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OTO FERENCZY
Dňa 13. septembra 1984 sa
konala v Banskej Bystrici mu·
zikologická konfe.rencia na té·
mu Odraz idei SNP v hudobnej
tvorbe (recenziu o podujati prlnélame na 5. str. HZ), na kto·
rej vyst6.pllo s podnetnými referátmi 14 muzikológov, d'alliie
dva referáty boli k dispozicii
·v plsomnej podobe. Z prlspevku predsedu ZSS národného
·umelca prof. dr. Ota Ferenczyho, ktorým konferenciu otvoril,
publikujeme podstatnú časť.

Roky 1984 a 1985 sú v9znam·
n9ml rokmi s ú časného života
našej spo ločnosti. Oslavujeme
40 rokov od vzniku Slovenské·
· ho národného povsta nia , na
budúci •r ok si pripomenieme 40
.rokov vtťazsbv a nad fašizmom
a sk·ončenla d·ruh ej svetovej
vo tny. Boj proti fašizmu bol
zjednocu júcou myšlienkou a
hybnou silou, ktorá spá•j•ala ú·
s llie rozmanit9ah národov na
celom s vete. VIťazstvo l))ri ni eslo a nll!vodllo rozsiahle politické zmeny, uvolnllo revoluč·

slovensk9ch dejinách nemožno
tak9 .rozsiahly, organ izovan9, uvedomel9 odpor
pr-oti cudzej okupácii, tyra nii
a zlu a ko v SNP. Neznesie také k ritériá a ni účast Slovákov
v husLtsk9ch vojnách, v bojoch
proti •tureckej okupá cii, v ku·
ruckom zá.pase .proti VIedni, an i
v povstani v roku 1848. Tento
faM nemohcil nemať zá111ažné
dôsledky n a jeho vlastné vedomie, na formovanie a upevňo v.anie
jeho
pokrok ovéh.o
zm9šlanla.
V SNP sa začal dovršova.ť uvedomo.vacl proces slov6'11ského
rudu a ko ná roda modernéh'O, s
prevládajúcim! pokrokov9ml čr·
tam!. Rol to hlstorlck9 zlom vo
vedomi s lovenského národa,
ktoré z minulosti nieslo tolko
negatlv.nyoh čft. Materlá,l na a
duchovná zaostalosť ~družova 
la sa s konzervatlvlzmom každého d·ruhu, plodila tvrd·oš-ljne
Lpenie na skostna tel9ch a zas taral9ch tradlciácih, živila pocity pokory, malosti a menej·
cennost i. Pred f}"Zickou likvi·

VVHLÁSE IE

za znam ena ť

ústredného výboru Zväzu slovenských skladaterov k 40. vý·
ročiu SNP

Národný umelec prof. dr. Oto Ferenczy otvoril muzikologlck6
v Banskej Bystrici a v svojom prlspevku zdDraznU
hl.torický význam SNP.
Snnru<a: arohlv LHM v B. ByStrici

~onlerenciu
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né ,pmcesy, ktoré za•sahujú dodnes •c el9 svet.
V~ nlk Slovenského národného povstania je ú~ko s pa.t9 s
celo u predchádzajúcou histór iou boja našich národov za
pokl'ok a sp r a v.odlivosť, proti
f·a šlzmu, so zápasom Sovietske·
ho zv!izu a osloboditelskej úlo·
h y jeho ozbrojen9ch sil. Slo·
vens ké ná rodné povstan ie bolo
najmasovejšlm o~brojen9 m vystúpenlm •proti fašizm u v oku·
povanej Európe. Nár.odn9 umelec La dis lav Novomesk9 vyjad·
rll .podstatu protifašistickéh o
vystúpenia s lovenského rudu
slovami: "Ak·O sme s l ·bOI1 dlž·
nl sami sebe 19mto ak tom".
T9m chcel zdOraznlt prieboljnú
aktlvitu sl·o venského rudu, je·
ho d l§t ancovanl e sa od fašlz·
mu domáceho l za•h.r an lč néh o
a jeho angažo van osť za ideá ly
.pokroku a slobody. Bez Slovens kého národ ného povstania by
s lovensk9 lud musel po oslo·
bodenl vystupova ť ako n á rod,
zať ažen9
chybami .a zločin·
ml fašizm u, ra t·o pred tvárou
pokrokovej protifašist ic kej ve·
rejnosti.
Slovenské •n árodné povstanie
je udalosťou, ktorá :predstavuje hlstOTick9 m ed:zml•k v živote
s lovenské.h o národa a súčasne
bázU, z k>torej vyrastala n ovä
koncepcia štátu Cechov a Slo·
vákov. V S-lovenskom národnom
povstani začl n a sa národnodemokrattcká .revolúcia našich
národov, ktorá potom p rechá·
dza do revoLúcie soclal-iostickej.
SNP Tevolu čn9m spOsobom za·
sia hl o do života slovenského
rudu a podst atnou
mierou
<OvplyV'I11lo jeho celé ďalšie jestvovani e. Preto je správne pri
uvažovani o SNP myslieť nielen
na vlastn9 o2Jbrojen9 boj slo·
venského a česk éh-o ludu, a le
l na to, a ké perspektlvy otvoril •tento revo l uč n 9 zápas pre
budúcnost.
Všestrann9 rozvoj s lovenske j
hudobnej .kultú ry by bol, veru,
t·a žko mysliteln9 bez -objektlv·
nych podmienok, ktorým dalo
podnet .a ?;ák lad reVIOLučné vys túpenie slovenského národa v
SNP. Nikdy v predchádzajúcich

dáciou za·c hránll slovensk9 národ vznik CSR v roku 1918, a le
socláan e, ekonomicky sa v živote národa zmenilo má<l-o. Vys ťahova•leotvo,
neza mes.tnanost,
s loven:sk9
kom:ervatiiVIzmus.
malich erná lok á ln osť so všetk9·
mi negatlvnyml ne.š vár ml 111 me.
dzlludsk9ch vzťahoch l v Ind!·
vlcluáLnom konani ďalej pretr·
váva li. Pokrokové a revolu čno
demokra•tlcké l socialistické
p.rvky však v ·priebehu v9'vo:ja
pr.vej rep ub! Lky :preráržall, tailde
povstani e, v ktorého prlp.ľftlv e
ma lo najv9znamnejšlu úlohu
hnutie, vedené I-d eovo l organ!·
zač n e Komunistickou
st ra nou
Ceskoslovens ka, mohl'o sa ·o ple·
rat o širok9 froM domácich
odbojov9oh s il.
SNP velmi upevnilo s lovenské n áJrodné sebavedomie, utvrdzovalo a vytvorilo pre obdo·
bie po osloboden! základ pre
rozvoj jeh o socialistického uvedomenia. J.;aco_Novomesk9, char a k teriz u ~úc túto spätosť ·V do·
be, ked úspechy soc lallst1c ké·
.h o budova ni a vo v šetk9oh oblast iach sloven9kého života boll nepopleraotelné, vyslovil po·
zoruhodnofi vetu: "Ako ta~k o by
sa nám krá.ča l o bez t·radlcle,
ktorú SNP vytvmi lo, a len s
t9m historLck9m vedomlm, k to·
Té s me mali z vlastn9ch dejln
do po·vstanla."
Nahlad·lac na zá.kladn9 fakt,
že sa Povstanl<a aktlvne z úča st 
nili mnoh! česk! vlastenci, prebiehal •p ovstal eck9 boj v z nameni .myšlienky obnovenl·a čes
koslovenského štá tu. Slovens ká
ná rodná rada na územi Sloven·
ska lľeprezellltovala .českos-lo
vensk9 š tátny ·P rinclp. Bolo to
vyjadren lm vďaky za rozsta.hlu
pomoc česk éh o rudu po národ·
nom osloboden! v roku 1918 l
v9razom viery v mož,nostl kvalltatlvneho .novéh o spolužitia,
pl ného perspektlv a nádeji v
novom Ceskoslovensku.
Slovenská hudobná kultúra,
ktorá za s voj mlmm'ladny roz·
vo j v súčasn ej do.be vďač! možnostiam, ktoré jej posk ytuje soclalistick9 sp oločensk 9 porta dok , je úzko spätá s Ideam i
Slovens kého ná rodného povs ta·

POVSTANI

nla. Nie t <preto divu, že v .nvorbe s loveru9k9ch s kl ada·terov od
oslobodenia je temati ka SNP
združená s o sujetaml socia lis tického budovania. Th'eba hn eď
.povedať,
že toto Ln š']J IIľ arč n é
žriedlo našlo svo.ju od·o zvu v
najl.1ozmanltejšloh žánroch a ú ttvaroch, opoč núc ples ňami, vokälnym1 cyklaml, symfonlck9m1
obrazmi, až po ka ntá tu, symfóniu a operu. Rovnako nemožno nevidieť rozmanitost v ucho·
peni nám etu, v s pôsobe jeho
prežlvanl.a a for mách jeho
stvárnenia. Táto roZimBJnltos t l
r ô:morodost spracovania pouka·
zuje nielen na mnohotvárnosť
ná me tov, a le l na -osobitý pri·
stup ta len t u autoro.v, Ich es tetiky, zmocn enia sa látky vla·s tn:9m1 hud·obn9ml prostried kami. Preto sa táto tema tika prejavu je aj v r·ozllč n9ch hudab·
nošt9lov9ch znakoch.
Odvaha l vzlet, revolučná
prieb oj n osť a sebavedomie charakterLzujú >tvorivé s nahy sl·o ·
vens.k9c.h skladatero.v od oslobod enia podnes. Ide najprv o
s kladby, k·toré sa do19ka·jú prla·
mo jednotliv9ch lokaHt povsta·
leckého zápasu a o ospevovanie h r.dlnstva rudu p očas bojov.
K tomu sa radia témy pa.r:tizán·
s ke. Stroké zastúpen ie ma jú
skl adby, k·torýml sa ch ce uc.tlt
pamiatka .padl9ch hrdinov. HOoj·
ne je zastúpená temat1•ka IJ!I,!!·
rová a odsúdenie noomyselneho vo jnovéh.o pust-ošenla, v
Ln9ch d ielach vyzdvihu je sa do
opOp•r ecll a spolup ráca ná rod·OV
sveta. ZvlAštJne miesto má 11v·or·
ba, vyja dru júca v ďaku Soviet·
s ke mu zväzu za oslobodenie. A
napokon hudobné diela, vy.jadru júce hold KSC, lásku k vJast.l, skladby ch amkteru •OSI8JV'né h o, budov.atels·kého, v.:tf.ahu.júce
sa na k onkrétn e udalosti rozIVIjajúc ej sa socialis tic ke j spoločnosti.

Slovenské národné povstani e
je nadalelj podnetn9m ž·rledlom
a.j bez.prosnred nej pr!.tomnostl,
čo dosvedčuj e h.o·jn9 .počet nov9ch -skl adi eb slov ens k9ch a
česk 9ch s kladatelov. Ide práve
tak o skladby, ktoré sa te rna ·
tlcky vi až u k ud.a lostlam SNP,

ako l velké množst.vo diel, kto·
ré n esú venovanie <tej to udalosti. ObjavHI sa nové symfonlc·
ké a vokálne diela, hudba .k nov9m filmom, máme upravené
partizánske plesne a v.z nlko l ce 19 rad nov9.ch ~borov9ch skladi eb. VIacer! atvt-o rl - a·ko Ka r doš, Očená š, Noválk, Burlas, Mi·
kula, Andra<šovan, Kowalskl a
ď.aJšl r ozšlr!H a spestrlll svo·
ju tvol.'bu o nové diela s povstal ec ko u tematikou. Dodnes
podla štatlstl·k L-lterárrneth.o a
hudobného múzea v Bam;,kej
Byst ric i vznikla tvo rba, ktorá
presahuje čl9lo 380.
Sila estetického pôsobeni a
dlferencu·je kva ll t u jednotliv9ch
skladte:b počnúc lľOkom 1945 až
podnes. Sú d1 e1a, .ktor9C·h ume·
lec ko-spol-oč en sk 9
v9zna m je
časo v e ohranlčen9, ale sťi
l
sk-ladby, Mor9ch hodnoty doba
preverila
poz!Uvne. Jestli/u jú
diela, ktoré len reglsl'rovall
pavsta.leck9 zálpas, no jestvlllljl\1
hodnoty, tkit oré sa op rejav u'ji't vo
velmi 'pôsobivej estetickej podobe. Hodlnoty sa .d!:ferencwjú aj
t9m, čl sa •pri zobrazovanl skl a·
d.ater spoliehal na ustálené v9·
razové prostriedky, alebo čl sa
n ové hľadBJčské metódy snaž!·
ll dať zobrazenému .predm6Jtu
novú, netradiiČnú podobu. Uk·a ·
zu je sa stále, a k9m vysoko ná ·
ročn9m umelec'k9m v9konom je
stvá rneni e takej zložitej, mnohotvárne j hlsotorlck e j udaLos.tl,
a kou je Slovens k é národné
povs tanie.
Ideály, v ktor9ch sa ·koncentrovali revolučné skúsenosti a
poZoitlvne hodnoty života Cechov a Slovákov v dejtnnom
priebeh u, sú v stllčasllJOS tl sUmulom, k-t.or9 riadi ich n8Jpredova nle, putom, .ktaré Ich spá ja a ,pos1lň•uj e. Revolučn9 odkaz SNP je programom naš ej
s úč as n osti , je spTedmetnen9 vo
v9sl edkoch pl nenia úloh XVI.
zjazdu a v nl•c h a j v oblasti
hudobne j ~VOI1by, •V tVOriV9C·h
plá noch jednotHvcov, srCtborov l
hud obných teli es, v na še j kultúrnej politike. v podu ja•tlach
a v zamerani č inn osti h udob·
ných ln~tl t ú cl l.

Viac ako po Iné roky si pr i
pomlname jediiU z hlavných
udalosti naliich národných de
jln - Slovenské národné pov·
stanie. Styrldsať rokov nás de·
U od jedného z najväčiilc h pro
tifalistlckých vystt\penl na európskom kontinente. Na iia súčasnosť znamená konkrétne uskutočňovanie Idei tejto revolučnej udalosti, ktorou IU\ de·
monltrovala
spolupatričnosl'
slovenského národa so silami
slobody a s ociálneho pokroku.
Slovenské národné povstanie
zároveň pololilo úklady a vý·
chodiská k budovaniu nového
slovenského !ivota v Ceskoslo·
venskej republike a vlt'azného
boja m socializmus. Vedúca si·
la tohto pohybu Komunistická
strana Slovenska a d'alilie po·
krokové sily vytvorili predpoklady aj pre dynamický rozvoj
politického, ekonomického a
kulttirneho livota v povojno·
vom Ceskoslovensku.
Budovatelaké tisilie náilho rudu, ktoré uskutoč ňuj e odkaz
SNP, vytvorilo podmienky at
pre zásadne nový, progrcslvny
vtyoj hudobného umenia naiie j
spoločnosti . Ak do roku 1945
bola slovenská hudobná kultú
ra poznačená odrazom sociálnych skutočnosti v budoázne i
republike, po oslobodenl nastá
va kvalltatlvny zlom 1 v t ejto
oblasti. Nale povojnové hudob·
né umenie prerastá do odhud·
lauej a priebojnej aktivity, kto·
rá prMtala byt skromným ume·
leckým prejavom. Dochádza k
verkému 110zmachu tvorivých sU
ualich umelcov a vedco,v a k.
vzaiku hodnOt obohacujúcich
výrame duchovný !ivot socia·
Ustlckého CMkoslovenska. Nalia
hudobná
kultúra
dosahu je
predtým nemy11literné úspechy.
V novej hudo·bnej aktivite nachádzame rilzne podoby !ivot ·
ného optimizmu a vyjadrenia
budovatobkého zápasu naiiel
socialistickej spoločnosti . Odrá
!a sa to práve tak v dlelach
r6znych generácii slovenských
skladaterov, ako aj v činn osti
nailch koncertných umelcov a
hudobných teoretikov.
Slovenaké národné povstanie
ostáva stále aktuálnou výzvou
pre d'alliu tvorbu a jeho od·
kaz otvára d'alliie pel'ISpekUvy
umeleckého vyjadrenia. Pred
hudobnfmi skladaterml, · k on
certnými umelcami a mllZikológmi stoji úloha stvá rňovať
Idey a revolučný zmysel tejto
udalosti v stále novej a účin
nej podobe, bllzkej clteniu a
mysleniu uálho rudu, ktorf bude l nad'alej hlboko prežlvať
tieto neustále livé zdroje a
podnety naiich novodobých " e·
jln. Treba če~ať z jeho odka·
zu poučenie a posllu pre prltomuosť práve dnes, ked' je ne·
vyhnutné, aby sa vietky pokro
kové sily sveta zjed·u otili v ús i
ll o odvrátenie jadrove j vojny
a zachovanie svetového mieru.
'Ostredný výbor Zväzu slovenakých sklad.a tefov
V Banskej Bystrici 14. 9.
1984

itaccat,
HONTIANSKE KULTÚRNE LETO. Ku
kultfirno·apoločenakfm udalostiam Hontu patr( Hontianske kultfirno leto v Dudinciach. Jeho programová paleta býva lánrovo rozmanitá
(komorné koncerty, operetné predstave•
nia, koncerty populárnej hudby, folklórne vystfipenia, promenádne dychové kon•
certy a tď.), zohfadňujfic iiroké spektrum
poslucháčov. Kultfirno -spoločenské podujatia zabezpečujfi Osvetová beseda a Ca.
iitátno kfipele v Dudinciach. Medzi najzávažnojllie podujatia Hontianskeho kultúrneho leta patria komorné koncerty
vážnej hudby (spojené ao sprievodným
slovom k interpretovaným skladbám),
usporadfivané pre pacientov kd·pelov,
hosti ( prlle!itostne i zahraničných) at
miestnych obyvatelov. Zásluhu na ich
organizovani a prlťažlivej koncepcii maj(l kultfirne pracovničky Cs. itátnych kd·
pelov J. Luptáková a L. Adolfová: progra move ich zabezpečuje Slovkoncert v
Bratislave a v Banskej Bystrici. V tohtoročnom 26. ročnlku Hontianskeho kultfirnoho lota ( 23. 6. - 2. 9. 1984) vystupovali slovensk( a čoskl koncertn(
umelci a komorné telesá: Musica came·
ralis z Brna, Duo man!elo.v Hillblingovcov, Vladimir Meniiik, Jela Spltková a
Silvia Cápová, Jindfich Pazdera a Ľudo ·
vu Marclnger, Trlo Istropolitanum ( Ernest Patkoló, Richal'd Vandra, Ivan Gajan ). V programe koncertov dostali priestor aj sk ladby k Roku českej hudby, pričom repertoárová dramaturgia obsaho·
vala diela počnfic starou hudbou (poslu·
cbáčov zaujala napr. intel'pretácia nedávno objavenej hodnotnej skladby V. Jlrovca v podani Tria Istropolitanum) al
po hudbu súčasných autorov.
-Kl-
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každoročným

e SKLADATEĽSKA SútAZ. Zborové
umenie si čoraz intenzlvnejilie zlskava
obdiv a uznanie doma i v zahranič!. Je
už takmer pravidlom, le naile zbory do·
sahujfi popredné umiestnenia v zahranič
ných zápoleniach ilpičkovej 6rovne. V
r . 1985 si pripomenieme 40. výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. V oslavnom duchu sa ponea6 at
Slávnosti zborového spevu a Zlatý veniec mesta mesta Bratislavy 27. a 28.
a prlla 1985 v Koncertnej sieni SF. K tomuto výročiu chceli prispieť aj vyhlasovate lia Skladatelskej sfiťaže speváckych
zborov '84 - Mestský dom kult6ry a
osvety v Bratislave, Zväz slovenských
skladaterov a Slovenskf hudobnf fond.
Prv(l skiadatelsk(l sfiťaž v tomto odbore
na Slovensku výberová porDta v zložen(
dr. Ladislav Burlas, CSc., dr. Stefan Klimo, Hanuš Domanský, Ján Turan, dr. Stanislav Bachleda vyhodnotila dňa 29. augusta 1984.
VÍSLEDKY SÚŤAZE:
kategória mieilané zbory
1. cena: neude lená
2. cena: Alfréd Zemanovský - Predjaria
Peter Cón - Hladanle
3. cena: Igor Bázlik - To nie je málo
kategória mubké zbory
l. cena: neudelená
2. cena: Alfréd Zemanovský - Jar pod
Tatrami
3. cena: neudelená
Verime, že vlťazné skladby zaznej6
premiérovo na Slávnostiach zborového
spevu 1985 v Bratislave a prlspej6 k d6stojnému priebehu tejto kultfirnopolitickej udalosti.
- JP• JOZEF SZAPKA (GITARA) A DAGMAR ZSAPKOVA-SEBESTOVA (FLAUTA),
popredné slovenské komorné duo, absolvovali v dňoch 23.-28. septembra
1984 koncertný zá·jazd do Juhoslávie. Na
koncertoch v Subotnlcl, Novom Sade a
v Apatlne predniesli pestrý program zložený z diel rôznych iltýlových obdobi.
Uviedli o. i. Elégiu pre flautu a gitaru
O. Martlnčeka a dielo Glordano Bruno českého skladatera a gitaristu S. Raka. Výborné výkony nalich umelcov ocenilo tamojšie publikum l odbomá kritika. V r ozhovore pre Radio Novi Sad
porozprávali nali umelci o svojej práci,
umeleckej činnosti a kult6rnom dlanf v
naiiej vlasti vobec.
•
DRU.ZBA S PARDUBICAMI. Bratisla vské konzervatórium uskutočnilo 18.19. októbra 1984 zájazd poslucháčov a
zástupcov pedagogického zboru na najmladllle české Konzervatórium v Pardubiciach. Sesť in terpretov s 6spechom uviedlo predovietktm diela slovenalc:fch
a č e ských autorov. Riaditel Konzervatória v Pardubiciach prof. V. Rabaa privital hosti z Bratislavy a vyslovil radost nad tým, ! e sa uzatvára drulba
medzi oboma l kolaml. Riaditel Koozervat6ria v Bratislave dr. Z. Nováček, CSc.
predniesol na druhý deň prednálku na
tému Odraz SNP v hudbe a Bratislavská
budobné pamiatky. Delegáciu prijal aj
predseda MsNV Pardubice. Počas . aávitevy mohli Bratis lavčania obdivovať viacer é renesančné a gotické pamiatky mesta, krásne secesné divadlo i vtstavbu
nových itvrtt. V máji bud6ceho roku
majú Jl rfsť Pardublčanla do Bratislavy.

Dirigentka Blanka Plhalov6
V dtloch 17.-22. augusta 1984 sa konal v Lipsku Il. medztndrodnO zborovO
festival revolul}nef robotntckef plesne
Hannsa Etslera. Na festivale hostovall
zbory zo soctallsttckOch krafln, Ftnska
a Rakúska - v celkovom poi}te desat.
Na~u kraflnu reprezentovalo fedno z natstar~tch zborových telies trnavskO
muhkO r obotntcky zbor Bradlan pod vedentm mlade/, 22-rol}net
dirigentky
BLANKY PLHALOVEf, profesorky bratlsl avsk ~ho konzervatória.
AU zálltky a dojmy ste si z llpskáho

festivalového prostredia odnálall?
L~psiký ·f estival
je irstou skťlškou
zdartnostl ~!!Jk •pre dirigenta, ako a.j ka!dé.h o speváka. CeLkove sme mail štyri
vyst6penla. Hned na druhý deň po prichode sme účin.koVIa·Ll v Parku K. Zetklrnov 8lj v rálmci uvl'tacleh o a zoznamov.aclelto stretnutia .všetkých zborov. Každému zbor.u urč111 a j vystúpent·e v niektorom z okresných miest: my sme spleva.U v Alte.nburgu, kde nás velmi mil o
prirjall. Náš (!stredný 60-minťlt ový k oncel't sa kona l v lipskej opere. U! samotrná krása apemého domu l vynlkajťlc a a.kU5tlka pôsobili lnilplrujťico a pod-

nletlll nás •k maxlimálnaj koncentrácii.
Ako ťllrlgentka mO!em .povedať, že
,(bradl&n1stl" !Hl ka~d9'm jedným tónDm,
vel-ml presne A ct·mvo reagovall illa v~et- ·
ky moje gestá. Vel'ký ohlas mala posledná pieseň koocer.tu Vlani sui IDI8r
v tl.pr.a ve Leontova, kde sa ako sólista
predsta•vLI Anton Duran, dLhoročný čl'6n
Bradla·na. Koncer-t .v opere vysielal .priamym rpr.enosom aj rozhlas NDR. Velký
zMitok mi prinieslo ·VysH~panie v novom,
pred tromi ~o k.ml otvorenom Gewandhause s rjedl·nečnou 81kll9tikou, vda·ka krtorej sa ra<il k jedným z n81jlepšlch modeMých ·k-oncertných sál. Má ka pacitu
1200 ml6Sit, no jej priestor pOsobl ohromujťico. V rámc.! zárv.erečného gaJ.IIilooncertu .tu vystupova·lo všetkých 10 zborov
samostatne l spoločne. Z koncel't·u robila záiZnram televlzla NDR 1 NSR. Bol to
pre mňa zá~ttok, ktorý sa natrvalo zapl.še do .pamli'tl.
F..Unl bol l.te 'tfJioruou prllelltoaťou
porofltat 'tfkony a nadYiaaat kontakty
• jednotll•fmJ dlris•tmJ l aborml ••.
- To lst·e, hoci vzhladom na bohatý
program bolo vJastne rnemo!nosfou vy.počuf s1 všellky zfičastrnené zbory. Na.jvla(;
vša•k na mňa zapOsobll Komorný zbor
Vysokej hudobnej školy F. Liszta 'VO
Weimare ,pre svoju · talmner dokorilah1
lnrerpretáclu - po výrltZ<lvej 1 technickej st·rárnke. Navyše - počas festivalu,
ktorý bol .orglllnliza.čne vý.6ome za;bezpečený, prtpravill usporiada-tella 2-dňové
sympózium na rtému Spev v poUtlcktch
bojoch našej doby.
Aká bolt vlastne .ale cesty k aborovému dirigovaniu?
- Pochádzam z muzLkrantskej rodLny
a vzťah k zborovému spevu som zlskala
u! v detstoye v Del'skom speváckom zbctre Slniečko, ktorý viedla mo ja mama.
Na bra•t lsl·a vskom ·ko!l'Zervatórlu som študovala klavlr a spev. A t·u ml dala l.mpula: dr. M. Marttnčeková, profesoNui
spevu, aby som za·čal.a dlr:lgova( dievčen
ský komorný spevácky zbor. Na Janáčko
vej akadémU mtlzlckých umeni v Brne
som sa sice opäť ven ovala klavlrnej hre,
láska k zborovému <dirigovaniu - ktoré
t eraz externe š tudu jem opäť mt JAMUbola však predsa Jen sllnejšla.
Je aada raritou, le talc:6 mladu~ké lieňa diriguje v:fluene mulskf abor; dokon-

ca l v Lipsku .te boU najmladlou dlrigeatkou - navyle 1 absolttnym alucbom. Ako sa vám spolupracuje a Bradlamom?
- V hlstórll sa dlho p.rlsucLzovala do·
konalosf jedliJle zvuku mužského zboru.
['. to iste pOsobl lnšplrufťlco a povzbu·
dzuj.tlco. S Br.BJdJa.nom, lctorý v sťlčas
nostl vedie Pavol Baxa ra ja som zborma'jsterkou, som absolvova.la rad vysttlpenl. Sp·o mmtlem -aspoň mi nu loročné
Krajské kolo dospelých spevác kych zborov v Levici81Ch, kde sme dosiahl! l. pásmo. Na .zá.Idať!e toho sme postťl•plll do
celoslovenskej stlfaže, ktorá sa koná teraz 20.-21. októbra .t . .r. v Banskej Bys.trlcl. Alko navl:n.ku p.rlipr81V.ujeme· d'!ojzbor
Jana MMiklll Z.bojnlcke so sp.rlevodom 2
trťl•blek.

Dokladom tapelnébo bosťovanla Bradlana pod vedenlm dirigentky Bianky
Plhalo.ej a6 ulelen dva cfakov.né lilly
od kult6rnych l!lultelov mesta Alteubur&,
ale aj tieto dva vfňatky a tlače.

Nezabudnuteln~
hodiny so zborom
Bradlan.
.•. Blanka Plhalovd dtrtgufe fasctnutúctm sp6sobom, ktor~ho tvor tvd mnohotvdrnost sa dokonale pretavufe do dtrtgentsk~h o gesta, podmatlufúc st v ka'!.·
det zvukovef fdze svoflch mu'l.ov. Zbormafsterka pracufe prt tvorent tónu s citlivOm sluchom. VIe zlskat lahkost a vol nost v~etkOch hlasovOch r egistrov, vyu'l.tvafúc hlavne strednú polohu ... Zbor
vďaka lntenzt'vnym skú~kam v speve mohol sa zmocntt svofef úlohy vyntkafúco ... Velkd vďaka zborov~mu kolektlvu
Bradlan a teho vedúcim za nezabudnuteln~ hodiny spo loč nOch umeleckOch zc:l'l.ttkov .. .

LEIPZIGER VOLKSZEITUNG, LIPSKO
26. 8. 1984
. •• Na vystúpent v NDR dlrlgufe 40
mu'l.ov mladd 'lena. Nasadzute energicky,
vedie .spev so silnOm vOrazom, pritom
plnOm cttllvef ~tOlovostl. Nikdy sa nel}akala od absolventa u'l. takd zrelost,
ale Blanka Plhalovd md naozat prdve
22 rok ov . . . { vystúpenieJ zbor uko nčil
Ldskou opravdivou LeoSa fandčka, kvalitne, s dtsctpllnovanOm emoctondlnym
vOrazom . ..

WOCHENPOST, BERLIN 7. 9. 1984
Zaznamenala: - VA-

l
Uf ·po 11-.k·rát (a po ctvojroiSnej prestfw ke ) sa zliili mladi muzikológovia,
zdrulenl prJ Zväze slovenskfch sklada•terov v Kruhu mladfch teooretikov
kritikov oa semJn6rl v Dolnej Krupej
( 14. a 15. 6. 1984). Obnovené podu•joartie
vyahádz111Jo sice z pr.edcháJdzajťicic·h tradl·c ll do1noklrup~BI!l1Skyc·h a pOvodne mo r.av·a nských seminálrov, pl'llnleslo všark aj
zásactnťl novJnllru vä čšiu výbe.rovťl škálu v Muzlko log.tckýoh roz.praváoh mladý.oh. T•ťlto skuto~nos t ·treba jedillle prlvUať, dárva totli! jed~nečnú mo~nosf nazrieť do prec ovnej dielne adepta hudob·
n e j vedy a zái'Iov eň moMosf prezenJtáole
doterajšieh vý·s ledkiov jeho bádrani·a. Mapov.a la sa tta•k slovaiiiSká hud.obná kuLttlra - v hL9tor~ck·om pohla.de ( M. Hulk.ová, E. Bug&lová, J. Lengová ). v je j stlča sn ýc h vý.votových tren-doch ( B. DJM1\ová, Z. MaJrt~n árková). v ellilomuzlkologlckom pr lst-upe ( E. Sad lá·lro;vá J. 81ko a 1
problem!ltlkra krl·tlcko-astet.lokého h odnotenla skladieb (M. B~ah}'llllka). č i otázky
nášho džezového festl'VIaliu (P. Beka ).

V yst ťlpen1a ml•adých muzl•k ológov a krttikov tvorili dva uzavreté bloky bohatého rp rog.l'l8mu sem1ná.ra, k.torý viedol
predsec:M Kr uh/U mlaldých rt eoratlkov a
krULkov prof. Ján A~breoh1. Seminá.r bol
pQPretká.vraný pradná~loamt renoonOIVaných muzlkológav 1 besedami s ,tJvol'llvými umelca.ml. Ovodn11 prednášku na tému K mrarxdstl.C'ko-lanolinsrkej metodológ.U
v hudobn:ovededkej práci mal prof. dr.
Jozef Kresá1116k, DrSc., kttorého cannt
prls,pevok .z.alh.mul zá•kLad né otáeky d•laJek.tl!ky hud.o bného vý·voja. Umelecké a
muz1kolog1Cké vyzn•&nle doc. llr. Ivana
Hrušovského, CSc. doplniLa preh:rá.VIIoa
jeho dl el z mg. piLsov ( SláiČI!knvé kvarteto, Cant.t, Suita Qlii8.Sl une fantasta.).
Ján Alblre.ch.t .konci7lne hovoril ona rtému
Vý:vojové tendenoie v stíčasnej hudbe-,
na zá:ver serndnálra mtadl besed01Val1 so
zas!. umelcom Bl'811l.islavom K.r.l§kom, šéfre1lsérom .opery SND. úroveň seminá.ra
pomvlhlta raj ll>časf popredn·ýoh čJ.nHelov
ZSS - podpredsedu ZSS, doc. drr. Ladlsla:va Burlrasa, CSc. (po oba diJll) a

Tele'l'ízny zápisník
Idey Slove n sk~ho ndrodn~ho povstania
boli, sú a som presv edčend, 'le e~t e dlho
budú velkOm tnSptr al}nOm zdrotom slovensk~ho, ale 1 česk~ho umenta. Množstvo vynlkafúctch pamlitntkov, obrazovOch diel, romd nov, poviedok l bdsnl , filmov l dlvadelnOch h ier te d6kazom t oho, ako tdto definnd udalost hlboko rezonufe vo vedomt na~tch umelcov. In~pt
rovala l hudobnOch skl adatel ov k vytvoreniu r adu k omornOch a symf ontckOch
diel - v Hudobnom a llter drnom múzeu
v Banske/ Bystrici tch evtdufú 381f
Udivufe v~ak, 'le okr em Očend~ovho
baletu Vrchdrska ptesefl a ntekolkOch
hudobno-tanel}nOch pdstem pre súbory
{ Parttzdnskym chodntčkom, Orlie hniezda nedoby/ú a dal~te) nedotkla sa tdto
tematika operne/ tvorby - dokonca ant
takO vynachddzavO dramatik, akOm fe
ndrodnO umelec Jdn Cikker, priamy
úl}astntk SNP, po net nesiahol ...
A tak mt prlchodt konStatovat, 'le prvou sl ovensk ou oper ou s tematikou SNP
fe televtzne oper a Ndvrat od zaslú'l.ll~ho
umelca Tibora Andra~ovana podla vlastn ~ho ndmetu do libreta spracovan ~ho
fel ou Krčm ~ry - Vrt elovo u, ktoref premMru sme v/dell v Ceskoslovenskef t el evt ztl
ll. septembra 1984 na 2. programe v r~
~11 M. Fischera a chor eogr aftt f. Kvočdka.

Ak ponlmame operu ako 'l.dner pr edohudobnO, mo'l.no . dielo prtvttat
ako prlnos do slovenske/ hudby. Andra~ovan vytvoril hudbu úprimnú, emoctondlnu, sl ovenskú . Neprlnd~a n ič nov~h o
v~etkOm

vo vOvofl slovenske/ operne/ hudby, ani
vo vOvofl skladatelovef vlastne/ tvorby;
Andr a~ovan tu zostdva
verng svotmu,
dnes u'l. ustdle n~mu rukopisu, ktor~ho
char akterlsttckOmt l}rtamt sú melodll}nost pramenlaca zo slovenske/ ludovef
plesne, roz~tr end t onallta, ctt pre krtisu ludsk~ho hlasu a profesi onalita v
kompoztl}nom spracovant. Novost sama
osebe hodnotu nevytvdra a ked st uvedomlme, 'le televtzna obrazovka slú'l.t v~et
kOm vzdelanostnOm vrstvdm n<Uho ndroda, mustme kladne hodnottt komuntkatlvnost hudby tohto AndraSovanovho diela. Skladatel nadvlizufe na pol}tatky slovenske/ ndrodnef opery a niektor~ obrazy prtpomtnafú Krúttlavu - tanec na
zasnúbent, dr ta Evy Ako '!.tt ? - al e ved
v~etko sa na niečo podobd/ Hudobne sa
na pozadl pr tbehu ui}ltelky Evy rozvtfafú dve my~ltenkov~ roviny: neznlčtfel
nd sila sveta deti a trag~dta odohrdvafúca sa v svete dospelOch. V hudbe sa
stretdvafú ludo v~ detsk~ hry pln~ proste/ po~zte a dramatlzmus k onfliktov a
hr6z vofny. Niekedy at v súčas n om znent. Velmi krdsne a spevdcky vdal}n~ sú
v~etky arte - Evy, Martina t Jozefa vOborne splevan~ Mdrtou Andra~ ovano
vou, f ozefom Abelom a Róbertom Szacsom. P6sobtvo vyzntevafú zbory, nafmli
zbor prt evakudctt nemocnice s vkusnOm
pou'l.ltlm plesne K onti}ek m6t bystrg, vrang. VOborng vOkon podal SlovenskU fll harmontckO zbor a SymfontckO or chester
Ceskosl ovensk ~ho r ozhlasu v Bratislave
pod vedentm autor a opery. VObornd zvu-

predsedu Tvol'lllvej komisie pre teóriu a
kritlll<u doc. .dr. Ladlsli81V8 Mokr ého, CSc.
(druhý deň), kt orf ak.tf.ville zas!tlwvali- do
d·i skusle.
Bohaté, o~é a ellltu'Zl.az,mu plné
disk.uste bolil dalšmt velkým plus .toMaročného st•r QtnuU:a. lliskutDvalo sa nie·
len po fP'redmá.§krach a na besedá ch, ale
takmer po k.a!dam vstupe v bloku Muzlkologlc.kých IIOZprá·v. A tieto plodné
debaty pokil'ačoval1 da·l ej aj po oficiálnej ča sti, svedčl&c o záu jme mladých l
o 9Illllhe roev·lnllf a obohati t wzá j?IJlné
kontakty. Organizáltor a garrant podujatla - Zväz slovelliSkýc h skladatelov prl,praVIlrl tak pre svojich zverencov V·rchova:to napLnený program, odoz\'18 však
bola viac ako pozHirvoo: bol to činoro
do strávený čoas s nový:mi a nlekolkonásobnýml t.mpul.zml do ďal šej práce mladých. Koncepalra stretnutia - Inovovaná i podnetná súčasne - pres.vedčlla
svojlrmi vyhl4adkaml do budťiCJ1!0St1 1
JANA LENGOVA
kovd r~'l.ta Leo~a Komdrka zavl'$lla prtaz·ntvO dofem hudobn~h o stvdrnenta.
Ak v~ak '!.Iadame od opery, aby bola
at presvedl}tvOm dramatickOm a divadelnOm umentm, nte te dofem tak priaznivO. Ta'l.ko poveda(, čt prll}tna spo~lva
v librete, r~'l.lt, alebo v matnOch herec kOch vOkonoch hlavnOch predstavltelov.
Hddam tde o v~etky t ieto komponenty
dohromady.
Nevdofak som st spomenula na Wolke.
rovu Baladu o nenarodenom dieťati. Prl·
beh v podstate tiež bandlny, ale kolka
dramatll}nostt, revolučnosti, pdll}tvOch
otdzok z neho bdsntk na malef ploche
vyfa'l.ll/ Andra~ova no v Ndvrat sa mohol
menovať Balada o narodenom dtefatl,
keby lnscendcta opery v librete l re'l.lfnom spracovant dtJraznef~le naznačila
prerod Evy - milenky v Evu - uvedo·
melú bofovntl}ku prot i fa~tzmu , ktortí l
po vttazstve pravdy čakd trp_kO osud
slobodne/ matky. Zdverečn~ prlfatte detml, ktor~ po vzore ludovet kol edy slubovalt pachollatku-nevlnlatku v~akov~ dary, bol dottmavO, ale nepresvedčil o vyrte~ent problému učttelky s neman'l.elskfjm dtet atom na dedine v r ok u 19451
Ak st uvedomtme mo'l.nostl televtzneho
spracovania, zard'l.afú mn oh~ nelogtl}nostl, napriklad nemennd prtrodnd scen~rta
v r ozplitt fesefl - zima - far, kedt.e
'l.lfúct pamlitntct dobre vedia, ak d to bo·
l a vtedy krutd, snehom zasypand zlma - a na obrazovke ant vlol}kyl Iba
vlni ačik na pleciach Evy naznal}oval, t.e
sa schladilo. Bolo by toho e~te vtac a tak s l útostou muslme k onStatovat , že
tnscenal}nd strdnka diel a nebola adekvdt·
na realisticke/ hudbe skladatela. Skodat

ANNA KOVÁ~OVA

KAR OL p ·L ICKA

a slo

Karol Plicka chcel vo fotografli opticky vyjadriť ume·J eckt svet pilvabnej scenérie harmonickej architektCiry
a najmä prekrásnych ludf, ktortch i!asto nach6dzal na
elovenskfch dedinách. Záber pribUiuje Karola Pllcku
pri inltrukt61i pred fotografovanfm.
Nálrodný umelec Karol Plicka, nositel Radu práce, Radu republLky, Národnej ceny Slo'lenskej soc!al1sNckej
lľepubliJky, sa v ·týchto dňooh dož!va !Vzácneho ŽiiiVotného
jubilea - 90 rokov. Naro<ill sa koncom st.ol'očia
14. októbra 1894 - vo Viedni, v metropole rakCískouhorskej monarohie. Už v Milom detstve sa prejavU!
Plickove umele<:·ké sklony, taJen.t hudobný a výlt!va r.ný.
Ešte v. pred§k!Oiskom vMu ho prijali do slálvneho chla.p,čel11Skéhio zbo11u W.i·ener Sängel'kna·ben. V~oastmé detstvo
však K. Plicka prežil v č·arovnom prostred! južných
Ciech, v rodi~ku matrKy, v Ceskef Ti'ebo.vej. Napriek Mžbe J<. PHoku štrudowt na umeleckej škOile, rodina razb odla o jeho uôi.telskej drá:he.
Ro!ky &tll'Avené "' Hoodci Krá'l ové nepatri a v živote
K. Pllclku k najšf,astnejš!m, ale práve t·U sa po prvý
raz stretálva so slovenskou ludovou piesňou. Zo Ska lice plľ!šJ,a pod v.eden!m dr. .Blahu, otca známeho slovenského spevá.k.a, skupina divadelných oohQt'll!kov, ktor!
~ u Z'ahrall slovenské dliV-a delné hiry a maJ.! aj skaUckCí
cimbalovú muziku. O tJomto záž;!itku hovor! Pl·l·c ka: "Bol
som ako omámený, nielen č8Jrom hovoreného s!OIVa a
hudby, dosial celkom neznámej, ale celým prost~~ed!m,
vonk0111Com novým, plného k.rásy a .pOtdm81Jli'VoSI!U.

Túl'lba Ka,rol·a Pllcku ll/aiVšt!vlt Slovensko sa splnLia až
po vojne, v novoutvorenej Ceskoslovenskej republike.
Každé u č.lte ls ké prárzdniny, všetok volný čas .využ!v.a
Plicka na to, aby navštf.vU Slovensko, zaplsoV18l ludové
1plesne a fotografovaJ. Na odporl1čante V. Nová·ka a L. Ja,ná.čka zlsk•!Wa Matloa slovenská K. PJ.Icku do novoobnovenej Ma1·1ce slovenskej ako zberatela a dokumentaris~ u slovenskej ludovej hudobnej kultCíry. Týmto svojim
•rozhodnutf.m sa Plick•a 21rJekol loarléry náde:jJlého umelca-hus!Lstu a dlrigen:ta. O svojom rozhodnut ! b avor!:
"Uro.bll som Vltedy jedno rz naj,väčšf.ch rO"Modnut! v mo}om živote. Ked to posudzujem z odstupu l'okov, nelutujem tento čln, ba som rád, že som sa vtedy tak rozhodol." A d·a lef dOtdá<Va: "Večné hod·noty, umelec:k á sUa,
proa.vcHvosť a zemlto.st ludovef piesne spôsobili, že č!m
dalej, tým mocnejšie som sa ·pl'~pťltal k novému prostre-diu, k-toré ml prlná.šalo h lboké v.nútnrné 1 umelecké
uspokojenie. M<:Wnost t-voovej !Práce sp~bil a pozvolné
vzdalovanle z pnal'iského umeleckého !ivota i zrleksnei sa všetkých možm:l!St! tamojšieho umeleckého vý·V·Oja>"
Plick·a p11aooval ll!a SlovensJ<·l! celých pätnásť rokov.
Za tento č<as vykona'! obdbvuhodný kus pl'áce. Zaplsal
tlslcky sloveru:~ký c h ludových piesn!, oovštlvi'l 190 obcl - v čase, ked ešte nejestvovala poh0tdl111á komunikácia, ked bolo t>reba prekonáiVIat vzdialenosti pešo, za
každého počasil8 a s b&tožLnou na chrbte. Bol svDjou
prácou posadnutý, neváhal podstťi:p1f žiadnu námahu.
Sám o tom hOIVor!: "Bolo ro umenie, k.toré ml dávalo
silu, atválralo cestu a dalo pi1enl.kn1ít Illlelen k materiá·lu, ale 8Jf k rudom. To bol ·a si hl·aV!ný a podstatný
dôvod, prečo mi n:l ja·ká cest•a n ebola p.r!liš ťaž k á, n'8.1Iláhavá a nesch•odná, aká1ko lvek fyz!,cká námalra bo'la nepart'nná v po11ovna;n! s výsledkami tej·ro práce."
Plicka pracOIV•al systematicky a premyslene a mal
svoju výskiumnú prácu v obciach ciela;v.edome mzvrhnultú. Svoju metódu práce tecmet!cky zdôvodňu,j e aj v svojich štúdiách, zbier.k<toh, člálllkoch. V 20.-30. rokoch
uverejnil sériu ôlánlkov v Slovenských pohladuch, v
zbomlk•u MaHce slovenskej, .v časopise Slovenskio, prednáša na medZ'inárodných kongresoch, kde sa v refe·
Tátoch zaoberá spôsob()m zbi·e ranla plesni, chara:k'terlrzuje z·rod plesne, zaoberá sa plesňami z Važca, uspávankami, ·reg~rCítskym1, vysťahoowleckýml, . ·tanečnými
piesllami, V•PIY1V0m pasUerskych nástrojov na plesňOV·I1
tvorbu a pod. V rel.a·t!IWlej úpln·o stl ·xachy·til najdôležitejšie p!es11ové žánlľe na.•mä na Slllred.nom a východnom Slovensku v rokoch 1924-1939, sporadicky l nes koršie. Záiplsy m&flí dnes nenah·raditelnCí dokumentálr.nu
hodnotu. Na .jcennejšla je gT'amofónová !llntológia slovenskej ludove f hud·by z raku 1929, prtpľ.avaná K. Pliek om z poverenia Maitice slovenskej a českoslov.enský ch
j•a zykovedcov, v ktorej je Il!a 131 g~remopla.bnlach zachyilených 403 piesn! a 66 uká.žok slovenskej ludOtVej nástr,o jovej hudby. Spomedzi prvých zbier ok, ktoré Pli e·
·ka uvere tnU, venova:! manogiľaflu E-v·a Studeni·čOIVá spieva [M&I1tin 19281 vynJkajúcef spe váčke zo Sv. Jána na
Záhori. Na ďalšieh plesňových vy•danlach pracoval z pod-

É HUDOBN
Pr.i prlle~Ltostl 40. . výlročla SNP uspo·
I\ladala čs. umelecká agentúra Pl!'agokoncert v .spolu•práci s agentúrou Slovkoncert v Pra:he v dňoch 10.-15. septembra 1984 cyk.lus šiestich podujati pod
spo ločným náZIVom Slovenské hudobné
umenie. Akcia mala 2l8 ciel oboznámiť
pražskú vere;nost s výsledkami, ku letor ým dos pel vývoj slovanského hudobného umenia za štyr.! desatr očla - po
oslo.bodenl. Slavkoncert ponhnal k·o nceociu tejto a kcie a·ko prehl·l adku sLoven ·
ského komorného umenia a sledujúc
tenro zámer vybral a delegoval do Pra·
hy špičkových slovenských in'ler:pretov.
A!l. druhoradýlm cielom bolo predostrieť
z repertoá11u účinkujúcich ·a j niektoré
reprezentat!vne diela slovenskej komornej ILteratCíry. Ctasto15ne sa v diľamatur 
gl.t zohladňoval (1napr. u P. Michalicu a
u sCíboru P.ro ame musica) aj Rok čes 
kej hudby.
Spoločný.m menovatelom pTe hodnotenie jednDtllivých výkonov sa stalo zohladnenie úr.ovne doterajšieh výJ<anov
ťičlnkujCíc!ch doma a ich poJ"ovnanie s
.p rodukciou v rešpek~uplnej atmosfére
pražského hudobného .žLvo.ta.
V tomto smere .pr!jemne prekvapilo
duo Mlloi Jurkovič, f:lauta - Jozef Zsapka, g~M·ra. Jurkovič v Prahe súča sne nahrá.val pre Opu.s cyklus Bachových flautových sonát s čembalist·kou Zuzanou
Ružičkov·ou. Na pódll.um naS!túpll t·a k v
2'Jllamenltej kOIJld!cil, čo sa prem1e.No do
1tvorenia tónu, do jeho priam pohrávanla sa s vyludrzovaným zvukom. Výborne
technicky disponovaný ·tvor11 s nadhla·
dom l pravou muz!klllni'Skou iskrou. verml sympaticky sa uv·iedol aj gitaris1a
j. Zsapka nielen v znamenitej syntéze
jednotJ!vých Interpretačných parametrov,
ale aj vo sfére citOIVého dot·vá,rania diel.
Malá sála Haláca .kuLtúry, kde od2Jnel
tento úvodný 1konc ert, svojim nástroj.OIJll
l akustikou menej l'll•čHa kla<v11ľistorn.
obom sólistom SF - Petrovi Toperczerovi a Mariánovi Laplanskému, ktor! uviedl~ štvorručne s vervou a niekedy
nž prehnanou ZIVukiovou pl11ebo't nostou. ·
zaohá.d zajúcou do drumost'i v§ber
siedmich č!sel z,o Slov81Jlských tancov
A. Dvol'áka. Rovnomel'nú 1'ytmlckCí pulzáciu zosHl'lovali ešte ak·centOtVan!m a
zamerali sa oo techin~ckú brllanc!u. V
10. tanci [ e mol) preukázaU aj znamenbtý zmysel pre Iyrlokú spevnost, 7. tan.
eu ( c mol) by v ceLkovom výrraze prospelo trochu zdržanlivejšie tempo.
Pre nasledujCíce 4 ,podujatlla vybrali
organizätori excentricky - v hradčan
skom areá:J.! umiestnený Mart1:nický palác. Tento fakt sa potom nepriaznivo
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odrazil v náv.lítevnostl. Nera/l s me preto obdivov.all našich umelcov, že doká·
zali podať plný vý·k·on pred pol·oprázdn ou sá lou ( ná·vštevnost !kol! sala medzi
20-40 posl uchá15mi l.
Slovenské vokálne umenie r~prezen
tovali - neváhame to kanštatovat na európskej úrov.ni sólistJ opery SND
v Bratislave soprarustka Magdaléna Blahuiiiaková a basista Peter Mikulái. Obaja
sú jedinečn! nielen na javis ku , ale aj
na koncertmom pódiu. U š l achtlilosť,, nádherne tvor.e né a cl·~ovo prežlarené dynamické polohy, spolahllvá intonácia.

Trávnfi!ko.vo kvarteto
stotožnenie sa s autorom - to boli základné charekteristJ.ká Ich prejavu. Obaja prvotl'ledne zaspievali slovens ké plesňové cykly Blahušiak·o vá Nox et solltudo od E. Suchoi'la, Mi'kulá.š Kafendove Tl'l plesne na básne J. Smreka a zažali u početne skl'omného publika
viac a ko n81dŠenCí odoZivu.
Peter Michalica sa predst·av.U ako zre·
Iý, Inteligentný, roz;váž;ny, plnokrvný, a
ked treba aj presvedčivo med:iotujúci
umel ec. V drama1urgii sv·ofho prog•r.amu,
zostayenom - možno povedat - takmer
ideálne, zohladnil a j Rok českej -h ud·
by. V Kučerových Aforlzmoc·h dokázal
pl'iam vzorovo •na 1pomer.ne malej ploche rozvlnúf bohatstfvo svojej široko rozkošatenej 1tvo111vej f•!mtAzie ,podopreiHlJ
zdatným a spolahllvým technickým zázem!m. Umelec s ugestf.vne vystihol f.ilozofloko-meditat!vn u atmosféru Brahmsa·
vej Sonáty č. l, ·G dur i živý spád a virtuóznu proHIAc!u j·e j Scherza.
Od mladého v!olonČeJ.ist•u Ľudovfta
Kantu oča'kAvali sme - možno povedat - viac, a to najmä preto, že tato
vystlí.penle tesne {Jredchád7lalo jeho účas
ti na medz!ná11odnej súfaži Jeunesse mu·
sica le v Belehrade. K&n.t-a demonštroval

netu slovenských vydi8.VI8tef.st!ev po voj.ne. S r o7.s iahlyun úvodom o svojej fo1k•l-orlsticke.J prá-c l zverejnil v ruku 1960 <V Státtnom hudob-nom vyd•av.aterstve v Bratislu·
ve Slovenský spevnDk 1500 ludových plesni slovenských,
kstorý, žiar, nenoašiel doalšle pokračovanie. Zo·tu však v
roku 1965 vyd·aJ za spolupráce s J. Ho.rád<om Zbojnick e
plesne slovenského rudu v Slovenskom vydav81telstve
krásnej lliteratCíry .BMflllsl'!iva. Jeho rozsiah la I'Uk oplsná
zblenka, uložená v Matic i slovanskej, čaká ešte na svoju
obt~ú ad ičnú realillácLu.
Ale p!ľe P,J.icku nebola ludová pleseň len . osamelým
umeleckým f8Jvom. K lu.dOVBif piesn1 patr.!l a.f č lovek-s,p e
·Vá·k a jeho ži,v otné prost·redle. Plicka videl ludOIVú hud.o bn·Cí kultúru v jef ceHstvost1, k.torCí sa Slllažll zachy-tif
fotogoofdou a f·U.mom. O rtJomto ,z ámere hovor!: " Na za-čiatku moHch fDtog·r.afl! bola plesei'l. Moje fotografie
c:bpl·ňujú zá·plsy piesn! a na01pak. Nie sú dielom náhody
ani reportážou." PovažOIVI81 z,a .potrebné ok.rem zá!Pisov
Iudovýoh pi8511! zachy,H t a•f Ich funkciu, zobraz!t o.koinost1, za ~kých sa pieseň spieva, zaohytlt gestá, výooz
!tvá'ľe i'll'terprata a
jeh o ~ivot. Ok>rem zá.plsov piesn!.
vznl'k á a•j velká zbierk-a fotogl'afil dok·umantárnej 1 výtvarnej hod.ncxty. V roku 1937 vy.chádza fotografioké dtel<O SlovaniSko, dopLnené v .roku 1947, známe pod názvom
Slovensk>o vo fotogoofll K. PJLcku. Tvor! podnes umelecky na)pôsobl.vejšiu frotogr.a flckú publ~kác-iu o Slovensku, n·ajl!llä však o Jaho lude. Ľudská d·imeru'i·a nielen
rv tejto publlká.c11, ale aj v Iných Plickových vydaniach,
je vžc;!y Ill8tcennejšou stránkou jeho dleloa.
Pliclrov velký pr!illos spoč!va však aj v jeho filmoch
o Sl-ovensku, ktorých lnteg,rálnou súčastou je l udová
a zvlášt f.udavá hudobná kul•tťi:ra. Film Po horách po dol•á ch ocanLJ.i v roku 1927 vo Florenci1 a Zem spieva v rokiu 1934 v Bená tkach. Je to však nie'len dokument, ale t-akrpoved'iac hudobná básei'l v obraze, nepre·
kon•atef.ná apoteó:zJa sl-ovenského rudu, jeho ludavej hudolmej kult úry Ill8 taJ vrchole, ešte takmer n edat·knute j
civH izačnýlmi ~rozkladný-ml .faktonml.
Pliokov h lboký,
pra.vdlvý vzfah k Slovensku, k jeho kultúrnemu dedič ·
~tJvu. spojený s vysokou umeleckou poofeslona!Ltou, prežiar.anou jeh·o osobnostným čaTom, bol pred:po.kladom
pre celé nevl!edné dielo tohto n árodoplsca a umeleckého f,a tografa.
Nielen vyznamenam1a a ocenenia sa staJ! s•líčas tau je·
ho jubile!, ale objaiVill sa aj prvé vážne biografické
a PILckov.u u.meleck,ú a vedeckCí prácu h•Otdnotlace prispev:ky, a to najmä z pera jeho žiaka Martina Slivku.
Máme lli!l mysli pubUkáclu Karol Plicka - bá.snllk o~a
rzu ( Marl!in 1982 l a dielo K'l!lrol PJicka vo filmovej foto·
gr81fil ( Sl·OV8111Ský fLlmový úst8'V, BrMisla.va 1983), ktorú
prlpnavll M. SIL<Vka za spolupráce s J. Lexmannom a
S. Laok·ovou. K. Pllakla sa stal aj st·redobodom n!ektolľÝC·h f.ilmOYých dokumenJtov najmä M. Slivku, napr .
vo mme Vyz'll'anie pCítnld<a a Spomien'ky a úvahy.
Tým všetkým sa všlllk osobnost ~aroJ.a Pl·l.ck-u stala
nielen osohnostou joub!LujCícou, ale aj osobllJostou stimuliUjúcou filmovú, fotografickCí a fol'klor!s.tlokCí tvol'bu
a 8iktlvltu na Slovensku.
ALICA ELSCHEKOVA

R
velmi jednoznačne svoje muzl k·a !ltsko·
tvorivé schopnosti a ~sté zlepšen:te sme
postrehli aj v oblasti ~ntonác.le. To, čo
nám v jeho prejave na}v~.ac plľeká.žalo,
bol pr!stup k celkovej koncepcii: ten
a k·oby sa v hieraroh1ň jeho t vorivého
zretera dostal na perifériu. Jeho výkon
vera ziska! spoluprácou s c~tJ1.v ou kla ·
virlstkou - komor nou hrá'čko.u par excellence - Danielou Rus6ovou. Ale aj
ona tvor.lla v lrrtencládl I<iantovej k·oncepc le. Tá stmelujúca sila, kltorá dodáva
dielu matstrovskCí podobu a prezrádza
zrel·o st interpreta, azda n:ajviac chýb-ala

Snfmoka: V. Há.k
v Prokoftevove j Soná·te C dut', op. 119.
Ako sóll-..t•ka sa predstBJVHa Silvia Cäpová. Vel•m! jednoznačne demonštľ'Dvala
c;voje nemalé .tvorivé schQJ>nOS!ti, vrodené
dispoz!cle pre h r u .na klaiV!ri. Odhalila
všlllk súčasne aj rezemry, poomenlace z
prlld~nej emoc·lonaUty jef ,preja'Vu. PretavJ!o sa to n'afmä v prlvelke j zvučnos
ti ·tónu, nie vždy adekiváltnej tnter.pr~o
vanému au<torovi. Chopt.novo Nocturno,
op. 55, č. 2 Es dur ,1 Debussyho cyklus
Pou.r le plan:o doká·za.Ji by sme sl dob·
re predstavU v ZIVukovo skromnej§om rú~
chu. Preky.pujú.c! elán pozna:čll mtesmmi
!!J koncepciu Chopinove] Bala dy f mol.
Vysoké uZiianle si však zasliížl podanie
BergerOIVej Toccaty.
Bratislavské dychod kvinteto sa prezerutoval o výlučne svetovým repert-oárom
(J. Ph. Rameau, J. Ibent, G. Liget'i ). Podalo vy.rovnaný, štandar.clný v~kon, ktorý .potv.rdH n:emalé tech.nJilcko-výrazové
možnosti súboru, ale si1Č8sne nastolil aj
otázk,u, či sa možno uspokojOIVo!lf s doslahrmtýrnl poz!c!aml a nepokl1šat sa !sf
ďalej. Po strán,ke výoozo\18f, aJe aj v
jemných nuansách sCíhry určite. Súbor
sme počul! už hrat at presvedč i!Ve j šie.

v Ptrahe sice obsMli, a•l e mohli overa
viac oča rit.
So záujmom, hooi tiež n~e bez výhrad ,
sledovali sme hru sťi:boru Pro arte musica. So záujmom preto, že -po odchode
M. · KoarUkovej prevMI funkciu "sp!Tita
movans" sCíboru ml•a dý huslisoo Alexander )ablokov. Za uplynulé .tr.! roky, ked
sa v t.nom k!omornom .zosk.upen! predstavil o. 1. aj na Interpret!l!čn ej sCítažl '81 v Banskej Bystrl.cl, zaznamenal
V<O svojom vývoji výrazný •v zostup. Začlna sa čol'az ,presvedčivejšie prejavov.a f
ako mUZikoot . Flautista A. Sawlcz -nebol
v Pr.a he práve v najlepšej kon.d!cli. Je·
ho vystúpenie •P07!11BJmena·la Istá miera
nervozity, ktorá sa od,r.áž a.la v miernom
chvate, v násilných zmenách metra ( F.
Ca ros o, G. Ph. Telernann), ale aj v menšej presnosti ·I ntonácie. Os.pešnejšie sa
uviedli flautista V. Vavro, či gitarista
A. Menlfk, kulJtiivovaný h obojista ). Klatt
alebo dámske členky sl1boru - v iolonče
Ustka E. Cermanová a klaiVlr.lstka Z. Poulová. Vo všeobecnosti sa sl1boru viac dar!lo v mOtderne [ dV'akrát B. Martinu).
ako v staršej hudbe, z ktorej tm najlepšie vyznel J. D. He~n:lc-h en.
Svoju út·oveň sl udržalo Trávnfčkovo
kvarteto, repr!rzovalo z Týždl\a novej slovens kej hudobnej tvorby 1 zo žiJ!nskej
Prehliadky na reprezentatlvnej úrovni
Hrušovského novdnku a vyni klo v Ravelov1, ktorého Kva1.1teto F dur uviedao
suverénne spamäti. Ansámbel dosiahol
štádium vý·voja s vy,hran eným ln.terpretač.ným profilom a s naroastajúcim poč 
tom rokov spolupráce ,zmocňuje sa čo ·
raz jemnejš!ch nuans! klomornej súhry.
Najvy.ššlu nálvšteV<nost zaznamenal o
vystCípen:le Slovenského komorného orchestra pod veden!m nár. um. Bohdana
Warchala. Je pr1zna.čné, že hoci dramaturgi·a koncertov warchalovcov zohladľ'lovala barOko, klaslci?Jmus, ooman<tiz.mus ,
nevyhla sa allll uvedeniu slovenske j
skladby ( Suchoň: Serenáda p.re sl áčlkyl .
úspech bol vel·ký, zarurtlžený, teleso dosiahlo v plnej výške umeleoké méty svojich .nemalých mol'lnost!.
Umelecké výsledky .poduJ8't•la bol1 !mponu·jl1ce, no orgar~~tzačné a propagačné
zabezpečenie - a.ko sme už spom!nali značne pokul.hlwalo (dokonca {Jre množs.tvo chýb v p.rogroamovom bulletine
sa tent<O musel vy.tlačlt ešte raz l- Verime, že z nedOSitiafkov tejto akcie tak v
priprava, aku aj v jef priebehu vyv,odla sl organ!.zAtor! pa.trlooé pouč eni e.
Mrz! nás predlovšetkým šaruoa, ktorú n·ašl umelci - 1 llJ!Iipriek ,pripomienkam k
výkonom - mal1 ·a ktorCí V}'íu~li k ozaj
presvedč1vej reprezantácii na pražskej
.pôdoe. Iob umelecký hlas sa v§ak často
podobal "hlasu '{Oiafúceho na p11šti". A
to by sa v budúcnosti už zopa.kovat ne·
malo!
VLADIMIR CIZIK

RECENZUJEME
JIItl FUKAC: POJMOSLOVIE HUDOBNE)
KOI'-IUNIKACIE
VPLKEM Pedagogická fakulta v Nitre
1983
Naša marxisticko-leninská estetika v
aplikáciách svojich v9sledk()v na jednotlivé druhy umenia už pred rokmi dospela do nov9oh štá di()V9ch s y.ntéz. V práci našich estetLkov a umenovedcov sa
v ·te jto sit uácii nutne !Zač<ali obja.vovat
nové metod•ické a me todologické ten dencie, ktoré v súčasn osti ch arak.teri:wje
prlstup k syntéze: interdLsc iplinámosť a
tlmovos t. V našich podmienkach sa tent o trend zatial na jv9raznejšie presadzuje na pracovisku v Prahe ( Mezi·oboľ()V9
t9m pro vyjadi'ov·acl a sdélovacl systémy uménl pi'! ústavu teorie a déjin umén! Cs/\ V) a v Nl/tre [Vedecko výskumné
pracovisko literárn ej komunikácie a experimentál nej metod Lky Pe dagogickej fakulty ). Pražsk9 1t!m vo s v.o tich v9skumoch vychádza•! !Ul jmä ,z podnetov teórie
v9tva rného umen ia , muzikológie a llterárnej his tórie. Nitria ns ky tlm mal základ v ILterá rnej teórii, l nterdisclpHná rny charakter postupne rozš!ril o teóri u
psych ológie, muz.hk()lógie a .v91warného
umenia. V pražskej ško le vystupuje do
popredia
obsahovo-v9znamová zl,o žka
umeleckého diela, ted1.1 problema.tika sémanti cká. Nitr i·a nsky pro jekt sleduje viac
aspek ty teórie komunikácie um enia v jeh o komplexnosti. V9sledky .nitrianskej
školy v jej 1 5-roč n ej histórii reprezentu je viacero v9znamn9ch zbornlkov a vedec kých mono.grafll (séria 7 zbornlkov
O interpretácii umeleckého ~extu, Mikove monogra fie EsteUka v9ra!lu, Text a
š t9'l, monografia F. Miko a A. Popovič :
Tvorba a recepcia, Popov.ičova Teórla metatextu, Komunikačné .prajek.ty lHerárnej
vedy a t ď.). ako aj v9.lt'la dových terminologick9ch sloVinikov (Poj moslovie literá.rne j komunikácie, Ter.minológi.a ILte·
ráno-muzejnej komunik ácie, Zákl•a dné
pojmy int erpt·etáoie, Originál, preklad
a td.). Nalwlk o .v posledn9ch rokoch zásluhou oboc h spomlna n9oh ltlmov sa vytvorili úzke pracovné kontakty, je recenzovan9 text Pojmoslovie hudobnej komunikácie pokusom o integ-ráciu p.ražs kej a nitrians kej •š koly. Autor )ifl Fukal! text spracoval za sú č innosti pracoviska v Nitre, k'Cie vyš ie l "' r. 1983 a ko výsku mn9 materiál .pre bádatelské potreby
štátneJ výsk umne j (tl ohy č. VIII -8-7/01 - 3
Odrazové, semiotické, k om unikačné, lingvi stické u didai~tlckč .aspekty Interpretácie a recepcie umeleckého t ex tu. V
naše j muzikologickej li teratúre je t·o doposlal druh 9 text ( jl ~l Fuka č - Iva n
Polediiák, Hudba a jej! pojmoslovn9 systém, Pt•a ha 1981). ktor9 sa systémov9m
spôsobom zaoberá pojmoslovnou temnukou s využit!m metód .ty,pologi·c k ej pol<.trlzlícle a tax.o nóml e. V odvodzovanl
'a v kompa•r ácli po jmov v l'ô:mych fázach
všeobecnosti voli sa postup akéhosi zaostrovania, kto r9 a utorská dvojica Fukač Polediíá k v uv edenom texte obrazne charaktel'ilzuje a ko tel eskop ick9.
Nakollw sa v súčasn osti o ct.a n ej problema tike vera diskutuj e l po lemizu je, recenzovan9 text s ·tarostlivo zvažuje a integru je súča s né tendencie genézy a existenc ia h udobnéh o diela. Cel'Ostnost tejto
problematiky sa prejavuje v tom, že
spomenut9 text zjednotil .rormu v Istých
zovšeobec-neniach v 9~l·ad u nl ek·O·l k9ch
škô l, ktoré doposial neboli termlm.ologic ky ani metod ologicky jednotné. V hudobnot eoreti ckom zovšeobecnenl, ktoré
spočlva v spojeni probl ematiky spol oče n
skej s problematbkou fungova nia hudby, je komunikácia predstavená a ko najdôležite jši aspekt pôsobenia umenia. Z
toh to dôvodu je velmi užl•t·očné a cenné, že Fukuč s jeho zná mou vedeckou
kon clz no s ťou rozpracoval ontologlckú a
funk·čnú ·proble mati ku hudobného diela,
p r ič o m triezvo prihliadal 111a spojl.tost
medzi sémantickou koncepciou pražskéh o tlmu a teóriou komunikáci e nitrians keho tfmu. Systémovo koncipovaná prá·
ca Pojmoslovie hudolmaj komuniká cie
zárovei'l poskytuj e bezpečnú metodologickú or ientáciu vo V'šetk9ch zá·k la dných
k lúčov 9c h
oblastiach muzikologlckého
po jmoslovla. Nemuzt·kológom umoži'luje
po cla ť nesimplifllkova n9 poll lad na jav
hudby, a to na.}mtl preto, že väč š in ou
pre n edos tatok llter.ntúry .berú za základ úva h o hudbe pomerne zjednodušené state, ·ČO sťaž uj e vzájomné dorozumeni e. SkúmBJné javy ovo Fuk ačovom
texte s(t uchopené ako zložky komunlk a·čnéh o reťazca huctby, kde prlmárne
doml,n u je teoretický v9kl ad termlnov hudobnej komunikácie, &le .sekundli.rne sa
s táva dobr9m vých odiskom pre systémové rozpracovanie ak.tuálnych muzlkologlc kých problé mov nielen ·v teoreticke j
rovine, .ale aj v širokom speMre praktick ého r iešenia hudobnokomunl'kačn9ch
problémov, n ajmä v hudobnov9chovn9ch
a vzdelávaclch procesoch. Osvetlenlm
rôznych alternatlv hudobnej komunikácie a Ich historlcko-v9vln ových foriem,
práca otvára mo~nostl pre komplexn é
poch openie v9voja hudobného jedl.nca vo
vš€tk9ch jeho fá zach. Hudobné školstvo
takto dostá va podne~nú pomôcku na zamysleni e sa nad pedagog lck9ml problé·
mami hudobnej v9ch ovy, ako a j nad teoretick9m i otázkami v9kladu hudobnej

Hovoríme s novým šéfdirigentom SF Bystríkom Režuchom
Väč§ina ludských činnosti md dnes kolektívny charakter. Ospech každého kolektlvneho úsilia ztlvisl od úrovne koordlnéicie, ktorú zabezpečufe riadaci apartlt .
v umelecke; oblasti sa ttlt o r iadiaca funkc ia sústreďufe do r úk fedinca, ktorého
prélvomoc ;e nede lit eľ né! , a tým a; obrov ská. N zkto nemôže r ozdelil dirigentské
gesto medzi dvoch, troch, čl niekoľk~ch prac.ov~lkov, aby sa v prtpade neúspechu
mohlo bremeno zodpovednosti rozd elzt medzz v tacerých. Nzkto nemôže dirigentov
výrazový pokyn pod robiť o ponentskému pokra~ova~iu, v ktorom by. naJprv slovne
obhé1Jit svo;e r ozhodnutie a aZ potom ho "premteto l do praxe. O dlrzgentoveJ préicz
možno hovorU aZ na ztlkl ade velkých celkov; bianco-§eky dôvery " sa tu vystavuJú
nielen na ;ednotlivé k o ncerty, al e u M fdirigent ov na celé sezóny, ba l desaťro
čia . ..
o to dramatickeJ!;ia ;e otázk a, ktora si kladú členovia umeleckých kolektlvov vo
chvili, keď ;e menovaný nový umel ecký vedúci, nový M fdirigent:· Aký ;e, aký bude? - T áto otélzka odzrkadru;e niel en prirodzenú zvedavos( budúcich spolupracovnlkov ale a; obavu o osud cel ého umeleckého k oleklivu, od k to r ého ztlvist osud
ka žd iho z jeho členov. ~oď dostéiva nového korm idelnlka a oséldke i cestufúclm
ostéiva le n dúfať, že dobre pozna. cestu cez všetky pobrežné út esy: ..
Len dúfať ? .. . Na ro zhéiňanl e neistoty a obáv sa v kult líre {a m el en v kultúre J
usttlltl obr ad program ových vyhltlsenl. Sú ošt epom, ktorého hrot možno ľa hko obrtl ti( pro ti útočnlkov i: nélstupné srufJy, ktoré pomtlhafti mobili zovať el éin kolekt!vu, sa
po k rtltkom čase m6žu stať nélst r ojom neprljemnej konfronttlcie zélmerov a výsledk ov.
u BYSTR[KA REZUCHU - dezignovaného !iéfdirigenta Slovenske; filharmónie by niekto mohol namietnu(, že jeho dlhoročn é! spo/uprdca s or chestr om SF ~ylu ·
č uJe takéto "kon cepč né " nejasnosti: obe strany dirigent aJ or chester - Jasne
• vedia čo môžu od k ollo očakéivat: akt! ci el e, ntlroky a metódy bude uplatfiovaf
dirig~nt a na d ruhe ; str ane, aké predpoklady, aký zélpal a koľko tvorivého sústre ·
denia do tohto vzťahu vloži o r chester .
Tie to skúsenosti z doter ajfiej spolupráce platia le n do iste; miery. Ľudia sa menia nielen pod vplyvom právomoci - ako sa to obvykle hovor! - ale a; pod vply·
vom zodpovednosti, ktortl na nich dolieha {čo sa ul'. mene; zdôr au1ufe}. Preto sú
otdzky, týkafúce sa programu nastélvajlíce; spoluprélce, r ovnako aktuálne u §t!fa,
ktor!} predstupuje pred or chester možno po prvý raz, ako a; u šéfdir igenta , ktorý
j e s telesom u ž dllt!liu dobu v kontakte.
Pri našom str etnuti pri príležitosti menovania Byst r !ka Režuchu do funkcie !léf·
dirigenta SF nenélstoJil som nat oľko na f ormul ovani nejakého pragmatického programu, ako skôr na vysl oveni zéisad a noriem, k torými sa mieni ri ad iť v nasledujúcom obdobi svoje; spoluprélce s or chestrom SF.

Nová funkcia vám poskytuje nielen nové úlohy, ale aj nové možnosti. Co by
ste chceli dosiahnuť s orchestrom SF7
- V lnterpretaone j oblasti chcel by
son1 pok·račovat v tredlcll, ktorú za ča li
Václav Tal•Loh a Ľudovtt Ra j·t er a kt orťl
potom r.oz.vljal Ladis lav Slovák so svo jou
snahou o madmáLnu p rofeslonall ~u. Už
Tallch sa snažil budovať zo SF orchester, meralteln9 širš!ml medzinárodnými
krl,térlam i. To znamená , že treba neu-

-

OJD

formul o v.ať v tej.to obl•a.st1 nej'a.ké dlihod.obé zámery . ..

Ako sa vyvl.jal vái osobný repertoár?
vo svojich programoch
niektoré diela, niektorých skladaterov
alebo niektoré slohové obdobia?
Upre dnostňujete

- Počas svojh o ·desa t11očného pôsobeni·a v 110zhlasovom orchest ri som n edirigoval a ni jednu B ee~hovenovu symfóniu. Vyslúžil som si povest "expert\11"

o

AX

Sn!mka: z.

M in áčová

vost o umeleck9 do11ast odovz danlm dlp·
la mu. Dalšie etlapy umeloovh'o v9voja bo·
li pod mien ené len u len jeho schopnos·
tami, šl koVtUosťou a neraz aj osobn9m
šťast!m. Skúsenosti nás •poučili, že naša st.aros.tldvosť o umeleck9 dol'ast nesmie b yť obmedzená len na obdo bie §tú·
di! na konrz;erwrutórtu alebo VSMU, a že
prvé kroky mla dého umel.ca v prax·! si
vyžadujú metodické usmernenie tak Isto,
ako nároooe jšle pr.ojek·ty, do k-tor9ch sa
pos.tupne dostáva. Ak sa táto úloha zanedbá, WJn!lk.ne s~tu ácla , ktorá môže
značn e podviazať umelecký v9voj slovens-kýc h hudobn9ch lnštl.túcil a telies:
jedna dlirlgerutská generáci'a prekUcky
k onč! svo ju a ktlv·n.u um eleckú činnos t,
no zatial nemáme pnLpM!Venú d·alšlu generáciu, kltorá by mohla prevzia ť ume·
leoky a spoločensky ná•ročné úlohy svojich predchodcov.

N
,·

stMe s l edovať hf.adlsko profesiona lity,
ktorá narastá u všebk9ch významnejšlc h
zahran.lčn9.ch orohesbrov. Uvedomujem si,
že ,t\llk9•t o zá mer sa omnoh o lahšle formuluje, alk o d·osahuje .. .
Co rozumiete pod profesionalitou plnenie istých kvalifikačných požiadaviek, istf pracovný itatút umelca, alebo chápete tento pojem iiriie7
P.rofes"ionallt u orchestra chápem
ako jeho sahop.nosť tntenzl.v•ne š t udovať
a vynl•k·a,júco intet•pretovat aj tla najť·ažšle skladby, p.r~čom za každej s ituácie podáva §tarrdardne dobré v9'k()ny.
Ná~ orchester nez.aprie svoj slova·ns k9
alebo s lovenský pôvod: v jeho v9k onn oSitll môžeme pozot•ov.af neoča k á v a né v9k}'lvy. Bo·l by som rád, keby sa ml podarilo odst.ráruiť z umelec.kého ,profilu
nM.h<o telesa jeho .. s~abé chvHky" a zabe~eč iť , aby jeho v9konnost n~ kdy neklesla pod ur-č it9 št.a nda,rd. .Pra vda , ,to
sa dá dosiahnut Ien postupne, t·l1pezlivou prácou a spoluprácou .. .
Aké zámery sledujete v repertoárove.j
oblasti?
- Poklal ide o reperltoár, mysllm si,
že tu je ,zbyitločné formul ovať pre orch es~er n eja.ké osob~tné ciele. ústa~ . a ko je
Sl·ovenská Lilhar:mónl:a, zd<ružu jú ca pod
jed•nou stredhou rad umeleck9.c h tefl es
a sólistov, je nev ylmu~ne akýmsi "repertoárov9m k•omblná.tom" a jedna z!ožka mus! nadväzovať nielen v9k onnostne,
·ale aj repel1tloáJrovo na druhú zložku. Re'pentoálr orches'tr.a zohlacli'luje a mus! zohladi\ovaf 11ad olnlt erov a h l·a dlsk. No
ne.sMč1 anli hf.adisko "celoústavné" ; repentoár OO'chesltna SF je treba vidieť ai
v kontex·te celého slovenského hudobnéhio živ,o;ta, kitor9 nie je ttuký velk9, aby
sa SF mohla hrať len na svojom vLastn om "reper-toá,rovom plesoôku" . .. A dynéli!Tli·ka s~•OIVenJského hudobné•h o živ.ota je
taká ve lká, že s l v yžadu je od všetkých
zložiek pru~ne sa pri spôsobovať novým
úloh ám . . . P.reto sa ml zdá byť lluznrne

tvorby. Vce'lku Pojmoslovie poskytu je v9chodlsko pre ro7lpr.a covanie t·ôz•nych
čiastko v 9ch problémov 'V oblaslti muzikológie a zároveň a j metodi-ck9ch problémov v oblasti hudobného škols tva.
Na záver .recenq;le zostáva iba želať
sl, a by Pojmoslovie hudobnej komunikácie (vyšlo nákl adom 300 ks ), bolo
čo v najkratše'j .d·o be dostupné širokej
kultúrnej verejnosti a ta:k mohl o plnlt
svo ju spoločenskú úl ohu.
JOZEF VEREŠ

na

súčasn ú

hudbu, kltorému musia zaká-

ret ,p.r!Slt up k partLtúram kla&Ick9ch maj-

strov.

P očas

pôsobenia v SF Košice som

•l>i vyhojil Neto "reper,toálr.o.vé rany" a,

mysllm, že sa ml poda•ru lo prek•ooat predsudky, že sa hodlm len na &účasnú hudbu. Kedysi som diela niek.tor9ch skladaterov fyzic ky neznáša l; č im som star š!, t9m mám menej preferenail, 19m viac
rôznej hudby mä m rá.d. S vekom člo 
vek pride na to, že kaMému tvorcovi
j.de v podstate o to isté - sprostredkov ať rudom nej akú hodinolt u. Našou úlohou je runpomôcť te;to vý,povedl, jej pochopeniu.
Umelecké osudy orchestra nezávlsia
len od kvality jeho domáceho vedenia,
ale aj od hosťujúcich dirigentov a sólistov. Vedenie SF sa tu ocitá v nezávideniahodnej dileme: na jednej strane
si určité kultúrno-politické aspekty vy!adujú, aby v programoch SF bolo zastúpené čo najviac domácej tvorby a domácich Interpretov, na druhej strane
publikum chce vidieť a ,počuť overené
hodnoty: diela, ktorých hodnota je pre varená stliročlami, umelcov, ktorých kvalitu preverili svetové ,pódiá. Bude SF Pf?·
kračovať v doterajiej programovej poli tike, a lebo tu dôjde k určitým korekUíram7

...

- BN~t.Ls l·av a si nátrok·uj e na paslt\llveni e hlnovného mesta; preto kaildá kul tú r.na inštá.túcia, kt orá pôsobi na jej pôde, musi rešpek•tova ť úlohy a fmťkclu
našej polLttlokej a k ultwme j metropoly.
Z toh o pre nás vypl 9!va povinmost z ls k ať
čo na jlepšieh hosfu júot.ch umelcov. je
t·o nelah!ká úloha: pakLal ide o našic h
šp i čkov9c h dl.nlgentov n sólisltov, je tu
problém vhodn9oh term lnov, u re nranrlč 
n9ch umelc ov k tomuto problému pristupuj e e§te otázka honoráď ov. Pr eto v9sledak, kll'orý vl.dlme na progromovom
plagáte, bol a bude v9sledko:m zložitéh o k·ornJp•rollllLsu, pri Morom sn zohladi\ovali v še~ky spom1na né hladis ká . P.r:BIV da, v budúcnosti c hceme posk ytlllúť
OITliU.oh o viac prlležitostl mlad9m slovenským dirigeJVI!om. SF sl tu ch ce osvojiť
tr.adlc!u Ceske,j fllhaormônie, ktorá si je
už po dlhú dobu vedomá spoluz.odipovedn ostl 7la pr(praV'u ml·a dej dir igentskej
generácie.
Problémy ~ladej inter,pretačnej generácie sa vás dot:fkajú nielen ako iéfdlrlgenta· SF, ale aj ako pedagóga dirigovania na Hudobnej fakulte VSMU. Co by
sa podla vUho názoru malo zmeniť na
súčasnom systéme výchovy mladých hudobných umelcov?
- v minulosti sa končil<a starostil -

Niekedy sa táto situácia zdôvodňuje
nedostatkom talentu tých, ktor! v posledných rokoch opustili ikolské lavice a
čaka.jú na svoju umeleckú prllelitosf.
Aké predpoklady musi mať mlad:f člo
vek, aby sa mohol stať dirigentom?
- V9ber mlad9·c h k·a n dhdátov oo dirigen'lsk.ú profesiu je a bude do zn ač·
nej miery lotériou doVItedy , k9m sa nepodari V YipMcovať vedecky podloženú
sús ta'Vu k rlitéril, aver.en9·ch dielč imi skúškami. No obá!Vam sa, že sa nikdy nepodari ~pola<hlLvo st•a novH už na prijlmacej Sk.úške, čt ne jaké teleso bude daného kli!Ildidáita o pä ť •desať nokav a kceptovať a ko svojho dl•rlgenta, čl tento
mi;adý č l ovek bude vedieť na·rá ba ť s vel·
k9m kolek<ttvom tak c itllv.o, aby ráSitlo
celé tel,e so l ~ažd9 jeho č l en . P.oklal
ide o predlp.okil•a dy pre dLrlgerutské poViola:nle, na pnvé miest o by som kládol
vrodené ašpLrácle na vodcovskú úlohu.
Dhi gent musi byť človek schopný lj()Z hodoVIBJl~a. a teda aj schopn9 br·ať na
seba zodp avednost ZJa osud celého kolekltlvu. Mus! .mať šlr.ok9 rozllla d, ktor9
sl neusltále rozšl·mje a pre•h lbuj e. Mus!
byt prip•11aven9 na to, že proces ľeho
dozr lev81Uia pMk•t loky nikdy nekonč! ...
Dnes už lepšie rozumiem 11ail'ich.ov9m slovám, ked zdôMZi1owtl, že vždy berle part!,tiúru do r uky tak , a koby ju v.tdel po
pr·vý raz. Vždy mal pocltt, že všetko, čo
vie, je ,p.nLmálo n a to, a by r;az navždy
odh•a lll všetko, čo v n ej je a čo tlmoči.
Aj ked na začiatku vaiej charakteristiky budúceho dirigenta boli vodcovsU
schopnosti, z posledných viet by som
usúdil, ie dirigentova rozhodnosť v konani musi byť splitA s pokorou, ktDr6
uplatňuje v prlstupe k dielu ...
- Opäť .tu muslm cHovať Václava Tallcha, ktor9 svojimi v9rokmi dokáiZ<ll v9s tLžne a _poeticky chaMk<tertzova t mnohé slt·rálnky di'ľigrmtsk ého pov·Ol•a nla. V
ča s e, ked pr~pr<lllvoval so SF svo je legendá•rne uv ed an~e Beat.hove.navej 9. symfônle, p,r;i.l'OVInal dLrugen<tovu prá-cu k ceste w svetlieltk om, ktoré v noci bli ká kdesl na obz.ore. Dirigent sa vydá za nlm ,
lebo sl mys li, že je to jasná kól<!, jasný ciel . No ked sa k nemu pribll.žl, vldl, že ho p.r<iláika l obyôajný la mpáš ...
No kd esi na tm81Vom h()rizonte opäť zača lo bl·~kať n ejaké svalllelko . . . A ~ až 
dé z t9chto svetielok sa nrukonlec ukáže
byt obyča.jl!l9'ffi lampášom, pretože v tomto povolani sa nedá urobif nič, čo by boLo konečné, n eprekonaotelné . . . Naopllik,
všet·ko sa vzä.,p!lltl prekoná. Preto dirigent
musi zakaG'!:dým zača ť svoju cesltu odznova so všetkými náidejaml
na
úspech a ri~ikam i neúspechu ...
Pripravil : JAN SZELEPCS!NYI

Or. Zdenko Nováček, CSc. predn4iia svoj prlspevoJ< na banskobystrickej muzikologic
kej konferencii.
Snlmka: M. Paullk
Významné jubileum 'h isto-rického zárpasu nášho rudu 'V boji proti fašizmu 40. vý r očie Slovenského ná l'odného povs tania - bolo .podnetam pre Zväz sl'Ovenských skladatelov, aby v spolupráci
s hudobnými a kuJt.úrnyml inštitúciami
v Banske j Bystrici a M~:tt!cou slovenskou
v Ma rtine pripravil na dni 13. 18 14. septembra 1984 v Banskej By·s·tric ! cy;klus
hudobných a hudolmovedných podujllltl
pod názvom SNP v hudbe.
Tematic kým f-až!:skom poduja11 bola
jednodňová
muzlkologLo ká konferencia
na tému Odraz idei SNP v hudobnej
tvorbe v aule Pedagogickej fakulty ( 13.
9. 1984 ). Na úvod rokova nie pazdravil
spevácky ~bor Mlados ť Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. P.o d vedenlm
dr. Milana Pazúrika uviedo l s kladby slovensk ých autorov s temati'kou SNP, premlérOIVo tiež zbor Vla:dlm!ra Gajdoša Partizánske noel. Konferenciu ·Otvoril predseda zvazu slovenských s kLadaterov, národný umelec prof. Oto Ferenczy, ktorý
zdôraznil historický význam Slovanskéh o národného povstania a jeho dôležlitú
úlohu v rozvoji hudobného umenia Slovens ka.
Vedenia konferencie sa ujal predseda
Zväzu
českos l·ovenskýc·h
skladatelov
dr. Zdenko Nováček, CSc. V svojom
úvodnom vystúpen! zdôraznil marxisticko-leninský prlstup v hodnoten! dejinných udalost!, Moré .mali pre vývoj spoločnosti klú čový výzoom a zaneohali výra zné s topy aj v umeni. Zaoberal sa metodologickými aspektami hodnotenia revo lu čnej etapy s poločnosti v pTepojenl
na -a dekvátny umel ecký ·Odraz Idei doby.
Zdôraznil, že .,hodnota rpravdy umeJ.ecký·c h diel sa v r evolučných dobác·h meria ni e presnos~ou, ale tým, lllk ú spolo~enskú reakciu vedia vyvolať". Vyzdcvlh·ol pr!nos dav!stov a ich Viply.v né kon~ak.ty so skladatelmi (Alexander Moyzes). Sl ovenské národné povstanie hodnotil ako východiskovú etapu v živote
ná·šho národa na ceste k socla·llq;mu.
Rozsiahlym referátom analyzoval mnohovýznamovosť !del SNP v slovens kej hudobnej tvorbe dr. Michal Palovčlk, CSc.
V prepojen! na politickú s lt uácl·u počas
SNP, s tmef.ujúcu celý národ v odboji prou nepr!atelovl, vytváral obra>z rozhodného protestu národa s postojmi nesúhlas u, odvahy, sily. Jednotlllvýml my.llllenkaml sa preniesol odo oblasti umenia,
aby ich v závere konk.retlzoval na !'vorbe s lovens kých s kLadatelov.
O Povstaleckom rozh'lase a jeho .hudobnom vysielani hovorila dr. Eva Mlchalové, CSc. Zamera la sa na w.nl•k Si-obodného s lovens kého vys ielača a obsah ovú nápl ň jeho hudd bného vysielania,
kt oré pLnilo jednu z dôleži-tých f·or1em
ideového obsahu revolučn ých dn!. Poukázala na časový rozsah relácii .a Ich
obsahovú ná:pl ň, sle dujúc tak momost
ak-tuálneho d osahu pre šlrok'ú posluchá~
s ku obec a jej z jednotenie v boji. Ťa 
žis ko hudobných relácii spač h•a lo v prácl hudo.bného referátu SSV, kde pracov-ali Ján Hadra:ba .a Tibor Allldrašovan.

V úzkqm pracovnom .koll'takte s nimi bol
Ján Cikker, ktorého zvu~ka pre SSV v>tedy zjednocujúca celý národ - je dodnes signálom banskoby·str!.ckého štúdia
Cs. roz,hlasu.
Cikkerova hudobná tvorba YO vztahu
k Slovenskému národnému povstaniu sa
stala predmetom referá1u dr. Igora Bergera ,.SNP a myš lienka •o dboja v tvorbe
Jána Ci kkera". Svoj pr!spevok zameral
hlavne na súvislosť vzt.a hu Cikkera ako
č l ove ka a tvor.cu, ·k·torý
transformuje
his torické okamihy svojho národa do
hudby. Zvý!'aznil bipol&rlitu skladatelovho tvorivého procesu v tomto obdob!,
ked jeho &pelatlv.ne hymnlcké vyznanie hist orickej udalosti na jednej st·rane
vytvorilo introvertný sklon k prec!tlivelostl n a strane druhej. Dr. Berger poukázal na zrejmý dr.a mauzmus Cikkerových -d-Ial z tahto obdobia, ·k,torý je diale ktic ky predvojom -dnešnej jeho ·h udobnod·ramatlckaj 1Vor by.
Celkový profil s lovenského symfonlozmu s ideami SNP podal Milan Adam~iak . AnaJ,ytlcký pohlad vystihol sumárny tvar súčasného stavu slovenskej s ym fonick e j tvorby, ktorá s ddeaml SNP v
záhl-a v! k ontúroval'!l svoje zameranie v
súčl·nnostl so svetovým hudobným vývojom. Pritom jej nechýbala ani známka
náročnosti , aby mohla byt aktuálna a
komunlkatlvna. Na jeho myšlienky nadvt.azal dr. Ľubomlr Chalupka v referáte
Hudba mladše j generácie slovenských
skladatelov vo vzťahu ·k .odkazu SNP.
Poukáz,al na nlekol:ko vý-razných tvorivých momentov ·V !deo.vom zameran!
s kladatelov, kitoré nadobudli dimenzie
nove j kvality a udal•! smerovanie vý'vl·nu
slovenske.] hudby s pazvolným, ale
prioritným .post.aventm v sÚičasnostl .
Poslanie sovietskej masovej plesne v
SNP velmi t refne ch arakterizoval Ladislav SoUfs. Na konkrétnej dobovej situácii, ktorťí navodili udalost! na front e
v rokoch 1944-45, poukáQ:al na SO!VIetsku
pleseii autor.ov I. Duna jev.s kého a B. A.
Alexandrovova, prlnesenú k nám spevom sovietskych vo}akov a partizánov.
Neob!.š lel ani plesne Iných sovi-etskych
skl adB'telov a Ich udomácnenie u .nás
cez bllzky konta kt a spoločné ctt enle,
čo v-plývalo nielen na osv.ojenle s l plesnl, a l e a j na tvorbu podobných p iesn! u
nás.
P.rlspevok dr. Viery Donovalovej-Lukál!ovej, CSc. sa zaoberal pl'Vkam! melodramatlzmu v hudbe venovanej SNP. V
prehl ade uviedla významné dleda slovenských skladiateiov v tejto žánrovej oblast-l, ktorú charak<terlq;ujťí dve roviny
vyjadrenia: vokálna ·a 1nštrumentálna .
Podr,obne sa zaobwa l·a jedn'otlivýml dielami, neobchádza júc an! mene:j uvádzané diel o Františka Babuška Pleseň života z roku 1959, .lľantált u ·pre miešaný
zbor, recitác iu a .symfonic ký or·c h ester
a lebo melodTamatlok.ú suity Vyz,nanie Jozafa Sou·kupa, lllaplsanú k 40. výročiu
SNP na poéziu A. Plá•v ku a M. Rúfus a.
Jednu z .dôležitýc h oblasti hudobnéhQ
pre tavu počas SNP •tvorili u nás par~i
zánske plesne. O Ich VZ'niku a terajš om

Dr. Igor Tvrdoň analyzoval z aspektu
pedagogického výchovné využl·tie sklad ieb čes ký c h a s lovens kých autorov s
temaU.k·o u SNP vo vyu čovani hudobnej
výchovy n a základnej ·š k·ole. Konštatoval Ich nedo statočné zastťípe nle vo všetkých ročnl koch zák-ladnej šk oly. Paukázal na konkr étne s kladby, lct'oré by mali
mat miesto 'VO vyučowml Hv.
Vedl1ca hudobnéh'O oddelenia Ltterálľ
neho a hudobného múzea Marianna Bárdlová vo svojom vstupe oboznámila
ťíčastnlkov s výs ledkom výskumnej úlohy hudobného oddelema LHM, začatej
pred 10 rok mi. Je ňou k•omplexné zmapovanie skla dieb sloven•Ských , českých a
tiež z ahraničných a utorov s t ematikou
SNP a lebo venova-ných výroči a m SNP.
Dnes v LHM evidu}ú 381 diel rôznych
hudobných žá!llrov našich skladatelov.
· Diela sú skatalogla:ované, spracované na
poč!,tači, zakódované ·a slrúžta bádatelom
k ďalšej výskumnej .prá·Ci.
Pre
ochorenie .n eodzneli referáty
dr. Ľuby Ballovej, CSc. (Účast členov. ro
botnlck ych spevokolov v ·o dboj!) a Igora
Vajdu ( Očenášov pov.stal ecký balet a jeho cest a na }avlsko ban skobystmic'kej hudobnodramatickej s cény; Opery, venované SNP). Oba referáty budú publi•k ované v zbor.nlku z konferencie.
Hodnotende Jtvm·by slovenských skladatelov na konferencii, hudobná činnost
Slobodného sloven~kého vysielača, či
rozmanité ,pohlady na významnú kap~to
lu našich národných dejl.n z -asrpek·t u hudobného - t'O všetko spá-ja•la spolOč ná
téliii8 do jedného celku, živeného 1ndlvlduá1nym prlstupom každéh o refe r enta.
Práve tento ucelený pohlad vysoko vyzdvihol v záverečnom h odnoten! dr. Z.
Nováček, CSc. PodČii·arkol predovšet.kým
v ecnos ť prlspevkov 1 s kutočnos t, že an!
jeden z ni ch sa v s vojom obsahu neopakoval, hoci išlo o spoločn(! pTOblemat·lk u. Každý prednášajťícl citlivo, z oblasti svojho bádatel-skéh·o záujmu p.redost.rel v danej tematl·ke IliOvé obja~né
pohlady. V. buť!ťícn osti by sa ž!.adalc venova ť aj naď•al ej pozornosť tejto mázk tl - uvádzanlm diel s povstaleckou tematikou aj ioh presadzovanlm na pôde
škols ke j hudobnej výchovy. Konferencia
potvrdila život-nost 1de! Povstania v rôz nych hudobných žánrroch, ·Ich a ktuá•l nos ť aj v pempekt!v.ach budúcej tvor by
našich s kla datelov.
EVA MICHALOVA

Venuje pozornosť partizánskej plesni,
ktorá v obdobi SNP patrila k spontáa·nym prejavom bojovn!kov aj civilného
obyvaterstva. Neobchádza ani prácu Slobodného slovenského vysielača, ktort počas SNP v Banskej Bystrici svojimi hudobnfml reláciami .sprltomňoval poslucháčom revolučné plesne. Doterajlle Yfsledky tejto práce posltlill ako podnet
k dnelnaj vfstave ,SNP v hudbe', ktorá
reprezentuje s6časnt stav vfskumu so
zameranlm na tri základné okruhy, tvoriace obsahovlí koetru e~pozlcie:
- Slobodnf slovenskf vysieiiU! (časf
A),
- Partizánska pieseň a jej tpravy hudobnfml skladatelmi (tasť 8) ,
- Odraz SNP v hudobnej tvorbe skladaterov (l!asť C)."
Samotná .výstava na pomerne malom
priestore [tvoriacom dve spojené miest-

nosU J d'a kumeD!u je ve~ml prehladne, v
člen eni zretelne ( výtvamé riešenie výst·avy _. Ing. Bedfich Schreiber) výber
z doteraz zozblera.ných dokumerutov, autogra.t'ov a notot.lač l , v!J8žúclch sa k vytý.čene j tematike. Ideový zámer výstavy (M . Bárdiová je j1asný : .poukázať n a
silu hudobnéh-o umenia už pri z-r ode
Povst•a nla, a to v.o vys ielani Slabod•n ého
slovanského vysielača, ale a.j ,pr! •prebera ni a t'V·o rbe tpar.tl.zflnsk ych p!BSII'l!, n ehovorlac o odraze SN,P v hudobnej tvorbe skladatelov. Už koncepcia scenár a
( autork·a ml boli dr. Eva Michalová, CSc.
a Drahomtra Dubovcová, ktorá je aj ·ko misárk-ou výstavy) viedla realizátol"ky
výstavy k striedmemu výberu najmä z
notot~ l. ktorých je v Llterá.rnom a ·h udobnrun múzeu evidovaných a zozb!el'aných vyše 300 (do .konca roku 1984 pripravi LHM do ,tJa·če podrobný zaznam
diel h udobných s klada1elov. k,t oré boli
venované Ideám SNP) .
Už spomlnané 1ri tematické ok ruhy ex paz!cle .prlnášB'.jú za.ujtmav ý fotodo·ku-

,
Pod ·názvom Slovenské národné povstanie v hudbe ·o tvorili (14. septembra
1984) v prjestorooh Uterárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici výsta·vu, ktorá bola súča.s to u viacerých podujati ZSS, LHM, PF v ·Ba·ns ke j Bystrici,
DJGT, SKO, Matice slovenskej a ostatných zaLnteres ov.anýah organlzá.cll a !nštLtúcll k ucteniu s l výrlnamnej ud'lllostl našich ná rod·ných de jm - 40. v ýročia
SNP. S.kôt, než sa zamys lime na d .pr1spev.k·om tbans kobystri·Okých muzeálnych
'Pra.covn!kov ·k spomln8111ému jubileu,.
uv eď me c ltáot .z 1
kaltalóg u ·k ·výst.a!Ve, pretože vý,st1žn e chara:kterizuje podnety a
zámery je j us port.ada;teJ.ov:
"Zachytiť odraz revolučnfch mylllenok SNP v hudbe sa podujalo Literárne
a hudobná mtzeum v Banskej Bystrici,
ktoré sl 1ento ciel vytfčilo r. 1975 ako
svoju vfskumno-dokumentačnt tlohu.

l
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výskume, ale aj uchovani a zmapovanl
na našom územ! ako o dôležitom spôsobe Ideového .postoja •k revolučnej situácii
v rokoch V·Ojny a počas SNP hovorila
vo svojomo pr!s,pev·ku dr. Soňa Burlasová, CSc. Pozo rnosť zameral-a na•jmä na
otázku tvorivých .podneto.v, podSit a•t ných
pre vznik partizánskej plesne a jej funkcie, ako aj na otázku prlnclpov, podla
ktorých vznikala. Vyde!Jl.Jia partizánske
plesne podla žánrov a ur~lla niektorým
z nich podla r ozsahu výlskytu ťílohu vedúcich plesni (Po doliná-c h a po horách,
Tichá noc, tmavá noc a podobne). Tvorba partizánskych plesni ·a j v súčasnosti
má svo ju a-ktuálnosť - vl·a c však s cha ~
raktarom remLnlscenole.
Odraz idey SNP •v česk ej hudobnej
tvorbe vo svoj'om ·prlspev.ku uviedol
dr. Jaromlr Havllk, CSc. Mapoval predovšetkým diela, ktoré postupne vznikali
k jednotlivým výročiam SNP. Pohlad na
tento .,I n formačný atlas" volil z dvoch
aspektov: jednak užšieho, kde uvádzal
diela, kt-orých tema.tlcké okruhy sa bezprostredne ·s pá ja.JI so SNP, jednak širšieho, kd e sa SNP stalo ln §pLračným
zdrojom obec·ného ·rázu, poukazujúc na
h-l·s torlcké revol učné tradlcle slovenského národa. V chronologickom prehlade
uviedol diela českých. autorov s tematikou a lebo Inšpiráciou SNP.
Dr. Marcela Mészároilová v referáte na
tému Zborová tvorba ovplyvnená Ideami
SNP prlbl!žila podmienky vzniku nlek•t orých zborových diel s tematikou SNP
v prepojen! na exLstenclu a •prácu konkrétnyc h zborových ·telies. Do po.pred1a
tak vy stťlpilo nlekolko obdob! zbQiľ.ovej
tvo.rby a vzniku s peváckych telies, ktoré Interpretovali tematicky vymed·zené
diela. Refe rent.ka tým vlas tne zmapov.a l a
dve substancJe hudobnej produkcie v č a
sovom rozpa!! od 50-tych rokov až po
s ú časnos t.

OIAMOUCBNZIB
FRANTISEK LIVORA, portrét operného
speváka
1

Symfonickf orchester Cs. rozhlasu v Bratislave diriguje Ondrej Lenárd
© OPUS Stereo 9112 1262

To, čo s a plsalo o Frantilkovl Livor ovi
pr! prlležLtostl jeho menovan ia za slúžilým umelcom, t'Otlžt'O, že je to univerzáLny s pevák, jeho recitál na pla tni , vydanej Opus om, potvrdw je a zárover'\ vyvracia. O tom prvom svedč! repertoár,
v ktorom figuruje Mozart, Beethoven,
Dvorák, Wagner, Verdi, Leon ca.vallo a
Pucclnl. S postavami z opier týchto s kl ad&telov sa s tretol L!vora počas svo je j
ťíspe.lln e j dvadsaťročnej spevác kej kariéry, v jednotlivých fázach ktorej spieval
všet.ko, hoci, prirodzene, nie všetko rovnak o a rovnako dobre. Kedys i nazna č o
va l možnost skvelého rnoz artovS'kého,
d n es wagne.rovského IIllterpre ta . Skoda,
že opernému spevákov! [na rozd iel od
hviezd populárnej hudby) v yjdú vä č š i
nou len jedna-d·ve pla-tne, ·!-a•k že viac než
umeleck ý vývoj v post upnosti dok umentujú jeho fo11mu v istom časovom bode
jeho vývoja. V !Čase nahrá va ni a pl atne
( roky 1981-83) sa L! vora ocl•tol už na
rozh,ranl splnto a dramatické ho odboru.
Preto v ·I nterpretácii desiatich. ári! už
len doznievajú echá -ni ekda jšieh o Livoru
- lyric kého Interpret a zMo zjavné s ú
.preja.vy vyhranenej inklinácie k dra matickému od boru. V dôsledku toh o Mozar.ta na pla tni nezastupujú virtuózne
árie O·ttavla č i Belmo n,ta, ale relatlv ne
striedmy Ido meneo, .preto ti ež listov á
1 ária Cava radosstho nie je s tvá rn ená ak o
rezlg.nova·ná, lyr!:zmom ·presia knu tá r ozl ~ka so životom, al e a ko exaltovaná
a drásajúca túžba prežiť , .preto tiež v
"Celeste Aida" sa nám umelcov Radames javl viac a·ko odhodlaný vo jenský
vellt-el než a ko ~bo~ne lúbiacl milenec.
Zhodou okolnosti árie z dv.o ch opier,
kitoré dosial Llvora nestvárnll n a ja.vls ku
( Lohengri!Il a Turandot J. tovorla kvaHtatlvne kra~é body jeho recitálu - á ria
z Wagnera v -p ozbUv.nom, z Pucci~Lh o
v n egatlvnoon q.my.sle. V Loh engr inovi
speváik dokazuje, že sl uc hoval sc hopnost k reova ť a j ly.rlck é plochy ( z ač ia
tok á.rle l a len .postupne (a velmi sprA v·
ne) graduje sp ov eď svojh o hrdinu do
pôsobivých dramatických vrcholov. V Kalafovej árii (odhliadnuc od toh o, že estetikou tónu je bllžš! n emeckej .než taBanskej opere ) sa spevák
nedokázal
vyhnťíť Istým n edo9tatkom (.d robenie frázy a ,prejavy námahy na )mU v prvej ča s·
ti árie ), za.to velmi dobrý doj e m zanechá·vajú všetky čist a z prvej strany pla.tne, á.rla ETtka, Florestana l princa z
Rusalky, nesené v dramatickom duchu,
no dym!•c ky l výr-a wvo ne,pôso.biace jednostrunne.
S. ALTAN
mentačný mater.lál, naprikla d Interiéry
hudobného štúdia SSV, technické zariadenie SSV, fo tog rafie pra~.ovn lk-ov hudobnej redakcie SSV a externý-ch s polupraoovnlkov SSV, dobové snlmky T. Andralovana, J. Hadrabu, ale ·a j a utora
zn eľky SSV J, Cikkera. Tvorba tohto významného s klada-te la s a na výsta!Ve predsta'Vuje viack rát: ·spomlnll.ll'ou 7.1nelk ou,
autografom Pooh odu povstalcov, ktorý
vznikol práve n a zákla de z nelky, ale
tlež Selankou, čl zaujfmavým dokument om o čl:nnosU J. Cikkera a ko awtora relácie o v ýVIne ludove j hudby ZSSR, kirorťí A. Vandl!ik pr edniesol v SSV dňa
30. 9. 1984.
Na menšom priestore s fi dok umentované ukážky par.ttzánske j plesne a jej úprav hudobný.ml s kladatelml. Tu - podobne ako na viacerých paneloch - zaujmú ·vhodne volené cltá.ty a mottá, k·to·
ré pr!bl!ž u jťí prácu blstorlkov, umenovedcov a Ich 111ázory na z·volenú temati ku. Na jšll'Šiu plochu venov•al1 t·vorcovla
výstavy odrazu SNP v ihudobne,j tv-o rbe
skJ.adatelov, a t-o fo tografidkému, notovému a Inému .materiálu (·o baly z gramopl!litnl, dokumentá cia hud by, venovan e j
1deám SNP vo mme a pod. ). Mysllm si,
že •Jlľl výbere ukážok z pa•r tltúr by bol
možný rôznorodý výber - ved zozbierané dokumenty k tomu priam pr.ovokuj ú. Na da;nej 1p1och e je však prehl-adne a citlivo vybrané také kv-a ntum exponát'Ov, ktoré nehr.omadl do jmy, a le vytváre jaSIIlý oblraz o angažova.n ej ú č a sti
slovens kých hudobn!•k ov (zvláštny dôraz
.výstava dáv·a na účast str-e doslovenských
r-odákov alebo tu žtjúclch S'kJ.adatelov ) v
rozvljanl od:kazu S lovanského národné ho povst aon1a. V ernisá~ výstavy bola dôstojná vrátane prlhovoru iľla.dlt e fky
LHM dr. Jany Borgulovej, komisárky
výstavy D. Dubovcovej, vystúpenia reci.t átora M. Sotnlka a kl,a vlr lstky Dagmar
Dubenovej ( z Ko.IIIzerv.a t órla v Zillne ).
Oa,lšl život výst avy "SNP v hudbe " by
ma l .rezonov a ť naďa lej najm ä v r adoch
mladých návštevnlkov, kto·rl s l 7.vykli
chodiť do LHM pre výstl~nos t a cl ele nos ť jeho výstavnlckej čl:mlo stl.

TER2ZlA URSINYOV.Ä
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NÁŠ ZAHRANICNÝ HOSŤ
Muzikológ a biológ
ll

K
Macfarskf aausikol6g a biol6g dr. Peter S16ke, DrSc., nitriauky rodák (ho·
-vorf a plie po slovensky l i!eaky), sa
stal 1akladateloaa no-vého -vedného od·
boru interdlsciplln6meho ch81'8kteru ornltomuzikol6gie. Dlhé roky pftsobl prl
MadarskeJ akadémii vied ako veddcl archlvu a laborat6ria pre ornltomu1lkol6·
giu. Výsledky svojho celollvotného bé·
dania zhrnul v knihe A zene eredete és
bArom vll6ga (Pftvod hudby a jej tri
svety), ktord vydalo v roku 1982 maďar
ské vyda·vatelstvo Magvetli na pooesť
stého výročia narodenia Zoltäna Kodélya
a dmrtia Charlesa Darwina.
Ornltomulikol6gia predstavuje no't'6.
vedn6. oblasť interduclplln6rneho cha·
rakteru. V i!oaa spoi!lva vedecký prl.nos,
vyplfvaj6.cl 10 spojenia týchto pomerne
ndialenfch vied?
PrepGjen!m muzLkGlGglckého
konkrétnehG predovšetktm etnomuzLkolGgickéh·G a hudobnoteoretického - a
biologického, presnejšie op!l.t orni~·Olo
glckéhG ·a spektu sa a 1kG jeden z hlavntch výdobytkov tohto vedeckého p.r!stupu ukázalo, ~e nielen v !udskej spoločnosti, ale i na lný.o h roviná'Ch bytia
.exLst·uje "hudba". Táto hudba nie je, pGchopitelne, ~Goožná s hudbGu človeka,
ale v zásade sa nedá povedať, že by sa
Gd nej absol-útne Ušila. Na zá,klade tý.chto faktov .s om d·o spel i k názoru, že sa·
motný pojem hudby mus! byt v pomerne k dotera·j§iemu bá.daniu rozš!-rený a
zároveň musia ·byt bllžšle špec!flkGvané
jednoutvé rGviny ex~stencle hudby. Prvým stupňom k hudbe ·ČlGveka je sféra
fy.z ikálne.ho bytia fenoménov budúcnGstt. Jedná sa vlastne G -objek1!vnu hudobnosť kmitajúcej hm<Jty, ktorá je na sluchu človeka, samozre}me, nezávislá. Zároveň však hudobnGs( tohto d·ruhu je l
fyzikálnym z&ktadom pre perspekt!vnu
hudGtmoost rozvl:nutú vo svete zvierat,
v prvom rade u vtá.k.ov, l pre zrod tradičnej !udskej hud·by. .,Fyzikálna hudba"
nemá žiadnu - ani biologickú, ani spoločenskú či estetickú funkciu. Jej podstatou nie je ni•č iného, ako prá!Ul.na tvaro.vost. Je to akustický lav, exi·stu·túci
sá.m ·osebe a sám pre seba, metaforicky
povedané mf·tvy, anorganický d.ruh hudby. Až keď sa fyzikálna hudobnosť vte·
llla do vyšš!ch životných procesov niektorých zvlerac!ch a najm!!. v.tá:č!ch dru-

spomalenlm vznikne teda z
spevu útvar nie nepodobnf fud skej hudbe. Je zrejmé, že u vtákov prevažuje predoviletkfm komunikačn!' náboj, kfm u hudby · človeka musime poči
tať s celfm komplexom funkcii. Ako sí
vysvetrujete túto podobnosť?
Patričn.fm

vtáčieho

-

a

C!ovek l vtáci p81t·rla k rovnakému
- dG skupiny stavovoo;v. Sú pribuz.n! jeden druhému. Preto l č Lnn ost
ich orglílllov má spol·oč n ý fyl ogeneHcký
,pôvod. Jedine .tento podolmý fyziologický mech anizmus a jeho rovna.ké f unkčné
schémy mohl i spôsobiť, že z .prev.:wtý·c h
melodických elemellltov fyz ikálnej a v.táče j
hudby vyvinul človek od vtálmv
n ezávislé, dlhšie a zložite jšie a usporia dan e jšie ·otvorené l uza·tvorené melodLcké fGrmy. C·J.ovek mGhol z vonkajše j prirody preb r ať len 2Jáklad né hudobné šablóny, ale zložito usporiadané mikroslmpické melodické vzorky vtáči eh·o spev·u
mu boli pre menšiu analytickú schopnost ludSikéhG ucha odjakživa n erozoznatefné. Práv e toto je významné poznanie
v'Z á•j01I111Ile nezávislého, a predsa podobného .rozvoja hudby zvieracej a rudsltej.
Ak vid!me ·V zásade .totožnú formu ko·nečných \produ ktov Vltáčej a Iuds ke j hudby, jav! sa a•k o nepaplerateln ý fakt, že
kmeňu

Dr. Peter Sz6ke pri natá~anl •tái!lch
hlasov pomocou parabolického reflektoru.
hov, Gblečie si na seba nové, biologic.ky
usporiadané formy časovéhG čl enenia.
Ako by ste charakteri1ovali sféru svoJho bádania? Co by ste nám povedali o
svojej vedeckej koncepcii?
- HlaiVným cielom mojich výskumov
a mojej práce tiJebolo riešiť ·ter minolo·
gickú problematiku hudby, i keď nové
fa.kty a výsledky sa zá•s adne dotýka jú
i tej.to oblasti. Vytýčil som si zásaooý
ciel, ná>j.st a .odkryť objekt!vne zá·k•Gnl tosti a súvislosti bytia a .pohybu hudobných javov bez · .oh fa eiu na hLstarlcky
vznlklé pojmy a náwry. Samot,ná skutočnost môže za to, že sa tieto zárkonttostt objavlli v rt roch rôznych s fé.ra ch
materiálneho bytia: VIG fyzike, v žWot e a
spoločnosti. Takýmto spôsobom .po2lna.né
zák·onttosti musia byt l obsahom poJmov.
DIJ'te.rajšie 'názvy (hudba, must.oa, zene
atď.) sa musia nap'lnif pres-nejšim obsahom. Musia ·vyjadriť celú hlbokú a širo kú skuboč.nosf, ktorej spoločenská sféra
hudby je len jednou častou, i keď na jvyššou a pre život človeka natbeZJprost.rednejšou a na:jdOie.ž!tejšou. V sv:ojej
práci sGm sa s nažil u jednotlivých svetov by.tta hudby ·vidiet nielen ioh špecifičnosti, ale aj Ich vzájomnú .pre.[lojenosť a kontinuitu. Najväč ši u pozornosť
som venoval vý.skumom v táčieho spevu.
Spoločne so zosnulým Mi!'osla·v om Fil ipom, dGcentom Univerz ity Komenského

A RAVENNA
Ako každoročne v TaLiansku Gperný
ruch neprestáva ·a ni počas letných me·
slacav, ale o.pamú prodUikciu môže sle·
dovaf na pódiách amfl:teá1rov ešte šLršla
vrstva obecenstva. Jediným rlzi·kGm týchtQ podujat! je závislost predsl'avenl na
vrtkavosti počasia, čo v plnej miere potvrd1ll toh tGročné neprlazllllvé poveternostné podmienky. Tak napriklad vo Verone počas jedného týždňa namiesto plá:
novaných 6 predstaven! odohrali Iba 2
a podobná sltuAcla prekazila prellllléru
Manon Lescaut v Raven·ne a Travlatu
v Macerate.
62. veronský operný festlival sa pre- ·
zentoval inscená•clamt 4 opier: Pucclnl·ho Toscou, Blzetovou Oarmen a Verdl•ho
Lombarďanmi a Aidou. Najz.auj!mavejšou
näjol7ča.káv-anejšou "lahôdlkou" bola u nás málo znáima Ve.rdt.ho opera
Loaabarcfanla na prvej krflovef ceste. Túto produkclu prlpriiVIll režisér, výtvarn!k
a kostymér Attllio ColonneUo- Znwa sa
potv.rdUG, aké výhodné je, keď· autol'om
inscenačnej p<>doby je tba jeden človek,
ktorý môže ·p resne vypracovať svoj umelec·k ý zámer - a Colan:neUOIVi sa to podarilo dnes už len v zľlledkavej symbióze jednoduchosti a vkusnosti. Magnetom predstavenia bol bezpochyby Pagano Ruggera Ralmondiho. Osobnost umelca vyniká na scéne vďaka nevšednému
hereckému •talentu ·i klrásnemu hlasovému mat.e riálu, na ktorom vša•k už badať
riskantné výle1y mi.mo odbor, čo neboli
nutné. Ako Grlselda debutovala mladá
Kry1tyna Rorbachov6, 1gt9rá vlastni mladodramatlcký sop.r{m vz&cneho ·tlllllbru,
no technické problémy danej úlohy presahavlllll jej momentálne schGpnostl. Je
však pr!slubom do budúcnostú. Úlohu
Oronta .v poslednej ch!v!ll prevzal mladý tenorista Andrea Elena, ·k torého vý. kon wstal Iba záskokom. Z ostatných
fičLnkujúcich za·uJall v?·borný Luigl Ronl
(Pirro) a Ezio dl Cesare (Arv,Lno). Orchester hral spolahllvo pod taktovkou
skúseného Maurlzla Arenu ·a zbar v naštudovani Tullla Boniho sa vy.päl k poZGruhodnému výkGnu a bol .prinú:tený
scélliU . .,0 Signor . . . " ~opakovať. Sklaman!m po .~nscenačnej stránke bola produkcia Pucciniho opery Tosca na scéne

v Bra.t!sl ave, sme spolup racovali n a probléme autentického fyzikálneho zobr·azova,nia spomalených Ytá člch s pev O'V, ale
aj Iudove j me lod iky. Fili p sk onštruoval
a vytvori.! pre tieto úče ly efe ktný a originá lny pristroj patentovaný v Amer ike
a ko Fi li pov meJ.ogram. Pomocou tohto
aparátu a spoma.I·ovace j metódy sme vypracovali a uverejnili aJw s.po luaut·o ri
teoretickú a fakita mi po dloženú kri tiku
n eadekvátnej a nesprávne j aplikácie
tzv. zvukQIVej spek•t·o grafie použivan e j v
medzinárodnej bioakustike pre i n ~tru
mentál ne zobrazovanie v•táčic.h a iných
2lvlerac!ch hlasov_ Práve táto nes.p.J.'ávna
m"e tóda bola hlavnou pričinou •t oh·o, že
súdobá bi·G akustlka nemohla r ozpoonat
existenciu mikroakusHckej hudobn osti v
hl.a.<.sGch mno•h ých v-táči c'h druh ov.

,

a v kostýmoch FíGrenza Giorgiho, v Moraj sa strjedalo privefa štýlov. Rétiu
Sylvana Bussottlho zas pr!liš ohraničoV'Bl vymedzený priestor. Otázk ou ZIOStáva, či je p01rebné za k·aždú cenu prihnať na scénu v 3. dejs tve stádo oviec :
je to iste vecou v.ku.su, ale mne sa zdá
rušivým momentom vypočl· taným iba na
efekt. Počas oboch večerov, čo so m naiV §Uvil, spievala bLtulnú úl•o hu Eva Mártonová, ktorej veronský debut v p.rvý
večer vyvolal vef.ké ·o vácie ( opakO'Vanie
modlitby) a hereoký výkon množstvo
diskusi!, pretože p rewr.ačo val niekedy
hraiJ!Lce, únosnosti a vkusu, č·o sa však
neopakovalG v druhom predstaven!, kde
- okrem vymenených Ylastných kostýmov ( nehod.laclch sa dio danej inscená cie) - umelkyňa svoj nevšedne temp eramentný prejav už stlmila_ Hl•a·s ove by
Mártonová maMa byt Ideálnou Toscou,
škoda len, že sa nedajú prepočuť nepresnosti vo výsl•avnostli. A•ko e legantný
Cava.radossl sa prezent-Gval Giacomo Aragan, ktorého ·krásny hlasový mater iál 1:1
technická istota ho predurč.ujú za ideál nehG •predstavi·tefa danej úlohy. V úlohe
Scar·piu debutoval IVO Ver.one lngvar Wixell, o výk'One k·torého by sa dala nap!sat samosliatná štúdia. Drsný' hlasový
materiál, š1roká škáJ,a hereckých prostriedkov a fBIVisková eleganci·a mu zaručujú istý úspech bez obáiv konkurencie
v tejto úlohe_ Ternperament·ný Daniel
Oren bol výborným . di•nlgenltom_ NoiVú
premiéru inscenáale- BLzetoiVej CaTmen
prekazil dážď a museli ju prelož'it. Táto situácia s pôsobila uspooi•ad·a.terom nemalé problémy. A Mk podla od>ha·d u sledo.val-o veronský debut José Carrerasa
namiesto 40 .tds!c asi 55 tl.s!c dlvá.kov
a Aréna bola na piiasknutie. V ten večer •Dpera by sa mohla narzývat a j DGn
josé - a nie Oarmen. José Grurreras totiž v te·jtcJ úloh.e na§!el jednu z Ideálnych postáv svojho repertoá!'ul Obsaden~e Gail Gilmoreovet do úlohy Carmen
ostane pre mňa jedným z naj·väčšlch
sk.I aman!, aké som zažil. Nevyváženosť
regls.trGv, neisté vý.šky a drsn osť, s akou
kreu·je túto postavu sú len nie k<toré z
podlžnosti v·oči sklad,atelov.mu ·zápis u.
Nežnou Micaelou s krlís nym a isto vede-

i ructské hudobné formy podobné Vitáč lm
hud obným formám sú v podsta te fyz irr
l ogického a antropologického pôvodu,
hoci sú pr itom súčasne i s.psychologizované a zos po ločen§ten é , a že ich intervalové vz ť ahy sú odvod it einé z rovnakej fyzioakusttcke j bázy.
V čom vídite hlavný význam svojícb
výskumov pre člGveka a jehG ďalili roz·
voj hudobnosti?
- C!Gvek ako spolo čen sk á, ale zá ro·
veii wldy i biol·o glcká bytosť sa nemôže
absolútne historicky odtrhnúť od svojej
pôvodn ej pr!rody a prirod2enosH. Jednou zo základných dete rm Lnánt hudby
člove.ka je i !udská fyziológia . Je preto nápadn é, že najviac odmtet.né a na jmene j pr i·jatefné sú i pre hudobne vzdelané obecenstv·o také smery súč·asnej
h udby, ktoré už v sebe nemajú nič spoloč n é ani s fyz ikálnou hudobnostou, an i
s prirod ný·mi a prirodzenými fo mnoi1Vornýml fy·zioi'ogický.mi mech anizmami, teda s ilými dvoma zák ladnými činH~I.mi,
ktoré spGjac sa v histórii č l·ovek a a pred:
ntm v evo1úc il vtá kov vlastne zrodili
hudbu. Nejde o. •t G, že by akustioké umeti! le nemalo prá-vo v budúcnosti na využH·l e cele j rlše hudobnýc.h i mimohudobných prostriedkov, ale ·o t.o , aby nepoclt-ova·l o potrebu, nemalo právo a spol oče n skú možn osť nebrať do úvahy živého - teda bl·o logioky i spoločensk y založeného, v SV'Oj o.m Lndlviduálno.m pomere k ostatným !uď•om i k celému fudstvu hlboko humán neh o - čl·oveka. Hlboko nás zaujtma "zázr ak" mohutnosti
velokej a objektlvnej prlrody, spá jajúci
v pozemskej histórii hudby ned ohladnú
mimulost s pritom nostou a pr!tomnosť
s n edohladnGu bud úcn osťo u, ale eMe
hLbšie ná s zaujlma to. že človek sám
ako ·čiastočka tejto veik·o le pej o.bjektivnej ,p r!rody je schopn ý od ha liť, ovplyvnit
l upotirebit pr e svoje Iudské ciele tieto
zložité a tajn e prebiehajúce on1olagické a h istori cké zäk.o ni•tost i hudby tohto
pre Iu dstvo rl·ak dôlež itého a zv! Mtneho
fenomé nu v eč ne j hm oty_
Pripravil : MILOSLAV BLAHYNKA

H-ore: notový záznam spevu sýkorky ~ltoprsej, ide o jednoriadkovú melodickf1 fm-mu
(trvanie 1,6 s) v 16-násobnom s.pomalenl, nutovanú 10 tri oktávy niž!líe. Dole: fyzikálne zobrazenie piesne pomocou Fílipo.v ho meiGgrafu.

ný.m sopránom bol·a Mietla Sigheleová.
Hlasov)· materiál Garbisa Boyagiana sa
z roka na .ro·k ·akosi stráca , č-o p.o tvrdil
aj jeh o Esoa.rn'ill o, 2Ja ktorého "zolfia l" vyplskanie hneď po pr vom výs tl!J)e. Z
os•tatných úči nku.júc ~c h 2JauJali iba Orazio Mori (Mora les ) a Carlo del Bosco
( Zuniga ). Za Giuseppe Pa,taného pre.vzal
hudobné naštudovanLe ts kúsený Nello
SantL Variabilná scéna Paola Bregního,
vkusné kostýmy Luisy Spinatelliovej a
t radi čná réžia Maura Bollogníniho prispel·! k celko·ve pozmvnemu dojmu z
p.redstav enia.
Verd iho Ali da v ideálnej i nscena č n ej
pod·o be z r qkou 1982 bo~a v t ohtoroč nom
p!1Ggrame za:stúpená 8 repr!zam i. Spoi.ahllvým Faraónom bol Alfredo ZanazzG a
exportným, vo výšk.ach žiarliaci m Radamesom Nicola Martinucci. Seta del
Grandeová .a ko Aida po n ev eľmi vydarene j ál'ii v l. dejstv e mala pek1né momenty v lyrických scénach 3. dejstva.
Bruna BagliGnlová kreova,la svo fu Amneris s vä čšo u s týJov,ou presn osťo u ako
po iné rooky. Ako impozan~ný Ramfis
sa predst·avLI Ivo Vinco. Vefkému hlasovému volumenu Giuseppe Scandolu chýbala iba väčšia d isclplinOIVanosť na to,
a by vyt·v or il .ideálneho Amonasra. Orches,t,ru .pod ta·kt.ovkou Petra Maaga chýba la väč ši·a farebnos t
8. ravennský operný fesNoval sa ok rem spom!n:ane j Puccitniho Ma n on Lescaut prezentoval linscenáciami Verdih·o
T!'ubadúra, Simone Boccanegru a množstvom k oncertov_ V Trubadúrovi zažia rlla Fíorenza Cossottová ·!Ilko Azucena
strhujúcim hereckýlm pre javom a stá lou
impozantnou ,priebo jnosťo u ma teriálu.
LeG Nucci vytvonll ideá l•neho Lunu spevný.mi výš kami, presným frázovan!m
a
sVIaju á l'iu v 2_ dejstve musel zopa•k ovat. Hrd!in ský, ·ba.rytónovo ·kovový hlasový materiál predm,čuje aj Nicolu Martinucciho na úl·ohu MBinri.c a: nap•r iek
bad atef nej hlasovaj úna!Ve Z•éliP r lč inen ej
prllišnou pre(aženos tou mn o~tvom .pred staveni zdo·l.al úlohu na výborn ú. Celkove vy•rovtiJa ný výkon Marie Parazziniovej
v úlohe Leonóry k·azila len mtesmmi nepresná intonácia ·a herecká strnulosť.
Giancarlo Luccardi ·v •p r!liš pohybllov om
pa r te Fer.r anda nenašie l pravé up.J·a tn enie. Zbor a ar.c hester Teatro Comuna.le
d.i Bologna pod tukJtoVIkou Alaina Lom barda znel vyr ovnane a lfilvo, •r éžia Um-

berta Bancibo na tmavej scéne a vo farebných kostý>nwch Tity Teganovej (manželky R. Bruso na) pôsobilia miestami prilis static ky.
,
Veľ k ým um elec kým
zážiltkom vďaka
Rcnatoví Brusonoví boJ.o predstavenie
Vet·.diho opery Simone Boccanegra. Bruson, dnes iste najlepši predsta:vitef te jto úlohy, vlastn! vzá cne sfarbený ba·rytón, k to•rý znie pr esve dč ivo a vy.rovnane v každej polohe a z jeho h ereckého
prejavu vyža r uje istota a vy rovnanosť.
Hlasovým veteránom v úlohe F•iesca bol
Cesarc Slepí, dodnes impozan tná osobnost operného javiska_ Nevšedne krásny hlasový tim bre }oselly Ligíovej (AmeHa ) ži aril hlavne v masových scénac·h,
umel•k yňa sa stala vý bornou pm·tnerkou
R. Bruson.a. Hlas Carla Cossuttu (Ad orno) znie dodnes svi ežo - s tmavými a
g ulatý,mi výška mL Mario Basíola zostal
úlohe Albian.iho dlžen všetky v yso~ é tóny, zatien il h o ml'adý, talentova ný Francesco Ellero d'Artegna (Pietro ). Dirigent Angelo Camporí zvolil pamaJ·šie
tempá, č lm vznilklo množstivo pr!liš dlhých a ťažk o spieva~el' ný ch fráz, ktoré
vš!llk speváci spoľ ahLivo prekonali. Scénografkou bola Tita TeganGvá, režisérom
Beppo de Tommasí. Zá.ž itkom bol aj piesi\ový recitál Montserrat Caballéovej
KM•Vil'ľly SJ:Yrievod Miguel Zanettl ) programom z diel Guspa•rinih o, P·ai&leUa, Vivald·iho, MarcelLa, Galuppiho, BellLn iho,
Rossiniho, Pucc)niho, Ravela, Mompou,
Told ru, Senana a Ch a pLho, kde umelk yňa podala perfek.tný výkon s v.Ldit einou réld os ť ou z muzicirovania. Verdiho
Rigolet to v réžii bý\"a lého opern~ho speváka Vittoria Pandana v predve den! mlmov na playback-nah rávku bol n ovinkou ,
ktorá ch cela k.ar.ik ovať zlozvyk y operných s pevákov -- Oo sa realizátor.om v
značnej miere podarilo. Z hereckých výkonGv 2Jauj'aLi né!)mä predstavi1elia ~!tul 
ných úloh: vyrovnan á Cristina Fantonlová ( Gllda ), temperamerutná Diana Borghiovti, svetácky Vojvoda Ivana Meria,
irn.pozantný Spal'afucil e (a aj Mon teron e) Gíanluigiho Girellího a · twlíorny Rigoletto Maura BenedettihG. Skoda len,
že chýbal buJletLn, kt orý by bl.ižšie objasnil zámery a náplň produk cll t e}to
.a ma té rs kej skuprny operných mlmov.
ALEXANDER HANUSKA

o Ý CV l
Di\a 13. augusta 1984 úO!nkwal v Klar iskách fl.aUitlsM JOJ:ef Gunal, ktor ý vystúpil v komomej zostave s Jánom Vladlmlrom Michalkom (tentokrát na splnete ) a v1olonče11stom Ľudovftom Kantom_
V tomto obsadenl sa umelci už viac ráz
predstavll1 na k oncertnom pód!u. G urva~
sl v plne j miere zasluhu je pozornosť
usporiada-tel ov: pre jeho vystťlpen le, ·resp.
vys·tlúpelll!e lnštrumentát.n eho tr1a pla•U l
pochvala dramaturgie, ktorá štastne
stmelovala starú .a sú č a'Snú hudbu. Zazn el'() •t a k ·premiérové
naštudQvan1e
Troch kusov pre flautu sólo o d Ilju
Zeljenku, Fantálla pre flautu sólo Vtťa
zoslava KubU!ku, ako a j uvedenie repre.z ent&tlvnyoh diel J. S. Bacha · (Sonáty
h mol, BWV 1030 a e mol, BWV 1034 l,
čl muzlk.a·n<tsky š ť avtnatých skladieb klasických českých autor ov Richtera a Bendu (Sonáty pre flautu a basso continuo).
Gurval je spol\a.h llvým umelcom, Ykladajúc.Lm do tl močenia a utocovej predlohy
celú svoju mysliacu a cltll.acu byt~t.
Má siln e vy.v~n.ut (! muz1kaJII~u. vynlkaj(!cu
techniku, k torú dokáže umne využit v
prospech štýlovej tnteol'pretácle. Za dobré
vyznenie k oncertu v d ačl l ;poh otovosti
svojich partn erov, rovnako zdatlllých v
oblasti komonnej l sólovej h ry. Poprd
zau jlmavej Fan.tá~ll pre flautu sólo Vlťa
zosLava Kublčk u UVI!edol mladý umelec
.premiérou Zeljenokovej n ovllllky. Tr·! kusy
41r e fl awtu sólo našli v Gurvadovl pŕo 
stredn1ka pre odovzdanie radosti z uch open!·a momerut u - aspoň ta kto to zapôsobilo n a mňa. Je to h ud!ba, ktorá
sl nepredsavzaLa tlmoči ť závažný obsah,
nechce azdia ani, aby sa t ento v nej
h lad•a l, dýcha svojou šť astn ou notou, prináša uvol.nenle, plynie. Pren1ká ju bezp.rohlémovost a je krásna zvnútornenosklen.utýiiiii plochami
t·o u, melodicky
( hlav.ne v druh aj časti l- Ani technicky
náročn ejšia predloha prvej časti n enavodzuje nlč, čo by nebolo v súlade s pOsob!vosťou l!'.oopr!adanloa fantruajJlej n!Jte.
Na.jsugestlvnejšle voohuje do SVoOjho diania v úsekoch, kde rozvlja hudobnú reč
v zmysle dialógu. Aut.o r sám objasňuje
dielo a·ko jeden zo svoj·Lch "11-s tov" ·l n lterpretovl a posluchSJčom .
Jedným z naj·v äčšlch a:ážUk ov tohtor-očnéh o .k oncer.t néh o cykLu v Klarisk ách
b al'O vyst(!pen.le 25-ročné h·o slovens kého
klav ~rist u Marl4na Pivku, k·t orému pa•trll ce l ovečemý rec ~t ál 27. augusta 1984.
Jediln eč n ý talent, prepracov.a ná a stále
v!.a c v proospech výra-zu jedn otlivých
kompozlcll l\lyužlvaná techondka, ale p.redovšetkým výn1močný tvorivý potenciál
mi adéh o sólistu sa s pá jaj ú v jednu lin!u,
•a by stáJ1 v službách kvalitného umenia.
P!vkova lnterpretáct.a patri k záž41:kom,
ktoré sa nedajú vytrieť z mysle poslucháča po dl'M roky: je jedným z reť aze dojmov, jednoonačne sa prlhovára·júc·lm .za
~aro ~Ivo rep.rodukovanej h·udby, bezprostredne nad.väzujúcej konta1kt s !Stovekom. Rušll\lé momenty, n.adobúdajúce
pri Iných vý>konroch obriu .veJ.kosť , ako
napriklad dozn1evan.1e k·lavl,rneho zvuku
v sien i Kla.r1slek, sl pri P!vkovej hre n evšlmame. Pozoonost p(!ta poézia jeho hry,
n evšedrná sila výra,zu a h ladk osť hudobn ej výpovede, odzbrojujúca posluch áča
a nút.taca hio vzdať sa, čl lep§le - vybrávať. Lebo, ·čo mOže nahradi ť únos
do tajOtv k•rá.sy, pohody a sily umenia?
P!v.ka má sch o;pn os t štýlového rozllšenda
skladieb, vlrastml Mbokú emociona litu ,
·k•t orá hýbe h udobnou prJadzou. Jeho
Scarla Hi (Sonáty C dur a G dur ) bol
di'Sclpl1novaný, dynamicky oddt!ferencovaný, presný. Mozarta (Sonáta B dur,
K. 1:. 333) s taval na elegancii a gracióznostl, presp!e'llla.nostl a č·lstej a zre·telnej fa Múre. Beethoven (Sonáta E dur.
op. 109) upútal jasnou koncapaiou, gradáelou a ucelenosťou; priam obdivuhodne vyznel! variácie druhe j časU s prepracovanou exproo!v.itou lavej ruky. Choplnovo dielo (Polonalse - Fantalsle, op.
&1) nachád2'Ja v P'v.kovl vy1111kajúceh o
rozprávača; do.m1nujúca je perl11Vosť, ale
zárove1'1 plynu~os ť a l ahoká, závojom z-ahalená ktariblléna. Vrcholným zážLtkom
bol·o však jeho poľ\<a.tle Rachmaninova
(Varl4cle na Corelllho tému, op. 42) , v
ktorom sa snúblla malstrovská zruč n osť
so schopnosťou tv·or.!véh o .nadhJ,a du.
VIERA POLAKOVICOVA
V p!'Vej polovici k·o nce.rtu dňa 3. septembra 1984 sa bratislavský.m poslucháčom škoda, že •velmi úzkemu okruhu - predSttavllo mladé Kublnovo kvarteto z Ostravy. Kva.nteto hrá v zložen!:
Ludi!k Cap - l. husle, Jan Niederle 2. husle, Pavel Vltek - viola a Jlf( ZednU!ek - violončeLo a umelecky pracuje
prti Hudobtnom štúd,lu Ceského hudobného oon du v Poo·he. Dobrý chýr o mimoriadnych umeleckých kvalHá·c h súboru
sprevá.d·z a•l l vý>počet dotenajšlch oceneni, k.t{)ľé k.ublnovcl zlskall na domácich
1 :z:ahranlooý.c h sú ť a~lach. P·o odznen!
dvoch programovanýoh d'l el, a to Sl4i!lkového kvarteta C dur o.d J. Mysllvei!ka
a 1. sláčikové ho kvarteta e mol, "z mého l lvo ta " od B. Smetanu, bolo jasné,
. že predvedený výkon nielenže potvrd11
\ršet!ky očakáov.an!a, ale !oh a j mačne
prevýšil. Sty.ria mlad! s lá.čdikárl - k aždému z nich právom prislúcha titul
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u me lca - podali skiutoč.ne vynLka•júc1,
plne za•a ngažovaný výkon. V Mysl.lveč
kovl udivovala !oh vy.rovnanost, služba
čis t ej hudobnej kráse a ra dosť z hry.
Sme.t ~~~n ova h udiba 1m vyv.rela pr1f81Illo zo
srdca - cltlli sme ab'Sol(!tne stotožnen ie
sa 1nter:pretov so skladate10111l, do ktorého sp(!tali l poslu chá.ča. Kub$n ovcl dall Smeoonovtffiu dielu dokonalý, zažátý
umelec·k ý tv.a r, .postavený na pevno,m základe vynika júcej nástnojovej t echniky.
V druh ej p ol•ov,~ci v ečera s a - po · dl•h š ej prestá.vke - znova predstavH br8Jt1slavs k ému publ,i ku akordeonlslta Vladimir Cuchran. H11al Suitu choreicu J. Podprockého, Sonátu C dur ). Bendu a Pulzácle I ·Od J. Hatrlka. Výiko n toh-to nášhoo
popredného a korodeon'!Jstu akoby však po7Jilať1l a skutOČIIlos( , že v poslednom obdobi pre Iné pl"acovné 1 f unkčné povdn nostl nemal možnost -v en ova ť sa svo jmu
nástroju n:apl.no. Koncert mal pr.l,pravený, no jeho hre - najmä v prvých
dvoch skladbá-ch - ch ýbala presnos ť v
jedrrotllvost!aoh a vyváženos ť v celku.
je zaujlmaové, že najlepšie mu vyznela
skladba z celého pr ogramu Mj nároč n ej
šla. V Hatrlkových Pulzáclách I Cuc.hran vy.h ral rzá.pas s n e~ahk ýml ·technic kýml nltookmi sk•ladby a navyše odkryl a
umalecky umoon<ll jej podstatu. Tu sme
ho znDva spoznali .ako vý,ra zn(! oso1bn O'Sť
nášho 1nter,pr BJttač n ého umenia .
EVA CUNDERLIKOVA
Velmi pekným pr!kladom monotema -·
tlck ého hudobného v ečera bol k oncert
súboru s tarej hud by Musica aeterna
14. septetffibra 1984, lctorý vzdal hold
s kl-adatelov! 18. stonočia Pantaleonovl
Rotkovskému, výrzna mnému :reprezentantovi hudobnej ku!Mry na Sl ovens ku. ·
Spomedz! vi!Jac ako 500 sklad·leb ktoré
sa zach oval'! v jeh o rozsiah lych 'zbornlkooh, viaceré pochádzajl1 zo sk la da~ e
r.o vho vlastnélbo pera. Sú dokladom t oh o, a ká hu dba sa pesrovala n a našom
územi koncom 18. storoč!Ja : §týlov.o to
bol-a prod ukcia, ktor(! možno ZlliľadH me.<Jzl obd·ob!e baroka a klasicizmu. Je j žlvotnJost sa dnes ukazuje v celkom -p riazn ivom svetle. Tle s klad•by, ktoré nám
dramatu.rgJ.a .ponl1kla na koncerte, p8'tr.i a k plodom zásl u~n ej práce Ladislava
K•ači'C8, h lstor.1ka Umeno.ved'llého ústavu
SAV. D!el•a sá.m pn~pra:VILl pre ~v>uk ové
oživen·i e a novodobl1 premiéru. Z tvor1vého odk·a zu Roškiovského ódzonell v
prveJ polroVI~cl dve motetá Haec dles a
Cur mundus mllltat, 5 fúg zo zbierky
Muaaeum Pantaleonlanum a vokálno-ln§trumentá lne dielo Regina Coell Iaetare.
So súborom ú~l.nk ovali jeho sólisti ten ol"ista Pavol Baxa a basista Peter Miku141, ako l host, organista Vladimir Rusó
a dvaja čl enov ia Slovenského filharmonického zboru. Bax·ov vstup bol vh odný, pretože jeho h l·a sový volumen je
Ideálny pre pestovanie st&rej hud.by, dieLo vša•k ( l. moteto) pôsobilo mlesttaml
zdl.htavo. Vydarenejšie po kompozičn ej
st·rán ke je 2. rnoteto, v k.tol'om spoluúč!nk·ov.al P. Mrlkuláš. Zauj!rnavá .nástlľo 
jová kombinácia (,spev, v-Io l onče l o a organ l znelo pozomhodne ako dialóg sýteh o, nosného hlasu s gener áJnym basom, fa-r ebne pr!tažllvým a rovJli8.ko d•obre zv ukov,o vyvážený.m. Rusó .OO.!v!l zvuk
pôvodného chrámového nástro j·a, vyžadujúceho ešte mecha nický poh on. Napodiv pekný zvtUk dopomohol pôsobivým
dielkam, k-t oré v mnohom d.ot.vá ra l ako to vlastm.e bolo bežnýJn zvykom v
lnter.pret.a~nej prax! 18. storoč!•a sám
tn1terpret, odlvlja.úc paletu melodických
h l-asov nad stá l}'tm gen erálnym basom.
Vhodnou 'Vsuvkiou do prog.naanu bol sólistický vstup čemba!Jtstky Marice Doblálovej-Kopeckej, kitorá sa ujala Divertimenta affetuosa s pO...abom, espritom a
citlivý-m štýLoVý·m •poňatlm, na aké sme
u nej zvyknutl, a v tomto prl.pade nás to
teši präve v s(!v,tsLostl s úspechom celéhio projektu noVIod·obej premtéry Roškov.s kého skl.ad.leb. Na jV!!čš!JU čas t programu tvorlla zvu ková reaLizácia v9'beru a: Vesperae bachanales, kltoré sme už
na bna.tLsl,avských pódiách mal! možn ost
poout v l1p11av.e S. Néme~ha-Samorlnske
ho. M 1ked jeho práca našla peknú odozvu u publilka 1! kolegov-k-oncel'tných
umelc ov, spočhra la .Ilia :rule najvemejšoon
,praplse, llmorý by zodpovedal d'Obove j
prax·!. Vltame preto lnlclatlovu L. Kačloa
odbremeniť dielo od bachovského kontrapun-l<'tu a ZIVer!t .ho realizácii prostému generálnemu basu. Podstatou z jedmodušenil.a je skutočnos t , že väčšina~ Lnštrumenltálnych h lasov fungu je ako podpora zborových h lasov. Nazdávam sa, že
l v <tejto podobe sl ná·jde ttJoto l\llt!lopne ladené, textovo 'llaujimavé 1 hudobne prepracované dielo sv.oj~ch prlvrženoov. V
podani nAzn.akového zboru - 8 členov
SFZ -, súboru Musica aeterna a kvarteta sólils·rov - K•a mna Vysk oč'llová-Za
J~čk·ová , Dagmar ·Pec ková, Pa.vo l B·a xa
(v jednej osobe ako spevá k 1 dirigent ),
Peter Mikuláš - zlskala zvuk·ová podoba ltýoh mtlepšlch part•nerov. Je to opä ť
jeden z ú-spechov súboru Jána Albr echta,
s kúseného 1n§trumentallstu, muzlkológa,
pedagóg.a a umeleckého vedúceho v jednej osobe.
VIERA POLAKOVICOVA
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Riady
~oht OI.'OČných jubilantov z
oblast! hudobného
diva-dle rozšlrH sóltsta
spavoh·ry
brat.l slavs-kej NoveJ. scény, nosltel
vyzllllllilenaniia Za
zásLuhy o výstavbu
Jaroslav Rozslval,
k tor ý v do·brom
zdravi a
upilos tred práce oslávn
14. ok·tóbra t. r.
svo·je šestdestatLny. Už pl.ných 34 rokov sa ~retálvame s hereckým1 kreáciaml tejto výlrazne.j osobnostli nášho divadla nielen na javt!:sku, a le vo vel·k ej mier e a j na fUmov.om pláitne l t elevlzn ej
obMzavke.
Rlodák z m omouca .pr~ll det>strv.o na
Oraove v Oolmiom KubFn e, aby sa neskOr
opäť vráttlil na rodnú Mooo.vu a absolvova·! §t(idilliiD herectva na Dramatickom
od-delen i Státneho konzervattórLa v Brn e.
Po ab'Salutórlu, up~tred Yo}nových rokov, z.ačalla sa R o~walOI\Ia herecká cesta pOooben!m v brnell'Skom Slobodnom
divad le (dnešnom DlWidle bratov Mrštlkovoov). Na jaseň noku 1950 .prichádza
do Brat1sll8vy a stáva sa č l enom Novej
scény. P·rvé tri •sezóny pôsobi v čl.noh re,
ale už poča'S n1ah väčšmi sl h·o všlmajú
a vytušl·a jeho h ereoko-$pevá·oke schopnostll. a momOOttl v práve sa foľlrnu júc om
s úbore spev.oh ry, kde d'OSitá~ pr,vé v äč 
šie prlle~U~ostl - stlllrý 'h erec Cesa.r GaH
v Dunajevskéhio operete V1olný v!e.t or,
plukOI\Inlk Ollen dorf v Mlllôckarovom
2obravom študentov'!, Jllajrnä vša1k kozá·k
Ivan K'8il'as v Artemovskéh o uk·ra j1nske j
národnej komick ej opere Záporožec za
Duna)om. Ospe§né stvá'menle tých to
postáv prispelo k tomu, že Rozslval sa
v r.o.k·u 1953 stá.va sóUstom spevoh ry a
zostane jej ove11ný až do dnešných dn!.
Soférom J1akovom Burmakom z M!lutin.ovej opere.ty Ptleseň tajgy, Johannom
Mich-aeLom Voglom, speválkom Dvornej
opery oo Sobubertovej - Bérteh o operety Dom u tl"och dlevtČaUek a Frankam, rlad1tel oon väznice zo St•raussovej
operety Netopler Zlllčlna sa dlhý rad
Rozsll\lalnvýoh postáv vy.tvo·rených vo
ovšetkých hudobn:odr~rrnatlokýc h for mách
d'!lešnéhoo spevoh erného di!Vadla. Fyzlkum Jlllľo&l av•a R•oosl,va'l'a - vysok á, urast ená posltlaova ~pr.ez rácna,J úca silu a mužnos ť rooh>odlo o tom, že mu boli s
dôv erou zverované pr edov~elt k ým ·úlohy,
pr.t am automaticky sa spájajúce s predstav.o u ta'kéhoto mužského výzoru
postavy poruč l·k ov, plukovnlkov, ka.pHán ov, genrálcw, guvernéroov, mešť anostov ,
rJa<dltel ov, pociDi k a·te~ov, ale aj .predsedov družst.!ev, faľ!lllárov, vo jnových veteránov, vyslúžllých nátmornl.k.ov, a.<JI\Iokátov, profesorov atd., lctoré všetky stvárnil s prlslovečn.ou hereckou poctlvosoou,
.ale aj so s.n·a hou o 2'JVýr,aznenle ich typických čt.t. Vel\ké herecké prlležltosti
ponúkol R.ozsl·valovl n&}mä moderný muz!J<ál. V m.nohých nálročných posltavách
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1 domáceho muz1 kálu najpln&!e a n& jvýl"aznejš!e upl&tnil nielen
s voje fyzické danosti (Don Quijote, Zorba), ale ·hLavne svoje vyspelé chara.kterové h ereotvo. Z pozoruhodnej galé.rie
muzikálových 1postáv k na jvýznamrnejšlm
pa.trla jeho Hanlbal C!arertlt·l (Ked je
v Rl me ned ela L FII' ed Graham a . Petr ucclo ( P·obozk aoj ma, Katarlna), najm!!
však jeh o d·ve vynttkajúce muzikálové
kreácJe - profesor Henry Hlgg·lns (My
Fair Lady 1 a Don Qui jote (Man of la
Man cha), v 'kitorých Rozslvalovo herecké majst.r.ovst,v.o a umenie výsU~n&j charak~·e r ok,res by vari kulminovalo. Z tých
mnoh ých da1šlch muzikálových postál\l
spome1'1me ešte jeh o Zorbu z r.ovnome.nnéh o a.merudkého muzikálu, Ivana Toropova, bývalého a ktlovnehio účastnlka verkej vlasteneckej vojny bránlaceho údatne plad zeme pri Novorosltjsku, zo sovietskeho muztká lu Nech g.ltara hrá a
advok átta dr. Eduarda Bozzlho, premeruaceho sa podla pož!a.davtJek modernej
rozpráv.ky 111a psa, z mad811'Ského muziká-lu Pes, ktorého voloaL! pá'Il Bozzl, kladúcu na jeho predstavitela mimoriadne
fyzické a gestloko-mlmloké nároky. Z
.postá.v klaslo'kej operety prlp.omlnatffie
aspoň jeho d.ve najzávažnejšie postavy
pa.>tlrl,a ce do st&rokomlckého odboru st&t.kára Zal"embu z Nedba!OtVB'j Polske j
krv! a prasačlara ~otoma na Zuparn.a zo
Straussovh o Cigánskeh o ba.róna.
R.ozslvalov ku lttiVIov.aný Maso,vý pre jav
(u speV'ohenoa ozaj pozm·uh od.ný), výbornú znalos ť -českého a slovenského jazy.ka, typov(! vhodnos ť a herecké schopnosti využili v značnej miere aj film
a televlzla. Z celktového poč t u vyše 100
dotE!'raz V}'t'V.oraných filmových a televlznych postáv k najvýraznejšlm patria jeho postavy v česk ýc h filmoch P.rv.nl parta, Páté odd!!lenl, Lldé .z marlngotek,
Romance p11o k!'ldlovku, v trilógii Dni
zrady, Solrolovo, Osvobozen! Prahy, v slovenských f.!l'moch Jánošlk ( Jánošlkov
otec L Deň , lotor ý neumrue, Rozdeleni,
Dvere dokorán, Bllzke dlala.vy, Smrť šitá
na mieru a1td. Z televl2lilyCh Inscenácii
a televlzny·ch filmov pozonnosf sl zaslúžia ruajmä jeho prez!deM Roosewe-Lt z
Teh eránskej a J·a ltskej konferencie a
postavy z televlznych serláJ.o:v V tieni
vl·kov (Frico L Cervené vl no ( leká.r l a
T·!11dsať prlpa,cLov majora Zemaoo (Bosák ). Rozsiahlu h ereckú č.!Jnnos t jubilanta dop!J'1a .~hterátnna či nnost R·o~ lval
pa,trl mecl·zl tých našich hercov, ktor!
dÓ'kážu o svo jej práci a j pfilta.vo naplsat.
Je auronom niekolkých štúdii z divadelnej praxe, v.l!acerý ch prlspevJwv o lnscenova.ných dielach, problematl·k e spevoherného dLv.a dla, o svotlch jubllu júotch
ktOlegoch, kttoré uverejňoval v bulletinoch k jednotl!>vým spevoherným prem!éra•m, ako l libreta lk Andrašovanove j
operete Pánska volenka (1960) .
Summa summarum - člnnosť rozsahom 1 kva!Ltou úctyhodná, z.asluhujúca
sl našu pozornosť l sJ.ová uznania.
ALFRED GABAUER
zah ralll!čného
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KONKURZ
Vfchodoi!eskf l t4tny komomý orchester Pardubice vypisuje konkurz na miesto
11. trlibky ra hr4i!a ldo skupiny II. husll. ;Podmienkou je vysokoi kolaké alebo
stredolkolské hudobné vzdel811lie v odbore, ukoni!enA vojenská prezeni!ná slulba,
veková hranica 35 rokov, prednes 11. a 2. i!aatl klasického k oncer tu a hra z listu.
Termin konkun:u bude oJ:Dámenf plsomne. Prlhlálky a podrobným livotopiaom
pmlielajte 111a a dres u: V:fchodoi!eskf l tátay komorný orchester Pardubice, PSC 530 21.
brAňa

Konzel'\Vat6rlum v Bratislave vyplsllje konkun na ob8adenle miesta učitela hry
na akordeóne. Prihlálky treba poslať na Konsenatórium, Tolstého 11, 811 O& Bratlslau, <Dajneskllr do 10. 11. 1984.

KONKURZ
Ceakoslovenskf r Mhlas, l ttdlo Kolice, vypisuje konkurz na volné miesto hudob ného rellséra s nástopom 1. januára 1985. Podmienky ,p ri jatia : a bsolvovanie VSMU,
pripadne kom:ervatória a ukonč ené. njenská alulba.
Konkurz aa uskutoč ni dňa 15. novembra 1984 o 10,00 h. Cestovné sa hradl prl jatém.u !UChádzačovi.
Zlados tt posiela jte na a dresu: Cs. rot:hlas, l tlidlo Kol lce, per.onálne oddelenie,
Moyzesova ul. 7, 041 &1 Kollce.

KONKURZ
Riaditel Státnej filharmónie
mieata v skupine husll.
Termin konkun u oznámime

v

Kollciach

uchádzačom

vypisuje

konkUT·Z na

uvolnené

plsomne. Cestovné hradlme pri jatým

uchádzačom.

!'Iadosti ~:aslelajte na adresu: St4tna fllharm6ula, 040 OO Kollce.
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Tohtoročný Rok českej hudby pri.pomlna množstvo význarnný.ch hudobn1ch
jubilel skladatelský.ch a interpretačných
osobnosti, súborov i ď 81lš lc'h výročL Do
·tohto kontextu bolo .poňaté aj štvrťsto
ročie od ú.mr.tia jednej z na•j·výra'Z.IleJšlch
skladatels•k ých postáv českej hud•by 20.
storočia Bohuslava Martini\ (zomrel
28. augusta 1959 v Lies~al e vo švajčiar
sku). Odkaz toM o .tv·orcu, krtorý sa už
za svojho života dočka.l u.znani•a v Európe i v zámorl, tvori kontinuálnu poMupnosť s trojicou už skôr všeobecne
uznávanou, so Smetanom, Dvotákom a
Janáčkom. Rok českej hudby na túto
okolnosť_ právom poukazuje.
Dielo Mar·tiníl sa v.ďaka s~arostlivej pozo.rnostl najmä v posledných rokoch podarilo presadiť ako nespornú veHčinu
našich kultúnnych tradlciL Nemalý podiel na tom majú vrcholné orgány Ceskej socialistickej republi'ky na ·čele s
Mi-nisterstvom ~ultúry CSR a Ceský.m hudobným fOll'dom, kltorý a•k·o ma•jitel dedičských práv vytvoril pre ďalš! roovoj
poznania ·odkazu Bohuslava Martlníl podmienky neobyča·jne p!1l,a znlvé. Nemalý
podiel na rozvoji martinílovského dl•anLa
má aj Spoločnost Bohuslava Martlnd,
ktorá ako sekcia Ceskej hudobnej spoločnosti realizovala od svojho vzniku v
roku 1977 mnoho náročný·ch úl·o h vrátane v ydania dvoch rep rezen<~a.tfvnych publlkácll o svojom majstrovi (zbornlk
,.v náruč i domoV>a" vyšiel roku 1980, tatiro roku sa do rúk člta<tela dostáva práca dr. Václava Holzknechta ,.Cesta Bohusla•va M artlnň" ). Med<zl najúčinne}šlch
propagátorov .diela tohto velkého k.l·a sika svetového formétu •Sa rad! aj Nadácia
B. Mar.tiníl pri CHF.
Vyvrcholenlm tohtoroOných akcii na
počesť sklada.tela sa stala spomienková
slávnosť v jeho rod·nej PoUčke 25. a·ugusta t. r. za účasti delegácii kultúrnospoločenských inštit·úcll na čele s ministrom kultúry doc. ·dr. Mnanom Klus ák om, CSc. Prltomný bol tiež predseda
Zväzu českých skiadatef.ov a koncertných umelcov, národný umelec pwf. Jan
Seldel, riaditel Ceského hudobného fondu Vladimir ševčl k a ďaLši ofLclá•l ni h·ostia i zo zahraničia.
D opoludňajšie slá~nostné znovuotvorenie Pam!ltn!ka Bohusl•a va Mar.t lnň v Pollčke poukázalo na <trV>alý záujem našej
spoločnosti o sprls tupňova.nle diela šl•r okým vrstvám hudbymll'ovnej verejnosti. Autor libreta tejto expozlcJe dr. !ša
Po.pel.ka tu •pripomenul nielen skladateľovu životnú dráhu a jeho tvor1vé úsilie l ohJas jeho •t v·o r.by u nás a v zahranič!, ale zárov.eň podči•ar,kol väZ:by medzi skladateľom a jeho rodným mestom,
ktoré boli n espomé l v čase skladatelovh o pobytu v ďalekej cudzine. Expozlclu
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Na pravideln~ každoročM stretnutie
česk!}ch a slovenských kritikov sa z t~/1

Mi,n ister kult6ry CSR Milan Kl·u s6k (druhf sprava) pri vernisáli Pamätnlka B. MartinA.
·
Snlmkta: a·uto·r č lánku

symbolicky otvoril český minister kult(lry M. Klusá:k.
Popoludňajšie odhalenie nového náhrobku na mieste majstrovho posledného odpočinku na pollčskom clntorlne,
umelecky hodnotného sochárskll'h·O diela
pražského výtvarn!•k a, rLaslúžllé·ho umelca MHana .KnobJ.ocha, sa stretlo s mimoriadnym záujmom obdlvov·a telov hudby
Bohuslav.a Ma.rtlm1 nielen zo samotn ej
Poličky a jej okolia, al(:l aj z mmohých
ďalšieh kultúrnych ·c entier celej republiky.
Vedúci hudobného oddelenia Divadelného ústavu v Pra.he Jaroslav šeda, CSc.
v•o svojom prejave pr~pomenul význam
náv·ratu hudby zo svetového kulrtťwneho
'kolbišťa do rodn·e j k.ra:j iny. V pre jave
rečn!k o. 1. .poznamenal: "Proces jedinečnej repatriácie diela Bohuslava Martinu, pre ktorý nenájdeme obdobu u iného zjavu s6!!asného svetového umenia,
začlnal u nás zhruba v polovici 50. rokov. Bolo treba vniesť do spoločenského
vedomia svedectvo vemého, neváhaj6ceho čeiistva MartinA, avlak vniesť ho nie
proklamáciou, ale jeho hudbou." Na záver svojho vysMpenlia podotkol, že "starostlivosť o dedičst-vo Bohuslava Martlni'l, ako ju organizuje iltát a Vfchodočesk:f kraj i samotné mesto Polička, má
teda svoje navé neprehliadnutelné akUvo. Je to vlak kult6rny proces otvorený, vy!aduj6ci naďalej mnoho 6silia a
neznáilajfici neodôvodnené uspokojenie."
Pravdivosf týchto myšlienok podporil
1 popoludňajš! program ,k oncert-u, n a
ktor:om vystúpil Východočeský štá'tny ko-

morný orchester pod tBJkrtovkou zaslúži·
lého umelca Li,bo'ra Hl aváčk;a.
K poličským spomienkovým slá•vnostlam sa o dva dni neskOr prldružHo l
odhalenie prvej pražskej busty skLadatela na dome na mal'ostranskej Karnpe,
teda v miestach, kde umelec v svojej
mladosti urč i tý čas žil. Predseda Spol očnosti B. Martlníl
dr. Václav Holzknecht v s vojom prejave zdOraznil význam osobn osti sk~adMela v podmienk ach nášho hudobného ž1.vota a jeho
vplyv n a hudo•bnú súčasn•ost.
Obe akcie prlspell k dôstojnému .priebehu rámca Roku .českej hudby ako sym. bollcká kytička skll adatelovl, ktoréh o význam je dnes už neoddlskutova·telný. Po
obdobiach prehodnocova nia jeho umeleckého vkladu do našej i sve<tovej .hudby
sa dielo Bohuslava !Mantlníl stalo neoddelitelnou súčasťou celej tesk·oslovenskej kultúry, vrástlo do dej!n ako jeho
výrazný m!lnlk.
Rovnako slovenská verejnrost sa s dielom t oht'O klasika stretáva v čoraz väč
šom priestore poznan1a. Spoločnost
B. Martiníl sl do svo}ho programu pri
vzniku pred siedmimi rokmi vpfsala trval é sprlstupn<enle matst·rovho diela v súvislostiach s tvorbou ostatných našich
l svetový·c h velikánov. V spolupráci s
ďa l šlml vrcholnými kulitrúrnyml a spoločenským( orgánmi a organizáciami sa
podarilo túto úlohu ·plnlf viac než výrazne, tak, ako si to skladatelov odkaz
plne zasluhuje.

TOMAS HE.JZLAR

I DBY
Hnll'tle Hudobnej mládeže má svoje korene v ·Belgicku, kde sa v ôase II. s:v.atovej vojny scháda;aH s kupiny
mLadýoh ludl pri počúV>an! a &k!Hvnom 1Pestov.anl hud·by.
Hudobné diel·a svojim silným cltovým nárboj.om a humánnym posolstvom dávali mladým v čase fašistickej
okupácie ná.dej n.a vybudovenle nového sve.ta, sveta
zba.veného zloby a násilla. MyšH·en:ka na založenie Hudobnej mládeže n:a Slovensku v.z.n~kJ•a z trul<:l,a~!vy d·r. Ladlsl,a>Va Mokrého, CSc. po jeho náistupe do fUinkcle r-ladltef.a . Slovensikej f.llharmónle v roku 1968. Podnetov
pre túto snahu bol•o hneď nlekof,k·o: úsllile prebudiť
v ml•a dý·Ch luď•och strá.ca júcl sa .z áujem o vážnu hudbu,
znovuobnoviť aktivitu v oblasti ama·tél1Skeho muzlctrovani.a, pl1iisplef prostrednlc,t·vom hudby k Ich estetickej
výchove a cel1kovej ku.~túrnej vyspelosti.
Siovenská fllharmónia bola ·v rok:u 1969 pove.r811lá
Ministerstvom kru\ttfiry SSR zriadiť sek·retariát Slovenskej hudobnej mláde!e ( ď·alej SHM] a nMst najú.č-J nnej 
nejšle formy z.aJkl·adanl,a klubov a náplň l·c'h práce.
Je poch·opltelné, že tento pl'oces nemohol prebiehiat výluône admlnl·stnaHVIIliOU cestou, prost·redinl·c tvom vy,h lá šky čl narl•adenLá. Vznik k·l ubov SHM a Ich aktl'vHa
boli spočlat,ku predovšetkým dl eLom ~pOOlltá'Illilelw záujmu n lekolikých nadšeruoov, org.anlzáttooov hudolbillé.ho života. ZaJill,adallllle klubov muselo prabiehtaf diferencovane s prdhl'ladiruu<t!m na miestne podmienky, aJko aj na
vekovú 1kiateg6T1u a soctálne z.a·Mdende ,potenciálnych
,čtJenov, a preto vzn~k a formy 81kt1Vity boli rnutne adek·vá.t.ne miestnym možn:osttam, orga•nizručným podmleruk•a m
a typu novozatožený<:h kwbov. Sek:ret<a•rláit SHM sa snažil zlskrat pre myšli-enky •hn:utha aj vý.kon.ných umel.cov,
od k'tarých sa dalo č·a.kat, že budú na·jlepšlml propagátorm! vážnej hudby medzi mládežou. N ajčestnejšie
miesto med2ll ruml p!lit'rl SlovE!IllSkému komol'l!lému orches~t.ru pod vaden!m Bohdana WarC'haLa, ktorý dal svoJe umenie do služieb kráJsnej my~llenky - uporz.ornlt
mlradý.oh ludl l na exLstenciu hudby, ktorá sa nazýva
vážna a ktorá v sebe často skrýva Ue najveselšie a
najoptiml:stickejšle myšl:ienky, také bl!zke ml·adogtl a
,.učňo..nskýlm rok.om". P.rvý.m pod·u]'atlm SHM sa ·t eda
sta!.o •vystúpenie Slovenského komorného o!'chestra
24. júna 1969 .v koncentnej sieni Cs. r.ozh1Ja,su v rá.mci
II'Ozihl,asovej relá:cle Štúdio mlBJdých.
Už v septembr! 1969 sa k h.nuti.u SHM prthláslll
študenti SVŠ a gymná.zl! v Zlllltýlc-h Mronavct·a ch a v Trnave. V Zlllltých Mor111vcbach pOsr;xbLl a:ko pediagóg Július
Pod.h·Ol'lllý, ktorý ako zanietený IN'QPB&áitor zborového
spB<Vu dokázal v krátkom čase vyb<udovat k·l ub SHM,
kde pQpr! recepU..nny.c h fonmách kmlit!llkt:u s hudbou
[ náv!Hevy koncertov, d!iskotéky vátnetj hudiby) sa mládež venoV>ala l a.k.Uvnemu muzicl·rovanlu v speváckom
.z bore Scho!Ja oanrorum. Pod01bne tomu bolo v T·rnave,
kde pedagóg vtedajšej SVŠ Ján Schultz, dlhoročný čren
SZSU, ZJIIIložLl Slj)evádky zlbor CanUca nova. Cinawsf týcht o speváckych zboro'V, ako aj aktlvtta ml,adých študentov

v klubových ,poduj.art:l.a oh sa stali na nlek.ol·ko rokov
vzorom esteU.ok ej vých ovy a vizitkou pôsobenia SHM:
Je len škoda,- že odchodom spomenutých pedagógov
zo školský.c h s l u~ieb čl'runost Hudobnej mlád•eže v t ých to mestá•c h pomaly ZJarnlik ba.
PozttiVIruou č!'ltou činnosti SHM v mno·hýcJl mestách
bolo, že členovia klubov nevytvorili iba auditórium konce~tov, ale sami sa org.anlzač.rue podlef.al! na LC'h realizácii. To, čim sa v kultúrnych centrách zaoberajú
profesionáLne itn štlt•úcJe (ag Bil/tá~ prá•ca, ná,bor, propagáoLa, usporlaid111telská služba) sa pr l tý·cbto podujatiach stBJ~o _výl·učne vec.ou mr.&dý·Oh členov SHM. Umelcl sice prLspOsoboV>ali drama:turg.lu sv>o jich · vystúpen!
vý.c hovno-<vzdelávac lm požl.ada111kám pre d!IJilJú vek-ovú
ka-tegóriu, no pi'ichád~a li do tý<:h.to miest s vedom!m,
že ich t•u č·aká .pozorné a vntmBJvé pu,bllkum. Koru:er.ty
pre Hud'obnú mládež sa nekonrmll .!•ba potieslkom z-a poslediniou sk:l·a dbou, ale vela.k.rát •pak:račov.a li v neformál nych ·besedá.uh, kde odipovede na naivné i erudova-né
otárz.ky 1111l·a dého publ!ika sa ulež stali ve1lkou školou
o ž.Lvote ,a umeni.
ZnaOný posun v kivan1tltatlvn10m l kval!l!ta~IV>norn r aste
činnosti SHM znamenalo l leglsl'ail:~vne ust.ano.v.enie podmienok vzniku a činnost>! klubov stanovené Ú/pravou
Mi·n1stel'stva k1wl!túry SSR č. 7724/80-21 s účllllinosfou od
l. XI. 1980. Táto úprava je vlastne prvým materiálom,
k!torý stanovuje posbanle a Nnnost klubov SHM, podmienky ich Zl'Ladenle a členstva v nloh. Piroblemlllttcké
sa v,ša·k jav! sbanovenle h'Onnej vekovej hnan1ce pre
členiStv.o v SHM do 26 rok ov. Ak vyc.hádzame z predpokladu, že na činnosti Hudobnej mládeže by sa mal
verk,ou mier-ou pod i elať a j SoclaJlliStický zväz mládeže,
v MOI!'Iom je horná veková hral!l1.oa č.lenstva do 30 roko.v,
a že práve od ,.staiľš!dh" čl enov (vo veku 25-30 rok.ov 1 by sa da•!.o oča,k á.vat, že sa sten,ú - V:Dhladom na
sva'].u fyz ick(! a odbor-nú vyspelosť - •nll!j.aktiVIJlejšlml
členmi k!<u,bov, tnlclá<tlOO'ml ich č!Jnnosti a aktivistami
a j ~ných, ruko v ýluč n e re·ceptlvny<:·h fm•!em prá.c e potom je tá:to hrna.n!ca l!led.ostaJtočná. Pri vymedzenf pojmu zrladov111ter k.l UJbov v ottovaj Oprav·e sú na prvých
miestJaoh uvedené osvetcwé zariadenia nár odných výbomv a kultúrne ,a umeleaké org.alliizá.cte. Už od vydania Opravy možno sledovať, že prevažná väčšina f.unguj•ú clch klubov, 1 keď ~akm er všetky pracujú na školách, úzko spol wpracuj e s miestnymi. osvetovými zar!•aden1ami (KaSS, PKO, Dom CSSP ). Bolo by vš!llk ~ad.ú
_ce, aby osvetové zruria.denla všetký<:h stupňo.v ·o bsiahli
či'nmost SHM už vo sv~jic h pli!Jnooh č4nnosti, a to ~ak
v obMslll výchovno-IVzdeláiva<:ej (,keď ide ·o vybudovanie pOS1lucháts.keho záJZem~a. pr~p. owga·lliiZáJtorskú č.!n
nost). I!Jk!o aj v obl!astt ZUC [•keď je reáJ.na m:o~nos t
zal•ožit amaté·r&ke hiudobné teleso, .pr ~p . tvorivý ak.t!v
klubu). Osvetové zariadenia svojim materiálnym vybavenim, kád:r.ovým o~lliden!m, fi'nančnými možnosťami

20. a 21. septembra t. r. zélstupcovia
Zväzu česk!}ch skladateľov a koncertn!}ch umelcov a Zviizu slovenských skladateľov. Po minul~ r oky sa miestom
stretnutia stalo Brno, tentokrélt - Bratislava a Jef Klub skladateľov SHF. Ak
prechéldzafúce tvoriv~ v!}meny nélzorov
na súčasn~ diela slovenských a českých
skladateľov boli dvakrélt do r oka venovan~ zvlélst každe; nélrodne; hudobnet
kultúre, tentoraz sa kritici stretli na
spoločnom hodnoteni noviniek skladateľ·
sk!}ch dlelnl reprezentantov ZCSKU a
ZSS. L' prvý det! viedol odposluch nahrélvok a nélslednú diskusiu vedúci sekcle kritikov pri TvoriveJ kom isii muzikológov a kritikov dr. Marléln Jurtk.
Zo slovenske; tvorby, ktorél mala premiérové uvedenie v r . 1984, zazneli (na zélklade schvéllenia dramaturgickeJ komisie ZSS} zo ~lrokef ponuky tieto skladby: J. Gre§dk - Hudba pre klavtr a or·
chester, I. Hru§ovský - Slélčik ové kvarteto, l- Hatrtk Ponorenél hudba, V.
Goddr - Partlta. K dielam sa vyslovili
· naJmä českt hudobnl kritici: V. PospWl,
E. Pensdorfovél, E. Ociskovél, J. Vratislavsk!}, J. Dehner, J. Seda, M. Pokor a, ale
aJ početnt slovensk! kritici a publi cisti
(aJ zélstupcovla Kruhu mlad!}ch teoretikov a kritikov ZSS J, ktort pripravili k
prehrélvkam úvodn~ analýzy. Na druhý ·
det! uviedol diskusiu dr. Vilém PospWl,
§~fredaktor časopisu Hudebnl r ozhledy.
Z tvorby českých autorov st prltomnt
vypočuli ukdžku z kantélty brnensk~ho
autora P. Blatn~ho Stedr!} det!, Ebena vo Sldčikov~ kvarteto, ďalef Sonéltu pre
violu a klavtr od JuraJa Ftlasa, symfonlck!} obraz Podobenstvo od Ivana Kur za a vokéllny cyklus Japonsk!} r ok od
Jana V/čara. Stretnutie slovensk!}ch a
česk!}ch kritikov bolo bohat~ na nélzory,
pozoruhodn~ v!}raznej§lm vstupom mladeJ sloven~kf!/ hudobnokritickef generélcle, ktord akttvne zasahovala do diskusie; obe predl ožen~ kolekcie vyvo?ali u
Ulstupcov partnersk!}ch zvä zov uznanie
za ponúknutú kvalitu a bohat!} materiéll
na v!}menu ndzorov. Viacer~ k ompozlcle
predložili t~my nielen k hodnoteniu tollo-ktorého diela, ale af aut orsk~llo smerovania, lit obrazu v iacer!}ch· kompo zič·
n!}ch dtelnt. Stretnutie slovenských a
českých kritikov splnilo okrem odborneJ
strdnky - zvlél§t v smere informovanosti a nélzorovef kry§talizélcte - at tílohu
spoločenskú. Podporilo priateľsk~ illlloročn~ kontakty medzi hudobnými vedcami, kritikmi a public/stami, k tor l O! i.
20. septembra t. r . nav ~tlvlli v op~e
SND predstavenie Mozartovho Dona Giavannlho.
- uy -

l poostr,i edk•a.mi prCJiPag~·c l e, !ktorým! dls po!llujú, ma,j ú
najiV!lčšl predip01klad stat sa ga!'lalltml klubov SHM a
p.lnilf tBik zá·roveň ú·l ohy, smeru j•úce k naplrnenJ•u vlastnéh:o posľanlla.
VýznalllllliÚ úl·oJlu v .procese šlren•l·a hodnOt hudobne j
ku~tfiry, dch apr! stu!PňOIVarnda v na jmasove•jšorn meradle, zohr!Wa rozhlas a telev!zia. Ich špeclfl,kum spoč l·
va najmä v mOŽIIlost'i zasiahnut svojim pOso,ben!m š iroké spekiŤII'um posluc.háč·o;v, nepooovna,telrn e väč šie, než
je to v moci organ!rz:át ar.ol\1 koncertný<:h p·odu ja.tl. Hn·utle SHM za d01bu s·v ojho pOsorbénla našlo už viack1·át
odoZJvu lliJ v roz-h la510.vých a tele.v!znych relácdách. No
týmto sa úlohy uved·enýah masméd'll v súv·lsaos.tl s hnurtlm Hud!abnej 1111ládeže z:ďarleka nevy čerpáva j ú. Pôsobenie na m l ád~ - as.poň v o1>1ast1 rece.ptlvneho kon taktu s hudbou - sd •vyžad~ je sústavnú a ci eľavedomú
p rá1cu nielen red akcii hudobnéh.o vys•leJanLa, ale a.j redakcii, kitoré s·a za oberajú výohoVIno-w:deláv.a•coru a m.lá dežn!c kou ,problema,t1kou. Nemalo by tu !st Iba o hodlll'otenle a propagovan.le podujfiltl SHM, ale na jm!l o pod·
necovanie ô~nmosti jednotl~vý.ch klubov a mero:dlckú pomoc. DOraiZ na výchovu mladej generácie s1toj l a.j v popredi záu,tmu Sociarl41S.t1okého Z'V!lzu mládeže. Pmbl ema Nka usmerňovama ark,tliV1ty mláldeže vo volnom čase
a vytváranie podmienok pre hodnotnú spo l očenskú zábaV'll •a kr!ubovú činnos,f je s.poloôný.m cielom mJ.ádež.nlckej
org,an! zác~e 1 Slovenskej hudobnej mládeže, a preto by
bol'a ž·lad!úca čo n.a južš1a .apoJ,~práca týc·hto d:voch orga·
nlzácH po st<rálllke mat81!'lálnej, organ,Lza.čn e.j 1 metod!crkej.
Od vzn~k-u Hudobnej mládeže na Slovensku ,t rv•a.jú jej
snahy o výnll.0n81j~le estetlckovýohovné pOso,ben~ e nra uč
ľ\.ovskú a robot'Illcku mládež. Toto úsl•l le však n ľkdy nedťlS~ahlo tta.ké výsledlky, ako na stred1
ných školá<:h , a p-relto bude v budtúcnosH ,zvlášť dOle-ž lté zamerat pozornos ť
rua .túto veYml poče~nú sku,plin.u mláide.že. Nemožno pTedsa dopusti ť, a•by stredoškol.s ky vzdela ná mládež odché·
dzall.a do života bez záik.Ladných pozn·altkov o de.j·lnách
umenia, o hodnotá,ch, k:t-oré poskytruj.ú ro:1lmanLté umelecké dirlllhy a bez pozlU.vneho 1 kritického v,z fah u k
·tý!11Ito hodnotám. V tomto smere ča k á aj o.rg.alliizáJtorov
Hudobnej mládeže ešte vef.a práce. S náď v súč innos t!
so zálkLBidinýml org.Binizáct.a ml SZM pôsobiacimi na odbcmných uč ~l1lít11ach, v t<ovári'l.·a'ch a výrobných zá:v.o doch,
by bolo možné aspoň v obla·s tt h·udoJb nej kulM;ry r·lešlt
túto st.tuá<:lu Člilastočne l!llj pOsoben!m klubov SHM. VýchOVIné pôsobenie prostlredlnlctvom ná•kupu a bonentiek
a orga:rutzOV>anej ná~števy koncal"tného alebo operného
poduj.M.l a musi stá ť na k 0111CI, nie n.a 2la<ČIBitku procesu
vedúceho k spr!stupnenlu h odnOt hudobného umenia
mladej generácii. SJp.rlstuplll l ť - to neznamená len umožnH vidief a počuť, ale umo~nlt chápať a p01ľoz.um1e t ,
na·učH mlladýoh ludl esteUcké }a.vy hodinotlf, ;yy,tvá rat
v lliich t·rvalé estatloké potTeby a podtelat sa tak na
formovani ich esteUc.kého vedom~a. A práve tenlto moment je najtl0,1181Žt.te jšou úlohou a prvoradým poslanlm
Slov.e nskej hudobnej mlláldeže.
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