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Beseda o kluboch Hudobnej mládeže SSR 
loreue hnutia Hudobnej mládele siahajCl al do lliaa Il. avetovej vojny, kedy sa 

' Belpcku mladi rodia rozhodli originálnym apDsobom protestovať proti vojne 
1 to tújomným atret6vanlm sa a muzlclrovanlm. Iskierka tohto nápadu upálila 
ftcia d'all lch mladých mllovnlkov hudby, ktorých stretbky ul mali Ind náplň -
.U aktom nájomnej spriaznenosti a odulevnelej lbky k hudobnému umeniu. Kým 
' &lkfch krajinách sa hnutie Hudobnej mládele uilalo prebúdzať ul v polovici 
•tych rokov, na Slovensku to bolo o nilri!o neskôr - koncom 60-tych a zailiatkom 
71-tych rokov. A molno povedať, l e dovtedy Slovenská hudobú mládel - ktorej 
ellao• sa m61e stať kal dt mladý illovek vo veku od 14 do 26 rokov, ktorý má 
d aje• o hudbu a umenie vôbec - preniká do povedomia lirlej hudbymilovnej 
"rejnostl. Co vlastne Hudobú ml6del je, hovori Oprava MK SSR z 20. októbra 1980: 
,.Radobn6 mládel je zdrulenlm mladfch priatelov hudby v ,kluboch', ktorých spája 
.,aiDenf dujem o trvalé umeleck~ hodnoty a ktorl chcel aktlvne prispievať k utd· 
raaia priaznivých podmienok pre rozvoj hudobného l ivota v mieste svojho pftso
...U". Gestorom Hudobnej mládel e je Slovenská filharmónia, pri ktorej pracuje 
llkreiariát Hudobnej mládele. V sdilas nostl hnutie Hudobnej mládel e zdruluje ul 
Ili 1400 i!lenov v 25 kluboch v rôznych mestách Slovenska. Okrem samostatných 
podajatl, ktoré sl pripravujCl samotné kluby, je tu celt rad inf ch umeleckých podo· 
jatl, ktoré ponúka a . sprostredkClva sekretariát. Kaldoročne sa d'alej uskutočňuje 
lplloi!ué stretnutie zbiupcov klubov i stratnutie ved6cich klubov, ktoré v ostatnom 
lue ukottill v Pielťanoch (o tf chto s tretnutiach i o d'alllch aktivitách Hudobnej 
lllldele sme informovali a j na stránkach ná ilho časopisu). Hudobná mládel vlastne 
for11aje a vychováva budúceho potenciálnaho nbl tevnlka koncertov. Ked'le otázka 
kaltúueho a estetického povedomia sa má viltepovať illoveku ul od útleho de ts tva -
1 tfm viac v mla dosti, zohráva práve Hudobná mládel v tomto procese dDlelit6 
tlobu. Aké 16 ciele a perspektlvy Hudobnej mládele, akým smerom rozvinula svoje 
llllenia - usilujCl sa dať odpoved' U, ktorl s problematikou Hudobnej mlá dele 
priiU do styku, re11p. sa týmito otázkami zaoberajú. Na besecfi.J, ktorá sa uskutočnila 
11 p6de redakcie HZ v poslednom ltvrťroku uplynulého roka, sme si preto pozvali : 
predsedu Hudobnej mládel c hudobného skladatera Ivana Parlka, hudobného skla
a tera Juraja Hatrfka, PhDr . Vieru Reiuchov6 a PhDr. Rudolfa Brejku, CSc. V bese· 
de 11 diskutovalo a j o problematike estetickej vt chovy na ilkolách; nedávno vlak -

r 
l· 

.... M rel t . r. - Federálne zhromaldenie schvá lilo novt l kolskt zákon, ktort ttíto 
ltúka stavia do trocbu iného svetla. Podla nového l kolského zákona sa s hudob-
101 t fchovou počlta v ročnlkoch 1.-VII. na základných ilkolách a s molnoliiou 
lltelickej vfchovy na vletkfch typoch stredných a odbor ných l kDI. Nová 6prava 
ll teda do Iste j miery snall o uplatnenie estetického vplyvu ul na l kolách. - Za 
ndakciu hovorila PhDr. Jana Lengová. 

Dni českej a slovenskej hudobnej mládele, ktoré sa uskutočnili v roku 1982 
v Hradci Králové, boli p6sobivf m s tre tnu Um mla dfch milovnlkov hudby. 

Snlmka: ). Lofaj 

CHODNÍČKY A CESTY HUDBY K MLADÝM 
l edlkcla: Hovoriť o hnut! Hudobnej mládeže dá sa 

velmi zoširoka, možno hovoriť o tom, čo by mala Hu· 
dobná mládež robtt, čo doteraz u robila a aké sú je j per
spektlvy. Zaujlmali by nás na jmä tieto otázky: proble
matika estetickej v9chovy, vaše doterajšie skúsenosti v 
práci s mládežou alebo všeobecne jšie povedané - prob· 
lemattka vážna hudba a dnešná mládež. 

l. Parlk: Mysllm sl, že skutočne jedn9m z podsta t· 
ných dôvodov neus poko jivého stavu esteti ckej v9chovy 
ml6de!e a na jmä estetického vzdelania nie iba mlá deže, 
ale u! aj dospele j generácie dneška - teda prakticky 
30·ročn9ch Iudl - je bezkoncepčnost esteti ckej v9cho
vy v ~kolskej sústave, ktorú konštatujeme po mnohé 
roky. Estetická v9chova patri na školu principiálne, pat· 
rl tam v rozsahu, k<tor9 zabezpeči to, že naše škols tvo 
bude vychovávať nie Iba púhy~h odbornlkov, ale Iudl 
Integrovane a v~eobecne vzdela n9ch, ktor! popri svo
jom odbore budú mat určité estetické - č i už literár
ne, hudobné alebo v9tvarné záujmy. Oale j sa nazdávam, 
le estetická v9chova sa dnes nedá vidiet izolovane -
ako vt tvarná v9chova, ako hudobná v9chova , ako ll· 
teratúra v rámci sl ovenčiny alebo povinného čltanla. 

Estetická v9chova by mala mat spoločnú koncepciu, pre
tože vieme, ! e na jmä v predpubertá lnom veku sa talen
tové, a to znamená a j percepčné predpokla dy, preja· 
vujQ u deti skôr v Iste j obecnosti , v hladanl a v schop· 
nosil tvarovať. Ale orientácia na ten· ktor9 druh umenia 
alebo orientácia vôbec na ak9ko!vek záu jem je obyčajne 
dôsledkom určitého sociá lneho ná razu práve v pubertá l· 
nom veku. Preto sl mys llm, že na jmä na základnom škol· 
stve by sa mala úplne prekonclpovat estetická v9chov'a 
ako určité kompendium poznatkov o literatúre, v9tva r· 
nom, hudobnom umeni. 

ledlkcla: Zrejme vám Ide o budovanie kultúrneho a 
estetického povedomia ... 

1. Parfk: Ano, o budova nie estetického povedomia už 
od najranejšej dochádzky na ško lu, ktoré sa potom 
u dospelého čtoveka môže odraziť určlt9m velmi kon· 
krétnym záujmom alebo šlrkou záujmov. V každom pri
pada prlzvukujem to, že dnes už máme jednu generáciu 
rodičov , ktorá neprešla skutočnou estetickou v9chovou 
a ktorá vo svojich deťoch estetické záu jmy nevzbu· 
dzute . 

....__________ --L_ 

J. Hatrlk : Vytvorit jednu koncepciu esteti ckej v9cho
vy už od základného stupňa, teda od základnej školy, 
to by zna mena lo celkom znovu sa pozrieť na doteraz 
a tomlzovanú problematiku. Spomlnal sl literatúru, tá 
je súčasťou predmetu slovensk9 jazyk .. . Vidlm, že deti 
povinne člta jú v podstate stále to Isté, čo my dakedy, 
hoci sa už medzlt9m aj v slovenskej literatúre pre deti 
vytvorilo množstvo nov9ch diel tr valého v9znamu. V9· 
tvarná v9chova Ide tiež svojou, Izolova nou cestou. Hu
dobná v9chova, tá je hádam najproblemattckejšla, lebo 
sa nevie rozhodnúť medzi t9m, čl naučlt deti Isté racio· 
ná lne pozadie hudobného remesla a zna los ti o hudbe, 
alebo sa snažlt o prehlbenle - možno povedať - este· 
ttckého zážitku. No už školenie učlte!ov sa zameriava 
izolovane na jednotlivé oblasti, takže neviem, či je za 
danej situácie vôbec možné požadovať estetickú v9cho· 
vu spomlna ného Integrovaného typu. Azda schodnejšia 
by b~la cesta h!adanta nejakého spoločného menovate!a 
pre všetko to, čo už existuje, medzlpredmetov9ch vä· 
zteb, a potom snáď vo vyššlch ročnlkoch, kde estetic
k9 aspekt za tla ! odpadá, požadovať Integrovanú este· 
ttckú v9chovu. V každom prlpade sl mysllm, že 'sa treba 
zaoberať postavenlm a rozsahom esteticke j v9chovy v ce· 
lej našej školskej sústave. Treba sl uvedomtt a v zásade 
prlzvukovat, že je neodmysllte!nou a nezastuplte!nou po
vinnosťou školy dat základy es teticke j v9chovy. 

Redakcia: Ma li by sme sa teraz konkrétnejšie zamera t 
na hnutie Hudobne j mládeže, ktoré podla štatútu zdru· 
žuje mládež od 14 do 26 rokov. 

l . Parlk: Hudobné záujmy môžu byt velmi rozmanité 
a rozsiahle, a le hnutie Hudobnej mládeže by sa skutoč· 
ne malo špecificky zaoberať .,prltomnost ou" mlad9ch 
ludl, Ich konkré tnymi hudobn9ml záu jmami, my však 
zatla ! s uplu jeme u mládeže niečo, čo má ona dostat už 
v škole namiesto toho, aby sme pomáhali jej záujmy 
d ale j rozvl jat. 

Reda kcia : Isteže, základné vzdelanie by ma la mládež 
dost at v škole a č l enstvo v Hudobnej mlá deži by zna
menalo pestovanie záujmovej činnosti a prehlbovanie a 
zdokonalovanie už zlskan9ch poznatkOI/. 

J. Hat.rlk : Ctže: treba vidiet Hudobnú mládež ako 
nadstavbu niečoho. Lenže, žia! , základňa tu neexistuje. 
je možná dvojaká cest a - bud budeme hnutiu Hudob-. 

nej mládeže sprostredkovávať vedomosti a znalosti, ktoré 
s ú predpokladom ďalšej je j ex is tencie, a suplovať tak 
nedostatky, ktoré sú zrejmé. Ale ja či nnost Hudobne j 
mládeže vldlm skOr v tom, že by Integrovala už exts· 
tu júce t endencie na báze konkrétnych osobnostn9ch 
aktivit. Vždy je totiž neplodné čak anie na ne jak9 Im
pulz .,zhora", na to, že .,zhora" sn niečo nariadi a bu· 
de viac hodin hudobne j v9chovy alebo estetickej v9cho
vy alebo budú lepši učitelia , lepšie učebnice, skva li tni 
sa v9chova na pedagoglck9ch fakultách, a pod. To je 
všetko už prlllš ošúchaná pesnička, ktorú spievame nie
len my, al e už aj t ri generácie odbornlkov pred nami -
a nedosiahli nič: opakujú sa staré chyby. Vid! sa ml, 
že t oto je zákla dn9 problém. U mladého č l oveka, aj ked 
k tomu nie je veden9, existu jú z psychologického hfadls· 
ka aspoň dve také obdobia, ked sa spontánne a tvorivo 
prejavuje a kde je preto velká šanca v9chovného zásahu. 
Ma lé, hravé dieťa predškolského veku ponlma svet s yn
kretlcky, rado sl kresli, h rá, tancu je, r ecitu je ... Tu .llÚ· 
vis! všetko dohromady, všetky ná zna kové tendencie ve
dú ku komplexnému, hoci podvedome dosahovanému 
estetičnu. J.e to ak9si "straten9 raj" c itlivosti na svet, 
ktorá v náukove j fáze mizne. Potom je to puberta, kde 
po obdobi krudu pride nov9 mocn9 emocionálny náraz, 
potreba sebavyjadrenia , sebapro jekcie, čo sa živelne 
uplatni bez oh!adu na to, č i mlad9 č lovek dosta l este
tické vzdelanie alebo nie. Upla tni sa to na te j úrovni , 
na a ke j je schopn9 produkovať. A tu existu je rad mož· 
nosti, ktoré by som nepodceňoval. Napriklad pri okres
n9ch osvetov9ch strediskách a besedách na rôznych 
úrovniach možno nájsť nadšencov, mlad9ch' ludl, kto r! 
majú tendenciu premeni ť sl bežné, komerčné diskotéky 
aspoň sčasti na nejak9 v9chovn9, poznávacl, skrátka: 
ná ročne j šl kontakt s hudbou. Videl som v rôznych mes
tečkách a dedinkách programy o hudbe, v ktor9ch sa 
snažia hovori ť o vážnej hudbe. Potom je tu vlna audio· 
vizuálnych programov, pásiem, ktoré sú - a najmä 
mohli by byt - tiež velmi zauj lmavou cestou. Existu je 
celá siet osvetov9ch zariadeni , kde sn mladi Iudla zdru· 
žujú a kde je možnost podchytlt Ich práve v súh re vi
zuálneho a audlálneho s v9chovn9m. Neviem, čl by sa 
Hudobná mládež nemala orientovať t9mto smerom. Spo-

( Pokračovanie na 3. s tr. ) 



itaccat, 
• Z VYDAVATEĽSTVA PANTON doili 

do redakcie tieto nové hudobniny: J. 
Feld: V. Quartetto ďarchi, L. Zeleznf: 
Il. Quartetto d 'archi, V. Zilka: Dostave
nlčko s pliťalkou, J. Pálenlček: Il. Con
certo per pianoforte e orchestra, K. Rei
ner: Dialoghi per due flauti, B. Martlnii: 
Sonata per due violin! e pianoforte, E. 
Dflzga: Sonata per pianoforte, P. Stani!k: 
Barcarola pre tr!abku a klavlr, J. Sti!pá
nek: Duo per violin! e chltarra, I. Jirko: 
Concerto per tromba e orchestra, J. Vá
lek: Sonata eroica per tromba e plano
forte, O. Mácha: Tre toccate per orga
no, J. Ceremuga: Sinfonletta dl Praga, 
C. Kohoutek: Panteon, zvukovt obraz pre 
orchester, P. Bofkovec: Sinfonletta in unó 
movimento. 

• KRUH PRIATEĽOV HUDBY V SE
COVCIACH. Z podnetu riaditelstva ĽSU 
a MsOB v Sečovciach vznikol v októbri 
1983 v meste Kruh priatelov hudby. Svo
ju činnosť začal cyklom koncertov, na 
ktorfch sa predstavili poprednl slovensk! 
koncertn! umelci - Peter Toperczer, Pe
ter Michalica, Stanislav Zamborskf, FU
harmonické kvarteto a sólisti So v Ko
lliclach - S. Váradyová, M. Adamco
vá ml., J. Somorjai, za klavlrneho sprie
vodu Vlastimila Tichého. Vlletky podu
jatia sa konaÍi v koncertnej sále ĽSU 
s priemernou účasťou 200 poslucháčov, 
čo svedči o dobrej organizačnej a pro
pagačnej činnosti prlpravného v~boru 
KPH a vyučujúcich ĽSU. Ustanovujúca 
schôdza sa uskutočnila dňa 24. 10. 1983. 
Za Radu KPH sa s chôdze zúčastnil P. Mi
chalica, za Krajské stredisko Slovkon
certu boli prltomnl riaditel J. Grega a 
E. Jelilinová. Cinnosť KPH bude usmer
ňovať 7-členný výbor, ktorému predsedá 
v. Jarkovská, učitelka ĽSU v Sečovclach. 
kruh dnes eviduje 96 členov. Na základe 
priáznivého ohlasu koncertov u poslu
cháčov sa výbor KPH rozhodol organi
zovať cyklus koncertov i v jarnej sezóne. 
Na koncertoch Sečovskej hudobnej jari 
sa predstavia koncertn!_ umelci M. Lap
ilanský (klavlr) , T. Rácz (akordeón) , 
klavlrne duo L. Kojanová - P. Novot
ný, A. Bukoveczká (soprán) a Musica 
dulcisona s umeleckým vedúcim P. Ba
xom. Priestor dostali i mladi adepti kon
ce rtného umenia. vlťazi súťaže sloven
ských konzervatóril v fllibore dychové 
nástroje a účinkujúci v Stúdiu mladých 
- poslucháči Konzervatória v Koliiciach. 
V spoÍupráci s touto umeleckou lnltltd
ciou ICPH pripravuje 3 výchovné kon
certy. V rámci SH1 bude al absolventský 
koncert žiakov ĽŠU. na ktorom vystúpia 
i žiaci umiestneni v krajskom kole sú
ťaže ĽSU ( T. Sokirová. M. Oliiakonká, 
M. Gaďová. E. Korn ov á) . KPH s~ usOut~ 
o to aby sa koncerty stali prlta!livýmt 
i pr~ mládež, ktorá na koncertoch ~e
čovskej hudobnej jesene tvorila tretinu 
poslucháčov. Dramaturgia vysoko hod
notných programov, ktoré KPH ponúkol 
Slovkoncert, môže byť zárukou úspell
ného priebehu Sečovskej hudobnej jari. 

- VJ-
• POĽSK( MUZIKOLOGOVIA V HIS 

SHF. Koncom februára 1984 naviltlvili 
Hudobné informačné stredisko Sloven
ského hudobného fondu polski muziko
lógovia Malgorzata Vozna-Stankiewiczo
vá ktorá prednália na Jagelonskej uni
ve~zite v Krakove a Jerzy Stankiewlcz, 
redaktor Polského hudobného vydavatel
stvo. Oboch hosti zaujlmala organizácia 
a systém práce v Slovenskom hudobnom 
fonde, vypočuli si tiež niekolko skla
dieb slovenských autorov. 

• SLOVENSKA HUDBA V BULHAR· 
SKU. V priebehu aprlla 1984 odznejú na 
koncertoch v Bulharsku slovenské or
chestrálne skladby. Symfonický orchester 
Sumen uvedie Finá le Ota Ferenczyho, 
Symfonický orchester Plovdiv Slovakofó
niu Dezidera Kardolla a Symfonický or
c,.ester Pleven Ouverluru giocosu Ilju 
Zeljenku. 

• Z CINNOSTI SLOVENSK~HO HU
DOBN~HO FONDU. 

- Vedenie Ľvovskej oblastnej filhar
mónie vyžiadalo od HIS SHF notový ma
teriál Jazzove j sonáty Alexandra Moyze
sa pre klavlrne duo J. Bonja - V. Pol
jansky, ktoré pôsobi pri filharmónii a 
skladbu hodlá nalltudovať a zaradiť do 
svojho repertoáru. 

- Vydava telstvo Sovetskij kompozitor 
vydalo v roku 1983 kompletný notový 
materiál klavlrneho cyklu Kaleidoskop 
Eugena Suchoňa. 

- V pražskom Divadle hudby sa 23. 
ja nuá ra 1984 uskutočnilo v rám.fl nového 
cyklu s názvom ,.Navitlvenka stretnu
tie so skladatelmi Lubollom Fliierom a 
lljom Zeljenkom. V podujati, ktoré vie-

" dol dr. Jif l Stilec, odzneli ukálky z naj
novllej tvorby autorov. 

- Maďarský hráč na biclch nástrojoch 
Ladislav Vá rai, ktorý sa spolupodielal 
na premié rovom uveden! skladby Ryt
mické dialógy pre organ a bicie od Iva
na Hruiovského (26. januára 1984 v SF ), 
pri svojej návllteve v HI~ SHF si prezrel 
notový materiál slovenských komorných 
skladieb. Vybral sl nlekolko titulov, kto· 
ré perspektlvne hodlá naiitudovať a 
uviesť. 

Koncert SKO Zilina a absolventov konzervatória 

.. E UZITOCNEJ SPO UPRACE 
Bábkové divadlo Zilina. 23. Il. 1984. Kon
cert SKO Zilina na počesť 38. výročia 
Vlťazného f~bruára usporiadaný pod pat
ronátom OV SZM v spolupráci s Kon
zervatóriom Žilina. Státny komorný or
chester Zilina. Dirigent: Bohumil Urban. 
Sólisti: Miroslav Ivanil, hoboj, z triedy 
prof. M. Hriankovej (absolventský vf
kon), Peter Bulla, husle, z triedy prof. 
Ľ. Kndjn (absolventský výkon) , Ján Fi
gura ml., flauta. 

Rovnako ako ďalšie profesionálne te
lesá na Slovensku, a j vedenie SKO Zllina 
usiluje sa vychádza ť v ústrety mladým 
nastupl!júclm koncertným umelcom. 
Umožnilo preto na jlepšlm absolventom 
konzervatória v svojom pôsobisku , ale a j 
poslucháčom VSMU (túto snahu v tom
to prlpade zmarilo ochorenie pôvodne 
n aplá novaného účastnlka Bachovej súťa
že pôvodom zo Zlliny J overiť sl svoje 
sólistické schopnosti s profesionálnym 
te lesom, a tým stimulovať Ich ďa lši ume.
lecký rast. Podujatie odznelo a ko výsle
dok vzájomnej a užitočnej spolupráce 
medzi SKO a ústavom a uskutočnil o sa 
v rámci socialistického záväzku SKO na 
počesť tohtoročných výroč! Februá ra a 
SNP. 

Zhodou okolnosti drama turgia koncer
tu sa zameriavala temer výlučne na chú
lostivého Mozarta, k torého priezračný 
štýl býva skúšobným kamei\om úrovne 
aj u na jväčšlch umelcov, č l súbor ov. K 
h odnot eniu tohto výkonu pri stupujeme s 
Is tý m handicapu júclm momentom náhod
n e j sondy, pretože som výkon telesa už 
dlhši čas nepoču l, a tak nemôžem dosta
t očne postihnút kontinuitu jeho vývino
vého trendu. Pre samotný SKO je n e· 
malým zádrhelom akustika provizórne
ho priestoru Bá bkovéh o divadla, v kto
rom teleso počas r ekonštrukcie svo je j 
mate rskej s ály je nútené vystupo9at. Or
ch ester n emá ani riadny skúšobný pries
t or; pracu je v klubovni s úplne odlišnou 
zvukovou dispozlclou. 

NAPíSAL 
Mladé ambiciózne Moyzesovo kvarteto 

(na obr. ) v zloženi Stanislav Mucha -
l. husle, František Tôrôk - 2. h usle, 
Alexander La ka toš - viola, Ján Slávik -
violončelo, ktor é sl budúci rok pripo
men ie už decénium spoločného muzi
clr ovanla, sl odvážne a systematicky bu
du je svoj interpretačný i umelecký pro
fil i svo je renomé. O kvart ete sme už 
viackrát plsa ll u j na s tránkach nášho 
časopisu, č i už v s úvislos ti s Ich účas
tou, resp. oceneniami na domácl!=h a me
dzinárodných súťažiach alebo v súvislos
ti s hostovanlm na zahraničných pó
diách. Nedávno (7.- 25. januára 1984] 
sa s úbor úspešne predstavil v nlekol · 
kých mestách NDR ( Putbus, Rostock, 
Ba rth a Karl-Marx-Stadt]. Prinášame dve 
recenzie koncertov, ktorými tlač NDR 
komentovala vystúpenia mladých kvarte
listov. 

... V súlade s informtlciami o Moyze
sovom kvartete boli očaktlvania ntl~ho 
koncertn~ho publika velmi vysok~. Vý
ko n súboru tieto očakélvania plne potvr
dil. fo?!as deviatich rokov spoločn~ho 
muziclrovania dosiahli mlad! umelci 
velmi vysoký umelecký stupetl; pričom 
nadchýtla nielen vynika júca slélčikovél 
technika a senzitlvna muzikalita mladých 

Po vypočut! s l výkonu SKO sme dospe
li k názoru, že svojský I nterpretačný štýl 
warchalovcov tvori Istý vzor aj pre prá
cu SKO. Citlll sme ho v istej tendencii 
dos iahnut šťavnatý, lesklý zvuk, čo sa 
do Is tej miery premie talo do fors lrova
nla tónu. A v našich očiach je Mozart 
skladat elom, ktorého t reba hra ť sice s 
elánom, a le s eleganciou, lahkosťou u 
vláčne. Je zaujlmavé, že poklal sa v par
titúre (v sprievode ku koncertom) vy
skytovali s ólovo prednášan é melodické 
úseky, ktoré sa žiadali vyspievať, zneli 
tieto frázy plas ticky l decentn e. Tá ve · 
domá snaha po prleraznostl a zvukovom 
lesku "vystrkova la rožky" s kôr v pat e
ticky poh yblivejšie exponovaných úse-
koch . · 

SKO dirigoval profesor Konzervatória 
v Zlline Bohumil Urban , ktorý viedol už 
býva lý Symfonický orch ester mesta Zl 
llny a bol druhým dirigentom SKO pri 
jeho umeleckom štarte. Má t eda dosta
točné zázemie s kúsenosti a pohotovosti. 
Osvedčil sa ako nanajvýš citlivý spre· _ 
vádzač sólistov, a ko m_uzikant s výraz· 
ným tvorivým temperamentom - najmä 
v druhe j polovici programu. Post rehli 
sme, že parametre cizelé rs kej práce do
káže v konečnom dôsledku zapoj iť do 
muzikantsky účinnej a p resvedč ivo dr
žanej celkovej llnie hudobného toku. Nie 
náh odou zožal (i napriek slabšej náv
š tevnosti ) najmä v druhej časti progra
mu velký úspech . 

Krásnou vizitkou práce žilinského kon
zerva tória boli výkony dvoch absolven
tov. Doslova fascinoval - na jm!! v pr· 
vých dvoch častiach - výkon vysoko 
talentovanéh o hobojistu M. Ivaniša v Mo
zartovom Koncerte pre hoboj a orches
ter C dur, K. z. 314. Sústredený, discip
linovaný, a le tvorivo zaangažovaný pred· 
nes presahoval o niekolko tried bež· 
nú školskú úrovei'l. Páčila sa jeho kul
túra tónu l citlivé modelovanie fráz me
lódie. Jeho lntonačné schopnosti l tech-

O NICH 
sólistov, ale predov~etkým homog~nny 
zvuk slélčikových ntlstrojov. Tento al! do 
na;men~lch podrobnosll dokonalý súl ad 
súbor u a odu~evnel~ tvorenie tónov -
to v~etko prepo!ličiava interpretélcii je
dinečný ~týl a fascinuje posluchélča. Tak 
stvtlrnll súbo~_ ~tvorčasfov~ Haydnovo 
Slélčikov~ kvarteto d mol, op. 76, č. 2 
prostredníctvom svojej dynamicke j , fem
ne akceniovanef a zvukovo prekrélsnej 
hry a podal pôsobivý umelecký výkon . 
Vrchol večera tvorila Hudba pre ~tyri 
slélčikov~ nélstrofe { 1947 J. Toto moder
n~ hudobn~ dielo súčasn~ho slovensk~ho 

Televízny zápisník 
V pomerne kréltkom časovom rozpätí 

predložila Hiavnél redakcta hudobn~ho 
vysielania Cs. televízie v Bratislave tele
víznym divélkom plody svojef spoluprtl
ce s talianskymi televíznymi pracovník
ml. Ak prvý výsledok l!eskoslovensko-ta
llanskef koprodukcie - Rossiniho Se;k 
z Arélbie v rel!lfnom sptacovanl Franka 
de Quellu - ponúkol af nélmety na spo
chybl'iovanie potrebnosti takefto spolu
prtlce, premi~ra opery GAETANA DONI
ZETTIHO NAPOJ LASKY postavila obi
dve zúčastnen~ strany do overa priazni
vej~ieho svetla. Braľislavsk~ ~túdio pre
mi~rovalo televíznu podobu tefto opery 
26. februtlra t. r. na celo~téltnom okru
hu. Dramaturgom bol Jaroslav Meier, S~/
redaktor HRHV, tel evíznu úpravu a r~l!iu 
mal znova Franco de Quella, kamerama· 
nom bol Laco Kraus. 

Donizettiho opera sa dostala na obra
zovku v hodne skréltene; verzii, v do
bovom situovaní na prah nél~ho storočia 
a s istou obmenou v sociéllnom určení 
hlavných postélv { statkélrka Ad ina sa v de 
Quellove; úprave stala vidieckou učiteľ
kou, Nemorino sa stal akýmsi ~kolským 
pomocníkom - údržbélrom). R~l!ia bola 
dynamické!, čo v mnohom dobre kore~
pondovalo s rýchlym pul zom Donizett i 
ho hudby, miestami v~ak boJo tempo ob
razu 1 akci! prlrýchle a akoby realiztl
torl méllo verili hodnotélm a pôvabu hud-

by talianskeho majstra. Prudký sled ob
razov a množstvo prestrihov neraz odpú
tavalo divélkovu pozornosť od hudby, kt o
rtl je koniec-koncov v t omto diele s cha
bou a naivnou dejovou zélpletkou to naj
krajSie a na;cennefSie. Hodne sa využí
vali idylicke obrélzky ~rajiny, neraz v~ak 
natoľko rýdzo slovensk{, že pôsobili ako 
cudzorodý prvok v t aliansko_m charakte
re diela, feho dejove j , no najmä hu
dobne/ zložky. Bolo vSak a; viac velmi 
vydarených miest - za vSetky pripome11-
me azda skvelý kontrapunkt pochodu 
Adininých zverenký11 na hodinu tel ocvi
ku, príchod vojakov na l!ele so seržan
tom Belcorem a zélbery na zélstup ga
golaftlcich husí. Ku cti inscenéltorov slú 
ži af skutočnosť, l!e do postélv opery ob
sadili takých umelcov, ktor! dobre vyho· 
vell nielen hudobným požiadavkélm die· 
la, ale boli a; herecky a typovo velmi 
vhodn!. Nedo~lo teda k torkokrélt ul! sl
ce zatracovan~mu, ale vždy nanovo u néls 
pouUvan~mu postupu dvojit~ho obsade
nia, využívania spevélka len na prípravu 
podkladu - nahrtlvky diela. 

Nahrélvka Nélpofa ltlsky bola najcenne;
~ou devízou televíznej inscentlcie tefto 
opery. Podieľal sa na nej Symfonický 
orchester Cs. rozhlasu pod taktovkou 
Paula Beluggiho, zbor opery SND a nél~ 
hudobný rel!is~r LeoS Komélrek, k tor! vy · 
tvorili kvalitný hudobný podklad, zod-

nick á pohotovos ť [s výnimkou menšie
ho zakollsania v záverečnom Ronde ) bo
ll prinajmenšom mimoriadne. 

Súst redený výkon, l ked intonačne me
ne j spolahlivý, podal P. Bulla (Mozart: 
Koncert pre husle a orchester A du.r, 
K. z. 219 ]. Osvojil s l t oho už vera z 
ovládania hus ll, ktoré dokáže rozozvučať 
vo viacerých dynamických i náladových 
polohách. Z hladiska schopnosti držať 
vnútornú llniu diela ellili sme Istú ner
vozitu a zbytočné agoglcké výkyvy. v 
každom prlpade je jeho hudobný talent 
evidentný a preukázal sa a ko typ, schop· 
n ý ďal šieho perspektlvneho vývoja. 

Vo forme záskoku predstavil sa J. FI
gura mladšl ( J. S. Bach : Suita h mol, 
č. 2, BWV 1067 ). Je to už skúsený hu
dobnlk, kvalitný a sebavedomý flautista. 
Ovláda svoj nástroj v tvorenl nuansov, 
pohyblivosti techniky l čo sa týka sta
vebného nadhladu na profesionálnej 
úrovni. 

Ešte k druhej polovici večera, kde sa 
prezentovala umelecká práca už samot
n ého SKO. V.yššle si cenlme Bacha, aj 
ked v i'lom došlo na jmä v II. Bourée k 
Is tému zakollsaniu, pretože celkový re
produkčný štýl SKO l samotný prejav 
di rigenta bol bližšl zvukovému Ideá lu 
barokového majstra. Vo výkone 18 slá
čikov, k toré interpretovali záverečné Mo
zartovu Divertimen to D dur, K. z. 136, 
prevládal muzikantsky tvorivý elán, ži· 
vý temperament. vedomá prieraznosf 
pred okrúhle jšlml oblúkmi, vláčnejšlmi 
frázami l decentne jšlm zvukov.ým šatom. 

Asi tolko k jednému výkonu SKO. Tle
to postrehy majú za ciel stimulovať hrá
čov porozmýšlat nad štýlom svojej hry 
( technicky sú už na výške, a i ked sem
tam niečo predsa len ešte zlyhalo]. hla
dať, a naj m!! ná jsť s i svo j vlastný lnier· 
pretačný štýl, v ktorom by malo byť za
stúpené viac jemneišlch od tienkov a cit
livejšia vyrovnanosť harmónii. 

VLADIMIR CIZIK 

skladateľa nélrodn~ho umelca Ota Feren
czyho {nar. 1921 ) fe skomponovan~ vo 
velmi osobitnom Stýle a kladie aj na 
interpretov vysok~ technick~ požiadav
k y. V troch celkom odli~ne vybudova· 
nýcfl častiach - Sonélta, Intermezzo a 
Fantélzia - mali umelci skvela prllel!l
tosť preukélzaf svoje schopnosti. 

( SÄCHS lSCHE NE U ESTE NACHRlCH
TEN, KARL-MARX-STADT 2. 2. 1984] 

Zvukovo prekrásna hra súboru 
. .. Moyzesovo kvar teto, pomenovan~ 

po znélmom slovenskom sklada/elovi Ale
xandrovi Moyzesovt, patr! k najmlad~lm 

slovenským komorným súborom. Pre svo
je hosťovanie v cykle "Hodi na hudby" 
v Karl-Marx-Sladte si mladí umelci 
zvolili ntlrol!ný program a hneď pri pr
vých taktoch upútali posluchélčov pek
ným, mäkkým tónom. Kvart eto d mol 
od fosepl!a Haydna - l!. 2 zo Siestich 
velkých kvarte/ opusu 76 - nazvan~ pre 
svoju výrazn/l ' vstupnú t~mu "kvintovým 
kvartetom", sa vyznačuje polyfón'!OU 
stavbou časil. Vyhovovala jej priezračné! 
zvukovosf v Allegre, rovnako ak o aJ v 
pôvabne obmietlajtlce j t~me Andante ... 
Ze vedia byt aj temperamentní, uktlzali 
hostia v čistom predvedení Sltlčikov~l!o 
kvarteta e mol "Z môfho života" od Bed
Ficha Smetanu ... 

( SÄCHS ISCHES TAGEBLATT, KARL
MARX-STADT 9. 2. 1984 ) 

povedajúci normélm štýlovosti talianskej 
predverdlovskej opery. Velmi dobre za
pôsobila aJ medzinélrodnél sólistické! zos
tava, v k tore j néls reprezentoval mladý 
Miroslav Dvorský v ntlročnom tenoro
vom parte Nemorina a Božena Poló
nyiovél v men~e; tl l ohe Gianetty. Naj· 
väčSí kapitéll získal a televízna inscenél
cia v osobe talianskeho basbarytonistu 
Alfreda Mariottiho, k torý s veľkou spe
vtlckou kultúrou a striedmy m herec
tvom predstavil postavu vidieckeho mas
tičktlra Dulcamaru, obchodujúcel!o s 
"čarovným" ntlpojom ltlsky. Kvalit u pri
niesol do inscenélcle a; ďa/Sl reprezen 
tant bel canta A. Ariostini v úlohe ser· 
žanta Bel coreho. Adinu opatrila M. Hol 
lydayovtl príjemným vokéllnym prejavom, 
hlasom, ktorý ;e dostatočne pohyblivý na 
vyspievanie bohatých k oloratúr partu a 
prit o'!! a; dostatočne farebný. Navyse 
Hollydayovél, vzhladom na bohat~ skúse
nosti a; v muzikéllovom žélnrl, nemala 
probMmy pri obrazovom stvélrnenl svojej 
hrdinky, na ktor~ boli v jednotlivých ak· 
ciélch - hereckých i pohybových - in· 
scentltori dosf nélroční. Tanel!n~ sc~ny 
na§tudoval choreograf Jozef Sabovčlk, 
úl!lnkovall v nich umelci slovenských di 
vadiel. 

Celkove zanechalo televízne spracova
nie Donizettiho Nélpofa ltlsky - tak, ak o 
ho videl taliansky a slovenský realizač
ný tím - dobrý dofem a vyvolalo l ttlž
bu spoznávať takouto cestou ďal§le, hoc 
aj meneJ znélme klenoty zo ztlsobnice 
talianske; opery . 

ZUZANA MARCZELLOV A 



CHODNÍČKY A CESTY HUDBY K MLADÝM 
[Dokončenie z l. str. l 

zoroval som totiž jedno: na ostatnom sťretnut! Hudob-
nej mládeže v Piešťanoch sa s!ce ziš la skupinka obrov' 
ských nadšencov, ale velké percento tvorili št udenti 
konzervatória, budúci profesionáli... Ja by som viac 
túžil po kontakte so študentmi z gymnázia, s učňa

mi . . . Kým gymnazisti sú na tom o stupienok lepšie, 
učni, pokial som videl, nie sú pripraven! ani na to naj
elementá rnejšie vn!manie n e jakej výchovne j a lebo osve
tovej snahy k rozv!jan iu ich estetickéh o c!tenia. 

R. Brejka: Ano, s tým možno v zásade súhlasiť, hoci 
ja mám aj opačnú skúsenost. Táto mi ukazuje, že v tejto 
sfére mnoho zálež! a j od st ratégie pr!stupu k tým, kto
rých chceme osloviť , teda nielen a výlučne iba od do
siahnutého stup1l.a ich h udobnos ti, či estetickej pri
pravenosti. Svo jho času som ako dramaturg sláčii<Dvého 

kvarteta, pôsobiaceho pri Vojenskom umeleckom súbo
re, navš t!vil množs tvo vojenských posádok s programa
mi, ktoré mali charakter výchovných koncertov. Zlože
nie nášho publika bolo z hladiska hudobných s kúsenost! 
a celkove j pripravenosti pre prij!manie komorne j hud
by z úplne( väčšiny nevykryštalizované a pre podobné 
podujatie na prvý pohlad nespôsobilé . Napriek tomu sme 
mnohokrát z tých to koncertov odchádzali s dobrým po
citom, pretože reakcie a nás ledné ohlasy boli priazni
vé a ukazovali, že efekt !vnos ť každého takéhoto podu
jatia je pr iamo závislá od zvolenej metódy sp r!stup ľ\ova

nia hudby. Okrem toho by som chcel zdôrazniť, že 
dalš!m dôležitým faktorom je vysoká profes ioná lna úro
veľ\ hudobne j produkcie. Najm!! mlad! ru ct ia sú k otáz
kom odbornosti zvlášť citliv!, až krit ick!. Ja som mal 
vtedy úlohu zrahčenú tým, že som ma l to šťastie spo
lupracovať s Trávn!čkovým kvarte tom, kto rého kvality 
sú bez ake jkorvek diskus ie. 

}. Hatrik: Urč it e . Nechcel som pa ušalizovať, ale v zá
sade som chcel v diskusii upozorniť, že tu existujú ten
denc ie a organiz ačné ~t ruktúry, cez ktoré sa pre javu je 
živelná, prevažne neusmernená snaha mladých rud! po 
kontakte s u men!m, s estetičnom. 

l. Parik: MysHm, že te raz sa načr tla niekofko prob
lémov, a le mne z toho predbežne vyplýva asi to to: Hu
dobná mládež aj vo svojich s vetov ých re lác iách je hnu
t!m amaté rskym, my však, najm!! v socialistických kra
jinách, by s me mali využiť možnosť: aby to bolo hnutie 
amatérs ke, kto ré si amatéri sami pre seba robia v rámci 
svojej záujmove j činnosti , a le na druhe j stra ne a by s me 
zabezpečili dostatok profesionálov, ktor! s ú schopn! za
svä ten e a zodpovedne o h udbe a umen i s mládežou 
a laikmi hovoriť. Hovori ť formou pr!stupnou, a le na jm!! 
formou vecne správnou. Teda s!ce ama térs ke hnutie 
a hnutie pre amatérov , ale profes ioná lne riadené a pro
fesionálmi budované. O záu jme o hudbu a umenie v k r u
hoch mlad ých rud! vieme a usilu jeme s a v rámci mož
nost! ho a j podchyti ť. Pracujeme pod záštitou Slovenske j 
filharmónie, ktorá je - a to treba skutočne zdôrazni ť -
voči nám velmi prajná, či už ako inš titúcia a lebo v oso
be je j riadite la dr. Mokrého. Sa mozrejme sme limita
van! možnosťam i finančnými i personálnymi, ktoré nás, 
žiar, nú tia veci robi ť takpovediac na kolene. Záu jem 
inštitúci! - na jm!! miestnych - o činnosť Hudobnej 
mládeže je poväč šin e nedosta točný alebo doslova ne
pra jný, a teda hnutie Hudobnej mládeže, ak mám byť 

celkom otvorený, s to j! a padá s tým, či v tom-ktorom 
konkré tnom mies te ná jdeme nadšenca p re hudbu. K Pieš
ťanom by som poveda l torko: letný tá bor Hudobnej 
mládeže je vlastne vrcholným vý ročným stretnutím, op!! ť 

sú tu limity, ak teda ch ceme uvies ť výsledný program, 
inštrumenta listov i orchester musia tvori ť na jm!! posl u
chá či konzervatóri!, pretože z ĽSU , z radov študentov 
alebo mládeže z os ta tných typov škôl n ie sme sch opn! 
náročnej š! koncert rea lizova ť. Studenti in ých typov škôl 
prakticky pracu jú v zbore. Kedže ide o určité vyvrcho
lenie ročne j č innosti , sme tento komp romis núten! ro
bi ť . Zaoberal i sme sa napriklad aj otázkou, či konzer 
vatoristi do Hudobne j mládeže pat ria alebo n ie a dospe
li sme k názoru, že konzerva torist i sú budúci, nastá va
júci profes ioná li, ale ešte nimi nie sú a niet dôvodu 
nevyužiť ich pomoc. Vieme, že pr e robotn!cku mládež, 
ktorá navš tevuje učilišti a , est etická vých ova de facto n e· 
existu je vôbec, a pýtam sa teda sku točne so všetkou 
naliehavos ťou, komu teda má me sprostredkováva ť k ul
túru , ak nie ro botn!cke j mládeži. 

J, Hatrik: To, čo si práve naznač il , je jedna z ciest. 
V kontakte profesionálne hudobne orientovane j mládeže 
s mládežou zameranou ina k by som videl nie jednu 
z možnost!, ale jadro činnosti Hudobnej mládeže. Zhr u
ba sa mi to r ysu je ta k, že mlad! budúci profesionáli a 
a j konzervatoristi túžia práve po tom, čo sme teraz 
poveda li. Preniesť svoje na dšeni e a zau jat ie na gene
račných druhov, ktor! k hudbe nie sú rah os ta jn!, ale 
chýba im rozhlad, možnosť vyžitia sa. 

l. Parik: Teraz si nastavil zrkadlo tomu, čo som po
veda l pred chvHou, že to tiž je to hnutie pre amatérov
laikov, mus! však byť usmeri\ované tými, čo sa vyzna jú 
vo svojom remesle ve lmi dôkladne. Pamätám sa - mys
Hm, že to bolo vlani - na is tú n euveritelnú situác iu 
pri st retnut! vedúcich klubov Hudobne j mládeže. Jeden 
z modelových výchovn ých koncertov nám robili manže
lia Kiánski. Ivan Klá nsky vie ve lmi za u j!mavo hovoriť 

rovnako o hudbe, ako o práci klaviristu, je schopný 
nadviaza ť a j ve rbá lny, a le a j ludský kontakt s publl
kom. Odznela asi polovica programu, ked do otvorene j 
sá ly vošla s velkým h lukom skupina 20- 30 piešťan -

ských pacientov, evidentne robotn!kov a roln!kov, čo 

asi v živote na koncerte neboli. Iva n Klánsky situáciu 
profesionálne zvládol a pokojne pokračoval vo výklade. 
Naši nečakan! h ostia postupne so zaujatím počúvali dal 
š! priebeh programu. Po skončen ! koncertu jednoducho 
nechceli opustiť sie1l, pre tože boli tak uchvá ten!. Aj 
v nich by sme p ravdepodobne našli ďalšieh potenciál 
nych záu jemcov o koncerty, keby všetky naše podujatia 
hoci tak zasvä tene a profesionálne ... 

V. Režnchová: Pri úvahách, ktoré boli na margo vzťa

hu estetická výchova - Hudobná mlád ež povedané, 
chcela by som p ripomenúť dva z optlmistickejš!ch pri
kladov práce klubov. Netýka jú sa s! ce obsahu ( ten sa 
totiž všeobecne ukazu je bud a ko preh lbovanie základ
ných pow a tkov z hudby a lebo ako kompenzácia toho, 
čo v š kolskom procese chýba ], al.e foriem č innosti, 

v ktor ých sa dá t iež upl at niť dostatok fantázie. Nie
ktoré z tých to súvislost! som si uvedomila práve na spo
m!nanom st retnut! vedúcich klu bov SHM. Hoci je medzi 
k lubmi dosť takých, ktoré čakajú na jmä n a impulzy zo 
sekreta riátu Hudobnej mládeže, má m dojem, že je aj 
dosť klubov, ktoré vedia byť sami inici:~t!vne a vedia 
si poradi ť aj v zdanl ivo ťažke j situáci i - napriklad pri 
hl'adan! vhodných t erm!nov podu jat!. Zau jalo ma, ako 
r iešila is tá stredoškols ká profesorka problém, že žiaci 
š koly - čl enovi a Hudobne j mládeže dochádzajú do 
miesta školy z bl!zkeho okolia. Ťažko sa im riešila náv
š t evnosť večerných koncertov, a tak požiadala o sí1hlas 
rilldit eľa školy využ!va ť pre a kc ie Hudobne j mládeže 
niekto ré z tzv . .,va rných h od!n ". Porozumen ie našla -
él tak si kl ubové akcie us poradúva jú o jednej popolud
n : . . . Is te netradičný čas pre koncerty - ale aj ori
ginál ne riešen ie, ktor é zá roveň prezrádza viac o pr imá r
nych pohnútkach ich a kci!. Ne jde im o klas ickú formu 
koncertu, a le o koncert, teda o hudbu ako takú. Hoci 
zasa v iných kluboch Hudobnej mládeže, či KP H zač!

najú nadväzovan!m na konvenčnú st ránku: koncer t je 
is tou spo ločenskou udalosťou , ktore j sviatočnosť (teda 
nevšednosť l podpor! prostredie, primerané obl ečenie a 
pod. Is te, možnost! je dosť - fo rmy s ú rôzn e. Ako ďalš! 

priklad by som uviedla Humenné. - Vieme, že kluby 
Hudobne j mládeže sa môžu z riaďovať o. i. pl'i spoločen

ských organizáciách. Väčšinou sa zriaďu jú pri SZM ( ne
vieme, prečo nie sú využ!vané napr. ROH a lebo hudobné 
knižnice, ktoré ma jú fondy, diskotéky .. . 1. V Humen 
nom si za zriaďovatera zvolili Dom ČSSP [ teda orgán 
spol očenskej organizácie ZCSSP 1. Ma jú tak nielen dob ré 
ma teriá lne podmienky - sá lu , dis kotéku, aparatúry - . 
ale aj zázemie pre skutočne velký okruh zá u jemcov. 
Ten je širš!, než keby kl ub združoval členov napr. iba 
z okruhu jedne j školy. A to je pre ich prácu da lšie 
v eľké plus. Isteže tu zohráva úlohu a j dlhšia t rad!cia 
tohto k lubu, ale zanedbateiné nie sú ani podnety samot
ných členov - i podpora da lších zložiek. Spolupracujú 
s uči teľmi ĽSU, ktor! sa podielajú na pr!prave odbor
ných programov, ale mnohé progra my, či tema tické blo
ky si pripravu jú sam i. 

R. Brejka: Ja by som to r ozširil. Po prvé - je tu mož· 
nos ť v yužiť iniciat!vu, ktorá sa v niektorých kluboch 
osvedč il a, najm!! pokial je to n ové, originálne a zatia l 
čo do efekt!vnosti a j neopotrebované. Potom je tu mož
nosť riadiť celú túto činnos ť centrá lne, čo je však na j
men ej populá rne, lebo ro bi ť niečo na ne jaký pr!kaz 
naráža obvykle na odpor tých, ktor! by sa mu mali 
podriadiť. A na pokon je tu t retia možnos ť , ako to vid!m 
ja - poskytnú! klubom priamu metodickú pomoc, po
vedzme v takej činnost i , ako je posedenie pri grame
pla tni. To by, pravda, vyžadovalo spracova! metodik u 
verbá lne j interpretác ie hudby, čo je ve lký problé m, pre
tože by musela byť univerzá lne zrozumi teľná a upotre
bitelná v podmienkach , v ktorých mus!me p redsa len 
poč!tať s nerovnakou spôsobilosťou je j priamych uživa
teľov. 

I. Parík: Mysl!m s i, že z hladiska profesionál neh o ria
denia Hudobne j mládeže je to, čo si spom!na l, prak
ticky nevyhnutné. To je úloha, ktorá nás v budúcnosti 
čaká. a s!ce rozp~acovanie metodiky, ale i pr!stupu k 
mladým I uďom. Hudobná mládež, ktorej sa usilujeme 
sprostredkovať umeleckú huábu, onedlho pre jde do 
dospe lého veku, čiže ta m si h ľadáme svoje budúce obe
censtvo, tam si hladáme tých, ktor! nám zajt ra budú 
napl ľíať koncert né s iene, operné domy. Znamená to, že 
bez Hudobnej mládeže sa prakticky zriekame výchovy, 
z!skavania umeniamiiovnéhp publika. Publikum nie je 
žiaden konštan tný jav; to, že máme dn es plnú filh ar
móniu a lebo oper u, ešte nič n eznamená, za jt ra môžu byť 
prázdne. 

Redakcia : Moh li by s me sa trochu pristaviť pri otázke 
ako vylepšiť a zaktivizovať h nutie Hudobnej mlá deže. 
Nazdávam sa, že sa s!ce za s koro lO-ročn ej činnosti hnu
tia Hudobne j mládeže urobi la vera, no mohlo by sa viac . 
Ked porovnáme činnosť slovenskej a česk ej Hudobnej 
mládeže, vidíme v tej dr uh ej overa pest rejšie a a kt!vne j
šie formy, v Cechách s i naprik lad - n emysl!m tým kon
krétne na Hudobn ú mládež - vypestovali povedomie 
svojej kult úry, či histo ricity a j takým spôsobom, že sa 
snažia clo rodisk významných osobnost!, či iných pa
mätných miest umiest ni ť zauj!mavé akcie, podu jatia, aby 
aj takýmto spôsobom povzbudili národné povedomie. 
Niečo podobné by sa mohlo predsa a i u nás na Sloven
s ku ujať. 

J. Hatrik: Má m také skúsenosti , že paušá lna am b!cia 
pr iviesť k hudbe všeÍkých, je nereálna. Iste, t reba sa 
o to snažiť, a le zá rove1'1. mus!me poč!ta ť s tým, že este- · 
tická pot r eba a z nej\ prameniac i záujem sa n epre javia 
u každého v rovnako in tenz!vnej mie re. Z rezervoáru 
celkového potenciálu sa kreat ivita uvoli'i uj e viacerými 
kaná lmi - či už je to zborový spev, komorné muzic! ro
vanie, klubové večery, posedenie pri gramoplatni a pod. 
Pri organizovan! týchto podu jat! by sa mal urobiť istý 

predvýber, aby kanálom určitých podujat! a určitých 
srruktOr neprecháazalo všetko: vznikla by nechutná a 
neucinn á zmiešanina. 

R. Brejka: Tento predvýber predpokladá predovšet
kým vzbudenie záujmu. To sa môže - lepšie povedané 
maJo by sa - dl at inštitucionálnou formou, teaa v ško
le alebo prost redn!ctvom masových médii. A tu vid!m 
veiké možnosti. Mám na mysU hudobnovzdelávacie pro
gramy rozmanitých typov v rozhlase čl telev!zli. Ne
dávno naša televlzia odvysielala cyklus, ktorý - ak ma 
pamäť neklame - mal titul "Okná do vesm!r u". Vše
obecne známy pozit!vny ohlas, ktorý relácia vyvolala, 
ukazuje, že divák je ochotný a schopný stráviť aj na 
prvý pohlad problematiku . z oblasti vyhradenej len špe
c ialistom, odbornikom, pravda, za predpokladu spr ávne 
vzbudeného záujmu a vnodnej metódy výkladu. Myslim, 
že niečo podobné je možné a nutné urobiť aj v hudob
n ej oblasti. 

l. Parlk: Možno sa ešte pamätáte, ked Cs . televlzia 
vysielala cyklus s Leonardom Bernsteinom, ktorý mal 
mimoriadny ohlas medzi televiznymi divákmi a ktorý 
bol natočený pôvodne pre hudobn ú mládež. Velmi pod
statná vec pri kontakte s poslucháčmi a najmä pr i kon
takte s mladými poslucháčmi je úplná otvorenosť a 
adekvátny výklad umeleckých diel. 

J. Hatrlk: Adekvátnosť - áno, no na druhe j strane 
mus!me pripustiť a j !~té riziko zjednodušenia; len je 
dôležité dohodnúť sa na takej simplifikácii, ktorá me
todicky smeruje k pravde, ktorá ju na nižšej úrovni 
naznačuje a predj!ma. 

R. Brejka: Domnievam sa, že naša šanca a súčasne 
povinnosť je v tom, aby sme sa sústredili na otázky "re
formy" hudobnej výchovy v je j jednotlivých zložkách . 
Ved napriklad vzbudenie hudobných záujmov, pestova
nie schopnosti pristupovať k hudbe náležite pripraven! 
a bez akýchkorvek predsudkov, to patri do sféry recep
t!vne j hudobnej výchovy, v ktorej zďaleka nie všetko 
máme v ideá lnom stave. Na druhej strane by som sa 
chcel vysloviť a j k problémom náukového typu. Samo
z r ejme, je škod livé . ak ·tento moment výuky je jediným 
cielom. Ak naučéná suma Istých teoretických poznatkov 
nemá žiadnu spoj it osť so živou h udbou. Neviem si však 
predstaviť, aby sa budúcemu potenciálnemu a nadto 
znalému poslucháčovi nesprostredkovali a j určité t eo
r etické princ!py, tie však vždy v spo jitosti s konkrétnou 
hudbou. Tento moment zabráni tomu, a by sa poslucháč 
pohyboval výlučne vo sfére intu!cie . ale súčasne napo
môže pri tvor be istých uzlových bodov jeho individuál
nej hudobnej skúsen osti, ktoré mu budú -významnou po
môckou pri pasovan! sa s dosia! nepoznanou a lebo i no
vou tvorbou. 

Prof. J. Pragant zasväcoval mladfch nadiencov do tajov 
komorného muzicirovania. Snlmka je z letného tábora 
Hudobnej mládele '83 v Pielťanoch. 

J. Hatrik: Zlepšenie esteticke j výchovy predpokladá 
v neposlednom rade spr!stupňovanie hudobnej hodnoty 
zasvä teným sprievodným s lovom, výkladom, a ktivizáciou 
posl ucháča. 

R. Brejka: Ano, ale je tu množs tvo pr oblémov. Je.d
nak je ťažké direkt!vn e stanov iť , čo by malo spr ievod
né slovo obsahovať. To je prvá vec a druhá - treba 
p redpokladať, že nie je možné v jednom prog rame, t re
bá rs výchovn ého koncertu, obsiahnuť všetko a v take j 
št r uk túre, aby sa t ento s ta l dosta.ču júcou pomôckou pre 
poslucháča . Ciže je nutné uvažovať o tvor be cyklických 
programov, ktorých účinnost by bola priamo úmerná o. i. 
aj k f rekvencii ich sledovania. 

1. Parik: Zia l, množstvo podu ja t! sprost redkujúcich 
hudbu použ!va ako spoju júc! čl ánok konfer encié ra, ~to
r ý sa na uč ! text od dakoho inéh o. Tomu posl ucháč ťažko 
uver!. 

R. Brejka: Myslim, že v tomto bode by sme sa všetci 
zhodli na požiadavke odbornosti, profesionálnej erud!~ 
cie. Súčasne si však mysl!m, že pre potreby klu bov Hu
dobne j mládeže by mal vzniknúť met odický ma teriái, 
a ko také programy robiť z vlastných zdro jov. Oa lšiu 
možnosť vid!m napr iklad a j v tvorbe mod!)lových cyk
lických programov, ktoré by nebolo problémom odvy
siela ť a j v telev!zii. 

I. Parik: Chcel by som ešte upozorniť na problém ur
čitého t rieštenia s!l a n edostatku koordinova nosti. Na 
jedne j str ane je tu Hudobná mládež, n a druhej s trane 
organizuje svoje kluby SZM, ktorý by mal na poli este
ti ckej výchovy zohrať podstatn e dôležite jšiu úlohu, !lež 
je tomu doteraz. Oa lej s ú tu š kolské podujatia , ĽSU a 
pod. K problémom esteticke j výchovy r ovnako ako k 
problémom Hudobne j mládeže bude treba zau jať i z toh
to organizačného hladiska Iný posto j než dote raz vládne. 
Nevyužitá je spolupráca s ľudovými knižnicami alebo 
s amaté rskymi fonoklubmi Zväzarmu. Boha tú studnicu 
zásob by mohli poskytova ť a rch ivy rozhlasu a t_elev!zie. 
Položil by som konkrétnu otázku: čo by sa stalo, keby 
s1:1 Slovenská hudobná mládež obrátila na Cs. rozhlas, 
aby v záujme veci pos kytol tým asi 30 existu júcim klu 
bom vý ber ·niektorých relácii na páskach a povedal : 

Dávame to pre dobro veci - zda rma ", a podobne k eby 
Hudobná mládež pOžiadala Cs. telev!ziu, aby asp01l. spo
rad icky vysiela la hudobné programy pre naše klu.by, 
alebo zaradila ich do TKM. Ako ina k by to mohlo vy
ze rať , k'eby s me spoluprac'ovali so všetkými inštitúcia 
mi, ktoré ma jú záu jem a ktoré pociťu jú potrebu zlep
šenia danéh o stav u hnutia Hudobn ej mládeže. 

Pripravila: Redak cia 



SLOVENSKA 
FILHARMONIA 
1. a 2. III. 1984. G. Mahler: Symfónia i!. 2 c mol pre 
soprán a alt sólo, miešaný zbor a vefký orchester. Slo
venská filharmónia, Slovenský filharmonický_ zbor. Diri
gent: Ľudovít Rajter, zbormajster: Stefan Klimo. Sólist
ky: Daniela Sounová · (vo iitvrtok l, Cecilia Lévalová (v 
piatok), soprán; Angela Hickeyová, mezzosoprán (Velká 
Británia). 

Dlhoročná prax, pohotovosť a zmysel pre š týl, schop
nost rýchlo študovať dielo a zmobilizovať koncentráciu 
hráčov - to sú vlastnosti, pre ktoré sa osobnost zaslú
žilého umelca dr. Ľ. Rajtera stala pri .,záskokoch" šF 
nepostrádaternou. Sú to však aj jediné pr!ležitosti, ktoré 
mu ďramaturgická koncepcia koncertov SF v súčasnosti 
poskytuje. V tomto pr!pade sa nejednalo však o zachrá
nenie situácie v poslednej chv!li, ale už týždeň p·red 
term!nom bola aj verejnost oboznámená so zmenou ob
sadenia dirigenta, ktorým mal byt pôvodne V. Verbickij. 

Raj ter odviedol viac než sol!dny, znamenitý dirigent· 
s ký výkon, bez zakol!san!, v správnych tempových pro
porciách. S uznanrm sme mohl! s l edovať jeho tvorivé 
zaangažovanie sa, ktoré imponovalo na jmä v majestát
nych, patetických a vzrušenejšich náladových polohách. 
Orch ester hral pod jeho veden!m pomerne čisto, par· 
titúra bola vypracovaná na sol!dnej. úrovni, klenbu a l!· 
n iu vnútornýeh gradačných oblúkov dirig~nt formoval 
pevne. Aj SFZ podal jeden zo svo jich lepšieh výkonov. 
Spieval s pr!značným tvorivým nadšen!m, plasticky a po
merne presne. Svojou účasťou a výkonom prispel znač 

nou mierou k vystupi'lovanlu účinku a k intenz!vnej 
r ezonancii die la u obecenstva. 

Zo sólistlckých výkonov potvrdila svo je už v minu-
lej sezóne overené - niveau anglická mezzosopranistka 
A. Hlckeyová. Zaujala ku ltúrou ovládania hlasu, lnten
z!vnym emocionálnym ponorom - a presvedčila! Prljem
ne sa počúval a j hlas známe·j česke j sopranistky D. Sou
novej, ktorá sa preukázala citlivým a zvnútorneným pre
javom. Skoda, že zdravotná lndispoz!cla ju na druh ý 
dei'! vyradila; pohotovo ju nahradila muzikálna a kulti
vovaná G. Lévalová. 

8. a 9. III. 1984. R. Strauss: Slávnostné prelúdium, op. 61; 
Vladimir Sommer: Koncert pre vinloni!elo a orchester; 
G. Bizet: Symfónia C dur. Slovenská filharmónia, diri
gent: Ondrej Lenárd. Sólisti: Ferdinand Klin da, organ; 
Daniel Veis, violončelo. 

V prehnane patetickom, efektne nabubrelom, a le v 
každom prípade efektnom Straussovi ťažil zaslúžilý ume
lec Ondre j Lenárd výdatne zo svojho muzikantsk.Y tvo
rivého elánu. Slúži mu ku cti, že dokázal vysoké ' decic 
bely, ktoré uta juje v sebe preexponovaná - čo do poč

tu hráčov i intenzity - skladaterova partitúra, postaviť 
p lasticky a vtesnať do účinnej koncepcie výstavby. Vý
kon orchestra zodpovedal [vo š tvrtok jedine s výnim
kou vysokých trúbiek, ktoré zakol!sali l úrovni špičko

vého slovenského t elesa. Part organa nie je technicky 
náročný; kráľovský nástroj pln! tu skôr funkciu umoc
i'lovatera slávnostnosti. Vďaka pohotovosti zaslúžilého 
umelca dr. Ferdinanda Kllndu súhra organa s orches
trom bola spolnhllvá a presná. 

v súvislosti s interpretáciou Bizeta žiada sa pozasta
viť nad istou rozpornosťou medzi muzikantsky zrelým 
pr!stupom dirigenta a technickým vypracovanlm orch es
tra. Lenárd sa zameral - a to velmi úspešne - na 
zdôraznenie mladistvého pôvabu, elegantného švihu l ži
votného optimizmu tohto opusu 17-ročného skladateľa. 

Pod jeho taktovkou Symfónia doslova hýr ila tvorivým 
t emperamentom, romantickým vzletom a bezprostrednou 
sviežosťou. Skoda, že ti eto tendencie nebol! v Ideá lnom 
súlade s technickým vypracovan[m orchestra. Dielo in
terpretačne poznači li menšie nepresnosti i zvýšená účast 
neč istých tónov. Viacero krásnych sólových výkonov 
sme napriek tomu zaznamenali napr. v skupine hobojov 
( j. Hanušovský, j. Klatt), ale a j u ďalšieh - najmä dy
chových nástrojov. 

Po Ericsonovi, ktorý je sice Svédom aklimatizovaným 
v Prahe, a le v podstate reprezentantom českej violon
čelovej školy, dramaturgia SF umožnila svojim priazniv
com spozna ť ďa lšieho predstavitela mladej gen erácie 
českých violončelistov 30-ročného Daniela Veisa, ktorý 
svoje i nterpretačné umenie zdokonaľoval v Moskve u 
N. Sachovskej. Spôsob jeho h ry v Sommerovom Kon
ce rte presviedča l jednoznačne vo všetkých interpretač

ných parametroch, že sa jedná · o mimoriadny talent. 
Veisov prejav charakterizoval osobnostný tvorivý vklad, 
znamenité technické vypracovanie, široké s pektrum pre
svedčivo modelovaných nálad, prežiarených muzlka ntským 
cltenlm. Sugest!vnos·ť účinku umocňoval a j kvalitný ná
st ro j - majetok Státnej zbierky hudobných nást rojov 
v CsR, vytvorenie. ktorej je u nás na Slovensku ešte 
stá le v štádiu "plienok" . Sommerov opus predstavil svoj
ho tvorcu ako skladateľa úspešne zorientovaného vo vý
dobytkoch hudby nášho storoči a. Sommer disponu je vy
nallezavou invenciou, plše inteligentne, v inštrumen
tácii preukazuje výraznú zvukovo-farebnú nápaditosť. 

jeho prejav je pomerne komunikat!vny, nekonvenčný, no 
vo formovom riešen! autor urč il Koncertu pr!liš široké 
plochy, ktoré poslu cháč svojimi apercepčnými danosťa

mi a pozornosťou nie je vždy schopný obsiahnut. 
VLADIMlR CI.ZIK 

PROFILY MLADÝCH 

Skladatel' 

VLADIMÍR GODÁR 
Vladimir Godár (nar. 16. 3. 1956 v Bratislave l iitudo

val na Konzervatóriu v Bratislave lsompoziciu u Juraja 
Pospiiilla a hru na klaviri u Márie Masarikovej. Po ma
turite pokračoval v iitúdiu na Vysokej iikole múzických 
umeni v Bratislave v triede národného umelca prof. De
zidera Kardoiia. Absolvoval v roku 1980 Symfóniou pre 
vefký orchester. V súčasnosti pracuje ako odborný re
daktor v hudobnom vydavaterstve OPUS. 

Z tvorby: Trigram pre klavir (19731, Trio pre hoboj , 
husle a klavir' (1973), Tri piesne pre bas a sláčikové 
kvarteto (1975) , Styri klavirne kusy (1975), Fúga pre 
sláčikový orchester (1975), Trio pre flautu, trúbku a bas
klarinet ( 1976), Predohra pre symfonický orchester 
(1978), Dychové kvinteto (1978-80) , Jesenná meditácia 
pre sláčikové kvarteto ( 1979), Symfónia ( 1980), Melo
diarium - 20 tancov zo zbierky Anny Szirmay-Kecze
rovej pre sláčikové nástroje. a čembalo (1980), Dva frag
menty pre recitátora, saxofón, kontrabas a klavir (1980 ), 
Trio pre husle, klarinet a klavir ( 1980), Ricercar pre 
4 nástroje ( 1980), Zrkadlenie, zborová tetralógla ( 1980-
81). Melodiarium - 72 duet pre dvoje husli (1981), 
Lyrická kantáta pre mezzosoprán a orchester (1978-81), 
Grave. Passacaglia pre klavir ( 1983), Talizman - Nok
turno pre husle, violončelo a klavir (1983) , Partita pre 
54 sláčikových nástrojov, čembalo, tympany a zvony 
(1983). 

Uvažovanie na d tvorbou Vladimira Godára ma 
chtiac čl nechtiac - odpútava od nastolenej témy. Práve 
uňho, ak by som chcela charakterizovať jeho dotera j
šiu tvorbu, mi viac ako u iných mladých skladateľov, 
ktorých tvorbou som sa v poslednom čase zaoberala 
[Martin Burlas, V!fazoslav Kubička, Peter Cón ), ubiehajú 
myšlienky k problému východiska, základu, na ktorom 
autor stavia a vedome ale bo l proti svojej vôli budu je 
svo ju vlastnú, osobitú hudobnú reč. Vytvorenie svojské
ho jazyka u skladatela je zá ležitosť dlhodobá, a preto 
nemožno už dnes hľadať a nachádzať trvalé charakte
ristické znaky; možno len vystopovať celkovú orientá 
ciu a najvýznamnejšie vp lyvy, ktoré sa v dielach toho· 
ktorého a utora odráža jú. U Martina Burlasa a Petra 
Cóna sú to vplyvy Iných , tzv. ., lahšlch" žánrov ; V!ťa
zoslav Kubička sa orientuje na skladateľskú techniku 
rozv! jania určitého modelu, Peter Breiner preferu je mo
ment h ry. Pre Vlada Godára je charakteris ti cká orien· 
tácia na tradlciu. Kedže je to formulácia značne zjed· 
nodušená, pokúsim sa · o jej bližšie rozvedenie. 

Využlvanie elementov tradlcle býva u rôznych sklada
t elov rôzne - možno povedať, že koľko skladateľov, 

t oľ ko pr!stupov k tomuto problém u. Základnou ideou 
V. Godára je myšlienka, že človek, aby mohol ž.it a tva· 
riť, mus! sa predovšetkým vyrovnať sám so sebou, teda 
akceptovať seba samého, a aby mohol vytvoriť novú 
hodnotu, mus! sa vyrovnať s tradlciou, teda nielen po· 
znať, ale i reagova ť na 11u a tvorbou vyslov!t svoj ná
zor, zaujať posto j k minulým hodnotám. Tát o idea zo
hráva dôležitú úlohu v prve.j fáze tvorby, kedy sa skla
da teľ rozhoduje,, čo s akou fo rmou chce vyjadriť. Diela, 
ktoré sme mali možnos ť doteraz počuť , ukazu jú (podo· 
týkam, že jednos tranne ) spätosť Godárovho hudobn ého 
myslenia s hudbou staršou, na jmä barokovou a či ešte 
skôr vzniknut ou. Do značne j miery· tento fak t ovplyv· 
nila spolupráca s prof. jánom Albrech tom a jeho súbo
rom Musica aeterna. V dome prof. J. Albrechta sa ok
rem toho schádzali a j ďalši nadšenci pre starú hudiÍu, 
ktor! si pre svoje potešenie hrali v takej komornej 
zostave, a ká sa práve zišla. Na tomto domácom pesto
vani hudby sa aktlvne šesť rokov podielal a j Vlad imir 
Godár (hrával continuo). Dale j mal tu možnost študova ť 
najmä na js taršie dochované pamiatky hudobnej kultúry 
na našom územi. Upravoval skladby pre sláčikové ná
stroje - Speer ovho Hudobného tureckého Eulenspieg-

RECENZUJEME 
CHVILE šfASTIA, ROKY MÚK 

Práve v roku 90. výročia smrti Petra Irjiča Cajkovské
ho ( 6. ll. 1893) vydal Tatran v Bratislave [ako 19. zvä
zok edicie Osudy slávnych l knihu Ivana lzakoviča " Chvl
le iiťastia, roky múk". je to biografický romáh o velkom 
ruskom skladatelovi, pričom autor čerpá z množstva 
podkladového materiálu, korešpondencie, š túdia doby, 
je j spoločenskopo litického a kultúrneho pohybu. Tým 
sa kniha o Cajkovskom stáva i návratom do histórie 
Ruska a jeho dvoch centier - Moskvy a Petrohradu -
v druhej polovici 19. sto ročia . Na strán kach jednotlivých 
kapitol však autor prezentuje najmä osobnost a dielo 
skladateľa , ceze11 i svo j hlboký vzťah k hudobnému ume
niu, nezjednodušený pr!stup k nemu, hoci vo s fé re zvlá šť 
lákajúce j k romantickému zveličovaniu, t . . j. pri opise 
inšpirácie a r ealizácie hlavných Cajkovskéh o diel. Iza
kovič sa velakrát opiera o výroky samotného sklada· 
tela, cit ácie z bohate j ko rešpondencie, čim kniha zis
kala na ešte väčše j autentickosti a v mnohom sa bil
ži lite ratúr e faktu. Aj hudobnlk-profesionál tu nájde 
veľa nových poznatkov, najmä pri opisovan! rôznoro
dých Ca jkovského ciest po svete, jeho stretnuti a vzťa
hov s významnými osobnosťami tej doby a pod. Pri
t om je evidentné a j rzakovičovo detailné poznanie pros
tredia ( možno s prostredkovane, azda i priamo - ale 
zvlá šť zrejmé je to pri opise viacerých ruských bydlisk 
skladateľa, z ktorých na jmä Klin pred nami vyvstáva 
s priam muzeálnou vernosťou l). Spi sovateľ nepostupuje 

la, Melodiarium Anny Szir
may-Keczerovej a iné, pri
čom sa opieral o dobové pra
mene a vo svo jich úpravách 
týchto skladieb sa mu poda
r ilo vystihnú ť ich charakter 
a zachovať dobovo vernú po· 
dobu i pri 4- až 5-hlasne j 
verzii pôvodne jednohlasnej 
skladby. Za velký úspech 
možno považovať skutočnosť, 

že jeho úpravu Ha jdúckych 
tancov, ktoré súbor Musica 
aeterna p redviedol na me
dzinárodnom fes tivale v r. 
1983 v Mexiku , vybral festi 

valový výbor ako znelku, sprevádza júcu všetky festiva
lové podujatia. 

Nebol to však jediný vplyv, kto rý formoval spôsob 
hudobného vy jad rovania mladého autora. Prvý a - mož
no povedať zásadný moment, ktorý mal vlastne za násle
dok rozhodnutie venova ť sa skladatelske j profesii, bolo 
poznanie úplne iného druh u hudby, ktorú označujeme 
a ko .,pop music " a ktorá v šesťdesiatych rokoch ovlád· 
la svet mladých rudi. Konkrétne - boli to Beatles, ktor! 
upútali pätnásťročného Godá ra natolko, že chcel pre· 
niknúf hlbšie do podstaty hudby a zaumienil si veno
vať sa š túdiu kompoz!cie na konzerva tóriu. Tam potom 
začal pri j lmať nové podnety [na jviac mu vtedy konve
novala hudba Bélu Bartóka, Clauda Debussyho a pred
stavi telov poľsk ej kompozične j školy). Na Vysoke j škole 
múzických umeni už akceptoval každú hudbu, bez roz· 
dielu štýlu, či obdobia [zvlášť blízkymi sa mu stali Sos
takovič a Snitkel. Spomlnam to preto, aby som poopra· 
vila všeobecný názor na Godára ako .,autora Ricerca
r u" - Ricercar predstavuje len jednu z viacerých ciest, 
kto rými sa uberá. A aby nás už neprekvapili diela ako 
Suita pre 2 husi!, či .,Iallzman - Nokt urno pre husle, 
viol ončelo a klav! r, ktore~eli na koncerte 11. marca 
t. r., kde sme c!tili Bartóka, vzd ialene počuli Ca jkovské· 
ho ... Nejde t u však o na podobovanie ; Godá r v svo jich 
skladbách prekonáva modely, o ktoré sa opieral pri 
tvorbe. Prináša nové nápady a idey a demonštruje svo j 
názorový postoj. Na jdô ležite jšou - a v jeho skladbách 
citeľ nou - je myšlienka, že v súčasnosti jedinou -
a lebo najvhodnejšou - možnosťou vytvorenia konflikt
ných situácii je vyrovnávanie sa s minu l osťou. Teda 
nehľadať za každú cenu niečo nové, čo tu ešte nebolo, 
ale ob j avovať nové súvislosti . .. 

Na záver ešte jedna myšlienka: Vlado Godár sa clti 
byt ovplyvnený už vyššie spomenutou oblasťou .,pop 
music". Kedže ja, ako poslucháč, som nenašla s topy toh· 
to vplyvu, požia dala som ho o vysvetlenie. Odpoved 
bola velmi zauj !mavá. Tento vplyv sa totiž nepre javuje 
navonok, a le v procese tvo rby a jeho prvopočiatok siaha 
do obdobia pred vstupom na konzervatórium. Prvé doty
ky s hudbou boli to tiž za ložené predovše tkým na slu· 
chovom vneme a reprodukcii h udobného diela na zákla 
de počutia. je to princlp zachovávania tzv. nep!sane j 
hudby - v našej kultúre to bola donedávna iba folk
lóma trad!cia. Postupne sa to rozšlrilo l na hudbu 
inonárodnú, a to nie l(:ln ľ udovú , ale i - medzi mláde· 
žou - hudbu rockových a iných skup!n. Je prirodzené, 
že ak sa má hudba reprodukova ť na základe počutia, 

musi byť predovšetkým postrehnutefná a zapamätat eľ
ná. jediným korektorom správnosti je sfuch a kedže in
terpretačná činnosť je väčšinou činnosťou kolekt!vnou, 
mus! prost rednlctvom nej a j on (interpret ) korigovať 

svoju vlastnú produkciu. Pri hudbe plsane j, t eda na j
prv položenej na papier, tento prob lém odpadá, ale h ro
z! nebezpeč ie - a v praxi sa s tým velmi často st r etá
vame - . že komunikácia medzi spoluhráčmi jednoducho 
n enastane a lebo nastli!ne až po dlhšom čase, ak hráči 
vyna lož ia vera vnútorne j energie. Vzhladom na to, že 
dnešný skladateľ je takmer vždy závislý na inte rp retovi 
a cez neho komunikuje s poslucháčom, musi s i predo· 
všetkým porozumieť s n!m. Nemožno očakáva ť odozvu 
u poslucháča, pokiaľ si k hudbe nenájde cestu interpret , 
pokiaľ ju nepr ijme a nestotožní sa s 11ou. 

Vlad im!ra Godá ra možno charakterizova ť ako sklada
tela, ktorý premýšla, ale nešpeku luje, pre berá odkaz 
minulost i, ale nenapodobi1u je, racionálne ko riguje svo
ju prácu, ale nekonštruuje, usilu je o komunikáciu s 
poslucháčom, ale nez jednoduš uje. 

EVA C:UNDERLIKOVÄ 

pri opise života a diela skladatela vždy iba chronolo
gicky: román napriklad zač!na udelen!m titulu 'J.doc tor 
honoris causa Cambridgeske j univerzity" P. l. t.:ajkov· 
skému. Až v spomienkach, retrospektlvnom uvažovani o 
mladosti a · živote vôbec premieta sa pred duchovným 
zrakom čitate ľa bohatý opis .,rokov múk a chv!f šťas

tia" P. I. Ca jkovského. Napriek pestr ým osudom sklada
teľa - geniá lneho, ale značne osamoteného po str?nke 
spoločenske j - je najsilne jš!m pr!nosom I zakov ičovej 
knihy otvorené op!sanie istých citových peripeti i Cajkov
ského, jeho priam chorobnej precitlivelost i, ktorá ho 
darovala umeniu, no vzdialila radostiam normálneho 
Yudského života. Mi móznosť jeho povahy vyvolávala nie 
r az ťažké psychické krlzy, z ktorých sa skladateľ dostá 
val na jmä hudbou a prácou v ne j i pre 11u. Sám napí~al 
o te jto st ránke svojej povahy: ,.Som ako motýľ, čo ho 
to stále ťahá k svetlu, hoci si oň nepresta jne spaľu j e 
krldla". Ak opis s úkromného života Ca jkovského vychá
dza I zakovičovi bez zbytočných banal!t prosto a reálne, 
aj ked s literárnym umocnenlm a n esporne a j fantáziou, 
vlastná tvorba Ca jkovského je podaná v knihe ako akt 
veľke j koncentrácie a ús ilia. Izakovič sa snaž! odokryť 
., roky múk", v ktorých vznikali nové diela nie ako vý
sledok šťastn ej ch v !le (kolka podobných nezmyslov sme 
videli i počuli, či čltali! ), ale a ko výsledok talentu, zná
sobeného nesmiernym pracovným úsillm, ba až vyčerpa
nosťou. Izakovič sa neboj! odhaliť v knih e ani zopár 
Cajkovského charakterových nedostatkov, pričom sa 
opiera o dokumenty. Práve ony však poľudšťujú por
t rét génia ruskej hudby. je t o dalšia zau jlmavá čr ta 
t ejto pôvodne j práce s lovenského autora, ktorý dobre 
obstál v konkurencii cudz!ch sp isova teľov spomlnanej 
ed!c ie vydavateľs tva Tatran. 

TERtZIA URSINYOVÄ 



z košického 
koncertného 
života 

Nový r ok 1984 začala š~tna filharmó
nia v Košiciach koncertom ( 5. januári\), 
zostaveným z barokových , r es p. ba r okom 
inšpirovan ých skladieb, s Händlovým 
Concertom grossom F dur, op. 6, č. 2, 
Bachovým Brandenburským koncertom 
i!. 5, D dur, Zimmerovým Concertom da 
camera pre hoboj a sláčiky a napokon 
s Corelliho Concertom grossom c mol, 
op. 6, i!. 2. Dirigent Richard Zimmer na
študova l progr am svedomito - menši 
nesúla d medzi sólovým a orchestrálnym 
partom sme zaznamenali iba v Concerte 
da camera. Sólis ta Emil Hargai hra l h o
bojové sólo na V:?:Orovej úrovni: má. krás
n y tón, úplne spofahlivú techniku a ver
mi muziká lny preqnes. Na jm!! jeho záslu
h ou s a stalo toto dielo Interpretačne vr
cholom večera. Podstatne matnejšie vy
znel Bachov Bra nden burský koncert, a 
to hlavne vinou n ekvali tného čembala, 

z ktorého sa márne usilovala dostať vý
raznejši zvuk Mária Dravecká. Popri 
osta tných s ólových nástro joch (husle : 
Karol Petróczi, fl auta : Pavel Pukl] sa 
celkom st ráca lo , počutelné bolo ako-tak 
iba v só lových pasážach. Sólových par
tov v Concertách Handla a Corelliho sa 
s úspechom zhostili okr em K. Petróczi
ho Ernest Laczko a Jozef VarhQlák. 

Aj na clalšom koncerte SF ( 12. januá
ra ] zver ili taktovku Richardovi Zimme
rov!. Boli sme s vedka mi precizne pripra
veného, n o mene j výraznéh o predvede
nia Novákove j Slováckej suity a Dvoi'á
kovej Novosvetskej symfónie. Medzi tý
mito skladbami odzn el Holoubkov Kon
cert pre lesný roh, dielo pros tej kom
pozi čne j fakt úry, ktoré z jav ne bude 
úspešne plniť pre do"všetkým in štruk tfv
nu funkciu. Koncert spolahlivo a s vnú
tornou zaangažovanosťou predniesol Jo
zef llléš, za dobre j spolupráce orches
tra . 

Z priležitos tí výročia oslobodenia Ko
šic ( 19. januára ] pripravila SF program 
z d ~el H. Domanského (Concerto picco
la], F. X. Brixiho (Koncert pre organ 
D dur] a J. Suka (Rozprávka, suita z 
hudby k hre Radúz a Mahuliena). Diri
gent veče ra Radomil Eliška podn ietil hrá 
čov orchestra k veľm i kva li tnému výko
nu. Hoci inte r p ret ačnou domina ntou kon 
ce--t :: ~!) ) o !lC~; pornc Sukovo dielo - za
znelo v celej svo je j zvukovej kráse, s 
vr(rcn e rozospievanými kanti léna mi a 
patričným i dra matickými akcentmi , 
neznamená to, že by osta tným dielam 
koncer tu neboli in te rpr et i venovali po
trebnú pozornosť. Už úvodná Domanské
ho s klad ba - posl u ch áčsky vcla čná , ná
paditá a f01·move sklbená - dostala 
ucelený tvar a priniesla rad pozoruhod
ných sólových výkonov č l enov orchest ra. 
Sólistom Brixiho koncer tu bol Ivan So-

kol, hráč nepoznajúc! vo s vojich vy
stúpeniach výkyvy, vždy rytmicky preclz· 
ny a štýlovo cltiaci. 

Dote ra jšlm vrcholom sezóny sa s tal 
koncert Li bora Peilka ( 26. januára ). Pe
šek má vzácnu schopnosť vyprovokovať 
orchester k maximálnemu výkonu, a to 
bez akéhokofvek drilu. Pod jeho taktov
kou znie teleso akosi ináč, plnšie, s tme
lenejšie, než Inokedy. Krá sa zvuku, ši
r oká dynamická pa le ta a maximálne kon
centrovaný výraz boli charakteristický· 
ml i pre tento večer. Pešek dirigoval 
Pauera (Canto triste ). Wagnera (Predo
hru a smrť Izoldy z Tristana a Izoldy] 
a na _ zá ver Dvofáka ( 6. symfóniu D dur, 
op. 60] a n ašiel pre ka ždú z týchto skla
dieb adekvá tne vyjadrenie. V Pa uerovi 
si vynikajúco rozumel so sólistkou Vii
rou Soukupovou; spievala mimoriadne 
pôsobivé Canto t r iste s vefkým prežit· 
kom a plným upla tnenim svojho krásne
h o zamatového h lasu, pravda , pre javiti 
sa tu i isté r ezervy v zrozumitefnos tl 
a rtikulácie. Vo Wagn erovi vystihol Pešek 
v plnej širke emocionálny n áboj s klad
by. Dvoi'á ka r ealizova l s o stavebnou uce
l enosťou, plynulosťou a I ogickosťou v 
nadväzn osti jednotlivých tém, ako aj 
zvukovou vyci brenosťou. Zia r, tento kon
cert odznel pred poloprázdno u sálou -
zjavne vlnou s labe j propagácie koncer
tu. 

Maximálne zauja tie pre dielo vyžarovalo 
z hry českého huslistu Ceňka Pavllka. 

Sn lmka: V. Há k 

Vysok(! in tBrpret ač niJ Ílrovei\ si u d r·~n l 
aj koncert, v ktor om sa taktovky u ja l 
dr. Ľudovit Rajter. Uviedol dve diela blfz. 
ke svojmu naturelu: Dvoi'ákov Koncert 
pre violončelo a orchester h mol a 
Brahmsovu Symfóniu i!. 1, c mol ( 16. fe b
ruá ra ]. Vi olončelistu Ľudovlt Kanta ne
h lada l v Dvorákovi prlležitosť na de
monštrova nie svo je j techniky, us iloval 
s a viac o vyja drenie obsahového a cito
vého boha ts tva koncertu. V tomto ús ilt 
mu bol dr. Ra jter ideálnym partnerom; 

Koncert speváckeho zboru TechnU{ 

jeho sprievod n ebol iba presný a pružný: 
vytvoril dia lóg dvoch symfonicJ<y sk lbe· 
n ých , úplne rovnocenných zložiek - só
love j a orchestrálnej. Rajterov vzťah k 
Bra_!.Jmsovl je dobre známy; uvedenlm je
h o l. s ymfónie sa do značnej miery obo
h a tila drama turgická i interpretačná pa
leta koncert ov. Ra jter vid! v Brahmsovl 
predovšetkým vefkého h udobného a rch!· 
tekta a vie s ·n eomylným citom diela toh
to s kladateJa ,.vystavať". Orch ester hral 
opäť výborn e, pozoruhodné bol! i via 
ceré sólové vstupy dychových nástro jov; 
sl áčlk orl) však t entoraz chýba la pre 
Brahmsa tak prepotrebná zvuková pl· 
no st. 

Séria kva litných koncertov pokračova
la a j večerom Petra Altrichtera ( 23. feb
r uá ra]. Oproti predchádzajúcim dirigen
tom bol však t r ochu handicapovaný pro
gramom, n eposkytujúcim mu oza jstnú 
verkú prlležitost. Cajkovského 1. sym
fónia g mol, op. 13 - ch ef ďouvre ve
čera - je zaujlmavá viac z his torického 
hla diska , nie je však dielom te j fantá 
zie a emocioná lne j vrúcnosti ako maj 
strove posledn é tri symfónie . Altrlchte r 
ju teda mohol - z javne dobre sl r ozu
mejúc s orchestrom - tlmočiť ob jektlv· 
ne, v optimálnych pa r ametroch, strhnúť 
i1ou však nemohol. Umelecké ť a~isk o sa 
tak prenieslo na prvú polovicu večera. 
Po br ilan tne zabrane j Kardoilovej Brati
slavskej predohre, ktorá predznamena la 
slávnostný ráz koncertu, venovanéh o Vl · 
ťaznému februáru, zahr al Ceniik Pavlik 
Fa-ntáziu pre husle a orchester g mol, 
op. 29 od Josefa Suka. Výkon só listu bol 
úctyhodný; oslnil svojim krá snym t ó
nom o dielo pr edviedol.s porah livo, s vel
mi presvedč ivým výrazom, za plne j pod
pory perfektne pripraveného orch es tra. 

Do svo jho cyklu ,.C", u rčeného Hu
dobne j mládeži, zaradila SF a j koncert 
populárneh o súboru Linha-singers. Prišli 
tentoraz s pr ogramom netrad ičným, zos
taveným výlučne z diel súčasných čes
kých skladat efov, komponovaných pria · 
mo pre t ento ansámbeL Bol t o pokus 
iste chvályhodný, lebo zau jimavým spô· 
sobom tu dochádza k zbllženiu populá r
nej hudby s hudbou tzv. vážn ou, súčas
ne však t ento počin prináša a j riziko 
stra ty č asti dot era jšieho publika. Sklad
by P. Ebena, O. Máchu, J. Gemrota, J. Fi
lasa (ukážka z tvor by tohto ko~ického 
rodá ka plnohodno tne do progra mu za
padla ] a Z. Lukálla majú svo je nesporné 
h odnoty, no napriek tomu mladi pos lu· 
cháči nevedeli zatajiť is té s klamanie -
očakáva li predsa len overený ., linhov
ský" r epertoá r. 

Státna filha rmónia venu je pozomosť 
n j na jmladším poslucháčom: nedeľným 
ma tiné pr e rl et i ( 5. februá ru l pod taktov
kou Richarda Zimmera [Haydn, Britten) 
pri spela k priprave svo jich budúcich 
návštevnlkov. 

K oboha teniu koncer tného života Ko
šíc prispe l a j Symfonický orchester ko· 
šic kého konzervatória ( 18. januá ra ] pro
g ramom, zos taveným z diel L. van Bl_le 
thovena (l. symfónia C dur, op . . 21). 
E. H. Griega (Hudba k hre Peer Gynt) 
a E. F. Buria na (Predohra socializmu). 

ROMAN SKitEPEK 

MLADISTV Á SVIEŽOSŤ A ELÁN 
Bratislavský vysokoškolský s pevácky 

zbor Technik pod vedením svo jho diri· 
genta a umeleckéh o vedúceho Pa vla Pro
cházku po úspešnom absolvovaní kon
certného turné vo Fínsku (z najdôleži· 
te jších vys túpení spomenieme účinkova 
nie na fes tivale v )yv!!skyl!! , · koncerty 
v Hels inkách , Tur ku] predstavil sa v 
preplnenej Zrkadlovej sieni Primaciá l
neho pa láca v Bra t is lave di1a 9. marca 
1984 celovečemým prog ramom. Bolo na
oza j pôžitko m započúva ť s a do umelec
ky presvedčivo tl močených zborových 
diel, ktoré predniesol tento 50-č lenný 
miešaný zbor. Rozs ia hly r epertoá r zahí·· 
11a1 obdobie 16.- 20. storoč i a . Mladis tvý 
entuziazmus, eii\ n, prirodzená ci tovosť v 
prejave, radostná tvorivá is kra - tak 
možno cha t·a k t erizovať vlastnosti inter
pretačného podania, ktoré zbor predos
trel. Dirigent Pavol Procházka dokázal 
nadviazať kontakt s každým jednotlivcom 
zboru, no pri tom zmobi l izova ť kolektív 
do silného súdržnéh o celku. Potvrdil tak 
skutočnos ť , že i zá u jmová umelecká č'in
n os ť môže sa odborným us men1ovan ím 
p redvádza ť na takmer profesionálne j ú· 
rovni. 
Celovečerný zborový koncert sa č l e· 

nil na 2 čast i. V prve j polovici pr ogra
mu zazne li di ~la ä cappella z rôznych 
štýlových období, s prevahou sakrá lnych 
polyfónnych kompozícii - Jan Campa
nus: Rorando coeli, ZaciÍarias Zarewu
tius: Magnificat, Ján Šimbracký: Congre
gati sunt inimici nost ri, Bohuslav Ma
tii j Cernohors ký: Vokálna fúga. Uvede
ným zborom n ech ýba la zrozumitefná dik· 
cia la tins kého textu, dôsledné dyna mické 
nuansovanie, efektné echá, jasnosť a 
presné nástupy kánonických imi tácii. 
Striedanie antifonálneho a res ponzoriál· 
neho spevu vo veľkolepom chvá lospeve 

-i 

mohutnej kan tá ty Magnificat delené hla 
sové skupiny súboru Technik interpre
tovali s požadovaným nadneseným pa· 
tetickým výrazom. I v ďa lšieh uvede
n ych dielach Simbr ackého a Černohor
s kého bola snaha dosiahnuť predstavu 
priestorovost i, jasave j čistoty - zvl áš ť 
v mohutných celozborových unisonách 
" Memento __ ." Voká lne j fúgy. Lyrický 
tón, disc iplinovanosť, hlboká ci tovosť 
prevládali zasa v s tvárn en l diela Nacht· 
wache, op. 104 Johannesa Brahmsa . Ro
zospievanosťou a dynamickou hutnosťou 
zaskvela sa i zborová skladba Iver, vous 
n'estes q'un villa ine z pera Clauda De
bussyho. Madrigal " Aj stupaj _ . . " Bohu· 
slava Martinii vyzne l v plne j ha rmonic
ke j kráse, s a kcen tom na ra hkos ť imi
tačných - nástu pov. Výnimku v r eper toá ri 
vyhra den om zborove j tvorbe ä cappe lla 
tvori li Kurs ké piesne pre miešaný zbor, 
altové sólo a klavír Georgija Sviridova 
(sólo: Irena Bernadii!ová, alt ; sprievod: 
Ivica Zacharová, klavlr ]. vyznačujúce sa 
rozmanitosťou ná lad s prevláda júclmi · 
zádumč ivými melódiami, prili ehavo 
stvárnenými v sólovom s peve ,.Ty vos po j 
žavoronok" a .,Solove j moj smutnij" a 
r ozvedenými v h ymnickom chóre. 

Program druhe j polovice koncertu bol 
preh lia dkou boh atej s lovenskej zborove j 
tvo rby ( D. Ka rdoš, L Hrušovský, l- Cik · 
ker, T. Salva, O. Fe renczy, P. Procházka , 
I. Zel jenka). Ka ntáta Moja rodná Dezi 
dera Kardoša vyznačovala sa kultivova 
nosť ou, vrúc nou mäkkos ťou výr azu. Pô· 
sobivo vyznel obľúbený zbor Ivana Hr u
š ovské ho lšeu Ma cek . .. Technik ho po· 
da l suve r énne pregnantne, s náležitými 
agogickými a dynamickými o~ltle11m i. 

Epická ši rka, su btllna sonorickosť vynik· 
li v diele Já na Cikkera Vlha , vlha pek
ný vták . V s kladbe Ako vonia hora Ota 

... 

Ferenczyho Technik dos iahol nádhernú 
kan tilén u, zau jala jemná pa leta fa rieb 
vokálneho zvuku impresionis tickej zasn e
nos ti, širo ko klenuté plynulé c rescendá. 
Verbunk od toho istého autor a mal pat 
ričnú jadrnosť, rytmickú zvukoma lebnosť. 
Slovens ké madrigalové melódie pre žen
s ký zbor Tadeáila Salvu s jánošikovskou 
tematikou niesli sa v prednese s akcen
tom na kreovanie zvukove j st rán ky. Di· 
rigent Pavol Procházka predstavil sa a j 
ako sklada ter vyda r ených menšlch zbo
rových skla dieb, ktoré sme mali mož
nosť vypoču ť s i v zaniet en om podani 
Techniku - Ľubostná z Gemera na ru
dové ná pevy _piesni Nebanovala by, keby 
nemusela a Co je to za dievča v t r oj· 
d ielnom formovom členeni Inklinu je hu· 
dobnou rečou k Iyr ickému romantické
mu svetu. Druh ý zbor Fugeta na tému 
Daniela Fridericiho vyznačuje sa tradič· 
ným myslením s uplatn enlm kontrapunk· 
tickéh o vedenia hlasov. V závere kon
cer tu zazneli a leatorikou pret ka né za u jí 
mavo koncipované dva zbory Rozkoš a 
Hassle ria na od Ilju Zeljenku (v Hassle· 
riane autor využiva \l i bubienky, tam
burinu, zobcovú flautu) . Zel jenka a kti· 
vizuje popri vokálnom pre jave predo
všetkým pohybovú činnosť interpretov za 
účelom dosia hnutia nove j zvukovosti -
net radičný prejav, ktorý sa ukáza l by ť 
blizky mladému, vyspelému súboru Tech 
nik. 

Obdivuhodný výkon , ktorý podal t ento 
zbor, môžeme Jen kla dne hodnotiť, čo 
pa tri čne ocenilo i prltomné publikum. V 
pr ldavku zazneli a ko reminiscencie na 
pekn é zážitky z cla leke j cesty dve fin· 
ske l udové piesne - v svoje j krajine 
veľm i populárne - v úprave dirigen ta 
Pavla Procházku. 

BOŽENA DLHAŇOVA 

GRAMORECENZIB 
t · ry)\_!-3 

VÁC:LAV TAI..~ICI 

VACLAV T~LICH diriguje SLOVENSKÚ 
FILHARMÓNIU '-' 

V. Novák: Slovácka suita, op. 32; Serená
da D dur, op. 36 (IV. časť - Finále); 
O. Respighi: Antické árie a tance (Suita 
č. 3) 

OPUS Mono 9010 Í464 

Meno Václava Talicha sa ofic iálne, z 
piety i tak celkom mimovoľne vynori 
takmer vždy, ked sa h ovorí o založeni a 
začiatkoch Slovenskej filha rmónie. Ne
n ada rmo. Na priek tomu, že s novozalo
ženou filharmóniou pracoval iba tri se
zóny ( 1949- 1952] a za tú dobu dir igo
va l približne "len" šesťdesiat koncertov 
- a j to väčšiu časť s Komorným or
_ch estrom Slovenske j filha rmónie -, sú 
to dôležité roky, ktor é zacielili smerova
nia a snaženia nášho prvéh o profesia· 
nálneh o symfonického t elesa. 

Svo je tvorivé krédo vy jadril V. Talich 
už pri svojom prvom st r etnuti s brati
slavskými filharmonikml, keď povedal: 
., ... Skutol!n~ umenie nepozná rutin~r
stvo znamenajúce smrť umelca a cudzia 
je mu aj improviztícia . . . VSetci sme l en 
služobníkmi umenia v uSlachtilom boji 
za hľadaním krtísna. Keď chceme rozdtí
vat t úto krtísu druhým, musíme si uve
domiť ztívažnosť ntíSho spolol!ensk~ho 
poslania" . Václav Talich bol dirigentom 
s medzinárodnou r eputáciou a v kontex· 
te českého dir igenského umenia patril 
k vyni kajúc im a pozoruhodným osobnos· 
tiam . Predurčovalo ho k tomu n ie len jeho 
nadanie, ale aj s kús enosti a pracovitá 
húževnatosť. Do Br atislavy pr išiel s íce 
ako 66-ročný , pre dirigenta je t o však 
vek, v ktorom s a zúročujú poznatky a 
ktorý určuje zrelosť Interpretačného u
menia. Aj z toh to dôvodu pri predlože
ni svojej koncepcie kl ádol dôr az n a vy
tvor enie Komorného orchestra SF, kto· 
rý ma l tvoriť jadro velkého symfonic
kého telesa . Talichova preciznosť a dô· 
kladnosť sa pr e javova li napriklad už _len 
vo vefkom počte s kúšok i intenzivnom 
nácviku skladieb, nehovoriac o inter
pre tačnom majstrovstve. Pr eto - ako 
plšu pam iitnici - mali jeho ~oncerty 
so SF vysokú úroveň i n ebýva lý ohlas . 
Dokladom toho a pripomienkou na tie· 
to časy je p l atňa, ktorú minulého rok_u 
prinieslo na gramofónový trh čs. hudo~
né vydava te ls tvo Opus, aby t ýmto edič· 
ným ppčinom spritomnllo storočnicu vý
znamnéhp dirigenta a jeho bra tis lavské 
účinkovanie. Pri je j zostavovani editori 
siahli po histo rických n ahrávkach z a r 
chlvu Cs. rozhlas u v Bratis lave z rokov 
1950-52 a voli li d ie la V. Nováka a D. Res
plghiho. Výber vhodn ý už aj preto, že 
Talich je považovan ý za umelca , čo vy
tvoril takmer vzor klasicke j interpretácie 
n iektor ých českých autorov (S uk, No
vák]; rovnako je známa aj jeho záfuba 
vo fr ancúzskom impres ionizme, ktorého 
istú odnož poznačenú navyše neokla
sickými tendenciami r eprezentuje O. 
Respigh L Mladá Slovenská filha rmónia 
v prvých rokoch svojej existencie mu
sela pracovať za obť ažných materiálnych 
i pr iestorových podmienok, je preto ob
d ivuhodné, na akej interpretačnej úrov
ni sú všetky t ri v zahlavl uvedené d ie 
la, resp. výber z dieL Orchester SF sa 
pre javil ako velmi pružný a plastický, 
n a jmll sláčik y udivujú žia rivou farbou a 
prieraznosťou. Premyslen.á koncepcia i 
uvážlivé tempá ve ra napoveda jú o ver
kost i dirigentského umenia Vác lava Ta· 
licha , sila ktor ého sa preniesla a j na 
hudobnlkov stmelen ých v homogénny ko
lektív. Vše tky snímky s ú záznamom zo 
živého koncertu, čo len znásobuje suges
tivnosť predvedenia . 

Realizačný tím pr acovnikov, ktorí sa 
podiela li na vydani titulu, odviedol kus 
dobre j práce. Platňa Iste obohatí fono
téku dlskofila, ktorý má rád kva litnú 
hudbu s kvali tnými interpretmi - na
vyše, ak sa jedná o výbornú h istorickú 
nahrávku. - NA-



Zdenko Nováček AfGANISTAN V HUDBE A ŽIVOTE 
Po vla6ajlom podplsanl dohovoru Zvl

su i!a. akladaterov a Zvlzu afgauakfcb 
umelcov naviUvlla v däoch 2.-11. marca 
1984 zvlzová delegácia Afganak6 demo
kratlck6 republiku. Afganská strana tr
vala na tom, aby leb kräjlnu naviUvll 
predseda Zvlzu i!a. akladaterov, a ktorta 
cestoval tajomnlk pre sabranli!n~ veci 
zaal. umelec Zdenko Mikula. Afganská 
strana poskytla i!eakoalovenakej deleg6-
cll vleatrann~ molnoatl zoznánúf sa a 
kult6rou tejto krajiny. Popredal funk
cionári Zväzu, ktorf zdruluje vletkfcb 
afganakfch umelcov a mi 5 aekcU (jed
nou 1 nich je hudobná aekcla), apreri
dzall nalu delegáciu kaldf dm. Dvakrát 
sme sa stretl1 s predsedom afganského 
zväzu, najvfznamnejšlm maliarom afgan
skej prftomnosti Ustadom Ghaussudlnom, 
denne sa nám venovali .vedúci tajomnfcl 
zväzu, poprednt afganskt filmár Abd4l 
Haflz Challk. Mimoriadnu starostllvosť 
nám venoval l predseda hudobnej sek
cie skladatel Jama! Mashour. Stálym 
sprievodcom a preklada'telom bol Abdul 
Azlz Ganduml. Našu delegáciu prijal af
ganskf minister kultúry Qader Astma, 
ktorf sn s nami stretol ešte t rikrát pri 
rôznych prlležltostlach. Osobltnf vfzn!im 
mala naša návšt eva kábulske j unlverzl-

Nás predovšetkým zaujlmala hudba. 
Predstavili nám dve reprezentačné kon
certné hudobné skupiny, ktoré v pod
state hrajú v reprezentat!vnom obsnde
nl - tampura, delroba, rebab, forman
dal a tabla. 

Sú to všetko staré hug~bné nástroje 
z tohto širokého etnika. Všetci hráči se
dla s prekrfženfmi nohami. Tampura má 
dlhý masfvny krk a prevažne 15 strún, 
hráči osobitne neupravujú dlžky strún 
hmatovou technikou, ale pravou r ukou 
prechádzajú všetky struny a tvoria 
zvláštne farebné pozadie. Del roba (nie
kedy aj dllruba) použlva krátky sláčik, 
pričom najvyspelejšf hráči dosahujú po
zoruhodnú techniku lavej ruky. Na 
hmatnlku sú jednotllvé pražce a hráči 
drobným pohybom lavej ruky v pries
tore pražca dosahujú štvrttónové vý
chylky. Velmi oblúbent je r ebab, ktorf 
má pomerne málo s trún a tvori často 
akfsl základný Inštrument týchto zosku
penl. Formandal je podobný cltere, 
avšak v malých nástrojových zoskupe
niach nehráva stále. Závažnf vtznam má 
malý bubienok tabla, ktort je vysoký 
30-40 cm a vrchnú väčšiu kožu mOže 
hráč vyplnať upravovanlm obruče, a ttm 
vlastne dolaďovať. Slávny afganský hráč 

certe, kde spomlnant Ustad Rah!m 
Bakhsh a jeho dvaja synovia Husa!n a 
Salim predvádzali polhodlnovú rogu a 
spolu s nim! sedem ďal šieh hráčov. Bo
lo to najväčšie teleso, s ktorfm sme sa 
stretli. 

Spomlnaný malf organ by mohol na 
prvý pohlad pôsobiť v tejto hudbe ru
šivo; ak hrá v telese, drži sa decentne 
v pozad!, ak sprevádza sólovo spevá
ka, vnáša do tej to hudby čosi, čo mOže 
narúšať prapodstatu stredoázi jského hu
dobného myslenia. Malt ručný organ za
člna mať v novej spoločnosti široké 
uplatnenie. Harmonicky podfarbuje no
vé melódie a vytvá ra spolu novú hu
dobnú vrstvu v celej afganskej hudbe. 
Sp~mlnaný predseda hudobnej sekcie Ja
mal Mashour je uznávaným skladaterom 
novfch afganskfch piesni. Melodickf typ 
jeho piesni vychádza miestami zo sta
rého afganského intonačného slovnlka, 
ale dari sa mu nová syntéza ttchto prv
kov a európskej harmoni ckej š truktúry. 
Je uznávanfm tvorcom piesni o strane, 
láske, revolúcii, armáde. Viac ráz som 
v odborných afganských kruhoch vyslo
vil názor. že Jama! bude zakladaterom 
modernejše j afganskej hudby prltomnos
tl. Je t o vel mi vt razný talent, ktorý v 
totálnom obklúčenf afganskou históriou 
dopracoval sa k samostptnému piesňové
mu prejavu. Sprevádza sa na malom elek
tronickom organe našej výroby a dosa
hu je pozoruhodný účinok. 

V diskusiách s miestnymi odbornlkmi 
sa často vyslovovalo slovo "klasická hud
ba". Snažili sme sl u jasniť, čo pod tým
to pojmom rozumejú. Ukázalo sa, že 
"klasickým" naztvajú kompozlcie ples
nl, ktoré priš li z Indie. úcta k indickej 
vzdelanosti je tu vôbec nápadná. Väčii
na členov spominaného zväzu virtuózne 
ovláda niektorf zo ipičkovfch nástro
jov, ale sama si nevie zapfsať svoje 
"kompozicie" do noto'l'ého zápisu. Skla
datel je v tejto zemi kaldf, kto vynika
j6co tvorivo interpretufe domácu hudbu, 
hrá virtuózne na niektorom zo spomi
naných nástrojov, pripadne pozoruhod
ne spieva starilie alebo novovytvorené ná
pevy. Zapfsantch skladieb je tu zatial 
málo, i keď o jed i nell. tvorcovia [ktor! 
študovali profesionálne hudbu 1 sa už 
pokúšaj(t o zápisy - a majú (tspechy. 

S predstavltelmi afganského hudobného livota. 

Osobitná úcta sa prejavuje k tfm, ktor! 
ako spevác i vedú spomfnané súbory. Ok
rem zhudobnených partii koránu nás 
najviac zaujali texty niektorých plesni. 
Spomlnant Ustad Rahim Bakhsh nám 
predviedol viac a ko hodinovt koncert 
s taršlch l vlastnfch piesni. S údivom sine 
žasli na d krásnou poetickostou textov. 
Prekladatelia nám to prekladali. Zaujala 
ma pieseí\, kde otec hovor! "keď prldu 
synovia , slnko je jasnejšie". Oalšia pie
seň rozvfja la myšlienku .,keď neprichá
dza láska, dom je ako vypálent''. Velmi 
zoujfmavá bola pieseľ\ s textom "pošli 
mi printer lis ty, inak rozmýšlam až do 
rána o láske a nemôžem spať". Spieval 
aj niek olko piesni o boji proti anglic
kfm kolonizá torom. Tento legendárny 
bard afganského rudu úda jne nosi v h:a
ve n iekofko tisic textovfch modelov a 
intonácii, ktor~ podla potreby a mo
mentá lne j situácie tex tovo a hudobne do
tvára. Pohotovo na koncerte dotvoril pie
seň .,Na moje biele vlasy" s približnou 
náplňou - .,keď priroda dala človeku 

ty, kde sme diskutovali s rektorom Asa
dullahom Habtbom. Pri tejto prlležitosti, 
ako aj inde, sa osvedčil ako preklada
tel dr. Mochmed Nalem Farhan, najvf
znnmnejšl afganskt teatrológ, ktort štu
doval v Prahe. Organizátori pripravili pre 
nás dva koncerty afganskej národnej 
tvorby, ďalšie dva koncerty organizova
ll v bytoch známych šplčkovtch hudob
nlkov. Do celkového rámca dobre zapad
la návšteva Národného múzea, Národnej 
galérie, . Národného arch Ivu, Múzea bojov 
proti kontrarevolúcii, Cintorlna hrdinov 
revolúcie, vfstavy architektonických ná
vrhov pamätnlka vlťazstva revolúcie a 
návšteva Afganfllmu. Tesne pred našim 
prlletom dostala hudobná sekcia zväzu 
vilu pre zväzové účely a tu sa uskutoč
nllo na záver sympatické stretnutie s 
poprednými predstavltelml hudobného 
frontu. 

Starobylý Kábul patr! k najstaršlm 
mestám Strednej Azte. Mesto spája his
torické centrum s mo!lernou výstavbou 
predmestf, pričom zvláštnu atmosféru 
ovplyvňuje štruktúra obyvatelstva, medzi 
ktorfm dominujú Paštúni (6-7 mllló
nov ) a Tadžik ovia ( 4 milióny). Mesto 
zo všetkých strán lemujú hory [Hind u
kuš). čo vytvára zvláštny ráz a .zvláštny 
obraz jarnej zelene a ladovcových vr
chov. Stát rešpektuje zvyklosti moslim
ského náboženstva a početné mešity do
tvárajú ls lamskf charakter miestneho ži
vota. Afganskf Novt rok začlna 21. mar
ca. Umenie al v tejto krajine hlboko vá
lia, najmä hudba má dlhé blatorlck~ 
korene. Vera miestnych obyvaterov ovlá
da niektort zo starfcb domácich nástro
jov. Krajina prelia zbalnými historic
kými zvratmi, prii!om Islam aem pri
niesli Arabi. Keďle Afganistan bol viac 
ráz historicky apojenf a Indiou a Per
zlou, s6 aj kult6rne putá s tfmlto civi
lizáciami tesn~ a najmä afganská hudba 
sa často odvoláva na prlbuznoaf a bud
bou Indickou. Kolonializmus zanechal v 
tejto krajine hlboké jazvy; nevšlmal sl 
negramotnost, nepodporoval priemysel, 
viedol k národnostnej ·neznášanlivosti. 
Revolúcia znamená pre tento štát rie
šenie nahromadentch zložltostf, zákoni
te zdôvodnený pokrok a jasnt pohlad 
do zajtrajškov. Národná Inteligencia spo
lu s malou robotnfckou triedou a bfva
lfml bezzemkaml podporujú revolučný 
proces, vynakladajú nesmiernu silu na 
odstránenie negramotnosti, konzultujú s 
každfm, kto Im chce úprimne poradi ť 
a vedia vynakladať sústredenú snahu na 
rozvljan!e revolučného procesu a stabl· 
lizác!u života. 

Afg(lnskf umeleckf zväz a jeho hu
dobná sekcia majú rešpekt/ a z naše j 
pracovnej návštevy mali ozajstnú radost 

na tomto nástroji Malang Nejrobi hrá 
normálne chromatické stupnice, vynika
júco rozdeluje staccata od legat, šmý
kanlm dlaňou vytvára "basové" tóny a 
má nesmiernu techniku prstov. Na jväč
šie umelecké· zážitky sme mali na dvoch 
koncertoch v .,prlváte". Ustad Hashim 
viedol prvú skupinu a Ustad Rahim 
Bakhsh viedol skupinu druhú. Obaja hra
jú na malé harmóniá [naztvajú Ich or
gan). ktoré ležia na zemi; jedna r uka 
ovláda mech a druhá hrá na klávesnici. 
Tento nástroj vstúpil do afganskej hud
by až v 19. storoči, vniesol do nej tem
perované ladenie, ale nepOsobl tu cu
dzo. 

Základná stupnica afganskej hudby vy
necháva treti a šiesty stupeň (c-d-f-g
-h-c). Pracuje v podstate s 5 tónmi, 
avšak nevytvára charakter tradičnej pen-

Na anfmke itvrtf sprava afganský núnicster kultúry Qader Ash na, vedra (treti 
sprava) predseda Zväzu afgansk:fch umelcov Ustad Ghaussudin. 

tatonlky. Základnou formou je raga, kto
rá pracuje so 16-taktovfm základným zo
skupenlm. Rozvinutá je najmä variač
ná technika a zasvätenl odbornlcl ob
divujú nové variačné yynallezavosti v 
priebehu hry. Interpretačná prax vychá
dza z dlhodobého historického procesu; 
skladby nie 14 zapfsan6 a jedna gene
rácia odovzdáva druhej zásady interpre
tačnej praxe. Priklad obrovakej pamäti 
národa. Keď sa pri hre objav! nejaký 
nov9 prvok, obecenstvo tlieska. Hoci sa 
celá Interpretácia opiera o dôkladnú 
znalosť tradfcie, predsa len najvyspelej
šl hráči prináša jú občas nové, málo opo
trebované prvky. To sme zažili na kon-

biele vlasy, musel už mať velké skúse
nosti a niečo už dosiahol". Je až ne
preds tavite!né, kofko jemnosti a nežnos
ti je v tfchto piesňach a a kú obrovskú 
koncentráciu vyvolávajú u domácich 
poslucháčov. 

Afganská hudba zatial nemá svojho 
kvalifikovaného teoretika. Podla ladenia 
strún nlektorfch inštrumentov sme sa 
snažili určit základné ladenie a toná)ne 
cftenie afganske j hudby. Niektor! hrá
či nevedeli pomenovať jednotlivé struny, 
tiež zák ladné rytmické charakteristiky 
nám definovali len rámcovo. Vedúci 
funkcionári zvazu pre javili neraz sna
hu, aby mohli niektor! mladi rudia š tu-

~ZAHRANIČIA 
Z prllelltostl 125. výročia narodenia 

reliséra a divadelného dejatera V. I. Ne
miroviča-Dančenka usporiadali v moskov
skom Akademickom hudobnom divadle 
K. S. Stanislavakého a V. I. Nemiroviča
Dančenka konrefenciu na tému " Nemi
rovlč-Dančenko - novátor umenia hu
dobného divadla". 

Sovietske vydavatelstvo Muzyka vyda
lo zaujimav6 publikáciu s názvom Mu
zykafnyj tematlzm (Hudobný tematlz
mus) s podtitulom Vedecko-metodickf 
pokus. Stúdia, ktorú naplsala V. Cholo
povová, sa zaoberá otázkami hiatorickf
mi, teoreti ckými a metodickfml. 

Dňa 26. marca uplynulo sto rokov od 
narodenia vynikajúceho nemeckého kla
vlrneho virtuóza Wilhelma Backhauaa. 
Rodák z Lipska iltudoval u A. Rocken
dorfa v Lipsku a E. d'Aiberta vo Frank
furte n. M. Tento fenomenálny klavirista 
d!i!butoval ako 16-ročn:f, r oku 1905 :nu 
pdelili Rubinitejnovu cenu v Parili a je· 
ho koncer tné cesty obsiahli kultúrne 
strediská v Európe, Amerike l Austrá
lii. Spočiatku bohat:f klavirny repertoár 
zredukoval v zrelom veku najmä diela 
L. van Beethovena a J. Brahmsa, ale aj 
Mozarta, Haydna a Schuberta. Koncerto
val takmer do posledn:fch dni svojho !i
vota, pár mesiacov pred smrťou v pred
večer svojich 85. narodenln, predviedol 
vo Viedni 2. klavirny koncert J. Brahm
sa. 

Goetano Donizetti je autorom, resp. 
prijimatelom vlacerfch listov Morizovi 
Grafoví von Dietrichstein a od neho z 
rokov 1843-44. Listy prednedávnom obja
vili v Stajersku a prvýkrát boli publiko
vané v decembri minulého roku v spra
vodajcovi "Priatefov h udby Gaetana Do
nizettiho". Korešpondencia ukazuje Do
nizettiho pôsobenie v rokoch jeho vie
denského pobytu ( 1842-45) čiastočne v 
novom svetle. 

V umeleckom múzeu v Bazile ji sa bu
de konať od 6. júna do 9. septembra 
1984 vtstava s názvom .,Stravinskij -
jeho pozostalosť - jeho obraz". Skôr ako 
Stravinského pozostalosť, ktorú ziskala 
Fundácia Paula Sachera v Bazileji v ro
ku 1983, bude hudobnovedecky sprlstup
nená vo vlastnom študijnom centre, má 
sa najprv prezentovať verejnosti. 

Dni starej hudby sa uskutočnia v Re
gensburgu v dňoch 25. mája - 3. júna 
1984. Na festiva le zaznie hudba stredo
veku, renesancie a baroka; koncerty sú 
situované do historick:feh priestorov 
mesta. 

Na viedenskej súťaži opernfch spevá
kov, tzv. ,.Belvedere-Wettbewerb" ziska! 
prvú cenu holandskf basista Harrie Pee
ters. 

Gyňrgya Ligettiho, ktor:f si minulého 
roku pripomenul- svoje ilesťdesiate jubi
leum, vyznamenali francúzskou Cenou 
Mauricea Ravela. 

Prvú cenu v speváckej súťali Maria 
del Monaca v talianskom Passariane ne
ďaleko Udine si vydobyl rak6sky bary
tonista Martin Schuppich. 

dovat hudobnú h istóriu a teóriu u nás. 
V Prahe študuje niekofko afganskfch in
štrumenta listov, ktor! majú v najbliž
šfch rokoch spolu založiť európske odde
len ie no jedinej kábulskej hudobnej ško
le a umeleckej ka tedre univerzity. Je to 
perspektlva reálna a osobne sa nazdá
vam, že o niekolko rokov bude pozor
nosť voči európske j hudbe ešte zdôraz
nená - aspoi\ medzi miestnou inteligen
ciou. V podstate sme však radili afgan
skfm súdruhom, aby stavali svoju hu-

. dobnú budúcnost na nesmierne diferen
covanej národne j a ludovej hudbe a eu
rópske vplyvy posudzovali s patričnfm 
nadhladom a rozvahou. 

Pochopiterne, že niektoré diskusie sa 
vracali k tomu, a ko môžeme pomOcť af
ganskej hudobnej vzdelanosti. Potrebova
li by naše pian!na, naše gramofóny, po
moc pri výchove teoretikov a historikov, 
viaceré notové materiá ly s európskou 
hudbou. Predovšetktm však potrebu jú 
dokonalfch priaterov, rudi , ktor! si vá
žia ich obrovského odhodlania , ktor! ve
ria, že ich revolučnf proces bude zavŕ
šent a Afganistan sa stane poli tickfm 
prlkladom pre iné štáty tejto obla sti. 
Keď sa s nami na letisku lúčil skvelf 
vftvarnlk a prv:f podpredseda Zväzu 
Aslam Akram a ul spomlnanl funkcioná
ri, mali sme pocit, že desať dni pobytu 
nás nesmierne zblllilo a stali sme sa 
"malými odbornlkmi " pre hudbu demo
kratického Afganistanu a Strednej Azie. 
Neboli by sme to všetko mohli obsiah
nut, keby nám nebol sústavnú pozor
nosť venoval tlačovt zástupca nášho ver
vyslanectva Marcel Cintalan i náš ver
vyslanec súdr. Kouba. 
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JUBILANTI 

B humil TRNEČKA 
Bohumil Trnečku 

sa narodil 21. mar
ca 1924 v Brne. 
Ešte počas štúdia 
na konzervatóriu 
.(navštevuje odde
lenie hry na po
zaune a od tretie
ho ročnlka aj trie
du kompozlclel sa 
na základe kon
kurzu stáva čle

nom Slovenskej filharmónie, kde pôsobi 
dodnes nepretržite 35 rokov. Od roku 
1949 pokračuje dvojročn9m štúdiom hry 
na pozaune na Vysokej škole múzick9ch 
umeni v Bratislave. Už predt9m v Brne 
nadviaza l Bohumil Trnečka spoluprácu 
s tanečn9mi orchestrami (napr. s Gus
távom Brom om l a externe pokračuje v 
tejto činnosti v Bratislave, kde popri po
vinnos tiach filharmonika sr<>lupracuje s 
orchestrom Siloša Pohanku, Tanečným 
orchestrom Ceskoslovenského rozhlasu v 
Bratislave, Slváčkov9m hudobným kolek
tlvom, či skupinou Miloša Jurkoviča. V 
obdobi 50-tych rokov je moderný velko
kapelový džez swingovej éry a vzormi sú 
uctievané mená Elly Fitzgeraldovej, Loui
sa Arms tronga, Stana Kentona, Glenna 
Mill era a Counta Basieho. Bohumil Tr
nečka pohotovo reaguje na dobovú po
žiadavku a potrebu pôvodnej tvorby v 
tej to oblasti vlastn9mi kompozlciami. Ok
rem toho aranžuje piesne a orchestrál
ne skladby viacer9ch s lovensk9ch auto
rov: Karola Elberta, Andreja Lieskov
ského, Gejzu Duslka a ďal šieh . Kompo
zlčná činnost Bohumila Trnečku sa naj
skôr prejavila v komornej tvorbe, no 
mimo nej autor inklinu je viac k vačšlm 
a rozslahle jš!m hudobn9m celkom a for
mám, ktoré mu poskytujú lepšie mož
nosti umeleckej výpovede. Vyvrcholen!m 
t9chto snáh je trojčasfová Jazzová !?Ul
ta, ktorá premiérovo odznela na prvom 
Medzinárodnom džezovom festiva le '64 v 
Prahe a tiež melodráma na Majakov
ského verše s názvom Black and White. 
Skladaterov9m zámerom tu je dokázať, 
že aJ. rečou džezovej hudby možno vy
jadriť závažné ľudské myšlienky a poci
ty. Snaha vyrovnať sa aj v te jto oblasti 
s boha tými kompozičn9mi skúsenosťami 
a menovite znalosťou kontrapunktu v y
ústila v roku 1966 do Suity v sta rom sla -

hu. Predmetom záujmu Bohumila Trneč
ku sa stáva aj vyšši populár a na popud 
Františka Hudečka sa jeho pozor nos{ ob
racia tiež k dychovej hudbe. Pre Hu
dečkov súbor vznikajú transkripcie diel 
A. Chačaturiana, A. Dvotáka, A. P. Bo
rodina, a le aj viaceré vlastné skladby. 

V šesťdesiatych rokoch sa nástupom 
anglických Beatles a ďalšieh rockových 
skupin situácia meni a vzniká požiadav
ka pies11ových útvarov. Bohumil Trnečka 
má k piesni osobitý prlstup, prameniaci 
predovšetkým z možnosti vyjadrenia zá
važn9ch tém pomocou hudby, dovtedy 
u nás týmto spôsobom nezhudobJ1ova
ných. Vyberá si v pravom slova zmysle 
angažované textové prejavy, ako to do
kumentuje napr. Balada o horehron
ských zvonoch, skladba Vysoko nad mes
tom l cyklus ôsmich plesni s názvom 
Spev o s lobode s tex tami Jána Turana. 
Trnečkove piesne ziskavajú ocenenia a 
čestné uznania na fes tivaloch politickej 
piesne v Martine a Sokolove i na Bra
tislavskej lýre. 

V komornej tvor be sa prejavuje auto
rov vzťah k Janáčkovi, Bartókovi a De
bussymu. Dalšim dôležitým záujmom Bo
humila Trnečku je muzikál, kde upred
nostlluje hudobné stvárnenie tragických 
tém a osudov, ako t o vidno napr. v Pre
dohre k muzikálu Nebesk! jazdci. V sú
časnosti pripravu je pre Novú scénu mu
zikál podla literárnej predlohy F. G. Lor
cu Carokrásna pani majstrová, v ktorom 
sa snaž! vy jadril pomocou hudobných 
prostriedkov atmosféru š panielskej pro
veniencie. 

Popri skladateľskej a interpretačnej 
činnosti Bohumila Trnečku nemožno 
obisf jeho spoločenskú pôsobnost, či už 
vo funkcii riaditeľa Slovenskej filharmó
nie v rokoch 1954- 1955, tajomnika Sek
cie populárnej hudby pri Zväze sloven
sk9ch skladateľov alebo jeho významnú 
pedagogic kú prácu. Už platy rok vyuču
je na Státnom konzervatóriu v Bratisla
ve aranžmán a skladbu populárnej hud
by a druhý rok vedie big band posluchá
čov konzervatória. Tu vychádza nielen 
z poznatkov v oblasti harmónie, slucho
vej analýzy a pod., ale vypracoval aj 
vlastnú metódu výučby frázovania dže
zove j a rockove j hudby. 

BRANISLAV SL YSKO 

Tibor SEDLICKf 
V týchto di'loch 

sa doživa šesťde
siatin hudobný pe
dagóg, docent Ka
tedry hudobnej vý
chovy na Pedago
gickej fa kulte v 
Banskej Byst rici 
PhD1·. Tibor Sed
lický, CSc. 

Rodák zo Stredo
slovenského kraja 

(2. aprila 1924 v Poltáfi ) upriamil svoje 
povolanie na výchovu mladých. Po ab
solvovani Učiteľského ústavu v Banskej 
Bystrici v roku 1943, pôsobil na základ
n9ch školách v Poprade, Poltári, Krem
nici a v Prochoti. Po ukončeni vysoko
školského vzdelania ziska! miesto 
odborného asistenta na Katedre hudob
nej výchovy vtedajšieho Pedagogického 
inštitútu v Martine ( 1957-1965 ). Prlcho
dom na Ka tedru hudobnej výcj1ovy Pe
dagogickej fakulty v Banske j Bys trici v 
roku 1965 Tibor Sedllcký na plno rozvlja 
svoj záujem o hudobnú pedagogiku nie
len ako vyučovaciu disclpllnu, ale v pr
vom rade so zameranlm na objasnenie 
jej teoretického základu a obsahu ako 
hudobnovedne j dlsclpllny. Svedči o tom 
jeho rozsiahla publikačná činnosť z te j-
to oblasti, kde v9znamné miesto zastá - • 
va jeho knižná publikácia (v s poluautor
stve s Vladimlrom Gregorom l D!!jiny hu
debni výchovy v českých zemlch a na 
Slovensku ( edlcia Comenlum musicum, 
Praha 1973 l. 

Pedagogické skúsenosti z hudobne j vý
chovy na zá kladne j š kole využ!va Sed
lický hlavne pri zostavovan! učebnlc a 
metodických sprievodcov pre tento pred
met na základnej škole, kde v spoluau
torstve s inými hudobnými pedagógmi 
sledu je predovšetkým výchovné poslanie 
tohto predmetu na základnej škole a je
ho dôležitosť pri výchove ha r monicky 
rozvinutej osobnosti žiaka. 

Pedagogické a vedecké zázemie jeho 
činnosti ho predurčil o na aktlvnu pr,á
cu v mnohých komisiách z oblasti hu
dobnej výchovy v rámci celoštá tneho 

charakteru. V súčasnosti k nim možno 
počltaf členstvo v Komisii pre hudobnú 
výchovu pri Zväze slovenských skladate
lov; Sedlický je dalej podpredsedom 
Predmetovej ~ady pre hudobnú výchovu 
pre 1.-4. ročnik základných škôl a čle
nom Komisie pre hudobnú výchovu v 
ročnlkoch 5.- 12. Túto oblas( činnosti ju
bilanta obohacuje aj práca v rôznych 
komisiách zbo•·ového spevu v krajskom 
a celoslovenskom meradle. 

Svoju umeleckú aktivitu prezentu je 
Sedlický ako č len Speváckeho zboru s lo
venských učiteľov, kde pôsob! nepretr
žite od roku 1951. Tomuto telesu veno
val aj svo ju publikáciu - monografiu 
Spevácky zbor s lovenských učiteľov (vy
dalo Stredos lovenské vydavatelstvo v B. 
Bystrici , 1965 l. 

Celkové ťažisko jeho publikačnej čin
nosti tvoria h_lavne článk y a š túdie z 
oblasti súčasného stavu hudobnej výcho
vy u nás a sledovania jej rozvoja a per
spekt!v. Nie je možné vyč!sliť všetky ju
bilantove aktivity, ktoré zahrňuje jeho 
pedagogická pôsobnosť a výrazná mimo
školská práca. Svo j odbor reprezento
val aj v zahranič!, ked sa zúčastnil na 
konferenciách v Stokholme, Moskve a vo 
Varšave, ktoré usporiadala Medzinárodná 
spoločnosť p1·e hudobnú výchovu 
!SME. N.aša spoločnosť ocenila jeho čin
nosť početnými diplomami, uznaniami a 
pamätnými medailami, z ktorých zvlášť 
hodno spomenú( ocenenie odboru kultú
ry Stredoslovenského KNV .,Za rozvoj 
socialisticke j kultúry". 

Pri poobh liadnut! sa za doterajš!ml 
rokmi života i výsledkami plodnej prá
ce je rados tné konštatovať tak početné 
aktiva na margo pedagogickej a vedec
kej činnosti, ako vykazuje doc. dr. Tibor 
Sedlický, CSc. Možno to vytvoriť len vda
ka náročnosti voči sebe, zodpovednému 
pr!s tupu a dôslednos ti v práci a velkej 
láske k svojmu povolaniu - čo všetko 
je vzácnou súčasťou osobnosti jubilanta, 
ktorý sa v plnom zdrav!, životnej poho
de a optimizme dožlva svojho význam
ného vtročla. 

EVA MICHALOV A 

KONKURZ 

Konzervatórium v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie miest interných 
učitefov korepeticie, pozauny, blclch _nástrojov, bud. teórie a Intonácie. Pri~l61-
ky poslať na Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava, najneskôr do 15. 5. 
1984. 
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Hrala Musica aeterna 
V abonentnom cykle M Slovenskej fil

harmónie (koncerty určené pre Hudob
nú mládež) vystúpil vokálno-Inštrumen
tá lny súbor Musica aeterna pod umelec
kým veden!m ). Albrechta v koncertnej 
sieni SF 23. februá ra .1984. Program bol 
pomerne obsiahly a zah ri'loval tvorbu od 
stredoveku až po skoré 17. stor. - roz
pätie, ktoré skúsenejš! návš tevnlcl kon
certov poznajú, nakoľko sa teleso vo svo
jej dramaturgii orientuje na tieto slo
hové obdobia. V tomto prlpade mal pro
gra!" . aj istý výchovný CI!Jf a splil.al 
funkciu, oboznámi( mladš!ch návštevn!
kov s celkom svojráznou hudobnoeste
tickou kvalitou. 

Vieme, že súbor sa prezentuje na ve
rejnosti už vyše 10 rokov a má za se
bou aj vystúpenia v zahranič!, čo pri
náša nutnos( istého Interpretačného .,zá
väzku" čo do kvality interpr~itä'cie vo
čl obecenstvu. Treba hned konštatovať, 
že súbor v plnej miere umelecky zod
povedne Interpretoval svoj repertoá~. 
Chceme preto stručne charakterizovať 
nlekolko momentov, ktoré si zasluhujú 
pozornosť poslucháča a vďaka ktorým 
sa toto vystúpenie zaradilo medzi úspeš
né. Predovšetkým to bola volba reper
toáru obsahujúca skladby, z ktorých kaž
dá z hudobno-štrukturálneho hladiska 
reprezentovala hudobno-kultúrnu Infor
máciu osobitej historickej hodnoty. Ne
sporným interpretačným pr!nosom je slo
hová čistota a citlivosť pre štýlovú di
ferenciáciu v rámci určitého slohového 
obdobia. To napokon svedč! o kritickom 
pr!stupe k vlastné mu notovému zápisu
vlastnosť, ktorá velkej časti s úbot·ov ln
terpretu jl1clch historickú hudb u ch9ba. 
Hned prvé skladby W. Brade, Moteto z 
Bamberského kódexu - sa vyznačovali 
diferencovaným tempom, ci tlivým frázo 
vanlm, lntonačnou Istotou, čo sú záro
vet1 všeobecné charakterlstlká interpre
tačného s pôsobu súboru. G. de Machaut 
pon!mal tenorista P. Baxa v zmysle In
štrumentálneho vedenia vokálneho hlasu, 
zodpoveda júceho macha utovské mu štýlu. 
Skladba dostala výraz a kejsi kludnej ele
gancie. Naproti tomu sa Anonymus (Ich 
bin erfreut) svojou nekomplikovanou hu 
dobnou tvarovosfou niesol v duchu 
priam ľudove j hudby. Tento zmysel pre 
štylizáciu sa prejavil aj v Anonymovi 
(Holandské tance) a v dvoch Tancoch 
zo Zbierky A. Szirmay-Keczerovej, ktoré 
vo výborne j ~tylizovane j 11prave V. Go
dára zneli bezprostredne živo a nechý
bala im pritom .,dobovosť" . 

Pre vokalistov súboru je chnrakteris-

Z redakčnej · pošty 
V článku Kafendovské koncerty v mú

zeu (HZ 1/1984) poznamenala jeho au
torka na záver, le Moilovce, !iar, na svoj
ho rodáka Frica Kafendu zabudli. Kom
plikovanosť situácie, jej osvetlenie i tro
chu optimistickejill pohlad na vzťah Mo
ilovce - F. Kalenda podáva vo svojom 
liste, ktorý v skrátenej verzii publikuje
me, náil čltater. 

Ako stály odberateľ Hudobného života 
doč!tal som sa v HZ č. 1/1984, že Mo
šovce zabudli na prof. Kafendu. Ja, SO
ročný dôchodca a občan Martinského 
okresu, navšt!vil som osobne č l enov rady 
obce Mošovce a upozornil ich, že sa 
bl!žl 100. výročie narodenia F. Ka fendu, 
ktoré by bolo záhodno pripomenúť sl. 
Predstavenstvo obce s tým súhlasilo, len 
nebola finančná čiastka na oslavy, pre
tože 750. výročie vzniku Mošovlec obec 
finančne značne vyčerpalo. Rozhodol 
som sa teda, že urob!m na vlastné ná
klady a z vlastnej zbierky dokumentov 
výstavu o Frlcovi Kafendovl. Výstavu som 
urobil v Matici slovenskej na Hostihore 
v Martine v septembri 1983; trvala 6 týž
dňov a pozrelo si ju asi 2500 návštev
n!kov. Vystavovalo sa vo dvoch vitrí
nach; jedna (na obr. l približovala život-

tické, že presne vedia odhadnúť štýlo
vé rozdiely medzi inšt rumentálnym a vo
kálnym spôsobom vedenia svojho hla
su, sph1ajúc tak dôležitú int erpretač
nú požiadavku hudby tohto druhu. V 
tomto duchu interpre tovala altistka D. 
Pecková G. Dufaya a G. Bincholsa. U dru
hého skladateľa stmila nadnesenosť a ná
klonnosť k sólistickému prejavu, ku kto
rému táto .,populárna" skladba (Les plus 
en plus) zvádza hudobne menej cltia
clch Interpretov. Musica aeterna inter
pretuje diela ,.z pozlcie tvorcu" , jedno
značne ~!tlf snahu najprv prezentovať 
dielo, až potom vlastné schopnosti. To 
je dalšia charakteristi cká črta súboru 
a pokla(láme ju za mimoria dnu vlast
nost. V tomt() zmysle odznel H. Purcell 
(Pavana pre troje husll a continuo), kto
rým súbor predviedol po hudobno-kon
štrukčnej stránke zaujlmavé a umelec
ky hodnotné dielo. 

Sopranistka K. Vyskočllová preukáza
la svoju hudobnosť a štýlové c!tenle v 
skladbách Th. Beatsona a L. Luzzaschi
ho (O primavera), kde druhá bola pri
kladom Istoty, intonačnej prec!znosti, 
bezchybného rytmického c!tenla - čo 
tvorilo garanciu úspechu v tej to kom
poz!cll. Skladba sa všobecne vyznačovala 
dokonalosťou spoluúčinkovanla všetkých 
členov. V tomto prlpade bezvýhradne 
plati, čo sme už vyššie uviedli, že vo
kalis ti musia vedieť realizovať prechod 
k inštrumentálnemu štýlu svojho pre
javu. 

Sonátou č. 33 D. G. Speera predvie
dol s úbor prlťažlivú skladbu, hoci siahol 
po skladateľovi, ktorého meno nepatr! 
medzi .,zvučné" v hudobnej históri i. So
ná ta, ako aj P. Baxom Interpretovaný 
Kvodlibet č. 4 (oboje z Hudobného turec
kého Eulenspiegla) ukáza li skladatera s 
pr!fažlivýml hudobnými nápadmi, dob
rou sadzbou, tektonickou rovnováhou a 
zmyslom pre humor. 

Záver koncertu venoval a nsámbel die
lam, ktoré nepredstavovali len estetic
ké hodnoty v čase svojho vzniku, ale 
ako dôležitá tvorba presiahli tiež svoju 
dobu. Dueto z opery Korunovácia Poppey 
(v bezchybnom pred veden! K. Vyskoči
lovej a D. Peck ove j l od C. Monteverdiho, 
d alej tri árie a štvorhlas (uveden! só
l-isti a A. Kurňava, bas l z opery M. A. 
Cestlho Zlaté jablko neboli len jedno
značným interpretačným ,.dotvoren!m" 
kvalitatlvne obsažnej a umelecky náro~
nej Interpretačnej Unie, ale s tali sa aj 
efektným kompozičn9m záverom koncert
ného večera. 

INGEBORG SISKOVA 

né osudy F. Kafclndu v dokumentoch, v 
druhej boli partitúry skladieb majstra. 
V októbri m. r. som realizoval túto vý
s tavu aj na Základnej škole Jána Kollá
ra v Mošovciach za účasti asi 250 žia
kov, ktorým som urobil krá tku prednáš
ku, potom besedu a prehral jedinú pla t
J1u, ktorú vlas tnlm s dielom F. Kafen
du (Amulet, hrá prof. R. Macudzinski ). 

Súčasne poznamenávam, že obec Mo
šovce má dostať do svo jej správy kaš
tlel, kde sa plánuje zrladlt Izba Jána 
Kollára a ja by som navrhol - aj _lz~a 

. Frica Kafendu. Bolo by dobré, keby ·sa 
mohli do celej záležitosti za interesovať 

aj niektoré bratislavské Inštitúcie. 

Nazdávam sa, že by bolo želateľné 

túto skutočnosť zverejnlf, t. j., že Mo
šovce a Martin na Frica Kafendu ne
zabudli. JAN FRAŇO 
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H O ·oNÉ DEJINY SIENE BÝVALÉHO ŽUPNÉHO DOMU. 
Koncermf život v budove bfvalého 

2upnóho domu, dnešnej budovy SNR na 
Októbrovom námestl v Bratislave, hoci 
trval len nece lfch 50 rokov ( 1875-1923 J 
a predstavuje len jednu z kapitol hudob
ného života Bratislavy, je natolko vfz
namný, že sl zaslúži podrobnejšie spra
covanie. Doter-az v podstate architekto
nicky nezmenená sieň patri medzi naj
staršie ešte zachova né koncertné miest
nosti Bratislavy. Okomosť, že túto sieň 
navštevovali a koncertovali v nej naj
väčši hudobnlcl tejto doby, ako napr. 
Brabms, Llut, Bruckner, Blllow, Bartók, 
Anton G. Rublnlteju, Erutl Dolm4nyl, Jo
aef Suk, Jaa KubeUk, Brou'-law Huber
•anu, Wilhelm Backbau, Pablo CaNis, 
Leo Sle&&k, Lotta Lebmanuoyi a mnoho 
Iných stavia Bratislavu do jedného radu 
s nujv!ičšlml svetovými metropolami. 

Na mieste dnešnej budovy SNR stál 
od r. 1721 barokový kláštor tl11nltárov. 
Po zrušeni tohto rádu cisárom jozefom 
II. r. 1782, slúžila l-poschodová budova 
do konca 18. storočia ako vojenský sklad 
a potom po menšej prestavbe do r. 1802 
ako posádková nemocnica. Odvtedy sa 
st11la budovou Bratislavskej stolice, v 
ktorej ešte - no nie totožnej s dneš
nou - hra l Llszt 21. január.a 1840 na 
jednom zo série jeho koncertov v r. 
1839-1840 v BratlslaYe. V rokoch 1844 
až 1847 došlo k velkej prestavbe podla 
plánov peštianskeho .archl1ekta Jozefa 
Hilda, ktorťi reallzov•al bratlslaYSký sta
vlter lgná•c Felgler st. Pristavilo sa pri 
tom druhé poschodie, došlo k stavbe ver
kej zasadacej siene na prvom poschodl 
l novej väznice. 

Koncertný život Bratislavy .sa v polo
vlci 19. storočia sťistl'eďoval na starťi Re
dutu (na mieste pristavby dnešnej opery 
SND}. na staré divadlo, na sieň Pálfyho 
letného sld la (pri dnešnej budove Cs. 
rozhlasu na Zochovej ul.}. na Zrkadlo
va slei\ Primaciálneho paM!ca, na sálu 
Streleckého spol·ku (na dnešnej ul. Ob
rancov mieru, kde o. l. koncertovala Klá
ra Schumannová J a na salón hotela 
"U Zeleného srr<Jmu"" (na mieste dneš
ného Carltonu}, kde hral aj Brahms. 

V r . 1870 prlstťipHa k tfmto koncert· 
nýrn miestnostiam tzv. sieň Mestských 
reprezentantov. Nachádzala sa v jedno
poschodovej prlstavbe na dnešnom ná
dvori Starej ra<lnice. Koncertoval v nej 
celý rud legendlírnych hudobnlkov ako 
Joachim, Wlenlawskl, Salnt-Sal!ns, BU
low, Sarasate a 1., no v r. 1911 ju zbťi
rall, a teda dnes už neexistuje. 

,Od . polovice 70-tych rokov minulého 
storočia sa použlvala najprv sporadicky 
a neskoršie pravidelne Zasadacia sieň 
ZupnCho domu ako koncertná miestnost. 
Vtedy najpopuLárnejšia speváčka Uhorska 
Lujza Blahová spievala na prvom kon
certu v tejto sieni ludoVIé plesne a zbor 
starého bratislavského združenia "Lie
dartafeJ·· dirigoval Karol Mayrberger 
(1821-1881}. ktorf bol od r. 1869 až 
do svojej smrti v Bra tlsl•ave vfznamnou 
dirigentskou osobnosťou Clr.kev.ného hu
dolmého spolku. Nl:ekolko rokov sa po
tom v Zupnom dome usporadOvali vý
ročné koncerty toht-o zdr uženia, ktoré v 
r. 1878 ešte viedol Mayrberger, avšak od 
r. 1879 už jeho ambiciózny žiak Ferdlnaud 
Kltzlnger ( 1843-1926}. Tento uviedol 16. 
novembr-a 1879 v Zupnorn dome po prvf 
raz v Bra tislave W.aguerovo oratllrlum 
"Vtti!ora apol tolov'', r. 1881 dvojzbor z 
Berliozovej dramatickej symfó.nle "Ro
meo a J6lla" a Salnt-Salln.oy "T.auec 
kostlivcov" a r. 1882 Brahmsoyu Rapsó
diu pr~ alt, zbor a orchester l Wagne
rovu predohru k "ParslfaloYI". V tejto 
sieni dirigoval r. 1881 aj Franz Lehár, 
otec znlí·meho sklada·te la operiet, na 
smútočnom koncerte v prospech pozosta-
19r:h obeti nlčl\náho požla·ru viedenského 
dlvndla Rlng theater vojenskf orchester 
a o. l. prvýkrát v Bratis lave Wagnerov 
smútočný pochod zo "S6mraku bohoY". 

Nu pozv.anle archivára mesta Jána N. 
B11tku prl~l·el osobne do Bratislavy Jo
hennt~il Brahma, aby sl v podani ,.Lie
dertafclu"" pod Kitzlngerom vypočul svo
ju kautitu Rinaldo pre tenor, zbor a 
orchester. Obecenstvo preplnenej siene 
Zupného domu pripravilo 9. decembra 
1883 50-ročnému Brahmsovl srdečné ová
cie. Rok ntt to zavltal do Bretlslavy je· 
den z vtedajšlch najsláv-nejšlch orches
trov do 2upnéoho domu. Dvornt orchester 
1 Meiulngenu zahral 30. októ bra 1884 
pod vedenlm svojho chýrneho dirigenta 
Hansa von Btilowa, Llsztovho zaťa, 
Beethovenovu 5. symfóniu, Berliozovu 
predohru "Král Lear·' ( prvfkrá.t v Bra
tislave J a druh ll a tretiu 6alť 1 Brabm
aovho Koncertu pre klavlr d mol, s BU
lowom ako sólistom (dielo dovtedy v 
llrntlslave tiež ešte nezaznelo J. Koncert 
sa konal v prospech postaventa Humme
lovho pomnlka a mal mimoriadny ohlas. 

Slei'l Zupného domu sa dňa 13. aprlla 
1885 znovu zaplsala do histórie hudby 
v Bratislave. Na tomto koncerte, tiež v 
prospech postavenia Hummelovho pam
nika, hral po Llsztovl najväčši k~avlrlsta 
svojej doby, ruský skladatel Anton Grl
sorievič Rubiultejn. Program koncertu 
bol velkolepf. Od:melo na ňom Humme
lovo Velké septeto s Rublnštejnom ako 
klaviristom a čelový part zahral Fridrich 
Dohnányl, otec neskoršieho skladatela. 
Hummelovu Sonátu pre 4 ruky predniesli 

DNEŠNEJ BUDOVY SNR 
Rublnštejn a ďalšf významnf klavirista 
ľeodor Leschetitzky. Potom uch'Vá.Kl Ru
b!n!ltejn poslucháčov ako sólista Beetho
venovou Sonátou Pathet!que, Choplllovou 
Sonátou b mol, variáciami Haydna l 
Händla a l. Prltomný bol 1 sám Llszt, 
ktor9 obdivoval klavlrlstlcké umenie 
svojho sťipera, ktorého často pre podob
nosť výzoru s - Beethovenom nazýval 
"Van druh9m". 

Od r . 1885 bola sieň Zupného domu 
pravidelným miestom symfonlckfch kon
certov Clrlrevného hudobného spolku. 
Pod vedenlm vynikajúceho dirigenta Jo
zefa Tblarda-Laforesta ( 1841-1897}, ro
dáka z Podunajskfch B!skuplc, zaznel v 
1.upnom dome celý rad skladieb po prvf 
raz v Bratislave. Boli to napr. Brabmsova 
Serenáda A dur r. 1885, a v tomto roku 
aj prvé kompletné orchestrálne predve
deni-e Beetbovenovbo Hullovébo koncer
tu s koncertnfm majstrom divadla Já
nom Kopeckým ako sólistom, ako l Ba
chov Koncert pre svote bull d mol. 
J. Thlard-Laforest dLrlgov•a.l spamäti všet
ky koncerty, ktoré boli podla Batku vždy 
,.umeleckým zázrakom". Scbumau.nova 4. 
sy•fónia tu odznela po prvýkrát r. 1886, 
3. symfónia r. 1890 a 2. symó-
nla r. 1893. Li11tovu symfonick6 
bAseii T.asso dirigoval r. 1895, BerUozove 
predohry "Rimsky karneval" r. 1890 a 
"Benvenuto CeWnl'' r. 1891. Premiéra 
Berllozovbo "Harolda v Taliansku" bola 
r. 11!91 a Wagnwova predohra a Smrt 
lzoldy 1 Triltaua s poprednou bra-tislav
skou koncertnou speváčkou Fanny Ko· 
vátsovou za:mell r. 1890. 

Na prvé predvedenie Brucknerovho die-

Bfvalf Zupnt dom, dnelná budova SNR. 

ltt v Bratis lave vôbec prišiel sám autor 
Anton Bruckner osobne 27. aprila 1890 
do Zupného domu. J. Thlard-Laforest, 
ktorf skla datela dobre pomal ešte z do· 
by ťičinkovania v Linci, dirigoV>al spa· 
mäti jeho 7. symfóniu E dur. Obece nstvo 
pripravilo Brucknerovl ovácie, hoci to· 
to d1elo vtedy nepatriLo medzi zvlášť 
pristupné. 
Senzačný bol aj koncert 29. októbra 

HJ93, na ktorom Thiard-Lafo·rest - prvý
krát vo vtedajšom Uhorsku - uviedol 
5 časti z Wagnerovho Parsifal& so só
listami Fanny Kovátsovou a Antonom 
Strehlenom. Po smrti tohto vyrukajúce
ho dirigenta nlekolko rokov viedol sym, 
fonleké koncerty Cirkevného hudobného 
s polku Ludwig Burger (1858-1936}. kto
rf predviedol r. 1897 ako bratislavskú 
prem!&u čast! z Wagnerovej ,.V.al.ktry" 
a r. 1900 Cajkovskébo Symfóniu i!. 6, 
b mol, Pa.tetlck6. 

Oaišl dirigent tohto spoLku Eugen Kos
sov (1860-1929}, rodák zo Šopron u a 
o. l. žiak Brucknera. dlrJgoval v Zup
nom dome len jeden koncert, na ktorom 
sa r. 1905 v Bratislave hra~a prvý raz 
Brucknerova Symfónia i!. 4, Es dur a 
Liutov K•Yirny koncert A dur. (Dnes 
overa zná.me jšl koncert Es dur dovtedy 
v Bratislave ešte vôbec nez~nel.} Od 
tohto .roku sa symfonické koncerty toh
to spolku konali v d!V18dle a po r. 1918 
aj v koncel'tnej sieni dnešnej Slovenskej 
fllh armônle. 

Roku 1905, kedy sa v Rusku práve 
rozvijala revoJ.ťicla, host_ova l 16. februá
ra s velkým úspechom v Zupnom dome 
ruskf spevácky súbo.r Nadlay Slaviauskej 
s bala laj:kovým orchest-rom. Okrem r us
kfch nérodných plesni odzneli skladby 
Gllnku, Rlmského-Kol'sakova a Cajkov
ského. V dei\ koncertu uvere jnila bra
tlslttvská tlač čMnok o brutálnom väz
nani velkého splsovatela Mazlma Gor
kého v PetropavLovskej pevnosti a hos
tujťicl ruský sťibor predniesol na svojom 
bratislavskom vystúpeni "Zbor väzňov" 
z Gorkého "Na dne". 

· Bťirllvý ohlas mal ko ncert chýrneho 
l'iiveckébo sdrulenl moravskfcb učiteli\ 
19. decembra 1912. V sieni Zupného do· 
mu zaznel! nádherné mužské hlasy toh
to telesa pod vedenlm známeho morav-

ského zbormajstra Ferdinanda Vllcba v 
skladbách Smetanu, Dvofáka, Suka a 
Krllkovského. 
Fusclnujťicl je zoznam sóListov, ktor! 

sa svojimi rec!tálmi predstavili v Zup
nom dome. Z huslistov liv~dlem najprv 
slávnu česk ťi tro jicu - Ondfli!ek, Kube
Uk a Kocian. Na vrchole svojej slávy 
zahral Frantllek Ondfli!ek o. 1. Beetho
venov Huslový koncert so sprievodom 
vojenského orchestra 25. novembra 1902. 
Ján N. Batka plsal o "krlšťálovo čistej 
virtuozite". Jána KubeUka oslavovalo o
becenstvo v Zupnom dome už predtým 
16. novembra 1900, kedy sa slávny ume
lec uviedol v Bratislave už po druhý raz 
( prvf koncert mal r. 1899 v sieni Mest
ských reprezentantov, kde hral o. 1. 
Vleuxtempsov Huslovf kon cert č. l, E 
dur}. }arosla:v Kocian zavltal do Bra
tislavy ako 31-ročný 9. januára 1914 a 
za sprievodu amerického klaviristu M. 
Elsnera predviedol tu po prvf raz Dvo
f'ákov Huslovf koncert a mol. Zhodou 
okolnosti uviedol dirigent E. Kossow v 
tomlo roku v di·vadle po prvý raz aj 
Dvol'ákovu Symfóniu č. 9, Z nového sveta. 

Svetoznámy bel.gickf husLista Eugéue 
Ysaye ( 1858-1931}. ktorého zjavu na 
.koncertnom pódiu prlsťidll P. Casals prl
vlastok ,.k.rálovskf', konce!'tova l v Zup
nom dome r . 1910 a r. 1912. (Ako mnoho 
Iných tu uvedených sól~stov, h·r.a.l po 
I. svetovej vojne aj v dnešnej koncertnej 
sieni SF.) Na koncerte r. 1910, ktorý 
Batka označil ako "nezabudnutelný", za
hra l o. l. Franckovu Sonátu A dur, kto· 
rťi mu skladatel venoval. V Zupnom do
me vystťipll tiež dvakrát slávny Bro-

Snimka: autor článku 

nislaw Hubermann, ktorý ako 20-ročný 
preclniesol 13. decembra 1902 o. l. Bee
thoven;Jvu Kreutzerovu Sonátu, pár dni 
po svojom prvom ťičinkovanl, kedy mal 
senzačn9 C1s pech s Mendelssohnovfm 
Koncertom v sieni Mestskfch reprezen· 
tuntov. V Zupnom dome hral znovu r . 
191 0. Velký francúzsky huslista Henri 
Martcau tu koncertoval r. 1911 a r. 1913, 
na oboch koncertoch ho sprevádzal bra
tislavský rodák Ernii Dohnányi. 

Z ďalšieh huslistov t reba uviesť aspoi\ 
joachlmovho žiaka Willy Burmesbtra, 
ktor~ v r. 1910-1917 nlekolkokrát kon
certoval v Zupnom dome. Na huslovom 
recitáli koncertného majstra viedenske j 
opery Arnolda Kosého, zaťa Gustava 
Mahlera, r. 1913 klavlrny sprJevod mal 
Lisztov prlater a Uak Bernhard Staven
hagen. O dva roky neskoršie hosťoval 
tu Rosé aj so svojim vfborn9m sláčlko
v~·m kvarte tom. 

VIackrát h ral v Zupnom dome Joachl
mov i Hubayov žiak Ferenc Vecsey ( r. 
1916-1917}. ako aj ďalši Hubay<>v žiak 
Emil Telmányi, ktorého recitál 12. aprl
la 1923 bol posledn9m koncertom v tej· 
to sloni vôbec. 

Slávny dei'! koncertnej histórie Bra
tislavy nastal 27. novembra 1911, keď 
vtedy 35-ročný, najslávnejšl violončelista 
vllbec, Pablo Cuail predniesol v Zupnom 
dome okrem skladieb Dvotá~a a Cnj· 
kovsltého aj Haydnov Koncert pre vio
lončelo. P. Casals sa znovu predstavil 
v Zupnom dome 18. novembra 1913, kde 
o. i. uviedol Salnt-Sal!nsov Koncert a 
mol. 

Vynlkajťice Ceské kvarteto s Karolom 
Hoffmannom, Josefom Sakom, )lfim He
roldom a Ladislavom Zellakom zahralo 
11. decembra 1916 v Zupnom dome Sme
taaovo Kvarteto ,.Z mého !Ivota'', Beetho
venovu Kvarteto op. 59 i!. l a Schubertova 
Kvarteto ,.Smrť .a dievl!.a". Bratislavské 
novtr.y označili vtedy Ceské kvarteto za 
"jedinečné na svete·'. Sťibor koncertoval 
v Bratlsl·ave pred týmto vystťipenlm l po 
1~01n mn<> ho ráz (po prvýkráct to bolo 
e~te r. 1894 v sieni Mestských repre
zentllntov}. 

Do Bratislavy prichádza lo aj viedenské 

Flanerovo kvarteto, pomenované podla 
svojho prvého huslistu, a r. 1899 za
hralo v Zupnom dome spolu s Ernll 
Do.hnányim jeho Klavirne kvinteto. Toto 
kvarteto uviedlo ako svetovú premiéru 
30. aprlla 1920 Sláfikové kvarteto D dur, 
op. 15 bratislavského skladatel<a Alezaa
dra Albrechta. Albrecht zasa 2. mája 
1914 osobne tu dirlgov.al premiéru svo
jej zborovej skladby na slová R. Thákura 
"Hymnu oa krásu". · · 

Velkolepý je zoznam klaviristov, kto
rl - okrem už spomenutého Rublnštej
na a BUlowa - koncertovali v Zupnom 
dome. Sťi to v prvom rade priam! žiaci 
Liszta. Jednorukf Géza Zichy už 19. ja
nuára 1887 - podla Batku - "ohromil 
svojou technikou", vlastnými skladba mi 
a transk.rlpc!.aml. R. 1881 hral v bra· 
tlsl11vskom divadle spolu so svojim uči
telom Llsz.tom Rákocziho pochod v úpra
ve pre 3 ruky a r . 1901 Interpretoval 
v Zupnom dome svoj vlastnf Klavlrny 
koncert pre lavú ruku so sprievodom 
vojenského orchestra . 

Ako ďaLši Lisztov žiak vystúpil v Zup
nom dome fenomenálny vlr.tuóz Morltz 
Rosentbal, ktorý 3. novembra 1916 hral 
o. l. sl.ávny 6-časťovf Hexameron, čo 
r. 1837 okrem Liszta komponoval! Cho· 
pln, Czerny, Thalberg a !nl velkl kla· 
vlristi. Jedinečný Interpret Chopina a žiak 
Liszta Emil Sauer hosťoWl l v Bratislave 
viackrát. V Zupnom dome uviedol r . 
l!l11 okrem Beethovenovej Sonáty, op. 
110 a Lisztovtch Petrarcovtch sonetov 
aj - pravdepodobne po prvf raz v Bra
tisla ... e - Debuuybo klavlrne .. dadby. 
Na tomto koncerte bol tiež prltomný 
Llsztov žiak a prlatel, s klad·atel Augut 
Stradal. Emil Sauer :movu vystťipll v 
:Zupnom dome r. 1918 a po I. svetovej 
vojne v dne!mej koncertnej s ieni SF. 

jeden z najväčšlch klaviristov 20. sto
ro~ln Wilhelm Baclhaus (1884-1969) 
konr:tlrtoval v Zupnom dome r . 1916 a 
predniesol o. l. Chopiaovu Sonátu b mol 
u Brallmsove Variácie na Pagauinlho té· 
mu. Hral znovu r . 1917 a r. 1918, kedy 
predniesol o. l. Beethovenovu Sonátu, 
op. 111 a Schumannov Karneval. Nie· 
kolkokrát tu ťičlnkoval v r. 1915- 1917 
vo VIedni žijťiCi pražský rodá k, význač
ný klavirista Alfred Grllufeld, ako aj v 
Bratislave narodený Charles Fiirs-.r. 

Jedna z najvllčšlch klavlrlstiek svojej 
doby Elly Neyod uviedla 25. novembra 
1Ul7 " Zupnom dome o. l. Schumannon 
Detské scény a BeethoYenovu Sonátu, 
op. 111. Ernii Dohnányi dáva l tu recitál. 
z vinstnfch skladieb a dlrl~elllt Felix 
von Welngartner sprevádzal na klavlrl 
213. novembra 1910 sólistku viedenskej 
opery Luclllu Marcelov6, ktorá prednies
la jeho plesne. 

Mladý Béla Bartók hral v Zupnom do
me dvakrát. Ako gymnazista predstavil 
sa 15. marca 1898 na os lavách výročia 
revolťicle 1848 s Rapsódiou od Karla 
Tausslga a po druhf raz 22. januára 
1904 mal samostatnf recitá l, na ktorom 
odzneli jeho skladby a Schumannova 
Soaáta fis mol. 

Bratislavské obecenstvo sa zoznámilo 
v Zupnom dome s mnohými chýrnymi 
spevákmi. Bol to 'napriklad Leo Slezak 
11873--1946). rodák z Moravy, jeden z 
najslávnejšlch tenoristov, ktorý už ako 
29 -ro čný 22. januára 1902 óčarll prepl
nenú slei\ svoj im "zvučným kovom v 
hrdle·· (podla bratislavských novln} v 
pwsJ)ach Beethovena a Schuberta l v 
Stratte z Verdiho Trub!ldťira. Vystúpil 
tu ešte r. 1905 a 1915 a po l. svetovej 
vojne aj v dnešnej sien1 SF. Velký bas
barytonista Richard Mayr, objavený Gus
tavom Mahlerom, mal tu recitál r. 1917 
a slávny tenorista s barytonálnym zafar
bcnmJ hlasu Alfred Piccave r ako 29-roč
nf v r . ·1916. Ceský tenorista, vtedy v bu
dapeštianskej opere, J6llus Bochnii!ek 
zaspteval r . 1902 o. l. po česky výňatky 
z Predanej neY'Bsty. Selma Kurzová pred
viedla tu 21. aprlla 1910 svoju brilantnú 
kolor.atťiru a vynlk•ajúcemu wagnerov
skému tenor lstovl Erikovi Schmedesovl 
tlieskalo obecenstvo r. 1911. Vystúpili tu 
tiež vfznamný barytonista viedenskej 
opery LeGpold Demuth r. 1911 a slávna 
mezzosopranistka Maria Guthell-Chode
rová r. 1907. Jedna z najvllčšlch osob
nos ti speváckeho umenia 20. storočia, 
mladá Lotta Lehmannová (1888-1976} 
zaspievala 2. decembra 1917 plesne 
Schumanna, Schubel'ta, Brahmsa a R. 
Straussa. 

Po vzniku CSR sa koncertný život Bra
tislavy premiestnil najmä do novoposta· 
vene] Reduty (dnešná koncertná slei'í 
SF}. do divadla a do tz.v. VLádnej budo
vy (dnešná koncertná sieň Cs. rozhla
su ). Do r. 1923 sn uspo riadalo v Zupnom 
dome už len má.Jo koncertov; dva.krát v 
ňom - v r . 1922 - na popoludňajšich 
populárnych koncertoch ťičlnkovala aj 
tzv. SlO>venská filharmónia, ochotnlcky . 
orchester, založený r. 1920 Milošom Rup
peldtom. 

Sle1'í Zupného domu mala podla súdo· 
bých svedec tiev velmi dobrťi akustiku 
a spolu s balkónom pojala 800 návštev
nikov. Dnes slťižl ako Zasadacia sieň 
Slovenskej národne j rady. V tomto prls · 
pevku sa po prvf raz podrobnejšie roz· 
viedla podstatná časf jef mimoriadne vf
znamnej koncertnej histórie. 

GABRIEL OUSINSKt 


