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K tristoročnici Georga Friedricha Händla

BOL BY POTREBNÝ CELÝ ŽIVOT •••

Bol by potrebný celý život, aby sme o 11om povedali
vsetko ... Ctm viac sa doktížeme dtvat, po/Júvat, tým
lepSie d oktí žeme 'Lit, tým viac cftime, ako te svet bo·
hatý, a ratujeme úbohých rudl, znudených a úzkoprsých, k torl môžu al ebo chcú cltit iba úplne mtílo vec!.
l ba ;edno ;e smut n~, že totiž nikdy neobslahneme vSet·
ku krtísu vekov ... Je dobr~ povedal si, že by sme mohli pit cel ú večnos( zo svoJej dr a he; hudby bez t oho,
aby sme ju niekedy vyče rpali ... (R. Rolland)

Georg Friedrich Händ.el ( 23. 2. 1685 - 14. 4. 1759)
patr! medzi l.liiileloecl.ké oso.bn:os.ti, kltorý-ch ži:votmé osudy
boli rušné, plné perJ.:pati! a n iekedy až .,románových"
zápletiek a zwa<tov. Bolo by mož:né hov01r1t o IV~eli-č-om
zauj!maMOm ·V Händl•ONOm žJ.vote, na jebo Ul!!elec:kej d>ráhe, o .,llv:orJvý.ch záohvllltoch", k•toré sa str.le<haJ.i s hlbokými k r!za:mi , Slp ojenými s .p odst!llliným zhor.šen!m
zd>rwv.otné.ho Slt!IIVIU, tlllkže nielroJJ<.ok·rAt jeho ž.iv.ot Visel
dosl ova ma vlásku. Bolo by možné h'Ovorit obš!rrnej šie aj
o n evy čerpa ~e-rn ej ž!JVatnej energli, v<Ltaltte. tJvrdoh:lwvooti, s ktorou sa ak-o bý k v 'llréne púšta J znova a zn-oVIIl
do zá.pa-su - často nel'ovné.ho - s n_epr.lazňou p ubl'lok.a,
s .Intrigami okolo QParných spolOOnosH, ktoré na;plň·alli,
no i ha tili v z n!IIČIIlej lllliere jeho umeleckú a.k.tivi-tu.
Casta sa Händel cel·k·oon po-chaoitelne poro!V'Iláva s l!lem en ej vei·k ým sú ôaSIIltk·oon Johannom Sebastianom Bachom, rk torý mu boJ IV mrrohom prat!Jpólom. Neza~!ma
vý by isto n ebol ani ,pOl't·r ét Händ-lovej osoby vych ádzajúci z IIllllOhých zachov-aných v 9;tY.a-ruJých zoorazen!. Len
u máloktorého Slkl ada·t ela minul.osu máme :toi<k-o pol'lt•r é.tov ak o u Händla : -od Hurdsorrových. Ro u.bi<Haoových cez
Th ornh1llov, Dandr1dgeov, .,najcbvilnejš!" Meroi er ov až
po v-tLpnú k<milkJa.t!úru Gol.l'Pyho (lt<O s ú l en n ajzná:mejšie].
zo v šetký.oh pozerá na n ás seb!Wedom9 .obor s -pr-tamym pohla·dom ( sebwvedoon1e char·kterizu.je dok<Oru:a aj
mlad!cky portrét z č ias Hänid-l ov.ej cesty po Talian·sk·u 1.
rozh<>dný, ·Od•h·od•baný, ,pl!n-ý energie. Ziv.otoô:>Lsci sa n evyhli, sa.mo.zrejme. ac111 takým témam a ko Händal a jedlo, H!lndel a ženy, !lltd.
Pocho.p!Jtelne, mnohé dettaLly v osud·ooh jedinoti.IJVoov
sú až pr1vel.m.i podOibné. Naprtkl·ad H!!Jndel - rovna·ko
ako n eskôr Schu.ma'lliO - sa liba n a !Prianie sv.oj•h·o otoo
mar stat ,prá'VI!l!Jrom, no rO'Wlako aftlo Schum!llnn .pri prvej cpr!l~ltost'l sa ,JVtl\hol" n a h<udubn!cku dlráhu. Spolu
s Mozamtom, Vwaildim, Landimlm, Josqulinom, M endel ssohnom a d'llllš!mJ pa-t rf 'llasa do rad.u g-eniálnych
me!.odik'ov. A ko!1k! Stkladatel.i a .z.omrell podobne ako
Händel, sl•ep!. Tak ýchto .paralel by bolo možné anenOIV.a ť
na()Za:j vel<a.

HLÁ ATE[ SLOBODY. POKROKU A MIERU
Georga Friedricha Händla - na ll'Orz:dl·e.J .od jeho k\rlajana .a 'Vľl&tOVcll i!ka r]. s. Bacha - lá'ka.!Ja od m la dosti Ojpe•r a . Kvôli !Ilej •o dišiel ak o 18 -.l'OČillý z rodméh o m esta do
111ajdôlež1taj šieho nameck éh o opernéh'O cen.bra - Hamburgu. Tu sa u chYit.il ako h uslista v d ivad el'l'lom orch astt·i , no čos•ko r-o ;posľútp!J na .,maestl'a al . cembal o" a už
a•ko 19 -r.očný 10•8Jplsllll svo}u prvú n em ec k ú operu Almira,
ktorá mala z n ačný úspech. J>o nej nasdedovali e§te ,llri
ďal šie, .M'O.ré sa v.šak 'llezach•ovali.
'
V Händlových -ča s oc h (a .v cel om 18. stOO'oč! -vôbec )
b olo pre Qpemého skil adatela mevyhnutné navM!vH kira j inu, .kde s a o p e1,a IZll'·OchlJa. Ta•k aj m l adý Händel od cestoval 10a necel é §t y~·! .roky d o 'l'allanskoa. Jeho cie!Otm.
•boli operné soced.Lsk á - Florencia,R!un. Bená.tky a Neapol. Tu v šade bol .h astom v IPIIlláooch sv ~ kýc-h a duchovných kniežat, k -de 5 a stý!kal s trmel cam:i, ako A. aD.
Scarl attiOIV Ci, A. Steďfani, A. Gor aJli a i. Svo je sch.op.n osti s i s,počiatlku 01verovoa l n a t v-ot·be t aliarn'Sikych •k!IIOrtát, n o ruž .t•ok rpo sv-ojom IPr!ch ode u-viedol ·v.o FJorencii
t alia nsku operu Ro dri go 11707 ), .neskOtr ·v R!me diVe ta liansk e o.ra tóriá ( 1708) , fV N e~pol e .,serená•tu" Acls,
Gala tea e Polifemo a v · Ben á.tkac h QPBl'U Agrippina
(1709}. Velk ý úspooh ltýdl<t-o dllel spôsobil, ž.e z Nemec.k a d osta l ponuku 10a miesto prvého kaopaJ.rÚka na dvor e
h onnover•s kého kurlhrsta, k.toré doVJtedy zas tá;v.al A. Stef fa ni. Hände.l pomrku .p ri jal, <flO v Hann overi dlho n epobudol. Už k onooon a·. 17J.O n av,§Uvlil Londýn, kd·e začiat
k om u·ok-a 1711 uvi frdol •opel'IU Rinaldo. Nadšené PJ,1ijatie
.tohto diela ho JPľe&v e.dč.Uo, že ·V Lon dýne nájde prinrz:n ivejšie pl.'ostr edie ma usku•točnenie svojich pl állLOV. Do
Haoooveru sa s! ce w ·átil, élll.e ,po r-oku ho Qpustil D<llvMy
a usadiJ sa v A'11gliaku.
An ghcko b olo v ltýoh č<a:soc.h ekonomtc•ky n ajvyspaJej šou k raj'unou ·a cen tr -om m eštioosk e'ho OSY.i81tenstwa.
Vzmánajúci sa k•arpHalimnu s ,p.oskYitOV.al •pod'Ilikavým luď o m n ebý,va l é výh ody. k toré však boli sp oj en é s mnoh or•aký.mi 111izik am1. No hudo bný život t u 1Jo Purceldov ej
p r edčasne j s mt't1 prak oná'Val ktr!zu. Oh ýbal1 výZIJ1aiii![)é
oso<bn ost!i. •P·t' OOuk-c ia oboch .opernýoh divadiel .UP!!Jdaln
a ioh :náv štev:nost •k lesala. Mladý Hän del 'V,§ak v selbe
c!til dootélitook s!l a sch otPn ost!, aby sa na ttej1!o n ei61t-ei
p ô de um elecky .presadi l. ú s.-pech j eho pľ!Výc h opier mu
zaistriJ p051tavenie v 1-0!Ildýnsk ej s.po l očnos tl , IPria~eň
š ľ acht y i ve r.k.obtliržoá·zte a ·pl\vé of.iciálne obj edná-vky
z ktrál•ovsk ého dvora 1U!trechtské Tedeum a l. ). V naj bllžš!ch !ľokoc h rorz:.v inul n eslýoha>nú a k~li vi tu : kompon-ov al dielo za dielom, sám ich .uvá.dzal a staral sa o ·i ch
pu blikOIVani e. Stal &a j ed n ým z ltll'ooh QficJ.á•l nyc-h skla da teľov KriH'ov.sk ej h U:dOibn ej .akadémi e 11719-28 ). .kJt.Oil'ú
vydržia'Vala ak•c iová spol očn'OS f. Po je j úpadlku sa pus tlJ
d o divadelného podnikwria s.J1olu so svojim krajanom

J. HeLdeggerom oa dl•M
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organizačnú •sbrá!llku ·IJIPery, a l e llla-vy~e 'ruesol a j .Jej fina.n:čné lľLzi'k o. Sám Sli vyh ia.dáoval 51 anga~ova l sv o j.loh

sóllst·o.v - rpodni k al za ltým c ielom cesty na kon.t ilnent a olk r em .toho bal činný <aj akto ·k oncertný s óliSita a p edag óg.
·Fire Londýlll ruJiP!Isotl óovedina 36 ·opier na námety z anhlcký.ch a or.ientálnyoo d ejln, z ~réckeJ mytológ·ie a z
rytiers kyc h pwest!; .medzi ni.ml je tierž 111iek-oi ko ča.rov
ný.o:h opier a pa storá~. Co sa tý-k a foľ'111y. ostal až do
·konca ver ný d obové'mu ty1pu ben á.tsko-neamolls.k ej 'Opery ,
k,t.orý k o.mbinov•al s ouvertú!lou f:rancúw k ej p roveni-enc i e. Išlo •t\1 teda v IPOidSitate 'O s6J.i sti-C\kú, álľiovú .o;peru,
kde or ch ester th!rnl sa.mosta·t•n e od<lrem ou v en~úry iba pr!ležttostné vlo2ky (,pochody, tanc e a pod. ). An.sámbly
l du etá. m aximálne terčetá 1 sa .tu objavOIVali iba .por.! edko oa zbory cellk.om ohvbaJJi, ak nel1áltJam e k rátke z-b .or!ky
na k onci n1ekirorý-ch dejs tiev al ebo cel ej opery. kt·oré
SP'iev ali v šettoi sóUsti spolu. TWto oper'IOú šablónu _napl ni~ Händel n ebýva l 9an ži·v-otom a novým pU!zom. Nebol nová·tlorom ·v hi!IIdan! no vej hud<Obnej .reči, no p r evza•té k OillliPO?:iooé p>rlinc tpy a .p rostriedky sa jeh-o ·Pľiči 
n en!rm slta!Ji 'll'OO!otel'tni 111ové11Jo •humani stick éh o obsahu
a vý!1azu, čo sa jav! 10ielen vo votbe ! libri et, .ale hl&V!ne
v i ch zhud·Oibnen!. Nemôžeme d·ost obdciV'Ova.t bohat swo
jeh o ·m el.odiok ýo h náiPald-ov a ,predovše.Lký.m jeho p r enikavé oha.rakt erirz:ač.né u m elllie. kltoré v.zhJad om n a
n euvet·itellllé mnoiŽIStVIo vyjadrren ý.ch cL~ový-c h od•tl el!lk ov
- n emá v dej!n á.c h ·h udlby pá•r u. K eďže k až.dá árrio bol a o bMZO'Il1 llll'čitéh•o aJekltu. -iba z n áslednCJIS.tli •v-šetkých
ffi'i! jedne1 opet'n el pos1Javy - tkrorých mohl·o byt až
sed:em - z!sk al p.ooluch á:č ucaJan.ú p :redistaw o j ej charakt·ere a -v ývOijL zvqá.št vydnrrané .sú v HändJ.ov ých Qperách posta!Vy ži en; j e pri a.m zaráža júce, s ·a·kým poc:J]open!m a presveldčiN.osto u veda! zobraziť t i e na•jľ'OIZma
n ~te j.ši e strá n:ky ženskej psychiky. .
Na .torrut'O mJeste nie je mož-né u v i es ť v šetky titllliY.
H!!.md lový·ch opi er. Sp01me;ňme a~poň vrcholnú ,.t•r ilógiu '
hd.stot·iokých opier z j eh-o stredlllého .t v.ortv ého ·obdobia - Giulio Cesare, Tamerlano [obe z r . 1724 l a Rodelinda ( 1725 ). PotPr i n ich vynbkajú ma jstrovské opery
Ariodante ( z.o škótsk yc h d ej!n ) a Alcina (obe .r. 1735),
dalej známa k-crmlicko-satl<rick·á opera Serse ( 1738 1 a
posded!ná ,.semJseri•a " Deidamia ( 1741 ).
P.ri sVlOj om o:pemom .podnl·kan! sa Händel nevd·Oijak
dostal IJ)riamo do centra 1!10I Ltllckéh o boja rôz:ny ch strát11 .
PredSitav itel1a šl achity, kto r! ho spočiatJku osl avo.v ali a
h osrilJ. sa n eskôr od neh·o .odVtrá.tlil i; jeh o hud·ba sa Im
videtl a .,rná3-o ta!.Lalnlsk a". Za l ožl~ i •kionkuren čný •P'od'!l!Jk ,
do kiroré.h•o .,pretaihOIValJ" Händl avý.ch n•ajJepš!ch imlt e~· 
pretiOv. Nia•jv ýznaônejš ttni Händ l ovými ti v~~Jlm i v opennei

Ro1landova sk eptlidká 1Poomámka v .predhovore k jeh o
zn ámej VYiJl•l k ajúcej monograf iJ sa v§a k vzťa h ovala n a
inrú Sltrán!ku. Piľe R•oHan da bol Hän del zauj!mavý p redQiv§et•kým t>v:orbou. i'íou .bol zároovei'í pr edob~·.azom. pa,J.'al elou k BeethovenOIVi, a ·p reto za mý.š!al v enovať i H!l:ndlovi väčšiu monog.ral i u, k u ktorej sa v ša.k, žiar, už n edostal. Sm e mu v §ak i !Ja k pov.ďačn ! . •wvmakto ako Ch r ysanderovi l jeho čl!nnos t je azda llla ilepš!m dôkazom .00h·o, že Hä·nd el mal asi vä čšie ·š6aSit! e ,.po s m r.ti" ako za
života ). či cel k om 111a zač·i mtlku M alinwa•rJIIIgovi, M:atth•esonovi a Lebo dokonca CoxDJvi za z.bianku händl o:vs k ých
h istoriek a v tlla>tO<v. 'll n aopak, v tomto sroroč! W. Se·r aukymu. O. E. Dellitschovi, W. Siegmun.d-ovi-Sch uL1zemu ,
P. H . L amgovi, či B. B!11Sel1ovi, zá-sl•uhou ktoréh o sa kto.n ečon e dorž1j e a.j Händel tohto roku k -o mpl et-n ého tema·t l-ck ého k <llta lógu svojich skladieb.
Pri .p okuse aspoň zma·p,ovat ,tJvorbu môžeme v HändJo,
vom .pr~p ad>e r ah.kto 'Stl'OskOúať. Zasiahol tO'tiž Újplne do
všetkých oblast! a žánr·OJV, operu - nra r -oz.di el od Bach a - navyn!majúc. ·Ptredpoik:lady n a tak ýto šLľ'o•k ý zá ber
Si pest·oval od rame j mlaclooti a ak o vti pne .p<n'l'lamenáva RollllllnJd u Händla sa nikdy ni č n estra til o . . .
Najnápadnejš!m Z'11'1l k om Händlovej hudby j e pravdepodobn e dokonalá asim.iJác.ia r ôznych štýJo.v. Už od
Zachova si .prirn1esal d ôkl adnú zna los ť p-r!srue j nemeck ej k OI!l·trallUllllkltidk ej techn i ky, v Hamburgu spoznal
p rvé úskalia .qpery, dLhá cesta ,po TaJinn sk u sa prejavi-la v per f.ek.tln:om osv01jen! Sli •k oncer.tantného štýJu,
najmä corellioV'Sik éh'O a n eapol skéh·o bel call!tn. Aj k ed
cesta do F-r ancúzskra zoota.I a ~ba ,plá.nom, .., Händ l·orv•e i
hudb e môžeme májst ·v el•a stôp, k toré u n eho za n ec h ala
fran.cúzSika hudha. No a ang.Iiaká zb01rová tradtcla ·['V
An g.licku sa lll8ipokon or. 1716 usa:dU n a'Í!l'valo) sa p r ejavila v ta.'kých diaJaah aíko M esiáš. Judáš M akabejsk:ý.
Tri-u mf ča<Su a pod. 1101to v še~ko (oa samoz-rejm e aj m n oh é !. né ) nach ádzam e v H1lin!dlove,J hudbe prefHitlt'OVtané
jeho jemn ým muzilkanrtsk ý.m d~om, zmysl-om p re rovnováhu. uMaoht!Jost, ik:rásu. Ro.zh odrre v šak nie .. obráctené
na svo ju vi er u " w ·tak ej m iere, a1ko je to u B•a-c.ha . M ožno
1o po:wrovat rnlapr!k.l !!Jd aj na tJaktom - "' bn-r oku v šejav•e, >alk o j e francúzska o u:v et·túra a.I ebo
obeon om conc erto gu-osso. Plri!tOIIIl ma'Pr. v Con cel'ti gl"ass l, OlJ. 6.
l Pukračo va ni e .na 3. sbr.l

t vor1be boli J. B. Bon.on ci•ná a A. A<riosti , n eskôr N . Porpara a B. Gllllurp:p'i . Velmi mu v š111k už pred-tým p oŠik!odilla Žobrácka opera [ 1728 ) J. Gaya a J. Chir. Pepuscha,
k torá p arodovala .,'()IJ)aru sar i u " h udbou z Händl oviho
Rinalda. Si:truácia sa vyostrhla v pTi abehu 30-tych rok·o-v.
Päťld est 8Jt.r.ačný H ämcLel Vlid el . že -t lalians•kou 'Ope.l'ou si
pr i•nzeň aiOglU·okélro obecenstva n eudu:ž !. a r-o zhodol sa
pre illl9 žán er maítfirtum, s ktor9m už dávn ejšie
ú spe~n e ex.periJlnE!!!lltovaJ. S~roký m vrstvám anglrl.ckého
obecenstva vyšiel v t1stll:ety tým, že prM nezr ozu m iter nú ba.l•i an.č inu n 'ah rn:dil n á,l'odlllým jalZykom a zmenil
okruh tém: n ami esto nám et,ov z ·kJ•asl!ck ej my tológ,i e
a ~~Jn.tic kých d ej!n. p r!stupnýoh liba pre vz.d ela nú aristokrocl u , zvo.l11 .také, •k•t-Oiľé boli každému občan'OfVi p'ľ o
t estanmkého Ang l1icka Zclláme a bl!zk·e pr!beh y zo
SMrého zá k.Otl1'a vl'á•tane Apoktryfov. Biblické h istórie
boli pre a,ng<lioké -dbecenstv o z obdo-bia hospodáll's.ke i
p rooperity a ~root u i.11l!Péri a llléiiVyše P.r!tažlivé a i SV'Oij!m
vnúto rným alego<rlckým zmyslom , •l ebo ,predlpo-vedaU vzostup a jasn ú budúcnos t cel éh o .ná-r oda. Po hudobnej
stránke ru Händ el š ťastn e nadviaz:al na ang.Jic kú zbot'ovú ti1!1JdlcLu . rJJII'lčoom U'p l atni•l svo je skú:senootd z •k omponovania arnlth em·ov. M onumentá lnos ť HändlOIV•hO z.bo1Pokračovanie ella 3. sbr.l

V r oku 1969 uviedla operná scéna Slovenskéh o národn ého diva dla HändlOViU operu Xerxes, zas!. um. Ľuba Ba ricová spi evala ú lohu Arsamenesa a zas!. um. ]ozef Špa·
ček vojvodcu Aliodatesa.
Sn!mftla: a-rchlv SND

2. VEDECKÁ KO FERENCIA VŠMU
• UDELENIE PAMÄTNEJ ME·
DAILY. Pri priležitostí uplynul ého Roku českej hudby udelili oa slávnostnom zhromaldenl 17. januára 1985 v Rytierskej sále Valdštejnské ho paláca v Prahe viacerým inštitúciám i jednotlivcom Pamätnú
medailu. Toto výrazné ocenenie zlskal al čas,Qpis Hudobný
život, z rúk ministra kultúry
SSR M. Klusá ka medailu prevzal šéfredaktor časopisu.
• . UMELCI K OSLOBODENIU.
Hlavné smery činnosti Zväzu
československých skladatelov v
tomto roku, v ktorom oslávi·me 40. výročie vyvrcholenia národnooslobodzovacieho
boja
l!eskoslovenského rudu a oslobodenia naiie j vlasti Sovietskou
armádou. predznamenala zvýlená tvorivá a kultúrnopolitická aktivita tak v oblasti skladatelskej a interpretačneJ. ako
aj v hudobnovednej. Vyplynulo to z rokovania ústredného
výboru tohto zväzu, ktorý pod
vedenlm preds. zCss Z. Nováčka zasadal 23. l. 85 v Prahe.
• STEFAN BABJAK. čers,tvý
absolvent bratislavského konzervatória z triedy prof. I. Cerneckej, dostal polročn é štipendium MS SSR do Talianska. V
dobe svojho pobytu v Taliansku má študovať operné postavy, rozšlriť si svoj repertoár
a ďalej prehlbiť svoju umeleckú úr-oveň .
• DVA Vi'BORN2 KONCERTY V MIRBACHOVOM PALÄCI.
Na poslednom januárovom koncerte 1985 v cykle predpoludňajšlch matiné Galérie hl. mesta SSR Bratislavy vystúpila klaviristka Ida Cernecká. Slohovo adekvátne zahrala Händlovu Suitu g mol, objavne za·radila i interpretovalo Fantáziu
fis mol F. Mendelssohna-Bartholdyho (zaslúžila by si zveč
nenie na náhravkel) a nesentimentá lne. mužne, no záro.veň
poeticky predniesla Debussyho
cyklus Pour le piano i tri chopinovské prldavky ( Mazurka
cis mol, Valčlk a ,mol. Prelúdium h mol). O týždeň neskôr
Nové bratislavské trio (Zuzana Paulechová - klavlr, Juraj
Cilmarovič
husle, Eugen
Prochác - violonč elo) predviedlo diela Josepha Haydna
f Klavlrne trio č. l. G dur) a
Dmitrija Sostakoviča (Klavlrne
trio e mol, op. 67) - prvé so
snahou o iltýlovosť v syntéze
s
radostným muziclrovanlm,
druhé s vnútorným zaangažovanlm a vyjadrenlm dramatického podtextu: bola to kongeniálna interpretácia. Oba koncerty sa tešili velkej pozornosti publika (druhého koncertu
sa zúčastnil i spisovater Ján
Solovič).
-lV•
AKTIVITA NITRIANSKEJ
ĽSU. Pri prlležitosti Roku čes,
kej hudby zorganizovali učite
lia oddelenia hudobnej náuky
ĽSU v Nitre v decembri 1984
hudobný kvlz. Na otázky z dejln českej hudobnej kultúry od
obdobia hudobného klasicizmu
po hudbu 20. storočia odpovedali žiaci 5. a 6. ročnlka hudobného odboru ĽSU Nitra,
ktor! súťažili v šiestich 3-člen 
ných družstvách. Súťažiaci preukä zali velmi dobré veddmosti.
Zásluhu na tom majú učitelia
ĽSU s. Kručay a Gnôth, ktor!
boli zároveň ai tvorcami kvlzu.
• V. PREHLIADKA KOMORNfCH SÚBOROV sa uskutočni 
la v decembri minulého roku
v Humennom. Jej usporiadaterom sú viaceré kultúrne a politické inštitúcie v Košiciach a
Humermom. Na prehliadke sa
zťi č astnilo päť komorntch súborov neprofesionálneho charakteru, porote predsedal hudobný skladater ). Kowalski.
Cenu za umelecky najhodnotnejšl výkon zlskal Komorný
orchester učitelov ĽSU pri ZO
ROH ĽSU Sverrdlovova ul. v Ko!ilciach s um. vedúcim K. GébÓrom. Cenu za najleptiu interpretáciu dlela slo.v enského
autora udelili M.Iáďežnlckemu
sláčikovému
orchestru
MV
SZM Košice " Musica iuvenalis"
s dlrigent~ A. Podhájeckým.
Cenu za najlepšiu dramaturgiu
programu
dostalo
Komorné
združenie učitelov ĽSU zo Sobraniec na čele s V. Bulinským.
Cenu si vy.bojoval ai Detský
komorný orchester ĽSU zo
Sverdlovovej ul. v Koiliciach s
dirigentkou E. Keczero:von.
- DUR-

Pri .prlležlt>osti osláv 35. výzaloženia Vysokej školy
lmúzlckýoh ume ni sa zač!Mkoon
novembra minulého r.ok.u konala vo Filmovom klube v Brratls lave dv.ojdiíovä, v poradi ~
d·r uhä
vedecká konferencia
VSMU na tému Umelecká tvorba ako objekt interdlsciplinárneho výskumu. Zúčastnilo sa
na nej takmer šasť·des18Jt pracovnikov z o blasti fil ozofie,
astatJ ky, teórie umenia, kult(lry, umelecke j pedagogiky, psy. choiógte, medlc lny, akustiky z
CSSR, ZSSR, BĽR a NDR. Obsah om .prednesených referMov
ball základné l aktuálne problémy marxistic kej umenovedy,
na jmä v súvislost·! s novou · vý. ·voj:ovou etapou vedÝ.
jej !nterdlscl•pHnä:rnou
Olt'l en~ác!ou.
požiadavkou
skúmať
systém
člove k umenle v jeho k~
•Plexnostl. hl·s torjck•ej podm!enenOS'ti a ko ntlnul,te. Ri ešeniea k·o ukázala konferencia -me
je Jahké. jednoduché. Predpok.!OJdá tné kladenie .otäz.ok,
smelšie a nové organizovanie
výskumu, prekonävante rnedzilrezontných bariér l za už1vaných s t.ereoty,pov v myslenl,
vyitväranle medzlodbo·rových Umov a a dekvátnych mateliálno-technlckých •POdmienok, farmuťov81Jlle ·teórie a metodológie s kúmania špecJflokých kategórii a z6Jkion1,tostf, uplatňujú
cich sa v procese umeleckej
tvor.by. Pozl,t lvnym zlstenlm .bol
ta:M. ž e 'výskulThllé O.s111e v
CSSR n estagnuje. Týka sa to
jedna k objasňovania teoreMckýoh otázok výskurrnu z hladiska mautstlckej Ulozofle 1 vo
väzbäch jednotl1vých vied k
s tanovenjÍmu predmetu a oleJu výskumu, a:kiQ aj ma povania
a k ritického zhiodnotenla em'Pi·ri·c ko-exaktných metód a me~odlckých postupov. resp. efektlvne jšlch for iem ·výc.hovy s oal a!Lstlok ~c h
ume.J.cov. Jednozmačne sa v·š ak k,onšta~ovalo.
že je nevyhnutné venovať hlbšiu pozornosť skúmaniu štruktúry a dynamLky umelec kého
nadania a talentu, rešiPekltui'úE
pritlom na jnov.šle poznatky genetiky, neurofyz1 ooóg.te, psychológ,le a sociológie osobnosti a najmä umeleckej pedagogfiky.
Na konferencii holi prezent·o vané zauj1mavé poznatky z
výskwmu typo!,oglokých zvläštnostl mozgovej člnlliOOtl u umelcov. na pr. otAzky a symetrie
mozgu, emoclonälne a fya:iologické procesy, ,od kit.orých zävlsl priebeh .psychdoktch ·Pl'C>cesov, obrazné, fantazijné, vedomé i n euved•o.melé a kt1v1Jty,
ktoré sa podstatnou mierou
prej.avujú v !Wajbytnej umeleckej činnosti, ďal·ej prlspev.ky,
zaoberajúce sa .pro.blemattkou
biorytmov, somatoty.pov, stresogén.nych či nltel ov, t rémy a pod.
Inou t emalilckou rovinou boli
diskusné prlspevtky, opierajúca
sa o s kúsenosti pedagógov
pni·amo lZ terénu umelecke j peročia

stva v rólroch 1986-1990, näzov úlohy: "Pr.o blémy výchovl!lJo,vzdelárvacieh.o procesu na
vysokých (1 svredných 1 šk oJäch umeleckého smeru". k-oordinačný-m pracovtsk<Om
bude
Výskumné ·a záznamové centrlllm . VSMU v BraNslave. r~p.
!teoretické J<atedrv. VSMU. Prňe
beh 2. ~edeckej ko nferencie
bud e za.chYitený v zbornlku.
·ktor9 vyjde v druhej po.!avdcl
1t. r.
PETER KRBAŤA

dagog.t.ky, príspevky, kooré ve·
novaU poz.Oil'OOsf analýze tvorivého pr ocesu, .Podl,el.u kreativity, gnozeoJoog.lckému 1 ax1o..
logickému aspektu umeleckej
.tvonby, významu tvorivej t.nvencle a potenciálu umeleckých
skúsenosti. Úal~le ,prlspevky,
poväč ~t ne z nadov este~ov a
sociológov, jednoznačne potvrdili tézu, že umel ecký ltalellft je
výsledkom dlhodobého forimaUvneho v,p!yvu, nielen m1·kl10'-,
mezo-. ale predovšetlkým ma kros poločen s kej
determ1'!116c1e.
P.reto s a nalý21ou umelec.k ého
talentu treba skúma f ·a j činite
le, ktoré na jeho rozvo j, sebapremenu 1 samotný proces
umeleckej 't vorby pôsobia stimulujúc o al·ebo 1 tretard.ujflco.
Kladom •konferencie bolo, že sa
na neJ Ilustrovali 1 konkrétne
metódy soc1olog.lc,k e j ana·lýzy,
~ll'ok~ arzenál fyzl olog.tckých,
psych'ologických a ,pedagogických metód. Novinkou .boli metódy polaritného profilu pri
skúmani hudobného zäži.tku, 1ntend.lscLpl1närne metódy obsahovej analýzy, resp. modlfUrované systémy a u d1ov.lzu61neh'o
zäa:namu p;Nebehu umeleckého V Bb:etovej opere comique Dok tor Mira kel sa predstavili ( zrava)
procesu v oblasti vý;konnélho Bolena Gráfov6 (I.aurettal. )6n Ourčo (stal'losta). Eva Kri!márikoumenia. Hoc:! ť~isko referärov vá (Veronika) a Miroalav Dvora ký (Sil vi o). Snlllllka: R. Vaňové
bolo orientované na d,ramatlcSú nl.ml posluohäči III. ročn[
J"ista M. Dvorskf f,poslednl dva k~ umenia. pozornosť sa veka operne j Též.ie Blalena Honja excelovali v dr uhej polovinovrula 1 špecifickým otäzkam
čariv{)Vá a Mar.tio Bendik. Do·
ci predstavenia 1.
hudobného umenia, zákonitoskázali .to už v minuJ.ost1 - a
Po .prestávke zaznela
najnovšie
svoj1m1
r~lam!.
tiam fy!ogenett okého a ontopravdepodobne
v sloven&ke j
Fragmentov '85 v Divadelnom
genetickéh o v~vof.a hudo.bného
premiére (hoci len s k.J.avlrštúcUu VSMU.
·talen~u. Narpr. ). ·•M alemlk z PF
nym sprleV'odoon 1 - opér.a C·O·
Nitra vystúpil s diskusným prlIHončar~vovä sa pod1elala na
m1que Georgea Bizeta Doktor
.p.rvej .polovici predstavent.a. Vyspevkom " Systémový prlstup k
Mirakel. Prevlekovä k<Oméd.ia
fenQI11énu hud,ba", ). Szelepcsébrala scény z opier 1 operiet
Jnšp.!rova·l a poslu chä ča réžie
nyi
VSMU hovoril o možnosa spaj:ila tch auoorským texMaMina Bendi·ka k použitiu
tiach využitia metódy polarittom v podareníl1 k·oläž alias no.prvkov commedie dell'a·rte a
vodobé 'J)8Sticc1o s názvom Ba
ného
profilu v· prlspevku
plnokrvnému rozohr.aniu dracelt svet je iba divadlo . .. ale"V,plyv ·SOCiálnych faktorov na
matického diania ( na prvej
bo Shakespeare trochu lnak.
hudobn9 zä·žil'ok 'školske j mlApremiére ·v ari až prlllš .rozdeže". O teoretických otázkach
VYit'YorHa zaujlm.a.vý spoJovacl
vtchrenéimu ). Cennéh'o s polucUalóg (Jacqua - komedianta
hudobného vnlmania <sa v dlspracovnlka .našiel ~o výtvarntkusruJIID pr1spevJm "Niekto.ré •a šaša l o Jud.slrom ži vate ; je
wovl Ale!iovi Votavovi: nielenducha.pJ:ný, múdry a dira matUII'sociologické aspek·ty h udobnéže využil celú jav~ s k,ovú plo!lllcky 11č.1nný. · Zvol ené úryvky
ho vnlmanla" zmienil R. Brejchu s klavl,rom vrätane. a le l
z hucLobno-dramat!ckých diel
ka z VSMU. Doterajš! stav .r1ečiast ku hla diska
rnad vchoslúžll1 ako demonŠ'tlratlv.ne ..Plodom do säly hlavný mužský hršen1a otä'Lok hudabnélho talentu s .p okusom ·o naznačenie skúchy Jednotlivý>ch zastäV'ok Judd ~na 'l'Ozv.inle plagät s nadpiskéh,o put,ovanla od k,ollsky po
mani·a rt.alentu .v činnosti bol
som Dr. MLrakel 1. Kv011 ·OŽIh.rob-. ! R. K>Orel: Tri zlaté vla·predm e~om referätu P. Krbaťu
veniu a vypolnt<Ovaniu Bendik
z VSMU "Psych.olog,ické aspeksy deda Vševeda. O. Nedbal:
zaradili do predstavenia tro jicu
,PoJská ·krv, A. DVIo~ák: Jak<Oty v 1n.teg.rovan.om s kúmani huhudiobnllrov rkla ni•n et. trombón.
bln, G. Don1·Zettl: .O-on p,asquadobného talentu". V di skus.U
bubienok s hrkälkam1l s dV'Ole, J. St rauss: Netopler, G. Ver'Vy,stúpil 1 M. Holas z AMU Prama úryv,k·aml Z Carmen f za•č l·a
ha na tému ..Psychológia hud'<11: Maškarný bäl, J. MassenP.t:
tok predohry a toreadorov poDon Quljate ). Vydarenú scen.u
by ako súčaosť aplikovanej m uchod 1 - v~tvä ra U prológ
1
z!•kológle". Naznačil. č im k on- >
1 ,funkčné kostýmy navrh ol Ján
epilóg a log.lcky za.pa dall do
krétne mOže .psychológ.! a hudLaluha,
sprlevodnii
hudbu
deja. Jeho 'J)riebeh u mocňovaH
slromponoval Karol Minal'lk..
by napomáh·ať ·Pr·! objasňova n !
- v duchu skladatelovh·o záRežl jné vedenie dokUillentova.lo
celého radu zäva!ntch .problémer.u - lľeceslsrt:lckä parócUa a
näpadtoosf mladej adept·kY hu- g.roteska. Velmi slubné v9k.omov súč asnéh•o hudobného židiobpo-dramatiC'kých mú-z: zaiVota t hudo bnej kultúry. Za
ny podrul1 Mirosla.v Dvonkf
čala bá,bkovým dlvadl·o m, použivelmi Z~Bujlmavé možno považo!S1lvlo-Mira kel 1 a zvlášť )6D
la jeho prlnclpy v scénlclrom
vať vystúpenie btyalého hus11.sOurčo rstarosta 1. speväk krAs•t u a súčasne kllnt.c kéh,o psymodelovani úvodu prvéh·o úryvn eh o timbru. už dnes pozaruJ<u - •potom vždy dOsledfne vychológa F. Kohoutka z PF Oloh·odne vyrovnanéh'O vo v·š etchä·ctzala z hudby a prlslušnej
mouc. Upozornil na ~tuéllne
ktch r egistroch. Zvlášt'Ile oce.problémy psy.c hlcke j a fyzickej
javiskovej sltuäcle. Z ·Plelädy
nenie ·pa tri .kJ.avirlstov1 Dulazátaže pOčas vt konu hudobnéúči nkuf-úc:ich na seba upO'lJOrnovi
Stankov&kému.
Skvelt
hlo lnrtel'pl'et.a . únavu, trému,
nLL! zvl ášť predsta;vJtel<ta člna 
pr.e·kJ,a d ur.o blla Alexandra Braaktuálnu psychickú prLpraveherných postáv P. Miillk a I.
xatorisov6 '('V sluhovs kom prenosť i spôsoby lľelaxác l e, napr.
Ilt6ková. basbaTytonlsta F. Ou- vleku titulného h r,dlnu použila
au<togénny tréning, psychohy·
riai! a tenorista G. Gráf, ako
záh orác.ke nárečie).
•a j barytonista J. Ourčo a terrogtenoa, úprava životosprävy a 1.
IGOR VAJDA

REŽISÉRSKE TALENTY .
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Televízny zápisník.
Tohtoročný tanudr bol relatlvne bohat!L. na hudobn~ r eldcie, č o možno považoval' za
sľubný vstup do roku 1985. Ak
k tomu prirdtame české
hudobné programy - natmll cyklus o [. S. Bachovi - a re/dele z ostatných umeleckých oblastt 1Lltertirny klub!}, zdti sa,
že
Ceskoslovenskti televtzia
chce zodpovedne plnlt Cilohy,
vyplývafCice z pril!.ravovaného
dokumentu o estetlcket výchove obyvat elstva.
Nielen množstvo programov,
ale af ich kvalita mali v fanutirl uspokoflva aroveff. Vedra niekt orých r eprtz z minulého roku sme mali možnost vidief a poču( premi~ry osvedčených
reltictt vo vtac-menet
inovovanet podobe. Z reprtz
spomeffme operný recitdl zaslúžllet umelk!fne Ľuby Bartcovef
113. 1.}, vysielaný pri prtležttostl žlvotn~ho tubilea umelkyne. Ľ. Bartcovd zaufala nielen
podmanivým zJavom. ale predov~etkým krdsou svotho zamatového hlasu a hlbkou umeleckého pretavu. Medailón zaslúžilého umelca Pavla Bagina
upatal
nezvyčatnou
formou
spracovania. Napadlo ma, čl televtzta azda nemti u úmysle v
tomto roku, tzn. v r oku 40. výročia oslobodenia, prtsptet k

Vcel'ku 2. vedecká k.onferenola VSMU poskyotla obraz o súčasnom stave, nielen v teore11ll.ckom, ale hJ.a:vne v emp!.rd.ckom a prakUclrom rz.mysle rňe
šenla problémov umeleckej ped:ag,ogliky. Ostäva dúfaf, že sa
do spolupráce zakUvlzJ,ijú ďal
ši zäujemaovla. Niektoré z naznačenýc h problémových okruhov bud(! rl·e šené v r ámci Jednotnéh<O ,plänu .rezortných výS:kumných úl,oh v O'bla~1 škol-

popularizticii slovenských skladatelov tak, že každý mesiac
uvedie profil tedn ~ho skladatela. Bol by to velký čin/
Pristavme sa v~ak prt premiérach. Hudobný večer 131.
tanuó:ra}, venovaný životn~mu
jubileu ntirodného umelca Dezidera Kardo§a, sa skutočne
velmi vydaril. Okrem premysleného scendra IB. Holubtin- ·
ska} bol l §fastný výber spoluCičinkujúcich. Zasvlltenti
char akter istika ,autor'ovef. tvorby,
teJ zaradenie do k ontextu slovenske/ ndrodnej hudby - ako
to uviedol prof. dr. Jozef Krestinek, DrSc., zaujali ako odborntka, tak hudo bn~h o latka.
Spoločenský význam D. Kardo§a ako vedaceho funkctondra Zvllzu slovenských skladatelov presvedčivo tlmočil dr. z.
Novdček, csc. Ndrodný umelec L . Slovtik sa prosto a aprlmne vyznal zo svojho vrúcneho vztahu k autorove! symfontcket hudbe. Najsugesttvnet~te
v~ak pôsobili vstupy samotného skladatela. Mafú autentickú hodnotu, čt už v teho vyznani sa zo vztahu k skladatelom európske/ moderny
natmll Bartókovt a Strav t nsk~
mu - alebo v teho filozofických postotoch, no natmll v
trledent svoteJ tvorby z hladts-

ka in§piračnfích zdrofov. Tento vydarený Hudobný večer treba z ach ovať pre budace pokolenia.
Musica viva - t keď celk om
mdlo inovovand v tom, že Cičln
kufCicim bolo ponech an~ vtac
priestoru na rozvinutie my~lie
nok :- zautala vysokou arovffou prefavu najmll ntirodn~ho
umelca prof. O. Ferenczyho, ale
l doc. I. Partka a zaslúžll~ho
umelca O. Malachovského. Te maticky načrela tanutirovd Musica viva do problematiky stíčasnéh o hudobn~ho života a
zdd sa, že v r oku 40. výročia
oslobodenia by sa mal magaztn venova( tetto t ematike celý rok.
PremMrový koncert cyklu
Hudba z Bratislavy 120. 1.) okrem dobret a zauttmavej dramaturgie
1Albrecht, Haydn,
Moyzes } plne uspok ojil vďaka
vysoket tnterpretačne f tírovnt.
SOCR opllf potvrdil, že patr í k
~ptčkovým

č eskoslovenským

symfonickým telestim. ZaslCižilý umelec F. Klinda sa zaskvel
v nelahkom · a chCilosttvom
Haydnovom Koncerte pre organ
a orchester so ~týlovou, aketkolvek extravagancie zbavenou
a prostou kadenciou I. Hru§ovsk~ho; dirigent O. Dohndnyl
potvrdil, že patrt k prtslubom
slovensk ého dtrtgentského umenia.
..,
Je

pote§tteln~,

že sa rel ticla

Natkraj§ia hudba môfho života
definitívne vréUila na na§e obrazovky, zo svofho vztahu k
hudbe sa v nej vyznali prof.
dr. J. Kresdnek, DrSc. a hematologička MUDr. K. Hrubl§kovti, ·
CSc. 120. 1.]. Prof. Kresdnek
ma vždy znova a znova očarú
va prostotou pretavu, ktorý napriek hlbke my~lien ok a §tr k e vedomosti je jasný a zrozumitelný ka žd~mu mysliacemu
človeku.
Nepotrebufe ztiplavu
cudztch slov, aby vysvetli'z podstatu hud ob n~ho myslenia
vždy mu st ačt slovenči na. VynlkafCicou partnerkou mu bola
dr. Hrubi~kovti, ktor d ho vyprovokovala k malej polemike
o hudobnom ztlžitku milovníka
hudby a hudobn~ho profeslontila. zauttmavti téma, ktorti by
si zasluhovala samostatna be·
sedu. Bola to výbornti r eltlcta
iste aJ ztlsluhou dobr~ho
scendra IHrčkovti, Krestinek,
Holubdnska}, ale tiež pre úprlmnost prejavu dr. Hr ubl~
k ovef, .z kt or~ho vyžar oval a ltiska k hudbe.
Na ztlver tba pozntimka k
posledn~mu Kreslu pre hasia,
do ktor~ho tentoraz zasadol
predseda Zvllzu českosl oven 
ských skladatelov dr. Zdenko
Novdček, CSc. Bolo to po prvý
raz, čo host nehovoril o sebe,
ale o probMmoch te; oblasti,
v ktorej pracufe. Buď mu za to
chutila/
ANNA KO~A~OVA

ubilantská .revierka
Flri prHežltos'ti 15. vý<Doč i a svojej exi stencie pr ipravil
Dámsky klllmornf or chester pod vedenl·m dirigentky
Eleny Sarayovej - Kováčovej konc8l'lt [ 17. decembra 1984
v Konc9!1tnej sieni Slovenskej nlh armónie l. kto.rý bol
vhodnou platfoomou na ·b ilanccwanie jeho .cLoteMjšej
umel eckej cesty oa ďla l šlch penspekltlv. DKO tvori ·k olekllv 15 ~lá-čik á.rok a l čembalLsUky , ktorý vedie žen a-dllrigentka. Hráčky Dá:lll9keh o k om01l11léh·o orc·hestroa sú väč
šLno.u IB•bsoLven.tk y alebo posluch áčk y VSM U, •resp. k()(lzerva.tória. Pôsobia v rôzny.oh orchest.r och Bratislavy,
a.l ebo vyučujú na r.Su. NIS jubilejnom k OIIlcert·e hiraU
Concer to
ci nque D dur od T. Albi noniho, Koncert
D dur pre klavl r a orchester .od .). Hay dn a [so sólisrom
Stanislavom
Zamborskf ml,
Mannheimskú
symf óniu
B dur od ). V . Stamica, Zelj enkovu skla dbu pre husle
a sláčlk·ový orohester Musica slovaca l sólis~k.a: dr. Viera Podhradská l a Sostakovičovu Komornú symfóni u pre
1láčikový or chester, op. 110 bis .,Obetiam fai i • u a v ojny". (Posledn é .men ov.ané dielo V•ZIIl·i k l:o z 8. slá·čiko 
vého kva•rteta D. Sostako.vi-ča z .r. 1960, ktorému dal orchestrálnu podobu Rudo.lf Baršaj v r . 1967. l ·P rog.ram
sláv.nostnéh·O •konceľltu sa teda vyznačOIWl•l .vzornou d.ramaturgiou, 2l8hŕňajúoou rôzne aspekt y, .a.le prito.m prefet,ujúcou štýl ba.r ok.oV'O-k liasic.1st1c.k ei hudbv. Kto.rý je
dnes .súbaru najvlastme}šl. A•k by sme mali celkove rvystihnúť inter-pret>ačn ú podobu práve diel <baroka a klasic izmu ( Aliblnon.t, Haydln, Sotamic l . !Jreba zdOrazn.U, že
ju v kreáo11 DKO chaM.kterizu j e predovšetkým snaha
o melod1zu júci, StPBVný prim:Ctp, l y.rick<Osť a mäkkosť
,pod·ania, vyzdv.ihoVIanie .tej dynamickej roviny, ktorá ~a
pohybuje ·V str1edlmych lľOCl'Jltylooh - nie .kTrajných medzia-ch. K·ult'11ra :llVU'ku je ušfachtllá. •h oci naďalej t reba .pn!co.vať .na presnom a jednotnom !l>asadzo.vanl f.ráz
[napr. v Al,b inon1m - l. časť J. na vyrovnanO!m tempoil'Yŕme (Haydn l. čast so značnými ZJrýchlen1•am~ l ,
ale aj na vý.J'a.mtejšej rytJin!ckej .pu.J.Ilácll lrt•akej .typiokej
u w.archalovcov, kde oo často a.ž prefer u je]. kot-orá je
.nlol'or.om, ·ocživ·u jú c!.m .kaM ý dýchajúoi org~ani.zmus. A ·h udobné dielo <tlllkýmto živým u strojenlm je. Viac vnú.t ornej energie by •Pl'O&pelo •n ajmä alleg.r.Qovým ča·stliam
skLadieb, nehovol'iac o dvoch ukážkach hudby 20. sto(fočia .
Zeljenkova
prekrásna,
spevná,
l y•l 'i C'ká Musica slo.vaaa má •a j sv:oje akce!l>tY. k:toré v čom
si pripo:ml n·aj ú ,.priznávkovanie" rudový.ch muzi·kanrt.to.v.
ich temperoamentml hlľu, ·akokolvek aut•Oiľ štyli-zuje srvoj
jazyk do polohy ,k.oncertného d'lela. Mysll m, že tu
by mohla dirigentitoa a jej hráčky p oopoclt prl·t ornnú
lahodn os ť. sp evnosť a Vlrú cnos ť podaniu, maxLmAlnu za-
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a ngažovanosť svojej bry [ Zeljen.koav.u .skladbu h rajú
·s evide111tnou ebu tou l väčšou •r azallltnast ou. Tak by sa
•impresi\I'Ily obra.z llmeniJ na buja.rej šiu .podo.bu ludskej
radosti a pohody. Táto .p rjjpom1enka sa vzť ahuje aj na
kul•Uivovanú, v.i •l 'tu ózne majúcu nadanú -sólistku skladby
Vieru Podih:rad&k'IÍ, k·bará je tiež Jumcerrtnou majsterkou
or ohesbroa. Só!Lstk>a má jemný, prJ>am hladkaj úc! <tón ,
ktorý by s ~oj l.ml kvalltam1 VWllkol ešte rvlac 111 ·ko.nt.rastmej'§!e vystav.ameJ .dymamtokej pLoche. So.sttak·ovt•čo.va
K:omor.ná symfón1a, o.-p. 110 má isté typi cky .,šost'llko v.!.čovské" Čl'ty, lllkýililll sú napr. ltragizmus obsahového vyJad,r enia ( 4. čoast ], hrôza ·a oo~oba , .v yvol ávajúce p riam
prog;raanové asociácie vojnových útflap [1. čast ]. sark azm us, vedený IP.ľ'ootrednlctvC>m ostlľej scherzóznej llnle.
ale aj !hLboká Jylľikoa, •V ~torej }e ·h udo bný ma.t el'iáa alkoby asketLck y preUrledený, ba 'ba·k k omome precltený,
~e sa prieči !Väčšiemu orchestrálnemu zvuku. Dámsky
k omomý ·ocohester .p od ·v edenlm E. Sa.reyovej Z<!O<Dazn il na}mä komQrnú vý.poved diela, jeho inlttm1•tu, nep odar1lo sa m u v•§ak v t.oonto •plľi tlmenom -roz,prá,vanl
v el kého sklada<tela odh•a ll t bolestnejšie. ;tragic.k ejšie momen!ty diela. Nádh emé mel·o.doiroké .oblúky 518 k.lenuli n ad
sk Ladb C>u vskut•k u ,v naj j emnejšlch ·k·riV:ká.ch. chý•bal
v~k širši ·a dôraznejšl tón orchestr a ~am, .k de sl ho
žia:d•a ,posl uchá'č nielen kvôld l!lUt·n ému kontl"astu, a l e aj
obsahu, priam s a derúcemu z te~to vel kej ·h udby. PJ'Is.n ejšle k rllténiá na h r u jubt.l•ujúceho DKO SIÚ formuloVIBné
p.rá•ve s túžbou, aby toto n adané rosku.penle pOvabných, atrak tlvny·oh, al e najmä muzi,k antsky vyS'06iých
hrá čok diale) umeoleokv rást.l·o.
D~rigentlka E. Sa.r eyová má obd.l·vuh<
od.JlJú energi u, vo1·Nllltu a sch opnost vedenia, je .profesionálne pripra.Yená
m.a svoju funkoiu, jej gesto Je presné, mocžno niekedy
však i na'<lbyroooe dataiUzujúoe. \Lioaceoré diel a dlrig(}Vala spamäti, v~bOO'lle sa zhostila aj úlohy dliľ lgenť.ky
.pr l sprievo.de St.an1sl ava Zam.borskéhoo l je j edným .z v !oacerých sLo.venských sól·l'St•(}V, kotorl s CJIOChestoro.m spGlupracujúl. Klavl·r:ista v Haydnovom koncerte preukárzal
:t ech.n ic•k ú biriJ8!111CiU ( 3. časť ]. ŽiVOSť, Vílrtuózno.sť svojej
h ry, ale aj potrebnú ov.rúc.nost, ušlachtllú ZV'llko.vú kllllotúru ( 2. čas t] , mai by sa však sústredlt na ·také zdanil vé
maličkosti, akými je OIZdobnost .nrHkov, majúcich svoj
pOvab a čalľo práJVe v 'k~as i ckej pa.r.tltúre. Sty.r[.a hrátl
dychovej sek·cie, koto rl SiPOlu úči n k·oval1 taktiež 'V Haydnovom klavLrn:om k.oncente, boll zo Slo;vens:kej f!Lha·r rnónie.
Koncoot Dámsk eho k omorného orohesJt.re bol '!111:ra·k tlvny, 'V mnohom o hlade vysok·o profeslonáJny, n~Bisto všll'k
slubujúci ď•alšl umelecký ~ast to.ht.o ml adéh:o súbC>ru.
vedeného umel kyi\ou, k~ocá na v.l!acer ýoh postoch dokául a realizovať vyoo.ké inrter.pretačné id·eály.
TERJf:ZIA URSINY OV A

OL BY POTREBNÝ CELi ŽIVOT •••
. ( Dokončenie ~ l. sur. l
k toré vzni klo! v dlhšom ·ča sov om ods.tUI)Je od t aUanskej
cesty, cftit vrplyv Co.rellLho !Viac ako v k ·OIIlcer toch z ra"
n ých fáz tvorby (niekt oré aj v op. 3 ] . Nebolo by však
asi sprá;vne nepr.!:zn ať im aj značnú dáv-ku novosti, posun d01p1·edu ,a d egra.d.ovať ich na corelUovské konc.erty s händ l ovsk ou temat-itk·ou. Už v sa.moun•o m zákll ade
nezodpovedajú c elkom coreJH.ovsk ému .t y,pu, lebo .nie
sú rn a t oľ·ko po pl•a tmé triov ej sonáte. Händl ovské concerti n o sa b.llži v·i ac nESkoršiemu lllliu. A čo do samotnej tema1i:ky, niek•toré conce11t1 gross! sUh·O!l možno .tr·ocha pr.!Jtv·rodý posudok Rollanda. Vôbec, ll i·nštlľ umentá l
nej tvorby ť.ažk o n1ečo vy~d.vih!nút, .Y.šetk.o, č o zanechal,
má punc najvyššej kv.a ll,ty, či už sú to sólové SOIIlá<tY,
dve zblerl. ky Hiovýoh sonárt. d·Vie .zbierky .Qľgamovýc·h ko.ncertov (o'P. 4 a op. 7]. spá.Jatúce osa s jeho mimorirudnyrnl h'rá č·sikymi sc.hJQpnost.a.mi .alebo sl áiVna H u dba k
ohi\ostro ju a Sl ávnosti .na vode, asi ·právom n aj z:nAmelšle skl•a nby z .tej,to o:blas~i. Flritom na ko ntlnen<t·e bol
Hän.del 7la života .p opu lámy a n ajväčšmi vážený pred·Ovšetkým ak o S'klaodruter .pre čembalo. D osved·ču j ú to ni·elen mnohé p.L rátske •vydBinia ( ·Pl10bl~my mal Händel
ostatn e .aj so ,,svoji m" vydavarteJom Wa l sho.m J. a:Ie j eho
sklacLby k ollovali l v mnohý.ch odopisoch. Ak sl uvedomlme, že .osobi-tnej poz,arnosUI sa .tešil vo V l edlni, a to najmä zásluhou dvorného Qrgantstu Cobtlleb.a Muffata a
vied·ens•kéh•o minorlltu Alexal!ldfla Giessela, l!lečudo, že
p odstaunú čas t .tvol"bY pre kllá<vesové nflst·roje n achádzame aj u ná§h.o Pant aleona Ro.škovského. V z))ier.k e
Musa eum Pan•baleonian.um je veJ•m l korektný odpis. ,pralVdepodobne z ·amsterda mskej tlače Le Céna ( okol·o
il'. 17331 Osmich ncjmámejšlch sul•t zo Suites de Piéces
pour le cla1v ecLn, aik'o a j Fanta•sla C dm, 'k torá vyšla ako
opus 5 lta kUež v Amsltlerdame u F. WHvogela (17321 .
No Roš kovský si anonymne z!l(pf.sal aj daLšl·e Händlove
skladby, medzi n lml všatký·ch šesť ·Z'Iľámy oh fúg alebo
v olun.tarys pre O•rga n alebo čembalo. V 1omto prlpade
celkom is.too •n ej·de o ocLp.ts ltlaiče. .a~e jednej z mnohých
r ukopisných pr edlôh kolujúoioh po Európe. A rovnlllk-o
sa n.emoon<O čudovať, že u Ro.škov.ského nachá·dzame zaplsané pod Hä'llidl ovýlm ·menom IB! vi·aceré sp011·né sk.liélid·
by, .k toré budúcnosť ,pri'Piše u 11člte nie'k'Om u ·i,nému. Nje
)e ro 111ič výlll.Lmočné. Ved rn ajmä V','dUIVatelia sa ešte
cUh o po Händ•l ovej snwti schlová<vali za sláovne meno
( na.p r. e§te lla~ i<atlkom 19. stor. vyšli u Di a·beUlLho vo
Viedn1 gkladby v prlsnom št ý,l e, 1kltoré však vôbec nezocbpov.edajú Händ l ovýlm ckvall~á·m ... l . Ostatne, nl el en
in! sa schováo,r:llili za Händ.im1•o man.o. Nemenej za.u,j!m!!Jvá
je atAz·k a Hän.dl ový<C'h .p lagiáit·OV, iilJO o nej sa t-oho ·poh ovor.i.lo u!l vera.
Da l šou n áiJ)adn ou č·rtou , klto.rá sa prejaV'Uje v celej

Händlova kari k a túra z roku 1754.
H!lnd.lovej worbe - rnelen v .takej s amozrejmej oblasti
pr.e 1. pOolovicu 18. sto·ročioa , ako bola •tv,orba •pre čem
balo - je demokn.·BJtdiZácila ument·a, baká cba·rll>kter.Lstllcká
aj •pre velik·ú čast v 01kálnej ,tv.o11by. Qr.a:t6r1á dosv edč ujú,
že Händel sa v Z!l1ačnej miere vymai'm je zo zamestnan eckého IV'Zťa h u a JPlše hu.dlbu pl'e masy, J)ll'e Jud a ni mi
si n akoniec aJ) zl&klal Amglôok·o. A je 'V.šoobecne ZIIláme,
že poráve rtie'to diel a (alebo ·výf.ažok z p:redvedenl l ven oval IIl!a podlpor·u si·rôt a sohud·obnelýc.h hudobn!J<(JV.
Tu sa •vymá·ra z pozadia ctadšia ludská črta .,seba.v.ed·omého obra". k•torý prakitJcky c elý ·záiver SIVO)ho •p lodnéh·o žlvotoa .Yenoval na1plňaniu .tejto() ušlacht'ilej my·šlienky.
Kvôli filp.lnos!Jl asiJ]oii spomeňme menši e vokMne d.iela, kom orné rkantálty, á•r i·e n ·a nemecké, t alianske, angblc ké, f.rancúz'Ske a dokonca španiel-sk e tteXJty. Nemožno
sa 'teda ·č·ud<o val( ž-e z 'V Gk álnej hudby pochád7la väčšina
.,nesm.ntlefný.ch mel ódii" [El .v ltomt<O smere patri Händ lavi n·aozaj čestné miestJo l. k~aré pOIZná -doslov.a každý,
aj keď dmes vä·čštnou Jen zá·slu.h1ou lľ ôZJnych obradov,
ceremón.LI a čast>o ani n evie, že Lascia ch'to pi anga,
Om.br·a mal fú al ebo All eluja z Mesiáša napl saJ ;tetn•to
Obor. kltorý žU väčšinu žLvota medzi Angl iča nm i ako
ood~ln ec, nepr1ater, no ako Ich národný sk1adatteJ je
poch ovamý ~o WeSJtmilll'steri.
LADISLAV KACIC

HLÁSATE[ SLOBODY, POKROKU A MIERU
[ Dok o.n'čenie a: l. s ur.l
rového štýlu zOdpovedala celkovej ko.lllC61PCli jeho oraltórll, •k de v .podlst·rute iš·~o vždy o zá.ujmy rudu, ·O Jeho
budúcn os ť, sLabochu a šť<!IIStie.
Po str.oskot.a.nl O'Perný,ch [plánov a prek·Oillranl t až.k e')
zcLralV.otnej .krlzy ll"oku 1737 .začal ·teda Händel svojirrnl
or a tól'i&mi iROVú rtvOO"lvú e,p.o.ch u, 'V ktorej naipokon dosiahol albsolútn:e vl fa.zst,v·o - 1stal .sa BJnglicokým nálľ~
ným umelcom ov IPraJVIOm s lova zmysle.
HäncU.ova ora.tóma tvocba je 'J)'omeme vyrovnal!lá ~a~dé diel o ·má sv.oju k·ráJsu a svoje je'dli.nečné kvaldty.
Z •Jeho sede1Ill!lástllch bilbllckýoh mat6rH je ·vša•k nes.porne najslá:vn-ejšl Mesiái ( 1741 l . !kým za v rch O!l Händlovej
orarrórnej tvol"by sa pok.laodá l!r ojioa Izrael v Egypte
(1739], PrflelitoMilé oratórium (1746 ] a )ud6i M akabejský [17471. K n·ajct.rama.rLc k ejšlm .p atria Saul ·[l739 ],
Samson [ 1741], Baltazár 117441 a )efte 117591. Oklrem
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bibHckých orartór.il :ruaiplsal Hän:del aj trt ora:tól'iá na námety 'l antickej anyttológie, pät alego11iclro-hyiil!1111JCkých
a Jed.n.o na námet .kresf lliilSk ej l egen dy.
Zaitial -čo Hä!ll!d.lova .oratóma 1Jv,!Jil"ba. dodneos l!l6iPII'ek·onaná. sa stala lli"~talým ik ultú•Mym dedi·č·stvom, dlhý
čas sa zda l o, že jeho 'Opery .paJbrLa nenävratne m i.nuJ.ostl.
No vz;rasrejúcl záujem o hud·b u minulých st oroči, charak!ter.istLc:ký 1Pfl'9 l!lašu d·GI>u spôsobil, že dlobrá p oJ.ovlca z llllioh sa po v i'lK! lll1oo 200 .rok ooh znC>v.a ob ja;wla
na scéne - ra mo!ln1> povedať, že s úspechom. Uváodllanie •tý.chtio O'Pi·er súVIllsl, iPMV,da, ·S mrn.ohými IPfiOblémaml
hudo.bnej aj inscenačmo-'.režijn~j p:ovalhy, k .to.rý:-ch rtešenJ e je však .práive pre v;z,cLei.aných a ambici óznych umelcov z·vlá<št atlrlalkt1vne. A tak ]llOŽno očaká.vat, že H ändl(}V j ui>He•jný rok tPr.i.n.·eoste v tolii!to o hlade v :eel'OSVetovom meľlélldLe vera mimorJadmych, hlbokých umel eck ých llátMtik'ov.
L)UBA ·M AKOVI CKÄ

TVORBA
VLADIMIR GODAIR
PARTITA
Táto malá úvaha nad Partitou pre 54 s.l á či kov ýc h
nást•rojov, .čemba lo, tympa•ny .a trurbicové zvon y od V l adimlr a Godára je zá'ľoveri th lbšlm zamyslenl m sa na d
diel•o.rn prlslušn l k a mladej skladaterskej generáci e l sk l adatefom •s amotný m a ·Pokusom o 7laradeni e jeho hu do'b·
nej výpovede do ur čitého systému hodnôt v k ontext-och, p•r irod-zene, čo na.j širšlch.
Už n ázov diela Par t<i,ta. ·ako aj jej j ednot liv6 času
( Fuga. Adag.io, Oon c.ertino. Alleg;ro con spirr ito, Coralc.
Lente, .Caa>l1iccio. Pores:t.o, Canz.onetta. And•a nte quieto
e cantabile l vyvoláv,aj ú asociácie na kvázi '!1eobarok 01Vú
hud,b u - hoci som kdesi čl.t•a l, že v žiaďnom .p.rlpade
nemožno P.a·r titu ch á·pať a·k o .neobaTokovú sklad bu. ja
j u v §ak čoraz viac p oniiilam ako -nový pohJad do minulosti , ako nové ozvl áštn eni e barokový ch re!i.ktov,
ako znovunastolenie prol:))ému vzťahu súčasn osti k minulosti. Nie j e určúrte žiadinta l!lállOda , že sa v Part1te
refl e,k tujú prvky lbélll'okOIVej hudby. Pri opätovnom p ečú
vani som si čor.az nást ojčivejšie uvedomoval, ako sa
pohJad do minulosti stá l e viac zastier'a. ako sa ·v zďa
ľuje Žl'l edl.o inšpirácie. Navyše Godátt' nielen inov u je
niek\toré •b a.r okové väz·by, ale ich aj oz:vl áštňuje pre·
dovšetkýlm sv·o·Jou .šLrokou so n onickou a harm onickou
,palet<Ou.
Godá'l'ova
hu dba
všBJk
nckriesl
k
život u l en modely hudby 17. a 18. storočia, ale o!Jnacia
sa I!Vá-r•ou vd.ac na j uh ; je prežia.rená slnkom Viva l diho
a V eraci nlho hudby, vyhladá va sl nkrun ,prehria.te k antilény a apája sa teplým v2.iduohom .azúl'()vého n eba. Má
v sebe ·tušenie Qpoj n ej sloadkosti a n ebo j! sa balansovať n.a ostrej hrane dellacej vážnos ť od t r i viálnootl
a umel•ec.ky 1ransfot•mnvanej banality. S p úšťa SH n er·az
do teJt·o priepasti IV ~marh e ,.ochutnať" plody poz..nania
z iného stromu, a tonk po l•ať do .svojej vý·poved e v ohr ani·čených •l:iJ.oohác·h a v umel eckom pretlmočenl i tento
svat. .
Lenže Godá:r •n ie je bal!lá1ny. an i tri viál ny, al e ukaiZuje bana~1tu a .t~·i v iá.ln:os ť obnažujúc ich - v širSte
nastolených súvislostiach. jeho myšllenky ·p ripornl najú
hol é ·v ety : sú až n álpadne prosté a zrozumiteľné. Rozvi j ajú sa ,pootupne, ba k.mer n enápa dt1e. ak oby sa od·
vljalo! zo svojho J<:oret1a akýmsi samop ohybom, bez n ásiLného zasah olV.a.nia z·vonka. A ta k tok hudby 121ynie n esmierne p.tú•rodzene, rahko · ·a vzdušne; 'n iet tu n ás.l l ného
kroku, n eopodst;llltn eného momentu. V hmle stá roč i vyn ára sa i ,pou č enC>St z celého výv.oja. V .M k ej.to r eflexii
stoj! človeku dnešk<a najbli žšie. pril'odzene, hudba
20. sto.roči·a, :veď aJ Godár je· jej ~·ep rezer11M ntom a z
týchto východiskových pozlcil sa V'racia do m'inul ost·i.
Akoby svojou hudbo.u symtetlzova l, n a!ltor.oval nový dial óg s m l:nul ost.ou, s tu·ad l alou. Sám je dokonca zástancom myšlienky, že len "opa k ovaná reflex,la nad lu dskou minul osťou môže pr in ies ť riešeni e ,prob l~m ov súčasnosti" .a že len "sk utočné a dôsledné vyr ovna nie sn
s dedičstvom tradíc·i e môže vyt.voriť pevný bod pre
formuláciu n ov ej o bja'Vnej ,my šl ienky " . Pravda, i rtl'irto
úvaha j e stará ako fudstvo samo a stála už pri k·oHskc európskej h udobneJ k ultúry. Rozhodu júce však je,
čim je obda r ený ten, k to vyslovuje ta k úto myšlienk u,
l ebo n ový pohlad do m.i n·ulostl okrem syntézy môžP
byt l pr!OIO'Som, ceSJtOu V'J)red . ark o to uk·azuje hi stó~·i a .
Godáorova Partita sice smeruje k ba roku, al e je nasý.tená 'POZnanlm •retrospekotlvneho bohoa:tstva minulosti.
Je v nei •tXlana.nrtLzmus i ld asici zmus - vše tko to ľud 
ské a v~nešené, čo výv oj so sebou P'l'iniesol. Najviac
tu v ~k vyniká čistá h udobná k>rása, nie h edooistická,
nie l·acná a vn1ucu j úc<a sa , ale úprbmná . 'SI]Jon tánna e hl·
boko precl<tená. To Mcion ál n e je zašifrované v emoci<Onalite, ro zpú š ťa sa v 111eJ, nechce stáť n a obdi•v, ale
chce sl úžat. V i dlme 'teda, ako si n ové generácie kl adú
za ciel hladat nOIV'Ú .ro.vnováhu medzi emocionálnou a
racionálnou sf~rou ·v ýpo.vede, ako roz·m ach citu ·st.r háva
na seba pozorn os ť a n eboj ! sa obdLvu. To nebude len
Godá!'ov osobnost11lý vklad, ani módna vLna za,p.Jtwujúoa
cel ý svet, je do skôr zápas o h ľadanie s.traten ej krásy.
Je lto s kôr .umelecký a etick ý program, ktorý sa so
v šetkou spontánnosťou ·h láSI k s lovu. Godárova hudba
je však obdarená ·ve ľ kým my§1ienkovÝ'm bohatstvom,
i ked neviem e ešte ,pr esn e ,povedať, ako bude účink o
vať po väčšom č<aso·v om odstup e. K eď sa však u n ás
vysl•o vujú po.lemické ~S údy, začln&me n e<lôverč iv o pr.otest•ova t, a pri:toan si neuvedomujeme. že n~ č nemôže
fungovať rv nove j t.vo ľ'be ·tak jecin•oznnčn e , aby polemioký :tón nemal ,prJestor na uplatneni e. Mn o.hé diela ,
k torými sme sa nudch ýií,ali , čnsom vybledli a clnos
s úžasom čltame sl OIVá chvály, k·torými sm e :nešetrili.
Tý.rnlilto slovami n echcem spoc h ybňov<.t ( n esporné h odn oty GodAľ'ovej Pa.rtilty. Námietky mám jedine v oči Fuge,
k t-orá n1e Je f ugou rv klasickom slova zmys le, a a-zd u
l poradi•e jed•notlLvých ča,stl by s a .mohl·o zmeniť; čo je
vša·k vr cholne subjek.t~Wla a diskullétbilná vec. Fugu t v or{
predov~et·kým vznešená .a .meditatlvna hudba, Concertmo
m ožno ch ápa ť ako .Pl'Oto.typ .súpereni:a násLr o jov. Cot'ale
j e samý spe.v. Capniccl o iskri VillLpom a f a h k os ť ou a Cun
zon ebta zn1e v pornv.oun sl()VIa zmysle .rozjasne.nou h udbou. A predsra tietro sku točné ·h u dobné skvo.sty netvor·ín
mcmol!Jtl!lú stavbu. Godámrva Partita je zložená z čast ! netv:or l a r·chiltelktoni·cky sklbenú jecln<otu. Niet súd r žn osti
med2l je.j časťami , k taré ju viac rozdelujú než spá ja jú.
Neviem, či <to bol sk•l adaotel ov zámer, no n edá m i nev v·
sl·ovdt tú>to myšliellllm, i .k eď a pniol'i n em usi sa chá.O)a(
v peloratlvnom sl ova 7lmysl e. Dôleži.té v šak je. že Partft,a ani •PO vi.acnásobnom počúva nl nestrá ca n a púMv osti. Jliolem loké .sl ová ·o rt om to d·i ele ·so.m vyslovil len
pret>o, l ebo m i je bllzke. Godárov.a hudba má v sehe
·totiž čosi, čom.u sa n emocžno n auči ť : ľ•a hk osť. vznešenú
k aruM bilnos t. je éterioká d profánna súčasn e . jej vl<)cvý·
zmtmové klľivky sú čirotell!lé, chce oslo:v ova ť posl uchál'a
•a nebojá.one obna!luje rh udobnú k.rásu.
Na/prtek La·rebnému čarowmiu a dramatickému ner·
vu s1 auto.r uvedom u-je n ezastup l1telnú silu· zl ožky tvu
•r ove) . Jeh o inven.c·i a l e pú tavá a boh a.tá, vie •rozví ja(
·tvary - hud·ba mu pod rukami rastie a k ošatie. Jeho
premeny nie SIÚ an'i v·~ieľlavé, an i Pl'UtLké; vyl1ýbn sn
kelide j unáhlenosti oa nepakoju. Prit om chce. aby mu
dYlllamlok á krilvka n eustále ~·ásNa. Svoje obrazy ma!uie
moderoniou ·k<Ctlll!poziiOnou .t ec h rui k ou; siluety 'tejto maJeb
.nej sc en élľie prlipomln!ajú čosi, čo v našich p re ustav~ch
·vyvoláva asociácie na barokovú hudbu. Ale v skutoč
noSJti je to hudiba smerujúca VIJ)Ired. M á v sebe nieč o
upokoj ujúce, chce zmierH v sebe v šetky protirečen ia
n ášho storo~la podobne a,k o Bázlikovo Caon.llcum, kfoo·r é
spá ja s Par:tii'ou ak ési duch ovné pr\buzenstvo. [Sporní
nam to len ako m aq·ginálie. l
IGOR BERGER

SLOVENSKA

Hovoríme so zasliížilým umelcom Ondrejom Lenárdom,
šéfdirigentom SOČR-u a opery SND

FILHARMÓNIA

OŽIVIŤ

10. a 11. l. 1985. G. F. Händel: Concerto a due
cori F dur č. 3; ,W. A. Mozart: Koncert pre husle
a orchester D dur, KV 218 ; F. Schubert: Symfónia
č. 7 h mol, "Nedokončená", D. 759. Slovenská
filharmónia. Dirigent 'John Hopkins (Austrália).
Sólista Minčo Minčev, husle (BĽR).
Rek ordne nfzky sta v ortute v tepl omeri a v
súv.l slosti s •týlffi nevyhovujúca !temperatúra Koncartnej siEm e SF zmenšila dlžku Slkú§obných ! •rakvenci! orchest.r a. TMo situácia si vynúti~a i ú!p ravu pôv odn ej d ramat urgie podujatia: naJmiesto pôv odne plánov.an ých Variácii Enilgma, .o·p. ~6 E. Elga.ra ZIBZ'llela Schubertov.a "Nedokončená . ~ra<t~!
č as venovan ý p.r fpr&ve 1tohto programu si vyžia·
d·al daň aj v úrovni na!í~udovanlia úv·odného, p omerne málo znám eho Händll•ov·ho opusu, ktorý
bo·! aj pre SF novinkou svo}h<> ct.I'tuhu. ·Trochu
ruši vo •p ôsobi li isté mierne 2'Ja.k ol!sanla v sta•v•b e
a •V rovnomernej •P iynul·osti •h udobného prúdu.
Rezet•vy sme však cl•l ili aj v tech.nickOilll .yypracovanl a v súhre n ástr.oj•ovýoh skupin; rozde·
l en ých na dva •sam ostatné orch estre. Hopk·ins
sprá vne vystihol slávnostnú monumental.ibu, bar.okový pá.tos a usilow~>l sa d·održiaJvat ·terasovi té
dynamick é vypr,acovanie.
Od záverečného Schuberta, kttorého Symfóniu
č . 7 h mol má orch este.r dosJ.ova v mal!čku, sme
o/íakávali vi ac suveren~ty v prejave. Technické
zvlá•d nutie driel a bolo sice uspokojivejšie ak o v
HändJ.o.vi , n o z hľad iska celkovej .kon cepcie dirigenta ch ýbala v interpre.tácii i stá prtirodzená
p ros tot1a, k torú spá j•ame $ hudobnou reč.ou lt·oh to
vel ikána t•aného romantizmu.
Min č o Minč ev zapôsobil n a obecenstvo nielen
k r ásou tónu scvojiC'h ·str.adilváorok . al e :predO'Všetkým ušľachtli lýlm a štýlnvým prejavom. Jeh·o kreáNa M oza·r to vho Koncef!tu D dur tvwila .r oz·h<>dne
Vlr chol recenzovanej d'Vojioe abon entného cy·kJu.
U Minčeva sme mohli ·obdJLvovať jeho ~útornú
disciip!fnu. perfektnú techn i k-u 1 h Jboké· za.angažov.a·ni e, ale a j sch opnosť presved·člvo ·viesť k ant ilénu (v roi~iv.om Andante can~abl.le l l zmysel
pre vtip k ok etného 1ro n·da. Spolupa•r t•n erstv.o ·hUSI!!
s orchestrom p·l ynulo bez problémov, .prliľodzene,
s plným rešpek·tovan~m dominantnej ťHohy sólového ·nástroja.
17. a 18. 1. 1985. Giuseppe Verdi: Rekviem. Slovenská filharmónia. Sloven.skf filha.r mO'Ilickf zbor.
Oirigen•t Bystr!k Režucha. Zbormajster Stefan Klimo. Sólisti: Sana Sandr uová, soprán (RSR), ·M artba Harlanová (USA - len vo Uvrto·kl. Dagma·r
Pecková (len v piatok J. alt; Frantiliek Llvora, te·
nor; Peter Mikuláli, blis.
s ods tupom nleko.ľký ah dn! •PO uveden! Rekviem
so Státnou filh•armórui•ou Koši ce na čel e so Z. Bl,l k om a s lný;m kv:a1rt etom sól•~stov 'V cykle ·k ·o.ncert ov SF pre .záv ody 21aznelo v podan! arc•h estra
Slovensk ej f ilh1armó nie na če l e so šéfdirtigen:~om
Bystr!k om Reržu ch om i v hla•v nom aobonmáin. Bolo
to práve v týždni, k eď Režucha d.ovtšil svoju pätdesiat·kU a d•lh.otf!V,ajrúc.i potlesk, kltorý;m obecenstvo octmeruil o jeh•o .YV'kon a súčasne b o pozdravilo, znamen aJ pre d.i:l'lgenta. doj.a:téh.o .k slzám.
n esporne tú n aj krajšiu •a ne~abudnutefnú gra tuláciu. Toto uznJa.n ie publrLka za j edlne/ínú j nterpretáciu Veflda ho si jutbHant ai plne zaslúž·l l.
Režu ch ov prl,Situp k dlei'U sm eroval n a•jill)ä k vy·
zd.vihnutiu monumen:taHty .stavby. Jeho irute!'lpretácia vyzn ieV1B l a ako oh e'ň sputnaný pe:vnými o·b r uč·ami l'ovn omernéh·o .ry>~mick~ho pulzov1ania. V
čom sa Režu ch ov a kon cepcia m ohLa Vliac p.ribllži ť k ·ideálu, boli 1to úseky vyžadujúce medltat!vno· filozofický po.hfad (l!lapr. hn eď v úvodnom
vst upe sú st redeni e sa na čo najväč ši,u prect.znost
mu 2la bránilo na v od iť dosoo ročn e presvedč ivú, citov·o umocn enú n áladu 1. Ta.kýC'h to miest bolo v šak
v celom diel e p omerne málo.
Di rigentovo potl.Bitle stav.alo .na domin anltnost11
orch est rálnej Zll'O·ž ky; -orch ester •sa sta-l prvoradým
n osi t e ľ om boh a•te j .pal ety l!lá-ladových metam!lii'fóz a k jeho ~vuku sa pripájali 06t-at nl účinkujú ·
ci. s na .toht·o SJPôsobu výpovede s poč!val a v aterav edomom staveb nom !lladhiade, ·ktorý ·umocň o
va l dirigentov n esporný tempe•rament. Hrl všetk ej útoč n osti vý.razu posluch áč n en a<lo.budol <loj em, že šl o o púhe venmov anie ·n a.ct:by.t·očnej energie, al e ho skôr up(ijtalo .premy,slen é. úč.ln111é · využi·tie ,tvoriiVého t•empe l'a men~ u.
Rovnocenný výkon podal ai Sl ovenský fllh·armonický -zbor. Teleso má d -ielo ·početný'mi 1nterpretác·i ami zažité, oa to mu umožtl.uje preniesť
pozo•rnosť na pTedn es •a vý·raz. Opätovne sm e S:!!.
presv edč!Jli, že po slu oh áč vnfma n ajin tenztv.nel.šle
výr.a2lové a ernocionál·ne .k.vaLi'ty ,j•nt eľlP'~etoy , č im
sa ·p rfpa dn é n edoti arhnUitostl dostáVl8jú na ,pe:rlfériu posl uc h áčov e j •ap er.cepole.
Ptri zostavov.anl sólistic k éh o 1k'Val'ltet.a došl·o na
posl ednú chvlfu k .viacer ým náhlr'adn ým J"iešeniam, č o , ,pll'!i.r odzene, zap r lčinHo i s;Vú nevyrovnan os ť sólistických výko:n ov. :tiai. ne počul SOilll štv,rtkový koncer' t. Kultliv.ovan ý , soprán Rumunky S. S.andruovej n evyni k al pr:iBflaz n·os ťou, a .preto nad verdiovsk ými tutti •orchestra domlnoV'at ·n emohoJ;
jemn é a d eta i lné •v y,prB'COV'a.n ie pa•r .tu .tto v šak dosta t oč ne v ynahr·ad·zov al o. Výkon D. PeC'kovej treba
h odnotiť s plri hliadnUitLm na moment !Záskoku.
Bol prinélljmen šo.m Lmponujúol, muzi!k áll"ny, i ·k eď poch opi.tein e - nie bez i stých .r ezer·v ( na'P·r. v
du ete so soprán om v Agn·u s Del. ale aj v iných
úsekoch. n aj mä pri s J)o.ločnam sp eve sólist ov 1. Hrdin sk ý tenor F. Livoru sa vď1aka svojej ,priebojn os ti ni esol n ad Olľ c h est•rom dobre, nie vždy v šak
udek·vát'lle vy sti<ho•l bohBitú výrazovú pa.l·etu, Zia~if ro v a n ú do pantitúr y. H ooi P. M l kul á.š 'n eSipi eval práve v n a jlepšej di S'Porz!cii. jeho ·vý.k<on n ekleso'l .p,od §tandaro, .kltmý je v teho •P rl'l>ade v ef mi vy soký.
VLADIMIR ClZIK

PARTITÚRU

NA
VYSOKEJ ÚROVNI
Na strá nkach Hud obn~h o života sme sa v rozhovore so zaslúžilOm umel ·
com ONDREJOM LENARDOM stretli v roku 1977 po feho menovan! za ~~l ·
dirigenta Symfonick~ho o rchestra Cs. rozhlasu v Bratislave. A hoci čas, ktor ý
odvtedy uplynul, by sl žiadal rozhovoriť sa s n! m v samostatnom prtspevku
o výsledkoch tefto činnosti, ná~ dne~ng dialóg sa zameriava na daB/u oblasť,
v ktor ej táto dynam ick/l osobnost ná~ho hudobného života p6sobt. Vlani nu
;ar sa totiž Ondre; Lenárd stal - popri pretrvávafGCef rozhlasovef funkciiMfdirigentom opery SND v Bratislave.
V·a ie pôsobenie v divadle sa realizovalo na báze poúväzku ...
- Ano, ale osobne si navdem predslta.Yit fakt, pracovať iba "na .polo:vLcu", keď sa t lotiž NO'Vak začne nieč!m
za oberať, od'O~dáv:a sa celý. Mojtm zá'ldadným ,pOs'o blskom o.stá•va Ceskos1ove!l1Ský .I107Jhlas a vďa,Jre poch Qpenlu vedenia 1ejto ~nšt i:tlú.cle mohol som za:č·at naplňať
::~voje dátvn e .predst81Vy .SIJ>olupracovat s operou. NazdáiVam sa, že <leliť dirdgell!tov •na " sym.f,onlckých" a
"operných" nie je zd·r avé. Ka·M á obl.last h oci má
S'VOje špecifiká - je .pre čúnlnos t d rast c:Li·r -igemta dôležitá, nll'hw.oriac už o inš,ptr.ačnom vý:lin&me. Pre mňa
osobne je .prá,ca v rozhlase ,púta.vá vd•a:k a možnOSitl
realizoVJa ť obl'ovs·klú pa l et·u symf·oni,c ký,ch ·diel a o,peTa
2lasa prináša nesmierne za uj!mavé podnety p.ri budo.vant
celku z j edn oblLvý.ch z.l,ož'iek: .sóli'stov, zboou a Qrchastra . .. Okrem ~vukotVej podioby d·i ela nie je tu zanedbatefná ani ~la scénick ého stvá,rnenia. Plre d·ll!"lgell'ta to
znamená výZV'U V'oJit iný prl stup pre d06Lalhnwtl e vt·
sl·ednej ZV'Ukov.ej pod·oby, čo .pl'IÍir.od·zene vychá.d~·a z rozdielnych ak.usUÓkýclr danosti "žtvej" scény a .statLckého
n ahrávacieh·o š.túd1Ja, •k.de aj teah.nlolťa môže byt pomoc·
nlk.om :v úsdll (PO .optimálnej plastLckostl zvuku.
Vái rovnocennf vzťah k symfonickému a opernému
žánru sme sledovali ul v uplynulfch rokoch :1 rozhlasovtch i gramofónovfch nahrávok pre Opus (·p rofilové
platne opemfch sólistov, ale i operné komplety so
SOCR-om), ako aj z pohostinskej spolu:préee s opemfmt súbormi do.ma i v zahranič(. V SND ste naltudovall
opery národného umelca Jána Ci•k kera Vzkdesenie, Rozsudok a Obliehanie Bystrice, v St.étnej opere Weimar
jeho Coriolana (to·to naltudovanle sme trochu neskftr
videli v rámci BHS aj v Bratislave) a v neapolsk.om
Sa·n Carlo Janáčkovu Jej .pastO\I'Ikyňu. Do opery SND ate
teda vstúpili s IVIasm.fml poznat.k ami oper.ného dirilenta.
Aké skúsenosti ste na spom!.nanfch d·voch zahraničnfch
scénach z!skali 7
- v naa:po!IS'kom di:vtad.Je boLa sice ·pr!Jpr.aJva Janáčko
vej opery prljemným zá~l.tkom, čo sa tvka vokálnych
sólistov, &le cellkove roamBillala v ef•m i ná roč nú .p ráou.
Finádnemu vý.sl ed'kJU - kitorý •k-rtti•k a prijala v ehnd dob·
re - .p redchádzalo l\lef·k é vy>pä·ti·e na skúškach, na!p.r!klad pr! U!<i·scip11nov·a.nl orch est•ra. A tak i nl!ljp.r tek
úspešn ej .premié~re m1 ostlal•a tlrodha smutná spomi enka
n.a tú vef:kú hnv·estlclu sU. O.paČI!liÚ s kúsenosť ~om
mal V·O W·eima111e; už na prvej a:n sá.mblovej Sfk,ú ške tri
m esiace .pred .premiérou ni ekt.orl 210 sóló.tSII:O'V - v nezvyčajnom ~!IISovom predsltlhul ovlá.dal1l par1y sv,o}Lch postáiV spamäti. Prek.v.8JpH ma a•j malý počet Skúšok samQtJnéh'O or.ch estra - bolo ich iba šest. Túoto p~rax
podmieľ\.QIVIala vefml dobrá úl.'oveň •t el esa, k toré pôsobl
pra·videlne k'Oncantne ak.o Státlna k<a.pela W•eim8ll'. P.ohot<>v·ost, dlscl,pllna a .p rof·esionál'na úr.~weň j eh o hráčov
odstrá.n~li .p.otrabu <
Sik1úšok - n81Vyše s· týlm, že lntei.'IPr etačné 'schl()ijJI!lOSitli. omh•estrá-lneho kolektlvu boU vefké.
V·o W eima.f!e teda !llajv·i·ac na mňa za.pôsob.l l vy:nloiMjúcl
·p rof·esioná.bny fllr~s tup ['V tam klad:nom mnysle slova l ·tak
sóllsto.v, a•k o ·aj cel éh.o súboru. Zá.roveň som s:i uvedomil výhody pra'V'ldelného koncer tmého pôsobenia divadelných o rch estrov. IM.d si a-l e .spoml•n!lim aj n a to obd•o bie, k ed som &porzn á!Val špeclď~á p·ráce s h.lasovýlm
mat eriá•l om a ko zoboľl!l1a•jster opery SND, čo ·b olo :v čase
mô jh o štúdila n a VSMU a neskOr v spoluprá•c l s oamaltérskymi ?Jbol.'ovým! tel esa•mL
V januári tohto roku ste uviedli Simona Boccanegru
Giuseppe Verdiho ako svoju prvú opernú premiér u v
SND - ,p o nbtupe do funkcie iiéfdirigenota. V kritikách sa po pn$niére h ovorilo o. i . o vaiích " ... am,b lclách dokázať, Ile i bohatá partitúra tohto diela môle
znieť tak, aby neprekrývala f!pevákov, aby znela lahodne a vyrovnane vo vlietkfch nástrojových skupinácll,
aby lyrika vystúpila v hlasoch na javisku l v orchestri . .. ", dalej na·p rlklad o úcte pred ludskfm hlasom
a preferovani l yriclrosti - ako o dvoch prvol"'ldfch devlzach válho hudobného nalitudovania. A eite jeden vfňatok z r ecenzll: .. ... orchestrálna Interpret.écla Simona Boccanegru tpatrt v histórii SND medzi tie najhodnotnejlile, pričom sa hrdinom ·več era napolron nestal
nlektor t zo sólistov, ale dirigent O. Lenárd ao svoj(m
orchestrom." - Zámerne som sa aCístredila na tie pasále, čo hov·o rla o hndoboom nalituckrvanl. Mohli by
ste prezradiť niektoré zo zAsad vaiej práce pri i.!Jldovanl i rieobecné principy, ktoré by ste chceli v opernom súbore uplatniť7
- Som velimi ·r ád, rže spo l oč.né úsil1•e celé'h·o k.olll'ktflvll
- sóUstO'V, zboru i 01rc.h estra - n a,§ lo ~~:a kú pnt.a~n:tv-ú
odoz.v,u. Zá•m Emn e h orv'o rllffi o v šet•k ých ~.roC'h zl ož·k á.ch.
pretorže sú nooctdeHtefnou súč asťou ak.o operného ;p:radstaveni·a, t a•k a•j j eho pr l.JJ!ľ<W, hoCi sa spoč i,atku štud•uje
samoSitat:ne, oddelarue. Každá zl ožka mus! byt ;pr:Lpr81ven á sto,per.cerutn e. Sólistll. 'by .. maH .vo ve•frkoon ,p:redS'tLhu
zv ládnuť SV'Oje ,party •Volká,l n1o-itechl!licky, ale 1 .pamätove - to je zá,kUad )}re buctovaJnie v ýr·azovej zložky ! pra
prá•OU .režis éra. K•on cepčné a •Výrazové otá.7!ky som dlo•tvá·ral 'P'ľi •klavl rl s l rnrždým .s61isto m Z'VIlášt. T ešila ma
Ich tvol"ivá inic lat!VJa a vô:bec som nemal pocit, že ~de
o povi.lllllé skúšoky, a.J·e skôr o .. etapy" ['!lldootne.j čtn.oro
dej prá·ce pri ·h fadan! týoh n ajsprá.Vf!l.ejšlch p_olôh vyjad•ren.!a h ud·olmej JJartttlúry ·a jej obsahu. N.o a ·v čase,
k eď s dokonal e V·oká~tne :pri·pl'181Veným ~ ól~stom pracu je
režt·sér a•kio s h e:neOilll, môže sa d'Lrtigent sústr-ediť n a
lovičného

orchest9ľ. P-ov~uj em za nutnosť p.r eprac·ovat .orchestrál ·
ny pa11t "symtontcrk y" - 1·eda formovať z orchesltrállneho pradiLva a·J bez sóll.stov a zboru zmysh.11plný hudobný
tok. Al v hf.BJd81lli tých najsprá\lnejšLoh ·dvnamU::.k ých
odtieňov spoč!IV.a ;prl!Pravili orchestra .p re .n eskorš! finálny procas, v kt'Ol'Olll sa ešte "do!aď•ujú" jedtncxtliv é zložky C·eHru .. . ŤMiko po,vedat, ktorá z .p rlpraVI!lý•c h etáp
Je zi\.va4mejšia !IJ!abo ,)traojšta". V i'S>tom 21mysle j e n:aj$mut:nejš.ou chiVIfou gen.·erálklél, ale to už je cel•o k 'Pri1pravený na d.ruh•ú fá.z.u sv.ojh o ži·v ota - .pred v ere·j•n•osť.ou .
Pod.fa môjh·o mázoru premiérou sa práca n a o.pere n e·
k'Ontl, k~dé ď·a·lš!e •Pfleds~a.venle mOže rv d01wáoran! postáv prinil·as ť n1eč o nové [.súvLsl to naipokon aj so str.i ed,antm sóUstJlcký,ch .obsaden.! 1. No a·rul Plt1 jednom z .pradstaven! by 1nernalo oh.ýhat nt.ečo zo svlatoč111é h·o premié·
rového pOCitu. Za zákl•ad pre dotváranie l zžoitie sa
s· post8JV;a·m1 .p olkladám JPráJve tú stop er.cerutlll.ú, s.vedom'itú u d!scl'Plmov•a.n.ú .pr(pravu.
Verdiho operu ste uviedli s naliml a dvoma zahranič
nfmi sólistami. Hoci hostia nie sd v opere SND vfnlmkou predsa len prekvapila ich účasť ul na premiérovom naitodovanl . . .
·
- Do koleMtvu sól!ISit ov Slll1e .prlz.v.aH bullh arského bary.ton!:stu Ivana Koncz.uloV>a, k •tlorého kv&Hty poznáme z
vystúpen! v B ratls~ave n a Inte11pódilu i v opere SND ale
aj z nahirá~ky Puaclilllih·o Bohémy, .real lz.ovanej v m~drzi
n á·!1odnom obsadem! tSÓll•Sitov. D.ruhým zahrélllli,č.ný:m Jl,osťom bol •Uruguajský tenorista Osva l do di P!anduni, ktorý
mal vela k•rásnych miest v stvá•r.n.en1 svojej úlohy, no
všet·k y lll'aše IO'Č'aká1Van1a n9S1Dl:n U. AJ.e a·l to je súčasť .tstej
konfr.WlJtá.ot.e. Na skúškach, ,premiére t .ď•al.Slch predS'tlavenlach boLQ vef.m i zauj!mavé sledO'V•at. a·ko nall i sol!sti reagOVIB'lá n a l)>odnety ihosť·ov a Ili8>0!PBk - ako llliaš!·ch hostl uchvát!la t·vori ·vá atmosfél'la pr!IJ)ra·v, ako § ll
až d·o detailov v sn<BJh.e nájsť tú natsprá•v.nejšiu tech·
nlc·kO-·V!Oikál.n·u alebo v ýra-zovú :polohu ·sv.ojej post·avy. N'a
po.radách ved.an:ila •O'PeľY sme sa zaobere!Jl možnost.ámi
uskutočňovan1·a ta:kýohto •PľedSta'Ven! s medzináll"'dným
obsaJdenlm. NemOIŽIIlu ·však ob!sť ani otátZik<u aJ<.onomi ckú,
hoci n apriklad <tlllk·oll'1lo praxou ·by sa dala octeš!t a·bsemota Lstý.ch hlas ových odborov rv o,pere. N'a!polkon, my·slfm sl, že aj p:re OIP8l'lié publfklum je mujfma.vé mô.c·t
sl VY'tlválrat ·vl !I!Stmé hodnot!<ace .poznatky z ·ta•k ý.ahto .p redstave.nl. Ved' .mnoh! na:ši -opennl· sól l.&ti .pravoidellne h osťujú na zlllh.ranič.nýC'h ·SICéinaoh pt1ečo teda n evytiVorif a j ná~mu OIPer.nému llláiVšteVllllkovi :prHežHost! m edzlnáJrodl!lých konffľ.ontácH?
Takáto prax by mohla viesf k vytvoreniu takého zázemia publika, ktol'é by nenavJtevovalo operu jednorázavo, ale podobne ako publikDm symfonickfch a komorných kancertov by si priilo okrem "diela" vypočuť aj
jeho int81'1Preta - pre jeho osobité. inter.pretačné prvky.
Bol by to zároveň predpoklad rovnako pútavtch popremlérovfch predstavenl, ako bfva pre nalie publikum
premiéra.
- Zastá.vam ill.á:zor, že \premiérou sa ži•VIOt naštu<IO'Vaného di!ela čo do kvalll tné·h o uvedenLa n e kon·čl, n a·
opa·k , každým ďalošfm ·u v.edemlm L!liScená·ola p.r eds·a zr ej e" tak, 6/k.o d·OillľlieVJa tá-k;t.orá ·posta.va .VlO svojo~· sÓ·
listov) t vo wá.j OO!llnej súhre c elého kol e~tf.v u. Za pozit1·
vum pO!VaŽIUjem n·aJpr!'k lad .aj vi.a onásolmé obsa denie pos·
tá'\' - kaž.dý s ólista môie na-štud·ov a.nú posta.vu obohatiť
V>l astným, z jello .naturelu vychá.d·2laj úc!m osobitým irYsom. A rpre t·úto moŽI!lost l!lltenpretačnéh•o .prl!n osu 'Pr.Lkláňam sa aj ~a k ~oonu, a~by sa n ehov·ori:l o o a!ter111antoch
postáv - ale o Sltlvá:nnant postavy t ý!m·k t-orým umelcom.
A na záver - aké sú valie plány v súvislostí s prácou v opere7
- Tento !'ok pl'lllnálša Pll'B mňa ·V d·Mma1urg1okom .!)l áne ďal§!.e diva l á!ka·v é •tňbu ly : SVät.opluka a Ca•rmen. Sväto.pluk .ná•rod:néh·O umetoa Eugena Such oňa j e naoiZaj
" su.ch·ot'\.0\l's ky" hutná partitúra .a sk,rýva ne bez.pečie
pr.ekirývanJa sólls·to:v. Ráid by sam sa tu vy>ro.vnal s .podnetmi, IČo priná.§a scéntc:ké uv edenie - ,p o sk•úsenosti s
rozhl a·sov·ou n8thrávk·ou. V rámci .toh;tor-Oič ný c h BHS
by sme chcea uvúecst Bl.zatov·u Oarmen. U d!lváikov je
obf úbená, ,pre irutooprettO!V lákavá, a to a1j ,p re mnoh ý.c h m l adých člefl110'V kol ekU.v.u. S nlimó. vša'k ch ceme
pr a·oovat oitLi•v.o a ked ~reb'a , myslieť a:j "za nich " . I de
nám o c.Ltl !Jvé n aráiba>nle s hlasový!!! m at eriá l om. aJby
sme predčlél.sne záťaž'Ou hLaisy neničili. Sú to ·v ážne otáz·
ky ·a rieš-ime toh diskusiami. Tých ambloióZI!lyoh n echá·
varne Mohy šrudONa.t spolu so zá'k ,l ad.ným obsadan.tm.
s .p erspak1!v·ou ich nook !lii'.šieho ·V'stupu do predslta.Yenlia.
A čo sa týlka vlastnej prá.ce: za n~a jk rajš iu považu jem
~deá'lnu spol'I.IIJ}rácu d!lľiganta 5 <~~nsámlllom . Snažlm sa
tiež odk·rý;V>ať lľerLervy hirá.čov onahesotJra, dokázať s nimi
v efiiiiJi p:reci.Zine oUvovať pant!ltúru ·a záll'ovetl. ~m necha ť
opri astor .na saba:r·ealirzá.ciu.' Stimulom by m ohlo byť aj
pr!l ~tostné !Vytt·ilah.nutie orohestra z " divad elnej jam y". - D.nas smeruje svetovt trend \ľ ep.rodu·k•č.ného Ulm e·
n1a k v elmi vysokej úrO'VIfli. V opemom sv.et e nesmi ern e. My môžeme byť h Nil na IÍ'O, že máme st.aJbilný o.perný
orc•hester, obrOVSký káder dobrý.ch sóHSltov i do.brý
zbor, s oktorý;m vša•k tak i!Sito treba pracov·a t. Je 1·0 si!lný
kolak tlv. v ktorom nie .je t r eba .nič iné. iba d.bat n a
vysok.ú fPľof·ooionalľtu , plľlsne .dodr~i avanie všet.kých regúl pl"ofesio ná.J.n,W cvp9ľ'D ej scény. Mys llm .si , že v n ašom c:Li'Vadlle .k tífinu všetky ,predpoklad y sú.
Pripravila: VIERA REŽUCHOVA
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nov.odob9ch speváckych 1 dLrlgentsk9ch hv~ero UJtv·orlll prlestar pre vzkriesen1e v1acer9ch Vard!ho diel z ranébo obdobia jeho tvorby. V posledn9ch or ok·och sa
však na svetov9ch javiskách čora.z ča,s tej 
l!le objatVujú dve d·l ela, predstavujúce akúsi
,.zlatú strednú cestu" med.zl pok:račO<Vanlm
v tradlclách belcantovej .o per.v a modernou
hudobnou drámou: Don Ca.rlos a Simon Boccanegra. ·Po pri tejto zá·klaldnej s,poJoč•nej
črte oboch diel. ·vv.ka.zuj(l onv aj vela .rozdielnosti, vy,pl9vajúcloh z toho, že t>rvé
smeruje k monumentalbte .,velke j opery" .
k9m druhé Is v9nlmkou scény v senáte}
k drá me komorneJ. Simon Boccanegr-a je
spomedz! Verdiho oplar d-Ielom na•j.menej
ldO.clm za vonkaj§kov9m efektom, no jeh·o
,.askéza" sa mOže premenU na cnosť, poklal z nej Inscenátori a predov§etk9.m speváci dokážu .. vvtlcť umeleck9 kapitá•! " a
poklaJ sa Im podari o zmysluplnosti svojho O.sllla presvedč.lt aj puibH-k um. S o hJaoom na a-tr.a.ktlvn Ér spevácke obsadenie bratislavskej inscenácie .rlzlk·o diváckeho ohLasu nie je a ž ltaoké veJ.ké, ostatne na Simona
sl pred desaťlročlm trufl.l aj .v Košlcla·ch.
meste 5 .o vela menej početn9•m ·l vys pel9m
diváckym zázemlm. úmysel nalítudovat dielo v jazyku originálu sl za~ial netrúfame
jednomra.č ne odobriť. lsot•o dodá väčši lesk
speváckym koreáclám, no u :tohto menej známeho d·l ela mOže pO soblt a·j ako ba rié ra
voč i širokej kultú.rnej ·verejnosti. Otázka
"jazyka " Inscenácie vystupuje do po·p.redia
al v daJšej súvislosti. Spevácke pa.rty ·V
Boccaneg.r.ovt bazlrujú na v.š et'k9oh podstMn9ch črtách ver·dl-ovs.kéh·o ·l nte·rpn'eta-č
ného št9lu, n-o majú tiež Isté vlastnosti navyše. Pall'lt Rl~oletta možno V9·raz·ovo obobatlt, z.v9raznlt tak Wl'útorn11 d-r ámu §aša.
no možno ho aj odspievať s dO,raoom na
technlk.u č l v.okálne efekty. U Simona je
osobná dráma postavy natoJoko .zvn11tornená,
!e :len najväčš lm majst.rom leg.Ma a f•ráwvan.la doká!eme a ko-tak odpustiť, a k nám
}u Ich spev v plnej miere ne:-prltlaOlllll. A:]ebo, v č om s a !Išl psyohologlck·á situácia
RQ.d.olfa z Lujzy Mlllerove j a Ga·briela AdC>rna v momente .tch hlav.nej árie, a predsa,
prvú možno aj .,len pekne odspievať", k9m
d·ruhá u! v notovom zápise •ovela expH.c.Lt·
nejšie vy·j.a-d.l'uje duševné ,rozpo<1oženle pastavv. Podobné paoolely by sme mohli uvl·esť
a j s p:<>uk.azom na orch·es~xálne .pasáže, ktoré sa od občas pov.rchovej r( )rnamentlky
skiQ.ršlch Verdiho opier .dostá;yaj-ú v Boccanegrovl k preokompon ova:nejšlemu a netrlvlälnemu vystLhnu.tlu atmosféry sl:tuAcl1 J
prostredi. Ak použijeme prlkl,a d z o blasti
Iného, n apr. fHrnovéh•o u.m enla, potom r!liZ·
diel medZ! Trubadúrom .a Boccanegrom z·o d·
pC>ved.§ ·l'IOoZ d.te.lu medzi d.obrodoružn9m !ánl'om a psych-o.logickou drá.mou totro Istého
režisé.ra.
Na javls.k,ovej pOsobivosU brartislavskej
ln~cená ci.e má na jväč ši u zás luhu scéna V.
Sucbánrk a a koslt9mv H. Bezárk ovej, a.zd a
len pro·lógu ch9·ba oväč§ml baroklzu·júca
llil'mlooféra. V t·rad l·čnC>m n w-tlarwvom rež1J·
nom veden! J. Gyermeka •b y sa žiadala o
čosi detadJ.n ejšla pr.§ca s hercom. Na vysokej úr.o vnl Inscenácie má ,rozh·o dujúcl po- ·
diel s·kvelé orchestrrárlne našbudOV'anie O. Lenárda. Napriek <tomu. že veJ,k o·rvso .rešpaktuje primárnu úlo hu spevu. neredukuje orchest·rá>lnv pa·rt na sprievod s ólis tov. Je jednotiacim p:rvk·om hudby, spevu l akcie, zv~
ra>zňujúc lai volbou pomaJšlch teiiJJP l ly-

Scéna z bratislavskej podoby Verdiho Simona Boccanegru. V popredi hosťujflci Osvaldo
di Piaaduni ako Gabriele Adomo a ADml Czak~ akn Amelia Grilmaldiová.
Snlmka: A. Slárdelk
pre verlst.lakú operu, V·o Veoolm pôsobil
rlcké struny a citové b~hrutstvo paiDtLtú,ry.
(na jmä rv .Jyrtc k9ch pasážac·h l ťa!k opádne
Zvuk vla·c er9oh ná~·rojov9 ch skup~n z!skal
s poadhal-enlm či ast10čn e techn.l c_k_ých, či·as
na neb9valej čistote a farebnosU, čim sa
točne štýl•ov9ch rezerv. K jeho siln 9m s.trá np.otv,r .d!La sila a v.plY'V umeleckej OSOibnostl
koam p.at·l'ill expreslvne zvlAdnulté drarnatlicna v9kon kolek•Uvu. Velmi dobre zneM aj
ké v.r.chC>ly, m álo tvá rny je herec.k y. Bla·
zbory v na.štu.dov.a nf K. Kovácsa.
huiiia·k ovej Amelo!l oh9 ball m11kkšie a poSpwácke ovýko ny sme sa pokús m ·typozvolnej šie prechody medzi dynamiok9mi
loglzovat , a 1j ked t a.k9:t'o postup nutne obpólmi a pokojnejšl tón. Via-ceré lv·rioké
saJhu.je Isté zjednodušenie. J< pl"Vému typu,
l dramrutlcké pasáže zvládla však ma js t.r.ovu 'k t•C>rého .po.žladavoky
lega.tovO. kultúru
s ky, <Vie hlasom vypovedať o postave a jej
a do&l~ie vlastlli09ti hlasového preja<Vu, ~
rôznor od9ch .psych:lck9oh ~t><woch . i ked jej
sa požadiujú {)Id bal oanta (v š~ršom sLova
spOsob dnter;pretác.le je skôt• veristický než
z mysle l sa spája<}ú so sc h~pnosťou vypoverdiovs.k9. Cabanov Sllmon e a Ma lachovvedať VIOká.lnym! prostriedkami
l·bez lacského F!esco sú ·dynamicky i v9l'!azo·vo bon9ch vzdychov a pa.rlan.dO'VanLa l o ohaJrakhato odJtieťlC>vanl. V 1ch interpretácti si Si·
tere a ,pa-cHoch dntwpretovanÝ;!;h pOIStáv,
mon e uchováva l:)r.ty ni ekdajšieho ·Pi·rá>ta a
mOžeme .prtradit I. KoMulova (Simo ne}. P.
Fi esco .nozom,an ca, .sk;r9vajúceho sa Zla masMlkulála (Fiesool a J. Galiu (Pa-olo}. Konzul'OIV je netyplck9'm .p reds.taVú.teJ.o m b.ulharku majestátnost l. Hrubantov Pao-lo nazn!Bčil
skej školy, •k edže nenadchýna lw.alltarn.l famožnosti hla·s ove j renesancte speváka, občasnú. fa;retmú i tec.hnickú
nevyváženosť
rebnéoo d.rama-Hckého hlasovéhiO fond u, ale
nalhrá:dzal ·v9.razn9;ml .z·ll!alkmi démonli,čnrosti
vyváženos ťou všetk9ch zložiek v9-k onu. Ja:
ho Simone má hereoky bl~e ·k •prut•riCrLO'Vi
postavy.
než k pt.ebejcovl, spevácky dbá predn0$tTreU .typ ~reprezentujú Amelia A. Czakovej
ne o 1<ulHV'ova nosf ihlasovéh·o prejavu, ovt-raa Ado rno J. Kamdláka. Z rydzo t echniC'.kézovo obsa!ného -a cbara,k tarJstlckého ta!k·
ho h!achs.ka vyšli ·obaja z o zápasu s parmer nebadan9'm p.r ech.odom med~! ..voce
tom so cť ou (drobné ov9hra·dy možno mat
plena" a "mezza V·OC·e ". T9-m vo v9slednoom
v:očl .,prtitvordej" polohe sopranistky). U tedojme ,podč·i8!ľkuje ušJacht1·losť 'POStavy, no
noristu treba oceniť , že prwzal úldhu, ~ t o
miesta mi sa nevylhne j.ednotvá·rnostl. Hoci
rá vlastne pa<t,r.!la n.lek>torému z jeho ko lef81ľ·bOU hJ·a&U nie je P. Mikuláš typicky rt agov a umo~nil ·ta•k .prlopravu l žiovot inscenállansky .b a.s so can.wnte, je nim ovša:k spOcie. z· hladi·s.ka ·V9•razovéh•o SÚ Obe kreácie
robom intarpratác.l e. V SND sa ešte nlokdy
pomerne jednostruonné, u Cz a•k ovej rp revláda
nedostal k dnrter,preta.čnému· ·I deálu t a·k bllzpoloha nežn•o stl a na1vHv. Kundlákov Ad1orko ako fP!'á•v e vo F~ escovJ. Jeho spev je v.r(lcn o je viac n ežne miLujúchm m l'llldlkom než
ny a noblesn~ (druhá 'V•l astnost cM'Oa
. :t.la·rliv9m milencom či poms titeJom xodu.
jeho hereckému v9·konu), a ·ta1k áoria z
Tlet·o rezel"Vy ich v9.konov však vyplývajú
·Pl1C>]ógu l "pLa~ " z ·POISledného dejs tva boLI
z.o zásadnéh·o 'ľO Zp oru m edzi ty:pmi hl asu In ·
v-rcholmi Inscenácie. Mlad9 J. Galia alko
ter,pretC>v a požiadavkami úloh l verdlovPoolo dávkCNa.l svoJ ~81rebn9 marter!ál U<Váž·
ského št9lu obecne. Ten je ,toUž zal·ožen~
livo najmä v prvom dejstve, v úvode dalnielen ,na v:zo~mom Jeg.ate 1t u Ku,ndJláik aik'O
šiah dejstieov ho u! ladil do elCIPrasiVillejmoza.rsk9 lnterpr·e t sp lň a ). ale aj na pova lifoh polOh. Tajomstvo Jeho ·v9'bC>rného v9h e a fa:rebnos:tt rt 6nu a .tie! na V'láčnei a
konu viodlme ov 1Zd1sci.Pllnovanl piľe jwvu a v
plynulej llnii ved-enl:a hlasu. Z tohto hfaIdeálne mu vyhO!Vu)úceJ basbarytónO'Vej podls
ka ma,jú n ielen t~eto dva V9kony, ale
lohe 'J)lllt',tu.
aj s pevácke obsadenie a ko celo.k dosť r eN ajoproča!lnejšJ.,e za9tdpen9 .bol ty,p k reácii,
zerv, lctoré - n:arpr~ek cel•k•ove do brej ú:rovv •k tor9ch ·v ~r-az.O'Vé kvality ov r ôzne j mtere
nt - nedOVIOJUjťÍ 'J)OStaovit ,h o na ,roveň ))rl·
dominujú ned •t eolmlcko-št9l·OV9m ZJVlá.dnuJl09U rarchest'l'áln9h·o naošrudovarua.
tlm O.l·o h. D.Mllla1dck9 il'ond ur,ugua js kého
teno•rlstu O. di PlanduDiho by boJ Ideálnym
VLADIMIR BLAHO
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Dramaturgické objavy prešovskej spevohry
KAROL FISCHER: DC1:RA DVOCH OTCOV.
Opereta v dvoch častiach . Náme t : Jozef Stefan č!k. Úprava Ervin Sebo. Texty: Viera
Petruiková. Hudo•b ná úprava a lnitnlmentácia: Zdeni!k C6n. Ré!ia: Slavomlr Benko.
Dirigent:
Rafael Hrdina.
Choreografia:
Frantiiek Vychodil a. h. Scéna: Fedor Vioo a. h. Kostýmy Anna Slmko;vä a . h. Úči·n 
k-ujfl s6listi, zbor, balet a orchester DJZ.
Premiéra 23. novembra 1984 v DJZ v Prelove.
llia.ma,tUJr&·l a S'J)evoh~ry D:JZ v Prešove nellfavuje n!1č z:C> svojej •pohotov.ostl a objlllvnostli. Je v n•e ustál-am pohy•be a má Mavnú zásluhu na .tom. že dnes, .v j.ublle jnej 40. sezóne. pat-r l spwohra DJZ ·k d!:vadlám s na h}rog•resl·vnejšou d ra maturgiou V·O
svojom žánri. Posledná dece·mb.!lová .pXern.léra SIPevoh.ry DJZ je V9.r81Zom llllelen ~·O h·
to dra-ma.turg·l·ckého trendu, no •l prejavom
ZIV9šeného záujmu oo rd-lela, ·ktoré zohlľa ll v
dejinách •pôvodnej operety na Sl.o vensku dôležitú úlo<hu. Len javiskové oživovanie mO~e totiž viac než .a kékolvek teoretlwvanle
prospieť k dOJd:adnejšlemu ,poznaniu toho
hist(}r.l ckého .obdOibia. kedy sa na Slovensku f-ormovala opereta ,a vyvrcboH'la neskOr
v •tvorbe G. Dusfka.
Ope.retu Karola Flsohera Dcéra dvoch o tcov uvied la prešoiVská spevohra v ·roku sté·
ho v9.r.očla narodenia sk·la d:ate!a [ 23. 5.
1884 .B.ra.tlslava 29. ll. 1957 K·<>lšice l.
kJtorého hlaWlá aktivita, ~a ..s úst[_!l@vala a
dominovala v obllliStd huČl-obného<Iivadla na
v~chodnom Slovensku, osobitne v KošicLach.
Cinnosť, ktorú K. Fis.c)l,er..-,;P.l~ ~·dovanf
hudobl!léh o dt.vad ll a na v tčh~dnom ~lov en
sku vYkonal, d·ocenl·l spevC>hern9 s úboor DJZ
na~ udovan~m jeho zabudnute j operety Dcéra dvoch •Otcov, ktorá mala p:remiéru v •košick·om diVladle 30. s eptembra .r. 1933 ,pod
názvom Lia a jej dva1a otcov-La. Llobrero

oper.e tv :1 ie i ·hudiba opre§ll pri súč asnom
našt ud·ovan1 značnou Q<p.raovou. liibret,u, kt()ré je najmenej presve dčivou súčasť ou tejto
o perety, zosttall ·v era odltné aj teraJ.šle ÚiPI'B·
vy, h-lavne 'V .l'ovLne divadelného účinlk u . Je
chvályhC>dné, že .libreto neak-c entovalo za
k a.ž.dú cenu :ak·tua llzáclu a .ponecha lo si
viac-m enej d.o bovú a•tmosJér'!l. v ktorej Qpereta vZrll.lkJ.a.
Hudba K. F'isahera je hudbou evergreen-eN
ty,pu .a:ngl!c kého va.Lč1k.a, foxtororu, .tanga ,
p.asodoble, či v-a.l č l·k a. Uzavreté s·pevné čls].a
sú h udobne pospá,jané ústredn9m m10t1vom
a .rytmom španle lskeh.o .kolC>r.Ltu, ktorého
n.osi.teJom .na s céne je postava F.rtca a jeh·o sul·t y clr.kusov9·Ch t.anečnlc. Melodicky
prljemnO. hurdbu, k torú naplno využil v tancoch, spevoc.h ~ tanečno- speváckych efeMn ý.c h v9s<tupoch .režisér Slavoml·r Benko v
spoluPI!'ácl s choreografom F•r ant'iškom Vychodllom, by •bol-a elite umocnila ·f a·rebne
d l.f erencCNanejšia ·Lnš b!'lumentácla.
Operetu hudo;bne n ašt ud•oval nov9 d~r1gent prešovs kej s pev.o hry Rafael Hrd-l•n a.
Uviedol sa s y·mpa.Uaky, s vý,r.a2'Jnou snah ou
po jednol!oatom hudC>bn om tvare. Ptravda.
scén!cké s tvárrn enle operety, najmä v.o voká,lno-tan.ečn9ch v95t'upoch s6Mstov, sl žiadalo ešt e užšiu spolu prác u .režiséra s dlrlgentam, h·lav,ne ·V rdorlešenl zvuko ve j vyváženastU .v91Sltupov, k>toré, oako sa ukáz at·o.
bol·i brzdou uvoJnenelšleh·o, spevácky pr1era.z.n ejšieho a presvedčlvej·šieh.o .prejavu ; s ólisl!om IV •tlaineooo,spevn9ch v9s tupoch sa len
s Iliáma.h·ou.,.da.r!.lo prekl enú ť zvukovú bar!éru orc-h estra.
Jedn9m z p!J.Ierov 1nscenáal·e bol Yt·k'On
Róberta Sudlka v O.lo he Frica, kt-or.é'ho h er.eck·11 tv:á.r.nos f znásobC>vaJla .a j prlrznač n á
c tt11v.osť pr.e j av isk-DiV~ .poh yb. Obidve predstavliter.kv Ely - Helena Hro.l'vá.f.hová a Elena Kušn1arová, podobne !Ilko a-j Darina Ge.r-

J~OIVá _a Dorot>a Kul·ov.á v úlohe Micky z.d0r.azn!l1 v ilrutenclách ,r éžie istú exa ltovanosť
svojich postáv v9stlžn9m gestlok9m pM·o so.m
ak.o súčas ť-ou cha.raklterJ.začn9.ch v9.rarzov9ch
prostriedkov. V snahe vyh núť s n scénicke j
nalvnosti, snáď i neúpllimno ~ti, vvžard.ov.ala
rétia ·akúsi "hr.u v hre" ni elen od Ely a
na}mä Micky, ale 1 od .pre dstaviteľa maHara V~k-t•ora Rev.ického, k toréh·o zosobnil V.Jad1mLr T1m oč k·o - s urči-tou .rezeľ!VOIU vo výrazne jšie preja.vftllei h ereckej orad.os t·i z •t e ito "h.rv na h'ľu". Dvro j1cu Ci·rkusov9ch ša§ov šaša Al.f onza. 8/do.ptlvllleho Eli·nho
otca a šaša r.onyh·o ·V·O vtiopnei kC>mick e j
n adsádZke k reov<l!H Cyril l<!a pec a Mi·l an
Ger ja,k.

RéžLa S. Benku dbaLa na .plynul9 s pád
Inscenácie, s prJ·hl.!a dnllltlm nrajlffi11 .na je j
vnú,torn9 ·rytmus. ud·ržovan9 a dopredu posúva.ný pestrou paletou prlznač n 9ch postáv.
I \k.reácta Mu~a v uniforme Júliusom Piuss!lm [ a lternO<V!l!l J. P,rieložn9l. Laja Fr8111!tlš·
kom Kadlecom 1 ",roz>~nr.aov.enej" Má rie EmiHou Jurčl k C>v-o.u vh·odne zapadli dC> súk·ol·l a
·rež.j. jného mech•a nizmu a požiadav.i ek.
.Scénu, k•t orá d9chala v ôňo u ·C irkusovej
manéže, ,navrhol svojim .typ.i ck9m ruk orpi som F ed·o r Vaco. Choreog·L'afia Franti ška Vych-odH-a bola s účas ťou pohy bu na javisku
a s polu s el egantn9mi kost9maml Anny Slmkovej sa vwazne pod!iel a·l'a n a a.tr.a ktf'vnom
v•tzuálrn om v92;ore Lnscenácie.
Cel9 s úbor ,prešovs kej spevohry spolu s
h os ťami sa rzaslúžil i o nekaždordenn9 .poč,ín ,
k tor9m bolo •oživenie zab.udnoute j o peretv.
vzniklej n a 02eml SlovenSik·a v 30. 'l'oik-och
v skladateJs ke i dielni doi rigentill a sklada.ter.a akotlvne sa poc:Li.eJa júceh·o n a farm()vanl
hudobného diva d la n a v9ch odnom Slovensku.
DITA MARENCINOVA

GRAMORECENZIE
FRIEDRICH GULDA HRA J<LAVIR ·
NE SONATY LUDWIGA VAN BEE·
TH OVE NA
Soná·ta č. 16 G dur, op. 31/1; S{) náta č . 17 d mol, op. 31/2, SonAta č. 27 e mol, op. 90;
Sonáta č. 5 c mol, op. 10/1; Soná>ta č. 6 F dur, op. 10/ 2, Sonáta
č. 7 D dur, op. 10/3;
Sonäta č. 21 C d·ur, .,Val dšte jn ·
ská", op. 53; Soná·ta č. 26 Es dur,
,,Les Adieux", op. Hla; Soná t a č. 13
Es dur, op. 27/1;
Sonáta i!. 31 As dur, op. 110; Sonáta č . 32 c mo.J, op. 111
OPUS Stereo 91111362. 91111363,
91111493, 91111494
V záhlav! U<Vedené štyľli ,platiil.e
zarv.ršujú 11-dielnu kolekciu s úborného vyda.ni.a Beethovenových 32
klavlrnych sonát v podani Friedricha Guldu. ktorú vydav.a te!stv o
Opus prti/p·l'av!lo v l.i.c encli viedensk.e j fi.r.mv Amadea. Vlacročn9 .pr·ojekt i&to patr! k V·el.korysýJm
a
záiSJužn~m počinom vy davMelslt,v.a,
ved takto umťlžn!lo zoznámiť sa
s j edinečn9 m umen!m špič k O<Véh o
sveltového klavl.rlstu a zliTovei\
podrpor1lo trend v cellist\llosti spoz,náva ť sk'Vlosty, čo ná m zanechala
mi.nulost Ak.o symbol prltomnostl
a minul osti sa tu pretln ajú mená
dvoch veN·ká111ov, čo dosiahl;! Pa.r nas lllmenia.
Rakúsky k'lavirist·a . džez.men a
s kl ardater Friedrich Gui da, dnes
ss~won9 . upútava l!leobyča jne široik~m l.'ozptyl•o m um eleckých záuJmov i repertoá'!'u . Na,priel< toIIDU~o ko nštat.oo.a'IJli.u BeeithC>venovo
klaovt.nne sonáty tvoľl!•a is té v9nl ·
močné miest o v jeho illlterpTetač 
norn h·C>rJzont.e. P.o.k·ús11 sa ic h osoh!lte zmocniť a wreov ať - súbOJ'·
ne - •po štvrik.r á.t. Opus p.rtnáš a
práve ost!lltnú št\llrtú 'V·e rzlu z rokou 1967. Z~a J, nema la som mo!n osť por.ovná'lať. a preto len pá.r
ma•rgLnáJil k ·tejrto Gul<dove j podiobe .B eert!hovena. Nebudem za·c há·
dzať do .poct.robnootl, aond anoa:Iyzovať
iruteľ!Pretá.c iu
jednoN<t.v9cih
sonát, pôjde m1 s kôr o . vy·s tihnutie špecifi.cok9ch čft v Jeho pr!stupe a ·POňatl. R·ovna·kiQ sa ,nech cem
r07Jp!sovat o Guldov9ch kvaHtách
ako .kta·VILrlstu l·ved plati nielen
za ty,p, a le priam za d·deá l moderného klavilľlsbu 20. S'IIOl'oči·a i} o jeh·o fenomenálnej bril!liilJtlnel
perJdvej techni·ke, skve.te j pam!!~! •
muzLka liTe. schOIJJ'Il·OSH ,n eb~.v alQ
v9-r aznej éllrchitektonickei k.rooby,
fantáZ<ii a kreatiVIIlOOt'i l o čom
sv edč i už len púhy fakt, že d<oká,z,al v štyroch rôZI!lych a obja vn9.ch <veTz.iá.ch Umoč i ť Beeth.o oanov korrup.Iet kl avlmych ·soná:t, rt ento .. No·vý záik(}n kta·vlm.ej h'ľ y" }.
Gut.da ukr9va IV .se be jednotli.·a ce pa•ra'Cloxy - je nov9 a tradič·
·ný záTover"\, šoku júci l ·dok.onal~.
n.eobv.čajne p~re c iZI!ly 1 •n ežn.o poetic,kt. Je obdiv.uhodné s le d.o va t.
ako rešpekl'uje k:až.dučkú pož.l'adav.ku zaplsanú v not ách - IV to.m
je kronzek1ventne jšl ako beethovenov ec D.i e.brich Zechlin, ·ktor9 SV.()i!mi pr!Hš n 9.m1 ruba taml pOso.bf
vedia neho trukm er s tamomódne.
Vyh,ovie do detail.C>v pred.p l·s an~m
zma:miook.arm v oblasti dvnam!lJky,
v ýrazu, agogiky l tempa - hoci
ternpo<v·ú ro vinu pos úva ta•k mer zásadne ·o nej éllk.ú tú "merronómov.ú"
sekundu ·d opred u. s,pomeií'Tne sl
všéllk len. a k9m d ion9w vs k9m
pr Mtom ..~abúľli l " Sviatosléllv Richter v.o F•i náJe ~passiona1v (živá
nahrá·vk:a z konce!'tu zaohv:tenli na
platni Melodri ja - GUJlda sa preds tavil Ap.passiona t.ou hn e ď na P•rve j p latn.i komprl et:u) . Ma ur1z1o
Polld:ni h'ľá •na!pr !klad SornátJu As
dur, ·op. 110 podobn9m spôsobom
(iV žiadnom pr!pade nech cem tv1r·
dlt že n apodo•b ňuj e l ako Guida,
len o čos i po etic kejšie; v Gul d()ve j •kreACii tejoto son át y u·dlvu je
zas úž.asná met.rorytm1cká pu1zácia, •PlarS/ti ckos ť plet>iva hlasov.
V š euk~ch jedenás ť sonát vynlká ied·illlečnos ~ou podania r rovna•k.o a:ko
sonáltv na predchá•dza júc!·ch siedmich p!.é!Jtniarcll) ; rule je to však
abstraok11ná d.okon at.os ť •tv.a.rov . Be ethov enova hudba tu ži je osobLt9'm
tepom, viac aopoltnskym ,n ež dioonýzovsky :n espú ta n~m č i búrld'Vo
dr.am aotiok ~;m. dáwa júc jasne c!tl ť
rU<ku i st,dce muža. ktor~ výlrazne
pr eh ovor:iJ a. j do orblooti d žez.u.
Gul<d'ove n ahráviky Bemmov eniQ·
vých klaiVI.rnych sonát dávaj ú z.a
prav.du tým, kt.orl tVlľ.dia . že št ~!
- najma v.o sfé re LnJe.r;pre:tácle je l~a tegór'iou rela t!Vlnou a že ' jeho h ran:ice sa pos.úvaj'ú a ·rozšir u jú práv e vď ak a veflk9.m tvo.r~·v~ m
osobnostiam .
JANA LENGOVA

NAS ZAHRANICN"f

HOSŤ

Klavirista

MAURIZIO
POLLINI
Maurizio Pollini, odchovanec mildnskeho
konzervatória a neskôr žiak A. Benedett i ho-Mic helangeliho, vUaz uar§auskeJ Chopinovej k l av!rne; sútaže 1960, požlva povest
uznduanéllo umelc a so žiariVou medzindrodnou kariér ou. Jeho repertodr ddva prednost
hudbe r omantizmu {Chopin, Schubert, Schumann}, al e neobcllddza ani hudbu 20. storočia { Schänberg, N ano}. Tl skor§le naroden! lto mal i možnost naživo poču( na
koncert e u r dmc i Bratislavských hudobných
sltlunosl! 1969, ll mlad§l sl môžu spr1tomnit Jeho umenie pomocou nahrdvok. Veď
l en nedduno prišiel Opus s ponukou jeho
ko m plet u Clwpinových Pr elúdi1, ktorý prev zal od f irmy Deutsc he Grammophon. Na§ich č itat eľov bude iste zau}lmať za hrs(
myšlienok umel ca.

Co vás zaujima na klaviri, pri ktorom je
klavir ista od zvuči acich strún ddy oddelený mech anickým a parátom?
- Fasc inu je ma ten zvlá štny úderný zvuk
a s ná ď aj to, že tent-o zvuk má 'P·l"i·rodzené hranice, d ané mechanik·ou. Lá!M ma stál e znova .rozlrišo·vat to rela tivne neutrálne,
oprot·i .ostHtným nást-r ojom pria m s kúpe .t ónové zafa rbenie. neust ále <nachádza ť a do.k·a wva ť Jeho In á s u.
Kde vidfte hranice?
- V nescho.pnosM. 'V obmedzeni dlžky ~6 nu. To v~ ak, samozr.e jme. neznam ená, že
by som s i pri.a l n e ja ký iný kla'Vh'. Je 111•0>hou klavirts.tu <všetky dané h ranice .,prekTOč i ť " a doká.zat uroblt z klavira orch ester.

Klavfr je obl6bentm "dieťaťom" pubUka.
chodi na koncerty s určitfmi
predstavami, ale i predsudkami. Do akej
miery tAto skutočn08ť k·l aviristu stimuluje?
- Aké šť ast1e, že existuj(! d1ela, ktoré
upúbaj(t okamžite! T9m nechcem po.vedat.
že s11 vždy .al •h odnooné, a•le sl1 v každolm
prfpad e vLz,litko:u, ž e skl ada~eJ zasla'bol ne·ľ'V
'POSl ucháčov. Populá•rne lwrnpozfcie ·a ko Soná-ta M esa č.ného svitu, oči Sen lásky to maj(! a j s .priemerným! rlnteropretunl Jahrk é čo <pla'tf aj .opač ne. Zdá sa ml, že to ·všffiko je dohre zarria dené, p.reto to ·radšej nech a jme t.a k.
Snallte sa o svojská, osobn6 interpret6ciu
diel? Akt velký tu máte priestor na pohyb, ak nechcete tzv. vernosť diela skomPosluchá č

promitovať?

- KaMý ·i nrt er pret 'v eri •t omu, že dielo
interpretuje správne. Inak ·bY to nebolo
možn é ... To v sebe za h tňa subjektivitu navyše bez toho, .aby · interpret ..niečo ve dome u!'ovnáva l, -či dá.val do poriadku. Tým
by vzn1kl·O rpr otlir ečenie. P.ret ože vedomá
subj ektlvna lnterpretá.oJ.a by sa na!Po.kon

Paríž -

Zas!. um. S er~c j Kop~á k ako LeporeUo v
.Oargomyžs.kého Kamennom hosťovi v parl!skcj Opérc Comiquc.
Keď su pred 16 t'okmi uskut·očntlo 1Pl'V9krá t výberové kolo Medzinárodnej tribúny
mladých interpretov v P.ariži a o .r.o k nes kôr sa motná p.rezentá cia umelcov v Cann es. ni kto ne tušil, že skuto č ným d·omo.vom
t ejto ,a kcie s a stane hl'a vné mesto Slovan·
ska a medzinárodný festd val Br·a-tlslavské
h udobné s lá vn osti. Všetk9ch ,päf t·l"ibún, kitoré s a z poverenia Medziná rodnej hudobnej
rady a v spol upr.á oi s UNESCO .uspo.radl1va jú l1lB celom svete. má .ten .naj ušl.achtlJejšl c iel - cp o máhať mladým talentovaným
umelc-om na začia-tku ich pro.fesJ.·onáilnej k-a rié r y. Tento proces sa .r-odi bezpochyby už
pri výbere kandidá tov na a:á kla·de odposluchu roo:h lasových nahrávok pre verejné vystúpenie na BHS, šan ce s a st upňuj ú pre
ú čast n ikov fBIStivalu a najväč š ie mo~noS'ti
sa otvá raj ú pre rtých na jlep-šieh, J<tori sa
stanú n oslrtelmi laureá-ts keho -t itulu MTMI.
V praxi t·o zna mená r.o:;mtas ovú ·a .televrznu
nahrá vku, g ram()IJll•a1ň u série UNESCO Ml ad!
interp-reti a ed!ciu reprezentatrmeho propagačného materiálu v cu dzo jazyčn9ch mutáolách, kt·o.rý distribuuj e !tak sekrretariát
BHS, ako 1 Medzinárodná ·hud·ob'!lá •r ada.
Tribúna by sa však minula s vojho cleJ.a.
k eby si nevybo jov.a.J.a svo je pok•račov.a nle
na ďaJ.š!Oh iko n c e rtn~c h pMiách. Konkr6t.OY'm 'Vý,s ledko.m sa môže pochválH Medz1 národn9 fond p;re rpod.poru h udobných umeloov - •Jedna z orgalllizácil MHR - . z 1n1ci ativy ktoréh o s a kon~tl a jedna z prvých
a kci! k Medzinár-odnému :r.o.ku mládeže Me dzinácr odný festiva l mladých inter pretov.
Pa.riž, ktorý vyšiel s .myšHenkou popasov ať
s a •s problémami mla dých ·t oku 1969, otvor.ll sv-oj u .nár uč mladosti, aby išiel •Piikladom ostMným svet·ov9m cent-r ám umenia.
V e ď . vy;st l1piť vo velke j sál e UNESCO, t-o
už č osi zn amená !

Prvý a: •t roch :festi·v·a lových ·v eč ar ov bol venov a ný laureá-t-om MTMI 1983. k.torých pozná me z bratislavského koncertného pódia,
západon emeckému -kla virist>ovi Rolfovt Flaggemu a nó~· s.k e mu v,iolonč eLi s tov i Truls ov1
Otterbech o.vi· MI> rkovi. Na koncer.te 11 č inko
va l i s otv a 20 -tl'oč ný •h uslista z NSR Chr.is Han TetzJ.auf, če rs tv ý vlta z minu.Ioroč n ej
s ú ťa že .rozh lasovýc h spo loč n os tí v Mnichiove. Pla ggeho sl pa.mätá.m <a ko v9;razne virl uózneho umelca. Túto svo ju domlnujl1cu
čr tu uplatnll n a jmä v int erpretácii
Stra-

l

Vlinskéh o klruvirnej ve rzie Petruškru . S potešenlm ISOm objavila i n'Ovú k-v ahl-tu Jeh-o
umeleckéh o ma js t~·.ovstva, kt·o rá -odkl!'yla
v:rl1cnejši svet ci~u a n ehy v Cho,pinov~j
Balade č. 2 F dur a -De bussyho Pagodes.
Ove Ja komplik.o vanejšfm .i nt erp r etačným ,t ypom je Ott eľbech-Mtk k. .Ja tak lnteiiiZlvne
sústrredený na vý.raz, že má problém, aby
nezanedba l .technick(! a koncepčnú stránku
hry. Dr uhý festJv.a·lO'VÝ v ečer patril ameI"iakým s pevákom Jo Ann Pdckensovej a La ur encovi Albertovi. Oboch SJ)II'B'Vádzal a kvaUtná kla:vir·i sbka, 1ch k.ra•Jamka Mary D.ibber n ová. Soprani~ ka Pl ckensová, nositeJka
cien z ~velký c h medziná rodných sťíťaži (Par~ž. New Y.or.k). upútal.a s viež im hlasom
s pr.e nlkavými výšk·ami, žlal"i.vým a sýtym,
modHika vat eJným p odla potreby zv-oleného
repertoáru. A ten bol ·vs.kut·ku pes~rý - ·o d
piesn! K. Wella, R. Straussa. cez áriu Clle u, až IPO spirrl·tuá ly, vrá tane známeho Summer.time. Basist.a Albert S•i vybral piestne
Musorgs kého, áriu Ftesca z Verdiho OIPery
Simon Boccaneg,ra. Ooplandove Staré amer ické piesne a tak·t·i ež s pirit uá ly. CernošSJkl
speváci sa ·predstavU! d spoločne 'V Mend elssohnov9ch d ue tá ch a v 11rycvku z GershwinoveJ opery Porgy a Bess. Albertov obdivuhodn9 trulent na cudzie reči sa s núbia
s jeho .tntenzfvnym zmysl-om pre výraz a
značn ou dávk ou Mk us u, .hudobnou Lnte!1ge.nc1ou a kráiSou materiálu. Rozkošným záŽI!tko m bola jeh o interpret-ácia •P iesne Copla nd·a I bought me a Oat. Pril ežilt oot dostali
1 mladi fran ol1zsk1 umelci - Trt.o Riviere,
h oboj'Lsta David Walter s klavir.ls tk•ou Domi.niqu e My•O'V0'\1 a Yves Ra ult. Najhlbšim
zálžitkom bol o nepochy.bne vys túpenie Rlliulta, dnes 27-ročného klavi ristu, k.tarý s a
pýši mnoh911Ú výn.imo čnýmt ocen eniami z
medzlnárodl!lých k·olb!št (naposledy l. cena v CLtade de Pon~o v Portug.a l:s ku m1n.ulého .r.Qku 1. S uges tfvnosť jeho prejavu má
korene v preva he tl"1ezveho .rozumu, usmerňu júceh o dáv,k ova nle cHy 'V·O v9ra;ze jednotlivých, na vys o.ke j profesionáln ej ú['ovni .tnterpretovan9ch die l. Mi.moni.adne prLaZ'ni'Vý
dojem zanechala sovietska klavir.lstka Jaňa
Aubaktr,ová, ktorá h rala v ýlu čne .p.relúd iá
S. Rachmanin ova. Ku!Mvov.aná umelkyňa
vt LačLLa svo je j k oncepcli poetické ma jstrovsllv·o. rozp.~ia d a la ·k lbko nite, ktoré malo
logický začiato k a koniec, spád, ktoré p(tta lo konfliktmi a opät-ovnými .r.ozuzleniaml.
Zaujlmavým interpr etač ným typom bola v
k·a ždom prlpaode iJ!:ponská huslist1ka Kyoko
Sh Lk.a~a O'Vá . 28-r o č ná um e lky.ňa sa od ostatný.c h účastniko v festivalu odl!šo.vaha prekvapujúcou zrelos ťou, rozvahou a p r esvedči
vosť-ou V)(r.o.v-naného génia.
.Medzlná:r·odný festtv.a l ml•adých lntenpretov, t-o je l en zač i atok v elk ý~h pr!ležLt-osti,
zač iatok osláv Medzinárodného 'r oku mládeže. O čo Vliac h reje ved.omle, že Jednou
z teho vrcholných akcii bude tohtoročná
MedaJiná oodná ·t,r.ibúna mladýc h interpretov
a kon e č n e , že jej la ureáti by mali byf hosťami generálneh o zhromaždenia UNESCO
us kutoč i'luj l1 ce ho sa vzápätl po BHS v Sof.ll .. .

Parlž je t yploké velkom esto, pllné n evšed-

stala neosobné. Orlginall<tou mo~no nazva t
Iba to, čo je vý.s ledk·o m vedomos.tf, oLtu 11
skl1senost!. A to všetk·o bud u!melec má,
a lebo - merná! S ver-nos ťou diela te 1to už
kompJ1k.ovanejšie. V umeni 111eexi.st uje opak-ovanie, každé nové predvedenie te subjektfvnym hJada-nfm .objektfvne na!lepšleho vý.ra zu. Prt.t-om ld.e o pravdi·v ost pa•r tit11ry, avšak nLkdy n1e o snu zvuku, rubata.
temtPO, . či emocionalitu. K;toré tempo je
správne u Bach a, či Schum&nna ? To, a·k-o
bo-lo po pnv9krá-t uvedené? C·i ,t o. ako sa
udáva v č islach metronómu? Za správne
sa ml uk·azu je vzťlah na.pä,Ha m edzi part1111rou a .osolmou lnvenct.o.u interpreta . Tu treba niečo ch cieť, ,niečo h!adat - čo r.obi
intwpret.áclu živ'Ou. Mysllm, že by nám m alo isf práve o t (t ž.ivost. nie o správnost i
Z toho zrejme vyplfva, le Die ste za to,
brať klavlrne diela rftznycb epoch na prlslulnfcb · historických nástrojoch.
- Nič netreba prehá.i\at. všellkého vera
škodL Dobre - Moza-11t a Beethoven .pfsali
svoje diela pre klavLr, ·k·torý sa k dnešneJ
podobe e§te len }Jiľib ližoval. Sám Mozart
však už vo S'Vojtch 21 .I'Oikoch prešiel n n
kladivkov9 klavfr a a J ten bol len ·relatwn e dok.onal9. Teda sBJmotnf gén.lovla využivall ok.am~i~e nových možnosti. Kva l1ta hud·
by je predsa absoll1tna. A tak nepovažujem
za ška ndál, ked sa Bach O'Ve Invencie nehr aJ(! na čembalo , ·či kla:vlchoo-de. Klavir
poskytuJe týmt-o kornpozfoiám čosi viac,
niečo do.konale jšie, môže ich viac vy-čerpať
a prinajmenej pr.ed.stavlt ich t po dn ej strál!lke. Tak ako experimenty, a'k sa n ep:roklam u jl1 zn meradl-o. tak i koncer,ty -na .htstol'ick ých nás<trojo·c h povBIŽu tem však za oooh ll'toote hudobného života.
Co si myslite o vzťahu hudobného vtrazu a perfektnej virtuozity ?
- Tlato dva uvedené vztahy n emôžeme
považovať za dvé even:ruaHty. B·r iJantná
technika te podla mňa t·o .neodmvs Htel·né,
a le slúži iba -a·ko prostriedok k 11čel.u . Co
je 11č el ? Odhaliť m>sl uchá č ov-t ~ ú mnohostrannú krásu hud·by. S umelec.k9m1 pokladmt Judstva treba nafába ť odborne, 1 naozaj umelecky zodpovedne. a to práv.e p.r e~o . že tu ide o &kv·o stv.
z Woch eiJIPOSt prelož.na:
AGATA SCHINDLEROV!

Zo

zahraničia

Dolnosaská lt6tou opem v Hannoveri pozvali hosťovať na festival Vada.vská jeseň '85. Slíbor sa
mA predstaviť dielom Hansa Wernera Henzebo Anglická . mal!ka
(Die englische Ka tse), ako a j die·
lom Wolfganga Rihma Jakob Lenz.
Dirigovať bude K·uut Mahlke, resp.
Bernhard Lang.
Tvorba Albana Berga, manifestuj6ca hudobné umenie 1. polovice
20. storočia , si dnes slskala pečať
hodnoty klasického významu. Pri
prilelltosti storo čnice skladatera
pripravuje vydavatelstvo Universal
Editlon historicko-kritické vydanie súborného diela autora, ktor6ho prvé zväzky maj6 vyjs ť v bu·
d6com roku.
Dielo Giacoma Meyerbeera Gli
ll!mGri di Teolinda pre sopr6n, klarinet, zbor a orchester uviedli
koncom novembra m. r. v prvej
polovici koncer tu Viedensk( symfonici a zbor Viedenského Schubertovhu spolku, Ako s61istl sa
predstavili Patricia Wiseov6 a
Alois Bra,n dhofer, dirigoval Jesus
Lopez Cobos.
Firma RCA priniesla na gramofónovf trh Mnsorgského Obrázky
z výstavy - tentoraz v gitarovej
verzii v prepracovanl a interpretačnej realizácii Japonca Kazuhito
Jamal itu. Po kongeniálnej orchestrálnej úprave Mauricea Ravela a
viacecych infch verziách (pre organ, pre dychový orchester ) je
to cfallia - podla posádenia kritiky - viacmene j sporná transkripcia tGbto evergreenu.

MacfarskA firma Hungaroton
siahla po Pucciniho Madame Butterfly, ktorej hudobné naltudovanie zverili Giuseppe Patané mu, dirigujácemu komornt zbor a orchester Macfarske j l tátnej opery.
V hlavnfch álohAch sa preze n. tujlí - podabne ako na nahráv·
ke Pucciniho Bohé my s Ondrejom
Lenárdom na čel e bratislavského
SOCR-u pripravene j nallm vydavatelstvom Opus - Veronika Kincsesová (Co-fo-san) a Peter Dvorn ých archltek;t<onli.c.ký·Ch k-r ás, ponúkajl1ce ceskt (Pinkerton). V kritikách sa
lý .ra~ h odnotných umeleckých zált-L!lko v.
pozitlvne )Jodnotl celkové nal tnParlž - to je Louv.re, Sacré Coeur, ro sl1
dovaDie a inter_pretaimA 6roveň
diela lmpr esLoni:stov, ale t-o je 1 kB.l!d-odendiela. Lichotivé slovA uznania a
ný život s možnostallÚ a vša<kova-kým1 návysokého ocenenia čltame v súvishodami. Ako l na k ntožno n azv.at skutočn-ost ,
losti s menom Petra Dvorského.
že počas n tekoÍkodi'lovej ná·v§tevy fest1varecenzent časo.pisu Neue Zeitlu UNESCO znel tna in-om mieste hlas umelschrilt fiir Musik č. 12/1984 naprioa. ·k torý je nielen laureátom operneJ MTMI
klad naplsal o ,.lahodne sfa·rbeUNESCO z .roku 1978, &le iktorý je •p.redonom" hlase umelca o. i. toto: "Sotvšetlkýun .raprezenltantom slov·en.9kéh'O h.uva existuje v sáčasnoeti taliansky
dobnéh o umen.la. Sergej Kopč6k bo.! v čase
tenor, ktor:t sa mn mille vyrovmOih·o parlžs.keh o ,p oby.t u an~ažovan9 do
na v čistote, liarivostl tónu a kanOpéry Com:J.que a k.o LeporeHo v Dargomyltabilnej ohybnosti .. ."
ského opere Kamenn:t hoet. Dr amatoogia
parfžskeJ scény .na čele s M. Bogtanck.ln-om
O známom av.antgardnom skla·
vybrala lteRto titul !l:O svetovej hudo.bn eJ
da,t efovi Pierrovi Boulezovi, ktopokladnice pre spolu osem predstavenr .po·
rt tohto roku oslávi lesťd eslati
čas štrnástich dni. Tak11to pozo.rnost s.1 dieny, vylla vlani vo francúzskom
lo rozh·odne zasl1lž1. L:i•hrato opery ·Poohá,vydavatelstve Fayard (Fondation
dza z pera nus.kého Uterá1ta A. S. Puškina,
Sace m) obsiahla monografia. Na! nš~l" umentáola je di elom N. Rl•ms ké ho-Kor plsal ju DI$Ilinique Jameux, v ktosakO'Voa. Hodnota Kamenného hosťa SiPOč iva
rého zomom poli záujmov je hudv !eh'o nová'torstve, v Jeho net-Mdit n ej výba 20. storočia ( ltúdie o R.
s tav,be, u.p(tš(ajúcej .od uzatvoren ých árril
Straussovi, A. Bergovi a i.) . V
(s výnimkou dvoch piesni L111ury J. zboroknihe sa jasne črtA niekolko ovýoh čtslel, duet a podobne. Celá je ·VYkruhov, ktoré autor spracováva:
sp.ievaná do podoby plynuléh o melo dického
na poa:adl vykreslenia hudobného
r ecLtat1vu a je p r~am n a·bLtá krá!Sou ort.g1!ivota vo Francázsku vystupuje
ná1ny-ch m y~U enok. Oč aren9 posluch árč muBoniez ako skladater, dirigent,
sf daf za pravdu dej1-n ám a dch tvrdeniu,
esejista, propagátor i organizátor
že b€2 Ka menného h-osťa by n ebo.lo Bo.risa
Nuvej hudby,
Godunova. .P arižske n aštudQ'Vanle ma:l·i d-o
Program tohtoročných Viedenznačnej miery ·v r U!kách Slovania vyniskfch .hudo bnfch sláv.nostl mA niekajúci čes k 9 retlsér Otomar Krejča, tvo.rca
kolko závalnfch dominánt. Viakoot9.mov Ján Skalický, 1eden z hlavn9ch
cero programov je venovaných
predstllwtte!·ov Sergej Kopčák; scenárrjstom
dielu jubilujácich hudobných vebol Guy-Claude Fr.an~ois , dlrlgentsky operu
Ukénov - J. S. Bacha a G. F.
naštudoval výborný Jean-Claude Casad,esu;s,
Händla. Z Händlovej opernej tvorz·o sóUstov s pomeniem aspo.ň ,prediStav~~ eJa
by bude niekolkokrát reprlzovanf
Dona j uana Allena Ca·thclliľta a Heléne GaJulius Cesar. Leningradská fllhar·
rettioVI1, k·twá stvArnUa Donnu Annu. PodmóDia uvedie tzv. svetovf pros t•a tou K rej-čovej r ežijnej rkonCBIP-Cie bola
gram a Viedenskl lilharmGnici sa
Jednoduch-os ť a prlamoči8Jľos ť, čo znamepredstavia s Mablerom a Debusnal-o oh.romný priestor pre samotn(! hudb.u
sym. Z cfalllch známych orchesa slovo. Sl1borr ndtudowtl dielo ·v or.tg.i.náltrov tu vystápi Gewandhausornej reči. pubJ..lkum maLo .k dispozfcil franchester z Lipska a Newyorská filcúzs ky p reklad lilbreta. Kopčák s a v 11lohe
harmónia s dirigenten Zubinom
sluh u Dona Juam a blysol ·tak po s~ránke
Mehtom. Zo s61istov to bude MauspeváckeJ. a•ko .t h ereckeJ. Jeho .perfektná
rizio PolUni (Bachov Temperovaruština , zmysel we vysHhnut1e -l·rag1.'k-omicnf klavlr) , Kvarteto Albana Berkej psyctúky stv árňovanet 'POStavy, spolu s
ga a Jesay Normanová. So znai!perfektným v-oká.lnym •pre18'Vorq - '!>o vše:tntm záujmom sa IM!akáva ZemUnloo mu zaistUo maxlanálny ús pech u l}U:bl.!ského opera Saty robia človeka.
ka 1 kr1U.ky. P·r.ofesion.Alnym ma js-t rovstvom.
Na festivale bude hosťovať tlel
a kým ovláda ·každý tón , kaMI1 tráz u, celé
niekolko činoherntch divadiel a
hudobné d1BIIlie, ale pri•t om i jednotlivé hepripravuje sa otvorenie viacerých
recké a kci e, sa zapisuje na•t rva.Jo do h istóvtstav. Viedenské hudobn4'i s lAvrie nielen tejto výz-namnej opeme•j scény,
nosti bndá sa tohto roku konať
a le opernéh-o •umenta vôbec. Z hJadilsk.a diaod 15. , mája do 16. júna.
pazónu jeho vlastn ého repeJ:lpáru je to
abohaten1e o postavu <bu.ffózneho chara<k:teUral.-ké ltátne konzervatórium
r u, men§i u, a le nie mene j v9znamnl1. Ko.pM. P. Musorgského v Sverdlovsku
čá.k o č t.vtdne vynikal nad ce l9m súbo.rom
sl pripomlna 50. vtročle svojej
existencie, Na oslavách tohto jus6Ltstov, bol ni ečfm a ko "spirltus movBIIlS"
bilee sa zlllo mnoho hosti z viajednoliateho hudobného šperku. i'išem Mecer:tch miest i zväzovf ch repubto rt ad,ky s pocitom .h.x,dostl, ale 1 so snalik ZSSR. Pri tejto , pr llelitostl uhou o obje kUv:lrt u •mOj.ho pohl~u. Pt-eto sl
viedli o. i. poslucháči tamojliebo
neviem <pred'9tavlt ·kirajšle zak-ončenie m-ooperného lttidia jednu z o_pier G.
jich dojmov z cesty, a k o t.ot o.
VIERA POLAKOVICOVkt Paisiel•la.

KONCERTY SF
PRE ZAVODY

"·

18. a 19. XII. 1984. J. Mysllveček : Symfónia D dur; A. Vranickf: Koncert pre
dve violy a orchester C dur; A. Dvofák: Omia D dur, op. 86. Stétny komornf orchester Zllina. Slovenskf filharmonickf zbor. Dirigent: Jan Valta. Zbormajster: Pavol Baxa. Sólisti: Z1ien6k Husek,
Milan Teleckf. violy; Eva Blahov6, soprán; Viktória Stracenská. alt; Pavol Ba·
xa, tenor ; Peter MlknlU, bas.
P red vianočný koncert pre závody, .postavený vcelku na diel-a ch českých autorov. mo~no pov ažovať sle<_e za nie prlltš nápadný dramaturgický projek·t. z-ato
však . nápaditý a pozoruhoct.ný najmä z
hladiska jeho realizácie. ktorá ·vyV'olala
priazn ivý ohlas. Va-ltovo vedenie v pripada Myslivečka a Vrantckého výrazne
nadsadllo klasickú zd,ržanlivosť na
ktorú sme [nazývajúc ju vyvá'.l enosťou
a ha·rm onic kým súla•dom všetkých zloflek l zväčša v Bratislave privykll - a
vytrorllo z oboch slťl ad.i eb rukýs1 vzrušu lúcejšl hudobný prl.beh oo zaujlmavou
dávk.ou n a pätia. Mysliveček nebol drsný,
hoci bol maslvnejšl; naproti tomu sa
'<lomnievmn, že Vranickéh o hudba znesie i
nespútanej~ie
riešen-te
lillektorých momentov. Po strá nk e sólistickej - a k sa nesústredlme na •prlsloveč
n ú relatlvnu rovn'OVáhu Qboch sólových
presa·k.ova•l o cez
violových partov
rutinovaný a zvukovo pôvabný prejav
jemné a opatrné zachádza-n-I e s rytmicky zložltejšlmi p&sážami. Husek i Telecký up redno sť·n1l.i, v kontexte s Val·!iom,
mier nejšl a pokojnejšl ráz celej koncepcie. Pred-ovšetkým treba pokl adať
Vranického koncent za dal-š! z ešte stále vzácnych repertoá r.ových a dramaturgic kých obohateni, prejavuj.úc ·ta:k vdaku a zároveň .poch operule v mene návštevnlkov tvorcoon programov uplynulých koncertných sezón.
Valtova <rá 2lnosť a l(lior1gentská odhodl anosť velmi 1
p;rospel.a zvukovej podQibe
· Dvorákovej Omše D dur. Dielo akoby
nadobudlo skutočne pôsobivý. zmysluplný c-h arak-ter, urč ltú dávku ko mornej a.utentl·c kostl a stab!Uzov-a nej U<V·o inenosti. Nepovažujem za potrebné vyrattúvať
dr-obné nedostatky - Valta l zfičastnenl
hudobnlcl a sólisti preklenuli v Drol'ák·ovom prlpade úroveň, v rá.moi ktore j
by boLo do-V'olené nimi argumentov a ť.
A ta ké IIl.ieôo •s a často nestáva, a ni ·rell!Omovaným svetový-m umelcom. V prvom
rade bol kvali-tne pripravený zbor; k

ceJ.ku výdatne pr19pel l sústredene vedený orchester. V .premenách z-b orových
a s ólisttckých času nesldLila roZipač1tost.
všetk-o prebieha-l o v zásade kon cepčne
a ,p ritom pri-r odzene. Kde ~tu sa obja<Vil
urči<tý záblesk vy.tržen1a, ,p rejavujfici sa
v momentálnej odpútanostli sa dy.nalmJl,ky
alebo tempa -od ustále ných d-tmenz11 nes·l-obodno ju však charakt er izova ť ,a ko
ne spfi.ta.n.osť, ·k torá by noarušila ráz niektorej situácie. Styria sólisti sa zaslúžUI
o výlbot'lné predvedenie rozhodujficl.m
spôsobom. V Omši sú momenty, kitoré
n ekultivovaný vokálny prejav dokáže :po;v~l'lv.o z.neh<O'dnotU ale tým a j cel ý pr-o ces :predchádzajúci 1 .nasledujúci.
Nielen. tieto <k lúčové miesta [aké sťi naprikla d časté .l v Dvol'ák-ovam Rekivlem l,
a•l e l ostatné 8l'ió2Jile úseky si'Váoraú:Li só·
lisU s citl<lvým prlstupom, hoci aj s
nesk'l'ývaným lndividuali'Lmom - ·a:v~ak
s úsillm farebne sa ujednotiť.
8. a 9. I. 1985. G. Verdi: Rekviem. StAtna filharmónia Kolice. Slovenskf filharmonickf zbor. Dirigent: Zdeniik · BHek.
Zbormajster Stefan Klimo. Sólisti: E.va
rn!poltov4, sopdn ; Mária Adamcová, alt;
Frantiiek Llvora, tenor; Richard Novák,
bas.
V repe!'IN>árr i V>Ok.á lno-illiŠtrumentálnyoh
s kladieb, zaujlmajficich v sfič.asnom -s vetovom koncertll!om dlani popTedné miesto, má Verdiho Rekviem nezastupl'l·e lnú
pozlclu. Je známe z·o storakých podôb
z hiadis·ka dll'llgents kého, sólistickéh-o,
z nahráJvok, Il'Bpokon ~ z hud,obno-rež~j
ného. I II'tel'pretačný fetišl·z mus. -obkl<Opujficl Veľldih•o partlotfiru, význB!mn.e zaväzuje a kilactie vyso:ké nároky n.a k·aždého J.nterpreta. Bllkova koncepcia m!).la výrazné -r ysy úsilia po najvyššej možnej dokonalosti. Napriek tomu prltomnosf reaJil.za·čných n.ezrwnalo.st1 poškodila -túto tendenciu. V RekV!iem vznLklo veIa miest, klroré ma il kv·a!Ltatlvne velm1
rozdielny stupeň. Typická pr.e Bllkov celok bola o!'ganická zov-retosť všetkých
časti cyklic kej omše, mnohé ~ak boli
osobitn e IVyni·kajúce, druhé zasa -túro firoveň nepooh·oplteine POIPrell. Ani sólisticky sa sfid'l'Žnosť vý·raznej§te nepotvrdila ; olffem toho jeclalotHvé výkony
boll a•j kvaUtatlvne 'rôzne. ba 1 s pOoob
vokálnej štyllzá-oie významovo bol dosť
nejasný, rozpačlltý. P-ritom 1 v lľáďnc.i sóllstl-cikých výstwpov sa IliB•Chádzali llseky
j edinečné a plnohodnotné. Za najsta·btllzovanej§le a najvybranenej-šle celky
možno .považovať zborové pasá~e. kde l
orchester 7Jilel na podstatne vyššej firov ni, než v jednotlivých sólistlckých fisekoch, či už šlo o dychovfi plechovú s ekciu alebo sláčtk ové nástroje.
EGON KRAK

Za priatefom
Stretol som ho sotva pred tfldňom
pred divadlom. Srial ako vidy sv.ojim nékazllvf.m optimizmom a telil 18
na clalile opemé predst&v811lie. Obd!·
voval som jeho vitálnosť i energiu,
ved bol ul vlastne dôchodca a mal
toho za sebou dosť. A potom to nenveritelné oznámenie VD V&černikn.
Huslistu JOZKA KROMERA mal
kal-df rád. Pre kaldého mal prijemné slDvo, rád pomohol, svoje pracovné povinnosti si vidy vykonával s
jemu prislove!Wnou sve-domitosťou.
Takt bol ul na konzervatóriu, kde
priliel po ma·turite na GyiiUI6z.iu v
Novolm Meste nad V6bom. Najprv 18
venoval pedagogickej drébe. Na ESU
s láskou a trpezlivosťou vyui!oval
najmä ttch na·jmenilch, mnohl z nich
s 6 ul v s6časnostl vynikaj6clmi .huslistami. Jeho mimoriadne pedagogické schopnosti si vilmU al nadriadení, stal sa inJpektorom. No ako plnokrvnf muzikant ttíll·l al po reprodukčnej sebarealizácii, a preto .prijal
miesto v opemom orchestri SND. Tu
sa vypracoval al na zástupcu viMidceho sk11piny 2. busU. Posledné roky pôsobil v cudzine, no po návrata
vidiac n edostatok huslistov. oplif nast6pil do svojho milovaného divad-

la, hoci mal ul plné právo na zasl6·
lent odpOOiDOk. Nebol iba bullstom a pedagógom. Na pojlch lotu•
grafiéch zachytil vera z minulosti n61·
ho hudobného llvota a mal rád aj
husliantvo. vera hodin presedel u
svojho prlatela, bratislavsk6bo husliara O. .J. Willmanna, obdivoval zrod
novfch husH, ui!Jl sa rozomávaf néstroje. Mal tvrdé pracovné penzu)ia.
no zclaDUvo nestarnul. Iba v poslednom čase sa častejlie sfaloval na bOlesti blavy. Pre-d6asn6 mm;gov6 prthoda prewhla nlf jeho sotva 61-rol!ného livota. Bude cbfbaf divadlu l
n4m, jeho dlhoroňn_f·m kolegom.
MI-KULAS KRESAIK

Riaditer Slovenského národného di-v adla v Bratislave vypisuje konkun na obsadenie vol nfch miest v orchestri SND
- hr6~ov na husle,
.'
- hráča na violončelo,
. - hráča na 1. flautu.
Podmienkou ·prijatia je absolutórium VSMU. AMU, JAMU alebo konzervatória.
Veko'V6 hranica je 35 rokov. Konkun sa kDDA dňa 18. 3. 1985 o 10,00 b v budove opery SND, Bratislava, Gorkého č. 2. Pisomné liadosti s krátkym livoropisom a opisom praxe posielajte najne skGr do 10. 3. 1985 na Umelecké spr6vn
opery SND, Bratislarva, -Gorkého č. 2, PSC 815 86. Podmienky konkurzu buct6
prihlásen fm uchádzačom omámené piso mne. Cestovné 18 hradl len prijatfm
uchád začom.

e

Castá dmnverzačná <té-ma, akou je ·rých le -p lynutie času , -psychické s kracovanie
Jedinotllvých zlomovýc h etáp žlvoota, má
mimoriadnu aktuálnosť pri uda.Jostl, ktoTej sa s neur.C»tým ostychom h.ovorl .,životné jubileum". Na,JmLadšl vek. adekváltny pre <toro označerule, Je päťd esiatk-a
[!Volakedy sa .ii·ov·oruo ,.abrahámovLny"
- vidno a.ko sa a.ktfvny Judský <V-e k predlžuje l . Z "n ašej" generá-cie, ·kt>orá sa
na scéne -s lovenského džezu a populárnej hud•by objav11a začiatkom šesťdesia·
tych ll'lokov, prvenstwo v tomto smere pripadlo Ivanovi Horv6tbovi [·ostatnS'-c h to
čaká v priebehu nasledujficich 2-3 ·rokov) .
P äťdesiatJka n-a.~odzuje
remlnlscencie
na niekdajšie dlhé, Bllroby korutlonuáLne
debaty cv Ivanovej <lz>be ne Revfickej ullci v Bratislave, kde sme nachádzali .rukolapné 9topy po Jud•och , predtý-m zná·
mych Jen zo školskýc h u čebnl c: bábkové divadLo ll'Bmlll!ovBII a zostr·oJ11 u jo Galanda, neumelll detskú kresbu dokončil Mudroch . . . Bol to m!ňnlo typický
prejav mladlck·eh-o V'zd•oru. oblsť predurčenú cestJu syna klllasi·ka slovensk ej
prózy a výmamného v-e rejn ého člnlteia.
Ivan Hotwáth sa ocitol v spoloč noS'tl
džezmenoov. ktorých jeho zázemie neovply;v.n1lo a kde platila pred·ov~et kým
schopnost muztc~rov·anta a orlerutácie v
džeze. Bol-i to časy objaV<ovanla v.zrušujficeh<o neznámeh-o sveta hudlby, dostupnej
len ht.stke schopných, ktorá navy.š e mala aj drátdivfi J)l'1chuť -zakázan ého ovocl-a. Dnes už vieme, že nasledovalfl1e spOsobu hry cv.eUká-nov dž·e zovéhQ sveta •IVO·
r!Jlo n'l11'Ilý, epigóns'k y predst up eň, ktorý
tých najschoopnejšlch viedol ·k doslahnut>iu svojského prejavu.
Počas študentských r okov pOsobll Ivan
Horvátth ako kl>avlri's ta v dožezový,o h .sklU·
piná:ch, po nástupe do zame9tn<anLa [od
.r-:-1959 ....:.-reda-k tor CS. rozhlasú) h ra na
k·la~lrr1 na·d-obudla okrajové miesto a zača'l sa venovať predovšetkým araMovaII!iu a komponova.n1u. Spočiat-ku sa snažU IIl.arušlt <dovrtedajšlu 'Pl'ax džezových
skup1n, k-t oré llrterprerovjlli ·f.a kmer výlučn-e zahraničný· repeľftoár ·a v t-oroJtlo

smere sa :m:u stal spojencom Laoo Gerhardt, vedúci Bratislavského jazzovéh<o
kval'teta. TMo skupina na hrala Horváthovu skladbu Sllue ty, ktorú zarad111 na
platr1u Ceskoslovenský jazz 1962 [Sup·
ra ph on l. a .tak s lovenská džezová skl-adba sa po prvýkrát dostala do celoštátneh o k•orutex~ u. Nasled·o vall viaceré doalšie
džezo-vé skl.adby pre big bandové obsadenie [Orchester Siloša Pohanku, TOCR
a li. l a post upne a i tvo!'ba .plesni pre
popredných spevákov.
Dôležitú etapu v Horvá·~hov om vývo·jl
zna-menali r-oky 1966-70, ked opustll redaktorské miest-o a stal sa dlrlgen.~am
Tanečného orchestra CeslroslOIVenského
Jeho
·roo:hlasu. Bolo ·t.o •vyv.rohol·ente
pra.k·'Hc kých a teoretických záujmov o
p.rácu s big ·bandom. V moro obdobi sme
spo l očne naplsal1 knihu Základy džezovej Interpretácie [vyšla v Opuse a aj v
ZSS.R ·v ukra.Unsk·om prekllade ).
V.rcholné úspechy Ivana Horváll:ha ak-o
s kladalteia populá r.nych plesni pr1niesll
roky 1970-76. Zaznamen ~Ume len struč
ný výber najvýzn:amnej šlch oceneni: r.
1970 zlatá Bratlsla·vs:ká lýra [Sl-o vá - v
podan! Marcely Laiferovej ). r. 1975 strieborná Bratislavská Jý.ra - Májový ·ván ok - Ja na K•oclanová l. -tri·krát za sebou l. cena na Slovensk·o m festivale politickej piesne v Martine v l'Okoch 197476 [ Kosz>tolánylová, Kocianová, Lai fero vá l. môžeme ešte pridať vlfazstvá na fes·t tvaloch De!ivlans k·a ruža [ 1974). sfiťa
žlach Pesničky ·pre hviezdu, Zla·tý •P alcát oa 1. Séria úspechov kuimlnovala v
roku 1975 udelenlm v ý l'očnej ceny Zväzu slovenských skladél!tel·ov. Samozrejme,
-okirem ocenených skLadieb ·BI nmohé dalšie Horvá-thove ·Skladby dosiahli výMZnú
pcpulaTlt'll, p;r~pomei~me na'Prlklad pi·e sIl!e: MaTe [ E. Sepešiová l. Ružová brána
[ J. Kocl81Il.ová l. Láska na dian~ [Z. Studenková l a L
V l"Oku 1976 po trojročnej •P restávke
[ked sa .v enoval výlučne k1omponovantu 1
Ivan Hor.v áth -opäť nastúpll do Cs. roz·
hlasu, kde pr.acuje d'o súčasnosti ako
d-r amaturg. V tiL.m to novom obdob! k·om.ponovanle popul.á rnych .p.iesnl &a opät
s talo do ist ej miery o krajovou ·Súčasto.u
širšieh s kladateiských záujmo.v, prioritu znovu nadobudli orch estrálne skla dby_ dalej ·tvorba s cénickej hudby, detských piesni a pod. Poča'S •tOMJO obdobia dôkla dne š tudoval možnosti využitia
syntezátorov a rOzn.o.rodých elektroakusMckých vymoženosti v oblasti tvorby
populárnyc·h plesni. V súčasnosti pripravuje pies ne pre Elenu Martinoovú, J-oo:efa Ivašku, Ingrid Kálmáoovú- a dalšfch
interpret-ov. kde už u~platňuje nový zvukový a aranžérsky ideál. Skrátka jubilant nemá mn-oho času lliB osiB'VY a spomienky; radšej sa zameriava na realizáciu nových predsavZB>tl.
IGOR WASSERBERGER

In memoriam Voitech Wick

KONKURZ

VYDAVATEĽSTVO
zvld~ tnym zretelom na

Pozdrav IVANOVI HORVÁTHOVI

PANTON, ktorá ho dr amaturgi cká pldny sa zostavuJtl so
hudbu 20. storol!ta, natmct domdcu, ale at zahrantl!ntl,
prinieslo na gramofónovg trh tieto nová nahr(bJky v podani popredngch domdctch sólistov a orchestrov:
. l. Pavel BlatnO - Vrba, ludovd balada na text K. f . Erbena pre sólo soprdn a
bas, recitdtora, mie~ang zbor a symfonickg orchester; Vdclav Ltdl - Symfónia l!. 3;
2. Til't Vdlek - Symfónia č. 12, Shakespearovskd; fan Rychltk - Spomienky,
serendda pre dychov~ o.l cteto;
3. ga Krefl!l - Serendda pre orchester; Vilctor Kalabis Dva svety, baletmi
hudba pre velkO orchester, valne na ndmet L . Carrolla ,,Alenka v kraJine
divov a za zrkadlom", op. 54;

Pred dvoma rokmi sme si prf.pOmblall na stránkach n6iho časopisu
vzácne jubileum hudobného skladatela dr. VOJTECH.~t - WICKA, priekopnika siovBDSkej popul6met hudby.
Osobnost tohro čillOl'odébo človeka
dnes ul nie je medzi nalmi, jeho llYOtná pdf 18 uzavrela 21. januAra
1985.
Rodák zo Sučian itudoval Gymn6zium v Prellove, pré-vo, ako aj hru
na klavlri u S. Né metha-Samorlnskebo v Bratislave. Jebo prvé kontakty
• dlezovou a popul6-m ou hudbou ho
ovplyvnili do takej miery, le sa rozhodol venovať sa tejto hudobnej mtze
natrvalo. Vličlinu svojbo ll'vota strávil v Brezne, kde vznikli mnohé 1:
jeho p811Dičl ek. Z6nrov6 ·paleta Wickovej tvorby je pestré; pisal taneč
né plesne, iaosóny, skladby pre dychové s6bory, inltirnktlvne skladby
pre llakov ESU, orchestr4lne k OIIl"
pozicie z oblasti popul6mel a zábavnej hn-dby, ale aj hudbu spotoi!ensky
a politicky angalovan6. v ~orej sa
jasne adrilaj6 jebo fudské a občian
ske postoje. Jelw plodn6 tvoriVCi čin 
nost mo!no dokumentovať vyie ityrmi stovkami skladieb. SpQmeňmo
aspoň niektoré z nich - Pleseň noci,

V rytme kolies. Pod slnkom hor6cim, Cajka, Pi estň o Tallne, NU ka·
mar6t, Zelené kollska, Pomalujem
sink·om, Pochod tankistov. P6tavé síi
aj jeho plesne pre deti, ktorfmi sa
prezent-oval najmä v reláciách " NaJli
sme pesničku", " Ide pieseň dokola",
,.Zlaté brá-na".
Vojtech Wick bol akUvny aj orga·
nizačne. Bol č l e nom Zväzu slovenskfch skla date lov a po založeni pobočky pre Stredoslovenskf kral čle
nom vfboru [1963·82) . Pomáhal rozvljať a budovať hudobnf život v kraji, ktorému zostal vernf celt život.
Ocenenim jeho zásluh je viacero vyznamenanf, ako napr. Pamätné !Dledaila Radu SNP, Pamätné medaila
prezidenta CSSR pri prllelitosti 20.
vfročla SNP, Cestné uznanie od Slovenského vfboru Socialistickej akl!dé mie, Cena rady KNV v Banskej Bystrici, Diplom Predsednictva ZSS za
rozvoj slovenskej hudobnej kulttry.
Vojtech Wick sa usiloval vytvoriť
svojimi piesňami i skladbami takt
hudbu, kto.r6 by r.o zd4vala radosť a
optimizmus. Dnes jeho lfra sice zmlk·
la, jeho hudba vlak ostáva ako liVedectvo skladatelovfch ambicil na "oli z6ba,v no-umeleckého 16nru. - R-
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HUDBA
A
ARCHIVY

SSR
Pre zber, ochra.nu ·a dokumentáciu pra·
za2:namenávajl1c1c.h hud:bu v pi·
san ej alebo tlačenej pod-obe [nie teda
znejúcu hudbu l a pr.ameňov, Moré diokladaj\1 formy ex11stencle hudby, s11 na
Slovensku jed:n'()7}Ilatne na~d Oležoltejš>le archlvy.
P·re hudobn11 históriu Slovens·ka PI"VoO·
·rad~ v~:zmam maj\1 pam~at·kY meatskfch
archlvov [najmä Arch lv hlavného mes·
ta SSR B;ratlslavy a Archlv mesta Ko·
šic l, vJacer~c h i tátnych oblastnfch archlvov [ predovšetk~m Stá.my obl astn~
arch ll'll v Bratlsl~ve, Nitre, Bytči, L evoči
a v Banske j By.stricl] a zbierky Státneho
6stredného arch Ivu SSR. Z mnoostva ltát·
nych okresnfch archlvov nemcdno VoO v~
poNe nespomen11t Stártny ok·resn~ al"Chlv
v Trnave, Pezlinku, Zlar! nad Hronom
[so sldloon v KTemnlci l a Stártny ·Okl'es·
n~ arch lv VlO Zvolene [§.O sldloom v Ost rej
Lúke]. Zo siete archlvov organizácii osobitného vfzn~u treba na prvom mieste
menovať na hudbu špecLalLzcwané archlvy MM1ce sl<Wenskej v Martine a ·slovenského národného m11zea v Bratislave. Oblst nemoržrÍo ani archlvy Cesk'OsloOvenského r.ozhlasu, Ces~OISl'OvellJSikej
t elevlzle ·a a.rchlv Slovenského fil mu, kde
nájdeme archivovan\1 hudbu prevažne v
jej najVJlastne jšej, znej11cej rpodobe.
História vlastného muz!k{)log!ckéh·o
profesionálneho bádania na Slovensku,
Marého s11častou je aj hu<lo.boo-akiV·lzl č ·
ná a hud ob"Jllo·dok umeDitačná č-innost, nie
je dlhá. Tv.orl ju vyše 60 .rokov ohranlčen~ch založenlm subkMed·rY hud,Qlbnej
vedy FU.ozoflckej fa~kuHy Untverz.!Jty J. A.
Komenskéh,o v Bratislave a vyše 30 rokov a d vznik u ústavu hudobnej vedy
predchodou dnešnéh{) Umerwvecmého
11stavu Slove115kej a·kadémle l'llied v BoraHslave. T~eba poznamena.t. že obe tletoO
ln ~ti t11cie sa popri
v.edeckej činnost.!
zaslúžili .a j o sústred en1e vlacer~c h sdborov hudobných prameňov. Významn11
úlohu na poll d·o kumentácle hudby na
Slovénsku mala a má Matica sl:Ovenská.
Nepokryté IIDiesta v dokume111tačnej a ovedecko-výskuiiDnej oblasti slovenskej hudobnej kul.túry sl v 60-'IYC·h rokoch vynútili ,v,z nlk Jllového pracoVIlska. Stalo sa
nim Hudobné o ddelenie Historickéh o
ústavu Slovenského národnéhťl múzea v
Bratislave. Zákonom č . 149 Slovenskej
ná rodnej I'ady z roku 1976 zlskala ta•k
Matica slovenská, ako aj SJoyen.ské národné múzeum š.tat.út archf.vu organi!Zác•ie osobitného významu. Hud:Obné praooviská oboch týcht o ln~ti,t11cll treba považovať v sieti archlvov SSR za prac{)v.iská klúčového významu pre akvizlolu
a dokume!lltáciu hudby.
Hudba, tak alm Iné druhy umenia, je
subjekt1vmym od!razom ·o bjektlvnej reality - navyše iVšak špecliflc kým. Hud:Obn é umenie malo ·V priebehu dotarajšleho výV'Oja IV spoločnosti svoje pevne vymedzené miesto a ,funkčné .poslanie za.mer81né .predov~ert>kým na prEitlVA.ranle slmtočnosH. Zo 7JOrnéh o uhla f unk'čnostiiiilO 
žeme v doterajšej h1stóml hudby VYitYpovat nlek.olko základnfch funkcii, Moré hudba v procese svo']ho ·v ývoja splňala, a 1:0 f'tHllk.cLu účel ovosti, s láJvn:Ostnostl, ušlachtllého pobav enia. s ubjek;tlvneho v~.razu, progr.a-movostl a n:Ovárorstva. Od•v.olávam sa .ru na č l enenie, k·roré
použil V'O sovoJ.ej .knihe Sociálna fun.koia
hud·bY ( Brat!Silava 1961 l JO!Zef Kresánek.
Vychád~ júc zo špecifickej funkčn{)SIH
hudbY .. ktorú v jednotlivých ťlbdoblach
historl·ckého vývoja na SloveMku plnila, po:kúslm sa ve!ml iľ<'l.mcov·o p.oukázat
aspoň na najvýznamnejšie súbory arch!ovnych dokumen~ov Slovenska, ktorými je
možné prfslušnú fu'l1kclu, čl funkcie hudby, doloolt.
Kapitulnt! a kláštorné archlvy a ·k ostolné hudobné 7lbierky sa viažu 'J)red·ovšetký.m .na účelovosť a funkciu sl4.vnostl,losti. Vzácnymi · dokladmi ·v ,f.omto
smere sú napriklad d•okumenty bratislav·
skej kapituly [ Státny sl ovensk~ ústredný
archlv (SSOA ] Bratislava ] :0 .pesto vani
lhud,by dD ~rOk u 1526 v brart16lavskom dóme sv. Ma1:1t1n.a, stredoveké k6dexy ·uložené v Alrchlve mesta [ AM ] Košic, zlc$1ky neum, k·toré nájdeme v Státnom okr esn:Om ar-c·h!ve [SOKA l v Kremnici, ale
aj Lnformácle o hudbe a hudobnlk-och,
na kboré upozorňuje Inventár 11-st!n a
·listov [AM Bratislavy l z r-okov 15011859.
Hudobné z•blerky kláit.o r:nfch a·rchivov
pochádzaj\1 prevažne z 18. a z·o !Začiatk·u
meňov

19. slioročia a s11 späté s reholam1 je·
zuLtov , piaristov, frant•iškánov, uršuUnlek
a premon§tl'átov. V~nlmoč nú hl!slorlck11
h odnotu, a ito nielen v slovenských reláciách, má Hndobná zbierka jezuitov a
piaristov z Trenčma [deponovaná v štátnom oblastnom archive [SOBA] "' Nitre] . Zb!Blika je po7ioruhod.ná nt.elen
štrukt11rou zast11pených s kladwtelov a
tch dtel, ale 1 mnohými autog1mfm1 a
ranými IQdplsml komQ.02!CII. V .z bierke
sa n a chádza napriklad najstarši z.n.á!my
odpis Smfoole [Hob. 1:17] J. Haydlna datovaný •rokom 1765, ktorý ptá hodnotu
aurog;rafu, prerože or!glnál diela sa nezachoval. Zbler·ka je da.l aj .powruhodná a·j tým, že poskyrtuje možnost velmt
solldnej rekon§tr-ukC'Ie ·štýJJOvého výv{)ja
hudobného kla'9ici'Zillu 'V Trančlne od
čia s "''i'Chodného baroka až 'PO rG2v!jaj110i s a ·roOm!mltlzmus. :OOujlmavé s11 v ·romto fonde l profánne &k.ladby použ!vané
nielen ·V hudobnovýcruovnoon procese
tren·čilliilskych jB!Zu.ttov a ·po ruch plarls-

Cil'lkevnf k6dex z 1!1. storočia - Miniatúra sv. Marti.Da.
Sln!mka: Archll'll mesM Blratl<sl·aovy
tav, ale uplatnené aj v rámci mnoh~ch
mim:OCh·rámov~ch
hudobných podujati
jednotl1voov 1 ol'Ch estra, vyt<voraného z
,radov c h·ovancov a z miestnych hudiobn!kov.
Oalšou velmi cannou k1lá·Mornou zbierkou sloveookých arcMvov je Hndobn6
zbierka Rlaristov ul•ožená v SOKA v Pezinku. · Hudol:m!ny pochádza-j.tl preov~e
z piari'Sitlckých klátštorov z tura pri Bratislave Ili z PodoUnca. Fond je zaujlmav~m dOkl•adom formovania hud·by ·Obdob.la ·prechodu ·od vrch olného .baroka
do traného kilasic.i,zmu, teda fázy z hladiska f:Ol'IIIlOIV16nla :nového št~lu najzaujlmave}šej. Je tiež dokladom dobových pOolSiko-6lovenS'kých resp. spl·šských hudobných !kontaktov.
O hudobnej kultúre pruitian&kych,
kremnickfch, liliD!Ikfch a bratl&lavskfch
frantilkánov sa .m ožno dwvedlet z notový'ch zbierok prlsl u.~ých kláMorov
uložených v Hudoboom od:delenl Slovanského ná.radného múzea (HO SNM] v
Bratislave, 'V SOBA v Bytči, SOKA v
Kremrulcl a v M!liHCl slovenskej [MS l v
Mar·tlne. Z m:uzlkologlckéh·o hladiska na jhodnotnej š! je súbor hudobnln z Pr-uského, k·rorý reprezentuje chara·Merisltický typ štruktúry hudobného reperlloáru SIVIOjej doby zá.padoslovenských hudobných lokalit.
• Zbier-ka 'l'U>koptsov ·a tlač! urluUDSkeho klái ta.ra a kostrua z Bratislavy [HO
SNM Brat'Lslal\la l sved-či zase •o pravidelných v.okáln·o·m~trumentáil•nych poduja,tJiach kosrola, .a-kituálnostl repertoáru, ,pedagogickej č lnno9ti reholn!člek a velmi ·pohot·ový.ch a čul ých hu dobných ko11r
taktoc.h tejto rehole s hud'Obným di·a nlm Viedne v obd,ob! Vlrcholného klas!·
clzmu.
Najväč šiu skup1m.u hudorbných palrulatok arch!vov Sloven.skla - čo do počtu
- trvor1a kostolné zbierky z 18. a 19.
staročla. P.ráve tieto zbler.ky do,klad.a111 lnten!ZIV•ne pest.ov8il'lle 'h udby na Sl·ovensku ·v •Obdobi hudobnéh·O kl18SIC17lmU.
Najväč'Šiu
tast kostoln~ch hud:Obných
zbierok ,prechová.va v siett archiV{)V SSR
SNM v Bta!tislave [fondy z Ke!mar·k u,
Ľnbice, Ilavy, Spilského Podhradia, Svedlára, Smolnlka, Modry, Pdchova l a MS
v Mar:Mne (2lb!erky z J:.(remnice, Marianky, Velkfch Levéir]. V tejto skupine pamrel-ok IIJ8jro.zsia'hlejš!a, 1 ked nie muzLkoloOglcky najzaujlmave jšla, je Hudobná zbierka z d6mu tv. Allbety v Koltciach. uložená .v AM K:Ošlce.
Kostlolné hudobné zbierky obsahujll
zväčša bežnú c hr.'\mov\1 produkciu u.ž!vanú ~v~eobeone JXI'I :Obradoch, ktoré
IPred.'Pisoval kalan:dá.r rlmslm-·katol!dkej
cl•rkiVI. Súčasťou zbierok Sil1 však spmvldl~ a j svetské in~trumenllá.Jm e kompozlcie.
Okol-o l"oku 1750 prl·šlo v š.týloVJOID
výV'Ojt hud.by k v~·raz nému zvratu. De-

terminovaný bol zmenou sociá lnej fulllkcle hudby v dO-sledku zá.s adných zmien
spoločenského v~~voja. Obd·o ble hudobného ba'Wka bol'O d.o bou premlešaova'll.l.a
monumentaHzaôn~ch 91liáh feudál'O'V so
snahaomt me§tian$Va ťl úbavnd funkclu
hndby, presnej~le povedané funkciu
uilachtilej zábavy hudby, ·kllorej 11plné
vlt=two predstavuje dbd·o bl e klasicizmu.
Najd0lež:ltejšlm1 noSiltel•m-1 novej funk cie boli druhy a fQl"llly svetskej lnštrumemálnej hudby, IJ)redovše.tlkým symfón ia a sonáta. Funkciu uš laoht:!Jej zálbavy .reprezentqjú v naš~ch arch lvoch hlavne hudJobné pamiatky radových arehivov.
Avša·k tú, čo 98 do cmešných dni z ·hudobn~ch salónov
šf.aohty a bohwtého
me§ttanstva na Sl<ovtensku zach ovalo, je
Iba malým ztomkom .toh·o, čo kedysi ·reálne ex.tst·o valo. Tak je tomu napr. v pripada rodu Pr6nayovcov [SOBA Bytča],
rodu Thonetovcov z Velkfch Uheriec
[SOBA Bra1llslaw l. panstva Bojnice
[SOBA Br8/tls la·va). a•rchlovu rodiny Ostroltckych
zo Zemianskeho Podhradia
(SOBA Bl!iilská Bystrica l a pod.
Zo zach ovaných hudobných z-bleľO'k
z Madtska hudobnej hlstól"'e - ·k n a.jwácnejš!m· a súčagne k na:j.kompletnejš!m patri Archiv rodiny Ostroldckych
ll Ostrej L6ky (SOKA ~{)len]. Fond je
zaujlma:vý hlavne ·trvOI'boU n tekrtorých dcbláclch skiladatelov. Oalej je ,!Jo Hudobnf
archiv gr6fov Zayovcov z Uhrovca [MS
Martin]. ktor ~ obsahuje vzáone dobové
odpisy d1el európskych skladatel,ov,
na·pr. na.jstarš! Z'llámy ·odpis - autogNI.f
d·lell!l &a neza<:hOVIIil - Svmf6n1e d·o o·e·
dáv~ známej opo<l oznaočenlm Maria Ther·es1a [Hab. 1:48 J z roku 1769 J. Hayd.na
( bUž,šle vid PoOl<'! k P.: Hudobná Mstórla
a·ko dobrodru~o. Slovenská hudiba
1966. roč. X., č. 3, s. 98-104 l, diela
zásadného významu z Mad1ska pert·od.lzá.al·e Haydnlovej symfonickej rtvol'by.
Okrem ·rooo je Zay{)vsk~ a.rchfv zaujlmavý aj z pohladu repertoá·ru dobovej tzv.
haliiSmu s~k . VIaceré z pamiatok sú ·c enným d;o·kladom vzá.ornného .ovpl yvňova
nia ludovej a umele j hudby.
Obdobný typ hudby, mod tfik ovan~
všalk SIVťljou dobou, náj<leme aj v Archl·
ve Zámoyskfch z Brestova n f OSBA Bratislava 1. Vďaka liudmlle Zámoysk-ej, kt'Orá u držiava la čulé kon·tak.1y s v.lacer~
l'lnl tvorcami európskeh·O hudobn éh.o r-omantizmu [ F. Ltszt, J. Bor<ahms, K. Schumannová, R. Schumann a l.], presahuje
význam dokumentov te)to zbierky 11Ziky
'ľámec hranic Slovenska.
K št~love najstaršej ~vl"Stv€ ·paJIDillitok
!ledoOvaného typu pnt.rla no.tové mater1ály rodiny Révayovcov zo Štiavničky
[ SSOA BTat1slava l. Zla l , hudobný ftv.o t
šlachJtických sldel v Bratislave. ktorá
.práiVe v obdobi klasicizmu patril~ k dOlež!tým e urópskym hudoh!Jým sVI'ed1skám, nem<'\,m e u nás takmer vObec dol ožený pr.lmárnyiill! ar.ch!vnyml dokumentml. Dozvedáme sa <O ňam z·v!Í:čša zo sekundárnych prameňov , n aprl·kl•ad ZlO 2láznamov JlJO'VIn PreSSibUI'ger Ze11t'lmg fAM
Braltislavy l a pod,
Viacvrstvovostou a knmn16ciou funkcii hndby sa VY7Jil'ačuj11 pramene hudobnfch zbierok väčšieh •polkov. Mám 1u
na mysli predov.še~k ým hudobné zbier-ky
Cirk~m~ého hudobného spolku z Bratislavy fAM Biľatislavy l a z Tl'Dl·VJ [ŠOKA
TrnaVI!l), ktorých 'V'Znl•k sa spája SIO začla!ikom 30. roko v 19. storo~la a d.o
Istej miery aj z·bl arku nôt Cammer Ka·
petla z Krenmice, ·t eda zbierku hudobnéh·o s11boru
k remnickej m(ncovne
(SOKA Kremntca ].
Rôznosti zastúpených funkcii hudby
f Cičelovos( &livnOBtDOif, uilechtilá z á-

per.tJoM'ovou J):Ohotov.ostou na podn ety a
poži·ad.av.ky dobovéruo európskeho hu·
d·obného VÝ"J'Oja (napr. bratislavská premiére Beethovenovej Mlssa solemn.ls,
op. 123 uskutočnená v roku 1835 bola
v pora<l! tretlm k'ompletným predvedenlm diela vObec].
P•re n eobvyklé množstV'O pomálmolt Il!a
pa,r,toc.h a v pantitúrach diel, krtoré ,p re·
zrád7iaj.\1 mená interpretov, d átum a
miesta uvádzania skl'a dleb, zás:ahy do
št.rulr.t(ury cll.ela, estetické hoOdinJQiten1a
kompoz!cll a pod., predsta:vu.je bra'M-slavská zbleDk!a Olrkevného huoobnéh·o spolku j ecllnečný zcLr-o j Informácii k hudob·
nému žtv.otu mesta v 'Priebehu vyše -iso
rokov.
V oblasti huclobných dolrlliiloentov spolkov Je zauar málo prebádaná a spracovaná problemartllra robot!nlckych a
Iných spevokolov a initrumentálnych
zdruleni n a Slťlvensku - .Robotnlckeh·O
spev.Oikolu Bradlan (.š OKA Trnava l, ~o
batn.lckeho ·SPeváckeho ,zboru Záhoran v
Malackách [SOKA Brattsla·va~vLdiek l. archlvu Slovenekého •pevokolu v Martine.,
Speváckeho spolku Tatran, Ozvena [rMS
M:artln l a <f!alš lah.
Z hud{)bnéh o hla,dlska velm1 vý.znamn\1 čast dokument•ov - .nachádzaj\1 sa
prsv~e len v
hudobných a'rchlvoch
SNIM a MS. - no.orla funki!ne rDznorod6
pozostalo.U )){) osobnostiach hudobnej
kult11ry ( 'PrB'VI!I.~ne z 20. storočia l - po~
zostalostl 1>:0 skladateroch, vfkonnfch
hudobnfch teoretikoch. organizátoroch,
zberateloch a 1.
Z najdOlež!tejšlch zb1erok oso·bnOSII!,
~toré p.rec<hováva MS menovite spom-enieme porostalootl ·skladaterov V. Flguia-Bystriho, S. Jurovského, J. Valaifana-DoUnskt!ho, L. StaJI'Čeka , archlvy teoretikov K. Hudeca, V. Gajdoia, E. Zavarskt!ho, ,zber.a teJ,ov A. Halaiu, T.. Vansovej. S. Fajnora a 1.
V zobierkaoh HO SNM IJ)revažuj11 ok~ em
pozostalosti
skla-dat~l.ských
ooobn'OS!tl
(F. P. Hrodi na, L. Dulinskf, J. L. Bella,
A. Albrecht, F. Babuiek, J. Letňan a 1. ] ,
pozostal-oslll a osobné a r chlvv vý.k onných hudobnlko,v, pedagóg.ov, kriti.k.ov a
teoretikov [ F. Kalenda, S. a R. MacudzUískt, K. Schimpl, Z.. Bokesová, A. M6li, I. BaUo, J. Albrecht, B. Relucha a
mn>Ohl ďalš!).
Z osta:t'llých arch!vov SS·R prechováva)'11 z ·t.o.hto ty.pu dokument·ov na·jvlac
v AM B·rBitlslal\ly ( pa.m!.a<l\ky po J. N.
Hummelovl, J. N. Batkovi a 1.). v SOBA
v Nl·llre [Hudobná zbierka K. Richtera,
J. Braneckého l a v SOKA v Kremnici
[ Pozostalosť F .. Janei!ka ml. ].
Vel ký komplex hu.doObných p81Illlat·o k
(ul-ožený prevažne v HO SNM l ~ vOórla
arohlvy ov nedáV'nej .mlnuJoSotl exlstuj\1cich alebo v s11časn01Stl naďalej pOsoblaclch lnl tit6cU hudobného charakteru, a
to hlavne organizačného alebo výchovného zamerania [napr. arohlvy Vojenského umeleckého s6born, SĽUK-u , L6i!·
ulce, Slovenskej fllharm6ule, Sttítnej filharm6nie v Koiiciach, hudobnfch telies
Ceskoslovenského t'IOZhlasu v Bratislave,
Slovkoncertu, Zväzu slovenskfch skladatelov a 1.]. S11bor týchto pam1a·tok je
nielen dokladom VIŠestlrlllllJlostl a \1r{)vne
s11časného hudobnéh:O diania SloverrSik.a ,
ale ltlež aj dokumentom zLcdLtéh'o zá.pa·
su a premien funkcii hud•by 20. storoi!la..
ŠJ)eclf.icky huclobn~ml d<o kumen'lm~ sú .
početné zápisy ludovfch piesni ( Z·blerk.a Redakimého archivn Slovenakfch spe·
vov, :llblei"ky slovenský'ch ludových p,l,esn! A. Halaiu, K. Pllcku, E. Huilu a d al·
šfch). ,k toré sústreďuje huddbné ,p raoovlsko MS v Mar.t1ne. Do kompetencie
MS patri aj bu.dovEiillle centrálnej d·o ku-

VizLtka Kláry Schumannove j. Pozoatalosf Zámoyskfch, SOBA BratislaiVa, sign. 673.
S.ntllllka: SNM, BratLsla'Va-HJ'Ia d
bava, subjektlvny vfraz, progr$novost a
dal'Š!e l z:Od,povedajú v z·blerJt<Bch niel-en
rOzne hudobné druhy a f<>rmy [napr_._
omša, p leseň, kvarteto, m elodráma, ·kilavlrne !n;§tJmk1:1vne s klad,by, symfónie,
opel"né J)lľed·ohry , ári e a rp od. ], ale Uež
rOzn10rodé kompozičné techniky, · VÝ'ber
vokáln'O-Inšt.rumentáLneho obsadenia diel.
samozrejme textová zloržka, mJ.esta predvádzama . iľiOOsah 1nterprellov, atd.
Hudobné z bi erky obooh sp,olkov s11
paz()ruhod.né nielen z hladtska kvantity , ale l ,r,e pe~toOá.I'ov,ou V·wr:lalbil!t>ou a J'le-

meJI!tácle gramof6nových .platni na Slovensku.
Nazdávame sa, že už aj te nto struč
ný výpočet .najvýznamnejšlch s kupin promeňov ( za:llnamenáivaj úcich hudbu alebo dokumen<tujúclah formy je j · ex.lstencie]. 'MOO'é sa nachádzajl1 v arch!v.och
SSR. nemôže nechať nlk<>ho na p.o chybá'Ch. že práve tieto ust8lll:OvLzne maj\1 na
Sl-avensku IJ)rvaradý v~znam pre uc·hovávan~e obr!I!Zu o našeJ hudobnej m1nul,ostt'1 a pr!tomnostl na'Siledu júcim geneDARINA MÚDRA
rálciá.m.

