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VIII. kolokvium o
Týždel\ nove j slovenske j hudobnej tvorby· doznieva eš te dlho po s tichnutl pos·
Jedných tónov hudby. Doznieva v tl ači ,
na oficiá lnyc h stretnutiach v Klube sk ladiltel ov SHF, v kuloároch, v oso bných
prla telských besedách . Za v ŕše n ie týcht o
dozvukov a ohla sov tvori - č l ma lo by
tvoriť muzik ologlcko-s kladatefs ké kolokvium v Domove skl adate fov v Dol ne j Krupej. To ht oroč n é už VIII. kolok·
vi um o súl!asnej slovenskej hudbe ( 16.18. aprlla) po k račov alo v overen ej prog ramov e j koncepc ii a llnli predchádzajúcich r oč n l k ov .
V úvodnom prlh ovore preds eda ZSS
närodný umelec prof. Oto Ferenczy ve rml konclzne a zreterne vymedzil úlohu
1 cie l kolokvia. Z je ho pod netných myš lienok zaznamenávame as poň niekto ré.
Treba sa zam y s li e ť nad. tvorbou, hodno·
ty ktorej obohatili na šu h udbu l odha·
lit ne dostat ky, kto ré sa objavil i, - poveda l prof. Ferenczy. Po odstu pe
dvoch mesiacov po uk o n č e ni TNSHT
predsa len možno jed n oz n a č n e j ši e vys l oviť svo j názor. Ved proces hodnotenia je heterogénny a ešte vždy nie uk on·
čen ý. A kritik a to n ie sú len pozttlvne hodno tenia. Kriti cký, t. j. nega tlv ·
ny súd n epre dst avuje prljemnú st ránku
kritického h od noten ia a čas t o d oty č ný
- kritizovaný ani nechce bra t na ved n·
mie výh rad y. Bez kritiky vša k nemôže·
me žlť. No aj od krit iky so žia da zvýšlf
latku n ároč n os ti , č l už pri pres nejšlch
vyjadreni ach a lebo preclzne jšlch formu·
láciá ch . Medzi tvorcom alebo in terpretom a kriti kom by mol v l á dnu ť vzá jom·
ný rešpekt, dôvera, aby obe o;tr any mohli v stúpiť bez emotlvnych vzruchov do
besedy, dia lógu.
Ze to kritika obecne n ikdy nemala
la hké, možno č ltat OJ zo slov dnes už
klasika slovenske j literárne j kritiky a
eselstl ky Ale xand ra Mat ušku : .. . . . Údel
literárneho kritika a kritika vôbec nie
je a nebol u nás nikdy rulový. Oddávna sa u nás od kritiky žiadalo, aby bo·
la konitruktlvna , t. j. aby nikomu a nil!omu neublilovala; okrem toho u nás
- tiel oddávna - plati mienka, le ,kritizovať je lahko'; ak sa kritikou rozumie
dobiedzanie .. . ; no ťalko
myslfm
mravne ťalko - ak sa kritikou rozumie
(a malo by sa "OZumieť] l!innosť, ktorá
poznáva a poznané dril, ktorá chce vynáiať súdy, stáť si na svojom, páliť
si
prsty a niel!o pritom aj ri skovať . V praxi
to l!asto vedie k bolestným zrážkam v
kritikovi samom, lebo je vskutku nelah·
ké, povedzme, poznať sa s autorom, mať
ho rád a váž iť si ho, a jednako byť k
nemu, práve k nemu, tvrdý v mene veci." ( A. Matuška : Od v čera j š ka k dnešku.]
v ob raze, ktorý n ač rto l predchädza jú·
ci odst avec, možno ako v zrkadle uvidi eť aj údel hud obné ho kri tik a. S n á ď
som t rochu nerešpe ktova la č a s ový pri e·
beh ko lo kvia, žia da lo sa mi však zdôrazn iť, že ča s t o ešte vždy chápeme kritlc·
ký súd , kritic ký názor o die le, č l int erpretácii oko jav nega tlvny, oko odsúdenie a za vrhnutie nieč oh o o za búdame
no vlastný zmysel ta kéhoto vysloveni a:
chcieť upozorni ť no chyby, no nevydarené veci, nedosta tky, nedotiohnutosti, na
to, nad č im by sa ma l tvorca zamys li eť
a čo by ho malo v budúcnos ti ta k troch u
zne pok ojov a ť i stim u lova ť . Na kolokviu
tých kriti ck ých postrehov bolo ako ša f·
ránu. Ale predsa len - bolo. V ráťme sa
však k s ledu kolokvia.
K problemati ke O a kt uá lnych úlohách
v ku lt úrnej politi ke stra ny prehovor il
riaditel Odboru umen ia MK SSR, za slú·
žilý umelec Jozef Kot. Poukázal na sú časn ú napätú medziná rodnú situáciu, na
to, že ludstvo ešte n ikdy nestálo ta k bJiz.
ko se baz n iče n ia a ko teraz. Tým väčši a
úloho pripa dá kult úrnej politike strany ,
kde dôležitos t nadobúda vn út ropolitic ká
Ótázka int enzifik ácie l s ub jektlvneho fak·
tora v rozvo ji s p ol oč n ost i. V zásade maž·
no hodn o ti ť trendy v jedn otlivých o blastiach pozltlvne - vyslovil so s. Kot.
Umelecké zväzy prac u jú ako zjednotené
formácie. Tvorivé výs ledky preukazu jú
pozittvnu krivku, na jmä čo sa tý ka kva n ·
tity. Triezvej šie hodnotenie vša k nastupuje pri kvalitatlvnom ukazova teli, kde
sú isté ma nká , napriklad a j v tom, a kým

súčasnej

slovenskej hudbe

spôsobom nová tvorba pretavuje do umeleckých diel im pulzy sú č a sn os t!. Otázka
súčas n éh o prlst \)pu však neznamená vždy
zobrazenie s účasnosti, ale je to otá zka
súčas n éh o vých od iska, do ake j miery sa
ume lec vyrovnáva so s ú čas ným myslenim. Vysoké ná roky kladi e naša s poloč ·
nost na tých, ktor! die la tv oria, al e aj
na tých, ktor! di ela s prostredkúvajú.
S. Kot sa dot kol aj problematiky fungovania diela v rá mci zväzu, kde vyzdvihol potrebu dis kusie o problémoch ;
tba na konk rétnom ume leckom a rtefa kte
možno n[\zorne doku mentovať, čo je pers pektlvne a čo reg reslvne. V širok om
zá bere sa dotkol a j otázok prlstupu k
mla de j gene rá cii, problema tiky kritiky
ako ta ke j l o tázok komplexného progra mu estetic kej výchovy obyvat elstva v
CSSR, ktorá vyplynula zo záve rov XVI.
zjazdu KSC. Referá t vyvolal živú a boha tú diskusiu, č l už na ma rgo tvorivosti
a osobnosti v kriti ke, estetic ke j výchovy
v naše j š kolskej sústave, spôsobu v ý uč ·
by na r:Su a vzta hu medzi hudbou "váž·
nou" a ,.nevážnou", t. j . populárnou,
k ritéri! v populá rn ej hud be.
Doc. dr. Ladislav Burlas, CSc. v predná ške s ná zvom Nové kompozi čné prúdy
v kontexte rozvo ja socialistickej hudobne j kultúry orientoval sa na niektoré
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nové prúdy, súvisiace s rozvo jom nove j
tvorby. Na demonštráciu sl pripravil hudobné ukážky zo sú č a sne j svetovej tvorby: úryvok z diela litovského s kladatera Bronlusa Kutavl č lu s a (nar. 1932 ], maďa rs k éh o skla da te ra László Sá ryho (nar.
1940) a amerického s kla da tera Steve Reicha ( nar. 1936 ]. Pouk ázal n a to, že aj
v sl·o venske j hudbe už pred približne 10
r okmi bol badatefn ý ús tup od seriálne j
techniky a dnešné vývojové trendy ná ·
vratu k modá ln ym štruk·túra m túto sku·
to č no s t len potvrdzu jú. Ta k a ko a vant·
garda 20. s t oroči a hlodala všetky pros·
!riedky na to, aby poprela r omantizmus,
d nes úsilie ,. retrovlny" prináša návrat
k roma ntizmu 19. st o r oč i a - v n eoromantizme. Zaznamenáva me aj presah rakove j, resp. populárne j hud by v širšom
slova zmysle do hudby vážnej, ist ý redukclonlzmus h udobných prost ri edko v, čl
orientáciu na " novú j ednod u c h os ť " " neue Elnfachke lt" (terminus technic us
podobne ako kedysi termln "neue Sach·
lichkeit" ). Zau jlmavá je a j ka tegóri a minimá ln e j hudby, kto re j pozlcie sa v svetovom me radl e dnes už o p ú š ť a jú , no u
nás sa čast o týmto prlvl astk om označu j e to, čo je pre jeho výlu č no sť ťažko
nieka m Inam zarad iť . Podla doc. Burlasa
sa minimá lna hudb!l zrodila a ko reakcia
na jednos trannú intelektualizáciu hudby
a jej hlavno u č rt o u je čas t á r epetltlvnost, ale aj r af in ova nos ť, subtllnos t, pre·
fero vanle lntulcie pred r a cioná l nos ťo u .
Podnetný a fundovaný prlspevok doc. L.
Burlasa reagoval na aktuá lne otázky nove j tvorby, ktoré u nás n eboli ešte komplexnejšie teoreticky osvetlent:. V plodne j diskusii, s v e d č iace j o výraznom záuj me o túto problematiku, sa hovorilo
najmä o minimá lne j hud be, a le aj o pot rebe prehodnotenia našej hudobne j
tvorby 60-tych a 70-tych rokov.
Vlastno u ná ph'i ou kolokvia bola refl exia uplynulého Týžd ň a novej s lovenskej hudobné j tvorby. Z neho sa pre prehrávku a analýzu vybra li n a sledujúce
s kladby : P. Cón : Musica pr o tabula pre
kla vlr, kla rinet, hus le, vi olu a violončelo, V. Kub ič k a: Portrét dievčaťa pre
klavlr , L. Holoubek: Variácie na sloven s kú lud ovú plesei'l pre violu, vi o lon č elo
a klavl r, o p. 71, l. Zeljenka: Husrové
due tá, l. Pa rlk : Nocturno pre hus le a
klav lr, J. Ha trlk : Ponorená hudba pre
soprá n, husle sólo a 12 s l áči kov ých ná-

strojov, D. Mar tin ček: Tr i skladby pre
slá č ikové kva rteto, l. Hrušovský: S l áč i 
kové kva rteto, M. Burlas: Kofajnl ce bez
vlakov, Z. Mikula: Pocta Maximo v! Gor·
kému, pr edohra pre velk ý orchester, M.
Kotlnek: Symfónia, J. Sixta : Trlo pre
klarinet, violončelo a klavlr, V. Godá r:
Lyrická kantáta pre mezzosoprá n a o rchester, J. Grešá k: Hudba pre klavlr o
orchester, L. Burlas: Poetic ká hudba pre
dychové kvinteto, M. Nová k: Slávnostná
predohra, A. Moyzes: Symfón ia č. 12 pre
velký orch ester , op. 83. Analýzy jednotlivých skladieb, ktoré zá r oveň poslúžili
ako úvodný vstup do diskusie, pripravili
dr. Igor Berger, Eva Cunder llková, Lý·
dia Dohna lová, dr. Zuzana K rajčlová a
dr. Zuzana Ma rtináková.
Hoci svo je opodstat nenie majú a j
št r ukturá lne a na lýzy skladieb, overa cennejšie boli však prlspevky l diskusné
vst upy koncipované problémovo, z konkréta vyú sť u j úce do o becne J roviny a
o p a č n e. Spomel'lme aspoi'l n lekolk o takých to ok r uh ov. Ha trlk ova Ponorená
hudba podnietila k tomu, že sa hovor ilo
11j o vzť a hu hud by a slova v súčas n ej
tvorbe č l o zdôvodneni hod no tovéh o s ú·
du - \aždý od born lk by mal umelec ké
dielo vn l mať " mys livo", t zn. klásť
si
otázku, pr ečo sa mu to-k toré dielo páči
alebo n epáči. Kongeniálna syntéza obsahu a fo rmy u Hrušovského S l áči k o v éh o
kvarteta a je j od raz no esteti cký zážit ok
posluchá ča sa č rt a li v podtexte sentencie: ,.Ked č l o v ek počú v a silnú ume leckú vý p ov eď , nerozmýšfa o tom, a ké kompozlč no - t ec hnl c k é prostried ky použil a u·
tor, ale hudba h o pria m ,vtiahne' do se·
ba." v súvislosti so s kl a dbou M. Burlasa Kofajnlce bez vla kov so vynorili sú·
vls lostl s novými k o mpozi č n ým i t ren dmi
(zjednodušenie hudobne j r eči, o prost enie
hudby v jej viacrozmernosti o jeden rozmer] . U Mikulovej predohry Pocta Ma ximov! Gorkému sa odvljo la napriklad
myšlienka zara denia diela k ná ležitému
hudobnému d ruhu , fo rme. Probl ema tik a
použlvanla istého ustáleného k o mp o z ič·
ného prln clpu a urč itá typológia sklada·
tefských osobn osti vystúpili do popr e di a
v diskusii . o Sixtovom Triu. Hudobná
citácia v 2. ča s ti Grešá kove j hudby vzbudila úvahy o hudobných citáciách a ich
využfvanl. V súvislosti s Poetickou hud·
bou L. Burlasa sa ozrejmo vali nie ktoré
prvky s kla da te l ovej vývojove j k rivky,

al e a i všeobecné vývino vé tendencie sl o·
venskElJ h udby. Samozrejme, okruhov a
tém, o ktor ých sa v ča s ti ,.a nalýza a
prehrávka skl adi eb s poj ená s di skusiou"
besed ovalo, bolo ove ro viac. Padali a j
konkr étne pripo mienky nn ma rgo konkré tnych skladi eb; sklada telia Ich prijali - alebo neprijali - a poto m osvetrova li svo j názor , č l postoj v súvi slos ti
s vlast ným diel om.
Kolokv ium oboh atila a j prehrávka z
tvorby sú č a s nýc h čes k ýc h skladat el ov,
ktorú uvá dza l d r. Ja n L edeč. Zazneli vybra né časti z di el J. Seldla, E. Hlobila,
K. Slav ického, J. Felda, V. Felixa, J. Dvoráč k a, C. Koho ut ka, J. Teml o, V. Ka labl·
sa, V. Tichého, J. Matysa a Z. Luká ša.
Výlíat ky prezentova li obraz základných
tend encii v čes k e j hu dbe, a ko Ich uká·
za! čes k ý Týždel'l n ove j tvorby '84. Aj
ta káto forma je Iste prlnosnou pre vzájomné poznávanie a vzájomné zbli žovanie o boch na šich hudo bných k ultú r.
Na záver nlekolko pos trehov. Tohtoroč n é kolokviu m podobne ako aj tie
predchádza júce - sa usilova lo dohodnoti ť a d opoved a ť , č o ešte povedané ne bolo, podnietilo k úva há m, zamysleniu, r ie·
šeniu problé mov. Priebeh kolokvia s ledova li - s n a jv äčš o u invá ziou v druhý d eň - a j p os lu c h áč i hudobne j teórie
VSMU a hudo bne j vedy FFUK. Ú č a s t in·
terpretov zn a men a la rozšlrenle prezentova ne j tema tik y o obl as ť In t e r p ret ač n e j
praxe 1 skúsenos ti pri na študova nl nových dieL K do bre j pohode pri speli aj
tie nefor mál ne rozhovory l hovory po
uzavret! denných oficiálnych prog ra mov.
A predsa. Zia da sa povedať , že pritomnos! skl adatelov - na jmU tých, kto rých
diela boli vybrané na preh rávku a a na l ýzu, nemožno pov ažo v ať za stopercent·
nú. Najpoč e tn e j š i e sa zhro maždili zástupcovia s trednej gen rácie; a čo je p o č u
dovania h odné - z ra dov mlad ých a ut orov - len naprikl ad tých, čo ic h di ela
na ko lokviu zazne l! - chýbala presná
polov ica. A na pokon - v posledné do·
poludnie osta li v Domove sklada te rov
naoza j len " vyt rva lci". Na vysvetl enie
t reba dodať , že 18. a prlla t. r. sa s ú ča s ne
konalo v Bra tisla ve federá ln e zasa da nie
OV z'C ss, čo nutn e muselo ovplyvnit rady zú č a st n en ý ch . Avša k pri tak dôleži·
tých podu jatia ch by bolo záhodno termlny zos ú l a d iť , resp. zh u t n i ť prog ram
kolokvia do dvoch d ni. A ešte jedna poznámka. Stá lo by za úva hu doplnit program k olokvia o celostn e jš iu roč n l k o v ú
bila nciu, ktorá by umožnilo vytvorit s l
plastic ký obraz tvo rivých p oč i n o v v sla·
venske j hudbe za uplynulý rok v jednot·livých o blas tiach (orch estrá lna , voká lnoin štrumentálna, komorná tvo·rba a pod.].
Tak by Iste vznik ol väčš i pr iestor pre
konfrontáciu, ale aj vhodnejšie podmienk y pr e zaradenie nového diela do vývi·
n ových súvis losti našej h udby.
JANA LENGOVA

itaccat,
• NOVÝ KLUB HUDOBNEJ MLADE2E
V KOMARNE. Komárno možno považovať
za kultúrne centrum južnej Časti Západoslovenského kra ja. Jeho hudobnokultťirny ruch má pre svoj rozvoj výborné
podmienky. Je dnak sa opiera o bohaté
historické tradície, a le na druhej strane
nachádza plnú podporu aj u vedúcich či
niterov mesta a okresu na čele s vedúcim tajomníkom OV KSS s . Antonom Hlaváčom. Komár ňania sú hrdl na svojich
rodákov - spisovatera Móra Jókaiho i
skladatera Franza Lehára, obaja majú
so vzácnou pie tou inštalovanú a udržiavanú pamätnú izbu . Uskutočnilo sa už
vyše 20 ročnlkov Jókaiho dni prehliadky maďarských amatérskych divadelných súborov - a predstavitelia mesta by radi podobnú myšlienku rozvinuli
a j v oblasti ope1·ety v súvislosti s F. Lehárom. Spomeilme, že sa tu stavia nové
divadlo a že v decembri uplynulého roka tamojšia ĽSU dostala k dispozicii nové priestory. V meste už niekolko rokov
existuje aklivny Kruh priateľov hudby s predsedníčkou Lýdiou Majlingovoti,
podpredsedníčkou ONV, kt01·ý velmi iniciatlvne prispieva k šlreniu umenia hudobnej múzy. Oalšie plus do rozvoja hudobného života m esta prinieslo aj založenie klubu Hudobnej mládeže pri Dome
odborov, impulz ku ktoré mu vyšiel z riaditelstva bra tisl avského konzervatória i
komáriianského KPH. Dlia 4. aprlla 1984
v Dome odborov sa tu konal koncert
Symfonického orchestra a Miešané ho
zboru bratislavského konzervatória a sólistov pri prllel!itosti založenia Hudobnej mlá deže a v rámci Komárňanskej
hudobnej jari. úvodné slovo predniesol
nový 11redseda klubu Hudobnej mládeže
Rudolf Harmat, vedúci odboru školstva
a kultúry MsNV v Komárne. Nebýva zvykom, aby na takomto poduja ti vystúpil
kolos f!činkujúcieh, dosahujúci al člslo
140. Mladi hudobnlci hrali s entuziazmom a elánom pod vedenlm dirigenta
prof. V. Dančka pre vnímavé a pozorné
publikum, zložené predovšetkým z mladých rudi. Na úvod zaznela suita z Janáčkovej opery Liška Bystrouška. V náročn o m parte jednočasťov é ho Husrové ho koncertu a mol J. Slavika predstavil
sa Tibor Ková č 1z tried v prof. A. Vrtera l ako mladá ta lentovaná ná de j našej
huslistickej školy . Fibichova kantáta pre
sóla , zbor a orchester Jarná romanca
tvorila dramaturgicky výrazné zavŕšenie,
kde sa okrem orchestra predstavil aj
zbor, ktorý svoje party na!ltudoval pod
vedenim prof. D. Billa, a sviežo splevajťici sólisti Livia Aghová . l z trie dy prof.
M. SapirovejJ a Martin Babjak (z triedy
prof. I . Cerneckej). Na koncerte sa zúč astnili aj vere jn( činitelia mesta a okresu i zástupcovia bratislavského konzervatória na čele s riaditerom dr. Zden kom No váčkom, CSc., ktoré mu krátko
predtým ude lili medailu mesta za viacročnú SJlOluprlicu školy s Komárňanským
okresom .
•
KONFERENCIA O HUDOBNEJ VÝCHOVE. V dlioch 6.-8. novembra 1984
sa u~kutočni na pôde Pedagogickej fa-.
kulty v Nitre celoštátna konferencia o
proble matike hudobnej výchovy na té mu
,.Hudobná výchova v procese formovania vedomia mládeže v socialistickej spoločnosti". Usporiadatelmi sú: Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej výchovy v
Nitre, Zväz československých skladaterov, Zväz českých skladaterov a koncertnýc h umelcov, Zväz s lovenských
skladaterov, Ceská hudobná spo ločnosť,
Ct)ský hudobný fond a Slovenský hudobný fond . Konfere ncia, ktorej problematika má v súčasnosti dôlež itý celospolo če nský a kultúrno-politický
význam ,
bude rieš iť komplex otázok, dotýkajúcich
sa stavu doterajše j hudobnej výchovy
mládeže a možnosti zefektlvnenia hudobn ého rozvoja vo výchovnovyučovacom
procese.
• ZO .ZIVOTA SLOVENSKtHO HUDOBNtHO FONDU
- dň a 4. aprila 1984 sa uskutočnilo
s tre tnutie s JUDr. Mikulášom Kresákom,
autorom publikácie Husliar Oswald J.
Willman n, ktorá v uplynulom roku vyšla vo vyda vaterstve OPUS. Autor hovoril
o kontaktoch s ma jstrom-husliarom, je ho
práci, ktorú dokumentoval výstavkou ~
stro jov z je ho dielne i filmovými a obrázkovými ukážkami,
- ďalšlm podujatlm, kto.ré bolo odozvou na ostatný Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby bola ll. aprlla 1984
hodnotiaca diskusia s prehrávkou dvoch
úspešných diel tohto roč nej prehliadky Sy mfónie č. 12, op. 83 od Ale xandra
Moyzesa a Ponorenej hudby pre soprán,
hu$le sólo a 12 sláčikových nástrojov od
Juraja Hatríka. Okrem autorov sa na besede zúčastnil bohatý nočet s kladatelov
a muzikológov, ktori zotrvali v podne tnej
a plodne j diskusii.
OPRAVA. V HŽ č . 9/1984, str. 7, v
Koncerty MDKO v Bratislave sa
nedopatrenim uviedlo Iné meno skladatela. Správne malo znieť, že Peter Planyawsky hra l nie Vierneho, ale Plerneho
Trois piéc es. Autorke č lán ku 1 naillm
či t atelo m sa týmto ospravedliJujeme.
•

č lánku

K niektorým otázkam súl1asného vývoja hudobnej výchovy v ZSSR

STAROSTLIVOSŤ
Pred 10 rokm i s kupina hudobných odbornikov pod vedenim jedného z najvýz n amnejšfch súčasných hudobnýc h skladatelov a pedagógov Dmitrija Kabalevského zača l a s radikálnou prestavbou
systém u hudobnej výchovy (ďal ej Hv l
vo všeobecnovzdelávacej š kole. (Pozn.
autora - Nové učebné osnovy hudobnej
výchovy pre 1.-3. roč. a pre 4. -7. roč.
schválilo Kolégium M inis~erstva š kolstva
RSFSR v r. 1979, resp. v 1'. 1981. l
D. Kabalevskij pochopil, vychádzajúc
z n ových spo loče nsko-historický c h podmienok, že bez seriózneho prehodnotenia základných princfpov vyučo vania Hv,
bez podstatného prepracovania obsahu
a úloh vyučovacfch h odin, nemôže š kola
plniť požiadavky, kt oré na iíu v procese
hudobnoestetic kej výchovy a vzdelania
kladie život. Pri rozpracovani otázok teórie vyu čova ni a hudobnej výchovy boli
pri jaté 3 základné tézy sovietskej hudobnej estetiky, pedagogiky a psychológie : l. - hudobné umenie je bohaté a
v spoločenskej praxi vystupuje ako dorozumievací prostriedok, prostriedok špecifického odrazu skutočnosti a jej pretvárania; 2. - proces kontaktu s hudobným umenim rozvíja tvorivý potenciál
osobnosti, jej emoclonálno-i ntele";tuálnu
stránku; 3. - každé normálne dieťa je
schopné systematicky sa hudobne rozvija(.
Ta k ýto prfstup k problem ati k e znamenal princip iálny prfnos pr e s truktúru n ových u čebných osn ov: po p rvý raz sa
na ich tvorbe podielali hudobn! s kladat elia, teoret ici, h istor ici, metodici, psychológovia atcl.; prvýkrát je obsah učeb 
ných osnov rozložený na jednotlivé vyučovacie hodiny, pospájané v jedn otnom
tematick om celku; prvýkrá t pracovnlc l
labor atória Hv pri Vedeckovýsk umnom
ústave Akadémie pedagogických vied vypracova li jed notný systém preš kolovania učitelov Hv v súlade s novými požiadavkami. Principiáln e novým faktom bola aj s tála spät ná väzba na širokom základe - u čeb né os novy sa n eustále obohacovali, zdokon alovali . pretože ich pre·
v1erke sa okr em úzkeho kruhu odborn!kov l pracovnikov la bo ratória a u čltelov
experimentátor ov 1 tvorivo zúčast nil! tis !ce hudobn ých pedagógov zo všetkých
kr ~jov, oblaslf, o kruhov a autonómnych
r epublik RSFSR.
V úvode k novým učebným osnovám
O. Kabalevski i zdôraznil: ,.Vo svojej práci som sa opieral predovšetký m o hudobnopedagoglck é názory B. Asafleva.
Zá kl a dným východiskom boli jeho slová:
, ... v názo roch na Hv a k o na vyu čo vac!
predmet treba obfsť otázky muzikológie
a chápa ť hudbu ako umeni e, čiže ako
is tý jav , vytvorený č lovekom a n ie ako
vednú disciplfnu, kto r ú sa treba u čit a
št udov ať'" . V podobnýc h názoroch tohto
vynikajúceho s oviets k eho muzikológa je
evidentná s ústavná s naha vyhnúť sa mechanickému prenášaniu obsahu a metód
profesioná lneh o hudobného vzd e lania do
s ystému hudobnej výchovy v zák ladných
školllc h . Asa fiev mal na zreteli predovšetkým osobit ný prfstup k hodiná m Hv
v š k ole, v kt orých by muz lkologické p rvky boli organicky späté s hudobnou
p r ípravou žiakov a kvalitalfvne prepra cované vzhladom na ciele výchovno-vz delávacieho procesu Hv.
Myš lienky B. Asa fl eva nestratil! na
s vo jej aktuálnos ti a jeho názory sa s tali

O MLADÝCH

rozhodujúcimi pre vypracovanie projektu novýc h uč e bných osnov Hv, v ktorom
kar diná lnou otázkou je - podla Kabalevského - ,.pretaven le muzi k ológie na
pedagogiku". j ednota tvorivých n ázorov
u Asafieva a Kabal evského sa pr ejavu je
predovšetk ým v pohfade nn hudbu.
Avšak, zatial čo u Asafieva je to iba
teoretická koncepcia, k torej c ie lom je
vedecké c h ápan ie hudby ako int onačné 
ho umeniu, hudobnopedagog!cká koncepcia Kabalevského úzko súvisi s hudobnou
výchovou nn základných š kolách.
Dôležitým momentom novej koncepcie
je vzťah hudby k objektfvne j real!te.
Na rozdiel od p redchádzajúcic h u če b
ných os nov Hv, kd e tá to otázka vždy
ostávala č i ste muz!kolog ickým pojmom
a jej Interpr e tácia mala' viac-mene j rétllrický c harakter, v nových učebných
osnovách spl.llosť hudby so životom sa
c hápe ako prvoradá úloha, a preto sa
detailne rozpracováva zo všetkých aspek tov n ovej koncepcie Hv, predovšetkým
však v tematic k ej š truk t(u·e učebnýc'h
osnov. Napr ik lad prvá téma v 1. ročn i
ku mlí názov: .. ,Tri velryby' v hudbe pie seň, tanec, pochod", pl'l čom ide nielen o Iri žánre, ktoré sú deťom n ajbližš ie, al e o Iri hlavn é sféry v h udbe pieseii, tanec, pochod - ako základ celej hudby, je j všetkých fOJ'lem a žánrov. Na jednej stran e u čebná látka vychádza zo ž ivotných s kúsenost!, ktoré
majú už a j prváci, n a s t rane di' Uhej .,tri velr yby" sú sami ose be osobitnou
s férou hudobnej kult(u·y, v ktorej umel eck ú a objektfvna s kutočnos ť sú späté
najužš ie. Tento postup umož•1uje v 2. roč
niku plynul e nadvi az ať na pochopenie
rôz nyc h druhov foriem a žánrov v hudbe
súčasnej, ako aj v hudbe minulých storoči, spr ávne vys t i hn úť ., jadro" hudobného diela. Tieto získané s kúsenosti umožJ1ujú žiakom v 3. ročnfku pochopiť ch arakt e ri s tické č•·ty !tud by Tuctovej a ume lej hf adať podobné a odlišné vlastnosti
v ludovej hudbe svojho národa a iných
národov, pochop iť int e rnacioná lnu fun k ciu hudby. Vo 4. r oč n f ku s u ž iaci u čia
hlodať interu k c iu medzi hudbou, l!teratúrou a výtv nt·ným umenfm. V 5. roč nlku
sa r ozširuj e predstava žiakov o sociálnej funk cii hudby a vplyve na fudf hu dobným krásnom a pravdivo s ťou. Speclfikum hudobnoo bruzových prostriedkov Ôdrazu sk utočn os ti je témou h odin v 6. roč 
niku. Téma v 7. ročn lku n esie názov ,.Hudba a súčasnosť". Tieto .,nosné " vedomos ti, ktoré zfskavajú žiaci v primerane j podobe, odhalujú rôzne s tránky
vzťahov hudby a ž ivota , pomäh a j(J Im
spr ávne sa or i entovať v množstv e rôznorodýc h zvukov. S tým súvisia a j ďal šie
a s pekty na požiadavky nových u č ebných
osnov. Napr. popri známych hudobných
dielach svetove j a ncírod nej kultúry sa
komponujú a 1 a ktuá ln e hudobné diela,
ktoré zo dpovedajú záujmom žiakov, Ich
súčas n ému životu v škole. Novým rysom u čeb nýc h osnov je aj zaradenie tzv.
,.domácich úloh" , v ktorých sa žiaci učia
verbálne postihnúť pocity z počúvania
hudby mimo š koly. Skúsenos t! uk ázal!, že
i napriek počiatočným ťažkostia m , ktoré vznikl! pri ,.rozprávaní" o hudbe, ktore j de ti nikdy predtým neven ovali osobitnú pozo rnos ť (h udba vo filmoch, Inscenáciách at ď. J. absolútna väč šin a det! sa
postupne nau čil a cie favedome vyčle11ov ať
hudobný obraz v dJ•amaturgickom rozvoji.
Úal š fm dôl ežitým prlncfpom nových uče bný c h osnov, v súlad e s Asafievovým
uče n fm o inton ácii , je celistv ý pt·fs tup
k hudbe. Pochopenie Asafievových záko-

Tele'IJízny zápisník
Hlaund redakcia hudobného vysielania
Ceskosl ouenskej teleul zie u Brat islave
pripravila veľmi zaujlmauý a užitočný
cyklus MLAD[ SLOV HNSK[ SKLADATE UA s
podtitulom
PREDSTAVU/EME
V AM . .. V prvej časti { 12. aprfla 1984 J
predstavili scendrisli Eua H olubdnska a
Milan Adam člak troch prlsluSnlkou mlade j generdcie: Víť azoslava K ubičku, Vla dimlra Goddra a Petra Breinera. Na besede, ktorej moderdtorkou bola Eva Holubdnska, sa zúčastnili profesor VSMU
ndrodný umelec Dezider KardoS, muzikológ Milan Adamčiak a ;eden z troch
predstavovaných VUazoslau Kubička. Bolo by bývalo zaujlmaue jSie, keby u Stú diu boli prltomnl uSetci traja predstauouanl autori - absencia Goddra a Breiner a sa tak jaul t rochu nepochopiternou.
Ak svoju osobnú prltomnost z nejakých
dôvodou nepotvrdili, bolo by dobre pred
ukdžkou z ich tvorby zaradi( aspofl ic h
fotografie - diudlč na to zaiste čakal.
Beseda bola velm i dobre priprauend
a pôsobila pútavo i spontdnne. Ho/ubdnska sa ako moderdtorka dobre uviedla,
•,

.

j e veľmi fot ogenickd a pohotoud, je j budúci uýuoj ako moderdtorky je iste len
otdzkou častejS/eho teleulzneho vystupovania a skúsenosti.
Veľmi zduažný bol vstup profesora
KardoSa, ktorý hovoril o mladej sklada ·
teľskef generdcii ako o dobre pripravenej a umelecky zdr avej. V zduere nanajuýS presuedl!iuo, bez zbytočného pa·
tetizouania vyzýval mladých k angažovane; tvorbe, zamer ane; predovšetkým na
aktudlnu problematiku dneSka - bt1f za
mier.
Milan Adamčlak zaujlmauým spôsobom
poroundua/ tvor/u~ výpovede predstavovanýc h autorov, 'ich kompozičnú poetiku, skl adatelský prejav; bolo zrejmé, ~e
ich tvorbu nielen dobre poznd, ale sa s
!lou stotožfluje a úprimne ju propagu je.
Hudbu predstavovaných mladých autor ov rea/izdtort reldcie vyb rali u rdmc/
možnosti dobre . Uvedomujem si pritom
fakt, že uyberat možno len z toho, čo
sa u teleulzii už nahralo. Silne zapôso ·
bila K-ubil!koua elektroakustickd k ompozlcia " .. . a plakal by aj kame11« s pro-

nltostl · o intonácii pomôže vyriešiť azda
otázku školskej hudobnej
pedagogiky otázkú celist vosti hodin
Hv. Tento problém n e môže vyriešiť požiadavku spo jen ia troch tradičných súčasti
hodiny Hv (,.spev" , ,.elementárna hudobn á náuka ", .,počúva ni e hudby") komplexne, ale naopak
požiadavka skúmania hudby ako celku z rozllčných aspektov. Preto nové učebné osnovy vyžadujú
rôzne cesty estetickovýchovn éh o pôsoben ia hudby na žlako.v na základe aktlvneho a emocionálneho vnlmanla. Rozvoj
schopnost! vnlmat a pochop i ť hudbu sa
s táva
c iefovým hud obnopedagoglckým
programom pr! všetkýc h formách kontaktu s hud bou na vyu čovacej hodine: vo
vokálnom prejave, v h re na hudobnom
nástroji, pri poč úvanf, rozbore a hodnoten! hudobný ch die l, pri hudobno-pohybovej výchove, pri pokusoch o improvizáciu a td.
Nové učebné osnovy Hv vyžadujú rešpektovanie zák ladných kr!tér!l na výber
hudobného materiálu, a to na Ich vysokú ideovo-ume leckú h odnotu, výchovný
význam, p edagogickú účelnosť. Tieto pož iadavk y pri r ealizácii nových osnov nadobúda jú vefký význam. Napr. pod pojmom ,.pedagogická účelnosť" sa predpokladá v určitom log ic kom s lede rozvoj hudobných schopnost!, návykov a
zručno sti ž iak ov. Avšak tento proces v
podmienkach masovej hudobnej výchovy
neprebieha izolovane, ale je organicky
spätý s os vojovaním problémového celku a je na i\om priamo závislý. Riešeni e
t ýchto úloh vyžaduje nielen vhodný výber s kl adieb, ale a j špeciá lne s kladobné
typy vzhladom na pož!adl!vky nových učebnýc h osnov, čo predpokladá stá lu spolup•·ácu s mnohými hudobnými skladatel mi (ktor! majú radi deti, poznajú Ich
záujmy, a taktiež poznaj(J obsah, princlpy, metódy novýc h učebných os nov a pochopil! Ich význa•u.J.
psychologického aspektu je dôležitá
požiadavka, týkajúca sa vekových zvláštnosti roz voja deti. Pri vypracovani osnov
sa skúmal! vekové zvlá š tnosti d et!, kt oré
s úvisia s meniacimi sa posto jmi žiakov.
Výskumy na jednej strane sice dokazujťí
sp r á vno s ť všeobecných psychologicko-pe·
dagogických téz pri Ich aplikácii v hudobn 0,1>edagogickom procese, a však na
druhej s trane dokazujú aj to, že hodiny
Hv vo všeobec novzdelávacích školá ch
majú svo je zvláš tnosti, ktoré vyplývajú
zo samotného charakteru umeleckej čin
nosti, z jej obsahu s výrazným výchovným zameran!m . Dôležitou úlohou Hv je
rozv!janle emocionálno-kognitlvne j s trá n ky osobnos t! dieta1a. V súvislosti s t ým
je zrejmé, že v hudobnej pedagogike treba od samého začiatku budovať n a kontinuite jednotlivých vekových etáp rozvoja osobnosti žiaka, a nie na Ich prlnci·
plálnom delenl.
Najúčinnej š ou formou, zjednocujúcou
hudobnovýchovný proces a zároveň umoži\u júc ou diferencovať ho na jednotlivé etapy, je !ira. Interakcia rôznych
druhov um eleckýc h hier v jednotlivých
vývojový ch etapách ž iaka môže byt odli šná. V l. ročn! ku hra vystupu je ako
forma , s pájajúca prirodzen ú či nnos ť žiakov s učením, ktoré organizuje Ich čln·
nos ť n a základe je dnotného výchovnovzdelávacie ho clela. V 2. a 3. ročnf ku
sa táto forma s tá va kva llta tlvne Inou a t
za kladá sa na výbere určitých p rost rled·
kov k splneniu s tanovene j úlohy. 2iacl sťí
už schopn ! ved ome vyč l e n iť z hry vlast né hudobné umelecké hodnoty. V ďal 
š ieh r očnf k och h ra nadobúda tvorivo·
umelecký charakt er, kde ide o výbe r a
použitie hudobnov ýrazových prostrie dk ov
k dosiahnutiu diferencova ných a špecifi c kých ciefov.
SERGEJ MIRONOV
najpál čive jšiu
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tiuo;nouou temat ikou. Od V. Goddra sme
si vypočuli tri časti zo Suity pre dvoje
hus/l uo výborne; interpretdcii
J. Ko pe/mana a P. Hamara. Maridn Varlnsky
zahral eSte Kublčkou Portrét dteučata
pre klaulr a ďale/ zaznela ukelžka z Breinerouej or chestrdlnej skladby "Takd jedna burleska~, ktora bola celd zaradend
aJ do progra mu nasledu/úce·h o koncertu.
V budúcnosti by bolo dobré pripravi(
koncert z diel vSetkých predstauouanýclz
autorov.
Po dlh!lom čase sme 15. aprl/a 1984
opäť počuli a u/deli koncert z cyklu
HUDBA Z BRATISLAVY. V dobre zostavenom programe z diel H. Marschnera,
F. Liszta a Simona furouskliho sme st
prostrednlctuom zaujlmauo koncipovaného textu uvedomili bohatú hudobnú kultúru Bratislavy minul osti a čo viac, u
ndurate k dielu Jurovského overili aj
vynikajúce kvality tvorby tohto predča s
ne zosnulého prtsluSnlka slovenskej hudobne j moderny. Vďaka za to patri uý·
bornému br atislavskému Symfonickému
orchestru Ceskoslouenského r ozhlasu ue·
denému zas/. um . O. Lendrdom, s6/istoul
klauiristout l. Pa/ouil!oul , ako i kameramanovi Ku/čickému a re~isé roui FiiANNA KOVAnovA
k()oui.

V rámci Roku česke j hudby a pod záš titou Ministerstva kultúry CSR konala sa v Prahe v di\och 12.-14.
marca 1984 pracovná konfe rencia na tému 100 rokov
spoločenského pôsobenia Smetanovho diela v národnom
l ~edzinárodnom kultúrnom llvote. Jej usporiadatelmi
boli Zväz česk9ch skladaterov a koncel'tných umel cov a
Spoločnosť Bedricha Smetanu. Téma sa rozčlei\ovala do
troch oblasti: Interpretá cia diela Bedricha Smetanu, reflexie Smetanovho diela a odkazu a súčasný st av, pot reby
a perspek-tlvy starostlivosti o Smetanovo dielo.
Konferenciu otvoril národný umelec Jan Seldel, ktorý
zdOraznil nutnos ť ď a l šej kolektlvnej smetanovskej práce,
rozvljanej na zá kl ade celkom konkrét neho dlhodobého
plánu do roku 1994. Václav Holzknocht potom predniesol
slávnostný prejav, v ktorom sumarizoval dnešný pohlad
na kultúrno-politický a umelecký od kaz Bedricha Smetanu, tvoriaci východisko pre naše ďal š i e úsilie o rozvoj hudobne j kultúry súčas nosti. Po te jto úvodnej čas ti
zaznelo Druhé sláči kové kvarteto d mol B. Smetanu v podani Smetanovho kvart eta.
K prvému okruhu problematiky prehovoril najprv Jarmil Burghauser, ktorý sa zaobera l dlhoro č n ým zápasom o adekvátn e r ozoz vu čanie Smetanových, predovšetk9m sym fo nických a operných partitúr. Vyzdvihol pristup Václava Ta ll cha a Otaka ra Ostrčlla a vytvorenie
interpre ta č n ej t radlcle, v ktorej dodnes pokračujeme.
K problémom klavl rne j int erpretácie sa prečltal koreferát )ana Novotného, ktorý ťažil z poznatkov dlhodobého
štútlia, zavtšenéh o vlastným súborným nahranlm Smetanovh o klavlrneho diela na gramofónov9ch platiach . Uviedol, že z kla vlrn eho hla diska sa mu jav! Smetana viac
vyrastajúci z Mendelssohna, Schumanna a Schuberta ako
z Chopina. Zdôraznil s metanovsk ú homofóniu a neskoršie symfo nickú štylizáciu a pol yfoni č no s ť. Jaroslav Sedil
hovoril o " ni ektorých výrazných pos unoch v Interpretácii Smetanových koncertných sk lad ieb v čes k e j hu dobnej kultúre po roku 1945". Zaoberal sa podstatnými
zm enami podmienok povo jnového vývDja, kedy sa Smetanovej hudbe dostalo úplného zospoločenštenla. Vyzdvihol kol ekt lvne dielo mnohých tvorivých generá cii prlkl a dom toho je Mo ja vl a s ť a ko neustá le s prltomňo
vaná s kutočnost Smetanovo dielo reprezentuje
dnes
špičkovú výkonnos( štátnych orchestrov.
U kvarteta
"Z mô jho života" vytypoval ti eto súčasné kvaJLty Interpretácie: jej suverenitu, oprostené scudnenle, tempové
uchopenie a jednotný pocit po treby zdôrazn iť smet anovský étos' viery vo všeludskom zm ysle. U zbor ových skladi eb Smetanu je jed in eč n ým či n om ich súborné pred- ·
veden ie v podani Pražského fil harmonic kéh o zboru, zaznamenané na g rama fónov ých pla tniach. Bi'etlslav Novotný sa ďal e j venoval problematike vypracova nia Intoná cie, agogiky a dyn amiky v s láčikový ch kva rtetách.
Zauja l početné auditórium konferencie živými ukážkami
na svojom nástroji. Antonin Kohout zdôrazni l širokú

TVORBA
JAN CIKKER
OBLIEHANIE BYSTRICE

Smetanovskú konferenciu v Pra he otvoril národný umelec Jan Seidel.
Snlmka: J. Plechatý
Jirá nka o Zdenkovi Nejed lom a jeho s me tanovstve. Akoby neoddellternou súčasťou tejto kolektlv neJ práce sa
stal č ltaný referát Hany Séquardtovoj "Sto rokov Smet anovho tvorivého odkazu" . Zazne l na je j pamiatku,
pretože a utorka počas prlprav na konfere nciu koncom
roku 1983 zo mrela. Poznámkami k muzi kologickej reflexii Smetanovho die la prispeli ďalej Miroslav K. Cerný,
ktorý rozllšil obec né a s pol očen ské reflex ie od muzi kalogických a doložil l určitý pohyb v koncepcii Zdenka
Nejedlého. Histmlc ké ~oi\atie refl exie je nutné. )ifl Fukal! a Jana Pavllčková boli a utormi prlspevku na tému
sémanticke j otvorenosti ako fa ktora recepcie Smetanovho die la. Podrobnejšie sa dotkli Smetanov ých chara kteristických skladi eb a ko t ypu zvláš( významného.
Milan Kuna poukázal n a protikladné úči nk y Smetanovej
hudby za okupácie, na jej zneužitie a proti tomu povzbu divé zámerné vy užlvanle. Okupantov zaskočila Smeta ·
nova hudba a jej sila. Smetanova hudba ma la k lúčové
postavenie. Ako priklad možno uvi es ť rozhlasové pro·
gramy Mirk a Očadllka a Ich oh las. Vladimir Hudec
predniesol cenný prlspevok k otázkam vývo ja smetanovského vedomia v moravskom hu dobnom teréne a Mária
Potemrová porefer ovala o smerenovskej tematike vo vztahu k východné mu Slovensku. Zmienila sa o čes k ých Inšt rument alistoch vojenských kapiel a menovite ešte o
Im richovi Bellovl čovi, ktor9 š tudovni v Pra he u Sme-

O PÔSOBENI SMETANOVHO
DIELA
zitámosť Smetanovho diela a mena v ce lom hu dobnom
svete. Uviedol, že v interpretácii Smetanovho kva rteta
zazne lo v za h ra ni č! l. kva rteto B. Smetanu ta k mer ti sickrá t, Il. kvarteto takmer p äťsto krát. Druhé kvarteto vyžadu je p res v edčivos ( interpretov, v äčšiu a ko u jan áč kovho diela. Velmi tu napomá hajú vynikajúce rozbory Karla )anei!ka. K In sce na č n ej problemati ke Smetanových
opier z hladiska našej s ú časnej praxe prehovorila Eva
Herrmannová. je potrebná nová optika , u jasnenie inscena č n é ho štýlu , odstránenie čistoč n ej konvencie a klišé,
prebujnených realizácii. Operný režisér je hlavným realizátorom. I jeho cesta vedie cez partitúru a jej dokonalú znalosť. Milan Skampa vyzdvihol do j( mav osť vyznania ukrytého v sme tanovských pa rutúrac h a poukázal na omyly vo vydaniach kvartet, ktoré vznikli o. l.
rešpektovanlm pr ed nesových -vat·ian tov, obsiahnutých v
autografoch klavlrn ych výť a h ov. Václav Nosek upozornil v "slove dirigenta a d ramat urga" na kl esa júci poče t s metanovských predstavenl. Znlžila sa bo jovná tendencia, zosta la etic ká hodnota. Treba hladať aj iné krásy, iné hodnoty ukryté v operách. Vytypoval predpoklady životnosti diela: národný cha rakt er hudby, výraznú
l yrickosť a poetickosť, pokrokovosť zobecne nú do všeludskostl, oslavu čiste j a obetavej lásky. Upozornil ď a
Je j na n e bezp ečie .. s prevádzkova nia" ( zp rovozni!nl}
Smetanovho diela. Orovei\ divadelných orchestrov však
vzrástla, vo voká lnej zložke sú rezervy i priklady. Nutnosť využit tradlciu k súčas nému výkladu di ela, vyvarovať sa omylov. Probl ematik a libriet a ich jazyk ovej
strá nk y zostáva nedoriešená.
Reflex ie Smetanovho di e la a odkazu boli predmetom
referátu, ktorý kol ektlvne spracova li Jifl Berkovec, Jaroslav Jiránek a Jaroslav Smolka. Predniesol ho prvý
menovaný, ktorý tiež spracoval " náčr t hlavn9ch tendencii zživotn enia tvorivého od kazu B. Smetanu v rokoch
1884-1984", kt orý sa n a konferencii rozdáva l. Pre ds tavuje obsia hly e laborát o smeta novských ud alostiach ,
ktorý ako pracov ný materiá l bude sa ď a lej dohodnocovať dielčimi sondami a št údiami. Referá t sa zameral
na otázky muzikologickej reflexie a hlavnej fázy výskumu Smetanovho d iela od Hostins ké ho po Zden ka Nejedlého, Františka Ba rtoša a Karla janečka a n ačrtol
úlohy, ktoré rieši vedecký tlm Sú bornej smetanovskej
monografie, ktorého sú všetci autori referátu č,lenmi.
je na jmä nutné sp raco vať Smetanovu biografiu novým
spôsobom, pretože sa premeškala doba " klasic kého veku" životopisu. Rozp r á va čs k ý štýl dnes už ni e je možný.
je nutné vychádzať z monografie tvorby (už je vydaná
Smetanova komorná hudba od Karla janečka, tvorba
vokálna od jaroslava Smolku, v tla č i je monografia
operne j tvor by od Jaroslava Jlránka a orch estrálnej
skladby od jaroslava Smo lku, klavlrnu tvorbu spracovala
Hana Séquardtová a tematic ký katalóg pripravuje jii'l
Berkovec, chystajú sa l ď alšie zväzky} . V referáte boli
využité i jednotlivé š túdie autorov, na jmä ja roslava

tonu v rokoch 1865-67 a potom pôsobil v Budupešti.
Uviedla aj fakty o predveden ! Predanej n eves ty v Košiciach s klavírom už v 90-tyQ..h rokoch minulého s toro č ia
a o zbore "S met ana" v Prešove (od r. 1919 }. Druhý
dei\ konferencie zaznel ešte prls pevok Vojtecha Kyasa
o niektorých aspektoch Smetanovej tvor by vo vzťahu k
dielu F. Schuberta a v bohatej diskusii vystúpi li l ďalši
úča stn lc l konfe rencie s te mati kou vývoja kl avl rne j tvorby B. Smetanu ( Gabrielová), skúmania Smetanovho operuého štýlu (Bor) , potrieb iniciovania smetanovskej interpretácie ( Seda), iniciovania s metanovskej interpretácie l vo vz ť a hu k cudzine (Ba jer} , dokumentácie súčas
nosti a závermi z diskusie (Jiránek).
Treti deľ\ bol venova ný otázka m . heuris tik y a jej vývoju v oblasti smetanovskej, prezentácii hudobných pramet'\ov v podobe notových a g ramafónových edlc, muzeálnych expozlcil a v rozhla sovej a televlznej či filmove j podobe. V závere sa načrtli otázky organizácie
smetanovskej práce. Referát predniesol Miloslav Malý,
ktorý sa zaoberal úloha mi v ýskumu na dnešne j úrovni
Múzea čes kej hudby, ktoré sús tr eď u je všet ky smetanovské pamiatky a z abezpeč u je l základný výskum a kultúrno-osvetové využi tie. Podrobnejšie sa venoval otázkam v ydania korešpondencie a dennlkov B. Smetanu,
na čo sa na konferencii tiež poukazova lo. K histórii
Spo l oč n os ti B. Smeta nu predniesla cenný prlspevok Olga
Cechová, Miloslav Nedbal h ovoril o Smetanovej tvorbe
v rozhlase, Zdeni!k Cundra v televlzli. Vratislav Cernfk
r eflektova l probl ematiku smeta novských notových edlc
a Miloll Pokora prehovoril o gramafónovýc h nahrávkach
komornej hudby. Michaela Kopecká sa venova la velmi
k riticky niektot·ým problémom Smetanových opier v televlzli, Leo Jehne u s ku toč nil obšlrny rozbor za hrani č
n ých kritick ých súdov o gramonahrávkach Smeta nových
opier. Vi!ra Sustlková sa pokúsila o rozbor niektor9ch
zahraničných inscenácii Smetanových opier v rôznych
fázach sp olo če n s k ého vývoja a Jiff Pávek uviedo l ukážky
z koncertného predvedenia Sme ta novho Dalibora v USA.
Václav Holzknecht vyzdvihol podiel smetanovskej klavlrnej sú ťaže v Hradci Králové na súčas no m výraznom
oživeni záujmu o Smetanovo kl avlrne dielo medzi mládežou a pedagógmi a tiež úspechy , ktoré sa dosiahli
za dvadsať rokov trvania s úťaže . V zá v e rečn ej diskusii
tretieho dňa kDnfe rencle vystúpili ešte: Jaroslav Šeda,
ktorý podčia rk o l význam kolek tlvnej monografie o Bedi'ichovl Smetanovl a význam konferencie, ktorá na základe etapového zhrnutia otvorila l novú etapu premýšlanla , a Stanislav )aral k Dtázke lkonograflckej publikácie o Bedrlchovl Smetanovi a súčasnej dokumentácii
spoločensk ej reflexie jeho diela . Záver konferencie vykona l Jifl Bajer, ktorý tiež uviedol konkrétne body d lh odobého plánu smetanovske j práce do roku 1994, ktorý
bude ďalej prepracovaný a publikova ný po llnll zbornlka konferencie, čo vydá Ceská h udobná spol oč nosť.
MILOSLAV MALÍ

• SKLADATEĽSKO sOTM! PRE DETSKE ZBORY vypisu/tí Zväz českých skladatelov a koncertných umelcov
Ceský hudobný f ond, Park kulttíry a oddychu v Olomou:
cl a Klub pracuftícich v Jirkove. Stíťaž sledufe predov~etkým ciel obohati( r epertodr detských spevdckych
zborov o súčasna tvorbu československých skladatelov,
ktord vy;adru;e r adostný svet deti, ich vzťah k umeniu
a k životu v socialist/eke; spoločnosti. Tohto roku te stífaž temat icky zamerané! na 40. výročie
oslobodenia
CSSR, na oslavu mieru a na baf za mier. Súťaž md dve

kategórie: zdkladnú { 1- 3-h/asn ~ zbory al ebo cykly pre
S ko/ sk~ a menef pokročilé detsk~ spevdcke zbory vo veku 10- 15 r ok ov bez sprievodu alebo so sprievodom
klavlr a, či 1-2 bežne dostupných melodických ndstrofovj a tematicktí {skladby alebo cykly pre vyspel~ výberov~ detsk~ spevdcke zbory bez sprievodu al ebo so
sprievodom - nafvlac v~ak 5 bežne dostupných ndstrotov J. Stíťaž ;e anonym nd a môže sa tel zúčastni( každý
občan CSSR. Uzdvlerka sútaže fe 15. septembra 1984.

V poradi ôsma opera národného umelca Jána Cikkera Obliehanie Bystrice nás núti nielen k h odnotiacim súdom a úvahám na margo nove j slovenskej opery,
ale l k polemickejšie zacieleným otázkam, na ktoré podla môjho názoru - treba hlodať odpov eď. Hneď
na začiatku si treba položiť otázku: je to prlbeh vyslovene komick ý, či skôr tragikomický? Prevažuj e v t'\om
satira, paródia, čl sar k_~zmus? Veď nad postavou grófa
Pongrácza sa možno azda vtac za m ýšlať, než s miať.
Je to osamotený č lov ek obklopený skoruml'ovunými služobnlkmi, ktor! sú ochot nl robiť čc kor vek len preto,
aby mohli žlť rahkým a bezstarostným životom. Neraz
sa zdá , že gróf Pongrácz má len nasadenú masku výs tredného a exa ltovaného č l ovek a; nik nevie, čo je
pod i10u: čl vid! pretvárk-u svoj ich dvoranov a h rá s nlml postavu posledného hra dného pá na, alebo č l je sk u
t oč ným čudákom. V každom prlpade je Pongráczov pribeh osudom osamoteného č l oveka, ktorý ži je vo ~~~ Pt e,
do ktorého už nepatr!. Nemá ved ra seba dobróho a láskavé ho č l oveka, k ým neprlde zlom v podobe Apolky.
Zdá sa, že tu dochádza k v ýraznému zvratu, ktorý stoji - a lebo by ma l s t áť - nad všetkým, čo su v tej to
opere odohráva. Lebo tento moment prevy šuj e svoj im
významom všetku komi.č no s ť, či tragikomič n os ť deja.
Všetci zrazu spoznávame grófa Pongrácza ako člove ka
t úžiaceho po láske k dieťaťu. Spoznávame, že všetka
koml čn os t je tu le11 produktom ubsencle Tudských citov.
Sú to len vzdušné zámky ubiedene j samoty. Nepochybne
. je to lud sk y prežitá tragikomlčno s ť - teda nie prlbeh
grotesk ných gugov. · Vldlme, že tento č l ov ek nepoznal
ča r o lásky. Len adopt ova né dje ťa te nápl asťo u n a jeho
samo tu. Keby s me však hn eď l pripustili k omič n osť dejovej fabule, museli by sme sa poz r ieť, čo sa deje v hu dbe, lebo opera sa ešte nikdy nestala komickou len tým,
čo sa deje na javisk u, a le predovšetkým z fen oménu
hudobného. Som ďaleko od t oho, aby som pochybova l
o nespomých hodnOitá ch Cikkerovej hudby. O Oblieh unl
Bys trice vša k muslme povedať, že nenachádza me tak
v librete, ako l v hudbe dôvody pre klasickú k omičnosf.
Už som spomen ul, že hlavnej postave ch ýba jú znaky
evidentne čitateln ej komičnosti , pretože výklad jeho
správa nia sa má viacero polôh a dimenzii. je to dokonca psychologicky komplikova ná postava. Nemá komickú
pri ez rač no sť, ktorej by sme dovideli na dno l_!;!dského
vnútra - čo netreba c h á pať a ko v ýčitku, ale a ko konštatovanie. Pravda, nie iba hlav ná postava , ale celý pribeh obsahuje v1acv9znamové, ni ele n j ednoznač n e komické roviny. Samozrej me, s prvkami a obrazm! vyslovene úsmevný!T\1, ktoré vystupu jú zo životného prlbehu
grófa Pongrácza, sa cel kom evidentne stretávame. V
Clk kerovej hudbe sú to pôsobivé a vel mi vti pne rozohrané pri en iky k slovenske j Tu dovej mel odike; je t u
sugestlvna karika túra pochodu, ba i celá séria groteskne ladených tane č n ých momentov s vtipne rozobranou inš trumentáciou a metrorytmick ým čienenlm. Ale
sú to ten epizódy. Celkove možno p ovedať, že Cikkerova
hudba vo svojej prfs l o v eč ne f h eterogénnosti je dôsledne
presýtené dramatickým n ervom.
v hudobnodramatickej tvorbe ). Cikkera vždy som
hfadal ana lógie v kontextoch európske j hudby 20. storočia . Odpoveď na otázku, a ko docieliť komičnost v hudbe, nie je ,ani rahká, a n i jed n oz na č n á. Ak vo sfére h ovore ných vtipov vysvetlime nie komu, v čom spočlva
o no komické - odhallme tým pointu a komické prestáva byť komickým. V oblasti hudby je to však opačne .
Analytický poh l ad pomáha chápať nové súvislosti, čím
sa povaha kom lč n a iba posili\uje. Mám na mysli takú
hudbu, ktorá je v svojej hudobnej podstate komická
a vtipná . Lebo, uk je hudba komická , č i vtipná, tak je
to z tých istých p r lčl n , ako vtip: Prlčiny môžu by( však
rozmanité. Hudba nás môže prekvapiť neočakáv a n ou
absurditou - napr. sklada tel kladie ved la seba prvky,
ktoré evidentne k sebe nepatria. Možno je to nonsens,
a le to nás rozosmeje. Nemysll m teraz len na napodobňo
va nie, veď hud ba môže byť z tolk ých prlčin kom ir ká
S t ači zrýchlený poh yb slovosledu alebo zvolene j myšlienkove j flosku le a už nás hudba nad náša svojou priez ra č nou rahkosťou a vtipom. Je pravda, že sa n esm ejeme
nahlas, ale je to hravé a pôsobivé. K om i č no st v hu dbe
mož no do c i eliť l tak, že s kiadater naplna
p ozo rno sť
pos lu chá ča , že odď a luje neustále prekvapenie, že vždy
sa vkradne do h udobného deja čosi , čo tam nepatr!.
S t ač i jeden tón, jeden akord, či metro-rytmick ý model.
A hudobný proces potom pok rač u je ďa lej , akoby sa nič
nestalo stači azda za všetky priklady spome núť
Sostakoviča č i Prokofieva. Komlčnosť v hudbe možno
doci eliť 1 tak , že sa spoji staromódne, č i opotrebované
s člms i novým - netrad i čným . Mysllm na dve veci,
ktoré nepatria k sebe - čim vz niká tzv. komický pár.
Vo v9p očte zdro jov komlčnosti by som mohol pokračo v ať ďa l ej, napr. aj Inštrumentácia môže s polupôsobiť
na k omi č n osť, č i iné prvky. Pochopltelne, každý autor
nastoluje koml č n ost v hudbe Inak. Len si s pom eňme
na R. Stra ussa, Stra vinského, Brlttena, Orffa a ďal šie h .
ján Cikker vo svo je·j novej opere pristupuje k týmto
elementom úplne osobite. Neraz paroduje svoju vlastnú
výrazovú expresivitu - a zopakuj e v pôsobivej in štr umentálnej verzii fragment vokálnej dikcie. Ciže parafrázuje elementy ,,sprechgesang u" s jemným nádychom
humoru. Pravda, to 9šetko sú len ohraničen é mom enty
a fresky, kt oré vyst upujú na povrch z iného druhu hud by. Lebo opera buffu, ako ju chápa l napriklad Mozal't,
č t Rossini musi byť od prvéh o taktu až po posledný
komickou operou, teda nie len operou s komický mi prvkami a epizódami. Zdôra zňuj em, že nemysl[m len na komičnosť javiskovú , a le i hudobnú. Možno, že slovo komičnos ť ani nie je tý m najsprávnejšl m s lovom. Skôr rabk osť oprostená a jedinečn á. Alebo neopakovatelná
je dnoduchos ť, sc h opnosť poved a ť čosi významné v s kratke. Slovom, pretlmočiť expreslvnu údernos( do neraz
až banálnej, avšak sugestlvnej myšllenkcfvej výpovede.
Cikke r skuto č ne z ostru č nil a v mnohom i oprostll procesovosť svojh o hudobného de ja. Avša k v procese od fa h:
čovanla dramatického n e'rvu l vlacvrstevných vertikálnych súvis losti sa nemôže stat zrazu iným. To by museli byt tonálne, bLtonálne, čl polytonálne tvary tak
priezrač né, aby prlncfp komicke j dvojice mohol f ungov ať
a ko fa ktor vyvolávajúc! kom ič nost. Cikkerovn pôsobivos( bola však vždy vo far ebnej imaginácii, v na nášanl
farieb a v ich mieša ní, č i zahusťovani. je to hudobná
reč hutná, presýtené mnohovrs tevnýml • pásmami mellckýml, metro-rytmic kými a sonorlc kými.
(Pokračovanie v budúcom člsle. l
IGOR BERGER

SLOVENSKA

PROFILY MLADf"CH

FILHARMONIA.
30. 111. 1984. 21. abonentnf koncert cyklu B. ). Benei: Hudba
pre orchester (premiéra); A. Dvofék: Koncert pre basie a
orchester a mol, op. 53; L. )aaéček : Symfoaletta. Slovenské filharmónia. Dirigent: Libor Pelek. Sólista: Josef Skofepa, husle.
Dvom od seba diametrálne
Konfrontácia
Dvol'ákovho
vzdlalen~m; no nášmu obecen·
Husrového koncertu s janáčko
stvu známym klaslck~m sklad·
vou Symfoniettou upozorňoval\
bám z českej hudobnej tvorby
- viac ako sme si to doteraz
predchádzala premiéra slovenazd111 uvedomovali -, aká pr1e·
ského diela. Tvorlla jura ja Bepa s ť sa otvára medzi
týmito
neša je našej verejnost i čoraz
mimoriadnymi osobnosťami čes
povedomejšla. So záujmom sme kej (či česko-moravskej) husledovall kompozlčn~
v~voj
dobnej tradlcle. janáčkova oriskladatera, ktor~ v posledn~ch
ginalita a jeho osobitý prejav
rokoch dokladal pútav~mi nomajú svoje korene v novorovlnk ami. jeho najčerstvejšia
mantických východlskov~ch popremiéra skladby s názvom
zlclách; skladater ich však preHudba pre orchester ho legisadzoval v mnohom radikálnym
timovala ako tvorcu, ktor~ doodklonom od viacer~c h kon\len·
káže narábať s velk~m orcheseli, ktoré ešte platili za nepostrálnym aparátoni i tektonicky
trádatelné. Vynachádzal často
zvládnuť extenzlvnej šle
celky.
úplne nové postupy a metódy,
Hudba pre orchester udržuje
ktor~mi
dokázal
zv~razniť
napätie počas celého trvania
vlastnú harmonlckt1
paletu,
diela bez "mŕtvych miest" a
vlastn~ melos.
Dosiahol svoj
stagnácl!, čo autor dosiallol
ciel aj v momentoch , kde súsvďak a slln~m kontrastom tak
tava jeho prostriedkov nedosakompozlč n~m. ako a j pomocou
hova la onú uzavretosť, aká
dynamiky a obsadenia. Procevládla medzi prostriedkami rosuálny priebeh tejto mnohovrmantickej tradlcie. A možno
stevnej kompozlcie s počlva v
prá ve preto vytýčenú métu aj
dôslednej nadväznosti, č im audosiahol. svojimi novátorsk~ml
tor necháva preh ovoriť stále
činmi
s prltomJ1oval tak nov~
nové v~razové roviny v Ich vzásvet predstáv a pocitov, jav! sa
jomne j jednotiacej prepojenosti.
to čoraz zretelnejšie aj ex pos,t.
OvoMkov Husrov~ koncert
Dirigent Libor Pešek vyhovel
vyznel · v interpretácil josefa
požiadavkám interpretovan~ch
Skol'epu vydarene. Rozhodne te- s kladieb v maximálnej miere,
ši s kutoč no s ť, že k oncert n~
podal ich v dokonalej sústremajster :;lovenske i filh armónie
denosti, pričom vykreslil plasje na tolko pohotov~m ·sólistom,
ticky l tie najjemnejšie detaiaby zvládol takú náročnú úloly. Cltliv~m koordlnovanlm fahu ako kladie Dvol'ákov konrieb nástrojov l nástrojov~ch
ce;t na sólového hráča. Možskupin dal kompozlciá m vnt1tornosť častejšieho sólového vynú difere ncovano s ť - pri úplstupovania by Iste pôsobila
nom zachovani Ich jednoty a
kladne na jeho pocit Is toty a
celistvosti.
rozvljala by sc hopnos ť byť preKoncert prijalo s velkou symzentnejšlm a akt!vnej šlm člni
patiou aj obecenstvo, k·toré
terom v súhre s orchestrom.
kvitovalo nespornú zásluhu dirigenta pri stvárnenl diel od seGaranciou tohto úspechu bola
ba tak vzdialen~ch.
jeho muzikalita a Iná spolah)AN ALBRECHT
livo fungu júca technika.

- *-

5. a 6. IV. 1984. V. Godár: Partita (premiéra); W. A. Mozart:
Koncert pre klavlr a orchester B dur, K. z. 595; L. Yan Beethoven: Symfónia č. 5 c mol, op. 67. Sloveneké filharmónia.
Dirigent: Bystrlk Reiucha. Sólistka: Marta Dejanové, klavlr
(BĽR).

Partita pre 54 s l áči k ov~ch ná st rojov, čembalo, tympany a
trubicové zvony Vlad lml ra Godára vznikla r. 191:13 na objednávku SF. Plitčasťov~ cyklus za chováva princlp pohybového
kontrastu partlty. Každá z -časti
nes ie označenie niektorej, najmä z barokovej hudby známe j
formy v tomto porad i: Fúga,
Concertino, Coral e, Capriccio,
Canzonetta. Autor sa neusiluje
o Ich Istú hierarchizáciu, ale
každá čast má približne rovnocenné postavenie a logicky nadväzuje na predchádzajúcu. V
priebehu evolučného procesu
post upne pred divákom defiluje
obraz diela s n ovosťam1 zážitkov, farieb, nálad, a by po dozneni po s ledn~ch tónov sa zavŕ š il a kompozlcia vo svojej celistve j tvarovosti. V bulletine
zdôvodľluje Godár zá kla dný id eov~ zámer Partity, ked
sa
snaž! vyvolať u posluchá,ča
predstavu niečoho , č o už kedysi jestvovalo. Nastoru je tak
problém vzťahu súčasno s t i k
minulos ti. jediné však, čo mimllo sť evokuje, je zvuk čemba
la - v niektor~ch partiá ch pos l ed n~ch č asti pome rne v~ raz
ne expo n o van~ - k čomu pristu puje ti ež koncertantn~ princlp. Go dár vytvára totiž pre orchestrál nych hrá čo v celé série
prlležltostl využ i ť technické , v ~
razové, dynamick é možnosti nás trojov ~c h kom binácii. Skladatel - na priek svojmu
veku
[nar. 19561 - preukázal mimoriadnu vynaliezavosť pri prepojovanl modernej šej hudobnej
reči s tradlciou. Ta k~to kom ·
pozičn~ . spôsob zaruč u je dielu
pr lstupnos.ť. zrozumltelnost, prehfadno sť, bu rcuje koncentráciu
a presv i edča aj prieme rného
návštevnlka. Svedčilo o ·tom o, l.
ai nadšené prijatie diela obecenstvom. Mnohonásobn~m delen lm [ napr. 1. husle hra jú
mies tami až 12 odli š n~ch par tov 1 predostiera Pu rtlta pred
h ráčov a dir igenta rad problémov, ale z charakteru interpr etácie bolo možno u s udzovať,
že Ic h radi a úspešne vyriešili.
Hudobné plochy vyzn ievali úči nn e , prirodzene a nec h~bal v
celom priebehu ani muzikants k ~ tah . Svojim výrazov~m dopHdom a spôsobom riešenia

predstavuje dielo prlnos pre
s lovenskú orchestrálnu tvorbu ,
ktorý teši o to viac, že kom pozlcla pochádza z pera tak mladého skla da.tera.
Počas svojej ka riéry osvedčil
sa Režucha neraz ako znamenltS· a zasväten~ interpret súčas
nej tvorby. V prlpade Godára
doltá.z al rázne vykročiť z ulity rutinovaného remesla a necha l sa Inšpirovať latentnými hud o bn ~m i kvalita mi partitúry k
muzikantsky plne zaangažovanému prlstupu.
Dlrigentova intE!Tpretácia "Osudovej" zohladňov a la beethovenovs ké brio, pravda, s mierou
zodpovedajúc-ou
požiadavkám
klasického št~l u . Symfónia sa
niesla v znamen! velkorysej koncepcie; upredno stľ\ovala v~ra
zo v~ dopad celkovej v~stavby.
Až na menšie zakol!sanae tempa
a Istoty v Andante con moto
(pri sólach a motivickej práci
dreven~ch nástroj ov ) držal dl·
r lgent tempovt1 tetivu pevne v
rukách. V~razne uplatnil aj
svoj zmysel pre mieru, zbytoč ·
ne nepatetizoval, ani nedramatizoval, a .predsa bol jeho Beethoven plnokrvný a dynamicky
p r iebojn~.

Bulharka Marta Dejanová je
technicky pripravenou
kla vlrlst kou. jej pasáže boli pohyblivé a pomern e zretelné,
skoky Isté, vy~ovnanosť oboch
rúk
tmponujúca. Prvá časť
Koncertu však utrpela ls·tou
mierou vnútornej ne rvozity. Aj
po s tránke zvukovej jej tónu
chýbal iskrlvejšl brilantný odtieň. Z to hto dôvodu mohol aj
dirigent trochu ubrať na intenzHe orchestra, aby umožnil klavlru vystúpi( viac do popredia.
V zasnenom Larghette presvedčila Dejanová hlbokým cit<>v~m
ponorom medl·tatlvneho charakteru a vo finálnom AUegre su verénnym zvládnutlm nároč 
ných pasáži. Podla nášho názo ru sna ha o št~ l<>vost zaprlčlňo
vala miestami zúženú amplltt1du plastlckosti v budovani fráz,
čo ukr~valo tendenci u po istom
stereotype. No najmä za strhu·
júcu suverenitu t echnického
zvládnutia zožala Deja·no vá zas lúžen~ úspech.
v~borne

VLADIMIR CIZIK

Skladatel

Peter
Breiner
Peter Breiner (nar. 1. jfíla 1957
v Humennom) vyltudoval Konzervatórium v Koliciach v odbore skladba a klavfr. V lt6diu
pokračoval na Vysokej
Jkole
mfízickfch umeni v Bratislave
(kompozfcla) v triede prof. Alexandra Moyzesa, ktorfí absolvoval v roku 1981 Symfóniou pre
velký orchester. Pracoval ako
hudobný relisér v Ceskoslovenskom rozhlase v Bratislave, potom vo vydavaterstve OPUS.
T. il. nie je viazaný lladnym
zamestnanlm, venuje sa vtlač 
ne kompozičnej a koncertnej
činnosti (ako dlezovf klavirista) .
Z diel: orchestrálne - Tri
skladby pre orchester (1977),
Variácie na tému A. Berga pre
symfonickf orchester (1977),
Protlvety pre symfonickf orchester ( 1978), Concertino pre
violu, klavfr a sláčiky (1981),
Symfónia (1980), Také jedna
burleska pre malt orchester
(1981), Niečo ako koncert pre
klavfr a komorný orchester
(1983) . Oali( koncert pre klavlr a
orchester ( 1983); komorné - Fraktfíry pre 2 flauty,
fagot a ilembalo (1979) , Sláči
kové kvarteto (1981) , Variácie
pre klavlr na tému W. A. Mozarta (1981), Hovoriace bodiny
pre hoboj, fagot, vlolonilelo a
ilembalo (1982), Trlo pre 2 vlolonilelé a klavfr ( 1984); muzikály - Carovné čaila (1978),
Ukradnutf biely slon ( 1984),
Brzdy ( 1981); scénické hudba,
dlezové a taneilné hudba.
Na každého z nedávnych absolventov kompozlcle na Vysokej škole múzick~ c h um eni v
Bmtlslav e sa už "nalepili" určité prlvlastky, aký ten-k tor~ je,
ako tv.orl, aké sú jeho názory
na život atd. Sama som prednedávnom naplsala v Hudobnom
živote o Petrovi Breln erovl, že
pri tvorbe preferuje moment
hry ; ď a l ši ho ozna č ujú za ironika, ktor~ si v svojej hudbe
- ale i v živote - zo všetkého robi žarty, nič neberie váž·
ne. Ta kéto súdy sa potom ťažko
vyvracajt1, na jmä, ked st1 do určitej l ked nie velkej miery pravdivé.
Peter Breiner od 9 rokov študoval externe na košickom konzervatóriu hru na klavlrl. O svo-

jom povolani vlastne nerozhodoval - š tt1dium hudby mu vyplynulo ako samozrejmosť, vôbec neuvažoval nad l n~ml možnos ťami. Na konzervatóriu ziskal l základy kompozfcie a po
maturite v obidvoch odboroch
sa prihlásil n a šhldlum kompozlcle na Vysokú školu múzlck~ch umeni tiež akoby automaticky, inak to s náď ani byt
nemôže.
Počas štúdia v Bratisllllve sa
začal pretvárať jeho estetický
ideál. Do tej doby sa orientovai
dos ť
jednostranne; teraz spo·
znal aj iné hudobné žánre, z
ktor~ch ho najviac zaujal džez.
Ako citlivý muzikant objavil
mimoriadne schopnosti a kvality t ejto hudby, ktorá - vdaka svojej úprimnosti a emocioná lnej účinno st! prenikla
takme r do celého sve·ta a sta·
la sa doslova " hudbou, ktorá
spojila svet". Vďaka dobrej
technickej pripravenosti a hráč
skej pohotovosti sa Peter Breiner stal aktlvnym klaviristom
v rôznych skupinách a orches·
troch ; na jtrva lejšou je spolupráca s Petrom Lipom. Ok·rem
toho pôsobi ako štúdiový hráč
na klávesových nástrojoch
teda s prevádza pri nahrávanl
každého, kto ho potrebuje.
Ale vráťme sa ku kompozlcli.
Spomenula so m dve charak<terlstlky: ·hravos ť a irónl'u. P~·vú
by som chcela potvrdiť, druhú
spochybniť.
Pri počúvanl

orchestrálnej
skladby Taká jedna burleska
sa ml vynárali myšlienky, že
autor sa doslova "opája" zvukovou krásou jeho možnosťami,
zbiera náp~dy zo všet,k~ch kútov hudobnej kuchyne a ukladá Ich do celku smiešno-vážneho a čo do št~ Ju prakticky
nezaškatulkova telného.
Pohybuje sa prevažne v rámci tonálnej harmóni e, mysli melo'd lcky, prevláda tanečnosť, !ľa 
dosť z hry . Ako sám hovori:
,.PHem hudbu preto, aby som

Sovietski hostia v Bratislave
Ces tou domov z rozsiahleho
zá jazdu po západnej Európe zastavil sa v Bratislave Stétny
symfonický orchester ZSSR a
pod taktovkou Vladlmira Verbickébo predstavU sa bratislavskému obecenstvu 7. aprlla t. r.
v Koncertnej sieni Slovens ke j
filharmón ie. Vystúpenie sovietskeho orch estra vhodne zapadlo do programu osláv 39. v~
ročla os lobodenia Bratislavy.
Renomované sovietske syrnlonlcké teleso upútava predovšetk~ m svojimi vef,k~m i zvukovovl~tuóznymi
možnosťami.
Po
technic kej stránke sú hráči výborne pripraven! a skvele zohrali. V porovnani s na ši mi t elesami využlv·a orchester overa
intenzlvnejšie a prlebojnejšie
dynamickú paletu, v ~sledkom
čo ho sú úderné a dramatické
v~mzov é plochy overa prlkrejšle, vášnivejšie a vyhrotenejšie.
Dlhor oč ná existencia orchestra (založili ho r. 1936], dôkladná priprava, I nterpretačná
zafixovanost predvedeného repert oá ru boli t~ml momentami,
ktoré umocňovali s ugestlvny
doj e m z vystúpen ia ,t ohto telesa v Bratislave. Verbic kij v strhu júce j koncepcii vybudoval úv·odnú orientálnu fantáziu Islamey od M. A. Balaldreva (v Ljapunovovej inštrumentácii), pričom v~razne pod č iarkol živelný
spád kabardinského ludového
tan ca v krajn~ch t1sekoch diela. V kontrastnom strednom
Triu presvedčiv·o formoval roztúženú lyrlckú kantilénu . Ak

rytmiCká pestrosť čl bo hat osť
diela i prlvaly zvuku boli previerkou neb~val~c h virtuóznych
možnost! v šet k ~c h nástwjových
skupin , tak kantilé na predná šaná jednotlivými nástrojmi čl
sk upinami dokumentovala zasa
fa re bno-v~razové
schopnosti
hrá č ov .

Aj Cajkovského predohra-fantázia Romeo a Júlia odznela v
plnokrvn~ch
staveb n~ch
proporciách, pLn~ch prlkrych kontrastov. Verbickij dokázal vyčariť z orchestra pozoruhodné
riešeni e niektor~ch part!! populárnej skladby. Velmi ú čin
ne vystava,l na pr. úvodn~ úsek
s o zdržanlivým klu dom; vyvolával u poslucháča dojem neb~ 
valého napätia,
očaká vania .
ktoré sa ventilova la až v nasledu júcom dramaticky s trhujúcom úseku.
Vo všeobecnosti modeloval
dirigent línie s lntenzlvnym romantick~ m prlstupom,
čo sa
a dekvátne premietalo aj do agoglckého vlnenia. T~m. že pri
dynamickom narasta nl obyča j 
ne dochádzalo l k zr~chleniu
tempa, bolo treba pri reprlzach
myš lienok vrátiť sa do pôvodnej tempovej hladiny. V niektor~ch prlpadoch zač lnal Verbickij budovať širšie plochy v trocha pomalšom tempe, aby ich
ma l z čoho rozv!jat a zr~chlo 
vat. Tento jeho lnterpretačn~
prlstup sa rozchádzal s našim
vkusom najviac v zá v ereč ne j 9.
symfónii e mol, op. 95, Z Nového sveta od A. Ovoféka.

ludom urobil radost. Ze Je z
hladiska kompozi/Jn~ho heterog~nna? Iste, lebo taký te každodenný život; skladd sa z
množstva rýchlo sa strieda/li·
cich chvtr, z ktorých každd pri·
ntlla nie/Jo In~, Iných ludt, Ind
probl~my, in~ prostredie.
Tak
žifem, tak to cttim a tak to
muslm vyJadrif. Nerdd rozmý!·
lam, pre/Jo to tak roblm; proste to tak must byt". A kedže

Peter Breiner nemá problém né·
pady spracova ť, vytvarovať a
vyváži( do celku, jeho hudba _,
napriek neobyčajnej rozmanitosti v jednotlivostiach - pO·
sobi na poslucháča uceleným
dojmom. je v nej úsmev i váž·
nost, bezstarostnosť l uvéžllvost, nadhlad l vyslovenie vlastného názoru. V žiadnom pr1pa·
de nechce .byt Ironický, úsmev
či humor je v jeho hudbe pr1·
tomn~ Jen do tej miery, v akej
ho prináša život - ako jedna
z jeho st1č ast1 .
1 v ďalšieh skladbách c1olime
rôznosť
pohladu na hudobný
materiál, prepojenie rôznych
hudobných druhov. Oalš1 kon·
cert pre klavlr a orchester patrf do oblasti symfonického džezu, pričom zachováva klasickú
formu konc ertu; vo Variáciách
na Mozartovu tému pre klavlr
skladater odhaluje nové m~
nosti spracovania známej témy, vytvára In~ uhol pohladu
na zvolený hudobný materiá,!.
Naproti tomu Fraktúry pre 2
flauty, fagot a čembalo ( študentská práca), čl Hovoriace
hodiny pre hobo j, fagot, v!olon·
čelo a čembalo ( 1982) reprezentujú úplne Iný svet autora,
nielen vážny, ale l meditujúc!,
filozofu júci.
Na koniec treba spomenúť i
ďalšiu významnfi oblast Brelnerovej tvorby, a tou je viacero
scénick~ch hudieb (A. Fredro:
Pán jowlalskl, 1979, F. R·o jas
Zorllla: Celestlna, 1980, obe pre
Stúdia VSMU, ). N. Ne~troy : Talizman, 1984, Divadlo SNP Martin, A. Casona: Mlynárka z Arcosu, 1982, DjGT Zvolen, F.
Garcla Lorca : Plánka, 1982,
DJGT Zvolen), dalej muz*á;ly
( Carovná čaša, 19~Q. Cs. tele·
vlzla, Brzdy, 1982, Nová scéna
Bratislava, Ukradnutý
biely
slon, trojčasťov~ muzikálový seriál, 1984, Cs. televlzla) a väč 
šie množstv,o tanečnej hudby
pre Cs. rozhlas. V t~ch.to dielach môžeme najviac obdivovať
Brelnerovu schopnost komponovať na úrovni ak~kolvek druh
hudby v akomkolvek štýle a
pre každú prlležltosf. A to je
da nosť, na ktorej sa dá sta'Vat
v budútnogtl.
EVA CUNDERLIKOVA

V nu šom pavedami je zafixovaná predstava jej Interpretácie
- v dá vkova nl tempa, Intenzity dynamiky, v artikulácii (po·
ch opi terne s lst~m l variantami
men šlc h - väčšlch odch~lok)
z podania celých generácH čes
k~ c h dirigentov. Z hladiska agogiky l dynamickej formy je
úplne odlišná koncepcia, s akou
so sovietskym telesom predstfipll Verbickij. Značné výkyvy
tempa, prlkre gradácie spojené so zr~chlovanlm boli pre
nás nezvyklé, ba miestami až
provokujúce. Od tradlcle sa táto koncepcia najviac vzdlalUa
vo finále (Allegro con fuoco],
ktoré v t1dern~ch polo hách dostávalo -charakter r~chleho pochodu s odlišnou artikulác-Iou.
Sovietski hostia prišli s Interpretáciou, ktorá búmla tradič
né schémy a zohladňovala romantickosť obsahu nielen v oblasti citového dotvárania, ale aj
vo v~raznej a mplitúd e tempového vlnenia.
Obecenstvu to však zrejme
neprekážalo, pretože technic ké
zvládnutie, strhujúca vitalita a
nesporné citová účast ho strhli
k prejavom spontánneho potlesku, ováciám, ktorými sl vynú·
tll o od orchestra dva prldavky. Najmä druhý - populárrua
Lezglnka od A. I. Ch ač a.turiana
- bola zaujlmavá t~m. že zákla dné rytmické ostlnato stvár·
ňo vala fascinujúce na malom
bubienku mladá žena, zatial čo
Verbicki j opustil dirlgentsk~
pult a orchester zahral tanec
sám v strhuj ócom tempe.
VLADIMIR CIZIK

Tr janov shakespearovský balet
U hudobno-divadelných adaptácii slávnych literárnych, čl dra_matických látok
sl spravidla každý recipient, teda l kritik, pomáha pri tvorbe hodnotového súdu starou osvedčenou zásadou: opýta sa
totiž sám seba, čl dielo prinieslo oprótl
svojej predlohe niečo nové a Inak nevyslovltelné a čl je. pre vnlmatela zaujímavé l samo osebe, teda akoby nezávisle na slávnom zdroji. Táto nezávislost
je samozrejme len relatlvna, pretože originalita nového výtvoru môže spočlvat
pr_á ve v tom, že sa mu podari ozvláštnl!t t. j. inak nasvetllť , ':'ÝChodzlu látku.
uvahy tohto typu vyvolá nutne v každom návštevnlkovl brnenská Inscenácia
baletu Václava Trojana Sen noci svätojánskej, ktorej pôvodná premiéra pripadla na 23. marca 1984. Vo chvili, ked
plšem tieto riadky, má už dielo za sebou
1 prvé reprlzy a divácky ohlas svedči o

ho života viackrát [raz formou scéni ckej hudby pre divadelné predstavenie,
druhýkrát kompozlciou hudby pre rozhlasovú adaptáciu hry a naposledy pred
baletom ako autor hudby k jedinečnému
Trnkovmu filmu). lnšpiratlvne na neho
pôsobili aj shakespearovské analýzy anglického režiséra P. Brocka a polského
bádatefa J. Kota. V. Trojan teda vedel,
že enigmatická syntéza antických, renesančných a
manieristických podnetov,
oslava mýtu i pr!rody a triumf romantickej rozprávkovej naivity l rafinovaného
inotajového erotizmu nemôže byt vyjadrená simplifikujúcou partitúrou ako púhym návodom k ďalšiemu pohybovému
a vizuálnemu riešeniu. Bol si naopak vedomý toho, že s každou figúrou, symbolom, situáciou, ba púhym menom postavy sa dostáva do hry celý trs tradlc, významov a možných výkladov. Trojano-

Záber prlblilujúci vydarený inscenačný tvar Trojanovho baletu Sen noci svätojánskej. V popredi ;dava M. Slezlngrová a J. Kyselák.
Snimka: V. Va!lák
nespornej životnosti inscenácie, z ktorej
sl odnáša s ilné dojmy a ko detsk ý návštevnik čl radový priaznivec konvencii
tanečného divadla, tak i náročný, kom plexne uvažujúci konzument umenia. Prič-lny úspechu možno iste hladat ako v
prlznačnej kvalite a prlstupnosti Trajanovej hudby, tak v choreog rafickej fantázii Luboša Ogouna a v technickej v'ybavenosti brnens kého baletného súboru.
Oba tieto fa ktory by však samy osebe nemuseli zaručovať tak jednoz n ač né vyznenie Inscenácie. Hlavnú pričinu jej pôsobivosti mu sl~e hfadať v zvláštnej povahe genézy diela, inak povedané v skutočnosti, že komponujúc! s kladater bol
·a ž do okamihu svo jho náhleho odchodu
v úzkom s tyku s budúcimi tvorcami Inscenácie.
Skúsený tvorca početných divadelných
a filmových hudieb sa s daným shakespearovs kým sujetom vyrovnal za svo j-

vou spolulibretistkou bola preto od začia tku a utorka scény a kostýmov premiéry Alena Hoblová. Obaja autori sa zarnýšfali nad významovostou každ ej hudobnej frázy v jej korešpondencii s prislušným vizuálnym prvkom a vznik a jú ca
"audiovizuálna partitúra" bola zasa konzultovaná s budúcim choreografom a režisérom Lubošom Ogounom. Tro janova
hudba navyše sama využiva široký register š týl ových a žánrových intonácii, od
"č istéh o" novok lasicizm u, cez praktiky
s klad a terov romantic kého a mode rného
baletu (zvlásť S. Prokofieva a B. Marti·
ní1). až po exponovanú timbrovosť bicích
nás tro jov a názvuky súdobej tan eč n ej
rytmiky. V lyri ck ých i t a n eč n ýc h pasá·
žach prichádza zaiste k s lovu i ohlas
čes k ej kompozi čnej trad icie. čes kéh o tan eč n ého folklóru a pochopitefne i neklamná trojanovská nota. Asi osemdesiatminútová hudba nepreds tavuje pri tom

20 rokov MZBU
Dei) u čite l ov - 28. marec - , kedy si
aj prim e rane spo lo če n s ky rea lizovali, poprlpomlname narodenie významn ej osobtvrdzuje, že 20 - r očná koncertná umenosti učlt e l a národov, filozofa výchovy
lecká a výchovná činnosť MZBu' v súJ. A. Komens kého, tohto roku ožil račas nosti prerást la jeho pôvodne stanodostným spevom Miešaného zboru brati- . vené zameranie. Rozvoj ume lec ke j tvori ·
slavských učitelov ( MZBU] v koncertnej
vos ti MZBU vďaka svojim vedúcim [od
sieni Cs. rozhlas u na slávnostnom konzaloženia ho umelecky form ova li zborcerte, ktorý usporiadal odbor škols tva
majstri I- Potočár, S. Klimo, P. Hradi l,
Národného výboru hl. mesta SS R BraA. Vykydal, E. Gá lik, v súčas nos ti ho vetislavy pri priležltosti jeho 20. výročia
die mladý abso lvent zborového di rigovazaloženia.
nia Milan Seidl z triedy prof. j. Ha luzi ekého l nezostal bez odozvy. O kvalit nej
Tradlcia pestovania zborové ho spevu
úrovni a dobrej reprezentácii na domá medzi u či t efm i začala viac než pred šes ť 
desiatimi rokmi v r. 1921 vznikom Spe- ' cich i zahraničných fórac h nás informujú zlskané oceneni a, vyzna menania,
váckeho zboru slovenských u č it e fov .
diplomy ( 2. miesto v sú ťaži o Zlatý ve ·
Mnoho č l enov tohto najstaršieho učltef 
niec mesta Bratislavy r. 1965, 1. cena
ského vokálneho telesa na Slovensku sa
zameralo na výchovné pôsobenie, či roz- v celosloven skej s úťaž i mi ešan ých zborov - Zla tý veniec Slovenska r. 1966,
vljanie umeleckej činnosti budovanim
2. cena na medzinárodnej s úťaži v Llandetských, mládežnlckych zbO!'OV l zbogollene r. 1968, 3. miesto v žens kej karov dospelých. j edným z nich bol aj odborný asistent PFUK v Bratislave dr. Jo- tegórii v Midd lesbrough ]. Od r. 1967
zbor us kut oč nil koncertné zájazdy do
zef Potočár, ktorý nadobudnuté skúsenosti preniesol ako prvý dirigent do no- V. Británie, Fínska, Francúzska, Madarska, Rakúska , Svédska a ni ekofko opävozaloženého Miešaného zboru bratislav tovných ciest do juhoslávie a Bulharska.
ských učlt e f ov.
Rozvinuté s ú i družobné s tyky MZBU s
Miešaný zbor bratislavských u čitefov
mestami Turku - Ľubfana - Ruse (Fin·
pri Pedagogickom ústave mesta Bra tisko, SFRJ, BĽR]. Pred sedníčkou a dlho·
slavy vznikol v r. 1964 zásluhou lniciaroč n ou s peváčkou zboru je Mil ota Simtivy za nieteného školské ho pracovnlka,
kovicová, inšpe ktorka na odbore š kol stva
inšpektora a hudobnlka, dlhoročného
NVB; hlas ovú s tránku MZBU kultivuje
predsedu zboru Gus táva Htllca. Hlavné
pedagogička jana Billová . Spev, kt orý sa
poslanie zb oru v počiatkoch pôsobenia
s tal záfubou a láskou zboristov, vyžaspočlvalo v poskytovani odbornej a med u je čas to mnoho hodin venov aných nátodickej pomoci učit e rom hudobne j vý·
cviku a pracovným stretnutiam. Ročne
chovy v zá kla dných školách pri práci so
a bsolvujú okolo 30 vystúpeni - zach ožiackymi speváckymi zbormi. Sirenie a
vávajúc a oživu júc kultúrne d e d ič s tv o,
spros tredkovanie h odnôt umenia v dobpokrokové kultúrne a s pol očenské trarovofne j aktivite približn e 70 u čitelov ,
dície int erpretáciou diel s lovem;ke i, čes 
ktor! sa z kultúrne j potreby a záujmu
zaoberali umeleckou tvorbou a Ilou sa
kej i sve tovej hudobnej tvorby. Význam -

žiadnu triešť: jej prebohatá va rieta presne zodpovedá všetkým významovým plánom prlbehu.
A

čo

vlastne na brnenskom javisku
divadla v priebehu predstavenia vidlme a počujeme? Predovšetkým
spolahlivú hru operného orches tra ( dirigent Jan Stych), s ktorou dokonale korešp-onduje scénická akcia. Rozhodne tu
nejde o púhy dejový balet, i ked všetky
podstatné sujetové momenty sa zachovávajú: aj pohybová akcia, ako ju kon' cepčne premyslel Ogoun, integruje všetko, čo môžu dejiny žánru ponúknuť, od
špičkového tanca a vznosných elevácil,
cez pantomlmu, až po vhodne aplikované prvky akrobatiky. Dekorácie
A.
Hoblovej sa obmedzujú na zavesené a podla potreby kinetické - povrazové
kompozlcie, scénický celok vša k dotvá·
rajú okrem práce so svetlom neuveriterne pestré kostýmy. Účinným momentom
sa stávajú l živé obrazy, overa dôležitejšie je však rozvinutie _farbistej pohybovej akcie do celej hfbky priestoru
a po všet kých významovo zfivažných
osiach javiska. Dosial nikdy sme v Brne nevideli tak organickú spätosť veličl n, akými je tancujúce tel o, kostým a
rekvizita (snáď sa tu pozitlvne zhodnotili i s kúsenosti z farebného bfibkového filmu), len málokedy mani festuje tanečné divadlo arzenál svo jich his toricky daných prostri edkov s tak ou odvah ou, až na samotný prah artizmu, bez
toho, aby sa pritom akokolvek oslabila
sc hopn os ť vyp o ved ať špecifick ými prostriedkami o de ji a jeho mnohovrstevnatom zmysle.
V dvojito obsadených úlohách, od verk ých postáv až po personifikácíe zv ierat
či rastlin, je angažova ný prakticky celý
brnenský bal etný ansámbel. Vyzdvihnim e
tu profilované výkony protagonistov ( ).
Kyselék - Theseus, D. Ma!tallfová Hippolyta, L. Večel'a - Lysandr, S. Zejdová - Hermie, Z. Kérný - Demetrlus,
E. Trnková - Helena, Z. Hanzlovský Oberon, J. Bafinková - Titan ie], virtuozitu I. Vejsadu v klúčov ej úlohe Puka
a vynaliezavú komediálnos ť "remeselníkov" [A. Schuster, S. Olbricht, N. Pecháček a d.) , zabezpečujú c ich_ efekt "di·
vadia na divadle". Avšak každý výkon
t u nesie s voju zvláštnu pohybovú chm,akteristiku a pri všetkej svojej tanečnej
profilovanosti , ba in dividualite, je vko mponovaný do celku, ktor-ý môžeme hoônotiť ako svojho druhu baletné .. ~otá!ne"
divad lo. Práve toto javiskové uchopenie
Troja novej partitúry nám um ožňu j e vy s loviť súd , že sa skladate rovi podarilo
v samo tnom závere vlastného tvorivého
vývoja n apisať s voje najor iginli ln ej šie
scé)lické dielo, s ilné s náď nie v zmysle
jed in eč!losti
hudobne j reči, rozhodne
však ako druhovo žánrová syntéza, kto·
rá obsahuje predpoklady sy nt eti ckos ti
defi nitlvn eho scénic kého tvnru . . A ten zasa korešponduje so syn tézou toh o, čo
s me d nes sc hopní výkladovo v ložiť do
shakes penrovs kej vlzie Sna noci svä tojánskej.
JIItf FUKAC
Janáčkovho

ný podi el v či nn os ti MZBU tvo ria vý chovné koncerty pre žiakov lJra tis lav skýc h, a le i ďal š ích škôl. Na Slovensku zbor plni z ce l os po l o če n s k é h o hladi ska v na ~ej národn e j kultúre dôležitú
k ultúrno-politic kú funkciu, hoci sa taká·
to záuj mová umel ecká č inn os ť má lokedy
hodnoti a doc eiíuje.
Na s pomenutom s lávnostnom konc erte
MZBU s triedavo dingovali Milan Seidl
a Pavel Baxa a . h. Odzn eli rôznorodé
skl adby a cappell a. Najmä s tvárnenie
d iel s lovenských autorov prezrádzalo dô ·
vernú s pätosť zboru s národnou tvorbou. Hrdo s ťou, lá skou a vlasten ectvom
poznačené hymni cké zbory Hoj, vlasť moja M. Schneidra-Trnavského, Aká si mi
krásna E. Suchoňa, ludovou melodikou
inšpirované diela s kladatelov j. Cikkera,
O. Francisciho, J. Malovca, A. Zemanovského, angažované zbory s mierovou a
protivojnovou tematikou Z. Mikulu, I.
Bázlika, poeticky im presionisticky ladený
zbor I. Hrušovského - našli zan ietených
tlmočnlkov v č l e n oc h MZBU.
Z doteraj ších vyznam enani ud elených
zboru s pomeľ\m e Zlatú meda ilu za kul ·
túrny rozvoj hl. mes ta SSR Bra ti slavy od
rady NVB, medailu "Cerven 1300" za
rozvoj družobných stykov miest Bratislava a Ru se od kultúrnej rady bulh arského
mesta Ruse a každému členovi MZBU medailu Lau reát všezväzovéh o festivalu zá u jmovej činnosti. Os vetový ústav hl. mesta Bratislavy udelil pri príležit osti 20.
výro čia vzniku MZBU pa mätnú bronzovú
medailu . V rámci osláv svoj e j dv a d s ať 
roč ni ce zbor usporia da l 14. a prll a 1984
v úDPMK G slávnostnú konferenciu , na
ktorej sa bilancovali dosia hnut é výsledky
a zárove11 n az n a č ili a i pers pek ti vy do
budúcnosti.
BOZENA DLHAŇOVA

GRAMORECENZIE
Antonio
ty III.
Koncert
Koncert
Koncert
RV 546;

Vivaldi: Initrumentálne koncer-

pre dvoje husi! A dur, RV 521;
pre dvoje husli d mol, RV 514;
pre husle a violončelo A dur,
Koncert pre dvoje husli, dve
violončelá D dur, RV 564
Sólisti: Bohdan Warchal, Jozef Kopeiman, Peter Hamar - husle; Juraj Alexander, Viliam Šáray - violončelo; Ale.under Cattarino - čembalo
Slovenský komorný orchester, umelecký
vedúci Bohdan Warchal
OPUS 9111 0977
Ak Ladi slav K ač ic vo svojom odborne
zasvätenom texte k najnov šim nahrá vkam Vivaldi ho hudby so Slovenským komorným orchestrom konštatuje velký záujem poslucháčov a odbornikov o dielo
tohto barokového romantika, rovnakou
miel'ou sa na tomto úspechu podielajú
aj interpreti - u nás najmä spom inaný
SKO. Vivaldi sa priam vklinil do ich repertoáru. Sta l sa vari najfrekventovanejšlm autorom, s najširšim programovým a
interpretačným dosa hom. Tvorba sý tená
nevy čerpa t eľným! nápadmi tohto rafinovaného barokového majstra hudby akoby
bola plsaná priamo pre interpretačn ý š týl
warchalovcov. Kompozi č no-in štrum e nt ač
ná invencia skladatera lad! s ich muzikalitou, "figura tiv na a tematic ká virtuozita" korešponduje s ich zvukovou brilanclou a perfektným techni ck ým arzenálom ansámbl u sólistov, "strhu júca -pulzlicia" s muzikantským temperam entom
ume leckého vedúceho, "kantabilnosť h a rmónie" so zvukovou vylad e n osťo u jednotného dychu sláčikov. Viva ldiho dielo
je teda priam šité pre ten to súbor nielen vo svojej presvedčivej vnú torn ej logičnosti h armónie a efektne j r ivalit e sláč iko v, ale aj celkovou kom pozič nou dik·
ciou a žánrovou rozmanitosťou . jeho concertá g rossá , sólové koncerty (s kombináciou husi!, violonč ie l) súvisia s bllzko s ť o u rukopisu sólistov SKO. Hra jú sólisticky l v dvoj -, troj- štvorkombináciách, využivajúc vlastné dispozlcie ansámb lu i jednotlivcov. je to predpoklad,
na ktoro m sa udržuje úrove11 súboru;
brúsi, hnetie umelecl<á s ila ich int erp retá cie - snaha, ktorej zaví-šenlm je dal ši inter pret ač ný opus . Tým posledným
z radu Vivaldi ho tvorive j stud nice bola
tretia g ramo pla t11a SKO s nah rávkami
)nštrumentálnych koncertov" (vi d hla vička). Sólisti ich hrajú pre nich vž dy
ale
s prlz n a č n ou vervou; neos lňujú c,
skô r obhajujúc svoj titul prominentov.
Samozrej me, aj oni sú viazani na svoje
"d ni " a na tlm, kto ri fix u je tieto tvori vé chvíle pre širokú publicitu priazniv·
cov , ča kajú c i ch na ka ždý ich nový vý li sok. A posledný z t ohto hladiska nepatrí práve medzi najreprezentantlvnejšie.
Už zbežný posluch na kvalitných reproduk toroch avizu je nedosta tky, ktorých sa
dopustil a záznam ová technika. Prvé čís l o
nahrávky vyznieva ostrými tónmi nevyvážených sólis tov, zvu kovo úzko na snlmanými v akus tic ky hluchom priestore.
Už druhé čl slo je poz na če né úp lne odli šn ým režij no-zv ukovým r ukopisom ( na
e tik ete sú realizát ori bez konkré tnych
údajov toh o-k torého ti mu Komárek Záhradnik - K rče k ; šora! - Smolinsk ý ). Tón sa zao krúhlil , zvuk sa nap lnil ,
akustika sa vyrovnala. kvalita stúpla .
Techni cká vyrovnan os ť sóli stov zosta la
probl émo m takm e r v cele j na hrávk e. Napriklad, okrem už s pomínaného prvého
koncertu, v tr eťom č í s l e sa do popredi a
dostalo violon če l o, l<ým vo š tvrtom čís 
le zasa huslis ti pred vi o l o n če lis tov. Tie·
to dis proporc ie technického chara kt eru
v z n a č n e j miere uberajú na celkov ej kva lite ďa lš i eh o g ramoplat 1 ového opus u Vivaldih o die la v po daní SKO - napriek
vys ok ému š tandardnému výk onu sólistov
i súboru.
ETELA CARSKA

:\lfE;-:\;-... 'ŕ' ZIJOH
BHNI'ISL.'\Vt--lK)( 'll
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Pri priležitos tí dva dsa(roenice zboru vy š la v čs . hudobnom vydava tels tve OPUS
pr vá profilová platňa zboru. Obsahuje
prierez repertoá ru MZBU, ktorý zbor na ·
hral pod vedením dirigentov jozefa Potočára , Petra Hradila a Milana Seitll;;.

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ
Tenorista

ICO AI
i\
Svédskeho tenoristu Nicolaia Geddu
netreba priaznivcom opery zvlášť predstavovať. Už dlhé roky pôsob! na mnoh ých významných ope rných scénach a jeho hlas s a nám dôverne privráva z mnohých gramafónových nahrávok . Nicola!
Gedda, ktorý bude maf v júli 59 rokov,
vystúpil v rámci abonentých koncertov
milánskeho rozhlasového orchestra v sólovom parte Brahmsovej kantáty Rlnaldo.
Pri tejto prlležltosti sa rád prihovoril
československe j hudobnej verejnosti
a
zaspom!nal sl aj na svoju návštevu Prahy.
Boli sme svedkami tispechu v61ho
ostatného vysttipenia v Miláne, hoci sám
netajlte svoj zrelý vek. Ako dlho trvá vaia spevácka kariéra?
- V roku 1982 som slávil dve významné umelecké jubileá: tridsiate výročie
môjho speváckeho debutu v štokholmskej Krárovskej opere v Inscenácii opery
Ch. A. Adama Postillón z LonjuÍneau, ktorý mi otvoril cestu do sveta, a 25. výročie môjho debutu v Metropolitnej opere v New Yorku.
V čom spočlva tajomstvo tak dlhej a
tispeinej speváckej kariéry?
- Nemôžem povedať, že by som mal
špec iálne metódy, ako udržať svoj hlas
stále svieži a ži vý. Tenorový hlas, ktorý
je vlastne pre muža neprirodzený, a tým
cltlivejš! ako ostatné hlasy, treba predovšetkým šetr iť. V prleb.t!hu roka odspievam asi 50 operných predstaven!.
Každé z nich predstavuje úžasné nervové
vypä tie, preto si dopra jem oddych a spánok. Už v sa motných p o čiatkoch umeleckej dráhy som pochopil, že dôležitou podmienkou dlheJ speváckej kariéry
je správna spevácka technika. Nikdy som
nepodcei\oval potrebu neustálej hlasovej
k ontroly a never!m, že hl as speváka sa
vyv!ja - ako sa to všeobecne tvrdi iba do veku 45 rokov. Sám vld!m, že hoci mlím už 58 rokov, n emám pocit hlasovej opotrebovanosti a môžem ešte svoj
hlas rozvljat 11 obrusovať ako vzácny kameň.

Ste známy ako majster vysokých t6-

V

nov. Bol to dar prlrody alebo výsledok
itCídia?
- Od pr!rody som zdedil schopnosť
Iahko tvorlf vysoké tóny. I ked v čase
dospievania môj hlas prešiel určitými
zmenami, správnym pedagogic kým vedenim nadobudol Iahkosf a zvučnosť. Vždy
som spieval iba to, čo bolo vhodné pre
môj hlasový natureL Po troch predstave-'
nlach Wagnerovho Lohengrina som si
uvedomil, že mOj hlas oťažieva a stráca
sc hopnosť pravej mozartovskej Interpretácie.
Spievate sporadicky aj v operetách.
·Aké kvality - podla váiho názoru musi mať operetný spevák?
- Sám som na javisku nestvárnil vera operetných postáv, nie som ich dobrým interpretom. Operetný spevák má
mat nielen kvalitný hlas, ale musi byf
predovšetkým vynikajúcim hercom. Obdivujem operetu ako divadelný žáner a
som rád, že som z tejto oblasti urobil
aspoň viacero nahrávok.
Comu dávate prednosť
operným
predstaveniam alebo koncertnej činnos
ti?
- Tenorovi hrdinovia sú väčšinou mla di Iudla, a preto by som v mojom veku
nerád vytvoril - napriklad Romea. Pred sa však ešte často spievam Lenského,
Werthera a Hoffmanna. V budúcnosti by
som rád odovzdal svoje skúsenosti mladým. S potešenlm som zistil, že mám
vzácnu schopnosť naučlf niekoh o Iného
to, čo ako spevák ovládam sám. Dokážem chápať mladých adeptov spevu, majú často vera komplexov, a preto okrem
dobrého odborného vedenia treba Im Ich
pomáhať prekonávať a nie iba kritizovať, ako sa to často u pedagógov stáva.
V priebehu n61ho rozhovoru mém molnosť obdivovať valu vynikajticu znalosť
ruitlny. Je vám bUzka aj ruská hudobná
kulttira?
- Zial, ked som ja začlnal spevácku
kariéru, v západných kra jinách sa ruské opery v originálnom jazyku prakticky
neuvádzali. Spom!nam sl, že môjho prvého Lenského som spieval v Metropolitnej opere po anglicky. Bolo ml to cudzie, a tak som aspoň áriu Lenského zaspieval v ruštine. Dnes sme už pochopili,
že spievať ruské opery v preklade ochu dobňuje tieto diela o typickú ruskú atmosféru.
Spievali ste aj v Sovietskom zväze. Ako
•l •pomlnate aa .ovietake publikum?
- Vystupoval som viac ráz v Moskve
l v Leningrade - niel en v úlohe Lenské-

~ZAHRANIČIA

Nicolai Gedda ako Lenskij v Cajkovského Eugenovi Oneginovi.
ho, al e ma l som aj samostatné spevácke
koncerty z ruskej ples i\ovej tvor by. Publikum ma prijalo ako svojho. Je to úžasné publikum. Pochopilo a ocenilo, že som
s ice vyrasta l vo Svédsku ( mo ja matka
bola Svédka, môj otec sčasti r uského pôvodu), al e mô j n evlastný otec bol Rus
a ten ma naučil materský jazyk a vštepil
mi lásku k ruskej hud be.
Interpretovali ste aj hudbu iných slovanských skladaterov a pred iným slovanským publikom?
-Ano, s pieval som napri kla d aj v Prahe. Po prvý raz v roku 1967 v rámci hudobného festi valu Pražská jar. Ostatný
raz som bol v Pnthe v roku 1981. Nadchla ma celá s tará čast mesta a nádherná panoráma Hradčian. Pri mo jom
prvom vystúpen! v Prahe som spieval
Dvotá kove piesne z cy kl u Cigánske melódie v če š tine. V New Yorku som Interpretoval aj diela Iných český c h s kladaterov, spieval som v Ja n áč kovej Glagolskej omši i v koncertn om predveden!
Smetanovh o Dali bora v čes kom jazyku.
Vystúpil som tiež v Inscenácii Predanej
n evesty v Me tropolitn e j opere - p~ edvá
dzaná v a n g ličt i ne. V rámci jubile jného
janáčkov h o roku som mal sp ie vať jeh o
Zápisn!k zmlzelé ho v Brne, no žia l, och orel som, čo ml je dodnes ver mt Júto.
ANNA PODOLSKA, Miláno

Portrét sovietskeho skladatela Alfreda Snitkeho
jel1o hudbe žije pulz dnešného dňa

Dnes takmer 50 -ročný Alfred Snitke
preds tavuje j~dnu z význačných postá v
sovietsk e j hudby. Meno skladatera dobre
pozna jú a j posluchllčl na celom svete:
veď už približne dvad sa ť rokov sa jeho
diela hrajú na verkých festivaloch a všade ich sprevádza úspech.
V čom vlastne spoč!va tento ús pech?
Raz na besede s Alfredom Snitkem
"za hryzli" sme sa do jednej z pálčivých
otázok o rozvoji súčasnej hudby: otázky
týkajúce j sa ď alšieh osudov akademických hudobných žánrov na pozad! rastúcej obrúbenostl žánrov populárnych.
- Dnes možno citeJne pozorovaf pokles záujmu o súčasnú vážnu hudbu,
zvlášť u mladistvého pos lucháčstva,
hovoril skladater. - Je rahké, samozrejme, všetko prip!sať na margo nepripravenosti publika, popularity masových
žánrov. Avšak problém, a ko ho ja vidlm, je hlbšl a akútnejšl: nezriedka súčasná mimoriadne zložitá hudba nenesie
v sebe, v podstate, nič obrazne nové, to
znamená, že svojim jazyk om je súčas ná,
ale s vojim psychologickým pôsoben!m primitivna. Poslucháč to c!tl a začlna sa
nud i ť. A naopak, hudba svojou rečou jednoduchá , no na súčasnej duchovnej úrovni - má úči n o k.
Takto znela odpoved A. Snitkeho a podra môjho názoru dal zároveň aj kfl1č
k pochopeniu toho, v čom predovšetkým s počlva úspech l jeho vlastných
s kladieb. V jeho hudbe akoby žil pulz
súčas ného di\a, akoby ona vyjadrovala
ducha súčasnosti.
Alfred Šnitke je dnes už autorom troch
symfónii i množstva komorných dieL
Zvlá š ť spomeniem dve s láčikové kvartetá (prvé - venované pamiatke známej
sovietskej filmovej režisérky Larisy Sepifkovej, ktorá zahynula pri autonehode), druh ý a treti husrový koncert, klav!rny konce rt, dve concertá grossá , sorlátu pre violončelo a klav!r, klav!rne
kvinteto a jeho orchestrálnu verziu Rekviem, hudbu k predstaveniu Dona Carlosa. Tieto diela pokladám za pozoruh odné pre vysoké umelecké maJstrovstvo,
ale a j preto, že boli vytvorené v posledných 10- 15 rokoch, v dobe, predstavujúcej prelom v tvorbe skladatera, kedy
sa talentovaný tvorca premenil na ozajs tného majstra.
Vďaka bohatej tvorive j fantázii Snttke
vytvAra i utvrdzuje v hudbe význačné

V dňoch 10.-20. mája sa konal ul po
23-krát festival Musica Bayreuth 1984.
Na deviatich koncertných podujatiach sa
predstavili renomovanl umelci a sCíbory
z celého sveta, ako napriklad violonče
lista Pierre Fournier, organistka MarieClaire Alainová, Bamberskl symfonlcl
londýnsky súbor The New Swingle Sin:
gers a inl.
Budapeštianska opera sa renovuje. Prvé predstavenie v "novom" renovovanom
opernqm dome sa uskutočni v septembri
1984.
Manuskript jednej nikdy neuvedenej
omše Josepha Haydna, ktorý sa vyie 150
rokov považoval za stratený sa opäť objavil v Severnom lrsku. Istf farmár našiel partitúru v podkrovl svojho domu.
Sestnásťstránkový manuskript sa má onedlho vydražiť v londýnskom aukčnom
dome Christie; cena diela - asi 80 000
západonemeckých mariek.
op
_ h_ on
_ p_r_i_n-ies
- la- F~ma DeutscheGrnnmi'na gramofónový trň digitálnu stereofónnu nahrávku Pucciniho opery Turandot.
Dielo hudobne naštudova l a vedie Herbert von Karajan, hraj6 Viedenski filharmonici, spieva zbor viedenskej Státnej
opery a viedenskl Sängerknaben. Rovnako
sólistické obsadenie tvoria svetové spevácke hviezdy: Katia Ricciarelliová Placido Domingo, Barbara Hendricksová
Ruggiero Raimondi.
'
Berlinska Nemecká opera uviedla s premiérou 10. februára 1984 - nové
nai tudovanie Beethovenovej opery Fidelio. Dirigentom bol Daniel Barenboim,
pod réžiu a výpravu sa podpisa! JeanPierre Ponnelle.
Známy dirigentR.i~do Muti prevezme v roku 1986 hudobné vedenie milánskej La Scaly. Stane sa tak následnlkom_ terajšieho šéfa - Claudia Ab bada.
Slávna americká tanečnica a choreografka Martha Grahamová oslávila 11.
mája t. r. svoje 90. narodeniny . Spomenieme aspoň , že inšpirovala k tvorbe baletov napr. D. Milhauda, P. Hindemitha,
A. Coplanda, S. Barbera, G. C. Menottiho a i.
Svajčiarsky dirigent Pierre Colombo si
pripomenul 22. mája t. r. sedemdesiatiny.
Je všestrannou osobnQ,sťou (má dokonca
ukon čen é univerzitné vzdelanie v odbore
matematických a pr!rodných vied) . Vystúpil na viacerých festivaloch, dirigova l niekofko známych orchestrov a v
hudobných kruhoch je oceňovaný najmä
ako mozartovský interpret a znalec. Pôsobi často ako člen rôznych medzinárodných s6ťažl (napriklad aj v našej MTMI
v rámci BHS) .
Bayreuthské slávnosti 1985 prinesCí novCí inscenácju opery Tannhäuser Richarda Wagnera. Hudobné naitudovanie prevezme Giuseppe Sinopoli, réžiu bude mať
Wolfgang Wagner. V titulnej 6lohe sa
predstavi René Kollo, Cílohu Alžbety má
spievať Gabriela Beňačková - Cápová , úlohu Venuše Jessye Normanová;

.. ... Povedzme, v divadle je to hudba
k Ca esa rovi a Ki eopatre od G. B. Shawa ,
k Don u Car losovi od F. Schillera (pozn.
aut. - Rekv iem ). a le aj k Ruži a krlžu
podra A. Bloka. Spolu s r ežisérom Michailom Sve jcerom sme v .tel evlzii vytvor ili nový va riant Mal e j t ragédie Puškina. Teraz pra cu jem nud Gogofovými
tvií· tvymi du ša mi. ve ru ml dala spol uprá ca s filmovými r eži sérmi Igorom Ta la nkinom, Larisou Seplťk o vou , Elemom
Kli movom, Alexandrom Mittom - sú
to fil my Ekvi páž, Dnevské hviezdy, Ot ec
Sergej, Ak o pada li hviezdy ... Za velmi
zau jima v ú n plodnú na výsled k y pre moju tvorbu považujem prác u v kresl enej
k i nema t ograľii.

Alfred Snitke
vat6ria.

(sprava)

po autorskom koncerte v siení moskovského konzer-

umelecké koncepcie. Nápad v rozvljanl
l velký emocionálny tonus v yzna čujú
všetky jeho partitúry. V jeho tvorbe možno zretelne vyskúmať nerozlu čné spätosti a súvislosti medzi epochami; autor
utvrdzuje kontinuitu večných Ideálov v
umeni. A také sú aj jt:ho diela, ako napriklad oratórium Nagasaki, ktoré je váš nivou reakciou umelca na udalosti našich čias.
Druhá a tretia symfónia A. Snttkeho kolosálne v meradle hudobného myslenia ostatných rokov - splácajú dai\ verkej nemeckej hudbe minulosti - Mozartov!, Mahlerovl, Brucknerovi. A v diele
Hymny pre komorný orchester štylizuje
sa hudba starobylých ruských spevov.
Snitke vo všetkom a všade ostáva umelcom súčasným a progrestvnym, čl reflektuje udalosti súčasného dňa alebo odhaluje žriedla hudby v jej ďal ekej minulosti. V tomto zmysle je charakteristické l pozoruhodne bllzke spojenie skladatera s mnohými Yýznačnýml sovietskyml Interpretmi: jeho diela lntepretujú
známi huslisti Oleg Krysa, Oleg Kagan,
Taťjana Grindenková,
klavirista Boris
Krajnev, vlolončellstky Natalija Gutmanová , Tamara Gabarašvlilová - a za " hlav·
ného dirigenta" Snttkeho hud by možno

snáď označ i ť Gennadija Roždestvenského. Pričom tieto zväzky sú a ktivne, obo j-

stranné: mnohé kom pozície piše Snitk e
špeciáln e pre istých lnt erpre.tov a rovn ako nezriedka aj na ich že lanie, ako na prikl ad orches trálnu verziu klav!rneho
kvinteta In memori am na želani e Roždestvenského.
Alfred Šnitke je vo svo je j pracovit osti
neúnavný, každým rokom mož no pripisať na jeho konto niekolko kompozici!.
Tento intenzlvny tvorivý proces, etik a i
umelecká zrelos t skladatera, jeho vytrval os ť v hradan! nových pros tr iedkov výrazu a súčasne snaha o ja s n osť, prostotu, zretcrnosf, schopnosť a na lyzovat seba
samého s n emilosrdnou pr!s n osťou priviedli ho k te j kvalitatlvne j obrode, vďa 
ka kt ore j došlo potom k obecnému uznávaniu h udby A. Snitkeho i k vzbudeniu
záujmu k nej v na jširš!ch pos l u cháčs k ych
kruhoch .
Avšak v tom, že v pos ledných rokoch
sa umelecký profil skladatera odhalil v
nových dimenziá ch , ni ekedy až neočaká
vaných , vidlm ešte jednu pričinu.
Snitke p!še vera pre dramatické divadlo a film - hraný i kreslený. Na otázku,
ktoré z týc hto prác považuje on sám
najvydarenejšie,
odpovedá:
za

" Práca vo film e ma na vykla na polyfonic ke jšie hudobné mys le ni e, - pokrač uje s klada te r. Akoby som odhali l pre
se ba nový hudobný pries tor, za č a l som
p oč uť v i acrozm e rnosť. Najvä čš! vplyv sa
prejavil v principe mon táže, kde ni e je
povinné dovi es ť my šlienku do konca,
možn o ju "urezať" v rubovolnom mieste,
a k je vyslov ené to hlavné ... "
K poveda nému dodá m, že divadlo i
film bez pochyby dali jeho hud be výraznej šiu reliéfnu obraznos ť, tema tickú zr eternos ť, pros totu i prls tupnosť . A priklad om v tomt o zmysle jav! s a ml by t
posledné die lo Snitkeh o - kantá ta Faust
pre štyroch sólistov, zbor a orchest er
na texty ná rodných legiend XVI. storoč i a. Toto di elo vzniklo na ob jednávku
viedenského vyda vaterstva pre t r a di č ný
viedenský festival.
Počula so m nahrávk u te jto sklad by je znamen it á vo svojej kráse, kontúrovanosti, dramatickej výraznosti. je j drama tickos ť je ďal š ou novou črtou sk ladaters kého výzoru Snitkeho. Možn o ju prirovnať k jed nodejstvove j opere. Mimochodo m, a utor sa chystá v yuž iť materi ál t ejto kantáty v posled nej časti opery s tým
Istým názvom, nad ktorou pracu je. Ta kýmto spôsobom, Snitke urob! .,prielom" do novej oblas ti pre neh o - do
žánra opery.
APN

EŠTE KU KOŠICKÉMU BALETNÉMU VEČERU
STANOVISKO VEDENIA VYSOKEJ SKOLY
MÚZICKÝCH UMENI K LISTU CITATEĽ
KY H. POLTZOVEJ
Koncom minul ého rok a sa rea lizovala
v Státnom di vadle Košice úspešná s polupráca Vysokej školy múzických umeni
a vedenia So v podobe balet n ej inscenácie dvoch choreografických diplomovýc h prác: Erotiiwn (na hudbu G. Mah lera ) a Ca r min a burana (n a hudbu C.
Orffa) absolventov VSMU Róbet·ta Balogh a a Ondre ja Sotha s ba le tným súborom SDK. Predstave nia boli dobre n avštlvené, reakcia publika pozitlvna, oponents ké pos u dky tHký ch a utori! ako sú
šé f ba letu SND Karol Tót h a vedúci
Pražs kého lwmornéh o baletu Pavel Smok
vyjad rova li celkovú s pokojn osť s diplomovými prácami. S pokojnos ť vládla i v
baletnom s úbore SD a členovia košick ého Mestsk éh o výbm·u KSS, ktor! boli
p rltomnl na p remiére, blahožela li mladým choreogra fom k velmi progresfvnemu, revolučnému, mladému pr eds taveniu.
Kritiky v tl ači (Učite ľ s ké n oviny , Východoslovensk é nov iny, Večer ) v yzn eli takisto pozitfvne. Slovom, mali s me dôvod
k spokojnosti n ad dobre vykonanou p rácou.
Citat eľka Hud obného života, ktorá sa
pod pfsa la H. Poltzová, však s inscenáciou
spo kojná n ebo la a svoje výhrady vys lovil a v lis te redak cii , ktorý bol uvere jnený v 4. čfsle H2. Nie je, samozrejme,
možné upierať hocikomu právo na vlastný n ázor, kt orý je v kontradikcii s názor mi odbornfkov, pokia! si ho dotyčný
nec há pre se ba. Ak h o však mieni publikovať, bolo by potrebné, aby aspoií
ti e tvrdenia, kt oré s ú bez problému ove·
r ile lné , zodpovedali s kutočnos ti (p očet
d!vlikov, ich rea kcw n a inscenáciu). Státn u s k úšob ná komisia VSMU na r·ozdiel od
s. Poltzovej totiž vid e la na premi é re pl·
né divadlo a vr elé prijatie predstavenia
a to isté konš tat ovali aj prftomnl kritici. Inscenáciu videli vim:erf poprednl
tane č ní ume lci a pedagógovia: okrem vedenia ba letu So a interných pedagógov
Katedry tanečnej tvorby HF VSMU nH
čele s jej vedúcim zas lúžilým umel com
prof. Stefanom Nosálom boli prftomn!
vyššie spomfnn n! o ponenti K. Tóth a P.
Smok , ďalej Mf bale tu Novej scény j.
Sabovčlk a nám estnlk ri ad itela Slovkoncertu , tanečný teo retik E. 13a r t ko. Nikto
z uv edených odborn lk ov n ezdieľa názory
s: Poltzove j ·o " n evydaren e i insr;enácii" a
hlavne o tom, že nebolo s právne poskytn úť abso lve ntom VSMU mož n osť rea lizá cie diplomových pt·ác s profesionálnym
s úborom. Isté je, že k predstaveniu možno mať výh rady, kr itické pripomienky a
že mlad is tvá ne skúse nosť na šich študentov n emohla p r inies ť absolútne dok onalý
umelecký tvor - kt o však môže tvrdiť,
že to dokáže? Dôležitá je s kutočnost,
že klady predst avenia výrazne prevažoval i nad n e dos tatkami a práve tento fakt
odráža reakcia publ ika , kritiky i posudzu j(l cich pedagógov. Zvl ášt n e je, že
práv e s melá, nekonvenčné n objavná dra-

maturgia baletného večera sa s. Poltzovej vidl "zbytočným experimentom". Lý·
dia Urbančlková vo svoje j kritik e na naše preds taveni e pfše:
"Baletnému s úboru Státneho divadla
sa v ostatnom čase dari pribllž!f k súčasným trendom vo svetovom scénickom
umeni viac ako opernému súboru. Dokazu je to n etradič ný p ris tup dramaturgie k výberu nových titulov a snaha ziska( d ivákov predovšetkým n áročnos ťou
umeleck ých kvalit."
Nechceme zbytočn e polemizovať s dalš im! n eodborným i n ázormi s. Poltzove j,
ktoré vrhajú zvláštne svetlo na jej kompetenc iu: " . . . divá k n epostreh ol rozdiel
medzi sólistami a zborom . . . ", otázka
prečo bola použitá n a hrávka hudby a nie
živý orchester, porovnávanie predstavenia s "Fujarovou s how", atď . Sú to ná·
zory rovnako na ivné ako subjektivis tické a pri ich člta n l sa vynára otázka, do
akej miery pisatelka rozumie tomu, čo
plše. ·
V tomto roku dovŕši Vysoká škola múzických umeni 35 rokov svojej existencie.
Do dneš ného d11a opustilo jej brány viac
ako dv anásťsto absolven tov, ktor! pôsobia
na širokom f ronte nášho umeleck ého a
kultúrneh o život a. Pri rea lizáci! diplomových prác predovšetkým v oblasti hudby a tanca je vedeni e š koly n(1tené vyhľadávať spolupr·ácu
inš tit(r ci l, ako sú
Slovens ká filharmónia, Státna filh armón ia Košice, Štátny komorný orches ter 2il!na , Cs. rozh las a televizia a v n eposlednom rade profesion álne divadlá. Ab ·
solvent i, ktorým su dostane cti realizovať s voje diplomové práce s profesioná l·
nym telesom alebo inštitúciou. prech á·
dza jú prls nym výberom. Dlho r oč n á prax
nám overil a správnosť takejto s polupráce, ktorá d áva naš im na jnádejnešlm abso lv ent om možnos t prvého kontaktu s
prnkt!c k ým životom vo s voj ej profesii.
Sme radi, že spoml n ané inštitúcie s nami
s polupracujú a použivame aj túto možn osť , aby s me im poďa kov ali za to, že
nám pomáha jú reali zo vať dô ležitú úlohu
socialistickej vys oke j š koly - spojenie
~ko ly s praxou.
S poľutovanlm k onštat ujeme, že li st
plný n eobje ktlv nych invektiv voči dvom
kul túrnym inš tit(rc iám (SD Koš ice a
VSMU) si našiel gestora práve v redak cii kultú r ne ho odborné ho časop i s u, ktorá, ak by mala skuto č ný záujem o zvýš en ie úrovne košic kého baletného súboru n oddelenia Gh oreografie na VSMU,
mohla požiadať o recenziu tohto predstav en ia odbornika. Svojim stotožnenlm sa
s textom, postrá dajúcim odbornú kompeten ciu, jednala reda kcia Hudobného ži·
vota v rozpore so s ú čas ným trendom úsilia o zvýšenie kvality umelecke j kritiky.
Vedenie VSMU
V 4. č is le Hudobného života ( 27. II.
1984) s me publikovali list čitateľky H2
H. Poltzovej z Koš ic, v ktorom reagovala n a ostatnú balet nú p remiéru v košic·
k om Stát nom divadle ( EROTIKON , na
hud bu V. sy mfónie G. Mahlera a CARMI-

NA BURANA C. Orffa , p rem iéra november m. r. ). Redakcia sa s n iekt or ými jej
n ázor mi vysloven ými v lis te - pt·edo·
všetkým potrebo u citlivejše j a premysle·
nejšej dramatu rgie stotožňovala ,
a
preto tento lis t publikovala. Poltzovej lis·
tom a jej obsahom sa zaoberala Katedra
tane čnej tvorby, Kolégium dekana HF
VSMU i vedenie školy. Vyslovili nesúhlas s názormi H. Poltzovej a v liste,
zas lanom redakcii H2, žiadajú o uverejn enie sta noviska vedenia ~MU k jej listu. Publi k ujeme ho vyššie v plnom znen!.
Redakcia H2 medzitým zistila, že "číta
telka H. Poltzová" je fiktivnou, neexistujúcou osobou, za ktorou sa skrýva anonym pochádzajú ci zrejme z k ošických tanečných kruhov. Vyslovu je preto polutovan!e nad publikovanlm tohto listu a
prehlas u je, že nemá v budúcnosti zálf)em
o čitateľov a s pol uprácu s bezchara kternými ľudmi typu H. ťoltzov ej, podobnýml " pisa telmi a kritikmi", ktor! nie sú
sch opn! s t áť za svojimi n ázormi a nami esto čestnej, otvorenej diskusie sa
stiah nu zbabelo do ulity anonyma. Týmto sa redak cia ospravedh1uje všetkým,
k torých sa list H. Poltzovej dotýka. Súčasne však redakcia H2 považuje za potrebné vy sve tliť svoje dôvody, ktoré ju
viedli k pochybnostiam o vhodnosti a
užitočnosti t ohto balet n éh o ve če r a v Košiciach a tým l k stotožn eniu sa s niektorými n ázormi obsiahnutými v proskribovanom lis te.
Reda kcii H2 je do s t atoč n e známa terajšia sit uá cia v k o ~ !ckom ba let nom súbore (už 3 roky trvajúca absencia int ern ého choreografa , problém y s om la·
dzovanim a personálnym dobudovávanim
súbor u ), h raný repe rtoár z pos ledných
sezón (Romeo a júlia, Veselé panie z
W!ndsoru, Z rozprávky do rozprávk y, Seh erezáda, Ples kadetov), ako i dosahovan é umelecké výsledky. Vieme o pozit!vach, ktoré h os ťujú c i choreografi ( j.
Bl ažek, S. Rem ar) so s ú borom dosiahli,
ale vieme i o pretrvávajúcich problémoch. Hovor i sa o n ich n apokon a j v
elaboráte o ba let ne j sezóne 1982-83 v slovenských súboroch ( s práva p re bývalý
Divadelný ústav, dnes ústav umeleckej
kritiky. a divadelnej dok umentácie v Brati slave ). Za tejto situácie, n apriek urči ·
tým pozitlvnym v9sledkom, ktoré k ošický baletný súbor v posled n om obdobi
dos iahol, jednako sa tu len vynára otázka, čl bott:J šťast né práve• reraz prlsť v
Košiciach s tak odvážnym, vlas tne bezprecedentným baletným programon1, jasn e v ybočujúc !m z dramaturgicke j lln ie
posledných sezón. Pri všetkej úcte k doteraz vyk onanej p ráci košick ého baletu
predsa si le n myslime, že jeh o súčasn é
možnosti, ako l fakt, že išlo o absolventskú prácu mladých choreografov, nevytvárali dos t atočnú záruku k ús pechu
tohto vý n imočného, svo jim spôso bom ex·
per!mentá lneho baletného večera. Udi·
vovala najm!! dramaturgickq-choreograf!cká c ti žia do sti vo sť a vysoké ambicie
mladých ch oreografov, ich odvaha pus-

tiť

sa do zápasu s tak ná r očnými hu dobným i predlohami. Isteže, nemožno do
n e k o n ečna uv ádzať Lus k áči k o v, či Coppélie. Ale prečo mladý, n eskúsený choreograf musi s iahnuť hn ed na prvý raz
napr. po hudobn e i filozoficky n á ročnej
Mahl erove j symfónii ("Sú to velké kyklopské s tavby" - R. Rolland) . A priam
n euveri telne v tejto súvislosti vyznieva
krátka avizna správička v Ta n ečnfch lislech ( č l sl o l, 1984, strana 14 - Nové
tituly v Košiciac h), kde sa konštatuje, že " podie dos tupnfch materiálCI nenl
známo, že by Mahlerova V. symfonie byIa uvedena n a j!ném t aneč n lm jev!šti ve
sviHe". Dalo sa predpokladať, že tak osobité, ostatne pr e balet n e u rčené Mahlerovo filozofické di elo, ktorého plné poch openie vyžaduj e ľ udskú i umeleckú
z relos ť , nájde v osobe mlad éh o choreog rafa a mladých tnneč n l kov (a j k e ď v
up raven ej, s krá te nej verzii) adekvátnych
interpretov? A podobne u Orffa. Nešlo
tu · o určitú ml adíc ku nerozvážnosť a precen en ie vlas tny ch sl!?
V s úvis los tr ~ t ýmto baletn9m veče
rom dalo by su eš te o v še li čo m premýšľ ať a plsaf. Napriklad l o tom, že naše
baletné publi k um ku s kl adač k ovým baletným programom ( pokiaľ len nejde o
program zostav ený zo "sladkos ti" il Ja
Chopin!ana - Ples kadetov, Seherezáda
- Ples kadetov a pod.) nemá želateľný
vzťah (presv ied čajú ná s o tcim d lh oroč 
né s kúsenost i, ako i č is la o reprlzovosti
týchto p rogramov v štat istikách), že vyspelého ba letnéh o obecenstva schopného
prijať l modernú baletnú tvorbu a v ch oreograf!ck om prellmoče n i aj náročné hudobné diela, máme, žia r, zat ia! len vel mi málo, že k takýmto inscenáciám neraz i n a vysokej umeleckej úrovni sa obraciame ch rbtom. Za všetky priklady pr!pomlname baletný več e r nazvaný
Stretnutie s Mahlerom, rea lizovaný v SND
v roku 1975 vynikajúc im maďars k ým
choreografom Stefanom Tóth om, ktorý v
met ropol e Slovenska dos iahol iba 8 reprlz. A poruke sú l ď a l šie priklady. Zohl adt1 ovali sa dostatočne aj takéto sk utočnosti a dotera jš!e s kúsen osti pri bale tn e j adaptácii Muhlera a Orffa na košickej bul etne j scéne.
Napokon v sú vislosti s touto baletnou
inscenáciou pôsobia č udn e dve s kutoč 
nost i. Ak bola inscenác ia úspešná a vydarená a ak mala črty progreslv neho revolu č ného .pr.eds taveni.a. ako su plše v
l iste VSMU, pr ečo potom iba 4 p reds taveni a (nezvyčajný luxus na javisku profesionálneho divad la], prečo sa n epokra čovalo ďa l ej v jej reprizovanl? Prekvap u je ti ež, že o inscená cii n epriniesol
recenziu ani jeden s love nský úst redný
denn fk a do konca april a t. r. ani nl ja ký
odborný s lovenský a lebo český časo pi s ,
včflane t anečn ýc h , a teda sa k nej verejne nevyjadril nik z renomova ných baletných k r itikov.
Re dakcia

Príspevok k spoznávaniu sa
Vzťahy medzi sovietskou a českos lo
venskou hudobnou kultúrou majú silnú
tradiciu a v ostatnom čase je Sovietsky zväz našim naja ktivnc jš!m partnerom pri výmene hodnôt. A to nielen v rovlne interpretačnej, a le aj skladatelskej.
Prispevkom k spoznávaniu sa boli aj dve
stretnutia so sovietskymi hosťami v Klube skladatelov v Slovenskom hudobnom
fond e ( 21. a 22. marca 1984 ). Pri šli na
pozvanie Ceskéh o hudobn ého fond u a
Slovenského hudobného fondu a n ávš tevu podujatí Týždr1a novej čes k ej hudobnej tvorby v Prahe s pojili s predstavenlm
a propagáciou tvorby svoj ich skladaterov, najm!! tej najčerstvejšej: okrem iné ho aj di el, ktoré odzneli na m inu loroč
nej Moskovs k e j jeseni , prehliadke novej
tvorby moskovs kých skladatelov.

V sovietske j delegá cii sme privltali pracovnikov Všezväzovej agen túry pre a u torské práva ( VAA P ) V. A. Ivanova, č l e
na vedenia a vedúceh o oddelenia drámy
a hud.by a Alexandra Poležajeva, muzikológa a drama tur·ga agentúry, Zväz sovietskych s kl adatelov reprezentovali muzikológ Alexander Cajkovskij a hu dobn9 skladatel Kiril Volkov. Obidve brati·
sla vské prehrávky nových diel, ktoré soviets ki hostia so sebou prin iesli, sa t ešili
ve!kému záujmu. V klubových pries toroch sa stretl i pop redn! s laven ski s kladllt el!a, interpreti , dramaturgovia, hud obni vedci a sympatické bolo aj to, že in·
fo rmá cie o nove j sovietske j hudobnej
tvorbe s i pri šli vypočuť mnoh! š tudenti
z našich umeleckých učiH š ť. Prvá prehrávka patrila novinkám sovietskej symlonick ej hudby. Alexander Poležajev
preds tavil osobnosť l dielo Andreja Eiipaja ( Pesni gornyc h i lugovych Mari), Ka-
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Chačaturiana (Kon ce r t pre vio lona orchester vo vynikajúcej interpretáci! V. Saradžana), Cari ja Nurymova
(Koncert Destan), Edisona Denisova (Komorná hudba pre violu, éembalo a slá·
č!k y). Andreja Golovina (Koncertná symfóni a č. 21 a Dvojkoncert pre ženský
hlas a orchester uviedol jeho autor Kiril
Volkov. Na druhej pt·ehrávke sl pritomnf, medzi k torými boli aj vedúci preds tavitelia n ášh o profes ionálneho a amat érskeho zborového hnutia, vypočuli čas ť
z boh atej k olekcie zborový_ch kompozlcii,
ktoré tvoria jed nu :? dominánt súčas n e j
sovi etskej tv orby. Odzn eli zbory Rodiona
Ščedrina, Kirila Volkova, Velja Tormisa,
Sergeja Sariffulina, Alexandra Vasllieva
a Nikolaja Sidelnikova.

če lo

Materiály, ktoré si soviets ki hostia prin ies li ako dokumenty k prehrávkam , odovzdali čes k é mu a s lovenskému hudobnému fondu. A la k sa arc hivy o boch Hudobných informač n ýc h stredisk obohatili
o magnetofónové pásky, hudobniny i !nfot·mačné brožúry, n a ktorých je zazna menaná a pribl!žená časť z toho najlepšieh o, čo posledn é roky v sovietsk e j hud·
be priniesli. Osta l tu tak širši a pestrejš f repertoár, pretože vo vymedzenom ča
se sa všetko ani nestihlo predstavlt (napriklad klav!rny koncert A. Buzovk!na či
koncert pre lda vfr· a orch ester I. Kefalidiho, ktoré patrili medzi umelecké výhry
poslednej Moskovs k ej jesene). Táto " dokumentácia" by n emala ostať mŕtvym
kapitálom, naopak, mala by slúžlt všetkým, ktor! si chcú rozšlriť svoj repertoár
i obzor poznania novej soviets kej hud by.
-zm-
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Besedy v Klube skladatelov ~lovenského hudobného fondu prispievajú k lepšiemu poznávaniu nielen našej hudobnej kultúry, ale aj kultúry spriatelených krajin. Sovietsku delegáciu na stretnuti v HIS SHF zastupova li l zla va) Alexander Pole!ajev, Kiril Volkov, Alexander Cajkovskij a V. A. Ivanov.
Sn imka: R. Polák
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PRENIKANIE SMETANOVEJ HUDBY NA VÝCHODNÉ SLOVENSKO DO ROKU 1918
Hudobné dielo Bedľicha Smetanu, !eho hu dobné myslenie i jeho konc epcia
modern ej českej národne j hudby má
osol>ité miesto vo vývo ji formovania modet·nej slovens kej ná rod nej hudby a hu·
dobnej kultúry od č ias j. L. Bellu, ale
najmil od národnokultúrnej aktivity Slovákov od konca 19. s t oročia. Vtedy pri
tvorbe koncepcie slovenskej národn e j
hudby bolo Smetanovo dielo realizovaným vzorom pre spiltosf ľ u dov ej a umeleckej hudby, pre tvorbu š pecifických
národných výrazových prostriedkov, ktoré ma jú byf východiskom pre slovenskú
národnú hu dbu. Tento vplyv Smetanu
na názory o slovens kej národnej hudbe v obdobi národnej neslobody je už
pome rne známy. Menej pozornos ti sa
doteraz venovalo prenikaniu Smetanových diel do hudobného života na Slovensku, do je~o slovenského ná rodného
prúdu i do jeho orga ni zač n e neslovenske j čas ti. Na prelome 19. a 20. storočia Sme tanovu hudobné dielo prenikalo
na Slovensko niekolkými inte rpretačnými
cestami. Azda najvýraznejiil a najreprezentatlvne jšl spôsob pre uvádzanie Smetonových skladieb na Slovensku predstavovali návštevy českých hudobných
interpretov, a to tak s6listov, ako aj hudobných telies. Slovens ké kultúrne spolky - a z nich na jmil s lovensk é spevokoly - v äčš inou udržiavali osobné s tyky
s predstaviteľmi čes kej hudobnej kult úry, ktoré pri svojich priateľských návš tevách na Slovensku vystupova li na
kultúrnych večierkoch a koncertoch, kde
uvádzali a j skladby B. Smetanu. Ako
konkrétny priklad tu uvedieme návštevy hudobných umelcov z Uhorskéh o Hrad išťa rok u 1902 v Martine. kde okrem
in ých sk ladi eb čes k ý ch s kl ada t eľov zazneli aj diela B. Smetanu. K najznáme jšlm Smetanovým dielam na Slovens ku v
t om čase patrila opera Predaná nevesta
- predohra i jej jednotliv é člsla. K propagácii Smetanových opier na Slovens ku prispela aj Laci nova operná spol oč n osť z Brna na svojom zá jazde v Bra tislave v roku 1902. v rámci ktorého
preds tav il a
slovenskému obyvatefstvu
zvilčša z Brat is lavy a okolia SmetanovP.
opery: Predaná nevesta, Libuša, Dalibor, Dve vd ovy, Hubi č ka. Do bová slovenská tlač vysoko hodnotil a význam tohto
vystúpenia pre národné uvedomeni e a
nnjmä pre hudob nokultúrne oboh atenie
slovens kého obecenstva. Toto si uvedomoval! aJ maďars k é utll!čatelské vrch nosti n v roku 1903 podobný zájazd Lacinovej spoločnos ti do Košic. z vefkého
strachu pred možnými vplyvmi slovanskej hudby na slovens ké obyvatefstvo
prekazil i. O tom budeme hovoriť ešte v
ďa l šej čas t i tohto prlspevku.
Treťou cestou prenikania !!eskej a iipecilíine Smetanovej hudby na Slovensko
boli českl muzikanti, väčliinou odchovanci pražskej organovej školy a konzerva-

t6ria, ktorl na Slovensku vstupovali do
slu!ieb miest a cirkevných organizácii
a v rozvoji hudobného !ivota slovenských
miest zastávali ved6ce postavenie. Tito
udržiavali 1 naďal ej s tyky s českým hudobným životom, ziskavall vydávané hudobniny českých vydavateľsti ev a podla

[ROK .
ČESKÉ

l HUDBY .

'84
miestnych interpretačných možnost! a politických pomerov zaradovali sk]J!dby
českých s kladatelov do programov vlastných kultúrnyclí podujati. Ceský text
Smetanových vokálnych diel často dali
preložlf do ma ďar č iny, aby !ch mohli
bez prekážok uviesf na koncertoch miestnych spevokolov a hudobných spolkov.
Osobitným kanálom prenikania českej
hudby a v rámci nej aj Smetanovho
diela na Slovensko boli vojenské orchestre rak6sko-uhorskej spoločnej armády,
ktorých väi!llinu tvorili českl iniitrumentalistl a na čele ktorých !!asto stáli čes
kl kapelnlci, tiež ·o dchovanci pražského
konzervatória. Na pravidelných koncert och vojenských orchestrov sa okrem
bežného repertoáru z dobovej európskej
hudby uvádza li aj skladby českých skladat efov a medzi nimi a j skladby B. Smetanu v rozli č ných úpravách.
Podla skúsenosti českýc h muzikantov
na Slovensku zaraďovali skladby českých
skladateJov do repertoáru aj slovensk!
muzikanti a slovenské interpretai!né telesá. Pripomenieme tu už všeobecne známy počin tisovského spevokolu, ktorý
pod veden!m dr. Sama Daxnera v roku
1903 naštudova l I. dejstvo Predanej nevesty so sprievodom klavira a tamburášskeho zboru.
Otvorenou otázkou pre hudobnohlstor!cký výskum ostáva otázka prenikania
Smetanovej hudby na Slovens ko prostrednlctvom jeho žiakov. V relatlvne slo-

RECEN .Z UJEME
Anna Dunajská a Dr. Mária Stibrányiová: Hudobný spolok v Trnave 1753 - 1969. Zbierka hudobnín. Inventár. Státny ·okresný arc hív v Trnave. Trnava - Bratislava 1982.
Pre poznani e hudobného života staršfc h obdobi popri preskúmani arc hlvnych
materiálov je dôl ežitou úlohou spristupn enie zoznamov zachovaných hudobn ln
ako dokumentov o dobovej hudobn ej praxi, vkuse a n ároč no s ti. Predložená práca
je a ktuálna a i preto, lebo poča s Il. svetov e j vojny sa mnohé hudobné fondy poškodili, r esp. dostali sa do iných hudobných zbierok. Rovnako dôležit é je vyhodnot(ť stav hudobných materiálov, ktoré
sa zachovali na pôvod nom miest e, a pripraviť ich súpis, lebo pestovanie inštrumentáln ej hudby už na mnoh ých miesta ch zaniklo. Kedže tieto mat eriá ly sa
už bežne nepoužíva jú, hrozi im v dôsledku neo dborných zá sahov roztratenie a
zničen i e. Niekedy práve uvere jnen!m súpis u fondov možno tomu zabrániť.
Mám e už k dis pozicii zoznamy niekofkých hud obných zb ierok z územia Slovens ka. ktoré s ú výsledkom svedomitej
a n ároč nej prá ce dr. Dariny Múdrej, Boženy Ormisovej-Záhumenske j a Emanuela Muntága. Rok u 1982 vyš i€! ďal š i súpis hodnotných hudobných materiálov
zásluhou · pracovni čo k Státneho okresného archlvu v Trnave Anny Dunajskej a
dr. Márie Stibrányiovej.
je zná me, že Trnava a j z hľadi s k a hudobného zohrávala dôležitú úlohu v 16.19. s t oroči ; už v čas e turecke j okupác ie, keď sa stala s ldlom ostrihoms kého
arc ibiskupstva a poldruh a s torčia vď a 
ka un ive rzit e bola centrom duchovnéh o
života. Aj v 19. s to roči posilňuje mesto závažné postaveni e vo vývoji hudobného života Rakúsko-Uhors ka založenlm
Hudobné ho spolku roku 1833.
Dostali s me do rúk súpis hudobnln
nac hádza jlici sa v trnavskom okresnom

archive, odzrkadlu júci aktivitu viackrát
sa obnovujúceh o Hudobného spolku. Súpis je doplnený neskoršl mi menšlmi
zbierkami hudobnín včltane materiálov
M. Schneidra-Trnavského. Ciže 2533 jednotiek .obsahujúci zoznam hudobn!n
s vedči o úrovni trnavského hudobného
života od roku 1753 až do súčasno sti.
Informuje nás o imponujúco rozsiahlom
h udobnom materiál!, pozos távajúcom z
1500 cirkevných a 1000 svetských voká lno-inštrumentálnych skladieb. Tak verký matel.'!ál nachádzame doteraz iba v
gyOrskom (v MĽR 1 archive. Ak k tomuto
súpisu priloži me hodnotné záznamy nedávno objaveného h udobného Inventár a
trnavských jezuitov z obdobia pred r.
1773, tak právom môžeme povedať, že
Trnava od 16. až do 20. s t o ročia bola
v kontak·te s e uróps kym hudobným dianim.
v uverejnenom sú pise sú di ela usporiadané podla hudobných druhov, spolu
s anonymnými jednotkami. Toto jasné
a presné členenie ufah č i ori entáciu v
rozsiahlom materiál!, čomu napomáha aj
menný register a~toro v na konci zväzku. úvodná štúdia súhrnne pojednáva o
dejinách hu dobného života Trnavy, prlzvukujúc úlohu tamojšieho Hudobného
spolku. Referuje o osude hud obnéh o materiálu, o dobových usporiadaniach a o
metód e spracovania terajšieho s úpisu.
Vieme, že vydanie skoro SOO-stranového zväzku znamenalo vážne finančné ná klady pre arch!v . Patr! Im za túto obetavo s ť vďa k a ! Chcel! by sme však poznamena ť v záujm e vedeckého výskumu,
že v budúcnosti by bolo u žitočné uverejnif tzv. t ematický katalóg skladieb,
ako je to bežné v zahranične j hudobnobibl!ograUckej praxi. Ako priklad uvedme publ!káclu bavorskej štátne j knižnice
Kataloge Bayerischer Mus lksammiun gen" (G. Henre Verlag, MUnchenl. V súčasno sti bádatel!a obyčaj n e hfadajú pri
p!sanl monograflckýoh prác výskyt konkrétnych di el skladatel ov, pre identifl -

venskom prostredi zatial poznáme Jediného jeho priameho !laka. je n im Imrich
Bellovič [ Bellovits). ktorý v rokoch 1865
až 1867 študov al v Prahe, pravdepodobne na organovej škole, a to hru na organe u josefa Krejčiho a kompoz!clu u
Bedi'icha Smeta nu. I. Be!Jovlč pochádzal
zo slovenske j učltefsk ej rodiny, narodil
sa 26. 8. 1847 v Budafoku pri Budapešti a po návrate zo svojich štúdi! v
Prahe stal sa prlekopnikom maďarského
zborového um enia v Budapešti. Krátky
čas tu mal školu operného spevu, bol
rladltefom školy pre cirkevnú hudbu,
vydával spevniky, komponoval - na jmä
plesne a skladby pre klavlr.
Pri vlastnom výskume minulost! hudobného života na východnom Slovens ku stretávame sa s uvádzan!m Smetanových diel na vere jných koncertoch až po
jeho smrti, po roku 1890. Doterajšie výsledky výskumu v tomto smere ukazujú,
že napriklad v Košiciach v rokoch 18731878 pôsobil a ko dirigent vojenského orchestra a košic kého meštiackeho spevokolu absolvent pražského konzervatória
Karel Sebor, ktorý Smeta nu a jeho dielo iste poznal, a le na verejných koncertoch - podla naš ich informácii neuviedol. A to potvrdzuje, že pairll k
protismetanovske j s kupine v čes k om hudobnom živote.
Medzi prvých českých muzikantov na
Slovensku, ktor( koncom 19. a začiatkom
20. storočia uvádzali Smetanove skladby, patrili absolventi pražského konzervatória Oldfich Hemerka, pôsobiaci ako
rladlter ch óru najprv v Bardejove, n es kôr v Košiciach, Leopold Kohout a Frantliiek Hoffmann, vojensk! kapelnlci v Prešove, Ladislav Kuhn, vojenský kapelnlk
v Košiciach, a Gustáv Stanlk, rtadHef
chóru v Rožňave. He merka ll. február a
1893 predniesol s členmi svojho spevokolu v Bardejove úryvky zo Smetanovej
opery Predaná · nevesta v 4·ručnej klavlrn ej úprave so spevom; boli to predohra, úvodný zbor: dueto janika a Kecala, sext eto Rozmysli si, Tanec komediantov a závereč n ý zbor. S tým Istým
programom vystúpili v ·marci 1894 v Prešove na koncerte voj enského orchestra,
ktoréh o dirigentom bol Leopold Kohout.
Na programe bola aj predohra k opere
Hubička. Ani na košických koncertoch
vojenských orchestrov nechýbala - prevažn e v reprezentatlvn ych programoch
gala koncertov - Sme tanova hudba, najmä rôzne úpravy, zmesi, potpourrl, ale aj
predohra z Predanej nevesty. V rámci
programu košického hudobného spolku
16. 11. 1899 odznelo sex teto .z Predanej
nevesty .. Nezriedka tu uvádzali aj klavirnu hudbu B. Smetanu, napriklad 13. l.
1906 hral sklada tefove diela košický klavirista a učltef hudby Stefan Laub, alebo
16. 11. 1909 kla viri stka z Kecskemétu
Il ona Kissová zoža la úspech s koncer.tn ou etudou Na brehu morskom.
káciu ktorých sú nepos trádatelné práve
tematické zoznamy. Môžeme spomenúť aj
na še vlastné s kúsenosti. Doteraz uverejnené monografie v maďar s kom jazyk u
o hudobnom živote v mestách Pécs, Tata,
GyOr zaujlmajú zahranič ných zá uj emcov
naj m!!. kvôli tematickému katalógu, na
jeho zá kl ade žiadajú kópie jednotlivých
s kladieb k svojim výs kumom.
Pri rukopisných materiá loch je to bez podmien ečne nutné. Treba uvlesf niekoľkotaktovú úvodnú melódiu, resp. motlv skladby, po ktorom nasleduj e obvyklý opis zachovaných hl asových partov.
Uverejnenie témy možno obísť v prlpade tla čenýc h diel, ale jg potrebné udaf
meno vydavatera, č ! sl o platne, mi esto a
rok vypanla. Netreba citov a ť té mu ani
vtedy, ked ide o s kl a d ate ľov, skladby
ktorých sú spracované súhrnne [ Kllchel,
Hoboken atd. l. V takom prlpade po opise jednotlivých hlasov sa stač ! odvo l a ť
na čislo uved ené v týchto publikáciách.
Ked však máme do č in enia 5 0 skladbami,
ktoré sa vyskytujú pod menom Mozarta,
Haydna atd., ale v uverejnenom zozname
Ich diel sa nenachádzajú, je potrebné
Ich témy citovať. Pri identifikácii velkého počtu anonymných s kladieb je ti ež
nevyhnutné zaz načiť hudobné inc!pity.
Velmi často sa stáva, že pri rukopisných opisoch titulné fólia je chybné.
Na zák lad e témy možno jednoznačn e korigovať tieto omyly.
Na ni ekoľkých prík lad och z pred lož e. nej publikácie by sme chceli ilustrov a ť,
kolko n eist oty necháva Inventár zostavený bez udania notových lncipitov. Pri
skl ádbách od Novotného sa nedozvieme,
č l Ide o pécsskeho Franza Novotného a lebo s kladateľa z Eisenstadtu s totožným
menom; pripadne o otca posledného spomlna ného autora (č. 178- 181, 681, 682,
1304, 1325, 1352-58 ). Salve Regina F dur,
ktorá sa nachádza v r ámc i uvedených
č!sie l dvakrát je totožná a lebo odlišná?
Pri Haydnových ofertórlách [ č. 569-571 l
bud poradové čl sio z Hobokenovho, r esp.
z Klavského zoznamu alebo hudobný !ncipit s kl adieb ukážu , či ide o josepha
a le bo Michaela ; možno nepatr! dielo ani
jednému z nich. johann!!S- a Matth!l.usPassion pri č. 1638-39 s o značenlm auto ra Zaškovský necháva otvorenú otázku,

O význame Smetanovej hudby pre upevi\ovanle národného sebauvedomenia
slovenského obecenstva v čase národnej
neslobody pred rok!lm 1918 svedč! jej zakazovania uvádzania v Koš iciach roku
1903. Dobové maďarské noviny ~· K,9šiclach o pripravovanom zájazde plsall:
., .. . So všetkou silou muslme prekaz!t
Inváziu slovanskej kultúry a slovanského
umenia, ktorá plánovito posúva konečný
ciel svojho vojnového fa:!enla a:! po
krajnú hranicu hornouhorského Slovenska, a:! po Koš ice ... S najväčšlm pobO.renlm muslme protestovať proti masovému vystúpeniu kočov ných českých spevákov a muzikantov . . . Ich poslanlm je
hmotne alebo duchovne podporif svoj!ch
pokrvnýc·h a pr!buzných v národe a jazyku a zlskaf slovenský lud pre ·českO.
- panslavlstlckú propagandu . . . A na
tomto rečove zmiešanom územ! môžeme
vo vlasteneckých obavách mysllef aj na
to, že sa nájdu aj tak!, v ktorých sa
pri počúv anl cudzieho predstavenia môže
zobudiť pocit, že aj oni sú cudzlml v tele tohto národa ... "
Poznévanie prenikania l!eskej hudby a
v rámci nej aj skladieb 8. Smetanu do
bliliieho a vzdialenejiieho hudobného
sveta má velký význam nielen pre dejiny českej hudobne j kultliry, ale v oalom prlpade aj pre de jiny hudobnej kultéry východného Slovenska, ktoré do roku 1918 predstavovalo jednu z hospodárs ky a kultúrn e najzaosta lejšlch slovenských oblasti, v ktore j s lovenský dedinský a mestský lud žil do seba uzavretým životom slovenskej ludovej kultúry
a v mests kých spevokolo<;:h tvoril Interpretačnú zákl ad11u pre šlrenle kultúry
hudobným myslenlm jemu prevažn e cudzlm. A tu treba predpokl a d ať, že tak,
ako východoslovenské obecenstvo v pomadarčenom mes tskom prostred! našlo
osobitne vrelý vzť a h k zmesi východoslov enských ludových plesni, ktoré v maď a r skom preklade l v slovenskom originá li predniesol O. Hemerka so svojim
spevokolom v Prešove roku 1898, práve
taký vrelý vzťah tohto obecens tva možno prepokladaf k áriám a zborom zo
Smetanovej Predanej n evesty, hoci v maďarskom preklade. Od poznávania Smetanove j Pr edanej nevesty v orchestrálnom
predvedenl a v maďars k om preklade bol
už len 'krok k tomu, aby Smetanovu hudba vstú pila do hudobného života východného Slovenska v čes kom •origináli a
v slovensk om preklade. A .tento kr ok. ~a
urobil roku 1919. Odvte dy sa h'ťldobný život východného Slovens ka rozvljal .,v
duchu Smetanovom", ked v:mlkall spevokoly s menom B. Smetanu (napr. v Prešove ) a ked sa jeho dielo stalo súčas
tou školskej hudobnej výchovy a koncertného života ako s amozrejmosť. Ale
to už je dalšia kapitola dej!n hudobného
života na Slovensku.
MARIA POTEMROV A
či

autorom sklad by bol František alebo
jeho· brat Andrej. Pri iných autoroch nevieme presne určit s kladbu. Ide o totožné alebo odlišné' skladby v pr!pade č.
207- 209 Omše C dur od. Rybu; č. 212214, 217 Omše C dur od s_chledennayera ;
č . 422- 425 Ave Maria od Albrechta; č.
476- 477 dve Ave Maria od Brlxlho; č .
1643- 1648 dve sinfonie v C dur a D dur
a 2 kasácle C dur od Dlttersa aM.
Nadhodenie týchto problémov ma lo za
ciel na pomáhať naše j s poločnej práci,
ved máme ešte vera h odnotných s tarých
hudobných materiálov, ktoré ča k ajú na
ob javenie. ú lohou nás všetkých je odh ar ov ať tieto cennosti a po Ich spracovan! Ich sp ri s t u pňo v a ť záujemcom.
KORN2L BARDOS, Budapellf
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