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UMENIE A SÚČASNOSŤ

Rok českej hudby 1984 nadvlale svojou podstatou i spoločen sko - umeleckým zacielen lm na pre dchádzaj6ce dve akcie tohto druhu, ktoré boli v rokoch 1954 a 1974. Zhodou historických okolnosti významné hudobné ju bileá, ktorých rok konči itvorkou, dosahujít n eobyčajn e vysoké i!lslo
(vyte pol stovky jubilantov z radov skladate rov, interpretov, muzikol6gov) . Tieto jubileá poslíti ia
ako silný motivačný Impulz k umocneniu pr ezentácie vyspe losti českej hudobnej kultítry, ako aj
jej 6zkeho spojenia so slovenskou národnou kultítrou. Na snimke Ceská filharmónia a je j iéfdlrlge nt
nár. um. Václav Neumann v Dvofákovej sie ni Domu umelcov.
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NÁVRATY K HODNOTAM
Co znamenajú géniovia národu,
pos(ldl doba a spoločnos( až po
odstupe rokov. Dury, vložené do
kult(lry, stále sa obnovujúce hodnoty, st.á le živý pramei\ poučeni a
prinášajú spoloč nosti nedeflnovatelné množst vo Impulzov, kult(lrne
Istoty a stály prlkaz - n eupadnúť
nikdy do priemernosti. To je prlpad Bedrtcha Smetan u a Antonlna
Dvofá ka. Ceský národ dostal v
priebehu štyridsa( až šesťdesiat rokov hodnoty najvyššie. To vša k bol
len vonkajšl rys pôsobenia oboch
géniov. Závažnejšie boli všetky dOsledky, ktoré z tej to tvorby vyplynuli. Národ nadobudol Istoty, že
sa môže kultúrne porovnávať s
kultúrne najvyspelejšlml narodmi
a tieto istoty sa mohli dôsledne
využi( v národných a sociá lnych
bojoch. Národ ziska! pocit, že táto
tvorba mohla vyrás( len vďaka obrovskému l udovému zázemiu a neobyčajným zdrojom, ktoré ovplyviíovall a spoluformovall oboch gé·
niov. Národ dostal poučenie , že
vlastná geniálna tvorba môže na hradiť všetko cudzie a zaznievať
všade tam, kde sa pt·edtým h rali
cudz! s kladatelia. Avšak ešte osožnejšl dopad sa odohral v národnej osvete_. Poli tický a sociál ny po·
hyb českého fudu sa takmer pa ralelne premietol do oblasti kult ú·
ry. Hudba prevzala vedúce postavenie v národných kultúrnych zá ujmoch ; spievalo sa vo vlastnom
jazyku všade tam, kde boli hoci
Jen
najskromnejšle podmienky.
Každý túžil navštlvl( nové Národné divadlo a nllvštevu chápa l ako
vizitku do rodiacej sa českej národnej kultú ry. Z n ačne sa rozšlrlla česká hudobna pred s tavivos ť
a kult(trne záujmy nllroda sa nn raz vyjadrovali nnjrozmanltej šlm i
novými spôsobmi. Ces ká inteligen -

cia zrazu Investovala do života torko práce, ako máloke dy pred t ým
a mys lenie národa sa st,[tva lo obsažn ejšlm. Pôsobenie hudby zača
lp 1lxistova( ako objektlvny faktor
a vera fud l jej začlnalo rozumieť.
V priebehu troch, či štyroch desa ( ročl ?.ásluh ou Sme.tanu
a
Dvoráka vyostrila sa p ro tlreči v osť
medzi ozajstnými umeleckými hod notami a epigónmi a ukáza lo sa,
že vo vlastnej vývinovej dla le ktl ·
ke h rajú domáci géniovia rozh odu·
júcu úlohu. Bez ohradu na to, a ké
prekážky sa kládli Smetanovi,
objektlvny historický zmysel dával denne za pravdu jeho názorom.
Všedný det'\ národa žil z podstaty
Smetan u a Dvo~á k a, avša k sú čas n e sa upevi'tova la nadčasovosť
tvorby oboch s kladaterov. všetko
to, čim presahovali svoju dobu a
to, čo Ic h zapája lo do konta ktov
európs kych a svetových. Tento
proces t rvá dodnes.
Národ má š ťastie, že k tejto dvojici prist(tpll umelec bllzky Smetanovi , a predsa v mnohom tak odlišný - · Zd enl!k Fibich . Dobre je
objasnené, čo charakterizovalo je·
h o umelecký na turel; rozhodu júce
však je, čo nn jeho tvorbe pochopil národ a čo z ne j vybral. Ktoré oporné .,kategórie" vývoja pre dstavuje Fibich v čes k ej hudbe?
Cez Fiblchovo umenie sa ďa l ej rozvljala česká umelecká s kú se nosť,
cez Fibicha sa prehlbilo .,kon krét ne" poslanie hudby. S uznávanou tvorivou pohoto vosťou preniesol do h udobnej vzdela nosti rôzn e
nové európske pod net y. Cez jeho
estetické názory l kompozičn ú prácu sa uvoJľ\ovall n ové vývojové
väzby, jeho um enie dobre zapadalo do moderných tendencii celej
vtedajšej českej vzdelanosti. Nástupom Fibicha sa objavili prvé

tendencie realizova( kult úrnu politiku ,.na lepšom hospodáreni s
kultúrnymi statkami".
Ked sa zdalo, že stabilita českej
hudby je trvalá, prichádza geniálny Leoš Janáče k . Priniesol do čes
kej vzdelanosti poznanie, že ·nežijeme ten v systéme hotových kritéri! a ustá lených hodnôt. Pojem
umelec kej slobody sa tu predra l
do popr edia. Sťastllvý ten národ,
ktorý má v krátkom čase to!ko
hudobných géniov. Zo smetanovského jasu a dvoMkovského optimizmu nastáva obrat k výkrikom
bolesti a zúfal stva, ktoré sa u Janáčka nah romadili z pocitu socillln ej nesprnvodllvostl a viacerýc h
nespln ených túžo b. Ako u Smetanu sa hudba s pája la .s politikou
m l adočechov a mladého robot nlc tva a viac ráz sa obe kva t ťt y neoddell telne prernuli, tak Ja náčko 
vu fyziognómiu spolu u r č u je h rdé
moravanstvo a no vé reflexie ovtedajšej spoločenskej situácii.
Môžeme by( hrdl, že Janáčkov
odkaz nezostarol. Len postupne vydávajú svoje úplné svedectvo via ceré jeho op erné diela. J a náček
sa prebojoval do repreze n tačne j
" desiatky" hudby 20. st oroč i a. A
hoci je n eod myslltel ný vo "svojom" čase a priestore, predsa práve na ňom sa krásne demonštruje, ako umelec prerastá do budúcnosti a svo jimi .,pravidlami" predznamenáva kus ďalšieho vývoja.
Doma sme si J a n áč k a zhodnotili, i
keg: do všetkých dôsledkov nedohodnotill. Po lniclatlve viacerých
jednotlivcov - znalcov a nadšen ých propagát orov prevzal sta ros tlivos( o Ja n áčka štát ; avšak ani ta k
mocná .,inštitúc ia" nezvládla ešte
všetko, a ko plne využiť jeho odkaz doma i v za hranič!. Mnohé
(Pokračov ;mie na 5. str.)

O nov oroč n ý rozhovor požiadala redakcia Hud obné ho živo ta už tr ad ičn e rladl tefa Od boru umenia MK SSR zaslúžilého
umelca Jozefa Kota.
'
Uplynul rok a vera z vaiilch
estetických o čakávan i s a v umeleckom svete splnilo. V čo m
podra vás zostáva jít hlavné Ctlohy pre rok 19847
- Základnou úlohou umeleckého frontu na rok 1984 ostáva
zobrazi( súčasnost Je to pri rodzený pred pok lad na to, aby
umenie mohlo ešt e vo vý raznej šej miere p l n iť svoj e Id eovovýchovné a estetické poslan ie.
Zt jeme v čase, keď sa rozhod u je o budúcnosti fud stva, a
preto a ni naše umenie nemôže
stá( bokom k tým tendenciám
a procesom, ktoré zasahujú do
podstaty života každého jednotlivca. Umenie v tejto chvili
by ma lo aktivizova( a zjednocovtt( vedomie spoločnosti. Mo ·
Jo by práve neopakova tefnosťou a neza st uptte f n osťou svo·
jich fu n kcii vst u pov ať do sférv morálnyc h a etických vz(a h'ov. Mato by prenikavejšie odharovať prlčlny javov a zá rovet1
aj s revolučnou zanietenosťou
ukazovať cesty do budúcnost i.
Účasť českých a ~ lov e n s k ýc h
umelcov na pražskom mierovom zh romažden i, ich neus tála
a ktivi ta pri presadzovani myšlienok mieru a s pol upráce poukazujú na to, že sa umelecká
tvorba môže stať mierotvorn ou
silou v tom najširšom zmysle
slova. Naša spoloč n osť su v uplynulom roku vyrovnávala s
viacerými závažnými problémami vzťahu vedy a techniky k
praxi, s potre bou nová torského
myslenia v každej spo l o če n s kej
a výľobnej čin n osti. Upriamila
svoju kritickú pozornos( aj na
reto l'(l u júce momenty , ktoré sa
vys kytujú v chápani morálky,
pracovnej discipllny a vôbec
spôsob u života. Práve tu má umelecká tvorba obrovské pole
pôsobnosti, ktoré dosiaľ vyu~l 
va nedos ta t očne.
Rád by som pľi bilan covanl
minu lého roka spomen ul ešte
jeden moment. Pripom!nall sme
si sté v ýročie znovuotvorenia
pražského Národného divadla.
Aktivita umeleckých pľacov n l
kov v súvislosti s Rokom čes
kého divadla znovu velmi spon ·
tá nne a neformá lne pr ipomenula hi stor ic kú spätosf čes k ej
a slovenskej ku ltúry a potre bu
prehl benia vzéjo mné ho tvorivého dialógu.
Dôležitým pod ujatlm minulého roka boli a j Dni čes k os l o 
vens kého dramatického umenia
v ZSSR, ktoré sa stali nielen
dôstojnou prehliad kou výsled ·
kov našej drama tic kej tvorby
a In scen ač ne j praxe. Fes tival
bol aj mani festáciou jednoty
našich bra tských socialistických kultúr, ktoľá préve v po dmienkach zostrenéh o ldeologic ·
ké ho boja JP taká dô ležit á.
Co by ste chceli odkázať hudobnej kritike a ako sl predstavujete zvýiený podiel hudobnej
publicis tiky v tomto roku ?
- V uplynulom roku stranfc·
ke a štá tne orgány znovu po·
dt·obili analýze situáciu v ob·
last! umelecke j kci tlky. Súst redená pozornos ť sa venova la
najmä tomu, do akej mle ľ y sa
podarilo uv i esť do praxe zá·
važný stranlc ky dokume nt o u·
meleckej kritike z rok u 1978.
Všeobecne sa konštatovalo, že
hoci v každej umelec kej ob las-

ti

doš lo k zvýšeniu

k ľitickej

činnosti, ešte vždy sa v nedos·
tatočnej mleľe zjavujú vyzreté

kritické osobnosti. Umelecká
kritika sa dosial v n ed ostat oč
nej mie ľe spá ja s kultúrn o-politic kým prlstupom , ch ýba výrazná hiera rchia hodnôt i mome nt porovnávania výsledkov
súčasnej tvorby s výsledkami
tvorby v ši ršieh medzinárodných súvislostiach. Spom!naná
analýza na ad t·esu hudobných
krit ikov a pu blicistov vys lovila
výč itk u , že sa kritické články
sús t r eď uj ú viac na st ránk u int eľpreté cie n ež na rozbor základných fllozoflc k9ch , gnozeoJogick ých a estetických východisk tvorby. Kritika, či sa to
tvorcom péči alebo n epáči, musl byť svedomlm tvorby. Ak
chceme dosiahnu( ďalš! kvalitatlvny vzostup, nemôžeme sa
uspokojiť s benevol entným po tfapkávanlm po pleci, a ni s nezau jatým opisom uvá dzan ého
umelec kéh o die la. Kr it ika je povinná vys l o v iť svoj súd pravdivo, pou č ne , principiá lne a s
úsillm p obádať umelecký progres a kvalitu vpred. Domnieva m sa, že hudobnú kritiku ll
publicistiku v tomto smere ča 
kajú eš te mnohé úlohy, pri čom
je nevyhnutn é, aby sa 1vorcovia vyrovnali s faktom, že hoci
kritika môže byť aj neprljemná, je n evyhnu tná. DOležité je,
' aby s i tvorcovia l kritici uvedomili najmä e tický zásto j svojej činnosti.
Umelecké fondy sít závainým
nástrojom na i e j kultítrnej politiky. Podra nás sít v nich určité- r ezervy. Ako by ste definovali Ctlohu Slovenského hu dobné h o fondu vzhladom k
tvorbe, hudo bne j kritike a koncertné mu ume niu?
- Z toho, čo som spomenul,
vyplýva, že aj umelecké fondy
môžu velmi konkrétne zasiah nuť do usmerľíovnnia tvorby a
kritickej aktivity. Predpok ladá
to predstih v mys lenl, programátors tvo tvorby a velm i presne zacielený zá met·. Výs ledky ,
kt oré v tom to smere dosiahol
SHF, v s účasnost i na jmä pri
pod necova nl tvorby k 40. výročiu SNP a oslobodeniu CSSR
sú ve lmi pozitlvne a dokumen :
tu jú, že fond môže byť a j dielt'!lou, tvorivým pracoviskom, a
ni e iba podporným úradom.
Kladne hod notlme o j účasť SHF
na úspešnom J'.o zvljan l ná šho
koncertného umen ia, ktorého
význam v ne jednom prlpa de
presiahol h ranice Ceskostovens ka.
Zelali by sme s i, aby s rov nakou s ú st redenosťou sa SHF
zmocnil aj ďal šej, nie mene j
z~važ n e j úlohy, ktorá vyplýva
z a kt ivizác ie hudobne j kri ti ky
a publi cis tiky. V minulosti so
táto súčas ť tvorivej hud obnej
kritiky dosť podcet1ova la a tvorila iba prlveso k iných činno s 
ti. Naše ministerstvo v tomto
zmysle vytvorilo a j osobitné
materiál ne predpoklady na to,
aby hudobná kritika sa mohla
ko n cepč n e usmert1ovať, aby sa
podporil práve jej kultúrno-politický aspek t. aby bola naoza j
prlto mnlí v kultťJ rnych r ubrikách dennlkov a odborných ča
sopisov. Túto p r ll ežlt osť by
však mali využiť niele n sa mot n! kriti ci, a le a j všetci ti , čo
sú v jednot liv ých redakciách za
úroveľí hudobnej
publicistiky
zodpovednl.

POCTA FRICOVI KAFENDOVI
•

Sté výročie narodenia Fr·lca Kafendu a 20. výroč ie jeho smrti ucti ll sl Zväz slovenských skla daterov, Vysoká škola múzických umenl a Konzervatórium v Bratislave
slávnostným zasadanlm Ov ZSS a
Umeleckých rád VSMU a konzer·
vatória dňa 2. decembra 1983. Slávnostné zhromaždenie otvorU dr.
Zdenko Nováček, CSc., ktorý predniesol aj referát na tému Organ!·
začný a pedagogický prlnos Fri ca
Kafendu pri buaovan! Konzervató·
ria v Bratislave. Autor referátu
čerpal z bohatého archlvneho materiálu uloženého na bratislavskom konzervatóriu. Poukázal na
organizačné
schopnosti Kafendu
pri budovani školy, trpezlivosť a
vytrvalosť
v tejto cleJavedomej
práci. Popri nej však Kafenda venoval vera úsilia budovaniu pedagogickej úrovne školy, pravideln e
sledoval a dohliadal na prácu pedagógov a vy!J.odnocoval ju, neváhajúc vymeniť takých pedagógov,
ktor! vo svojej odbornosti nestačlll a nesplňall vys oké Kafendove
požiadavky. Nováček sa pokúsil

na čr tnúť i politický profil Kafendu, ktorý bol človekom čes tn ý m ,
demokratickým
a pokrokovým.
Rektor VŠMU prof. dr. Rudolf Mrllan, DrSc. s lávnostným a vt·úc·
nym spôsobom vyhodnotil podiel
Frica Kafendu na budovani VSMU.
Ko mpozičné Ideály Frica Ka fendu
v obš!rnom prlspevku rozviedol
národný umelec dr. h. c. Eugen
Sucho~, Vychádzal z autentických
pramei\ov zápiskov Kafendo·
vých l s_vojlch poznámok pri št ú·
diu s kladby u neho. Suc hot"t jednoznačne _dokumentoval, aké velké
teoretické znalosti Kafenda mal,
ako dôverne poznal hudbu II. viedenskej školy, ako ti eto teoretick é poznatky triedil a podával svoJim žiakom, akQ Ich viedol k upla tt"tovanlu individuálnostl v tvorbe.
Vyzdvihol Kafendovu úctu k Ju·
dovej piesni a k práci s ňou pri
využlvanl jej charakteristických
prvkov.
Zaslúžilá umelkyň'f! doc. Eva
Flscherové-Martvoňová vo svojom
referáte Frico Kafenda - pedagóg a človek rozobrala Kafendo-

vu metódu vyučovania klavlrnej
hry a vyzdvihla jej pokrokové, moderné prvky, zdOrazt"tu júce prioritu hudobnej podstaty študovaného
diela. Pr_ejavlla velkú úctu ku Kafendo~i-človekovi, ktorý pre svoJich žiakov bol vždy vzorom a
Ideálom. Dr. Michal Palovčlk, CSc.
hovori l na tému Skladatelský prinos Frica Kafendu. Vyzdvihol kvality jeho tvorby, ktorá sice nie je
rozsiahla, ale v s lovenskej hudobnej histórii má svoje dôstojné
miesto a veJký význam pre rozvoj
ďa lš ej
s kl adate Jske j generácie.
Znamenitým referá tom prekvapil
zaslúžilý umelec Michal Karin,
ktorý fu ndovane, so širokou a hl bokou zna l osťou s ú čas ný ch 1 nedávno minulých trendov v klavlrnej pedagogike konfrontoval s nl·
ml vyučov a c i e postupy Kafendove.
Dôstojné a myšlienkovo bohaté
podujatie ukončil malý' komorný
koncert z tvorby Frica Kafendu ;
ako lnterpertl sa predstavili pasiu·
ch áči VSMU a konzervatória.

PAMÄTNA MEDAILA Z. KODALYA. Vládny výbor
pre oslavy storočnice Z. Kodálya udenárodným umelcom O. Ferenczymu a
E. Suchoňovl, zaslúlilému umelcovi L. Burlasovl a rlitdltefovl SF L. Mokrému pamätnú medailu z . Kodályit
1 diplomom. Toto vyznamenanie odovzdal menovanýah
maďarský generálny konzul.
•
UDELENIE VYZNAMENANIA. Generálny riaditel
odb. podniku Cs. hudobné néstroje v Hradci Králové
Ing. Ladislav Brún, CSc. odovzdal v Bratislave rladltefovl
konzervatória dr. Zdenkovi Nováčkovi, CSc. pamätnú
medailu a diplom .,Za zésluhy o rozvoj výroby hudobných nástrojov".
_
•
ZVÄZ ARM2NSKYCH SKLADATEĽOV usporiadal
5. novembra 1983 komorný koncert z tvorby slovenských skladatefov. Skladby, ktoré odzneli v naitudovauf
arménskych koncertných umelcov, slovne uviedla mu·
zikologlčka Svetlana Sarkisjanová.
• IN MEMORIAM JURAJ VAMOS. V jesenných dňocl;l
zomrel v Bratislave spolupracovnlk náiho časopisu
dr. Juraj Vámoi. V dobe svojho pobytu v Nlgérli sa
ipecializoval na africký folklór a sociálne cltenle afrického rudu. Publikoval rad štúdll o africkej hudbe a
prednáial na domácich i zahranlčn~ch kongresoch.
Ovládal viacero cudz~cl! jazykov a bol vUaným partnerom v diskusiách o histórii a kultúre afrického člo
veka.
• 1!1 ROKOV ĽSU V STRBf:_. V Strbe sa konala 9. decembra 1983 oslava 15. výročia zalolenla Judovej ikoly
umenia. Pedagógovia tejto ikoly po dobu jej existe..Qcie
vychovali mnoho dobrých liakov, ktorým hudba prirástla
k srdr.u. Dosiahli rad úspechov najmä na súfallach Sté výročie narodenia Frica Kafendu sme sl prinej tvorby Frica Kafendu - sme s l v yp oču li Sonátu
kde liaci svojim umiestnenlm prerástli hranice svojho
pomenuli radom podu jat!, ktoré sa začali lconcer tom
pre violončelo a klavfr z r. 1905, ktorú predniesli
okre11u -, ale aj na iných podujatiach. Na teritóriu
z jeho tvorby v rámci BHS. Nasledovala výstava v
Jozef Podhoranský a Ivan Gajan, a Sonátu pre husle
Popradského okresu je to jediná ikola, -~torá má svoje
Univerzitnej knižnici, objavili sa viaceré č l á nky v
a klavlr D dur z rokov 1917-18 v podan! Viktora Simsldlo na dedine. Jubilantku priili osobne pozdraviť okresodbornej aj denneJ tlači, hodnotiace Kafendovu mnočisku a Heleny Gáfforovej. Na úvod koncertu objasnil
nl ikolskl a kultúrni činitelia, riaditelia ĽSU Popradhos trannú osobnost z rôznych pohJadov, medailóniky
dr. Vladimir Cllik okolnos ti vzniku a historický výského okresu, miestne stranlcke a itátne orgány, zástupv r ozhlase a televlzll. Všetko napokon vyvrcholilo
znam oboch skladieb, no aj celej Kafendovej komor·
covia ikôl. Miestna Folk_lórna skupina pozdravila jubi·
2. novembra 1983 sympóziom v Mozartovej sieni na
nej tvorby; o. l. upozornil na jmä na slovens kosť Kalujúcu ikolu spevom svojho rudu lijúceh.o v tejto rázoJiráskovej ulici v Bratislave, na ktoré nadväzoval konfendovho cltenla, ktoré sl skladater uchoval aj v c uvitej podtatranskej obci. Záverečnú časť programu vycert študentov konzervatória a VSMU. Mimochodom dzom prostredi a demonštroval h o ako jeden z prplnilo vystúpenie Komorného orchestra učitelov v okrese
bolo to prvé s poločné poduja ti e oboch škOl. Je pových.
Poprad.
tešlteJné, že sa us kutoč nilo práve v Kafendovom
Treti, pos ledný koncert cyk lu ( 4. decembra l bol
• STRETNUTIE S JUBILANTOM. Dňa 14. decembra
mene - ved aj on sám by sl to bol Iste želal.
venovaný Kafendovej vokálnej tvorbe - piest"tovej
1983 stre tli sa v Prahe predstavitelia skladatelských zväDo rámca všet kých týchto a kcii bol vhodne zač l e
i zborovej. Usporiadatelia dali tentoraz priležitosť
zov s jubilujúcim skladatelom, predsedom Zväzu čes
nený spomienkový cyklus troch koncertov, ktoré
mladý m. Peter Mlkulái predniesol sugestlvne Tri pieských skla datelov a koncertných umelcov, národným
usporiadalo Slovenské národné múzeum v miestnosne pre mubkf hlas a klavlr na verlle Jána Smreka
umelcom Janom Seidlom. V ten istý dei\' večer uskutoč
tiach s táleJ výstavy .,Hu-dobné nástro je na Slovenz rokov 1955-56, Mária Sťahelová zaspieva la náročné
nil sa na počesť jubilanta slávnostný koncert v Rytiersku" priamo v budove SNM. Koncerty sa konali
Ave Maria z r . 1911, Ján nurčo tri zo Styrocb plesni
skej sieni Valditejnského _paláca v Pralie, na ktorom sa
v dvojtýždilovom odstupe. Každý z nich trval asi hopre mulský hlas a klavlr na básne Jána Smreka
zúčastnili tajomnfk OV KSC Josef HavUn, minister kultúdinu a predstavoval výber z jednej z troch žánrových
z posledného obdobia skladate Jovho života a Ivan
ry CSR Milan Klusák, predseda zCss dr. Zdenko Nová·
oblasti Kafendovej tvorby. Poslucháči, ktor! na vštlvili
Olvát Styri plesne pre vysoký hlas a klavlr na verie
ček, CSc., predseda ZSS národný umelec prof. Oto Fevšetky tri koncerty, mohli teda zlskat ucelenú predSvetozára Hurbana-Vajanského, ktoré vznikli na zarenczy a d'alil poprednl predstavitelia náiho hudobného
stavu o Kafendovl-skladaterovl. Aj s lovné úvody k
čiat ku l. svetovej vojny. Kafenda sa vtedy zao bera l
!ivota. Na slávnostnom koncerte odzneli skladby z rajednotlivým koncertom boli odlišne zamerané.
myšli enkou z l ožiť operu a tieto piesne chápal a ko
nej tvorby j~.,ilanta.
.
Prvý· koncert ( 6. novem bra 1983 l bol venova ný Ka prí pravu uu t úto závažnú, ži11J, n e us kuto čne nú úlo• CYKLUS BEETHOVENOVSKÝCH KONCERTOV prifendove j klavirne j tvorbe. Kafendova odch ova nk yhu. SpoJahlivýml klavlmy ml partnermi spevákov boli·
pravilo Konzervatórium v Bratislave v spoluprAci s Mest·
ti a - zas!. um e lkyňa Eva .fischerová-Martvoňová na
Darina Lacková a Ľudovft Marclnger. v. druhej čas ti
ským národným výtidrom Dolná Krupá. Koncerty sa
ňom predniesla dve rozsia hle skladby Klavlrnu
programu zaznel výber z Kafendove j zborovej tvorby:
uskutočnia v priebehu tohto roka a svojou dramaturgiou
suitu v starom slohu a Variácie a f6gn pre klavlr.
ženský zbor Sláva národu ( 1952 l a mužské zbory
sa zameraj6. na Beethovenovu sólistickú a komornú
Vytvor ila tým a kýsi symbolický rá mec celého KafenMájová pleseň (1953 1 a Na troskách (1955). a ko a j
tvorbu.
dovho tvorivého obdobia: k9m prvá skladba bola dieTri mulské zbory na texty a népevy slovenskej ru• HUDOBN2 JNFORMACN2 STREDISKO SHF naviUvllom 21-ročného študenta ( čo vzhladom na vyspelosť
dovej poézie. Predniesli Ich č l enovia Slovenského fll.
lo v závere roka 1983 nlekolko zahraničných hosU:
kom poz! cie sotva možno uveriť). druhú zložil Karenharmonického zboru pod vedenim zbormajstra Pavla
- Prof. Gamal Abdel Rahim, skladater a pedagóg na
da až na sklonku života a ko svo je pos ledné klavlrne
Baxu. Program bol pome rne dlhý a preto komentátokáhirskom konzervatóriu bol v Ceskoslovensku pri prf·
dielo. Podnetom k vzniku suity bola fúga, ktorú sa
rovi Igorovi Vajdovi neostalo vera času na úvodné
lelltosti koncertu, v rámci ktorého orchester SF interskladateJ dodatočne rozhodol zarad iť do väčš ieho cels lovo. No aj tuk stihol povedať to podstatné k otázpretoval jeho skladbu. Svoj pobyt v Bratislave vyulil
ku a preto k nej prikomponoval dalšie tri časti. Eva
ke vzniku a prlnosu tejto čas ti Ka fendov ho odkazu.
i na· oboznámenie sa so súčasnou slovenskou hudbou.
Fischerová-Martv011Pvá ju naštudovala ešte ako štuPekná účasť obecenstva na všetk ých troch konV HIS SHF si vypočul nlekoJko nahrávok symfonickej
dentka konzervatória pod vedenlm samotn ého Kafen certoch a jeho živý záujem vylučovali a kúk oJvek
hudby. P. Rahlma zaujala okrem kompozlcll aj vysoká
du. Druhá skladba predstavuje 19 variácii na skla o fici á lnos ť, čo dobre padlo všetkým, ktor! túto velk(t
umelecká úroveň nailch symfonických telies a sólistov.
dateJovu vlast nú tému. Va riácie majú pripomlnať rôzo s ob n os ť s lovens kej hudobnej k.ultú ry poznali a ctili.
- Tony Ackerman, skla~ater a pedagóg University
ne epochy hudobných dejln; prechádzajú viac-menej
Neš lo však Iba o a kt piety : prectnes ené s kladby nás
of California, je t. č. na dlhodobej~om iitudijnom pos úvisle jedna do drl!hej a obdobne Ich za konč u je
opätovn e presvedčili, že tu Ide o um enie trvalej hodbyte v CSSR. Stredobodom jeho itúdijných záujmov je
fúga. Treba zdOraznlf, že obe sKladby odzneli na
noty, ktoré s l zas lúži, aby sme s a k nemu vracali
súčasná česká a slovenská hudobná tvorb~ strednej a
Kafendovom komornom krldle zn. Blťlthner, ktoré
čo najča s tej šie .
mladej skladatefskej generácie. V HIS SHF sl vypočul
je teraz maj~t~om múzea. ~koda, že tieto závažné
Na záver ešte ni ečo na uváženie. V tla či sa nedávniekolko skTádieb autorov prls luiných pokolenf a vylia·
skladby s a bližšie nekomentovali. pod_obne a ko sa
no objavila správa o oslavá ch Mošovl ec s uved eni m
dal si informačný materi~!. T. Ackerman hodlá poznatky
tam narodených vý z n a čný c h osobnosti. Kafenda meto stalo pri ďalšieh koncertoch. úvodné _slovo k pro súčasnej hudbe v Ceskoslovensku zúročiť na p6de svovému koncertu zverili mne, no na žiadost usporladadzi nim i nebol. Ci by s l azda tento vzácny hudobnlk .
jej ikoly. Chce zaloliť v knilnici univerzity oddelenie,
te Jov som ho venovala osobným spomienkam na -Raktorý pre s lovenskú kultúru vykonal tak vera. nev ktorom budú sústredené materiály (nahrávky, gramufendu-pedagóga.
zaslúžil, aby mu v jeho rod is ku odhali li a spoň pa Na druhom koncerte ( 20. novembra l - z k omar·
platne, publikácie l o československej hudbe.
mätnú tabulu?
LJUBA MAKOVICKA
- Cojlancyn Bojanchiiigová, pracovnlčka Mongolské·
ho rozhlasu, sl v HIS SHF vypočula prehrávku, ktorá reVyvrcholenlm hudobných reldcil bol l. decembra 1983
prezentovala tvorbu autorov vietkých generAcll C. BoHudobný večer, venovaný Z:ricovi Kafendovi a jeho die janchiilgová vyslovila prianie zaradiť slovenské skladlu. Autor scendra dr. Michal Pal ov člk, CSc . ;e znalcom
by perspektlvne do dramaturgie rozhlasových relácll v
osobnosti a tvorby F . Kafendu , veď naplsal monografiu
ulánbátarskom vysielani.
V poslednej novembrovej dekdde mtnul~ho roka s prio živote a diele tohto výz namn ~ho hudobn~ho činitera,
• DIPLOMOVt RECITAL. Huslistka E•ita LallkovA z
rdtantm prv~ho dece mbrov~ho dl1a pripravila redakcia
ktor~ho 100. výroč i e narodenia a 20. výročie sm r ti sm e
triedy zasl. um. prof. T. Gaiparka na VŠMU v Bratislave
hudobn~ho vysiel ania niekorko programov, ktor~ priazsi minul~ho r oku pripominali. Palovčlkov scendr vychdsa predstavila v jeseni 1983 na celovečernom diplomo- . niveou umelecke; hudby potesill.
dzal v podstate zo spomlnaneJ monografie a ;eho prl vom recitáli na ktorom uviedla diela W. A. Mozarta,
Musica viva z 22. novembra 1983 priniesla vydarený
ťažlivd stavba dokdzala pl ne udržať pozornosť televtzne ·
C. Francka ~ V. Bokesa. Koncertný výkon mladej Intera pútavý rozhovor s dr. Mikuld~om Kresdkom, autorom
ho divdka. Spontdnny pre;av dr. Palov č l ka akoby in ~pi 
pretky mo:lno nesporne zaradiť k tým výkonom, ktoré
rova l moderdtorku Elenu Galanouú k rovnaice ; bezpro monografie o Oswaldovi Will mannovi a fe ho husliach.
nesú znaky dôkladnosti, precfznosti, dobrej technickej
Kresdk je dobrý rozprdvač, zapdlený pre svof obfekt
stred nost i. H oct obaja hovorili odborne fundovane, vypripravenosti, kult6.ry tvorenia, tónu i muzlkáJnosti, a sú
Jadrovali sa zrozumitern e a prlstupne. To ;e ver mi dô ·
zdufmu a divdci sa dozvedeli vera zauflmav~ho, čo nie
nad ltandardnou latkou absolventov huslového odboru
lež it~ v televlznyc h reldc/dch, l ebo tie by mali slú ž iť
fe vere jnosti zndme. Novinkou magaztnu o hudbe a ;e;
na VSMU. Talentovaná Edita Laliková sa prejavila ako
tvorcoch bola ukďlka z koncertu a r ozhovor s teho interč o nafšir~iemu okruhu divdkov. K upút ani u pozornosti
typ interpretky inklinujúcej k romantickému, ale l mopretom . Tentoraz to bol sovietsky k l avirista Rudolf Ke divdka prispeli citlivo vybran ~ a sprdvne "ddvkova n ~ "
dernému IAnru.
- BDrer, osobitý typ umelca, ktorý reagoval na otdzky s in lwdobn~ ukdžky v dobre; interpr etdc ii , ako a; vstupy
sOCASNOSt V UMENI. Dňa 15. decembra 1983 sa
teresom a zau;attm . N azddvam sa, že v tomto type r eďal~ tch
účastnikov v ečera ndro dn~ho umelca Eugekonal v Bratislave seminár Slovenskej rady pre umelecldcit by sa malo pokračova(. U t ých , !S_tort koncerty
na Suchol'la a zaslúžileJ umelkyne Evy Fisc herovej-Mart kú kritiku na tému Súčasnosť v literatúre a umeni.
nav~tevujú, je to prttemn~ oživenie zdžltku z koncertu,
vol'love j , žiakov F. Kafendu. Kým Suchol'l sa krdsnym
Zúčastnili sa na ňom aj minister kultúry SSR Miroslav
a u t ých, ktort na koncer ty nechodia, to hddam môže
spôsobom vyznal z vďaky za to, čo mu pr e vlastnú tvor Válek a zástupca vedúceho oddelenia"llv KSS Vladll,!llr
vzbudil zdujem a priviesť niektorých do koncertnej siene.
bu dal ;eho učl t er, Fisc heroud vedra Kafendový ch zdsad
Rejhoiec. V úvodnom prfhovore predseda rady Stanislav
klavlrneho pedagóga priblWla divdkom a; Kaf.e ndu - čl o 
Prtfažlivd a pestrd bola l Hudobnd kronika z 27. noSmatÍÁk zdôraznil spoluzodpovednosť umelcov a ume- vembr a 1983, ktord retrospekttvne pripomenula Brativeka. Za n aJväč~l prtnos večera možno pov a žovať to, že
leckej kritiky za kvalitu reálneho socializmu, za jeho dy·
sa tvorcom r eldcie podar ilo pres v edči( divdkov , že Frico
slavsk~ hud obn~ sldvnosti a Ic h nafpod netneJ~ie podunamlcké rozvljanle i za aktu.@ne a angalované mierové
Kafenda bol verkou o sobnosťr;JU slovenskeJ hudobnej
jatta. Zostrih 1 r~žia boli vermi vydaren~.
posolstvo. Polladavku, obrátiť pozornosť umenia na stZaradenie východoslovenských udalostt z hud obn~ho
kultúry a slovensk ej kultúry v ôbec.
časnosť, pripomenul vu svojom vystúpeni nár. um. M. Vádiania je vermi žiadúce a užitočn~. Dokumentuje to roz Je vermi pot ewer n ~ . že dv e mlad~ redaktorky, dr. lldi ~ek, ktorý o. l. povedal: ..Umenie by malo hladať odvof nových hudobných centier na Siovensku a ich kvak6 Schreiberovd [Musica viva; a Eva Holubanskd {Hu poved na otázku, aké sú l!_odnoty, ktor~ pre nás niečo
lltattvny rast. Nazddvam sa, že l pravideln~ kra f ov~
dobná kronika a Hudobný večer J sa č o raz vgr azne jšie
znamenajú. Umelecká kritika by v tomto zmysle mala
magaztny by sl mali viac v~lmaf kultúrne dianie v fed prejavuJú v hudobnom vysielani tel evtzi e a úspe!ine preuvedomovať umenie, jeho prljfmateJov i sam~ seba. ~re
notlivgch k r afoch. Rozvof kultúry a umenia Je predsa
sadzufú kvalitatlvny rast ltudobný ch reld cil.
umelca prinAia soracovanie súčasnej tematiky značné
aJ spol očensko - politickou zdle žltosfou .
Na zdver si dovollm Jednu pozndmku: neviem , k to
riziká, ale sú poblady, ktorými sa umenie _nemôle neZtskat rozhovor s džezovým klaviristom a skladaterom
zostavuje denný progr am, al e nazddvam sa, že nebol o
Chlckom Gor eom asi nebolo bez probMmov , ale výsledlvať na ll vot. · Preto najtalentovanejl l umelci by mali
sprdvne z aradiť hodi nu po ukonče ni Hudobn ~ h o ve č er a
dok úsilia bol pote~it erný. Rozhovor, k torý viedol kulsiahnuť po sdčasných témaeh". K problematike súčas
na tom istom programe k oncert z diel Tichona Chren ·
tivov aný Peter Lipa, .vyznel pozoruhodne pútavo a beznosti v umeni vystúpili na seminArl predstavitelia slonikova. Nem ohlo t o by ť o dva-tr/ dni sk ôr alebo nesk ôr ?
prostredne. Prispel k pr opagdcll nafvy~~ieh o typu povenských umeler.kfch zvÍizov a ich komlsU pre teóriu a
ANNA KOV Á~OV Á
puldrneJ hudby - džezu.
kritiku.
MĽR ustanovený
Ili členom ZSS,

KAFENDOVSKE KONCERTY V MúZEU

Televízny zápisník

e

140. výroeie narodenia JANA LEVOSLAVA BELLU

CE OSLOV NSK.
Uplynult rok si cel( naia kult6rna verejnosť pripomenula 140. vtroi!ie narodenia priekopnlka slonnskej národnej hudby - féna L~voslava Bellu. Pri pri·
lalltostl tohto vtznamného vtroi!ia uskutoi!nili sa v dňoch 9.-11. novembra 1983
v Liptovskom Milé:uiAii a Liptovskom Hrádku Celoslovenské oslavy ktortch orsa·
niz6torom boli Zvjiz slovenskfch skladatelov, Matica slovenské Literárne a hudobné m6zeum v Banskej Bystrici, O-NV a MsNV v L. Mlkui6ii a 'MsNV v L. Hrád·
ku. Program .osláv pozostával 1 muzikologickej konferencie, koncertov zborovej
l komornej tvorby a verniséle vtstavy o livote a diele J. L. Bellu. Osobltnf
záujem vzbudila muzlkologlck6 konferencia, ktor6 zorganizovali Zväz slovenskfch
skladatelov a Matica slovenské 10. a 11. novembra v L. Mikul6Íi. Konferencia sa
zaober!Jla spletltfml llvotnfml osudmi nestora slovenskej hudby, jeho umeleckfm odkazom a zaradenlm do kontextu slovenskej národnej hudby.

Pohfad na predsednfctvo muzikologickej konferencie, konanej pri prfleiitosti 140.
vfroi!ia narodenia J. L. Bellu v Liptovskom Mikuléii. Svoj prejav prednéla n6r. um.
O. Ferenczy, predseda ZSS.
Sn!mka: Arch!v Matice slovenskej Martin

VedeckO konferenciu o živote a diele
Hruiovskf, a to na základe analytickoestetického pr!stupu k skladbám rané·
Jána Levoslava Bellu otvoril (po krát·
kom Ovodnom vystOpen! vysokoškolského
ho l vrcholného obdobia. Slávnostnt1 prespeváckeho zb.o ru Mladosť pri Pedagoglc·
dohru Es dur považuje za pr!pravné diekej fakulte v J;l. Bystrici l národn~ umelec
lo pre vznik symfonickej básne Osud a
ideál, vyzctvlhuje monotematlzmus a noa predseda Zväzu slovensk~ch skladatelov prof. Oto Ferenczy. Vo svojom otvá- voromantlcky koncipovanú inštrumentáracom prejave konštatoval, že je to v clu koncertnej Sedmohradskej predohry,
dejinách slovenskej kultúry prvá konfe·
ako aj troch Sibli'fr.;k~c h orchestrálnych
rene ta svojho druhu, ktorou sa zač!na
skladieb, ktoré pokladá za umelecky hodnotnejšie, ako je symfoplcká básei'l Osud
cel9 cyklus podujat! prlpravovan~ch a
venovan~ch J. L. Bellovl v jubilejn~ch
a ideál. Okrem toho doc. I. Hrušovsk~
rokoch 1983 a 1986. T~mto programov~m
upozornil na potrebu rev!zle partitúr a
zameranlm plánovan~ch podujat! k 140.
ich postupné vydávanie, ako aj na ak·
v~ročiu narodenia a 50. v~ročiu úmrtia
t uálnosť nového naštudovania orchestrál·
skladatera nebude nemožné splatiť po·
nych skladieb. Podobne aj prof. J. Kre·
dlžnosf Bellovl, ktor~ stoji za to, aby sa
s6nek vo svojom referáte o plesňovej
jeho dielo dostalo opäť na naše kon·
tvorbe ]. L. Bellu ( preč!tala dr. N. Hrč·
certné pódiá alebo v pr!pade opery Koková l odpor)lča uvies ť do života plesne
váč Wieland na javisko opery SND.
z kremnického obdobia (samostatné vyO umeleckom odkaze J. L. Bellu hovodanie alebo priprava ed!cle). v ktor~ch
ril v hlavnom referáte doc. L. Burlas,
nachádza analógiu žtvotn~ch osudov a
ktor~ zasadil Bellu do kontextu národumeleck~ch zámerov s R. Schumannom.
n~ch kultúrnych dej!n (v súvislosti s
Bell ova plesňová tvorba podla prof. J,
Kresánka dokumentuje všetko to, čo sa
uzákonen!m spisovnej slov enčiny, vznikom spolku Tatrln, vydávan!m zbierok
dá povedať o celej jeho tvorbe. Pohlad
rudov~ch plesni a pod. l a na pozad! dOJ. Albrechta na komornú tvorbu J. L. Bel·
vernej znalosti jeho života l diela dolu je netrad. lčn~. bohat~ na estetické
kázal, že Ballov hudobný št~! od polyanal~zy, analógie a paralely, ktor~mi do·
fónle až po nqvoromantizmus nenesie
kázal, že jeho komorná tvQ!ba tvor! v~znaky eklekticizmu. Bellovo hudobné dieznamn~ medznlk v slovenskej národ·
Jo je podla neho významn~m oporn~m
nej hudbe. Bellove sl áčikové kvartetá slce odzrkadlujú poplatnosť klaslcko-ro·
bodom v hlstorlclte, v historickej dtmenzil slovenskej národnej hudby. Slovanmantickej trad!cll, ale nachádzame v
nich nov~ melos, bez eklekticizmu a náskou hudbou pred národn~m obroden!m
nosov epigónstva. Podobn~m spôsobom
sa zaoberal c'lr. R. Rybarli! (v. zastúpeni
hodnotila dr. E. Michalová (referát pre·
dr. L. Kačica l, ktor~ vo svojom pr! spevku syntetizoval všetky snahy a tendenč!tal E. Muntágl klav!rnu tvorbu J. L.
cle slovenskej hudby smerujúce k národ Bellu, pričom S!! osobitne st1stredlla na
Sonátu b mol. Dr. N. Hri!kov6 venovala
nému obrodeniu. Bellove roky na viedenskej univerzite - to bol názov resvoj referát prehodnocovanlu tvorby J. L.
ferátu dr. E. Zavarského, autora r ozstah- . Bellu na Slovensku. Poukázala na skutočnosf, že sa prvé hodnotenia Beliolej monograflckej práce o J. L. Bellovi
vej tvorby uskutočnili v Cechách, nes~ôr
a popredného znalca bellovskej problematlky. zavarský v ňom na základe starju hodnotili česk! muztkológovla na Slošlch v~skumov a rukopisnej práce privensku a až potom sa stala predmetom
záujmu slovenskej kritiky. Tento fakt nepravovanej k 100. v~ročiu narodenia
skladatera ( 1943 l pribl!žll
život klepriamo potvrdil aj E. Munt6g v referáte
rikov na viedenskom Pazmaneu, na ktoo Bellovej tvorbe v súdobej kritike, v
rom Bella študov al v rokoch 1863-65.
ktorom podrobne a na základe mnoh~ch citátov z dobovej kritiky dokumenReferát dr. B. Banéryho na tému Pobyt
}. L. Bellu v Kremnici priniesol niektoré
toval form ovanie estetických názorov na
nové skutočnosti, najmä pokiaf ide o
Bellovu tvorbu. O Bellových svets k~ch
skladatefovu koreš pondenciu s Ľ. Prokantátach informovala v analytickom recházkom a počiatky Bellovej osobnej i
feráte dr. Ľ. MiciÍalkové, podobne ako o
Bellovej orga n ov~j tvorbe a hudbe proumeleckej krlzy. Zauj!mavá je jeho snatestantskej zasa dr. K. Wurm (a j s ukážha o začlenen i e opery Kováč Wielandkam! zo zvu k ov~ch záznamov 1. Ako posVelin (podla š . Krčméryho l do súvislosti so slovanskou mytológiou. Dr. J. TvrJedn~ referent vystúpil M. Samko, ktor~
doň na základe polltlck~ch a kultúrnov pr!spevku J. L. Bella - živ~ a čl juspoločens k~ch udalost! zaoberal sa Belbllejn~? hovoril o Bellovom nemeckom
životopise a prlpravn~ch prácach na jelom vo vzťahu k českej hudobnej kultúre .
ho novom vydan!, ako aj o mnoh~ch ďniBellova opera Kováč Wieland bol näšlch a aktuáinych otázkach sftvlslacich
zov referátu prof. O. Ferenczyho. Autor
s popularizáciou umeleckého odkazuJ. L.
vo svojom pr! spev ku mimoriadne dôsledBellu (návrh na založenie Spoločno sti
ne n fundovane riešil pôvod mytologlcJána Levoslava Bellu 1.
kej postavy Kováča Wielanda, nedostatky
Okrem uveden~ch šestnástich referálibreta a jeho umeleckého prekladu (V.
tov vystt1pill ešte v diskusii viacer!
Roy l, ktor~ v snahe zachovať charakter
účastn!cl konferencie: prof. O. Ferenczy,
doc. L. Mokr~. dr. N. Hrčková, M. Samnemeckého textu pristúpil na allteračnú
techniku tvorby slovenského prekladu.
ko a dr. J. Hlavtenka. V závere muziOkrem toho prof. O. Ferenczy vyslovil
kologlckej konfrencle zhoci'notil prof. O.
niektoré aktuálne podmienky nového naFerenczy úroveň j ed notllv~ch referátov
študovania opery Kováč Wieland, ktoré
a ich celkový pr!nos, kpnštatoval, že diesa týkajú hlavne prepracovania libreJo J. L. Bellu je stá le živé a aktuálne,
ta a jeho vztahu k Slovens ku. O orchesže sa v uplynulý_ch desaťročiach dostalo
trálnej tvorbe J. L. Bellu hovoril doc. I.
do vedomia ná šho národa.

Ovodnt prejav, ktort predniesol prot
Oto Ferenczy na muzikologickej konferencii 10. Xl. Í983 v Liptovskom MikulAii, konanej v r6mc,1 celoslovenskfch osláv
pri prllelitosti 140. vfroi!ia narodenia
J. L. Bellu.

Muzlkologlcká konferencia, venovaná
životu a dielu J. L. Bellu, ktorá sa koná
tu, v jeho rodnom meste Liptovskom MIkuláši, vďaka lnlclat!ve Zväzu slovensk~ch
s klaclaterov, Matice slovenskej,
ONV a MsNV v Liptovskom Mikuláši, je
jednou z dOležlt~ch akci! usporladan~ch
v rámci Bell ov~ ch osláv, ktoré budú prebiehať od r. 1983 do r. 1986. Na Ich prfprave a realizácii sa zúčastnia všetky v~znamné hudobné Inštitúcie a kultúrne organizácie Slovenskej socialistickej republiky: Cs. hudobné vydavatelstvo OPUS, Slovensk~ hudobn~ fond,
Slovkoncert, Slovenská fil harmónia, opera SND, komorné telesá, sólisti, dirigenti, hudobn! teoretici a organizačn! pracovn!cl, Matica slovenská, naše národné
v~bory a ďalšie
kultúrne ustanovizne
(múzeá, domy osvety, kruhy prlaterov
hudby atď.). Tieto akcie sa dejú pri pr!ležltostl 140. v~r očla narodenia Jána Levoslava Bellu, ktoré pripadlo na 4. septembra 1983 a na 50. v~ročle smrti skladatera, ktoré pripadne na 25. mája 1986.
Tieto v~ročla sú podnetom k rozvinutiu podujat!, ktoré by vo svojej podstate mali prispieť k hlbšej integrácii diela
Jána Levoslava Bellu do· slovenskej hudobnej kultúry, a to nielen deklarat!vne, ale vo forme reálnych zážitkov ako
súčasti národ.ného kultúrneho dedičstva.
To predpokladá spr!stupnente tlačou jeho
závažn~ch diel opern~ch , symfonlck~ch,
kantátov~ch, komorn~ch, plesňov~ch_ a
zborových skladieb. To vlastne umožni
štúdium Bellovej hudobnej reči, poznanie
jej špecifickosti, jeho št~lu a jeho zatriedenie do súvisu v~voja európskej
hudby 19. storočia. Súčasne sledujeme
ciel žlv~m predvádzan!m Bellov~ch skladieb spr!stupnlf zážltkové osvojenie sl
jeho hudby slovensk~m poslucháčom.
Koncert z jeho komorn~ ch diel, kt or~
zostavil Zväz slovens k~ch skladatefov v
spolupráci so Slovkoncertom, by maJ zaznieť v čo najväčšom počte miest SSR.
Boli by sme ra.d.l , keby naše zborové telesá mali pravidelne Belloye skladby na
svojom repertoári. To Isté plat!, prirodzene, pre naše komorné súbory, sólistov
- Inštrumentálnych a vokálnych.
Navrhli sme vedeniu BHS, aby na záverečnom koncerte v roku 1986 boli na
programe Bellove velké symfonické a
kantátové diela. Muzlkologlcká konferencia, konaná v rámci BHS, by mala
byť venovaná
celostnému zhodnoteniu
Bellovho umeleckého odkazu. Vďaka inl·
clatlve hudobného oddelenia Matice slovenskej bude k roku 1986 v ydan~ zbornik referátov z muzikologickej konferencie v Liptovskom Mikuláši. Máme záujem
o to, aby mestá Stredoslovenského kraja,
ktoré sú úzko späté so životom a pOsoben!m J. L. Bellu - L l pt ovsk~ Mikuláš,
Bans ká Bys trica a Kremnica - zaistili vo
svojich múzeách dô stojn~ dokumentač
n~ materiál o tomto skladaterovl. únlej by sme ch cP.li, ohy ~o za podpory
vlády SSR stimulovali naše národné v~
bory počnúc Mestsk~m národn~m v~bo
rom hlavného m e~ t o Bra tislavy k tomu,
aby architektonicky ah•akt!vne námestia a ulice, v~.nlkajt1ce v naŠich mestách,
boli označené menom Jána Levoslava
Bellu. Zväz slovensk~ch skladatelov s
podporou Ministerstva kultúry zriadi medailu J. L. Bellu, ktorou bude oceň,ovaf
v~znamn~ch a zaslfižil~ch umeleckfch,
vedeck~ch a organlzačn~ch pracovnikov
domácich l zahranlčn~ch, ktori sa svojou činnosťou závažne pričinili o rozvoj slovens kej hudobnej kultúry.
T~mlto akciami a podujatiami chceme vzdať hold dielu skladatela, ktor~
popri spisovateroc.h, básnikoch a v~tvar
n ~ch umelcoch 19. storočia je svedectvom tv orivého úsilia vtedajšej slov~n
skej Inteligencie - povzniesť domácu
kultúru na úrovei'l kultúry európskej,
prekonať malosť a lok ál nosť slovenské·
ho duchovného života, a to 1 napriek nepriazni osudu vlastnéh.o rudu. Bolo to
t1sl\le náročnou umeleckou tvorbou obohatiť život a kultúru vlastného národa
a urobi( ho spoluúčastn~m na pokrokovom duchovnom pohybe vtedajšieho ŽI·
vota v Európe. i tohto ideálu, z tejto duch ovno-spoločenskej situácie vyšiel ·seJJa ako mlad~ skladater a po štyrtdsla·
tich rokoch emigrácie pri návrate do
vlnstl hlási sa k nemu ako 80-ročn~ starček znovu. Bolo osobnou tragédiou Jána

Muzikologick6 konferencia o iivote a
diele J. ~ Bellu patri medzi mlmoriad_ne
vfznamné a ~speiné podujatia Zvlizu
slovenskfch skladatelov v roku 1983. Velkou mierou ~ tomu prispeli aj ostatné
spoluorganlz6torské lnitlt6cle, no najmli
zai!lenenle konferencie do celoslovenskfch osláv, ktorfch s6i!asťou .~ol koncert zborovej tvorby v L. Hrádku, komornf koncert 1 tvorby J. L. Bellu v L.
Mlkuléil a otvorenie vfstavy J. L. BelIn v Llter6rno-hlstorlckom m6zeu J. Kri·

.Levo5lava Bellu, ale l ťažkou stratou pre
slovensk~ nár odn~ život 19. storočia, že
Bella pre rozvoj svojho talentu, pre velké skladatelské ciele, ktoré naplňovali
jeho mysel, nenašiel doma vhodné duchovné a materiálne prostredie, dostatočné umelec·k-é podmienky a primeranú nároclno-spoločens kú kl!mu života
vlastného národa, ktor~ sa zmietal v eko·
nomlcko-soclálne j a kultúrnej zaostalosti.
Spod zorného uii.Ja t~chto skutočnost!
treba hodnotiť umelecké dielo J. L. Bellu práve dnes, a to na základe nášh o
rozš!reného poznania faktov o Beliovt
a okolo neho, l nlltej schopnosti fantá·
zlou pochopU situáciu, v ktorej pôsobil. Je načase Integrovať jeho sk ladaterské dielo do celku slovenskej národne j
kultfiry zďal eka overa hlbšie a dôkladnejšie, než tomu bolo doteraz. sťí na
to všetky predpoklady v úrovn! náŠho
súčasného hudobného života, v š!rke pohladu, zbaveného malichernosti, v ceľ
kove] t1rovnl kultOrneho povedomia, vo
vyspelosti naše j hudobnej Inteligencie,
Interpretov, muzikológov l našej hudobnej verejnosti. Ostatne, nie sme v našich hud obn~ ch dejinách natol'ko bohat!,
aby sme sa mohli zmieriť s lahostajn~m
alebo prezlerav~m postojom voči Bellovmu dielu. Práve vďaka bohatému a
mnohostrannému v~v oju v súčasnosti
chápeme osobitosť jeho umeleckého dieJa citlivejšie ako pred nlekolk~mt desiatkami rokov. Ballov svo jrázny skladatelsk~ štýl, na detaily zameran~ spOsob
skladobnej práce, celková povaha jeho
hudby, zasluhujQ sl pozornosť profesionálneho štúdia a vyžadujú, prirodzene,
osobit~ a št~ lu p rimeran~ pr!stup hudobnej Interpretácie.
Dnešná
muzlkologlcká konferencia
mohla sa uskutočni( vďaka akt!vnemu
pr!stupu viacerých organlzáclf 1 jednotlivcov, ktor! považujú úča st na nej nielen za vec profesionálnej prestlže a spoločenskej angažovanosti, ale 1 za prejav osobného zaujatia a vyspelosti slovenského kultúrneho povedomia.
V de jinách slovenskej kultt1ry je to prvá konferencia tohto druhu o živote a
diele J. L. Bellu. Má preto hlbok~ v ~
znam hlavne pre to, že prispeje k syntetlzujúcemu uchopeniu vztahu: život a
dielo a k hlbšiemu pochopeniu Bellovej osobnosti. Nemožno zamlčovať, že
závažné vnútorné a potiačované konflikty, vznikajúce v patriarchálnom prostred! jeho detského a junáckeho obdobia, l pozdejšl zložlt~ v~voj jeho osobnosti v Banskej Bystrici a hlavne v
Kremnici, ovplyvňovali l jeho skladatelské uvažovanie. Nemožno zamlčovať
že lzolovanos7 jeho 40·ročného slblňské:
ho pôsobenia vpl~vala l na jeho estetickú orientáciu. No nemožno s dojatlm
nemys lieť na renesanciu mlad lstv~ch pocitov a entuziazmu v starobe a ako sa
ony prejavili v posledn~ch sklod bA ch.
Moderná lit erárna spisba l súčasná psychologická veda nás naučlll vš!maf sl
jemné n uan sy l spoje medzi osobným
životom a umeleckým prejavom. Ale súčasný prudk~ a mnohotvámy umeleck~
vývo j naučil nás pochopU a ocenU l rozmanitosť umeleckej výpovede. Naučili
sme sa untkntÍf zjednodušenému pohladu na svet hudobnej tvorby, ktor~ je neraz spôsoben~ t~m, že sa na veci pozeráme len z jedného pohladu, jedného št~ 
lového zamerania. Ocenenie Bellovho
s lÚadaterského prejavu bude vyžadovať
cltllvfi vnfmavosf, odpútanie sa od predsudkov a jednostrannosti.
Ak sa pozeráme nn poslanie tejto konferencie z Johto zorného uhla, dá sa .
p redp oklada ť, že bude možné postupne
splatiť naš u pod lžnosť voči Bellovl, a t o
ako zo strany jednotlivcov a lnštltúcif,
tak zo s trany naše j spoločnosti ako celku. Sú na to dnes všetky predpoklady.
Slovenská profesionálna l amatérska hudobná kultlí ra v obdobi socialistickéh o
budovania sa rozvetvila a zosilnela natolko že bude môcť úspešne uchopU
a realizovať aj túto t11ohu. Jej zdar bude znamenať nielen obohatenie naše j
všeobecnej hudobnosti, a le l nášho kultúrneho vedomia.
OTO F~RENCZY

la v L. Mlkuléil. Všet k~ ch spom!naných
akci! sa zúčastnila Bellova vnučka prof. Dagmar Sturii-Bellová z Viedne,
ktorá sa presvedčila o t om, že sa k Jánovi Levos lavovi Bellovi vraciame so žtv~m a srdečn~m v zťahom, s hlb ok~m
záujmom práve v tomto čase, kedy zaznamenávame v n a~ej socialistickej pr!tomnost! ne b~vnlý rozmach slovenské_ho
hudobného urpenia.
BORIS BANARY

Hovoríme s umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna profesorom
Jánom Albrechtom

24. a 25. XI. 1983. R. Wagner: Lo·
hengrin, predohra k 3. de jstvu
opery; F. Mendelssohn-Bartholdy:
Koncert pre husle a orchester
e mol, op. 64; O. Ferenczy: Hviezda severu, kantáta pre bas, zbor
a orc~ester na verše Já na Smreka. Slovenská filharmónia , Slovenský ~ilharmonický zbor; zborma jste r dr. Stefan Klimo, dirigent
Ondrej Lená rd; sólis ti: Peter Mikuláii (bas). Jela Špitková (husle) .
Vďaka

tomu, že dramturgia SF
aj pote nciá l súča sného
domáceho di rigents kého zázemia,
stretli s me sa v rámci a bonmá n
a j so šéfom SOCR-u O. Lená rdom.
Ak hodnot! me jeho prejav z optiky vztahu medzi r emeslom u umeleckou nadstavbou, mi sku váh sa
oci tá vo vodorovne j, vyváženej poloh e. K tomuto v9sledku dospi eva me na základ e jeho v9k onu vo
Wagnerovi l Ferenczym.
Predohra k Lohengrinovl sa vyz na čova l a s tar os t11v9m vypracovanim partitúry - presnou súhrou,
úspešn9m vedenlm Hnil hlasov,
zdôraziwvanlm skrytého rytmického pulzu a ú č innou koncepciou
v9stavby. Lená rd rád vychutnáva
charakt e r nie ktorého nás troja t~m.
že tlm! jeho sprevádzajúce okolie.
Jeho prejav je prost9 púh ej remeselnej rutiny. V tomto úsili vedie ho bez pečn e Inš tinkt, ktor9
sa formoval p očas dirigent ske j
praxe. Lenárd nie je typom špelw latlvneho umelca, ktor9 za každú cenu chce byt orig inálnym a
pripadne za túto cenu obetuj e prir(ldzené lat entné v9razové, či št9lové param etre. Je plnokrvn9m,
energick9m muzikantom a z t9chto pozlcil pristupu je ku koncepcii
diela a vo v !lč šin e pripa dov sa
mu to da ri.
Opus využil naš tudovanie Ferenczyho kantá ty k zafixovaniu Lená rdovho pohladu naľi na g ramoplatihl. Zhodou okolnosti hod notime pialkov9 v9kon , ktor9 nas ledoval bezprostredne po nah rávanl. Mnoh oná sobné opa kovanie niektor9ch chúlos tlve jš lch úsekov na
pr edp o ludňaj šej
nahrávucej frekvencii rozhodne pridalo nu s krás nenl a zdokona leni jej večerného
pódiov ého uvedenia. Táto interpreto č ná istoto p o dč im· kl n krás u vedenia melódii , pretože Ferenczy tu
ť a žil a využil pri trakt ovan! zborové ho par tu svoje dovtedaj šie
skúsenos ti z ús pešnej tvorby pre
á cappella obsadeni e. Kantá ta
vznikl a v r. 1960 ako osobn9 hold
skladat e la známemu obh ajcovi
utlá č an9 c h
slova nsk9ch národov
Bjôrnst jerne Bjôrnsonovi pri prlležltos tl 50. v 9 r oč ia jeho úmrtia.
Hlav n9m ná ladotvorn9m a urč u j ú 
cim fakt orom celkovej koncepc ie
kantá ty je Smre kova literárna
predl oha. V9kon SFZ odznel na rep rezen tatlvnej úrovni; bol hoden
telesa e urópskeho renomé. Sólis ta
opery SND P. Mikulá š vypracovan im jemn9ch nuansov, a le na jmil
hlbok9m cttov9m prežit!m svo jich
sólov9ch vstupov opll tovne potvrdil , že je v našich relá ciá ch š pi č 
kov9m predsta vlterom svojho odboru, s vysokou mierou um elec kej
zodpove dnosti.
Hus li stka Jela Spitková, sólistka
SF, predve denlm Mendelssohnovh o konce1·tu dokumentovala svoj e
l udské i umel ecké dozrievani e. K
remesel nej strá nk e, ktorá dot eraz
zvy č a j ne v jej in terpretác ii prevládala, akoby p1·ibudli i ďa l ši e
č initel e . U m el ky ľí a sa nevzdala racionáln eh o pr!stupu, len dokázaJa byt osobit e jšou, vrúcnejšou.
Mi estam i sice eš te pt·ebles kovali
tendencie po virtuóznej exhiblcii
(prekážali najmll preto , že dirigent sotva s t a č il utiahnuť orchest er v prehnan9ch tempách J. a le
účinn o s ť v9s ta vby i ~.m e raná dávka emociona lity sa pnčlnlll o pr es v e dč i vos ť jej v9konu.
z ohladľ\uje

l . a 2. XII. i 983. W. Boyce: Sinfoniu B dur, op. 2, č. 7; A. Vivaldi:
Koncert pre husle a sláčikov ý or -

chester ; J. Haydn: Koncert pre
klavfr a orchester D dur, Hob.
18:21; J. Hatrfk: Ponorené hudba
- na poé~i u Johna Robertsa (premiéra) . Slovenský komornt orchester, umelecký ved4cl Bohdan
Warchal. SÓlisti: Jozef Kopelman
!,husle ), Marián Pivka (klavfr),
Elena Holi čková (soprán).
Pokladáme pomaly za samozre jže vďaka húževnatej prlprave patria vystúpenia SKO k udalostiam a zážitkom. Ľud sk ý moment, schopnost koncentrácie l
dalšie okolnosti zoh ráva jú úlohu
a j _tu; warchalovct teda hrávajú
niekedy pria m na h ranici Interpret ač n-éh o Ideálu, Inokedy sa od
n eho troch u vzdialia. Recenzovaný
program odzn el na tak e j úrovni,
že obstoj! l pr i hodnoteni t ými najpr!snejšlml kritéria mi.
Pal etu doteraz hrávan9ch barokových majstrov rozšlrll SKO o
ďalšieh o angli ckého autora W. Boycen. Na s kuto č n e jed ineč nej úrovni sa tu prezentoval reprodukčný
št91 SKO so svietivým tónom l znamenitou sú hro u. Túto schopnost
jednoliatej súhry nedos iahol však
súbor pri sprevádzan! sólistov najmä v Haydnovl - kde jeho výkon preukazoval už vyššiu mieru
.. tlst9ch" tónov.
Vo Vivald lm sa pozorn osť konr.entrova la na sólistický výkon J.
Kopelmana. Je to vynikajúci huslista s mimoriadnymi technickými
dispozlciam l l s ve l k9m zmys:om
pre výrazné muzikantské dotvá ranie. Jeho n eo byčaj n e koncentrovaný a vrC1cny prejav (najmä vo štvrto!< l h o pasova l s úča sne medzi umelcov európskej t riedy.
Objavenie sa nove j h viezdy na
nebi s lovens kéh o koncertného umen ia je nie len udalos ťou, ktorú
treba zaznamen a ť, a le aj prlležltosťou na zamyslenie, č l mladému
umelcovi dokážeme da t dostatočn ý
pries tor na ďa l š ie ume lec ké napredova nie. M. Pivka má 24 rokov. vlastnú lntenzlvnu h u dob n osť ,
rozvahu, zmysel vychutnávať detail i pohrávať sl s kultivovaným
tónom. Všetky a tribúty kiavt rlstlckého majst rovstva pred ložil v jecli neč n ej, dos lova fascinujúcej podobe, čo mu zaistilo oprávnený
triumf. Vznikli tiež úvah y o tom,
k ak ým presunom dOjde Plvkovým
vstupom do slovenského koncertného života v doterajšom rebr lčku
na šich š pLč k o vých klaviristov. Mladý klaviri sta je už lntenzlvne cltiacou tvorivou osob nos ťou,
a
pok ial dokáže tak vytrva lo cv l č lt
ako doteraz, ukazuj e sa byt Ideálnym typom pre zahra ničnú reprezentáciu. Ak by sme predsa len
lupou hla dali chyby krásy na
Haydnovi, našli by s me Ich v záv e rečnom fi nále, kde súhra s orchestrom (nasadli prlllšné tempo l
nebola v priam Ideá lnej polohe.
Napriek tomu jeho debut na pódiu
SF bol skvelý, úspech zaslúžený,
a le aj do budúcnosti zaväzujúci.
Hatrlkova premiérovan é skladba si nek ladie za cie l hladat, ale
nilopak, tažl zo zázemia pomerne
širokej pa lety výrazov9ch prostried kov; inš pirácia textom J. Robertsa je evidentná. Dielo navodzu je medit at!vnu atmosféru pomerne jednoduch9ml, nie však vermi ošúchanými výrazovými pros·
triedkami, ev o lučn e sa rozvlja a
prechá dza do lntenzlvnejšlch , patetických polOh. Orchestrá lny úvod
je pome rne dlhý, a le vystavaný
úč inn e; nástupom vokálneho partu sa pozornosť posl uc h áča sústreďuje viac na spe v áč k u a text (ktorého zrozuml te lnos t ne bola však
najideál nejšia l a pokúša sa postihnút koreláciu významu slova
a hudobného pozadia. Di elo ukonč ujú slá č ik y jemnými clustraml
flažoletov, ktoré opäť akcentu jú
meditat!vnu atmosféru. Nadšený
ohlas publika ďalek o prevyšoval
zdvorilý hold a svedčil o tom, že
autorova snaha o komunlkat!vnost
sa vydarila , jeh o zámer poslucháč
pochopil a ná ležite odobril.
Warcha lovo vzorné naštudovanie nieslo všetky znaky jeho premys leneJ. ná ležite vypracovanej
koncepcie. Výkon E. Hollčkov ej bol
ď a l š lm dokumentom jej sympatického um eleckého n apr ~dova nla , citového dozrievania a osobnostného zaangažovania. Škoda, že sólist ku muselo vedenie opery SND
na druhý deň odvolať na záskok
u namiesto Hatrlka sl piatkové
obecenstvo vypočulo Mozartova
Diverti mento D dur a Malú nočnú
hudbu.
VLADIMIR CIZIK
mosť,

Musica aeterna patr! v slovens kej hudobnej verejnosti medzi oblúbené a vyhladávané sú bory. Jej
dramaturgická orientácia na gotiku, renesanciu, raný barok sl vyža<!uje na jednej strane hudobne
vzdelaného poslu cháča, ale atrakt!vny a kvalitne Interpretova ný repertoár vzbudzuje záuj em a j u nezasvätených. _ Je to úspech tvorivého tlmu 12 hudobnlkov usmerňovaných prof. Jánom Albrechtom.
Tá tp všestranná osobnost ( muzikológ, Interpret, pedagóg) pomá ha formovať i názory členov súboru v súlade s rastúcimi nárokml na čistotu umenia. Bohaté zázemie teoretických a praktických
vedomosti syntetizuje do rýdzeh o
nmzt kantského názoru neovplyvneného dobou ani módnosťou, žljl1ceh o pre súčasnost. Napriek tomu,
že za 10 rokov aktlvnej umelec-

Prof. Jén Albrecht v kruhu i!lenov sCíboru Musica aeterna a zástupcu MK SSR poi!as minuloročného jesenné ho koncertného turné
Snfmka : J. Sklenka
v Mezlku.
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kej činnosti súbor nezls kal profe,
slonálne zázemie, svojou kva litou
sl tento post už dávno obhájil. VyJadrila sa o tom neraz domáca
kritika l zahraničn! pozorovatelia.
Naposledy v Mexiku o nich napisali: ,.Vi rtuozita s úboru, vysoké interpretačné kvality všetkých jeho
č l enov, to bolo čosi , čo vyvola Jo n eo byčajnú atmosféru. Posvätné ovzdušie, pocit krásna čos k o
ro zap~avlli všetkých prltomných
a medzi umelcami a publikom
vzniklo ~k és! spojenie" ( Guanajua tol. Takáto tvorivá Iskra je
vzpruhou, a le l dOkazom, že ces ta nasmerovná na minulos t je pre
publikum 20. s t oroči a jednou z n a jlákavejšlch .
Existuje nejaké sCívislost medzi
týmito vzdialenými storoi!laml?
- V istom zmysle á no, pretože
vývoj hudby od konca 19. storočia
je poznačený prúdom, nazývan9m
,.nová vecn ostu. Jeho s nahou je
odbremenit hudbu od nánosov prllišného pátosu, nabubrelostl, predimenzovaných rozmerov. Hudba
sa vzdialila od človeka , nemala by
priamo zasahova ť do jeho psych iky, dotieravo reprod ukovať jeho
individua lit u. Staršia hudba sa
tieŽ pohybovala v týchto dimenziách, preto so sú ča sným trendom
partic ipuje na jednej rovine. Na
druhej . strane z hl adiska stl č asnika ukázala sa tvorivá Individualita ako bllzka minulosti, um vytv á ra ť nové súvislosti, d otknúť sa
nových rozmerov v Juds kej psychike aj v relatfvnom zmysle dobovom, č o pOsob! na dnešného člo
veka vždy ako ópium. A tento objavný moment sme aj my v sl1bore
hJadall.
Ste interpret aJ muzlkol6g, ako
transponujete tieto paralely do sdboru . ..
- Tie to para lely ani nie sú tak
vzdialené, a ko sa to traduje, pretože každý muzikológ je v určitom
zmysle a j interpr etom. Interpretom minulosti v širšej r ovine a zasa tnt~rpr et je tl močn l k om t oho,
čo hudba mieni vysl oviť. Pokúša
sa jej dat takl1 tvárnosť, aby si
Idea n ašla l ahšlu cestu k prl jlmatelovi.
Aké sk1ísenostl ste zfskall na takýchto cestách ...
- Zistili sme, že to, čo je h odnotné, nestráca platnost pred žiadnym obecenstvom. Hrá me totiž
skladby, ktoré spôsobujú aj nám
zážitok pri Ich objavenl. Aby bol
zážitok plnohodnotn ý, tento akcent
·obj av~!JStl je nutný. Ta káto hudba
sl n ájde na jprtamejšlu cestu k prljlmatelovl bez rozdielu, čl ide o
vld!ek, Bratislavu, za hra ni čie. Napriklad zá vereč né dueto z Korunovácie Poppey od Monteverdlho
sa nám za pá č il o už pri prvom prehrávanl. Podobnú reakciu vyvolalo
v Bratislave, na vidieku a tiež v
Mexiku, kde obecenstvo priam vyprovokovalo k ováclá m.
Takejto sponténnos~l sa vám
dosta lo napriek tomu, l e - ako sa
v niektorých kritikách plie - oni
stard hudbu iba objavujd.
- Pre nás to bolo velkým prek .vapen lm. Ukázalo sa, že s kladby
a kých kolvek sto r oč! vyvolali rovna ké reakcie, aké sme zažili my,
pri Ich objavovanl a pri premiérovom uveden! v Bratisla ve . . .

.. · i!ile iné kultdra nevplfva na
vnlmanie .. .
Nie, spon!anelta a spOsob myslenia v umeni l v hudbe st1 klt1čom
ktorý dovoli prljfmatelovl dešlfro:
vat aj rozmery h odnotnosti.
V Mezlku ste vystupovali VO vefkfch centrách i .,. malfch mestách
ovplyvnentch domácim etnikom.
Spozorovali ste rozdiel v prijfmanl
hudby . ..
- . Najkontrastnejšle pOsoblll
Mexiko City a lebo sldlo festiva lu
Guanajuato a južné m es teč)to Oachata, silne ovplyvnené domorodou
Judovou kultúrou. l k eď organizácia t u nebola taká perfektná záuj em bol rovriaký a reakcia' úplne zhodná s hlavnými centrami.
Mexické spol oče nstvo silne poznačila indiánska t radlcla a kultl1ra,
ktorá plodila múzlcky vel mi citlivých, prlvetlvých Judl so schopnosťou vycltlt hodnoty a uroblt st
stupnicu dOležitostl.
Cile - nie je dlllelité, na akej
kultdre sa publikum vychovba i!l je to vysoké alebo fudov6 kultdra - , ale je dlllelité jej existencia.
- To je pra vda. Hudba - a umenie vObec - je velmi zaujlmavé médium, pretože už pri prvom
dotyku s 1'\ou otvá r ame sl dvere k
jej najrozmanitejšlm prejavom.
Pamätáte sa elte na svoje prvé
dotyky so starou slovenskou hudbou?
- Možno najzaujlmavejšou bola
nutnosť spoJahnutia sa na vlastnl1
lntufclu, rozum a postupné ziskavanie skúsenosti. Napriklad pri
Turec kom Eulenspleglovl D. G.
Speera sop1 mal jeden z najkrajšfch zážitkov na poll muzikológie
aj Interpretačného umenia. A rovna ké umelecké zážitky ma viažu
k Paceltovej opere, ktort1 s me po
s tá roč ia ch oživili.
Hrali ste z tohto nlei!o aj v Mexiku?
- Dve väčšie ukážky z Eulensptegla a Tance A. Szlrmay-Keczerovej vo vynika júcej úprave V. Godára. P. Baxa s pieval Quodl1bet
zo Speera a hoci poslu ch áči s lovám ne~ozume11, mal taký úspech,
že len š pičkové diela ná šho programu _yedel1 vyvolať podobnt1 reakciu. Rovna ko ·1 Godá rova realizácia, z ktorej úryvok použlvali
ako reklamnú znelku počas celého festivalu.
Presvedi!lll ste sa, le nielen svetov! majstri sa telili zéujmu pubIlka, ale rovnakd odozvu nallo l
nale slovenské umenie.
- Potvrdili sme sl, že naša hudba obstoj! l v medziná rodnom meradle. Napriklad o Speerovi sa kedysi hovorilo aku o bezvýznamn ej dobovej pos tav i č k a, ale do
dnešnéh o ch'\a, keď chlapci hra jú
jeho sonátu a quodlibety, sám sa
nemôžem ubránit zážitk u. Je to velká hudba, podmienená sice dobou,
a le s vytaženlm všetkých možnosti v optimálnej podobe pri použiti
velmi jednoduchých prostrie dkov.
So starou slovenskou hudbou ale v podstate nielen s ft,ou - sa
i!lenovia Musiky a eterny stretli vo
valom domácom kultivovanom prostredi, v ktorom ste sém vyrastali
a formovali svoj néxor. Chcete touto atmosférou prebudiť v mladfch

fucfo ch tiel pocit tvorivej bezprostrednosti, pre pojiť prirodzené muzicfrovanie
1
perfekclonalizmom . ..
- 1aká to atmosféra vo svojej
komplikoyanej umeleckej forme
nie je vhodná pre začtatočnlkov ,
pretože by ich bolo možno ublt
tradlclou. Ale bolo nutné prebudlt
v nich najskôr záujem o hodnoty,
ktqré umeni e obsahuje. Ak sa prebud! vz ťah , osta!_né momenty ( záujem, za n ietenosť ) sa utvá rajú samo činne. Ak sa niekto zalúbl do
umenia , potom mu slúži, pretože
láska je ve l kým otrokárom - a
o t o v podstate a j mne išlo.
Vo valom s1íbore vyrástli sólisti, kvality ktorých dnes hodnoti
svetové p6dlum. Je vaiiou snahou
vychovávať Iba pre vlastný s1íbor
alebo objavujete a rozvfja te talenty, ktort~. nezli tne dévate vofnosť
uplatnenia? Robfte to z postu pedagóga, prlatefa, partnera ...
- Sólistov vychovávame priči 
nenlm nášho súboru, ale nebolo
by poctivé Ich úzko determinovať
pr etože to n eprináša vďaku. Naj:
väčš lm zados tučlnenlm je to prebratie Is k rič ky , ktorú potom sám
roznieti vlastným tvorivým postojom, a ko .t o bplo l v prlpade Petra Mikuláša. Urobil z nej vlastné
umenie, ktoré mOže zužit k ov ať v
celej svo jej tvorive j práci. A to je
vari na jv äčšia odmena za spolqčnú
ná mahu.
Tvorivé préca sa vlak neobfde
bez lnlp,récie. Kde ju nachádzate - v samotnej hudbe, v kontakte s lntm umenlm, pri précl .. .
- Inšpirácia prichádza samotnou prácou. Spôsobu je nám radost, keď nadobúda konkrétnu
platnost, k eď sa nám podari za c hytiť jej obrysy a dat je j akúsi
deflnltlvnu podobu. Zázemfm Inšpirácie má byt sám život, ale oporné body si muslme hladať a j
v Iných dr uhoch umenia, lebo jedna oblast podporu je druhú. l k e ď
v da n ej ch vili nenachádzame priame mosty medzi nimi, ale časom
s pozná me, že ide o ten Istý hu má nny jav oboch oblasti: radost
z objavnosti, z vytvára nia n ieč o 
ho hodnotnéh o.
Tieto hodnoty obľavuj ete pri samotnej tnterp~etécll. Co sa pod
pojmom hudobného, a teda aj Interpretačného umenia podra vás
skrfva?
O problémoch Interpretácie
sa práve s nažlm ni ečo naplsat.
Každý vie, že Interpretácia v hudbe vychádza z pevne vyhranených
predpokladov zafixovaných v notovom plsme. Tf, čo sa povrchne
poze ra jú, myslia si, že za plsané je
všetko. Je to velmi skreslený ná zor. V sk utočnosti je dobrým in terpretom len ten, kto vie určitý
zá klad , zafixovaný skladatelom,
tvorivo doplniť , dat mu širšiu plat n ost, obo hati ť ho o detaily, ktoré
sl1 n ezaznamenatelné a v parti túre sa teqa nenachádza jú. Doplnit
a d ot vo r iť ju z pozlcle nových poznatkov, pocitov, nových u meleckých skclsenost! a širokých súvislost!, ktoré sa odrazili vo vývojovom procese č l o v eka .
Ako teoretik a interpret méte
rad cennfch viiestrannf ch sk1ísenostl. Ako komunikujete 1 mladými v te jto sfére?
(Dokončenie na 5. str. )

NÁ VR ATY K HODNOTÁM
(Dokončen i e

z l. str. l

súdy o j a n áčkovi sú ešte vždy dosť
povrchné n niekedy nás predbieha jú tam, kde sn to najmenej čn·
ka lo. Práve na ja n áč k ovi sn ukazuje, ako lud preds tavuje kn tegó·
riu vysoko pozitfvneho významu,
ako v jeho prlpn de znamená lud
silnú sociá lno-h ist oric kú tendenciu. janá č k a máme teraz ra dšej
ako hocik edy pred tým a pomaly
dochádza k Ideá lnej sit uácii, že
jeho tvorba a s p o l oče n s k é očaká
vani e sa dostávajú do určitej rov nováhy.
Sťastliv ý je ten národ, ktorému
sa v krátkom čase zrodila ďale j
velká t rojica skladaterov, ako boli Suk, Novák a Foerster. Dlho sme
t úto trojicu chápali ako jeden pojem - len vnútorne rozdiferencovan ý. Trto umelci vyrás tli zo
svojich p1·edchodcov už aj tým, že
sa vyhli tým svetovým tendenciám,
ktoré propagovali na lomenú psychiku č lov eka, pocity totálnej osamelosti, svet neistôt, ba aj nlhilistické videnie sveta. Stali sa
hla vn ými reprezentan tmi nášho repu blikanizmu a v nove j situácii
posiln ili fa kto ry, ktoré už pred niesli, p1·in ies li ich predchodco·
via. Poklar to časovo s t ačilo, pribHžili sa naše närody k tch umeniu, avša k zostali tu aj velké rezervy a h lav ne súčasné gen~rlicie
už necltia Ic h význam tak plne
a podnetne. Nemôže sa Im však ubrať zásluha, že všetci tra ja upevnili prax historic ke j kontin uity a
súčasn e uvolnlli
viaceré ži votaschopné elementy pre ďal š! vývoj
če~k ej hudby. Cez ich tvorbu sa k
nám Infiltrovalo ni ečo zo svetového umeleckého povedom ia; najmä
svetový Impresionizm us sa v ne j
výd11tne u platnil, hoc i do istej mier y l vyži l. Máme voči nim ur č i té
podlžnosti a clo istej miery sa obávam, ~ l stá ly prísun nový:h s kladieb n eznemožnl v rá tiť sn znova
a sysll:nnatl ckejšle k umeleckému
od kazu tejt o trojice. Bola by to
~kocla. al e moderný zh on je n eúprosn5· a niek edy vývo j obetuj e
hodnoty, ktoré sl to nezaslúžia.
Ces kú hudba a najmä žiaci sporu!naných !);och skladateiov , 7.{1čnU
od 30. rokov zap l a vovať naš u hu dobn ú kultúru novinkami. Na jedne j strane sa tak vytvorila pozitfvna situácia, dosť ojedi nelá v celej európskej hudbe, na s trane dru ·
hej tu vyvstávali nové zložit ost i.
Sila domácej hu dobnej tradlcie
ešte vžd y pôsobila, no zatienil a
mnohé skladatefské zjavy, ktoré
by boli v Iných podmienkach viac
vyni kli. Ceská hudba vo svojom
hlavnom pr(Ide Iš la maximá lne výhodnou cestou a len ojedi nele odbočov a l a k rozpačitému poh ráva nlu s tónmi a k malát nemu kok etovaniu s niektorým i mode mist ickýml svetovými tend enciami. Ukázalo sa, že velké dedičstvo nikdy
n evyčerplim e. Všetci žiaci sporn!-

nanej t rojice prejavovali genetickú prlbuznosť, avšak súč a s ne dochádzalo k polarlzácii sil, p ričom
rozhodujúci moment boli sila a
cha ra kt er talent u. Najvýraznejšie
talenty dospeli k najúplnej šiem u
vyjadreniu seba u šlrili okolo seba dokonalosť umelec kého myslenia. Sla bšie talenty - ako už býva pravidlom - š lria o kolo seba
le11 zda nie ume leckýc h osobnosti.
Ceská hudba tesne predvojn ove j
doby má rad sil ný ch tvorivých lnclivid uall t a má vplyv na spoločen
s ko-umelec ké cl tenie vtedaj šej doby. Zákon historic ke j kontinuity
bol i v tom čase silnejši ako osobné zá ujmy jednotlivcov. Co všetko sa vedelo vt edy vycltlf z voká ln ych cyklov K rtč ku , do detailov prekomponovaných skladieb
Boi'kovca, hymnickej výpovede Vycpá lka,
symfonicke j dôsled nos ti
ll.!dkeho, nových intonačných systémov jeremiáša, úči nn ých hudob ných kompozlcil E. F. Buriana, moravskei podstaty Axmanna a mnohých ďal šie h. Vcelk u sa však i na novej úrovni - po tvrdila Belinsk ého 1éza, že ,. jeden génius
rl á va k rfdla množstvu ta lentov". V
podstate celá čes k á hud ba te j doby vyrástla z Nováka a Suka.
V dobe fašist ickej okupácie sa
front u pevnil predovše tk ým vlttstenecky. Vtedajšiu estetiku prelnula nielen láska k dedi čst vu , a le
i politické vyznanie, ktoré do seba pohlt ilo i celé hudobné myslenie. Nebolo miesta a priestoru
pre experimenty, vývoj si žiadal
rozumný pohfad a nev!iednú mravnú zodpovednosť. Skladby odporu a vzdoru zostávajú natrvalo pamiatkou tejto doby a budeme ich
uznávať vždy ako IT!nnifest y vlastenec ké ho hl'd instva tvorcov.
Povo jnový vývoj nie je zatia r
do s tatočn e
vyhodnotený. Co je
však úpl n e nespo rné je sk ut očnos t.
že nová hudobná p r eds t avi v os ť
vstúpila do vývoja po roku 1948.
Nebolo každému samozrejmé, že
princípy realis tického umenia sa
vždy budú z h odova ť s tým myslením a cítenlm, ktoré sn s nimi vopred zosúladilo. Ako pri každom
veľkom
revolučnom
~ vrate
bolo
tnžké rozqznať, čo je n ev e domosť
a čo kultúrna di verziu. Predpokla daný rozvo j českej hud by sn po st upne dostavil a znova sn potvrdJiO, že čes k á hudba má š iroký potenciál talentovaných umelcov. Nebolo náh odou ani ústupkom, že
50. roky sú charakter izova r.é ako
et11pa spo l oče nskej piesne. Vyžiadala s i ich doba, energické tlaky
r&vo!úcie, ale i s vedomie tvorcov,
ktoľl najs kôr pochopili n ovú dobu. Boh len dve možnosti: bezvýrhodiskové krúženie vo vla stno m o kruhu a ie bo pribl!ženie hudby novým spo l očenským potrebám.
Podra s ta rej osvedčenej tézy, že
. n eš ťastn ý človek ni e je sch opný
t voriť de jiny", diferencova l sa celý tvor ivý front. Dve hlavné proti-

rečenia

charak terizovali túto etapu: protiklad realizmu a antireal~zmu a protik lad talentov a t vorcov len remeselne zameraných.
Drejsl, Burian, Po déšť, Dobiáš, Seidel , Flosmann, Pauer, Trojan, Hurnfk , Sla vický, Eben, Kabeláč, Hlobil, Kubín, Ki'ivinka, Bohá č, Mácha, Zelezn ý, Dvol'áček, Mat!!j,
Vačkái', Kučera, Kublk a ďaľšfe t ri
desiatk y významných tvorcov naplnili smetanovsk ý odkaz mnohými novými riešeniami a naplsa ll
posledn ú kapitol u čes k e j h udby.
je to tvorba diferencovaná, z ktorej si možno vyberať, tvorba z
mnohých aspektov zaujlmavá a
patri rozhodne do moderného spolo če n stva súčas nej českej vzdelanosti. Bez oh radu na diferencované k ompozičné zameran ie súčas
n ých tvorcov pulzuje v tejto tvorbe n emenná podstata - vyjad r iť
súčasn é situácie a ,.niečo" z dneška.
Ziar, bohatú s účasnú tvorbu sme
zat iar nevedeli vcelku postreh núť
a s kô r ju chápeme len ako záblesky, ktoré k nátn prenikajú, o ktorých vieme, ktoré sme vša k nedokázali dostatoč n e kultúrne zú ro č iť .
O viacerých s kladbách dobre vieme, a však celá tá ši roká súčas n á
plejáda s klada te rov preni ká k n ám
len zlomkaml jednotl ivých v ytrhntltých diel. Ceská povojnová tvorba ča k á nn svoje zhodnotenie, ča
ká na kvalitatfvne rozvrstvenie,
čaká nn závažné estetic ké slovo.
Tu je p odlžnosť českoslov ens k ej
muzikológie nápadná a každý vie,
že to nebude úloha rahká , tým
skô r, že si tvorcovia navy kli kráčať v má lo d iferencovanom PI'Ocese a presadiť i diela s labšie ved ra d iel šp i čkových.
Na jedno sa však nikdy nezabudlo, a to na to, že hudobná súčas
nosť, po u čená viacerými svetovými trendmi, konfrontovaná neraz
i v za h raničí, nesmie nikdy opomenúť, že sme potom kami Smetanu a Dvoi'áka a že nás hodnotv orne o v plyvt~'l.ljú niektoré z krit éri!, kt oré predznamenali naši géni ovia. Tvorivé činy · prltomnosti
čaka jú na porovnanie, čn kaj(J na
prepracovnnú metodiku kultúrno·
politickej práce, ktorá by pomohla ·ozajstným hodnotám zaradiť Ich
tam, kam patria.
Rok českej hudby musi nadchýmusi viesť ku konfrontáciám ,
musi zaparovať a na jmä vyvolávať
pravdy, ktoré s i člove k v sebe nesie a ktoré stále na pochode životom potvrdzujú svoju pla tn os ť .
Dobojujme poso lstvo Smetanu a
Dvoi'áka v najširšlch vrstvách, prehlbme vedomosti o geniálnom janá čkovi, spravodlivo
zbilanc u jme
Suka, Nováka a Foerstera a prehl bme kvnlita tfvne pohlady na celý povo jnový vývoj s dôrazom nn
nesporné h odnoty, ktoré už zvestu jú socialisti cké svedectvá!

Zaoberáte sa starou hudbou, ale
žijete v súčasnosti . Aký je prfstup
k jej interpretácii .. _
- Dôleži tý je široký zá ber s kúsenosti a d i fere n ciač n é sc hopnosti.
Kontakt s um en lm nerozhodu je.
ale rozh od u je kofk o č l ove k obsiah ·
ne k tom u, aby roz umel ur č it ém u
druhu um e nia. Predovšet kýrp treba poznať určit é š týlové hrani ce um enia , kt oré sa nesmC1 zami e-!la ť , nemožno prená šať znaky Ul'č i t ej doby
napriklad do s taršej
hudby a podobne.

Star ú hudbu hráte na súčas 
ných nástrojoch, a le v čistom ume ·
Ieckom ponlma nl. Existujú však súbory, ktoré hrajú túto hudbu na
litýlovo _velmi nečistom inštrumentári, kde zohráva úlohu atrakcia.
Je možno povoli!' fantá ziu realizátora do takej mier y, že nehladf na
dobové zá konitosti ?
- C!ovek sa vyv! JU u pre to ná vrat k archaickému zvuku doby
nie je možný . Chýbal by nám lesk
a sviežos ť, nn ktorú sme zvyknut f.
C!ovek v priebehu sto r o č i prekonal určité metamorfózy v prijlmaní hud by. Napokon ani presne nevieme, ako sa s taré nástro je použlva li, pretože lr.h kombinácie sa
záväzn e nefixovali a v pa rtoch neboli udané. Výk lad v modernej reči je preto rovn ako opodstatnený.
Väč ši dôraz dn es tr eba kl ás ť na
tvoreni e tónu, frázovn ni e, formova niu tém, čo sú dôiežit é faktory i nterpretácie. S dobovým inštrum en tárom sa dnes robia rôzne švindle,
pretože obecenstvo nepozná dobovC! platnos ť ná strojov . Preto mnohl pre senzácie sch t ivo s ť nerešpe ktujú obsad enie, ktoré vychádza z

Giacomo Puccini: Tosca. Opera v troch dejstvách. Libreto: L. lllica a G. Giacosa. Preklad: Ladislav Holoubek_
Dirigent: Boris Velat. Réžia: Drahomfra Bargérové. Scéna: Ján Hanák. Kostýmy: JarmJia Opletalová a. h. Zbormajsterka: Júlia Ráczová. Asistent ré!ie: Gejza Spillák.
Hudobné spolupráca: Kvetoslava Holé, Katarlna Bachmanové, Vlastimil Tichý. Účinkujú sólisti, zbor a orchester
opery ŠD v Koiiciach. Obsadenie: Tosca: Mária Hornádková, Elillka Pappová, Soňa Véradiová. Cavaradossi: Jozef Konder. Scarpia: Frantillek Balún. Angelotti: Ľudo
vU Kovács, Juraj Somorjal. Kostolnlk: Ladislav Neshyba,
Gejza Spillák. Sciaronne: Frantiiek Malatinec, Karol Ma, reček, Spoletta: Stefan Margita, Július Regec. Pastferik:
Mária Adamcová ml. Zalérnik: Peter Bérd.
Premiéra 28. októbra 1983 v opere Štátneho divadla
v Koliiciach. Recenzované je predstavenie zo difa 5. novembra 1983.
Stvrté naštudovanie Tosky koiickou o perou a jej uvedenie v tohtoročnej sezóne je zárove1~ 1 dramaturgickou
bilanciou jej diváckej úspešnosti . Puccini v tejto opere
domyslel mnohé výrazové prostriedky vokálneho chara k teru v záujme vyhrotenej dramatickosti, v ktorej
sa stretáva čistá láska so slepou vášňou, neskalené city
so zlovestnou fa lšou a zlobou. Hlavná postava rovnomennej opery má výnimočné pos tavenie i medzi žensk ými postavami v Pucciniho operách vôbec; je to plnok rvná Talianka, vzdialená temperamentom iným, najm!!
exoti ckým hrd inkám jeho diel. Skladnter tento Toskin
rys vok álne vyjadril prostredníctvom zdôraznenia široke j palety dramatických, far ebne odtlenených h lasových

ňa ť ,

HODNOTY MINULÝCH STOROČÍ
NESTRÁCAjú AKTUÁLNOSŤ
[Dokončeni e zo 4. str. l
- Mysll m, že komunik ácia je
raMin, k eď č l o v ek spá ja rozličné
idey s konkrét nym prlpadom. Nie
suchopárnou
prednáš kou,
ale
na prlklnde treba uk ázať, prečo
som t ú alebo onú skladbu tak
realizoval. Ako sa dfvoť nn históriu interpretácie, č i že začať od
veci bllzkych a rozvinúť im obzor o nové poznatky, dotýkajúce
sa aj iných d ruhov umeniu. Mám
radosť, že mlad! nepristupujú k
hudbe ak o k úzko vyhranenému
odboru.

KOŠICKÁ TOSCA

princípu s právnosti použ itého ná ~ t roja a neberú do úva hy sk ut oč 
no s ť, že sa in štrumentá r v u r či 
tých dobách menil. Návra t k nedokonalej šiem u história ni kdy nepripusti la a preto i jn pre feru jem
novš í inštrum ent ár.
Akým stimulom sú pre vás
úspechy, ktoré st e v poslednom
obdob! dosiahli na koncertnom p6diu ...
- Potvrd ili nám niektoré správne črty naše j dramaturgie, mobilizujú nás k intenzfvnejšej prá ci,
č im vzrastá i naša s na ha po dokonalost i.
Musica aeterna oslávila v minulom roku úspešné desaťroči e svojej činn osti a v týchto dňoch jej
umelecký vedúci Ján Albrecht si
pripomlna životné jubileum uprostred ne únavn e j tvorivej práce na
poli muzikoUigie, interpretá cie i
pedagogiky. Pri tejto priležitostí
sme si elite intenzlvnejilie uvedomili jubiÍa ntov význa mný post v
slovenskej hudobnej kultúre.
ETELA CARSKA

Soňa

pia.

Véradio vá ako Tosca a Frantiliek Ba lún ako ScarSnlmka: O. Béreš

prost ri edkov a technických postupov. ( Mimochodom i on
sám mal niekedy skeptick ý názor o Ideá ln ej predstavi telke Tosky. l l postava Sca rpiu je svoj im spôsobom
výnim očn á . Patr! k na jzápornejš!m postavám svetovej
opernej literatúry vôbec - za ujíma miest o snáď hned
vedra Verd iho )aga z opery Othello. Vyjad renie jeho
charakteru Pucc inl zakódoval opä ť - a ko u Tosk y predovšetkým do vokálnej llnle. Zložitým prob lémom
kaž"dého divadla nášho typ u je nájsť v danej konštelá cii
Ideálne typové obsadenie práve týchto dvoch dramaticky náro č n e koncipovan ých úloh. Predsa vša k, kvôli poriadku veci pripomeniem, že košické publikum pamätá
na vynikajúce kreácie troch hlavn ých postáv. Pamätn é je naštudovanie Tosky r. 1956 v réžii B. Krišku (hudobn e naštudoval l- Bartl 1 s výbornou Toskou Eleny
Gmucovej -( pozdejšie 1 Gity Abrahámovej). nenávistným Scarpiom Antona Mate jče k a a nezabudnuterným
Imrichom Ja kúbkom v úlohe Cavaradossih o. Eliška Pappová a Frantiiiek Balún, súčas n ! predstavi te lia Tosky
a Scarpiu, sú - zhodou okolnosti - hlasovou polohou
s vetlejšlmi typm i. Obaja sólisti sa však vel mi prispôs obovali intenciá m stvárňovn ných postáv. Nemožno nespomenúť voká lne majstrovstvo E. Poppovej l výrazové
prostriedky, ktoré obohatili vo všeobecnos ti pre jav F. Bnlúna o nové d imenzie. Popri všetkej kladnej kv int esencii umeleckého vklad u oboch sólistov t á pravá rezonanc ia vyh rotenej vášne, hnan ej nl·č iv o u s ilou u Scarpiu
a nesk rotn ý temperament Tosky l je j až f reudovsky motivovaný či n ( v 2. dej stve ). a ko ich koncipoval vo svojich typoch Pucc lnl, ne boli domin u júce na rep rlze opery 5. novembra 1983. Postavu Cavaradossiho vierohodne,
v rozvinuti umeleck ých sf! stvárnil zaslúžilý umelec Jozef Konder. jeho Mario sa prlkladne zaskvel rahkost ou
a sviežos ťou vysokých registrov, lyric kou nehou, dra matickým pátosom i h ereckou presvedčivosťou. Z osta tných postáv zaujal až minuciózne prepracovaný Spoletta
Stefa na Margitu.
Režisé rk a Drahomlra Bargárové v'yužila pri riešení
operného pôdorysu k o nv enčne dohodnuté prostried k y.
Dra maturgicky, v rámci cel ku, ale aj dramaticky účinné
je 2. dejstvo, kin etické hlavne v prvej polovici. Mene j
n osná je už scén a Angelo ttlh o z l. dejstva (postavu
stvárnil J- Šomorjai l. Návrh scény pre košickú Tosku
je už tretlkrát dielom Jána Hanáka. Použité d inpozit lvy
sú izolovntefnými bodmi scény, splfía jú skôr ln for mativnu f unkciu, napr. a ko fotografie a nie a ko nepostrá da tefná dejotvorná zložka. Farebne ostré kostýmy ženského zboru v l. de jst ve tvoria velmi prikry kont rast
všeobecne prevláda júceh o šerosvitu. V zásade však návrhárka kost ýmov - Jarmila Opletalové a. h . sa pri dí'žaln vžitého úzu farieb (modrá, červená - napr.
u Tosky 1 i strih ov. Hudobné našt udova nie Borisa Velata
v akcentácii dramatic k ých vrc holov i v istote, s a kou
rieši výs tavbu opery je spolahllvé.
DITA MARENCINOVA

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ
lavirista
RANK

EZ
Našim zahraničným llosfom je kubánsky klaviris ta Frank Fernández (nar.
1944). ktorý sa v Bratislave predstavil
na BHS 1983 na samostatnom recltálL Po
štúdiách v Havane na Konzervatóriu A.
Roldána v triede Margot Rojasovej a na
moskovskom konzervatóriu P. L Cajkovské-ho u V. K. Meržanova začal svoju
medzinárodnú umeleckú kariéru. Na
svojich koncertných cestách sa predstavU v mnohýc_h krajinách Európy, Ameriky a Azle. Od r oku 1971 vyučuje klavfr na Konzervatóriu A. Roldána. Okrem
koncertne j a pedagogickej č i nnosti tiež
komponuje, prevažne zborové skladby a
venuje sa aj zborovému dirigovaniu. Na
gramofónové platne firmy EGREM nahral kolekciu KubAnskych tancov L Cervantesa.
Vieme o vb, le nekoncertujete v C"SSR
po prvf raz. Dovolte mi na 6.vod tradil!n6. otázku: Akfmi dojmami na vás zapôsobilo hudobné dianie v nailej vlasti?
- Mysl!m sl, že hudobné dianie v Ceskoslovensku sa vyzna čuje neobyča jn o u
intenzitou, to nevyplýva Iba z programu
bratislavskéh o festivalu, ktorý vyniká pozoruhodnou dramaturgiou a na ktorom
vystúpi rad významných umeleckých owbnost!. Váš milý, priamy a otvorený
1ud má hudbu zrejme velmi rád.
V i!Om vidlte podobnosti a odliilnosti
hudobného a koncertného !Ivota v Eur6pe a vo vailej vlasti?
- Na svojich koncertných cestách som
dos pel k pr esvedčeniu , že nemožno ho·
vorlf o jednotnom európskom čl ame·
nckom publiku. Naopak. Publikum je Iné
v Havane a v Santiagu. podobne sa 1!~iľ jeho typy napr. v Parfžl a v Lyone
Rlebo v R!me a v Bolzane. Velmi všeobecne môžem povedať , že l keď v hlavných mestách n kultúrnych centrách je
obecenstvo kultúrnejšie, hudobne vzdelanejšie, v malých, často okrajových mestách a mestečkách. majú ludia celkove
k hudbe bližšie, počúvajú ju kludnejšle,
al P. zárove1'1 ju vn!majú pozornejšie.
Studovnli ste na havanskom konzervat6rlu u M. Rojasovej a v Moskve u V. K.
Merlanova. Co bv ste nám mohli novedať o !lvojich "rokoch ul!ňovskfch'~?
- Pre mil.a holo štúd ium u týchto
dvoch vynlk a i(l clch pedagog ických osob·
nosti neobyčaj n e znu j!mavé a pr!nosné.
U Margot Rojasovej, ktorá bola v klavfrnom umeni vlastne pravnučkou F.

L1szta [bola žiač k ou žiaka F. Lisztu ),
som spoznal a prijal mnoho zo skvelej trad!cie klaviristov 19. storočia. Stúdium v Moskve ml zasa umožnilo konta ktov a ť sa so silnou klavlrlstlckou školou súčasnostL Keby som mal znovu študovať, chcel by som znovu začat u Rojasavej a pokračovať u Meržanova.
Ako tieto skésenostl z6rodňujete vo
svojej vlastnej pedagogickej praxi na Kube?
- Obaja moji pedagógovia boli predovšetkým sllnýml umeleckými osobnosťami, ktoré dokázali vytvorit priestor pre
tvorivý rozvoj Interpretovej Individuality. V Sovietskom zväze som mal možnosť zoznámiť sa s metodikou a pedagogi kou klavfrneho umenia, ktoré boli postavené na vedeckom základe. Vychá dzam z názoru, že I nt erpretačné umenie
sa mus! usilovať predovšetkým o čo najvyššiu mieru autentickosti. Svojich žiakov nechcem znásilňovať a vnútiť Im
svoju vlastnú koncepciu. Antropologické,
psychické a ďalšie dlspozlcle každého
klaviristu s pôsobujú, že jednotlivé parametre hudobnej reči nezahrajú dvaja Interpreti rovnako. Vo svojej pedagogickej činnosti chcem práve správnym uchopenlm týchto _dispozicii pomôcť svojim
žiakom rozvljaf sa v samostatné umelecké osobnosti.
V Bratislave sme privltali nielen niekorl(fch vynlkaj6.cich kubánskych glta·
rlstov, ale i klaviristov. Pred nedávnom
sa tu predstavil vU krajan - klavirista - Jorge Luis Pratz. Ako by ste hodnotili rozvoj klavlrneho umenia vo vailej
vlasti?
- Na Kube je silná klavlrlstická Unia,
ktorej korene treba hradaf už v 19. sto-

roč!. Ako jedinečný klavirista žal úspechy v minulom storoči na európsk\:_Ch
koncertných pódiách skladatel Ignaclo
Cervantes. v stičasnej dobe, najmä vdaka pedagogickému pôsobeniu M. Ro jasPve j, má Kuba bez nadsádzky na jviac dobrých klaviristov v celej Latin15kej Amerike.
Je o vás známe, le ste klaviristom,
skladatelom a dirigentom v jednej oso·
be. Na l!o sa najviac zameriavate?
- Najviac sa venujem Inter p retačné
mu umeniu. I keď ml to zaberá mnoho
času, podari sa ml občas n ájst chvl1ku
na komponovanie. Zložil som nlekolko
zborových opusov a teraz sa pokúšam
o hudbu k filmu.
Vo valom bohatom repertoári je nem6Io skladieb slovansktch autorov. Aký
Je váil vzťah k lpeclficky slovanskému
hudobnému mysleniu?
- Hudba slovanských autorov sa ml lapidárne povedané - velmi páči. Oceňuje m na nej predovšetkým jej prlrodzeml melodlck ost, fa rebnú náladovosť,
akoby zasnenú plastickosť a jej celk ové
zvláštne ovzdušie s akousi mnohotvá rnou menllvosťou. je bezpochyby ale Iná
otázka, a ko sa slovanskému obecenstvu
páči, a kým spôsobom Ich hudbu Interpretu jem.
Naltudovali ste tiel niel!o z tvorby
l!eskfch a slovenských autorov?
- Zo slovenských autorov som venoval pozornosť di elu E. Suc hoňa, nie však
ako klavirista, ale a ko zborový dirigent.
-Jeho zborové dielo spolu so zbormi čes
kéh o skladatela P. Ebena, našlo u h avanského publika vel mi nadšený ohlas.
Z klavlrnej tvorby som hral MartinO a
janáčka , ktorého Fragment sonáty považujem za jedno z na jreprezentatlvnejšlch
diel klavlrnej literatúry vôbec.
Ktorým iltflovfm oblastiam klavlrnej
hudby dávate prednosť pri prlprave nového repertoáru?
- Zameriavam sa najm!! na tvorbu európs kej klaslcko-romantlckej epochy, ku
ktorej sa usilujem v dramaturgii svojich
koncertov · hradat paralely s kubánskou
umeleckou hudbou toh o Istého obdobia.
Co pre vás znamené pojem iltfl a ako
sa s nim vyrovnávate?
- Akokolvek rozlišujem rozllčné štý·
lové epochy v hudbe a umeni s najrozmanitejšie rozvrstvený m hudobn9m jazykom, predstavujú pre mi'Wa jednotlivé hudobné diela jednotllvé momenty života
· tej čl onej epochy. Pozoruhodné, zaujl·
mavé a dôležité s kladby nájdeme v ~_!lž·
dej epoche. Som presvedčený, že vše1ky štýly maj ú jeden hlavný ciel - komunikáciu s človekom. A o to sa snaž!m 1 ja ~vo jlm umen!m. Výpoveď každého hudobného ·diela sa zač l na vo chvili keď sa ono Interpretuje, keď znie a
1~ vnlmané. Pre mf\a je najväčšou radosťou a potešen!m byt priamym účast
nikom tohto krásneh o a jedineč n é h o
aktu.
MILOSLAV BLAHYŇKA

Od Wynton-& Marsalisa k Milesovi Davisovi

Á VARŠAVSK ,
podoby výsledky doterajšieho džezového vývoja. .
Okteto Davida Murraya z USA sa uviedlo hudobnou modernou a svojim Inštrumentálnym zložen!m do Istej miery
nahrad ilo n edostatok skupin big bando-vóho obsadenia na festivale. D. Murray
je známy aj z činnosti súboru The World
Saxophone Quartet, kde pôsobi spolu s
ďalšlm členom svojho Okteta j. Hemphillom, n o poznáme ho tiež z nahrávok
Iného varšavského hosťa - j. Ulmeru
[platne: Are You Glad To Be In America?, No Wave a Free Lanclng).
Americký gitarista a s pevák James
"Blood" Ulmer sa predstavil spolu s hus listom Ch. Burnhamom a buben!k om W.
Bcnbowom prod ukciou označovanou raz
ako new slng, čl no wave, Inokedy ako
free funk alebo fa ke jazz. Ide o spracovanie podnetov free jazzu do aktuálneho hudobného výrazu v spojeni s inýml prvkami černošs kej hudobnosti, založenej na harmolodlckej koncepcii O. Colemana (HARmony - harmónia, MOvement - pohyb, meLODY - melódia) . Na
rozdiel od W. Marsallsa tu zrejme nejde
o nejaký rozhoduj ťícl moment pri vytvárani nových ciest moderného džezu, ale
o jeden z možných prť1dov, ktorý sa stal
prlfažlivým hlavne pre mladých návštevnlkov rockov~ch klubov. A ako taký zaujal aj na pódiu v Sale Kongresowej Palaca Kultury i Naukl.
Chýry predch ádzajúce vystúpenie na jvýznamnejšej žijúcej džezovej vellč ! ny Milesa Davisa - s a nlesll v znamen!
tých najpôsQblvejšlch kritik na poslednú Davisovu LP platňu s názvom Star
People. Fa ktom ale ostáva, ~e záž!tok
z koncertu skupiny Milesa Davisa z USA
(Miles Davis - trúbka, kl~esov~ nástroje, Bill Evans - tenorsaxofón, sopránsaxofón, john Scofield - gitara, Daryl Jones - basová gitara, Al Foster - biele
nástroje, Mlno Cinelu - percussle, Ro-

zahraničia

Viedenská Štátna opera sa chystá v
sez6ne 1984-85 - podla dramaturgickfch
plánov Lorina Maazela - uviesť novt
operu Luciana Berla "Un Re in ascolto"
(Král nal!6va), ktorej iascenáclu prevezmi zo Salzburských slávnostf, ako
aj pôvodné premiéru opery Ernesta Kfeneka "Karl V.". Okrem toho sa má konať festival na pol!esť A. Barga - AlbanBerg-Woche. po repert.oáru opl1f zaradia
operu "Baat' Friedricha Cerhu, ktorá
mala premiéru v r. 1982. K novým Inscenáciám budé dalej patriť: Elektra
R. Straussa, Eugen Onegln P. I. Cejkovského, Sedliac~a l!esť P. Mascagniho, Komedianti R. Leoncavalla, ako aj jeden
baletnt veCer.
Za zásluhy o illrenie klavlrneho umenia Roberta Schumanna a pri prllelltostl 80. naroden(n umelca udelili s16vnamu klaviristov! Claudiovl Arrauovl v jeseni minulého roku l!estné členstvo v
Spoločnosti ä. Schumanna. Slávnostnf
akt sa udial v DUsseldorfe.
Známy rak6.sky hndobnt teoretik Josef Rufer osl6vil 18. decembra '1983 svoje 90. narodeniny. Rufer iltudoval u A.
Zemlinského a A. Schllnberga, u ktorého
bol ~otom v Berline asistentom. Pô10bll
ako kritik, nakladatelskt redaktor i vysokoilkolskt peitag6g. Naplsal rozillrené
prácu Die Komposition mit zwlllf TBnan
a vydal sépia diel A. Sch6nberga.
V Budapelti uviedli premiéru rockovej opery Krár štefan autorov Leventa
SzBrenyiho a Jánosa Br6dyho. Ako literárna predloha poslélila tvorcom dráma M'ik16sa Boldizsara Prelom tislcrol!ia, dej opery sa odohráva v dobe, pre
maďarské dejiny velmi rozhodujéceJ na rozhranl rokov 997-1000.
Acoustique/Musique, IRCAM, vydalo
svoju prv6. gramof6nov6 platňu. Nahrávka s titulom "IRCAM, un portrait" pribliluje prácu inltitétu, ktorf vedie Pierre Boulez, a ktort sa lpeclalizuje na sél!asné elektronická hudbu .
"Marx !aral _rád Iach ... " je názov je!fného nového diela z pera skladatela N_!)R
Kurta Dletmara Richtera; tieto "anekdotické scény" pre spevál!ku, speváka a
jedného ( spievajéceho) klaviristu vznikli na text Nilsena Wernera.
vydavatelst.o Wil·
Západonemecké
helm-Goldmann-Verlag/B. Schott's SBhne
v Mainzi vydalo v minulom roku obsiahlu monografiu o Antonovi Brucknerovl
(má 43Í strán), doplnené bohatými vyobrazeniami a pol!etnými notovfml prikladmi. Novým Je nielen dátum vydania,
ale aj spracovanie lát~y a !!lenenie ma·
teriálu. AutoJ: kladie dôrax tak na preclzne vylll!enie livota a diela majstra,
ako aj na jeho dôsledné usadenie do
kultérno-spolofenskej kllmy doby, v ktorej 111.
Známy sovietsky klavirista a pedag6g
národnt umelec ZSSR Jakov l. Zak sl
pripomenul na sklonku minulého roku
svoje sedemdesiatiny. Umelec, ktorf iltudoval v Odese a v ~oskve (u G. Nejgauza), dnes sám vychováva mladf sovietsky klaviristickt dorast a z Jeho triedy vyilli mnohl uznávanl sCíl!asnl umelci. J. 1. Zak ako interpret venoval sa
predoviletkfm tvorbe F. Chopina, A.
Skriabina a ruských klasikov.

JAZZ JAMBU EE '83
jubilejný 25. ročnik Medzinárodného
džezového festivalu jazz jainboree premenil Varšavu počas štyroch festivalo vých dni ( 20.- 23. októbra 1983) na Mekku džezovej hudby. Vynikajúce obsadeni e, v ktorom prim patril súčasným
hviezdam svetovéh o džezu - hosť om zo
zámoria - nemá v histórii tohto podujatia obdoby. A práve atribút súčasno sti
a modernosti najvýraznejšie proflloval
charakter jazz jamboree 1983.
Už tradične mali na festi val e svoje nezastupitelné miesto domáci hudobnlci,
ktor! potvrdlll štandardnú úroveií polského džezu. Z nich najviac zaujala skupinq
K. Debského String Connection, ktorú
sme podobne ako aj ď alšieh o varšavského účastnlka - s6.bor Jacka DeJohnetta
Special Edition z USA - prlv!tall na
Bratislavských džezových dňoch '83. Maďarsko reprezentovala skupina hrál!ov na
blclch nástrojoch l. Kilszegi Percussion
Workshop, Bulharsko skupina S. Stereva
a nás Kvarteto M. Svobodu. Z ostatných
sa aspo!i v krátkosti zmieňme o ex peri mentá lnych snahách klaviristu R. BrUninghausa z NSR s F. Studerom zo švajčiars k a (biele ná stro je) a americkým
saxofonistom Ch. Marianom. Okrem
hviezd zo zámoria zaslúžene najviac upú tala pozornosf návštevnlkov skupina Jana Garbareka z Nórska. Priezračné sóla
tohto saxofónového lyrika vytvárali pôsobivú hudobnú atmosféru -s typickým
severským podtónom.
K vrcholom patrilo vystúpenie výnimočne talentovaného amerického trúbk_ára Wyntona Marsalisa a jeho Kvinteta.
Napriek svojiiJU ml adému veku patri tento 20-ročný mág s trúbkou k najatraktlvne jšlm hosťom svetových festivalových
pódl!. Fascinoval obecenstvo nielen svojou úžasnou technickou zručnosťou a
perfektným ovládanlm nástroja, ale a l
modern9m hudobným myslenlm, v ktorom sa pretavujú do nove j špecifickej
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Gitarista a spevák james "Blood" Ulmer.
Sn!mka: P. Spanko
bert lrvin - klávesové nástroje l prekročil všetky očakávania a stal sa v Polsku jednou z najväčš!ch umeleckých udalosti posledných rokov. Bluesové cltenle
nie ~ždy tak zjavné na Davlsových na hrá vkach, avšak majúce svoj precedens
na albume Kind of Blue z roku 1959, sa
zreternejšle prejavilo na spomlnanej platnl Star People a svoju stopu zanechalo
aj na nezabudn uternom var~avskom koncerte. jeho vrelá atmosféra prinútila tohto vraj " nevlúdneho" hudobného vellká·
na k trom prldavkom ( Daryl Jones si
dokonca z pódia fotografoval ovácie pubIlka). Rozbor jednotlivých skladieb by s l
zasluhoval samostatný priestor. Na tomto mieste sl pripomeňme, že hudba Mllesa Davisa yychádza z kombinácie moderny s tradlctou, akustických . a elektr onických tón ov, prepojenia džezu a
rocku a výrazov strieda júcich expreslvne
momenty s n eobyčaj nou lyrikou Davisavej elektrifikovanej trúbky. U rčité nóvum spÓčlva vo formovej oblasti, preferujťícej kratšiu časovú organizáciu jed-

Moskovské
vydavatelstvo
Sovetskll
kompozitor vydalo v roku 1983 pétavé
a fundované knihu vtznamnéh~ sovietskeho znalca v oblasti klavlrneho umenia J. 1. Mllitejna s názvom Voprosy
teorli 1 istorli ispolnitelstva. Dialo obsahuje l!lánky, state !l iltédle nl predttm publikované Y rôznych l!asoplsoch.
z doteraz nezverejnentch rantch prác
autora sa tu nachádzajé tri ltidia: "K
problematike interpretai!ntch iltýlov",
Po stopách besied so Sviatoslavom Rlcht'erom" a Ako uÍ!lma. Poznámky k vyučovaniu klavlrneho majstrovstva".
Vydanlm kazety, obsahujécej päf dlhohrajécich platni, s nahrávkou opery Tristan a Izolda ukonl!lla firma Eterna svoj
prlspevok ~a poč'esf Richarda Wagnera,
ktorého dvojité Jubileum bolo Jednou 1
centrálnych hudobných udalosti minulého roka. Produkcia sa zal!~la realizovať v sez6ne 1980-81 v Dráldanoch pod
vedenlm dirigenta Carlosa Klelbera. Koprodukčnou spolol!nosťou bola firma Polydor International 1 Hamburgu. Medzi
él!lnknjécimi nachádnme mená spevákov z NDR, Velkej Británie, Rakéska a
NSR.
notllvých kompozlcll. Pozoruhodná je
schopnost tohto 57 -ročn~ho džezového fi·
lozofa synteticky zhrnúť vlastné bohaté
kompozičné s kúsenos ti so spontánnosťou
prejavu svojich mladšlch pa rtnerov do
jedinečnej a neopakovatetnej hudobne j
výpovede. Vystúpenie skupiny Milesa Davisa bolo viac ako dôstojným vyvrc~o 
lenlm jubilejného jazz jamboree '83.
BRANISLAV SLYSKO

JUBILANT JURAJ ŠOMORJAI
2ivotné jubileum
50. narodeniny ,
ktoré 14. novembru
1983 oslávil sólista
opery Státneho divadla v Košiciach,
budapeštiansky rodák Juraj SOMOR·
JAl nielen oprávi'iuje, ale aj núti
vedno so sólistom
bilancovať
i zamyslieť
sa
nad
rokmi, strávenými
v neustálej pľlprave nu nové úlohy,
stvár~ované v Banskej Bystric!, potom
v Memlngene, Dessau (NDR) , St. Gal·
Jene ( Svajčiarsko) a teraz už desať rokov v Košiciach.
-

]. Somorjal spomlna s velkou úctou
u vďačnosťou predovšetkým na prof. An·
nu Korlnsku. Po maturite na prešovskom
gymnáziu totiž práve pod jej vedenlm
š tuduje spev na Konzervatóriu a VSMU v
:aratislave ( 1953·61 ]. Svoj talent prejavil
]. Somorjal už v prešovskom detskom
speváckom zbore pod vedenlm M. Kotoru i počas gymnaziálnych štúdii v školskom spevokole ako sólista pod vedenlm
prof. dr. A. Sninčáka. Práve tito dvaja
učitelia utvrdzovali v ňom lásku k sne·
vu, výsledkom čoho bolo napokon Šo·
morjalho životné rozhodnutie - venovať
su spevu profesionálne.
Do opery DJGT v B. Bys trici nastúpil ako jej sólistu r. 1965 po predchádzajúcej vojens kej prezenčnej službe vo
VUS-e. Popri Stellnovi z Krútňavy , Indiánovi z Predanej nevesty tu naštudoval
Vodnlku u Meflsta. Za nedávne vynikajúce stvárnenie práve tejto postavy na
košickej opernej scéne dostal cenu Zvl!·
zu slovenských dramatických umelcov.
umelecké
Nasledovalo te mer lO- ročné
pôsobenie na zahraničných scénach: v
NDR ( Melnlngen, Dessau) a vo Svajčlar
sku (St. Gallen). V umeleckej práci 1 v
osobnom ľaste znamenala táto etapa pre
speváka významný prlnos. V opere v Dessou krátko po sebe vytvoril trt velké
postavy vo Wagnerových operách: Henricha [ Lohengrtn J. Dalanda (Blúdiaci Ho·
landan) a Hundlnga (Valkýra ]. Význam ná bola aj spolupráca so šéfdirigentom
tejto scény - Rôthgem. Vďaka jeho vý·
datnej pomoci Somorjai tu spoznal všetky Wagnerove opery, ku ktorým mimoriadne prilnul. jubilant t u sám účin k oval

Nedeľné

pod taktovkou umelcov svetového mena
ako L. Maazel, K. Bôhm, A. Erede, P.
Boulez atd. Náročné úlohy čakali umel·
ca aj v opere St. Gallen v podobe 41
premiér, ktoré tam odviedol počas pla·
tlch rokov. Spieval hlavné úlohy v operách, operetá c;h, muzikáloch. vera pod·
netov v Somorjalho umeleckej práci pri·
niesla bezprostredná bllzkosť takých spevákov ako W. Berry, Smithová a In!. Rád
spomlna na velkolepé premiéry opier Ga·
valler s ružou, Blúdiac;! Holanďan, Ariad·
na na Naxe, Barbier zo Sevilly, únos zo
Serailu, Gianni Schicchl, Veselé panie
z Windsoru, Nabucco, Traviata, Trubadúr, Rigoletto, Alda, Styrla grobiani, z
operiet na Cigánsku lásku, Veselú vdo·
vu, z muzikálov na Lod komediantov.
Po prlchode do KoŠic (l. septembra
1974) striedala jedna úloha druhú. Basista Somorjai bol tu sedem rokov sám
vo svojom hlasov om odbore (iba s ob·
časnými alternáciami barytónov J. čo po
st. gallcnskom účinkovanl neznamenalo
úlavu -- práve naopak. Coskoro všllk
presvedčil
o mimoriadnych hlasových
kvalitách l o všestrannosti svojho hla·
sového naturelu, ako aJ o dobrom hereckom zázeml. Prltomnosť tohto sólistu
na košickej scéne si priam vynútila na·
študovanie niektorých opier. Za všetky
spomeniem via_rohodnú, v jej rozpoJte·
nosti kreovanú postavu krála Filipa
(Don Carlos) , Ironicky útočného Mafista
(Faust a Margaréta J. osamoteného a navzdory vše tkému bojujúceho citlivého
Dona Quijota z ľovnomennej Masseneto·
vej opery, ludsky zranltelného Porgyho
( Porgy a Bess J. čl postavu zlomeného
Stellou. Jubilant sa pohostinsky predstavil na scéne SND v Bratislave a so súborom SND hosťoval l v NSR. j. Somor·
jai vytvoril dovedna 69 operných a i7
operetných a muzikálových postáv. Ok rem divadelného javiska pozná obecenstvo jubilanta tiež z koncertného pódia
l televlznej obrazovky.
j. Somorjal je v osobnom l umeleckom živote n r; obyčajne mladistvý, svieži.
je vyznavačom teórie, :le najlepšlm Ile·
kom na )1lasovú kondíciu je Mozart a na
fyzickú ·zasa šport, ktorému sám aktlvne
holduje. Osobným príkladom je pre ne·
ho stMe ,. ml_adý" sólista SND O. Malachovský. S divadlom Je Somorjal sp!ltý
bytostne. V každej úlohe nachádza tvo·
rivú sebarealizáciu. každá nová úloha je
ohrodzujúcim a ktom jeho speváckeho
umenia..
DITA MARENCINOVÄ

matiné v GMB

V novembri minulého roku odznelo
v Ga lérii Mirbachovho paláca nlekolko
komorných koncertov, vypli\ajúcich ne·
delné dopoludnia . Celý cy klus 4 koncertov bol venovaný 66. výročiu VOSR, ústrednou súčasťou cyklu bol však komorný koncert z diela j. L. Bellu pri prlle:litosti jeho 140. výročia narodenia. Zv!lz
slovenských skladaterov, usporladater
komorného cyklu, koncipoval programy
i obsadenie zuuj lmavo a rozmanito; tre·
bu dodať, že velkú časf s kladieb pred·
niesli mladi umelc i - klaviristu Zuzana
Puulech ová , tenorista Stefan Margita a
Moyzesovo kvarteto.
Svojou závažnosťou sa stal koncert z
tvorby J. L. Bellu dominujúcou kultúrnou
udalosťou_ novembrového cyk lu. Odzneli
tu časti Be llových skladieb, jedinou kompletne uvedenou s kladbou bolo Sl6i!lkové
kvarteto c mol v podani úspeš~ého Moy·
zesovho kvarteta. Z uvedeného programu jednozna č ne vynikol výkon Daniely
Rus6ovej, ktorá s tvárnila dve časti z
Bellovej rozsiah leJ Sonáty b mol pre
klavlr. Ru só~ vej hru mula vysokú úrover'\, umelkyl'\'a s obdivuhodným sústreden)m vybudovala pruzvláštnu hudobnú architektúru s kladby, ktorú Bellu dokončil
v Siblnl. Rusóovej vyrovnanie sa s myšli enkovými a stavebnými problémami Sonáty b mol predstavuje jedinečnú hodnotu. Popri Kvartete c mol, ktoré je jednou z na )závažnejšlch komorných skla·
dieb Jána Levoslava Be llu, odzneli 1 dve
časti jeho ,.Uhorského" kvarteta v podanl Filharmonického kvarteta. Oba výstu·
PY s láčikových kvartet mali dobrú úraver'\, velmi zaujali piesne s kladatera v
podani nár. umelkyne Eleny Klttnarovej.
Miniatúrne Dumky pre husle a klavlr
predviedli Pavol Heinz a Ivan Palol'li! s
jemným vkusom a citom pre formu.
Moyzesovo kvarteto vystúpilo okrem
spomienkového koncertu 1 samostatne
u v oboch prlpadoch (ako i mnohokrát
predtým) dokázalo svoje prehlbujúce sa
schopnosti v oblasti komornej s lá čiko 
vej hudby, do k~o rej prednedávnom vkro·
čilo. Bellovo S l áčikové kvarteto c mol
bolo nielen seriózne a umne vypracova·
né, ale malo l skvelú atmosféru; čo treba zv l ášť z dôrazniť, pretože hráči nemall vzory, ani možnos ť do statočne porovnávať a čo s v edč! o Ich vys pelej schopnosti samostatne vybud_ovaf kvalitný celok. S S. Muchom, F. TDriSkom, A. Laka·
toiom a J. Slblkom sa malé, al e stabilné publikum Mirbachovho paláca stretlo
ešte raz na samostatnom konce rte. Kvar tetisti tu uviedli dve rozlahlej šle kvar·

tetá A. Dvoi'áka a D. Šostakoviča. Dvof6kovo SIAI!Ikové kvarteto d mol, op. 34
v mnohom predčilo interpretačnú koncepciu. skladby sovietskeho autora. Sostakovli!ovo Sl6člkové kvarteto č. 3 sa
vyznačovalo najm!l triezvos ťou podania
celého procesu. Samotná kompozlcia obsahuje hodne typických autorových melodických, čl motivických ,.nalvizmov"
práve v záujme zámerného drobeniu výstavby. Stvárnenie tohto momentu č l e
novia Moyzesovho kvarteta budovali vedome a detailne. Z toho možno pramenil onen prlliš racionálny dojem, hoci
treba úprimne pov eda ť, že autorova koncepcia diela je prejavom viac premýšlajúceho, logikou vládnúceho Intelektu než
spontánneho, fantáziou sa riadiaceho
tvorivého duchu.
Hra Zuzany Paulechovej na prvom novembrovom matiné zaujala v mnohých
as pektoch. Predovšetkým jej program bol
sústredenlm náročný c h, výrazovo 1 technicky vypätých s kladieb. Obec ne možno
o mladej klavlrls tke povedať, že je skôr
typom extrovertnej ume lkyne so sklonom k monumentalita, ale - a čo je
ve lmi cenné a d~ležité - so schopnos ťou vlastného ús udku, vhodného pre podklad serióznej Interpretačn ej koncepcie.
jej hra poskytla v tomto smere jasné
dôkazy vynaliezavosti a môžbyť 1 expe·
rlmentu, ktorý bol mnohokrát oprávnený.
hoci aj neobvyklý. Llsztova Etuda Es dur
l Choplnovo Nokturno Des dur s a ja viii v takomto svetle; nazdávam sa, že
menej vydarenou alternatlvou bolo Pres·
tlsslmo z Beethovenovej Sonáty, op. 109,
Ravelova BArka na oceáne zo Zrkadiel,
v ktorej navyše vychádzal prlllš rázny
a konkrétny tón ako zásadný a zámerný moment. je však pravda, že priestor
Mirbachovho paláca nie je pre klavlr
v jeho dynamických odtieňoch úplne
univerzálnym prostredlm. Na margo kon cepcie Paulechovej v Choplnovom Nokturn e treba však povedať s kutočne obdivné slová. V jej hre s a zretelne a s
hlbkou objavil Choplnov zložitý výra zový Ideál, ktorý v Nokturnách nemá
ďaleko k morbldnemu bOru zúfalého romantika, hlbavého intelektuála neskoršieho typu Berga, čiastočne možno l Mah lara. Takáto cbarakterlstlka patr! i po·
i\atlu Nokt_u rna Paulechovou, l ke d je
prlzna čnej š ia pre umelcov s taršej gen,e·
rácie a často l synonymom na jvyšše j
kvality chápania Int erpretač n e j problematiky súvisiacej s myšlienkovým a fi·
lozoflckým zázemlm diela i skladatera.
Zuzane Paulechovej prlná ležl právom ob·

Koncert jubilantov
Zväz slovenských skladatelov a jeho
Tvorivá komisia skladatelo\' organizujú
o. i. autorské večery z diel svojich čle
nov-jubilantov. je to vltaná prlležltost
na vyjadrenie úcty k osobnosti autora,
ktorý - spolu s verejn osťou - btlan·
cuje prejdenú kompozičnú cestu. Súčas
ne tak ZSS pos kytuje priestor na pomerne systematickú prezentáciu slovenskej
tvorby, aj ked s istým špecifickým dramaturgickým akcentom. Nejde totiž o
skladby posledného tvorivého obdobia,
niekedy sa prihliada aj na možnosti in·
terpretačné, na želanie samotných jubllantov-skladatelov a pod. Skoda, že možnosť vzdania spoJočenskej úcty svojim
kolegom, ktor! sa dožlvajú okrúhlych narodenln, nevy_llžl_vajú členovia ZSS poČet
nejšie - ved každý dospeje do veku
istej umeleckej a životnej sumarizácie
a práve vtedy by rád predstúpil pred
spoločenstvo
bllzkych r.udl-profesioná lov ...
Jeden z posledných komorných koncertov tohto typu sme s ledovali 28. novembra 1983 v Mozartovej sieni Domu
politickej výchovy v Bratislave. Bol ve·
novan ý dielu Tibora Frelu ( slávlaceho
65. narodeniny 1 a Jozefa Kresénka (pri
prlležitostl jeho 70. narodenln). Obaja
jubilanti - zhodou okolnosti - prenies·
ll počas bohatého života 1ažlsko svoje j
aktivity na iné druhy činnosti, než je
kom pozičná. Tibor Freio (nar. 20. Xl.
1918) je v mienke hudobnej verejnostl
zafixovaný predovšetkým ako popredný
operný dirigent u organizátor diania v
tomto druhu hudobného umenia. Prof.
PhDr. Jozef Kresánek.. DrSc. je velkou
osobnosťou našej muzikológie, nehovoriac o tom, že vychoval desiatky absolventov hudobnej vedy na FFUK v Brali·
slave. Okrem toho obaja jubilantl venovali časf svojho úsilia a talentu kom pozič nej činnosti, v ktorej su profesionálne vzdelá~all. Nielen to - práve cez
prizmu skludutelského nadania a poznania vyk onali vo svojom hlavnom povolani niečo viac a povýšenejšie, než je
dané priemerným talentom. Pravda, na
druhej strane Ich plne pohltili povinnosti, či v divadle alebo na škole a plody
kompozičnej prá<;!J vydávali akosi navyše, vo vorn~ch chv!lach, kedy In! zvyknú odpočlvaf. je to Škoda. U Tibora
Frešu však vidno oživenie kompozičnej
aktivity najmä v ostatnom obdobi, kedy
rozvinul najmä svoje dls pozicle pre rah·
ko vnlmatelnú, romanticky nesenú a melodickou liniou pozna če nú tvorbu. Nedemonštruje hlbku, nehrá sa na filozofa
hudby, ba aj texty k cyklu, ktorý od znel ako op. 35 (v podani sopranistk y
Jarmily Smyčkovej a .!<)avlrl ~tu JAna SaJaya), sl vyberá z lyriky J. W. Goetheho.
kde nie osobitosť myšlienky, a le lahkos ť
poetlky prináša jú umelecké naplnenie.
Dychové kvinteto, op. 37 od toho istého
autora, je sviežou. inštrumentálne dobre
,.posadenou" hudbou, kde Frešo dalej
rozvlja priznačné črty svojej tvorby:
prostotu, priklon k tonálnos tl , pokotný,
varne sa odvitajúcl hudobn9 prúd, kde
niet tragických uzlov. Zretelná je tu aj
Inkli nácia k lud ovému melosu a rytmu.
Dychové kvinteto ktoré interpretovalo
Bratislavské dychové kvinteto, má však

dlv za v ~kon v Nokturne Des dur i za
samozrejmého predpokladu, že neodmysllternou súčasťou jej klavlrnych výsled kov je jej pedagogické vedeni e.
Poslednou novembrovou nedelou v
Mir bachovom paláci zneli vokálne s kladby v podani tenoristu Stefana Margitu
(ktorý zaskakoval za Ivicu Olejčekovú 
Neshy bovú) a basbarytonlstu Ladislava
Neshybu _za s prievodu klaviristky Kata·
riny Bachmannovej. jemný a lyrický te·
nor Stefana Margitu sa prejavil v pôvabnom prednese
Dvofékových a Kafendových piesni, ako aj v plesni N. Rim·
ského-Korsakova o M. Schneidra-Trnavského. Margita má velmi pekný a kul tivovaný prej av, zreterne a r•tikuluj e a
nojm!l v Dvoi'ákovi docielil u publika
maximálnu pozornos ť. Na dlhšie znejúcich a držaných tónoch ešte nie je ta k
hlasovo prirodzený, hoci po Intonačn e)
s tránke jeho _spev uspoko jil. je typom
velmi pohotového speváka. s rozsiahlym
dyna mickým ambitom , s ice je mnejšej far by, ale zdá sa, že dos tato č n e adaptabil nej povahy niel en pre opernú scénu a le
l piesr'ŕovú literatúru novšlch obdobi: La -

v sebe aj trochu inštruktlvno·dldaktic·
ký charakter: naisto je to dielo, čo skôr
osvetluje posledné tvorivé obdobie T.
Frešu, kde mu nejde o štylizáciu do podôb, aké mu nesvedčia. V hudbe vytvára
svoj profil tismevného, ba al lovi6Jneho
umelca, ktorý ani lyriku nechápe ako
sentiment.
Jozef Kresánek je trochu Iný autor.
Svoj nesporne výrazný a dravý kompozičný talent nielen obetoval hudobnoteoretickej práci (pričom túto ,.obetu"
ťažko chápať ako stratu pre slovenskú
hudobnú kultúru - veď vydala významné muzikologlcké opusy l). ale v mnohom
hudobné skladby Jozefa Kresánka 1 tvarovala myslltelská osobnosť a originál·
nosf prlstupu, nesporne i vedomie konti nuity a pod. zn·a kov, ktoré ovplyvnili
Kresánkovo kompozičné dielo, je viac,
ale Istotne n edokázali prekryf jeden základný moment (Ináč typický aj pre je·
ho teoretické uvažovanie) : brlsknosf,
ohnivosť , Invenčnosť, sviežosť.

Tieto znaky poznačili už Klavlrne trlo
z roku 1939, absolventskú prácu z čias
štúdii na Majstrovskej škole V. Nováka. Pamätám sa, ako očarilo svojou hudobnou priamosfou a úprimným entuziazmom už počas BHS '83 (na koncerte
slovenskej hudobnej moder]ly - ll. X.
1983). kde sme ho počuli v jedinečnom
podani tria V. Simi!lsko (husle), R. Vandra (violončelo) a S. Zamborský [ kla vlr ). V troch častlach Klavirneho tria
(mimochodom - s dosť výrazným akcentom na part husli) sa strieda priam
salónna rozosplevanosf (Balada) pltoresknosf, chara kterizovaná najmä rytmickým modelom v 2. časti (Burleska J
a prlklon Kresánka-skladatera k s loven ským intonučno- rytmickým elementom
( Bacchanale ). Nad celým dielom sa vzná·
ša typická kresánkovská lmpulzlvnosf a
sviežosť. Škoda, že pre
Interpretačné
problémy neodznela Suita pre husle a
klavlr 1!. 1, ktorá odkrýva Inú kompozičnú tvár j. Kresánka. Vypočuli sme si
však pieseil Matka z cyklu To je voJna
(z r: 1956) na slova M. R6zusa. I ke sl
uvedomlme dobu vzniku plesr'\ového cyk·
lu, zdá sa nám nielen obsah , ale aj hu·
dobné kreovanie veršov nanajvýš aktuálne. Prekomponovaná for ma ukážky z diela - rozsiahlej piesne v sugestfvnom
stvárnenl
mezzosopranistky
Viktórie
Stracenskej a klaviristu Ivana Paloviča
- naznačuje, že tento opus by sl zaslúžil naštudovanie (ale a j uvádzanie J v
celku. Ide o hudobnú lyriku apelaUvneho charakteru, ktorA vyladuje koncen trované poi!tivan!e a prelltle, Pleseň je
verml jemne vr6snen6 do ploilek, kde
nejde o vefk6 kantilénu, skôr o preli·
nanle lnitrument6Jno-vok61nych významov. Nezd6 sa ml, le by Kres6nek nedal priestor hlasu - skôr mu iilo o hudobne koncentrovaný pr~enlk do veriov,
ktoré hovoria o hrôzach vojny - cez
materln11ké srdce. Práve v tejto ukUke
z druhej tvAre autora sa n6m objavuje
Kresánek - filozof a humanista, autor,
ktorý (keby bol komponoval stistnne)
nesporne by rozvljal dve danosti svojho
talentu: tti prlft!Arne lnvenčnti l tti racionálne zvalujticu.
TERI!:ZIA URSINYOVÁ

a

dlslav Neshyba sa prejavil ako spevák
s velkým vkusom a citom pre mieru využitia jeflnotllvých hlasových zložiek.
Musorgského tri plesne ho predstavili
nielen ako jedin eč n ého výrazového tvor ·
eu, ktorý triezvo narába s tzv. heroic·
kou koncepciou hlbokýc h partii skla da·
telovej faktúry, ale ako pres ne a zretelne intonujúceho umelca s vonkoncom
pre teatrálny
ov ládatelným zmyslom
efekt , pre Mus orgského prl značný ,.gno!
mlcký" charakter, vystu oujúc i na po·
vrch vo všetkých troch plesr"tach. Neshyba vku sne využil tohto expreslvneho výrazu velikána r uske j hudby, nezabudol
však pritom na spev, jeho všetky potrebné aspekty - práve naopak, prezen tova l sa lahoc)ným zvuk om svojho hla·
su a bezpečne zvládol všetky úskalia.
Holoubkov cyklus Panpul6nl je nielen
skvelým výtvorom svojho autora, a le dá ·
va vera možnosti vynikn úť s kutočne dobrým spevákom, ktor! - ako aj Neshyba
- mOžu v r'\om plne uplatniť svoje krea tivne možnos ti a schopnos ti.
EGON KRAK
1
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Po definitívnom rozhodnutí Márie Terézie o presídlení trnavskej univerzity do Pešti a neskôr do Budína
dekrétom z februára 1777, intenzita bohatej mozaiky
hudobného života mesta značne ochabla. Nariadenie
vzišlo práve v čase, keď sa Trnava nachádzala v prúde
osvietenských myšlienok novej epochy, ktorá znamenala
zenit v dovtedajšej jej histórii. I po 200-ročnom odstupe
nemožno ešte vyjadriť skutočnú hodnotu straty, ktorá
bola pre Slovensko citelná v nasledujúcich obdobiach.
Predpokladáme, že iba dosah významu bratislavského
kultúrneho záz emia dal do určitej miery podnety aj trnavskému prostrediu, čím sa odvrátila hrozba úplnej
stagnácie.

Po reorganizácii .v roku 1838 spolok združoval celkove
317 členov, ktorých sta.v postupne kol!sal. Pllvodné umelecké vedenie vytvárali: A. Belohlévek - regenschori
J. Czérda - dirigent, F. X. Albrecht - zbormajster:
E. Patka - organista, J. Pltroff a L. Gottlleb vo funkcii predsedu a jednatera spolku a A. Praun ako tajomník.
Podchytená je tiež účtovná uzávierka k roku 1840 so
stavom finančných príjmov s celkovou sumou základného vkladu 2909 florenov. V predrevolučnom roku 1847
združoval spolok základňu v počte 225 členov, z kto rých len 22 bolo činných a ďalších 19 podporujúcich
a zároveň aj aktívnych. Ostatní dotvárali velkú skupinu
podporujú cich členov (137], čestných (45) a dvaja patrili k zakladajúcim.
Hlavným predsavzatlm trnavského spolku bolo úsilie
rozvfjať možnosti uvádzania sakrálnej a svetskej .hudby.
K tomuto c!elu vhodne napomáhal široký repertoárový
záber predovšetkým skladatelov viedensko-rakúskej, talianskej, česko-moravskej a domácej provinčnej príslušnosti. Hneď v úvode umel~ckého rozkvetu zaznela 21. novembra 1838 v Univerzitnom chráme Hummelova Slavnostná omša d mol, 6. decembra v Dóme sv. Mikuláša
Haydnova Nelsonova omša a v ten istý večer v mestskom divadle koncert s ukážkami z Donizettiho, HeraJda, Rossiniho a ·ďalších autorov s hosťujúcou speváč
kou - ma rk!zou E. Odescalchiovou. Priaznivé decénium
však ochromil náhly zvrat revolučných udalost! rokov

150 rokov

Univerzita s kostolom, rytina Fuchsthaltera, 1655.

dravých offertóril Dllexistl a Constitues eos ( 29. júna
1908].
K pozdvihnutiu hudobného života v Trnave a tým samozrejme aj umeleckej úrovne hudobného zdrulenia vo
farskom chráme doiilo al za pôsobenia národného umelca MikuiUa Schneidra-Trnavského (1881-1958]. Od roku 1912 zastával funkciu riaditela dómskeho chóru a
snažll sa nadv!lzovať na významnú tradíciu z minulosti.
Casom vybud oval na predchádzajúcich základoch Cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave s perspektívou uvádzania chrámových a svetských koncert-
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Pohfad na námestie. Polovica i9. s toročia.
Snímky: Státny okresný arc hív v Trnave

HUDOBNÉHO SPOLKU V TRN.AVE
Nástupom 19. storočia v pohybe spoločenskej polarity
pozvofná stabilita hospodárskeho rozkvetu sa priaznivejšie odrazila aj v istom hromadeni kultúrnych požiadaviek. Je určitým paradoxom, že na začiatku tridsiatych
rokov, práve v období p1·1prav stavebných prác so zret eľom na budovu mestského divadla, s kôr ako sa rozžiarili svl:ltlá vytúženej Tálie, prepukla v meste morové
epidémia , ktorá si vyžiadala za obeť viac ako osemsto
Iudských životov. I napriek tomu dobudovanie a odovzdanie kultúrneho stánku verejnosti v decembri 1831
znamenalo začiatok novej etapy v tejto oblasti.
K nujvýznamnejším kultúrn ospo lo če nským udalostiam
v pulzujúcom živote ml:lsta patrí bezpochypy založenie
prvého organizovaného Hudobného spol ku. Hudbymilovní nadšenci ho vytvorili na iiirokej členskej báze
v priebehu roka 1833 v spolupráci s iniciatfvnym mellťa 
nostom Jánom Pitroffom a správcom fary sv. Mikuláiia
Ignácom Kunsztom. V s úvis losti s jeho aktivitou v nasledujúcom roku boli profilované taktiež s tanovy Mestskej
hudobnej školy. A tak v dôsledku vzniklej situác ie zrodil sa z periférie umeleckého úsilia prospešný vzťah
dvoch osobností - Trnavčana Jána Czárdu ( ubsolventél
viedenského kon zervatória) a riaditefa Konzervatória v
Prahe Friedricha Dionýza Webera. Obidva ja vzájomnou
väzbou reflektov nli hodnoty vla stnej tvorivej činnosti
cez prizmu oso bn ej i históriou overenej skúsenos ti.
Hudobný spolok od samého počiatku naráža l na množstvo problémov predovšetkým f in ančného charakteru.
Ist ou zhodo u okolností nová etapa v jeho formova ní započala dňom 4. júna 1838 vhodnou reorganizáciou stanov. V tejto štruktúre prijal pomenovanie Cirkevný hudobný spolok ( Kirchenmusikverein) s členskou základiíou riadnych členov l činných a podporujúcich) a čest
ných členov. Riadni členovia podporujú ci prispievali na
jeho prosperitu ročným obnosom B zl. a so zápisným
2 zl. BO gr. Cinných členov stanovy zuvi!zovali pô sobi ť
v orchestrálnej zložke bez nároku na honorár. Vrcholným spo lk ovým orgánom bývali valné zhromaždenia,
n a ktorých riadni členovia muli zabezpečené právo účas
ti a hlasovania. Ich poslaním bolo dohliadat na obsadzovanie funk cii dirigentn , archivára, správcu nástro jov a
u č itela v hudobnej š kol e. Výkonným orgánom spolku
bol výbor pozostáva júci z 18 č l e nov, 2 predsedov, tajomníka a 2 podkladnikov. Urč it é poznatky o organizač 
nej koncepc ii a dramaturgii nám poskytujú zachované
pís omné agendy. Konkrétne zápisnica z úvodného obdobia vedená chirurgom Stefanom Mássaym, ďal ej disciplinárny poriadok - ch01-reglement,. pisomné poznatky národného umelcu Mikulá ša Sch neidra -Trnavského,
resp. sporudicke jš ie infor mácie mi estnych oznamovacích
prostriedk ov.

RECENZUJEME
FONTES MUSICAE IN SLOVACIA
JAN SIMBRACKÝ - OPERA OMNIA I.
Editor Richard Rybarič
OPUS, BrAtislava 1982
Série ed ícii hudobn ohis torických materiálov vydavatelstva OPUS - Fontes Musicae in Slovacia a Stará hudba na Slovensku - s ú vítanou prílež it osťou pre hudob ných his torikov s p r ís tupniť vý sled ky svojich výskumov
uj v notovej podobe popri vedeckých štúdiách na stránkuch odborných ča s opi s ov a zborníkov, ktoré zaujmú
pozornosť vi!č~inou iba úzkeho kruhu š pecialistov. Vy dávani e hudobnohistorických pamiatok umožni, aby sa
prostredníctvom výkonných umelcov hodnotné hudobné
di elu, vytvorené na našom územi v predchádzajúcich storočiach, sta li s úča s ťou repertoáru domácich i za hranič 
ných umeleckých súborov u dostali sa do širšieho kultúrn eho poved omia.
Ako d'alllí, siedmy zväzok edfcie Fontes Musicae in
Slova cia vyšlo 6 skladieb J. Simbrackého 1Schimbraczky) - "spibkého polyfonika 17. storočia" -, ktoré
na vydanie pripravil Richard Rybarič. Ul názov publikácie - Opera omnia I. - signalizuje, le sme dostali
do rúk prvý zväzok súborného vydania diela J. Simbrack é ho, ktorého doteraz evidovanú sklaciatelskú /tvorbu, priblifne 50 si<!adieb, vydavatelstvo OPUS plánuje
uverejniť v siedmich zväzkoch.
S menom J. Simbrackého sa v domá ce j hudobnovedn ej
lit eratúl"l:l v súvislosti s l evoč s kými hudobnými pamiatkami pochádzajúci mi zo 17. storočia stretneme už za
prv e j republik y. K dôkladnému monografickému s pra-

1848-49. Z tohto s tagnujú ceho stavu sa už Cirkevný hudobný s polok nikdy v plnom rozsahu nepozdvihol.
Neskôr do vývoja trnavskej kultúrno-spoločenskej
mikroklfmy decer.tne zasiahli dvaja významnejiil predstavitelia rozvljajúcej sa provinčnej bázy hudobného amaterizmu - Alexan~er Ka pp ( 1820-1876) a Frantiiiek
Oto Matzenauer [1845-1901). Kapp ako gymnaziálny
profesor a zbormajster neskoršej Nagyszombati Dalárda
súčasne zastával miesto regenschoriho v chráme sv. Mikuláša. Tamojšie teleso po ochromenl Cirkevného hudobného spolku, finančn e podporované mestskou radou,
budovalo na menšom počte stálo platených hudobnlkov. Obohacujúc svoj umelecký rozhľad, popri mužských
zboroch a príležitostných skladbách 1Dolná zem, Mládežnícky pochod, Sťastnú domovinu) vytvo~il tiež menšie
operné dielo na maďarské libreto Synovia Jakuba, predvedené na začia tku 70. rokov na pôde gymnázia v naštudovaní riaditela ústavu Jána Graeffelda. Do pozornost i možno uviesť taktiež jeho Smútočný zbor venovaný pamiatke úmrtia Jána Kollára, napísaný na verše
českého básnika V. P. Podlíbradského.
F. O. Matzenauer, vzdelaný hudobník a li terát, profesor na učiteľskom ústave a člen prvého výboru Muzeálnej slovens kej spoločnosti v Martine, vystriedal
Kappa po jeho smrti v dirigentských funkciách vo všetkých spomínaných spolkových ustanovizniach. Svo jim
rozhladom, predchnutým navyše vlasteneckým cítením,
preklenul ďaleko provinčnosť trnavského prostredia. Pozoruhodné sú jeho znamenité preklady z Antológie nemeckých bá sni kov, ale nemenej významné sú ti ež prekl ady z maďarčiny , polštiny a čiastočne z francúzštiny
a flámčiny. Matzenauerove zachované hudobné diela
a piesne, vydané tlačou i v autografoch, tvoria súčasť
fondov Cirkevného hudo bného spolku. Povedla početnej
chrámovej tvorby ná{deme v nich zborové opusy ako
Waldesnacht, ll·enE;J lengyelke alebo Kérded anyám ,.Kertek alatt van egy árok", Dongó kar, ale aj útle klavír ne dielko Hommage aux Belles Tyrnoises, publikované
r. 1883 s venovanim Ad ele Orkonyiovej. Po Matzenauerovom vUnom a dlhodobom ochoren! prevzal jeho tvorivú prácu syn Béla. Nu prelome s toročia dirigentsky
a kompozične aktívn e pôsobil v okruhu viacerých trnavs kých hudobných združeni, i k e ď prakticky n edosahoval
e rudov ano s ť svojho otca.
Sledujú c Protokol skladieb
predvedených zborom a orchestrom pri dóms kom chráme sv. Mikuláša v Trnave, ktorý je uložen ý v archíve
Spol ku sv. Vojtechu, boli liturgické skladby Bélu Matzenauera napísané pre ú čel.Y omšového ordinária pomerne často uvádzané na začiatkq_ , nášho s toročia. Iba poskromne zaregi st rujeme uv edenie Kodályovej zborovej
Stabat Mat er in d mol (16. septembra 1906) a Schne!·

covanlu diela a životných osudov tohto s pišs kého hudobníka - organistu pri stúpil však až v 60-tych rokoch R. Ryb ar ič, ktorý okrem uverejnenia hudobno-incipitového katalóg u všetkých Simbrackého sk ladieb podal vyčerpávajúcu komplexnú analýzu a hodnotenie
J. Stmbrackého ako skladate la , spolu s jeho zatrieden!m
do domáceho a e urópskeho kontextu vývoja hudobnej
tvorby. [Viď Mus lcologica Slovaca IV., s. 7- 83.] Ryburič v spoluprá ci s L. Burlasom uverejnil Simbracké ho
skladbu Congregati sunt inimici nostrl ako notovú prílohu SHF roku 1965 a zaslú žil sa o zaradenie jeho
skladieb na gramofónové platne - Slov enska polyfónia
16. a 17. storočia , Hudba na Slovensku v 14.- 17. storoči.

V prvom zväzku súborného diela ). Simbrackého nachádza me popri trojhlasnom Magnlficate štyri dvojzborové skladby a jednu trojzborovú skladbu. Polxchorlcké
skladby benátskeho typu boll u nás v ča se pôsobenia
). Simbrackého velmi obl úbl:lné. DokumentUJÚ to zachované rukopisné hudobniny s početnými kompozíciami
za kladatelov viaczborovej techniky A. a G. Gabriellovcov
a Ich nasl edovníkov, napr. z nemeckej oblasti H. SchUlza v levočskej i bardejovskej zbierke hudobnín . Nároč
ná faktúra Simbrackého skladieb prezrádza, že zbor,
s ktorým rátal pri interpretácii, musel pozostávať z
dobre škol ených muzikantov. Na území Slovenska v 17.
storočí sa venovala zvýšená pozornos ť hudobnej výchove vďaka progreslvnem u evanjelickému ško lstvu, nad väzujúcemu na európske vzory. Studentské zbory pod porené chorallstami - profesionálny mi spevákmi - si
dokáza li poradiť s naročn ým l skladbami dobovej hudobnej produkcie.
Pri s ú č asnom predvádzaní Simbrackého skladieb je
potrebné si uvedomiť viaceré hladiská , najmä š pecifický spôsob interpr etácie poly chorickej hudby. Co sa týk a
počtu účinkujúcich , možnosti uplatn enia hudobný ch né -

ných podujati. V decembri 1928 podla štatútov predošl ~ho Kirchenmusikvereinu boli uvedené do platnosti nové stanovy spolk u. Cinnos ť op!lť usmen'íoval ako pred
deväťdesiatimi rok mi výbor, pozostávajúci z 2 predsedov,
podpredsedu-tajomníka, pokladníka, správcu chóru, archivára, zapisovatela a ďalších č l enov volených na valnom zhromaždeni, ktoré sa schádzalo prinajmenšom raz
do roka.
·
Rozsiahly súbor hudobnín p_!)vodného Hudobného spolku v Trnave, obsahujúci archívne dokumenty od roku
1753 al do našich čias ( 1969) patri k najobsiahlejifm
svojho druhu na Slovensku. Vo svojej iifrke sústred'uje
repertoárovú náplň viacerých trnavských liudobnfch telies. Okrem okruhu hudobnín spomínaných zariadení
tvoria_ jeho súčas ť aJ notové materiály z trnavs kého
gymnázia, prípadne zo súkromných zbierok jednotlivcov,
resp. podporovateľov alebo členov Hudobného spolku
[ H. Ludwiga, A. Kompánkovej, F. O. Matzenauera,
M. Schneidra-Trnavského a ďalších]. Vzácny archívny
materiál bol až donedávna uschovaný_ v severnej veži
dómu sv. Mikuláša. K deflnitfvnej dohod~ o jeho premiestnení do priestorov ~tétneho okresného archlvu v
Trnave so súhlasom Apoštolskej administratívy sa prikročilo v novembri 1976. Zbierka hudobnín, obsahujúca 2533 inventárnych jednoti ek ulož ených v 264 archfvnych kartónoch , bola v konečnej podobe spracované
formou inventára v roku 1979 pričinením dr. Márie
Stibrányiovej a prom. hist. Anny Dunajskej. V celej
štruktúre súčasného roztriedenia obsahuje: A - skladby
s pôvodnými signatúrami, B - skladby pôvodne nesignované a Zlomky taktiež vo dvoch zaregistrovaniach. Okrem vyššie spomínaných skladatelských okruhov sa v
zbierk e nachádzajú aj s kladby autorov menej známych,
bezvýznamných, prípadne anonymov. Zvláštnu skupinku
vytvárajú opusy provinčnýcJl hudobníkov pôsobiacich
v Trnave. Patria k nim F. X. Albrecht , A. Kapp, F. O.
Ma tzenauer, B. Matzenau er a F. Kubeschka. Sa mozrejme,
povedla nich sú tu zaprotokolované početné skladby
M. Schneidra-Trnavs kého u autograf Zoltána Kodálya
Ah hol vagy magyarok (oboch odchovancov dómskeho
chóru]. Doposia! sa nedoriešil problém scelenia spomínan ej inv entarnej zbierky, deiJonovanej v Státnom
okresnom archíve, s často u hudobnín a písomností "Cirkevného hudobného spolku , tvoriacich s ú čas ť pozostalosti národného umelca M. Schn eidra-Trnavského v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Vzhladom k tomu, že
tvoria organickú s ú časť hudobn!n spolku, čomu nasvedčuje spôsob signovania s obsahovou náph'íou. je vecou
kompetentných štátnych or g~ nov, vrátane Archívnej
správy Minis ters tva vnútra SSR, a by spomínané doku·
menty tv orili v l.l ohladn e j budúcnosti jeden celok.
MÁRIÄN BULLA

strojov, volby tempa a dynamiky je užitočné si všimnúť
rady editora v závere úvodnej štúdie.
Skladby J. Simbrackého sa zachovali iba v rukopisnej
podobe a ako výs kumy R. Rybariča ukázall, okrem spišs ko-šarišskej oblasti vyskytu jú sa ešte v Sedmohrad§.kU
v Sibiu. Fotokópie dobových zápisov v publlkacll znázori\"ujú dve rôzne formy zachytenia Simbrackého skladieb; a to nemeckou organovou tabulatúrnou notáciou
v podobe partitúry a modernou notáciou s pozostatkami
menzurá lnej notácie v hla sových zošitoch. Transkripcia
di el do modernej notáci e vyžadovala od editora trpezlivú prácu, obozr etn os ť a vynallezavos t. Vážnym problé mom rekonštrukci e vokálnych skladieb na zá klade
organovej ta bulatúry je otázka textu. Vzhladom na s kutočnos ť , že dobový zápis slúžil inštrumentalistovi . organistovi, uspo kojil sa notátor často iba s o zapísaním
textového incipitu a text osobitn e pod jednotlivé hlasy
n evypísal. Dobrou pomôckou pri tejto práci sú hlasové
zošity vokálnych partov, ktoré sa zachovali iba spora dicky, nekompletne, po jednom hla se v už spomína ných Ievočských a bardejovs kých hudobných materiáloch zo 17. s toročia a v Sibiu. V prípade Magnificatu
a sk ladieb Omnes gentes plaudite a Ga udent In coelis
a nimu e dodatočne vypracovaný generálny bas ,..preds tavuje iba jednu z možností reallzácie", ako zdôra zň uj e
R. Rybarič v predslove, kedže podla dobových zvyk losti
sa v ruk opisoch nachádza iba člslovaný bas .
je potešitelné, že vydavatelstvo OPUS vyvíja ciel avedomú aktivitu v s prístup11ovaní nášho hudobnohis torického odkazu, čo predstavuj e nesporný kultúrno-politický
č ln . Prostredn!ctvom med zinárodným kritériám zodpovedajúcich vyd ani hudobnohistorických materiálov dejiny hudby na Slov ens ku s a dostávajú do širšieho medzinárodného muzikologického povedomia a vytvarujú
sa tak predpoklady pre vznik fundovaných porovnávacích prác z oblasti hudobnej hi stórie.
MARTA HULKÓVÄ

