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DM ORGANOVEJ HUDBY 

Organista Karl Hochreitber zo Západné
ho Berlfna. 

' POvodne ·renesančná kaplnka pozna· 
čená št9lov9ml zásahmi prestavby a re
konštrukcie Bratislavského h radu odo
lala svojimi vynlkajťíclml akustick9ml 
dlspoz!cla.ml zubu času a je vyhladáva
n9m miestom slovenských Interpretov -
na.jmä organistov. Ich vrcholn9m poduja
t!m sa stali Dni orsanovet hudby. Na 
siedmich ročn!koch tejto preh-liadky vy
stťlpllo ·Už zopár v9born9ch európskych 
organistov a ani tento roč·n!k kvalltou za 
nimi .nezaostáva·!. Sklz mal skôr v kvan
tite, oproti minulosti bol totiž ochu
dobnen9 o 4-5 <recitálov. Je škoda"oklleš
fova( podu}atle, ktoré .sl z!skalo odozvu 
u pos!.ucháčov a patr! k vrcholn9m dra
ma.turgtck9m činom KuUťí·rneho letn. 

Sťí podu jatia, ktoré samy formujťí myš
llenky do slov za horťíca, pri prvom 
dotyku t užky a papiera, 1né sl vyžadujťí 
odstup, zamyslenie, prehodnotenie, kryš
talizáciu hodn(lt, ktoré vystťíplll, zostali. 
Vllčšl·nou Ide o skl·adby, menej už o dra· 
maturgl~ké celky. SQ to ti e, ktoré upl1-

-~in""t'érpterovou tvorivou v9povedou, 
umelecky orlgmálnou osobno~(ou. Repre
zentujú interpreta, hovoria o jeho záuj
me, vnútornej orientácii. Niekoikorlad
kové Informácie o problematickej inter
pretácli .stávajú sa pre poslucháča zby
točn9ml, interpretovi nepomôžu - a 
priestor pre širš! rozbor nie je k d!spo
zlcU. Mysl!m s l, že aj interpretovi viac 
ulahod! upozornenie na skladby, ktoré · 
vyznell najpriaznivejšie, vyzdvlhu Jťíc 
hodnoty, čo jeho vy,stl1penle prinieslo, 
a utvrdiac ih o v domlnan~nosti záujmu, 
ktor9 ·by mal naďalej rozv!ja( a k n emu 
nasmerovať svo j dramaturglck9 zámer. 
Ak sa to t9ka organistov - ako v tom
to pr!pade - nerozhodu jú technické po
známky na margo registrácie, prešlapov 
tempa, ale skOr nadstavby - teda lntu!
cle, fantáz'le, nadhiadu, stavby a celko
vého poňatia diela v duchu trad!cle, či 
nového ·progresl'v·neho prl1denla alebo aj 
umelcove j osobitosti [ poklai ide o osob
nos() . V takomto smere najproblematlc
kejšlm sa stáva Bach. Nielen pre svoju 
mimoriadnu technickO náročnosť, ale 
práve pre pochopenie ducha a uchope
nie podstaty cez prizmu svojej umeleckej 
pravdy. Akt bol teda Bach u platieb or
JI&nlstov prehUadky? u Jv!ždého Iný -
s jedinou spoločnou snahou: preniknúť 
k jeho podstate, zachytiť fU spôsobom 
najhlbšieho sebavyjadrenia, tvorivóho 
zá2emia, odov.zdanosti v Octe. Je len sa
mozrejmé, že každý pr!s.tup niesol črty 
indlvldua11ty, šk·oly, názorového nasme
rovanla. Ceskl1 školu reprezentoval Vác
In Ra bu ( Prel6dlum a f6ga h mol, BWV 
544). Hral Bacha tak , ako je zap!san9 
v notách, nevzdal sa t rad!cle, nepresa-

dzoval seba a ko Interpreta. U Ferdinan
da KUndu tvori Bach umeleckť\ os dra
maturgie (Faatbla a f6ga a mol, BWV 
!181, Putlta e mol, BWV 770), od kto
rej sa rozbiehajú súradnice k 20. sto
ročiu, najmä k Messiaenovi, k veik9m 
romantikom Franckovi, Regerovi, Liszta
vl a novoobjaven9m dielam slovenskej 
hudobnej minulosti. Eva Kamrlov6 pre
ukazuje k Bachovi pietu. Je pre ňu ško
lou, základom, z ktorého če.rpá a Inšpi
ruje sa. Nemci prljall .Bacha za svojho 
umeleckého partnera. CitU istl1 b4zeň, 
ale cltujl1 svoje presvedčenie a n!m chcti 
ziska( a j ln9c.h: .Almuth Reutbercn6 bez 
predsudkov, vyzdvlhu jtic sebaistotu a 
nadredenosť, Karl Hocbreltber uváže
nejšie, so železnou disciplinou, interpre
tačnou bezproblémovosťou, progres!vnou 
registráciou. Jeho podanie sa zdalo na j
čistejšie a najzodpovednejšie duchu sl1-
easného Interpretačného nasmerovanla. 
Bach bol teda &tramaturglckfm východis
kom, umeleckfm orlelkom, ale nie in
tell))retačnfm cterom. Ten mal kaldf in
terpret v autorovi natblillom teho na
turelu, eateticke\ a ltflove\ orientácii. U 
Klindu to bol Messlaen, u Hochreltbora 
Liszt, u Rentherove\ MeDclelssohn, u 
Kamrlovet Benel a Siavic{(f, u Rabasa 
Mácha. Akosi zjavne sa vylťípll z každé
ho programu, poznačeného uváženou a 
zautlmavou d ramaturgiou. ZnhrAnlčn9m 
Išlo predovšetk9m o to, pr~stavlť sa . v 
čo najširšom Interpretačnom diapazóne, 
preto VQllll hlbš! št9lov9 záber s kla
sickou stavbou - od baľQka k romanti
kom, až k 20. stor. Z tohto bfadllka bol 
zautlmavf program Hochreithera, strie
daj6cl vičlie celky s drobnfmi vstupmi 
- intermezzami v zostave: Clérambault 
Suita, Bach Tri zo SchU·blerov9cl]. chorá
lov, T'()cca ta a fúga F dur, BWV 540, 
C. Ph. E. Bach Prell1dlum D dur, Sonáta 
g mol, Mendelssohn Andante s variácia
ml, Llszt Prelúdium a fúga na B-A-C-H. 
Reutherov6 hrala Bruhnsovo Prelť\dlum 
a fl1gu e mol , 6. sonátu F. Mendelssohna
Ba,rtholdyho, Hlndemlthovu Sonátu 'č. l , 
Bachovo Prell1dlum a f(!gu G dur a Toc
catu a fúgu F dur, BWV 540. Kllodon 
stavba vychádzala z dlhoročného inter
pretačného zázemia u publika, preto vo
lil skladby Bacha (vid vyššie). Peetersa 
(3 chorálové predohry, op. 68, Suitu mo· 
dale, op. 39 J a Messiaenove · La Na ti
vite du Setgneur - 9 symfonlck9ch me
ditácii. Kamrlov6 zasa preferovala popri 
tradičnej prvej polovici [ Sweellnck Va
riácie na 111emeckti pleseň, KerU Capr ic
cio "Cucu", Buxtehude Prel11dlum a f(t
ga fis mol, Bach Fantázia a f(!ga g mol, 
BWV 542 J 20. storočie [ Messlaen L' As
censlon l a domácich (Ben~ Melanch o
lla, Slavický Monollt J: Ra bu najmli sta-

( Pokračovanie na 4. str. l 

Or~anistka Almuth Reutliercn6 z NDR. 

V decemllrt 1983 sa - v spolupráci 
s Molnls ter·stvom kultl1ry SSR - uskutoč
n! aktlv kritikov a ved6cich pracovni
kov prfslulnfch umeleckfcb lnltit6cif, 
a ko aj redaktorov. Podobné stretnutie 
bolo l na záver .roka 1982 - hoci za 
velmi sporadickej l1časH redaktorov kul
t11rnych rubrík slovenský-ch denn!kov a 
časopisov. Aik hla.VIn9m zmyslom podob
n9cb hodnotlaco-pracovn 9ch stretmut! je 
najmä blla'!lcovanle cle.st našej hudobno
kriticke j obce, nepochybne jej aktivita 
smeruje najmä k masovokomuaú·kačným 
médiám. Je zauž!vané, že mnohé denn!
ky najradšej spolupracujti so sktisenej
š!m! kritikmi, u k.tor9ch je záruka ob
jekt!vn ostl stidov a š tylis tickej prec!znos
tl, To je správne. Na dru·hej strane často 
práve mladé hda.sy dokážu prin ies( na 
stránky kultl1rnych rubr!k vera sviežosti 
a .novostl pohladu ( spQmeňme tu najmä 
n ekonformné hlasy niektorých auto.rov 
kritik z oblasti populárnej hudby). Od 
redakcii sa bude :teda v budl1cnostl vy-
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hudbe. V minulom roku sice vyšlo -
potešlteine - viac Jtn!·h z oblasti hu
dobn'oestetlckeJ, <teoretickeJ, historickej, 
s týmto stavom by sme sa však nemali 
uspokojlt - najmä ak sledujeme aktivi
záciu ostatn9ch ( a.j ked špeciálne kniž
ných l vydavateistlev, kde vychádzaj !l 
mnohé umelecko-teoretické a kritické 
práce vo zvláštnych ed!cJách, prekla
dová llt!lrattira z dej{n jeónotllv9ch u
meleckých odborov, ba 1 pôvodná !ltera
ttira faktu - a·j o témach hudobn9ch ... 

V poslednom štvrfrokiu tohto ka.lendár
neho roku čaká abl'I!JSť muzikológie a 
kr!Uky väčš! počet akci!: Ich jadro ...:.; 
l .ked niekedy málo sledované širšou ve
rejnostou - tvoria hodnotiace diskusie 
v Klube skladaterov SmBDikého hudob
ného fondu. Vedťí Ich budobn l teoretici 
a kritici, obsah sa zameriava nie len na 
tvorbu skladateiskti, aJe oa.j na lnterpt·e
tač:nťí a muzikologlckti. Okrem členov 
ZSS by ich mohU a ao6cr l meU navlte
vovať - pravidelDe - poeluch6či hu-

K aktivizácii hudobnej teórie a praxe 
žad<lvat nielen - už tradične a opako
vane 'P rlpom!naný - väi!ll priestor pre 
hndbu a tel hodnotenie, ale aj spoltliR!'á
ca s nov9ml menami. Dokážame ttito po
žiadavku napLni( čl.n:ml?· Iba dobrá sna
ha nestač!. Treba l .pomoc z druhej s tra
ny - od skťísených lntern9ch redakto
rov, ktor! by mali dáva( témy, podnety, 
ale l peta( na výsledný tvar recenzii, 
kritik, tivah svojou s kOsenou a citlivou 
rukou n ovinára ... 

Velk l1 zodpo.vednosť pri v9ohove mla
d9ch absolventov hudobnovedného šttidla 
má aj Kruh mladfch teoretikov a kriti
kov pri Zväze sloven.sk9ch skaadateJ-:>v. 
Jeho špeclfick9 plán práce je za-meraný 
l na v9chovu budúcich k ritikov. Je však 
nesporné, že ž.lvťí prax ne.n.ahradla Iba 
semlná.re a a·kademické diskusie o publi
cisticke j práci. T9mto ,konštatovanlm 
ZSS a jeho Tvorivé komisia pre te6riu 
a kritiku 11180pl1šťa j(t ani do ·budticnostl 
zo zreteia zodpovednosť za vý~hovné pô
sobenie na mladťí teoretlckťí generáciu, 
no nezvládnu ju bez chcenia mladfch, 
bez pGsobenla odborného vysokého lkol
stva, bez zapote!Qa talentov do hudobno· 
krlUcket praze, bez nezištnosti, akou by 
sa mali vy2lJlačovať starš! k olegovia pri 
formovani správnych ·hodnotQv9ch krité
ri! (nie raz aj pri neof1c1:á lnom kontak
te l, bez vytvorenia takfch podmienok 
hudobno-kriticket práce, ktori by nielen 
vyladovali otvorenosť názorov, ale pre 
t6to otvorenosť zaručili at odatr6nenle 
"ochranárstva, vyotváranla at mosféry ne
krlt!zovateinostl a pr!padného postihu 
za oprávnen(! krltlkuu. (Z Kontrolnej 
správy MK SSR o plneni uzneseni Pred
sedn!ctva ÚV KSS o umeleckej kritike 
a je j ďalši-ch úlohác h po XVI. zjazde 
KSC a zjazde KSS. l 

Ak spoločensk9 akcent na hudobno
krlttckl1 činnosť 1 v širšom zmysle na 
umeleckl1 kritiku J je trval9m cielom a 
ťílohou nášho hudobného života, nespor
ne by sa . mala väčšia kl'itlcká · náročnosť 
preniesť a j do práce hudobn9ch lnštl
t11c!!, usporladateisk9ch organizáci!, vy
davateis kej polHLky, do dramaturg!! hu
dobných divadle ! a pod. V t ejto s11vls lostt 
nevystačlme s tým, čo stačUo včera. Nie 
raz sa napr. zvyknl1 usporla<latella kon
cerrov v menš!ch mestách sp()J1ehať iba 
na pas!vnu spoluprácu s umeleckou 
agent(trou - bez vla.stn9ch požiadaviek, 
nárokov a predstavy, a to nielen o za
hranlčn9ch umelcoch, kde te často po
trebné oprie( sa o ponuku Slovkoncertu 
a na vlacer9ch koncertných pódiách vy
uži( pr!tomnost sólistu alebo telesa z 
cudziny, ale at prt. domácich Interpre
toch. Zvyšovanie rozhiádu a kr~tlckej 
náročnosti, triedenie hodnOt - to stí 
zrejme stále ·pr!romné &kt!va nielen re
cen.zentskej a publlclstLckej práce, ale 
aj hudobno-organizátorskej a Inej. Rov
nako v práci vydavateistlev - ako na 
to poukazuje Kontrolné správa - tre
ba akt!vnejšl~ ovplyvňovať edlčnti poll
tiku, výber autorov a .titulov. Táto opráv
nená pof..ladav.ka však nezbav! muzlko
loglck11 časť nášho hudobného života 
zodpovednosti za pomerne malf počet 
pOvodnfcb titulov o stiča91lej slovenskej 

....._ 
oobnoteoretického a muzlkologlck6ho 
lt6dla na VSMU a FFUK. Ie to často živá 
škola postrehov, názorov, diskusie. Ca
kata nás tiež dve spoločné podujatia so 
Zvlzom sloven.skfch dr8Dlatlckfch umel
cov - ·hodnotenia novej opery (a je j 
Inscenačnej podoby l "Obliehanie Bystri
ce" od národného umelca J. Cikkera (v 
novembri t. r. ) ·a seJIIi.n6r o opernej kri
tike ( v január.! 1984) , V októbri až de
cembri 1983 budl1 tri závažné muzikolo
glcké podujatia: prv9'm je sympózium 
s názvom "Syntetlzu.t6ce a diferencut6ce 
tendencie v alov8Diket mu&ikol6gil" 
[27.-28. X. v Bratislave ), k 140. vfrOčlu 
narodenia J. L. BeUu sa pripravuje se
minár v Lipt. Mikul61i ( 9.-11. XI.) 
a k dvojlt9m .nedožitým jubileám F. Ka
fendu sa uskutočn! v Bratislave sl,vnost
né 1uadnutie ilstrednébo výboru ZSS 
a umelefkfch rád VSMU a koDHrYat6rla 
za 6časti fleDOv ZSS ( 2. XII. J. A napo
kon - celonlizovf ektlv na konci roka 
má predostrieť Olenstvu otázky estetické
ho charakteru a .tie, ktoré smeruj11 k 
postaveniu našej hudby v medzinárod
nom meradle. 

Pre mlad9ch je pripravené stretnutie 
s predsedom ZSS, národn9'm umelc()ID 
O, Ferenczym, k.tdr9 má prehovoriť o ak
tu6lnych ot61kach mladet budobnoteore
ticket generácie ( 18. X. J. Ak toto stret· 
nutle je zamerané najmä na Kruh mla
dých teoretikov a .kritl·kov, dadšle - v 
novembri - sa pripravi pre všetky kru
hy mlad9ch pri ZSS. Doc. T. Kukllnková 
má na 1'íom havorJť n a tému "Kult6ra a 
formovanie duchovného llvota mladej 
umelecket genei'6cie". 

Zvflen6 ak·tivita na poli musikol6gie 
a hudobnet kritiky te late radostú, aj 
ked s l uvedomujeme mnohé - zatla! 
nesplnené - tilohy a resty voči hudob
nej minulosti l súčasnosti Slovenska, na j
mä na poll p0vodn9ch knlžn9ch titulov. 
Na druhej strane je zrejmá aktivita a 
prehlbenosť kriticket price, jej anaha 
postlhn6t doposlar llBVldaDf ruch na po
li autorsko-kompoličnom at interpretač
nom, neevidovať ho prostým s11čtom, ale 
1aracfovat do systému hodnOt. V tomto 
smere bude treba v bl!?:·kej budť\cnostl 

prejs( aj do vleobecnejllch konte1tov, 
ktoré ukážu našu hudbu z väčšieho, než 
denného n adhiadu, zaradia ju do celého 
kom.plexu nášho bohllltťmo umeleckého 
diania, a to nle1en v rozslahle jš!ch štti
dlách, alo aj v kratš!ch materiáloch, ur· 
čen9ch širokej č!tateiskej verejnosti, pri
padne poslucháčom rozh.lasu a televl:ite. 
Pravda, k tomu, aby sa podOibné ciele 
skuto!Sne realizovali, treba pre našu mu
ztkologlckl1 a hudobno·kr!tlckl1 oblast 
vytvorit dostatočnf priestor DB lrtr6nkacb 
denntkov, čaloplscn, na obrazcnk6ch, pri 
mikrof6ne. Aby sme sa od gloaovanla 
udalo•tl dostali k vleobecnetllm 6v".b6m, 
dlskusi6m, k estetickému nazerania na 
vfvot nelej hudby v celospoločenskom 

l medzinárodnom hiadlsku. 

TEREZIA URSINYOVA 



• U!ITOCN2 KONTAKTY. Z iniciatlvy 
SHF a Ceskoslovenského knltlirneho a 
lnformatného strediska ( CSKIS) v Sofii 
navitlvili _na jar t. r. hlavné mesto BĽR 
zasllililý umelec doc. dr. Ladislav Bu1·· 
las, CSc., a dr. Rudolf Brejka, CSc. Cle· 
rom tohto podujatia bola prezentácia 
tvorby L. Burlasa prostrednlc.tvom zvu
kových záznamov a slovného komentára 
k odznelým skladbám. Prednálky o nov· 
lej skladaterovej tvorbe, spojeú s be· 
sedaml, odzneli pred náročným a pozor· 
ným publikom. Na jednej z nich prltqm. 
nl pedagógovia a poslucháči sofijského 
konzervatória prejavili záujem o naltn· 
dovanie autorovho Concertina pre d}'· 
chové a bicie nástroje, ktoré pr~jall na 
prehrávkc s vefkým nadlenlm. Priazni· 
vý ohlas a ulitočnosť podujatia doku· 
mentoval nepredstleraný záujem aj zo 
strany Zväzu bulharských skladaterov, 
kecf sa prehrávky na pôde CSKIS zdčast· 
nili o. l. také osobnosti, ako národnl 
umelci P. Chadlljev, Petkov, Golemlnov 
a i. Akcia, ktorej venovali pozornosť al 
bulharská televlzla, rozhlas a tlač, sa 
ukázala najmä v rámci molnoatl ro:ail· 
rania vzájomných kontaktov ako oboj· 
strane proapelná a perspektlvna. ·RD· 

• DIELA SUCHOfíiA V ZAHRANICI 
- p. W. Stannard Allen z Gullfordu 

(Velká Británia) Informoval HIS SHF o 
6spelnom uvedenl Suchoňovho cyklu 
Ked sa vlci zllll l v kompletnom All.e· 
novom anglickom preklade s titulom 
When· the Wolves came). Dielo odznelo 
vo verzii spev, recitátor, sláčikové kvar
teto na niekofkých mládelnlckycb kon· 
certocb. 

• ZASLÚ2IL2HO UMELCA PAVLA RA· 
GJNA, doterajlleho umeleckého ié[a opu· 
rv SND menovali dňa 29. Idia 1983 zo 
térredaktora Cs. hudobného vydava.ter
stva Opus v Bratislave. 

• KONC!.RTY V PIESŤANOCH. V sna· 
he preklendť cltelnli medzeru v ponuke 
kultlirnych programov z oblasti vátnej 
hudby v mesiaci auguste, pripravilo Spo· 
ločeDJlké centrum Cs. ltátnycb kliperuv 
v spolupráci s Domom umenia SF v Kon· 
gresovej hale v Plelťanocb cyklus ku· 
morných koncertov. Ako prvé vystlivllu 
Trlo lstropolltanum (11. 8.); umelci 
predniesli triá J. N. Humm.ella a F. Men· 
delssohna·Bartholdyho, spoludčinkuj6ca 
sopranistka M. Andralovanová sa pred· 
stavila výberom Händlových Nemeckých 
ärll. Na ďaliom večere ( 18. 8. l uviedli 
Beethovenova, Schubertova a Schuman· 
nove diela N. Heller (klavlr) , P. Bogacz 
(husle) a Ľ. Kanta (violončelo). Na zá· 
veročnom koncerte ( 28. 8. l hosťovala 
§védska klaviristka Guna Kurmisová, kto
rá do svojho programu zaradila Beetho· 
venove Variácie c mol na vlastnd tému. 
Nielsenovu Suitu, op. 45 a Lisztovu Soná· 
tu b mol. Cyklus augustových komur· 
ných koncertov sa stretol s priaznivým 
ohlasom u návltevnfkov kfipelov l domá· 
cicb záujemcov. Preto sa plánuje jeho 
pokračovanie aj v buddcich rokoch. 

• AKADEMICK2 SPEVACKE ZDRU2E· 
NIE pri PKO v Bratislave pod vedcnfm 
doc. Petra Hradila sa zdčastnilo v dňoch 
1.-4. septembra 1983 na 22 . . ročnlku 
medzinárodnej zborovej sdťaie v ~allan· 
skej Gorlzii. V silnej konkurencii 14 mio· 
laných zborov z Argentlny, CSSR, Flllpln, 
Francdzska Talianska, Juhoslávie, Ma· 
ďarska N~meckej spolkovej republiky, 
Polska.' Rakdska, Rumunska, Spanlelska 
a Velkej Británie, zfskal zbor v kategó· 
rii rudovej piesne 3. cenu. V tom Istom 
zlolenl telies obsadil v kategórii polyfó· 
nie 7. miesto, necelé dva body za lau· 
reátskymi miestami, ked odborná porota 
nedocenila kompozičn6 kvalitu a zaujf· 
mavosť skladby l. Zeljenku Hry. 

• SKLADATEĽSKÚ SÚŤAZ TVORBY 
PRE DETSK2 ZBORY vyhlásili ZCSKU. 
CHF, PKO v Olomouci a Klub pracujd· 
clch v Jirkove. Súťaž sleduje predov!iet· 
kým obohatenie repertoáru detských spe· 
váckych zborov a súčasnd domácu tvor· 
bu, ktorá vyjadruje radostný svet dell, 
ich vzt'ah k umeniu a k livotu v socia
listickej spoločnosti. Po uzávierke sdťa· 
ie porota, vymenovaná ZCSKU a zlolen~ 
z hudobných skladaterov a zbormajsh·ov, 
vyhodnotí sdťal do 15. XI. 1983. Sláv· 
nostné vyhlásenie výsledkov sdťale bu· 
de ai buddceho roku. 

SÚČASNÉ "TRENDY ROZVOJA PSVCHOLOGIE HUDBY 
V poradi už druhá pracovú konferen· 

cla psychológov umenia CSSR, ktorá sa 
toMo roku konala v Brne na Filozofie· 
ke( fakulte UJEP, jednoznačne potvrdila, 
le v hraničnej oblasti hudobnej vedy 
a estetiky je celt rad akituálnych prob
lémov, ktor41 sa daj6 rieliť iba pomocou 
vlacerfch spoločenskfch a prfrodnýcb 
vied. Z takmer lOO•ročnej histórie psy
chológie a fyziológie hudby sa dodnes 
akceptuj(! mnohé Idey a pozltlvne ziste· 
nla z experimentálnych prác, ktoré na· 
chá<lzajú svoj odraz 1 v metodológii sa
časného hudobnoteoretického bádania. Z 
dielčich, ale l prlllš všeobecných teore· 
tických koncepcii, reprezentovaných tó· 
novou psychológ!ou, asoclanlzmom, beha· 
v!orlzmom, čl psychoanalýzou, treba od· 
strán!f mystiflkujťJce alebo tiež pozltivis· 
tické nánosy, elemen.tové, resp. static· 
ké poňatie osobnosti skladatela, lnterpre· 
ta, percipienta hudby, Ich abstrahovanie 
od sociá.l_nej reality. Prlspevkom pre roz· 
voj psychológie hudby v našich podmien
kach sú poväčšine empirické poznatlw 
hudobných pedagógov, sociológov. etno· 
muzlkológov, hudobných antropológov a 
najnovšie 1 ekológov. V p.rácach hudob· 
ných teoretikov, napr. l. Poledňáka, J. 
Fukača, L. Burlasa a z mladšlch R. Brej· 
ku, badať vfznamn6 premenu v chApanl 
systému CLOVEK - HUDBA, ktorý -
vzhladom na ro, že je mnohotvárny, kom· 
plexný a dynamlck9 - :treba postihovať 
v synchrónnej a diachrónnej rovine. uk· 
cep tu (úc zložité štrukturálno-dynamické, 
v9vinové, soclá~ne l znakové komponen· 
ty s metodologicky l teoreticky lntegro· 
vanými vednými dlsci·pllnami, medzi kto· 
rým! významné miesto má práve psycho· 
lógla hudby. Je nesporné, že v posled· 
nom obdobi marxisticky orientovaná psy· 
chologlcká veda zaznamenáva (Jspechy 
v •teórii a praxi, značnom .rozšlrenl prob· 
tematiky v9skumu tvorivých umeleckých 
procesov. genézy •hudobne( tvorby a In· 
terpretácie, šlrenia hudobného diela, in· 
dlvlduálnej a skupinovej percepcie, odra
zu v estetickom vedomi a činnosti člo· 
veka. V sl1časne( etape prudkého sociál· 
neho, vedeckého a technického rozvoja, 
pre ktor ú je typickou exploatácia nových 
foriem. druhov a žánrov hudo bného ume· 
n la, resp. zv~šujllci sa záujem o folklór
ne til'adlcie a na strane druhej - po
užitie výrazových prostriedkov a expe· 
r;mentov v nadväznosti na moderné au· 
dlovlzuálne syst.émy (nehovoriac už o 
zlntenzlvnenl stykov medzi rôznymi nlí · 
rodnými kultú rami, napr. prostrednfc· 
tvom družicového televlzneh() vysiela· 
nl a ), treba hladat nové spôsoby klade: 
nla otázok. Lepšie organizovať výskum, 
efektlvnejšle zabezpečovať výchovu 
schopnosti porozumieť hudobnej kult(J
re, formovať hudobntl skúsenost, všlmat 

si lntrapsychlcké zvTáštnosti 1 vonkajšie 
spoločenské faktory a podmienky pre 
rozvoj hudobnej tvurby, činitele urých· 
lujtlce, či spomalujtlce proces hudobnej 
komunikácie, tllohu hudobného umelca v 
spoločnosti, jeho vztah k normám, čln!· 
tele. od k·torých závisl výchova 1 formo· 
vanie kultúmeho povedomia, najmä mia· 
dej generácie. VIeme, že hudba zasahuje 
vnlmanie l vedomie človeka velmi llčln· 
ným a neopakovatel·ným spôsobom. Pre· 
nlká' do zák•onltostl žlvol'a, kam nepro· 
nlkne žiadna iná fonna, dynamizuje čl· 
ny ludl. Okrem tradičného koncertného 
poslania alebo s tále sa rozširujúcej do· 
mácej hudobnej 'Percepcie ( HJFI t echni· 
.ka ), amatérskeho muzlclrovanla a pod., 
nachádza svoje upla tnenie l v pracov· 
nom procese, muzlkoterapll, v spojeni s 
Inými druhmi umenia. Zážitok z hudob· 
ného diela, ktoré je projekclou velkého 
Judského výkonu, osobnostného prlkla
du, vzoru - prináša obdiv, nadšenie, po· 
cit rešpektu a tlcty ku kultúrnym trad!· 
clám hudobného umenia. Poznáme však 
l pripady Infiltrácie pofldérnych hodnOt, 
na·jmä v oblasti nlekt.orých žánrov popu· 
lárnej hudby, ktoré sú pre SVQju neprob· 
lematlckll komunikatlvnost až hypnot lc· 
ky t1člnné, neraz ovplyvňujúce 1 sféru 
postojov a záujmov našich mlad9ch lu· 
dl, člm narastá riziko, že upadnú do sen· 
tlmentality, naturálnostl a pasivity. 

Uviedol som niek•toré z prikladov dôs· 
lednej formy bytia hudobného diela s 
v9razn9m psychologickým, · soclologlc· 
k9m, estetickým a ideovo-kultúmym do· 
sa•hom. V .tejto s4vislostl treba vyvrAtlť 
obavu niektorých hudobných .teoretikov, 
ktor! sl myslia, le psychológia v koexls· 
teu.ell s fyziológiou bude javy umelec· 
ké redukovat len na procesy psychické 
alebo biologické. V sllčasnosti sú aktuál· 
ne koncep.cie, ktoré v o blasti hudby roz· 
pracoval u nás známy J, V. Nazajklnski j, 
ale tak11ež P. R. Farnsworth, všlmajt1cl 
sl sociálno-psychologické determinanty 
hudobnej aktivity človeka 1 skupin. po· 
lymotlváclu Judskej činnosti a správanl·a. 
Výrazne sa zdokonalili metódy diagnos· 
t1ky hudobných schopnosti a vlastnosti, 
pričom talent sa chápe - Op1'0ti minu· 
lost! - ako činnostná kategória. PQZOr· 
nost sa teda venuje 1 analýze š truktllry 
talentu z hladiska realizovaných hodnôt, 
produktov, spoločenskej akceptácie, typo· 
lógle a sociálnej pods·taty. l kategória 
s právania a prežlvania r regulačné záko· 
nltostl) je nosnou pre f•ormulovanle 
predmetu psychológie hudby. V exper!· 
mentálnom výskume sa rozšlrill mož· 
nosti skúmať emocionálne zložky a do· 
konca - ako vidiet z tzv. g.ruzlnske l 
školy, postavenej na teórii .,ustanovky", 
1 nevedomé procesy. Pre nás s(J zau(lma· 
vé l teoretické koncepcie využi va jú co 

prlnclp spätnej väzby, ldeomotorlky, 
resp. senzomororlky, ktorá - zdá sa -
tvori základ Judskej hudobnej aktivity. 
Prehlbanle exaktnosti očakávame v po· 
užltl technických labo.ratórnych zarlade· 
nl (psychoakustlka, telemet•rla, záznam 
hlbky relaxu a Iných psychofyzlologlc· 
kých zmien). Velké možnosti ponllkajll 
l špeciálne zostavené Inventáre na zlste· 
nie motivácie, vkusu, potrieb, záujmov 
a hudobných ašpirácii. Ako ukázali naše 
doterajšie skllsenosti, mimoriadne aktuál· 
ne sl1 terénne aplikované výskumy v pra
xi hudobných telies, zamerané na socio· 
logickl1 1 psychologickl1 analýzu systé· 
mu riadenia hudobnej činnosti, štýl o 
metódy práce dirigentov, zbormajstrov, 
ZISťovanie poži·adavlek na blo-psycho·so· 
ciálne vlastnosti hudobnlkov, psychohv· 
glenlcké faktory, fyzickl1 a psychickO zá· 
ťaž počas hudobného výkonu ( typická 
symptomatológia funkčných a morfolo
gických deformácii, chorôb a pod.). Ob· 
rovské rezervy má psychológia v rleše· 
nl aktuálnych otázok hudobnej výchovy' 
( r:Su, konzervatóriá, vysoké hudobné 
školstvo) , v systéme Hudobnej mládeže 
Slovensk.a, vo výskumoch, ktoré už dlh§! 
čas na interdisciplinárnej báze organ!· 
z u je I. Mačák (dokumentácia výrobcov a 
Interpretov Judových hudobných nástro· 
jov). 
Namačenfm okruhom 6Ioh ul od rok11 

1975 venuje pozornosť Výskumné a 16· 
znamo.vé centrum na Vysokej lkole mt· 
zlckých umeni v Bratislave, ktoré 
postupne po materiálnom vybaveni -
sa nedávno konštituovalo l personálne. 
Vo velmi dobre vybudovanom psychofy· 
ziologickom laborat6r!u a priestoroch s 
adijustovanou -audiovizuálnou technikou 
synchrónne spolupracu jl1 !nt ern! p.racov· 
nlci : lekár - fyziológ, dvaja psychol6· 
govia, sociologička, estetik a technici pre 
oblast výskumnej a záznamovej technl· 
ky. Tento trend je zákonitý a domnievam 
sa, že 1 efektlvny, nako.fko to potvrdzujll 
1 naše priame skl1senostl z organizácie 
vedeckého výskumu na vysokých umelec· 
kých školách v Leningrade, Kyjeve, Mos· 
kve. Tbilisi, Varšave, Drážďanoch l Bu· 
da.pešti. V nami favorizovanej metoda· 
lógii predpokladáme •rozsiahlu teoretic· 
kú analýzu genézy, procesu a výsledku 
tvorby (návrh na zaradenie do SPZV v 
8. päh·očnici ). Ok-rem teoretického V9· 
skumu bude asi dvojtretinovým záberom 
rozvljaný apllkova.ný interdisciplinárny 
výskum tak na VSMU, ako aj na nižšlch 
stupňoch umeleckého školstv!l. nevynl· 
ma jl1c hudobné telesá a lnštlt(Jcie. l' re 
záujemcov o spoluprácu môžeme poskyt· 
mH detailnejšie Informácie o koncepcii 
a zamerani výskumu priamo na VaZC 
VSMU. 

PETER KRBAŤA 

nosťou a bezprostrednosťou 
Verejná operná produkcia adeptov 

operného spevu sa vo väčšine pripadov 
zameriava na tú čast operného repertoá· 
ru, ktorá kladie vysoké nároky na zvlád· 
nutie speváckych partov. Preto sa v 
predstaveniach poslucháčov VSMU l bra· 
tlslavského konzervatória st retávame 
častejšie s operou klas lcl•stickou než ro· 
mantickou alebo opernou modernou. Ko· 
mlcká opera E. Wolfa·Ferraribo Styrla 
grobiani dobou svojho vzniku (začiatok 
nášho sroročla ) by teda nema la byt 
ideá·lnym člslom pre preverenie vokál· 
nych schopnosti budúcej generácie oper
ných a koncertných spevákov. V skutoč· 
nosti je to trocha Inak. Ferrarlho hud· 
ba má totiž overa bližšie k mozartov· 
sko·rosslnlovskej tradlcll k.omorne( en· 
semblovej komickej opery než k svo(lm 
RCneračným súputnlkom 7 veristom, me· 
dzl dielami ktorých sa skiadatelove ope· 
ry vynlmajtl ako jav pomerne unikátnv.. 
s pá ja jú cl modernejšie tendencie s úc· 
tuu ku klasickým vzorom. 

Sólové party Styroch grob:anov nepo· 
tfcbujú tolko technickej bravúry ako 
Mozartove árie. Ich náročnosť však spo· 
čiva v Inom. V nutnosti docieliť sl1lad 
a zároveň kontrast medzi recl tatlvno· pa ľ· 
ltmdovými plochami na jednej a urlóz· 
nyml, (lldnoduchou, no vr úcnou melodl· 
kou preslaknutýml plochami partu na 
druhej strane. Takáto schopnos t te do 
značne j miery zá l ežitosťou vokálno·v9ra· 
zovou. a to je a tribút. krorý málokedy 
dostáva adept operného spevu do vlen· 

ka, skôr ho získava postupne, viacročnou 
umeleckou činnosťou. 

Z uvedeného dOvodu, ako aj ,preto, že 
v garnitúre prvého predstavenia tejto 
opery .na nádvorí Starej radnice nebolo 
medzi poslucháčmi brati&lavského Stát· 
neho konzervatória prl>liš vera mlmoriad· 
nych t alentov. posunulo sa ťažisko pred· 
stavenia smerom k recesno-hereckému 
stvár neniu Goldoniho prlbehu. V zložke 
hudobnej popr i výborne zne júcom zvCJ· 

ku symfonického orchestra bratislavské· 
ho konzer vatória, splňajúcom obe základ· 
né požiadavky, potrebné k !deálmej Inter· 
p: etácll opery tohto typu - Jahkost a 
farebnosť zvuku, najviac zaujali: lyrlc· 
k ~· tenor M. Dvorského peknou farbou 
materiálu a L. Aghová, ktorej .,soprano 
bianco" znel vyrovnane a milo. P1·ed· 
stavenie svojou nespútanou atmosférou 
vhodne reprezentovalo oper-ný žáner na 
bratislavskom Kultúrnom lete. S. ALTAN 

Studenti bratislavského konzervatória naš tudovali na závor šk. r. 1982·83 operu 
E. Wolfa·Ferrariho Styrla grobiani. V popredi na snlmke Jana Valálková a Stefaa 
Babiak. 

Televízny zápisník 
volanej~!; prof. dr. fAROSLAV VOLEK, DrSc., ktorý v 
~Jase vzniku Krút11avy pôsobil na Slovensku a životopisec 
jubilanta i znalec Sucho11ouho diela IGOR V Af DA. Vstu
py obuch mali vysokú muztkologtckú úrouel!, prt~Jom bol~ 
zrozumiteľn~ aj ~ir~lemu okruhu posluchťl/Jou. Zaoberal i 
sa tými probl~mami, ktor~ Suchol! vo svojej hudbe uy· 
rze!itl: nťlrodnosf v hudbe uyzdvihnutťl do takých ume
leckých polôh, že sa stťlva nadnťlrodnou; tradtcta obo· 
hacovanťl nouťl.torstvom a dochťldzajúca k synt~ze zna· 
menajúcej novú kvalit u. Medzi jednotlivými tívahami 
znela Suchotwua hudba: Zal m zeme podkarpatske{ v po· 
daní orchestra a zboru SF s dir igentom L. Slouťlkom, 
Metamorfózy v podani SOCR·u s O. Lenťlrdom, Sym· 
Jonickťl fantťlzia na B·A·C·H pre organ, biele nťlstro;e 
a orchester s F. K/ indom a Ľ. Rajterom, Hudba pre sld· 
~Jiky s SKO, úryvok z televl zne j mscenťlcte Krútl!avy, 
r:asf z ptesl!ového cyklu Nox et solitudo u podani A. Ka· 
jabouej , výber z cyklu Pohlad do neznťlma s P. Dvor 
ským a napokon Tanec z Kal eidoskopu s K. Haul lkouou. 

Výber hudby bol teda premyslený a reprezentalluny, 
hťldam len z Kaleidoskopu - vzhladom na to, f::o sa 
v besede predtým hovorilo - by sa lep!ite hodila nie· 
ktorťl tnťl r:asf tohto diela. 

Slťlunostný rťlz uel':era zdôraznil prejav predsedu Zväzu 
slovenských skladateľov nťlrodn~ho umelca Ota Feren · 
czyho, z ktor~ho vyžarovala úcta a lťlska k jubilujúcemu 
skladatelovt, jedn~mu w zakladatelou sl ovenskej lwdob· 

Hudvbný ueť'er, ktorý vysielala bratislausktl televlzia 
22. septembra 1983 uo ue/Jerných hudinťlch, bol venovaný 
osobnosti a tvorbe NARODN8HO UMELCA EUGENA SU· 
CHOŇA pri pr11ežltost i jeho 75. narodenln. 

Scenťlr uef::era pripravil dr . JAN SZELEPCS8NYI spolu 
s redaktorkou EVOU HOW BANSKOU. Réžiu mal PAVOL 
FU KD. Ve/Jer mal premyslenú a pôsobivú formu. Rťlmco
ua/i ho jednak tíryuky z kantťlty Zalm zeme podkar 
patskej, jednak kr~do, ktor~ vyslovil prof. Suchol! na 
margo poslania umenia, čo u úvode pôsobilo ako motto, 
kým u zťluere 'bolo rozslren~ a tvorilo akúsi kódu. 

Kostrou ue/Jera bol rozhovor, vl astne skôr rozjlmanie 
nad Suchoňouou tvorbou, kde sa prezentovali ti najpo-

nej moderny. · 
Prof. f . Volek niekolko rťlz pripomenuľ súvzfažnosti 

medzi r:eskou a sl ovenskou hudbou prťlve u diele a ume· 
leckom uýuoji nťlrodn~ho umelca Eugena Suchol!a. Pre· 
to udivuje, že tento program nebol zaradený do celo
štťltneho vysielan ia. Veď nťlrodný umelec - /Ji /JeskO 
alebo slovenský - patri obom na~im nťlrodom . Alebo 
sa program "Spanielske opern~ hviezdy" nedal preložlf, 
pripadne vynechať? Nťlrodný umelec Eugen Sucho1) vo 
svojej prtzna/Jnej skromnost i sa Iste neurazil. Ale Je to 
na zamyslenie! ANNA KOVAAOVA 



ALOJZ STUSKA šesťdesiatročný 

\ / 

prácu v oblasti slovenskej kult6ry udelili Alojzovi Stul
kovl viaceré vyznamenania, pripomeňme ceny Socialis
tického zväzu mládele - i!estnf Jilemnického odznak 
a zlatf odznak za socialistické vfchovu. Minister kult6ry 
SSR udelil Alojzovi Stulkovl v roku 1978 čestný titul 
zaalilllý pracovnlk kult6ry. 

Riaditel Slovenského hudobného fondu Alojz Stuška 
doživa sa v9znamného žlrotného jubilea - šesťdesiatich 
rokov. Pozdraviť ho pri tejto prilel!i'tostl znamená pre 
mňa vyzdvihnúť najmä jeho prácu v SHF. Samozrejme, 
nesmiem!! opomenúť l jeho kvality ludské; ved ho 
poznám ako človeka prlatelského, lnlclatlvneho a najmä 
cenlaceho sl sl<JVenské hudobné umenie l slovenskú 
kultúru vôbec. Som presvedčen9 o jeho vzácnej schop
nosti oi.Jjektlvlty, bez ktorej by ťažko mohol viesť takú 
Inštitúciu ako je Slovensk9 hudobn9 fond, ktor9 pod
poruje slovensk9,ch skladaterov v Ich najžlvotnejšl·ch 
záujmoch. 

Starostlivosť, akú fond dnes venuje skladatelom v od
meňovani Ich diel, vo výrobe materiálov a v Ich pro
pagácii prostrednictvom Hudobného Informačného stre
diska (prehrávky pre domácich záujemcov, ale aj pre 
dramaturgov s ymfonických telies socia listických krajin, 
zahraničných hosti, Informácie v časopise Slovenská 
h•udba pre zahraničie, správy pre širokú hudobnú obec 
v Informačnom bulletine SHF, edičná činnosť pre potre
by interpretov, vydávanie s·kladatelských profilov, atd.") 
- to všetko sa nám môže zdať samozrejm9m. Clovek sl 
však prlvyká na kladné vymoženosti pomerne rýchlo . 

POZDRAV JUBILANTOVI 
ALOJZ STUSKA, riaditel Slovenského hudobného fon

du sa narodil pred lesťdesiatlmi rokmi 23. septembra 
1923 v Sabinove. V oblasti slovenskej kulttry pracuje 
vyle ltyri desaťročia. Zo zásluh Alojza Stulku o profe
sionalizáciu hudobného livota na Slovensku pripomeň
me niekolko skutočnosti a dát. V rokoch 1943-44 sa 
podiela na zalolenl progreslvnej amatérskej hudobno
kabaretne! skupiny bratislavských vysokolkolákov. V ro
koch 1945-50 na pracoviskách v Ov SSM a na P!J.ve
renlctve Informáci( organizuje rôzne ltátne a kult6rne 
podujatia - návltevnlcky velmi 6spelné vystépenla naj
mä sovietskych súborov, spolupracuje aj s autormi 
a Interpretmi v oblastl zábavného lánru a pripravuje 
s nimi zaujlmavé programy. Tejto oblasti sa Alojz Stulka 
Bite hlblle venoval ako .pracovnlk Hudobnej a artistic
kej Cístredne a neskor Mestskej agent6ry pre koncerty 
a estrády (bol spoluzakladatélom profesionálnej kaba
retnej scény Tatra revue). Od roku 1961 na poste ve
deíceho pracovnlka Mestského domu kullCíry a osvety 
v Bratislave vzbudzuje k ll'rotu a organizuje podujatia, 
ktoré so rokmi stávaj6 sCíi!asfou kultíarneho tlvota hlav
ného mesta Slovenska - cykly komorných koncertov, 
vežové koncerty i koncerty na nádvorl Starej radnice. 
V tomto obdobi sa angatuje za zalolenle Bratislavskej 
Informačnej slulby, za zalofenie a vfstavbu Divadla 
poézie, organizuje podujatia s celoslovenským dosahom. 
Vo funkcii námestnlka riaditela umeleckej agent6ry 
Slovkoncert ( 1971-73) zCíročuje svoje sk6senosti pri 
prlprave a realizác!l dvoch profilovfch slovenských fes
tivalov - Bratislavskfch hudobnfch slávnosti a Bra
tislavskej lfry. V roku svojich lesťdesiatln mílle jubi· 
lant bilancovať aj desaťročie práce v Slovenskom hu
dobnom fonde, ktorého riadltefom sa stal v aprlli roku 
1973. Obdobie, v ktorom si táto inltltCícia zfskava čoraz 
väčliu válnosť v činnosti podpornej, propagačnej, vy
davatelskej a slulbe slovenskej tvorbe, muzikol6gli a 
interpretačnému umeniu, mole aj jubiluj6ci riaditel za
evidovať ako svoje naj6spelnejlie a najptodnejlie. Po
zornosť si zasluhuje aj Stulkovo intenzfvne sledovanie 
kvalit a profilácie festivalu Politická pieseň Martin. Za 

No n ie všade je to samozrejmosťou. Svedč! o tom obdiv 
mnohých hudoi.Jnfkov zo západných krajin, ktor! mail 
možnosť navštlviť SHF. Situácia skladaterov na Západe, 
o ktorých n eprejavuje starostlivos ť rilektorá vydavateJ
ská firma, je komplikovaná. Presvedčil som sa o tom 
v rozhovore s niektorými z nich. Zariadenie, ako je 
SHF, by isto pri vita ll s radosťou (najmä v pravidelnosti 
odmien, výrobe materiálov, propagácii) a potešili by sa 
takým akciám, akými sú aj pravidelné prehliadky novej 
tvorby, ktoré sa u nás prljfmajú ako tá najprirodze
nejšia vec. 

Potešitelná je n ajmä skutočnost, ~e starostlivosť SHF 
má ši rokú základi\u - tý·k·a sa sklada.telov všetkých 
generácii, čo velmi prispieva k rozvoju tvorby a je 
súčasne významným predpokladom k triedeniu hodnOt. 
Dospieť do dnešného š tádia predpokladalo dlhý vý·voj, 
poučenie zo skúsenost! z minulosti a dobrý kus pocHvej 
riadiacej práce. Samozrejme, kv.allta diela ostáva na 
pleciach jeho tvorcu, závisl od talentu, poctivosti l od· 
vahy - z·a pravdu treba bojovať l v socializme, citujúc 
slová minist ra kultúry Miroslava Válka. Dobré mate
riálne podmienky nech nezvádzajú k pohodlnosti. ale 
nech zvyšujú eti ckú zodpovednost autorov. 

Všetko klad né, vyslovené na adresu Slovens kéhQ hu· 
dobného fond u, nemožno s l predstaviť bez ko lek tlvu 
rudi, ktor! to reaLizu jú v každodennom živote. )e to 
kolektfv dobrý, pracovitý a nadšený pre slovenskú hud
bu. Medzi kolektfvom a jeho vedúcim mus! vždy existo
vať spätná väzba. Vedieť vybrať dobrý kolektfv a rladlt 
ho patri k cenným vlastnostiam Alojz;a Stušku. To, ~e 
sa skladatelia l inte.rpreti l'adi a s dôverou zastavia 
vo fonde znamená, že tu vzniklo akési spontánne puto 
vzájomného pochopenia. Môžem to potvrdiť i o sebe. 
)ubil<:mtovi Alojzovi Stuškovi patri vďaka aj za to, že 
už dlhé roky prostredníctvom . svojej inštitúcie vytvára 
pre slovenskú hudbu to nenahraditelné a cenné -
dobrú klimu i a tmosféru dôvery, čo podla nu'l.a priamo 
podnecuje tvo rivosť a utorov. 

Do ďalšieh rokov želáme jubilantovi vera zdravia 1 pra· 
covn9ch úspechov. ILJA ZELJENKA 

Zhovárame sa so zaslúžilou umelkyňou KLAROU HAVLÍKOVOU 

TLMOČIŤ HODNOTY POSLUCHÁČOM 
Tvorba Vlti!:.:slava Nováka sa u nás hrá pomerne málo, 

hoci vzniklá Spoločnosť v. Nováka rozvfja hl6 aktivi
tu. Vy ul dlhll čas hráte skladatelovu Sonatu Eroicu. 
Prečo ste si vybrali práve toto dielo? 

- Sonatu Eroicu Vft~zslava Nováka som hrala uko 
osobnú premiéru na BHS '81 na objednávku dramaturgie 
nášho lestlvulu. U~ pri štúdiu som objavova la jel vy
soké kvality - · obsahové i form ové. Obdivovala sum 
krásu česke j a slovens kej Judovej melodiky, dotvorenú 
skladaterom do t.akej nádherne j podoby. P.o úspeš nej 
premiére na bra ti slavskom festiva le som zaraďovala So· 
natu Erolcu do s vojich programov všade. kde to l!!n 
bolo m(}žné. Za necelé dve sezôny som dosiahl a až s e· 
demdesiB't reprfz - m11a samotnú prekvapila táto sta· 
tlstlk&, Dielo som predviedla, pravduže, i v zahranič!: n a 
Berllne1· Festtage 1981, na zájazde v Luxembursku, na 
štyroch recltá.loch v ZSSR a na zájazde do Rakúska. Na· 
hru in som ho a i v rozhlase a v januári t. r. na plati1u 
Opusu'. Na jv lac som ho však h rala nu Slovensku; v mno· 
h9ch prfpadoch som slovensk9m poslucháčom s kladate
ra 11 jeho dielo prlbllžila 1 slovami a po koncertJch 
som sa zúčastnila na mnoh9ch besedách, kde nech 9bali 
ant otázky o Vlt~zslavovt Nová kovi a jeho tvorbe. Mys· 
!fm sl, že je správne, ak sa slovensk? umelec venu je 
aj ·če~k el hud be. A opačne. )a t.o pokladám za samozrci· 
mé a robim tak sús tavne od začiatku svoje j koncertnej 
dráhy. Ved už pre moje prvé spoluúčinkovanie so Sio· 
venskou filharmôniou som na§tudovala S!nfoniettu gio· 
cosu pre kl avl r a .orchester od Bohuslava MartinO, na
sledovalo sedem ďal šieh česk9ch klav!rnych koncertov 
od Bendu a Vaňhala až po našich súčasnikov ). Boháča 
a Zd. Lukáša. 

Je známe, le sa systematicky venujete starej českej 
hudbe. Ako chcete vyutiť svoje skCísenostl v Roku čes
kej hudby a i!lm chcete d'alej obohatiť svoj reper- · 
to6r? 

- MOl aktfvny vzťah k starej českej hudbe podnietili 
vlastne usporiadatelia cyklu komorných koncertov v Br
ne. Ked som tu pripravovala recitál, navrhli mi, čl by 

som sl program nedoplnila niektorým dielom česk éh o 
skladatera. Z odporúčan9ch sklad ieb som sl vybra la So· 
nátu D dur ). L. Duslka. A po koncerte sa sta lo. čo som 
naozaj nečaka l a a čo sa môže st.af len v kultúrne mimo· 
riadne vyspelom prostredi. Prišlo za mnou vera rudi. 
hovorili s me spolu o Dusikovl, ale aj o hudbe ďalšieh 
sta r9ch českých majstrov, upozon1ovali ma na krásne 
diela, ktoré sa však má lo hrajú. P9tall sa ma, čl mám 
o ne záu jem. Tito nadšenci mi potom poslali do Bratí· 
sla vy hŕbu nôt a ja som si z nich - a i so zjavným po
citom vďačnosti - postupne obohacovala r epertoár. 
A chys~ám sa ho rozširovať ďale j. Táto hudba bola dlho 
nezaslí1žene v tieni svojich velk9ch súčasnlkov. Nazdll
vam sa totiž, že je •to a i naše kultúrne dedičstvo, Na· 
š tudovala som napr. Tomáškove Eklogy, ktoré sám autor 
h ral - sice súkromne - počas svoje j návštevy v Brat.t
slave, kedy sa zárove11 konala a j jedna z bratlsJavsk9ch 
korunovácii. Co zam9šfam ·k Roku českej hudby? Pre· 
dovšetk9m sC!stavne hra ť diela sta r9ch česk9ch ma j· 
s trov. Z ich tvorby by som pomaly mohla zostaviť dva 
recitálové programy, hodlám v!íak naštudovať ešte dalšie 
diela - Vorršek, Benda ... 

Co zo slovenskej sCíi!asnej tvorby vás zaujalo v p011led· 
nom čase a ktorým smerom hodláte rozvljať svoju pO
zornosť? 

- V roku sucho11ovského v?ročia sa opäť intenzlvne 
venujem jeho klavlrnej tvorbe, najmä tej n ajnovšej. Na 
svo jom májovom recitáli v Bra·tislave som zahrala pod
statnú časť Kaleidoskopu, so Such01'\ovou tvorbou za spo
luúčinkovanla SKO vystúpim a j nu BHS '83. So štyrmi 
orch estrami (z toho jedným zahraničným 11 dvoma čes
k9ml) predvediem Rapsodickú suitu pre klavl r a orches· 
ter, naše skutočne reprezentattvne dielo. Nezabúdajme 
však, že máme povinnosti aj k vrcholným, skutočne vy
nikaJúcim dielam slovenskej klavfrnej literatúry, ktoré 
vznikli v predchi\dzajllcich desaťročiach. Such01'l.ove veJ· 
ké klavlrne opusy som však nenaštudovala len pre ne· 
jakú prehliadku alebo nahrávku z nôt, hrám túto s kvelú 
hudbu. pretože sa s 1'\ou osobnostne stot~I1ujem .a c.ltlm 
11otrebu tlmočlt jej hodnoty poslucháčom. -ba-

GRAMORBCENZIB 
JOHANNES BRAHMS: KLARINETOV! SONÄTY, OP. 120 
JOZEF LUPTACIK - klarinet 
PETER TOPERCZER - ~lavlr 
© OPUS stereo 91111190 

Je vlastne prlznačné, že Johannes Brahma uzavrel svo
ju tvorivú činnosť komorn9ml dielami - po celý život 
tvorili totiž komorné práce fakticky jadro jeho tvorby. 
Na tomto tvrdenf nezmenl nič ani skutočnosť , že skla 
dateJova orchestrálna tvorba - menovite štyri symf6-
nle - je overa frekventovanejšia a populárnejšia, než 
tv·orba komorná. Dve son6ty pre kl8rlnet a kla'flr f mol 
a Es dur, nesace spoločné opusové člslo 120, vznikli 
bezprostredne po sebe, na sklonku Brahmsovho života 
v roku 1894; ich zrod Inš piroval dojem z hry v9borného 
klarlnetlstu Richarda Muhlfelda, .rovnako ako dalšie ma i
str.ovo dielo - vynikajúce klarlnetové kvinteto h mol. 
Kompozl<ť!ne sa obe sonáty akousi sumou s kladllltelovho 
tvorivého v9vinu: nehladá tu sice nové riešenia, ani 
ž~adne výboje, ale suverénne, skúsenou rukou vytvára 
diela ·s bohatou obsahovou náph'l.ou, s čfm korešponduje 
dokonale vyvážená forma. Pritom nezabúda ani na ná
strojové zvláštnosti a brilantne uplatňuje klarinetov~ 
part. Využlva všetky možnosti, aké klarinet ponúka -
najmä vyklenuta kantilénu, ale aj r9chly pohyb v drob
ných hodnotách. Ako to už u Brahmsa ani ináč nemO· 
že byť, klavlr · a klarinet s ú mu úplne rovn.ocenn9mi 
partnermi. 

Ma jlteJ tejto platne, vydanej OPUS-om, môže vd·aka 
šťastnej volba Interpretov plne vychutnať všetky krásy 
zrel9ch plodov velkého skladatela. Klarine tista Jozel 
Luptái!ik lirá predovšetk9m s velkým citom pre brahm
sovský komorn9 sloh: vládne vo všetk9ch polohách ok
rúhlym, krás nym t6nom l nezlyhávajúcou technikou. Je 
to však predovšetk9m hráč s v?raznou vnútornou dlscip
lfnou, nezachádzajúcl nikdy do snahy o vonkajšl efekt. 
Vynlkajaco vyriešil naprlkllad l dychové problémy -
narolk·D, že Ich vlastne vôbec nebadáme. Partnerovi kla· 
rlnetlstu - Petrovi Toperczerovi sa v9borne vyda-ril je· 
ho ďalši exkurz z prevažne sôlistlckej činnosti do ob· 
last! komornej hudby, až človeka zamrzl, že sa jej ne· 
venuje sústavnejšie. V9kon oboch umelcov je max imálne 
korektn9, no na druhej strane si dopriali dostatok slo
body, aby Ich prednes nepôs obil stroho, čl akademicky. 
Iba jednu otázku sa nepodarl1o na nahrávke celkom 
vyriešiť, a to dokonalos( čistoty ladenia. )e to však je
diná chybička krásy platne, ktorá ináč po zvukovo-reži i· 
nej 1 technicke j stránke d.osahuje vys ok9ch parametrov 
(Martin Burlas a Gustáv Soral). Autorom návrhu obálky 
je Igor Imro. 

Dychov9m komorn9m žánrom zaiste neholdujú davv 
priaznivcov hudby, a le labužnlk dostáva touto plat11ou 
OPUS-u skutočnú lahôdku. Vydavatel&tvo 1\ou dôsto jne 
prispelo k Brahmsovmu tohtoročnému jubHeu. 

CUDMILA KO)ANOVA a PAVEL NOVOTN'f, klavlrne duo 
W. A. MOZART: SONÄTA D DUR K. z. 448 
B. MARTINO: TRI CESK2 TANCE 
D. MILHAUD: SCARAMOUCHE 
© OPUS Stereo 91111297 

Profesori košického k·onzerva tôrla Cudmila Kojanová 
a Pavel Novotný sú na S).ovensku po manželoch Macu· 
dziňských snáď jedln9m s ústavne spolupracujúcim kla · 
vlrnym duom. Ich dlhoročné - vyše 20-ročné - spo· 
!očné pôsobenie, začiatky ktorého sa datujú už od čias 
ich štúdii na JAMU v Brne, prinieslo svoje ovocie. Pre· 
javuje sa to v maximálnom zbllženl lnterpretačn9ch ná · 
wrov. docleleni podobného úderu l tvorenia tônu, neh:>· 
variac už o úplnej jednote frázovania a artikulácie -· 
a to všetko bez toho, aby sa strácala osobnosť oboch 
klaviristov, ktor! ostatne vyvlja lú al rozsiah lu samostat 
nú sôlistickú činnost. 

Na platni OPUS-u dostali Ko janová a Novotn9 prlle· 
žltosť - ako ďalši umelci pôsobiaci mimo Bratislavy -
predstaviť sa v9berom zo svojho repertoáru. Prlleži · 
tosť nepremá·rnlli: plali'l.a dokazuje nielen vysokú úrov e1'1 
ich Interpretácie, ale l náročnosť a vkus vo voJbe pro· 
gramu. Umenie hry na dvoch klavlroch možno azda naj· 
lepšie demonštrovať na Mor.artovi; jeho Sonáta pre llva 
klavlry D dur, K. z. 448 za.pl!'l.a prvú stranu platne. !e 
tu Mozart vzdušn9. Jahk9. transparentn?. s min imálnym 
použitim pedálu. Sllhra oboch part nerov je perfektná. 
s t91 nana jv9š vyclbren9. Azda iba 2. časť sonáty - An· 
dante - vyznieva trochu prlliš vecne. zniesla by viac 
spevnosti. 

Druhá strana platne obsahuje hudbu 20. storočiu , kto· 
rá má vôbec v repertoári dua významné zastúpen.ie. 
Zoznámime sa tu s menej frekventova.n9ml Ceskými tan· 
cami z roku 1949 od Bohuslava Martinu, nesúclmi tv· 
plcké znaky tvorby svo jho autora: bezpros trednosť . pi\•· 
nulosf a nápaditosť. .Po Interpretačnej stránke dostáva 
tu dielo op!l( všetko, čo mu náležf - apartnú zvukovosť. 
rytmickú pregn·antnosť a sviežosť pre javu. Na záver za · 
radili vyda vatelia suitu Scaramouche od Daria Milhau
da, plnú prekvaplv9ch zvratov a vtlpn9ch kompoz·ičných 

riešeni. Džezové a Judové brazllske prv ky dodáva jú 
skladhe zvláštnu atmosféru. Duo predná~a o be k ra jné 
čt~stl s uity s velkou spontaneitou, všetko mu vychádza 
zreteJne a rytmicky velmi prec!zne. Strední\ časť s pre · 
vládajúcou lyrlckou nál·adou zaujme pa9telovo jemn9m 
nanášanim farieb ·a pôsobi velmi pôvabne. 

Plat11B sph'l.a 1 náročné zvukov.o·technlcké kritér iá -
má minimálny šum. Za túto st ránku nahrávky zodpove
dá jú Martin Burlas a Gustáv Soral; p·lne uspokoji a i 
design obálky (T~mál Pfsecký). Nahrávka man~elov Ko· 
janová - Novotný je n·lelen cenn9m dokumentom o vy · 
soko kvalitnej umeleckej práci mimobrattslavsk9ch umel · 
cov, ale aj nepoplerateln9m dramaturglck9m pr!nosom 
vydavatelstva OPUS. Milovnlci tohto hudobného žánru 
by sl ju wzhodne mali zaradiť do svo je j diskotéky. 

ROMAN SKttEPEK 
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gitarovej hudby vari medzi najnavštevovanejšie poduja
tia. Zásluhou t·ohtoročnej premyslenej dramaturgie a mi
moriadne priaznivéh·o počasia sa všetky k·once!"ty niesli 
v prl jemnej pohode, povzbudzujúcej prlrtomné publikum 
1 umelcov k .inš piratlvnemu k<mtaktu. Prl(ažlivost gita
rového t9ždňa [ 4. VII. - 9. VII. 1983, Barokové nádvo
rie Univerzitnej knižnice 1 spočlvala vo vyrovnane j zosta
ve pozvnn9ch umeloov, medzi ktor9ml sa velmi dobre 
predstavi'!! aj naši tra ja gitaristi. Ocei\ujeme fakt. ,;e 
popri obligátnych zostavách koncertn9ch repertoá rov, 
aké predviedli napr . C. Cotsiolis, J. Zsapka, R. Bright· 
moore a v. Tomčányl, sa mllovnlcl gl1ary mat.l možnos ( 
zoznámiť aj s autrorsk9m prlstupom k "znovuobjavenej" 
gi tare na koncet·te š. Raka z Prahy, čl započúva( sa do 
monotematicky ladeného večera umelcov z NSR, dua 
Jorge y Obo, ktor9ch zaut~:~lo ohnivé flamenco. Poten
ciálny návštevnlk všetk9ch šiestich koocertov moho~ sl 
v závere grntut.ovaf k pôsobivej, Interpretačnej vy.rovna
nej a repertoárovo dostatočne rôznorodej exkurziJ do 
svet klasicke j i súčasnej gital\ovej tvorby. 

Ako prv9 sa predstavil grécky gitarista Constantlne 
Cotsiolis. Vo svo jej krajine patri medzi uznávanú Inter- · 
pretačnú elitu, pred štyrmi l'Okmi" mu aténs ka akadémia 
udelila dok onca titul najlepš ieho gréckeho hudobnlka. 
Do svo jich dvadslaNch siedmich rokov stihol absolvovať 
množstvo medzlnárodn9ch súťaži a ziska( dovedna 15 v9-
z,namn9ch cien. )eho vystúpenie sa právom očakávalo 
s ve lk9m záujmom. Cotsiolisova perfektná technika plne 
s lúžila muzika lite, korešpondovala s v9razom a fareb
nosťou, akú na tomto nástroji (ažko dosiahnut. Na re
pertoári z diel Cardosu, Bariosa, Paganlniho a hl8!Vne 
Albéniza predvádzal svoj model zvukovej podoby hra
n9ch cltlel. Na pt·. Paganiniho Capriccio č. 24 [gitarovú 
transkripciu 1 zahral s noblesou a udivujúcou rahkostou. 
V Albénlz·ov9ch dielach, na·jmä v Suite espaňole, s prl
značn9m temperament.om vystihol rytmy a farby špa
nie ls kej hudby, no zachoval pritom aj zmysel pre plas
tickosť melod•ick9ch oblúkov a fráz. P:ne prejavil dlspo
zlcle pre formovú v9stavbu; mnollstvo akordick9ch pa
sáži a dro bnej prs tovej techniky zdoláva.! bez z.akollsa
nla, podv·olujúc sa iba vnútornému agoglckému rytmu. 

Jozefa Zsapku môžeme dnes s melo považova( za za
klada te ra gitarovej hry na Slovensku. Svojim ped.agoglc
k 9m 1 k·oncertn9m pôsobenfm prispel nielen k rozšl
reniu a oblúbenosti gitary, ale postara•! sa aj o skva
liti\ovhnie tohto procesu. Svoj recitá·l zostavil z diel 
A. Carlevaru, F. Sora. M. Ponceho, F. Moreno-Torrobu, 
J. Turina a N. Paganiniho - ako ukážkovú prehliadku 
na jhranejšlch gitarov9ch autorov a št9lov. V rozsiahlej 
Suite de anloiquas dances espai\olas dbal najmä na vy
stihnutie charaktet·u jednotliv9ch star9ch t·ancov [Pava
na, Rujero, Paradetas .. . 1. ktoré kontrastne od.lfšll ; v 

ZB R VÝ CY 
Brat is lava ži je tntenzlvnym hudobným životom l v le

te, ked sú divadelné prázdniny a sezónne koncer ty Slo
venskej filhur mónie a in9ch usporiadatelov čakajú n a 
prlchod jesene. Rad i by sme sa zastavili pri úvodnom 
t9ždni KL, kedy sa obyvatelom a návš tevnikom mesta 
predstavili des la tl<y nadšených hudobných amatérov 
v Cyl<lc zborových koncertov ( 29. 6. - 3. 7. 1983). )e 
oza j ch vályhodné a vôbec n ie samozrejmé, že sa naše 
deti, ale uj prJcu júci dospeli aktlvne zapájajú do hu
dobn ého amatérskeho hnutia. Ano, hnutie je ten s práv
ny výraz, vys tihu júc! podsta tu toho úsilia, ktoré vyža
du je množstvo vzácneho času, odriekania a námahy. 

Tohto roku dramaturg ia zborových koncertov ponúkle 
vystúpenie troch detských zborov a jedného miešaného 
zboru [ slubovan9 komorný zbor z NDR nevystúpi•! l. 
Na úvod sme sl vypočuli Bratislavský detský zbor pri 
MDKO s dirigentkou Elenou Sarayovou-Kováčovou, n a 
klaviri s previidzula dr. Nataša Beze ková, v programe 
spolu(t činkoval Dámsky komorný orchester pri MV SZ2. 
Teleso poznáme už vyše dvadsať rokov a ko verného 
in terpreta a !nšplriitoru súčasnej slovenskej tvo rby. Aj 
tentokt·á t boli skladby našich autorov (ažiskom progra
mu, druhá polovica patrila dokonca osobitne skladbám 
Eugena Suchoi\a ako vhodný prispevok k skladatelovmu 
jubileu. SkOsenú rulw dirigentky bolo zretelne cftlt vo 
v9slednom z\tuim vom do jme, vkusnom a muzik·antsky 
precltenom výraze jednotlivých diel. Pozornému poslu · 
cháčovi však n eunikne istá rezerva v s tmel a.nosti jed: 
not livých hlasových skupin , ktorú sme doposia l nezba
dali [posledné vystúpenie v Bratislave bolo na otvára
com koncerte BHS '82 1. Uvedomujeme si, že práca zbor
ma jstra de tského zboru je š pecifická práve t9m. že 
de ti prichádza jú, dorastajú a odchádzajú a že z času 
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pomalých častiach [ Esp.aňoleta , Pasacalle) dynamlck9m 
tieňovanlm a plynul9m vedenlm fráz. Vo Va11iác lách 
F. Sora preukázal celú škálu technlck9ch fines až po 
citlivú reprlzu témy v závere, podobne a i v Sonatlne 
meMdional od M. Ponceho, z ktorej bola zvláš( vyda
rená posledná čas( Fiesta. V Moreno-Torrobovi si zasa 
prišli na S'VO je milovnlcl virtuóznych pasáži. D.ruhú po
l•ovlcu koocertu zaplnilo Trlo od N. Paganl niho. Spolu
hráčmi boli violončeHsta Juraj Alexander a hus·lista Jo 
zef Kopelman. Toto komorné dielo rozhodne nepatr! 
medz.! "nehratelné" Paganlniho skladby. Naopak, poslu
cháč, kt-or9 oOčakáva~ kaskády gltarov9ch a h uslov9ch 
sól, mohol byt sklama·n9. Nie však v zmysle kvali ty 
hudobného zážitku. Gitara. aj ked viac v úza di, dodávala 
obligá tnej zostave husle - vl•olončelo nový fa rebn9 
rozmer , a tým sa t oto spevné, miestami hravo-tanečné, 
až lúbivé trlo nieslo v duchu prlvetivého pozdravu na 
záver. Pripudné črty salónnosti potlačili umelci serióz
nou interpretáciou do druhého plánu. 

K najpozoruhodnejšlm gitarovým večerom p8'tril au
torský koncert pražs kého gitaristu a skladatela StA
pána Rak11. Ako vynikajúceho pedagóga pozva li ho na 
5 rokov du Finska. Po návrate pôsobil n a pražskom 
konzervatórlt! a od roku 1982 vedie novoutvorené gita
rové oddelenia nn AMU. Svoje tvorivé schQipnosti rovn'a
kou miera~ t up latňuje v Interpretácii i komponovanl. 
Navyše, zlúčen ie t9ch to dvoch profesii mu um oži\ u je 
lmprc.vlzovat so zvrchovanou Istotou a zmyslom pre 
zvolený štýl. Na koncerte sa predstavil skladbami v du
chu starych majstrov [Pavana, Romanca, Renesančné 
pokušenie), z ktor}•ch skutočne vanul duch zaš lých hu
dobn9ch sv·etov, tu a tam "okorenených·' cudzlm tónom. 
Pre~vedčih sme sa, že to vie. Ovef.a viac však zauja l 
v sťičasných kumpozlciách, v ktorých ide cestou dôs led
neJ progrumovosti, nie však popisnosti. Kým v tých 
.,ster9ch'' dielach sme mohli obdivova( dokonalé imito
vani<J rozličných dobovýc·h harmonických postupov, v 
ostatnom programe vynikla silná dávka dramatizmu, vy
ptit9ch me lodtckých llnll l akordlckých zhlukov, náh
lyt h "prel:i!.ten9ch" úsekov s katarzným (tčlnkom (Hi
ro!.lm.:t, Posledná diskotéka ) a farebnosť, neraz pripo
mlnajúca až orchestrálny kolorit. Túto kvalitu využil 
vefn(l účj,nne a funkčne práve v skladbe Hirošima. Na 
tomtc koncerte si poslucháči uvedomili, že gitara n ie 
je nl.lstroj leu na oddychové počúvanie a r elaxáciu, ale 
že je rovnako schopná tlmoči( myšlienkové posols tvá. 
Neformálnym prlstupom k obecenstvu, hovoreným slo
vom t bez okázalosti 1 a schopnosťou reagovať na odozvu 

na čas dochád.za k istým nerovnostlam, ktoré sa potom 
odrazia na prejave telesa. Druhý dirigent Stanislav Mi
hallčka sa ukázal ako nádejný umelec. 

Zbor deti a mládefe pri ODPM Brno-vidiek Kantiléna 
sa prezentoval pod vedenlm svo-jho zaklada tela a d lho
ročného umeleckého vedúceho Ivana Sedláčka. )e to 
kolektlv mimoriadne vyspelých, hudobne školen9ch deti, 
ktoré sa na vysok.ej interpretačnej úrovni zmocnili hu 
dobných komprozloil rôznych štýlových obdobi od rene· 
san<:le až po odkaz súčasnosti: Pojem profesionálna úro
vei't si možno vysvetlovať rôzne, v každom pripade však 
máme n a zreteli zrelosť, štýlovosť prejavu, samozt'ejmú 
techniku jednotlivcov l zosúladenosť celku, a to sú 
všetko atribúty, ktoré neváhame prlpisa( t9mto českým 
deťom s jasnými, zvuč>nýml a dobre vedenými hlasmi. 
Náročný repertoár si zvolili dômyselne a pú tavo. )e 
len šk•oda, že sme v publiku nevidet.l vera známych tvárí 
z okruhu rudi, venu júcich sa zborovej tvo rbe. pretože 

Bratislavský detský zbor pri MDKO na generálke pred 
svojim vystťipenim na KL '83. V strede záberu prof. E. Su
choň a dirigentka E. Sarayová-Kovličové. 

z publika nadviazal š . Rak s publikom pevné puto. 
Opéit sa potvrdila stará pravde, že poslucháč, pevne 
vedený umelcom, jeho slovom a hrou, obsahom a pro
gramom ~kladieb sa lahšle orientuje v pri jlmaných 
skladMch, aj vo vlastných pocitoch a zážitkoch. Zá
verečná "exhibičná·' improvizácia na tri nie velmi vtip
né témy ohllisené z publika rozvá§nlla iste aj posled
ných stoikov. 

Po vyp1itom, dramaticky výbušnom koncerte š . Raka 
pôsobilo vystúpenie Roberta Brlghtmoora z Anglic·ka na 
prvý dojem trochu nevýrazne. Hral napriklad aj Albé
nl.zovu Suitu espai\ole, ktorú už predtým brllantne 
predniesol Cotslolis, no v jeho Interpretácii mala za
s tretý výraz. Zaujal najviac v Gr.anadosových Valces 
poetlcos, kde dosiahol kult-ivovanosť prejavu a mohol 
uplatniť vrodený zmysel pre poetickosť. Brlghtmoore 
patri k um elcom, k.torf by sl mali premyslene vollt 
repertoár, aby mohli preukáza( celú paletu lnterpr81tač
n9ch kv·a llt. 

Prv9 samostatný recitál Vladimlra Tomčénylho bol 
velmi slulm ým .,entré'' na k011certné pódiá. Tomčánylho 
program obsahoval n ajviac diel z XX. storočia a ako 
jedin5' uvádzal aj slovenského autora [ D. MarUnček -
Ca ke walk). Popri prirodzených muzikantných danos
tiach mal by mladý umelec v budúcnosti ziska( viac 
spontánnosti v prejave, a to nielen v hudobnom. Prlllšná 
skromnosť akoby mu bránHa v odvážnejšom tvarovani 
my?;lienok. Celkove dá sa poveda(, že druhá polovica 
koncertu, kde hral Moreno-Torrobu, Rawsthorna a Glu· 
lianiho pôsobila omnoho uvornene jšie, sklbenejšle a 
presvedčivejšie. Tomčányl je žiakom J, Zsapku, v sú· 
časnosti má už za sebou niek·ol.ko výrazných súťažných 
oceneni, naposledy na lnterpret·ačnej súťaži fr ancúzske· 
ho rozhlasu a pripravuje sa na jesei\ na ďalšiu sú
ťaž. Budeme mu drža( pa lce, aby úspe§ne nieso l štafetu 
slubných začiatkov. 

Prijemný zliver Dni g itarovej hudby poskytlo Duo fla
menco - jorge y Obo - dvojica gitaristov z NSR, 
ktorým učarova la charakteristická melodika a rytmus 
š panielskych a latinsko-americk9oh piesni. Venujú sa 
tej to hudbe nlekolko rokov, zbierajú a upravujú plesne 
tak, aby čo najviac zachovali Ich pôvodný kolorit. Na· 
priek perfektnej hre aj súhre a prltažMvému repertoá
ru ( Mexiko, Andalúzia , Cadiz, Kuba , Malaga ... ) sa v 
druhej polovici koncertu začala vytráca( ich sugestiv
nos f a poklesla vnimavos f publika, čo bezpochyby za· 
vinila aj relatlvna podobnosť skladieb. Po Japoncovi 
Akirovi Nagayamovi, kto r9 sa na BHS '82 predstavil 
s verziou elektrického huslového flamenco, priniesli tito 
dv.a ja Nemci ďalšiu obmenu. Bratislavčania by však ne
pochybne rad i uvltall pr!ležltosf spoznať orig~nálne špa
n ielsl<e flamenco v podani španielskych umelcov. 

MELANIA PIJSKASOVA 

bolo čo počúvať a s tá lo to za to. Kde je chyba - v ne
informovanosti a lebo v n ezáu,jme? 
Súčasťou Cyklu zborQivých koncertov bolo i prvé sa· 

mostatné verejn é vystúpenie vo februári minulého roku 
za loženého Chlapčenského filharmonického zboru, ktorý 
vedie dir igentka Magdaléna Rovňéková. Na k lavirl 
sprevádzala Eva Salayová. Bolo by n evhodné porovnáva( 
v9kon tohto telesa, ktorého za loženiu sme velmi radi 
a ktor9 sa začina vrývať i do povedomia skladatelov 
<~ hudobnej verejnosti, s predchád2Jajúcimi telesami -
obe existujú už vyše dvadsať rokov. Možno ale potvrdlt, 
že chlapci úspe?;ne naš tartovali. Dirigentka sa pokúsila 
aj o viachlas - s menšou častou zboru - , preva!ná 
väčšina programu však pozostávala z diel, naštudov·a
n ím kto rých si teleso so svojou umeleckou vedúcou, 
začalo budovať svoj repertoár. Ak si uvedomime, že sa 
tu s tavia prakticky od základov, od najelementárnejšej 
hudobnej výuky, bez akejkolvek možnosN venovať sa 
deťom jednotlivou vokálnou prlpravou, ukazuje sa, že 
v základn9ch speváckych požiadavkach deti postúpili 
o nejak9 krôčik ďa lej. Prvá koncertná skúsenosť je tak
tiež užitočná; tak pre umeleckú vedúcu, ako ! pre deti 
samotné. Držíme im teda pa lce, aby v nastúpenej ceste 
vydr:lall. 

Záver zborového cyklu bol nasmierne dôstojný. Vy
s túpil miešaný spevácky zbor pri Dome kultťiry v Cadci 
Kysuca s dirigentom Petrom Fialom. )emu vďač! toto 
teleso za založenie pred šies tim i rokmi, za vyp11acovanle 
sa na pozoruhodnú umeleckú úrovet1 a za preniknutia 
na koncertné pódiá. Vekový priemer zboru odhadujeme 
na 30 rokov; ide ďalej čisto o ama térov [ t. z. bez perspektl· 
vy budúceho povolania v oblasti hudby, ako je to teoretic
ky možné u deti, pestujúclch zálubu v speve). Zbor ako 
celok je vyvážen9, stmelený a upútava vysokou umelec
kou kvalitou, ktorú demonš troval Interpretáciou skla· 
dieb. t:enesanc te, súčasn ej slovenskej a českej tvorby, 
ale 1 upravaml Petra Fia lu. VIERA POLAKOVICOVA 

[Dokončenie z l. str.) 
rťi a súčasnťi českú hudbu [ Cernoho!·sk9 
Tri fúgy, Zach Prelúdium a f(lga c mo l, 
Sluka Ces ta llcha, Kabeláč Fantázia 
d mol, Mácha Tri tocca ty 1. Pokial Ra bas 
ponecháva sta r9m autorom s ilu účinku 
v samotnom zápise plnom hudby, v sú
časnej tvorbe nachádza ši roké pole pô
sobnosti ako lnterpret-staviter zvukov9ch 
a farebn9ch kompozfcll . Vrcholom veče
ra boli Tri tocca ty Otmara Máchu, ve
nované sam otnému u melcovi. vystihujúce 
charakteristiku jeho interpretačnej osob
nosti a spätne umeleck9 svet autora ko
dl fl kovan9 do hudby troch vyhranen9ch, 
ale stavebne perfektne zomknut9ch too
cat - Smútočn ej , Vianočnej, Svadobnej. 
Práca s organom nesie známky autoro
vej dôvernej znalosti nástro ja, Využil ši
rokú škálu kompozi čn9ch postupov sú
visiacich s hrac im systémom, farbou, 
zvukom, ktorá ~ransponuje do orches 
trálnej v9razovej roviny. Interpretova 
pot1atie bolo sugestlvn e, v9sledok pres
vedčiv9. 

cúzov a súča~nost. Francúzov pre š iro
ké farebné možnosti organu, espr it, ele
ganciu [u platňu je pohotovosť a vkus v 
regis trácii l; súčasnost jej zasa dáva mož
nosť participovať na prvotvare: reago
vať n a prečltané, .rozvinúť tvo.r!vú féln
táziu podľa vnútornej lntulcie a myš
lienkovej orientácie. Na ostatnom kon
certe to bol Messlaen, Slavick9, Beneš. 
Prvé dve diela má lň dlhšie v repertoári, 
Beneš bol na koncerte interpretkinou a 1 
slovenskou premiérou. Skladba s hlbo
kým introvertn9m podtextom, chápaná 
organistkou v stlšenej meditatlvnostl so 
zvukovo-farebnou ozvenou vo zvolaniach. 
Zvukovou fantáziou vyjadrujúcou myš
llenkov9 a obsahov9 svet smeruje Bene
šova hudba k vyrovnanosti. Je to hudba 
s ugestlvna, silná vo svojej v9poved i, čo 
Kamrlovej lntulc!a v ničom nezanedbala. 
Slavického Monolit vyznel na hradnom 
organe vo vyc!zelova:nej zvukovej pôso
bivosti , využlvajúc spektrum farebn9ch 
kombinácii umocňujúclch v9poveď. 

te a fúge F dur. Nenadsadzu je, s'ttôr 
zjednodušu je a vlastn9m. jedinečn9m 
spôsobom komuniku je s autorom, aby 
potom svoju zážitkovú predstavu vyslovi
la poslucháčovi. )e j interpretácia je ma. 
xlmálne progreslvna, zbavená akejkoľvek 
romantickej pat etickosti. V9raz striedmy, 
prenlka júcl k čistej, r9dzo hudobnej pod
s tate. I ked Toccata a fúga patri sta
vebne k najmohutnejšlm Bachov9m or
ganov9m skladbám, Reutherovej pr ejav 
zostal triezvy, intellgentn9. s mierou pre 
propot-č nos ť linii a esteticky účinn9m 
zvládnutlm celku. Mendelssohna očisti 
la od nánosov roman tiky, zaujatá hud
bou a lnvenčnou fantáziou skladatela 
upiatnlla l vynachádzavosť svoju, kto
rou dotvára , stavia dielo - miestami až 
so živelnou radosťou hrať a vládnuť nad 
nás trojom .:.:., ule vždy s myšlienkov9m 
súzvukom s a utorom. Bolo to vystúpe
nie s boha t9m leskom, ale bez pompy -
radostný hold hudbe. 

Bach - Peeters - Messiaen, drama
turgick é vrcholy repertoáru dr. F. Klin
du, ktoré sl zvolil na jedno vystúpenie. 
Jeho program ostatn9ch recitálov sa pri· 
kláňa vôbec smerom k velk9m menám 
a opusom. Bach - Liszt; Bach - Mes· 
slaen ; naposledy spolu s Peeter·som. Me· 
ná , ktoré obdivu je ; hudba. ktorá sa mu 
mimoriadne aktlvne prihovára. V Peeter
sovl a Messiaenovi je to popri samotne j 
hudbe predovšetk9m inteligencia. zmysel 
pre ratio, obsahovo-obrazn9 v9raz, h( !Jka 

rozmeru. )e to hudba v9sostne umelec· 
ká, kompozične nadčasová. Klindovi je 
bytostne blizke umenie fllozofick9ch ná· 
bojov. Svo jo u inteligenciou, umeleckou 
rozvahou a zmyslom pre proporčnos( vie 
stava ť , ziska( z použitého materiálu účln
n9 kompozlčn'o- lnterpretačn9 tvar. V 
Messiaenovi to preukázal v miere vrchol
ne j. Zaujat9 skladbou a autorom, podpo
ren9 kvalitou, ale rovnako konior.nejš!m 
ladením nástroja majstrovsky vyjadrtl 
esteticky účinn9 model Messiaenovej in· 
terpretácie. 

Hochrelther reprezentova l nemeck9 or
ganov9 št91 progresfvneho smer u. na
cha hrá rytmicky sviežo, s p riezračnou 
roz jasnenou regist ráciou. Artikulačné od
ti ene vyznieva jú v z jasnene j zvuk ovos· 
ti. Carla Philippa Emanuela zahral hra
vo, bezproblémovo, s klavlrlstick9m pod
textom. Vyvrcholenfm bol jeh o Liszt. 
Prelúdium a fúgu na B-A-C-H zah ral bri
lantne. ale nle so samoúčelnou virtuozi
tou - ~kô r s rafinovanou pôsobivos(ou. 
Grand Prix Medziná-rodnej spoločnosti F. 
Liszta je v9razom tejto ojedinele j, očis · 
t enej li sztovskej Interpretácie. Hochret
therova filozofia vychlidza z posledn9ch 
rokov života autora, zašif1;ovaná rovnu· 
ko v diele, ktorú odomkol správnym 
umeleck9m klúčom. Komornejšf prejav 
s pôsoblv9m farebn9m pozadim sa viac 
prihovára i dneš ku - odromantizované· 
mu. ale myš li enkovo bohatému a plnému. 

Eva Kamrlová sa predstavila širok9m 
repertoárov9m záberom (vid vyššie). V 
tomto náročnom programe vyznela pre
dovše tk9m o jedinelá muzikalita inter
pretky p rispôsobená hudbe súčasnosti . 
ktorej sa pnhovára s maximálnym za
nietením. Kamrlová n aj radšej hrá Fran-

Reutherová predstavuje opačn9 typ in
terpretky. Na jej počiatku stoji brilant
nos(. sebaistota, ktorú miestami povyšu
je do samoúčelu. Nie v.šak komplexne. 
Hudbu a je j v9raz hladá a cizeluje n aj
mä v s kladbe s hlbšlml v9razov9mi da-

• nostaml. Najsilnejšie sa prejavila v Men
delssohnovej Sonáte a Bachovej Tocca- ETELA CARSKA 



Profily mladých 
Sklada tel' 

Stanislav Hochel (nar. 1950) ltu· 
doval na Konzervat6riu v Bratisla
ve klavlr u ). Mallndu a kompo
zlclu u }. Posplllla. Po maturite 
sa stal pasluch6i!om JAMU v Br
ne, ktori v triede C. Kohoutka ab· 
solvoval v roku 1975 skladbou Na
la doba pre recit6tora, klavlr a 
symfonickf orchester. Rok dirigo
val vo Vojenskom umeleckom s6· 
bore a v s6i!aanostl je profesorom 
hudobnoteoretickfch predmetov 
na bratislankom konzervat6rlu. 

Spoznali sme sa náhodou na fes
tivale Po:z:n&1ská ~r tušlm pred 
šiestimi rokmi. Za ten týždeň mi 
ostal v pamäti ako človek zásado
vý, pedantný a na SV'Oj vek azdra 
až prlvážny. Neskôr, počúvajúc je
ho hudbu, ma vždy znovu frapo
va.Jo, v akej typovej zhode je tu 
charakter človeka-tvorcu a jeho 
<llela. P.re Stana Hochela te k-om
ponovanie prvo11ado vecou práce, 
usilovnosti, remesla, ponlma fu ako 
zodpovednú .a serióznosť si vyža
dufút'u fud-skú činnost. Ale ako ju 
spoflť s nečak a111ostou in'lulcie, 
prekvap!V'Ostou imaginácie. tajom
nými kmitml ilúzie, aby dobre u
robené noty zlskall estetický roz
mer a duchovný presah? Toto te 
v dnešnom výovlnovom bode mladé
ho autoM teho hlavný problém. 
Vráťme sa vša·k na začiatok Ho

chelovej cesty, ked nielen na tr
navskej ĽSU hra.! na trúbke, 
ak.ordeóne i klavlrl, ale od jede
nástich rokov tiež zarplsoval do 
nOt vlastné Improvizácie •a nápa
dy. Má Ich vefml prec!:zme zazna
menarné vo svojom "tvori'Vom den
niku", pravda, Iba pro domo, rov
nako ako 24 skladieb najrOznej
šlch žánrov vzniklých počas kon
zervatorlálnych štúdii. V nich sa 
pozoruhodne prehlblli Hochelove 
znalosti techniky, štýlov, foriem, 
inštrumentácie. Zdokon.afoval sl 
dielňu. Ale ešte stále ·akoby od
kJ.adal hlB'VnO. otá7Jku: čomu o0na 
vlastne bude slúžlt? 

Potom prišiel zlom. Mladý s kla 
datef počul Kaprovu Kraj!·nu det
stva a tak nai'lho zapôsobila, že sa 
z večera do rána rozhodol pre br
nens kú JAM U. Podobné vec! sa stá· 
vatú ozaj zriedka a ten až nesku
točný Impulz rozhod.ol - kto mOže 
posúdiť, čl dobre alebo zle? KliP· 
rove Konstanty, Kohoutrkova pro
jektová metóda, klima celej brnen
skej kompozl·čnet š koly, možnost 
pokusov v elektroakustickom š tú
diu, účasť ma Kulk·ovom psycholo
gickom experimente s presne vy
medzenými ,.kon§tantami", štú
dium modernej fra.lliCúzskef hudby 
v·rátane Bouleza - to všetko bo
li zisky, o tváranie obzorov, ča s 
štud! jnej pohody a vnútornej spro
kDjnostl. Ai dobrá -odozva uvede
ných skladieb napomáhala Hoche
lovl k pocitu sebadôvery a nutka
la ho k sústavnej práci ( mimocho
dom, všetko, čo plše, si zvukovo 
over u je na klavfriJ . Z brnenské-

ho obdobia prLpomeňme Pro me
moria (1. K.) - venoVtSné Imri
chovi Kri1lanovi, v ktorého zbore 
Hochel spiev-a.! a vzdal mu posmrt
nO. úctu pripomienk-ou posledného 
zboru, ktorý ešte prof. Križan na
študoval, 1 textovým vrcholom: 
"Kto s lO.žil životu, prežije". V die
le Musica pathetica pre klavlr a 
Ol'Chester zasa využil známu Bee
thovenovu Sonátu, prt•ame citáty z 
nej, prekrýlvBIIlé a pohJcované šu
mami orchesbNI, aby sa vzdialené 
zasa prlbl!žllo k východisku v ilnt
tácii beethovenov-ského ·vzoru 
a znovu bolo popreté vlastným au
torským komentárrom. Miniat6ry 
pre sláčikové kvarteto VZIIllkli ako 
súčasť spomínaného ex•parimentu, 
snažiaceho sa prispieť k objasne
niu povahy tvorivých skladatel 
ských procesov. Vcelku možno po
vedať, že v Brne si Hochel vy
medzil aspoň negat!vne svoj hu
dobný postoj : nie dodekafónla, a.nl 
elektronika. V parametroc-h jazy
ka sa sústredil na prácu s inter
valovými štruktúrami (s prevahou 
sekúnd a kvá.rt J, v projektovaní 
budúcej sklad·by vždy p·očlt.al s nie
čim aty.pickým, a.traktlvnym (in
strumentárr, názvy die-l, zvláštne 
tektonické riešenia]. 

Po návrMe d·O Bra.Uslavy sa zra
zu mladý skladatel ocLtol ~oby 
v cudzom svete - a dodnes sa 
vari vyrovnáva s touto traumou. 
Napriek namáhavému cestovaniu 
vera plsal, zl-skal hodne cien a 
čestných uznan! v domácich skla
datelských sGťaž~ach, ,/pocul sa" 
na Týždi1och novej tvor-by, jeho 
skladba Ad hoc pre akordeón bo
la povinnou ma •súťaži v taHanskej 
Ancone i na I nterpretačnej súťaži 
SSR, rprlbud.li vloceré rozhlasové 
nah-rávky. No vnú~orný pocit spo
kojnosti sa mu v konfrontácii so 
s lovenskou hudobnou s ituácio u ne
jako narušiL Vyc!tll, že "nové" 
prostredie pomerne ťažko chápe 
jeho "brnenský" štýl a uvedomil 
si, že bude musieť prispôsobiť sa 
domovu, znovu sl ho pre seba 
ná ist. Nie azd.a v -neta.kom s~arom 
slovenskom folklorliS'tlckom duchu, 
a le priberanlm nových prvkov do 
svojho dosť rigorózneho prejavu. 
Má pritom výhodu, že napriek 
technickej istote ani sám nepo
važuje zatial svoj ruk-opis za jed
noznačne vyhranený. Prvé názna.ky 
sa už objavHI - Hochel sa prl
bl•ižne pred dvoma rokmi zasta
vil, začal akoby odzno.va. drob
nosťami pre ĽSU. Zriekol sa ne
tradičných zápisov, pikantných ná
strojových zostáv, začat sa snažiť 
o čim pádnejšiu komunlka tlvnos t, 
zredu·k·oval temutizmus do úseč 
nejš!ch tvarov, priklonil sa k mi
ni-aturizácii hud·obnej plochy - je 
vlastne v štá.dlu premeny celého 
mechanizmu tvorby. Sám sl z pos
ledného obdobia najviac cen! D6-
dekatheon pre flau~u a čembalo. 
cyklus plesni Elegiky, Poetizmy a 

Bratislavské Kultúrne leto '83 

Z cyklu 
Pestrá dramaturgia programu 

Kultúrneho leta '83 ponúkla Brati
slavčanom i návštevn!kom Brati
slavy skutočne rozmanitú š kálu 
za u f(mavých relaxačných i pouč 
ných podujat!. Osobitým cyklom so 
špeciálnou, priam sviatočnou at 
mosférou boli komorné koncerty, 
situované na Barokové nádvol'!e 
Univerzitnej knižnice. Toto uzavre
té, lntlmne prostredie dalo mož
nost nadvia2at ten natbezprostred
nejšl kontakt medzi účinku júclmi 
a publikom - akýsi vyšši stupeň 
dialógu. 

Na dvoch koncertoch tohto c yk
lu sa .predstavili pražský komor
ný súbor Cantlcum Pragense ( 11. 
8. 1983 ) a slovenská čemballst
ka Marica Doblášová ( 18. 8. 1983). 
Kým s našou čembalistkou má do
máce publikum pr!ležltost stretnút 
sa [i keď nie prlliš často, ale pred
sa 1. sledovať tel umelecké sme
rovania, repertoárové zameranie; 
produkciu pražského súboru oča
kávalo s tými pocitmi, aké náležla 
vystúpeniu hosťujúcich umelcov. 

Canticum Pragenae založil v ro
ku 1964 a dodnes sto j( na jeho 

· čele }. Pochman. Súbor, pozostá 
vajúci z pedagógov pražského kon
zervatória - spevákov i inštru
mentalistov, vs túpil do komplexu 
KultO.rneho leta s nanajvýš prl
tažllvou dramaturgickou skladbou, 
vyplývajO.cou zo špecializovaného 
7.amerania na interpretáciu diel 
autorov minulých storoči. v po
dan! telesa odzneli vokálno-inštru
mentálne s kladby J. Haydna, W. A. 
Mozarta, L. van Beethovena a A. 
Retchu. Očakávanie a prlležltost 
vychutnať v plnej miere krásu In
te rpretovaných diel, žial, súbor ne
naplnil; ·onen spomínaný "dialóg" 
ostal nevyvážený. Nadšenie a za
ni etenos ť l patričnú hudobnlcku 
vybavenost súbor nesporne vlast
nl. tieto danosti však ťažko mô
žu nahradiť celistvost a úplnú. vy
rovnanosť pri stvárňovaní s kla
dieb. Ani muzikantské cltenie ne
bolo u jednotlivých členov telesa 
zjednotené, "chyby krásy" vyplý
vali primá-rne azda z rôznorodos 
ti technických dispozicii ako vo
kallstov, tak i nástrojovet zložky 
telesa. Samostatnými sólovými 
vkladmi prispela do programu kla-

Mikrosvety - šesť mini.atúr pre 
flautu sólo. V takom asi bode hla 
dania sa llJBChádza s kladatel ; ale 
nech ho nemýli , že In! akoby už 
boli na~ll. lebo ten na jpravefšl, 
univerzálny klúč umelec-kej tvor
by te klúč permanentného hlada
ni.a. 

Nerobieva sa to, že by v za
myslení nad cestou skladatela po
kúsil sa človek roz.poznat diagnó
zu a neboda j podať liek. No láka 
ma vysloviť pár myšlienok, d<toré 
azda nebud·O. celkom illeužltočné. 
Co rozvljať pri výchove senzibil
ného typu, rojčivého in.d ivldua, v 
ktorom sa ·rodlta, bujnejú. a hmý
ria nepolapitelné motÝile nápadov, 
aby došiel k plnosti homoostázy? 
Disc1pllnu. A čim kompenzovať 
nevýhody prHiš korektného žiaka 
jeho nadmieru poctiv-ú presnosť: 
ktorá bráni phnému umeni·u od 
vždy sýtenému porušov8!Iliaml no
riem, odklonom k neočakávanému 
elastickosťou a odtieňmi? Poéziou: 
I Stanisiii!'V Hochel tu mus! do se
ba smelšie vstrebávať, ·aby mohol 
do logiky •tónov preniesť široké 
súv.islosN ludské, estetické, život 
né. Pri ){laž.dom umeleckom projek
te sa da jú anticlpačne rozllšit dve 
fázy - ma teriálovo-tech·nlcká a 
ideová. Ná.š mladý skladater by sa 
podla mňa mal so všetkou vervou 
sústrediť práve na tú d-ruhú ob
javovať jej rozlohy, zvažoval čo 
chce povedať. T·akýto programo
vý. obsahový zá-mer by mal byť 
prvš!, jasný, bohatý natolko. aby 
už mimovolne z neho vyplynuli 
konkrétne lrompozlooé riešenia. Ce
lý mno hotvá·rny svet dnešného u
menia l spôsobu života, 'Všetko, čo 
nás obklopuje, tie uskutočnené sny 
i paradoxné •atavizmy, fungujúce 
v jedincovi i .spoločnosti, mnoho
raké hu-dobné objavy nášho sto
ročia duchovnel povahy ( pr!klon 
k apelu, opasolstvu, pr1hováraniu, 
čo nikdy nebývalo dominantnou 
fun.kclou hudby J, l celé lákavé ú· 
zemla novej hudobnej syntézy, kto
rej potrebu tak nástojčivo pocitu
terne, to je aoo podhubie, nra kto
rom treba stavať. Nebáť sa 
pravdaže bez spreneverenia sa 
vlastnej osobnosti - načiera! zo 
všetkých týchto duchov:ných mi
mohudobných zdro jov, odpú tať S!l. 
stimulov.at footázlu : tak sl nejako 
predstavu jem ďalšie hladanie s. 
Hocheta. Ak mu moje slová čo len 
trochu zasvietia, da·fú vzniknúť čo 
len jedinej note, bude to viac, ako 
od slov vôbec možno očakávať. 

IGOR PODRACKf 

virlstka Jana Machar6i!kov6. Mo
zartove Duport vari6cie a Beetho
venova Sonáta C dur v jej podani 
nezaznamenali žiadúci dojem. 
Obom náročným s kladbám ch ýbala 
dôsledná koncepčná vypracova
nosť, hierarchia a plastlck.ost v 
Ich tvarovani. 

l ked svoj repertoá r Marica Do
bi61ové buduje velkoryso. so :.: re
telom na šlrku historických obdo
b! r včítane hudby súčasnej]. pro
gram, s k torým vys túpila n a Baro
kovom nádvor!, bol orientovan~ 
výlučne na skladby slávnych f~an
cúzskych claveclnlstov F. Couperi
na a ). Ph. Rameaua fu oboch V El· 

likánov s l tohto roku prlpomlnu 
me his torické životné jubilea J, 
"Náhradný" koncert (namiesto 
plánovanébo vystúpenia nemecké
ho čembalistu H. Plschnera] pri 
niesol uspokojenie a pozitlvny do
tem. Dobiášovej Inte rpretác ia je 
výsostne decentná, so senzltlvnym 
zmyslom pre §tý! a osobitosť hra
ných diel. Subtllny zvuk nástro ja 
čembalistka tvaruje a dávkuje s 
ušlachtllostou, sk ladby budu te s 
konzekvenciou a zainteresovan ou 
muzikalitou. Dobiášová pôsobila v 
rámci koncertu nielen v sólove j 
pozlcli, ale l ako komorná spolu
hráčka s huslistom P. Zaj(čkom a 
violončelistkou ). Vaculovou v In· 
terpretácli triových skladieb ). Ph. 
Rameaua. . 

L fDIA SUSTYKEVICOV A 

TVORB 'A 
HANU"!; DOMANSKf 
Symf6nia pre velkf orchester 

úvahu o Domanského Symfónii pre velkf orchester 
azda ani nemožno začat ináč, než pripomenutlm si množ
stva rozmanitých a protirečivých názorov na toto die
lo·. Mnoh! mu vyčltali eklekt ické zužitkovanie Janáčko
vých a Sostakovlčových tvorivých postupov, akademlz
mus. schematický pr!stup pri riešen! tektonicke j plochy 
atd. Nevidím vš·ak žiadnu anomáliu v tom, ak sa v po
čltočnom štádiu názory na dielo diametrálne rozchád2a
fú, lebo proces zbližovan-ia a vylaďovania pohladov je 
vlastne kvasom historickej verifikácie. Kiež by sme v 
sebe našli vždy tofko sll povedať o diele to, čo sl mys
Umel Nechcem tu však opakova ť to, čo sa o Domanského 
diele povedalo, či n·ap!salo. Rád by som sa dotkol prá
ve nerozozvučaných strún, nepovšlmnutých súvislosrtl a 
pokúsil sa vidiet kompoz!ciu v celostnejšom pohlade. 
Doposial sa skladatel zameral predovšetkým rta komor
nú tvor bu, kde v jeho hudobnom svete sa výraz a farba 
st retáva_fú v novom videnl,, v akDmsl novom "impresio
nis tickeJšom expresionizme', v senzltlvnejšom prepojeni 
polOh Judského vnútra v rozkmitane j nervnos tt nálad 
a tušenl, vo vysunutých kaskádach snov a Imaglnác.ie. 
Duch .novej fantazi jnosti zavanul k nám z Domanské!w 
komornej tvorby, a preto sme s takým záujmom očaká
val! skladatelovu prvú symfóniu. Nechcem sa tu roz
pisovať o svojich prvých pocitoch, o procese, v kto rom 
dozrievalo presvedčenie, že do slovenskej symfonick ej 
tviOrby vstupu je duch širšie chápanej slovanskosti ob
nažujúcej nové súvislosti. Lebo Domanský skutočne ' nad
väzu je na Janáčka a Sostak-ovlča - dôležité však je že 
nadväzu je tvorivo. Pokúsme sa nájsť vhodné slová 'pre 
ten vzrušený spev rozpriada jú ci sa z diatonických sú
vislosti, ktorý akoby podfarbovali modálne viacvýznamo
vé vllzby. Jasne tu spoznáV'ame autora Elegickej suity a 
Dithyrambov, ktorý dokáže ukazovať až n euver1telnP. 
prosté a jadrné myšlienky ra zaradi ť ich do zmyslupl
ných, dramattcky vyg radovaných súvislosti. Lyricky pre
teplené kantilény sa tu rozvrásJ1u jú raz úsečne tvaro
vaným! fanfárovými evokáciami pripomlna júclml n espo1·

ne Janáčka, inokedy impulz!vne rozkmitanou scenériou 
č~ fan tazi jne rozohratou tematickou a metro-rytmicko~ 
suvztažnostou. Nad celým týmto symfonizmom však krú
žia kantilény v podobe nedopovedan ých diatonických 
tvarov a otvorených modálnych pás iem. Vo sfé re ka-nta
bilnef je Domanský až expres!vne dráždivý a opojný; 
v kln etlcky rozobratých pásmach dramaticky a farebne 
plastický, v inštrumen'tácii vznetlivý až bizarný. uve
domujem si, že keby sme odizolovali t·iet·o väzby a hla
dali v parciálnych plochách len pr!z.načné ponášky na 
tloho-ktorého ma jstra, unikli by nám súvislosti tak prl
zna~né pre Domanského hudbu - odvaha I novova ť aké
si vý razové resentlmenty a pribl!žl ť ich dnešnému poslu
cháč-ovi s novou naliehavosťou a v novom svetle. Keby 
sme eš-te podrobnejšie sk(Jmali "ana tómiu" Domanského 
dielu, zistili by sme, že je vytv•orené z akýchsi reliktov 
a pratvarov diatonlcko-modálnych a stenochorlckých pá · 
s iem. Kedže Domans ký nie je ani prvý, ani posledný vo 
svoflch prienlkoch do archaizujúcich svetov mi nulosti. 
nadväzu je na odkaz takých osobnosti. ktoré si uvedomo
vali v na jvzdlalenejšlch návratoch žlvotodarn(J s ilu hud
by. Hudobné myslenie Domanského však nerezonuje bez 
prlč ln v predhistorických atavizmoch, ale hiadá r udi · 
mentá rnu slovanskos ť - návraty k ·takým myšllenlko
vým tvarom, ktoré Janáček tak geniálne r.ozpoznal a po
výšil vo svo jej tvorbe. Domanský <teda akcentuje ten oka
mih, ked sa v dlatonicko-modáln om myslenl začal pro
jektovať vyhranený a nám bl!zky etnický živel. Prieni
ky do mi.nulosti majú teda vibráciu tušenia, i ked mu
s la Ist neraz už po vyoraných brázdach, po stopách, kto
ré však ~reba vždy nanovo prekypJ'it, aby sa nestra til a 
kontinuHa. 

V t mavých. tklivých a medltatlvnych polohách Symfó
nie, tam, kde myšlienky asketicky krúžia okolo svojej 
osi, a lebo tam, kde skladat el prebúdza posl ucháča do 
svojich snov, vznika lú asociácie na Sostakoviča azda 
i na Stravl,nského a v širšieh súvislost-Iach možno 1 n·a 
súčasnú sovietsku, hlavne však r us kú tvorbu. Rozhodne 
to nie le náhoda, ak sa v Domans kého Symfónii ven
tilu je -taký okruh inšpi rácii, na kto rý sa po Janáčkovej 
smrti akoby pozabudlo. Nie je •ro však náhoda, ak v sú
časnej slovenske j tvorbe vznikne tvorivá potreba kon
frontovať špecifické hudobné myslenie toho-ktorého au
tora so širokým i koreJ1mi s lovanského jazyka. Alebo 
lepš ie povedané, ked sa sl ovenskosť, či českosť bude 
chcieť napája ť duchovne prlb uznými látkami a kul-túra 
ml. Toto vciť ovanie sa plod! predsa novú duchovnú roz
koša tenost, na jmä ak hladá v elementoch stopy prlbuz
ných vzťahov. A to je prlpad Hanuša Domans kéh o. Prav
da, priestor medzi inšpirujúcimi okruhmi je výrazne vy 
plnen<í osobitou hudobnou r ečou skladatela. Cez neho 
sa filt rujú tie väzby, ktoré jasne kumulu jú široký pries
tor duchovných vzťahov. Obávam sa. že bez evidentných 
ponlišok by to nešlo. Veď t reba jas ne vykresliť terén 
a jeho areály, v ktorých sa budeme pohybovať. Preto, 
keď hovorime o Domanskéh o väzbách na janáč
ka a Sosta.kovlča, uvedom u jeme · si. že lnšpira
tfvnym okruhom, ·nie je tu len janáčkova za
hľadenosť na Východ, a le i syntéza toho, č ::J 
sa vo vývoji európske j hudby v posledn ých desa (ro
čiach odoh ralo. Bolo to celkom evidentné v Dlthyram 
boch - v zahladenosti na Stravinského a je to úplne 
zrejmé i v Symfónii. Tu však Sostakovlč akoby supl oval 
ruský živel a Janáček akoby bol tým mos tom, ktorý k ne · 
mu vedrle - pozor·uhodná symbióza. A pri tom mustme 
vidie ť l domá cu pôdu. ktorá je v Domanského diele 
celkom rozhodujúca a dominantná. S irok~ duchovn ý roz· 
ptyl a utora by mohol vyvola ť zdanie a kejsi hyb r idno~ 

ll. Zdá sa však. že skôr opak je- pravdou. Domanskél' 
Symfóni a je až neuveriterne monolitná - myšlienk" 
prlbu7nostl sú tu celkom evidentné. Už t ~m. že sľ 
d!lteľ neobľubu je rozvláčne nápad y, stáva sa c har·a~~' 
jeho in'Venčnostl veľmi jadrný , skoncentrovan ý clo s dl · 
kovlotých tvarov. temati cky jasne t·ozpoznutelný .. vo 
fantazijnej a evolučne j práci crttt . a ko autor ; 1čze; 
lu je v snahe nebyť veľavravný a rozvláčny. V , a na 
práca p.ripom!na modelovanie maka mov. Pri o toien i 
rôznorodosti a mnohosti pamätá na zákon iden t! a P1 ~"i; 
buznosrti. Domanský nezabúda na poslucháča . 'k v 0 

do teho pamlltl Informáciu. vrac ia S!l k net. rY IL~ eloi · 
tváral , dopoveda l a najmä, aby 11ou zarezon' al. 1? e 
ta jomswo s klad·a terove f komunlkatlvnost i - 1 v sym
fónii. 

Cesta , po ktorej sa vydal Doma nský vr svojom no· 
vom dlele, je vzrušujúca a objavná, preto~ autor: sa tu 
dovorláva koreňov tradlcie. ale zároveň vM i v obtavova· 
nf návratov nové východis ká . IGOR BERGER 
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Z talianskych letných operných festivalov 
Hoci sa vo väčšine taHanskych diva· 

diel v mesiacoch má 1 a jún konč! oper
ná sezóna, operná prevádzka pokračuje 
až do konca augusta ·v amfiteátroch pod 
šlrym nebom. Popri svetoznt'imom veron· 
slwm opernom fes tivale vystúpiH v pos
ledných rokoch do popredia · festivalové 
podujatia v Macerate, Pesare, Ravenne, 
Torre de Lago. Počas nlekvfkých letných 
týždňov sa mi podarilo navštlvlt niekto· 
ré z nich, ·rád by som sa preto podelll 
so svo jimi dojm~tmi z týchto festivalo· 
vých predstaven!. 

Už po sle,imy raz sa otvorU! brány ra· 
venns kého operného festivalu. Tohtoroč
ný program pozostával z Verdiho Aidy, 
Silu osudu, Requiem a Pucciniho Bohé· 
my, ktoré boli produkciaml Teatro Comu
na.le z Bologne. Podarilo sa ml zhliad
nuť dve z nich - Bohému a SUu osudu. 

Aj ked javiskový priestor Roccy Bran
caleone je značne obmedzený nielen čo 
do velkosti, ale aj možnosti javiskovej 
techniky, Inscenátorom sa podarllo vy
tvor iť milú ,.mini" Bohému. Scéna Koki 
Fregni bola jasná s mo~nosťou rýchlej 
p.remeny, nápaditá hlavne v druhom dej· 
st ve. Režijne pripravil Bohému Flavio 
Ambrosini velmi preclzne, no bez neja· 
kých nových pohfadov na dielo. José 
Carreras ako Rudolf je dnes skoro ldet'il· 
nym predstavltefom tejto úlohy (až na 
niekofko drobných problémov v prvom 
dejs tve ]. jeho partnerka Katla Ricciarel· 
liová ako Mimi, ·ktorej zvonivý, jasný 

la Corte sa podarllo vytvorit zauj!mavú 
i·nscenáciu, v ktorej spojU dva odllšné 
štýly. Scéna s prevládajúcou čiernou, še
dou, červenou a bielou farbou velmi mo
dernej ·konštrukcie výborne ladila s prls· 
ne dobovými kostýmami. Jeho režisér
sky ·rukopis bol tiež jasne čltatelný. FI· 
Upom .,mlnulosp a prltomnosti" je dnes 
ešte stále Cesare Siepi. Ai ked jeho hla· 
sový materiál je už vo vyššej polohe 
značne opotrebovaný, nesmierna lntell· 
gencla v použlvanl výrazových prostrled· 
k~v dokazuje, že Ideálnym Fillpom do· 
káže byť výborný spevák aj po 42 ro· 
koch kariéry. Alžbeta Montserat Cabsl
leovej zostala v mnohom dlžná svojej 
povesti, pretože .až na nlekolko pekne 
zasplevaných fráz znel jej h-las stále una
vene a forslrovane, miestami s dlstoná· 
ciou. Za pTimadonu večera možno ozna
čiť Grace Bumbryovú ( Eboll). jej osob· 
nost vyžaruje ono nedeflnovatelné flul· 
dum dOležité pre neustá'ly kontakt s pub· 
llkom, ktoré dokázala udržať v napiltl 
od prvého ·PO posledný výstup. Jej Eboll 
je dnes už vzorovou in terpretáciou úlo
hy. Spofahllvým, vo výškach kovom žia
riaci tenor Giuseppe Glacominlho bol 
výborným Carlosom. Osobnosťou večera 
bol aj Posa Glorgia Zancanara. V jeho 
výkone nebolo jediného spevá.ckeho ne· 
dostatku. úloha je mu akoby ,.šitá" na 
mieru. Na malej ploche partu In•kvlz!t.ora 
sa zaskvel taktiež ešte v p:lnej sile Car
lo Cava. Dirigent Michelangelo Veltri, 

Barytonista Leo Nucci 

krásnych kostýmoch Ulissa Santicchiho. 
Ideálnou Butterfly bola Raina Kabaiwarí· 
ská - dnes určite jedna z najlepšfch 
s.pievajúcich herečiek, ktorá má celý ná· 
ročný part prepracova•ný do takýc h nu· 
arusl, s akými sa nestretáv·ame ani u 
mnohých spevákov na g•ramofónových 
nahrávkach. Adekvátnym ,partnerom jej 
bol mladučký tenorista Nazzareno Anti· 

RAVENNA. MACERATA A VERONA '83 
soprán zaznel v p·lnej kráse až v 3. dej· 
s tve, vý1·azovo preexponov·aia v herec
kom a speváckom prejave takmer do fO · 
viny Turandot , žtal, nie v svoj-prospech. 
Vo všetkých regis troch vyrovnaný ba· 
rytón Orazla Moriho bol výbomým Mar
cellom. ch ýbe lo mu len trochu viac po
hybovej kultúry. Margherita Guglielmio
vá ako Musetta podala j edinečnú hla
sovo-hereckú ctiarak•terovú štúdiu úlo· 
hy, čo ju dnes za radu je medzi jednu 
z najlepšieh predstaviteliek tejto úlohy. 
Schaunardom par excellence bol Arman
do Ariostini, .ktorého technicky výborne 
vyškolen ý barytón svet lého sfarbenia, 
mimoriadna herecká inteligencia a ja
VlSkovt'i elegancia dokázali vyťažiť z da· 
nej úloh y maximum. Výborným bol ai 

Barytonista Armando Ariostini 

Collin Giancarla Luccardiho, ktorý za
žiaril najm!l v známej "kabti tovej " árii. 
Dir igent predstavenia Zoltán Pesko však 
nevyu;l;il v~etky možnosti, ktoré partttú· 
ra te jto opery ponúka. 

V ravenns ke j premiére Verdiho Slly 
os udu sa scénogrufke Anne Girottiovej 
re lat ívne podarilo vyrovnať sa s danos
ťami javiska, pomerne s t.atická .réžia Um· 
berta Banciho ma.la nlekofk o pekných 
momentov. V predstaven! sa zaskvela 
Leonóra Ilony Tokodyove j, ktorej pre
krás ny, zam!!tový soprán žiaJ'il počas ce
lého večera . Temperamentnou, hlasovo 
istou Preziosillou bola Maria Luisa Na· 
veová, dnes snáď v tejto úlohe bez kon
kurencie. Mladý tenorista Jesus Pinto 
( Alvaro l mal značné technic ké problé· 
my, čo ovplyV'nilo jeho celkovú dispo· 
zíciu, či lndispozic iu. Úlohu Dona Carlo· 
sa di Vargas po prv ý raz vo svojej ka· 
riére spieval výborný Leo Nucci - ba· 
rytón krásneho zafarbenia s pevnými 
výškami, k tor ý ,.kralova!" počas celého 
predstavenia. Stále rovnako vefkou osob· 
nosťou na scéne os táva Bonaldo Glaotti 
[Padre Guardiane ). ktorého bas ešte vô· 
bec nestrat il na sviežos1i. Charra·k.terovo· 
výborn(J š túdiu Fra Melitoneho podal ba· 
rytonista Domenico Trimarchi, jeho hla· 
sový výkon však zaostával za hereckým. 
Spofahlivým Calatravom bol Ferrucio 
Mazzolli. Skúsený dirigent Angelo Cam
pori sprevádza l všetkých sólistov. 
Tohtoročná sezóna Arény Sferisterio 

v Macerate priniesla dve Inscenácie -
Pucciniho To~cu a Verdiho Dona Carlo
s&. Aréna ~ic e nemt'i rozmery veronské· 
ho amfiteá tra . a le je idet'ilnou po strán· 
!{e akustic kej. ako a i javiskove j. 

Reži sérovi a výtvarníkov i Dariovi Dal· 

známy 11ko výborný znalec Verdl.ho, sa 
rozhodol p.re kompletnú štvordejstvovú 
verziu opery. 

61. veronský operný festlvaJ v tomtJ 
roku priniesol dve nové Inscenácie Puc
ciniho Turandot· a Mada me Butterfly a 
zopakoval úspešnú, Inscenáciu Verdiho 
Aidy v ·rovnakej Inscenačnej podoba ako 
v minulom roku (o Inscenátoroch Aidy 
vid HZ 18/82]. Predstavenie Pucciniho 
opery Turandot prl·pravil tlm vý.tvarnlka 
Luciana Riccieriho, kostymérky Nany 
Cecchlovej a režiséra Guliana Montalda. 
Dávno nezažiarlla scéna takou pestros
ťou fa rieb a svetla. Kostýmy boli ho· 
nosné, a j ked nesúhlaslm s kostýmom 
Turandot, ktorý viac pripominal Ofél'u 
a•Jebo Luciu. Režisér vvrtešll inscenác iu 
pomerne jednoducho, a le účelne. Hlaso
vé mo-žnosti hlavnej predstavltefky Ghe
ny Dimitrov ovej nepoznajú hranfc. Je to 
priam ideálny hlas pre túto nesmierne 
náročnú úlohu, a•le aj pre obrovs'ké pries
tory Arény. Calaf Nlcolu Martinucciho 
má taktiež tieto požadované atribúty, je• 
ho vysoké tóny barytonálneho sfarbenia 
žiaria kovom a n;osnosťou. Milou a než· 
nou Liu bola mladučká Cecilia Gasdia, 
ktorá velmi čisto odspieva,Ja obidve árie. 
Milo presvedčivým Timurom predstave· 
nia bol Ivo Vinco. Znovu sa potvrd ilo, 
že obsadi ť ú;lohy Pinga, Panga a Ponga 
je velmi problematické. V te jto inscená
cii Ich stelesnlli Graziano Polidori, Pier 
Fra,ncesco Poli a Antonio Bevaqua, z kto
rých iba prvý zodpovedal požia.davkám 
partu . 

Zážit kom sa s tala inscenácia Pucciniho 
Madame Butterfly vo výbornej réžll Giu
lia Chazalcttesa, na pôvabne j scéne a v 

nori, ktorého ly-rloký tenor - a j ked 
nie je značného volumenu - pri rozum
nom zaobchádzani mOže byť velkým pri· 
sfubom do budúcnosti. Sklamanlm bol 
v~ak výkon Lorenza Saccomaniho v úlo
he konzula Sharplessa, pretože ·sfarbe· 
nému, Iyrickému barytónu často chýba· 
la nosnosť a a,j výrazová diferencovanosť 
frázy. Vrúcnou Suzuki so zamatovým 
mezzosoprá·nom bola Eleonora Jankovico
vá. Obe predstavenia Turandot a Butter• 
fly dirigoval Maurizio Arena, ktorému sa 
vo väčše j miere darllo · druhý večer. 

Rád by som sa ešt e z.mlenll o spevác
kych výkonoch v Aide. Výborná kreácia 
Aidy v podan! Marie Chiaraovej bola 
dnes omnoho ·presvedčive jšia tak po he
reckej, ako aj speválck.ej s tránke. jej 
hlas po dvoch rokoch naoobudol na dra· 
matickostl. Hlas Bruny Baglioniove j 
l Amneneris] - podobne ako minulého 
roku - znel iba vo výškach, kým v 
strednej a .n!zkel polohe t akmer zanikal. 
je to velká škoda , pretože speváčka je 
k rásnym javiskovým typom. Pe kný 
h rdinský' t enor Landa Bartoliniho [Ra· 
dam es J je priam predestln.ovaný ptre tú· 
to úlo•hu, vysokým tónom však ch9bnl 
lesk. Hlas Gian.pietra Mastwmeiho v úlo· 
he Amonasra znel fors!rovane a ani na 
jednom z predstaven! sa mu nepoda·rilo 
čisto vysp ievať vysoké tóny. Výborným 
Rnmflsom bol Bonaldo Giaotti a úlohu 
Faraóna - ako aj po Iné roky - spo
ľahlivo odspieval mladý Alfredo Zanazzo 
O hudobné naštudovanie sa postaral vý
borný Nello Sant!, kto rý miestami volil 
velmi rýchle tempo [najmä v 6. obraze l. 
č!m velmi z jednodušil prácu ·niektorým 
spevákom. ALEXANDER HANUSKA 

Slovenská hudba v Dráždanoch 
Je nepochybné, že zoznámenie sa so 

súčasnou hudbou iných národov prlná 
~a možnos t nahliadnuť do tvorivej dielne 
vyrasta júcej z Iných koreňov, do kom· 
pozičných škOl ine j kultúry. Takáto vý
mena informáci! sa môže realizovať po
znan!m nových partitúr, nahrávok, a lP. 
samozrejme, l poznan!m zne júcej hudby 
na koncertných pod u jatlach. S úmyslom 
zbl!žiť súčasné skladatefské dianie slo· 
venských tvorcov s dian!m súčasnej hud· 
by v Drlížd<moch prišiel Zväz skladat.e
Jov a muzikológov NDR v Dré!d'anoch ; 
pripravil a u skutočnil teda v labskej 
metropole 14. septembra 1983 koncert 
z tvorby slovenských autorov. Zo zásiel
k y notcwého materiálu Zväzu sloven· 
ských skladaterov si dráždansk! inter
preti vybrali ti eto diela: Domanského Ba
gately, Salvovu Baladu· pre dva klari· 
nety in B, •·erenczyho Hudbu pre ityri 
sláčikové nástroje, Godárov Ricercar, 
Zeljenkove Galgenlieder a Parfkovu · So
nátu pre flautu, ktorá a ko jediná odzne
la v interpretácii s lovenského umelca -
flautistu Miloia Jurkoviča. 

Uskutočni ť takéto podu jatie, akokolvek 
sa po niečom podobnom neustále - naj · 
mä zo strany skladatel ov - volá, je však 
vždy spojené s istým rizikom. Aká bude 
návštevnosť , aké bude naš tud-ovanie diel 
cudzfmi interpretmi, ako tito pochopia 
cudziu hudbu a napokon, ako sa bu· 
de táto hudba pri j!mať. Ukázalo sa. že 
v tomto pr!pade boli spomfnané otázky, 
či pochybnosti, zbytočné. Súčasná slo· 
venskt'i hudobná tvorba prehovorila re · 
čou uozumiternou. rečou. ktorú pos lu· 
cháč i koncer tu už od prvých 1ónov pri· 

j!mali bez výhrad. Nepoch ybne, dôležitú 
úlohu tu zohralo i hudobné naštudova
nie. Mladá klaviristka Bettlna Ottová, 
známa ako Interpretka svetových diel 
rrove1 hudby, sa zmocnila Domanského 
Bagatel. ako a j klav! rnych partov v Go
dárove j a Ze! jenkovej kompoz!cii na ver
mi dobrej úrovni. Dalšou sólis tkou ve
čera bola stále špičková sopranistka 
Roswitha Trexlerová, ktorej sú Zeljr.n
kove Galgenlieder venované a kto rä zos· 
táva dopos!al aj ich na jadekvátne jšou 
lnterpretkou. Rovnako Miloi Jurkovič ve· 
nova! Par!kovej . Sonáte velkú tvorivú 
fan táziu, aby túto drobnú skl adbičku 
predstavil v optimálne j podobe. Osta tné 
diela odzneli v naštudovan! komorného 
združenia pre súča,snú hudbu - musica
viva-ensemble d·resden - pozost t'ivajítce
ho z prominerutných hráčov drt'iždanskej 
filharmóni e. V ich naštudovan! zazneli 
najpresvedčivej šie diela Godára, Feren
czyho, Salvu a Zeljenku. Koncertu sa 
dostalo, ako sa už vyššie spom!nn to, zod· 
povedajúceho ohlasu (v publiku sedeli 
ponajviac skladaJt elia a interpreti], al P. 
snáď ešte lepšou vizitkou charakterizujú· 
cou úrovei't uvedených skladieb je poz!· 
tivny postoj zo strany interpretov - Do· 
manského, Ferenczyho a Z el jen kove die· 
Ia ostávajú v ich repertoári. Na margo 
podujatia azda len jedint'i poznámka: zo 
strany skladatelského zväzu v Drt'ižda· 
noch sa urobilo pre propagáciu tvorby 
slovenských skladaterov maximum ; vfta· 
né by však boli podrobnejšie informá 
cie o autoroch a dielach . .. 

ÁGATA SCHINDLEROVÁ 

~ZAHRANIČIA 
Známy sovietsky klavirista Rudolf J<e

rer si pripomenul v lete tohto roku svo
je ilesťdesiatiny. Umelec začal svoju ka· 
riéru celkom netradU!ne. Najprv vyučoval 
matematiku na strednej ikole a al r. 
19!17 ukončil Konzervatórium v Talkente. 
Ako 37-ročný zvfťazil v r. 1961 na l. de· 
zväzovej s6ťali klavirletov ZSSR, na kto
rej sa ztičastnil s udelenfm výnimky. 
Al potom sa rtOzvinula jeho koncertu6 
kariéra v domácom i európskom merad· 
le. 

Novým iéfdirigentom Symfonického 
rozhlasového orchestra Stuttgart sa atal 
Neville Marriner, doterajif hosťuj6cl 
hlavný dirigent tohto orchestre. Ume
lec sa narodil r. 1924 v Lincolne, ltu
doval na Royal College of Music v Lon· 
dfne, na parflskom konzervatóriu, dlhé 
roky pôsobil v rôznych komomých Id· 
boroch. Potom dlhiif čas účinkoval ako 
hosťutúci dirigerllt nlekolkých aymfonic· 
kých orchestrov. Jeho poalednfm p6so· 
biskom bolo iiéfdirigentské miesto or· 
chestra v Minneapolisa. 

Claudio Abbado bude dirigovať Y ok· 
t6bri 1983 Musorgakého Borisa Goduno
va v londýnskej Covelllt Gard811 Opera, 
a to originálnu verziu diela, ktor6 al 
pred dvoma rokmi poulili v inscenácii 
milánskej La Scaly. 

V júli tohto roku uplynulo 100 rokov 
od narodenia jedného z najvfznamnej· 
ifch talianskych skladatelov prvej polo· 
vice 20. storočia Alfreda Casellu (10m· 
rei 5. 3. 1947). Jeho činnosť sa neob· 
medzovala len na komponovanie, p610· 
bil zároveň ako dirigent, klavirista, pe· 
dag6g a prllelitostne aj ako kritik a 
hudobný spisovatel. V svojej tvorbe nad· 
viazal na klasické dedičstvo domácej 
umeleckej i Judovej hudby. Inten1lvne 
sa zaoberal hudbou 17. a 18. storočia a 
jeho odkaz sa nesie väi!iiinou v neokll!· 
sickom duchu. Od l"Oku 19112 sa na jeho 
poi!esť koná v Neapole medzlnárodu6 
klavfrna s6ťal. 

New York City Opera začala tohtoro.i!· 
nú jesennú sezónu ul u.prostred j6la iu
scen6clou Pucciniho Turandot. Väčlluu 
d'alilch uvádzaných diel tvoria známe ti· 
tuly, napr. Bohéma, Madame Butterfly, 
Carovná flauta a pod. 

Walter Wlora, vfznamný hudobný ve· 
dec 20. storočia, vydal tohto roku v na· 
kladatelstve ' Hans Schneider v Tutzinga 
svoju najnovilu iitúdiu s názvom Das mu· 
sikalische Kunstwerk (Hudobné umelec
ké dielo). 

Medzinárodné klavfrna s6ťal A. Schlln· 
berga sa má konať od 9. do 13. aprlla 
1984 v Rotterdame, jej program obsahuje 
vietky a6lové klavfrne diela. 

v Mainzi sa uskutočni 27. Xl. 1983 
sympózium na tému Význam s6bornfch 
vydani pre hudobn6 prax.~-----

Jeden z vedúcich skladatelov Argen· 
tiny, lijúci vyile 12 rokov vo Svajčiar
sku, Alberto Ginastera zomrel v Zeneve 
vo veku 67 rokov. Jeho skladatelský od· 
kaz zahrňuje okrem orchestrálnych, ko· 
morných a initrumen1álnych diel aj tri 
operné práce. 

Nemecká akad6mia pre reč a 
tvo v Darmstadte menovala za 
i!lena koreilpondenta skladatela 
Wernera Henzeho. 

btisnlc
svojho 
Hansa 

Janet Bakerová, ,,dáma" londýnskej .Co
vent Garden Opera a od r . 1960 me· 
dzinárodne úspeiná interpretka vo viet· 
kých troch oblastiach vokálneho ume-

. nia (oratórnom, opernom., piesňovom], 
oslávila v auguste tohto , roku svoje päť· 
desiatiny. Slávna altistka patri k najoce· 
ňovanejlifm umelcom Velkej Británie. 

Wolfgang Sawallisch, riaditel mnlcltov
skej Státne j opery, oslávil v auguste toh· 
to roku svoje 60. :Uvotné jubileum. Jeho 
umelecké pôsobenie sa spája s mestami 
ako Viedeň ( iiéf Viedenských symf oni· 
kov v r . 1960·70), Zeneva, Hamburg a 
Tokio. Sawalllsch je vltaným hosťom zná· 
mych medzinárodných festivalov a pla· 
ti za prvotriedneho znalca v dirigovaal 
W. A. Mozarta a R. Straussa. 

Svaji!iarsky súbor Ensembel Arcana 
pod umeleckým vedenlm Bel"nharda Wul· 
ffa zahral - po nie menej ako 40 sktil· 
kach - vo Vernieri a Bazileji kom· 
pletné súborné dielo, ako aj kompozlciu 
Offrandes (spolu s E. Csapóovou) ame
rického skladatela fra nc6zsko-talianske· 
ho pôvodu Edgara Varésa, ktoré ho sto· 
ročnica od narodenia pripadne na de· 
cember tohto roku. 

Sir Pe te r Hall, tera jilf riaditel londýn
skeho Národného divadla, má prevziať 
dodatočne aj umelecké vedenie Glynde· 
boumskfch slávnosti v Sussexe, kde v 
predchádzajúcich 13 rokoch ins<:enuval 
osem opier. 

Mad'arskf · muzikol6g Dénes Bartha, 
ktorf vydal niekolko cenných prác z de· 
jfn maďarske j hudby - na jmä 18. storo· 
čia, ako aj vfznamné iltúdie o tvorbe 
L. van Beethovena , F. Liszta, W. A. Mo· 
zar ta a infch, sa do!il 2. októbra t. r. 
75 rokov. 



Na margo 9. koncertnei sezóny šKO Žilina 

ŠIROKV . ZÁBER ČINNOSTI 
Naplsat hodn otiace sl·ová o uplynulej 

koncertqej sezóne Státneho komorného 
orchestra v Zillne znamená byt v neu
stálom kontakte s umeleckou produk
ciou tohto telesa, č·o je náročné a vyža
duje od recenzenta primeraný čas. Na
sledujúce riadky nech sú aspoň skrom
ným prlspevkom a poobhlladnutlm za 
ostatnou sezónou v žilin skom koncert
nom živote. 

Státny komornf orchester v Zlllne je 
jedinfm koncertujdcim profesiouálnym 
orchestrom so stálym sldlom v Stredo
sluvenskom kraji. Za dobu svojej existen
cie &l vychoval svojich poslucháčov -
pravidelnfch návltevnlkov - vďaka kva
litnej dramaturgickej koncepcii, Ideové
mu zamQranlu, citlivému prls tupu k ln
terpretovanfm dielam a nároi!nej pra
covnej dlsclpllne. Rozptyl koncertných 
vystúpeni v -severnej ôastl stredného Slo
venska. umelecké kontakty s domácimi 
a zahraničnými Interpretmi sú pre or
chester cellJlým prl·nosom a svedčia o 
umeleckej kvalite, ktorej výborrná ú:rovei\ 
je samozrejmou podmienkou vy.ntka júcej 
Interpretácie. 

Uplynulá sezóna bola v poradi devlu
tou v existeocll tohto mladého súboru. 
Komorný charakter orchestra podmieňu
je repertoárový a dramatický výber In
terpretovaných diel, ktorých tMisko tvo
r! hudba 17. u 18. storočia., ale tiež sú
časná k omorná tvorba so zvláštnym dô
razom na diela českých a 'Slovens kých 
autorov, ako a 1 skJ.adatelov zo socialis
t ických krajin. 

Pre ostatnú sezónu SKO pripravil de
sa ť koncertných programov, kt·oré tvo
rili základ umeleckej práce hJoavt!le pre 
svoje re per-toárové zoskupenie - diela 
rôznych š týlov9ch obdob! s ťažiskom na 
súčasnos t v dostatočnom využiti Inter
pretácie so sólistami. Celkový počet kon
certov za sezónu 1982-83 doslahoJ člsJo 
73; hneď na začiatku sezóny SKO rea
lizov.al zája.zd do ZSSR (junnala, Riga]. 
V n ovembri L982 sl 2illnčanla prlplsall 
daEiie koncer-tné turné, .a to do Tallan
ska, kde pod tak tovkou zaslúžilého u
melca dr. ĽudovHa Rattera a svojho šéf
dl·rigenta jaoo VaHu uviedll na trinás
tich vys túpeniach diela G. Ph. Teleman· 
na (Suita O dur], symfónie Haydna. Mo
zarta, Schube t·ta a Concerto Aranjuez 
s kladate ra j. Rodriga za spoluúčinkcv!l 
nia sólistu - · talianskeho glt·aristu Ro
berta Porron th o. V má jl 1983 SKO kon
cet•toval v Bulharsku v rámci kultúrnych 
dohôd medzi Ministerstvami kul•túry BĽR 
a SSR. So svojou sólistkou And•reou Ses
lákavou a dirigentom janom Valtom u
viedli Bachov Koncer t pre husle a or
c hester a mol, Sohubertovu Symfóniu 
č. 5 u Cikkerove Spomienky. 

Aktlvnu účasf v uplynulej sezóne pre
javil Státny komorný orchester na nle
kolkých významných podujatiach v nalej 
vlasti. Postupujúc chronologicky pa tri 
sem v septembri 1982 Prehliadka s lo
ven~kéh o koncertné ho umenia v Zlline, 
kde účlnkovanfm na záverečnom k oncer
te Prehliadk y 1eleso otvorilo svo ju deviél
tu umeleckú sezónu_ V októbri 1982 vy
s túpil SKO na Bra tislavs kých hudobných 
slávnosuach ; na dvoch koncertoch s ú
bor uviedo l Händlovo Te Deum, Ha ydna
vu Omšu d mol, Koncert pre violončel o 
a orchester O dur, Vivaldiho Styri ročné 
obdobia a Andrašovanov plesňový cyk 
lus "Za~umeli borovice" s početným só
listickým zastúpenim zo zahraničia : iv'! . 
Schmittuvá (NSR]. Alison Brownerová 
i Anglicko l . Renato Girolami f Taliansko], 
dirigent dt·. Hans Rudol[ Zoebeley f NSR l 
u dulši. 

V uplynulej sezóne sa SKO po prvý 
raz preds tavil a i na Pražskej jari , kcte 
ú činkoval 16. má ja 1983 v Dome umel
cov so za u jimavým Pl'Ogramom. Pod tn k
tovkou juna Valtu orch ester uviedol 
Haydnovu symfóniu La Roxelane, Zelje n
kov Epilóg - s klu.dbu venova.nú Státne
mu komornému orchestru a Brahmsovu 
Rapsódiu pre a lt , mužský zbor a orches
ter za spoluúčmkovanla Pražského mu:l
ského z boru FOK a rumunskej sólis tky 
Marthy Kesslerovej. Program ďal ej tvo
rila me nej známa skMdba Bohuslava 
Martiní\ Sinfonietta La jC'lla pre klavfr 
a o rchester. kde s ólový part našt udovalél 
profesorka žili ns ké ho konzervatória kla 
viristka Mar ta Singerová. Recen zie kon
certu priaznivo uvHali vystúpenie 2tlin
čanov v Prahe : "Byl to pi!kný večer a 
s tál za vi!tili návšti!vu hudbymilovného 
obecenstva. Ne každý soubor, který k 
nám prijlždl ze zahranič! i v bi!!né kon
certn! sez6ni! se miiže pochlubit tuko
vou kvalitou hrál!ii, jakou d isponuje ko
mor nl orchester ze ]~iliny" ( Rudé právo, 
Zden!!k Vokur ka l- - "Neoklasicisticky 
hraná s kla dba Marlinii zase patrila k 
i nterpretačnlm vrcholiim večera" (Lido
vá de mokracie 19. 5. 1983, ok 1- Kvalit<~ 
hudobne j interpretácie úspešne koruno
vala prvé vys túpenie 2ir!inčanov nn vý
znamnou hudobnom festiva le. Vhodný vý
ber uvádza ných skladieb vytvoril dobrý 
drama tu rg ic ký spád koncer tu , ktorý zná-

sobU preclzny prlstup pri nlffitudov·anl 
jednotlivých diel. Akcent na jedinečnosť 
štýlového tvaru a dôraz na plastickosť 
hudobných myšllen·ok vynikli v každej 
z preclvedených kompozlcll. 

Program pražského koncertu bol ta k 
tiež súčasťou otváracieho koncertu žilin
ského Festlva.lu komomých orch estrov, 
ktorý sa konal v dňoch 12.-31. 5. 1983. 
Tento festival patri k ďa.lošlm význam
ným hudobným 'POduja.tlam, na ktorom 
preberá SKO nielen aktlvnu úč·asť, ale 
a j prácu organizátora. Na jeho šiestom 

Státny komorný orchester 2ilina so svo
Um léfdlrigentom Janom Valtom. 

Snimka: K. Dlug.ollnský 

ročnlku uvlta.ll v 21ilne švédsky súbor 
Musica vitae ( 18. 5.], )\thočeský .. štátny 
Or·C'hester z Ceských Bud!!jovlc [20. 5. ], 
Bratislavských sólistov ( 23. 5. ]. Toto po
dujatie je snáď jediným svojh o druhu v 
našej republike a má pre žl'ltnský orches· 
ter význam konftrontačného fóra, ktoré 
poskytuje nielen možnost overiť sl svo
je kvality, ale nadviazať aktlv.ne umelec
ké kontakty so 'Súbor-ml domácimi i za
hra-ničnými a ziskavat nové podnety pre 
svoju koncertnú a ume leckú prax. 

Plán sezóny SKO dopli\a jú aj koncerty 
určené mládeži. P·atrla sem koncerty pre 
poslucháčov Vysokej š koly dopravnej a 
konzervatória , ale aj akUvna spo.luprá
ca pri réallzovanl absolvents,kých vystú
peni posluchiičov konzervatória, kedy di
rigentskú taktovku SKO preberá profe
sor konzervatória Bohumil Urban, Etbý 
s pedagogickým a 5!pektom vytvori~ pre 
absolventov optimá lne Lnterpretačné pod
mien1<y (koncerty 5. a 7. 4. 1983 ]. 

Prlpravy na prvé mBilé jubileum -
desiate výročie existencie - teda silne 
poznačila snaha o výraznejšie presade
n ie sa v povedoml š lro,kej hudob,nej ve
re jnos tl. Nemalú zásluhu na umeleckej 
drovni telesa má mladf léfdlrigent or
chestra Jan Valta. Sedemročná spoluprá
ca s orchestrom, ktorý cltl dlrlgentovu 
jasnú muzikantskú konce pciu z každej 
interpretovanej skladby, jeho zvláštny 
zmysel pre výstavbu v jasných kontú
rach st melu júcu hudobné dielo v jeden 
ad•r esný celok a dôslednú náročnosť, pr!
niesla svoje ovocie, čo sa odzrkadlilo aj 
v pozitivnom ohlase hudobnej verejnos ti . 

Rôznorodá k·oncertná činnosť SKO, za
hrňujúca do svojro rámca llroký záber 
akcii od koncertov pre žiakov zS a mlá
dež, cez pravidelné vystúpenia v mieste 
svojho pôs obenia a na okoll, al po účasf 
no najvýznamnejllch festivalových pó
diách doma l za hranicami nalej vlasti 
- to vletko je znakom výraznej hudob
nej, na vysoke j interpretačnej úrovni 
realizovanej umelecke j činnosti , ktorá si 
zlskala priazeň patričných umeleckých 
Inštitúcii a ohlas publika. je to tiež od
raz dobrej dramaturg ickej práce, vhod
ného výberu a volby typu koncertu, a le 
taktiež s melá s polupráca s rôznymi só
ltstami a d irigentmi z domova i zo za
hraničia, čo vplýva na úrove11 celko
ve j pracovnej a ktivity. 

Profesionálne hudobné teleso, pôs obia
ce mimo hlavné ho kultúr.neho centra na 
šej republiky, dlsjJonu je všetkými repre
zentačnými atribútmi do·brej umelecke j 
práce, za ktorú si právom zasluhuje po
zornosť. Zilinský or-chester uskutočni v 
priebehu jednej sezóny -množstvo kon
certov, ktorých umelecká úroveň zostane 
jednoz.načne len v ,povedoml pritomného 
publika. Odborný prfs pevok recenzent a 
o jeho práci sa v tlači objav! iba po
skrom.ne. Právom by s l preto SKO zasl(t
žil viac pozornosti, •ktorá by bola i kon
fronta-čným pohladom a archlvnym do
kladom o činnosti Stá tneho ,komorného 
orchestra na s tredos love ns kom teritóriu. 

EVA MICHALOV A 

KONCERTY V KLARISKÁCH 
Tohtoročn9 deviaty cyklus koncertov 

v Klariskách ponťíkol širok'ý výber náš
ho koncertnéh o zázemia, čo potvrdll aj 
recenzovaný večer ( 22. 8. 1983 ]. Otvo
ril ho náde jný gitarista Vladimir Tomčá
nyl, posluchá.č bratis lavskéh o konzerva
tória , k tor-ý pr! solldnej technickej vy
bavenosti disponuje pozoruhodnou muzi
kalltou. jav! sa ako hlbavo Introvertný 
typ so zmyslom pre farebne plastické po
danie hudby, čo plne využil v Turloovcnn 
Nocturne, Ponceovej Sonete mexlcane 1 
Burghauserovef Sarabande. Toccata toho 
Istéh o autora rovnako ako Cake walk 
D. Martinček& st však žiadali pregnant
nejšl rytmický pôdorys. Klavirista Ivan 
Gajao hral s p0sablv9m poetickým vkla
dom Prelddium gis mol S. Rachm1lllinnva, 
kde sme opäť obdivoval! jeho prirodzen9 
planistlcký talent, a potom uviedol zried
ka hrávanú skladbu Frica Kafendu Va
riácie a fúga na vlastná tému. Treba 
ocenlt Gajanov prlstup k nástrojovo po
merne náročnej - a nie prlllš vďačnej 
- predlohe: zvládol ju technicky bez
chybne, výrazovo intereresantne a vkus
ne. Sopranistka Irena Lukáčová (jej spo
l ahllvou partnerkou pri klavlrl bola Da
rina Lacková] zaspievala Dve romance 
a Fantoches od C. Debussyho v prlliohn
vom tóne, odllšlac náladu plesni pomo
cou fa.rebne obsažného hlasu; !sté prob
lémy s výškam! sl vyžadujú ďalšie zdo
konalovanie techniky, Zo slovenskej tvor
by naštudovala štipen distka SHF cyklus 
E. Suchoňa Pohlad do nezn4ma, v kto
rom uplatnila svoj kultivovaný prejav, 
porozumenie významových nuansl, zre
t elnú artikuláciu. I vďaka O. Lackovej 
vyznel celok optimálne. V plejáde mla
dých talent<>v klavlrneho odboru je To
mél Gaál typom, stava júclm na rovno
váhe rozumovej a citovej zložky preja
V\). V Clemen:tibo Sonéte h mol, op. 40, 
č. 2, troch . častiach zo Schilnbergovej 
Suity, op. 25 a Skriablnovej Sonáte č. 4, 
op. 30 ukázal Gaál cit pre mieru, nad
hlad, jasné kontúry , dlsclpllnu. jeho úlo
hou do budúcnosti je plnšie využ itie 

· osobnostného fon du a vlastného umelec-
kého názoru. -lp-

Vokálny recitál sólistu opery SND Pet
ra Mikul41a v Klariskách bol vzácnou 
ukážkou prepojenostl jasnéh·o dramatur
gického zámeru s vynikajúcou úrovňou 
Interpretácie. Pokial Ide o zlooku d,rama
turgickú, bol repertoár koncertu volený 
tak. že i v plesňovej l v operne j časti 
sl uctil významné životné jubileá dvoch 
osobnost! nášho hudobného života -
zaslúžilého umelca Ladlslav·a Holoubka 
a národného umelca Eugena Suchoňa. 
Navyše operná čast, v podobných prl
padoch vypli\aná privelml stereotypne, 
bola tentoraz koncipovaná a j ked nlo 
objavne, tak aspoň pestro a vyvážene, 
obsahujúc ukážky z tvorby nemeckej, 
talianskej, ruskej l s lovenskej. 

Recitál potvrdll, že Mikuláš má skve
lé dlspozlcie pre koncertné pódium a 
a ko koncertn ý vokalista už teraz dosia
hol nadlokálne parametre. Každú z 
ôsmich plesni oboch cyklov (Holoubek: 
Pan.pul6nl a Musorgsklj: Piesne a tance 
smrti) mal spevák dômyselne vystavanú 
a dôsledne odvodenú z textu, jeho atmo
sféry a zmyslu, ktoré vďaka bohatej šká
le výrazových a dynamlck9ch prostried
kov vedel pretaviť do výsledného vokál
neho efektu. Al také prostriedky ako 
parlando, falzet , čl prlllš otvár-anie tó
nov, ktoré z úzko zvukového hladiska 
uberajú spevu n a kráse, povýšil Inter
pret na s tavebné prvky pre dosiahnutie 
vyššieho estetického účinku. 

V časti opernej potom spevák doká
zal, že si rovnako dobre poradi s expre
slvnym ruko.plsom Stellnovej árie, alm 
s lyrickou kant ilénou árie Reného z Caj
kovského Jolanty. V registrovej Arli Le
porella mu .klavlrny sprievod Ľ. Marcin
sera umožnil postihnút aj také výra
zové a dynamické nuansy, k toré by na 
javisku so sprievodom orchestra zanik
a alebo pô50bili ako .nenáležité. Na árii 
Filipa z Dona Carlosa bolo vidno, že MI
kuláš na sebe s tále pracuje, pretože v 
porovnani s jej Interpretáciou na polo
recitáli v Zrkadlovej sieni dotiahol jej 
ťrázovanle bližšie k l·deálu Interpretač
ne j tradicie, hoci tu citovosť a výrazový 
účinok dostali zavše prednost pred prls
nou legat?vouo ku ltú rou. 

S. ALTAN 

Stretnutie Hudobnei mládeže Slovenska 
V dl'loch 2.-12. júla 1983 sa v PteUa

noch uskutočnilo 9. PRACOVN2 STRET
NUTIE HUDOBNEJ MLADEZE SLOVEN
SKA. Takmer BO účastníkov zo u~etkých 
klubov Hudobnej mlddeže na Slovensku 
sa tu zi§lo, aby si spoločne zamuzicíro
uali . Po celých desať slnečných dn! sa 
u priestoroch ĽSU stretduali mladí mi
lovníci hudby, aby tu rozvíjali svoj ak
tívny uztah k hudbe účinkovaním u k o
mornom orchestri, miešanom speuúckum 
zbore pod vedením skúsených pedagógov 
bratislausk~ho konzervatória - J. Pra
ganta, R. Hri:linu, D. Billa t u dychouom 
kvintete pod vedením F. Machatsa, i5lena 
Brat islausk~ho dychou~ho kvinteta. 

Hlavnou ndplňou stretnutia bola práca 
u t ýcht o súboroch. No okrem štúdia pro
gram stret nutia obohatili prednd~ky, he
sedy i ndv~teuy koncertov. O tradícidch 
a súčasnom vývoji hnutia Hudobnej mld
deže - umocnených dojmami a aktudl
nymi otázkami vyplývajúcimi z účasti 
na Svetovom zhromaždení za mier u ~i 
vot, proti jadrove j vojne u Prahe - hJ
voril pri otvoren! stretnutia dr. L. Mok
rý, CSc., r iaditel Slovenske j f ilharmónie. 
Pri prlležitosfl žiuotn~ho fubilea, svo
jich sedemdesiatin, zavítal tnedzi účust 
níkov stretnutia prof. dr. Jozef Kresó.nek, 
DrSc., skladateľ, muzikolqg a pedagóg. 
Okrem nutoblografických ' faktov prllom
ných bli:!~ ie obozndmil s tancami zo 

. Zbierky piesn/ a tancov Anny Szirmay
Keczerove j a v zduere svojej besedy sa 
dotkol propl~mu estetickej uýchou;1 u 
nó.s. O c.'!!ioročnej prdci u kluboch, o II IJ 
vých formdch a metódach pró.ce v nich 
besedovali zdstupcovia fednotliuých k l u
bou s predsedom výboru Hudobnej rr.lá
dP'íP SSR hudobným skladateľom Ivanom 

Parí'kom o. vedúcou Sekretartdtu HM Md
riou Ružičkouou. 

Stretnut1e prebi~halo súbežne s medzi 
ndrodným festivalom Pie§fansk~ hudob
ne leto, ktorý účastntkom poskytol mo:!
nosf nau~tívtf predstavenia spevohern~
ho súboru Novej sc·~ny CarddSoud 
pr incez11ú od E. Kdlmdna a operetu Gróf
ka Marica od t oho ist~ho autora v po
daní opern~ho súboru Divadl a f. G. Ta
jousk~ho z Banskej Bystrice. Hudobný 
a kultúrny rozhľad účastntkou obohat ili 
tiež ndu~teuy koncertov - vypočuli si 
výkon organistky Gabriely Riedlbaucho
uej, Winsk~ho SKO s klauiristkou fen
n!l Petro/Jouou { BĽRJ a dirigentom Hl!l
mut om H osnerom {Rakúsko J, ako aj Slo
venskú filharmóniu so sovietskym hus
listom Alexandrom Jablokovom a dirigen
tom Denn/som Burkhom z USA. 

Zdver Stretnutia vyvrcholil koncertom 
úl!astn!kou u Kongr esouef hale Cs . . ~tdt
nych kúpelov u Piešťanoch, na ktorom 
sa hrali a spievali skladby r ôznych štý
l ových o!Jdobl. Zduer koncertu patril spc 
ločnému vystúpeniu komorn~ho orches
tra a miešan~mu zboru: pod taktovkou 
zaslúžilého umelca dr. Ľ. Rajtera sa oba 
kolekt!uy pr edstavili nó.u§teuníkom kon 
certu dvoma zbormi z Mozartovej Fi ga
rovej svadby. 

Stretnutie poskytlo účastníkom ~iroké 
možnosti hudobn~ho vyžitia. V~etci sa 
ist e urdtili s novými a bohatými skúse
nosťami, dojmami a zó.žitk ami , ktorých 
roz pró.uanlm vzbudia zdujem u suofich 
kulegou i ďal§lch mladých ludí a ur?!i
te získaftí nových členov pre kluby H u
dobnej mló.de:te SSR a pre umelecky 
hodnotnú hudbu vôbec. 

GABRiELA ZAVADSKÁ 

e Medzinó.rodný fest ival AK ADEMICKY ZVOLEN '83 privítal začiatkom júla 
u i po desiaty raz nad§encov folklóru z rôznyc/l krajín. Jeho sldvnostnú atmu
sf~ru ozuldštnil i due jubileó. - X. uý~očie festivalu a V. výročie medzindr odné-
110 folklórneho festivalu uysoko§kolských súborov. Boható. ndpl11 zahrňovala sú
fažn~ i nesúťažn~ vystúpenia, Večery družby, galakoncer t a krojovaný sprie
vod súborov ulicami Zvolena. 
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Z NEZNÁMEJ KOREŠPONDENCIE MILOSLAVA FRANCISCIHO 
Hudobn9 skl&datel, klavirista a diri

gent MUoslav F.ranclscl patri k prv9m 
v9znamnejšim tvoreom spevohier a ope
riet pisan9ch v slovenskom iazyku. Jeho 
Obšitošova dcéra sa všeobecne pokla
dá za prvtl slovensktl · operetu, hoci 
vznikla na ameri!Ckom kontinente, kde 
autor od1šlel p.red politic-kou perzekťl
clou. 

Miloslav FranciiCl sa nwrodil 30. apri
la 1854 v Debrecine. Bol synom Janka 
Franclsclho-Rima·vského, člena §tťlrovskej 
družiny, ktorého roku 1853 menovalt a 
preložili do Debrecina ako .pr·vého sto
ltčného komisára. MUoslav študoval na 
gymnáziu v Revťicej, Bratislave a Sopro
nu, neskOr zubné lekái'IStvo vo VIedni. 
V llterat(lre sa uvédza, 'že lst9 čas sa 
lntenzivne venova~ hudbe a bol Vl'&j vy
•hladávan9m klaviristom. Roku 1886 odi
šiel do USA. POsobU .y Clevelande ako 
lekár, organizátor hudobného života a 
dirigent. Dirigoval s pevokol kriváň (za
l ožen9 roJ< u 1906). s ktor9m nacvlčil nie~ 
len zbory, ale aj viacero svojich operiet. 
Taktiež bol dirigentom nemec<kého spe-

Program 1 premiéry operety Prln1 Carne
vaľs Brautfahrt dňa 20. 4. 1902 v Cleve
lande. 

vokolu a spoluzakla<latelrun Národného 
slovenského spol'lťu, ktorého bol ~lenom. 
Hoci Francisci udržiaval kontakty so Slo
venskom a neodnárodnU sa (Slovensko 
navštlvil roku 1919 a 1920, kde sa Ile
čU 1; zostal vysťahovaJc.om až do svojej 
slil.lľtl. Zomrel v Clevelande 29. januára 
1926. 

Z hudobnej tvorby MUoslava Francis
ciho 'Zacholla ll sa v Archive literatúry 
a um-enia Matice slovenskej jeho Trávni
ce [1892-93, 19081 . nlekolko samostat
n9ch úprav ludov9ch ·plesni [Kysuca, 
Prfdl Janlk, Veniec národn9ch sloven
sk9ch plesni a 1.). ďale j Fan.tAzla rlfa 
slovensk9ch plesni pre <Ive plána ( 1894 l 
a §tyrl ·operety: Obšltooova dcére [ 1906), 
Bohatieri vesele j družiny ( 1916-171. As· 
trea [1920 ) a V cigánskom tábore (1921-
221. Okrem toho vieme, že napfsal ope
retu Zenská bulla a jednu .romantickťi 
operu Rhea Sylvia, diela, k·toré nie sa 
v matičnej pozostalosti. Podl)bne aj je
ho štvorručná Ra.poodle Slovaque, op. 3, 
sa nezachovala, alebo je totožná so spo· 

RECENZUJEME 
J. Sopko: Stredoveké latinské kódtJIY v 

slovenských kni!nlclach, Matica slo
venská 1981 

J. Sopko: Stredoveké latinaké kódexy slo
veiLikeJ proveniencie v Maďarsku a 
Rumunsku, Matlca slovenská 1982 

Is te nie te mofné v hud·obnom časopi
se podrobne referovať o ta·k špeciálnych 
odborných prácach, ako sú súpisy stre
duvek9ch rukopisov, te však Iste možné, 
ba čo viac, je potrebné na ne aj na tom
to mieste aspoň upozorniť. Nazdávame sa 
t otiž, že aj širši okruh záujemcov o hud
bu by mal vedieť, že záikla dné diela, po 
ktor9ch nevyhr:rutne musf siahnuť kaž
d9, kto sa zaujl.ma o hlbku historicke! 
dimenzie s lovensk ej IHeratúry, v9tvarné
ho umenia a .hudby [takých je čoraz 

viac f 1 vznlk.JI konečne aj u nás a n. b. 
zásluhou ·neobyčajne ovzdelaného, k·vallfl
kovaného a nadšeného domáceho bádate
la. Zatial [l l dvojzväzkové dielo Stredo
veké latinaké kódexy v slovensk:fch knJI-1 

nlciach (Matica s lovenská 19811 a Stre
doveké latinské kódexy sloveiJ8keJ pro
venJencle v Maďarsku a Rumunsku [Ma
tica slovenská 19821 od JO.Iiusa Sopku, 
vedeckého pracovnlka ústavu hls torlc
k9ch vied SAV predstavuje totiž - ako 
v9sledo.k d lhoročného štddla v mnohých 

mlnanou Fantáziou pre dve piana. z ne
zná.mej a do.poslal nepubllkovanej koreš
pondencie Miloslava Francisciho dozqe
dáme sa nielen o ďalšieh jeho sklad
bách, 111le aj o novšlch súvislostiach, t9-
kajťiclch sa jeho žtvot·a a diela. 

V archive Matice slovenskej nachádza 
sa 9 listov z rokov 1893-1902, ktoré MI
loslav Francf.scl naplsal svojmu otcovi do 
Martina, a ktoré sa dot9ka.jú jeho hu
dobnej tvorby. V !liste z B. mája 1893 pi
še o svojej práci na Fantázii pre 8 rťik, 
zaoberá sa problémami harmonizácie 
slovensk9ch ludov9ch plesni a porovná
va vlastné ťipravy ludov9ch plesni s 
llprava•ml Ruppeldta a MellčJ<u. 

Francisci posielal svoje najnovšie 
skladby otcovi na posúdenie. Tak urobil 
aj Vlprlpaode Vlťazoslávného pochodu, kto
r9. - ako plše v Hste dňa 29. októbra 1901 
- vznikol ,.ku dňu 2. októbra 1901, v 
ktor9 deň štyria slovensk! poslanci vy
dobyli v!Cazstvo pri poolaneck9ch vol
bách. Má to byť triumfálny marš pre 
t9ch štyroch vyvolen9ch a vyjadrenie ra
dosti mojej na<! vltazstvom a vyslove
nie nádej!, že prišiel čas obratu, ktor9 
dopraje národu nášmu · aspoň v9hladu 
do lepšej budúcnosti". Francisci sl na 
Vltazoslávnom ·pochode velmi zakladal 
a •POVažoval ho za poda,ren·ú skladbu, v 
ktorej ,.l Llchar.d sotva nájde niečo, o 

. čom by opovážllve hovoriť vedel - Iba 
ak zo žiarlivosti," plše v citovanom Us
te. Podla autora Hstu o slávnostn9 po
chod prejavil záujem 1rladitel konzervató
ria v Clevelande [lst9 Wolfranl, kto r9 
ho chcel dať zah!rllť žlalkom na koncerte 
konzervatória. Franclsclmu však záležalo 
hlavne na tom, aby sa pochod zapáčil 
,.1 doma, tam, kde účinkovať má". Re
~tkcla domáceho prostredia na jeho 
skladbu zrejme nebola najlepšia, pretože 
v liste z 12. marca 1902 smutne konšta
tuje: ,.A predsa viem, a to od lnakšlch 
ludl, ako je Lichard et Go, že pochod 
mOj zaslťlžl všetkú uznanlivosť. A aj to 
viem, menovite teraz, keď som Llchardo
vu plesaJ'\ ,To luds ké srdce' P'rehral, že 
keď sa zldu 100 Llchardov, 200 Melič
kov a 300 Bullov, tak ti všetci dohroma
dy predsa nebudt1 v stave len jeden·je
dln9, takt naplsať, ktor9 by sa prlrov- · 
nať mohol bál'IS ktorému taktu môjho po
chodu. Ale nech že ·sl majú monopol: 
Hurban v llteratú·re a Llch·ard v hud
be, ja dosta.hnem uznanlivosti l bez slo
venskej ·kritiky. Bude sice potom zopár 
t9ch, ktÓrf vrešťať budťl, že som sa odná
rodnil, ale to sa nestane". 

Miloslav Francisci účinkoval v ame
rickom prostred! pri rôznych prlležltos
tlach, kde dirigoval spevokol a častokrát 
uvád-za.J •SVoje skladby. ,.Včera mali sme 
zase velk9 koncert v Edyewater-Parku" 
- plše v liste 22. novembra 1901. "Hra
la 40 mužov siJoná banda a spievalo 300 
nemeck9ch spevákov pod mojim vede
nim. Vyvolili ma totiž zase za Ich diri
genta. Zúčastnilo sa 17 speváckych zbo
rov. Obecenstvo sme mali ohromné. Jed
notliv! ludla !hovoria, že tam bolo vyše 
50 000 ludl. Rados( bolo dlv ať sa na to 
množstvo ludl ako ticho pocúvall každý 
bod programu. Banda h rala l jednu z mo· 
jich maršov, ktor9 vefk9 aplaus dostal." 

Zo zachovanej korešpondencie Milosla
va Francisciho dozvedáme sa aj o teho 
operetne! tvorbe. Je známe, že pre ne· 
dostatok vhodn9ch libriet plsal sl Fran
cisci libretá sám. Tút.o skutočnosť spo
mlna a t v hste z 15. decembra 1901, keď 
otcovi plše: ,.Svojho času som l Halašovl 

domácich l zahraničn9ch [ sčasti velmi 
ťažko dostupn9ch l Inštitúciách - prácu 
splňajťicu mnohé krltéľ'iá a nároky mo
derného súpisu. Oba vnútorne úzko sú
visiace zväzky prináša jú totiž s úpis n 
opis 418 kódexov llterárneho obsahu po· 
dfa medzinárodne akceptovanýoeh zásad, 
pričom pojem "literárny obsah" nesm;e-

a Skultétymu bol povedal, aby ml naiit
sall text pre slovenskú operetu. Ukázal 
sa byť ochotný-m, l jeden. 1 druM. Ct sa 
pamätaj(! ti dvaja ešte nato! Pravda, te 
tomu už viac, alebo aspoň okolo 20 ro
kov". Z ďalšieh listov dozvedáme sa o 
jeho doposlal neznámej operete únos Sa-

!1(,;'1:, ' ·' 

~·· r 

Miloslav Francisci 

blnlek, keď v liste 4. marca 1895 c(
tute správu z amerického hudobného ča
sopisu ,.Musica l Courier" [ 27. 2. 18951: 
,.Dr. M. Francisci, jeden z prv9ch leká
rov a znamenlt9 hudolmfk skomponoval 
druhú operetu únos Sablniek. Pána Iva 
Hofmen od P.laln Dealesa preskúmal par
titúru a osvedčuje za v9znamné dielo". 
Spomlnaná druhá opereta [l l bola prav
depodobne na dobrej úrovni, pretože v 
nasledujúcom liste F. Francisci dňa 30. 
júna 1901 plše, že "predstavená má byť 
prvý ráz v Karlov9ch Va•roch, kde je 

Ivan Francisci ako violončelista. 

v názvoslovl), v čom je tiež Iste veJk9 
prlnos jeho úsllf. To podstatné a najdô
ležitejšie s.počfva vo vel mi prehladnom, 
a le l precfznom a dôkladnom spracovani 
materiálu neobY'ča jne náročného, ba ,.zá
kerného", ktorý je sice v oboch publi
káciách us poriadaný podfa miest tera j
š ieho uchovávania mkoplsov, no vďaka 

Významné publikácie 
o stredovekých rukopisoch slovenského pôvodu 

me chápať v úzkom, či doslovnom zmys· 
le [krásna literatúra, beletria, poézia 
a pod.). ale s kOr ako protiklad ku k ni· 
he archlvnej, t. l- spisOVInet povahy. Iný
ml slovami: oba tituly, ktor9m venujem 
túto skromnťl poznámku, prinášajú a j is té 
Informácie o notovan9ch stredovekých 
rukoplooch, čo je zaiste hlawtým motl
vom nášho záujmu o .ne. 

Ťažko posúdiť, č-l je počet 418 excerpo
van9ch a s pracovan9ch jednotiek málo 
alebo vera, v porovnani napr. s thesau
rom česk9.m a·lebo polsk9rn je t ento po
čet skOr s k·romn9, no pred 20-30 rok
ml sme z nich pr.lamo poznali ani nie 
polovicu. Sopko vďaka systematickému 
a ·trpezlivému pátraniu Ich počet znač

ne rozšlrll, zrekonštruoval Ich osud, sko
rigoval rôzne omyly a nepresnost·l l napr. 

v.Iacer9m reg istrom možno sa v ňom 
r9chlo a spolahllvo orientovať. Zvlášť 
sl t.reba ceniť kcmkordancle slgnatúr , kde 
sa porovnáva jú značenia podla rozllč
n9ch staršfch katalógov s aktuálnym sta
vom, pričom sa zohladi'\u jú at tzv. de· 
perdltá, t. j. r uk opisy t. č . n ezvestné, 
č l stratené, a le známe a oplsané Inde. 
Pochvalu sl zasLúži aj pomerne obsiahla, 
sčasti farebná obr.aa:ová prfloh a s kvallt
n9ml [ f 1 reprodukciami vlacer9ch, ešte 
neuvere tnen9ch specl'ffiln. O úvodnej štťl
dll sa úmyselne Z'lli.Leňujeme až teraz, 
v§ak ona ~oglcky mohla vzniknúť až po 
dokončenf materlá·lov9ch v9skumov, a 
tak' naozaj máme tu vefmi dobrú synté
zu súčasn9ch poznatkov o kodikologlc-

prfle.žitost, že sa obecenstvl), pochádza• 
júce zo všetk9ch strán sveta, oboznámi 
s dielom, ďalej sa tam schádzajú direk
tori takmer všatk9ch väčšieh divadiel 

· sveta a tito majú teda prfležltos( dielo 
moje poču( a viďte( a - čo· je hlavné 
vec - keď sa Im zapáči, l zak(lptf." V 
nasledujúcom liste Francisci plše, že di
vadLo v BBI!'lfne prijalo jeho o.peretu únos 
Sablnlek a uzavrelo s nim kontrakt: 
,.Theater Agentur Louis von Seler v Ber· 
lfne chce, aby dielo m oje najprv v Ber· 
line na jednom z t9ch najlepšieh ope· 
retn9ch javisk predstavili. Oatšl punkt 
kontraktu je, že Firma prevezme na vlast· 
né riziko uverejnenie celel operety, jed· 
notllv9ch čiastok z nej, taktiež tlačenie 
úi·Oh a partii." Hoci nemôžeme doložiť 
uskutočnenie t9chto dohOd, vieme však, 
že Francisci bol od rok·u 1902 predsedom 
"'f.heater Vereln" v Clevelande a mal te
da m00z1osť kontaktovať sa s vtacer9ml 
nemeck9ml divadlami v Európe. 

Zaujfmav9m dokladom k ďalše! jeho 
nemáme! [nemeckej) spevohre je zacho
van9 program z premiéry operety Prinz 
Carnevaľs Brautfahrt. Predstavenie te jto 
operety sa uskutočnilo 20. aprlla 1902 
v Deutsches Theater v Clevelande pod 
vedenlm Miloslava Franclsclh·o. 

Francisciho kore§pondencla nám umož
ňuje spoznať at umelecký rast jeho sy· 
na Ivana, · ktor9 sa v Amerike presadli 
ako ťlspešn9 violončelista. Už roku 1901 
Miloslav Francisci spom1111a, že syn Ivan 
hráva v Empl·re Theatre a neskôr potom 
v Opera Hause v Clevelande. Ešte kon· 
com toho roku odišiel však do New Yor· 
ku, kde mal - podla Miloslava Francis· 
clho - lepšie ·podmienky pre štúdium 
hudby. v ďaloom obdob! Ivan Francisci 
splynul s amerlck9m prostredlm a po 
smrti svotho otca stratil konJtakty so Slo· 
venskom. ' 

Citovaná korešpondencia Miloslava 
Franctscl·hO v9znamne dokresluje jeho 
skladatelskú osobnosť, rozširu je naše ve· 
domostl o jeho .hudobnej tvorbe a súčas· 
ne pribllžu je osudy slovensk9ch vysťa
hovalcov 19. storočia. 

BORIS BA.NARY 

Snfmky: archlv Matice s lovenske j Martin 

kel problema.tlke na Slovensku [l ked 
o jednotlivostiach možno Iste diskuto· 
va(}, ale zároveň [ o. 1. vďaka obslah· 
le t bibllog.r afil a po2lnámkovému apará· 
tu l a 1 v9born9 úvod do n ej. 

Hoci dielo ako celok je vizitkou vy· 
n lkajúceho odborrulk a, predsa ako mu· 
zlkolóS nemôžem zamlčať dve veci: lu· 
tujem, že materiá l je ohraničen9 zh ruba 
k roku 1500, lebo z hladiska hudobného 
obsahu aj mnohé recentne jš ie rukopisy 
s pada jú do kategórie typLck9ch stredo
vek9ch rukopisov. Sú to najmä ruko-pisy 
liturgické s tzv. gregoriánskym. spevom, 
k toré - ako napr. nitr iansky graduál z 
asi 1570 - vypadli zo súpisu. Skoda te 
a 1 to, že pr itom nos( not<ácle sa v kon· 
krétnych pamlatk•ach len konštatuje, ho
cl práve podla typu notácle by sa dalo 
a j čosi podsta tné povedať napr. o pôvo· 
de kódexov (napr. v prlpade známych 
bra tislavských misá lov l· Na·priek tomu, 
oba zväzky Sopkov9ch súpisov predsta
vujú diela - opakujeme - zákLadného 
významu a tl'valej hodnoty. Presne také, 
a ké teraz viaceré' vedné dlscipllny po
trebujú. Verlme, že budú lnšpLrova ť k 
ďa lše j práci v zaiste ťažkom, ale prá
ve preto prltažlivom vednom odbore. 

RICHARD RYBARIC 


