
K zrodu idey Roku česk ej hudby pn 
spela v značnej miere sku t očnosť. že na 
letoplsné ci fry zakončené stvorkou pri 
padajú obe hlavné smetanovské jubi leá. 
Tohto roku si teda na prahu llliii'Ca pri · 
pomlname 160. výročie Smetanovho na 
radenia. 12. má ja zasa uplynie od sk la
datelovej smr ti pl ných 100 rokov : iste 
dôvod. aby sme pred monumentál nym 
odkazom zakladatera českej národnej 
hudby ,zastali s pocitmi vďai{y a úcty. 
ale l vedomým veľkej spoločenskP.j wd· 
povednosti. 

K "prosmetanovským" emóciám iste nie 
je treba nabádať : Smetana zaujal pevné 
miesto v panteóne českého umenia. o 
klúčovej poz!cii jeho hudby a hudobnej 
dramatlky v zlatom fonde českej tvor
by viac než sto rokov nikto vážne ne
zapochyboval. Napriek tomu sa vš.9 k mô 
žeme užitočne prieť o to, ako sa má v 
súčasnosti i v bl!zkej budúcnosti utvá
rať ono vedomie zodpovednosti za ďagiu 
životnosť Smetanovho diela. Produktlv
nym disk usiám na túto 'tému je ostatne 
venovaná trojdi1ová smetanovská konfe
rencia. ktorá sa uskutočni z podnetu 
ZCSKU v polovici marca na pôde pr až
ského Národného divadla. Obsah jej pra
covných zasadnut! naznaču je, čo Sil cel · 
kom zákonite ocitá v popredi odborného 
záujmu: doteraj~ie osudy a vývojové 
trendy smetanovskej Interpretácie, vý 
sledky i podnety poznávac!ch I'efiexlí 
Smetanovho zjavu, v závere potom -
ako napovedá názov konferenčného fin á · 
le - .,súčasný stav. postrehv a perspek
Uvy starostlivosti o dielo B. Smetanu". 
Uvedomujeme si totiž, že naďale! nesmie
me byť Iba úzko špecializovanými bio· 
grafmi, čl " hagiografmi" Smetanovej o
sobnofti, analytikmi, vykladačm i , popu · 
larlzátormi a odporúčatelmi jeho diela. 
Na sklonku 20. storočia, kedy sa časový 
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vyna loženej ,.nadpráce". Dnes už bez 
pečne vieme. z~! na aktuálnosti tvorby 
na jvýznamnejsich svetových skladntefov 
ma výrazný podiel nielen "primárna ko
munikácia" i ch diAl. ale i .. mt~takomu · 
nl kácta" v podobe intenzivnych védec
kých. ki'it ických. vydavél! eľsk ých , propa · 
gačn ých a organizačných výkonov vyso
ko kvalitných sil [veľkosť či prest !ž ne· 
meck ej hud by pos ledných storoč! je napr. 
priamo úmerná rozvinutosti kapacit ne· 
meckej hudobnej publicistiky. elličnet 
činnosti, hudobno-prevádzkovej bázy. 
a t ď.). Nejde však len o uznanie tej to 
tézy "in te01·ia". Bolo by osudným omy
lom sl myslieť, že to, čo sa pre Smeta· 
nu už UI'Obilo. garantuje .,bezporuchovú" 
recepciu jeho diela l naďalej. Spolle
hanie sa na podobné zdanlivé automatiz· 
my by sa nemuselo vvplatiť. Práve pre
to sa nezaob!deme bez kritického rozbo· 
r u súčasne j si tuácie a bez poctivej evi 
dencie všetkých mánk. 

Tu môžeme smery takéhoto bi lancova· 
nia iba naznačiť. Predovšetk.ým je zrej
mé, že posledná etapa systematickej a 
uvedomel ej smetanovskej star ostlivosti 
prebehla niekedy v r okoch 1945- 1962 
[ alebo 1964? l v súvislosti so snahou or
ganicky včleniť Smetanov odkaz do for 
mu júceho sa hodnotového systému socia
listickej spoločnosti. Riešenie bolo o to 
ľahšie, že Smetanova tvorba ,potvrdila 
aktuálnu spoločenskú funkčnosť tak tes
ne predtým, t. j. za nacistickej okupAcle. 
ako l v porevolučn ej situácii, kedy mala 
všetky predpoklady účinne mobilizovať 
a zjednocovať kolekt!vne národné vedo
mie. Koniec tejto etapy spôsobili rôzne 
skutočnosti, napr. odklon tvorby od vzor
cov romantického h udobného oznamovll 
nia, zmenšovanie smetanovsk ého podle
l u v programových kapacitách koncertov. 
v operných repertoároch i masových mé
diách [dôsledok stál e narastajúce j po
nuky nových i historických hodnôt), od
chod osobnost! typu Nejedlého čl Očad
l!ka a v neposlednom rade i ústup kom- Bedtich Smetana okolo roku 1875. 
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BEDRICH SMETANA A HODNOTOVÝ SYSTÉM DNEŠKA 
odstup od Smetanovej doby stal vskutku 
historickým, mus!me byť hlavne múdry
mi hospodármi, ktor! s akumulovaným! 
hodnotami naložia rovnako vynaliezavo 
ako minulé generácie (a čo do v ý sled 
ného účinku, vzhladom k zložitosti sú
časného hudobného diania. azda ešte 
premyslenejši e l. 

Pátos podobných snáh a (Ivah nie je 
nlčlm novým. Zápas o Smetanu - rozu
mej: o uznanie autorovho individuálne
ho pr!nosu i správnosti smetanovskej 
orientácie českej národnej hudby - zvá 
dzali najlepšie sily "českej kultúry v dru
hej polovici 19. storočia [v širokom dia
pazóne od básnika jana Nerudu až po 
vedca Ota kara Hostinského) . O janovi 
tudov!tovt Procházkovi, Vác lavovi Vla 
dlm!rovi Zelenom, Ladislavovi Dolanskom 
čl Emunuelovi Chválovi je ťažko pove
dať, čl boli lepš!ml smetanovskými pub
llcistami alebo organizátormi starostli
vosti o majstrovo dielo. Oalej Smetano
vej hullbe nové cesty l modality uplat
nenia prebojúvali vedúci muzikológovla 
ako Zden~k Nejedlý. Otakar Zich, Vla 
dimir Helfer a Mirko Očadl!k, o praxe
ologlckých aspektoch smetanovského an
gažovania umelcov typu josefa jlránk!l, 
Karla ~ovarovica, Otakara Ostrčlla, Fer
dinanda Pujmanu a Václava Talicha ani 
nehovoriac. 

Dnes u! dosť dobr e nepostrehneme 
mieru novátorstva, ktoré bolo obsiahnu
té v myslen! a konan! spomenutých osob
nosti: bojovnosť a Invenčné hladanie op
timálnych ciest tu už splýva jú s vý
sledkom. t. j. s danou formou etablova
nia Smetanovej tvorby v hodnotovom sys
téme našej a pochopltelne i svetovej kul 
lllry. Iste tu preukázalo životnosť v pr
vom rade Smetanovu dielo samotné: ne
byť jeho intendovanej ideovo-umelecke j 
hodnoty, neujalo by sa v tak rozsiahlom 
meradle napri ek všetkej starostlivosti 
skladatel ových dobov9ch i neskorš!ch 
pr!vr!encov (vo Fibichovom pr!pade 
napr. analogická, dokonca často tými 
Istými osobnosťami zabezpečovaná sta
rostlivosť nepomohla) . Avšak nemožno 
podce11ovať čl dokonca preh l iadať úlohu 

paktnej g10!nerácie smetanovských inter
pre tov z vere jného diania. 

Ani v tejto poslednej . smetanovským 
duchom žijúcej etape, neboli ostatne 
splnené niektoré úlohy, ktorých nalie
havost sa pociťovala už v. prvej polovici 
nášho storočia. Nikto z v edúcich sme
tanológov nenaplsal tak potrebn(! vedec
kú smetanovskú monografiu, prlliš kon
cepčne sa nerozv!ja la ani ed ičná prax, 
náš vývoz ?metanu sa obmedzoval na 
nlljpopulárne jšie titul y, nedokázali sme 
.. vnútiť" svetu náš poh lad na Smet!mov 
význam [to sa podarilo v janáč kovom 
pr!pade) , neviedli sme účinný dialóg s 
nepočetnýml smetanovskýml vyk ladačmi 
a propagátormi v zahranič!. Hlavne sme 
sa však začali stále viacej spoliehať na 
nosnosť nastolených recepčných vzor
cov. Keď som asi pred ?.0 rokmi ako 
kritik pripomenul nutnosť hladať nové 
reprodukčné i výkladov é osvetlenie Sme
tunu, keď som s účasne upozornil, na to, 
že pr oces historizácle [ten so sebou ne
sie r izik á "sč!lankovania" a taktiež i 
"zabúdania") Smetanovho odkazu neza
držateľne pokraču je, takže sa Smetana 
u nás - t obôž v cudzine - nezaob!de 
bez nov9ch záujmových vln, dostalo sa 
mi blahosklonných čl n evraživých odpo
v ed!. O 10- 15 rokov neskoršie sa však 
medzi muzikológmi zdvihla vlna záujmu 
o historický výskum smetanovskej r e
cepc ie a jej problémov; o téme historl
zácie a nevyhnutnosti nového uchopenia 
Smetanu sa začalo horlivo teoreticky dis
kutovať. Prax však nečakala. V nedáv
nej ankete, realizovanej časopisom Opus 
musicum, sa rad interpretov vyslovil k 
pr ovoka t !vne j otázke ,,prečo hráte či ne
hráte Smetanu": potvrdil sa tu nielen 
úbytok motivovaného záu jmu o autorovo 
dielo, ale i názorový rozptyl , úplne ne
mysliteľný pred dvadsiatimi či viac rok
mi. Tieto javy sú prirodzené, nemenej 
pr i r odzená by mala byť i ich včasná 
rekognoskácia. Bolo by však neprirodze
né, keby sme nekonali. t. j. nevytvorili 
nov9 koncept komplexnej starostlivosti 
o Smetanu. Veď také koncepty sme do
k ázali vymyslieť a sčasti úspešne apli-

kovať vo vzťahu k dielu Leoša jan(Ička, 
Bohuslava Mar tinu a na jnovšie Vltl!zsla
va Nová k-a. 

Vráťme sa ale k dvom my~lienkam z 
predchádzajúcej úvahy, predovšetkým k 
problému oných ,,záujmových vl n". Útlo
ciln ! zástancovia romantickej predstavy 
o večnosti vrcholných umeleckých hod
nôt sa c!tia možno šokovanl: možno vari 
manipulovať so záujmom o velké !udské 
posolstvá? Nuž, v ec je jednoduchá l zlo
žltá zárovei\. Etapami odlivu a prllivu 
záujmu prechádza odkaz mnohých ma j
strov, poč!najúc Wagnerom, Brahmsom, 
Brucknerom a Mah lerom končiac. Vše t~ 
ka historická hudba [ včltane Bacha l mu
sela by ť vzkriesená k novému životu, 
vhodnými mechanizmami možno dnes o
živovať i zjavy druhej kategórie. Zámer 
je však k orunovaný úspechom l en vte
dy, ak nie je voluntaristický, to zname
ná, ak sú poznávacie, vykladačské, edi č
né, propagačné a ďal ši e nutné aktivity 
nasadené v súlade so zavčasu rozpozna
n ou spoločenskou potrebou. Muslme v e
dieť zisti t. kde rastie šanca pre novú 
aktualizáciu určitej hodnoty, ďalej mu
s!me zvoli ť zodpovedajúce prostriedky 
pôsobenia na spoločenské vedomie. Tle
to postupy sa úspešne praktizujú i v 
k ul túrne probl ematických podmienkach 
kapitalistického hudobn ého trhu a nič 
nebráni tomu, aby sme ich rozvinuli na 
vyššej kvalitat!vnej úrovni v spoločnosti 
vedecky plánujúce! a r iadiacej výv_oj svo
jich duchovných potri eb a ich saturova
nia . 

Druhá myšlienka vlastne ponúka klúč 
k ďalšiemu pochopeniu tej pr ve j. Uva
žované mechanizmy fungujú, ak nám je 
jasná dialektika t oho, čo chápeme ako 
historlzáciu odkazu na jednej strane a 
nutnos ť nového osvetrovania na st rane 
druhe j. Dávno vieme, že večné hodnoty 
neexistujú ani v umen(. Existu je však 
schopnosť umeleckých di el vždy . nano
vo naplňať naše i ndividuálne a spoločen
ské potreby. Dielo ako umelecký znak a 
model ľudsky osvojovaného sveta je 
otvorené bohatému významovému dianiu: 

k jeho obsahu prenikáme postupne, je
h o význam obohacuj eme v lastnými pro
jekciami a interpretáciami. Akonáhle sa 
tento pr oces zastavi, stane sa sebavačšie 
dielo pietne uchovávanou muzeálnou 
trofejou. 

je ilúziou si myslieť, že Smetanovu die
lo žije a pôsob! tak, ako v dobe svo jho 
vzniku a vôbec v dobách minulých, že 
sa obsah Mé vlasti vyčerpáva udaným 
pr ogramom, že inscenácie Smetanovi(:h1 
opier smú ponúkať len mánesovsky_ či 
alešovsky videnú českú realitu. Takými
to myšlienkami krivd!me všetkým tým, 
k tor ! prebojúvali Smetanu v minulost i. 
Koľko interpretačného úsilia a umu vy
naložili Hostinsk ý, Nejedlý a Óčadllk, 
aby sa Smetana ich súčasnlkom javil 
ako aktuá lna h odnota! Co všetko už za 
nás a pre nás dokázali zo Smetanovej 
hudby "vypočuť" naši výkonn! umelci! 
A konečne: koľko aspek tov - l Smeta
nom explicitne nevyslovených - pocho
pil v k onfrontácii s jeho tvorbou český 
poslucháč na prelome storočia, za I. sve
tovej vo jny, v 20. a 30-tych rokoch, v 
r okoch nacistickej poroby i v epoch e 
budovatelského rozmachu! Proces týchto 
posunov a premien sa nezastavil ani 
dnes, kedy môže dokonca pokračovať 
v ši rokých , pr ed tým netušených medzi 
národných súvislostiach . Aktivity ibu 
opakovane j ponuky a bežnej vnlmatef 
skej odozvy však jeho dynamike nesta
čia . Je potrebné preto - tak ako za Ne
jedlého - bojovať o zmysel Smetano
vých opier u javiskových postáv, aby sa 
smetanovsk á dramaturgia a réžiu neob
medzovala na r eakcie jednej inscenácie 
na Inscenáciu predchádzajúcu. Mus!me 
si klásť otázky, čo možno zo Smetanu, 
kedy a kde vzhladom k vývoju potrieb 
publika uplatniť tak, aby sa v yber ner e
dukoval ( najmä v cudzine) na pár ~tan
dardných diel. V pr!pade Mé vlasti, Li
buše a svo jim spôsobom i Pr edanej ne
vesty sa vytvorili určit é zvykom I'ltua
lizované väzby k nášmu spoločenskému 
životu - tie netreba búrať, možno ich 
vl;ak novou obsahovou modeláci ou ino-

[ Pokra čovanie na 7. str.) 



• ALBERT SEBESTY~N 60-ROCNÝ. Ne
dávno oslávil svoje iesťdesiatiny maďar
ský klavirista a pedagóg Albert Sebes
tyén, dobre známy aj v Ceskoslovensku. 
Narodil sa v Makó, na juhu Maďarska 
pri rumunských hraniciach, bllzko rodis
ka B. Bartóka. Z rodného Makó odiiiel 
za hudobným vzdelanim cez Szeged do 
1_\udapešti, kde sa jeho hudobno-estetic
ké vedomie formovalo na Hudobnej aka
démii F. Liszta, na ktorej vtedy pôsobili 
Z. Kodály a E. Dohnányi. Absolvoval v 
roku 1949. Už Bartókova cena, ktorú zis
kal na tomto vysokom hudobnom učiliš
ti, bola značným prisfubom. Táto !ltudent
ská umelecká perióda A. Sebestyéna je 
zaujimavá tým, ako sa mladý umelec vy
rovnal s maďarskou rodovou tvorivos
ťou a folklórnymi zdrojmi susedných ná 
rodov. 

Koncertova l nielen doma, ale l v mno
hých európskych itátoch, kde aj nahrá
val pre rozbia~ a televiziu. 

Prinosom jeho pôsobenia je aj inter
pretácia málo známych skladieb F. Lisz
ta pre husle a klavlr, čo dokumentoval 
predná!lkou i hrou na Medzinárodnom 
lisztovskom sympóziu v rakúskom Eisen
stadte r . 1975. Do programu Medzinárod
nej muzikologickej ~onferencie v Brati
slave v r. 1976 prispel podnetnou pred
náškou "Význam BratisJavy pre hudbu 
v 19. storoči". Tiež bulharskl skladate
lia naiili v i\iom propagátora. Pozornosť 
si zaslúži i jeho spolupráca so soviet· 
skym klaviristom Sviatoslavom Richte
rom, s ktorým v r . 1958 hral na dvoch 
klavlroch Bartókov 2. klavirny koncert. 
Od jubilejného Dvoftikovho roku 1954 
spolupracoval s organizátormi českoslo
venského hudobného života. Interpreto
val skladby !',metanu, Dvoráka, Hábu, 
Bartoia, Hurnika, Ebena, Taussingera a 
Janáčka. Udelenie Smetanovej pamätnej 
medaily, ako aj diplomu pri priležitosti 
25. výročia založenia Ceskoslovenského 
kultúrneho strediska v Budapešti, je oce
nenlm za internacionálnu hudobno-kul
túrnu činnosť. Zo slovenských skla~ate
rov predviedol A. Sebestyén diela A. Moy
zesa, Suchoňa, Kardolia, Burlasa, Macu
dzinského, Zimmera, Faixa. Najzávažnej
lilm činom z posledného obdobia je vla
ňajšie uvedenie Suchoňovej Symfonickej 
fantázie na B-A-C-H pre organ a orches · 
ter vo vlastnej transkripcii pre klavir 
a urga n ktorú vo švajčiarsku interpre
toval sp~lu s organistom Milanom Slech
tom. Súčasne tam premiérovo uviedol 
svoju klavirnu transkripciu Ebenovej or· 
ganovej skladby Moto ostinato. 

Ako klavirista upútava Sebestyén vy
spelou technikou, mäkkým spevným úde
rom, jemnými výrazovými odtieňami hry 
a stupifovanim básnického vzletu. 

Hodno spomenúť, že je osobnosťou 
dvojdomovou - svoju životnú ces~u ~po
jil s Bratislavčankou, čo preh~buJe Jeho 
trvalý záujem o Ceskoslovenskú fiudob
nú kultúru. [ Tvr l 

• z CINNOSTI SPOLOCNOSTI PRE 
STARÚ HUDBU. Význam, aký pripisuje 
Spoločnosť pre starú hudbu hudobnej ve· 
de dokumentuje skutočnosť, že vytvorila 
dve muzikologické komisie - muzikolo
gickú komisiu pre st.redovekú a rene
sančnú hudbu a muzikologickú komisiu 
pre obdobie baroka a klasicizmu. Z plá
nu činnosti oboch komisii ..na rok 1984 
uvedieme, že prvá komisia uskutočni v 
dňoch 29. februára a l. marca t. r . v 
Prahe seminár na tému: Nové poznatky 
v dejinách staršej českej a slovenskej 
hudby, na ktorom odznie vyše 25 referá
tov našich hudobných historikov. V tom
to roku pokračuje komisia tiež v paria
dani vlani v Prahe začatom cykle Stúdiu 
starej hudby, kde zaznejú dosial nepubli 
kované a nepredveden~ diela z obdobia 
českej renesancie. Druhá komisia plánu
je na jeseň t. r. dve akcie, a to dvoj
denný filigranologický seminár, zamera
ný najmä na datovanie starých hudob
ných rukopisov pomocou vodných zna
kov notového papiera, ďalej pripravi pre 
Muzikologické dialógy, ktoré poriada 
Ceská hudobná spoločnosť, druhú hlav
nú tému: Cesty a spôsoby oživenia sta
rej hudby. Majú sa tu nastoliť a disku
tovať viaceré tematické okruhy, od sta
vu edlcil a edične j prlpravy notového 
textu pu rôzne prlstupy k autentickej 
zvukovej realizácii v dnešnej interpre
tačnej praxi. Komisia chce túto aktuál
nu prob!ematiku programovať aj na ďal
!llch podujatiach v budúcich rokoch. Ou
lej sa podiera prostrednictvom niekto
rých je j členov v prlslušnom výbore na 
koncepčnej a organizačne j prlpr.ave me
dzinárodnej muzikologickej konferencie 
Hudobný klasicizmus a česká hudobná 
kultúra ( 1740-1830 l v rámci Pražskej ja· 
ri a Roku českej hudby v máji t. r. v 
Prahe. Komisia pers1Jektivne plánuje tiež 
podujatia so živou a reprodukovanou 
hudbou z obdobia baroka a kl!lsicizmu 
pre členov Spolučnostl pre starú hod· 
bu po dosiahnuti dostatočne širokej člen· 
skej základne Spoločnosti aj na Sloven· 
sku. (P. P. ) 

• PETER MIKULAS, sólista opery SND, 
hosťoval v diloch 10., 12. a 15. februára 
v Monte Carlo, kde spieval úlohu Saras· 
tra v Mozartovej ope re Carovná flauta . 

XVI. ročník medzinárodnei súfaže mladých klaviristov 

VIRTUOSI PER MUSICA Dl PIANOFORTE '83 
Azda iba svetová štatistika by mohla 

presne povedať, kolko súťaži v súčas
nos ti prebieha. Je to trend, ktorý sa vo 
verejnosti pevne zakorenil. Sútaže sa 
stáva jú kolbištami, na ktorých sa stretá· 
vajú mlad i umelci, aby sa tu uplatnil a 
posúdil ich talent. Je správne, že sa adep· 
ti umenia pripravujú na súťaže už od 
najmladšlch rokov. Tejto myšlienky sa 
chytili aj iniciá tori súťaže Virtuosl per 
musica di pianoforte v Osu nad Labem, 
kde už 16 rokov prebieha z~polenl e mia· 
dých klaviristov od 5 do 15 rokov. 

Je potešitelné, že české nadriadené or
gány ako MS •CSR, MNV, ONV, ~eský 
hudobný fond a ďalšie inštitúcie podpo
rujú toto podujatie, ktoré je organizač
ne vždy vynikajúco pripravené. Súťaž má 
všade velmi dobt•ý chýr a už 14 rokov 
prichlidzajú do ústi nad Labem aj za 
h raničn! účast nlci zo socialistických štá
tov, zväčša zo ZSSR, BĽR, MĽR NDR, 
PĽR, RSR, a le i ďal~lch krajin. 

Sledu jem túto súťaž už 15 rokov. Je 
naozaj velmi zau jlmavé porovnávať jej 
úrovei\ a vývoj. Nedávno sa na strán
kach Hudobného života v súvislosti s ob
dobnou Kocianovou h usrovou súťažou v 
Ústi nad Orlici konštatovalo, že naši kan· 
didáti sú v určitej nevýhode oproti kan
didátom zahraničným. Tito sú totiž všetci 
žiakmi výberových talentových š kôl, kto
ré u nás neexistuj ú. Pritom, pravda, na· 
ša mládež je práve taká schopná a na· 
daná ako mládež ostatných krajin . 

Prvé roky sútaže, až na malé výnim
ky, skončili vždy v neprospech českosl o
venských účastnikov, zahraničn! kandi
dáti dominovali a odnášali si ceny. Účast 
československých účastnikov bola maso
ve jšia, a tak , pochopltelne, bolo ťažké 
udržať krok s cudzinou. Pos ledné roky 
sa situácia čiastočne zmenila v náš pros· 
pech. Znlžil sa počet našich účastnikov 
a zvýšila sa Ich kvalita. Súťaž pravidel
ne sledu jú mnohl učitelia rudových škôl 
umen i z celej republiky, čo prispieva v 
značnej miere k ús!l1u pripravit žiakov 
tak, aby sa vyrovnali aj v sťažených pod
mienkach zahraničným žiakom. Výkony 
zahran ičných účastnikov sú, odhliadnuc 
od ich nadania, na profesionálnej úrov
ni, a to sa, pravda, o našich súťažia
c ich nedá vždy povedať. Máme talento· 

· vanú mládež, a ak sa jej rast správne 
usmeri\ u je u mé dosta tok času na št ú· 
cli um a prlpravu na súťaž, zis ťujeme, že 
sa vyrovná mládeži zo ZSSR, Bulharska, 
Maďarska, atď. 

Už u najmladš!ch klaviristov možno 
zistiť, či hrajú len naučené noty a prsty 
Im po klaviatúre Jen behajú, a lebo hud
bu precitu jú a s kladby tlmočia uvedo
mele. Je radost počúvať deti, k toré ve
dia a počuj ú čo hrajú, ktoré naplnia 
skladby výrazným hudobným obsahom, 
ktorým klavlr pekne zneje, ktor ých pre
jav je prirodzený a živý. Je až neuverí· 
telné, ak o sa tieto Interpretačné znaky 
dospel9ch môžu prejavovať už v detskom 
veku. 

Ostecká súťaž je rozdelená do štyroch 
vekových kategórii: 

I. kl;l tegória do 18 rokov, 
-II. kategória do ll rokov, 
III. kategória do 13 rokov, 
IV. kategória do 15 rokov. 

V dvoch kolách sa hrajú skladby všet
kých štýlových obdobi. Výber je luba
volný, iba minutáž je ohraničená. Tak 
sa stáva, že sme svedkami toho, ako aj 
ti najmladšl h ra jú náročné s kladby sve
tového repertoáru a udivujú vys pelos
ťou a úrovňou hry. Niekedy však dopla· 
tia na prllišnú náročnosť skl!!dleb. To 
je však otázka správneho odhadu a zod
povednosti učitera - ako vyberte reper
toári 

Od prvého ročnlka súťaže je predse
pom poroty zasl41ilý umelec prof. Pa
vel St6p6n z pražs kej AMU, členmi sú 
zástupcovia JAMU, VSMU, niektorých čes
koslovenských konzervatórll a ďalej za
hraničn! porotcovia. Počet účastnikov sú
taže mnohé roky presahoval stovku, po· 
stupne sa zn ižuje, na XVI. ročnlku (27.-
30. 10. 1983) bolo celkove 79 účastnikov, 
z toho 28 zo zahraničia. 

Zo Slovenska prišlo len 6 kandidátov. 
Je to malé percento, ale treba povedať, 
že Išlo o skutočne kvalitných účastni
kov a dosiahnutým výsledkom sme za
znamenali jeden z najv!ičšlch úspechov 
naše j mladej klavlrnej generácie v pos· 
Jedných rokoch. Celková úroveň. s útaže 
bola vyššia ako v predchádzajúcich r o· 
koch , a preto aj umiestnenie jednotliv
cov je cennejšie. 

Už . v prvom kole dosiahli mnoh! vyso· 
ké bodové ohodnotenie, ale pre velký 
počet nemohli všetci postúpiť do druhé
ho kola. Takýto osud stihol našich dvoch 
nada ných chlapcov Richarda Rlkkoňa zo 
Zlatých Moraviec a Petra Palického z 
Novák. Svojou hrou reprezentovali Slo
vensko na velmi dobrej úrovni a dúfam, 

že o obidvoch budeme ešte v budúc· 
nosti počuť. V III. kategórii dosiahli vel
ký úspech dve naše kl aviristky, a to Ve
ronika LackovA z Bratislavy, ktorá sa 
presadila jemným poetickým výrazom a 
výbornou úderovou kultúrou a zlskala 
Cestné uznanie I. stupňa. Daniela Hlin· 
kovA z Bratislavy zlskala III. cenu - vý
sledok, ktorým sa môže pochváliť len 
málo slovenských klaviristov, a to v 
priebehu celého doterajšieho trvania sú
taže. Jej prejav niesol znaky vyspelej 
muzikálnosti, Istoty a úsilia vyťažiť ma· 
ximum zo svp jh o výkonu. Zhodou okol· 
nosti sú obidve žiačkami ĽSU na ulici 
Obrancov mieru. Najväčši úspech pre Slo
vensko zlskala mladá Michaela Oravcov6 
z Handlovej, a to I. cenu v II. kategórii 
a súčasne cenu Ceského hudobného fon
du pre najlepiieho československého 
4častnlka súťa:le [v III. a IV. kategórii 
zisk ali prvé ceny zahraničn! účastnlcl ). 
Už od prvého kola presvedčila porotu 
a j obecenstvo o svojich kvalitách - ne
malej dávke talentu a profesionálnej prl
prave. Treba spomenúť a j výborne vole
nú dramaturgiu programu. Obidve ocene· 
né klaviristky vys túpll1 s velkým úspe
chom na koncerte vltazov pred počet
ným obecenstvom severočeske j metropo
ly. 

Na predchádzajúcich ročnlkoch srita· 
že boli celkove najúspešne jšl sovietski 
účastnlcl , zo XVI. ročnl.ka sl palmu vl
tazstva odnášali účastnlcl z Bulharska. 
Sympatická prof. M. Kurteva zo SoÚe 
(ch odi do Ústi už 14 rokov, má r ovna
ký počet rôznych cien, ktor~ zlskali jej 
žiaci a nlekolko rokov je aj členkou 
poroty) na ma rgo sú ťaže povedala, že sa 
každoročne teši na túto medzinárodnú 
súťaž, ktorá jej da la vera podnetov, mož· 
nosť porovnávať jednotlivé školy a chuť 
do ďalšej práce. To je mysHm tá najcen
nejšia devlza pre všetkých , ktor! na sú· 
ťaž chodia a obrúbili sl toto podujatie. 

Záverom iba tolko. Tf!kmer každý z 
prlslušnlkov súčasnej mlade j slovenskej 
generácie klaviristov sa· na ústeckej sú· 
ťaži zúčastnil a niečo si odtla l aj odnle· 
sol. Ak k tomu prlpoč!tame úspech na 
ostatnom ročnlku, a to práve v čase, keď 
oslavujeme storočnicu zakladatera profe
sionálnej slovens kej klavlrnej školy prof. 
Frica Kafen du, môžeme k onštatovať, že 
semeno. ktoré zasadil . vzkHčilo a pri
náša dobré plody. 

EVÁ PAPPOVÄ 

NOVÁ SLOVENSKÁ MINIOPERA 
Pred vianočnými sviatkami u po nich 

pripravilo Divade lné a operné štúdio 
VSMU hudobnodra matický večer pod ná · 
zvom Fragmenty '84, venované prelomu 
Rokov českého divadlu a česk ej hudby. 
Názov zodpovedal skutočnosti do tej mie
ry, že z plán ovaného bl oku operných 
scén [pre chrlpku t1 chlad v séle l zosta
Jo naozaj iba torzo - dueto Marlenky 
a janlka zo Smetanovej Predane j neves· 
ty, záverečná scéna z Cu jkovského · Eu
gena Onegina a úvodné due to Zuzanky 
a Figa ra z Mozartovej Figarove j svadby 
1 v~etky za réžie a pedagogického vede · 

Záber inscenácie miniopery Spoveď dona 
Juana - J. Ourt:o (Juan l , E. Kasanická 
( Zerlina 1. Snimka: R. Vllllfl Vá 

nia Ľuby Barlcovei) . Vypadol tiež celý 
panel fragmentov z die l j. B. Moliéra, 
F. Flotowa a A. Thomasa. Ale dva ďal

šie menšie celky zostali bez ujmy: oper· 
ná groteska Spísovater Babský z celo· 
večerného hudobno-dramatického cyklu 
Manželské kontrapunkty od jltlho Paue
ra a prvé uvedenie komickej minlopery 
Gerharda Auera Spoveď Dona juana. Obe 
dielka režijne pripravili poslucháči 

VSMU - Paue ra Martin Bendik a Auerd 
Božena Hončarivová; boli to Ich semes
trálne práce. Obaja prejavili pozoruhod· 
nú dávku ta len tu, vkusu, koncepčnosti i 

nápaditosti - a schopnosti ich rea l!zé· 
cie. Hončarivová sa prejavila aj ako 
slubná dramat ická autorka libreto 
Spovede Dona juana vyšlo z jej pera. 

Východiskom Auerovej minlopery je je· 
den z povestnýc h Capkových Apokryfov 
- paródia na juanovskú legendu. S Ju· 
anom to bolo vraj v!ietko ina k: "obkroč· 

mo padol na oje v mladost i, čo zbavilo 
ho mužských radosti". Bol velmi márno· 
myselný k ženám a lásku len predstle· 
ra J. V súbo ji s komtúrom bol zranený 
juan. Tento súbo j je prvou scénou ope· 
ry: Juan sa domni!lva, že je smrtelne 
zranený a žiada si mnlcha·kňaza; keď 

v spovedi popiera svoje lúbosm é dobro· 
družstvá, privolun ý zástupca duchov ného 
stavu Tirso de Molina sa na jprv rozčúli, 

že juan " tají" svoje hriech y, potom za· 
spáva - vo sme vid! Zerll nu a Donu 
Annu, ako vyčítajú hrdinovi neobratnosť 

v láske; napokon - po prebuden l -
dozvedá sa od Elvlry pravdu o juanovi. 
Poklt1dá však za potrebné vytvoriť pod· 
klad pr!l juanovs kú legendu. aby zachrá · 
ni! "verejnú mienku". 

Hudba textovú paródiu umoct1uje. Má 
klaslc ko- romantický charakter, okorene
n ~· miestam i moderne js lmt harmóniami. 
skvelý spád a ?>at·m. vtip - a neskrýva né 
po teSenie zo zosmte?;t)ovan in, persifláže. 
Oplýva c itá tmi u ponáska mi - predo· 

v!ietkým na samotn ú Mozartovu "operu 
opier" (s ňou má spol očné obsadenie 
hlavných úloh s výnimkou Leporella -
u Aue ra ho s telesi'luje tenor ) ; ozve sa 
v nej hlavica témy toreadora z Blzeto· 
vej Carmen [pri zmienke o tom, že Ma
setto je "chlap, ako sa patri"), vstupné 
tóny Wagnerovej opery Tristao a lzolda 
l keď sa ~pomenie lás ka); nohavičková 

úloha lekára [soprán J je zjavnou ponM· 
kou na jeden z prevlekov Despiny (z Co· 
sl fan tutte J - ale jej hudba je viac 
smetanovská, iná scéna je podložená 
hudbou t rocha dvoM kovskou... Finále 
je vyslovene operetné [možno ho pri 
"k lat'\ačke" opakovať, čo sa na premié
re aj uskutočnilo). - · Súhrne: Auerova 
operná hračka je velmi prljemným prek
vapenlm a vltaným prlnosom do mno· 
hotvárne j súčasne j slovenskej opery 
svo jou sviežosťou, humorom a optimiz· 
mom, ako aj komorným obsadenlm, čo 

u lahčuje jej predvedenie [ iilštrumeni.á l· 
nu zložku tvori klavlrny oktet: klavll·. 
sláčikové kvarteto a dychové trio z 
flau ty, hobojky a fagotu). 

Z interpretov treba vyzdvihnú ť tlspot) 
výkony a utora-dirigenta, stvá rnttera hlav· 
nej úlohy Jána Durču. Augustina Gráfa 
l Lepo re ll oJ a Boženu Gráfovú ( lekár ) 
- táto manže ls ká dvo jica na jviac zauja· 
Ja a j v úvodne j scéne večera . V Spiso
vate lovi Babskom podalo vyrovnaný vý· 
kon premiérové sólistické kva rteto 
( František Duria č, Eva Krčmáriková , Evä 
Seniglová a Eva Rehorovská ), pravda. 
na jnáročnejšiu k reáciu vytvoril prvý z 
nich. - jednoduchú a predsa velmi 
adekvátn u výtvarnú zložku Auerove j mi· 
n iopery navrhol )án Laluhu. 

Zhodou okolnosti uskutočnili sa prvé 
predvedeni a operne) novinky na JUanov· 
ský námet v predvečer t1 v deJ) premiéry 
[ 20. a 21. 12. 1983) nového naš tudovaniä 
Mozo rtove j "opery opier" v SND. 

IGOR VAJDA 



Komedianti a Sedliacka čest v SND 

NAVRAT POPULÁRNEJ J;JVOJICE 
I:llblvá melodika, cit pre scénické dramatično a odváž· 

ne pertraktované problémy súžitia muža a ženy zaistllí 
najlepš!m operám talianskeho verizmu stálu životnos t. 
Ba v Taliansku sa problémy nevery dodnes občas ri ešia 
krvavým spôsobom, hoci dnešné umenie k nim zauj!ma 
postoj skOr satiricko-kritický (napr. v Germlho filmoch). 
ne! vá!ny (v Arpinovom románe Cestný zločin) . 

ta!lsko diel operného verizmu spoč!va v Ich hudobno
speváckej zložke, udržiavajúce) kontinuitu s predchá· 
dzajOcl m vývojom žánru v Talians ku a nachádzajúcej 
podnety v tvorbe Wagnera ( Mascagni). Masseneta (Ci· 
lea), ba aj impresionizmu ( neskorý Puccini, Montemez
ZI). Pri zachovan! melodiky charakterizuje operný veriz· 
mus určitá triviálnosf použ!vaných hudobných prostried
kov, sklon k opisnosti a určitý pr!klon k symfonizmu, 
prejavujúci sa nielen v Intermezzách, ale i v orch estrál· 
nych dohrách (napr. v Mascagniho operách Iris, Malý 
Marat, čl v prvom finále Zandonalovej Francesky ). v s pe· 
ve znamená verizmus dovtšenie prechodu od a utentické· 
bo bel canta k expres!vnemu š týlu, pričom sa však n e
zrieka kantilény, ba občas vytvára priam ponášky na 
bel cantový štýl (ária .,Amor ti vleta" z GlordannoveJ 
Fedory, čerešňové dueto z Mascagniho Prlatefa Fritza ) . 

Najžlvotnejš! je taliansky verizmus vo s vojich prvýc h 
dielach: Mascagniho Sedliackej cti a Leoncavallových 
Koaediantoch, ktoré sl fažko vieme predstavlf Inak ako 
v realistickej výtvarno-režijnej podobe. Tak sa stalo 
aj v opere SND, kde režisér B. Kriiika nezaprel svoju 
Inklináciu k šty lizovanému divadlu a v scénickom rea: 
!!Zrne ustriehol adekvátnu mieru. Paradoxne sa pre re· 
fljné zámery v oboch jednoaktovkách nestali centrálnymi 
hlavné postavy, ale tie .,z druhého sledu". V Korne· 
dlantoch je to Tonio, ochudobnený o prolOg, ale najm!! 
Martvoňovou kreáciou vysunutý do popredia a a ranžujú· 
cl prlbeh až po tragický koniec. V Sedliackej cti je za· 
sa nepriamo exponovaná postava Alfla, a to cez suitu 
jeho mafiánsky ladených pomocnlkov. Nosn ý zámer, 
ktorý sa dal dotlahnuf aj ďalej clo vlastnej charakte· 
rlstlky postavy, hudobne drsne koncipovanej. Inak v cel· 
kovom prekresleni a tmosféry vyznieva lepšie lnscená· 
cla Mascagniho diela, podobne aj v aranžovanl zborov, 
čo je pálčivý problém modernej réžie vôbec. Predsta· 
venle sa hrá na jednoduchej a funkčnej scéne L. Vycho· 
dlla a vo vhodných dvojfarebných kostýmoch H. Bezá· 
koYej (s výnimkou p3ychologlcky nepravdepodobného 
oblečenia Loly ]. 

Oproti svojim zvyklostiam voli l dirigent T. Freiio v~f· 
nejšle tempá (až na výnimky, kde tým pomáhal s pevá 
kom] a viedol orchester k vystlhnutiu vášľ\aml nabt · 
tého pulzu partitúry, niekde však za cenu prllišnej tri· 
vlálnostl zvukového doj mu a prekrývanla spevákov (due· 
to Santuzzy a Turiddu) . Zo zborových scén zauJali tie 
lyrlckej~le, kým tie živšie (napr. vstupný zbor z Kome· 
dlantov] pôsobili rozhárane a nedopracovane, ale aj fa · 
rebne nesúrodo. Co do prec iznostl orchestra l zboru 
nastal obrat k lepšiemu na druhej !l tretej pt·emlére. 

Ostrednou postavou Sedliackej cti v speváckom zmysle 
)8 Santuzza. Magda Blahušiaková sa bl!ži na samú hru
nlcu možného ideálu svojim dramatickým, výrazovo ne
obyea_jne bohatým a a1 dyna micky pestrým prejavom, 
v ktorom lyrlcké pasáže stvárľ\uje mäkkýJll mezz!\ voce 
d pas~že dramatické naplt1a prierazný m a vášnivým 
forte. Alternu júca Ľ. Rybárska má pekný hlas, perspek· 
tlvne určený pre dramatické party, ale tu zauar expo
novaný trocha predčasne. jej s tredy a niž~le polohy 
e&te nemajú nosnosť a farebnosť pôsobivýcq výšok a pre 
roz&irenle výrazového registra potrebuje viacročné skú· 
senostl. Tie má zasa M. Nitranová, kto re J spevácky ex· 
prestvna a herecky výbu~ná Santuzza má dosť pôsobi · 
v~ch vokáln ych detailov, tvoriacich však pomerne nesú· 
rod~ celok. Popri nád herných vy~šlch st redoch pôso bia 
výšky málo uvornene a dôraz na vokálny výraz sa uplat · 
ltuje u nej na úkor plynulosti a čis toty vokálnej llnle. 
Pre part Tu riddu má F. Livora adekvátny d ramatický 
fond. ktorým su zaskvel v duete so Santuzzou, ale v 
troch áriách mu "vražedná" st rednev yso ká poloha ro· 
blla značné problémy. Nu prvých dvoch predstaveniach 
sme obdivovali ako sa j. A bel pasu 1e s tým Istý m partom, 

zjavne presahujúcim jeho hlasový odbor. Preto v jeho in · 
terpretác il zostalo hodne podlžnosti čo do dramatic · 
kého výrazu i volúmenu, ale spevákovi sa tieto resty 
darilo znlžlt na únosnú mieru, aj keď zavše za cenu 
prillšného nazallzovania. Inteligentná, herecky chlap
čensky poňatá kreftcia, ale bez potrebného vonkajško
vého vokálneho efektu, nutného v tomto type opery. 
Klama~;~ý manžel Alflo je v duchu striktnej veristlckej 
objektivity zobrazený vecne, bez mäkš!ch farieb, ktorými 
Pucclnl vyjadroval súcit so svojimi postavami. Preto táto 
úloha potrebuje predovšetkým (čl možno jedine 1 Ma
matic ký fond; k tomu má bllzko F. Caban. Alternujúc! 
P. Mauréry je voká lnym založenlm lyrickejšl a nemohol 
tu dostatočne uplatni f svoj zmysel pre muziclrovanie. 
Vo vhodne obsadených menš!ch úlohách sa uplatnili 
Ľ. Barlcová, J. Zerhauov6 (Lola l, a. Hanáková, J. Sedlá· 
fová (Lucia). 

M. Blahuiliaková (Santuzza) a O. Hanáková (Lucia) v 
Mascagniho Sedliackej cti. Snimka: ). Vavro 

ú lohu Neddy z Komediantov zvládnu sopranistky od· 
boru lyrického a mladodramatlckého. Hoci v súbore 
SND bolo na i\ u dosf kandidátok (napr. E. Holič ková) 
ušla sa napokon koloratl1rnemu a nárokom verizmu 
vzdialenému sopránu J .. Smyi!kovef, čo pokladáme za 
vyslovený omyl. Tradične bezpečnou vysokou polohou 
v tejto úlohe uspokojila S. Haljaková. je chvályhodné, 
ze v hereckej charakteristike sa zbytočne neutlekala 
k f rlvolnostl a zaznamenali sme u nej nebývalú citovú 
zaangažovanosť prejavu. Ako Interpreti prolOgu sa pred
stavili až traja sólisti. Pavol Mauréry, ktorého predestl· 
nácia pre taliansku operu je známa, vdýchol doň okrem 
tmavej farby a prlkladnej kantilény aj hlboko Judský 
obsah. Podanie F. Cabana bolo velmi suverénne, poňaté 
jednoznačne dramaticky a vokálnou orientáciou bližšie 
k nemecke j speváckej škole. V úlohe Silvia predviedol 
S. Hudec jeden zo svojich na jlepšieh výkonov za pos
ledné roky. jeho vysoká poloha pôsobila sviežo, v po
Vilhe hlasového prejavu inklinuje k verlstickej llnll a 
nevynechal . ani možnosti vrúcnej lyriky v závere dueta 
s Neddou. Alternujúcemu R. SzUcsovi s pekným timbrom 
c hýba la väčšia hlasová uvofnenost a prirodzená vibrá· 
cta vyš~ej polohy, ktoreJ sa vyhol aj pri interpretácii 
prolOgu, ktorý tým stratil na efekte. Herecký koncert 
J. Martvoila v 11lohe Tonia je obdivuhodný, ule prlllšný 
a kcent na fyzickú deformáciu pos tavy oslabuje napätie 
jeho vzťahu k Nedde. V tomto smere bol vleryhodne j· 
ši civilne jšie s tvárnený Tonlo ). Hrubant&, rovnako a ko 
Martvoi\ však úspešnejši v hereckom než speváckom 
prejave. Uspokojili všetci traja Harle kýni : P. Gábor, 
V. Schrcnkel i ). Kundlák. Canio M. Kopačku obstál he
recky, ale v dôsledku nedosia točného citu pre vokálnu 
frázu vyzneli všetky 1ehb a r!Ozne č!s la a ko recltatlvy. 
Korunou Komediantov bol Ca nlo A. Kucharského s tro
c ha ostrým tónom vo forte a svojráznym herectvom, ale 
s vysokými znakmi profesionality celkového výkonu. 

VLADIMlR BLAHO 

POĽSKA KRV na scéne DJZ v Prešove 
OSKAR NEDBAL: POĽSKA KRV. Opereta v troch dej
ahAch. Libreto: Leo Stein. Preklad: Stefan Hoza. Réžia : 
J6a Silan. Dirigent: Jan Bedi'ich. Choreografia: Dana 
Vejcbodová a. h. Zbormajster: Ivan Pacanovský. Scéna: 
JAl Zavarský a. h. Kostýmy: Olga Filippi a . h. Účinku· 
16 sólisti, zbor. balet a orchester DJZ. Obsadenie hlav
afeb postáv: Cyril Kapec, Zoltán Leskov ec (Ján Zarem-
111), Helena Horváthová a Elena Kušnierová (Helena). 
Slavomlr Benko a Stefan Rani! tk (Boleslav Baranski J, 
Stefan Seoko a Róbert Sudlk (Bro ňo Popiel). Anna lľen 
koYA a Dorota Kolová (Wanda Kvasinská). Júlia Korpá
lov6 a Alica Lôrini!lková ()adviga) , Július Piussi (Mir
lkl). Stefan )enlk (GorskiJ. Frantiiek Kadlec (Valen
lkl), Milan Gerjak ( Szenowicz). )án Obušt a Jozef Bra· 
aeckt (Vlastek). Pavol Eliáil (Exekútor). 
Premiéra 9. 12. 1983 v spevohre DJZ v Preiiove. 

Od ostatneJ inscenácie svetoznámej Pofskej krvi v spe
vohre DjZ v Prešove upl ynulo už 20 rokov. A bola 
to práve táto opereta, ktorou otvárali svoju profesionál · 
nu činnost aj obe východoslovenské spevoh ry - v Ko
šiciach r. 1945 a v Pre~ove 1·. 1948. Súčasným naštu· 
dovanlm Pofske l krvi. ktorá reprezentu je svo jim náme 

S. Benko l Bolo Baranski l a O. Kolová t Wanda Kvasin· 
skA). Snimkfl : A. Zi!\kit 

j 

tom. d ramaturgiou i hudobným spracovanlm tie naj 
krajš ie plody operetného žánru, si pre~ovská spevohra 
pripomina nielen 35. výročie svojho vzniku, ale jej na
Studovanie je aj prispevkom Pre~ovčanov k Roku českej 
hudby. Cenným inscenačným vkladom bol tvorivý elán, 
s akým pris tupovali jednotlivé zložky spevoherného sú
boru k spoločnej práci. jednotlivé výstupy inscenácie 
tvoria plynulú, dramaturgicky odôvodne nú llniu, ktorá 
zdôrazť\uje senzibilnú zložku inscenácie. Zásluhou réžie 
sa zrodil na javis ku DjZ vitálny tvar opet·ety c harakte· 
n s tický symetrickou, vizuálne pl'iťažlivou formou. Hlavne 
3. dejs tvo, hoci vybudované na báze komornosti, bolo 
gradačným vrcholom Inscenácie. Tu sa hádam najideál
nejšie uplatnila spolupráca režiséra, dirigenta, sólistov 
a zboru v zmysle š týlovej čistoty interpretácie. Sympa
tic ký bo l aj režijnou koncepciou zdôraznený odpa te· 
tizovaný herecký prejav a ús porné výrazové prostriedky. 

Napriek pozitlvam, kto ré prin iesla umelecká realizácia 
mscenačn ej koncepcie, vlúdili sa do predstavenia l cu
dzorodé prvky. Pos tavy Hel eny, Wandy a Bola Baran
s kého (stvárnené na premiérovom predstave-ni He lenou 
Horváthovou. Dorotou Kulovou a Slavomlrom Benkom) 
boli by uniesli viac ležérnosti, niekde l priroazenostl 
prejavu a hlavne jednoliate j spevácko-hereckej aktivity. 
Akcie Bola a Heleny boli interpretačne najkrajšie a 
najpresvedčiv ejšie v 2. dejst ve. Postavu Brot1a Poplela 
s tvárni l s priznačnou vervou Stefan Senko, úlohu jad · 
vlgy zodpovedne naštuctovala Alica Lôrlnčlková . Mlrské· 
ho július Piussi. 

Podnetným článkom nového naStudovanie Pufskej krvi 
bol orchester DjZ hr!l júci pod taktovkou janu Bedticha. 
Dobre podporova l javiskové výkony, v plnej miere však 
nevyužil kontrastnosť metro-rytmického čl enenia hudby. 
K pozitivam inscenácie patrili citlivo naštudované zbory 
Ivanom Pacunovským. 

Scéna já na Zavarského a. h. bolu kompaktná. ba až 
ve lmi uzavretá (l. dejstvo). V 3. de js tve upútala svojou 
vzduSnos ťou u lahodným uplatnenim modrého horizontu. 
V kostýmoch Olgy Flllppl sa uplatnili inšpirujúce motlvy 
pofských fudových krojov, podobne ako jasavé kru · 
koviaky 11 mazúrky v c horeog rilfi i Duny Vejchodovej. 

DITA MARENCINOVA 

( 

TVORBA 
JOZEF GRESAK: VOKALNA SYMFCINJA 

Nebojim su nuzvať Grešákovu Vokálnu symľónlu tak ým 
dielom, v ktorom každá triviálnosť, na ivná s ugescia, sur
r ealistická vlzia , či zdrap plagárového atavizmu má SVOJe 
miesto u opodsta tnenie. Vidlme, či počujeme v nej po· 
chodujúce davy s trans parentmi u zástavumi , strhu júce 
fresky ta nca, lyt·ické a baladické obrazy, úzkosť, plač, 

radost , vzrušenie a neviem čo všetko eš te. Samozre jme, 
všetko, čo tu vidime a počujeme, v skutočnosti vn!ma 
me cez prizmu autora, všetko je vtelené nim, len jeho 
očami, jeho pohfadom a citenim. Aký' je to však bizarný 
s vet, v ktorom sa neuslále konfrontuje autorov pohlad 
n!l segmenty výc hodoslovenskej hudobnosti so svetom 
dnešných dni. Alebo lepšie povedané, kde svet, ktorý 
nás dnes obklopuje je rozospievaný a rozohraný tak , 
že evidentne citime hlboké korene siuhajúce kdesi k pra
m81'\om minulosti. Pravda, Grešák si z východos lovenskej 
hudobnos ti len čo-to vyberá. A eš te i to, čo si vyberie, 
dôkladne preosleva, aby napokon to, čo vzlde, bolo len 
jeho - sice so zrejmou zakorenenosťou, ale s n eopa
kovatefným tvorivým ná dychom. Vo Vokálnej symfónii 
sa hlási k s lovu i robotnlcka piese11, a to konkrétne 
v prvej časti symfónie "Okolo fabriky cestička sypaná" 
a potom v záverečnej oslavn ej prvomájove j hudbe .,Co 
to, že nešú zástavy velké rudu davy". Rekompenzáciu 
týchto dvoch krajných , dramaticky vygradovaných časti 

· tvor! baladická druhá časť ,.V zelenom háju drevo rú
bajú" a tretia lyrická časf "Hrabala, hrabala". Stretáva
me sa tu teda s prepojenlm tvorivých segmentov ar
chaickej sedliackej hudobnosti a robo tn!ckej plesne. To 
sú, pravda, len tvorivé Inšpiračné žriedla Vokálnej sym
fónie, to je len zázemie, z ktorého vyrastá Grešákov 
bizarný svet, v ktorom vystupuje do výšky to, čo bolo 
večne pripútané, ba priam prlkované k zemi, ku kai · 
dodennému životu človeka . Apoteóza vychodoslovensltého 
človeka v Grešákovom videnl nielenže men! obraz, či 

tvá r pôvodnej podoby, ale všetko, čo je všedné a každo· 
denné, tu dostáva novú nádej, n ovú vieru a pers pekt!· 
vu - nové kričiia. Svoju vieru a s voje vyznanie vkladá 
Grešák vo Vokálnej symfónii do 11st pochodujúceho, či 

defilujúceho davu. Autor nechce spievaf sám svoju Vo· 
kálnu symfóniu, chce počuf svoj hlas medzi Inými, chce 
nákazllvo rozospievať svet okolo seba. A nielen rozspie· 
vaf, ale l prehrla t a pretepllť svojim umenlm, z ktorého 
nezfavuje ani centimeter. Pritom nejde o da joké násiiné 
vnucovanie sa, ani o snahu prekonať akl1sl bariéru ko
munlkatlvneho prepojenia túžbou páčlf sa za každú ce· 
nu. Nie, Grešák ostáva sebou samým a pritom jasne 
vystiera ruku k ostatným rudom okolo sebu. V tom je 
nesmierna sila Grešákovej hudby - e tická i umelecká. 
V dvoch vnútorných častiach symfónie ospieva autor aj 
tragické i tienis té - neraz bolestivé s tránky sveta. Veď, 

a ké by to bolo umenie, ktoré by nechcelo načrlef do 
ta jomných zákuti večných fudských bolesti o t rápeni. 
Aká by to bola oslava čl oveka, ktoľá by s i zakrývala 
oči pred večne tl e jl1cim nepokojom, pred nespočetnými 
otázkami, ktoré pre d nás prekladá každodenný život. To 
všetko cltlm v Grešákovej hudbe. l keď tu všetko dýcha 
východným Slovenskom (svetom, s ktorým autor na
trvalo splynul) predsa len cit! me naliehavost my'šllenok, 
ktoré nám autor potrebuje oznámit práve prostrednlc· 
tvom svo jho jazyka, ktorý Je mu vlastný, ktorý tak dô· 
ve rne pozná, s ktorým je dokonale zžitý a dôverne spä· 
tý. A práve táto dôverná· prepojenos ť myšlienky s hu· 
dobnou rečou zaručuje a utorovi Vokálnej symfóni e to, 
čomu obyčajne hovorime komunlkatlvnosf, zrozumltef· 
nost, či účinnost umeleckej výpovede. Možno mnoh! z 
nás budú vidiet vo Vokálnej symfónll Jen nonšalantn ú 
dedinskost, insitné sklony, pohľávanle sa s myšlienka· 
výml banalitami, absenciu výraznejšieho rac ionálneho 
prepojenia, atď. Treba však počitaf s télkýmto postojom 
na ceste, ktorá vedie k objavovaniu nových hodnOt. Pre
tože tvorivé súvislosti, ktorými je všetko v tomto die· 
Je prepojené, môžu vstúpiť do našej pozornosti až doda · 
točne a neraz i tak trochu onesko rene. jedno je však 
n esporné, že Grešák ma l odvahu ponecha C presvedčivú 
silu východos lovens kého nárečia tam. kde nanovo pre· 
zentovul svoju zakorenenosť úplne pravdivo a neopako
vate fne. Voká lnu zložka a nárečie su tak dostávajú do 
situácie, kde jedno z druhého organick y vyrastá , kde 
spol upau·ičnosť s lova a hudob ných myšlienqk je dôsled· 
ne prepojená a Z!lbezpečená. A z tejto priam organicke J 
prepojenosti vyras tá odvaha zavrhnúf spisovný juzyk 
tam, kde sa ukazuje adekvátne zachovuť pôvodn(• reč: 

spätú s vokálnou zložkou. S tejto odvahy sa rodi i s ilu 
dostat sa za tradičné kliM celou puletou rozmanitých 
myšlienkových fragmentov a pestrými farebnými lnvo· 
káclaml i dramatickým vlnobltlm neustá le rozdúchavuf 
pozornosť poslucháča. Lebo s tmelujúcim prvkom vo Vo· 
kálne j symfónii nie je len temutická sfér!l hudby, a le 
predovšetkým nespútaný dynamizmus jednotlivých obru
zov a 1ch pestrá, priam s ugestivne rozvlbrovaná fa reb
nosť. Grešákovu Vokálna symfóniu je jedinečnou ukáž· 
kou spätos ti prel!nunia sa dramatic ke j 11 sym foni c kej 
zložky so sve tom surreali s tických, nž naivných svetov 
ponad videnú skutočnosť. Tieto prekrásne, rozprávkové 
úniky a neustá le návraty maJú v sebe svoje ča ro, svoje 
neopakovaterné vzruš u júce re nexle. Casta Ich nemožno 
vymedzlf deliacou čiarou. uni urč ite jšie onraničiť. je to 
dar akejsi fantáZi Jnej roztúženos ti, kto rou je obdorené 
toto dielo a GreSá kova hudbu vôbec. Ak Je Vokáln11 
symfónia oslavou človek a, tak 1e v rovnakej miere l os lil · 
vou práce. Pravda, tí\ vyplýva neraz i z autorovho pový
seniu robotnlckych piesní u východos lovenskýc h rudo· 
vých prvkov do nových polôh, slávnostných . mies tami aí 
monumentálnyc h. l tu však Urešák prekypu je nad~enim 
u radosťou, ktora je tak čistá 11 úp rimná, že jej každý 
musí uveriť. A nie len týmto hymnický m polohám, ale 
celej Voká lnej symfónii, ktorá mohlu byť nupisaná i ttko 
ltantAta na človeka u na Jeho prácu. ttku os lavu vý· 
c hodné ho Slnvensktt . 11ko posols tvo auto•·ove1 li\ sk y k lu 
<fom. 

IGOR BERGER 
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SLOVENSKA 
FILHARMÚNIA 
19. a ~0. I. 1984. D. Kardoš: Par tita pre 12 sláčikových 
nástrOJOV, op. 43; J. Zach: Koncert pre čembalo a or· 
cheste~ c mol ; H. M. Górecki : Concerto pre čembalo 
a sláč•~ový orchester, op. 40; K. Kohout: Sinfonia in f · 
F. X. Richter: Symfónia B dur; J. V. Stamic: Mannheim: 
ská symfónia A dur. Slovenský komorný orchester ume
leck.ý ved6ci národný umelec Bohdan Warchal; sóilstka: 
MariCa Doblállová-Kopecká ( čembalo) . 

Toto podujatie dvoma tretina zohladr1ova!o v drama
turgickeJ zostave prebiehajúci Rok českej hudby. úvod
ný Kardoš vera ziska! na komunikatlvnosti zásluh ou 
vz?rovo vypracovaného a plastického vedenia hlasov ako 
1 učinnou výstavbou dynamických oblúkov. 

Druhá polovica programu predstavila nám troch čes
kých re'?rezenta ntov predklasickej éry európskej hud
by. Pn mterpretácit ukážok z ich tvorivej dielne sme 
~i opätovne uvedomili skutočnosť, že sugestivita pre
Javu warchalovcov pramen! z ideálneho stotožnenia sa 
s_ repro~ukovanou skladbou. Ak by sme chceli v inten
zrte_ našrch zážitkov nájsť istú. hierarchiu, tak by sme 
van_ na prvé n~ resto dali Kohoutovu Sinfoniu ; azda i pre
to, že ako jedmá odznela v molovej tonine. Jej celková 
schéma sa niektorými črtami odlišuje od šablóny dobovej 
~vorby, a aj invenčnosť hudobných nápadov vyznaču
Je sa vyššou mierou origina lity (z optiky súčasného kon
zumenta). 

Akým velkým vývojom dokázal prejsť SKO mohll sme 
si uvedomiť na jmä pri orchestrálnych sprievodoch k só
listickému výkonu M. Doblášovej-Kopeckej v dielach 
Zacha a Góreckého. Celkovému vyznaniu jej vystúpe
nia by bola Iste prospela prltomnosť zosi!t1ovača k zvý
razneniu jemného čembalového zvuku. Imponujúco, na 
odbornlka priam fascinujúca, _pôsobila tu snaha hráčov 
zredukovať Inokedy tak sýty zvuk na filigrá nske a le 
p~·edsa len zretelné marglrovanie, ktoré si udrži~va!o 
aJ v p_avučinovom pradlve !stú mieru plasticity a vý
razoveJ zaangažovanoSti. 

Marica Dobiášová-Kopecká je cit livou hudobnlčkou. Ve
Ia zls_kala ~vo jim skromným vystupovanlm. Výdatn ú opo
ru prr udržravanl tempu mala v dirigentovi. Bolo to zre
tefné najmä vtedy, ked hrala bez sprievodu. v súvislosti 
s Góreckim sme si uvedomili, a ko môže súčasný skla
dateľ dosiahnuť i pomerne jednoduchými, a v tomto pri
pada môžeme povedať, že značne použitým! staro-novými 
výrazovými prostriedkami vysokú mieru komunlkativ
p.ostl. Invenčne pozoruhodné, svojim spôsobom efektné 
pritom však pre sólistku z h ladiska t ech niky nie vermi 
náročné, ale o to vďačnejšie Concerto vyznelo zvukovo 
velmi apartne a zvýšilo umelecký dojem z výkonu Do
biášovej-Kopeckej, ktorý sme sl tu vytvorili na základe 
interpretácie Zachovho čembalového koncertu. 

27. I. 1984. Organový recitál dr. Ferdinanda Klindu. f. s. 
Bach: Toccata a f6ga F dur, BWV 540; H. Genzmer: 
Kon~c~t pre organ a bicie nástroje; I. Hruiiovský: Dia
logh• m rltmo per organ o e percussioni (premiéra) ; 
B. M. Cernohorský: Toccata a f6ga; J. K. Kuchat : Fantá
zia g mol ; B. A. Wiedermann: Toccata a · f6ga g mol: 
P. Eben: Laudes IV. Spolu6činkoval László Varay bicie 
nástroje (MĽR) . . · . • . . ,, ' . 

Zaslúžilý umelec dr. Ferdinand Klinda demonštroval 
na tomto koncerte svoj vynikajúci int-erpretačný štan
dard, k_u ktorému sa dopracoval poča s svoje j doteraj
šej kanéry. Dlžku tejto cesty cltime zo s kúsenos ti s 
akou umelec pristupuje k modelovaniu širokých plôch 
kde sa mu pomerne úspešne dari udržiavať súvislosti 
llnil i napUtle výstavby. Na viacerých úsekoch predsta
vil sa ako pohotový virtuóz pedálovej techniky. Zvý?ie
ným dôrazom na artikuláciu umožnil poslucháčovi dobre 
sa zorientovať v tematických nástupoch kontrapunktic 
kých sk ladieb. 

Klinda je typom in terpreta, ktorý v snahe rešpektovať 
autorovu predstavu zámerne tlm! svoj individuálny vklad 
a uslluje sa o čo najprlsnejšiu objektlvistickú optiku 
prlstupu. Vyspelá technika mu umoži\uje s úspechom 
sa vyhýbať použlvaniu pomocných barliCiek kompro· 
misov - zámernému agogickému zaťažovaniu na ne· 
adekvátnych úsekoch. Na druhej strane, vychádzajúc 
z pr iebehu rozvljania náladového charakteru hudob
ného prúdu a jeho narastania, vypestovaným umeleckým 
inštinktom dokáže postrehnúť nutnosť vhodnej regis · 
trácle, ako aj agoglcky podčiarknuť pate•ickú monu · 
mentalitu kompozičn9ch kulminácii. Muzikantsk9 kánon 
vedie Klindu k úsi liu uprednostt1ovať pevnosť tempa 
i za cenu prlpadného obetovania zreteľnosti lln ie[ nie
ktoré pedálové pasáže). 

Dramaturgickým osvieženlm večera bola Klindov11 spo
lupráca so skutočným majstrom a virtuózom na bicie 
nástroje L. Varayom. Susedstvo dvoch prlbuzne kon· 
cipovaných skladieb ponúka možnosť konfrontácie. 

Genzmerov koncert je z h ladiska formovej schémy 
bližšl t radícii. je stavebne zomknu tejšl, tempovo súvis
le jší. Organu zveril autor funkciu a kejsi zvukovej ku
lisy, podkladu, nad ktorým prebieha exhibicia rytmic
ky velmi výrazne artikulovaných kombinácii biclch ná
strojov. 

V premiérovane j s kladbe veCera ťažisko tvorivého zre
t eľu nasmeroval Ivan Hrušovský na nuansy zv ukovo
farebného parametra, na kombinačnú vynaliezavosť fa· 
rieb. Ako formotvorný princip zvolil dynamickú výs tav
bu h udobného pr údu. Zrod te jto kompozlcie, ktorá vzni!!: 
IH v lete 1982, podnietil premiérový interpret organové
hu partu dr. F. Kli ndu. Hoci poslucháč v záplave pre
menlivých far ieb, rytmickej variability ll kombinácii 7 
b1c!ch nást ro jov vníma organ nujmä v sólove j trak tácii, 
plni tu královský nás troj aj akúsi zjednocovaciu funk 
ciu. SklHdba je vy budovaná na spôsob veľkého dy na· 
mického oblúku - od pomalého úvodu, ktorý sa rozvíja 
do zrýchleného pohyb!J s ost rejšie vyhrotenými dialo
gickými kom bináciami. V snuhe po kontraste vkladá 
Hru~ovský do diela kfudnejší úsek neobach ovského cha
rukteru , po ktorom Sil •·ozpútuvll ešte ostrejšie a roz
fah lejšie "pretekunie" oboch hráčov. Paralelne s na
rustllnlm intenzity zvuku sa na vrchole s kladby stup
i\u je tempo do Presta u po vystrle dani samostatných úse
kov jednotlivých hráčov vracia sa pohyb, dynamická 
intenzitu i náladová atmosťéru do pôvodne j vstupnej 
polohy. Ivan Hrušovs ký je v9raznou osobnosťou našej 
hudby. Je invenčný, komu nikat!vny, svoje postupy i ko m
pozičné riešenia neopakuje; predovšetkým vždy cit livo 
navodzu je a rozvíja lltmosféru. l'oslucháC má dojem 
presvedčive j inšpirác ie 1 výpovede, ktorá je nu mile 
vzdill lená od s nahy pu ext ravaganc ii a bezduc he j kon
štrukcii. VLADIMIR CIZIK 
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Hovoríme s umeleckým vedúcim VUSu v Bratislave 
zaslúžilým umelcom plk. MILANOM NOVÁKOM 

HUDBA VŽDY NÁSOBÍ SIL V ČLOVEKA ... 
V tohtoročnom Týždni s6časnej slovenskej hudby dos

t~la pr~estor ~j tvorba pre umelecké s6bory, ktorej orga
mzátor• poduJatia vyhradili samostatný progra m (ll. 2. 
t: r . ). Vyst6penie Vojens_!(ého umelecké ho sdboru v Bra
tislave a Slovenského fudového umeleckého kolektlvu v 
rámci spoločného programu predstavilo nielen s6časn0. 
tvorbu pre tieto s6bory, ale pripomenulo i irokému pub
liku ako aj odborným pozorovatefom i peclflcké črty 
tohto lánru, ktoré s6visia s jeho vyhranenými spoločen
llkými 6lohami. 
Keďže spoločenské pos lanie určitého hudobného lén

l'~ sa musi premietnuť nielen do t~orby, ale aj do mera
diel je j hodnotenia, zdalo sa ná m byť ulitočné pri ma
povani tvorivého, ini titucionélneho a sociélneho terénu 
naiej hudobnej k ult1íry poliadať o rozhovor umelec
kého ved6ceho VUSu zasl611lého umelca plk. Milana N o
vé k a (na obr. ), ktorý vedie tento s6bor od jeho vzni
ku pred 32 rokmi a zasvä til mu a j závalnd časť svojho 
skladatefského diela. 

Aké je poslanie VUSu? 

- Súbor je účelovým zariadenlm Ceskoslovenskej ru
dovej armády, ktorého úlohou je prispievať rôznymi for
mami umeleckej činnosti k zvyšovaniu politickej a bo
jovej prlpravy jej prislušnlkov. Našou úlohou je šlrlť 
v podmienkach , za ktorých armáda uskutočňuje svoju 
náročnú bojovú prlpravu, a tmosféru pohody, akéhosi 
uvoln enia, a tým prispieť k obnove telesných a dušev
n9ch sil vojaka. Popri tejto relaxačnej čl regeneratlv
nej funkcll je ďalšou významn ou zložkou našej činnosti 
prispieť k ideovému rastu a estetickej výchove našich 
vojakov. Vo svojich programoch propagujeme myšlienku 
prqletárskeh o Internacionalizmu, ideu boja za mier, ako 
aj dalšie Idey, ktoré majú trvalú platnosť l aktuálny 
dobový náboj. Roblme to rozmanitými umeleckými for
ma mi, ktoré rozvi jajú myslenie a estetické cltenle na
šich vojakov, ich umelecký vkus. Pri tvorbe. a zostavova
ni našich programov nemáme na mysli !im úzko vy
hran ené ciele našej armády, ale sledu jeme aj širši vý
chovný aspekt. Ide nám o to, aby vojak základnej služ
by, ktorý s trávi v uniforme rok čl dva, nadobudol po· 
znatky a skúsenosti, ktoré ma jú pre jeho dozrievanie 
zásadný význam a ktoré dotvára jú jeho celkový Iud
ský a občiansky profil. Pri súčasných problémoch s este
tickou vých ovou a osobitne s hudobnou výchdvou nie 
je zanedbatelné, že sa vojak stretne vo va rnej chvili 
okrem zábavnej hudby !!l s dielami klasických tvorcov 
h udobného umenia, ktoré v našom podani nejeden z vo
Jakov počuje po prvý raz. - VUS nepracu je výlučne 
pre potr eby armády, ale účinkuje a j na mnohých podu
Jatiach pre širokú kultúrnu verejnost. V takýchto pri· 
padoch prezentujeme nášmu publiku "neozbrojenú" časť 
našej armády. Predstavujeme ju ako určitý spoločen
ský organizmus, ktorý zi je"'rozmanltým kultúrnym živo
iom, ktorý svojim prlslušnlkom · j)rq:!omlna ' l'lH1len poli
tické ciele, ale aj humanistický obraz pokrokového ume
nia. Má dôležitý spoločensko-psychologický význam, a k 
svojimi vystúpenlHmi pre širokú verejnosť dokumentuje· 
me. že mla dý človek, ktorý odchádza do armády splniť 
s l svoju základnú občiansku povinnosť, nachádza tu pod
mienky pre svoj harmonický fyzický a dui>evný rozvoj. 

VUS nie je len zarladenlm na tra nsfer kult6rnych 
hodnôt do armádneho prostredia, ale pôsobi a j na vývoj 
naiej hudobnej kult6ry. V čom vidite jeho hlavný prl
t;pevok? 

- Popn vlas tnom tvor1vom prlspevku. ktorý hodnotiť 
nie je mOJ OU úlohou, ale úlohou odbornej kritiky , mu
s im vyzdvihnúť náš vp lyv na formovanie umeleckého 
dorastu v oblasti hudobného, ta n eč ného a dramatického 
umenia. Absolventi umeleckých škól, ktori u nás ab
solvujú vojenskú základnú službu, nachádza jú v rámci 
n>\~ho s úboru podmienky i podnety pre ďa l ši umelec
ký rast. Naprik lad absolven ti konzervatórii a akadémii 
múzických umeni, ktor! v case abso lutória ma jú ešte len 
malú orchestrálnu prax, odchádzajú po roku - dvoch 
na svoje budúce umelecké pracoviská so skúsenosťanu, 
ktoré tm nepochybne uľahči a postupné .. vras tanie" do 
profesionálneho umeleckého telesa. Začina júci sólisti -
čl už inštrumentalist i alebo speváci - u nás nadobud 
n ú cennú pódiovú alebo scénickú prax. Aby sme vy
vážili trochu jednost rannú žánrovú orientáciu naSlch 
súborov smerom k zábavným žánrom. nás orcheste r kaž · 
doračne absolvu je v Bratis lltve cyklus výchovných kon
certov, pre ktorý naštuduje dielll bežného symfonického 
repertoáru. Pravda, tá to činnos ť má svo 1 význam n ielen 
pre našich orchestrá ln ych hráčov . ktorí sa musia vyrov
nať s požiadav kami s lohovej inte r pretácie rozmanitých 
diel rôznych slohových období, ale vytvára podmienky 
aJ pre výchovu budúcich koncertných návštevnlkov. Tým 
sme nadviazali na tr.ad lciu symťonických konce rtov nM
ho orchestra , ktorú po dlhé roky budovall Ladislav Ho· 
loubek a po 11om Pavol Bagin. Tieto výchovné zámery 
sledujeme aj pri formovaní komorného orchestra. v rám 
ci ktorého sa na ši orchestrálnr hrl:lCi oboznámia s llte
rat úrou pre menš ie nástrojové obsaden1e. 

Aké umelecké l ánre s6 zastúpené v programoch VUSu ? 

- Zánrová on en tácia VUSu sa v priebehu rokov me
nila a vyvljula . Významnú úlohu tu hrali •·ozmanité či 
nitele: jednllk to boli určité zmeny vo výVO Ji hudobných 
žánrov 11 v ich rastúce j alebo klesa jucej popularite u 
mladého poslucháča, jednak rozvo j tvorivého zázemia. 
o ktoré sa pri svojej tvorbe opierame. V čHse založenia 
nášho súboru -- v päťdesiatych rokoch - boli v1.orom 
Alexandrovovc l. Presadzovu11 sa velk é progrumy, vystu
povalo sa v am fiteát roch, nu ve lkých pr iestranstvách , a 
to si vyžadova lo ve lký reprodukCný aparát ll tomu zod
povedajúce diela. Neskôr su situác ilt zmenila. Popri vel
kých celosúborových programoch tvorime komorne lade
né programy pre mens1e· súbory, ktoré môžu vystupovať 
aj tlltTt, kde nie sú podmienk y pre vystúpen lll profesro· 
nálnyc h umeleckých telies - orchest rov. dlvudlel a pod., 
pretože pr·áve v takýchto podmienkach býva .,hlad po 
kultúre" na jy!lčši. Chceme s naš im umením preni kať 

111 no tých ntl lustl. kde s ú umiestnené mensie jednot-
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ky. - V súčasnej dobe máme zostavených pät progra
mov. Reprezentačný celosúborový program pod názvom 
.,Aby sln ko mohlo sv ietiť " je komponovaný pre väčšie 
pódiá. Má nadhlahčený, dalo by sa povedať revuálny 
charakter ; usllujeme sa v ňom pomocou Iahkej múzy pri
bllži_ť divákovi závažné politické myšlienky, ideu bran
nos ti. Populárne ladená hudobná zložka, dynamick-é ta
nečné stvárnenie má umožniť nadviazať s mladým divá
lwm bezpros tredný kontakt, v ktorom je prlstupný dla
l_ógu. V tomto i v d!!lšom programe j~ zdôraznený 
usmevný moment vojak ovho života, v ktorom má svoje 
miesto a j ušlacht ilý Iudský cit, spontánny žart l smrtel
nr: vážna láska ... Oalši program, ktorý má názov Ze
lám ružiam dážď" , je kompon ovaný pre vokálnu ~lož· 
ku so sprievodom maléh o orchestra. Na~a baletná zlož
ka ' sa prezentuje programom pod názvom ., (jhitostrój", 
ktorý je hudobne dopre9ádzaný tiež malým orch estrom. 
Novým programom našej Iudove j kapely je paródia na 
rozmáhajúce sa miestne a celoš tátne súťaže populár
nych piesni, ktorú sme nazvali "Zlatý kohút". V mierne 
štylizovanej fo rme propaguje našu ludovú poéziu a mo
ravský a slovenský hudobný fol klór. V rámci progra
mu nazvaného "Hudba prevažne nevážne" propagujeme 
medzi vojakmi komornú hudbu, a to žáner sláčikového 

kvarteta. Sprievodné slovo moderá tora sa usiJuje pre
klenút zábrany, ktoré majú mladi Iudia pri prlj lmaní 
vážne j hudby. je to naozaJ "komorný" program. pre· 
tože sa môže upla tniť a1 v improvizovaných podmien
kach, v ma le j miestnosti pre malý potet poslucháčov. 
Mysllm si, že sa nám tu podarilo zvoliť si šťastnú formu . 
pretože tento program má medzi poslucháčm i velký 
ohlas a v minulom roku dosiahol najviac r epriz. Samo
zre jme, popri týchto široko koncipovaných celovečer
ných prog r11moch zostavu j~me podla požiadaviek uspo
riadatelov, napr iklad pri prlležitostl vernisáži , osláv 
Mes iaca československo-sovietskeho prtatelstva a pod. 

. rôzne koncertné progra my, v ktorých si môžu uplatmť 
sólist i svo j naš tudovaný koncertný r epert oá r. 

Z týchto informécil i ao stretnuti_ s vyst6peniami zlo
liek válho sČlboru čltater alebo posluchéč na dobudne 
predstavu o mnohostrannostl 6loh vái ho s6boru, ako 
a j iirokom spoločenskom dopade jeho· umeleckej čin

nosti. Máte pocit, le ostatné zložky naiej hudobne j kul
t6r~ - elektronické médié, tlač, koncertné ustanovizne, 
odborné kritika venuje činnosti vái ho s6boru primera
nú pozornosť? 

- Na túto otázku nemôžem odpovedať paušálnym a no 
11lebo nie ... Najlepšie sa nám da ri spolupráca s Opu
som, z ktorého iniciatlvy sa teraz zrodila už naša štvr
tá platila a vo výhliadke je a j ďalši gramotitu l. Po dlho
ročn ej nevšlmavosti nás teraz objavila naša televlzia, 
takže na raz pre 11u pripravujeme tri programy. Ale po
kiul ide o kr itické hodnotenie našeJ práce, nemôžem sl 
s tažovať - opa trne formulované - na "privelkú po
zornosť". Možno je to dané tým, že sa o h udbe vo vše
obecnosti má lo pge, najmä o jej ná ročnejšlch žánro.ch, 
alebo tým. že pre niektorých autorov sa zdá byť plsame 
o čomkorvek , čo s úvisi s armádou. akýmsi rizikovým 
podu jatlm. \'ed ak naplše, že neja ká skladba alebo ta
nečné čislo bolo zlé , tým neurazl naše ozbro jené sily, 
alebo a k pochváli niektor ý z našich programov . nikto 
ho ešte nebude považovať za propagá tora militarizmu! 
Angažované umenie, o ktoré sa snažlme, umenie, ktoré 
s ledu je vyh ranené ideologické a politické ciele, má svoje 
osobité úskalia. Snažlme sa na nášho diváka a poslu
cháča pôsobiť nenásilne. Berieme do úvahy, že mlad9 
č lovek je mimoriadne citlivý na frázy, a preto ho ne· 
bombltrdujeme drása júcimi scénami alebo pa tetickými 
výpoveďam i , a le aj o tých najzávažnejšlch myšlienkach 
sa usilu jeme hovorlt vecne, triezvo, a by nikto nemal po· 
cit, že ho svo jou výpoveďou znásih)ujeme. do niečoho 
nútime. Dosiahnuť toho, aby umelecká výpoveď našich 
tvo rcov bola účinn á, a le aj nevtieravá, pr-edpokladá oso· 
bi tne vyvinutý zmysel pre mieru , pri r·ozvi jani ktorirho 
nám pomôže každá kon~truktlvna kritic ká pripomlenkll. 

JURAJ POHRONEC 



Vstúpte 
do Spoločnosti 
pre starú hudbu! 

V posledných rokoch rastie u nás obdobne ako v za
hraniči záujem o starú hudbu. Naši poslucháči si oblú
bill napr. vystúpenia Slovenského komorného orchestra 
a Iných súborov a sólistov, venujúci ch sa stare j hudbe, 
sttlpa dopyt po gramafónových platniach s nahrávka
ml starej hudby, atď., a to pre trva lé umelecké hodno
ty, krásu a harmóniu tejto hudby. Tento záujem nestojl 
v protiklade so záujmami o súčasní1 tvorbu alebo diela 
minulého storočia. Kým vSak hudba 19. a 20. storočia 
je živou súčasťou našej prltomnosti, je dávno udomác· 
nené, tvori kmel\.iový repertoár našich vefkých umelec
kých telies a má svoje inštlt(lcle, ktoré sa starajú o jej 
pestovanie, Iná je situácia s hudbou starštch slohových 
obdobi, od stredoveku po klasicizmus. Preto ešte sturá 
hudba nezastáva fc1ké miesto v našom hudobnom dlani. 
aké zodpovedá jej významu a rastlicej aktuali te v dneš
nej dobe. 

Tieto skutočnosti vzala do úvahy Ceská hudebnl spo
lečnost a vytvorila inštitucionálnu základiíu pre vznik 
zéujmevého združenia SPOLOCNOSŤ PRE STARÚ HUDBU 
(SSH], ktorá má v svojom programe všestrannú starost
livost o hudbu staršlch epoch ( pod u ja tia so živou a re
produkovanou hudbou, semináre, diskusie, rôzne služby 
a Iné]. 
Predsednlčkou SSH sa stala zas!. um. prof. Zuzana Rli

žlčkové, jedným z dvoch podpredsedov je zas!. um. prof. 
dr. Ferdinand Klinda, sólista SF. Prácu SSH riadi pred
sednlctvo s pomocou viacerých komisii ( interpretačné, 
výchovné, muzikologická, dobových nástrojov, publlkač 
n6], v ktorých sú zastúpeni aj slovensk! odbornlcl. 

Ctenom SSH sa može sta{ každý občan našej republi
ky, poslucháč, laik, amatér, printer staŕej hudby tak Isto 
ako Interpret, sólista, člen orchestra, súboru, zboru a. 
samozrejme, v neposlednom rade tiež muzikológ, histo· 
rlk, teoretik, organo)óg, kritik, ale aj hudobný skla
dater. 

Ak prejavujete záujem o starú hudbu, bolo by najvhod
nejšie, keby ste sa stali aj vy členom SSH. V Spol oč
nosti má miesto každý, kto je v takej alebo onake j po
dobe priaznivcom starej hudby, bez ohfadu na vek čl 
povolanie. Na Slovensku, kde nábor členstva začal v po-

Zaslúlilá umelkyňa Z. Riílil!ková, predsednlčka Spoloč
nosti pre starú hudbu. 

lavici januára t. r., v priebehu dvoch týždi\ov, teda 
do konca januára, sa prihlásilo už vyše sto členov. Ide 
o to, aby sa aj na Slovensku vytvorila dostatočne široká 
členská základi\a , obec záujemcov o starú hudbu, ako 
je tomu v českých krajoch, aby sa mohli aj u nás plá
novať a uskutočniť rôzne akcie v rámci SSH. 

Prlspevok za členské je jednotný Kčs 20,- ročne. 
Každý člen SSH dostane štvrťročne, teda štyrikrát do ro
ka zdarma Spravodaj Spoločnosti pre starú hudbu (for
mát A 5, krieda, 28 strán, fo tografie), ktorý je nepre
dajný a určený výhradne členom SSH. Spravodaj SSH 
obsahuje a ktuálne s právy o činnosti SSH, informácie 
a zau jlmavosti zo sveta starej hudby. SSH Informuje svo
jich členov tiež prostrednlctvom pozvánok k nieKto
rým akciám. 

Ak sa rozhodnete stať sa členom SSH, naplšte obra
tom žiadosť o zaslanie formulára pt·ihlAšky do SSH s uda
nim vašej presnej adresy. Zloženku za členské a člen
skú legitimáciu obdržite neskôr. 

Ziadosť o Prihláš ku do SSH pošlite na adresu: 
Ceská hudebnl společnost - sekretariát, 
Valdštejnské nám. l, 118 Ol Praha l - Malá Strana. 

PAVOL POLÄK 

Komorné koncerty MDKO v Bratislave 
Na komornom koncerte 17. januára 1984, venovanom 

-Roku českej hudby, sme priv!tall Havlákovo kvarteto z 
~rahy (L. Ha.vlák ~ l. husle, L. Kai\'t<a ~ 2. husle, j. j!
§a- viola, M. Kaňka - violončelo) . Mlad! umelci, oven
čen! mnohými medzinárodnými úspechmi, sa predstavil! 
v auditóriu Mozartea Kramáfovým Sláčikovým kvarte
tom Es dur, 4. sléčikovým kvartetom )indricha Felda 
a Sláčikovým kvartetom d mol, op. 34 Antonina Ovo
táka. Už Interpretácia Kramái'a však odkryla niektoré 
nedostatky tohto telesa, ktoré treba vysloviť so všet
kou naliehavosťou. Predovšetk9m som v jeho hre po
strádal širšiu šká lu výrazu a farieb. Nepočul som vrúc
ny, hrejivý tón, jemné pohrávanie sa s detailom a mäk
kosť kantabllného spevu. Z toho potom vyplývajú l ďal
šie rezultáty. Poslucháč vnlma namiesto kompaktného 
zvuku komorného telesa roztrieštené spektrum farieb, 
čo v konečnom dôsledku pôsobi chaoticky a rušivo. 
Interpretácia Kramái'ovho diela bola, žiar, poznačená 
práve takýmto prlstupom. 

Stvrté sláčikové kvarteto jlndi'icha Felda sl už žiada 
Iný interpretačný prlstup. jeho hudba plná dráždivého 
napätia a extatických nálad vyžaduje väčši u dávku 
ostrosti a dravej nekompromlsnej expresivity. Zdá sa. 
fe práve tieto výrazové polohy vyhovovali vo väčšej 
miere Interpretačnému naturelu Havlákovho kvarteta, 
takže výsledný estetický zážitok bol z predvedenia tohto 
diela už plne uspokojivý a presvedčivý. 

Určité výhrady však treba vysloviť i na adresu Inter
pretácie Dvoi'ákovho kvarteta cl moL Nazdávam sa, že 
najmä v medltat!vnych a snivých vlziách musi jeho In
terpretácia eSte v mnohom dozrieť. jednoducho ·pove
dané, nebola to koncepcia , ktorá by poslucháča strhla 
a nadchla. I keď treba priznať, že v tvorivom poi\ati 
bola vyzdvihnutá českosť a v rámci nej nes krotná hra
vosť a vtip. Z hry Havlákovho kvarteta vyžaruje vášni
vá muzikalita, treba ju azda len zapojiť do širšieh výra
zových spektier, od tvorenia tónu počnúc až po výstavbu 
väčšieh plOch. Co najskôr sa budú musieť mladi pražskl 
umelci zamerat na diferencovanejšiu šká lu svojho výra
zového registra, na ušfachtilé tvorenie tónu v stlšených 
a medltatlvnych polohách a na dosiahnutie kompaktnej
šej a V);rovnanejšej zvukovej jednoty. Ak sa tieto problé
my doriešia bude môcť Havlákovo kvarteto čoskoro nad
viazať na slávnu tradlclu českých komorných telies. 

IGOR BERGER 

Recitály domácich koncertných umelcov sa della zväč
ša do dvoch kategórii - reprezentačné a pracovné. Tle 
.druhé ml v mnohom prlpom!najú interpretov, ktor! pred 
nahrávkou pre OPUS sl pridu do rozhlasu "urobiť ge
nerálku", aby na kvalitnom zázname (stráženom režisé
rom) odhalili ešte "biele miesta" svojej koncepcie. Pri
tom sl ate dostatočne neuvedomujú riziko takéhoto ·po
člnanla; magnetofónová páska má totiž dlhšiu životnosť 
a jedným odvysielanlm mOže zasiahnut väčši okruh po
slucháčov ako celý náklad gramoplatnl a stat sa tak na 
Istý čas kritériom "kvality" pre meno dotyčného. Ti ln
tellgentnejši tomu predchádzajú koncertmi po kúpelných 
mestách. Organisti majú medzi svojimi kolegami špeci
fické postavenie. Nedostatok nástrojov im upiera mož
nosť ziskanla takejto Interpretačnej istoty a tri kon
certné organy na Slovensku (Bratislava, Košice, Piešťa
ny) umofňujú Im už len kontakt s vyspelým publikom, 
takže každé Ich vystúpenie je pod pafbou kritiky. 

O takomto, sčasti pracovnom recitále, alé bez spo
mlnaných výhod, by sme mohli hovoriť pri vystúpeni 
Anny Zúrikovej v koncertnej sieni SF ( 23. januára t. r. ). 
V prvej časti hrala Bacha (na úvod krátku skladbu 
J. Zacha), druhú časť venovala Franckovi a Regerovi. 
To, že jej nezostalo miesto pre súčasné dielo, nehovori 
v nijakom prlpade o jej negatlvnom vztahu k súčasnej 
tvorbe (v ostatnom čase_ jej venovala maximálne úsilie, 
čoho dôkazom je aj cena F. Ka! endu za rok 1982 ), ale 
o väčšej potrebe zafixovať sl skladby menej frekventova
né. Ich výber bol vizitkou vyspelého profes ionála, uspô
sobený adekvátne umeleckému typu interpretky - atrak
tlvnej vo virtuozite, inteligentnej v práci s materiá
lom, muzikálnej v prejave. Hrala pre vlastnú sebarea
lizáciu, bez zábran~ naplno, 1 s rizikom neukončeného 
finálneho "výrobku . Hrá s takou odvahou možno i pre
to, aby s i overila svoje Istoty a zlskala nadhfad v sklad
bách rozpracovaných. V Bratislave sa vystupuje pred 
publikom s prevahou mládeže, a t ú Zúrlková určite 
strhne svojim temperamentom, zápalom, nástrojovou od
vahou. Organ J•~ pre ňu istotou l tvorivým experimen
tom. Nielen v Bechovl , ale rovnako aj v Zachovl, F ranc
kov!, Regrovl. Do každe j skladby vkladá seba so širo
kým výrazovým diapazónom _plnokrvnej hudobnlčky. H_ra
la virtuózny repertoár (Bach: Toccata E dur, BWV 566; 
VI. t riová soná ta G dur, BWV 550; Prelúdium a fúga 
C dur, BWV 547; Franck: l. chorál E dur, Reger : Fanté
zia a· fúga na chorál "Wachet a uf, ruft uns die Stim
me", a le nevychádzala !ba z virtuozity, pretože pozná 
i subtflne tajomstvá a vnútornú podstatu hraných diel. 
Nie je sice hráčkou s komorným zvukom, vychádza z 
faktúry rozpätia, ktorú rozpisuje na orchestrálne hlasy; 
nuansuje, diferencuje ich vrstvy farbou, dynamickou 
plastlckostou, a to tak vo ff ako l v pp. 

jej virtuozita u Bacha nie je samoúčelná, ale je utka
ná z celkom konkrétnych hudobných Ide! predlohy, zvý
raznenej formou a architektúrou, charakterizovanou 
umeleckou tntulclou, prerastajúcou do celkovej výpo
vede hudobnika. V Toccate E dur vychádzala z jej bux
teh udeovského charakteru, podčiarkujúc viac radost z 
hry ako meditatlvne polohy, viac zvuk a fa rby ako kon
trapunktickú prácu, prlznačné to črty raného tvorivého 
obdobia Bacha. Rovnakou virtuozitou bola presiaknutá 
1 Triová sonáta G dur - žiarivá, rytmicky kontrastná, 
v ktorej vynikla najmä interpretačne vyrovnaná II. časf. 
v Prelúd lu a fúge C dur pokračovala sólistka v spoml
nanom Interpretačnom trende - skladba bola naplnená 
sviežosťou, radostným muztc!rovan!m, l keď u Zúrlkovej 
ešte nenašla plné Interpretačné zázemie, technickú Isto
tu a umelecký nadhlad. 

Reger ju zatial zaujal skôr filozofickou angažovanos
ťou než Interpretačnou vyprofllovanosťou spočivajúcou 
v Čistejšej technickej vybrúsenosti a vyjasnenosti cel
kovej koncepcie. Vo Franckovl sa zaskvela v plnej tvo
rivej disponovanosti. Tu najplnšie demonštrovala m~zl
kalitu minucióznu prácu s detailom, pričom nezanedba
la h lbku podstaty a faktografiu organa, spektrum fa-
rieb, možn osti výrazu. Uvorneným muzlclrovanlm poskyt
la pôžitok z počúvania. Hoci bol vystavaný s racionálnou 
rozvahou, premyslene, h udba plynula prirodzene. Bol 
to výkrik profestonallzmu . hudobnlka a remeseln!ka v 
súlade s c!tenlm doby a snahy po účinnosti i na poslu
cháča. 

ETELA ~ÄRSKA 
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Antológia Slovenská !udovlí nástrojové hudba pat ri 
k významným publikačným činom v dej inách hudobn e j 
folkloris tiky na Slovens ku. Na troch gramoplatniäch s 
nahrávkami fudovej hudby a s t•xtovou prflohou obsa
hu júcou základnú charakteristiku nahrávok. vybrané no
tové zápisy a texty plesni. obrazovú prilohu. komentáre 
a klasifikáciu, sa nám predstavuje súčasná podoba slo
venskej tuctovej inštrumentálnej hudby v pestrej palete. 
Nahrávky sú výsledkom zi.Jeratefského výs kumu Oskára 
Elschf!ka a niektorých ďalších pracovnikov Umenovecl
ného ústavu SAV a iných inStitúcii , uskutočnených v raz
pät !' rokov 1960·-1979. Nlel<tt5ré · nahrávky vznikli pria
mo z potrieb antológie, čim sa autorovi podarilo realizo
vať utriedený sled zvukových a h udobných prejavov 
pochádzajúcich z obdobia predhistórie nášho kontinentu. 
rozličných kolonizačných vplyvov, až po kontakty s ume
lou nástrojovou hudbou západnej Európy. Premyslené 
triedenie a klasifikácia všetkých !Jahrávok nadväzuje 
na výsledky zaužlvanej medzinárodnej systematiky hu· 
dobných nástrojov od E. M. v. Hornbostela a C. Sach s_a. 
Dôležité miesto zaberajú v tejto systematike najmll idia· 
fonlcké nástroje, ktor é sú raritou v celom ~ontexte ~o
teraz známych európskych ľ udových hudobných kultur. 
Tento úspech t reba j ednoznačne pripisa f na adresu dlho
ročne j zberateJskej a výskumnej činnosti nášho popred
ného etnoorganológa Oskára Elscheka. Plodné roky jeh o 
pôsobénta v Umenovednom ústave SAV obohatili našu 
poznávaciu oblasť o množstvo cenných poznatkov. Pos
ledné obdobie charakterizuje jeho výsledky ako syn
tetizujúci poh!ad na skúmanú oblasť. jeho hodnotiace 
uzávery nadobúdajú trvalú platnosť a sú akceptovateJné 
v š irokom medzinárodnom meradle. 

Súčas ťou kompletu gramoplat ni je slovensko-anglická 
textová priloha o rozsahu 96 s trán. Obsahu je základnú 
charakteristiku asi jednej štvrtiny z cel kového inventára 
h udobn ých nástrojov známych na našom územi, ktoré 
boli vybrané k realizácii jednotlivých zvukových a hu
dobných ukážok. Za novátorsk ú stať považujeme hoci 
len velmi stručnú, a le vo svojej koncepcii správnu cha
rakteristiku jednotllvých žánrov a štýlových okruhov 
nástrojovej hudby. Tézy tejto časti ma jú chat·akter ve
deckej hypotézy, vychádza júceJ z dôkladnej znalosti 
~enetlckého vývojh a sociálnej funkcie nás trojove j hud
by na Slovensku. Autor osobitne naznačuje genézu vývo
ja sólove j inštrumentálnej hudby s prevahou uplatnenia 
vzduchozvučných nástrojov so starobylým slovanským 
pôvodom. Zo skupinovej nástrojovej huc\by má najstarši 
pôvod gajdošská muzika. Nové sve tlo vnáša O. Elschek 
do rozporných názorov o vzniku tuctových sláčikových 

hudieb na s iovens ku. Vedúce osobnosti týchto zoskupen i 
hladá už v šfachtickej a mestskej hudobnej praxi počnúc 
17. storočlm. Osobitne naznačuje úlohu cigánskych pri
mášov, najmä od iB. storočia. Vedra te jto vrstvy správne 
rozoznáva O. Elschek typ clecltnskej fuclov ej hudby, kto
rú mnoh! autori stotožiťov!l!l v minulosti s typom malo
mestskej hudby a spoločne odsudzovali ich repertoár 
a spôsob interpretácie. Aj keď treba priznať vzájomné 
ovplyvňovani e týchto dr uhov kapiel, predsa trebu vychá
dzať zo silnejŠich determinačných činite!ov Ich produk· 
cle, ktorým bolo pre.dovšetkým sociálne prostredie Ich 
pôsobenia. Z tohto vývinového hfadiska sa mu jav! aj 
dnešný stav tuctových sláčikových hudieb, vo vzájomnej 
nadväznosti bohato rozvrstvený. 

Známe štýlové okruhy nástrojovej hudby naznačuje 

o. Elschek v nadväznosti na rozbor a funkčné vzťahy 
!ch repertoáru. V deviatich bodÓch predkladá názor, že 
s taršie prejavy inšt rumentá ln e j hudby sa viažu na ur
čité rvtmické útvary pracovnej činnosti. Základom in
štrum~ntálnych melódii sČ! spievané podoby ludových 
plesni, ktoré v každom nástrojovom predveden i nad~
búdajú charakteristické zvukové, technické, melodické, 
tonálne a rytmické vlastnosti, čim vznikajú zvláštne 
nástrojové verzie pôvodne spievaných nápevov. Netreba 
osobitne zdôrazňovať , že toto tvrdenie vychádza z mar· 
xlsttckého ponlmanla ma teriálnej podstaty procesu ume
leckej tvorby. K najčastejšie frekventovane) funkcii ná
strojovej hudby v rôznych zoskupeniach patri jej splltos t 

s tanečným prejavom. 
Qalšlmi časťami textove j prllohy sú: skúmanie hra

cich priležitostl, nástrojový repertoár a piesne, ako aj 
pohfad na funkčnú spätosť ludovej inštrumentálne j hud
by s tancom. 

Ako antológia každého druhu a j tá to vznikala počas 
dlhšieho obdobia, ča podčiarkuje fakt Istého premysle
ného a reprezentativneho charakteru práce, vydávajúcej 
svedectvo o súčasnej úrovni vedeckej a publikačnej čin
nosti pracovnikov našich vrcholných inš titúci! nevyn!
majúc z toho ani vydavaterstvo Opus. 

vera uznanlivých slov by sl zaslúžilo množstvo Inter
pretov, prlpravovatelov a zostavovateľov celej anto
lógie. Dali sme prednosť umeleckej h odnote fol klóru, 
podobne ako všetci zúčastneni novej, jedinečnej anto
lógii o slovenskej l udovej nástrojovej hudbe. 

Nakoniec nlekolko kvantttatlvnych úda jov: tri gramu
platne a textová pr!loha obsahuje 135 nahrávok 82 ru
dových piesni, 47 druhov mel6dll k tancom z 56 obci 
Slovenska. Na nahrávkach sa zúčastnilo 64 sólistov 
hrajúcich na 68 zvukových zdrojoch a hudobných ná
strojoch, speváci a 9 typov ludových hudieb. Antológia 
obsahuje 30 obrazových pr!loh, l 3 notových zápisov a 28 
textov ludových plesni. Celková dlžka nahrávok je asi 
108 minút. 

ALEXANDER MÚ21 



Za hudbou do Vietnamu 
Nie je tomu ešte ani pol roka, čo s me 

mali možnos t, vari po prvý raz v his tó
rii, spoznať naživo pôvodnú vietnams kú 
tvorbu z oblasti vážnej hudby. - V po
dani s lovens kých l českých inter pretov 
zvučali nedávno v bra tislavskej Mozar
t ovej sieni tón y, pre nás možno ož t ra
dičnejšieho pôvodu, priná ša júce so se
bou ozvenu dlalav a pozdrav k rajiny, 
ktorú, napriek mnoh ým poznatkom, po
známe eš te s tá le tak málo. V kútiku 
duše som dúfa l, že sa mi raz podari 
bližšie spoznať n ielen jej históriu, ale 
n a jm!!. súčasnost , tých , ktor! túto hud
bu tvoria a stavaj (! pevn é základy h u
dobného života so všetkými žladt1c lml 
podobami. Nedlh o po spom!nanom kon
ce rte sa ml začali os tre jš ie č rta ť kon
t t1ry takejto cesty a napokon dostala 
konkrétnu podobu. Cesta do Vietnams ke j 

Centrum Ho-Ci-Minovho mesta. 

s ocialist icke j republiky bola odrazu za 
dvermi a ja som akosi ani nepos trehol, 
že hoci sme lete li ešte iba do Moskvy, 

• myš lienkami som bol už kdes i o nlekol
k o tisic kilometrov v predstihu. Ale n e
t reba pred bieha ť uda losti. 

Aj keď je v každom pr!pade dôležite j
šia a za ujlmavejšia samotná cesta a po
byt, povedzme sl, ako sa môže vôbec 
uskutočniť. Ako sa dajú na t ak(! dial ku 
udržiava ť kon takty medzi kr ajinami a Ich 
zástupcami, v tomto prlpade zväzmi skla 
date lov. Oba naše ná rodné zväzy repre
zentu je voči zahraničiu Zväz českoslo
venských skladatelov, prostredn!ctvom 
ktorého sa na základe dvo jstranných do
hôd realizuje výmena Ich preds tavltelov 
na rôznej t1rovnl. Ide predovšetkým o 
cesty št udijného ch arakteru s cielom 
spoznáva ť hudbu prlslušných n árodov a 
h udobn ý život t e j-ktore t krajiny. Zvy
čajne ta k býva pri prllež!tos tl rô~
n ych festiva l·ov, prehliadok a Iných vý
znamných hudobných podujatiach. Tak 
tomu býva pri spolupráci s eur ópskymi 
socialistickými i nesoctalistlckýml kra
jina mi. Cestovať do Vietnamu iba na fes: 
tival by bolo trochu málo, lebo viazať 
sa na jedno miesto by nebolo ani vel mi 
zaujlmavé, ani prlfažlivé. Vtedy sa t re
ba stať n eúnavným cestovatelom, pozo
rovatelom, chvllaml a 1 novinárom s dos
tatočnou dávkou pr iebojnos ti, a by sa člo

vek dozvedel čo najviac. Potom už tre
ba naplno absorbova ť všetko, k čomu 
sa máte možnost počas pobytu dosta t. 
A vo Vietname toho naozaj nebolo málo. 

Tupolev 134 je u nás všeobecne známe 
lietadlo. Spo!ahlivé a pohodlné. jemu bo
la zverené prvá etapa cesty do Mos 
kvy. Ale čo je to oproti aerobusu IL 86, 
popri ktorom je a j jeho mladšl brat -
IL 62 - Iba vs kut ku menšlm st1roden
com, a aj ta k pojme vyše pol druhe j 
stovky pasažierov. Ve!kokapacitná .,osem
desia t šestka " nás na s vqtej pa lube prl 
vlta la raz te iko a pritom ani n ebolo 
c!tiť, ako Iah ko sa odpútala od betónu 
moskovs kého let iska. O chvllu už n a
brala kurz smerom na juh a po štyroch 
hodinách s me sa ocitli v Taškente. Na· 
s ledovalo Karáči v Páklsta ne, Kalka ta v 
Indii a po takmer šestnást ich hodinách 
nás privltalo hlavné mesto Hanoj , pre 
Stredoeurópana s nezvykl ým 26-stupi\ o
vým teplom na tt1to ročnt1 dobu. Opr oti 
Moskve 'to činilo rozdiel rovných tridsať 
stupi\ov. Dosť na to, a by sa človek po
riadne zaklima tizova l. Na postupné pri· 
spôsobovanie sa podnebiu n ebolo vera 
času a tak prebiehalo v. rámci p rogra
mu nášh o pobytu, ktorého účastnik.om 
bol aj český s kladater Václav Felix. 

Každý hostitei sa rád prezentu je čo 
najbohatšou pestrosťou programu. Isto 
by to boli radi urobili a j našl vietnam
skl pria te lia. Ved [a j napriek tomu, že 
museli d lhé desa ťročia bo jovať _ o s vo
ju s lobodu a národnú nezávislost). je to 
krajina velke j histórie a kult t1rnyc!t pa
miatok. Oni nám však ch celi da t čo 

na jviac zo sú časnosti a my s me ju, po
cho pltelne, chceli spoznávať. 

Už prvý kontakt s preds tavitelmi Zvä· 
zu vietnamských s kladatelov, ktorého 
originá lny názov znie HOl NH AC SV 
Vl f:T- NAM bol s pontánn y a úprimný. 
Dali na javo, že sú radi nášmu pr!cho
du, že sa cesta uskutočnlla. A ked som 
im odovzdal plagáty, pozvánky a progra 
mové bulletiny zo spom!nanéh o bra tlslav
ské·ho koncertu, vyzvedaniu sa a ko dopa
dol nebolo konca . Ospravedlňovali sa, 
že počas vôbec nie k rátkej besedy na 
tamo jšom zväze väčšiu časf zabrala - In
formácia o tom, a ko to bolo u nás, ale 
otvorene povedali, že iste v tak doka· 
nalej inte rpretácii tieto skladby často 
neza zn eli. Vy ja drili náde j, že budt1 mať 
možnost vypočut sl a j nahrávky skla· 
dte b, ktoré na koncer te odzneli. Verme. 

že sa im želanie zásluhou n ášho r oz
hlasu spln!. 

Naše predsta vy l skt1senosti z hudob
ného diania st1 zatial ešte, žia r, velmi od
lišné od toho, a kt1 podobu majt1 v tej to 
krajine. Nie preto, že by ma la n edosta
tok talentov, ale najmä praktických mož
nost!. Koncer tný život nechýba ani tu, 
lenže má menšiu frekventovanosť a to 
ešte len vo väčšieh centrách . Vojna ver
ml clte ine zasiah la aj do t e jto oblasti 
a tak hlavnou t1lohou je vychováva ť pre
dovšetkým pedagógov, skladateiov, kon
certných umelcov a muztkológov. Mnoh! 
z nich nadobudli vzd~lanle na všetkých 
stupi1'och doma l v socia lis tických kra
jinách, ale pr e päfdestatmiliónový ná
rod Ich treba omnoh o viac, než ich je 
v stíčasnostl. Tu je miesto pre pomoc 
s ocialistických kra jin vo všetkých po
doblích. Neznamená to vš ak, že Vietna m 
sa spolieha tba na i\ u. O tom sa možno 
presvedčiť na každom kroku. Hudba ži
je a hudbou s a aj ži je. Pôsobia tu komor
né slíbory 1 symfonické telesá, divadlá 
prezentujú popri dielach svo jich skla
dateiov i svetové operné · a ba letné ti
tuly. Ťažisko však zos táva n a pedagogic
kých kádroch . A že sa na túto lílohu 
nezablídalo ani počas bombardova nia, o 
tom svedči skutočnosť , že a j u melecké 
š kolstvo všetk ých stupi\ov, hoci rozt r tí · 
sené na vidieku a v naoza j ve lmi skrom· 
ných podmienkach, predsa pôsobilo a 

Koncertná sieň v Ho-Ci-Minovom meste. 

vychovávalo hudobnlkov. Severná časf 
kra jiny počas s vojho viacdesa tročného 
socia listického vývoja odráža vyšši stu
pei1 hudobnéh o diania, a ko južná . Je to 
pochopttelné, ved tá je s lobodná Iba od 
roku 1975 a dovtedy záujem o rozvoj 
národného charakteru v hudbe zo stra
ny okupantov a Ich domácich prlsluh o
vačov nebol takmer nijaký. A centrum 
te jto časti , býva lý Saigon, dnes Ho Ct 

Minovo mesto ovládala najm!!. komercia. 
Iba s poradicky sa tu objavili koncerty 
domácich interpretov. Dnes je a j t u si
tuácia celkom iná. Začiatky 6o1t vm·t 
overa ťažšie ako na seve re , lebo tak mer 
neexis toval žiadert š kolský sys tém pre 
túto sféru. Avšak Ihneď po osloboden!, 
ešte vlastne v bojových podmien kach, 
vzniká hudobné uči lište univerzálneho ty
pu, ktoré pomáh ali zak l adať a rozv!jaC 
aJ odbornlcl z Hanoja. V súčasnosti je 
situácia taká, že š kolský systém v hu
dobnej oblasti má jasn ú koncepciu a je 
za ložený na principe výuky počnúc zá· 
kladnou š kolou, cez stredn ú až po vyso· 
kú. 

V tichej, pomerne nenápadnej ulici 
Ho Ci Minovho mesta, pritom n edaleko 
centra, s ldli školský komplex s vyše se
demsto žiakmi a posl ucháčmi hud by na 
troch stupňoch. Identiflkova telný je nie 
len podla množstva bicyklov, discipllno· 
van e zoradených na pa r kovisku, ktorých 
tu jazdia ohr omné množstvá, ale podla 
znaku najcharaktertstlcke jšleho - zvu
člacej hudby. A tá n ezaznieva iba z jed
notlivých tried, ale aj z nádvoria, na kto· 
rom sa poslucháči rôznych nástrojových 
t ried často pripravujú. Iste preto, že je 
pr !jemné počasie l klima, a le aj pre ne
dostatok priestorov. Ved poskytnút prl
s trešie tolkým študentom je naoza j ume
nie a k s i uvedomlme, že práve priesto
ry n a jviac chýba jú žiadúcemu lntenz!v
nemu rozvoju. Už v zá kladn ej š kole je 
rozš!rené vyučovanie hudby. Ziaci sa tu 
venu jú popri nástroju a - pochopitel
ne - všeobecných predmetoch každý 
týždeň' a j po jednej hodine Intonácii, 
zborového spevu a a j dvom h odinám hu
dobnej teórie. Po základnej š kole mie
r a ta lentu a usilovnosti ukáže, kto môže 
pokračovať na hudobnom učilišt i r v na 
šom pon!manl konzerva tóriu ) a po jeho 
skončen! na vysokej škole, ktorá sa tu 
volá konzervatórium. Nielen všetky dru
h y nás tro jov klasických, kompozlcla, dl· 
rlgovante, ale a j ·štúdium ludových ná
st ro jov je zahrnuté a ko rovnocenné v 
štud.ljnom procese. A venuje sa mu ne
málo poslucháčov. 

Riaditel školy a profesor dirigovania 
v jednej osobe QUANG HAl zdôraznil, že 
ta káto škola , aj pri rôznych, problémoc ll , 
ktoré pri je j riaden! vzn ika jú, je tou 
na jlepšou vizitkou sta r ost livost i s t rany 
a štátu o rozvoj hudobného umenia. Ne
zakrýval, že pociťu jú istý nedosta tok po
kla l ide o hudobné nást roje l priestory, 
a le všetko predsa na raz nejde. Co by 
však potrebovali najakútnejšie, to je hu
dobná litera túr a pre štúd ium na stred
nej i vysokej škole. jedno je však isté -
budovanie hudobného školstva na takom
to pr incipe zaručuje jedna k vyh ladávania 
talentov a Ich cteravedomé vedenie po
čas celého š tlídla a ž po ' vstup do živo
ta, a na druhej strane budovanie moc
ného zázemia pre celé hudobné dianie. 

Aj ked súčasný hudobný život vo Viet
name ešte nepredstavuje tak(! podobu, 
a klí by si jeho samotn! uskutočňovate
lla vedeli predstaviť, nie je to v slíčas
nos tt otázka d fllekej budúcnosti. Clei a
vedomost pri jeh o vytvá rani a hlíževna
t ost vôbec zaručuje jeho rýchly a hod· 
notný rast. Ak aj poclťujlí n edosta tok 
čohosi, nikdy t o nie je dôvod na zdô· 
razňovanie chlmérlckých .,objekt!vnych 
prlčln". Práve spom!nané charakte ristiky 
v práci zaručuj(!, že velké kultlírne tra
diele a slíčasné napredovanie slí záru
kou ďal šieho r ozvo ja . Dokladom toho je 
aktivita s kladatei ov na všetkých f ron
toch. Funkcionári l radov! členovia zvä
zu vedia, že bez pra covného a tvorivéh o 
nadšenia n emožno dos iahnut žiadlícu lí· 

Snlmky: autor článku 

roveň r ozvoja svojej národnej hudby. A 
to sa prejavuje tak vo vážnej hudbe, a ko 
l folklórnom hnut!, vedeckom výskume 
a publicistickej činnosti, n eobchádzajú 
ani zábavné umenie, ktoréh o už st1čas
ná úroveň je nie zanedbatefná. To všetko 
s ú lílohy veikého významu, stojace pred 
tvorcami ná r odne j kulttíry tejto pr!faž
llvej kra jiny. 

STANISLAV BACHLEDA 

Zo zahraničia 
Josef Rufer, rakúsky skladater a hu· 

dobný teoretik, posledný fijúci f ia!( Ar· 
nolda Schiinberga , dožil sa 18. decem
bra minulého r oku 90 r okov. Viedenský 
rodák študoval v Prahe na technike a 
súčasne kompozlciu u Alexandra Zem
linského. Po skončeni l . svetovej vojny 
vrátil sa do Viedne a v rokoch 1919·22 
navštevoval vo Viedni v Miidlingene 
Schiinbergove kurzy modernej hudby. 
Neskôr odiillel za Schllnbergom do Ber
lina a stal sa jeho asistentom na StR
n ej akadémii umenia. V Berline pôso
bil a j ako hudobný kritik, nakladatefský 
redaktor , tu naplsal a vydal [1952) svo· 
je významné teoret ické dielo Die Kom
position mit zviilf Tlinen. V Kasseli vy· 
dal v roku 1952 súpisovú prá cu Das 
Werk Arnold Schlinber g. 

Witold Rowicki, popredný pofs ký di· 
rigent, skladater a pedagóg oslávil 26. 
februára t. r. svoje s edemdesiatiny. Stu
dova l na krakovskom konzer vatór iu, ako 
dirigent debutoval v roku 1933. Po vojne 
vybudoval v Katovicia ch vefký r ozhla
sový s ymfonický orcheste r, v roku 19!50 
zalofil Národnú filhar móniu vo Variave, 
s ktorou a ko je j dlhoročný prvý dir igent 
vystúpil v mnohých kra jinách sveta. Svo· 
jim interpretačným umenlm významne 
prispel k povojnovému rozmachu novej 
pofske j hudby, ako l je j propagácii v 
zahranič(. 

Kubánsky nár odný bale t, vedený svo
jou zakladatefkou a primabaler inou All· 
ciou Ä1onso, po vystúpeniach na Dňoch 
kubánske j kultťiry v ZSSR a CSSR pokra
čuje v dňoch p. 2. - 30. 4. 1984 vo 
svojom európskom turné po krajinách 
západnej Európy - pos tupne naviltlvi 
Francťizsko, Svajčiarsko, Taliansko ,a An· 
glicko. Na programe svojich vystúpeni 
má Kubánsky nárl_l.dný balet kla sické ba· 
letné diela (Luskáčik, Syllidy ), ako a j 
kra tilie bale tné diela sťičasných k ubán
skych choreografov, z ktorých napr. ba· 
let La Diva od Alberta Mendeza vzni
kol na pamiatku operne j speváčky Már ie 
Callasovej. 

Na l l medzinárodne j dirigentskej s6-
ťafi G. Fltell)erga v Ka toviciach zvlťazil 
Japonec Chlkara Imamura. Druhťi cenu 
ziskal Anton Za pf ( Stuttgart) , tr etiu An· 
dreas Weiss [Frankfurt nad Moh.'anom ). 

Známy východonemecký dirigent GUn
ther Herblg stal sa novým iléfom Symfo
nického orchestra v Detroite. Na uvor
nený post nastťipil po Antalovi Doratlm. 

Vo viedenskej Volksqper nvledll v 
dňoch 22., 24. a 29. januára t. r . kon
certne Dvofákovn operu Jakobin. Kepri
za tohto koncertného pr edvedenia sa 
uskutočni 2. mar ca v Linzi. 

Bulhar Filip Dobričokov zvlťazll na 
medzinárodne j stťali husliarov v Sofii, 
kde mu udelili l . cenu za remeselnicku 
dokonalosť, zvukovú kvalitu a k rásu je
ho nástrojov. pallie ceny udelili huslia
rom z Francúzska, Rumunska, Polska, 
ZSSR a Japonska. 

Fritz Gelssler, . jeden z najvýznamnej· 
i icb východonemeckých skladaterov, 
zomrel v janul ri t. r. vo veku 62 r okov. 
Je autorom desať symfónii, početných 
komorných diel, kantá t , baletov, opier. 
Výrazného ťispechu dosiahol n a jmä k o
mickou oper ou Rozbitý dl bán (podla 
rovnomenne j ,-eselohry H. Kleista), In· 
scenovanou na viacerých zahraničných 
operných s cénach. Od roku 1972 bol 
Geisler podpredsedom Zväzu skladate
rov a muzikológov NDR. 

Cbovátsky sk_lada ter Milko Kelemen, 
komponuje v sťičasnosti na objednávka 
medzinárodného hudobnéh o festivalu 
Salzburger Fests piele koncert pre violu 
a orcheste r pod názvom "Summer ma
s ie". Premié rovými Interpretmi v roka 
1985 majt byť orcheste r ORF Viedeň a 
violis ta Plnchas Zukerman. ňalila Kele
menova koncertantná skladba - "Dr am
matico", koncert pre violončelo a or
cheste r - skomponovaný na objednávka 
Wllrttenberského i tátnebo or ch estra na 
pcH!esť &O~tych narodeniu s kladatela (M. 
Kelemen 30. 3. 1924) odznie premiéro~o 
2. apr ila 1984 v Stuttgarte v Interpre
tácii Slegfrieda Palma, s pominaného or
chestra a pod taktovkou nálho dirigen
ta nár odného umelca Václava Neuman
na. 

200. výročie f ranc6zske j revoltcie sa 
stalo Impulzom k vybudovaniu n ovej bu
dovy opery v Parili. V tejto st vislosU 
vypisala franctzska vláda medzinárodn6 
archltektonick6. súťal, Z vyše 750 pred
lolených návr hov vyšiel vlťazne projekt 
jedného kanadskl ho architekta. Podla 
tohto projektu nová budova opery bu
de md hlavn6. sálu s okolo 3000 sedad· 
lami, d ale j jednu experimentálnu a jed· 
nu sk6.šobn6. s cénu. 

Pri prilef itostl 300. výročia narodenia 
Johana Sebastiana Bacha uskutočnia 11 
v marci 1985 v Klithene, Bachovom pll
sobisku, ul IX. Bachova slávnosti. Vedla 
diel J. S. Bacha zaznej6 na festivale tlel 
diela G. F. Händla a H. Schlltza. 



la Gejzom Toperczerom 
Dila 28. februára t . r . by sa 

bol dolU 68 .rokov hudobný 
akladater, klavirista, hudobný 
redaktor, zakladaj6ci člen Kraj
skej pobočky ZSS v Koliciach, 
auvltený odbornlk a nadlený 
propagátor slovenskej tanečnej 
a libavne\ hudby Gejza Toper
czer. Zomrel 17. januára 1984 
po krátkej chorobe, náhle a 
aeoi!akbane. 

ktoré sa stala najmä prostred
nlctvom televlznej Zlatej bré
ny významným prostriedkom 
vplyvu na nal u najmladiliu ge
neréciu, či ul ako tanečné det
ské pieseň!, alebo scénické hud
ba pre detské televlzne roz
pr6vky. V s6ťaliach ZSS o det
sk6 tanečn6 pieseň zlskal naj
vyililie ocenenie. Viacero skla
dieb vyl lo tlačou u nb i v 
ZSSR, nahraté s6 nielen v roz
hlasových lonotékach, ale aj na 
gramoplatnlach. V r. 1981 mu 
udelili Cenu Zväzu slovenských 
skladaterov, bol Vzorným pra
covnlkom rozhlasu nositefom 
Pamätnej plakety Ceskosloven
ského rozhlasu v Bratislave a 
Zasl6111ým pracovnlkom MK 
SSR (1977) . 

Celý svoj livot (okrem vyso
kolkolských lt6dll v Prahe) 
prelll vo svojom rodnom mes
te v Kollciach, kde sa spočiat
ku uplatnil ako klavirista s dob
rtm hudobným vzdelanlm a mi
moriadnym ·hudobným cltenlm 
(klavlr ltudoval u M. Mallko
nj, skladbu u M. Vlleca) , ale 
1 znalosťami a sk6senost'aml, 
ktoré zlskal počas pôsobenia 
v prdských dlezových skupl
úch. Od r. 1950 al do odchodu 
do dllchodku v r . 1978, teda 
plafch 211 rokov, pôsobil v hu
dobnom vysielani Ceskosloven-

ského rozhlasu v Kollciach ako 
klavirista, hudobný relisér a 
redaktor pre tanečn6 a zábav
nú hudbu. Jeho skladatefské 
tvorba najmä v začiatkoch slo
venskej populérnej hudby ma
la zakladatelský, ba pria~ ob-

javitelský význam, pretole ul 
jeho prvé skladby boli pozna
menané originalitou hudobnej 
myl lienky, snahou dokézať 
opodstatnenosť a oprévnenosť 
slovenskej hudobnej tvorby aj 
na poli tanečnej a zébavnej 
hudb]!:. So svojou tanečnou sku
pinou v rozhlase mal molnosť 
overovať si aj nové n6strojové 
molnostl obohacovania iniltru
mentačnej palety a technických 
s6vlslostl pri konečnom zneni 
hudobnej partittiry. Mnohé z 
Toperczerových skladieb s6 
dodnes v repertoári znémych 
s6borov a orchestrov, najmä 
Tanečného orchestra Ceskoslo
venského rozhlasu v Bratislave, 
Tanečného orchestra Gust6va 
Broma, jeho skladby Interpre
tovali Kvinteto Juraja Ungéra 
z Budapelti, Skupina Juraja 
Szabadoila, Šttidiový stibor Ko
llce, Skupina Jéna Hajnala, La
dislava Sahlfcu a mnohé ďallie. 
Gejza Toperczer sa zasl611l aj 
o objavenie a popularizéciu ta
kých spevékov ako M. Ollé
ryové, G. Hermelyov6, E. Sepe-

l lová, M. Gombitové, a i. Kom
ponoval nielen pre tanečné sku
piny a orchestre, ale mnoho 
skladieb venoval aj dychovým 
stiborom, akordeónu, sléčiko
vým orchestrom, jednou z jeho 
posledných skladieb je 4-časťo
vé sul~a Prechédzka rodným 
mestom. Aj z názvov viacerf.ch 
skladieb je zrejmý neobyčajne 
vrticny Toperczerov vzťah k 
rodnej zemi, k svojmu rodnému 
mestu. Takými s6 jeho plesne 
Domov je kr6sny, Leto na Sira
ve, Tam pri soche Maratónca, 
Tatry môj rodný kraj, ale svoj 
vzťah k llvotu a spoločnosti 
prejavil aj skladbami Stretnu
tie na Orbite, Pohér plný ne
hy, Pod z6stavou mieru, Mara
tón s holubicou, Chvéla lud
ských r6k, Jediné slovo a pod. 
Spolupracoval s významnými 
textérmi slovenskej tanečnej 
plesne, ale podnecoval aj mno
hých mladých literétov k spo
lupréci a tvorbe. Najväčliu fasť 
Toperczerovej tvorby posledné
ho kompozičného obdobia za
beré tvorba pre deti a mlédel, 

Slovenská hudobné verejnosť 
bude spomlnať na Gejzu Toper
czer& ako na významného 
predstavitela slovenskej popu
l6rnej, tanečnej a zébavnej 
hudby, ktorý si vidy zachoval 
originalitu a vlastnú osobitú 
hudobnú reč. 

L"2'DIA URBANCIKOVÁ 

NOVÝ DIRIGENT SPEVÄCKEHO ZBORU 
LÚČNICA 

1. októbra 1983 stal sa novým umelec· 
~ ved6cim spevéckeho zboru Ltičnica 
doc. Peter Hradil, ktorý je slovenskej 
laadobaej verejnosti dobre znémy ako je
dell 1 aalich najlepl lch zborových dlrl
... tov. V minulosti upozornil na sel!a 
eko zbormajster Miel aného zboru brati
sllvskfch učltelo!, 6spelne pracoval ako 
zbormajster v SND a SF, bol umelec-

. kfa ved6cim a dirigentom Dievčenského 
spav6ckeho zboru pri SPTS v Modre, v 
aqaste 1977 prebral z rúk svojho bý
val6bo učitela prof. dr. J. Halul!ického 
ltafetu vedenill Spevéckeho zboru slo
naskfcb ui!ltefov. Po d!hé roky P.eda· 
IDiicky pllsobl na Huclobnej fakulte 
VSMU v Bratislave. V s6vislosti s pre· 
vzati• funkcie umeleckého vedticeho a 
dlrl1enta speváckeho zboru L6i!nica, ~o· 
rav6ho telesa, ktoré v minulosti doslah: 
lo rad vyalkaj6cich úspechov doma 1 
v zabraaii!l, sme polol lli doc. P. Hradi· 
lovi jetlln6 otbku: 

Aké s6 vale tvorivé zémery s telesom, 
za ktorého umeleckú 6roveň ste sa sta· 
U zodpovedným? 

- Po nástu pe do funkcie umeleckého 
vedúceho a dir igenta speváckeho zbo· 
ru Lúčnica so~1 si spolu s moJimi asis · 

tentkami K. Bezákovou a M. Gergero
vou, š tudentkami d ir igovania na HF 
VSMU uy.edomll, že bude treba nadvla· 
zat na dlhoročnú, velmi úspešnú prác u 
b9va lého dirigenta zboru zaslúžilého 
umelca dr. Stefana Klimu. Tá spočlvaln 
v preclznom a detailnom naštudova nl a 
inte rpret ovanl každej skladby a jej vy
nikajúcom v9ra zovom zvládnuti. To sú 
a tribúty pot re bné k úspešnému vystú
peniu zborového telesa. K nim ·patri 
správne volená dramaturgia, ktorá , ok· 
rem v9bornej interpretácie, môže vyvo
lať zv9šen9 záu jem a popularitu zboro
véh o s pevu. Mys llm sl, že muslme h la· 
da ť a naši skladatelia by mali kompono· 
va ( také skleydby, kto ré dnešného pos tu · 
cháča zborov9ch koncertov zau jmú. Raz· 
m9šla me o tom, a ko pritiahnuť do kon· 
certne j siene mladého človeka. Chceme 
mu okrem l udovej piesne, ktorá mus i 
zosta ť základom drama tu rgie Lúčnice, 
ponúknu ť niečo, čo sa pri bližuje ir tom 
dobrom zmysle slova populá rne j hudbe, 
napr. černošsk9 spirituál, skladby s ná
dychom sw ingového a lebo džezového ryt · 
mu a pod. Zatial to máme Iba v pred· 
s tavách , dúfam, že nájdeme tú s práv
nu ces tu a j v realizácii. 

Velk9m problémom po mo jom nas tú· 
pen i do Lúčn ice bolo dobudovanie a sta· 
bi lizovanie s peváckych kádrov. Vôbec už 
neexis tova la na pr. tenorová skupina, nie
ktoré v9borné spevc'lčk y odišli do novo
vytvoreného Komorné ho zboru pri Dome 
ROH. Bolo pot rebné vyhladať chlapcov 
a dievča tá, ktor! by tieto medzery zapl 
nili. Niečo s u ná m už podarilo, a le dob· 
r 9ch spevákov - chl upcov. na jm!l do 
t enorove j skupiny , mus lme hladat du· 
le j. V tomto s mere by nám mohlo po· 
môcť a j bra tis lavs ké konzervu tórium l t&k 
a ko to b9va lo v minuiostl l· Na priek tým· 
to ťužkost iam s me začali nacv ičov ať no · 
vý program, ktor9 bude zameran9 na blí
žiace su 40. v9ročie SNP. Okre m iné ho 
budeme premiérovať novin ky, k toré k 
tomuto jubi leu skomponovali slavenski 
s klada telia . Dúfam, že sa nám postupne 
poda ri uskutočniť nuše predsavzati a a 
predsta vy , a ta k dokázať , že dobré meno 
speváckeho zboru Lúčmca bude medzi 
priaznivcumi vokálneho umenia pret rvá · 
va ť i naďaleJ . 

- Red.-

B~DRICH SMETANA A HODNOTOVÝ SYSTÉM DNEšKA 
(Dokončeni e z l. s tr. ] 

vovu t. ~meta novu sólls tjc ká komorná 
hudbu by mH iu väčšiu šunc u, ke by s n 
vhodne začl e tiovu la do výc hovy profesio
nélnych interp retov. do súťažného re · 
pertoéru u podobne. ... 

je Smetilnovo dielo podobným preme· 
nám skutočne otvorené? Skús me uvažo· 
vuf aspo1i o JSdne t n)ožnosti. H istorizf•· 
eiu dielu znásobu Je teho dokumenta čnú 
funkciu. K !Hlekvátnemu pochopeniu w 
tu čoraz vtac potrebné JlOznu ť dobový 
~110ločenský. štýlový 1 žúnrový kontext. 
Dielo dokumentu te · svo te kont ext y l• 
kontex ty, v ktorých r·oz n1unt te fungova 
lo). tieto kontexty zasu u tvrdzu tú naš P. 
hiMle por·ozument P. die la . A zvláš tn os f 
Smetanovet tvor·ive ! pozicle SJlOČiva l a v 
tom. že tP.nto uu tur upli kova l a osobito 
speci likovu l v n u ~om prost redi mnohé 
trudlčné i nové ?.ánrovo·š týlové kontex 
ty. nustolovul ich syntézy, utď. jehu syru 
ronu:ké básne s ú. celosvetuvu vwté, un1· 
kátnym fenulllénu nt. ~met anova klavír 
nu tvorbu privAdzu k umelecký•n výšr 
tá m typ rumuntic kJ\ho c hu rukl eľls tr c k élw 

kusu 1 sulónne t vt rtuozll y l na padlo 
v~uk u?. niekoho 1111 po jr f ~ •• su s me la 
nuvským repnrt oiirom n11 ra sltl(' ll vln u 

-

zc'l ujm u o kl uvi rny, dokonC!l 1 Jisztov · 
sk9 romantizmus? ). U Smetanu pla ti , že 
čo ope t·u. to o~ob i t á t•eukc ill 1111 ne ja ký 
kľúčový žán rový typ hudobnej d rama t i· 
ky. ·Na Sme tllnu vzťahujeme štýl ové ná 
lepky novoromuntizm u. kllls ic ko· roman 
tic ke j syntézy u tzv. s metunizmu a ko in 
d ividuá lne l repl iky wagner ianizmu. ~ku · 
toč n e su tý m vyčerpáva štýlový as pe kt 
Smeta nove t h udby ? Nie 1e kl uvirny a ko · 
morný ~ metanu J t:ld in očným u azda vôbec 
na1väčším prcdstuvtterom one t s t redoeu 
rópske t lyrizu túCel vývotovet li nie .,pred· 
murcov ých" čias, ktorlí sa vsuk po 1860 
úplne prepólovalu. (.lre tože su a ko nikde 
m de v Európe pt·emHHia i do tl ru ma t tc· 
kého plá nu ~metctnových operných d1e l'? 
je Smetu na sk utoč n P. v prvo m rade ubeh 
tíkom nemec kého novoromunt izmu s me 
ru júceh o k postromantlzn tu a k 20. s to · 
roč iu ( a s (.lekt pripomina n9 1 llostins kým 
a Ne jedlé ho ško lou ]. a le lw ponúka m ú. 
skór unrverzúinu syntett c kl! ces tu, po · 
rovna tl!fn ú trebárs s vývotom hudobne · 
ho ~ t r ukturuva n ra v romitnskyc h. s!:
vers kyc h il . sa y1oue tlllt!. 1 s lovans kýc h 
ku ltú ruc h 1 nap r . v .. negučk t s t r ckom .. prú 
de rus ke t tvo r by] ? A nte 1e Smeta nil 
!Ctlným z 111itl a európs kych ruma nt1 kuv. 
11 ktor yc-11 ~;, po u<I II VP. n:v o lu č ne t vln v 

Z redakčnej pošty 
Do redakcie sme dostali list od čita

tefky H. Poltzovej z Kollc, v ktorom rea
guje na ostatn6 baletn(a premiéru v ko
šickom St6tnom divadle. Keďle s obsa
hom jej listu, poukazuj6ceho nielen na 
nlzku 6roveň tejto baletneJ premiéry, ale 
zdôrazňuj6ceho predovletkým potrebu 
citlivejlej a premyslenejlej dramaturgie 
v kolickom baletnom súbore plne s6bla
slme, uverejňujeme ho v celom 'zneni. 
(Red.). 

Ako radová čltatelka najradše j čltam 
Hudobn9 živo t, a to je hlavn9 dôvod, pre· 
čo vám plšem. C!tala som nedávno Uči· 
tels ké noviny č. 2 z tohto roku, kde 
L. Nemec naplsal oslavn9 článok o ba let · 
nom dvo jvečere na javisku Státneho dl· 
vadia v Košiciach. Išlo o uvedenie Ma h · 
Jerovej Pia tej s ymfónie cis mol pod ná 
zvom Erottkon a Carminy burany od 
C. Orffa. Nemôžem s úhlasiť s t9m, čo L. 
Nemec na plsal a preto rada by som zve· 
rejnila svoje sta novisko: 

Ba letn9 s úbor košického Stá tneho di· 
vadia pat r il v päť desiatych rokoc h vari 
k tomu najlepšiemu. čo sme vt edy v na· 
~e j republike v ba lete ma li . v šesťde
siatyc h rokoc h došlo k u rčitej stagnácii , 
potom po roku 1970 opl! ť k badatelnému 
umelecké mu vzopä tiu , no v polovici 
70-tych rokov do~lo zasa k pokle · 
s u, ktorý ma l do nedávna hrozivé roz
mery. Prie merný ve k baletného s úboru 
sa povážlivo menil smerom k starobe a 
divá k na ten to súbor z mnoh9c h dÔvo· 
dav priam za nevrel. NaMasti e asi od ro· 
ku 1977-78 začali nast upovať do ba letné· 
ho súboru SD nové tváre, a bsolventi k o· 
šického konzerva tó ria . l udia pekn r: uras
t eni. technicky vyspeli, k tor! určite do· 
zre jú fudsky 1 ume lecky v prie behu di
vadelne j praxe. Diváka si teraz t ento ba · 
letn9 s úbor postu pne zls knva , o to prob
lema tickejšie sa jav! uvedenie ba le tného 
dvojvečera nn h udbu Mahlera l Pia ta 
symfóniu ci s mol pod nazvom Erotik on l 
a Orffa. Bolo to vlastne absolve ntské 
predstavenie dvoch mlad 9Ch choreogra· 
rov z VSMu - R. Balogha a A. š o th a . 
Diva,.d lo uviedlo tento experiment na š ty· 
roch predstaveniach 1 z toho b_oli dve pre· 
mié ry l . Našťast ie su opakovať toto pred
stavenie nebude - našťastie pre košický 
súbor ! Prečo? 

Oiváct, ktorých veru n e bolo dosť na 
košic ké pomery ani na prve j pre mié re, 
ne pri jali to to predstave nie s na dšenlm 
(a košick9 divák vie by ť vel mi vďačn ý. 
te a 1 dobre vyc hovnn9 11 žičlivo t lieska 1. 

1848 neuzutvá ru proces ld eačn eJ umelec · 
ke J prlíce. ba práve naopak. doš iroka 
r·oztvc'l ra ? 

Zásluhou českých muzlkológov (K. Ju· 
neček . J. Ji ránek. ). Smolka , H. Séqua rd· 
tová . a td. l boli od konca 70-tych rokov 
publikovuné nové hl boké a na19zy a vý 
klady Smetunovho die la . Pružs ká medzr · 
ná rodná konfe rencia o Mé vlast i ( 1982 l 
pripomenula nutnosť naše j ofenzlvnostl, 
pokia l ide o prezentác iu Smeta nu osta t
nému svet u. Medzi rn ter pretmi a pub· 
li cis ta mi mladšeJ gene rácie sa prej avu· 

Na druhe j premiére boli rady divákov 
už značne prerledené a pri ja tie ešte 
chladne jšie. Na treťom precls taven l pri · 
zerala ntstka divákov, na pos lednom di
vad lo zls ka lo ktorús i st!,'ednú školu k to· 
rej žiaci reagovali ylažne a s l)lahČenlm 
odchádzali po skončeni predsta venia do· 
mov. Nazdávam sa , že dnešné divadlo si 
nemôže dovoliť hazardovať s divá kom. 
Vid! sa ml, že n ebolo s právn e poskytnúť 
javisko a ce19 súbor a bsolven tom VSMU 
aby tu obha jovali svo ju schopnos t ukon : 
čit štúdium, pretože odviedli rozpačit9 
v9sledok - na jml! pre divá ka, ktor9 si 
asi nezvykne na a k9s1 odvar azda z 
,.fuja rovej", č r ine j s how, spestrenej kde· 
tu náznakom klasiky a l udov9ch ta ncov. 
Nechcem odsudzova(, ale vyvrcholenlm 
všet kého bola hudba. Absolventi choreo
grafie z VSMU použili · nahrávk u 1 ozaj. 
prečo nie živ9 orchester? l neobyča jne 
zle j kvality, a tak počas predstaveni ~:~ 
s me počúva li rozli č n é š krabance, šumy 
a podobné nedos tatky, ktoré doplnil a 1 
prls lušn9 · technik z divadla necit livým 
fortissimom. V9sledo k bol trápny, pre d i· 
vá ka určite! A napokon: prečo tento .,ba · 
letný večer" nemohli rea lizova ť a bsolven· 
t i VSMU nie kde Inde, prečo prá ve v Ko· 
šic iach ? A prečo pre divá kov , kJ.o rl oča · 
káva jú od .,svojho" súbor u čosi iné? 

Treba ešte doda ť , že d ivá k ne postrehol 
rozdiel medzi sólis tami a zborom - iba 
a k podla bulletlnul Sólis ti boh naJslab· 
šou zložkou tanečneJ interpretácie a svo· 
jou bezv9raznos ťou v prejave só lis tov 
takmer nepripomlna li. Zbor bol pôsobt· 
ve jši, na jmä ženy, ktoré ta ncovali dt s· 
c iplinovanejšle, v9 raznejšie. techn icky 
ovel a s polahlive jšie. Sklamali však všet · 
ci muži. Ak s om nedosta la chybnú infor
máciu od uvádzačky v divad le, tak na j
mužne jšie pôsobili v prvej ču sti večera 
dvaja žiaci z konzervuté>ria, ktor! ta n· 
cova li a . h., a zre jme vs tú pia clo toh to 
s úboru zn rok, za dvu . . . 

Uveden ie tohto dvoj večera č l e nm i ko· 
šic liého bii letného súbor u nemožno po· 
važovať za clrama turgick9 či n , n už von · 
koncom n ie za vydnren9 mscenačn9 čin. 
Bol to omyl zo s t ra ny SD i zo st rany 
VSMU. Divák sa c ltil zaskočen9 . podve· 
dený , s tra til jednu z očakávan9ch mož· 
nos ti vidi eť .,svo j" ba letn9 súbor v ineJ . 
kontinuá lneJ ume lecke j práci. na k torú 
JS košick9 divá k právom zvectav9. Ne· 
zvykne si však na zbytočné experimen · 
ty typu Erotlkon a Ca rmina burana. 

H. POLTZOVÄ 

jú s na hy o nové uchopenie Smeta nu a 
Je ho die la . Azda ná jdu tito imc ta t lvm 
rudia svojich pa r tne rov i v radoch or · 
ganizá torov. Standardné v9kony a insee 
nácie sa s tá le viac poci ťujú a ko rOZJ.IO· 
ruplné. Ve rme teda , že su fo r mu je novii 
s me tanovs ká vlna. Aby bol je j pr ill v ču 
najvyšší, mus íme a le nll j s ť v ~truk t ú re 
potrieb dnešných rudi miesto pt·e Sme· 
tanu , dokonca i pre jeho zabudnuté d ie · 
ia . Sme tanovs ké akcie v roku 1984 budú 
u rči t e predzves ťo u nove J mobi lizácie s il. 
Sformova nie systé mu nove1 komplexnej 
s tarostlivosl! o Sme ta nu te úloha . kto· 
rej r iešenie nemožno odklada L 
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K 300. výročiu narodenia BOHUSLAVA MATEJA čERNOHORSKÉHO 
Jubilejné 300. výročie narodenia Bo

slava Mati! ja Černohorského (pokrstený 
16. februára 1664 l nabáda k oslavám. 
V oslavách slovami sme už neraz pre
ukázali svoju schopnosť, ale skúste si v 
preda jniach hudobnin kúpiť nejakú Cer
nehorského skladbu! Alebo hladajte sú
pis jeho dieli Ked nemáme tematický 
katalóg Smetanovho diela, nemožno pri
rodzene očakávať, že budeme mať teq1a-

(!~oK-
1\čESKÉ 
HUDBY 
'84 

tický katalóg Cernohorskéh·a tvorby. Pri
tom by išlo iba o velmi útly zväzoček, 
pretože podla dnešného stavu vedomosti 
by evidoval len asi tucet skladieb a nie
kolka diel sporných. V posledných dvad
siatich rokoch sa totiž neveiký počet • 
skladieb, spá janých s menom Cernohor
s kého, ešte povážlivo zmenšil. Musei byt 
odpisaný rad práve tých jeho diel, ktoré 
sa jediné vydávali tlačou a koncertne 
často uvádzali - organové fúgy. Ukázalo 
sa, že ich autormi sú prevažne cudz! 
s kladatelia: o dve gen erácie starš! Fro
berger a Muffat, d ale j Kuhnau a do
máci mladši Seger. Neprijemná mýlka a 
povinný odpis vydesili niektorých čes
kých hudobných historikov do te j miery, 
že začali problematizovať celkový ume-

ĽUDMILA VIKTOROVNA P.OĽAKOVA: 
CESSKAJA l SLOVACKAJA OPERA XX. 
VlEKA. Kniga vtoraja. Sovietskij kompo
zitor Moskva 1983. 287 strán + hlbkotla
i!ová fotografická priloha. 

Druhá kniha monogra fie Ľudmily V1k· 
torovny Polakovej o českej a s loven
skej opere 20. storočia sa začina náčr
tom situácie opernej tvorby v Cechách 
od rokov štyridsiatych až po šesťdesiate 
(O. )eremiáš, J. Hanuš, V. Ne jed lý, l. 
Krejč!, J. Pauer, l. Hurník, ). F. Fischer, 
V. Kašli k, J. Berg a ďalši ]. Najväčšiu po
zornos ť venu je autorka právom javisko
vej tvorbe Bohuslava Martinu ; rozbor je
ho Gréckych pašií zaberá dokonca zvlášt
nu kapitolu. 

'!ažiskom knihy je je j druhá časť -
po jednáva o s lovenske j opernej tvorbe 
od dvadsiatych do šesťdesiatych rokov 
vrátane (s tr. 114- 252 ]. Poiakova podáva 
krátky náčrt slovens kej hudobne j histó
rie s o zameranim na ope ru, stručne cha
rakterizuje Bellovho Kováča Wielanda a 
Figušovho Detva na, nezabúda na tri Ro
sinského predvedené opery, a ni na prvé 
tri opery Ladislava Holoubka (a le zre jme 
vie o nich len z literatúry, lebo n evy
zclvihuje Svitanie - predchodcu Krútila 
vy svojou de jovou i hudobnou baladič
nosťoul. 'fažisko je j práce leži v cha
ra kteristike opier dvoch našich sveto
známych s kladaterov - Suchoi'la a Cik
kera. U oboch načrtáva ich cestu k oper· 
ne j tvorbe a podr obne analyzuj e ťažis·· 
kové hudobnodramatické opusy. Z jej 
analýz je zjavná nielen dobrá znalos t 
našej literatúry, a le najmä ich partitúr 
- je j rozbory s ú hlboko zasvätené a ver 
mi trefné (i ked vo výklade melicko · 
harmonických javov opreté s kôr o tra 
dičné hudobnoteoretické. pristupy l ; dosť 
často s ú ilustrované notovými prikladmi 
z klavirnych výťahov . 

Polakovej pr istup k die lam oboch 
s kladatefs kých protagonistov slovenskej 
operne j s cény je diferencovaný. KrútJ)a 
vu a Vzkriesenie obdivu je, - s ú to ne
sporne vrcholy naše j doterajše j hudob
nod ramaticke j tvo rby. (Treba upozorniť, 

že a uto rka vychádza z druhej rédakcie 
Krútl)avy , hoci pozná peripetie je j rôz 
nych verzi!. l Vysoko si cenr a j Sväto
pluka, no neta ji sa svojimi výhradami 
voč i jeho dramatickej štruktúre - na i· 
ma voč i postavám Ľutomiry a ZábojB. 
s je j názorom, že v persóne a zastoji 
panóns kej ki\ažne j vo Fabule Svätopluka 
ide o r e likt romanticke j opery , s otva 
možno polemizovat Ina k je to so Zá bo
jom : Pofa kova mu vyč ita vnútornú roz
pornosť a zlúčenie dvoch prvkov ·- bar
da a de jového činite ra. V podstate opa 
kuje výhrady nejedného českosl ovenské 
ho kr itika, ktorý nepostrehol, že práve 
dvojfunk čnosť Zá bojovho postavenia v 
opere u jeho zaujimuvý psychologický 
vývar robia z neho ve fmi dynamic kí! il 

lecký význam Cernohorského. I to JB, 
pravdaže, zlyhanie. Keby sa totiž z tvor
by Cernohorského nezachovala nič iné, 
než za jeho života v Prahe tlačou v.y
dané moteto Laudetur Jesus Christus, ne
bolo by pochýb o tom, že máme do či
nenia s Majstrom. Zo šiestich slov a 
troch tém tu vystaval dnes známe dielo 
českého hudobného baroka, ktoré možno 
označiť za monumentálne; nie rozmermi 
a použitým! prostriedkami, ale vnútorne 
motivovaným prejavom. Od čias husit
skej piesne až po Smetanu sa česká hud
ba uspokojovala Jen s náznakmi monu
mentality, všetka invencia sa tu tradi čne 
drobila do menši ch útvarov. (Napokon 
tie boli najviac vyžadované a k uspo
kojeniu existujúcich potrieb postačova
li.] S Cernohorským sa Prahou mihla 
mimoriadna osobnosť, nadaná schopnos
ťou velkorysého rozvrhnutia hudobnej 
myšlienky, ktorá však musela odisť. 

Bol skutočne takou výraznou indivi
dualitou? Mnoho z jeho života predsa 
vypovedá o súlade s dobovými zvyklos
ťami: ako syn nymburského učitela a 
organistu ziska! možnosť študovať v Pra
he, roku 1703 vstúpil do rádu minoritov 
a prežil v i\om život ako organista a 
riaditel chóru. 

Predovšetkým však bol Cernohorský 
neposlušným reholnikom. Sutana ho zrej
me ťažila, pretože niekoľkokrá t ťažko 
porušil reholné sluby a bol za t o ·tresta
ný. Porušil si ub chudoby (odmietol odo
vzdať rádu svoju dedičskú č iastku po 
otcovi, v Taliansku žiadal za svoje or
ganové výkony v kostole rádu finančné 
odmeny], sľub poslušnosti a sľub zotrva
nia pr i určenom konvente ( tzv. votum 
stabilita tis]; dvakrát si opakovanými žia
dosťami vymohol prepustenie z českej 
rádovej provincie a preloženie do Ta
lianska. Cim asi zdôvodf\oval tieto žia
dosti, o ktorých musel rozhodnúť sám 
generál rádu v Taliansku? Prianim byť 
bližšie k hrobu zakladatera rádu, alebo 
obdivom k talianskej hudbe? Predst avi
telia česke j provincie sa na neposluš
nom hudobnikovi vŕšili : odmietali mu 
hodnosti a tituly o ktoré požiadal , a a k 
ich aj ziska!, tak mu ich znova odnima · 
li. Nakoniec mu odmi etli poskytnúť i 
peniaze na druhú cestu do Talianska ,· 

takže sa muse.J zdržovať medzi láskavý
mi českými spolubrat mi u sv. Jakuba tak 
dlho, až mu minoriti z Padovy neposlali 
20 dukátov, aby k n im mohol opäť pri
cestovať. 

Aj ked sa v Cechách nikdy nepodieľa l 
na duchovnej správe , dvakrát si vyžia
dal povolenie vykonať sobášny obrad: 
roku 1724 zosobášil v Benátkach nad Ji
zerou svojho mladšieho krajana a úspeš
ného skladatera pražskej "Vodne j hud
by" Simona Brixiho s dcérou tamojšieho 
primátora, roku 1727 dokonca v Prahe 
sobášil: " talianskych komediantov" .. i. i
dvojicu spomedzi členov tamojšej talian
skej opernej spoločnosti . Toto bol jeho 
vysnivaný svetl Hudba a hudobnici. Na
šťastie si dvakrát dokázal pr!,!sadiť svo
je: roky 1710-20 a 1731-1_2 prežil ako 'or
ganista v Taliansku. Päť rokov v Assisi 
a ·v dvoch etapách 16 rokov v Padove, 
starom univerzitnom meste, ktorému Ta
liani hovoria "sestra Benátok". V Ce
chách ho nútili zdržiavať sa v malom 
konvente v Horaždoviciach, v Padove mu 
pri prvej prlležitostl zverili úrad prvého 
organistu baziliky. Pri každom vstupe do 
chrámu sa stretával s nádhernými plas
tikami Donatellovými (i na hudobné mo
t ivy l), v susedných kaplnkách mohol ob
divovať Giottove a Manfegnove cykly, 
atd. Možno si predstaviť , že by Padre 
Boemo necestovával do neďalekých Be
nátok na operné predstavenia? Ved tam 
sa mohol stretnúť a j so svojimi osobný
mi príatelmi, včítane manželského spe
váckeho páru, ktorý v Prahe zosol;lášil. 
Inšpiračných zdro jov bolo teda v Ta
liansku dostatok. O tom, ako bÓl Cerne
horský v Taliansku vážený, svedčia zve
re jnené arch!vne zápisy z Padovy ( "e 
soggetto di somma intelligenzia et cog
nitlone", atď.]. 

Prvý návrat Ce rnohorského do Ciech 
bol pravdepodobne motivovaný prianim 
ziska! rádovú hodnosť magistra a tým 
a j vystúpiť nad najnižši stupienok, na 
ktorom doteraz postával medzi vysvä te
nými minoritmi. Druhýkrát sa vracal do 
vlasti asi už len zomrieť. Smrť však bo
la rýchle jšia, za stihla ho už niekde pri 
dnešnom Grazi [matričný záznam o te jto 
smutnej udalosti z Júla roku 1742 ne
bol doteraz ná jdený l- Ta m kdesi - v 

REC~NZUJE~E 
dramaticky priťažlivú figúru - nehovo
riac už o určitých autobiografických 
črtách v jeho štylizácii , na ktoré už v 
čase premiéry poukázal Jozef Kresánek. 
- Z Cikkerových opier Polakova podrob
ne ana lyzuje jura jánošika, Coriolana 
a najmä Vzk riesenie [venuje mu zvláštnu 
kapitolu] - tým však trocha zat láča do 
pozadia Mistra Scroogea a Hru o láske 
a smrti. Isteže má pravdu, ked z d rama
turgického hľadiska pokladá Bega Ba ja
zida za na jproble matic ke jšiu Cikke rovu 
operu - nepozná však Hono lkovu úp ra 
vu a málo pozornosti venu je vefkému 
hudobnému bohatstvu tohto diela. O pos
ledne j Cikk erovej opere - Rozsudku 
[Zemetrasenie v Chile l - má už Jen 
správu o jej premiére. je to pochopiter
né: ako už názov druhe j časti práce Po· 
rakovej oznamuje, autorka pôvodne mie
nila zakončiť svoju knihu na prelome 
siedmeho a ôsmeho desa ť ročia nášho sto
ročia . Kedže a le trva lo dosť dlho, kým 
kniha vyš la (I. die l r. 1976, II. d ie l až 
vlani), zrejme do korektúr sa snažila do
plniť aspoi'i stru čn e najnovšie úda je v 
ťažiskových kapitolách práce. 

U končeni e výskumu slovens keJ opery 
na začiat ku 70-tych I'Dkov zdóvod · 
ňuje autorka tým, že sa ďalše j generáCii 
slovens kých operných tvorcov u všetkým 
nes koršie vzniknutým dielam venu je len 
stručne alebo vóbec nie. Pi še o . Petrovi 
u Lucií Miros lava Bázlika, Benešov.e j o
pernej prvotine Cisárove nové šaty, o te · 
levlznej opere Tadeáša Sa lvu Margita. čl 
Besnli (ale už nezaznamenáva jeho · raz 
hlasový Plač 1. zmieňuje sa o GreM kovej 
Zuzanke Hraškovie a o doteraz nep~ve
dených ope rách jura ja Pospišila ( tr iló
gia jednoaktoviek Inter arm a l a Ju ra ja 
Ha trika (Adamove deti l- ]e j charakteris · 
tiky sú krl!tke, ale výstižné. Mne osobne 
by sa však žiadalo viac priestoru na 
analýzu Nevšednej humores ky Otu Fe
renczyho a Holoubkovho ProFesora Mam 
Jacka. 

Poia kova Sil s n11ži priblížiť soviets kym 
čitate iom našich tvorcov početným i a na
lógiami so svetovými. no na;mu domá 
cimi skllldll teimi. SuchoJ)ov zástoj v slo
vens kej ope rne j tvorbe porovnáva s pas 
tavenim M. l. Glinku v ruske j opere 
1 obaja vytvorili dve zaklada te iské die· 
Ja ]. C'ikkerov vývoJ prirovnl!v!l k Ca1· 
kovskému , ktorý bol tiež sprvu pr imá rne 
symfonickým a komorným autorom a a ž 
v Eugenovi Oneginovi sa presa di l a i ako 
ope rný tvorc11. _ 

V záverečne j kllpitole Po lakova sumár· 
ne hodnoti pr!no:; česk ej i s lovensker 
ope ry 20. storoč ia do pokladnice sveto· 
ve j kultúry. Vi d! ho nll rm!i v tvorbe ver-

kých psychologických hudobných drtlm. 
Do rukopisu i do vytlačených exem

pllirov vklzlo zopár nepresnost i, resp. 
tlačiarensk ých škri atkov (Velká Morava 
nebola zni čená germánskymi , ale maďar
skými nájazdami - s. 152 ; Báiiikova 
opera bola predvedená v SND r. 1967 
a nie r. 1964, ako sa piše na strane 
250, kde sa tiež uvádza, že Ferenczyho 
buffu uvied la bra tislavská opera - no 
bola to opera Státneho diva dla v Koši
ciach. ktorá pri pravila je j scénické pred 
vedenie po predchádzajúce j nahrávke v 
bratislavskom rozhlase ! l- Tieto t ri drob
né ch yby a svo jské zorné uh ly, ktoré 
boli predmetom vysloven ých ni ekoľkých 
výhrad (autorka i recenzent ma jú právo 
na svo j po hlad ) však ni jako neznižujú 
nesporne ve ikú zásluhu Polakqvej pre 
poznanie slovens kej opernej lit er atúry v 
zah ranič ! : autorka si právom zasl úži na 
še uzna nie u vďaku . 

IGOR VAJDA 

MIKULAS KRESAK: HUSLIAR OSVALD 
]. WILLMANN. OPUS Bratislava 1983. 

Osobnosť JUDr. Mikul áš11 Kresáka po
známe dlhé roky nielen z postu dlho
ročného č l e na Slovens ke j fil harmónie 
1 mimochodom zakladajúceho a zaslúži
lého }. a le aj ako aktfvneho spolupracov· 
nika viacerých časop isov a novin, ako ai 
hudobných inš titúcii. Práve na strl!nkach 
Hudobného života uverejnil už r. 1976 
štúd iu o husliarstve na Slovensku, K 
te jto téme sa vrá til v1ackrát. Naposledy 
sériou článkov Mala galéria hus lia rov
amatérov na Slovensku v 20. storoči 
(1982- 1963] . Ale jeho záujem vzbudili 
aj iné okr uh y hudobne j aktivity - spo· 
meňme napr. materiál o hudobno-zábav
ných súboroch a spoloče'l~kom tanci v 
Bratislave v rokoch 1900- 1945 (HZ 
1979}. či o vzťahu Martina Benku k hud
be (HZ 1962 ] . . desiatky hudobných re
cenzii v slovenských časopisoch a den
níkoch [pra ktic ky od r. 1957 1. Na jsústre
dene jšie sa však Kresák orientova l pred
sa len na otázky de jín hu~liarstva na 
Slovens ku . Výs ledkom dlhoročného vý
skumu na tomto poll je obsahovo a vý
tvarne krásna publikácia Husliar Osvald 
]. Willmann, ktorá vyšla Mikulášovi Kre 
sákovi vo vydavateistve OPUS v roku 
1.963. Hoci sil jedná o skutočne vzácnu 
organologickú sondu - nielen v rámci 
Slovenskll - zatia! sil o význa me tohto 
edičného a autorského č in u zmienila na 
sa tl !lč iba málo. je to š koda, lebo a j 
popuia rizačné č lá nk y by priblížili to to 

symbolickej polovici cesty medzi Prahou 
a Padovou - vzttli pravdepodobne skazu 
i autografy jeho rukopisných skladjeb. 

Jediný dochovaný autogľi\,Í jeho diela 
je dvojzborové Regina Coeli, komponova
né na jar roku 1712 v Assisi. Na mlad
š!ch mariánskych litániách už je poznať . · 
rozvinutie kontra punktického umenia; 
ich tektonickým základom je 25-krát 
opakovaná ostinátna téma v base. Sku- · 
točnej umeleckej velkosti a originality 
dosahujú tri zo zachovaných vokálno-in
štrumentálnych diel: fúga Quem laplda
verunt, dve textovo nadväzu júce fúgy 
(kedysi možno tvorili celok spo jený me· 
dzivetoul Quare Domine lrascerls a 
Memento Abraham, ako a j trojdielne mo
teta Laudetur Jesus Christus. Na hym
nických témach fúg je poznať, že autor 
pochádzal z národa s veľkou kultúrou 
duchovnej piesne. Na rytmicky živých 
alebo sledom intervalových skokov ostro 
profilovaných protlvetách s obdivom sle
dujeme, ako voká lna fúga môže byt adek
vátnou formou k vyjadreniu určitého de-
ja (kameňOvanie sv. Stefana ]. Na fúge 
Quare Domine ("Prečo sa, ľane, hneváš 
na svoj lud ?"l cit! me zvlášť silnú osob
nú zážitkovú účasť skladatela. Ťažko by 
sme našli vhodnejšie hudobno-symbolic
ké vyjadrenie situácie českého národa 
v epoche, kedy táto skladba vznikla. 

Neodvažujem sa vyjadriť k organovým 
skladbám Cernohorského. Praktľcky len 
u troch fúg a toccaty nebol zistený iný 
autor, ale jednoznačne dokázať Cerne
horského autorstvo nemožno ani v t ých
to pripadoch. [Porovnanie s hudobným 
autografom z Assisi vylučuje možnosť, 
že by berlinsky rukopis fúg D a gis bol 
autografom Cernohorského.] Pokiai ne
bude nájdený nejaký nesporný prameň, 
zostaneme v neistote, z ktore j nám ne
pomôže ani najstarostlivejšia štýlová ana
lýza. Pravda, to nie je pre hodnotenie 
Cernohorského rozhodujúce. Azda už je 
naša rozpoznávacia schopnosť vypestova
ná do tej miery, že i v mále, a j v do
chovanom torze tvorivého odkazu doká
žeme rozpoznať verkos't. Kto by o nej 
mohol v pripade B. M. Cernohorského 
pochybovať ? 

TOMISLAV VOLEK 

dielo širšiemu okruhu čitatelov. Zaslúži 
s i to. Je pisané ľahko, č ltavo, zau jlmavo. 
Au tor sledu je nielen bi ografi u popredné
ho husliara, ktorý dlhé roky pôsobil v 
Bratislave, ale necháva o jeho umeni ho
voriť aj početných pria'teiov O. J. Will
mana, nehovoriac o odbornej zameran·a·sft 
diela, dokumentovanej početnými foto
grafickými dokumentmi (nástroje z diel
ne husliarskeho ma jstra]. Kniha sa zás
luhou Iahučkéh o, priam literárneho štý
lu, čita ako román jednéh o zlož ité-ho a 
nie rahkého života, no súčasne pôsobi a j 
ako výzva pre súčasnosť, ktorá v tomto 
odbore hudobnej činnosti ziahostajnela 
k perspekt ivam. 

A to napriek dlhot·očnému úsiliu jed
notlivcov aj inš,titúcii vychováva ť nový 
husliarsky dorast ,_ potrebný pre mnohé 
orchestrál ne t elesá a sólistov. A tak do
chádza k paradoxne j situácii , že máme 
veé i zna lého autora o husliarstve, resp. 
teho poprednéh o predstaviteľa na Slo
vensku, ale husliari ( aktlvni, plne pra
covne angažovanl ] pôsobia v Cechách, 
kde zasa vy jadr u jú úctu nášmu teoretic 
kému prieskumu a publikovaným poznat
kom . . . Mikuláš Kresák podáva informá 

. cie o husliarskom umeni nielen so zna-
losťou detailov a historického pozadia 
tohto majstrovského remesla, ale dokáže 
č itateľa priam vtiahnuť do problemati
ky, vnútorne ho zaangažovať na kráse 
tohto povolania, hraničiaceho s umelec
kou tvorbou. Portrét O. J. Willmanna je, 
sa mozrejme, v popredi. Jeho osudy sle
dujeme v kontexte doby a istých rozpa· 
rov, ktoré ona prinášala; je to v pod
state najkra jši pomnik jeh o diela, kto
ré môžeme stručne zhrnúť do 215 maj
strovs kých nást ro jov. Co všetko sa však 
skrýva za týmto stručným údajom! Kor
ko prehier aj osobných vlťazstiev, pozna
ní, skúlJlanl, hodin práce, konzultácii s 
interpretmi, lásky k veci, aj rezignácie, 
ked osobné ambicie Willmanna sa lámali 
na nepochopenl tých, čo mohli rozhod
nú ť nielen v jeho súkromný prospech. 
a le najmä v ďalšiu výchovu dorastu tohto 
prepotrebného umeleckéh o remesla. 
Pravda, . Will mann bol pre niekoho "živ
nostnlk", s úkromnik , na druhe j strane 
si však práve on zachova l samostatnosť 
pri tvorbe majstrovských nástrojov, kt o
ré iba ťažko môžu schádza ť z továren· 
s kého ,. pás u". Tento rozpor mu prinie· 
sol mnohé dilemy, ba nútil h o i k tomu, 
že v záu jme živobytia svoje j rpd iny me 
všetky ,.opusy" z jeho dielne mali znač 
ku prvotr iedn e j kvality_. Ale väčšina 
"willmanniek " podnes svedči o ma jstrov
stve svo jho tvorcu a v rukách s loven-
ských, českých t zahraničných huslistov 
1 viaceré nástroje sa dostali až do zá
moria l oživujú jeho portrét - nielen 
ten Judský, a le naj mä umelecký. Lebo 
dobré husliarstvo bolo vždy a j umenlm. 

TER~ZIA URSINYOVA 


