
Ceská opera, 
rovnako ako opery 
iných slovansl;ých 
a východoeuróp
skych kompozič· 

ných škô l, býva 
neraz cudz!m po
sudzovateJom ra
dená do kategórie 
opery s "folkloris
tickými alebo ná 
rodnými rysmi", 
ako znie jedna z 
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mnohých charakter ist!k. Táto charakte
ristikn však nevyjadruje uni žánrovú, ani 
št\• lovú zarndenosť diel. Navodzu je iba 
fikt!vnu preds tavu o "folk lorizme" (na
cionnllzme l a ko opernom smere, ktorý 
stoj! mimo vlas tný operny vývoj a naj· 
viac z ne j len ťaží. Tvorcovia kategórie 
operného "folklorizmu" si niekedy a ni 
nepoložia otázku, do akej miery sú oper
né diela, o ktorých uvažujú, skutočne 
"folklórne", čl nie. Keby tak urobili, po
tom by museli dospieť k názoru, že 
Smetanova Predaná nevesta nie je na
priklad o nič viac a tak isto o nič me
nej "folklórna" ako trebárs Weberov Ca
rostrelec. A obe diela sú pritom posu
dzované žánrovo l štýlovo úplne Inak. 

Je vlak pravda, le pre slovanské opery 
mal fo lklór prlnajmenlom potenciálny 
význam. Niektoré ruské opery 19. storo
i!la sl bez folklóru nedokéleme predsta
viť. Celkom lpeclflckým spôsobom mal 
folklór nUípiť do formuj6cej sa českej 
opery v iiesťdeslatych rokoch 19. storo
čia . Ceská operná produkcia, ktorá bola 
v ná l'Odnos tnom zmys le bez trad!cie, sa 
podla teórie opcmého "folklorizmu" ma
la obrodiť Judovou piesňou. Ako Ideál 
sa stava la za cleJ "opera na Judové pies
ne". Pritom vlastná podsta ta ludových 
plesni nebola ešte dosť známa a neexis
tovali ani jasné predstavy o tom, ako 

vým, historick6 romantick6 operu Dali
bor (18671 . V opere sú majstrovsky vy
jadrené všetky základné princlpy ,.wag
nerovského" operného štýlu. Tradičný 
dualizmus recitatlvu a árie je prekoná
vaný deklamačným vedenlm vokálneho 
partu. Orchester sa nepoužlva ako sprie· 
vod, ale k hudobnej charakt eri stike pos
táv, situácii a výnimočne i pojmov pri
značnými motlvmi. Absolú tna melódia je 
dôsledne nahradzovaná výrazovou me
lódiou, ktorá sa viaže na sémantiku a 
prozódlu básnlcko-dramatického tex tu. 

Pre orientáciu českej opery na "wag
nerovsk6" opern6 poetiku má Dalibor zá
kladný význam. Z neho a ko východiska 
vedú cesty k všet kým dalšlm "wagne
rovsky" orientovaným reflexiám česk ej 
opery, nielen Smotanovým. Uvedenie Da
libOl·a však malo pre český "wagnerianiz
mus" význam ešte tým, že pris pelo k ši
roke j publicis ticke j a teoreticke j reflexii 
smeru. Konzervatlvne kruhy najskôr 
operný smer Dallbora pomenovali hanli 
vo mieneným označenlm "wagnerianlz
mus". Onedlho na to však český estetik 
a pr!vrženec Smetanov O. Hostinský vý
raz "wagnerianizmus" rehabilitoval ako 
termln a pojem, označujúci český va
riant "wagnerovského" operného typu. 
Hostinského žiak V. Helfert, aby zdôraz
nil český s metanovs ký ráz operného sme
ru, označil ho termlnom "smetanianiz
mus". 

Snaha vyloži ť český varia nt "wagne
rianizmu" ako samostatný operný smer 
nija ko neoslabu je význam vlastného 
"wagnerianlzmu". Nie je na pokon vždy 
lahké nájsť zásadné odlišnosti. Sú bez
poch yby dané predovšetkým odlišnosťou 
prozodlckých systémov jazykov, lá tkou 
diel i na turelom tvorcov. Dramatický 
princ!p, upla tnený vo všetkých Smela
nových operách bez rozdielu (l "newag
nerovských" J. možno považovať za pre-
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Národné divadlo v Prahe uviedlo v roku 1960 Smetanovho Dalibora na treťom ná
dvori Pra:lského hradu, priestory ktorého znásobili monumentá lny výraz diela. 

opere predovšetkým ako hudobnlka. V 
tom pripomlna Brucknera. Má to a j svo
je dôsledky: ak v n iektor ých raných ope
rách Dvoi'ákových zaznamenávame "wag
nerovské" tóny, nemôžeme v tom ešte 
vidiet známky .,wagnerlanlzmu" , a le dôs-

nekompľomlsnú dramatizáciu operného 
žánru. Nový typ opeľného diela mal byť 
absolútnym popľenlm nadvlády hudob
ného pl'inclpu smeru júceho k obnove an
tického múzického ideálu. Wagner však 
nakoniec od svojho pôvodného zámeru 

O VÝZNAME "WAGNERIANIZMU" V ČESKEJ OPERE 
napojlt fo lklór na tak zložitý a náročný 
umelecký organizmus, akým je operné 
dielo. Nanajvýš sa pripúšťalo, že by to 
bolo možné na báze staršej áriovej oper
nej poetiky talianskeho s meru. 
Našťasti e pre českú operu nenašiel sa 

tvorca, ktorý by sa odhodlal naplsa ť 
operné dielo podla receptu poetiky oper
ného .,folklorizmu". Ceská opera mala 
naopak velké štastie v tom, že hneď u 
započatého diela s a postavil umelec Sme
tanovho umeleckéh o rozhJadu. V lite
rárne j pozostalos ti Smetanovej z polovi
ce šesťdesiatych rokov sa zach ovali vý
roky jednoznačne odmietajúce operu na 
ludové plesne ako umelecky n epôvodný 
a dramaticky neúčinný koncept. Ako dra
maticky účinná sa podla Smetanu ne
javila ani poetika virtuózneho bel can
ta. Dramatický je len Wagner, ktorého 
dielo Smetana po prvýkrát poznáva z 
pražských koncertov v rokoch 1863-64. 

Smetanove fragmentárne literárne vý
roky naznai!uj6 prenikanie Wagnerových 
reformných Idei do českého hudobného 
povedomia. Rozhoduj6.ci moment vlak 
nastha al v okamihu, ked' Smetana 
predvedie svoje prvé operné dielo po
znamenané výrazným vplyvom Wagnero-

Scéna z ll. dejstva opery Z. Fibicha Sár
ka, ktor6. v r. 1950 so s6borom Národ
ného divadla nal tudoval dirigent Jaros
lu Krombholc, relisér Karel Paloui a vý
tvarnlk Jan Sládek. 

... 
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jav prirodzených Smetanových s klonov, 
ktoré sa pre javili už v komorných a sym
fonických dielach v dobe, keď Smetana 
ešte opery nekomponova l a · Wagnera vô
bez nepoznal. Touto substancionálnou 
vlastnosťou si vysvetlime, prečo Smeta
na prija l Wagnerovu zvrchovane drama
tickú opernú poetiku a nie fadesu oper
nej poetiky bel canta. Istú odlišnosť tre
ba hlada( l v žánrovom zamerani diel. 
V Hubtčke napriklad Smetana uskutoč
nil syntézu "wagnerlanského" princlpu s 
"folklorlzmom", tzn. dvoch koncepcii, po
važovaných dovtedy za nezlučitelné v 
jednom diele. K špecifickým rysom sme
tanovského variantu "wagnerianizmu" 
patri a j prirodzený a prostý vzťah k ži
votu a Judom, vyjadrený adekvátnymi 
hudobnými prostriedkami a dramatur
giou diela. Mnohé lyrlcké Inšpirácie na
prik lad pramenia zo Smetanovho eroti c
kého prežlvanla skutočnosti. Vášnivo 
zmyselný a s ub jekt!vne na lomený ero
tizmus "Tristana" však Smetana nepo
zná. Ten sa stane vlastným až Smeta
novmu bezprostrednému pokračovatelo· 
vi Z. Fiblchovi. 

Význam "wagnerlanizmu" v česke j 
opere nie je obmedzený iba na Sme
tanovo dielo. Pr!sne vzaté, Smetana nie 
je ani vždy dôsledným ,.wagnerlánom" 
v štýlovom zmysle smeru. Po "wagne
rlanskej" Libuši zlož! konverzačnú sa
lónnu operu Dve vdovy, ktorá má s 
"wagnerianizmom" spoločný len obecný 
dramatický princlp. 
Viacznačný je i Dvofákov vzťah k 

"wagnerianlzmu". Viacznačný potlaf, že 
Dvofák v rade diel "wagnerovský" prin
clp vôbec neprijlma a le naopak ako je
diný z vefkých zjavov českej hudby 19. 
storočia Inovuje opern6 poetiku pred
wagnerovsk6, rozumie sa meyerbeerov
skú (Jakobln, Dimltrlj l . Inokedy je Dvo
ľá k vo vztahu k Wagnerovi obetou svo j
h o neoklas ic izmu. Chápe Wagnera i v 

ledok Wagnerovho čisto hudobného vply
vu. K Wagn erovej opernej poetike smeru
je Dvoi'ák v mytologicke j Vande, ktorá 
by chcela byt slovanským pendantom 
česke j Libuše. Rýdzim a dôsledným pre
javom vrcholného .,wagnerianizmu" Dvo
i'ákovho sú až opery Cert a Káča a Ru
salka, obe z posledného tvorivého ob
dobia majstra. Cert a Káča je komickou 
operou "wagnerovského" smeru typu 
Hublčky v hudobnej reči výdatne uplat
i\ujúcou české fo lklórne idiomy. V Ru
salke Dvol'ák nadväzuje na · lyrizmus a 
český deklamačný štýl Smetanov a v har
mónii pracuje s predtým nevldanými 
"t l'istanovskými" obratmi. Pre Dvoi'ákov 
volný vzťah k ,.wagnerianizmu" je pri
značné, že tento operný smer v poslednej 
opere Armldu opúšťa. 

Nielen v porovnani s Dvofákom, ale i 
so Smetanom je Z. Fibich najdôležitej
šlm "wagneriánom" českej hudby. jeho 
"wagnerianlzmus" nepozná výkyvov. Fi
bich sa hlási uvedomele k Smetanovi 
ako k svojmu predchodcovi a toto s po
jenie vyjadruje v ďa lšej českej myto lo
gicke j opere Sárka, ktorá je aj hudbou 
dielom smetanovským. Podporovaný a na
bádaný O. Hostinským, rozhodol sa však 
Fibich nasledovať Wagnera s dôslednos
ťou, akú pred nim neprejavil žiadny 
s kladateJ. Naplsal operu Hedy, ktorá sa 
nazýva .,českým Trlsta nom", a to plným 
právom. Všetko, čo s týmto dielom sú
visi, "Trlsta na" skutočne pripomlna. Do
konca i subjektivita vzniku diela svojim 
erotickým pozadlm ako by bola odkopi
rovaná z Wagnerovho osobného pr!be
hu. Inou a úplne zv láštnou oblasťou Fi
blch ovho "wagnerlanizmu" je realizácia 
Wagnerovho neuskutočneného projektu, 
ktorý nač rtol vo svo jom reformnom spi · 
se Oper und Drama. Cielom malo byť s po
jenie opery s činohrou, n to bez obvyk
lej libretist ickej úpravy textu. Wagner 
si od tohto r iešenia pôvodne sluboval 

ustúpil. jeho r ealizácie sa však u jal Fi· 
bich na jskôr zhudobnen!m Schlllerovho 
činoherného tex tu Nevesta messlnská, z 
ktorého vytvoril monumentálnu, de jovo 
zovretú a psychologicky prekomponova
n ú drámu, operu-drámu. O stupeň vyš
šie k vytýčenému Ideálu uostúpil v scé
n icke j melodramatickej h'ilógii Hippodá
mia na antickú lá tku zveršovanú v či· 
noherne koncipova nom texte. Spojenie 
a podriadenie hudby básnicky divadel
ném u tex tu je vy jadrené l melodrama
ti ckou, tzn. nijako nie spevnou výrazo
vou formou. Hudba pritom neprestáva 
plniť vo zvrchovanej miere estetickú a 
výrazovú funk ciu. Uskutočnená Fibicho
va syntéza znamená jeden z najpreni
ka vejšlch umeleckých člnov hudobno-di
vadelného lánru. 

V naše j úvahe sme obmedz!li výklad 
"wagnerianskych" reflexii v českej ope
re na tri vedúce osobnosti - Smetanu, 
Dvoi'áka a Fibicha. Nech je nám pre 
úplnosť dovolené ešte konšta tovať, že 
"wagnerlanizmus" ako operný smer pre
živa i v českej hudbe 20. storočia (v No
vtlkových operách a jeho š koly l a le 
ho vidy ani v tomto obdobi nemôžeme 
posudzovať iba ako opozdený jav. Ana
lógie ,.wagnerianizmu" by sa iste našli 
i v opernej produkcii iných národných 
škôl 20. storočia. ( E. Suchoň: Svätopluk. 
K. Szymanowski : Krá l Roger atd. ). I nM 
reprezentatlvny výber však, dúfame, 
postačil na demonštráciu dvojakého 
hlavného vyznamu ,.wagnerianizmu" pre 
vznik a vývoj česk ej opery. V kritickom 
okamihu, ked sa mohla dostat na š myk
ravú a málo produktlvnu plochu ,. folk
lorizmu" a ek lek ticizmu áriovej bel can
tovej opery, "wagnerianizmus" pomohol 
a kcelerovať uplatnenie dramatického 
princ!pu. Trvale jšl význam mal "wagne
rianizmus" pre českú operu a ko oper
ný sme1·. Opery Smetanove a Dvofákove, 
hudobnodrama tické diela Fibichove, zna
menajú zúrodnenie smeru o hodnoty, 
ktoré neboli púhou paslvnou reflexiou 
gen iá lneho Wagnerovho diela. 

}IRI VYSLOUŽIL 



itaccat~ 
• ZASLOZILA UMELKYIQA KJ.ARA HAVLIKOVA patri 

medzi' tých slovenských umelcov, kto rl sa nevenuj6 i!es
kej hudbe len prlležilostne, ale sústavne od zai!iatku 
svojej koncertnej cesty; neprekvapuje preto, le jej i!in
nosť zintenzlvnela v präve prebiehajúcom Roku i!eskej 
hudby. V januári štyrikrát predviedla so Státnym komor
ným orchestrom Žilina Koncert pre klavlr a orchester 
g mol Jiflho Anton lna Bendu (v Žiline, v Bratislave 
2-krát a v Piešťanoch). Zai!i&tkom februára hrala s Mo
ravskou filharmóniou v Olomouci Koncert pre klavir 
a orchester i!eského skladatera Josefa Bohái!a. Eite 
v tomto roku sa Kláro Havllková vráti k dvom kla
vlrnym koncertom Bohuslava Martinu. Výsledkom dlho
dobé ho sústavného záujmu Kláry Havllkovej o i!eskú 
hudbu sú aj dve nové gramofónové platne. V Opuse 
jej práve vychádza profllová platňa so Sonátou eroicou 
od Vlti!zslava Noväka, v moskovskom vydavatelstvo Me
loctija ·vychádza zasa platňa s Havllkovej nahrávkami 
diel starých i!eských majstrov - Tomáško, Duslka a Ko
leluha. 

• SLACIKOVÝ ORCHESTER DETI A MLADEZE HL. 
MESTA SSR BRATISLÄVY pri Ústrednom dome pionierov 
a mládefe Klementa Gottwalda uskutoi!nil 27. januára 
t . r. v Zrkadlovej sieni ODPMKG koncert, na ktorom 
pod taktovkami Ľ. Kvasnicu a J. Praganta zazneli diela 
A. Vivaldiho (Sinfonia č. 3), A. Corelliho (Sonáta e mol, 
op. 3, č. 7). 1:. Rajtera (Suita pre §tvoro husH) a H. Por
cela ("King Arthur" ). 

e ZLATA PLATIQA. Zástupcovia Supraphonu a Artie 
prevzali na vertrhu gramofónových platni MIDEM v 
Cannes od japonskej firmy Nippon Columbia prvú zlatú 
kompaktnú plati!u na sve te, a to za nahrávku Dvofáko
ve j 9. symfónie e mol .. z Nového sveta" v predvedenl 
Ceskej filharmónie za dirigovania národného umelca 
Václava Neumanna. Táto nahrávka bola vlani vôbec 
najpredáva nejilou platňou spoločnosti Nippon Columbia 
v Japonsku. 

• HUDOBNf: INFORMACNf: STREDISKO SHF v spo
lupráci s CHF tak ako kaldoročne zostavilo a vydalo 
publikáciu Hudobné udalosti v Ceskoslovensku. Brolúra 
obsahuje prehfadný kalendár najvýznamnejillch hudob
ných podujatí (festivaly, koncertné cykly, kurzy, semi
náre, skladatelské a Interpretačné súťafe, prehliadky 
a pod.). ktoré sa uskutočnia v priebehu roka 1984 v 
československých mestách. Publikácia je pre záujemcov 
k dispozicii v HIS SHF. 

• POCAS TUDIQA NOVEJ SLOVENSKEJ HUDOBNEJ 
TVORBY (9. - 17. 2. 1984) navštlvili HIS SHF zahraničn! 
hostia, pozorovatelia tohtoročnej prehliadky - členovia 
delegäcil zo zväzov skladaterov ZSSR - skladater Vla
dimir Blok, NDR - dirigent Ulrich Faust, muzikológo
via Joachim Gruner a Jiirgen Golle a PĽR - muziko
lóg· Edward Pallasz. Zaujlmali sa o kompozičné orien
tácie a najnovšiu tvorbu slovenských autorov. V pre
hrávke si vypočuli niekolko skladieb z obdobia posled
ných dvoch rokov. 

• ZASLÚŽILí UMELEC ONDREJ LENAR,D hosťoval 
koncom roka 1983 v Japonsku. So Shinsei Nihon Sym
phony Orchestra uviedol popri dielach Beethovena i Ou· 
verturu giocosu od Ilju Zeljenku. 

• SPOLUPRACA SO ZVÄZOM SKLADATEĽOV ZSSR 
V ROKU 1984. Začiatkom januára 1984 zišli sa predsta
vitelia Zväzu československých sli.ladaterov a Zväzu 
skladaterov ZSSR, aby spoločne zhodnotili doterajiiu 
spoluprácu a zároveň pripravili obojstranné pracovné 
programy pre rok 1984. Počas niekolkodňovej diskusie, 
ktorá sa uskutočnila za prltomnosti tajomnlkov vedenia 
Zväzu skla datefov ZSSR Alexandra Flarkovského a Vla
dimira Pančenka a predsedu zahraničnej komisie Zväzu 
skladatefov ZSSR Vladimlra Sčerbaka, sa hovorilo o do
teraj!iej úspellnej spolupráci v oblasti výmeny skúsenos
ti československých o sovietskych skladatefov i muzi
kológov oboch krajin. Vefiui pozornosť sa pri týchto roz
hovoroch venovala nastupujúcemu Roku i!eskej hudby. 
Sovietski súdruhovia pripravujú v tejto súvislosti komor
ný koncert z tvorby českých a slovenských autorov, 
ktorý sa uskutočni v Dome skladatelov ZSSR. Vleobecne 
sa kon!itatovalo, le práve niektoré koncerty za účasti 
samotných autorov, sa stretávajú s úspechom u odborné
ho publika a prispievajú vzájomne k propagácii súčasnej 
hudby druhej krajiny. V októbri 1984 počlta Zväz čes
koslovenských skladaterov s bilaterälnym stretnutlm 
mladých československých a sovietskych sklada_telov v 
CSSR. Tieto stretnutia majú svoju tradlciu a nadväzujú 
na niekofko prédchlídzajúcich akcii tohto typu, ktoré sa 
konali v Prahe v Domove skladaterov v Dolnej Krupej 
a v Minsku. st'retnutie je venované posluchu rozh.laso
vých a gramofónových nahrávok mladých skladatelov 
a jeho súčasťou sú nasledujúce besedy a tvorivá diskusia 
k odznelej tvorbe. Zatial čo sa v roku 1983 sovietski 
delegáti z jednotlivých národných republik ZSSR zú
častňovali u! spomenutých autorských koncertov v CSSR 
alebo festivalov a prehliadok celoltátneho charakteru 
s medzinárodnou účasťou, ráta sa s tým, le v roku 
1984 prldu do CSSR delegáti, ktor! obohatia svojou účas
ťou niektoré hudobné akcie venované Roku českej hud
by, i!i už sa jedná o čisto skladatefsk~ udalos ti alebo 
aj o hudobnovedné konferencie a diskuste, ktoré sú čas
to neoddeliternou súčasťou hudobných festivalov a pre
hliadok. Sovietski súdruhovia podali v priebehu jednania 
informácie, akým spôsobom sa pripravila dramaturgia 
11. svetového hudobného f.estiyalu v Moskve, ktorf sa 
uskutočni v Moskve v dňoch 15.-24. mája 1984 pod 
heslom ,,Hudbou za humanizmus, za mier a priater
s tvo medzi národmi" . )IRINA HOLKOVÁ 

• Vi'STAVA O J. HAYDNOVI. V piešťanskom Dome 
umenia SF bola v dňoch 7. 3. - 25. 3. 1984 sprlstupne
ná výstava ,.Joseph Haydn a jeho doba", ktorA pripravilo 
Ministerstvo kultúry SSR v spolupráci s Rakúskym ge
nerálnym konzulátom v Bratislave. Na 76 fotografiách 
sú zachytené rôzne dokumenty, vlalúce sa k livotu ver
kého viedenského majstra. Portréty a autografy skla
dotera pochádzajú z rakúskych, madarských a anglic
kých knilnlc, archlvov, múze( a galérii. Menilia časť 
je zo súkromných zbierok. Reprodukcie dobových rytln 
ukazujú prostredie, v ktorom Haydn !il a tvoril; daliie 
ma teriály sú zamerané na ohlas jeho diela vo vtedaj
illch kultúrnych centrách Európy. Primeraná pozornosť 
sa venuje aj skladatelovým mecenáiiom a ostatným 
priaznivcom jeho umenia. Výstava je vltaným prlspev
kom k 175. výročiu úmrtia Josepha Haydna, ktoré si 
pripomenieme v tomto roku. -kdk-

Vysokolkolské učebné texty z Prelova 

CENNÝ PRÍSPEVOK K PRESTAVBE ŠTÚDIA 
K základným podmienkam úspešnej prestavby učltel

ského vzdelavanla v odbore hudobná vých ova na peda
gogických fakultách v nadvilznostl na nové poňatie 
hudobnej výchovy na všeobecnovzdelávaclch školách 
patri aj inovácia a modernizácia jeho obsahu. To sl 
n evyhnutne vyžaduje dostatok vhodnej študijnej lite
ratúry, splňajúcej náročrté odborné a Ideové kritériá. 
Dôkazom toho, že riešenie daného problému považujú 
na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty 
UPJS v Preilove za jednu z prvoradých úloh sú dve pub
likácie dr. Teodora Liptáka, CSc., vydané v Univerzit
nom edičnom stredisku v Košiciach pre Internú potrebu 
svojich poslucháčov. 

HUDOBNA TEORIA (Učebné texty pre študentov štu
dujúcich hudobnú výchovu odbor učltelstvo všeobecno
vzdelávaclch predmetov, vydal Rektorát UPJS v Koši
ciach 1982, 132 s.) je študi jnou prlručkou pre posluchá
čov l. ročnlka, ktorá poskytuje ucelený pohlad na š tyri 
základné tematické okruhy hudobnej t eórie: l. vývoj 
notácia a časovej orgánizácie hudby od systémov gréc
kej notácia až po notáclu hudby 20. storočia, 2. vývot 
tónových radov - mody - stupnice, 3. Intervaly a 4. 
základy akordlky. Akcentovanou časťou prvého okruhu 
je dnešná tradičná notácia, ktorá je chápaná ako sú· 
časť historického vývoja notového plsma, čo je vhodnou 
anticipáciou k predmetu dejiny hudby. Aj vysvetlovanle 
vývoja tónov ých radov vychádza z hlstqrlckého kon
textu. Prehladná a terminologicky jasne koncipovaná 
je aj problematika Intervalov ( použlva aj menej frek
ventevané delenie na reálne a nominálne) a základy 
akordlky (z hradiska terciovej štruktúry). Dôležitým 
znakom tohto edičného titulu je snaha o názornosf (no
tové priklady, kresby, tabulky ). avšak k stimulovaniu 
aktivity študentov by iste boli prispeli úlohy na semi
náre. 

ZAKLADY HARMONIE A POLYFONIE (Učebné texty 
pre študentov študujúcich hudobnú výchovu odboru uči
telstvo všeobecnovzdelávaclch predmetov, Rektorát 
UPJS v Košiciach 1983, 368 s.) sú študijnou prlručkou 
pre poslucháčov l. a 2. ročnlka odboru hudobná vý
chova (v rozsa hu troch semestrov). vypracovanou v ob-

sahovej nadväznosti na predchádzajť1ci učebný text. V 
úvodnej kapitole autor dr. · Teodor Lipták, CSc. nasto
Juje otázky z hudobnej akustiky, s cielom lepšie chá
pať zvukovú podstatu hudby. Pri vysvetlovanl základov 
harmónie vychádza z h istorického vývoja a každý teo
retický problém Ilustruje primeraným množstvom noto
vých prikladov z hudobnej literatúry alebo nim vytvo
rených. 

K riešeniu problémov harmónie a kontrapunktu pri· 
stupuje Interdisciplinárne, základné pojmy vysvetluje 
v historickom vývoji od na jstaršlch foriem vlachlasu po 
generálbasové. V nasledujť1cej systematickej časti spra
cováva základy náuky o harmónll a základy polyfónle, 
pričom vychádza z uvážlivého výberu látky a z tradičné· 
ho poňatia výkladu týchto dlsclplln. Osobitný význam 
má tu rozbor charak.terlstlckých harmonických javov 
na prelome 19. a 20. storočia a opis kompozičných 
prlnclpov 20. storočia. Záverečná teoretická stat priná
ša prehlad plsmenových akordických značiek , použlva· 
ných na vyjadrovanie harmonických funKcii v zábavnej 
hudbe. Nechýba tu ani z hladiska budúcej praxe použl
vatela textu velmi potrebný návod na úpravu plesni 
pre detský trojhlas a dvo jhlas. 

Kladom týchto učebných textov je, že sa autor neob
medzuje len na ťažkopádnu harmonizáciu, ale vedie štu· 
dentov ku kompozične vylahčeným úpravám. Výklad 
o harmónll a kontrapunkte nie je zameraný len na vlast
nú tvorbu prikladov harmonizácie a polyfónnych cviče· 
nf, a le je spolahlivým vodidlom i pre rozbory skladieb 
a pre rozlišovanie rôznych hudobných š týlov. Pr!nosom 
s(! tiež harmonické cvičenia, priklady na sluchovú ana
lýzu, zborovú harmóniu a najmä premyslené úlohy na 
semináre, v ktorých sa vyvážene spájajú požiadavky teó
rie a praxe. 
Koncepčná, obsahová a realizačná stránka uvedených 

učebných textov prezrádza, že vyšli z pera skúseného 
odbornlka, pedagóga a hudobnlka a môžeme ich smelo 
označiť za hodnotný prlspevok k prestavbe učitelského 
štúdia na pedagogických fakultách. Kúplt sa da jú v pre· 
dajnl s kript Fakultnej knižnice UPJS v Prešove. 

JANA MATOSOVl 

Výskumno-odborná činnosť na košickom konzervatóriu 
Pri hladanl a naph1anl koncepcie Konzervatória v Ko

šiciach, jedným zo závafným problémov bolo aj riešenie 
otázky jeho spojenia so životom. Dá sa to robiť nielen 
štúdiom hry na jednotlivých hudobných nástrojoch, kto
ré priamo umožJ1uje koncertné vystúpenia študentov na 
školských koncertoch l IJ}imo školy vo forme kultúrnych 
brigád, a le aj poznáva nlm problematiky hudobno-ume
leckého života n a východnom Slovensku. 

Vyskúšali sme viacero foriem tak ejto aktivizácie žia
kov, no najväčšmi sa osvedčila itudentská vfskumno
odbornä činnosť. Začali sme, pravda, od začiatku: najprv 
v predmete hudobno-estetický seminár. Ked sa pred 
rokmi nas kytla možnost priamo usmerňovať tematické 
oblasti cez absolventské práce historicko-estetického za· 
merania, ktoré sa stali povinnou súčasťou absolutória, 
tieto sa stali základom, škola prešla priamo k usporadú
vanlu š kolských kOl študentskej odbornej činnosti. Sta
li sa súčasťou života školy tak, ako Ich presadzoval ria
ditel konzervatór ia dr. Stefan Merešš, CSc. spolu s pro
fesorkou Ing. Máriou Potemrovou. 

Pravda, spočiatku sa vyskytli Isté prekáfky - naj
lepšie práce postúplll do krajského kola a tum pre
kvapená porota, zvyknutá na práce gymnaziálneho a 

Televízny zápisník 
Po bohatom decembr i uplynuMho roka bol prvý tohto

ročný mesiac z hradiska hudobn~ho programu chudob-
nej~!. • 

Okrem niekorkých českých programov, z ktorých uptí
tal pôvabný večer z prostredia plzeňskej Hudobne; mld
deže (u feho dramaturgii bolo na;cennef~le vysttípenie 
stíboru členov tohto klubu} , zaznamenali sme dva kon 
certy, magazln Musica viva a fednu hudobnovýchovnú 
reldciu. 

Hudobnd rozprdvka "Ako sa flauta s klarinetom po
hnevali " autorskef dvojice Pohronec - Do~ekovd fe 
star~leho ddta a bola reprtzovand. Podra hovoren~ho 
textu le určend mlad~lm deťom, no výber uäč~iny hu· 
dobných diel predpokladd už Ist~ posluchdčske sktíse
nosti. Napriek te/to výhrade sme presvedčeni, že re
lácie tohto typu stí pre výchovu k hudbe potrebn~ a ne
bude ich nikdy dos(. 

Koncert 22. l. 1984 mal z bliHie neuvedených prlčin 
zmenený program. Namiesto v časopise Televlzia oznd
men~ho Debussyho Mora s japonským dirigentom sme 
si vypočuli v podant Symfonlck~ho orchestra Cs. roz
hlasu u Bratislave s dirlqentom Ondrefom Lendrdom 
Sldvnostntí predohru J. N. Hummela a stdle sviežu a ptí 
tavtí suitu A. Moyzesa Dolu Vdhom. Teda program, ktorý 
by vlastne patril do cyklu Hudba z Bratislavy, hoc/ ne· 
bol tak ohldsený. 

Z tohto cyklu vybrali tvorcovia program na 29. l. 
1984. Bola to už nlekorkokrdt reprlzovand nahrdvka s 
dielami F. Schmidta, E. Dohndnyiho a O. Ferenczqho 
so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou Ľudovlta Raj
tera. Prv~ due diela nepovažujeme za tak zdvažn~. aby 

• SLAVNOSTN'Y KONCERT žiakov pri prlležitostl 
36. výročia februárových udalosti a Medzinárodného dňa 
žien uskutočnila Ľudová ikola umenia a Zdrulenie ro
dičov n priaterov ikoly Bratislava I, Obrancov mieru 6, 
dňa 8. marca v ústrednom dome pionierov a mládeže 
Kl. Gottwalda. V dramaturgicky pestrom programe účin· 
kovali !iaci literárnodramaUckého a hudobného odbo
ru, nko aj žiacky sláčikový orchester vedený Mariá nom 
Bandom. Z 18 člslel dôkladne pripraveného vystúpenia 
zaujala interpretácia Koncertu J. B. de Boismortler v 
predvedenl flautového kvinteta. Kultivovanosťou tvore
nia tónu, kantilénou vystavaných fráz l rešpektovanlm 
v:rájomnej zosúladenosti tento komorný súbor presvied· 
i.' a, že má kvalitné pedagogické zázemie (vedie ho Kata
rlna Brejková) a l predpoklady k napredovaniu umelec-

technického zamerania, nevedela hudobno-estet l!'hé prá
ce posúdiť. To však už patri minulosti a práce l,onzer· 
vatorlstov patria k na jlepšlm v kra ji. 
úroveň prác graduje, o čom svedči ostatné školské 

kolo SOC (st redoškolskej odbornej činnosti - a j kon
zervatórium patri, hoci to odporuje logike, medzi stred· 
né školy) . Práce obsiahli široké spektrum problematl· 
ky, pričom všetky budú rozhodným prlnosom v báda· 
tel skej práci, lebo zozbierali a zhrnuli materiál, z kto
rého bude možné čerpať, pri čom viaceré práce sú do· 
slova objavlteJské. Posudzovaných bolo týchto 9 prác: 
I!SU v Koiliciach, Slovenská organová tvorba Ceská hud
ba na ĽSU v Koliciach, Ceská hudba na K'onzenatórlu 
v Koiiciach, Funkcia spevokolov v prvej CSR s osobit· 
nfm zretelom na spevokol FOERSTER, Ceské hudobno· 
dramatické umenie v Koilclach od roku 1945 po 16· 
časnosť, Ceaká hudba na koncertnom p6diu v Koilciacb 
1945-1983, Návitevnosť hudobnfch predstavenl StAtne
ho divadla. Odborná porota prlsúdila prvenstvo Jarosla
ve Múdrej zo 6. l'Očn!ka za prácu Svadobnf obrad v BJ\:. 
tranoch na Spili. Konzultantmi prác študentov boli pro· 
fesorl školy D. Marenčinovä, R. Sk~epek, M. Potemrová 
o S. Merešš. PAVEL FABRY 

torkokrdt zaznievali z obrazovky. A tak z uveden~ho 
programu pote!illo iba Findle O. Ferenczyho a pôvabne 
prednesený komentdr dr. Ľuby Ballovef, CSc., ako i tro
c/la ndsilne "prilepen~" Varldcie na rudovtí piesetl J. 
Cikkera {snlmka z vere;n~ho koncertu na BHS so Slo· 
venskou filharmóniou a Zdel1kom KoSierom}. Nemalo 
by mat prezentovanie hudby na obrazovke predsa len 
cieravedomeJ~iu koncepciu? 

Janudrový magazln o hudbe a jef tvorcoch Musica 
viva bol venovaný Roku českef hudby. V tívode znela -
ako ind/!? - Smetanova Vltava, ale čo bolo výbornl! 
a symbolick~ - v interpretdc/1 Slovenskej filharmónie 
s Ladislavom Slovdkom z koncertu na Pražskej jari. 
O význame Roku českej hudby prehovoril predseda Zvl/· 
zu československých skladateľov dr. Zdenko Novd· 
ček, CSc., prli!om zdôraznil na;mä prepo;enie tejto sldv· 
nostnej akcie so slovenskou tvorbou a slovenským hu· 
dobným diantm. Ako symbol te;to idey prezentovala sa 
časf symfontckef bdsne V. Noudka v Tatrdch v lnterpre· 

· tdcil bratislavsk~ho Symfonlck~ho orchestra Cs. rozllla
su s Ľudovttom Ra;terom. Potom sl vermi spontánne 
a úprimne zaspomlnal na svofe prv~ dotyky s Čl!$kou 
hudbou, na pra'lsk~ ~túdld a zozndmenle s V. Novdkom, 
V. Tal/chom a J. Sukom ndrodný umelec Alexander Moy
zes. Po úryvku z Moyzesovef l. symfónie (v podanl 
SOCR-u a Sloudka} hovoril prof. dr. Jozef Kresd· 
nek, DrSc. o prvých kontaktoch s českou muzikológiou, 
ktor~ vytvorili zdkladný preqpoklad pre vznik a rozvoJ 
slovenske; muzi kológie. Vydarený magazln uzavrela 
ukdžka z programu Sto ruži pre Ndrodn~ divadlo {BI a· 
hu~laková, Ll voraj. 

Ako ru!iivý a nesúrodý "dovetok" pôsobilo rozprdva· 
nie o Donizettiho Ndpo;t ldsky, doplnen~ ukdžkaml. Bo
lo by bývalo skutočne vhodneJ~Ie odložiť ttíto čast do 
ďal~leho magazlnu. ANNA KOV A RovA 

kého vývoja a rastu. Mimoriadne nadania prejavil l ma· 
Iý klavirista M. Tomek vo virtuózne podaných skladbU!· 
kách T. Frešu a K. Komárnického. V koncertných vf· 
konoch nezaostali ani strunové nástroje - huslisti a gi· 
ta rlstl primerane stvárnili diela F. Tar regu, F. Giulia· 
niho, L. Anatolského, L. Holoubka, M. Gllera, A. Vlval· 
diho, A. Cičerlna, J. Skladaného. Je obdivuhodné, fe 
účinkujúci i početné publikum dokázali disciplinova· 
nosťou, trpezlivosťou a pravým záujmom preklen11f 
a absolvovať temer 2-hodlnový program v nevykť1renej 
Zrkadlovej sieni DPaMKG, hoci ostatné priestory tejto 
reprezentačne j budovy mali primeranú teplotu. je na· 
mieste takéto priam ,.neluds ké" šetr enie energiou? 

-BD-



Po ús ešnom hosťovaní S. OVENSKEJ FILHARMÓNIE v NSR 
Hneď začiatkom roka odcestovala Slo

Yinlká filharmónia na svoje prvé tohto
roi!n& zahraničné turné do NSR ( 21. I. -
7. II.). Sestnásť pobytových dni zname
nalo s6.časne šestnásť koncertov v roz
Učaých mestách a rôznych koncertných 
sieňach.. Patrili medzi ne napr. Diissel
dorf, Wiesbaden, Frankfurt am Main, 
Mannheim, Norimberg, Stuttgart . . . Diri
genti koncertov zasl. umelec Zdeni!k Koil
ler (v prvej časti zájazdu) a iléfdiri
gent SF Vladimir Verbickij (v druhej časti 
tarné) uvádzali postupne na úvod Sme
taaovn Vltavu, Dvofákov Karneval a 
Gllnkovu predohru k opere Ruslan a Ľud
JIIila, v závere večera siedmu, resp. 6smu 
Dvofákovu symfóniu a Cajkovského pia
In symfóniu. ~ko sólisti spoluúčinkovali: 
' prvej časti zájazdu Melos Quartett 
(NSR) v Spohrovom Koncerte pre slá
čikové kvarteto a orchester a Marián 
Laplanský v Prokofievovom 2. klavlr
nl'm koncerte. 

rivým výkonom, ktoré tamojšia kritika 
hodnotila veľmi pozlt[vne. Melos Quartet! 
patr! k špičkovým nemeckým komorným 
súborom, jeho kvality majú vysokú me
dzinárodnú úrovei'i, rovnako ako umenie 
ná~ho Mariána Lapšanského; a j pod!a 
oiiciálnych hodnoten! v tl ači ball obe só
listické zložky koncertov - kvarteto l 
klavirista - vysoko vyzdvihované. Po
kiM Ide o kondíciu orchestra - mys
l!III si, že sa tu zúročila jednak pri
prava, ale aj výsledky ihtenz!vnej pr~ce 
v priležitostiach, ktoré mala SF už od 
decembru minulého roku v nahrávan! 
pre OPUS a k'oprodukčných partnerov 
nášho hudobného vydavaterstvu. Predzá
jazdové týždne boli tak vlastne jednolia
tou intenz!vnou prácou s vysokými ná-

kom. Badali ste rozdiely v návštevnosti, 
resp. ohlasoch na vystúpenia? 

porovnáva li ich s inými orchestrami. l'u 
dUsseldorfskom koncerte sa napr. v pub
likovaných kritikách vyskytli názory, že 
skupina slá čikov vo svojej ohybnosti é1 

plasticlte zatienila London Symph ony Or
chestra , kto rý hral v tomto meste pár 
dn! pred Slovenskou filharmóniou ... No 
n ielen priaznivé kritiky, ale a j bezpro
stredné reakcie agentúry s opakovaním 
pozvania k podobnému tu m é (ktoré by 
sa malo realizova ť o tri r oky ] svedčia o 
uobrých výsledkoch turné, a teda a j o 
dobrej reprezentácii. Pos toj k SF bol 
všade prejavom jej poznania v dobrom 
svetle, teda ako orchestra , ktorý s i vžuy 
hodno vypočuť. 

Vedenlm zájazdu poverili dirigenta SF 
Bystrlka Re!uchu - a jemu teda patrili 
po návrate otázky, týkajúce sa priebel)u 
l umeleckých výsledkov tohto koncert
ného turné ... 

-- O rozdieloch sa vlastne nedá h ovo
riť. Všetky koncerty ball vypredané a ok · 
rem dvoch miest, kde filharmónia hrala 
vo viacúčelových sálach ( iba tieto ne
boli akusticky na tak ej výške ako ostat
né ), všetky koncerty sa konali vo vy
nika júcom prostred!, mnohé vo ve!kých 
európskych koncertných sie11ach. Kon
certy SF boli začlenené do abonentných 
cyklov týchto miest a všetky boli plne 
navšt!vené. Publikum -- a ko som už spo
m!nal - reagovalo velmi srdečne a ~e

zerva t roch prfdavkových skladieb sa 
niekedy využila naplno. A napokon - ako sa hodnotil tento 

z6.jazd SF v slede jej pravidelných za
hraničných príležitosti? 

- Pri hodnoteni, ktoré pre biehalo vo 
veden! SF krá tko po skončen! turné pre
vládol názor, že po stránke organizač
ne j, ale najma z h!adiska umeleckých 
výsledkov, to bol druhý najlepší z dote
raz absolvovaných zá jazdov orchestra. 
Zaraďuje sa teda hneď za turné v ja
ponsku spred troch rokov. 

Ako ilustráciu priaznivej odozvy hos
ťovania Slovenskej f ilharmónie v NSR 
vyberáme niektoré z prvých ohlasov v 
t lači: 

- Najskôr by som chcel vyzdvihnúť 
velmi dobrú organizačnú prípravu .zá jaz 
du - presuny neboli únavné a členovia 
orchestra mali vždy dosť času na od
dych. Na pódium tak nastupovali v plne j 
kond!cii. No a zaplnené koncertné sie
ne a srdečné ohlasy publiku vedia vždy 
.,naladlt" hráčov do takej temperatúry, 
kedy každému zá lež! na dobrom výsled
ku. Sestnásf koncertov v rámci turné bo
lo pre nich rovnakým počtom pr!ležitos
t[ "dobre si zahra ť". Ak sa po zájazdoch 
zvykne spom!nat na niektorý "či erny 
dei)" - tentoraz k nim neputril ani je
den. Zájazd možno po každej stránke po
vaiovat za úspešný. · 

V priebehu januárových abonentných 
koncertov SF malo mo!nosť aj naše pub
likum vypočuť si časť programu, ktorý 
teleso pripravilo na svoje turné. Popri 
oboch dirigentoch zasl. umelcovi 
Zdeňkovi Kolllerovi a hlavnom dirigen
tovi SF Vladimirovi Verbickom - vy
sUipili v Bratislave tak hosťujúci Melos 
Quartett z NSR, ako aj náll Mari6n I.ap
lanský. U! pred rdchodom do NSR sm ! 

konttatovali dobrú umeleckú formu Sr' 
a podobne zapôsobila po svojom návra
te na následnom koncerte TNSHT. Zaujf
ma nás teda, ako vyznela umelecká strán
ka turné. 

Snímka približuje atmosféru jednej zo skúšok Slovenskej filharmónie v NSR s di 
rigentom Zdeňkom Košlerom a súborom Melos Quartett. 

"Slovensk á filharmónia ;e hosťom, k to
rého u nás vždy radi poču;eme. Tento 
vyslovene sympatický orchester .. . hneď 
upúta svo;imi muzikálnymi k valitami a 
v súlade s týmito svo;imi danosťami si 
a; vyberá repertoár.. . V dielach Sme
tanu i Dvoráka bol dostatok príležitostí 
a podnetov k prezentovaniu palety mož
ností, ktor~ teleso ovláda. Hudba týchto 
skladateľov ;e /Jraná citovo primerane 
takmer výlučne interpretmi z Ceskoslo
venska - v podaní in.Qch telies ;u v ta· 
k om prilieha!Jom šate nepoču;eme . .. Za
čiatok Vltavy mohol bqť rafinovane;ší -
ale nie presvedčive;sí .. . " 

rokmi. Okrem technick e j stránky pre
javu si kritiky vš!mali a pozit ívne hod· 
notili interpretačný štýl SF. Oproti 
chladnejš!m, presnosť a technickú profe
sionalitu preferujúc im orchestrom sa 
naše teleso prejavuje vo vačše j s lovan
skej otvorenosti a bezprost r ednosti. [My 
zasa, naopak, vieme obdivovať ako zme 
nu toho, čo je nám samozre jmé, práve 
tú presnosť a profesionálnu vycizelova
nosť, napr. anglických a lebo nem eckých 
č i japo ns kých orchest rov ... ] Všeobecne 
Sh vo svP.te vytrflcu " muzicíi'OVélnie" a 
uplal!) uje sa skôr mech anicky presná hra 
- a tak koncerty SF kriti ci komentova
li ~lovami: " . .. konečne zusa troctiu sta
romódneho muzicírovanla . . . ". 

Ktoré z koncertov pokladáte za ob
zvlášť významné? 

Patria medzi ne vystúpenia vo 
Frankfurte, Stuitgarte, Brémach, DUssel
dorfe, Norimbergu... teda v t ých cen
t rách, v ktorých pôsobia jednak domá
ce orch estre a operné divadlá a zá rove11 
pravidelne úč inkujú hosťujúce zahrani č
né telesá. V nich sa Slovenská filhar
mónia dos távala do medzinárodne j ko n
fron iácie. 

A výsledky takýchto konfrontácii? 

(Wiesbarlener 1'agblatt , Wiesbaden 24. T. 
1984 } 

.. . Zriedkakedy možno počuť orchester 
technickq na take; vynika;úce; úrovni, 
ktorý reagu;e na na;;emneišie pokqny 
diriqenta a ;eho interpretačn~ umenie 
;e iedinečne Vl/Cibren~ k dokonalosti . . . 
Kosier hral na t omto nástroii s veľkou 
vi rtuozit ou a ielzo i nterpretácia Dvoi·á
ka hola nbiavne nová: bez profesionálne; 
sladkosti, či zaľúbenosti do detailov ... 
pripravil ,poslucháčsky záž itok spôsobený 
CI/Om . .. 

fU/mer Kulturspiegel 30. l. 1984} 

- Oboch dirigentov naše publikum 
pozná, ich spolupráca so SF je pravidel
ná a vzájomné kontakty i poznanie dô
verné. Ich umelecké angažovanie s11 pod
nietilo celý kolekt!v k sústredeným tva-

Sestnäsť raznych miest - to sú rôz
nororlé koncertné sály s vlastným publi-

- Krit iky analyzovali jednotlivé zlož
ky orchestra -- vyzdvihovali napr. nie
ktorých hráčov v skupine drevených dy
chových nástrojov alebo celú skupinu 
sláčikov, r esp. celú sekciu dychov - u Zhovárala sa: VIERA REŽUCHOVA 

RECENZUJEME 
Hudobné kritika v Bratislave 1920-1980. Zbornlk prác 
z muzikologickej konferencie v rámci BHS 1980. Zv. 9. 
Bratislava, MDKO 1982. 

Muzikologická konferencia v rámci BHS 1980, z ktore1 
vy~lel roku 1982 zborník ll r eferátov, zaoberala s u ši· 
rokým časovým obzorom bratislavske j hudobnej kritiky 
v rokoch 1920- 1980. Sesťdesiat rokov cesty hudobne, 
kritiky na Slovensku predstavu je ni elen ve!ké množstvo 
št11dl!, článkov, referátov a replik, ktoré vznikli v úzkej 
väzbe s umeleckými snahami a hodnotami. je to predo
všetkým široká paleta hudobnokriti ckého myslenia, 
uplatňujúca sa v nieko!kých etapách vývoja viacerými 
generáciami, či skupinami kritikov. jednotlivými gene
račnými skupinami kritikov a ich pr!nosom zaobera l 
sa v úvodnom r eferáte vedecký ta jomn!k konfe rencia 
dr. Z. Novéček, CSc., ktorý sa navyše snažil zovšeobec
niť súčasné poslanie a úlohy hudobnej kritiky. 

O Slovenských poh!adoch, v ktorých s1:1 zača l a kryšta
lizácia hudobnej a umelecke j kritiky 20. - 40. rokov, r e· 
!eroval J. Palkovič. V tomto vedeckom časopis e sa pub· 
ilclstlcky uplati'lovali A. Kol!sek, l. Balia, z. Bokesová, 
j. Kresánek, O. Ferenczy a ďa lš!, ktor! s určitou ume
leckou a teoretickou rozh !adenosťou formulova li prvé 
kritické názory na hudobné umenie. V. Clilk sa vo s vo
jom referáte zameral na odraz bratis lavs kého hudob
ného života v tlači , najma v Slovenských pohladoch, 
Prúdoch, Slovenskom denn!ku a i. Z maďarských novín 
a časopisov medzivojnového obdobia významné miesto 
zauj!ma denn!k Hira dó, ktorý uvere ji1oval programy kon
certov a divadelných predstavení, pod u ja ti a hudobných 
spolkov. rôzne fejtóny, biografické profily, kritiky zo za
hraničných vystúpení, články o hudbe a hudobne j kriti
ke. Obsahovej analýze tohto dennfka sa venova l G. Vaj
da, čim prispel k celkovému obrazu hudobného života 
a kritiky na Slovens ku v rokoch 1918-1938. Referát 
E. Munléga je venovaný dielu V. Figuša -Bystrého v bra
tlslavskf:j hudobne j kritike. Autor pr!spevku sa s ús tre
dil na skladatelovu operu Detvan, okolo ktore j sa roz
prúdila polemika za i proti. ba dokonca i proces ne 
gácie hudobného diela, vychádzajúci z kritického posto
ja l. Ballu. T. Urslnyové analyzovala hudobnorecenzent
skú činnosť časop isu Elán. mesačn!ka pre literatúru a 
umenie, ktorý vychádzal v rokoch 1930- 1947. Casópis 
postlhuie osobitosti hudobnej kritiky v 30. a 40. rokoch , 
v obdob! nástupu slovenskej skladatefsk ej moderny a 
vzostupu interpretačného umenia, pričom je obrazom 
bola o novú slovenskú hudbu. 

O bratislavskom hudobnom živote a jeho odraze v čes
kOch časopisoch referovala J. Brabcová. Sústredila sa 
hlavne na časopisy Tempo a Hudební rozhledy, v kto-

rých publikovali o hudobnom dian! v Bratis lave n aj
časteJšie L Balia, J. Kv!!t a A. Horejš. Medzi najdisku
tovanejšie otázky v českých časopisoch patrili podla au
torky otázky výberu operného a koncertného repertoáru 
a problémy výchovy slovenského obecenstva prostredn!c
tvom bratislavského rozhlusu. E. Katová upriamila svo
ju pozomos ť na kritickú činnos t j. St relca, spoluzakla
datera slovenskej hudobnej kritiky. Napr oti tomu J. Al

.brecht vo svojom teoreticky koncipovanom pr!spevku 
hodnotil úlohy hudobnej a umeleckej kritiky po roku 
1948. Za tial čo všetky predchádzajúce referáty hodnotili 
prevažne bratislavs kú hudobnú kritiku za posledných 
60 rokov, A. Kováfová sa venovala public is tike na vý
chodnom Slovensku a M. Bárdiová na strednom Sloven
sku. Obidva príspevky ukazujú, ako sa ·kritická, publi
cistická a recenzná činnos ť r ozmohla v t ýchto krajoch 
najmä po roku 1948, a to zá sluhou mnohých kvalifiko
vaných public istov. 

Zborn!k prác o hudobnej kritike v rokoch 1920- 1980 
dáva čitaterovi solídny preh!ad o problematike a je vý
chodiskom k samostatnému spracovaniu de jfn hudobnej 
kritiky a publicistiky na Slovensku. 

Robotnlcke spevokoly a robotnlcka kultúra na Sloven
sku. Zbornlk prác z muzikologickej konferencie v rém
ci BHS 1981. Zv. 10. Bratislava, MDKO 1983. 

O robotníckych spevokoloch na Slovens ku bolo nap!
s aných množstvo závažných refe rátov, a le systematický 
výskum sa zača l prakticky až od roku 1960 , keď SAV 
vydala knižku dr. Z. Nováčka, CSc. "Robotnícke spevo
koly na Slovensku" . Muzikologická konferencia v rámci 
BHS 1981 si vybrala túto tému clelavedome, aby sa sús
tredili ďalšie výsledky výs kumu a hodnotenia kultúrno
politicke j aktivity v t e jto oblasti. Dôkazom tohto záme
I'U je zborn!k z konfe rencie (mimoch odom na dobrej 
polyg rafi ckej úrovni), v ktorom je publikovaných 12 
hodnotných referátov dotýkajúcich sa viacerých oblast! 
I'obotn!ckych spevokolov v minulosti i socialistickej pr! 
tomnostl. Treba však povedať, že "ak dnes existu jú ro
botn!cke spevokoly, majú už iné poslanie ako v rokoch 
1870- 1939, kedy robotn!cky s pevokol a robotn!cka pie
seň s a spá jali s bojom robotníckej triedy za práva, so
ciálnu a národnú spravodlivosť" (dr. Z. Nováček, CSc.). 

Heuristický výskum robotn!ckych spevokolov pokročil 
11redovšetkým na východnom Slovens ku ....:... v Prešove 
a Košiciach. V spoločenských pomer och Sariša zazna
menávame už pred rokom 1870 činnos t hudobných spol
kov medzi robotn!ctvom, ako a j postupné šírenie robot
n!ckych a revolučných plesni, ktoré sa neskôr dosta li 
n a repertoár s pevokolpv (dr. F. Matúi, CSc.). Situáciu 
v Košiciach ovplyvnil vznik Všeobecného robotnlckeho 
spolku v Budapešti (1867 ) . Hoci najstaršia správa o jest
vovaní robotn!ckeho spevokolu je až z roku 1882, vznik 

spolkov a spevokolov možno predpokladať ešte pred 
týmto rokom. V dvadsiatych rokoch v Košiciach úči nko
vali známe spevokoly Guttenberg, Lýra a viaceré robot
n!cke dychovky. z ktorých robotn!cka hudba l. Gobelu 
sa po osloboden! rozrástla na Robotnícky kultúrny spo
lok (dr. L. Urbančlková). V Bans kej Bystrici a na stred
nom Slovensku nosite!mi pokrokove j kultúmej č innosti 
po roku 1921 boli Federat!vne robotn!cke telovýchovné 
jednoty pri KSC, ktoré združovali spevokoly, rudové ka
pely a r ôzne hudobné krúžky. Okrem Banskej Byst rice 
význ amnú úlohu v organizovan! robotníckych spevokolov 
zohra l Zvolen, kde pOsobilo Orchestrálne a spevácke 
združenie Pohronské, ako aj Podbrezová so speváckym 
zborom Slovan (Ľ. Cervená). V e rá rnych železlari~a ch 
v Podbrezovej účinkova l popri spevoko le Slovan a j Ro
botn!cky tamburášsky a spevácky zbor, ktorý uskutoč

t)oval zá jnzdy ta kme1· po celom Slovensku - roku 1928 
do Ostravy - a roku 1930 sa zúčastnil pražskéh o celo
štá tneho z jazdu tam burášov (A. Bienek) . Na južnom 
Slovensku vznikol prvý maďarsk ý spevokol roku 1860 
v Lučenci, roku 1864 v Rožň'av e . Qalšie robotn!cke spe-

. vokoly pôsobili v Komárne, Leviciach. Košiciach, FUako
ve a v Nových Zámkoch, pričom svojim vi acjazyčným 

repertoárom tlelo spevokol y prispeli k š!renlu interna
c ionálneho povedomia medzi ná rodnostn e miešaným 
obyvate!stvom (G. Vajda) . Notový archív bratislavského 
robotnlckeho speváckeho s polku Typografiu je význam
ným dokumentom umelecke j aktivity robotn!cke j tr iedy 
v rokoch 1872-1942 a obsahuje 800 nemeckých, ma
ďarských a slovenských zborových skladieb ( E. Mun
tág) . Popri speváckom spolku Typografia pôsobil v BI·a 
tislave od roku 1893 Bratis lavský robotn!cky s pevokol, 
ktorý zakladatelia nazvali Lledesfrelheit. Tento spevoko l 
dirigoval v rokoch 1950-1954 j. Kowals kl u exlstovul 
až do polovice päťdesiatych rokov, ked y rozmach nove j 
profesionálnej hudobne j kultúry zabra l priestor pni 
ďalš! rozvoj ochotn!ckej umelecke j činnos t i v Bratislave 
(dr. M. Palovčlk, CSc.) . Do dejín robotníc keho kultúrne
ho a hudobnéh_o života sa za p!sa ll viacerí politicky l od
borne činn! jednotlivci, akými boli napr. F. Furch, V. 
Dobrucký a j. Klimo. Posledný z nich - j. Klimo pre
javil sa v robotn!ckom hnut! ako všestranná osobnosť : 
spieval , hra l v súboroch, sk ladal a prekladal texty pies
n! a organizoval robotnlckc spevokoly. ;P.ho zásluhou 
vzniklo Združenie robotn!ckych speváckych SIJOlkov il 

dostalo sa na š irokú internac ionálnu plat formu (J. Al
brecht, dr. O. Šlmová, CSc.). 

Výskum v 'oblasti robotn!ckych spevokolov a robot 
n!cke j kultúry sa v poslednom období zameral a j nu 
niektoré detailné a špecifické otázky, a ko a i tex tovú 

. problematika robotníckych plesni (Š. Drug) alebo socio
logický výskum kultúrnych a umeleckých ak tivít robot
nlkov (doc. P. Paika, CSc.). Tieto i predchádzajúce té
my vedeckého bádania podáva zbornik z konferencie 
o robotnfckych spevokoloch a robotnícke j kultúre na 
Slovensku. BORIS BANARY 



OVENSKÁ 
ILHARM·óNIA 

15, a ll. ll. 1984. J. A. Benda: Sinfonie C dur; T. Albl 
nonl: Concerto a cinque, op. 5, i!. 5; G. Pb. Telemann: 
Koncerty pre dvoje husiel 8 sl6ňiky C dur, 8 mol; A. We
bern: Plť l!asU pre sl6ňikové kvarteto, op. 5 (verzia 
pre sl6ňikovt orchester),- B. Bert6k: Divertimento. Slo
venskf komornt orchester, umeleckf veddci Bohdan 
Warchal ; sólisti: Anaa HIUblinsov6, Quido HIUbllns, 
husle. 

Program vystťípenla warchalovcov pozostával z dvoch 
odllšn9ch polovic; prvťí vyplnlU barokov! majstri a v 
rámci nej sa predstavilo aj huslové duo HOlbllngovcov. 
úroveň Interpretácie sa vyznačovala t9ml najvyššlml pa
rametrami - vychádzajťíc z velk9ch možnosti SKO. Opä
tovne sme sa mohli nechať unášať krásou zvukového 
vypracovania, prlezračnou čistotou faktťíry a artikulácie, 
násto(člv9m vnťítorn9m pulzom, ktor9 zjednocoval v9-
stavbu velk9ch plOch, sugestlvnou plastlckostou spev
ných llnll l burcujtícou osobitou tanečnostou, ktorá 
opuncovávala spád žlv9ch, temperamentn9ch a lskrlv9ch 
r9chlych časti. 

S t9mto tvorlv9m zanletenlm umeleckého vedtíceho 
a jeho ansámblu korešpondovali aj v9kony HOlbllngov
cov. Ich dlhoročná prax v súbore (boli jeho členmi 
v r. 1974-80) sa odzrkadlovala - v sťíllide s lnterpre
tačn9m št9 lom SKO - v zvukovej vyváženosti concert!· 
na a rlplena, v tvorivom eláne a v neposlednom rade 
l v znamenitom technickom a lntonačnom zvládnuti par
tov, čo tvorilo spolahllv9 odrazov9 mostlk pre Ich vyni
kajúci v9kon. 

Z hladiska v9voja Interpretačného št9lu SKO pred
stavuje naštudovanie Weberna v9razn9 mllnlk. úroveň 
predvedenia ukázala, že tá drobná cizelérska práca, 
ktorá je trval9m ostlnatom práce B. Warchala, prináša 
bohaté ovocie aj pri reprodukcii čelného p redstavitela 
nov9ch kompOz.l{;nýCh úsili hudby 20. storočia. Mikrosko
ptcKe zvuKv~e V)'lH'IICovarúe naJJemnejšlch detailov, ana
tomická preclzlta fraz 11 preztarenle K<:~zctej stavebnej 
tehlicky tSkl'UU tvoriveJ InSpirácie - charakterizovali 
pns tup SKU k \1Veber11uvmu opusu. Opätovne sme sa 
pre:;vt~dčlll , že citové dotváranie v partitúre servlrova
ných nót JB conct1Lio sine qua non pre prlbllženle hu
dobného diela posluchacovl. u to viac toto pravidlo pla
U pre hudbu 2U. storoCia. 

:l.nodou okolnosti pred t9mto koncertom účinkoval stí
bor SKO so skladbou Ponorená hudba od ]. Hatrlka 
v rámci TNSHT. Podal aj tam zaangažovaný, vysoko 
presvedčlv9 v9kon, ktor9 oprávnene zabezpetll dielu 
vrelé prijatie u obecenstva. Toto pOvodne neplánované 
psychické vypätie sa odrazilo na úrovni Interpretácie 
záverečného Bartóka. Po stránke remeselného zvládnutia 
diela hráči splnili Interpretačné nároky na ťírovnl, ale 
predsa len tvorivú emotívnu nadstavbu poznačila úna
va. Cltlli sme to v znlženej t1častl tvorivého elánu, v 
Istom vn11tornom ochabovanl napätia I v znlženej prie
bojnosti rytmicky pregnantn9ch úsekov. Z hladiska vyš
šie uvedenej situácie je to ludsky plne pochopitelné 
a ospravedlnltelné. Ale aj v tomto prlpade doslahnut9 
štandard mal lmponujúce parametre a bol hoden mena 
1 postavenia, ktoré sl Slovensk9 komorn9 orchester v slo
venskom koncertnom umeni vydobyl. 

24. ll. 1984. C. Franck: Dlinovia, sy•fonlck6 btseň pre 
kiavlr a orchester; O. Meuiaen: Symf6nia Taransallla 
(vfber: 1., Vl., ll., IV., V. l!asť) . Slovensk6 filharm6nla, 
dlrlsent: Vladlmlr Verbickij; s6llstl: Marl6n Laplanskf, 
klavlr, Tlsran Allcbanov, klavlr (ZSSR), Jeanne Lorie
dod, Marrenotove vlny ( Francd111ko). 

Toto podujatie predstavovalo dramaturglck9 úspech a 
zaznamenalo velk9 divácky ohlas . V prlpade C. Franc
ka bol to podla nášho názoru ťíspech pln e opodstatne
n9. Lapšanského klavlr krásne znel a z jeho hry doslova 
vyžarovala tvorivá Iskra. Podal v9kon zrelého, ustálené
ho umelca. Klavlrny part bol jedinečne prepracovan9, 
technicky úplne suverénny, dynamicky bohat9. Stíhra 
sólového nástroja s orchestrom bola vynikajúca a zvu
kovo - vďaka dirigentovi Verbickému - prlkladne vy
vážená. 

Nie som velk9m prlvržencom hlučnej hudby a -
úprimne povedané - v prlpade Messiaenove] Symfónie 
bolo t9ch decibelov na miía privera. Priznávam sa, že 
som tento opus počul po prv9krát. Nemám teda dos ta
točné zázemie, aby som mohol Interpretácie porovná
va(. Predsa však existujú Isté zásady, že aj pri !roch 
"f" sa zachováva určitá plastickosť llnU a v dynamike 
sa začlna o niečo slabšie, aby bolo možné . gradácie 
vystupt1ova(. V tomto prlpade však Verblckému mnohé 
gradácie vyšli zbytočne hrubo, pOsoblU otupujtíco, čl 
šokujúco. Boli formované prlllš velkoryso, 1 ked svo jim 
spOsobom - s údiac podla reakcie . publika - Iste aj 
strhujúco. V hierarchii Messlaenovho tvorivého zámeru 
má rytmus v9znamné, občas rozhodujtíce posta.venle. Ten 
zjavn9, Inokedy latentn9 rytmlck9 pulz nedovoluje ne· 
raz vychutnať prirodzenú spevnil krásu melódie. Uve
domili sme si to velmi lntenzlvne napr. v Vl. časti 
( Záhrada lúbostného sna ), kde by celková atmosféra bo
la vyžadovala aj Istú dávku zasn enla, zv9ral!:nenia plas
tickej melodiky. Zatial však spoluúčlnkujúcl sovietsky 
klavirista T. Allchanov musel neustále sústredene počl· 
tat, aby jeho vstupy (mimochodom nanajv9š lmponu
jt1co technicky stvárňOvané) zapadali presne do cel
kového tuttl a doplňall ho. Náš poslucháč sa po prv9-
krát stretol s Martenotov9ml vlnami, ktoré ozvláštňovali 
celkové vyznenie a dokreslovall - priznajme to - oso· 
bitú atmosféru Symfónie Turangallly. . 

Prlstup Verblckého k Interpretácii vychádzal z cha
rakteru Messiaenove! hudby. ZohJad~oval predovšetk9m 
koncepciu celku, ktorej monumentalitu a velkorysost 
zdôrazňoval tiež tam, kde by sa bol mohol vyc·hutná
vat aj detail, melódia, čl farba. V9razn9 muzikantský 
pátos a strhujúci t emperament zabezpečili dirigentovi 
srdečn9 ohlas u obecenstva, ktoré sl vynútilo zopakovať 
úsek posledne j uvádzanej časti. Allchanovov klavlr fas
cinoval suverenitou svojho vypracovania technického 
zvládnutia a rytmicke j pohotovosti. Bol to lmponujťíci, 
aj ked prevažne virtuózny v9kon. Tento prlstup mu však 
vnucoval samotn9 kompozičn9 št91 hudby franctízskeho 
sklndatela. V každom prlpade zaslťížl sl obdiv, uznanie 
a vyzdvihnutie. Sotva by zvládol niekto z našich kla
viristov na prv9krát tie krkolomnosti s takou suverenl-

. tou a vitalitou. VLADIMIR CI!IK 

skromnosť a poctivá práca sa 
spájajQ s osobnosťou J. Sla:tn. 

Neostat nič dlžn9 voči sebe ani vo
čl druhým, byt náročn9 na seba 
a svoju prácu, objavovať nové na 
základe poznania starého a pri
hovárať sa len hudbou svojich 
skladieb - také je jeho umelecké 
l životné krédo. A napriek jeho 
osobnej skromnosti, prirodzenej 
neokázalosti a nenápadnosti jeho 
hudba vzbudila mnoho diskusii; 
spočiatku sa našli aj tak!, ktor! 
pochybovali alebo nedocenili jeho 
spOsob kompozičnej práce, neodha-
1111 to, čo znamená prlnos a uka
zuje smer v9voja. Sixta však to no
vé neobjavil niekde mimo už exls
tujt1ceho, nevytvoril to v9voja 
schopné negáciou všetkého pred
chádzajtíceho, ale vyšiel už z po
znaného, z toho najlepšieho, čo 
priniesla dlhodobá tradlcla hudby, 
sťíčasne však zohladňujtíc najnov
šie skladobné smery. A na báze 
toho všetkého sa vrátil k elemen
tárnym tónov9m vzťahom, znovu 
objavil krásu spočlvajtícu v jed
noduchosti a "čistote" vyjadrova
clch prostriedkov, tvoriac tak v 
presvedčeni, že jej tajomstvo spo
člva v samotnej hudbe a nie kde
sl mimo nej. Sia:ta nie je flloa:o
fujtclm skladaterom anl poetom, 
l!l hudobnfm dramatikom, do no
jich skladieb nevklad6 mlmohu
dobnf o~aah alebo prosram, anl 
neriell úvalné problémy a slta6-
cle. Jeho tvorba je vfraa:om jeho 
vlastného llvotaého postoja, 
dprlmntm sebavyjadrenlm a vie
rou v jedlnel!nd schopnosť hudby 
prlbov6rať aa ladom. 

Skladatelský v9voj ]. Slxtu, v 
ktorom možno vyčleniť tri tvori
vé etapy, je charakterlstick9 ori
ginálnym prlstupom k stvárneniu 
hudobného materiálu l pozoruhod
n9m spOsobom kompozlčného mys
lenia. Studijné roky (prvá tvorivá 
e tapa) predstavujú v Sixtovej tvor
be vyrovnávanie sa s tradlclou, ale 
aj nastolenie nlektor9ch postupov, 
ktoré neskOr nov9m spOsobom vy
užil už vo svojej samostatnej skla
dateJskej činnosti. Už krátko po 
skončeni štúdii (v domácom pros
tredi u A. Moyzesa, v zahranič! 
u O. Messiaena J sa úspešne uvie
dol skladbou Sl61!lkové kvarteto 
( 1985 ), ktorá antlplcuje tvorbu je
ho nasledujúcej v9vojovej etapy. 
Už vtedy sa formovala autorova 
snaha nachádzať nové možnosti 
organizácie hudobného materiálu, 
vznikajťíce ako v9sledok syntézy 
tradičn9ch 1 novodob9ch postUJ!.OV. 
V9razom t9chto Intencii je pre Six
tu charakteristické tonálne cltenle 
(v tom širšom slova zmysle, nie 
v jeho klasickom P,Onlmanl) . V 
skladbách z tohto obdobia - Va
ri6cie pre 13 nbtrojov ( 1966-67 ), 
Asynchr6nia (1968), Noneto (1970) 
a Panctam contra punctum ( 1971 J 
(avšak t onálne vztahy sú evident
né aj v jeho nasledujúcej tvo· 
rl vej etape) - sa to prejavuje 
upevňovanlm tonálnych centier, a 
to viacnásobn9m opakovanlm da
ného tónu, anticipáciou, smerova
nlm cltllv9ch tónov k centrálne· 
mu tónu, využlvanlm hlavn9ch 
funkčn9ch vzťahov dominanty a 
toniky, ale aj tonálnou organizá
c iou stavebn9ch plOch a pod. V 
oblasti kompozlčn9ch prostriedkov 
sa Sixta inšpiruje renesančnou vo· 
ká l nou polyfónlou ( lntervalové cl· 
tenie, lmitačné nástupy hlasov, 
technika kánonu a pod. J, ktorá 
však neznamená, ako uvidlme ne· 
skOr, analógiu v oblasti sónlčnos· 
ti( t . j. v zvukovo-v9razovej sfé· 
re) . V9s ledn9 rezultát diela, jeho 
konečná zvuková podoba, totiž 
vzniká na základe zložit9ch vzťa · 
hov a operácii, pričom v9znamnt1 
tílohu v Sixtov9ch skladbách zo· 
hráva práve vzácny rovnovážny 
vzťah prlnclpu nevyhnutnos ti a 
náhody vyskytujt1clch sa hudob· 
n9ch javov a fenoménov. To emo· 
clonálne sa prejavuje viac v prvej 
fáze tvorivej činnosti ( t. j. pri · 
prava materiálu na hudobné spra· 
covanle), kedy autor overuje zvo
lené postupy, vznikajúce ako v9-
sledok dlhodobého sktímanla mož
nosti realizácie základnej zvuko
vej predstavy, zamýšJa sa nad Ich 
psychick ou ťínosnostou, schopnos
tou ďalšieho motivicko-tematické
ho s pracovania - tzn. v tejto fáze 
dominuje jeh o tvorivá lnv.encla. V 
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druhej fáze pristupuje viac racio
nálny aspekt (a l ked sa tieto zlož
ky vždy prestupujťí a nedajťí sa od 
seba oddeliť) , ktor9 sa odráža v 
prlsnej organizácii a determino
vanosti jednotliv9ch parametrov 
hudobnej v9stavby už v samotnom 
procese v9stavby skladby. Kon
krétne sa to prejavuje napr. v dOs
ladnom využiti t echniky kánonu, 
prlnclpu a synchrónie (vid dal el), 
v prlsnej organizácii lnterva lov9ch 
vzťahov, Ich vzájomných v9ško
v9ch kombinácii a pod. Princlp ne
vyhnutnosti a náhody sa v Sixtovej 
tvorbe uplatňuje jednak v prls
nej organizácii v elementárnej 
tvarovej a morfologickej oblasti 
(to, čo s me nazvali racionálnou 
zložkou) v podobe striktného vy
užitia určlt9ch prlnclpov, napr. In
tervalového spojenia (autor si vo
pred urči typ Intervalu, napr. ma
Iá sekunda a čistá kvarta v sklad
be Asynch rónla a spôsob ich vzá
jomnej v9škovej kombinácie, ale
bo od sekundy sa pos tupn e zvl!č· 
šujťí Intervaly pri opakovani zá
kladného tónu a pod.) . Na druhej 
stran e náhodnost sa prejavuje vy
užitlm riadenej aleatoriky v met
rorytmlckej zložke, v ktorej do
chádza k najradikálnejš lm zme
nám oproti trad~čnému ponlmanlu. 
Autor vyskúšal v s pomlnan9ch 
skladbách viac s pOsobov zvukové· 
ho záznamu v chronometrlckej no· 
tácll, v ktor9ch základ tvori urči · 
t9 llmitovan9 časov9 úsek, v rámci 
ktorého trvanie a rozmiestnenie 
tónov je len prlbllžné, čiže ale
atorlcké. Dialektika t9chto vzťa
hov zaručuje zvukovú pOsoblvost 
Sixtov9ch skladieb, ktor9m nech9-
ba patričné zastúpenie cltovo-v9ra
zovej zložky, ako sa niekedy to· 
muto autorovi mylne vyčltillo; ten
to dojem mohol totiž vzniknúť len 
na základe jednostrannej vizuálnej 
ana19zy jeho diela. 

Spomlnan9 prlnclp a synch rónie 
(pre S ix tu v tomto obdobi pri· 
značn9) sa spá ja· nielen s rovno
mennou s kladbou As ynchrónia, ale 
principiálne ho autor využil a j v 
ostatn9ch s kladbách z tohto ob
dobia, aj ked kulmináciu dosahuje 
až v te jto skladbe a v Punctum 
contra punctum. Z tohto hladis· 
ka ho možno považovať za doml
nantn9, pretože jeho použitim do
chádza k vzniku špecifického zvu
kového v9razu. Ak sa pokúsime 
teoreticky opfsa t tento spôsob Slx
tovho kompozičného myslenia, vy· 
stavfme sa nebezpečenstvu, ~e ne
·bude dostatočne zrozumlteln9. Slo
vo nikdy nemOže nahradiť samot
n9 sluchov9 a vnemov9 zážitok zo 
skladby, a preto sa odvolávame na 

nutnosť živého styku s jednotll
v9mi dielami. V skutočnosti teda 
ide o využitie uveden9ch polyfón
nych technik, ktoré práve zámer
n9m stieranfm počuteJnosti nástu
pov jednotllv9ch hlasov ( aleatorl· 
ka v metrorytmickej zložke J v 
prospech narastania zvukovej hus
toty vo vertikálnom 1 horizontá l
nom smere, vyvolávajú spomlnaný 
špeciflck9 zvukov9 v9raz. K tomu
to pristupuje asynchrónne, t. j. ne
súčasné zaznlevanle jednotllv9ch 
hlasov, ktoré spOsobuje neustále 
chvenie a vlnenie hudobného pro
cesu. V Asynchrónll dochádza k 
ťíplnej negácii pravidelnej tradlč· 
nej metrorytmickej pulzácie, nie
len asynchrónnym znenlm medzi 
jednotliv9ml nástrojov9ml skupina
ml, a le aj polymetrickou organi
záciou samotn9ch hlasov v rámci 
jednej skupiny (tzn. vedúci hráč 
skupiny h rá najr9chlejšle, posled· 
n9 najpomalšle, medzi nimi st1 
tempové medzistupne J. Ešte väčšiu 
zahustenost možno pozorovať v 
v s kladbe Punctum cont ra punc
turn, ktorej základom je kánon v 
Inverzii ( t . j. obráten9 smer In
tervalov v lmitujúcom hlase ká · 
non u) medzi nástrojov9mi skup!· 
nami a zárovet1 priamy kánon me· 
dz! jednotliv9ml hlasmi (hráčmi) 
t9chto s kupin. Každ9 hráč pritom 
nastupuje o sekundu nes kôr, pri
bližne dodržiava časové údaje 
skladby a hrá nezávisle od in9ch 
nástrojov. 

Sedemdesiate roky predstavujú v 
Sixtovej tvorbe novú syntézu jeho 
kompozičn9ch začiatkov počas štú
dii a nasledu júce j etapy, z kto· 
raj zachovanlm pozltlvnych čtt a 
dnlšlm tvor1v9m rozvlnutlm budu
je svoj kompozičn9 prejav. Upúšťa 
od spomlnaného spôsobu záznamu 
( aleatorika) v metrorytmickej Jb· 
la st! a vracia sa k tradičnej no
tácll, v rámci ktorej však narúša 
pravidelnú metrickú pulzáclu, pri
čom taktové čiary sú väčšinou len 
vizuálnou pomOckou. In9mi slova· 
ml možno povedať, že autor prob· 
lém záznamu hudobného diela, kto· 
ré chápe ako plynul9 proces od
vljajúci sa na základe imanentné· 
ho hudobného času, rieši v tomto 
obdobi len rozdielnym spôsobom. 
(Nie nepodstatnú úlohu v tom zo· 
hrali aj ťažkosti interpretácie no· 
v9ch notácil a aleatorlck9ch zá· 
znamov.) Túto do istej miery zrne· 
nu št9lovej koncepcie predstavuje 
v Slxtovej tvorbe Kvarte to pre It 
rl flauty ( ~972 J, Sólo pre klavlr 
( 1972·73), Reci ta Uv pre s6lové 
husle ( 1974 ), Okteto pre 2 flau
ty, 2 hoboje, 2 klarinety a 2 fa
soty ( 1977 ), v ktor9ch dominuje 
princlp symetrie ako komp~zičný 
prostriedok. Autor ho uplatňuje v 
oboch rovinách (priestorovej l ča
sovej), pričom opl!ť využlva kon· 
trapunktické techniky. Základ t vo
ria rOzne typy kánonu, najmä však 
lnverzn9, ktor9 práve najlepšie vy
hovuje Sixtovmu zmyslu pre sy
metriu (napr. v skladbe Sólo pre 
klavlr sa tento kánon buduje dOs
Jedne od centrálneho tónu d1 

). 
Princ lp s ymetrie však autor roz· 
š iruje a j na ostatné para metre v9· 
s tavby hudobného diela ( metroryt
mika, dynamika, farba, faktt1ra, 
tektonika a pod.). Spomlnané po· 
stupy Sixta použil a 1 v rovine or
chestrálne j 4 orchestrálne 
skladby ( 1979 ). v ktor9ch zložitá 
kontrapunktická práca vrchol! v 
24-hlasovom kánone v III. sklad
be. V9razná zmena v tejto tvori 
vej etape nastala najm!! v oblasti 
sónlčnosti ( zvukovo-v9razovej sfé
re), v ktorej je evidentná záJu
ba v čistom a prehlactnom zvuku 
oproti s pomlnan9m zvukovo zahus
ten9m skladbám ( použitim asyn· 
chrónneho znenia hlasov l . 

Všetky tieto uvedené spOsoby 
kompozičnej práce ]. Slx tu však 
nie s t1 rezultátom techn!cistick9ch 
postupov v Ich negatlvnom v9zna
me sl ov~. a le vychádza jú z pr imár
nej zvukove j podoby diela, z je j 
prlrodzen9ch, tradlc iou overen9ch 
hudobn9ch zákonitos ti, ktoré autor 
nov9m1 osoblt9ml pros triedkami 
h udobného jazyka dokázal preta· 
vit v umelecké dielo vysoko účin · 
né a pOsobivé v sfére zažltla. A 
práve v tom spočlva tajomstvo u
menia, ktoré ná!! núti znovu sa 
vrátiť a zamyslieť . . . 

ZUZANA MARTINAKOVA 

Z CINNOSTI SLOVENSKÉHO HUDOBNÉHO FONDU 
PRV?M z podujatl, ktoré SHF usporiadal pri prlle

Wosti Roku českej hudby, bola l. februdra v Klube 
skladatelov predndSka O podiele /Jeskgch umelcov na 
budovant slovenskej opernej kultťiry. DivadelnO teore
tik Jaroslav Blaho hovoril o spevd:ckych osobnostiach, 
ktoré stclll pri zrode Slovenského ndrodného d ivadla, 
o diri gentoch, re'liséroch, scénografoch, ktort pripravo
vali prvé predstavenia na slovenskej ndrodnej scéne. 
ZvldStnu pozornosť venoval charakteristike prtnosu 
Oskara a Karla Nedbalovcov, hodnotil dramaturgickú 
orientdciu za ich Séf ovania, vyzdvihol zdstoj Zdetfka Cha
labalu, jeho krd:tke, ale velmi arodné a podnecujúce 
p6sobenle v SND. Pripomenul aj umelcov, k tort mali 

/Jeský p6vod, ale rokmi svojho p6sobenta na Sloven
sku stali sa vgsostne reprezentantmi slovenskej operneJ 
interpretdcie. Vyzdvihol pritom umenie ndr . um. Heleny 
BartoSovej a Emila Schilt za. 

Z PODNETU SHF dosial vznik l i Styri orchestrdl ne 
a vokdlno-inStrumentdlne skladby, ktoré autori venujú 
40. výročiu SNP: VIl . symfónia " Balada o sneu pre ba· 
rytón, zbor a orchester na texty Pavla Horova od De
zidera KardoSa, Poéma pre symfonick ý orchester od l go· 
ra Dibdka, cyklus piesnl pre tenor a orchester na poé
ziu fdna Smreka s titulom Nad rdnom od fdna Zimme· 
ra a Symfontetta slovaca pre komorng orchester od Pav
la Bagina. 



Dni kubánskej kultúry v čSSR 
Dal kubánskej kultúry v CSSR (10.-21. februára 1984) 

ll stali prflelilosťou pre tých priaznivcov hudobnej mú
IJ, klortm ui!arili prudké a vibrujúce kubánske rytmy. 
Preblladkové bloky typu Dnl nebývajú monolitne konci
poYBaé, ale usilujú sa zachytiť širil rozptyl žánrov, aby 
pou6kaut6 výmena kultúrnych hodnôt poskytla poslu
cbáeom mol!nosť utvoriť si čo najplastickejšl obraz o 
kall6re lej-ktorej krajiny. Preto aj v rámci Dnl kubán
lkej kull6ry sa predstavilo na vyše 30 vystúpeniach 
l cealrách i menšlch mestečkách našej vlasti niekolko 
úborov a sólistov; boli to tak zástupcovia tzv. vál!nej 
laadby, ako aj dlezu, ludovej hudby,, či populáru. Ku
Waaky národný balet (v origináli "Ballet Nacional de 

y 

ZAber z vystúpenia Kubánskeho národného baletu v Slo
IBBikom národnom divadle v piatok 10. februára t. r. 

Snímka: CSTK 

Jedným z významných podujatí v rámci Dní kubánskej 
kultúry v CSSR bolo vystúpenie Kubánskeho národného 
baletu. Tento súbor, ktorý sa po krátkom, a le prudkom 
vývoji - jestvuje necelých 40 rokov - zaradil medzi 
popredné svetové baletné telesá, vznikol z iniciatívy 
slávnej kubánskej baleríny Alicie Alonsovej. Súbor má 
vysokú technickú úrovei\ a osobitý interpretačný štýl, 
ktorý vyplýva z daností kubánskeho národného charak
teru určeného syntézou zdedených španielskych a afric
kých povahových a pohybových vlastností. Bohatý pro
gram, ktorý v priebehu oboch bratislavských vystúpení 
ansámbel uviedol, sa vyznačoval rôznorodosťou štýlov 
a pestrou farebnosťou - nielen výtvarnou. Ohýbali len 
tradičné choreografické diela svetového repertoáru, v 
ktorých sa pri predchádzajúcich vys túpeniach kubán-

ARTURO SANDOVAL 
a ieho džezová t 'bka 

Privltali sme ďalšiu džezovú osobnos t. V rámci Dní 
kubánskej kultúry v CSSR sa 13. februára 1984 predsta
vil v bratislavskom Stúdiu S zaplnenom do poslednéh o 
miestečka majster džezove j trúbky Arluro Sondoval. 

Od roku 1974 A. Sandova l upozori\ ova l na seba v sú
bore Irakere, s ktorým precestoval mnohé európske i 
zámorské krajiny, zúčastnil sa na svetoznámych festi
valoch vo švajčiarskom Montreux , americkom Newporte 
a v roku 1978 na varšavskom Jazz Jamboree. V Bratisla· 
ve vystúpil so svojou skupinou (Arluro Sondoval -
trllbka, klavír, percussion, Hilario Durán - klávesové 
nástroje, Ahmed Barroso - gitara, Reynaldo Verela -
bicie nástroje, Narciso Reyes - kontrabas, basová gita
ra, Beruardo Garcla - p ercuss ion], ktorú založil v roku 
1981 a s ktorou účinkoval na džezovom festivale v Me
xiku, navštlvil Fínsko, Svaj čiars ko, Francúzsko a v minu
lom roku USA. Ze patrí v súčasnosti k t echnicky naj
lepšie vybaveným trúbkárom na svete, dokázal v ekvi 
libristických dynamických a expresívne ladených pas á
žach, potvrdzujúcich perfektné zvládnutie svojho nástro
ja. Mimoriadne pôsobivo vyznelo používanie výškových 
a basových registrov mimo bežného rozsahu nás troja, 
ktoré sú mnohým interpretom tabu, beznádejne ukry
tým v trinástej komnate trúbkár skeho labyrintu. Su
verénne nasadenie tónu ich posúva z oblasti samoúčel 
nej prehliadky virtuozity a zvukove j zvláštnos ti do pri
rodzenej logiky hudobného procesu, kde s a stávajú me
lodicko-rytmickou a výrazovou súčasťou predvádzanej 
kompozície. Vplyv juhoamerického temperamentu však 
spôsoboval istú nevyrovnanosť a nevyváženosť melo
dickej línie v lyrických úsekoch a ma l za následok je j 
fragmentárne čl enenie zásluhou akej si rytmicke j "ne
trpezlivosti". Brav(•rne vyznelo due to kl avíra a kontra 
basu parodizujúce swing, v ktorom sa A. Sandova l pre
ukázal ako velmi zručný klaviris ta, vkladajúc! do hry 
(či už išlo o trúbku a lebo kla vír) celé s rdce. Prvky hu· 
dobného humoru sa pre javili a j v ďalš ích Sandova lo
vých a Duránových s kladbách v podobe citácií tém z 

Cuba) - recenziu z bratislavského vystúpenia priná
šame - existuje ul takmer štyri desaťročia a umelec
ky ho vedie jeho zakladatelka Alicia Alonsová. Z d'al
šlch hosťov to bol Kubánsky národný folklórny súbor, 
ktorý má na svojom konte vystúpenia po celom svete. 
Vedúcim skupiny Cuerdas Cubanas je Sergio Vitier a za 
ciel si hudo~nlci vytýčili uvádzať autentickú kubánsku 
hudbu v súčasnej interpretácii. Galériu účinkujúcich 
v rámci Dni d'alej tvorili Orchester Aragon a na Sloven-, 
sku nie po prvý raz vystupujúci gitarista Aldo Rodrlgéz; 
Artura Sondovala a jeho skupinu hodnoU nái recenzent. 
Bodkou za úspeiným vyznenlm Dni kubánskej kultúry 
v CSSR bol záverečný koncert v Paláci kultúry v Prahe. 

s keh o baletu u nás tak zretelne ukázalo Ich osobité in
terpretačné majstrovstvo. 

Svoje pohostinské vystúpenie v SND otvorili kubánski 
hostia choreografickým extraktom zo Shakespearovho 
Hamleta. Choreograf Iván Tenorio a výtvarník Salvador 
Fernández vystihli ponurú atmoaféru a základné obry
sy deja známej tragédie. Choreograf Gustavo Herrera 
a obaja výtvarníci Ricardo Reymena a Julio Castaňo 
vytvorili ba let na počesť maliara René Portocarreru, na
zvaný podla jeho diela Floras. Pohybový štý l aj kostýmy 
ženských postáv pripomínali secesné krásky nášho Al
fonsa Muchu. Záverečny balet prvého večera Divadelná 
hviezda venovali kubánski umelci spomienke na Máriu 
Callasovú. V choreografii Alberta Méndeza tancovala 
Divu Alicia Alonsová. úvod druhého večera - Prológ 
ku tragédii - bol opat inšpirovaný Shakespearom, ten
toraz Othe llom. V priebehu Othellových zásnub s Des
demonou načrtáva choreograf Brian McDonald náznaky 
budúcej tragédie. Zaujímavé a pôsobivé je tanečné využi
tie originálnych ženských kostýmov Salvadora Fernán
deza, ktoré predlžuje tanečné pohyby, a tým zdôrazi'luje 
ich eleganciu. Mytologický príbeh o titanov! Prometeovi 
spracoval choreograf Alberto Méndez v Poéme ohňa. 
Deziluzlvne zapôsobila Stúdia pre štyroch choreografa 
hána Tenoria na štyri tangá Astora Piazzolu. Nebola 
ani pre štyroch, ale pre sólistku a súbor a ani tanečne 
nemala s tangom nič spoločného. Bolo to akési p~le-me
le v modernom štýle. Na záver tanečníci uviedli namies · 
to pôvodne plánovanej scény Meyerbeerovej opery Ro
bert Diabol ponášku na romant ický balet Hold José Whi · 
teovi. 

Výber hudby k uvádzaným baletom sa riadi l čisto po
trebami choreografov, mal teda podradnú úlohu. Pre 
balet Divadelná hviezda bol to kompilát známych oper
ných áril, pre Prológ ku tragédii fragmenty z Bacho
vých sult, Poéma ohf'la sa tancova la na Skriabinovu hud
bu. Ostatné balety hudobne vyšli z dielne súčasných ku
bánskych skladaterov Alfreda Gomeza, Sergia Vitiera 
a Aslora Piazzolu. 

Sólisti Kubánskeho ná rodného baletu disponujú nie
len vysokou tanečnou technikou, ale aj silným dra
mat ickým prejavom. Zvlášť vynikli Maria Elena Llorente 
(Ofélia), Aurora Boschová (Gert rúda) a Lázaro Carre
ňo (Hamlet), Loipa Araujová a Rosario Suarezová ako 
Violeta a Roja vo Floras, Andres Wllliams ako takmer 
ideálny Othello a Jorge Esquivel, ktorý v Prometeovi na
vyš e uplatnil aj svoje fyzické prednos ti. Ani zakladater
ka a uctievaná vedúca súboru, ba letná hviezda 30-tych 
a 40-tych rokov Alicia Alonsová nezaváhala predviesť 
svoje schopnos ti v úlohe Marie Callasovej a pripome
núť svoje úspechy v romantických baletných úlohách 
ako protagonistka v balete Hold José Whiteovi. 

Inak starostlivo pripravený prog ramový bulletin sa ne
vyhol chybám a pre zre jme zlý preklad miestami myl
ne - a v texte k baletu Stúdia pre štyroch priam ne
zrozumiterne - informoval početné obecenstvo. 

OĽGA MARKOVICOVA 

iných hudobných oblastí alebo Sandovalových imitá cii 
hudobných nást rojov pomocou mimiky rúk, drumble u 
voká lneho napodobenia . Nadšenému publiku nemohlo 
prekážať , že vinou bližšie neurčeného omylu zostali kos
týmy hudobníkov niekde na koncertnej trase (dokonca 
aj nás troje si museli vypoži čať od bratis lavských kole· 
gov). Ved atmosféru pravej kubáns ke j a lattnskoamerlc
kej hudobnosti plnú s trhujúcich rytmov s i so sebou na 
pódium n eza budli priniesť. Ako to dokázala aj závereč 
ná La Malagueita, Artura Sandoval ani v Bratislave n e
zostal ni č dlžen svojej_ povesti džezového virtuóza. 

BRANISLAV SLYSKO 

Artura Sandoval so svojou skupinou. 

GRAM O RECENZIE 
DETSKÝ SPEVACKY ZBOR CESKOSLOVENSKf:HO ROZ
HLASU V BRATISLAVE. Dirigent: MARIAN VACH 
Milan Novák: NU deň, suita pre· dels_ký zbor; Ladislav 
Burlas: Tararam, tri skladby pre detský zbor; Miroslav 
Kol'fnek: Kantatlna, pre detský zbor ll cappella; Ivan 
Hruiovský: Obrázky z prlrody, cyklus 4 zborov pre det
ský zbor 
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K 30. výročiu založenia Detského speváckeho zboru Cs. 
rozhlasu v Bratislave vydal OPUS plati'lu, obsahujúcu 
výlučne diela súčasných slovenských skladaterov. Tento 
repertoár je ostatne pre jubilujúci zbor typický: velkú 
čast svojej doterajšej činnosti venoval práve predvá
dzaniu slovenskej hudby. 

O Interpretačnej (!rovni zboru sa toho už popísalo 
dost - svoju dobrú umeleckú povesť na tejto platn·i 
teleso opäť potvrdzuje. Program náročný na intonáciu 
rytmus i prednes interpretuje s rahkostou, ktorú by 
poslucháč u detí ťažko predpokladal. Pod skúseným a 
velmi muzikálnym vedením svojho dirigenta Mariána 
Vacha zbor uvornene muzicíruje, pohráva sa s f81·eb
nostou jednotlivých vokálov, ktoré sa najma v sklad
bách bez textu ( Burlas, Koi'ínek) dostávajú do popredia 
ako jeden zo stavebných prvkov. VšP.tky štyri skladby 
nahrané na tejto platni obohacujú našu detskú zborovú 
literatúru. Použité výrazové prostriedky sú blizke det
skému interpretovi, pričom hovoria modernou hudobnou 
rečou a pestujú teda v detských spevákoch aj vzťah 
k súčasnej hudbe. Nároky na nich sú, pravda, vys oké 
a mám obavy, že budú na zábranu širšiemu rozšíreniu 
týchto zborov medzi menej vyspelé detské zbory, ktorých 
je vera a naliehavo žiadajú nové skladby. Najsilnejš í de 
jem si odnesie poslucháč z Hrušovského Obrázkov z pr:
rody (obohatených aj o elektroakustické efekty). ]e ro 
súčasne aj najslovenskejšl cyklus platne, bez toho, aby 
zravoval z požiadaviek na vyspelú súčasnú kompozi~nú 
techniku. Nechýba mu poézia, a le ani detská hravosť. 

Plati'la široko využíva možnosti poskytované stereofón
nou technik ou; zvuková s tránka nahrávky je vzorná -
podpísali sa pod !'\u ]án Backstuber a Ing. ]án Ďuriš . 
Design obálky (Tomáš Nehera) je azda trochu priliš 
konvenčný . 

Celkove je plati\a umelecky vermt hodnotná a dôstojne 
reprezentuje úrovefl nášho popredného detského zbo
rového t elesa. 

EVA KAMRLOVA - organový recitál 
Louis-Nicolas Clérambault: Suite du premier ton; Diet
rich Buxtehude: Prelúdium a fúga fis mol; César Franck: 
Chorál h mol ; Max Reger: Monológy, op. 63, Introdukcia 
a passacaglla f mol 
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Eva Kamrlová prináša na · svojej profilovej platni pre
dovšetkým zaujímavú dramaturgiu: je to akási· konfron
tácia nemeckej a francúzskej organove j školy dvoch 
odlišných historických epoch. Nájdeme na nej vždy po 
dvoch skladbách z barokového a novoromantického ob
dobia . Na prvej strane je to Clérambault a Buxtehude, 
dve pozoruhodné osobnosti - prvá stavajúca skôr na 
kantabiinosti a rytmickej mnohorakosti, d ruhá na bo
hatej polyfónii. Kamrlová si našla adekvá tny prístup 
k obidvom týmto diametrálne odlišným štýlom. V Clé
rambaultovi zdôrazi\uje bohaté farebné kontrasty jeho 
7-častovej suity ; neopája sa velkým zvukom - jej re
gis trácia vždy vynikajúco korešponduje s kompozičnou 
faktúrou diela. Voli prirodzené a plynulé tempá. Ak sa 
vyskytne niekolko drobných rytmických nepresností, 
možno ich považovať za zanedbatelné. Buxtehude zauj 
me pevnou formovou zovretosťou, zretelnou prepracova
nosťou polyfónneho pradiva i vyrovnanosťou zvuku. Dru
há strana platne s Chorálom h mol od Césara Francka 
a Introdukciou a passacagllou f mol z Monológov op. 63 
od Maxa Regera odhaluje ďalšiu dimenziu umenia Evy 
Kamrlovej. Okrem bravúrnej techniky, ktorú môže de
monštrovať predovšetkým na Regerovi. upla tní sa tu aj 
je j schopnost docieliť hlboký výraz. Ako skutočný mo
nument, vytesaný do žuly, javí sa poslucháčovi Rege
rova Passacaglia, završ ujúca nahrávku, pôsobiacu l)ko 
jediná velká gradácia. 

Na dobrej úrovni je i práca realizačného tlmu - 
M. Burlas , J. Krček, G. Soral. Stručný, ale výstižný je 
s prievodný text dr. E. Cárskej a výtvarne primeraný de
s ign M. Simkovej. 

SCf:NY A ARIE VIEDENSKfCH MAJSTROV 
EVA BLAHO V A - soprán 
Orc!Jester SLOVENSKEJ FILHARMóNIE, dirigent LADIS
LAV SLOVAK 
Joseph Hayd_n : Scéna Berenice, ária Lindory, ária Eris
seny, ária Nannlny, ária Donny Stelly; Wolfgang Ama
deus Mozart : Alma grande e nobil core, K. z. 578, 
·A questo seno, deh, vienil, K. z. 374; Ludwig van Bee
thoven : Soli eln Schuh nich druckenl 
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Oddaná interpretka piesl10ve j a oratoriálnej tvorby 
Eva Blahová zvolila si pre svoju druhú profilovú plat-
11u zaujímavý a netradičný repertoár. Z tvor by trojice 
velkých viedens kých klasikov nahrala neznáme scény 
a árie, ktoré napospol vznikli bud ako vložky do opier, 
č i singspielov iných sklada te rov alebo ako koncertné 
árie určené pre konk•·étnych interpre tov. Blah ová má 
pre túto hudbu nielen cit a ve lké prakth:ké s kúsenos ti , 
a le i potrebné h la sové a technické di spozície. Dnes už 
mladodramatický soprán speváčky má príjemnú farbu, 
je nadostač pohyblivý v koloratúrach, jednotlivé hla
sové r egistre s ú vyrovnané. Chvllami sa vša k Blahová 
nevyvaruje ostre jších tónov vo vyšších polohách. Isté re
zervy ná jdeme i v zrozumiternosti spevu, najmä v talian· 
s k om jazyku, v ktorom spieva prakticky (až na Beetho· 
vena) všetky čísla . Pri neprerušenom počúvaní platne 
si poslucháč nevdojak uvedomí pomerne úzky výrazový 
registe r sólis tky a ma lú dynamickú oddiferencovanosf 
árií ; tu a tam prekvupl a j drobná rytmická n evyrovna
nosť. Pevnú oporu našlu E. Blahová v sprevádzajúcom 
orches tri Slovens ke j filharmóni e, ktorú diriguj e národ
ný umelec Ladislav Slovák, v jedne j z Haydnových á rií 
velmi pekne prednáša hobojové sólo jozef Hrušovský. 

Na vysokej profesionálnej úrovni je práca hudobnej 
réžie (L. Komárek) a zvukového ma js tra ( G. Sara l) . 
Autorkou s prievodného textu je dr . T. Urslnyová, de
sl~n vytvoril O. Nittna us . 

Napriek Istým výhradám, ktoré nie sú zásadnejšieh o 
cha rakteru, nájde dis kofil na platni Evy Blahove j nielen 
dramaturgicky pozoruhodný výber diel, a le vychutná i 
mnohé um elecky hodnotné úseky. ROMAN SKltEPF.K 



NÁŠ ZAHRANICNÝ HOSŤ 
Mezzosopranistka 

HRISTINA 
N EL DVA 

Bulha rská mezzosopranistka zaslúžllá 
umelkyňa Christina Angelakova pa tri v 
súčasnosti medzi významné os obnosti 
operného sveta. Je j meno pozn11jú okrem 
domácich - bulharských scén (tu naj
mä Národného akademického divadla 
opery a baletu v Sofii, kde je sólistkou 
sedem rokov) predovšetkým v Taliansku, 
kde hosťu je najčastejšie. Okrem mllán
skej Scaly je to Bologna, Palermo, Be
nátky, Parma a l. Vo Francúzsku má za 
sebou účinkovanie v Pa rlži, Nice, Bor
deau.x, bola však č11sto l hosťom v Mon
te Carlo, v Mexiku, Spanlelsku, čaká ju 
Rio de Janeiro atď. Slovensk! poslucháči 
mali možnost počuť prekrásny fond 
Chrls tlny Angelakovej na Zvolen ských 
hrách zámockých roku 1980 (Azucena 
v Trubadúrovi) a roku 1981 (Ulrika v 
Maš karnom bále) . Minulého roku pri
cestovala známa bulha rská mezzosopra
nis tka do Bra tis lavy, kde, žla J, účinko
vala Iba raz [ 16. IX. 1983 ) a ko Amneris 
v Al de (v tej Is tej úlohe hosťovala 21. IX. 
ti ež v So Košice ). Jej druhé vystúpenie 
v úlohe Eboll sa neuskutočnilo pre zdra
votnú lndispozlclu. Ma teriál Chrls tin y 
Angelakovej nesie výrazné znaky ta lia n
skeho vokálneho školenia, pevne posta 
veného na bulharske j výuke, ktorá má s 
talians kou ve ra spoločnéh o. Ch. Angelll
kova študova la na Konzervatóriu v Sofii 
u doc. S. lvanove j, potom nasledovala 
trojročná stáž v opere La Scala , kde sa 
špecializova la na taliansky repe rtoá1·. 
Pr irodzené danos ti sa pod vplyvom kva
litného vedenia hlasu rozvinuli na tof
ko, že muziká lna umelkyi\a zlskava prv ý 
cenný t1spech v polovic i sedemdes ia tych 
rokov - stáva sa vltazkou a laureá tkou 
sofijske j ope rnej sú taže. Vzáp!!tl nisle
du jú pozvania na významné európs ke 
operné javis ká, kde s pieva na jma mezzo
sopránové party v dielach ta lianskych 
autorov. 

Aký je vál sťičasný operný repertoár? 
- Nevymenujem všetko - ale aspoi\ 

tie opery, ktoré sn ml pri rozhovore vy· 
norla v pamäti : sú to Ross iniho diela 
Popoluška a Ta lianka v Alžlrl, Bellini
ho Norma, Donizettiho Favoritka, Mária 
Stuartová, Anna Bolenová, Verdiho Alda, 
Don Carlos, Truba dúr a Maška rný bál , 

ok českej hu 

Séf Bavorskej ltátnej opery v Mnlchove 
Wolfgang Sawallisch predvedie na po
česť Roku českej hudby so svojim or
chestrom cyklus Smetanových symfonic
kých básni. 

V našej novodo bej kultúrne j histórii 
sa1 málokedy stretávame s udalosťami, 
ktoré by v zahranično-politickom kultúr
n om dian! zoh r áva li tak významn ú t1lo
hu a ko Rok českej hudby. V jeho ob
sahu a zámeroch akoby sa zrkadlilo 
mnohoročné úsilie demonštrovať silu a 
boha tstvo plodného rozvoja v jedne j z 
našich umeleckých oblasti, ktorá pre
rastá svo jim významom domáci rámec 
a ovplyvi'luje svetovú kultúru v r ozma
nitých súvislostiach. 

Očasť zahraničného s veta na repr ezen 
tačnom umeleckom defilé česke j hudby 
je naoza j impozantná. Dotýka sa totlt 
cele j vývojovEJ! sféry naše j hudobnej 
tvorby - od gotiky a renesancie až po 
súčasnost - a zahrňuje tiež diela sú
časných s kladateJov českých l sloven
ských . Zvláštnym prlnosom te jto kultúr 
n ej manifestácie je predovšetkým s ku
točnost , že elita zahraničných umelcov 
sa v rá mci te jto akc ie dostáva do bezpro
strednéh o kontaktu n ielen s tvorbou na
šich známych a osvedčených s kladate
Jov, a le objavuje l tých umelcov, k tor! 
neprávom stá li dos ia l v pozad!, alebo bo
ll vôbec pre cudzinu nezná mou pevni
n ou. A nebude to Jen hudba, ktorá od
hall rozsiahlu sféru našich hudobných 
pokladov. Okrem koncertov, operných 
predstavenl a bafetných produkcii so 
skladbami českých a utorov uskutočnia 
sa v zahranlčl a j medzinárodné sympó
ziá, semináre, prednášk y a celé vých ov-

1 

\ 

Zaslúžilá umelkyňa BĽR Christina Ange
lakova ako Eboli v opere Don Carlos. 

Clleova Adriana Lecouvreurová , Pon
chlelliho Gloconda, Bizetova Carmen, 
Massene tov Werther, Mus orgs kého Boris 
Godunov, Ca jkovského Piková dáma ... 

V j6ni t. r. (pozn. red. - interview 
sa konalo v r. 1983) som vás počula spie
vať v obdivuhodnej dispozicii part Iokas
ty v Stravinského opere-oratóriu Oedipus 
Rex. Bolo to na Varnianskom hudobnom 
lete, kde spolu s vami tíčinkovall poprad
nl sólisti sofijskej opery. Nehovoriac o 
tom, le ttíto zostavu spevákov by bolo 
výborné ponúknuť aj nálmu obecenstvu 
v Slovenskej fil~armónll, rada by som sa 
vás spýtala na diela, ktoré rada uvádza
te na koncertnom pódiu. 

- Najčastejšie ma pozývajú spievať 
s ólové mezzosopránové party Viva ldiho 
Magnificat , resp. Glórle, čl Trlumfujúcej 
Judity od toho Istého autora; potom Ros
s iniho Malej omše, Beethoven ove j Missa 
solemnls, Händlovho Mesiáša, Verdiho 
Rekviem a už spomlnaného ora tór ia 1. 
Stravinského. Pravda, má m aj rozsiahly 
tzv. .,ma lý komorný r epertoá r" . Vyme
novať ho však pri tejto prfležitosti je 
ťažké. Radšej by som sa zmienila o plá
noch do budúcnosti. Roku 1984 sa má 
po prvý raz uskutočniť v Sozopole fest!-

a 
né a vzdelávacie cykly, venované našej 
hudbe, naprikla d v NSR, Maďarsku, Sva j
čiarsku, Taliansku, Holandsku, F lnsku, 
Japonsku, čl USA. 

Medziná rodný hudobný festiva l v Lu
zerne, na jvýznamnejši v te jto oblasti po 
Salzburských letných hrách, rea lizuje sa 
úplne v znamen! českej hudby so súbor 
nou výstavou o jej vývo ji v reprezentač
ných sálach luzerns kej radnice. Ceská 
filha rmónia vycestuje na ok r užné turné 
po Sovietskom zväze, Maďarsku a európ
skych kultúrnych centrách . V Moskve 
naštuduje dir igent Gennadi j Roždestven 
~klj , tera jši šéf Viedenských symfo
nlkov, s Moskovs kou filh armóniou po pr
vý raz cyklus všetkých šiestich symfó
nii Bohuslava Martlnil a uvedie Ich na 
týždennom mlnlfestlva le. Brnens ká Stá l
na filharmónia uskutočni turné v Japon
s ku a NDR, ope ra Janáčkovho divadla 
bude hosťovať v Luxembursku so Smeta
novými ·Branlborml v Cechách, ba let br
nenského Stá tneho diva dla sa predst a
vi v NSR s Dvoi'ákovýml Slova nskými 
tancami. V New Yorku a Hola ndsku sa 
pr ipravuje koncertné naštudovanie Sme
tanove j Libuše s českým i a slovenskými 
sólistami, v americkom San Antonlu Dvo
M kova Rusalka, v a rgentlns kom Teatro 
Colón Janáčkova Vec Makropulos. Našl 
dirigenti a sólis ti sa na týchto produk
ciách predstavia tiež pohostins ky. 

K s ústavnému poznaniu naše j hudby 
a českých sklada te rov prls~ejú malé fes
tivaly na počesť Roku českej hudby v 
Rakúsku, Talians ku, Dánsku, Svajčlar
s ltu, Francúzsku, Hola.n dsku , Belgicku, 
USA a Ja ponsku. Naša hudba výrazne 
obohati väčšinu európskych hudobných 
slávnosti, ako s ú Salzburské letné hi)", 
Sofijs ké hudobn é týždne, Va rnlanske Je 
to, Medziná rodný festiva l v Bregenzl, Ko
r untánske leto, Budapeštians ke hudobné 
týždne, Berllnske slávnostné dni, špa
niels ky festival v Santander! a istanbul
s ký medziná rodný fes tiva l. Ok.rem na
šich popredn ých orchestrov z Prahy, Br
na, Ostravy, Olomouca a Bratis lavy vy
cestuje do zahraničia a j súbor pražs ké
ho Národnéh o divadla s Predanou ne
vestou. Tá to opera bude tohto roku vO
bec n ajhran ejšlm scénickým dielom na 
európskych 1 zámorských scénach - vo 
Viedni, Linzi, Záh rebe, Turlne, Mnlcho
ve, Strasbourg u, Varne, Segedlne, Pari
ži, Tokiu, Osake, Nagojl a Jokohame. Ok
rem ne j zazne jú v nových naštudova
nlach najmä Janáčkove opery }e j pas-

val komornej hudby, kde by s om chcela 
spievať nové č lsla svojho repertoáru. Ma
ll by to byť plesne Schumanna a Wag
n e ra. Nimi by som vyvážila pomerne sU
né zastúpenie taliansko-francúzskeho 
pl esňového .,s veta" v mojej konce rtnej 
ponuke. Festival v Sozopole vzniká záslu
hou Dlmo Dlmova, zakladatera sláčikové
ho kvarteta rovnomenného mena. Na 
tomto podujati by sa mali predstaviť 
najmä bulhars kl umelci - ale nielen 
oni. Budúcnos t ukáže, ako sa tento pri
morský" festiva l r ozrastie, ako sa 'jeho 
pekná myš lienka na plni. 

Aký je vlíi zájazdový kalendár v tejto 
sezóne? 

- Október - Ada lglsa v sofijskom na
študovan! Belliniho Normy; november 
hosťovanie vo Verdiho Rekviem - Be
lehrad a spoluúčinkovanie v Bra hmsove j 
Rapsódii pre a lt a pre mužský zbor -
Sofia a Belehrad. V decembri 1983 je to 
Spontinlho Vestálka, s ktor ou budem 
hosťovať na talians kych operných scé
nach, kde ma pozývajt1 pravidelne a čas
to. V januá ri 1984 s pievam v Bukurešti 
v dvoch predstaveniach - v Carmen a 
Alde a vo Francúzsku ma čaká sólový 
part v Berliozovom ora tóriu Faustovo 
preklia tie. Vo februári bude v Sofi i pre
miéra nove j Inscenácie Trubadt1ra kto
rú pripravi poJský režisér a dlr,lgent. 
Opäť tu stvárnim Azucenu. v marci by 
som mala hosťovať v pražskom NárÓd
nom divadla. Na a pril sa plánu je nová 
Inscenác ia Ca rmen v sofi jske j opere -
s francúzskym dirigentom a r ežisérom 
a. h. Samozrejme - tešlm sa nn titulnú 
postavu v nove j koncepcii. v júni by 
som mala spi evať Flor dlligl v Cosl fan 
tutte s E. Schwarzkopfovou ako režisér
kou ( l l - na sofi jske j oper nej scéne. 
Caká má tiež za tia l nespresnené hosťo
vanie v úlohe Ulriky z Maškarnéh o bá
lu v Riu de Janeiro. Z1U,IaJ je toho -
a ko vldlte - dosť. 

Christina Angelakova, jedna z repre
zentantiek vynlkajtíceho bulharského vo
kálneho umenia, patri k iplčkám toho 
čo dnes molno v Jej odbore počuť n~ 
európskych operných scénach. Spolupra
covala nielen so Sawallischom Pretrom 
Abbadom, Madernom a Inými 'pod dlri: 
gentskou taktovkou, ale l s G. C. Menot
tim v 6lohe rellséra, nehovoriac o sláv
nom Zeflrellim, ktorý ju rellroval do 
6lohy Ulriky v Malkarnom bále na ta
lianskej opernej scéne. Je to vlak nie
len umelkyňa Impozantného hlasu, obdi
vuhodnej techniky a hlbokého citu v kd
deJ opernej tílohe. Stíčasne patri k naj
skromnejllm osobnostiam, aké možno v 
stíkroml stretn6ť. A~e to sa vzťahuje aj 
na väčiinu jej sofijských kofegov z oper
ného domu, ktorý púta čoraz väčiiu po
zornosť fantíllkov tohto druhu hudobné
ho umenia. TER~ZIA URSINYOV Ä 

torkyi\a, Pribehy L!Sky Bystroušky. z 
mftveho domu, Káťa Kabunovová, Vec 
Makropulos. 

Mimoriadnu pozornosť venuje v bu
dúcich dve sezónach česke j a s lovenske j 
hudbe Japonsko. Po ni ekoJk ých zá jaz
doch nuš lch orch estrov, zborov, ko mor
ných súbor ov a sólistov do krajiny vy
chádza júceho s lnka, vyvrcholi hold čes
kému hudobnému umeniu na jar 1985 
zá jazdom oper y pražského Národného di
va dla do Ja ponska s polu s ďa l šlml ume
leckými telesuml, ktoré usporiada jú re
prezentačné koncerty v niekoJk ých ja
pons kých mestách cele j ostrovne j rlše. 

Je veJkou poc tou pre naše umenie, že 
pri ja li ako osobný záväzok naštudova ť 
české koncertné diela so s vetovými or· 
ch estraml umelci tak zvučných mien , 
a ko je Claudia Abbado, Wolfgang Sa
walllsch, Serge Bauda, Gennadij Rož
destvens kl j, Jur ij Simonov, Giuseppe Si
nopoli, Bernard Haitlnk, Cha rles Macker
ras, Gerd Albr echt a ďa lši. 

Náš hudobný život sa výrazne oboha 
ti o nové hodnoty hosťovan lm význam
ných zahraničných umelcov - súborov, 
dirigentov l sólis tov - , ktor! prijali do 
svojich plánov tvorbu českých s kla da 
teJov. To bude znamenať, samozrejme, 
zauj lmavú konfrontáciu s naš imi inter
pretmi. Túto inlc latlvu podpori zvlášť 
zreterne medzinárodn ý festival Pražská 
ja r, s polu s brnens kým Medzinárodným 
hudobným festivl!lom a Bra ti slavs kvml 
hudobnými slávnosťami. Hneď t1vodný 
koncert Pražskej jari - Smetanova Mo
ja vlast - bude po prvýkrát v histórii 
festiva lu dirigovať zahraničný umelec, 
juhoslovanský dirigent Lovro von Mata
člč. S Dvorákovým dielom sa v Prahe 
predstavi Angličan Dennis Russel Davies 
na čel e londýns keho orchest ra BBC. 
Ra kúsky dirigent Gustav Kuhn naštuduje 
s Ceskou filha rmóniou Janáčkovu Sym
fonle ttu, Filharmonický orchester z To
kia DvoMkovu 8. symfóniu, Va ršavská 
filh armónia Koncert pre orcheste r Bo· 
hus lava Martin il a Hlobllov Koncert pre 
marlmbu a orchester atď. Zá ujem o čes
kú tvorbu u zahraničných súborov a 
umelcov predčll všetky očakávania. Po
zornosť sa bude venovať aj súčasne j 
hudbe: na Pražs ke j jari zaznie 38 skla
dieb mladšlch českých a slovLns kých 
autor ov v programoch zahraničných di
rigentov a telies. Rok česke j hud by ta k 
plni jeden zo svojich a kt uálnych prls Ju
bov - neustrnúf na hlstorlzovanl a bež
ných programoch, ale zaoberať sa tiež 
posunom hudobnéh o tvorenia dopredu so 
v~etkýml aspektami jeh o spoločenského 
uplatnenia. )Jitl VITULA 

~ZAHRANIČIA 
Prof. dr. Hans Pischner, dlhoročný in· 

tendant Nemeckej iltátnej opery v Ber· 
Une •. u nás známy ako koncertný umelec, 
muzikológ i ako predseda medzinárod· 
nej jury Medzinárodnej trib6ny mladých 
interpretov UNESCO v rámci BHS oslá
vil 20. februára t. r . sedemdesiate' naro· 
deniny. Ako kultúrno-politický a organi
začný činiter zaslúžil sa o rozvoj hu
dobného života v NDR; je prezidentom 
Kulttírneho zviizu NDR a predsedom No
vej Bachove j spoločnosti. Ako čembalis
ta venuje sa najmä interpretácii diel ). S. 
Bacha, G. F. Händla, ale aj s{&časných 
autorov. V zornom poll jeho muzikolo· 
glckého záujmu stoji problematika histo
rická a kultúrnc.-spoločenská. 

Vo februári t. r . si pripomenul o-;;-m--:
desiatiny sovietsky muzikológ Igor Fe· 
dorovič Belza, ktorý časť svojho diela 
venoval problematike hudobnej slavisti
ky. Zaoberal sa históriou polskej a čes
kej hudby; v roku 1961 vyiila v čes
kom preklade jeho práca Ceská klasic
ká hudba. Pražská Karlova univerzita mu 
potom o šesť rokov neskôr udelila čest
ný doktorát. Okrem hudobných záujmov 
l práce o tvorbe W. A. Mozarta A p 
Borodina, S. I. Tanejeva, S. V. R'ach.ma: 
nlnova) prejavil I. F. Belza literárno
vedecké amblcie v štúdiách o Da ntem 
Puiikinovi a Bulgakovovi, ba aj sklada: 
terské na danie ( 5 symfónii, komorné a 
klavlrne opusy, piesne, zbory). 

Saint Fran!(ois d'Assise - je názov ·;;= 
vej a zatial jedinej opery dnes už 75-
ročného francúzskeho skladatela Olivie
ra Messiaena. Vznik diela podnietil bý
valý riaditel parlžskej Opery Rolf Lle
bermann a jeho premiéra sa konala v 
Opere v Parlži 28. novembra 1983. Gi
ga ntický Opus summum v 3 dejstvách 
a 8 obrazoch má trvanie štyri a pol ho
diny; je napísaný pre obrovský orches· 
trálny aparát (vyše sto hudobnlkov, o. i. 
napr. 7 fláut a klarinetov 10 bic!ch 3 
Martenotove vlny) a sede~ sólových ~o· 
kálnych partov (z toho len jediná žen
ská {&lo ha). Skladater, ktorý je aj tvor
com libreta, začal s komponovanlm ope
ry r. 1975 a pracoval nad ňou ďalšieh 
osem rokov. Hudobného naštudovania 
diela sa ujal Seiji Ozawa, zbormajstrom 
bol Jean La Forge, réžiu mal Sandro 
Sequi, scénu navrhol Giuseppe Crislli
ni -Malatesta. Hlavnú úlohu Františka z 
Assisi spieval José van Da mm. Ako vy· 
svitá z ohlasov kritiky, ide skôr o mysté· 
rium ako o operu. ------------------Už po 17-krát sa bude konať v dňJtch 
11 .- 15. aprlla 1984 Medzinárodná sút"a! 
súhorov komornej hudby v Colmare, kto
rú tentoraz vyplsali pre odbor sláčikové 
kva rteto. '---------

Nemecká opera v Západnom Berline 
uviedla 10. februára 1984 premié ru Bee
thovenovho Fidelia, réžiu mal Jean-Pier
re Ponnelle, hudobne dielo naštudoval 
Daniel Barenboim. .:;..:__:..:..._ ______ _ 

Na 19. medzinárodnej klavlrnej súťaii 
Margherity Longovej a Jacquesa Thibau
da jednoznačne triumfovali sovietski ú· 
častnlci. Velkú cpnu, čiže l . miesto si 
vydobyl najmlacJlU z 34 sút"a!iacich -
17-ročný Stanislav Bunin z Moskvy, 2. ce· 
ou zlskala Janlja Aubakirovová z Ka· 
zachstanu, 3. cenu udelili Francúzovi 
Hervé Billantovi, štvrtá a piata cena pat· 
rila sovie tskym klaviristom - Alexan
drovi Fomenkovi a Vladimírovi Vinnic· 
kému. 

Trinásť slávnostných koncertov, dva· 
nás!" orchestrov a súborov (o. i. Vieden· 
skl filharmonici, Londýnsky symfonickt 
orchester, RAJ-Orchester Turln), za pul
tom dirigenti takých zvučných mien ako 
C. Abbado, P. Boulez, F. Cerha, Z. Mehta, 
rad sólistov, ktorých uviedli M. Pollini a 
H. Prey - to je stručná bilancia medzi
národného Webernovho festivalu, ktorf 
sa uskutočnil vo Viedni 27. XI. - 13. XII. 
1983 pri prlld itosti skladaterovej storoč· 
nice. Na festivale odznelo kompletné We· 
bernovo dielo, ako aj tvorba ďaliilch au· 
torov - Mahlera, Schiinberga, Bouleza, 
Berga, Bartóka, Ravela a Varéseho. Pri 
tejto prlle!itosti sa konal vo Viedni aj 
webernovský kongres, na ktorom bol po· 
zoruho~ný ul samotný počet {&častnl
kov. Okolo sto hudobných vedcov z ce· 
lého sveta sa zišlo, aby z rôznych aspek· 
tov prinieslo svoj pohlad na Webernovo 
dielo, prostredie, v ktorom !il, lnterpre· 
!ačntí prax a ďalši komplex otázok. 

Sovietske hudobné vydavatelstvo Mu· 
7.yka prinieslo na knižný trh publikáciu, 
ktorá sa venuje problematike estetiky 
v ka!dodennej Interpretačnej praxi. Kni· 
ha má názov Kniga po estetike dfa mu· 
zykantov a naplsal ju autorský kolek· 
t!v sovietskych a bulharských expertov 
- K. Angelov, l. Konstantinov, A. Ko· 
ralov, A. Ladigyna, S. Rappoport. 

Vydavatelstvo Bärenreiter slávi zvlált· 
ne jubileum: na prechode roka vyiiiel ul 
100. zväzok Nového Moza rtovho vydania 
s fragmentárne zachovanou velkou Om· 
šou c mol, K. z. 427. Týmto sa zavflila 
zhruba piata ilestina projektovane j edi· 
cie, ktorá bude mať asi 120 zväzkov. No· 
vé kriticko-vedecké vydanie sa koncipo· 
va lo tak, aby jeho text sa mohol bezpro· 
stredne pouliť v hudobnej praxi. 



CIGÁNSKY BARÓN na pokračovanie 
JIIIANN STRAUSS: CIGANSKY BARON. 
.,_... v dvoch častiach. Libreto podfa 
.-IJ M. J6kaya naplsal J. Schnitzer. 
,...._11: MariAn Kováčik. Texty plesni: 
IUalfr Feldek. Oprava: Bedflch Kra
..0. Choreografia: Boris Slovák a . h . 

aaitudovanle: ZdenAk Mach6-
Dirlgeatl: ZdenAk Machéček a Bo
llel6k. Zbormajsterka: Nacfa Rako
Saáa: Ladislav Vychodil a . h. Kos-

Kováčová, Rélla: Bedflch · 
a. h. Očinkujd: Jozef Benedik, 

Jill loutaaty (Barlnkay), Drga Gallo
... lllrlaa Markovičová, Jaroslava Sedlá
fila 1. b. (Cipra), Eva Plesnlková, Bo-

l ena Polónylov6 ( Zofla), Jozef Kuchár, 
Jaroslav Rozslval (Koloman Z u pan), Eli l 
ka Mach6čkov6, Mária Schweighoferov6 , 
Gréta Svercelov6 ( Arzena ), Ladislav Mil
kovič, Igor Rymarenko (Otokar), Anton 
Balél, Karol Célik (Karnero) , Drga Gal
lová, Zuzana Macfarov6, Gizela Vaclov6 
( Mirabella), Dul an Jarjabek, Ivo Heller 
(Homonay) , cfalej Igor Simeg, Juraj Ro
mani!ik, Stanislav Hodol, Pavol Boňko, 

Eugen Kianička, Zolo Lenskt a Stefan 
Tkáč. 

Obnovené premiéry 21. a 22. januára 
1984 na Nove j scéne v Bratislave. 

Qplllky barón na Novej scene priťahuje milovnlkov ,.ra hkonohej múzy" naďalej. 
Y JIOfi'Bdl aa snlmke Dul an Jarja bek ako Homonay a Jozef Benedik ako Barinkay. 

Straussova opereta Cigánsky barón sa 
od svojej premiéry [ok !Ober 1972) dr
lala v repertoári spevohry Nove j scény 
1 malfml, č l väčšlmi prestá,vkaml až do 
116ta 1980 (teda pln9ch 8 sezón) a do
llabla lictyhodn9 počet reprfz. Súbor 
bral Baróna pred plnými hla tliskaml do
u, na domácich l na velkých zah ra 
llfn9ch zá jazdoch (napr. NSR, Holand
sllo, april - máj 1980 ). Azda s pomienka 
u tieto skutočnosti a vidina ďa l šieho 
pokračujl1ceho úspechu s touto opere-

tp(leoblll, ie súbor sa po vyše 11 ro
• opaf vrátil k Cigánskemu barónovi 
a uYiadol ho v obnovenej premiére. Na 
Jlbo terajšej, len minimálne Inovovanej 
podobe sa podlela pôvodn9 tlm Inscená
torov l velké väčšina spevá kov. Nie
ktor! z nich zostali naďa lej vo svo jich 
61ob6ch (Kuchár, Sedlárov á, Gallová, 
Scbwalghoferová, Baláž). In! preš li do 
atcb postáv ( Rozslval, Markovičová ). 
tllcerl naštudovali svoje te ra jšie úlohy 
1 tstdplll do Inscenácie koncom 70-tych 
rolu~t (Benedik, Polónyiová, Svercelová, 
Heller), takže vskutku novými tvá rami 
' obnovenom Barónovi sú vlastne iba 
). Konstanty, E. Plesnlková a E. Macháč
kOYd. Všetci zl1častnenl aktéri - ll pô
Yodnl l ll terajši - dokázali zopakovať 
Gspach z predchádzajúcich rokov a 
Ydfcbnuf tomuto jedinečnému operetné
liU skvostu pravý javiskový život. Obno
YIDd Inscenácia Baróna je predovšetk9m 
prtpomenutlm umenia našich dvoch pro
II&Onlstov hudobno-zábavného diva dla -
nlls6ra B. Kramoslla a choreografa B. 
_.. a Ich vzájomnej, tesne spä te j 
lpOiupráce. Ich zásluhou zlskava insce
IIAcla najväčšmi na neklesa júce j prltaž-
11Yostl - na Ich schopnosti p11tavo ro
IObraf prlbeh, 11člnne budovať mlzanscé
DJ, zoflvotnlf každú postavu i postavič
ka a začleniť ju logicky do celku , za
plalf javisko pôsobivo aranžovan ýml ba 
letnfml l komparzov9mi scénami , na 
ktorfcb s pôžitkom spočinie dlvákovo 
ollo . . . AJ po rokoch stále duchaplne pô
aob! lov6i!lkov prebásnený preklad a 
hiMove vtipné texty plesni, stá le vý
bornd je hudobná Interpretác ia tej to 
flllutku geniálnej partitút'Y v podani 
oboch dirigentov. Nedostatkom obnove
Ili premiéry zostáva to, čo sa javilo 
lldlom uf v pôvodnej inscenácii -
lkromné. požiadavkám klasicke j opere
tJ mdlo v 6strety vychádza júce Vycho
lllln scénické riešenie, zbytočne podlle
llljtlce novoscénlck9m javlskov9m danos 
Uam a akoby predvldavo počltajúce s 
jebo uplatnenlm v akomkolvek javisko
Yam priestore. 

K potešltelnej 11rovnl terajšej Insee· 
Dkle prispievajú aj vcelku spolah llvé , l 

KONKURZ 

Snlmka: I. Teluch 

keď nie vždy perfektné spevácke výkony 
všetkých zúčastnených sólistov. Na j
väčšmi s pevácky uspokojili ti, čo s úlo
hami žijú dlhé roky (Kuchár, Sedléfová, 
Veclov6) , zjavn9m elánom a značným In
terpretačným vkladom zau jala tiež dnes 
na jväčšmi obsadzovaná skupina sólistov 
( Benedik, Polónyiová, Svercelová, Hel
ler). Z nnjmladšlch sólistov up(lla l pre
dovšetKým J. Konstanty prljemnou fa rbou 
svojho hlasu, solldnym technickým zvlád
n utlm partu l kultivovaným he t·eckym 
stvá rnen lm pos tavy. Nesklamala an i E. 
Plesnlkov6 v náročnej postav~ . Zofie. V 
je j intonačne čis tom a preclznom vokál 
nom prejave by sa nám len žiadalo viac 
uvolnenosti a vokálnej farebnost i. 

Zámer s Cigánsky m barónom teda vy
šiel do bodky. Jeho obnovená premiéra 
má optlf znakv úspešne j Inscenácie a zá
ujem o Baróna, ako uk jzali premiéry l 
prvé reprlzy, je l naďalej obrovsk9 .. . · 
Opäf pln9 dom, optlť vypredané hladis
ka [podobne a ko _pri predstaveniach Or
fea v podsvetl a Cardášove j princeznej ), 
moh li by s me byť teda maximálne spo
ko jnl . . . A predsa sa žiada na margo 
obnovenej premiéry Cigáns keho baróna 
malá poznámka. Dnes, keď chýbajú v re
pertoári spevoh ry Nove j s cény špičko
vé inscenácie kvalitných muziká lových 
predlôh (dosť sa rozš iru je fá ma, že Ich 
niet l). udomácňu je sa v s l1bore v čoraz 
väčše j miere klasická opereta. Tri kla
sické operety oproti s iedmim muziká lom 
a hudobným komédiám v súčasnosti hra
nom rťlpertoári jasne dominujú, ba zdá 
sa, že moderné hudobnodramatické for
my dnešného spevoherného divadla sú 
oproti klasickej operete nateraz Iba v 
ake jsi dopliíujúce j funkcii. Nemožno po
vedať, že by súbor vedome opúšťal ,.mu
zikálový terén", na ktorom dosiahol s vo
je najväčšie úspech y, skôr niekol ko bo
lestn9ch preh ie r a priemerných v9s led
kov v poslednom obdobi v te jto oblasti 
spôsobujú tera jšiu situáciu, kedy na pla
gá te - nie čo do počtu titulov, ale čo 
do frekvencie - z javne prevláda ope
reta. Nie s me proti operete, mnoh! s i 
ju radi pozrieme, a le jej domiJlantnosť 
na súčasnom plagáte bra tis lavske j spe
vohry nie je zdravou tendenciou. NajJnä 
ak sa ona pre javuje v súbore, ktorý 
mal ovela, ovela väčšie amblcle , k torého 
dramaturgia mala .,oč i", zohladňovala 
vývoj, všetok progres v oblasti hudobno
zábavného divadla a v ktorom práve 
klasická opereta a opereta vôbec v pos
ledn9ch dvads iatich rokoch sa oproti 
modernému muziká lu , hudobne j komédii , 
či hudobnej hre nachádza la v opačnej 
s ituácii, než v súčasnosti. 

ALFR~D GABAUER 

llad.lterstwo Divadla Jozefa Gregora-Tajovského v Banske j Bys trici vypis uje kon-
nn ... orebestra opery na miesta 

- lldtcl 2. hasli, 
- lulU ll r61!1 l . husll, 
- tutli br6čl 2. busll, 
- a do mullkej l!astl operného speváckeho zboru. 

r.ur aa koakura posielajte na adresu: Divadlo Jozefa Gregora-Tajon ké ho, 
...... lfllrlca, N6br. Duklianskych Jo :Unov 3. Termin konkurzu oznámime zA
.... llodatočae. 

SF Koncerty pre závody 
24. a 25. I. 1984. Koncert v rámci Roku 
českej hudby. L. Burlas: Svadobné spevy 
z Horehronia; K. Stamic: Koncert pre 
vlolon~elo a orchester G dur; J. A. Ben
da: Koncert pre klavlr a orches ter g mol, 
F. X. Brlzl : Mina pastora lls. Stétny ko
mornt orchester Zillna, dir. Ján Valta. 
Slovenskt lllharmonickf zbor, zbormaj
ster Stefan Klimo. Sólis ti: Klára HavU
ková (klavir ), Richard Vandra (violon
čelo), Eva Blahov6 (soprán) , Dagmar 
Pecková (alt), Pavol Baxa (tenor) , Jo
zef Spal!ek (bas) . 

Program koncertu žilinského Stá tne
ho komorného orchestra bol tematicky 
za meran9 na h udbu českej proveniencie, 
na obdobie 18. storočia. Celý program 
bol koncipovaný v9razn e sólisticky, jed
notlivé skladby priam prekypovali vo
ká lnymi a nás tro jovým! kreáciami. 

Valtovo poňatie Burlasov9ch Svadob
ných s pevov z Horehronia prekvapilo 
sviežosťou a pôsoblvostou zborovej l or· 
chestrálnej zložky. Hoci Valtov dirigent 
ský Ideá l často dospieva k výraznej mo
numentalizácll (aj v Brixih o omši), v 
prlpade Burla sovho diela prispela táto 
vlastnos t k obs,11hovej plnosti, presved
čivosti a prirodzenosti. Na jmä po strán 
ke dynamiky - v zbore 1 v orchestri -
zau jalo predvedenie hojnosťou a sýtos
ťou zvuku. Inak bola h ra veJml discipli
novaná, bez chvatu, prostá v kontrastoch 
1 celkovej atmosfére. 

Z dvoch koncertantných skladie b čes

ke j hudby 18. storočia zaznel známy Ben
dov čembalový koncert, ktor9 v kla vlr
nej verzii stvá rnila zasl. umelkyiía Klá ra 
Havllková. Podobne a ko Bendov čemba
lový jo l Stamlcov vlolončelov9 koncert 
pravým hudobným s kvo.stom - napokon 
Vondra, ktorý preukázal v tomto pomer
ne náročnom diele dostatok jemnosti a 
dôkladnos ti, !(tto skutočnos t dôstojne po
tvrdil. Aj keď trochu rozpačlt9 vstup sa 
pre javil na lntonačnej kvalite , Va ndrova 
hra zanecha la do jem vyhranene j Inter· 
pretačne j koncepcie, v ktorej dopria l 
všetkýn klúčovým momentom s kla dby 
dosť pokoja a rozvahy, ale a j umelecke j 
pôsobivosti. Na jmä jeho v9kon v druh ej 
časti koncertu sl zaslúži obdiv. Bola to 
Romanca priam romanticke j podoby, na
plnená až freneticky kreh kým tónom 
violončela . 

Pr i uveden! Brlxlho omše sa nedosta la 
vokálna zložka do popredia záujmu ná
hodou. Už od počiatku bolo zrejmé, že 
sa tu konšti tuoval schopný vokálny apa
Tát povolan9 k 1omu, aby bol dôs tojn.ým 
interpretom kompozične vyspele j omše 
obl úbenéh o českého skladateľa. Ťažko je 
v tomto prlpade prejaviť kr itlck9 postoj 
- v Brlxiho omši zásluhou sólistov ožil 
ma xima lis tický Ideá l akejsi Interpretač
ne j plnos ti, deflnltlvÍlOst l. Bolo zre jmé, 
že sólové vokálne kva rte to s a vypäto k 
velkému výkon u. Zvukový svet Brlxih o 
omše bol neobyča jne čistý a bezprostred
n9. Vše tkých š.est časti tvorilo dokonalý 
ce lok nielen po výrazove j, a le l po tech
nickej stránke. K je j kvalite __pris pel naj 
mä spevácky v9kon Evy Blah ovej a Pav
la Baxu. 

KONKUR Z 

21. a 22. ll. 1984. H. Albicastro: Concerto 
op. 7, 1!. 6 ; C. Ph. E. Bach: Sinfonia 1!. 3; 
A. Vivaldl : Koncert pre gitaru a sláčiky 
D dur; M. Giuliani: Koncert pre gita
ru a slél!lky A dur, op. 30; J. Suk: Se
renáda pre sléčlkovt orchester. Sloven
skt komornt orchester, umeleckt vedú
ci Bohdan Warchal. Sólista: Gilran Sofill
scher, gitara ( Svédsko) . 

Koncert Slovenského komorného or
chest ra otvor ila nov inka. Dielo Henricn 
Albicastra zaznelo na bratislavs kom pó
diu vari po prvýkrá t. Súčasnlk Corelllho 
a Vivaldiho, skla dater velmi málo zná 
my nielen u nás~ ale l v zahrani č! , vy
tvoril Concert! gross!, z ktorých wa r
chalovcl uviedli jedno Concerto - roz
hodne zaujlmavé a obsahovo pútavé. I 
napriek talianskemu vzoru má Alblcas
t rovo Col)certo svojský typ kont rastov a 
na jmä har monick9 priebeh plný prekva
pivostl. Slovenský komorn9 orchest er 
však neuplatiíoval v tomto prlpade s úbor 
svojich , p re t aliansky barok typických 
in terpretačných pros triedkov. Alblcastro
vo dielo zaznelo v zdržanlivej , akoby 
ostýchave j podobe - zrete lne sa odli
šovalo od žán ru ta lia nskeho concerta. 
Každopádne ma lo Albicastrovo Concerto 
z Interpretačného hladiska bližšie k 
lländlovmu typu, než Corelllho. Wa rcha
lovcl zvolili uh ladenú händlovs kú atmo
sféru i na pr iek zretelnému talianskemu 
formovému pôdorys u a treba povedať , že 
predvedenie potvrdilo logiku a odôvod· 
nenosť te jto voJ by. Predvedenie Sinfo
nie Bachovho druhého s yna Carla Phi 
lippa Emanuela pôsobilo ešte zovretejšlm 
a na niektor9ch miestach t rochu úzkost
livým do jmom. Malo však obdivuhodný 
súlad kontrastov a dostatočný dra matic
ký konflikt . Pozornosť interpretov sa 
upriamovala nn všetko to organizované 
napätie, ktor9m sa s kladby druhého Ba
chovho syna všeobecne vyznačujú. Pred
zvesť klasického "symfonického" rozve
denia a prudké zmeny koncipovali war
chalovci s výrazným akcentom a zja vnou 
mohutnosťou, na akú sme u nich zvyk
nutl. Napriek všetkej dramatickosti vy
znela Bachova Sinfonie vkus ne a zane
chala dojem pôsobivo dávkova nej dyna
miky. 

Centrom záu jmu sa stalo vystúpenie 
švédskeho gltar~st u, ktorého h ru mož
no vcelKu charak t erizovať a ko n eo by ča l
ne tech nicky vys pelú a peda ntnú. SoHII 
scher zre jme máločo ponechá na náho
du, hoci u VIvaldiho sa ob javili priro
dzené a vhodné int erpretačné varie ty. 
Boli jemné a nená padné, a ko celý prejav 
tohto mladého umelca. Prejavil sa však 
oko ve lmi dls clplinovan9 technlck9 ty p, 
pre ktorého zvuková a tónová či stota je 
nevyhnutnou samozrejmosťou. Soi!ll
scher prekvapil obdivuhodnou schopnos
ťou potlačiť akékolvek nežiadl1ce ved
lajšle rušivé zvuky, ktoré robi n mno
hým hráčom na gita re nema lé starosti, 
a aj po stránke ladenia, ktoré je také 
chúlos tivé pr e tento kreh k9 strunový ná
stroj, bol perfektn9m sólis tom. V globá
le mu lepšie vyšiel Viva ldi než Giulia
nl. A to l napriek tomu, že podan ie stred
nej časti Giulianiho koncertu sl skutoč
ne zas lúži ve lmi vysoké s lová uznania. 

EGON KRAK 

Dekan Pedagogickej fakulty v Nitre vypisuje konkurz na obsadenie 

l miesta odborného asistenta pre hudobnoteoretické predmety. Pol aduje 18 
absolutórium vysokej l koly - VŠMU alebo FFUK, odbor hudobné teória alebo 
hudobné veda, 

l miesta odborného asistenta pre hru na klavlrl. Požadované udelenie 
VSMU. 

Prihléiky dololené dotaznlkom, livotopisom, dokladom o dotera jlej praxi, od
pisom diplomu sa pod6vajt do 28 dni po uv~rejneni konkurzu na oddelenie 
kádrovej a personálnej .práce Pedagogickej fakulty v Nitre, Lomonosovova l, 
949 Ol Nitra. 

KONKURZ 

Ministerstvo kultdry SSR a Slovens ký hudobnf fond v s nahe vytvoriť priaz
nivé _podmienky pre vlestrannf ras t mladej generácie koncertných a spevoher
nfch umelcov a komornfch sdborov (do 5 členov ) vypisujú konkurz na pos kyt
nutie itlpendll pre absolventov konzervatórll a vysokých hudobnfch l kôl (skla
daterom, koncertným umelcom a hudobným teoretikom). 

Z4ujemcovia 18 môlu prihlásiť do konca apr lla 1984 v Slovenskom hudobnom 
fonde, refertt fondovej starostlivosti, Fučlkova 29, Bratislava. 

MINISTERSTVO KULTORY SSR 
SLOVENSKÍ HUDOBNÍ FOND 
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Osemnáste storočie, znamenajúce pre krajiny s tred
ne j Európy koniec tristoročného pustošenla Turkov, 

zmierenie konfesionálnych rozporov, koniec stavovského 
odboja proti Habsburgovcom a nástup osvietenského ab
solutizmu Márie Terézie a Jozefa II., prinieslo aj u ná.s 
mnohé zmeny v oblasti myšlienkového zázemia, kultúry 
1 umenia. Pre stručné načrtnutie obrazu o ňom stači 
sl uvedomiť, že to bolo storočie Mateja Bela . Adama 
Frantl~ka Kollára, ale aj Hugollna Gavloviča a na sa
mom konci - samozrejme Jen časovo - Antona Ber· 
noláka. 

K rozvoju hudobnej kultúry na Slovens ku v 18. sto· 
roč! prispela značnou mierou hudba pestovaná v pros
tredi franti škánskych kláštorov. Pre františkánov bolo 
obdobie do jozef!nsk ych reforiem dobou pokojného roz
voja. Boli postavené alebo obnovené viaceré kláštory juž
nej, tzv. Mariánskej provincie, najväčšmi postihnutej 
tu reckou okupáciou [ 1672 Komárno, 1705 Eisenstadt, 
1720 Alba Rega lis , 1725 An docs, 1727 obnovený kláštor 
v Ost rihome, 1730 v Bud lne ,tď. ), na program di\•a sa 
popri iných otázkach čoraz viac dostávala i hudba. 
Zásluhou dr. Jany Terrayovej a dr. Vševlada Gajdoša 
vynorila sa jedna z centrálnych postáv tejto provincie 
v oblasti hudby - Pantaleon Roikovský. V literatúre 
nebol nezná my ani predtým, už v 19. storoči h o spolu 
s M. Repkovičom, G. De ttelbachom a C. Plihalom spo· 
mlna franti škánsky historik S. Farkas. V triďs!atych 
rokoch plsali o Roš kovskom Dobroslav Drel a Franti · 
šek Zagiba, neskôr Ladislav Burlas v Dejinách sloven· 
skej hudby [ 1957 ) ; malé, niekolkoriadkové heslo sa z ja· 
vilo v Zenei -Jexikóne. Vfoceré diela ožili v posledne j 
dobe dokonca v zvukovej podobe, no až Richard Ryba· 
rič v pripravovanej stati do nových Dejln slovens kej 
hudby priznáva Roškovskému postavenie, ktoré mu pris· 
lúcha v celej hudobnej kultúre 18. storočia, nielen fran
tiškánskej. 250 rokov od narodenia tohto skladatera slo· 
venského pôvodu je prlle!itosťou na zhrnutie doteraj
illch vedomosti a na pokus o načrtnut!e jeho významu 
v uvedenom meradle. 

Roškovský - vlastným menom Jozef - sa narodil 
10. marca 1734 v Starej Ľubovni. V mladosti zlskal -
pravdepodobne v rodine - rozsiahle hudobné vzdelanie. 
Keď vstupoval po dovfšenl 21 rokov do františ kánskej 

f rantiš kánov. Z hladiska objekt!vneho zaradenia Roš
kovského do slovenskej hudobnej kultúry najzávažnej
š!m, no vzhladom na celkový postoj k hudobnému dielu 
v podmienkach františkánskej rehole dosť nelahkým 
problémom, je vyčlenenie jeho vlastnej tvorby z tejto 
obr ovskej produkcie. Väčšina voká lno-Inštrumentá lnych 
skladieb zap!saných vo forme organového partičela je 
totiž uvedená anonymne, čo však n ie je celkom správne 
uvažova nie o tomto probléme. V týchto podmienkach ne
bola prvoradá osobn autora , a le konkrétne dielo, ktoré 
ako "opus franclscanorum" bolo majetkom .rehole. Vi
ctime to napokon aj u samotného Roškovského, na jmä 
v postoji k vlastnej tvorbe. Pri vokálno-inštrumentál
nych dielach sú Jen výnimočne uveden! autori [Salve 

Hudobná produkcia na frantiiikánskom ch6re - iniciála 
zo zborn!ka Harmonia Seraphica (1755) P. Bajana. (LAMS 
Martin) 

Celkom osobitné miesto nielen v Roilkovskébo tvorbe, 
ale v overa illrilom kontexte hudby na Slovensku v 18. 
storoči majá "failiangové neilpory", pôvabná paródia 
nešporov na sviatky ·apo_štolov, ktorá podla V. Gajdoša 
mohla vzniknúť okolo r. 1771 v Trnave. Vesperae Bacba· 
nales sú od úvodnej invokácie Bakcha až po závereč· 
né "gratias gvardiano" plné vtipných úprav liturgických 
textov, doxológll, narážok na predstavených provincie 
a kláštora spolu s ich adekvátnym zhudobnenlq~. Prlle· 
žitostná uvornenost pomerov v kláštore sa pre javuje 
nie len v takých evidentných postupoch ako je imitovnnie 
spevu "vlnom presýteného" predspeváka, ktorý sa v zá· 
vere pokúša "trafiť do tóniny" pri prednese textu .,be· 
nedlcamus Bacho", a le uj vo varnejšie ponlmaných t'e· 
cltatlvoch, neočakávaných vstupoch zboru a pod. Ta
kéto postupy by s me pochoplterne sotva našli v oficiál· 
nych nešporoch. Aj tu sa páter Pantaleon prejavuje ako 
dobr ý muzikant. 

Cirkevné hudba, ktorá Roiikovský zaplsal v svojich 
zbornlkoch, ako aj jeho vlastné skladby, iltýlovo zapa
dajá do obdobia neskorého baroka a raného klasicizmu. 
Roškovskému slúžili zn vzor najm!! talianski skladatelia 
prvej polovice 18. stor. [Leo, Pergolesi, Gal u pp!, Duran
te l a hudba pestovaná v susedných františkánskych pro· 
vinciách. Nemožno ho vša k považovať za epigóna a ek· 
lektika, naopak, ovládal velmi dobre systém dobových 
formúl, ako aj skladatelské remeslo a vytvoril hudbu 
nielen na profesionálnej árovrai, ale aj hudbu výrazovo 
účinnú, zaujlmavá a svojskú - najm!! v meditatlvnych 
polohách. Vidno na ne j suverénn.'! ovládanie harmónie, 
prepracovanú výrazovú stránku melódie v súvislosti s 
efektovou teóriou, funk·čne využitý, v tejto oblasti ešte 
stále platný dobový kontrapunkt. Väčšinu . motet, ár ii, 
ofertóril, antifón cha rakte rizuje velká virtuozita v spev
nom parte (ozdoby, kolora tú ry, doslova inšt rumentálne 
kadencie], omše, litánie a pod. sú v tomto ohrade mier· 
nejšie a overa menej sa tu využ!va recitatlv. Virtuózny 
chara kter majú zväčša' aj predohry, medzihry obligát· 
neho orga na, a tak poskytujú široký priestor na rozvi· 
nutle hráčskych schopnosti. 

Zvlášť silné a presvedčivé sú skladby, resp. časti s me· 
ditatlvnym a lebo velmi expreslvnym textom. v tak9ch 

250 rol<ov od narodenia PANTALEONA ROšKOVSKÉHO 
rehole, vedel totiž hra ť na organe, husliach, trúbke 
a spievať. Okrem toho mal ukončené štúdium filozofie. 
Možno predpoklada ť , že ho absolvoval n a trnavskej uni
verzite, o čom by mohli svedčiť o. l. vztahy k viac~~ým 
slovens kým študentom-hudobn!kom z tohto kolégia (Va
chovský, Cermák a l. 1- Tu mohol a j vstúpiť do františ· 
káns kej rehole, keďže r. 1755 sa stal novicom v bllz
kom kláštore sv. Ka tar!ny. Prijal rádové meno Panta · 
leon a po roku - v novembri 1756 - skladal slub. 
Stúdium teológie absolvoval v Budlne, resp. v Pešti a 
r. 1759 bol v Trnave vysvätený zn ki\aza. 

Potom sa zač!na "zvyčajná púť " františkánskeho pátra 
Pantaleona po kláštoroch Mariánskej provincie. Možn-o 
ju sledovať od r. 1761 prakticky a! do konca !Ivota. 
V r. 1761-1764 pôsobil v Nových Zámkoch, 1765-1769 v 
Bratislave, 1769-1770 v Trnave, 1771-1773 opäť v Bra· 
tislave, r . 1773 sa vrátil do Trnavy, kde bol až do r . 1776. 
Oalšie dva roky pôsobil v Pešti a rok 1778 ho opäť zasti· 
hol v Trnave. ú da je z r. 1781·83 ch9bajú, od r. 1784 až 
do smrti bol opäť prlslušnlkom peštianskeho kláštora. 
Tu aj 27. marca 1789 ako 55-ročný zomrel. Rádové matrl· 
ky udévajá pri jeho mene na prvom mieste funkcie 
hudobnlka: magister chori alebo director chori, orga
nista, v niektorých rokoch aj lnstructor in canto a ln
structor in organla. Hoci Roškovský väčšinou zastával 
aj funkciu spovednlka a počas druhého pobytu v Trnave 
a posledný rok v Peš ti bol dokonca vikárom, t . j. zástup
com predstaveného kláštora, zdôrazňuje sa v nich, že ne
mal žiadnu inú prax okrem hudobnej. Rozchádza jú sa 
údaje o jazykových znalostiach Roškovského, zhodujú 
s a len v tom, že jeho materinské reč bola slovenčina. 
Vedel však aj maďarsky a nemecky. 
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Z6znam o prijati P. Roilkovského do frantiilk6nskej re
hole (matrika, LAMS Martin). 

Tak ako bol Roškovský obdarený hudobným nadan!m, 
usilovnosťou, skromnosťou, obetavosťou, na druhej stra
no nemal asi silnú telesnú konštitúciu. Na konci života 
dlhš i čas trpel na plúca, napriek tomu vykonával du
chovnú správu u chorých vojakov, a tu podla všetkého 
ochorel na zápal pr!ušnej žlazy a zomrel. 

Zo životných osudov Roškovského je potrebné ešte 
spomenúť bl!zky vzťah ku Kajetánovi Hruškovlčovl, jed
nej z najvýznamnejšlch osobnosti Mariánskej provincie 
v 18. s tor., ktorý bol zre jme od začiatku jeho priazniv
com a ochrancom. 

Obraz o Roškovskom dokresluje, samozrejme, v pod
statnej miere jeho činnost v oblasti hudby. Aj pri sú· 
časnom stave vedomosti možno povedať, že bol najus i
lovnejš lm hudobnlkom provincie. Ako už dávnejšie upo
zornila dr. Terrayová, zanechal 9 úhladne nap!saných 
r ozsiahlych zbornlkov. Obsahujú viac ako 500 skladieb 
na jednotlivé pr!ležitostl duchovného a Iného života 

regina B. Galuppiho, Lytanlae Jauretanae pátra Engel· 
berta Katzera zo susednej rakúskej provincie sv. Bel'· 
narda 1. V tejto súvislosti je zaujlmavá záhadná postava 
Jozefa Kremnického, od ktorého Roš kovský podla vlast
ného vyjadrenia čerpal väčšinu diel pre zborn!k Jubl
lus Seraphicus. Avšak aj spôsob odpisovania v zberni
koch čembalových a organových s kladieb svedč! o tom, 
že s Kremnickým mal úzke kontakty. 

Dva rozsiahle zbornlky iniltrumentálnej hudby pre klá· 
vesové nástroje Cymbalum )ubilatlonis a Musaeum Pan
taleonianum svedčia o Ro!kovskom ako o vzdelanom 
a rozhfadenom hudobnlkovi, ktorý kráčal s dobou a kto
rý pripisoval hudobnému vzdelaniu františkánov dôleži· 
té miesto. Oba zbornlky boli zrejme' určené aj na vý
chovu organistov. Musaeum Pantaleonianum obsahuje 
napriklad v závere Praxis Authentlca Pulsandl Orga
num - základy hudobnej teórie a hry generálneho ba
su. Tento zbornlk, a ko aj staršie Cymbalum Jubllatlons 
[vznikol už v päťdesiatych rokoch 18. s tor.] majú vý
znam aj z hladiska medzinárodného výskumu. H. Schol
zová-Michelitschová Ich zar11ďuje medzi najvýznamnejšie 
pramene klavlrnej tvorby G. Ch. Wagensella ( je v nich 
pritom zaplsaných ovela viac Wagensellových s kladieb 
ako uvádza 1. Repertoár siaha od odpisov - l z dobo
vých tlači - významných predstavitelov neskorého ba· 
roka, resp. raného klasicizmu - Htlndel, Fu x, Gottlieb 
Muffa t, Wagenseil, cez dobovú módnu hudbu talianske· 
ho a rakúskeho pôvodu l Ruge, Platti, Pa lladtni, Rutini, 
Umstatt, Ehrenhardt a mnoh! in! 1 až k domácej pro· 
duke ii ( vachovský, Roš kovský , Cermák, Kremnický). Ne· 
znnedbatelný je podiel českých skladat erov pôsobiacich 
vo Viedni ( St!!pán, Tiima, K. Kohout, Pirck/]. Roškovský 
mal celkom iste na jväčšiu zásluhu na zvýšen[ úrovne 
organovej hry u fr antiškánov v 2. polovici 18. stor., 
ako to požadovali viaceré nariadenia. Niektorých by 
sme v tomto zmysle mohli považovať za jeho žiakov. Ve
ra skladieb zo zbierky Cymbalum )ubilationis sa na
priklad zachovalo i v odpise Thelesphora Hoffmanna 
z r. 1776. 

Otázka vokálnej hudby, ktorá obaahujá zbornlky Ju
bllus Seraphicus, Hesperus Choralls, Cantlca Dulcisona 
Marlano-Seraphica a Harmonia Seraphica {z väčilej čas
ti vznikli pred r. 1771), a jej miesta v llvote frantlilkán· 
skej rehole, je vo vzťahu k Roilkovakému nemenej zaujl· 
mavá a dôlelitá. Už dnes možno tvoriť, že na rozdiel 
od tradicionalistov typu G. Dettelbacha, ktorý kodifiko
val v Missale Musicum [ 1770] základný omšový reper
toár splsan!m prevažne staršlch skladieb zo 17. storo
čia, Roškovský zastával aj v t ejto oblasti progreslvne 
stanovisko. Zrejme ho ani tak ako Dettelbacha n ezaujl
mall otázky ustavične upadajúceh o chorálneho spevu 
a pravdepo_dobne ani viaceré nariadenia zakazujúce "vy· 
cifrované spevy" a "kadejaké koncerty, praeambulá a 
symfónie" a venoval sa spisovaniu, resp. tvorbe nového 
repertoáru zodpovedajúceho dobovým kritériám. Aj ked 
sa musel podriadiť oficiálnym prlkazom, ktoré povoro
vali väčšinu roka 1e11 využitie organa v tejto hudbe, 
jeho zbornlky v mnohom odporujú názorom a nariade
niam predstavenstva provincie. Napriek tomu bol zrej 
me velkou autoritou, o čom svedčia mnohé odpisy z je· 
ho zbornlkov - vlastné skladby nevyn!majúc - z rúk 
G. Kruzyho, T. Hoffmanna, W. Vozár a a ďalšieh. Dve 
Roškovského antifóny Regina Coell Jaetare sa zachovali 
ako anonymné skladby aj v odpise Dettelbachovho mlad
šieho brata Hllaria. 

Rozsah Roilkovakého tvorby doteraz presne nepozná
me. Jeho menom s6 označené tri omile (Misaa Annuncia
tlonil B. M. V., Missa B. M. V. in Coelo Assumptae a 
Mlssa solemnls a Soprano col Organa concertlsl, Mo
tetto de Resurrectlone, 2 antif6ny Regina Coell, známe 
Vesperae Bachanales a rozkoilné Divertimento affettuo
so pre čembalo. Je pravdepodobné, že aj celá zbierka 
10 omši Harmonie Seraphica pochádza od Roškovského, 
naopak, najznámejši zbornlk motet a árii Cantica Dulci
sona, viažúc! sa vznikom k Bratislave [ 1771- 1773) a 
K. Hruškovičovi, napriek Istej štýlovej jednote nie je 
celý dielom Roškovského. Sú tu napriklad anonymne za
znamenané skladby spomlnaného E. Katzera . 

motetách ako Cur mundus mllltat, Fluite, o lychrymae, 
Ah, quando venit optata Juxl a pod. sa prejavuje naj· 
lepšie vyspelé ha r monické c!tenle a tesné spojenie tex· 
tu a melodiky. Vela zborov vš ak charakterizu je nleke· 
dy až privelká spevnosť, no vzhladom na to, že tieto 
časti spieval neškolený zbor, pozostávajúci z klerikov 
alebo obyčajných členov rádu, nie je to až také ne· 
pochopltelné. 

Aj ked v Roškovského hudbe ide z väčšej časti o tzv. 
sakrálne umenie, treba povedať, že vyjadrovacie pros
triedky sú celkom svets ké a text slúžil Roškovskému 
iba na rozvinutie hudobnej št ruktúry. Roškovský teda 
zrejme nikdy nechce l pfsat hudbu "len pre bohos lužob· 
né účel y" . Taká to hudba by sn asi bola prieči1a jeha 
rozvinutému hudobnému vkusu a vzdelaniu. )e napriklad 
zau jlmavé, že v Trnave začal odpisovať aj Dettelbachov 
"povinný" omšový repertoár [viacer! organisti a zbor
ma jstri tak robili na základe nariadenia provinciála 1. 

Roilkovského autograf - Divertimento affettuoso pre 
čembalo. 

avšak tento zbornlk nedokončil a odpisa! ho sám Dettel· 
bach. Sotva možno predpokladať, že by mu to pri jeho 
usilovnosti a pracovnom tempe robilo zvláštne problémy, 

Celkove hudba z Roškovského zborn!kov patr! k P.rO· 
gres!vnemu európskemu prúdu 18. storočia, vychádza 
z talianskej neskorobarokove j monódle, miestami sa v 
nej o slovo s melo hlási klasicizmus. Hoci sa Roilkovskf 
nevyjadroval rečou takou bl!zkou ludu ako hudobnlci 
susednej severne l Salvatorlánskej provincie [Bajan, 
Pascha 1, hoci sa riám jeho pôsobenie z časového odstu· 
pu môže zda ť lokálne obmedzené, už dnes je jasné, !e 
to bol nielen vyspelf, vzdelaný frantlilkénsky hudobnlk, 
ale popri Paullnovi Bajanovi bol najvfznamnejillm hu· 
dobnlkom slovenského pôvodu a vôbec jednfm z najtf· 
znamnejillch reprezentantov hudby na Slovensku v 11. 
storoč(. I napriek tomu, že mnohé otázky zostávajd 
otvorené, zaslúži sl jeho hudba - koncom 20. storočia 
pochopitelne funkčne prehodnotené - našu pozornos!. 

LADISLAV KACIC 


