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BRATISLAVSKÁ LÝRA '84
Bratislavská lýra (ďal ej BL) vyvoláva ka:ldý rok verkú pozornosť kritikov
a publicistov. Zaujímajú sa najrozmanitejšie stanoviská a vyjadrujú sa rôzne názorové ·postoje. Redakcia HZ uv ere jňuje jeden z molných prístupov. Súčasne sa
nazdáva, lc Bratislavskú lýru molno komplexne hodnotiť a j z iných strán. Redakcia predpokladá, le v budúcnosti zaobstará aj iný materiál, ktorý by a nalyzoval výber skladieb pre BL a pokúsil sa stanoviť zésadnejšie kultúrno-politic·
ké prlstupy k tejto problematike.
Poradie vlt'azných pesničiek
Zahraničná súťa! :
Domáca súťa!:
l. Nebo nad hlavou NDR (A. Schul1. Spútaná láskou (P. Hečko - L. Zete - B. Lasch)
man)
interpreti : P. Ziegerová a skupina
interpreti: J. Hečková a skupina KnoSmokings
kaut
2. Plávaj ďalej - Island
2. Vi!nováni (L. Filipová - Z. Rytlf)
autori a interpreti: B. Haldorson interpretka : L. Filipová
}. Helgason
3. To chce mit sviij s~st é m (J. Neckái' 3. Rád - CSSR ( ). Zmolek - B. Jani·
E. Kreč ma f )
ček)
interpreti: ). Ncckái', E. Hurychová a
interpretka: J. Zelenková
skupina Bacily

Nn populárnu hudbu sa zvykne pozevšelijako. Nekritick ým preceňovanlm
počnúc a ostentativnym pohtdnnlm konč iac. Pre nie koho je po pulárna hudba jediným pozoruhodným zdrojom kultúr·
nych, či umeleckých zážitkov, iného zasa
vo dne v noci prena sle~uje ako prlzrak
symbolizujúc! to najhoršie zlo, aké pri·
niesla súčasná civilizácia. Keby sa to
týkalo tba laických vrsti ev, nestá lo by
to možno ani za pozor n osť. Horšte. už je,
že takto neobjektlvne a nekriticky pozera jú na vec a 1 mnoh!, kt or! by do veci
lll!lll vidi e ť, či ktor! do nej vďaka svojej
auto_rite tak, či onak, zasahujú. Dlhé ro·
ky s a usilujeme, aby sa u nás populár·
na hudba organicky včlenila do celko·
vého s p o ločenského, kultúrneho a umeleckého kontextu, no výsledky akosi nepri cht.dzn jú . Naopak. V masovokomuni·
k nčných prostriedkoch uvádzam e neraz
hudo bné produkc ie umelec ky pokles·
nutých až sterilných súborov, pričom
priemerné remeselnlcke produkty vydá·
varne zn umelecké d iela. Na druhej strane sn z nepochopi telných prlčin bojime každého s ku,točne nového a sviežeho pr·ejavu a všetko, čo sa vymyká z o bvykl ého a zaužlvanéh o rámca izolujeme,
ako ked sa likvidu je zdroj infekčnej nákazy . Väčšina z nás úprimne chce, aby
to v naše j popul árne j hudbe vyzera lo
adekvátne jej s kúsenostiam a možn ým
perspek tlvam, no zárovei\ sa bojlme uro·
biť výraznejšl krok na ceste za týmto
cielom. Možno preto, aby sme čosi nepokazili. Najradše j sa v populárnej hudbe držlme zaužlvaných a osvedčenýc h
metód , tak ako sa britskl pedagógovia
dodnes držia svoj ej obrúbenej trstenice.
A tak napriek tomu, v našej populá rnej
hudbe aktfvne pôsobia stovky naozaj ta·
Ientovaných a ambicióznych ru di ( stretávame ich rovna ko na koncertný ch pódiách ako v nahrávaclch štúdiách , )Jez
ohradu na to, či hrajú na nástro ji, spievajú alebo stoja za mixážnym pultom ].
Ich p1·áca sa nezúroču j e , ale rozdrobuJe.
Všetko toto pride človeku na myse!
najmä vtedy, ked zaznejú fa nfáry Bratislavskej lýry. )e to signá l , ktorý rok,
čo rok spust! hned dve lavlny: sk,Jamanie a znechutenie tzv. "radových" divá·
kov a bezmedzný obdiv a nadšenie recenzentov. Otázka znie, pre koh o sa
Bra tis lavská lýra robi - či pre l udl alebo pre recenzentov. Ak pre recenzen·
tov tak môže všetl«l prebi eh ať ako do·
po;tar. Ak pre ludí, tak by sa malo dačo predsa len zmeniť.
Predovšetkým by bolo dobre aspoň trochu zjednotiť kritériá. Ked sa u nás
pred časo m r ozpúta l názorový boj proti
novej vlne rocku, z_dalo sa, že a ké kol·
vek ponášky na tento žáner v našej po·
pulárnej hudbe sa odsunú stranou. Ma·
Io by t o aj svo ju logiku, najmä ak rozumieme pod novou vlnou tie prúdy a n·
glickej a nemeckej pop-music, kde sa v ýstrelky v odieva ní a prlmitivlzmus v hranl vydáva jú za umelecký čin. Zdá sa
však, že práve toto zača l o dostá v ať v
mnohých prípadoch zelenú. V priebehu
nt ekolkýoh mesiacov sa zača l a cel kom
úspešne uplatňov·ať generácia amatérskych hudobnlkov, k tor! h ra júc úplne ·
konven č n ým spôsobom (tak ako sa hralo už pred dvadsiati mi rokmi v Tatrarevue ) používajú takmer všetky vonkajšie atribúty novej vlny: mimika vy jadrať

rujúca pocit znechutenia až hnusu, epileptic ké pohyby, zámerne k r ičiaci odev,
zvláštna kombi nácia podlizovanta sa
publiku a poht'dante nim, atd. Co je na
celej veci na jzaujímavejšie, že tieto prejavy prenikli nenápadne aj na Bratislavskú lýru. Týka sa to najmä zbytočne
precei\ovanej bratislavskej skuptnv Mona Lisa, k torá však z poc hopttefn ých
dôvodov v Dome ROH zvolila taktiku "n eprottventa sa". Celkom jasným s túpen-

hudba" a nená padne sa jej vytk lo imito va ni e zahra n ičný c h vzorov (čo je ú Í>l·
ne n e po c h op it eľ n é už aj pret o, že syntetizátor sn a j u nás zaradil medzi bežné
a ta km er· masovo rozšl rené hudobné nás troje] ; Kratochvilova skladba ]sem svá
v poda ni )any Koubkov ej prešla takm er
bez povšimnutia, hoci sa v ne j dala a i
b_c z väčšej námahy ná js ť zna č n á dávka
um elec kého majstrovstva - najmä moderné a pritom funkčné aranžmán. Ziadne svi eže tóny na Bratislavskú lýru , naopak, neprini esla nová [ a v MelodH vych va rovaná ] skupina Karamel, ani "nová tvár" Dalibor ]anda, či nová ostravská skup ina Drak. Karolovi Duch or1ov i
a jeh o pes n ič k e Volá m ťa láska sa potichu vytkla zast aralosť a nezáživn os ť,
akoby klasická melodická pes n ička na
festival už nepatrila. Hoci práve ona stá·
la pri jeho zrode.
Vef kým paradoxom je vytrácanie sa
roc kovej hudby z kontext u Brat islavskej
l ýry. Na jml:l preto, že práve roc ku vď ač!
slovenská popu lárna h ud ba sedemdesiatych a osemdesiatych rokov za to, že dosiahla takú úroveň, akú dnes má. Ci
už to bol Hammel s Vargom, po ňom
Lehotský so Zbirkom a Gombitovou alebo Elán - všetci boli rockov! hudobníci
(niektor! sú nimi dodnes 1 a práv~ oni
dali základ moder-nej slovenskej populár·
nej hudbe. Koncert mladých už nikto nevolá rockovou lý rou, ako to bolo ešte
prednedávnom. Nebyť Rogera Chapmana, stal by sa toht oroč n ý Koncert m ia-

V čs. piesňovej sú ťali ziska la zlatú Bratislavskú lýru )ú lia Hečková ( vfa vo hore),
výrazný divácky ohlas zaznamenal Peter Nagy (vpravo hore) , zo zahraničných účast
nikov sa najlepiie uviedol Roger Chapman so svojou skupinou (obr. dole) .
Snímky: CSTK

com nove j vlny rocku je aj populá rny
Peter Nagy so svo jou s kupinou, jeden
z najsledovane jš!ch účastnikov Lýry. Ze
Peter Nagy patr! k tomu najžtvotaschop·
ne jšiemu v súčasn e j slovens kej populárne j h udbe a že aj skupina Mona Lisa
má nakontec právo na existenciu , to je
bez diskusie. Podstatné je, že tie isté
veci sa z jedného miesta k ritizu jú, z inéh o podporujú. Úplný chaos nastáva potom vo chvili. kedy sa zvažuje, očo je
vlastne moderné a čo nemoderné. Vdaka nedostatku základných, jedno~ných
k ritéri! a ich časté m u st riedaniu dochá·
dza k tomu, že staré sa začne považo·
vaf za modern é a moderné za staré. Tak
napriklad s kladba Jána Neckára To chce
mit svi'I j systém, ktorá právom dostala
od odbornej poroty bronzovú lýru, dosta·
la v našej tlači označenie "komputerová

dých pre jeho organizátorov nepríjem n ým p1·ekvapen!m. Nikto by nai\ totiž n.e·
prišiel. Rocková h udba vôbec n ie je tak ým st rašiakom, ako sa u nás bežne traduje a máme na Slovens k u aj fudl, ktorl ju dokážu správnym spôsobom hr ať.
Bolo by sa však treba lepšte p oobzera ť a nielen v Bratislave.
Jednou z tém, ktoré sa v súvislosti
s Bratislavs kou lýrou snáď najčastejšie
pretriasajú, je tzv. omladzovanie Lýry.
Pribúdanie "nových tvári" sa zvykne vydávať za jednu z hlavných prednosti LÝ·
ry. Coraz vine to však v yzerá ako r o·
bent e cnosti z núdze. Mies to, ktoré uvofň u jú renomov.a nl autori a interpreti [ buď
nemajú o Lýru záujem , alebo nemá Lýr a záu jem o nich). niekto zaplniť musi.
Potom sa stáva to, že z reprezentatívnej
prehliadky toho na jlepšieho, čo v našej

populárn ej hudbe vzniká, sa s táva aká si
súťaž ama térov. To nie je práve najlepši vývo j. Jedna k pre to. že mnoh! z tý ch,
čo na BL súťažia , nie s ú ešte umelecky
vyzretl a jednak preto, že pre ich " o ť u
káva nie sa" máme množstvo iných, vhodne jších podujat i. A navyše - ak by aj
bolo treba Bratis lavskú lýru om l adiť,
nikdy sa to nepodarí len tak, že sa žezlo
odovzdá vekovo mladšlm, že nam iesto
šty rtd safro ~ných
tu budú sp i e v a ť osemná sťročnf. V žiadnom umen i ešte nič neomlad lo prostým oclovzdanlm š ta fety, jednodu chou výmenou st ráži. Každému naoza jst nému omla dzovaniu vždy predchádzal dlhodobý vnútorný proces, niekolk or·oč n é prekonávanie zavtšených foriem
a nahromadených stereotypov a trpezlivé hladanie nových výrazových prostriedkov. Len tak môže vzniknúť dačo nové,
mladé. Väčšina tzv. "nových tvár!" na
Bratislavskej lýre iba opakuj e ošúchané
stereotypy predch odcov a je to buď dô·
kaz toho. že zatial u nás k nijakému
prevratnému vývo ju nedošlo a treba sa
zamý š fať, ako ď·alej alebo možno by
sa už a j v šeličo nové našlo ... Okrem
toho jedným z na jdôležite jšlch faktorov,
ktoré napomáha jú formovaniu nových
prú dov, je vždy kontakt so svetom. Prá ve festiva ly, k akým pa tri aj Bratisla vská lýra, majú vynikajúcu priležttosť
k onfrontovať to, čo sa robi vo sve te s
tým, čo sa dosiahlo, resp. čo sa chcelo
dosiahnuť doma. Medzi zahraničným i ú častnlkmt BL sa v pos ledných rokoch
začali objavovať aj zv učn é mená, čo na
jedn e j st ranil urobi lo radosť nášmu publiku, pociťujúcemu istý hlad po takých to zážit koch a na druhej stra n!) zvýštlo
prestíž festivalu vo sv ete. Netreba sa
však klam ať kvantitativnvml ukazovatermi: mnoh! zo zahraničnýéh účinkujúcich
chápu Bratisla vskú lýru ak o akýsi zvláštny tnte rtalent [a tak pôsobi aj ich umelecký prejav ). pri čom ich pr íto mnos ť na
fes tivale n ič nepridá va na jeho medzinárodnosti, a tobôž už ni e svetovosti.
Bratislavskej lýre. ako aj celej slovenske j populárnej hudbe by u r čite velmi
prospelo, keby k nám aspo ň v tieto štyri má jové dni prichádzali interpret i, kt orl znamenajú svetovú alebo aspoi\ e.urópsku umeleckú špičku a repr·ezentujú
z ároveň súčasné, naoza i moderné a podnetné trendy - či už v komponova ní,
aranžovaní, Interpretácii. Ze netreba o
• užitočno sti takýchto kontaktov ani po·
chybovať, dokázal
koncert anglického
speváka Rogera Chapmana so skupinou
Short List. Nabitá a doslova buráca júca
športová ha la na Pasienkoch, príjemný
šok z autentickej rockovej hudby, nečo·
kaná reakciu bratislavského publika,
ktoré spolu s Chapmanom spievalo aj
také pesn i čky, ktoré 11redtým nikdy v
živote nepoč ul o - t o nadlho zostane v
pamäti nielen bratislavských rockových
fanúšk ov, ale aj samotného Chapmana.
Ten sa po koncerte vyjad ril, že podobnú
atmosféru a vzá jomné porozumenie už
velmi dávno nezaži l. Už v šesťdes iatych
rokoch patril Chapman medzi na javantgardne jšlch rockových hudobníkov
popri Pink Floyd a Nice. ]eho slávnym
súborom, ktorý sa často spomína, bolo
Family. No prost redn!ctvom hráčov, kto·
ri s Chapman om postupn e spolupracovali, siahajú kon takty od Fami ly k RoarJng
Sixtles, Blind Fait h, Anima ls, Blossom
Toes, King Crimson a da lšlm s kupinám,
ktoré sa dnes pov až u jú za súčas ť zla·
tého fondu roc kovej h udby. Medzi hráč·
mi, ktor! s Chapmanom účinkovali, nechýbali Rick Grech, ]im Gregan, John
Wetton a mnoh! ďal ši. Hudba, ktorú
Chapman so svojou teraj šou skupinou
Short List pestu ie, je mimoriadne podmanivá predovšetk ým svojím napo jehi m
na blues a rythm and blues, pričom výsledný efekt ich hran ia nie je poznače·
ný ani tou na jmenšou dávkou uhladenosti alebo staromilstva. Ich hudobný
prejav zostáva zdravo surový a štýlovo
čistý, podobne a ko hudba Rollin!Z Stones,
ktorých známu skladbu Let spend the
night together zaradil Chapman ako vyvrch olenie svo jho bratislavského koncer·
tu. Všett·t ti , ktor! sa tohto nevšedného
zážitku mali možn osť zúčast n iť. budú
ešte dlho spo m í nať nu 19. ročník Bratí ·
s lavskej Jyry ( 29. V. - l. VJ. 1984).
A celkom určite sa budú teši ť na r očník
jubilejný - dvadsiaty, ktorý prinesie
možno ešte viac podobných hudobných
prekvapení.
VLADIMIR BROZlK

• KO~CERT UCITEUOV USU V KEZMARKU. Dňa 24. mája 1984 sa koncertnou sálou USU v Kelmarku niesli tllny
skladieb predstavltefov naiej l svetovej
hudobn'ej kulUiry. Tentoraz to vlak neboli interpreti z iného mesta, ale domáci, kelmarskl - učitelia USU, ktorl
usporiadali tento samostatný koncert pri
prllelitostl 40. výročia SNP. Večer otvoril riaditel USU Pavol Stini!lk a koncertom sprevádzala prltomných zástupkyňa
riadltera USU Klára Petljová. V programe
sa predstavili učitelia USU v Kelmarku
- Ján Dirlág a Ivan Pompa (husle), Ján
Levocký (fagot), Kamil Pitoňák (flauta),
Vlasta Joppová, Jana Lichvárová a Katarlna Kočilová ( k_!avlr), ktor( s nadlenlm
a citom interpretovali diela naiich a zahraničných skladaterov. Koncert sa stretol so zasl6111.Pým záujmom _ verejnosti
a bol dôstojným prlspevkom učlterov lkoly do kytice vďaky hrdinským bojovo(-.
kom SNP.
(-vl-l
·• BRATISLAVSKil: DZEZOVIl: DNI '81 a
'82 (Bratislava jazz days 1981 a 1982)
vydalo v skrátenom výbere Slovenské
hudobné vydavatelstvo Opus v dvoch
dvojplatňových albumoch. Nahrávky sd
prevzaté z Ceskoslovenského rozhlasu v
Bratislave (výber M. Vaiica a lnsr. P. Llpa). Oba albumy sd opatrené bohatou
fotodokumentáclou, len, lial, ako v predchádzaldcich albách al tentoraz · chýba
zasvätené sprievodné slovo, komentuj6ce
toto najvýznamnejlie dlezové podujatie
' na Slovensku.
' . PRIEVIDZSKÄ HUDOBNÄ JAR. Doterajille koncertné podujatia s válnou hudbou, ktoré sa kde-tu sporadicky objavovali, sa zásluhou systematickej organizácie MsKaSS v Prievidzi zmenili - v
svoj prospech - na pravidelné koncerty
pod názvom Prievidzská hudobná jar.
Koncertná činnosť tohto druhu sa mohla
po prvý raz realizovať a j vďaka skutoč
nosti, le sa v januári t. r. utvoril Klub
priatelov hudby, ktorý má vyle 180 pre válnu hudbu - nadlených členov.
Organizátori spolu so Slovkoncertom
vhodne pristupovali k dramaturgii s takým zameranlm, aby uspokojila "začla
točnlckych" poslucháčov výbornými umeleckými kreáciami a s61!asne bola dobrou propagáciou pre návltevnosť. Z koncertných s6.borov sa predstavili Llnha
Singers, Trávnlčkovo kvarteto a Státna
filharmónia Kollce. Program sa zameriaval v značnej miere na zdôraznenie
Roku českej hudby, pričom Linha Singers ·
osobitosťou ansámblu i programu a dokonalou interpretáciou si zlskali sympatie vypredaného hladiska. Skoda, le
nedostatočná propagácia zavinila slabd
návltevnosť koncertu Státnej filharmónie
Kollce, ktorá vjak napriek tomu pod vedenlm dirigenta R. Zimmera sl nič neodpustila z vysokej kvality svojej interpretácie. S velkým 6spechom sa stretlo
u poslucháčov presvedčivé umenie Trávnlčkovho kvarteta, ul dobre známeho
z bojnických koncertov v Zlatej sále.
V komorných koncertoch sme si mohli
vypočuť violončelistu J. Podhoranského
a huslistu J. Pazderu. Obaja majstrovským ovládanlm svojho nástroja, prekrásnym výrazom a čistotou hry s vysokými umeleckými nárokmi prenlkU do
vedomia poslucháčov . Vokálnu zlolku
zastupovali sopranistka M. Andralovanová, mezzosopranistka H. Stolfová a barytonista F. Caban, ktorl sa zasl6.1ill o
vzácne emocionálne zálltky prltomných.
Rovnocennými umeleckými partnermi sllllstov boli klaviristi U. Marcinger a I.
Gajan. Prvá Prievldzská hudobná jar a
utvorenie KPH vytvorili dobré podmienky pre to, aby sa v rozvljaj6com meste udomácnilo aj hudobné umenie, ktoré nesporne pridá na jeho kulUimosti.
-EL• Z CINNOSTI SLOVENSKil:HO HUDOBNil:HO FONDU
- v spolupráci so Zväzom dramatických umelcov sa v Divadelnom klube
uskutočnila 16. mája 1984 beseda s Jurajom Benelom, autorom opery Hostina,
za prltomnosti realizátorov a 61!1nkuj6- ·
clch umelcov. Po 6vodnom slove muikolllga Igora Vajdu sa rozpr6dila llvá
diskusia, v ktorej prltomnosti zhodnotili
dielo a jeho realizáciu.
• POKRACOVANIE CLANKU ll. medzinárodný hudobný festival v Moskve z
predchádzaj6ceho l!lsla HZ prinesieme z
objektlvnych prlčin v HZ č. 14/1984. Oakujeme za porozumenie.

Stalo sa už tradlc!ou, že zač!a.tok mája
v Osu nad Drile! patr! mladým hudobn!kom do 16 rokov. V rodisku Jaros lava
Koclana a Bohuša Herana sa stretávajú
mladi adepti hudobného umenia z celej
EurOpy, aby súťažili o titul LAUREÄT KOCIANOVEJ HUSĽOVEJ SÚŤAZE a ', LAUREÄT HERANOVEJ VIOLONCELOVEÍ SOŤAZE. Tento rok sa v di'loch 5. až 7. má ja zúčastiľllo Heranovej sútaže 45 mladých violončelistov, z toho 16 zo zahraničia (ZSSR, BĽR, RSR, NDR, SFRJ a Rakúsko). Kocianovej sútaže sa zúčastnilo
78 účastnikov - huslistov, z toho 25 zo
zahraničia
(ZSSR, RSR, BĽR, MĽR a
SFRJ) . Súťaž trvala od 7. do 9. mája.
Term!ny súťaž! sa čiastočne prekrýval!,
čo narobilo nemalé starosti ako porote,
tak l organizátorom, ked chcel! zabezpečiť jej hladký priebeh po každej st ránke.
Predsedom poroty Heranovej violon če 
lovej sútaže (dalej HVS) bol PhDr. I.
Ml!rka z Ostravy. Porota mala pri určo
vani velmi ťažkú prácu, lebo väč šina výkonov dosahovala vynika júcu úroveň.
Cien poroty prof. K. Filipovič z bratis lavského konzervatória o tom povedal:
"Už dávno som sa nestretol s takým
množstvom kvalitných v!olcmčel!st ov a
ked porovnám úroveň hlavne nlžšlch kategóri[ v Cechách a na Morave s úrovňou u nás na Slovensku, je tu badatelný rozdiel. To znamená, že aj my budeme musieť v budúcnosti niečo u ro biť ,
aby sme sa Im vyrovnali. Na semi nároch
budem poukazovať na to, že je potrebné,
aby sa tiež mladi slov ensk! violončelisti
hlásili vo väčšej miere na túto súťaž.
Ved .. nesporné talenty máme rovnako u
nás.
Nakoniec porota rozhodla takto: laureátom VII : ročnlka Heranovej vlolončelovej súťaže 1984 sa stáva Alexander
BAGRINCEV, Minsk, ZSSR. V prvej ka tegóri sa umiestnili: Nikola Damjanov
( BĽR l na prvom mieste, na druhom Ivan
An donov ( BĽR) a na tretom Tomáš Hostlč ka ( CSSR ). Porota udelila 8 čestných
uznan! 1., 2. a 3. stupňa.
Výsledky druhej kategórie: l. Alexander Bagr!ncev, ZSSR, 2. Valeriu A. Papavlci , RSR, 3. Deja Dejnova, BĽR. Cestné
uznania 1., 2. a 3. stupňa zlskalo l l súťažiacich.

7. má ja 1984 vstúpila Koclanova
súťaž (ďale; KHS l do druhej
štvrts toročni ce XXVI. ročnlkom. I v tejto
súťaži musela porota nielen velmi pozorne a sústredene sledova( výkony vše·tkých 78 účastnikov, ktoré preukazovali
mimoriadne vysokú úrovei'l, ale aj rozhodnúť, komu udeliť titul .tohtoročného
laureáta. Ved deti v l. kategórii vynikajúco predniesli diela N. Paganlniho, A.
Vivaldiho, Wleniawského, Komarovského,
Accolaya, atd., čo už sp l ňa požiadavky
pre prijatie na konzervatórium - a to
!šlo o deti do 10 rokov. Porota, ktorej
predsedom bol zas!. umelec doc. V. Snitli z pražskej AMU a podpredsedom zas!.
učltef prof. J. Pragant z Bratislavy, bola tak postavená pred velmi ťažkú a zodpovednú úlohu.
Porota sa rozhodla udeliť ceny nasledovne:
1. kategória (do 10 rok·OV):
1. cena - Stefan Mllenkovič , SFRJ
2. cena - Jllzsef Lendvai, MĽR
3. cena - Marek Taamal, ZSSR
Dňom

huslová
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O hnutt KRUHOV PRIATEĽOV HUDBY
sa v poslednom l!ase hovort vera a v
mnohých súvislostiach. Ich význam možno naJvýstižnejšie ch arakterizovať takto:
profesiondlne koncertn~ inštitúcie pôsobia na Slovensku len v troch mestdch:
v Bratislave, Košiciach a Ziline. Koncertnú l!innost ostatných miest a mestel!iek
zabezpečujú zariadenia s univerzdlnym
kultúrnym poslantm - no a keďže kon certnd l!tnnost patrt aj v samotneJ kultúrneJ s[~re medzi najndrol!nefšie, okolo
kultúr,no-osvetových zariadent sa vytvdra akttv dobrovolných zdujemcov - mi ·
lovntkov hudby, predurl!ený na to, aby
pomdhal prekondvat mnohorak~ prekdžky pri ztskavant a stabilizp,vant koncertn~ho publika. Spojenie inštitúcie so subjekttvnym l!lntterom - nadšentm, ochotou, vynaliezavosťou a obetavosťou predstavuje v podstate poslanie i problematiku KPH. Nejde tu o mdl o, ale prak·
ticky o osudy a budúcnosť koncertn~ho
života v našich mestdch.
UvedeM probMmy boli predmetom re·
ferdtov a diskusných prtspevkov aj na
celoslovenskom stretnutt KPH, ktor~ sa
uskutol!nllo na zdver marcoveJ Prehliadky slovensk~ho koncertn~ho umenia '84
v žilinskom Dome odborov. V hlavnom
referdte sa vedúca Hudobn~ho oddelenia
MK SSR dr. T. O KAPCOV A dotkla všetkých významných aspektov koncertneJ
l!lnnostl, Jej úspechov i nedostatkov. Tieto sa ozreJmujú nafmlt v porovnanl s výsledkami, ktor~ vykazuJú mestd
CSR.
Upozornila na zdvažn~ úlohy, kto r~ l!akafú Slovkoncert i ostatnd zatnteresovand organlzdcie pri rea ltzdcil ndrol!ne;
kultúrnopolitickeJ ltnie v nastdvaJúcom
obdobt. O l!innosti Sekretartdtu KPH a
rozvoJI kruhov informovala tajomntl!ka
Sekretaridtu KPH M. VRABBLOV A: pol!et

ÚS . NAD ORliCi
PTIOM
M
Ivana Prlstailová. CSSR
Zdeniik Starý, CSSR
2. kategória (do 12 rokov)
1. cena - Dan-Claudiu Vornlcelu, RSR
Elka Vylčeva, DUR
2. cena - Evgeni Nikolov, BĽR
Pavel Sporcl, CSSR
3. cena
Terez" Nikolova, DUR
3. kategória (do 14 rokov) :

1. cena
2. cena -

Oleg Rylatko, ZSSR
Veselln Panteleev, DUR
Dlnu Bilcuirescu, RSR
3. cena - Martin Válek, CSSR
Jekaterina Popova, DUR
4. kategória ( do 16 rokov) :
1. cena - Razvan Aliman, RSR
R,udolf Drdla, CSSR
2. cena - Silvia Stell Simlonescu,
RSR
3. cena - Diana Hokelová, CSSR
Absolútnym vlťazom s titulom LAUREÄT XXVI. KHS 1984 sa stal 7-ročný
Stefan MILENKOVIC z Juhoslávie.
Velmi nás teši 3. miesto v l. kategórii, ktoré zlskala Ivana Pristašová z ĽSU
Bratisla va-Petrža lka a čestné uznanie vo
4. ka tegórii, ktoré dostala Beáta Magdolenová z bratislavského konzervatória .
Už z uvedeného prehladu vidno. aká
kvalitná je zahraničná účust na oboch
súťažiach. Na záverečnom kon certe účastni kov KHS odznelo 12 člsiel a z toho Iba 2 z CSSR.
Súťažiac! zo zahraničia prichádzajú na
KHS a HVS sp~lu so skúsenými pedagógmi. Mimoriadne po če tná výprava ( 25
členov) prišla z Rumunska. Prof. Alexander Tomescu v "i'ozhovore povedal, že
úspechy rum\.)nských hus listov nie sú ná·
hodné, a le sú súčasťou starostlivo vypracovaného plánu, do ktorého zahrňujú
aj účasť na všetkých významných súťažiach. Kocianova huslová súťaž .patri
medzi ne a oni sami podľa jej modelu
chystajú podobnú súťaž v Brašove. Tento rok mu však chýbali diskusie a semináre, pri ktorých zlskavali od našich
pedagógov mnohé cenné poznatky. Ztal,
pre velkú časovú ttesei'l. sme Ich pri najlepšej vôli nemohli uskutočniť. V podobnom duchu sa niesli i rozhovory s
vedúcim juhoslovanskej delegácie .prof.
Tešenjim i s otcom toht oroč néh o vlťaza
KHS prof. Milenkovl čom, kt orý je sám
husfovým pedagÓgom. Velmi zaujlmavý
a podnetný bol rozhovor s prof. Klau·
som Hanlom z Konzervatória · v Rostocku.
Povedal, že v NDR už niekofko rokov
pracujú s deťmi v predškolskom veku a
prináša to pozoruhodné výsledky. Pozor ne sledujú 1 výsledky v oblasti psychológie, dotýkajúce sa vývoja motorických
a koordinačných schopnosti. Zi al, tieto
poznatky sú mnohým pedagógom neznlľ
me, a preto sa vo vyučovani velmi málo
uplatňu jú. To bol tiež jeden z dôvodov.
prečo sa NDR stala člen kou ESTA (Eu·
rópska asoCiácia učitelov sláči kov ých
nástrojov). Týmto členstvom bolo možné
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kruhov sa zvýšil na 42, do koncertne;
l!innosti sa zapofili novd mestd a popri
živých koncertoch sa rozvlja;ú aJ ďalšie
formy popularizácie hodnotne; hudby. z
pohľadu
agentúry
osvetlil
niektor ~
aspekty spoluprdce s KPH vedúci koncertn~ho oddelenia L. DOSA, nu;mä so
zreteľom na syst~m metodickeJ i ekonomicke; podpory zo strany Slovkoncertu
a na neustdle prispôsobovanie foriem
prdce novým podmienkam. Podpredsednll!ka ONV v Komdrne S. MAJL!NGOVA
poukdzala na možnosti ndrodných výborov l!asto nedostatočne zui!itkovan~
- i na veľkú zodpovednosť týchto orgdnov ludove; moci vo sf~re kultúry. Predseda Výboru Slovenskej hudobne; mldde·
i!e doc. l. PARlK ocenil vzornú spoluprdcu KPH a klubov SHM, pril!om znova
poukdzal na nedostatky v oblasti hudobnej a estetickeJ výchovy školskeJ
mlddeže, ktor~ predstavujú zdvažný handicap z hľadiska budovania posluchdl!skeho zdzemia. Ta;omnll!ka Zväzu slovenských skladateľov dr. T. U RSlNYOV A hovorila o tom, ako môže hudobnd kritika .a publicistika prispieť k šlreniu zdu;mu o hudobn~ umenie. Masm~did, žiaľ,
poskytuJú dodnes celkom nedostatočný
priestor pre Jednotliv~ sf~ry kultúry naJvýraznejšiu pomoc v dane; oblasti poskytuJe rozhlas , na;mä zaraďovanlm nielen fakto grafických informdcil, ale a;
probMmov okolo r ozvl;ania kon~ertne;
l!innosti. Tafomnll!ka l!esk~ho Sékretaridtu KPH, H . HOLANOV A poskytla cenný komplex informdcil o rozvoJi hnutia
KPH v CSR, kde pôsobt už do 200 kruhov. Ol!astnlci stretnutia zaslali telegram
predsednll!ke Rady KPH ndr. um. M. Hubovef-Kišol'lovej, ktord sa pre chorobu
nemohla zúl!astnit žilinsk~ho snemovania.

- okrem Iného - zlepšiť v NDR odbor·
nú prácu pedagógov a nadväzne i výko·
ny žiakov.
Velmi ra di sme privltali v Úst! vynikajúcu žiačku D. Ois tracha, u n ás dob·
re známu umelkyi\u Oľgu Parch omenkovú. Velmi sa jej páčila atmosféra súťaže a teši sa, že o rok do Ústi znova
pride. Na otázku, čo je s poľahlivou ces·
tou k úspechu, odpovedala: "S kromnosť
a sebakritičnosť, no l chápanie kritiky
pedagóga". A hned pripomlna s lová svojho učitela: "Najdôležitejšie v živote je
byt s kutočným, vysoko profesionálnym
umel~om. Iba tak možno znásobovať lud·
ské poslanie umenia."
Boli to velmi za u jima vé, podnetné a
Inšpirujúce rozhovory; ale nútlace nás
l zamyslieť sa. A čo my? Podporujeme
účast našich žiakov i pedagógov mr podobných súťažiach a seminároch? Sme
členmi ESTA, kde by sa na šl pedagóga·
via zoznamovali nielen s metódami in~h
krajin v hudobnej pedagogike, ale aj s
prácami vedcov, ktoré sa dotýka jú psy·
chologických i leká rskych výskumov, sú·
visiac ich s hudobnou pedagogikou? Upa·
zori'lovali sme na tieto problémy už pred
rokom. A čo sme urobili, aby sme držali
krok s tými, ktor! skromne hovoria, že
sa k nám ·prichádzajú uč iť ? Zdá sa, že
velmi málo. A slová D. Oistracha o tom,
čo je nevyhnutné k "z'lásobovaniu lud·
ského poslania umenia". Slová vážne,
múdre a zavllzujúce.
U nás sa čas to stretávame s názorom,
že deti, ktoré denne s trávia niekolko
hod!n cvičenlm na nástro ji, sú ochudob·
i\ované o čast detstva. K tomuto sa vy·
ja dril nn jstruč n ejš i e a nu jvýstižnejšle
L. Havel z ĽSU Ceské Budl:\jovice: "Clovek sa ochudobi\uje iba vtedy, ked nie·
čo môže r-obiť a nerob! to."
A na záver pre infor máciu · našich pe·
dagógov i všetkých, ktorým lež! na srdci
ďa l š ! rozkvet nášho hudobného školstva,
uvádzam povinné skladby pre ďalši roč
nik KHS a HVS:
XXVII.

roč.

Kocianovej husrovej

súťale:

I. kat. (do 10 rokov): Z. Fibich: Sona·

tina, I. časť bez ' opakovaniu.
II. ka t. (do 12 rokov 1: J. Kocian: Uspá·
v anka.
III. kat. (do 14 rokov l: j. Su k: Appassio·
nato
IV. kat. (do 16 rokov l: F. Ondi'lček:
Scherzo capriccioso
VIli. rol!. Heranovej violončelovej s6ťale
( uskutočni sa r. 1986 l:
l. kat. (do 10 rokov): l. kolo: B. Heran:

Prosté skludby sta rých čes k ých mistru: Koželuh - Menuet. 2. kolo: B.
Martinu: Suite Miniatura časti - "4.
(Andante) a '3. ( Pocô · modérato); v ý·
berová skladba do 5 min.
II. kat. (do 13 rokov l: l. kolo: B. Heran: Vnriačnl s kl adby starých čes·
kých mistru: J. Stastný - Allegretto
con variazioni (v pôvodnom zneni l.
2. kolo: B. Martinú - Ariétta; výbe·
rová skladba do 8 min.
III. kat. (do 16 rokov l: l. kolo: B. Heran - Variačnl s kladby starých mistríl: V. Houška - Andan te con va·
riazioni (pri var. II.-V. plu tia horné
riadky). 2. kolo: j. Rl dk ý: All a polka,
výberová skladba do 10 min.
JÄN PRAGANT

Po prve; l!asti r okovania, vyplnene; re·
ferátmi, sa rozvinula živd diskusia dele ·
gdtov z Jednotlivých miest. M [mori adne cenn~ prísp_evky predniesli zástupcovia KPH z Krupiny, Ziliny, Kremnice, Rimavske; Soboty, Prešova, Pie šťan, Tren ·
l!ína, Dubnice n . Vdhom, Bratislavy, Kežmarku, BardeJova, Vran ova n. Topľou
a Trebišova. Rozsah tohto l!lánku nedovoľuJe inform ovať o mnohorakých
formdch l!innosti, o úspechoch i ťažkostiach.
Dôležit~ je konštatovať, že celd diskusia sa niesla v pozitívnom ducl]u, nedominovali sťažnosti a ndreky na bezndde;n~ perspektívy, naopak, príspevky vyzneli ako Jednoznal!n~ a r oz h od n~ hľa 
danie ciest k stále bolzatše; koncertnei
aktivite našich miest. Vzdjomn ~ pozna nie situdcie v jednotlivýc h mestdch poskytlo všetkým úl!astnlkom cenn~ skúse·
nosti, impulzy a povzbudenie do ďal 
šieh zdpasov o kultúrnosť našich miest.
V zdverel!n om vystúpení zhodnotil podujatie riaditeľ Slovkoncertu JUDr, J. MRA·
VBC, ktorý velmi konkr~tne odpovedal
na všetky otdzky nadhode n ~ v diskusii,
vysvetlil mnoM širšie a; medzinárodn~ súvislosti v oblasti hudobne; kul·
t úry - a k onštatoval, že Stretnutie KPH
bolo úspešným podufatím.
Skutol!nosť, že sa ak cia spofila s tradil!nou žilinskou koncertnou prehliadkou, významne prispela k sldvnostne;
atmosf~re. Ol!astnlci si v prvý vel!er vy pol!uli koncert Stdtneho k omorn~ho orc hestra Žilina s dirigentom 8. Urbanom
a sólistami P. Topercz er om a M. Andrašovanovou, druhý vel!er zasa k oncert
Slovenskej filharmónie venovaný Roku
lieske; hudby pod vedenim L. Peška so
sólistom J. Pazderom . Možno si len i!elat,
aby aj budúce Stretnut ia KPH vyzneli pracov ne i umeleckými zdžitkami - rovnako úspešne.

VLADIMIR CIZIK

Dni leskei a slovenskel hudby v Bulharskel rudovel republike

UMENIE PLNE ZlVO A
V d l\och 20.- 26. aprlla 1984 sa usk u točn i li v Bulhar s kej
l ud ove1 rep u blike Dni českej a slovenskej
hudby, k toré posky tli p r ies tor p re sústreden ú p rezen táciu hodnôt nášho socia listického h udobného u menia. Jeh
cielom bolo pr e h l blť vzá jomné konta k ty i poznávanie
a ďal ej rozv l j a ť úspešnú výmenu h ud obno kultúrnych
sta tk ov v oblas ti tvorby a Interpr etácie. Viaceré hudobné poduj atia d okumentovali sv ojim charak terom a významom šlrk u zábe ru nášho h udobnokultúrneho diania .
Poča s Dn! uviedli bu lh a rské komorné s úbory a symfonické telesá výber skladi eb slovensk ých a čes k ýc h aut orov, z nich sl pripomel\me mená ako Smeta na Dvorák
Ferenczy, Fišer, Fl osma n, Kardoš, Kučera, Paue;·, Tro jan:
Zeljenka - p ričom prevažná v äčši na d iel sa ta k stáva
sú t astou r epertoáru bulha rských umelcov. Zv!lz bulhars k ých s kladatel ov pripravil koncert z tvorby s lovens k ých a č es kých a utorov, na ktorom odzneli diela L. Burlasa, P. jetábka , O. Kvl!cha , M. Nová ka vo velmi dobrej
Int erpretácii bulha rskýc h konc ertn ých umelcov. v rá mc i
Dn! vys túpili popre dn l slovensk! a česk! d irigenti a koncertn ! umelci O. Lenárd, P. Vronský, S. Macura , j. Zsapka, B, Krajný, Ars t rlo a ď a l ši. K propagácii čes k ej
a slovenske j hudobne j kultúry_ významn ým podielom prispeli bul harský r ozh las a televizla, tlač , Zväz bulhars kých s kla datelov a Zv!lz bulhars kých h udo bných umelcov. Zv!lz bulharských sk l ada t e ľov u sk u to čnil besedu
za o k rúhl ym st olom o akt uá lnych p roblémoch rozvoja
hudobnéh o života. Dis k utova lo sa pred ovšet kým o o tázkach hu dobného pôsobenia, sú č as n é h·o vplyvu pop ulárnej
hudby, na jm!! . so zret e lom na ma s ovo k omunikačné p rost r iedk y, ď a l e j o problematik e sú č asné ho výv oja hudobnej reči vo s fé re s kl ad ate ls kej tvorby. Besedy sa zúčast n il i poprednl bufh nrskl s kladatelia a muzikológovla
A. R njčev, D. Petkov, B. Ch rls tov, D. Zeng inov, za č es 
koslovens kú delegáciu L. Kublk, PhD r. A. Lu kná r,
Ph Dr. T. Okapcová.
Dominantným poduja trm Dn! českej a s lovenske j hud by bolo hos ťovanie opery Slovenského národné ho divadla, ktorá uv iedla Krútl\avu nár. um. E. su c hoň a (v Sofii ). Predanú ne vestu B. Smetanu [ v Sofii a Burgase ).
Luciu z Lammerm ooru G. Don izet tiho [ v Sofii a Bu rgase ). Náro č n é a vys pelé bulha rské publ ikum, ako aj odborná k ri tika vysoko hodnotili vys tú penia oper y SND.
Vyzd vihovali najm!! jasnú ideovo-est etic kú o rien táciu
Inscená cii, výsledn ý hudobnodra matick ý tva r, pozoruhodné umel ecké výkony d irig entov, s ólisto v, orchestra,
zboru a ba let u.
V predstaven l Krúti\avy (dirigent zas l. u m. T. Frešo).
ktoré krit ika nazvala o b javným a zdô raznila naj m!l celkové vyznenie, um elec kú vy sp el os ť Inter p retov, prejavu júcu sa v sch opn osti vytvot·lt st r h ujúci celo k, v ktorom
rezonu jú všetk y zl ožky, podali zrelé spevácke výk on y
najm!! Mart a Nlt r anová , Milan Kopač k a, zas!. um. Ondrej
Malach ovsk ý.
Uveden ie Predane j nevesty [ d irigent O. Dohná nyi ) sa
s tretl o v Sofii s velmi priaznivým ohlasom. Vysoká úravel\ speváckych výkonov nár. u melca P. Dvorského, zas l.
u melkyne S. Hal ja kove j-Gajd ošovej v h lavn ých úlohách ,
a k o aj výkony znsl. umelca P. Wíhora. P. M1 kulflša n r.e -

Zasl. um. Sidó nia Ha lja ková -Ga jdošová a ko Marienka
Snimk u: V . Bonislavs k ý
v Predane j neveste.

Mimoriadne srdečnli atmosféru počas celé ho h osťovania
sl pochvarovali aj členovia oper ného sliboru SND. Okrem toho boli prl jemne prekvapenl vtbornou akustikou
nového divadla v Burgase (na obr. ), ktoré zdobf centrum mesta a je skutočnfm archit ektonfckfm skvostom.
Sn lmk a: J. Nlži\á nsk y

lého operného súboru vytvorili z predst a venia umelecký zážitok mimoriadnej sily a pôsobivos ti. O p r esvedč l 
vú ú rove!\ preds tavenia Predane j nevesty v Bu rgase sa
op!lf pričinili dirigen t a sólis ti , pri čo m najma známe
sexteto z opery ( N. Hazuch ová , A. Mich ulková, F. Ll vora, R. Sz íl cs, J. Hr u bant, J. S p ače k ) uchvá tilo umeleckou dokonal osťou.
Pred staven ia Lucie z Lammermooru (dirigen t G.
Aue r ) sa k onali v nezabudnuterne f a tmosfére, k torú vytvorilo o becenstvo vrúcnym p r i jatim diela, I n scen ačnéh o
tvar u I Interp retačného kolektivu. Sil n ým Inšpiru júcim
momentom bol s tr h ujúc i výkon ná r. u melca P. Dvo rskéh o, vynika júce j M. Turt1ovej, P. Maur éryho u ď alšie h .
,.To n ie je lis pech, to je triumf" - odzn elo po s k onč eni posl edného vys túpenia opery SN D v Sofii z úst
jednéh o z najvyššieh predstavitelov bulha rske j hudby,
ná r. u melca prof. Tapk ova, podpredsedu Vý bo r u p re k ultúru B ĽR.
.,Opera Slovenského národného divadla z Bratisla vy
neprli la k nAm po prvfkrät, ale toto hosťovani e predstav ovalo za tia l vrchol - čo sa ttka prezentácie hodnôt,
za ktoré si ju skutočne cenlme, . vážime, alebo prosto cltime vo svojich srdciach . . . Na t oto h osť ova n ie opery
SND neza budneme . Jej Krútňav a, mravný pátos celé ho
d iela, umelecká dlsciplfna súboru, vi eobecná viera v
zmysel boja za súčasné operné divadlo - to vietko si
budeme pam ät ať, ceniť a znova očakávať, " napisala v
Národ nej kult ú re popredná bulh arská h udobná k ritička
Roza ll a Blksová.
,. Umenie plné života a strhujúce, p re jav hudobného
gén ia näroda, umenie, ktoré povznäia . .. Také to hodnotenia vyvolávali pre dstavenia opery SND a umenie hosťujúc ich dirigentov a hudobných umelcov bratského
Ceskoslovenska," uviedo l prof. Stoja n Petrov vo svojom
/'lll n ku Umenie v mene mier u v R ab ot n i čes k om dele.
orgá ne ÚV BKS.
H os ť o v a n ie ope r y Slov enského národ néh o divadla pri s pe lo k utuženiu ko ntaktov s bra tskou bul harskou k ul t(ll·o u. čo potvrdi li s lová u zna n ia tak mll ovnf k ov ope rného um e niu , ak o a j odborne j k ri tik y na mm·go uveden ých inscenácii. Opätovne s me sl mohli u ve d omiť, že
prltvc hudba . je t a k ým u men fm, kt oré nepotrebu je tlmoč
n ika, kto ré svojou k rásou, citovou hlb kou l výrazn ým
d uch ovným posolstv om združuj e rud i a p risp ieva k vzácnemu po rozumen iu medzi národmi.
TAŤJANA OKAPCOVA

ský te orista
V záv e r eč n ý del\ me dziná rodného hudobného festivalu
Pražs ká jar '84 dostal prlležitost p r e u k ázať sv oj talen t a j
mla dý košick ý tenoris ta Stefan Margita. D ňa 4. jú na
t. r. h osťo v a l v Smeta novom divadle ako Lenský v jernekove j Inscenácii Euge na Onegi na, kt orá má sv o je miesto
v repertoári s úboru od ostat ne j pre miéry v decemb ri
19691 Dva d s ať sede m ro čný só lista opery St átneh o diva dla
v Košiciach je ešt e mladý lyr ický tenoris ta v plnom význame toht o pojmu, čo treba zdôr a zn iť , lebo práve dnes
sa v lyrick om repertoári ozýva jú nie raz kov ové, p riebo jné, sýte t enory, bllzke chara kterom, exp a nzl vn os ťo u
hl asu l výrazu skôr k h rdln nému repe rtoáru. St efan
Margita dostal prlležltost na prezen táciu svoj ej muzikality už v novembri min ulé ho rok u, kedy v Mirbachovom palác i ,. za s koč il " za Ivicu Olejčekovú a s pieval
ples ňový polorecl tá l s po lu s La dislavom Neshy bom ml.
Už vtedy bolo jasné, že jeho slin ou stránkou je vr úcnosť citového prežitia ples ni a romanci, pri r odze nos ť
v tvorbe tón u ( je odchovancom košického konzervatória v triede prof. I:. Somorjaiovej), neobyčajn á muzikál nos e a h udobná In teligencia. Ak komorné vys túpenie
podčia rk l o dobré voká lno-technické predpoklady s peváka a jeho predurčenos t l p re s tvárnen ie pomerne obť až 
nej ,.zmiešane j" plesňovo- operne j dramaturgie, hos ťov a 
nie v úlohe Lens kého bolo vla s tne ná r oč n ým p r eds tavenlm š . Margitu na javisku - v konfront ácii s popred nými sólistami pražského Národného d ivadla [zas!.
um. N. Sormová, P. Cervlnk a, zas!. u m. L Mlxová , K. Hanuš a !. ). Nedá vne naštu dova ni e Eugena Onegina v Košiciach bolo zá kladom, na k torom odvl ja Stefa n Margita
svo ju predst a vu bá snika Lenského a k o mladého, za sneného, typovo adekvátneh o hrdinu, d o krvi u razené h o
odmletanim a ko ket ova nlm Olg y, k toré ho smrt je skOr
t rápnym nedorozu men lm a protestom v oči zoh rden ým
citom, n ež vyrovnávanim sl účt ov medzi d voma sok mi
v ná klonnosti k t ej Is tej žene. Histó ria opery Eugen
Onegln Ist e pozná rôznych Lenských - slávnych, ve lkolepých, stárnúclch, objemných , v .,najlepšom" veku .. .

utd. Ma 1·gitov h r dina je však ako " vypadn utý" z obrazu
Caj kovského lyrlck ých scén. Tak h rá - p rirodzene a
bez javis kových a divade ln ých efek tov -, tak l spieva - v r úcne, prežlarene citom, s mnohými výrazovýml o dtienkami, preživa júc každú not u a f rázu. Má p rek rásne so tto v oce, vie ako sa dosta t na nebezpeč n é
výš k y ( radšej jemným t ónom, než n asa denlm napln o ),
aby vzápat i tv arov al tón do máloked y poč u tého messa
di voce. Tieto kva lit y s me sl edovali na jm!l vo 4. a 5.
obraze d iel a, kde má Lens ký na j v äč~l priestor na od halen ie svo jho vnútra. jemn é r yt mické zakollsa n le v
4. obraze nemohl o narušiť celk ov ý dojem z hosťo van ia
mlad ého t enor is tu, ktorý právom vzbudil nadšen ý ohlas
pražského obecenstva, čo potvr dil o l n iekolk onásobné
vyv oláva n ie pred oponu a opätovné pozvan ie šéfa opery
ND - národného umelca Z. Košlera - na decemb rové
h osťo v a n ie Stefana Margitu v úlohe Vašk a, Alfréda, resp.
op!l f Lenského. Ešte predtým však ča k á spevá ka účinko
vanie na tr e n č ians k o tep lic k ej Prehliadke mladých koncertných umelcov, kde bude s pi ev ať k oncertný repertoár
za k lavir neho pa r tner&tva Ka t ariny Bachmanovej. Po
bloku plesni a á ri! na slávnostnom koncerte Košickej
h udobn ej ja ri k 200. výročiu hudobného š ko lstva v Košiciach, bude to ďalšie zau jlmavé porovnanie rast u mlad e j s peváckej náde je z Košic, ktorú b y sl mali čo naj skOr vš imnút a j v Bratislave ! Lebo muzikalita, lyrlck obu ffózne možnos ti využitia pohyblivého h lasu Stefana
Margitu (tu treba myslie ť na jm!! na ši rok ý mozartov ský repe rtoár tohto druhu , al e a j na roma nti cké operné
typy ). jeho pekný javisk ový vzh l ad a p rirodzené herec ké danosti, no najm!! va rlablllta, s kt orou d okáže tvarovať raz k omorn ý s pev, Inokedy stu pňovať nosnosť
svojho mä kko zne júceho , dobre ,.nes en éh o" tenor u, si
zaslúžia pozornosť aj mimo Košic, ktoré mu dali z atial
pek né pr!ležlt ostl a rozvi jajú jeh o repertoá r smerom do
šlrky l muzikantskej hlbky.
TERtziA URSINYOVA

TVORB A
IVAN HRUŠOVSKÍ
SLACIKOVE: KVARTETO
K e ď h udba o niečom významnom hovori, citl t to bez
ohladu na to, akými k ompozičnými techn ikami skladatel pracuje. Preto hovorit o ni ečom, čo opisu je t ú to
technologic kú stránku práce, by azda a ni nemalo zmysel. Nepoveda l by som tým nič - predovšetk ým autorovi, k torý velm i dobre, ba dokonca najlepšie vie opisať l v ys ve t liť tú inžiniersku čas t podielu na v lastnej
výpoved i. Ide to tiž o čos i viac za p red po kl adu, že 1 samot n ý a utor c hce poč u ť to, akú rezona nciu za nechal
svojim dielom v nás a lebo p resnejšie poveda né vo mne.
V u meleckom vyzna n i Sl áčikového kvarte ta Ivana Hruilavské ho, ktoré autor venoval ., nezabudnute rnej pamiat ke svojho syna Romana " , p rekonáva č l ove k a u melec v jednej osobe bolesť svojou kut a rz lc ko u vie rou v ži vot. Nie je to vša k zakllnacia form ulka a kéhosi všelie ku, ktor ý dá va z a bud n ú ť nu všetk o trag ické, je to s kôr
s !la p ramen iace z d uchovného boha tstva osobnost!. Na vyše, a k je touto osob n os ť ou umelec, k torý dokáže vypove d ať s vojim dielom celú t ú peripetiu osobnej drá my, máme do činenia vždy s č l msl mimoriadnym čo s il ne zbližuje a zárove11 l posilňuje. Lebo Hrušovský prežil svoju bo l esť d vakrát ; raz v život e a druhý raz vo
svojom diele. Už v úvodných taktoch v tej hrozivej pulzácii pokoja citiť, že čas tohto rozp rávania sa posunuje
do mi n ulosti. To nie je Jen askéza cent ripetálnych s il
v hudbe, či tajomné zahrávan ie sa so stenochorlck ým!
vazbam i, ale sila, k torá už vie, čo musi nas l edovať. Pre,
to až po viacnásobnom vyp oč ut ! si celého diela si uvedom u jem, a k ý s iln ý tleli vrhá d r uhá čas ť na prvú a čo
všet ko bol o potrebné k tomu , aby mohol byt záver diela práve ta k očist n ý a zárove11 povzn l\šajúc i. Kde vša k
v!lzl - po st rá n ke hudobne j - prerod všetkých nast olených pe ripetii ; možno v čo m s i rozlúsknuť škrupin u,
ktorá uk rýva jadm podsta·ty? Na p rvý pohfad by sa
zdalo, že v oblasti tvarovej a dynamickej f ung u jú sekundové väzby ak o prv ky g •·avltujúce k polohá m, k toré utišuj ú expanzlvne s il y, č i m sa zmi r.m 1uje a u tlmuje oč a 
ká van ý výkri k bolesti. Rovnako by sa mohlo zd ať , že
s exta tic kými po lohami p richédza jú spo lu l nové požiad avky na tvarovú a dynamickú zložk u, kde sa v novom p ri estor e a č a se rozhod ia vl! zby s usediacich inte rva lov, a by z nich vzápä tl vznikli septimy a nóny plné
k vileni a a dráždiv ých gradácii. U Hrušovského však t ieto g r adačné krivky nefungujú mecha n icky ak o r oztvá rajúce sa nožnice, čiže v schéme: čim vzdialenejšie intervalové väzby, tým v äčšia expanzivna sila a opač n e
či m menšia int erva lová odchýlka, tým zdrža n live jší c i:
tov ý záchv ev; p retože nav yše ti e to v!lzby · vystupu jú
i vo verti kál n ych vrstvách a nebol o by možné za poj iť
ta kt o nas tolené princlpy do živého h udobn ého tok u. To
však n eznamená, že t u nepôsobl autorom nastolená napätá expanzlvn a sila, vedo má sl toho, kde napn út a kde
p o voli ť s t runu d ejového spád u. Napri k lad pr vú čas t Sost en ul o možn o p rirovnať k tušeni u bllžlacej sa d rá my,
kde nad h rejivými h ~ rmo nl c k ý mi p ulzáclam l krúž ia h rozivé - sek undovým i vz ťa hm i nabité ka n ti lé ny. Tiet o
dva pri ncipiálne od liš né feno mé n y, t. j. kv int akor dál ny
a 1·eper k urs n ý, ú točia vzájomne na seba, p ričo m ani
jeden z nic h neziskava trva lú prevahu na d t ým druhým.
Pre to vyznievu Hr ušovskéh o hudba tejto časti a ko h rozivá pr edtucha, umocn ená aj či s t o dynam ic k ou formou.
Až dr uhá časť Allegro ma non troppo, Prcsto, v pod state ť aži s k o drámy, rozoh ráva naplno hrozivé kvil en!e
se kundových, bolestne krúžluclc h vzťa h ov, ďa l ej výkriky
septi mových a nónových Intervalov, ale i zvl!čšenýc h
a čistýc h kvárt. A práv e tu sú vislé reťazce najtesnejšlch
intervalových obmien dokáž u privodi ť neúprosné g ra dačné vlny. Súvislé pá sma centripetál n ych sil sa zrazu
zapájajú do novej vyššej úlohy v rámci rodiacej sa d rámy . Do tejto expan zlvnej sily vstupu jú apelativne s ig nály sforzat, zvukové clustre, sonoristi c ké prvk y, poly fó n ne úseky, aleatorické pásma, rozma nité r yt mické a
polyry tmické štruktúry , poiymet1·lka u td. Do ležit e jšie než
práca s rodovými ob menami, či vy uživan ie všetkých
dvanástid l tónov ch romatickej stupnice je uvedomenie
s l skutoč n osti, že v hudobnej reči H r u šovskčho dom inu je
ner uz fenomén d yn ami c k ý. To znamená , že všetk y tie
ln tervalové vazby v peripetiách horizontál nych l verti kálnych - i !teď sú nosltel ml výruznýc h tva rových fenoménov - predsa len vys tupujú v úlo he ex p resfvneho
regulátoru s priam seizmog raf ický m e mocionál ny m pod textom . Sú kolia reperku rs n ýc h pásiem teda nevn lma me
ako tema tický fenomén, uk o elemen tárny myšlienk ový
pratvar, ale ako zdro j energie, ktorú reg ul uje a ovláda
tvorivý subjek t skladatelu. Mysllm sl, že ten to momen t
je mimoriadne závažný pre vnút orné pochopenie p rocesovosti diela a vôbec pre nas tolenie ďa l šej otázk y,
kde treba h ladat fenomén tematický , keď hudobn ý dynamizmus dostáva také š iroké tvo1·ivé vyufitie. Isteže,
kantabll ne zvlnené pás ma alebo výkriky sforzat, akcentova n ých bodov v pries tore vytvára jú s úvi slé myšlienkové tvary, ktoré ev ident ne pôsobia ako kon trast k dynam izuj úcej - nerv ne rozohra ne j miazge cel ku. Nevypočit a te l ná hra kollzil tých to dvoch fenoménov pa t ri
k vef k ým hodnotá m d iela a opis o v a ť Ich a na lyticky je
takmer nemožné. Co poveda ť o hrozivo m prlzra ku flažolet ových vstupov, o desivej fata lite pizzlcatového d ielu s klzavým i gllssa n r.la mi; alebo tá vlzia smrti v aleato rických úsekoc h, t o rútenie s a do prlepus tl bez dna.
A poto m to sede mta k tové Adagio v druhe j časti , k de
je už zdanlivo dopovedané všet ko, u predsa n ie je, le bo
príd e ešte to vz n ešenč závereč n é Adagio. Andante, ma
poco con mo to to pos t up né vrastnnie dyn am icke j
sféry do sono ri c kej a tema tickej, to ko n ečné viťazst v o
t kl ive j a ušfach tilej hudobne j krA sy v podobe prek rás neho. ak oby večn ého caritabile. Tuk , ako sa vedela hudba ponoriť do h rozivej p1·iepast! nenávratna, ako vedela
horúč k ovite b l úzniť -vo svo jej z(lfalej bezradnosti, tak
vedela poodhaliť l poslednú oponu, deliacu živo t od
s mrti a vo všetkej do jlmavostl nahliadnu ť do pokojn ého
sveta ticha a spá n ku. V záve rečn o m Adag iu však autor
prichádza k novému sebapoznan iu. že ta kéto bez hr a n ič
né pohr úženie nedáva možnos t ďa l š i eh východisk. Prichádza p reto hlboké precitenie a tiché, tklivé, bol esťou
poz n ačen é zmierenie. Hrot dynamick ých sil sa ot upuje,
pra vd a, n ie pred rezig náciou, ale p red novou ušrachtilou k rásou tvarovost i, k tOrá dopovie ve fk ý zá pas. Posluch áč, stojaci tvárou v tvár te jto vý po vedi, nemôže nep ocftl ť h lboké do jatie a oča r enie z tohto umelec kéh o
u r udského vyzn ani a. Dnes, ke ď sa v naše j hudobn ej
kritike hodnot i pomerne vy sok o každý p riemer, obávam
sa po užit tie silné slová chvá ly a obd iv u, k torými sa
tak bez zá bran u nás haza rduje. Preto na záver b y
som chcel znova v yslovit svoj názor, že Hrušovského
S l áč ik o v é k vart eto je d ielom mimoriadnych k valit a že
patri k tomu najlepšiemu, čo v komornej tvorbe u nás
vznik lo.
IGOR BERGER

SlOVENSKA FILHARMONIA
20. IV. 1984. Koncert v rámci Roku českej hudby. F. V. Krommer-Kramár: Sláčikové kvarteto Es dur, op. 5, č. l; B. Martinú: 3. sláčikové kvarteto; A. Dvoi'ák:
Sláčikové
kvartuto
F dur, op. 96, Americké. Slovenské kvarteto (Boris Monoszon, l. husle, Alojz Nemec, 2. husle, Milan Telecký, viola, Jozef Podhoranský, violončelo).
sol pod profesionálny štandard.
Ak by sme chceli porovnať
Naše poznámky sa týkajú skOr
interpretačnú úroveň prvej pos kutočnosti, do akej miery !>a
lovice programu, ktorá bola totožná s dramaturgiou vys túpeSlovenskému kvart etu podarilo
nia kvart eta na Prehliadke slopribl!ži f interpretačnému ideávenského konc ertného umenia
lu. Vo finále Kramára rušivo
pôsobili menšie intonačné prev Ziline, postrehneme istý krok
vpred, či už vo väčšej istote,
hrešky a tend enc ia Isť prlliš
definiHvno sti, priebojnos ti pridopredu, ktorá si vyžadovala
mária a lebo výraznej šej zrelosnutné spomalenia pri repr!zach
ti najmä l. časti Kramára.
ak.o návrat do Tempo p.rimo.
Pravda, akustika
Koncertn e j
Podra nášho názoru podanie
siene SF je zásadne odlišná od
Ma r!linu zanechalo v Ziline vďa
akustiky v Ma lej sále žilinskéka intenzlvnejšiemu doznievaho Domu odborov. V Redute inIl lu v sále silnejši dojem. Odlištenzita ·zvuku súboru n edokáná akustika v Redute spôsozal•a zaplniť pri estor verkej siebila zm enu celkového výra zone. Našťastie táto skutočnosť
vého dopadu. Zvukové efekty
neovplyvnila podvedome hrávyznieva li tu skromnejMe, kočov k zbytočnému fors!rovaniu
mornejšie, menej prieboj.ne. je
tónu, ktoré utajuje v sebe neto vša k skladba nap!saná verbezpečie
is tého
zdržiavania
mi š ťas tne l! umožiíuje viacero
tempa a čo je horšie - i inoptik výkladu. Bratislavský vatona č nej lability.
riant interp.retácie MartLnu bol
Podra nášho názoru sa v Kracitlivejšf, a le nesporne vysoko
mái'ovi najviac vydarila l. časť
tvorivo zaangažovaný, a preto
(Allegro moderato]. C!tili sme
aj tentoraz presvedčiL
to nielen z nesporného tvori Záverečný Dvoi'ák zaznel
v
vého vkladu, kitorý sa a ko čer
zvukovo menej expanz!vnej invená niť vinul po celý v eče r
terpretácii, kde rýchlejšie úses úbežne s výkonom Slovenskéky dostáv.al•i istý meditat!vny
ho kvarteta, ale v j ed notno~ti
podtext. Ak v Martinu nadoa čistote Hni!, v istej priezrač
budla prevahu tendencia mladn e j Japidá rnosti, kto rá nevdošej polovice súboru, v Dvoi'ákojak presviedča la po s lu cháča , že
vi sa nám zdalo, že zv fť azil a
s úbor v s nahe tlmoč iť autorov
sila tr-a d!cie. Vrúcna spevnosť
zámer práve tu trafil kliniec
sa vinula v odlišných dimenpo hlavičke. V 2. časti ti eto paziách, prevládal istý vnú-torný
ra metre nevyzneli už tak id eá lkiud, ktorý sa premietal aj do
ne. Akoby mladý tvorivý temlogicky vyznieva júcich agog:cperament ml adšej polovice súkých prechodov.
boru prevládal a prem ietal sa
Slovenské kv.arteto potv-r dilo,
do agogického vlnenia. Celok
že je sú borom, ktorý si dokáže
vyzni eval akosi pr[liš rozkú.:;udržať
vysoký
profesionálny
kovane - pr>avda, tento dojem
· štanda rd a jedno z čelných
vnucoval čias točn e a i va riač ný
miest vo svojom odbore. Jeho
princ!p kompozi·č n e j práce. A i
výk ony majú vzostupnú tend enk eď najviac výhrad voči celkociu a táto je zárukou jeho kryšvej koncepoii môže me vzni esť
talizácie a očakávanej vysokej
voč i fi nál e, súbo r ani tu neklekva li t y.
27. IV. 1984. Záverečný koncert sezóny. l. Dibák: Poéma pre
srmfonický orchester (premiéra); P. l. Cajkovskij: Koncert
pre klavlr a orchcs.ter b mol, op. 23; B. Bartók: Zázračný
mandarln, suita, op. 19. Slovenská filharmónia. Dirigent: Vladimir Verbickij. Sólista: Andrej Gavrilov, klavlr (ZSSR).
Premiérovaná Dibákova Poépakoval sa nechať zaznieť aj
ma vznikl a na podnet veden ia
drsné disonancie v intenz!vne
SF k tohtoročn é mu 40. vý roči u
priebojnom zvuku. Darilo sa mu
SNP. Je to vyše 20-minútová
tak v úsekoch, kde exploatoprogramová s kladba , p r ičom
val svo j dr>avý temperament,
zvolenému ideovému zámeru
ako aj v úsekoch meditatlvnejprispôsobil autor aj formové
šie ladených. Opieral sa o náriešenie. Aj keď samotný priestrojovú br ilantnosť hráčov, z
beh a rozvljanie programu auktorých sa v suite vLacer! zator podrobnejšie nezverejml,
skveli nielen ako znamenLtl virnakoľko nap!sal dielo vyslovetuózi, ale aj ci·tliv! hudobn!cl.
ne ko munikativne, môfe si ho
Spomer1me v tejto súv.i slostl
poslucháč z hudobného proceas poň vynikajúceho kJa,r inetiss u vya b s tra hovať sá m. Dibák
tu J. Luptáč ika; vyzdvihnúť sa
navodz uje v Poéme rad konvša k žiada aj d a lš!ch sólový.:h
trastných ná lad a hudobný
hráčov ostatných nástrojových
prúd svo j!m charakterom neraz
skupin. Vý1·azné napätie dosapripom!na filmovú alebo scéhoval dirigent akcentovan!m on ickú hudbu, ktorá podmarováriginálne
riešených
rytmov,
va a lebo komentuje konkrétne
ktoré zosiliíoval aj dynamjckou
dejové situácie. Auto r využfva
výstavbou a napätfm väčšieh
okrem istej a tmosféry navodz uhudobných plôch. Aj ked zvujúcich tém aj latentnú prograková hladina,. ktorú predpisuje
movú funk č·nos ť niektorých náBartókova partitú ra, osciluje
s tro jov; napr. malý bubon svoprevažne v dynamicky extrémjim rytmickým mot!vom sy mbone vypätých polohách, Verbiclizuje remin iscenciu n a vo,jn J k i j dokázal rešpektovať plasvé udalosti, lesný roh nad treticko s ť, s tým dosiahol inteamolom sláčikov vzbudzuje predz!vny ú č in o k svojej interpretás tavu pastorá ln ej idyly a skucie u diváka.
pina plechov vo vzrušenom úV!ťaz Cajkovského súťaže v
seku vyvoláva akési s tup ňujú 
odbore klav!r A. Gavrilov je fece sa na pä tie. Na inom úseku
nom enálny technik, ale aj znaevokujú
plechy
slá vnostný.
menitý hudobn!k. Jeho koncephymnicko-patetický
charakter
cia Caj kovského koncertu l3v ýrazu. Citácia Iudovej piesne
ujala mladistvou
dravosťou,
Zbojn!cka l a pač ka z Velkej Slast rhujúcim virtuóznym leskom,
tiny vzbudzuje do _jem odhodlaa le a j viacerými originálnymi
ni a . Dibá k rá d využ!va aj ostiriešeniami vo výstavbe. V úvodnátnu techniku, nad ktorou sa
nom úseku to bola tempová
rozv! ja t emati cká práca symzdržanlivosť, ktorá umožňovala
bolizujúca stupňovanie vojn ozvukovo priebojnejšie a lepšie
vých hrôz. V t omto smere by
vybratie techni cky n á ročný c h
sme mohli náj sť paralely a j so
miest. Spevná téma v Des dur
Sosta kovi čov ou VII. symfóniou.
z 1. časH sa vyzna čo val a n eTúto asociáciu zosih1uje a j výbývalou dávkou citovej poéz\e.
razné použitie skupiny biclch
verká kadencia v závere l. čas
nástrojov, najmä tympá n.
ti zdôrazňovala dualizmus vzruVďaka
svojej komunikatívšeného dramatizmu a krudnej ,
nosti vyznela premiéra - s úlyr icky vrúcnej meditácie. Gavdiac podra ohlasu u obecenstva
rilov fascinujúcu zdolával vir- úspešne. Zaslúžila sa o tJ
tuózne partie, "omračoval" innemalo u mierou aj Verbického
tenzit-ou zvuku a rýchlosťou i
koncepcia, krorá s pr!značným
istotou pasáž! (napr. posledná
pln okrvným tvo rivým elánom
oktávová kadancia pred kódou
vyzdvihovala vnútorný dynamizFinále). Gavrilov prišiel, zamus skladby a na čr t á vala účin
hral a zvltazill Musel zopakoné kontrasty.
vať Finále Koncertu b mol a
S Verbického naturelom kookrem t-oho p ridal strhujúco
rešpondovala aj razantná, rytProkofievovu skladbu DiabJ o•Jo
micky výrazná hudba Bartókove j suity. Dirigent v nej bupokušenie.
VLADIMIR ClZíK
doval mohut né g radácie, neraz-
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Košická hudobná jar sa už
stala pevnou súčasťou hudobného života východného Slovenska a každoročne ňou vrchol! košická koncertná sezóna. Má verký význam aj v tom,
že na 11u nadväzujú aj koncerty v d·a lš!oh mestách Východoslovenského kraja. Stručná
šta<tlstlkoa tohtoročnej Košickej
hudobnej jari registruje 7 orchestrálnych k·o ncentov (z toho
štyri absolvovala Státna filharmónia Košice a zvyšok hosťu
júce orchestre) - s ôsmimi sólistami - a 5 komorných, reŠp.
sólistických koncertov. Podiel

Sovietsky dirigent EmJn
turian .

•

Chača

StAtnej f'ilharunónie v sérii jarných koncertov bol, pravda,
ešte vä·čš!, lebo účinkovala aj
na niektorých koncertoch Medzinárodiného organového festivalu. (Recenziu o podujat! prinášame na str. 5 - pozn. red.)
ORCHESTRÄLNE KONCERTY
Státna filharmónia otvorila
XXIX. k<Jšickú hudobnú jar pod
tak1ovkou sovietskeho dirigenta Emina Chačaturiana. Zvolil
si progr>am z diel S. Prok<Qfieva ( 2. suLta z bal etu Ro-m eo a
Júlia ], A. Snitkeho ( 3. koncert
pre husle a ·o rchester s ' Irinou
BoČkovovou) a A'. D'v'otlá·ka (if
symfónia F dur). Napodiv, umeleckým vrcholom večera sa stala sklad.ba A. Snitkeho. K'o mpozi1íne zaujlmavý koncert, spracovaný kolážovým spôsobom, s
orchestrom pozostávajúcim iba
z menše j skupiny h rä.čov rozmies tnených po celej ploche
pódia, strhol aj vdaka až neuveriteine vitálnemu, vrcholne
z,aangažovanému a v tom najlepšom zmysle slova virtuóznemu podaniu sólistky, ktorá preukázala aj nevšedné hráčske
kvaiLty. Zvyšok programu nemaJ už tak presved č ivú podobu
Prokof,ievovi chýbala zvuková vyváženosť, D~oi'ákovi zasa preň -typická spevnosť, prec!2lnosť a vrúcnosť.
Druhý koncert patril Slovenskému komornému orchestru,
tradičnému hosťovi KHJ. Záujem obecenstva o warchalovcov bol ta ký veiký, že museli
pridať ešte jeden koncert navyše a aj ten bol beznádejne
vypreda ný. Aj SKO urobil veikú
službu súčasnej hudbe: v programe zostavenom z diel J. V.
Stamica, A. Vivaldiho, J. Haydna, E. Such,oňa a V. Kalabisa
strhla na seba najväčš iu pozol1nosť práve čas ť programu s
novou hudbou; warchalovci ju
zahrali
rovnako presvedčivo
ako starú hudbu, navyše zdôraznili jej zmyslovú krásu, bohatstvo farieb 1 náladových odti eňov. Znamenitý výkon podali
Stanislav Zamborský v H(!ydnovom Klavlrnom koncerte D dur
a Bohdan Warchal vo VivaÍdiho Husrovom koncerte d mol,
obaja našli v sprevádzajúcom
orchestri ry,tmicky presnú a
dynamicky prispôsobivú oporu.
SKO - napriek istej reorganizácii v radoch svojho členstva
- udržuje si stále vrcholnú úroveň a absolútne zodpovedný
pr!stup ku každému podujatiu.
Na treťom koncerte festivalu
ujal sa taktovky Ondrej Lenárd. Jeho meno vždy znamena lo záruku vysokej kvality reprodukcie: i tento-raz prišiel s
premyslenou koncepciou programu, obsahujúceho Fiblchovu
predohru k opere Pád Arkúna,
premiéru Holoubkovho piesňo
vého cyklu Vyznania a Janáč 
kovho Tarasa Buibu. Najmä
posledne menovanú skladbu po-

R
značil

zápas členov orchestra
o zvládnutie
elementárnych
technických problémov a tak
zostalo iba málo priestoru na
akt!vne muz·i clrovanie. Je to
tým väčš ia škoda, že Janáček,
ži,a r, stále ešte patr! k autorom, ktorých treba u nás prebojovávat.
Holoubkov
nový .
cyklus piesni predni esla s entuziazmom Magdaléna Blahuiiaková, ostala však dlžná zrozumirt ernostl textu, čo je najmä pri novink e - vermi dôležité. Kedže v Košiciach nie
je zvykom uvádzať v programe texty vokálnych diel, ťa~ko
si posluchá•č mohol urobiť obraz o vzťahu hudby a tex•t u. Holoubek je skúseným s kJ,a dater•o m najmä v oblasti vokálnej
kompoz!cie a túto skúsenosť
max~málne využil pri veden! vokálnej l!ni e.
Vystúpenie Mora.v~ej filharmónie z Olomouca pod taktovkou svojho šéfa Jaromlra Nohejla sa stalo významnou udalosťou fes tivalu, predovšetkým
zásluhou vynikaj úceho predvedenia skvostnej Sukove j symfónie ASI'ael, ktorá zaznela v
Košicia ch prevdepodobne po prvýkrM. Orchester prekvapil vysokou kultúrou hry vo všetkých s kupiná ch, najmä však v
dychoch. Zvuk t elesa je pr Ltom
vyvážený, bohato dynamicky i
farebne odti eňova ný a nechýba mu ani mladistvé zaujatie
pre lnterpret10vané di elo. V prvej časti v ečer-a moravských
hos t! zazmel Dvorákov Koncert
pre husle a orchester a mol v
intonačne dasť labilnom, •t ónove matnom a interpr etač ne málo presvedč i1i·o.m podan! Stanislava Srpa. Umelecky silnejšou
zložkou bol v tomto pr!pade
orchester.
Predohra k Beethovenovej opere Fidelio, Grešá k ova Hudba pre klav!r a orch ester a
Bra hm sova Symfónia č . 4 e mol
- to bolJ pro~ram ďalšieho koncertu Stát~ej filharmónie Koiice, ktorý dirigoval druhý dirigent orchestra
Richard
Zimmer. Interpretačn o u dominantou sa s tala Grešá kova nová skladba; aj publikum ju prijalo varmi kladne, a to ta·k zásluhou sólistu Mariána Lapiianského, ako aj vermi pozorne
· sprevádzajúceho dirigenta
a
dobre
hra júceho
orchestra.
Brahmsova s ymfónia trpela radom technických nedostatkov
( nejedruotnos ť frázovani a i artikulácie, dy,namická jednotvárnosť, nesú l,a d v súhre, zvuková neprepraco'vano s ť), ale i
celkovou neujasnenosťou koncepcie. Podstatne kvalitnejši
výkon podal t en istý orchester
pod veden!m s vojho .terajšieho
šéf-a Ladislava Slováka o týždeň
neskôr. Vycibreným podanlm
Kardošovej Východoslovenskej
predohry a Beethovenove j Symfónie č. 4 B dur sa teraz or chester plne rehabilitoval. Prekvapen!m večera bol skvelý výkon juhoslovanskej vi olon če
listky Ksenje fankovičovttl v
Dvoi'á.kovom Konc er-te . h mol.
Uplatnila tu s v,oj krásny, sýty tón, bezchybnú techniku, ale
aj vysokú muzik á lnu inteligenciu. Bolo to jedno z na jlepšieh
uveden! tohto diela - a poču
li sme ho v Košiciach už č as
to ...

"

O strhujú~ záver XXIX. ·košickej hudobnej jari sa postaral
Akademickf
symfonický orchester Moskovskej iitátnej filharmónie na če le s Dmitrijom
Kitajenkom. Po velmi uspok ojivom predveden! Ca jkovs kého
Hus rového k oncertu D dur ( sólistom bo l koncertný majster
orchestra Valentín Zuk, ktorý
si v druhej polovici več e ra
krudne zasadol k orchestrálnemu pultu] uviedli sovietski
hostia u nás málo zná mu Symfóniu č. 3 S. Rachmaninova.
Zdá sa, že tvorba tohto sklada.tera si zač!na z!skavat čoraz
viacej priaznivcov; diskusie o
jeho konzervatizme pres távajú
byť zauj!mavé veď mnoh!
súčasn ! sk lada,t elia dnes použ!vajú overa tradičnejšie kompozičné prosl'riedky a v!ť az!
jeho bohatá invencia, kompozičné majstrovstvo a inštrumentačná vyn aliezavos ť. M os k ovča -

.N

nia predniesli Rachmaninova
brilantne, v sýtych farbách a
prezentovali sa ako mdmoriadne disoiplinované teleso, citlivo reagujúce l na minimálne
dirigentovo gesto. Hrajú s obrovským dynami ckým rozpätlm,
pričom úseky vo fortlssime nestráoajú zvukovú kvalitu a kultúru 1ónu. Ako to u sovietskych orchestrov býva pravidlom, najlepšou s kupinou aj tu
boli sláčiky, vyzna č ujúce sa lmponujúcou jednotou. S rovnakým obdivom s me počúvali sóla dychových nástrojov a ich
homogénne tutti, či prec!zne
rytmy bic!ch nástro jov, k•t oré
Kitajenko rád exponuje trochu
výra znejšie, ako býva u nás
zvykom. Z dirigenta vyžaroval
priam podmanivý zápal, MarS'
doslova strhával orchester · k
maximálnym výkonom.
Z KOMORNÝCH KONCERTOV
Výrazný ús pech u obecenstva
zoža,) maďars ký klavirista JenH
Jandó, na priek tomu, že jeho
hra bola do s ť sporná: na jednej strane technicKá brilancia
i schopnosť zj edn otiť verké plochy hudby, na druhej tvrdý, až
surov ý úder, znehodnocujúc!
ina k precl2lnu
interpretáciu.
Ja ndó hral relat!vne na jlepšie
Beethovenovu Sonátu e mol,
op. 90, kým pozoruhodné Llsztove Legendy a Polonéza E dur,
ako aj Musorgského Obrázky z
výstavy ut r peli spom!nanou malou pl astic kos ťou tvoren,l a tónu.
Do rámca Košickej hudobnej
jari zaradili a j k oncert, venovaný 200. výročiu ne pretržitej
existencie hudobného školstva
v Košici,a ch a tu sa predstavili
býval! absolventi
košického
konzervatór·l a K. Petróczi, A.
Ličková, S. Margita, S. Zamborský, A. a Q . HHiblingovci, V.
Cuchran a E. Dzemjanová. Hoci 1u chýbala najvý,raznejšia osob nosť spom edzi absolventov
š koly P. Toperczer, k oncert bol

Juhoslovanská

čelistka

Ksenja

Jankovičová.

Sn!mky: V. Hák
vermi hodnotný. Počuli sme pokvalitné výkony (na jviac sa tlies kalo mladému tenoristovi Stefanovi Ma rgitovi)
a v ečer vh odne zapadol do podujat! festivalu.
Na poslednom z komorných
koncertov interpretovalo FIIharmonické kvarteto z Bratislavy kvart etá A. Dv,o i'áka (Es
dur, op. 51), I. Zeljenku (č. 3)
a B. Smet,a nu [Z mého života)
plasticky, v adekvá tnych tempách a s vyspelým komorným
c!ten!m jednotlivých č lenov.
Celkove sa úro veň tohtoroč
nej Košicke·j hudobn ej jari pribl!žila úrovni niektorých predchádza júcich hudobných jar!, a
to najmä vďak a dobrým výkonom ho sť u júcic h
orchestrov
(bolo ich menej, než na niektorom z predchádzajúcich festivalov) a só lis tov, hrajúcich s
orchestrom. Po d ramaturgicke j
stránke splnil a XXIX. KHJ o ča 
kávania: výdatne načrel a do
starše j i nov še j českej tvorby
- pri pr!ležil'osti Roku českej
hudby, al e priniesla i rad zaujlmavých programových poči
nov. · Z festivalov ej atmosféry
sa tak trochu vymkli n iektoré
slab!íie vý kony SFK, ale i zopär
priemerných výkonov sólistov.
Verme, že pre jubilejný XXX.
ročn ! k toht o významného východosl•o vens kého festivalu sa
pod ari jeho organizátorom zabezpečiť optimálne zastúpenie
reprodukčných umelcov a hudobných telies.
ROMAN SKitEPEK
v 1ičši n e

XIV. medzin6rodnf organovf festival v Koiiciach, starostlivo a premysl ene pripravený, dal prlležltos(
zahraničným a domácim orga·
nlst om k ,prezentácii svojho
hrá čskeho majstrovstva. Dom!·
nantou festivalu boli premiéry
skladieb slovenských autorov,
výrazne obohacujúce tak poctu·
jatle, ako aj pokladnicu sloven·
skej tvorby. Posledný koncert
festivalu vz.dal hold Roku čes·
kej hudby uvede nim Glagolskej
omše L. Janáčka.
Na otváracom koncerte fest!·
valu sa predstavil popredný
polský organista )ózef Serafin,
ktorého repertoár obsahoval or·
ganovú literatúru všetkých štý·
lových obdobi. Prel6dium a f6ga Es dur, BWV 552 a Paua·
caglla c mol, BWV 582 ). S.
Bacha vyzneli precizne, regls·
tračne a stavebne premyslene.
Obe diela hral s prejavom ob·
divu k tomuto velikánovi; su·
gest!vnosťou
vynikla
najmä
Passacaglla so svojimi dvadsiatimi variáciami. Salve Regina P.
Hofhaimera upútala brllantnos·
tou a pOvabnosfou. Vrcholom
Seraflnovho vystúpenia bolo u·
vedenie Suity ( 1936) J. Alaina,
kde prejavil zmysel pre hudbu
20. storocla. Technická suvere·
nlta, umelecká dokonalosť a
štýlová Interpretácia tu našli
plné upl atnenie. Serafin sa za·
meral nielen na detaily, ale aj
na celok, v čom spočivala naj·
väčšia sila jeho hráčskeho záberu. Poslednou skladbou programu bola Fantázia a f6ga na
ohtoročný

Komornf koncert pre organ portatlv a sl6člkovf orchester, op.
102 Jána Zimmera ( prvf zlava) premiérovo uviedli organistka
Anna Z6rlkov6 (Y strede) a syn akladatera dirigent Richard
Zimmer (prvý apran), ktorf viedol Státnu filharmóniu Koiice.
Sn!mka: V. Hák
tromi nevelkými fúgami bola
stavebne sklbená a gradu júca.
Fantázia G dur, BWV 572 a
Chorál BWV · 650 mali znaky
rytmickej presnosti a tempovej
vyrovnanosti. Tvorba Bacha je
pre Terminiovú východiskom k
preciznej a disciplinovanej hre,
s využivanim
registračných
možnosti nástroja. Vrchol jej
vystúpenia tvorila Sonáta c mol
J. Reubkeho, ovplyvnená zvukovo a technicky Llsztovým orga·
novým dielom.

serlálne techniky za účelom plnej komunlkat!vnostl s poslu·
cháčom. Tri časti pôsobia ce·
llstvo, aj ked krajné sl1 medi·
tat!vne, až pochmúrne, zatial
čo stredná časť je tempove a
tematicky kontrastná. Dielo v
Sokolovej interpretácii našlo
pôsobivé pretlmočenie, s bohatou dávkou umeleckej fantázie
a dokonalosti. Poslednou pre·
mlérou bolo uvedenie Organovej hudby 1981 ). Ha trika (pa·
miatke G. Mahlera) pre dvoch

XIV. ME ZIN RODNÝ ORG
"Ad nos, ad salutarem undam"
F. Liszta, v ktorej Interpret ne·
dosiahol účinok predchádza jú·
clch kompozicl!. Až pr!llš rých·
le tempo prvého dielu nemalo
adekvátne
odstupňovanie
v
strednom pomalom dieli. Celá
skladba s!ce vyznela virtuózne,
no bez dôkladnejšieho prepra·
covanla.
Rakl1sky organista Martin
Haselbilck bol rozhodn e najvä č·
š!m zjavom tohtoročného fest!·
válu. je vynikajúcim organistom, Improvizátorom a nevšed·
ným znalcom nástroja, čo po·
tvrdil už v predchádzajúcom
vystúpen! v Košiciach. Inter·
pretačná
vyspelosť,
výborná
technická vybavenosť a dokona·
lá znalost
interpretovaných
skladieb boli charakteristickým
znakom jeho vystúpenia. Velká
koncertná skúsenosť i umelec·
ký rozhlad podporili dOsled·
nosf prednesu najmä Bacho·
vfch skladieb, z ktorých uvte·
dol tri koncerty podla Viva!·
dlho - Koncert a mol, BWV
593, Koncert C dur, BWV 594
a Koncert d mol, BWV 596. Ha·
selbtlckov muzikantský a inter·
pretačný prlstup k dielam mož·
no plne akceptovať; hoci treba
predsa len podotknl1f, že vý·
sledný tvar je v rozpore s bež·
ne zauživanýml interpretačný·
ml predstavami. Najmarkant·
nejšle sa to prejavilo v poma·
lých ča stiach, ktoré boli ryt·
mlcky voln é a s bohatým kolo·
rovanim. Kra Iné časti vyzneli
precizne, s vhodnou reglstrá·
clou, hráčsky jedinečne a tech·
nlcky vynlka jl1co. V koncerte
C dur pridal kadenciu, ktorá
bola prejavom jeho im provlzač·
ných schopnosti. Bach bol pre
Haselb1lcka inšpirátorom; ume·
lee sa pokl1sll o netradičný In·
terpretučný pohlud, hoci hod·
ne diskutabilný. Vrcholom jeho
vystúpenia bolo uvedenie Fa~
Uzle a f6gy na B-A·C· H F. Liszta. Mot!v B·A·C·H bol rozpraco·
vaný s fantáziou, zvukovým bo·
hatstvom a zmyslom pre gra·
dáciu. V programe nasledujú·
ceho kon certu hral Hasel Mc k
Koncertantn6 symfóniu pre or·
gan a orehester, op. 81 ). )On·
gena. Rozsiahlejšie dielo mu
poskytlo dostatok prlležltostl k
presvedčivej a rytmicky vyrov·
nanej hre.
Dokonalý umelecký prejav a
vynikajúca technická vybave·
nosf boli sprievodným znakom
vystl1penta talianskej organlst·
ky Claudie Terminiovej. ]ej pr.
vé hosťovanie v Košiciach sa
stalo prljemným prekvapenim.
Upútalo predovšetkým predve·
denle diela J. S. Bacha a J.
Reubkeho. Prel6dlum a f6ga Es
dur, BWV 552 zneli s patrič ·
ným oddlferencovanlm troch
tém prelúdla , zatial čo fúga s

Dve prel6dl6 v starom slohu
pre organ, sl6čikovf orchester
a tympany z cyklu Kaleidoskop
nár. um. E. Suchoňa otvor111
rad premiér diel slovenských
autorov. Organové verzia kompozlcie sleduje zvukovú, dyna·
mlckl1 a registračnO stránku, v
ktorej vystúpilo na povrch plas·
tlcké vyznenie mot!vov, zúčast·
nených na výstavbe diela. Au·
torova predstava využitia orga·
nu poskytuje nový pohlad na
dielo v Inej verzii - kontrastnej oproti klaviru. E. Dzemja·
nové bola preclznou inte!'pretkou diela. Komornf koncert pre
organ portatlv a al6člkovf orchester, op. 102 J. Zimmera
vznikol roku 1983. V troch čas·
!Iach koncertu autor svojrázne
uplatňuje
prvky barokového
štýlového obdobia, pre ktoré je

Rak6sky organista Martin Ha·
aelbilck.
charakteristická prisne polyfónna práca. Melodické myslenie
vychádza z hudby 20. storočia,
pričom tu nechýba ani svojráz·
ne uchopené dodekafónla. SpO·
jenle týchto dvoch llnll bolo do
dôsledkov premyslené a vytvá·
ralo jednoliaty celok, v ktorom
mal organ dominantné postave·
nie. V skladbe sú do krajnosti
využité možnosti nástroja, v
dOsledku čoho dielo sa dá asi
ťažko uvtesf na malých histo·
rlckých organoch. Skladba roz·
hodne tvor! pr!nos do sloven·
skej organovej literatúry. Só·
llstka koncertu A. Z6rlková pi·
ne potvrdila svoje kvality a in·
terpretačné majstrovstvo. Spo·
luúčinkoval orchester Státnej
filharmónie Koiice, ktorý pod
taktov~ou R. Zimmera
~plnil
svoju úlohu v plnom rozsahu.
Bol tvárny, prlspOsoblvý a vý·
datne pri:;pel k úspechu sporn!·
naných skladieb. Quasl una ao·
nata per organo solo J. Malov ca odznela v premiére na pos·
Jednom koncerte festivalu; autor ju vytvoril na objednávku
košického organového virtuóza
Ivana Sokola, v podan! ktorého
tiež zaznela. Skladba použ!va

hráčov

O

na organe, sólo bas a
mieianf zbor na texty R. M.
Rilkeho a E. Meistera (preklad
M. Richter a autor]. Filozofické posolstvo diela autor pertraktuje prlllehavýml výrazovými prostriedkami. Formové rie·
šenie jednotlivých časti 1 skladby ako celku a volba adekvát·
nych štýlovo-kompozičných postupov stáli plne v službách
Idei diela, ktoré bolo pritom
poslucháčsky vďačné a ptlstupné. Kompozlcla ako celok pOsobi uceleným dojmom, hoci trvanie v zmysle proporcie diela
je do Istej miery neúnosné.
Tento dojem je zrejme dôsledkom zvukovo pomerne málo
kontrastných plOch, kde oba
hracie stoly nebolo možné prak·
lieky registračne oddiferenco·
va( do tej miery, aby vynikli
dobre mienené kontrasty. In·
terpretácl u na dvoch rôznych
traktúrach poznačila Istá nervozita v súhre. Obsadenie só·
listu a miešaného zboru sa o·
svedčilo už v nejednej z predchádzajúcich skladieb autora.
Otelo je potrebné hodnotiť ako
nový a ojedinelý prlnos do slovenskej organovej tvorby a po
menšich autorových zásahoch
ŕnOže zaujať trvalejšie miesto
na našich koncertných pódiách.
Náročná Organové hudba 1981
našla vynlka júclch interpretov
- Z. Suchánková, l . Szabó, P.
Mikul6il, mleilaný zbor Státneho
divadla v Koiliciach so zbor·
majsterkou J. Ráczovou. l . Sza·
bó sa predstavil aj ako sólista
a potvrdil, že jeho hráčsky zá ber je stále dokonalejšl a pre·
clznejš!. Obdivuhodná rytmická
presnosť, stavebný nadhfad a
tempová vyrovnanosť - vytvá·
rall charak·tertstické črty všet·
kých skladieb programu. Suita
g mol ). F. Dandrieu má vý·
hradne svetský charakter. ]ej
jednotlivé časti boli štýlovo pO·
sobivé s bohatým využlt!m re·
gistrov. Prel6dium a f6gu h mol,
BWV 544 J. S. Bacha zahral
mladý umelec sklbene v jednot·
llvostlach l celku. Variácie na
"Weinen, Klagen" F. Liszta bo·
ll vzorovou ukážkou strhujúce·
ho
prlvalu
hudby,
ktorý
okamžite uchvátil každého z
tých, čo zaplnili koncertnú sieň
Domu umenia.
Poslednou skladbou tohto·
ročného festiva lu bola Glagolská omia L. Janáčka, ktorá zavfšila po každej strá nke úspeš·
ný XIV. ročnik Medzinárodného
organového festivalu. Interpre·
ti Bystrlk Relucha, B. Sulcov6,
V. Stracenská, F. Livora, P. Ml·
kul6il, Slovenskf filharmonlckf
zbor a orchester Státnej filhar·
mónie prispeli k úspešnému
predvedenlu spomlnaného die·
Ia.
STEFAN CURILLA

Vedecký pokrok v oblasti sk tímania historických ndstrofov
zaznamendva pozoruhodn~ výsledky. Mnoht profeslondlnl a neprofeslondlnl hudobnlci, ktort si zvolili Stýlovtí autentlckost
európskeho baroka a klasici z mu za nafvySSie kr~do, vidia
poctivosť svofho prtstupu v pre snom poznani. Nestotožtluftí ho
s konven~ným dogmatizovantm notov~ho odkazu, ani s prina;·
menSom sporným spoliehanlm sa na vlastntí intulclu. Znovuobfavenle §týlu stare; epochy "v pôvodnom znent" predpokla·
dd pohlad v Sir§tch stívislostlach, hoci vzhladom na ddvnu
skuto~nost bude vždy konvergentný.
Nesmierne dôležitý,
priam rozhoduflíci význam zohrdva v tomto procese starostli·
vost spolo~nost i o historick~ ndstroje. Mlddež bratislavsk~ho
konzervatória a V SMU mala pred rokom fedine~ntí prlleži·
tost zozndmlt sa so vzdcnym exempldr om hlstorlck~ho kla·
divkov~ho klavtra (nemecky Hammerklavler, taliansky plpnoforte J, vyroben~ho v dielni pražsk~ho stavil ela Caspara Schmid·
ta asi roku 1820. Ndstroj, ktorý anglický stíbor The Academy
of Ancient Music požadoval k výkonu svo jho k oncertu, priviezol z Prahy mladý re§taurdtor .strunovgch kldvesových ndstratov PETR SEFL, nad§ený propagdtor interpretdcle na his·
torickom klavtri.

Petr Seft (na obr. pri klavlrl] v tvorivej atmosfére predn6iky.
Snlmka: P. Spanko
Po absolutóriu klavlra na
ll vychádzať z daných nástropralskom konzervatóriu ste zajov. No
Beethoven svojou
čali s6kromne itudovať čemba
progresivnou tvorbou vývoj klalo u zasl. umelkyne z. Rňllč
dlvkového klavira
dokonca
kovej. Ktoré okolnosti vás pri·
predbehol. Nie vždy totiž reš·
viedli k valej druhej profesii?
pektoval jeho interpretačné
- Záujem o barokovú hud·
možnosti! Keby mal za svojich
čias k dispozicii dnešný klavlr,
bu, najmä o Bacha. Naskytla sa
ml možnost študovať u firmy
určite by komponoval štruktú·
HAMMER v Lipsku, kde dcéra
ru svojich skladieb inak. je jas·
zakladatela tejto firmy stavia
ne vidief, ako musel prlspOsoblf part použitim rôznych nádnes so svojim manželom maj·
hrad a oktávových zdvojen!, ak
strovské kópie historických nástrojov. Potom som sa venoval
chcel zdôrazniť melódiu. Dnes
sa klavirista pri hran! svojho
opravám koncertných čembál v
CSSR, ktoré svojou stavbou
partu v Beethovenových vlolon·
patria k historickým klá•v esoče lový ch sonátach mus! velmi
vým nástrojom. Po upadnut! do
"krotlf', aby dynamicky nepre·
zabudnutia sa čembalo znovu
kričal tento nástroj. Pochopi·
objavuje v 20. storoči, jeho
terne, pri kladivkovom klavirl
priekopnikom sa stala slávna
by tento problém n evznikol,
Wända 'Landowska: Objavuje sa
lebo sa výborne spá·ja s akýmv nie prlllš žrrľénenej podobe,
kolvek komorným nástrojom.
preto ho vlastne považujeme za
Okrem toho umožňuj e lahšiu
historický ná stroj. Existujú dva
tvorbu glissánd ; má omnoho
druhy historických nástrojov:
nižši ponor kláves a omnoho
kópia a moderný nástroj s no·
nižšie poltónové klávesy. Na
výml technikami a materiálmi,
druhej strane zasa krátke celo·
postavený na starom principe.
tónové klávesy, preto aj prs•t o·
U klavlchordov a kladivkových
klady boli vtedy trochu iné. Hra
klav!rov je to podobné.
bola brilantnejšia, rahšia.
Situácia v oblasti reitauro·
Evidentné rozdiely v inter·
vania starfch nástrojov nie
pret6cii na modernom type kla·
vfra a na kladivkovom klavlri
vidy zodpovedá skutočnfm popodnecuj6 otázku: aké s6 jeho
trebám. Hlavný problém vidlm
prednosti?
v tom, le nejestvuje profesionálna initit6cia, ktoré by pre·
- V dnešnej dobe sme ohlu·
šovan! výdobytkami techniky a
sadila vaiu činnost' na spofahllv6 platformu.
strácame schopnost vn!mat far·
by. Moderný klav!r zvádza člo
- Historické nástroje, ktoré
veka na určité scestie práve tý·
máme v múzeách a na zám·
mi vlastnosfuml, ktoré nanucukoch , sú väčšinou v nehratel·
je doba hlučnosti, a značne ho
nom stave. Pokúšam sa daf imodvádza od možnosti využivaf
pulz k vyrovnaniu tohto národného handicapu, pre tože naše
jemné nuansy, ~pevné kantllé·
ny, aké kla divkový kla vir v
obrovské kultúrne
dedič st vo
zmysle historického nástroja
s me neprávom opomenuli. A
priam núka. Nehovoriac už o
vôbec - akosi sme sa zabudli
bohatstve registrov, ktoré v
d!vat za seba, prestali sme v
kombináciách podstatne oboha·
klavirne j pedagogike š tudovať
cujú akúkolvek hudbu v obdobi
vlastných klasických skladateaž po Schuberta.
rov, akými boli Dušek, Vaňhal,
Máte iste na mysli velkory·
Duslk a in!. Ich hudbu pozná·
sejiie rozvinutie interpretova·
me nanajvýš cez moderné nánej fantázie. Do akej miery
stroje, čim si berieme šancu
vlak s6viaela tvorba vtedajilch
adekvátne ju pochopiť. Už dnes
skladaterov so spílsobom stava·
si môžeme všimnút, že mnoho
nia kladivkovfch klavlrov?
význačných umelcov, hra júcich
- Značne. Bolo mnoho skla·
na histori cký ch nástrojoch, k
datelov, ktor! sa nástro jom
nám odmieta pod rôznymi zá·
priamo inšpirovali. U Beetho·
mienkami chodiť, lebo u nás
vena vldime tento vývoj v jeho
nemajú možnost h ra ť na takých
klav!rnych sonátach, kde po·
nástrojoch, ktoré by Im umož·
stupne rozširuje rozsah podla
nili realizovať ich Int erpretač né
toh o, ako to umožtiovali dobo·
predstavy. Mysl! m, že mo jou po·
vé nástroje. Boli však aj takl
vlnnosťo u je vykona( maximum
skladatelia, ktor! sa vývojom
pre zá chranu týchto hodnOt.
pr ll! š neinš pirovali, lebo muse·
JURAJ POKORNf'

Po premiére piesňového cyklu Vyznania zasl. um. L. Holoubka
v rámci Koilickej hudobnej jari. V zábere v popredi zrava: M. Blahuiiaková, O. Lenárd a autor L. Holoubek.
Snlmka: V. Hák

NAS ZAHRANičNf HOSŤ

~ZAHRANIČIA
Po viacročntch prfpravách konltituovala sa 10. augusta 1983 v Salzburgu spoločnosť, ktorá sl za svoj ciel vytfčlla
vede nie a koordináciu vedecktch prác
o hudbe v Salzburgu. Spoločnosť s ná' zvom .:·johann- Michael-Haydn - Gesell·
schaft nesie v záhlavl meno brata sláv·
ne jl leho Josepha Haydna; j. M. Haydn
pôsobil totil v sl ul bách salzburského arc i bl sku~a ako ,.Hofmusicus" a .,Concertmelster ta kme r dve tretiny svojho 11vota. Do svo jho poradné ho bádatelského
zboru si spoločnosť pozvala aj prolllinentntc!t muzlkol6gov z Ceskoslovenska,
Holandska, Maďarska , NSR a Rak6ska.

Tenorista JURIJ MARUSIN
jurij Marusin, preds tavitel mladej sovietskej generácie tenoristov, má ul sa
sebou nlekolko vtrazntch 6spechov a oceneni. Pravidelne hos ťu je v milánskej
opere La Scala, v roku 1982 ho vyznamenali ako nafvtznamne ji ieho zahran i čné
ho verdlovského tenoristu zlatou Verdiho medailou mesta Busseto ocenenie
ktorého sa dostáva vskutku len tfm ozajstntm operntm umelcom'. Rozhovo;
s ttmto mladtm, sympatlcktm. amblci6znym spevákom sa uskutočnil v Brat!·
slave, kde počas hosťovania Leningradského itátneho akademického divadla
op_e ry a baletu S. M. Kirova vytvoril v dvoch predstavenia ch Cajkovského ope·
ry Eugen Onegln p01tavu Lenské ho.
Pred niekofktmi chvllami sa skončilo
predstavenie, v ktorom ste spievali 610·
hu Lenského. Na scéne opery SND to bol
ul vU tre ti Lenskt; toho prvého ste vy·
tvorili v novembri roku 1980 spolu s pol·
tavou Plnkertona, keď ste po prvt raz
hosťovali v bratislavskej opere. Bola to
6loha, ktorá otvára la vaiiu spevácku kar iéru. Akt vzťah máte k tejto 6lohe a
ako sa· zmenila vaiia Interpretácia za
ttch niekolko rokov?
- Lenského som zača l spievať už vermi dávno, n o nepre javoval som k tejto
partii sympatie. Pýtate sa prečo? Pretože tá to úloha mi nepristane vel mi po
hlasovej stránke, môj hlas je pr if až k ~
a nevelmi sympatizu jem s l ud ml ta kéh o
charakteru. Preto som sa k neJ vracal
len sporadicky s vedomfm, že ako rusk ~ tenorista by som predsa len mal túto
úlohu sp i evať. No na Lenského sa dnes
pozerám úplne tn~ml očami. V prv ~ch
rokoch som ho s pieva l h odne, potom som
ho úplne vyradil zo svo jho repertoáru
a až ked ma pred dvoma rokmi znovu
voviedol do tejto úlohy dirigent Temlr·
kanov, začal som k nej poclfova ť .postupne viace j sympatlf a zá uj mu, aj ked zostane pre mi\a jednou z ťažk ~ch úloh.
Obsahu je totiž mnoho ps y c h tc k ~c h mo·
mentov, po h lasovej s tránke je nesmter·
ne náročná na Interpretáciu a po jednom predstavenf Onegina som viac unav en~ ako po Bohéme.
Aká bola vaiia cesta k opere?
- Nevybral som sl tC1to profesi u sám,
ale ona mi\a. Môj brať túžil stať sa geológom, sestra lekárkou a ja vojakom a až počas vojenskej služby som začal
splevaf. Hudobné vzdelanie a predchod·
cov sme v našej rodine nema li. Ja som

.-

ZNAN IE
GENIJA
ETLANOVA

absolvoval desať ro čn ú hu dobnú š kolu , a
preto po troch rokoch vo jenskej s lužby
ml I)erobllo problémy prejsť na lenin·
gradské konzervatórium. Od prvého ro·
k u som už pravidelne spieval v opernom
štúd iu konzervatória, v rokoch 1978-79
som stážoval v milá ns ke j La Scale. Mám
za sebou sedem rokov pôsobenia v Malom opernom divadle v Leningrade a t retlu sezónu so m a n gažo v a n ~ v Leningr adskom štá tnom akademickom divadle opery a baletu S. M. Klrova.
U koho s te itudovali počas stéle v Ml·
léne?
- Mojou profesorkou bola Gina Cigna
a Qperné úlohy so mnou študova l maestro Pastortno. Stač i povedať, že vych ova l
ta kého speváka, ak~m bol Franco Corelll. Po smrti maestra Pastorina som
študoval u maestra Beltramih o, v~znam
ného talianskeho korepetltora, k tor~
sprevádzal Mariu Callasovú a Gi useppe
dl Stefana.
Vale meno sa ul pravidelne objavu je
na plagátoch milánskej La Scaly. Aké
6lohy ste na tejto prvej talianskej opernej scéne s pievali?
- S La Scalou som od dôb svo je j stáže v pravidelnom kontakte. Každú sezónu tam spievam jednu premiéru. V Milá-,
ne som debutoval roku 1981 ako Griška
v Musorgského Soroči n s k om jarmoku
pod taktovkou Riccardo Chaillyho a roku 1982 ako Gabriele Adorno vo Verdih o
opere Simone Bocca negra po boku Piera
Cappucc illtho, Mirelly Frenlovej, Nik olaja Gjaurova. Réži u tejto dnes už svetoznámej Inscenácie mal Giorgio StrehJer, dirigentom bol Claudia Abbado. V
tom Istom roku som ešte spieval v Pi ccola Scala úloh u Husára v Stravinskéh o

nikdy som sl nepostavil pred seba ciel
uroblf skvelú dirigentskú kariéru. Zvolil
som si cestu um().(ca, ktorý nehlodá lahk ~ život, hlučn9 úspech, opakujOc z roka 'na rok jedno a t o Isté dielo, a le každý raz ,risku je' os t ať bez ovácll alebo
byť nepochopeným a nerutujem toh o."
jevgenij
le

Fedorovič, prezraďte

kompozičné

nám va-

princlpy ...

- Kedysi Rachmantnov povedal: .,Melodická vynalieza vos ť vo vyššom slova
zmysle je hl avným, životným cielom s kladotera. Ak nie je schopný v ytvárať melódie, majúce právo na dlh ú existenciu,
potom nemá š an cu na úspešné zvládnu tie kompozlčného ma jstrovstva". Niekedy
- máme zálubu v ha rmonlc k9ch ob javoch a zabúdame na melódiu. Vo všetk~ch dobách vytvoreni e ..svo jich " intonočných obratov bolo ťažšo u úlohou. Preto pri serióznom venovanl sa kompoz ič 
nej č innos ti snažil som sa vytvá ra ť také
di ela, ktoré by obsahovali ,prvky, cha rakteristické pre môj tvorivý rukopis .
Skladat elovt Svetlanovovi sú vlastné
velké plát na : symfónia, symfonické básne (pre husle a orchester na pamiatk u
Davida Oistracha a ..Cervená kali na" na
pamiatku Vasilija Sukšina). rapsódie pre
ve!ký symfonlck9 orch es te r.
Raz jevgeni i Svetlan ov poveda l takúto myšli enku : " Ked sa odrazu venuješ
n i eko ľk ým
odborom, povedzme, tvorfš
hud bu, dirigu ješ, vy u čuješ, hrá š na nejakom ná stroji, vždy sa vynára otázka č ! m si v p1·vom rade?"
A s kuto č n e - čim je vlastne - Jevgenl i Svetlanov? Vynikajúci dirigent, ktorému je bl!zky každý štýl? Ta lentovaný
k lavi ris ta, vlastniaci naj lepšie črty soviets kej klavfrn ej ško ly? Hudobný publ!cis ta, sch opný upútať svojim slovom každé publi kum ? Alebo sk ladater, nadväzu júci na tradfclu ruských klasikov?
" Považ ujem sa predovšetkým za skl·a dateľa," odpovedá 55-ro č n ý h l avn~
dirigent Stát neho akademického symfoni ckého orchestra ZSSR Jevgenij Svetlanov, laureát leninskej a štátnej ceny.
A pokračuje : " Považujem za svo ju hlav·
nú a základnú pr ofesiu tvorenie hudby.
No mOj os ud sa utváral tak, že posled-.
né roky som ta kmer celý čas strávil za
dirigentským pultom. Venoval som sa tomuto odboru preto, lebo som mal pred
sebou jasnú úlohu - di r igova ť , aby som
propagoval z riedka Interpretované diela
a tiež hral s kl·a dby mo jich kolegov sov ie tskych s klad atelov - . no aj klenoty
svetove j hudby. A ešte - , aby som novým pohladom , p reč lt a ľ tvor bu ruskej
klasiky. M.usfm vša k dopredu pov e dať:

Musi si, podla vái ho názoru, skladatel vyzn ačiť pre seba hranicu .,hradanl" a to, čo sa javl určujú c im v tomto
procese? - pýtam sa Sl(etlanova.
- Rozhodne, hladante vždy bolo l
ostane .,uholným k am eňom " v každe j sfé r e Juds kej čLnno s ti . V skladatelske j tvorbe, podla môjho názoru, v s účasnosti sú
už v yčerpané všetky možné experimenty
v zmysle komplikovanosti hudobnej reči.
Napriek tomu. súčasný umelec nemôže
p r ejsť pomimo rozmanitých nových výdobytkov v oblasti h udobného jazyka. No
hl adanle vskutku nového, zdá sa ml,
musi prebieha ť nie natolko v oblasti
technickej, a ko myšlienkovo-emocionálnej. A ešte jeden dôležitý moment by
som chcel s pomenúť - niečo ako tvorivé
krédo: o čom a ako plsať? Lebo naša doba počft.a len s vyzna nlm toh o, kto má
čo povedať rudom. Pov eda ť -niečo nové
bolo ť ažké v každej epoche. No som h lboko presvedčený, že a 1 .,neobjavlac
Ameriku" možno by ť originálnym tvorcom, Treba pfsa ť hudbu , ktorá vz.rušu·je
rudi, preniká do Ich stdc. V tom vtdlm
prvoradú úlohu skla da tera. A takýmto
spôsobom sa aj ja usilujem prac ovať.
jevgenij Fedo rovlč, zahranlčnf posluvás na Jmene j pozná a ko klnlristu .. .

cháč

Mavre a roku 1983 Rinuccia v Pucciniho
opere Giannt Schicchl. Dirigentom bol
Glanandrea Gavazzent, partnermi Juan J
Pons a Cecilia Gasdlou. Ina k mOj zah rantčn9 spevácky debut sa usk utočnil práve v Ceskoslovensku . V Brne som spieva l
J aná·čkov Zápls nlk zmtzelého.
V jednom z rozhovorov ste prehlásili,
le sa do 3S rokov budete vyhtba ť dramaticktm fílohém. Neporulili ste ho vlak
Adornom a neskôr Carlosom ?
- Máte úplnú pravdu, ale Adorno bo l
v9nlmkou, pretože som si jednoducho
nechcel n echať u jsť prllež i to s ť pracovať
s takým tfmom. No ako tenore spin to už
poma ly prechádzam k dramatlckejšlm
úlohám.
Aká je va la diskografia?
- V minulom roku mi vyš la prvá
platňa, jedna strana obsa hu je ruské ári e,
druhá talia nske.
Akt je vál momentálny repertoá r a aké
nové fílohy vás v najbllliief budfícnostl
očakávajú ?

- Ok rem Lenského spievam Alf reda,
Vojvodu, Dona Carlosa, Gabriele Adorna, Nemorlna, Edgarda , Rudolfa, Pin kertona, Rinuccta, Des Grleux v Pucdn th o opere, Gavaradossth o a Fausta. V ok·
tóbrl k nemu pribudne môj prvý Herman v Cajkovského Ptkovej dáme v novej Inscenácii Leningradskej opery a neskOr Don Alvaro vo Verdih o Sile osudu.
ALEXANDER HANUŠKA

- Ano, je to tak, h oc i prvý diplom,
ktorý som dost a l v štátnom pedagogi ckom In štitúte Gnesiných, bol dip lom klaviristu. Počltam sa za žiaka Nikolaja
Metnera, t ak a ko mojim priamym pedagógom bola jeho ž i ač k a Mari ja Gurvičo
vá.
Kto poču l hru mladého Svetlanova ,
predpoveda l mu velk ú budú c-nosť . No
mnohostranná hudobná či n no sť neumožňovala klavtrtstovi často sa vracať k obJúbenému nástroju. Začiatkom roka 1980
nahra l však nlekolko platni a j ako kl avirista.
Ako sa začala val a di rigentská kariéra? V jednom č lánku ste pfsall: .,Mnohému sa molno na učiť, no dirigentom sa
musi člove k n a ro diť. Dirigent - to znamená predovletkt m poslanie". Bolo to
tak a j u vás?
- '!'ažko mt je h ovori ť o sebe. No mô žem pov e da ť, že moji rodi č i a pôsobili
vo Velkom divadle a čas t o ma brávali
so sebou na predstavenia. A vtedy za
dirigents ký m pultom vo Veľ kom divadle
stáli tak! vynika júci dir ig en ti a ko Galovanov , Pazovsklj, Sa mosud ...
Neskôr sám jevgenij Svetl an av veno va l na poste hlavného dirigenta desa ť
rokov nad šene j práce Velkému divad lu.
Od roku 1965 vedie ako šéfd ir igent Stát ny akademický symfoni c ký orches ter
ZSSR, no čas od čas u su vracill aj do di·
vadla.
jevgenij Fe d o rov ič , p r i pomeň me si vaie dve pos ledné operné pr emiéry: Chovan člnu Musorgské ho v londýns kom Covent Garden a Legendu o nevidltefnom
meste Klteli a panne Fevr6nii Rimskéh oKorsa kova vo Velkom diva dle.
- Vynikajúcu oper u M. Musorgského
som chcel u k áza ť Londýn č an om tak, ako
ju zamýšlal autor, očistiac ju od š ablón a konvencii. V procese pt·áce, nehovoriac o hudobnej stránke predstavenia ,
bolo sa treba zao b e rať doslova všet kým :
dekorá ciami, kostýmami , podrobnejšlm
spôsobom odha li ť úča st nlk o m zá mer ruského skl adatera: aby sa mohli plnš ie
vyjadriť obrazy cele j hist orickej epochy
Ruska s ostrými sociálnymi konfliktmi a
bo jom. Všetok kolek tfv divadla pracova l
ve lmi aktlvne, aby Interpretova l operu
v ruskom jazyku.
Co sa týka .,Ktteže" vo Velkom divad le - to je túžba môjho života. Už v mla dos ti pri slove .,Kttež" som cltl l akýs i
nejasný duševný poryv. NeskOr, ked sa
hudba tejto opery s tala pre mňa .,otvoren ou knih ou", tento pocit nez.mtzol. Pre
r uského člove k a .,Kitež" zna mená to, čo
pre Nemca Prs teň Nibelungov Wagnera, Pelléas a Mélisanda De~u ss yho pre
Francúza, Dalibor Smeta nu i Rusa lka

Dráld'anskfí Semperovu operu otvoria
13. februá ra 198S - v deň, kedy pred
40 rokmi dol lo k smutne slávnemu bombardovaniu mesta. Na otváracom predsteven! uvedtí operu Carostrelec Carla Mariu von Webera. Oallf d eň ( 14. februára l bude nasledovať Gava lier s rulou od
Richarda Straussa. Obe opery Inscenuje joachim Herz. Pre nasledujfíce dni 18
prlpravuj6 dve s fíčasné diela: ,.Kornett"
o~. Siegfrieda Matthusa a balet ,.Mephlato od Uda Zimmermanna.
Londtnska Royal Philharmonie Society vyznamenala Her berta von Karajana
zlatou medailou (Gold Medal). Predché·
dzaj6ci nositelia tohto vyznamenania boli joseph joa chim, Ha ns von BU low, · Sir
Thomas Beecham, Arturo Toscaninl a Sir
john Barbir olll.
Milánska La Scala otvori sez6nu 1984·
8S novtm nal tudovanfm opery Carmen
Georgea Bize ta. Pod vedenim Claudia
Abbada v hlavných tílohá ch budfí spievať Shirley Verrettová (titulná 6loha)
a Pla cido Domingo (Don josé ).
Nemeclui opera v Západnom Berline uviedla 1S. a prfla t. r . premiéru Debussyho opery Pelléa s a Mélisanda. Inscenač
ne a rdi jne operu pripravil G. Friedrich,
hudobne ju naltudoval a vie dol dirigent
j. Lopez Cobos.
Americkt čembalista, muzikol6g a profesor hudby Ralph Klrkpatrick zomrel vo
veku 72 rokov v Connecticut (USA) . Po
i tfídiách na Harvardskej univerzite l tudoval v Parili u N. Boulangerovej a W.
Landowskej a A. Dolmetscha v Londt·
ne. V rokoch 1940-1976 pôsobil ako profesor hudby na Yalskej univerzite
v New Haven v i téte Connecticut. Kirkpatrick patril k uznávaným interpretom
barokovej tvorby. Zaslfílll sa aj . o lepšie poznanie osobnosti a . tvorby Domeni ca Scarla ttiho. Napfsal o ň om dvoj·
zväzkovú monogra fiu a ako editor vydal
jeho SSS soná t.
V má ji t. r . uviedla viedens ká Štátna
opera koncerta ntne premiéru Wagnerovej Valktry. Hudobné naiitudovanie mal
Lori n Maazel, spevácke obsadenie bolo
velkolepé: james King ( Siegmund ), Sabíne HaBIIOVá (Sieglinde), Kurt Rydl
(Hunding ), Christa Ludwigová (Fricka),
Theo Adam (Wotan) a Gwyneth jonesová ( Briinnhilda).
18. roč nik Medzinárodne j gitarovej s6·
ťaže Fra ncisca Térregu sa uskuto čni v
d ňoc h 27.-30. augusta 1984 v Benlcasim, Costa del Azahar v Španielsku. Uzávierka prihláiok je 31. jfíla t. r.
Jubile jný 10. r oi!nlk Me dzinárodnej let·
ne j a ka démie a hudobntch s lávnosti v
Tours vo Franc6zsku sa bude k ona ť v
dňoch 6.- 31. júla 1984. Ma jstrovské kurzy v odboroch husle, viola, vi ol ončelo,
kla vfr, komorná hudba, fl auta a spev
budú vi es ť popredni európski odbornici,
medzi ktort mi sfí poče tn e zastfípenl
umelci zo ZSSR (V. Spivakov, B. Gutni·
~!L. j. Bašmet, N. š achovska ja, a ef. ) .
Katia Ricciarelliová bude spi evať ti tulnfí tílohu v novom naiitudova nl opery
Gae ta na Donizettiho .,Sancia dl Castiglia" v londtnskom Barbican Center. Ope·
ru v pôvodnej premiére po jej vzniku
uviedlo v roku 1832 Teat ro San Carlo ..Neapoli.

Dvo fá ka pre Cecha, Moniuszkova Halka
Chopinove mazurky pre Polia ka . ..
Už tri d esaťročia jevgeni j Svetlonov
rea lizuj e .. Antológiu ruskej hudby" na
gra mopla t ne. Práca sa blfžl k zavfšenlu.
Poča s troch sezón J. Svetlonov a jeho
orchester vystupovali vo Velkej sá le
moskovského konzervatória na koncertoch cyk lu Ma jst rovs ké diela západoeurópskej hudby.
či

Co hodlá te
bud fí cnosti ?

ponfí knu ť

posluc háčom

v

- S rozochvenlm môžem povedať, že
som .,siahol" po Osmej s ymfónii Gustava Mahlera - Symfónii tlslcov. Caká ma
teda obrovská práca.
A vale plá ny ako skladatela a kla viristu?
- N ah ra ť kompletné dielo klavfrnych
skladieb Nikola ja Metnera, dokončlt Tretiu rapsódiu pre vel ký sy mfonl c k~ orc hester na cigánske témy a ešte zavfšlf
druhé dychové kvinte to . . .
APN

Storočnica

K životnému jubileu

l
Dňa 30. júna t. r . sa dožlva dr. Eagea
Simunek, profesor estetiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave okrúhleho
jubilea.

Pri tejto prlležltostl prlchodl spornenút predovšetk9m jeho pubNkačnú a teoretickú č i nnost, ktorá je ťažiskom jeho
záu jmc;lV.
Teoretická orle~tácla prof. dr. E. Simunka sa formovala v ovzduš! Seminára
estetiky na Filozofickej fa kulte UK, kde
nastúpil r. 1950 ako asistent u profesora
dr. Mikuláša Bakoša, ktorého základnou
zásadou bola úzka spätos ť teórie s umeleckou. tvorbou a jej aktuálnymi tvorivými problémami. Nebola preto náhoda,
že aj teoretická orientácia prof. dr. E.
Simunka sa uberala t9mto smerom a že
túto orientáciu sl zach ovala dodnes. V
súlade .so svojou zlskanou prlpravou orientova l sa na oblast hudobnej tvorby
a v tomto smere sa začala rozvljat aj
jeho kritická, teoretic ká l publikačná či n 
nost.
Prvou knižnou prácou bola jeho publikácia .,Problémy estetiky hudobnej interpretácie", v ktorej je spracovaná téma, znamena júca v tom čase akúfnu úlohu , ktorej sa chopil skut očne inlclat!vne a priekopnlcky. Práca vyšla vo Vydavatelstve Slovenskej akadémie vied. Dal šou knižnou prácou, ktorú vydalo hudobné oddelenie Slovenského vydavaotelstva
krásnej lit era túry, bola práca s názvom
.,Estetika rozvoja súčasnej hudby". Práca bola ocenená vo Velkej jubilejnej súfažl k 15. v9ročiu oslobodenia CSSR. Autor sa v nej zaoberá aktuálnymi otázkami hudobnej tvorby, zaujima v nej v9vojové hradisko a stavia sa proti uviaznutlu hudobnej tvorby v jednostrannosti.
V ďalšom obdobi, v s(l lade s potrebami
samotnej hudobne j tvorby, sa zaoberá
problematikou umeleckej hodnoty. Publi ku je obšlrny vysokoškols ký učebn9 text
"Ovad do teórie umeleckej hodnoty" a
obširnu štúdiJI v zbornlku Musalca .,Teória umel ec kej hodnoty". V ďalšieh roč
nikoch toho Istého zbornlka publikuje
ďa lšie väčšie štúdie o aktuálnych problémoch estetiky, o modernom umeni a
štúdie z dejln hu dobnej esteti ky.
Oalšou knižnou publikáciou je práca
"Filozofické problémy estetiky", ktorá
vyšla vo vydavatelstve Pravda. V tejto
práci sa za oberá jednotlivými filozoffckýml aspektmi estetiky a umelecke j tvor-

Komorné koncerty
MDKO
v Bratislave
Rok čes k ej hudby sa tiahne llnlou koncertného života celej našej republiky.
MDKO v Bratislave, podobne ako iné
kultúrne zariadenia a hudobné Inštitúcle, mu vo svojej dramaturgii venuje
tiež v9znamnú pozornosť. Jedn9m z podujati, ktoré organizoval k tejto priležltosti, bol aj huslový recitál Jindficba
Pazderu a klaviristu Eudovlta· ·Marcingera 24. aprila tohto roku v Zrka~lovej sienl Primaciálneho paláca. Dvol'ákova Sonat!na G dur, op. 100, Styri kusy, op. 17
Josefa Suka, .,Punkva" - fantázia pre
husle sólo Vratislava Petra Cernlka a
3. sonáta pre husle a klavlr Bohuslava
Martinii tvorili dra maturgickú náplň tohto komorného koncert u. Skladby, ktoré
[až na sólovú fantáziu V. P. Cernlka)
patria medzi klasický repertnár českej
komornej literatúry, po svojom odznen!
Inšpirova li k úvahám, ako pristupovať
k Interpretáci! diel a autorov, u ktor9ch
už tzv . .,vzorová Interpretácia" existuje
čl už nánosom tradlci! alebo v 9 nimoč
ným v9konom umelcov. JindNch Pazdera
je výborn9m huslistom; interpretom, pre
ktorého je hudobné dielo zdrojom k svojráznemu vyjadreniu sa o svojom vztahu
k hudbe a k autorovi. Jeho plnokrvné
"muzikantské" citenle je znásobené vysokou technickou úrovňou jeho hry a
postupom rokov l ludským dozrlevanim;
atribútmi, ktoré mu umožňu jú vyfažlt z
Interpretovanej skladby čo najviac bez
toho, aby strácal na svojej Individualite a osobnosti. Ani k spominan9m dielam neprlstupova l J. Pazdera s nádychom
sentimentu čl pokory k tradiclám. Rešpektoval autora a štý l do tej miery, po.
klal s iaha jú hranice jeho vlastn9ch predstáv nielen o nich, ale o hudbe samotnej.
Aspoň tak9to do jem vyvolala jeho hra
u mňa. Nad krehkosťou prevládal l! Pazdaru temperament, dynamickosť, nad rozj[manlm apela·tlvnost, až vzdor. Detailné
technické vypracovanie a premyslená
koncepcia každej skladby, v ktor9ch nič
nebolo nechané na náhodu, navodzovali
dojem Intelektuálneho nadhladu až od-

by. Vzápätl te jto práce vychádza ďalšia
jeho knižná publikácia .,Estetika a všeobecná teória umenia". Bola preložená l
do ruského jazyka a vyšla vo vydavatelstve Progress v Moskv e. Problematikou tvorivej povahy umenia sa zaoberá
v nasledujúcej knižnej publ!kác!! "Estetika· umeleckej tvorby", kt orá vyšla vo
vydavatelstve Tatran. Okrem knlžn9ch
prác sústavne publik oval teoretické štúdie v rôznych časopisoch, ako napr. v
časopise Filozofia, Estetika, Hudebnl rozhledy atď . , a ko aj v dennej tlači. V súčas 
nosti dokončil prácu t9ka tiícu sa problematiky kritéri! kvality umeleckej tvorby.
Ako pedagóg, člen a funkcionár výboru Zväzu československých a slovenských skladatelov a externý šéfredaktor
časopisu Slovenská hudba uviedol do slovenskej hudobnej publicistiky zač!najií
cich mladých muz!kológov, na ktor9cti
spoč!va dnes ťaži s k o siíčasnej sloven s ke j hudobnej publicistiky. Z jeho inlclatlvy a úsilia vznikla na Filozofickej
fakulte UK Katedra estetiky a štiídl um
estetiky ako samostatného št udiJného odboru prv9 raz v histórii fakulty. Mal
na starostil i realizáciu nového študi Iného odboru estetickeJ výchovy na fakulte, v9chovu stredoškolských profesorov estetickej výchovy a na jeho meno
sa viazalo toho času l osamostatnenie
hudobnej vedy v samostatn(• katedru.
Profesor dr. Eugen Simunek má za sebou nema l ii teoretickú, publicistickú i organizátorsk ú činnost.
JAN ALBRECHT .

stupu. Vyvažoval! ich lyrlcké úseky, ktoré h 9rlli pln9m prlehrštlm hudby. Cel9
program hral J. Pazdera naspamäť. I z
tohto bola zrejmá závažnost , s a kou pristupoval k uvedeniu svojho r ecitálu.
Azda najmenej vyvážene pôsobil úvod,
Allegro rlsolu to, Dv orá kovej Sonatlny.
Tento postreh pripisujem počiatočn ej strnulosti, času, ktor! mnoh! interpr eti potrebujú k "udomácneniu sa" v koncertnej sieni. Prejavilo sa to v n adsadenom
tempe a v nepokoj!, v miernej nervozite,
v kol!sanl proporčnej vyváženosti. Largh etto bolo vzorovou uk ážkou lyricke j
kantilény, ktorú potom v Sukov9ch 4
kusoch, op. 17, predovšetk9m v prv9ch
dvoch častiach - Quasl ballata a Appassionato vystupňoval sólista, ale 1 klavirista až na vrchol svojich možn ost!.
Tvoriv9 lnterpret ačn9 pr!stup J. Pazderu sa silne prejavil aj vo fantázii pre
sólové husle ,.Punkva" Vratislava Petra
Cernfka. Skladba, nap!saná v duchu v9razov9ch a technick9ch prostriedkov
hudby 20. storočia, vyznela v jeho podan! ako expres!vne dielo, plné mužne j
sily a výrazu. Na.plno sa v nej prejavil
Pazderov zmysel pre te ktonickú v9stavbu interpretovaných di el, v ktor9ch vyváženosť dosahuje a 1 mierou použit9ch
v9razov9ch prostriedkov. "Tretia huslová
soná ta B. Ma rtinO vyžaduje nielen od
huslistu, a le aj klaviristu velkú technic kú vyspelosť a vysoké lnt erpreta.č n é
umenie. Vyskytujú sa v nej totiž všetky
znaky a prednosti zrelého skladatelovho
umenia: odosobnen9 svet šťastia a smútku, hlbok9 vnútorný klud a duchovn9
svet, ktor9 k nám prichádza akoby
z dialky, a predsa je nám bl!zky." T9mlto slovami charakterizoval Miloš Safránek sonátu B. Ma rtinO. Zvolila som sl
ich preto a j ja, lebo plne zodpovedajú
interpretačnému poňatiu Jindrlcha Pazderu a I:udovlta Marcingera. Jemné nuansy v rámci jednotliv9ch časti vyvolávali a tmosféru toho vzdialeného, a predsa známeho sveta, široké dynamické oblúky navodzovali onen ,.pocit šťastia a
clivoty", naliehavost Scherza - vzbudzovala vzdor a nepokoj. Tretia sonáta
B. MartinO bola dôstojn9m vyvrcholenlm
tohto koncertného večera. Predovšetk9m
dokonalá pripravenost, súhra a vysoká
· umel ecká úroveň sólistu a jeho partnera sa priči nili o to, že koncert z tvorby
česk9ch majstrov
nebol prlležltostnou
záležito sťou, ale ukážkou bohatého arzenálu umenia, ktoré v nich je a ktoré
vytrysklo na povrch práve pri pr!ležltostl Roku českej hudby.
MARTA FOLDESOVA

·'

Práve pred 100 rokmi - 23. mája 1884
narodil sa v Bratislave dirigent huslista a hudobný skladatel Karol Fl~cber.
V met ropole na Duna 11 ziska) základy
v hre na husliach; v štúdiu pokračoval
v Miškolci a zavtšil ho roku 1900 na
budapeštianskej hudobnej akadémii pod
dohladom pedagógov Rezst! Kemén ya, Jent! Hu bayho a Viktora Herzfelda. Jeho
spolužiakmi na akadémi! boli o. 1. aj
neskorš! známi hudobnlcl ako Emerich
Kálmán, Leo Welner, Béla Bartók 1 Zoltán Kodály.
Hoci Fischer nadobudol vzdelanie aj
v ln9ch odboroch, na umeleckú dráhu
nastúpil ako huslov9 virtuóz. v jeho pozostalosti, ktorá sa nachádza v zbierkach Hudobného oddelenia SNM v Bratislave, sa o. l. dozvedáme, že 15. I. 1905
koncertoval a j v Bratislave ako sólista
v sk lad bách H. Wleniawského a ako 2.
huslista v Sláčikovom kvartete, op. 16
od L. v. Beethovena.
Už od vstupu da· umeleckej praxe začlna sa vinúť ako če rvená ni f Fischerova
s poluprá ca s hudobnými divadlami. V prve j fáz e pôsobil ako huslista, koncertn9 majster v buda peštian ske j Vlgopera.
Kvôli zhoršeniu zd ravotného stavu - bol
prinúten9 vzdať sa sólis tickej kariéry a
po návra te do rodnej Bratislavy nastiíp!l
ako dirigent tu na jšleho Mestského divadla. Krátkodobostou dlvadeln9ch zmlúv
a azda aj nepokojnou mladosťou mož no
vysvetliť , že Fischer v rokoch pred I. svetovou vo jnou často menil miesta pôsobenia - opätovne - ale už a ko dirigent - viedol divadelný orchester v Budapešti, Debrec!ne, Segedlne, Brašove i
v Pécs!. S pribúdajúcimi rokmi kapeln!ckej praxe z!skaval pocit Istoty, rozširova l si rozhlad po operneJ i operetnej
literatúre, ale aj podnety pre svo ju pomerne poč e tn ú kompozlčnií tvorbu. Nemálo významne zas iahla do jeh o života
študijná cesta do Berlina, kde si vypočul v9kony viacerých svetov9ch speváckych hviezd.
Počlnajúc sezónou 1918-19 sa Fischerovo činn ost viaže už na iízemle dn ešného Slovenska. Pôsobil ako dirigent v
maďarskom súbore Mestského
divadla,
ktoré od roku 1922 r očne 4 mesiace
[po dvoch mesiacoch na jar i na jeseň l
vystupovalo v Košiciach. Jehp akčn9 rádius zasahoval však v pr-iebehu ro,ka aj
do ďalšieh miest, kde žila maďarská menšina [Rimavská Sobota, Lučenec, Levice, Rožňava, ale aj Užhorod, Mukačevo,
Berehovo a 1.). Súbor maďarského dlvad-

la sa predstavil tiež v zahraniČ! - vo
Viedni, Budapešti, Rijeke. V r. 1925 1
1926 s umeleckým l flnančn9m iíspechom
vystiípil Fischer v pražskom Divadle na
Vinohradoch. Okrem Smetanovej opery
Predaná nevesta [ v maďarčin e) uviedol
spevohern9 tlm operety Cardášová princezná, Grófka Marica, Hrdina Ján a i.
Hoci k dirigentskej činnosti K. Fischera sa nezachovala vera recenzii, predsa torzo ( 56 kusov). ktoré sa archivuje
v SNM, dokumentuje húževnatií Fischerovu dlrigentskií prácu s orchestrom malého obsadenia, ktorý dokázal podnletlt
k Imponujúcim výkonom.
Fisch er - ako svedči čiastočne aj zachovaná korešpondencia - bol v priatelskom kontakte s viacerými hudobn!kml domáceho pôvodu a lebo - najmä v
obdobi I. CSR - pôsobiacimi na Slovensku. Spomel'\me Alexandra Albrech ta,
Stefana Németha-Samor!nskeho, Mikuláša Schneidra-Trnavského, Michala Karlna, r:udov!ta Rajtera, Jána Móryho, Gejzu Dus!ka, ale a j Oskara Nedbala. Tento
vzťah sa čiastočne premietli! a j do jeho
dirigentského repertoáru (operety O.
Nedbala).
I nterpretačná aktivita K. Fischera sa
n eobmedzovala iba na oblast hudobného
divadla, ale zasahovala aj do sféry koncertného života. V októbri 1926 s vtedajš!m rladitelom košickej hudobnej školy D. Kt!vérom dirigoval l. koncert [70členného telesa) košických symfonlkov.
Na podu jati vystúpil a ko sólista známy
maďar s ký h uslista Ede Zathnrecky. V januári 1938 sa Fis ch er prezent oval v rámci celoveče rn é h o programu z vlastnej
k om pozičnej tvorby v Košiciach ako s klada tel a Interpret.
Fischer sl nevytvoril svojský vyhr anen9 kompozi č n9 prejav. Najhlbšie nač iera !
do oblasti zábavného žánru a vyššieho
populáru. Nap!sal rad piesn! na texty
maďarsk9ch básnikov, a le aj koncel"tantných skladieb pre husle. VIaceré z jeho
diel žijú dodnes v rozhlasovom vysielani, pravda, niektoré v novom !nštrumentačnom šate. Velkú zásluhu na aktualizácii tvorivého odkazu K. Fischera
má skladatel z. Cón. Okrem menšlch fo riem pripravil pre scénické uvedenie Fischerovu operetu Lia a jej dvaja otcovia, ktorá by mala čosko ro odznieť na
scéne Divadla J. Záborskéh o v Prešove.
Od Fischera pochádza a 1 opereta Pani
Dé ryová. Fischerov k ompoz lčn9 št91 ch arakterizuje vrúcna melodickosť kantilény , v9razná emocionalita, dôkladné technické vypracovani e a preh ladnos t formy.
Najmä v posledn9ch r okoch, keď mu
zl9 zdravotn 9 stav znemožňoval dirigentskú aktivitu, jeho tvorivá či nn ost sa obmedzovala už len výlučne na k!)mponovanle.
V nových spoločensk9ch podmienkach
sa prejavil Fischer aj angažovanou tvorbou [najmä pochod Pozdrav z Košic, ktor9 dodnes znie v úprave Z. Cóna na vlnách éteru).
Najväčši prlnos K. Fischera do v9voja
slovenske j hudobne j kultúry sa viaže na
obdobie po r. 1945. Po boku J. Bor odáča
za kladal s lovenské profesionálne divadlo
v Košiciach. Zdravotn9 stav znemožnil
mu však plnšie rozvlniít túto priekopnlcku činnost. Ale aj za dve sezóny, poklal vládal, ešte roblt naplno, vykonal
kus budovatelske j a zásl užne j práce so
zväčša nekvaliflkovan9mi orchestrálnymi
hráčmi. Vyn a ložil na Ich vedenie nemálo námahy, mravčej cizelérskeJ práce.
Pripravil Inscenácie Lehárovej operety
Zem úsmevov l opier Madame Butterfly,
Hoffmannove rozprávky a Eugen Onegin. Jedn9m z jeho posledn9ch dirigentsk9ch výkonov bolo uvedenie Adagia z
Vrchovskej symfónie M. Moyzesa na verejnom koncerte 15. októbra 1948 v Košiciach.
Aj keď Fischer len mal9m úsekom svojej umeleckej aktivity zasahuje do vSivoja s lovenske j hudobnej kultúry, prevažná čast jeho životnej púte viaže sa
na územie nášho ná roda. Na v9sledky
jeho práce, jeh o umeleckého pôsobenia
nadväzovali mladšie generácie, ktoré
tvorili v prl azn lve jšlch a z hladiska existencie umelcov, už istejšlch podmien-VKka ch.

K
ONV - odbor lkolstva v Ziari nad Hronom prijme na l!SU v Ziari nad Hronom 1 nástupom od l . 9. 1984
l učltela hry na klavlri,
- l korepetltora - klaviristu,
- l učltela hry na husliach,
- l učltela hry na plecbovfch dychovfcb nástrojoch.
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desať ročia

19. storo č ia boli pov historickom vývoji naš~ j k rajiny viacerými fak tormi. Dozm e\•anle feudálneho spoločenského poriadku, vzni!< novej triedy - meštianstva,
uvedomovanie s i jej s vojbytnosti na základe rculizácie v procese remeselnej výroby a z toho vypl ývajúcich spo lo če n - .
s kých nťb h ov. Z týchto pohnútok vychádza 1 potreba grupovania sa predstaviterov uvedenej spol·ačenskej vrstvy do
rôznych spolk ov podla záujmov. Ich clel om bolo zas lúžiť sa o všestranné spo·
locensko-kultúrne zameranie občianstv a
a snažil·• sa i výc hovne pôsobiť na mlá dP.ž zainteresovanú do diania týchto in!;titúcl!. Zo spolkov, ktoré sa zameria·

Pr\é
znamenané

Dos tal. Podla zis tenia teoretických 1
praktických znalosti hudobná rada rozhodla, že na jopodstatnene jšia je žiadost
J. Czardu. Tesne za nim zosta l F. Raubol, preto rada navrh la oboch a ko kandidátov. Určená komisia pozostávajúca
z troch hudobnlkov oprávnených rozhodnúť mala potom vyb rať toho, ktorý
lepsle ovláda hru na dychových nástrolOCI). Ako hovoria dokumenty, vybraným
bo l Ján Czarda a vo svoje j funk cii pôsobil plných 12 š kolských rokov. O prvýc h štyroch arch lv zatial rnlčl. K nasledujúcim však sem-tam čo s i prezradl.
Vzhladom na to, že Hud obný spolok
!Jel a kýmsi nadriadeným orgánom školy ,
jej ptoi.Jlémy a ús pechy sa zaznamená -

be a štyria obdržali slúbené prémie. Z
odboru speváckeho Alžbeta GrUnnová,
Terézia Achatzová , z huslistov Friedrich
Fraun a Ján Plevan. Malému, rovnako
ús pešnému huslistovi Ferdinandovi Czardovl však uč ite l z prlbuzenskej skromnosti prémiu nenavrhol. Za úspechy v
pros perite školy vyslovili v ďaku nielen
u čitelovi, ale i všetkým členom výbo ru
spolku, ktor! pravidelnými inšpekciami
tle~ prispeli k udržaniu dobrého ména
školy. Ján Cza rda mal zre jme l schopných kolegov, pretože, a ko sa v zápisnici z 23. 8. 1839 uvádza, na s kú šk·a ch
su vyznamenal l výpomocný učlt e l Hieronymus All e (v šk·ole pôsobil do koncu roka 1839). výborný hráč na sláčika-

slúžil okrem potlesku i s!úbenú prémiu.
O patričnej úrovni vyučovania svedči 1
úspech absolventa Jána Plevana na jesennom cvič n om koncerte spolku 8. 9.
1842 zlskaný za bravúrnu h r u Variácii
pre husle od Bériota. Skola sa dostala do
povedomia nielen svo}tm t výsle!Jkami ,
ale pravidelne, dokonca pred každým
semestrom, sa rozposielalo 300 kusov tllače n ý c h oznamov o začiatk u vyučova ni a
do škôl, na vere jné miesta, ba l pria mo
do domácnosti. Ujal sa aj návrh označiť
budovu ško ly závesnou tabulou, ai.Jy okrem domácich i cudz! boli o jeJ existencii, a ko sa patri, informovan!.
My sme a le o nasledujúcich troch rokoch vda ka osobným nezhodám v spol-
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val! na kultúrno-umeleckú činnosť, sa
najvýznamnejšie prejavili spolky hudobn,j. Bpli to spolky podporné a podporovuné. Muli širokú členskú zá kl adňu, z
pravidelných prlspevkov ktorej nadobud·
l ~ určitý kapitál. Nim potom pokryli výdavky na zabezpečeni e potre bných ma·
t ť! r! álov (hudobniny, ná st•roje a pod.], na
organlwvan!e k.once!ltov a zároveň na
honoráre profesionálnym hu dobnlkom.
I-Jud obué spolky existovali n a základe
oi iclá lny ch povoleni m!estodržite!stva a
mag is trátov a stali sa t ak jedn ~m zo
s ubjektov, ktorý mohol, ba dokonca
ovply vň oval a upravoval činnost mest·
ske l SlJrlivy v smere svoj ej orientácie.
T11ktc blahodarne pôsobil v tr!ds!atycn
rokoch minulého sto11očia l Hudobnf spolok v Trnave.
Vznik spolku datujeme od roku 1833;
tak podla l. zápisnice z roku 1838, a ko
n1 pod ra prv ých plsomnostl z roku 1834.
Statút pôvodného Hudobnéh·o spolk u
(overa jednoduchšl ako jeho druhá verzi a z r. 1838 ) okrem existenčných a orga n izač ný ch otázok pojal do svo je·j kompetencie už hned v úvode i sltarostlivosť
o výchova kádrov. Stav hudobne erudo·
vanej zá klad.ne v meste asi nebol na·
tolko urpoko j·ivý, ako by bc·la táto spol·
ková u r:. t a novlzeň potrebovala. Ta k sa
sta lo, žo do plánovanéh'() rozpočtu na prvom mltls te uviedli nákl ady na úhrad u
nástrojo v a hudobnl·n pre učitela a do
výuoru spolku okrem protek·to-ra, po.rudcu. a d1r!genta, 3- 4 odborn.:! vzdela ných
tlenov, sekretára, 2 pok ladnlkov, l zriadtJnca po jali i funk ciu y.čitela hudby. V
s tatúte § 10 h ovori: .. ... hudobná ško la
začne svo ju či n nosť tým, že pán uči·
tel hudby bude vyučovať niekofk·o · cho'
vancov spevu a nástro jovej hre - chudotmejš lch bezplatne a ma jetných za
mierny honorár .. ."
Po taktu vytýčenom pláne sa n a dšene.! pre hudbu rozhodli 11točiť na mestf ký magistrá.t. Hned prvá najponlžentJj·
~! a žiadost mala jasný cie! ..... postarať sa o vývo j a zdokonalenie hudobných tal&ntov pl'ostrednlctvom systematickéh o v y učov ania, osvedčených pedagogických metód a pripravit tým zdatn ~c h č l enov pre zbor a orchester". Abončmt na miesto učitera, ktoré .bolo zvvkom vždy spá j ať s post om vež·ového hlásnika (Thu rmermei stra]. mal mat dostat oč n é hudobné vedomosti, bezchybné morélne a charakt erové vlastnosti l potrebné znalosti generálneho basu a nás trojovej hry. V žiadosti sa spolok ešte
domáha l pomoci zo strany magistrá tu
vo veci pri estoru pre š kolu. ,.Kedže je
t<Jraz miesto učiter a hudby s hlásnickým
spo jené a tento by hodiny musel držať
vo vežovom byte, bol by dobročinný ú čel
!-polku zma rený, pretože mnoh! rodič i a
su obávajú ·O svo je deti, ktoré by nevysta vovali n e b ezpečenstvu šplh a ť sa po
tmavých a obťažnýc h vežových schodoch".
Konkrétnu podobu má už "Vyjadrenie
Hudobného spolku vo veci zriadenia hudobnej llkoly" z 3. 9. 1834, č o je vlastne
zá zna m zo zas adnutia preds tavlterov
mes ta .a s polku. je to v uods tat e plán
o rozpoč e t na najbližšie obdobie s dô·
razom no rozpis prljm ov budúceho u č l 
t&ls , kt orý zo spolkovej pokladnic e obdrži 350 floré nov, od platiacich žiakov podľv plánu 100 florénov a zo strany mesta za funkciu hlásnika 217 fi. 30 grajc iarov, čo či n! 667 florénov 30 grajciarov
roč n e. Okrem toho má nárok ·na volný
by t. 6 s ia h dreva a 100 unci sv-iečok
(v inom zázname je i s!ubovaných 8 okov
piva ]. Do prljmov mu nezapoč lt ava jú honoráre z divadelného orchestra, bálov
a poplatky cudzlch hudobných spoloč 
nosti , ktoré podl a starých predpisov má
p rávo vežový hlásnik vy berať. Spolok zárovei\ predložil 1 vše obecnú osnovu hudobnej školy vypracovarnú na zá kl ade
organi za č n ej štru ktúry pražskéh o a viedenského konzervatória. Dalej sa dohodll na vyplsanl konkurz·u pre obsadeni!l
miesta učitela za podmienky, že spolku
bude patrlt jeden z l'azhodných hl asov. Kon kurz bol určený na popolu dnie
15. 10. 1834 a otvoreni e š kolského roka
no l. ll . 1834. Na konkurz uverejnený
30. 9. 1834 v Pressbu rger Zeitung sa plsomne prih lásilo 6 u c hád z ač<>v : František Dostal, František Raubal, Lorenz
Kugler, Jozef D!evisch, Ján Gottwaldt a
já n Cza rda . Nedostavili sa Gottwald! a

Niekorko nových poznatkov o jej vzniku
voli v spolkových zápisniciach presne
vedených počas rokov 1838-1848. Prvé
zápisn i čne podchytené zasadnutie čle 
nov výboru pôvodného spolku sa kon alo 4. 6. 1838 a o 6 dni bol už na schválf. nie predložený nový obsiahly št a t ú~ pozostáva jú cl z 9 od dielov a 52 paragrafllv. Obsahu je l nieko lko ustanoveni týkajúci ch sa školy. Clenovia výboru a
vrchný školský dozorca sú povinn! pravidelne s ledovať vyu čovanie a prlsnym
ctohladom podporovať pokrok š koly.
1-:11ždý skut očný člen spolku má právll
n11vrhnút talentovanú mládež na prijatie do školy. Ch ovanci sa podr obovali
každý rok verejnej skúške. Učite! sa s táVJ! automaticky čestn ý m čleJ:Ylm spolku.
no prlspevkov pre spolok zo strany mestu sa zahrnoval i volný učite!ský byt
a 3 sia hy dreva pre potreby školy. V
§ 48 je zakotvené: ,.Už jestvu júca hu dobná a spevácka š kol a musi ·o dteraz
pracovať až dovtedy, kým vychová plltrob ný dorast chlapcov spevákov do zboru ( Chorknaben ) pre spolok, č lnn 9c h
č l en ov spolku a
výpomocných h ráč~v
pre vokálnu a lnš~rumentálnu hudbu.
Preto ma jú byt tiež chudobným chova ncom poskytnuté spol kové nástroje . . ."
Tento štatút plenárna schôdza 4. 8. 1838
ods(lhlasila a prijala, č im za čala vlas tne nová etapa Hudobného s pol ku v 'i'r·
nave. Premenovali ho na Cirkevný h udobný spolok. K rozšlrenému výboru patrili ešte traja zamestna nci, z čoh o Fra ntišek Xaver Albrecht bol pla·teným dirigentom a Ján Czarda nielen mestským
hlásnikom a učiterom hudby, a le l kon co~tný m ma.jstrom, správcom nástrojov
a archivárom v spolku.
Hned za čerstva sa nový výbor chyti l do práce a 7 jeho čle n ov vytvorilo
poradný zbor, ktorý o. i. dostal za úlohu vypracovať návrh na vhodnú organizl\r.lu hu dobnej školy. Zo zápis u z výborovky 25. 8. [838 sa dozvieme, že povodný n ávrh na založenie š koly, ktorý
v r. 1834 vyprac oval ján Czaroa, sa javl ak o osvedčený a podla neho každý
z troch vyučovac lch odborov (spev, husl e 11 dych ové ná stl'aje]. má byt ob sa d~
ný dvanás timi žiakmi. Týždenný rozvrh
má byť rozpoč ltaný na 27 vyu čovacl c h
hodin a štlldium t ro jroč n é. Poradný z bor
teda pôvodnú št ruk t úr u organizácie šk a -'
i)' potvrdil a pr edložil výboru na dôvažcok text prevolanla adresovaného oby\·aťerom mes ta. Vyzýva v ňom rodičov
a poru č nlkov , a by prihlasovali nielen
chlapcov, ale i d i evčatá, aby za školné
30 gr a jcla rov mesa čn e dos ta li prll ežltosf
prejaviť s vo j tale nt. Zárover1 oznamu j(! ,
~ e u rčitý poč et chudobných deti opilt
môže študo va ť na .trovy spolku, že najlopšlm žiakom bude koncom roka udeloná pe 1~až lt á prémia, že prijlman l bu dú
pu preskúšanl učit e lom , že vyučovani
budú jednotlivo podta metód pr evza.tých
z velkých konzervatóril, že škol ský rok
z n č n e l. 10. 1838. V tom škols kom roku
nu11števoval o školu 33 žia kov. Správy z
pravidelných týžd enných Inšpek cii o pedagogických úspechoch a vh odných metódach vyu č ovania J. Czardu boli viac
ako priaznivé. O otázkach š kolského
priestoru však inšpektor i už tak nadsene n ereferovali. Navrhovali, a by magistrá t zabezpečil kvôli lepšiemu osvetlem u miestnosti prebú ranie okna do
dvora školy .,normá lk y" . [Skolu ..normálku" spomlna l M. Schneider-Trnavský v
autobiografickom di ele ú smevy a slzy. )
Bola to škola vedra mes tskej veže dodnes zostal názov ,.pod vežou" - s
tmavS>m i trieda mi a malým dvorom, na
ktorý vrhala tieň majestátna mestská
ve2u. Tá.to budov·a, postavená koncom 18.
storočia, stá la asi do trids iatych 11ak·ov
s t o ročia .nášho, kedy na jej mieste postaviH šk olu n ovú, v ktorej t. č . sldli
Ľudová škola umenia . (Domnienka, že to
jo miesto l pôv·o dnej hudobne j školy, je
snAd oprávnená.]
Záv er ečn é skúšky š kolského r oka 183839 s a konali 21. 7. Všetci žiac i s ús pechom predviedli svo je pokroky v hud-
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Oznam o otvorenf ikolskébo ·roka 1846-47
s vytlačeným rozvrhom hodin.

vých i dychových nástrojoch. úspech ver e juej skúšky žiakov sa prejavil vo zvýšenom zá ujme o štúdium a v školskom
r.:>ku 1839-40 školu na·vštevovalo 51 chovancov, z čoho šty rom n ema jetným školné platil spolok. Rok uplynul a závereč
né !': kúšky boli opäť dôvodom na chválu
u č it eľa. Premiantky spevá čky boli Terézi a Acha tzová, Emilia Sza bová, Karolina
Wuchte rová . Tentoraz sa dos talo i na
Ferd inanda Czardu - h us lis tu a h rá č a
nn kl upkovej t rumpete, mi nul oročnl eminentl F. Praun a J. Plevan za hru na
hus liach zis kali opäť prémiu.
Ku školskému roku 1840-41 môžeme
s kon ~ tatov a t , že 6 žiakov študovalo na
štipendium a o Ich prospechu podával
u č lter výboru spolku štvrťročne referencie. Vo februári 1841 oznámil, že z 38
žiakov vystúpili štyria a Fero Rôhricn ,
Fero Wimme r a Móric Sessler sú záškoláci. Následkom toho dostal u č it e r pr ikaz, aby zaznamenanú absenciu žiakov
hlásil ni el en rodič o m, ale i výboru spolku . Na plená rke odzneli pochva lné hlasy na Czardovu prácu, pretože od vzniku školy vychoval pre spolok 4 speváč
ky a 6 huslistov, k.torl sa a ko činn! hudubnici uplatnili pl'i všetkých p!:Jlduk ciách. Zárove11 s a ocet1ovalo i jeho pedagogické pôsobenie na dospelých spevá kov a inštrum entalis.tov s polku.
V nbv om !'ok u 1841-42 zač a l o v yučova 
ni e 20. aug. v hudobnej škole 28 chlapcov a 7 d ievč a t. Finančné problémy pr~
nútili otcov spolku pri j ať nieko!ko opatr eni týka júcich sa štipendistov. Bolo potrebné p rev e riť skutočnú hmotnú situáciu rodiny, z i s tiť mieru talentu u žiaka
a určit podmienku absolvovania celého
vyučo v a c i eho kurzu l ďal ši e ho a ktlvneh o
ú č inkovania v spolku. Navyše, p ri neos pravedlnen ej abs encii, č l nedbalosti má
žia k beneflc iu navždy stratiť. V tomto
obdobi ma gis trát započa l s požadovanou opravou priestorov školy, takže záv e re č né skúšky sa k ona li 31. júla 1842
priamo v Czard ovom byte. Preds edom
skúšobne j komis ie bol vicerek.tor .s emi nára Pavol Gombár, č l enmi školský riadit e! Berzáczy a mestský rada Jahn . z.a
prlt omnosti viacerých č l enov spo lku žil!ci l. tri edy z odboru spev a husle preäniesli c vičenia z učebnlc viedenského
konzervatória, druháci zahra li nlekolko
duet od Seyfrle da a Jansu. Absolventi
z áv ere čnéh o ročnlk a sa javili už ako pokročili vo vedeni sláka l v prednese a
menovite žiak Ignác Osztermeyer si za
interpretáciu Mays ederových Variácii vy-

ku Informovan! málo. Zo s t r uč n ýc h zápisn ic sa môžeme dozved ie ť iba torko,
že v yučovanie po kračovalo a v polovici
februára 1844 oclišiel z Trnavy pomocnik učitera Ján Kramár, hráč na dychových nástrojoch. Skol ský rok 1846-47
priniesol zmenu. já na Czardu menovali
za nástupcu regenschoriho J. Beránka,
kt orého mestský úrad z tejto služby prepus til. V roku 1846 zomrel i dirigent
spolku F. X. Albrecht a Czarda tak držal
v rukách hn ed dirigentsk~ pa li č ky dv e.
Na osihotené učite!ské miesto bol 2. 9.
1846 vyplsaný konkurz. Spomedzi troch
účastni k ov vyšiel vltazne Matúll Loschdorfer, flauti sta - sólista bratislavsk'ého divad la a čle n bratislavského ,.Klrch enmusi kvereln".
Počas pers onálnych zmien v spolku sa
od januára 1845 prestali kon ať dovtedy pravidelné inšpekcie č l e no v výboru
v škole. Túto prácu vykonával zre jme
z vlastnej lniciatlvy iba jeden člen spolku kaplán Schwinn. Nako!ko to úrovni
š koly prospelo, nie je nám známe. Neblahý stav, do ktorého spolok upadol
sa podla zápisnice z 27. 9. 1846 mal výmenou kádrov zmen iť. Czardove kvality
boli už dobre známe a od Loschdorfera
sl Trnavčania s!ubovali vera. Nový uči
t e! vša k nádeje spolku sklamal. Rapidne
sa zmenšil počet žiakov. Na základ(! nespokojnos ti rodičov nielen kvôli Loschdorferovej nep resnosti pedagogickej, ale
i jeho n edbalos·t l o prostredie školy (ne·
vykúrené triedy). sa výbor spolku rozhodol učltela prlsne na pomenúť. V ď a k a
neustá lemu napomlnaniu a rozhorčeniu
preds tavit e!ov s polku nad nepr iaznlv,ým
s tavom š koly sa nám dochovali presné
Informácie o povinnostiach hlásnika a
u čite!a , ktoré, žiar, Loschdorfe r nerešpektav{ll. Požiadavky na túto funk ciu boli kladené z dvoch strán :
1. požiadavky vyhovu júce úradu a verejnosti - zo st rany mesta,
2. požiadavky vyhovujúce potrebám
spolku - zo strany spolku.
Hlá snik a učltel je povinný:
1 a) za m es tn áva ť 2 vežových strážcov, ovládajúcich h ru na trumpeta,
l b 1 zostav it orchester pre divad lo,
plesy a iné verejné produkcie. K dispozicii má všetký ch profesioná lnych hudobnlkov, ktorých je v meste pom ern e
do s ť. Musi s p ! M ť kritériá kladené na
osobnos t dirig en ta , má dodr ži av a ť pravid elné skú šky, aby bol orch ester kedykolv ek schopný vere jne j produk cie.
Pre s polok je žiad úce, aby bol hlás nik a učite l :
2 a 1 schopný-m huslistom , ktorý ako
koncertný majs ter je po spolkovom diriRentovl najdôležitejšou osobou,
2 b) dôkladným u č i te!om vychovávajúcim pre spolok potrebný dor ast,
2 c ) sch opný okrem uvedených dvoch
trumpe tistov zamestná·v.a f ešte dvoch
dobrých hudoqnlkov, na čo od spolk u
dostáva dotá cie,
2 d ) zodpovedný za udržiavanie orch estra [pod la l b)]. čim je zodpovedný l voči s polku, pretože tento na s kú šky a produ kcie roč n e plat i 400 fi.
Iste nema lý výpoč e t povinnosti hlás nik a a u člte!a však M. Loschdor fer n ezvládol. V poslednej záp.isnici spol ku z
23. 7. 1848, kde zapis ovater .,oznamuj e,
že vera toho oznámit už nemá", za jednu
z p r lč in rozpadu trnavského ,.Kirchenmusikverein" oz načil nepros perltu školy, ,.ktorá pochybenlm svo jho ú čelu zničila dôveru verejnosti". Nuž v rušných rokoch meruôsmych sa takmer doslova potvrdil o ,.Inter a r ma silent Musae" . Nako!ko sa múzy odmlčali i v spomlnanej hudobnej škole, nie je dosia! zná me. Zatla! sa nena šli dokumenty, ktoré
by jej ďalšiu existenciu potvrdili. Dola·
žeiJ.á je však bohatá hudobná aktivita
trnavského gymnázia v 2. pol. 19. s toročia a zachovalo sa nleko!ko v ýročných
správ (z r . 1906- 1909 1 z ustanovizne
n esúcej ná zov Konzervatórium v Trnave.
Usudzujeme preto, že po usilovnom hladani by s a mohli z dejln v yno r iť obrysy 1 5 0 - ročnej vývojove j llnie hudobnéh o
š kolstva v Trnave.
EDITA BUGALOVA

