keho autora Nina Rotu. V štyroch 
dobre vykontrnstovan9ch častiach [ Alleg
ro giusto - AdagJ.o - Allegretto calmo 
con grazia - All egro). l ked bez náro
ku na riešen ie zvlášť závažného či zloli 
tého obsahového problému, sledovali po
slucháči v9voj hudobného procesu, v kto
rom okrem talianske j s pevnosti n na(] 
rahčenosti bolo a j dosť kompozičnej um
nosti, dôvtipu i hráčsky vdačnych mies t. 
- Na záver zaznela Stredoveká suita 
f ra ncúzskeho autora jeana Langlaisa, 
motivicky, harmonicky i spracovanlm 
langlaisovsky nápaditá a svojská viac
častová s k.ladba. Grazia Salvatorlo vá ju 
predniesla s podmaniv9m v9razom l fa
rebn9m bohats tvom tak, akoby hudba 
"rástla sa ma". Publikum ohodnoti lo jej 
v9kon v9dntn9m potleskom, ktor9 s i na
pokon vyžiadal dva zau jlmavé prldavky. 

- he-

Aký je v ZSSR záujem o akordeón? 
- Obrovsk9. Všetky koncertné siene 

bez v9nimky boli zaplnené do posledné· 
ho miesta, po koncertoch boli besed~, 
otázky ihneď po doznenl koncertu pn
chádzall na llstočk·och z obecenstva. 

Ako viem, nástroj bajan vyučuj6 v 
ZSSR v kategórii rudových nástrojov. Ro
bia tu dajaký rozdiel medzi nim a akor
deónom? 

HUDOBNý' 2IVOT - dvojt9ždennlk. Vydáva Slovkoncert vo vydaÝatelstve 
OBZOR, n. p., ul. Cs. armády 35, 815 85 Bratislava. Vedúci redaktor: 

- Ano, akordeón tu považujú za .,kul · 
tivovanejšl" nástroj a zaradujú ho skôr 
medzi .,klasické" koncertné nástroje. 
Konštrukcia môjho barytónového akor· 
deónu bola pre väčšinu poslucháčov 
prekvapenlm, vzbudzovala velkt1 pozor
nosť a mnohé otázky sa t9kall práve jej. 

Kde vlade ste koncertovali a s akýru 
programom? 

- Začal som v Kyjeve, nasledoval Taš 
kent, potom Cirčik nedaleko Taškentu 
a napokon Ordžonikidze, kde som hral 
s Filharmóniou Severnej Oseti je Trajana. 

Na recitáloch som uviedol Podprockého 
Suitu chorelku, Brehmeho Paganlniánu, 
Sonátu G. Bančšikova, 3 sonáty D. Scar
lattlho n Sonátu J. A. Bendu. 

Zrejme ste navltlvlli aj hudobné ui!i
liltla. Na akej 6rovnl je tu výučba? 

- V Kyjeve je najstaršia akordeónová 
katedra spomedzi sovietskych vysok9ch 
š kôl a v9učba tu zodpovedá dlhej trad!-
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fr•cká ľudová u a vytvára zložitejši celok mnohovrstevnate organizovaný 
s pestrým a zložitým obsahom, a v tom je práve sila 
umenia. Nie vše.tky hudobné formy sledujú •rovnaký mo
del - existujú prosté plesne, uspávanky, detské, pra 
covné, polovnlcke a lrné plesne, spoločné vystúpenia pre 
významné udalosti, cyklus ročných obdobi, polnohospo
llársky cyklus, ktorý sa napája na mytologické predsta
vy, životné udalosti, ako sú narodenie, sm·rť, dospieva
nie. Vtedy úlohy účastnika a publika splývajú, nikto sa 
nechce nečinne dlvať, každý cf.ti potrebu pohybu, pri 
čom je za u jimavé, že zo zložitťlho pletiva melódii a ryt
mov si vyberá účas~nlk prllve •tie motivy, ktoré sa pre 
neho hodia a ktoré potom •tancom sleduje. Keďže ale 
osobitný rytmus a 'motiv charakterizujú mytologickú 
postavu. zdá sa, akoby bol "posadnutý" touto mytologic
kou postavou, na motlv ktorej tancuje. Ti, ktor! riadia 
tanec, môžu tak•to "navodiť", aby sa účastnici prejavili 
rozličnou formou tanca. Tieto postupy. sú známe z tan
cov nielen Afr iky, ale aj Latinskej Amertky. 

Au t ol' článku dr . Juraj Vámos je známym znalcom 
africk ej etnografie a hudby. V rokoch 1969-71 pôso
bil ako expert UNESCA v oblasti výchovy a sociál
nej psychológie v Nigérii a Lagose. Publikoval vla
ceru článkov a štúdií o africkej kultúre. [Red.] 

Deti v Afr ike na juh od Sahary vykazujú i sté vývino
vé zvli'lstnost i : okrem iného velmi skoro začln a jú skú
ma ť hudobné možnosti predmetov okolo nich, aké zvuky 
možno z n ich vylúdiť bitfm, brnkanlm, škrabanlm al ebo 
ina k. Tieto zv uky potom r adi skl adajú do rytmických 
sledov a sprevádza jú ich pohybmi teliL Nadväzu jú tým 
na domácu t ra díci u, podla ktorej od najútle jši eho det 
stva ich matky nosia privia~ané na chrbát a berú ich 
tH! dedi nsk é slávnosti , kde s ni mi tancujú. Matka má 
dieta pr i viazané na chrbte aj počas práce na poli, a aj 
tu roll! pod l a ukéhosi vnútorného rytmu, často v sprie
vode spevu. Zeny sa v Nigéri i vôbec pohybujú l adne 
a r y tmicky, videl so m často vtlč šie deti ako tancova l i aj 
na ulic iach a tým chceli vyjadriť svoje myšlienky a pu · 
c i ty, nehovor iac o tom, že tanec je pre n ich dobrým 
c vičen( m. 

Na afri ckú l udovú hud bu vplýva mnoho prvkov, ok · 
rem tného a j j:tzyk. 1\frické jazyky na juh od Sahary 
s(I vl:lčš i no u tonálne, v ýznam slova závi s! od výšky tó
nu, ktorým sa vysl ov ia jeho sa mohlásky. Ak chceme 
slovo op!sa ť , mus!me použiť tonlllnu st upni cu nlzkeho, 
st redného a vysokého tónu, medzi n imi sú ale a j ďa l š i e 
medzi tóny, tóny so st úpa júcou, kl esa júcou a kl zavou 
tendenciou. Pre tie to mus! byť ucho zvlášť cv i čené. 
Významový obsah slova je široký, nie je P'resne de
finovaný, urč uje ho si tuácia, kontext. gestá a zvuková 
podoba tak, aku sme to naznačil i. j e ťaž k o tieto prvky 
od seba odd eli ť , l ebo tvor i a celok. Už tieto fakt y prlbli · 
žuj ú hovor ené slovo hudbe. Slová so širokým významo 
vý m polom r ytmi cky vyslovované sa vykl adajú podla 
asociácii, k toré ~VOJOU l ogik ou a obsahom sledujú sta 
rodávne mýty, m yšl ienkový svet etnick ej skupiny s miest 
nymi zvlás tn os ťa m i , p r i čom sled myšlienok je aj v svo · 
jej spontánnosti regulovaný. Pr i stavbe myšl ienk y, či ide 
o hudbu a l ebo hovorené sl ovo, sa vychádza z toho. že 
~vet pozostáva z by tostí, ktoré disponujú i stou silou 
a r ytmom, t ieto sa spájajú, opak ujú,- prellna jú, navzájo ta 
sa ovláda jú. Tá to koncepci o~ preniká cel ý ži vot mies tnej 
spo loč n os t i, organizu je nielen ju, al e aj vzájomné vzťu
hy medzi l ucl mi a form u je svetonázor. 

Inšpiráciu pre huci iJu a tanec poskytu jú AF r ičano m 
pr! rodné javy: v lnen ie mora, tok rieť' ky, šum stromov. 
Z ta k ých to motí vov vzn ika jú tance, ako napr. tanec 
]emoži - tanec Mut ky cieli živého tvorstva alebo Matky 
rýb, ktorý prešiel svetom ako rumba, pr avda, y prispô
so bene j f or me. Pôv odné znenie toh to slova v jorubskom 
jazy k u - v da nom pripade ide o tanec zá pacloah·ick ei 
etn ick eí skupi ny j oruba - je ]e je - omo - eža. Pô
vodné slovl1 sa nesk ôr zredukova l i , spo jili, no k aždé 
slovo by sa dalo ďa lej rozvádza ť na úrovni významu 
z denného života a mýtov. jemoža - znazorňu j e ju zre 
lá žena ob lečené v modr om a bielom, vo farbách mor
sk ých ~I n , nosi per ie pli va a zdobia ju palmové listy -
svoj im tancom r ept·odu ku je vlnenie mora. Zač lna svo 1 

tanec pnmulými a dôsto jnými vln~tými pohybmi , ktoré 
postupne prechádza jú v r ýchle tempo r ozbúreného mo· 
ra a vášn ive j ženy. !cle o kultový tanec, ktorý stál pot! 
() ontr olou spoločenského vedomia a ak o rumba sa sta l 
i ormou s poločenského tanca. Pohyby a r y tmy ostali, ale 
UJ ti e sa musel i pri s pôsob i ť mentalite tých, ktor! ju tan 
covali, al e nepoznali af rické spôsoby a kultúru. . 

I ným podobným tancom je tanec r i eky Ošun, k torá ma 
č1 stú vod u a vie lieč i ť . Ošun je aj mladé dievča, ktoré 
za č ln a svoj tanec zná ZOI'!) ovan!m vyv i er ania riečky 
u pram elw , ako postupn e moh utnie a nabera siL _Ošun 
má na r uk lich hrká lky, náramky, ktoré vydáva1u pn 
tanc i zvuky, znázor ií u je tancom ako dom a pomáha sta
r ý!:! rod i čo m, ak o pri pr avuj e jedl o, ak~ sa diva do zrk acl: 
Ia a objavu je svo ju krltsu. ako sa kupe v neke a teš1 
sa dažďu. Pos tupne sa z ne j stáva mladá žena, vydáva 
sa za šangu u s ni m tancu je vášnivý milostný 1anec. 
z ta k ých to a podobných motlvov v:lln ikl i spol očenské 
tance ako tango, conga, cha-cha, charleston a mé. 
Afri čan i a na rozdie l od európskej hudby delia hucl ob-

né mol!vy na menšie celky, ktoré sa cyklicky opakujú. 
K tomu je prispôsobený tanec; kým na našom konti 
nente h ra jú pri tanci hlavnú úlohu pohyby končatln, 
ktorým sH pri spôsobu je trup a hlava, africká forma tan
ca vychádza z krúž ivých pohybov vychádzajúcich z be
dernej oblasti a širiacich sa na ostatné čast i tela, pri 
čom jednotl ivé čast i tel a konajú do istej miery samo
statne od osta~ných . O možnom vplyve týchto pohybov 
na duševný stav budeme hovoriť neskorši e. Najmä afric
ké bicie nás troje, ktoré hrajú v africkej hudbe hlavnú 
úlohu, vytvárajú osobitý polyme~rický a polyrytmický 
druh hudby. Vezmime si napríklad pohrebnú pieset1 už 
spomenute j etnickej skupiny ]oruba, k-torá v preklade 
znie tak•to: 

Mal som troch priateľov: prvý ma núkal spať na ro 
hožke, druhý ma núkal spať na zemi , tretí ma núkal 
spať v ;eho srdci. Vybral som si spónok v ;eho srdc i. 
Videl som sa plóvuf v rieke, uzrel som króľa rieky a stn · 
ka, uvidel som palmy obťažkan~ orechmi, prehýbali su 
pod tou vóh ou, až im praskali kmene . 

Predpokl adajme, že k aždý z týchto priat eľov bol cha 
rakterizovaný osobitným hudobným mot!vom. pričom tie
to motjli potom zni e ť ako polymetrický al ebo polyrytmic
ký sl ed podla toho, ako boli uspor iadané a ako sa spá
jali. v texte je zauj !mavé aj to, že zomierajúci pred 
smrťou vie!! " krllla slnka". Ti, k t or! ma jú clo či n enia so 
zomiera júcimi potvrdili, že vidina silného svetla pred
chádza dosť často smrti. Zomiera jú ci sa prirovnáva k 
palme, obťažk ane j plodmi tak, že sa pod ich ť archou 
zlom!; mysli sa tu na deti, vnukov, pravnukov, ktorých 
zanecháva a ktorých už nestač! "uni esť". 

Vznik africk ej polymetricke j a polyrytmickej hudby sa 
clá vysvetliť z vid ieckeho kontextu. Na ludovej slávnos
t i sa stretáva jú mladé dievčatá, zrelé ženy, star šinov ia, 
m ladi luclia, pr!slušnlci rozličných skupin obyvatelstva. 
Každý chce svoj i m spôsobom byť akt!vny m účastnlkom 
a tak sa clo spoločného hudobno-tanečného vystúpenia 
dostáva jú rozličné mot!vy. K tomu pristupu je a j dra
matizácia. Očastn!ci huclobno•tanečnej drámy vná ša jú do 
nej č rty podskup!n, ktoré ju vytváraj ú. Ciel tých to hu· 
dobno- tanečn ých a dramati zovaných vystúpeni spoč !va 
v tom, aby sa posilnili súcl·ržnos ť mies tneho kolektlvu 
a mi estna autori ta, upevnili hodnoty a dôvera. Pri všet
kej rôznorodost i je snaha vytvárať jednotu, čí m väčšia 
je rôznorodos ť, tým v iac treba tejto jednoty, tý m sa 

Ľudová slávnosť v meste Calaber, ležiaceho v juhový
chodnej Nigérii_ Sprievod tanei!ntkov nosi soiiky vyrezá
vané z dreva, malované a zdobené. Znázorňujú symboly 
plodnosti. Snlmka: 11rch !v autor a č lánku 

Mal som často prlleži'tosť počúvať počas svoj,ho poby
tu v Nigérii afric.kú hudbu a aj moderný džez. V porov
nani s domllc.ou africkou hudbou mi pripadali niektoré 
formy džezu ako hudba tých, k.tori st.ratili domov a vše· 
možne sa snažia nájsť duševnú .rovnováhu, pričom si 
niekedy pomáhajú nadmerným hlukom a trhavými po
hybmi. Miestna af-rická hudba pôsobila naproti tomu 
ucelene, akoby V•Olala k účasti a vyžar.ovala akýsi opti
mizmus, ktorý som badal aj u tamojšich ludi. 

Kvôli úplnosti treba sa zmieniť ešte o jednom zauji 
mavom aspekte africkej hudby. Ako už bolo spo_menuté. 
krúživé pohyby bedier, trupu a iných časti tela sú výraz
né a ma jú aj istý psychologický účinok . Spolu so zme
nou rytmu dýchania, so zmenou fyziologických procesov. 
ak o sú napr. krvný obeh, móžu prispieť k vyvolaniu 
duševných stavov bllzkych extáze a konaniu pri strate 
vedomia s následným zabudnutlm čo sa stalo. Keďže 
al e podobné stavy boli oplsané aj nu iných k ontinen· 
toch pri inom charaktere hudby, dll sa predpokladať, 
že tu nejde l en o africký hudobný prvok, ale o zložitej· 
ši proces, ktorý v Afrike vykazuje svojskú formu. Pľl 
centré!nej úlohe, akú hrá hudba v živote jednotlivca 
a spoločnosti, neprekvapuje, že sa hudba objavu je ako 
sprievodný jav pri určovani diagnóz, pri niektorých lie
čebných postupoch domo~oclých Tuctových lekárov, ba 
objavu je sa aj ako sprievodný jav pri práci remeseln!ka. 
ktorý jej prikladé zvláštny účino k na proces výroby }C 

ho diela. Vzhladom na nedostatok lekárov na vidieku 
v rozvojových kra jinách a na i ch skúsenosti komunlko· 
vuť s miestnym obyva•telstvom v pojmoch a postupoch 
im blizkych, prikladá sa tomuto dialógu osobitný vý 
znam. Majú sa tak zlskať Lsté skúsenosti a poznatky od 
oboch partnerov. Hudba je jedným z.o spôsobov komu· 
nlkovania, hlboko pôsobi na !udskú dušu a n iet pri 
čin, aby sa jednotlivé je j prvky nepoužili v nekonvenčnej 
forme, ako to I'Obia ludovl lekári vo vzťahu k pacienta· 
vi. Tieto postupy sú niekedy zauj!mavé obsahom a for
mou. Pravda, odborne ško lený leká.r môže mať svoje 
výhrady a námi etky , poukazovať na nebezpečenstvá . 
muslme ale uvážiť, že vplyv hudby ex istuje a patri do 
komunikačného procesu, ktorý je tak dôležitý vo vzťahu 
chorého k lekárovi. 

Všetky tieto úvahy nlls privádza jú k otázk e, do ak et 
miery mil toto všetko význam pre nás. Domnievam sa. 
že aj pre nás je zauj!mavé poznať korene niektorých 
foriem modernej hudby, k·torá pochlldza priamo, al ebo 
oklukou z Afriky. HCl'Voriac o postaven! a úloh e hudby 
v tamojše j spoločnosti , sa mimochodom vynára pr~blél1l. 
akú úlohu h rá hudba v našej spoločnosll. Klastkovw 
hudby vždy dbali na to, aby hudba vytvárala harmo
nické vzťahy č loveka k jeho prost recltu, aby hudbu 
pomllhala vytvárať lepšie medzlludské vzťahy a krajšl 
život. v africkej hudbe nlljdeme výrazne tuto snahu. 
pričom sa ale clo hud•by vnllša prirodzene aj r ealita af· 
r ického života , ktorá nie je bez t·r agi ckých el eme.ntov 
ak o všade kde sú životné podmienky ťažk é ; hudba učm
ne pomáh~ aspoň časť týchto ťažkost i p.rekonllvaf. Pr e 
ni jakú spoločnosť nie je lahostajné, a_ké aspekty reality 
táto hudba oMáža, akú psychologicku atmosféru nav~
clzu1e ak é má miesto v spoločnosti. Ak sa v tejto su
vislos'tl zaoberáme inou, pomerne vzdia l enou kultúr~u . 
jav ia sa nllm niektoré problémy zretelnejšle, l ebo k mm 
pristupujeme bez za ujatost i, celá problematik~ sa nám 
objavuje z inej perspektlvy a pomáha poznať 1e1 Jadro. 

JURAJ VAMOS 

" medzinárodná konferencia 
"čikových pedagógov 

ciácii sa v dohladnom čase u
spokojivo vyrieši. 

Bohatý progra m X. konferen
cie by sa dal zh rnúť clo troch 
časti : 

1. Prednášky, ktorých odznel o 
9 (medzi nimi i prednáška náš
ho prof. M. Sádla). Po v iace
rých prednášk ach nasl edovala 
živá diskusia . 

grame, v ktorom účinkova li de
legáti k onferencie. 

Po k aždej konferencii vydáva 
ESTA bull etin , ktorý obsahu je 
všetky pr_ednesené prednášky. A 
sú to v eru prednášky velmi za
ujlmavé a podnetné. Autori v 
nich ri eši a pedagogické prob
lémy na každom stupni výuč
by. Doteraz vyšli dva bulletiny, 
ktoré okrem pedagogických zé 
ležitosti dotýk a jú sa i problé
mov, ktoré by mali zaujlmať i 
č l enov našich or chestrov (napr. 
o anatomických a fyziologic
kých zmenéch a o na jčastej 
šlch chorobách hrllčov na slá
čik•ové nástro je ). O serióznom 
prlstupe k témam a o ich vedec
k ej úrovni svedči i to, že na 
konci k aždej prednášky je uve
dená litera túra, z ktore j aut or 
čerpal. Bulletin obsahuje aj in
forma,ti vny prehlad o medzin~ 
r odných sú ťažiach , týkajúci ch 
sa či už súťaži sólistov al ebo 
k omorných združeni. A na k on
ci st r učne charakterizuje auto
r ov prednášok . 

Európska nsoc iácia slá č i k o
v ých j-JCdagógov ESTA -
uspor iadala v clfwch 5. a ž_ 12. 
april a 1983 SVOJU 1Ull! l ep1U ~
lwnľcren c i u v Drážďanoc h. Tct 
tu asoc iáciH. za loženi\ pred je
clená~ timi ro k mi , združu je ll 
európskych štátov. )edmým 
nadnym č l enom z aurópsk ych 
soc ialisti ckých štátov je NDR. 

Mi nisterstvo ku l túry NDR pn -. 
pi su)e tej to organizácii ve ľk ý 
význam u preto pozvalo do 
Drá žďan ako pozorova t eľov 1 
sláčikový c h pedagógov z ostat 
nýc h európsk ych soc_I ~ I! StiC
k ých kra jín. Okrem CSSR vy: 
sia li svoj ich pozorova teľov 1 
ZSSR, BĽR , Ml:R H juhoslávw. 
Krá tk o po otvor en! kon fer en
c1e uspor iadal o ministerst vo 
kultú ry k okta i l pre vše tk ých 

1ej účast n i k ov. . 
Drá žcfänská kon fer encia bol a 

zorgan izov anú s pris lovečnou 
dôkladnos ťo u a vyznačovala sa 
v y~ukuu pedagogickou úrovľío u 
pr ednášok , d iskusi í a pcdago· 
gick ých výstupov, ak c aJ vy 
sukou umelec kou úr ov t1ou só
l lst i ckých, komorných, or chcs
trlilnych u zborových k oncer
tov, na kt orých ú č inkovali žia
ci špeciú lnych škôl l as i ak o 
naše konzervntón[i ], vysokých 
skô l . ako a j nmumuva n! um el 
ci z NDR. 

V uv!tacO III pre jave prezident 

ESTA Max Rostal zo Svajči a r 
ska chanikter izoval jej ciel e 
takto: ESTA nemá riešiť iba 
špectá lne odborné prob lémy , 
nie jej snaženia sl edujú i ume
lecko-estetický a sociálno-hu
manist i ck ý cier - velkou z jed
nocujúcou silou hudby chce 
p rehl bovať ideu bra tstva medzi 
národmi. 

Co sa týka pedagogickej 
strúnky, má ESTA skoncovať s 
nezdravým tajnostkárstvom v 
pedagogick ej práci jednotl ivých 
n i'l r oclov a zvere jtiovan!m svo· 
jich výsl edkov mil pri spi evať k 
nerušenému ziskavaniu infor
mácii , čo by slúžil o k zvýše
n iu úrovne pedagogi k y s l áčiko
vých ná stľojov . Vo vede a 
techn ike sú takéto konfer enci e 
s medzm árodnou účasťou už sa
mozre jmos ť ou a vel mi sa osved
č ili. Pr eto je načase sk oncova ť 
s izo l ovanosťo u i v tej to ume
l ecko-v ýchovne j práci. 

v prvých dt1och k onfer enci e 
usporiadal prof. W. Schulz be
sedu so zlistupcami soci alist i c
k ých štá tov, na ktorej žiada l 
naše vyjacl ľen ie k pľáCi tejto 
mecizi n lirodne j asociticie. Každý 
z prizvaných pozoľovat elov vy
jadr il sa veľm i kl adne o potreb
nost i a užitočnos ti tak ejto or 
gan izáci e, ktor ej pracovné vý
sl edk y budú z n am enať ďa.!ši v ý-

zmunný pok rok . v pedagogik e 
slá č ikových nástro jov. 

j e prekvapu júce, že my, št ti t 
s takou bohatou hudobnou tra 
díciou, vyspel ou hudobnou kul 
túrou a pedagogikou n ie sme 
clot eľaz riadnym č lenom ESTA. 
Veď naša hudobná pedagogika 
má sa čim hrdiť i na sv etovom 
fór e. Mená ak o Sevčlk , Suchý, 
Kocian, Sácll o a in!, boli a sú 
uznávanými kapacitami, a a i 
dnes u nás študuje celý rad 
št udentov z celého sveta. Rov
nako priaznivá situácia je i v 
hudobnej ·tvorbe našich st aľých 
i súča sných sklacla terov , kto
ľých komorné d i ela sú v repeľ
toá ľi mnohých svetových sólis
tov a k omorných súborov. A ko
morné súbory, počlnajúc triami 
a končiac komornými Oľches

tľami, zisk al i si už dllvno me
dzinárodné uznanie. j e t reba 
p ri pomenúť , že ti eto medzinll 
ľoclné ocenenia sú i výsl edk a
mi dlhoročn ej premysl en ej a 
neúnavnej práce naši ch pedagó
gov, ktor! pr ispeli tak ku kv a
litatlvn emu, ako i ku kv·anti
tatlvnemu r ozvoju tejto ešte do
nedávna u nlls zanedbávanej 
discipl!ny. Pre vyššie uvedené 
skutočnosti si mysl!m, že účasť 
CSSR by bol a prlnosom tak pre 
túto asoc_iáciu, ako aj pre nás 
a treba len dúfa ť , že otázk a 
riad neho č l enstva v t ej to aso-

2. cel ý rad koncertov, ktoré 
som už spominal , • 

3. dôl ežitým bodom boli prak
tické pedagogické vystúpenia 
na hudobných školách k aždého 
typu. T u treba poznamenať a 
zdô razniť, že všetky vystúpeniu 
mal i vysokú umel ecko-pedago
gickú úrovet1 a poskytli nám 
ucelený pohlad na met ocl!ku 
hudobne j výchovy na všetkých 
stupl1och hudobných škôl. 

O dôkl adnosti a premys'ienom 
pristupe qrážďanských organi
zátorov svedči a j to, ako sa sta
rali o nás v.o valnom čase. N a 
spoločne j prehliadke mest a nás 
o boznámill s kultúrno-historic
kými pamiatkami, n ajmä s cen
nou architek túrou, ďa·le j s pre
k rásnymi organmi, obrazovými 
gal ériami, so zbierkami starých 
hudobných nástrojov, i s kniž
nicami , ktoré vl astnia mnohé 
cenné rukopisy i faksimile diel 
starých nemeckých (ale a j 
iných) skladatel ov. 

Na zllver konfer encie sa u
skutočnilo spoločné posedenie. 
Bol t o vel mi pr! jemný večer, 
k torý sa niesol v duchu pria
telst va a kde nechýbal ani dob
r ý muzikan~ský humor v " kul
túrnom", v esel o l adenom pro-

Podla môjho názoru l názoru 
ostatných členov a pozor ova
tel ov splnila táto k onferencia 
bez zvyšku svoje posl anie. Roz
šlrila náš obzor, podnietila nás 
do ďalše j pedagog'i·ckej práce, 
upevni l a staré a nadvl.aza l a no
v é k ontakty medzi jej účastnik 
mi. Bol o by nanajvýš potreb
né oboznámiť v odbornej tlači 
s je j výsl edk ami čo na jširš[ 
okruh hudobných pedagógov. 

Zostáva už l en dúfať, že o 
rok sa zúčastnime na ďal še j 
konferencii už ak o riadni čle
noviu ESTA. JÄN PRAGANT 


