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PREHLIADKA SLOVENSKÉHO
KONCERTNÉHO UMENIA '85 V ŽIUNE
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Zllina sa s ta la už po šies ty raz dejiskom Prehliadky
slovenského koncertného umenia ( 25.-30. ma rca 1985),
ktorej pa trónmi sú Slovkoncert, ZSS, SKO a Dom odbo·
rov v Ziline. Predsta vili sa na jma ti ume lci, ktor! doposial na prehlia dke nevystúpil i. Za úplnej a bsencie klaviristov (a ko Istého fa ktora ná hodnos ti, a nie drama turgickej zámernosti) odzneli popri domi nu júce j kon frontácii a nsám blov roz li č néh o obs adenia l spevá kov
aj menej frekventované nástro je (gita ra , a kordeón , ha rfa j. Po prvýkrá t v his tórii žilinske j pr ehliadky zazne l
na koncer tnom pódiu aj h las organa, a to v ďa ka novému elektronickému organu, ktorý Slovk oncert za kúpil
za koncertným úč e l o m. Zhodou okolnos ti to na jlepšie,
č o na pre hliad ke odznelo, pochádzalo. od najmladšfch
ú čas tn ikov . Už t ra d ič ne sa prezentovali aj laureáti z
predchád za júceho, posle dné ho ročnlk a In t e rpr eta č n e j
súfnže v Ba nskej Bys trici.
Dra mntu•·gia venova la pome rne široký priestor tvor be
J. s. Bacha v súvislos ti s je ho okrúhlym t o h toro č n ým
jubileom; týmto smerom sa or ien toval na jmä úvodný
a z á v ereč ný koncer t poduja tia . Ako dalšf závažný fa kt
treba uv i es ť , že každý umelec r ešpe ktova l požiada vku
Slovkoncer tu a za radil do s voj ho programu slov enskú
tvorbu. Vše tkých osem poduja ti PSKU sa u s ku toč nil o
v žilinskom Dome odborov , z toho úvodný koncer t a
posledné dva koncerty vo ve l ke j sá le, osta tných paf
podujati (dvojice komorných polorecitálov l v ma le j sá le.
SKO Zillna v čase prehlia d ky odiš iel na zahra ni č né
turné, a ta k zá v ereč ný koncer t pa tril Státnej filharm6·
nli Košice pod taktovkou Bystrfka Režuchu. Teleso nezanecha lo najpriaznivejšl doj em, čo s a najma r kan tnej~le pre javilo miestami v nesúrodom zvuku jednotlivýc h
nástrojových skupin i v me nej vydaren ých sólových
vstupoch. Menej kvali tný výkon profesioná lneho te lesa
nemožno o sprav e dl ňo v a ť tým, že by sa snád hrá č i ne·
dokázali p r is pô s o biť zmeneným akus tic ko-prl es torovým
podmienka m. Naprie k tomu Režucha odv iedol kus poctivej práce a svoj im názorným ges tom dáva l spolahlivé
nástupy. Pr f č i ny i nterpr e t a č ný c h nedosta tkov s ú zre jme
hlbšie a ods tral'\ova f iCh bude treba sús tavnou prácou
i stabilizá ciou kádrov. Najviac kazov pri sprevádza n!
srne zaregis trova li v Bachovom Koncerte d mol, BWV
1052, kd e s ólový pa rt predniesol l. Sokol.
Nemožno tiež p o vedať, že by nový e le ktron ic ký organ
Inšpirova l k vý razn ým výkonom našic h poprednýc h or·
ganlstov - zas!. um. prof. Ferdinanda Klindu i zas!.
um. Ivana Sokola . Zrejme adaptova nie sa na tento p á·
stroj si vyžadu je dlhš i čas, pr ičom a j technické zá lež!·
tostl (ako nevh odné umies tne nie reproduktorov ) zohrá vali svoju negatlvnu úlohu v súvislosti s inte rpre tá·
ciou. S v e d č i o tom a j fa kt, že Sokolove p rfdav ky ( J. S.
Bach: Tocca ta d mol, Chorálová predohra ) ma li už osobit ľt a tmosféru, v y rov n a n os ť , pozo ruhodnú regis tráci u

a najmä 11čl nnú výstavbu. Vnútorný neklud vyža rova l
na jmä z prvej čas ti recitá lu F. Klindu (L. N. Cléra mbault, G. Vale rl, J. S. Bach). Technicky, výrazovo i konc epčne sa umelcovi lepšie vydarilo Pr elúdium a fúga
na meno BACH od F. Liszta i súčasná tvorba (I. Zelj enka, P. Eben) .
Na prehlia dkovom vystúpeni odviedla výkon hlboko
pod svo je možnosti aj Elena Holil!ková - vlniť možno
opäť zle umiestnené r eproduktory organa, neumožňujú ·
ce s ólistke s právnu zvukovú orientáciu. V Bachovi (dve
á rie zo Svadobnej a Kávovej kantá ty , BWV 210 a 211 )
spolu(lčlnkoval s Kllndom a Hollčkovou aj prof. Mílol
}urkovil!, n o a n i je ho podiel. na kreácii diela nebol prive lmi Inšpirujúci (v podobnom progra me v Bra tislave
reagova l však citlivejšie a overa podnetnejšie).
Akoby v náhodnej nadväznosti na vl a ľ~ aj šiu Interpretač nú s úť až v Banskej Bys trici došlo l v Ziline ku
konfrontácii komorných súborov. Pre hlia dku otvára l pomaly 30 - r oč ný súbor Slovenských madJ.Iigalistov na če 
le s Ladislavom Holáskom. Dlžka umeleckej č lnn o~ti
pr eds ta vuje epochu vyš e jednej gene rácie, preto snád
i moment "omla denia " - rovnako a ko každá zmena
v telese - v prvom š tá diu zna mená Is tý r e t a rdač n ý
prvok, ktorý možno pr e kona ť Iba po dlhšom č as e . Rezervy súboru sa preja vili na jmä v širokých plochách
bachovs kej fa ktúry, ktoré nemali potrebný ť a h a účin·
nú výstavbu. Diskutabilné bolo a j zaradenie dvojzborovej skladby J. Simbrac ké ho Plaudlte morta les. Súbor
svojim n a turelom in klinuj e ovela viac k romantickému
vzletu ( Dvoi'ák ) l sú č a snej tvorbe (Hrušovský: Ca n ti,
Zelj enka: Hry).
So súbor om Pro arte musica v ý nimoč n e vystúpila kla·
vlri~ka Jda Cernecká a presvedčila, že dokáže. byť ta k
znamen itou sólis tkou , ako a j citlivou a výbornou komornou hrálfkou. Muzikantské pri e b oj nos ť ume leckéh o
vedúceho, huslistu Alexandra Jablokova sa preja vila l v
celkovo m zvukovom obraze súboru, v ktorom s ice zaujala muzi kan tské lmpulzfvnosf, no už mene j nekontrolova nos f vzájomnej zvukovej súhry, ba i i nton ač né
pr ehreš ky .
V porovanf s IS '84 v B. Bystrici , kde Nové bratislavské trio (Z. Paulechová, klavfr, J. Cilmarovil!, husle,
E. Prochác, v i ol o nč elo) zis ka lo prve ns tvo, na žilinskej
PSKU súbor nepoda l očak á v a ný výkon. Možno sa preto
celkom logicky na tiska otá zka: Pr eč o ? V č om hlada ť
p r lči nu ? Ved vše tci traja sú dnes už pop red nými r eprezen tantmi svojho nás troja najmladš ej Int e r p re tač n e j
gene rácie.
· ...
Huslové duo Allbeta Plaskurová - Viktor Siml!lsko
p resv ed.čil o, že duchovným otcom a nsámblu je V. Sim·
čis k o. Výbornú a spola hlivú komornú h ráčk u našlo duo
v znamenitej H. Gáfforovej, preto p resvedč iv e j šie vyzneli skladby s kla vfrom (A. Vlva ldl, D. So s t a k ov ič ), a ko
bez klavfrneho sprievodu (A. Honegger , l. Zeljenka).
Domé nou sólistu opery SND v Bra tis lave, barytonistu
Pavla Mauréryho je prirodzený a muziká lny hlasový
prejav. Až na niektor é málo uvolnené výšky spieva
Ma uréry lahko, I nto n ač ne čis t o a rytmicky p recfzne.
Povola ni e operného spevá ka do is tej miery poznač il o
jeho interpretáciu piesni, k toré by neraz zniesli komorne jšl a lntimnejšf pre ja v (Schu bert: piesne z cy klu
Zimná ces ta ). A ta k tisla vyžaduj úce temperamentnejšf
a zvukovo pr iebo jnejšf tvar vyzne li presve dč iv ej š ie (Carissimi, Bra hms , Dibák). Sympa tic ká bola koncentrácia,
ktorá sprevá dza la Ma uréryh o výkon už od prve j skladby (Händel) . Jeho klavfrny partner J. Malik h ral prfllš
konkré tne a prizvuč n o .
Akýms i profesioná lnym kliš é, ktor é zar u č ova lo Istú
úrovei\ poda nia celého rep er toáru , sa v yz n a·čoval výkon
sólis tky opery DJGT v Ba ns kej Bys trici, s opra nis tky Bo·
že ny Fresserove j (A. Dvoi'á k: Pfsn!! milostné, dve plesne z cyklu Smaragd J. Zimmera ). Nevelký rozsa h hlasu
vyžaduje dôkladne jš ie vypracovanie nuansf, a by jej preja v n evyzni eva! s te reotypn e a šedo. Klavfrna partnerka
D. Turňová tvorila viac remeselne, a ko Inšpirujúco.
v zás koku za pôvodne uvedeného zas!. um. Františ ka
Livoru sa predsta vil košický ten orista Stefan Margita.
Podobne a ko už nlekolkokrá t predtým doká za l svo jim
prikladne komorným, do najmenšfch podrobnosti vzorne prepra cova ným a premysleným, a le aj citlivo stvá r ·
neným pre javom s t rh nú ť p os lu ch áča . Celý polorecitá l
(Wolf, R. Strauss, Ka fenda , Mess lae n) naštudova l s pa·
mäti. Ak možno jeh o hlasu v ytknú ť u rč ité rezervy v
tim bre, spevá k ich dokázal na h radlf p rfkl a dným mode·
Jovan fm deta ilov l hlbokým emotlvnym dotváranfm. Jeho
výkon pa tril k najsllne jšfm umeleckým zážitkom PSKU,
a tým sa Ma rgita sú ča sne zaradil medzi umelcov kategórie za h rani č ne j reprezen tácie. Klaviris tka K. Bach·
manová sa nema lou mie rou podlela la na nanajv ýš priaznivom vys túpeni ume lca.
Akordeonista Tibor Rácz pa tr il k tým , ktor! na PSKU
dokáza li najviac za u jaf Is krou svoj ho umeleckého vkladu. Treba však p oz na m ena ť , že miesta mi pr fllšná dá vka
tempe ra mentu na r úša la celis tv os t výstavby (l. Albeniz:
1 Pok račova ni e na 4. s tr. l

Rudolf Gäbler hrá vyklenutým

sláčikom

JOHANN
SEBASTIAN BACH
- SEI SOLO
.Pri prlle!itosti 300. výroč ia narodenia J. S. Bacha r eda kcia pripravila niekol ko l!lánkov, k toré sa za oberaj6
bachovskou problematikou. Prvý z nich z pera dr. É . zavarského sme publikova li v HZ i!. 6/1985. Dnes prinášame ďalile reflexie o te jto velkej osobnosti, ktorej budeme venovať pozornosť i v naslediJjúcich l!lslach HZ.
Ta kýto na dpis dáva Joha nn Sebastian Bach svo jim
sonátam a partitá m pre s 6lqvé husle (BWV 1001-1001i ):
Sei Solo a Violino senza Bas so accompngnato, čiže šesf
sól pre h usle bez basové ho sprievodu. Patria k n im tri
soná ty a tri pa rtity pre sólové hus le, ktoré sú podla
GUnthera Ha ussw alda medznfkom vo vývo ji európskej
h ry na husliach. To, čo tu Bach vy tvoril v bohatstve
inve ncie, v sile výrazu a v umnej a rchitektú re, n emá
obdoby. Osemnäs te, ba a j devä tnáste storoč1e nevedelo
eš te z a uj a ť správne s tanovisko k tý mto skladbäm. Po·
va žova lo ic h za š tudijný materiál, pričom Ich obsah
zosta l 11plne n epovšimnutý. Aj vynikajúci hudobnfcl ako
Schuma nn a Men delssohn neverili v Ich živ ota sc hop n os ť
na koncertnom pódiu a prikomponova ll k nim klavir·
ny sprievod . Až hus lis ta Joseph Joachim Ich zača l pred
sto rokmi u v ád za ť v koncertných sieňac h .
Bach sa us ilu je v týchto soná tach a pa rtitách mini·
má lnym l pr os tri edka mi, a ké pos kytuj e hra sólových husle!, vytvorit diela po st ránke k o m pozi č n o- t ec h nlck ef
l obsahovej č l najdokona le jšie a celkom sebestač n é .
Technic ké ťa ž k ost! pri In terpretácii tých to s kladieb
s ú enormné. Dnešným s láč ikom , vytvoreným podla vzor u Tourtea mladšieho, sa t ro j· a štvorhlasné a kordy neda jú h ra ť tak, aby vše tky tóny zneli naplno po cel ú
dobu, a ko ich Bach zrejme pr edpisuje. Modem ým slá·
č l k om sa hra jú ta k, že s pod né dva tóny znejú le n krát·
ko, a koby v prfraze , kým horné dva tóny znejú prlbliž·
ne (ale Jen približne ) ta k, a ko ich Bach zapfsa.J. Nie
kedy je to a j opa čne , pod la ná vodu v tom-ktorom vyda ni, ktor ých poče t sa dnes už n eoby č a J n e rozrás tol.
Krá tko zne júce tóny s l mushne v zv ukovej predsttlVI
vos ti " domys li e ť ".
Existuje však a j iný s pôsob reprodukcie (interpretáci u
tu za tia l n echäva me st ra nou) sólových soná t a pa rtfi, a to tzv. oblúk ovým, č l vyklenutým sl äč l kom (Rund bogen ). Pri h r e týmto s l áčikom znejú vše tky tóny tro ja štvorzvukov s ú čas n e , rovna ko dlh o a s ýto. f:Iru tým ·
to s láč i k om odporú ča už Albert Schweitzer na zač iatku
ná šho s t or oč ia o roku 1950 sa zaň znovu prihovára
(Bach -Ge den kschrif t, ZUrich , 1950 ). údaj ne sa v Ba cho·
vej dobe použival a j ta kýto s l áči k , ktorý nemal žo bk u,
drža l sa asi a ko s láč ik kontrabasu a vlas sa naplno!,
č i · uvoli\ova l v äč š f m a lebo men šim tlakom palca. Kobylka bola mene j vyklenutá, aby sa slá či k mohol do·
t ý k a ť všetkých štyroch s tr ún. Hr u vykle nutým sl áči kom
považovali za vhodnú pre inte rpre táciu Bac hových soná t a pa r tii via cer! muzlkológovia, a ko nap r . Arnold
Sch ering, huslisti a ko Georg Ku le nkampf, Bront slaw Hu·
be rma nn, ba a j Car l Flesch , autor cenného vydania
t ýchto skladieb pre hru mode rným s l áči k om. Schering
vša k opa trne upus til od spomfna ného tvrdeni a, ked so
ozva l názor, že vyklenu tý s l áčik v 17. a 18. s to roči tlO·
jestvova l.
Samozrejme, že nás zaujfm aj ú otázky , č i jestvoval vyklenut ý s láči k s voľným vlasom , či ho Bach pozna l, č!
na plsal svoje sólové s kladby s takou zvu kovou pred( Pokr ačova ni e na 8. s tr.}

Hudobnopohyblľvá
• NOVA KONCERTNA SIEŇ
V PRAHE. V blízkosti Cajkovského ulice (l't·aha 3) otvorili velmi vyhladávanú koncertnú sieň, arl:laitektonicky začle
nenú priamo medzi obytné domy. Tento zaujlmavý spoločen
ský objekt priťahuje mnohých
névlítevnlkov. Riaditelka dr.
Eliška Pospichalová, zabezpečujúca účinkujúcich, nadviazala kontakty aj s mnohými slovenskými koncertnými umelcami. Pre návštevnlkov koncertov je počas prestávok prlstupná aj výstavná sieň .
•
V PREDVECER NEDOŽITÝCH 75. NARODENIN PROF.
LADISLAV A HRDINU položili
bývali spolupracovnlci kyticu
kvetov na jeho hrob v Slávičom údoll. Prof. A. Vrtel predniesol pri tejto prlležitosti spomienkový
prejav. Zdôraznil
najmä jeho zásluhy v oblasti
umeleckého školstva a pri organizácii Slovenského kvarteta.
Ladislav Hrdina venoval celý
svoj život slovenskej hudobnej
vzdelanosti a predčasná smrť
mu nedovolila dokončiť svoje
dielo.
• PAMÄTNÚ MEDAILU K 40.
VÝROCIU OSLOBODENIA prevzal z rúk člena Predsednlctva
úV KSS a tajomnlk!l Zs KV KSS
Ignáca Janáka iiéfredaktor Hudobného života Z. Nováček. Táto udalost' sa uskutočnila v
rámci spomienkového stretnutia krajských funkcionárov 3.
aprlla 1985.
• BRATISLAVSK~ KONZERVATÓRIUM otvára prvýkrát v
povojnovej histórii hudobnodramatické oddelenie. Na základe prabkých a brnenských
skúsenosti a v zmysle celoštátneho zákona podrobili sa uchádzači talentovým skúškam.
Komisia, ktorej predsedal zasl.
um. Štefan Kvietik, navrhla
prijať šiestich uchádzačov, ktorl majd talent pre túto iipecializáciu.
• ZASLúZILtMU UMELCOVI
SKLADATEĽOVI A DIRIGENTOVI TIBOROVI FREŠOVI udelili
Cenu Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy za
významnú umeleckú činnosť.
Odovzdali mu ju spolu s ostatnými vyznamenanými kolektlvmi a jednotlivcami predstavitelia mestských stranlckych a
iltátnych orgánov na slávnosti
v Primaciálnom paláci 4. aprlla t . r ., v deň 40. výročia oslobodenia Bratislavy Sovietskou
armádou.
,. HOSŤOVANIE ANNY STAROSTOVEJ. V dlohe Leonory z
Verdiho opery Trubaifdr vystdpila na 11. ročnlku celoltétneho Festivalu opery a baletu v
rumunskej černomorskej Constanzi sólistka opery Slovenského národného divadla Anna Starostové. Festival, ktorý
sa konal v dňo ch 15. 3. - 19. 4.
1985, má bohatú tradlciu a ok:
rem celej rumunskej vokélneJ
elity hosťujú tu v operných
predstaveniach aj poprednf zahraničn( sólisti. V dielach .Mozarta Rossiniho, Donizettiho,
verdiho, Puocinlho a Bizeta
spievali tohto roku sólisti z
Bulharska, Talianska, Ceskoslovenska a celá plejáda domécich prominentov, napr. Sandra Sandruové, Elena Cernelová, Ludovlc Spiess, Nlcolae
Herlea, Vasila Martlnoiu, Emil
Iurascu, Nlcolae Flore!.
• V NITRE Sl UCTILI G2NIOV BAROKOVEJ HUDBY. Pri
prllelltostl 300. výročia narodenia G. F. Händla a J. S. Bacha usporiadal Kruh prlatefov
hudby pri PKO v Nitre v spolupráci s ĽŠU v Nitre slávnostný koncert - ktorý sa konal
vďaka lnlclatlve veddcej hudobného odboru ĽŠU Gertrdde
Langerovej. Očinkujúclml boli
učitelia a liaci ĽŠU . Na koncerte odzneli ukélky z tvorby
oboch velkých barokových majstrov v podani liekov ĽŠU
(Ľuba Hanéková za klavfrneho
sprievodu učitefky Allee Saubererovej ; ďalej Peter Menilk)
1 učltelov (JtUia Adamcové,
Stefan Madar!, Martina Kopča
nová, ako aj novozalolené Nitrianske kvarteto v zlolenl J.
Adamcové, š . Madar!, Jana Spélová, Frantliiek Bfezovják) . Interpretácia skladieb bola na
velmi dobrej umeleckej drovni
a plne uapokojlla obecenstvo
za plnenej sály PKO.
- K V-

výchova z aspektu rozvoia budúcnosti

Hlavnou t1lohou prestavby
S cielom zistiť ú či nnos ( huvzdelanostnej sOstavy je zefekdobnopohybovej výc hovy v notlvnit výchovnovzdeL proces
vokoncipovanej hudobnej vý·
z hladiska potrieb soclallsttcchove sme v rokoc h 1980kej spoločnosti, s pri-h liadnu- 1984 uskutočnili prieskum , ktotlm na špecifické zvláštnosti
rý mal overif stav jej uplatriodetskej osobnosti, pri formova ·
va nia na L s tupni zá kladných
nf ktorej je potrebné uplatn iť
š kôL V skt1manf problematiky
všetky výchovné zložky na zasme sa za merali na formy a
bezpečenle rovnováhy medzi temetódy práce učitelov pri u·
plahiova ur hudobnopohybovej
lesným a duševným rozvojom.
Súčasná hudobná výchova vyvýchovy v hudobnovýchovnom
užlvajOc nové fo rmy a metódy
procese, v rámci medzipredmevýchovnovzdelávacej práce, vytových vzfahov a v mimovyučovacom -čase. Pozornosť sme ·
chádzajt1c z mentálnych zvláštností detí sa má podielať na
venovali aj zisťovaniu hudobza bezpečenf intenzfvneho razných a rytmickopohybových
voja hudobnos ti mládeže zaplisch opnosti a zručnosti žiakov,
ako aj vplyvu hudobnopohybojanfm žiakov základných škôl
do hudobnovýc hovného procevých či nno sti na pohybový presu prostrednlctvom všestranjav žiakov. V poslednej etape
nej aktivizácie s uplatňovanlm
skl1manla sme použlll a j dotaztvorivých hudobných schopnfkovl1 výskumnl1 metódu, pronosti a záujmov. Novokonclpos trednfctvom ktorej sa k reallvailá hudobná výchova, ktorej
zácli hudobnopohybových člnneoddelltelnou
sl1častou
je
nosti podla novej koncepcie,
spojenie hudby s pohybom, dáako aj k hudobnopohybovým
va vefké molnostl pri formoschopnostiam a úrovni pohy·
vani vedomia mlédele uplatiiobove j kultúry svojich žiakov
vanfm hudobnopohybovfch člnvyja drilo 134 učitelov zo 41 zS
nosti vo výchovnovzdelávacej
Slovenska. Učitelia kladne hod·
práci.
notlli tú sk utočnosť , že z hlaProstredníctvom rôznych prvdiska rozvoja všestranných hudobných schopnosti ma jO všetkov a foriem pohybu v hudobc l žiaci možnosť plne sa reallnovýchovnom procese sa žlacl
prfstupným s pôsobom a efek·
zova ť
podla
Individuálnych
tfvnejšie mOžu naučlt množschopnosti, upl a tniť svoju bravosf, p rejaviť sa spevom , ryts tvo e lementárnych prvkov humickým pohybom, lnštrumendobnej štruktúry, ako aj výratátnou či nno s ťou , a tak rozvizové prostriedky hudby. Pohyb
je vhodným prostriedkom p ~l . jaf sv~Ju ,muEU<Mnosť. .
vysvetlovanf , vnlmanf a uvedo· · · "Napŕlek' tomuto pos toju u-člmov an! rôznych hudobných jaterov však výsledky prieskumu
vov a pojmov, ako"hap.r. začlaukáza li, že hudobnopohybovú
tok, ukončenie skladby, otázvýc!Jovu v hudobnovýchovnom
ka a odpoved, pomlčka, totožprocese upl a tňuj e iba 64,06
nosť,
podObi\OSf, rozdielnosť,
perc. učltelov, čiastočne 33,17
opakovanie v hudbe a podobperc. a 2,77 perc. u člte lov vOne. Prostrednfctvom pohybu si
bec neup latňuje. Nedosta točn(!
môžu žiaci osvojlt a vyjadriť
realizáciu hudobnopohybových
ta ké hudobné prvky a Ich
činnos ti zaprlčiňuje najč astejvlastnostl, ktorých podstata a
šie n eskúsenos ť, neorientovauvedomenle ešte presahuj(! ve·
nosf u-čltelov v oblas ti hudobnopohybovej prlpravy a ešte
domostl, spOsob myslenia a
s kOsenostl žia kov. Takým! sú:
s tále nedostatok prístupnej odbernej literatl1ry, zbierok huvýška tónu, farba tónu , hodnoty nOt, prlzvučná a neprlzvu č ·
dobnopohybovýc.h
ludových
ná doba, priestorové a časové
hier a tancov .
vzť ahy v hudbe a Iné. Na fy·
V pestrosti foriem a metód
zlc ký pohyb pretvorený pojem
výchovnovzdelávacej práce učivyvoláva kinestetický pocit, a
tefov vzhladom k predošlým
to je dôležitý člnitel vnlmanla,
výsledkom prleskU!DU badať
ktorý pomáha pri osvojovan!
zlepšenie v nadväznost! na merôznych hudobných prvkov. Podzlpredmetové vztahy, konkréthyb je teda a ktlvizujúclm člni ne v upl atň ovani rytmlckopotelom hudobnovýchovného pro·
hybove j vých ovy a hudobnopocesu, vzbudzuje túžbu l po
hybových hler. Hra ako jedna
vlas tnej tvorivos ti.
z najdôleWejšlch prostriedkov

A
RUDOLF
MACUDZINSKI

iubiluie
23. a prlla tohto roku
bolo tomu 55 rokov odvtedy,
čo po prvýkrát vystúplli ako
klavírne duo dva ja absôlventi
pražskej Ma js trovskej š koly z
triedy prof. V. Kurza - Silvia
Halmošová a Rudolf Ma cudzln·
skl. Ako manželia vytvorlll čO ·
s koro Klavlrne duo Macndzlnskl. Vyše 5 - ročml prestávku
v r. 1932-36 zaprfčlnlll vojens ká prezenčná s lužba R. Macudzlns kého a rodinné dôvody.
Súbor existuje podnes a preds tavuje tak v európskom a hádam l celosvetovom kontexte
komorný ansámbel, ktorý najdlhšie pOsobf v pôvodnom zloženi. Paralelne s rozštrovanlm
akčného rádia pôsobnos ti obohacoval sa aj jeho repertoár.
Svojou znamenitou umeleckou
(1rov1iou Inšpirova lo duo domácich a utorov k pôvodnej tvorbe
alebo k 11pravám pre toto ob·
sa denie ( J. Cikker: Slovenská
suita, op. 22, A. Moyzes: JazzoVá sonáta, O. Kardoš: Tri
s klad by) . Duo naštudovala ve rkú čas f pôvodnej doméce j 1
svetovej lite ratúry pre dva

vou výchovou na ostatných vy učovaclch hodinách.
Na základe uvedených v9sled kov možno zhrnúť:
1. Hudobnopohybová výcho·
va je v súčasnosti neodmyslitelnou súčasťou hudobpový·
chovného procesu na základných školách. Z hodin hudobnej výchovy sa vytratila statlč 
nosf, nahrádza ju živosť, nápaditosť a
tvorivosť. Tam, kde
učitelia uplatňujO rôzne formy
hudobnopohybových
činnosti .
hudobná výchova sa stala hravou, pre žiakov zaujtmavou a
prlfažllvou.
2. Sú tu vša k ešte ul'Čité rezervy v práci učltefov, ako napriklad prl rozvljanl hudobno·
pohybového prejavu a tvorlvos·
ti žiakov najmä pri pohybovej
reakcii na počúvanú hudbu.
Aby sa hudobnopohyboVá výchova stala účinnejšou na všet·
kýcb základných školách, je
potrebné tie nedostatky, ktoré
sa vyskytujú, odhalovať a zodpovedne rlešlf. Preto navrhujeme, aby sa v rámci metodických dni, letných kurzov a ško·
leni pre učltelov základných
škôl venovalo viac priestoru
možnostiam uplatňovania ryt·
mlckopohybovej, hu~obnopohy
bovej a tanečnej výchovy v hudobnovýchovnom procese.
3. Za velmi dôležité poval!u·
jeme, aby s obsahom vyučova 
nia hudobnopohybovej výchovy
na základných školách boli vo
väč šej miere oboznamovani budOc! učitelia , poslucháči pedagogických fak(llt aprobácie základná škola. Hudobnopahybová výchova by tu mala byf
integrálnou súčasťou vyučova
cieho procesu nielen v rámci
predmetu didaktika hudobnej
výchOvy, ako to predpisujó učebné osnovy, ale aj súčasťou
praktických aktrvnych činnosti
v _predmete hudobllá výchova.
Dalšie rozpracovanie problému hudobnopohybovej výchovy považujeme za velmi závažné z hladiska komplexnej hudobnej výchovy a všestranného
rozvoja hudobnosti a osobnosti
žiakov. Preto skúmanie foriem
a metód realizécle hudobnopohybových člnnostt na základných školách bude predmetom
riešenia výskumnej úlohy Katedry hudobnej v"ýchovy PF v
Nitre aj v 8. päťročnici.
KATARINA SZAKALLOVA

Literárno-hudobný program
z poézie Jána Hollého

Klavírne duo
SILVIA

Dňa

výchovy je súčasťou vyu č ova ·
cleho procesu a v roč. 1.-4.
ZS 76,56 perc. učlt e lov ju zaradilo takmer na každú vyučo ·
vacl u hodinu. V mlmovyučova 
com čase sa hry uplatňujú na
67,96 perc. V skOmaných triedach ročníkov 1.-4. základ·
ných škôl sa pohyb v spojení
s hudbou v rámc! jednotlivých
vyučovaclch hodin najča s tejšie
reallzu!e na hodinách slovenského jazyka a literatúry
71,87 perc., v predmete telesná výchova - 69,53 perc., vo
výtvarnej a pracovnej výchove
- 29,68 perc., na hodinách prvouky - 28,12 perc., matematiky ____: 20,21 perc. Rytmickopohybová výchova, detské a rudové hudobnopohybové hry l
tance sú motiváciou, ol!iventm
predmetov, využlva jO sa v oddychových chvllach, prl únave
žiakov, niekedy na doplnenie
jednotllvýcb častí vyučovacej
hodiny.
Novokonclpovaná
hudobná
výchova kladie velký dOraz na
rozvljanie hudobnopohybových
činnosti, tvorivosti a fantázie
žia kov aj v mimoškolskej záujmovej činnosti. Tu sa majú
možnost prejavU vlohy a schopnos ti žiakov v na jvyššej miere
podla Individuálnych schopnosti a záujmov. I ked na väčšine
s kúmaných škôl úspešne pracuje krúžok pohybových hler,
gymnastiky, rytmiky, tanečný
(alebo folklórny l krúžok, neuspokojiVá je návštevnosť fU·
dOVýCh škOl umeni, kde v odbore tanečnom š tuduje Iba 2,66
perc. z celkového počtu 3678
skúmaných žiakov.
Prieskum dalej venoval pozornosť vplyvu hudobnopohybových činnosti na Oroveň pohybového prejavu a improvizácie žiakov. Zo skúmaných
deti tempové, dynamické a výškové vztahy v ·hudbe, členenie
hudobných myšlienok vie vyjadriť
pohybom svojho tela,
pripadne tancom stvárniť hudobný zážitok, charakter hud~by tba 25,78 perc. žiakov, a
čtastQIČne 68,75 perc. žiakov.
Lepšie výsledky v hudobnopohybovom prejave žiakov, ako
aj v kvalite a úrovni pohybovej improvizácie badať tam,
kde učitelia majt1 možnosť u. platn!( a j individuálny prlstup
k žiakom, ako aj využiť spojenie hudby s rytmlckopohybo-

kla vlry . Obohatilo rozhlasovú
fonotéku n ielen v mieste svojej umeleckej činnosti - Bratislave, a le a j v za hranič(
[Stuttgart ). V r. 1967 udelil
SHF Klavfrnemu duu Macudzlns kl Cenu Frica Kafendu za propagáciu slovenskej litera túry
pre dva klavlry v zahranič!.
Silvia a Rudolf Macudzlnskl
ako duo vystupovali v Grazi,
Sofii, Budapešti, Varšave, Vtedni, Ma rsellle, Lipsku, Berline,
Drážďanoc h, Meintngene, Wetmare l v Spantelsku. Vyše p_Qlstoro čla sOs tavnej
spolupráce
prinieslo bohaté ovocie v znamenitej sOhre, v bohatom dyna mickom regis tri, čO zhodne
konštatovali kritici v domáce j
l za hran ič nej tlači. V novembri 1984 na hra lo duo pre bratislavský rozhlas čs. premiérové na študova nie Variácii na
Schumannovu tému pre klavlr
na š tyri ruky od J. Brahmsa.
V tomto roku pripravujú pre
vystúpenie s Dámskym komorným
orchestrom
Mozartov
Dvojkoncert Es dur, KV 36~ a
v miestnosti výstavy Hudobné
nástroje na Slovensku v SNM
uve dú 10. novembra 1985 recitál z domáce j i svetove j tvor by.
- tk -

Program literárno-hudobného večera venovaného 201. vf·
roi!la narodenia slovensk4iho
b4snlka a n6rodoyca Jána Hol14!ho sa okrem marcovej bratislavskej premiéry v Stúdiu S
reprlzoval l na dalšlch miestach , kde sa konali oslavy tohto jubUea. Organizačným garantom osláv bolo nlekolko Inštitúcii: Ministerstvo kultúry
SSR, Matica slovenské, Západoslovenský krajský národn9
výbor - odbor kultúry, Mestský národný výbor v Trnave,
Miestny národn9 výbor Borský
Mikuláš, Madunice, Dobrá Voda, Pobedlm. V Divadle pre det! a mládež v Trnave (20. marca 19851 tento program korunoval dvojdňové oslavy pozostávajOce z vedeckej konferencie, odhalenia pamätnej dosky
s bustou J. Hollého (autor L.
Snopek 1 na budove gymnázia
spolu s aktom pomenovania na
Gymnázium Jána Hollého a
otvorenia stálej expozlcie Bernolákovci v národnom obrodenf v Múzeu knižnej kult11ry. Do
tretice sa ozvali Hollého verše
22. marca v jeho rodisku Borskom Mikuláši. Stretnutie
pri Ságelskej studničke bolo
okrem uctenia sl oblObeného
mies ta mladého básnika
l
akýmsi symbolickým jarným
posolstvom k počiatkom slovenskej paralely s martlnllovským ,.otvlránlm studánek".
Po s lávnostnom utvoreni renovova ného rodného domu básnika sa v miestnom kultúrnom
dome za plnej dčastl doméceho
publika rozozvučali tóny nového diela národného umelca Eugena Suchoňa Vlvolévá n( Jara
pre dvojzbor a sláčlko~ orchester. Text Hollého S1tanky
inšpiroval majstra k vzniku
skladby predchnutej ja rou, detskými hrami, ovzduš lm siO\ien -

s kej prlrody. Svieži rytmus v
exponovaných miestach podo·
pretý malým bubnom sa v nas ledujúcich melodických čas
tiach ,.rozospieval" do šantivého echa oboch detských zborov. Farba tOnu zobcovej flau ty dokreslujúca a utenti čnosť
atmosféry jarných hier deti
snád až prUlš zapadla do sple ti
sláčikov
a detských hlasov.
Uk ludňuj11cl zvuk
kontrabasu
v kadenciách dodával dielu
velkorysosf symfonického obrazu. Tak ako sa prvou s nelienkou prebudi ráno jari do
s lnečného poludnia leta, ta k sa
i úvodný s ólový hlas huslel
rozos pieval do jasavej oslavy
kvltnúceho života. Dámsky komorný orchester, Bra tis la vsk9
detský zbor pri MDKO
a
Chlapčenský
filharmonický
zbor pod vedenfm Ele ny Sarayovej-Ková"Čovej
odmenilo
pubUkum za Interpretáciu krás·
nej skladby dlhotrvajdclm potleskom. Interpreti sl odniesli
uznanie i od samotného auto·
ra, ktorý sa osobne zúčastnil
osláv tak v Trnave, ak'o l v
Borskom Mikuláši. Oalšlu čast
programu t~~:(!rllo literárne pásmo z Hollého poézie podfarbené hudobnou kulisou súboru
Pro arte musica. Sprievodné
slovo v lnterpretácll Vladlmlra
Stefucu osvlež111 recitáciami
národný umelec Ladislav Chudlk, Hilda Mlchallková, Ján
Mls trlk a Ida Rapalčové, ktorá
1 do klasického hexametra dokázala vložlt celé svoje herecké umenie.
Povznášajdcl pocit zo zážitku tohto programu zároveň
provokoval zamyslieť sa nad
mno!stvom našich národných
hodnôt, ktoré dQká!u neustéle
In špirovať a podnecovať - k vy·
tváranlu novýc h umeleckfch
~va lft.
ED!TA 8U~OV4

Dni kultúry čSSR V ZSSR
V dňocli 25. II. al i. III. 1985 uskutočnili sa Dni CSSR v ZSSR, ktorých akčný rádius svojou pôsobnosťou
zasiahol vyle stovku miest vo vletkých 15 zväzových republikách. Táto najvýznamnejilia kult6rno-polltická

akcia Ceskoslovenska v zahranič( sa konala na počesť 40. výročia oslobodenia CSSR Sovietskou armádou. Na podujati sa zti.častnlll významn( vládni a stra nlckl činitelia, ako aj ďa liU predstavitelia českosloven
ského politického a kult6rneho lliivota. Nale umenie reprezentovali popredné české a slovenské telesá, sólisti l pralliské Národné divadlo (s ktorým spievali o. i. G. Beňailková-Cápová a P. Dvorský). Slovenská stranu zastupovali Slovenská · filharmónia s dirigentmi B. Relliuchom a O. Dohnánylm, Slovenský filharmonický
zbor so zbormajstrami S. Klimom a P. Baxom, Chlapčenský filharmonický zbor so zbormajsterkou M. Rovňákovon, Slovenský komorný orchester na čele s B. Warchalom, sólisti O. Orollnová, D. Pecková, S. Margita, S. Kopčák, J. Galia, P. Michalica, E. Michalicová, Ľ. ltanta, ako aj ati.bory a sólisti populárnej a ludovej
hudby. Neobyčajná llrka záberu programov počas desiatich dni nedovolovala jednému pozorovatelovl zhrňujti.ci pohlad, preto redakcia polliiadala dvoch 6častnlkov podujat•ia dr. J. Danliovského a doc. 1. Parika - o niekolko postrehov.
Tohtoročné Dn! kultúry CSSR v
ZSSR sa niesli v znamen( historického vltazstva nad fašizmom a
40. výročia oslobodenia Ceskoslovenska Sovietskou armádou. Slovenská filharmónia sa zúčastnila
na týchto oslavách nlekolkýml
koncertami s dvoma celovečerný
ml programami. V prvej zostave
boli s kladby: Ouvertura gtocosa
l. Zeljenku, Suita pre bas a orchester D. Sostakov!ča - so sOlistom Sergejom Kopčákom ·- a
Kytice Bohuslava MartinO. Slovenskú f!lharm6nlu, Slovenský filharmonický zbor (zbormajster P. Baxa l a Chlapč e n ský fllharmonlcký
zbor ( zboŕmajsterka M. Rovňáko
vá l dirigoval Ol!ver Dohnány!. V
zostave druhého programu odznela Drama tická toccata J. Kubika,
Koncert pre violončelo a orchester A. Dvol'áka, so s61lstom Ľudo 
vltom Kantom, a vokálna symfónia
"Stretnút človeka" L. Burlasa. Jej
zborový part naštudoval so SFZ
zasl. um. Stefan Kllmo. Dirigoval
Bystrlk Režucha. ·
Pre filharmonikov vlastný úvod
Dni kultúry tvorilo položenie vencov ~pred Mauzóleom. V. I. Lenina
na Cervenom námest! a k pomniku Neznámsho vojaka s vládnou
a stranlckou delegáciou na čele
s tajomnlkom OV KSC Josefom
Havllnom a za účasti všetkých dčastnlkov z Ceskos!ovenska.
Prvý koncert Slovenskej filharmónie odznel v slávnostnej at!llOsfére velkej sály moskovského
Konzervatória P. l. Cajkovského,
za pritomnostl ministrov kultťlry
SSR Miroslava Válka , CSR Milana
Klusáka, !Členov stranlckej a vl~d
nej delegácie, tajomnlka OV l<SC
josefa Havllna, Mateja Lúčana, Rudolfa Jurika, čs. velvyslanca v
Moskve Miroslava Zava.dlla a ďal
šieh oficiálnych osobnosti verejného !ivota. Na koncerte odznela prvá zostava programu, ktorú
dirigoval Oliver Dohnány!.
v Leningrade vo 'velkej sále Leningradskej filharmónie odzneli
na dvoch koncertoch obidve zosstavy programov. Vrcholmi s!_.ávnostných koncertov boli skladby
A. Dvol'áka a D. Sostakovlča. ~
ktorých sa ako sólisti predstavlll
r.udovlt Kanta a Sergej Kopčák.
Leningradské publikum úprimne
ocentlo interpretačné majstrovstvo a zaslťi!ene odcbádzali z pódia ako umelci prvotriednej štátnej r eprezentácie. Zahraničná premiéra vokálnej symfónie Ladislava Burlasa bola pokusom jej exportného štartu do sveta. Idea diela je obsahuplná, v kompoz(ci! sa
prejavujú prvky Jtudobnej poetiky
slovenského autora. Ak aj zahraničný poslucháč porozumie jej for mulácll, skladba by sa mohla dostat do zoznamu koncertných diel
národnej proveniencie a mohla by
zastupovať slovenskO. hudobnťl modernu na úrovni dlel, akým! sd v
tomto žánri diela n apr. B. Bart6ka, 1. Stravinského, S. Prokofieva,
B. MartinO a pod. Jej umeleckd
hodnotu však preverl publikum l
čas. Cas jej previerk-y zača l ... Leningradské obecens tvo, v meste
slávnej hudobnej tradlct_e, sa prejavilo. Kým jednotlivci po jej
s končeni odchádzali, vä čšina aplaudovala živo a vytrvalo až _d o
odchodu účlnkujťiclch z pódia. Neboli to ovácie, nn! zdvorilos tn~
aplauz, bol to úspech. V programe odznela aj Kytica od Bohuslava MartinO.
Z Leningradu sa n eodchádza bez
prehliadky 4,6 m!l~nového mesta.
Z hladiska 40. výroč i a porážky fašizmu denne up útava tislce náv števnlkov Piskarevský memorlálny
clntorln, kde odpočlva vyše pol
milióna oóetl, ktoré zahynuli za
900 - dňovej leningrads kej blokády.
Večný oheň a večná hudba sú jeho symbolm!. Neustále ticho znejťica hudba, ktord možno poi'!ut,
dojlma, hlavne v minútach ticha ... Je to grandiózne tzv. Leningrads ké rekviem v sieni prirody pre mŕtvych posluc háčov .
Drastické memento jedne j z najväčšieh tragédii v dejinách lud stvo.
Vo Villluse sa u s kuto č nil a rep-

•

Snlmka prlblilliuje umelecký stánok Státn11j filharmónie
vo Vilnuse.
riza programov leningradských
koncertov. Vllňus, mesto s 460 tis.
obyvatelml, má modernú budovu
divadla opery a baletu, filharmóniu a je mestom, kde sa každých
pät r okov us kutoči!ujú s lávnosti
spevu a tanca, so známym záverečným koncertom s 20 tisic spevákmi, účastnlkmi festivalu. Pravidelné cykly koncertov sa konajú vo velkej sá le litovskej filharmónie, v komornej sále, vo Vilňuskej galérii v sále ",Troch múz"
a v Kaplnke Kazlmlra, kde bývajú zväčša organové koncerty.
Koncerty Slovenskej lllharm6nle
odzneli v srdeč nej atmosfére koncertného publika s prejavmi úcty
a vďaky za hudobné umenie z
bratského Ceskoslovenska.
JOZEF DANISOVSKf
Som rád, že sa ml dosta lo cti
sa ako člen zväzovej
delegácie Qnl ,českosloveÍ\skej kultúry v ZSSR. Velkolepo koncipovaná prehliadka českos lov enského
umenia sa nesporne s tala kultúrnou udalo sťou a aj v na šej tlači
odznelo už vera pozitlvnych súdov, ku ktorým sa iba pridávať,
bolo by nosenlm vody do mora.
Preto moje poznámky obmedzlm
ozaj Iba na pár osobných dojmov
a postrehov, ktoré som počas môjho pobytu v ZSSR nadobudol, respoktlve, ktoré sa v následnosti
stali pre mtla dôvodom na premýšlanle. Fragmentárnosť mojl.ch
dojmov považujem za potrebné
ospravedlnlt tým, že jednotlivcovi
nebolo fyzicky možné túto prehliadku našej kultúry obsiahnut;
okrem Moskvy, kde bolo ť ažisko
hlavných podujati, konala sa vo
viacerých sovietskych mestách a
pisatel týchto riadkov navštlvil pri
tejto priležitostí hlavné mesto Bieloruskej SSR Mins k. Preto sme sa,
zrejme každý z nás, pohybovali vo
sfére svojiC.h profesioná lnych záujmov a na to ostatné nebolo už
zúčastniť

času.

Už samo zastúpenlé českej a slovenskej hudby mohlo byt rozsa hom samostatnou prehliadkou Interpretač ného l k ompoz l č ného potenciálu našej hudobnej súčas nos 
ti. Výkony tes k~ c h a slov enských
umelcov určite boli v prevažnej
miere na reprezentatlvne j drovnl ,
pre m1ia skôr sa s tala otáznou
dramaturgia , v niektorých prlpadoch volba správny ch diel pre
publikum, ktorého ná roky pr.e9sa
dobre poznllme.
Rád pripúšťam , že niektoré
problémy spojené s op timálnou
prezentáciou národne j kultúry sú
priam neriešitelné: reprezentovať
ju Iba s úča snou tvorbou , uvá d zať
túto v his torických súvislostia ch,
do akej miery sa pr ezentov ať tzv.
overenými hodnota mi (to su mi
velmi nep áč i , diela sa verifikujú
permanentne, ak , pravda, Ide o
diela ). alebo sa usilova ť skôr podať obraz o šlrke kultúry , o jej
mnohovrs tevnosti. V oblasti Interpretačného umenia je to n ezanedbatelná otázku, ako v repertoári v o liť podiel národne j
hudby , tzv. svetového repertoáru
(čo jo v tomto prlpade tiež národná kultúra ) a , Sflmozrejme, podiel tvorby hostitels ke j kra jiny.
Otázok a názorov je tu, pravda ,
viac, u to tnžké je. sp rlivne u pr!-

Litovskej
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merane daným okolnostiam rozhodnúť. Takéto a podobné otázky
ni e sú náhodné. Hoci mi neprislúcha k ritizovať úča s t našich čes
kých kolegov, práv e pri vystúpen iach pražského Národného divadla sme si uvedomili, že Predaná
n evesta s Beň ač kovou , Dvorským
a pod Košlerovou taktovkou môže
byt reprezentatlvna na ktorej kolvek velkej scéne, že Liška Bystrouška patri medzi klenoty nie Iba
českej opernej tvorby a očarťiva
vždy svojou poetlčnosfou , to všetko však už (ažko povedať o Daliborovi, ktorý sice má nesporné
miesto v Smetanovej a českej
opernej tvorbe, námetom, ani hudobne to však nie je "exportné"
dielo.
Cosl podobné - a konštatovali
to aj naši hostitelia - prihodilo
sa Slovenskej filharmónii zaradentm Kytice Bohuslava MartinO,
diela nesporne krásneho a poetického, no najmä pre nie domáceho poslucháča trochu hype.rtrofného tak obsadenlm, ako aj dlžkou. Možno autorova šiesta symfónia (napriklad). bola by o skladatelovi a jeho tvorbe povedala
sovietskym poslucháčom čosi viac.
Treba však oceniť gesto Slovenskej filharmónie, ktorá do s vojho programu zaradila dielo jedného z najväčštch majstrov českej
a aj európskej hudby 20. storočia.
(K prezentácii českej tvorby v podani SF treba priráta L aj Kubl,kovu Toccatu dramatlcu.l
Poklal Ide o tvorbu s lovenskú,
okrem "velkých" koncertov Slovenskej filharmónie (Moskva, Leningrad, Vilňus) a warchalovcov
v Kyj eve, viaceré komorné skladby odzneli na zväzových koncertoch v Moskve a Mins ku ( ospravedlňujem sa za neúplné informácie, nemal som vša k k dispozicii bulletin celej akcie a ani som
nepredpokladal, že budem vyzvaný k naplsanlu týchto riadkov 1.
Výber autorov a diel sa mi zdal
tak trochu náhodný. Zámerne nemenujem, ostáva vša k pravdou, že
až na jedného autora, ktorý mal
to š tastie byt prezentovaný s kladbami novšieho dáta , zazneli zvä č 
ša s kladby s taršie, sice velmi dobr é, a le nepos kytujúce obraz dnešného s tavu na šej tvorby, ktorá je
z hladiska generačných pohladov
u štýlových orientácii podstatne
rozmanitejšia, než aký obraz sme
o sebe na s ovietskych pódiách zanecha li. Povedla toho, že jo treba
vyjadriť vďaku za výkony sovietskym umelcom, čo sa s plnou zod pov ednosťou
interpretácie na šich
diel ujali, treba s i aj otvorene priz nať, že sme sn nechopili šunce,
a by uv edené s kladby mali nád ej
s tat su trvulejš!m repertoárom
aspo1i t~ c h, ktor! tm tolko .času
venovali.
Na pôde Zväzu sovietskych s kladat olov su us kutočnilo sp olo č né
stretnutie predstavitelov našich
zväzov. Za predsednlctva Borisa
Cajkovs kého odznelo tu viacero
za ujlmavých, vcelku dobre Informova ných referátov a dlskusnýc'ft
prlspevkov, ktorých
temati cký
okruh bol daný nadch ádzajúcim
40. v9ročlm oslobodenia. Za čes kú
s tranu predn ies ol prispevok hudobný skladater P. }erábek, za slo(Pu k ,·n čovon! e na 7. st r..)

TVORBA
ILJA ZELJENKA
KONCERT PRE KLARINET A ORCHESTER
Koncert pre klarinet a orchester Ilju Zeljenku (vznikol v r. 1964), je vlastne mladšlm bratom Koncertu
pre klavfr a orchester. Tento prlbuzenský vzťah pretkávajú tolké fyzlognomlcké a mentálne podobnosti o
väzby, aké ťažko nájsť v iných skladatelových prácach. Hoci Zeljenka sa od diela k dielu navracia akosi stá le spät k dôverne známym tvarom, u klurinetového
a klavlrneho koncertu !de predsa len o niečo viac ako
o_ podob nosť v oblasti tvarov, č i metro-rytmických pás tem. Ide tu o vedomé kontlnultné nadväzovanie v modelovani dôverne bllzkych, autorom nespočetnekrát nastolených_ archaických hudobných reliktov. Zeljenka
opäf bťišt na svoju vlastnú tému, hnieti ju svojou runtázlou, narúša jej statičnost a zdanlivú n epodda jnost.
Mnoh! si snáď pri počťivani klar!netového koncertu
položili otázku, prečo vlastne autora sústavne znepokojujú návraty k týmto už vypovedaným reliktom prečo sa znova púšťať do týchto hudobných skame'nolln.
Lenže takéto otázky sme sl nekládli pri klav!rnom
koncerte - práve naopak, prijali sme jeho výpoveď
ako dokonale spontánnu a presvedčivú. A práve voči
klarlnetovému koncertu, kde autor povedal o svojich
tematických bremenách rozhodne viac než v klavirnom
koncerte, stávame sa rezistentn! a kritick!. V čom ted a
spočlva duchovný prlnos tohto diela a kam smeruje
celý skladatelov duchovný vývoj. Zdá sa byť čoraz
jasnejšie, že skladatel v už spomlnaných návratoch vytušil akúsi večne pretrvávajúcu konštantu. Hoci sti to
au.t orove témy a jeho hudobné nápady, bez obáv by
sa dali nazvať ako možný variant po stáročia fungujú ceho elementárneho modelu. Toto stretnutie tvorivéh o
subjektu s dedičs tvom času je špecifickým znakom takmer celej sklada telovej tvorby. Hovorlm o tom len preto, že spomlnaná myšlienka nebola ešte takto formulovaná. Zložka tvarová sa tu teda prlpodobt!uje čomusi,
čo pretrváva, v <ČOm je zakódované niečo večne pla tné,
ba a! nemenné. A v tejto llnll autor zotrváva 1 naďalej.
V trojčasťovom Koncerte pre klarinet dominuje aktlvno fungujúc! monotematlzmus, a to aj vtedy, ked sa
v evolučných premenách a v permanentne fungujúcej
vari a čnej práci au.tor zdanlivo vzďaluje svo jim myšli enkovým východiskám. V ťivodnej časti Andante risolute autor pracuje s dobre známym sekundovo-terciovým variantom a rozvádza ho vo vzrušených kantabil ných premenách so spontánnym emocionálnym rozmachom, a to tak v klarlnetovom parte, ako 1 v sláčiko 
vom orchestri.
To je však len jedna poloha Zeljenkovej hudby. Tá
druhá akcentu je hru metro-rytmickej pulzácle v hori zontálnych a vertikálnych polo~ách. Na jednej strane
teda velk~ citový rozmach smeruje k velkým tektonickým klenbám, na druhej s tran e nervne rozv lnený
nepokoj v hudobnom organizme rozvrásňuje u vedome
láme súvislosti do nových fantasticko-blzarných 'svetov.
Mohli by sme to nazvať neustálym dobledzanim kinetických a dynamicky pulzujdcich faktorov na centripetálne sily. Lenže pod touto spleťou odborných terml. nov sa skrýva priam faustovský nepokoj - zápas so
silami, v ktorých vládne snáď démonické fluidum z
Mannovho Doktora Faustusa. Samá nervne rozohraná
asyme trl č nosf, expanzivna hra polyrytmlckých pásiem.
Jednotlivé plochy sa do seba vkllňujd tak, aby sa vzájomne znepokojovali, dynamizovali, miestami l s jemn~m Ironickým úšklabkom, čl decentne nastaveným krivým zrkadlom - karikatúrou. Pravda, l v klavlrnom
koncerte fungovali takéto asociácie. Tu však autor
neustále odlupoval vo svojej fantazijnej práci z myšlienkových tvarov, ktoré nastolil. Chcel Ich úplne obnažiť, pozrieť sa do Ich útrob. V klarinetovom koncerte
cltlt poučenosf z klavlrnel}o koncertu. Autor v ňom ovela plastickejš ie l konzekventnejšie pracuje s hudobnýml myšlienkami - vytvára z nich bizarné obrazy. priam
surrealististické vlzle. V klavlrnom koncerte to bola
len kaukliars ka nonšalantnosť, v klarinetovom koncerte však už dominuje sa tyr so svojou démonickou
grimasou. Zjavuje sa v rôznom preoblečenl, s rOznyml
maskami, al.e aj v pres trojenl ho vždy spoznávame, raz
roztancovaného v extatickom vytrženi, Inokedy vážneho, zádumčivého, s pohladom · upretým kdesi do neznáma. Lenže túto črtu Zeljenkovej hudby, toto éterické čarovanie bizarnej koncertantnej hry s l naša kritika, žial, nepovšlmla.
V Koncerte p re klavir bol Zeljenka sochárom, ktorý
exponovaný ma teriál cizeloval. V Koncerte pro klarinet sa myšlienkové tvary neustále rozras ta jd a z rôznych hladlsk osvetlujú; tieto syntetizujúca tend encie
však v tomto diele n espoznávame po prvý raz, ony
fungovali velmi dOverne v takmer celej doterajšej
skladatelovoj tvorbe. Možno je v klarlnetovom koncerte
menej lmprovizátorskej volnosti ako v jeho klavlrnom
menovcovi, no Zeljenka je majstrom premien, čarov a
nia; jednu a tú Istú myšlienku premen! na zda nlivo
celkom Inú, a to 1 v nlekolkonásobnej variácii. Poslucháč spoznáva identitu tvarov, ale Ich vyžarovanie je
Iné; z meditácie sa stane pôvabne roztancované hudba,
z nej zase vzrušené kantabile, ezoterické v~plunutle ,
detská hra . .. V tejto hudbe dominu je predovšetkým
hra fantá zie. Cltlme, že skladater nech ce v jednom dielo vyč e rp a ť kaleidoskop svojich skladobno-techn!ckých
riešeni. Dokonca silou svojej fantázie prikrýva techni ckú čas f kompozičnej práce, aby nes tála evidentne obnažená. V prvej časti Koncertu pre klarinet počujem e
vzrušené kantabilné pásma podložené velk~m emoc!o·
nálnym rozmachom, a to tak v klarinetovom parte,
a ko 1 v s láčikovom orchestri. To jo však len jedna
poloha výpovede; tá druhá akcentuje bohatstvo metro·
rytmickej mnohotvárnosti a obyčajne sa spája a j so
silným dramatickým podtextom. Vlacv~znnmovos t hudby akoby č loveka oslobodzovala od pripútanostl ku kon
venclám. Druhá čast Andante sostenuto je p eknou
meditáciou - klasicky čistou hudbou, kdo sa koncentrujd a prellnajd introvertné pásma, kde , neus tá le var(rova nle a evolučná práca obnažujú utajené znaky exponovan~ch my šlienok. V tretej časti V!vo autor opiH
akcentuje rytmickú pregnantnosf hudobných obrazov
a nespútanú rozkoš z tvoreni a: Ide o balansovanie na
napätej s trune neopakovatelne j pes tros ti. Samozrejpte,
to všetko pôsob! na zlož.ku tvarovú, ktorá však .chce
na seba upozorniť Jen v s ťič lnnostl s metrickou a rytmickou zložkou a napokon l s farebnosťou .
Prlbll!il s om ted a jeden z možných pohladov na dielo, kt oré vyvolalo tolko nejed noznačných názorov.
IGOR BERGER

SLOVENSKA FILHARMONIA
14. a 15. III. 1985. J. Haydn: Koncertantná symf6nia pre
hoboj, fagot, husle, violončelo a orchester B dur, Hob.
1:105 (Com:er tante ) ; P. I. Cajkovskij: Variácie na rokokovú tému pre violončelo n orchester, op. 33; J. S. Bach:
1\tagnificat D dur, BWV 243. Slovenské filharm6nia. Slovenský filharmonický zbor. Dirigent: Bystrlk Relucha.
Zbormajster: Stefan Klimo. S6listi: Jozef Cejka (hoboj) ,
Peter Hanzel (fagot), Pavel Bogacz (husle), Peter Baran (violončelo). Ľudovlt Kanta (violončelo) ; Magdaléna
Hajóssyová (soprán). Elena Holičková (soprán). Dagmar
Pecková [alt). Stefan Margita (tenor), Peter Mikuláš
(bas l. Daniela Rus6ová l čembalo), Vladimir Rusó l orga n).
Drama turgic ky prltažliv ý a z hrad iska poskytnutia
sóllstic kých prlleži tost! unikátny koncert zaznamenal
aj' divácky úspech. Mohl! sme si zá rov e .~ uvedomiť ,
a kým lwalitným zázemlm domácich Interpretov dlsponu je s lovens ká hudobná kultúra.
Vďa k a Režuchovl ma l Haydn s právne zvukové proporcie i vyvážen osť sólistick ej a orchestrá lnej zložky. Najmä v pia tok predovšet kým sólisti podali výrazne kval itnejši výkon. Hobojista J. Cejka hrá tónovo plasticky,
so zvukovými fin esa mi , intonačne spolahlivo a muzikants ky presv edč iv o . Fagotista P. Hanzel prekvapil technickou pohotovo s ť o u v pasážach, krásou tónu l výraznou artikuláciou fráz. P. Bogacz je jednak technicky
dobre pripraveným, jedna k muzikantsky priebojným
huslis tom. Do m ~ n o u če listu P. Barana je zdravý, tvorivý
temperam en t a vrúcny tón.
Ľ. Ka nta opätovne pres vedčil , že patri k našej če
listickej š pi č k e. Na rozdiel od tónovo priebojnejšleho
Pod horans kého je Kanta skôr typom umelca Introvertného, medit uj úceho. Jeho hra sa vy znač uj e prirodzenostou, ušrachtilostou, vyrovnaným citovým vkladom, pri čom netre ba zab udnúť a j na znamenité virtuózne dlspozl cie interpreta. Súhra s orchestrom bola vyvážená,
presná , navzájom korešpondujúca a inšpirujúca.
Magnifica t môžeme po sudzovať z dvoch zorných .uhlov: z hľad i ska celkove j dirigentovej koncepcie l z optiky technického predvedenia. Pre Režuchov prlstup priz n ačná d ô k l a d n os ť pripravy n emohla pre pomerne malý po če t s kúšolt dosiahnut plný úspech. Náročné kolora túry napriklad v zbore, ale a j u niektorých sólistov,
nPma ll dosta t oč nú konclznost a potrebnú lahk os ť ; l
trúbky najm!! vo vstupnej orch estrálnej časti neboli
I nt o n ač ne vždy spoľahliv é . V sa mos tatných orchestrálnych úsekoch sa mi esta mi dirigent mohol mene j opájať
intenzlvnym zvukom; hoci Režucha ako prvotriedny
spre v ádzač inde nechával ta kmer vždy vyznievať voká lne party ta k sólis tov, ako zboru. Spomedzi rl!du
krásnyc h úse kov, č i nástrojových sól s pomeňme aspoň
jedno - sugestlvne h obo jové sólo, ktoré prepletalo áriu
soprá n u [ E. l I olič kov á) v ča s ti Quia respexlt.
Ku ltlvovan 9 a čiSt ý štýlový výkon M. Hajóssyovej dop l ľía l sporahlivý prejav E. Holi č kovej. O pohotovosti
a muzi kuli te nás zase pres vedčila D. Pecková. Pre bratislavs ké publikum bol zais te prlj emným prekvapenim
v1 úcny výkon košic kého sólis tu S. Margitu, ktorý svoJim lyric kým te norom krásne modeloval pianové polohy
1 pohy blivé kolora túry . P. Mikulá š š týlovým prejavom i
tP.c hn ic kou is totou - hoci na pomerne malom priestorP. - potv rdil svoju šp i č kov ú úroveň a profesionalitu.
o úspešné vyznen ie diela sa zaslúžili a j spofahlivé výkony h ráčo v na čemba le (D. Rusóová) a na organe
(V. Rus ó) .
Repriza Magn ifica tu odznie l na Pražskej jari '85. Casavý odstup za ruču je Isté zafixovanie diela a zrejme
prispe je k zvýšeniu istoty pri zvládnuti chúlostivých
partii.
•••
21. a 22. III. 1985. W. A. Mozart: Koncert pre klavir
a orchester Es dur, KV 271; Rekviem d mol pre s6la,
zbor a orchester, KV 62&. Slovenské filharmónia. Slovenský filharmonický zbor. Dirigent: Zdeni!k Koller.
Zbormajster: Stefan Klimo. Sólisti: Daniela Rusóová, klavfr; Magdaléna Hajóssyová, soprán, Jaroslava Horské,
alt, František Livora, tenor, Peter Mikulál, bas.
Orama turgic lty monotematický koncert bol súčasne
velk ým umelec kým zážitkom, o čo sa zaslúžlli dôkladným naštudovanfm diel a sugestivnym výkonom tak dirigent , ako všetci s poluúčinkujúcl.
D. Rusóová si vybrala mene j známy koncert viedens kého majstra a za hra la ho na úrovni, akú sme od nej
- poznaj úc jej kvali ty a velké výrazové možnosti oča káv a ii. Na pódium nas túpila vyzbrojená n ielen perlivou technikou, noblesou, vysokou zvukovou kultúrou,
a le rovnako vysokou mierou disclpllny, koncentrovanosti u zan ngažovan os ti. Mozartov svet je jej naturelu velmi bllzky a pre jeho postihnutie disponuje arzenálom
týc h na jadekvá tnejšlch prostr iedkov. Dielo preto zahrala s nacl hladom a s uverenitou. Možno tiež k onšta tovať,
?.f! s polupráca nár. um . Z. Košlera a sólistky bola citlivá a navzá jom inšpirujúca.
Ak O. Rusóová vollla pre Mozarta zvukový šat lnkliIIU IÚCI k p rie z r ač nej ra h kosti, koncepcia z. Košlera
v Rei<Viem nkcentovala pulzujúcu nástojčlvosť hudobného prúdu i jeho zvukovú priebojnosť a dramatický
vzruch. Hoci dirigent preclzne vypracoval aj detaily,
pl'cdsa len sa viac orientova l na celok a globá lny úči
nok. v ta kej to kreácii dielo nadobudlo skôr čr ty titans kého v?.doru a ko medi tatlvnej pokory, pretože monumentalit a a d t•ama t i c k os ť vysoko prevažovali. Košle r
zmo bili zoval celý velký aparát účinkujúcich k vypätému výkonu a vybu rcoval ich tvorivé sily k plnému n asaden iu.
SFZ tnterprP.toval Mozartova Rekviem už niekol kokrltt. Svoj part si zbor už dôkladne osvojil, a ta k moh·
la vy n i k núť obsahová s tránka, emotlvne prežiarenie hu dobných ľráz, a le aj j e dn o tn osť hlasových skupin.
M. Hajóssyová svo jim výlw nom op!ltovne presvedčila,
že je itleá lnou moza r tovs kou inter pretkou. Vrúcny a
vzácne vyrovnuný s pevácky pr e jav, s lahkosťo u p rekonávané techn ické ús kalia , č i s tá intonácia umocňovali
do jem z jej kreá cie. Peknou fa rbou hlasu l zda tným
techni ckým zázemfm upúta la a ltis tka J. Horská. V kontexte svo jich koncertných výkonov trochu kultivovanejšie a lw predtým sa prezen tova l tenorista F. Llvora.
Castý hos t pódia SF - basista P. Mikuláš zau jal prirodzeným , technicky i dyna micky dôkladne prepracovaným a ci to vo prežla r eným výkonom. Vďaka dirigentovmu ú~i liu ball nj a nsámblové úseky sólistov mimoriadne vy rovnané.
Orches ter SF pod vedenlm Z. Košlera sa tak v jednotnos ti a kvali te zvukového vypracovania, ako aj vo v~úc
nosti vstupov sólových nást rojov výrazne podlel al na
tom to nezabudnutelnom, hoci osobitom oživeni Mozartove j par litlu·y.
VLADIMIR CIZIK

JINDRICH

PAZDERA
v kresle hosta
Umelecký životopis takmer tridsatro/Jn~ho slovensk~- ho huslistu JINDRRICHA PAZDERU, koncertn~ho umelca a pedagóga, prezrddza viacero aspechov na poli
koncertn~ho života i v oblasti satažných previerok.
z tých najdôležitej~tch spomeňme opakovan~ ceny z
huslovej sataže z Ostt nad Orltct ( 1966, 1968, 1970 titul lauredta a absolťltneho vttaza a cena za najlep~iu
lnterpretdciu skladieb Jaroslava Koclana}, významM
lauredtstvo z medztndrodnej sataže PražskeJ jari, ako
l lauredtstvo z medzindrodnej rozhlasovej stítaže Concertino Praga a čestn~ uznanie zo sfda'le Henryka Wi eniawského v Poznani.

Táto bilancia ma lnlplrovala k prvej otázka, ktorá
sa týka problematiky stťall. Mám totil obavy, le sa
v posledných rokoch al prllfl berd do tvahy výsledky
z hudobných zápolanl doma l v zahranič!, pričom sa
nimi nadlho ovplyvňuje verejná mienka. A predsa, vietci si muslme uvedomiť, le mnohokrát ide o velmi skreslené hodnotenie poroty. Ako sa na to pozeráte vy, ako
s6llsta a pedagóg v jednej osobe?
- V zásade som za to, aby sa mlad! koncertn! umelci pokúšali o účasť na akomkolvek podujati súťažného
charakteru. Dnes je to totiž predovšetkým možnosť konfrontovať svoj interpretačný názor s názorom mladšlch,
či staršlch a skúsenejšich kolegov, ale nielen to; pre
ka ždého umelca by malo byť vzácnym Impulzom osobné stretnutie, pr~fesionálny kontakt. Neodsudzujem súťaže , naopak , i v prlpade, že niekto viac-menej nept•ávom nepostúpi a neuspeje, osta ne v pavedami verejnosti, ba niekedy sa práve takto vzbudl patričná pozó'l'no~f. Spomlnali ste Suka, ale on patri snáď k tým
výnimkám, potvrdzujúcim pravidlo, a možno to sllvisl 1
s obdobim, kedy zaČinal a kedy hudobné školstvo neprodukovalo ročne tolké talenty , alebo to bola zhoda
priaznivých okolnosti.
Keď sa dobre obzrieme po poslucháčoch nallch hudobných podujati, trochu sme sklamanl, le tam zvykne chýbať naia ltudentsk6 obec. Ako sl molno vysvetliť takfto pokles záujmu o llv1i hudbu a kde by bolo
molné nájsť jeho prlčlny?
- Priznám sa, že tú.to skutočnosť si uvedomujem aj
ja a že ju považujem za a larmujúcu z viacerých dôvodov. úzko nadväzuje na problém velkej vyťaženosti
našich študentov, a s tým súvisiacu úroveň a bsolventov.
Ak sa opriem o skúsenosti z pozorovani školského systému Iných socialis tických krajin, muslm skon~tato
vať, že našim p oslucháčom sotva ostáva čas na cvičenie , tak sil zavalenl povinnosť ami spojenými s výukou všeobecnovzdelávaclch predmetov. A potom, zamyslieť sa treba l nad úrovňou , s akou k nám prichádzajú a štar tu jú.. Namiesto, aby analyzovali napriklad
dvojhlas a jednoduchú. polyfónlu, učia sa rozoznávať
jednotlivé Intervaly a jednoduchú melódiu. To je velký
problém. Stretol som sa s nim lntenzlvne pri moJICh pedagogických začiatkoch na ludove j škole umenia. Mätie ma poznatok, že nadmerne talentovani žiaci nemajú.
možno s ť individuálnej prlpravy; rieši sa to tak, že sa
Im venuje viac pozornosti Iba vtedy, ked predstlhnú.
v normálny ch pomeroch ostatných spolužiakov o celý
ročnfk. Nie je a ni možné nastúpif konzervatoriálne št11dlá ešte pred ukonče nfm základnej školy, ta k, ako sme
to urobili mnoh! z mojej generácie tridsia tnikov a starš!. A naopak, starš! záujemci o odborné š túdium neprichádzajú vôbec do úvahy. Nedostat!.>k kontaktu medzi ĽSU a konzervatóriami má pOvod v zákone z roku
1979, ktorý roztriedil školstvo tak, že ĽSU patria pod
národné výbory a konzervatóriá pod stredné odborné
školstvo. A kooperácia nižšieho a vyššieho stupňa školstva by bola Ideálna. Ja sám mám Osmich žiakov, z toho
piatich vediem už od detského veku. Vytvoril som sl
teda ideál v malom.
V podstate sme sa dostali k problematike - jedného, čl viacerých pedagógov. Povalujete za dobré, keď
jeden poslucháč skdsl pracov11ť metódami nlekolkých
pedagógov?
- Vy máte asi. na mysli zmenu z roka na rok, ale
proti tnkémuto javu sa zásadne staviame už na kon-

zervatórlu, pretože to nepovažujem e za dobré a vhod né. Ale vo všeobecnosti, tak, ako s om to vlastne zažil
ja, že na Vysokej š kole múzických umeni som pracoval pod vedenlm prof. Tibora Gašparko a neskOr na
ašplrantú.re na Konzervatóriu P. l. Cajkovského v Moskve som mal nového pedagóga - Leonida Kogana , to
prospeje dobru veci. Nejde len o zlskanle pozna tkov
inej interpretačnej školy, Inej metódy, skôr ide o ucho·
penia podstaty hudobných diel, o nadobudnutie schopnosti samostatného tvorivého názoru, vlastnej výpovede a Interpretačného Ideálu.
Sk6r, nel sa odpdtame od problémov, ktoré sd spojené s volou pedagogickou činnosťou, rada by som
vedela e§te jednu vec. Ako vediete svojich ltudentov;
diferencujete od začiatku práce s nimi Ich talent, odv61ite sa zalkatulkovať ich typ pre buddcnosť s61istu,
orchestrálneho hráča, či pedagóga? A čo potom s tými, ktor! zasvietia neskôr, náhle, nečakane?
- Samozrejme, že práca s mladými Judml sl vyžaduje maximálne ú.s!lie a diferencovaný prlstup. Snažlm sa klásť na všet kých vysoké kritériá, dvlh ať úra·
veň nášho škols tva, vSJchov á vať Ich k sólistickej odvahe, ale l ku komornému muzlclrovaniu a najmä k spoločnej hre v našom študents kom orchestri. Na margo
tejto témy by som rád povedal, že máme na bratislavskom konzervatóriu velmi nádejné komorné zoskupe·
nie, pozostávajúce z posluchátov sláči kových tried. Tito
mladi ludla majú všetky predpoklady, aby raz doplnili
rady dnešných profesionálnych sú.borov.
Mám v l!erstvej pamäti v61 vynikajdcl vfkon na ne·
s1iťalnej prehliadke mladých koncertných umelco~r lnterpódium '82, kde ste sa predstavlll s Huslotfm koncertom 1!. 2 K. Szymanowského. Ako sa d6 sklbiť práca
hudobného pedagóga s povinnosťami vfkonného koncertného umelca, ktorý je častým hosťom bratislavskfch
pódll, ale rád vyullva i molnosti praxe, ndkajtce sa
na slovenskom vidieku a nezriedka vystupuje v zahranič!. Vala bilancia zahfňa tčlnkovanie v NDR, PĽR, RSR,
ZSSR, Spanielsku . ..
- Nikdy som neodmietol koncert mimo Bratislavu,
aj ked ml bolo jasné, že podmienky pre vysttlpenle nebudú , ideálne. Stále ešte nás koncertujúclch umelcov
trápi, Že okrem nie velmi širokého okruhu pOsoblsk,
kde má koncertné dianie svoju tradlciu a kde sú preň
už vytvorené podmienky skoro optimálne, máme viacero miest a mestečiek, kde sa prejavuje snaha zabezpečiť viac-menej plynulý koncertný život. Nie sú však
zatial materiálne podmienky - napriklad klavlry sú
v zlom stave a pod., takže človek strávi väčšinu prlpravného času na nápravu prevádzkových problémov,
a nie na cvi če nie. A pri takom počte akcii, ako máme
- minulý rok to bolo asi 35 polorecltálov a recitálov je to velmi vyčerpávajúc e. Rezervy poclfujem l poktar
Ide o prlležltosť zahraničnej prezentácie, ktorá by mala byť prirodzenou a samozrejmou, avšak nie je. Poskytuje predsa tolko skúsenosti, je tnšpirujtlcou pre Interpreta po každej stránke. Mňa osobne potešila priazeň zástupcu rumunskej agenttlry Aria po mojom vys túpeni na sklonku roku 1983. Ved, práve táto krajina
sa mOže pochvállf vynlkajllcou úrovňou huslistov a huslavej školy. Ked ma zakrátko pozvali na rýchly záskok
do Bukurešti, považova l som to za pe~né ocenenie.
Rozhovor prlpravlla: VIERA POLAKOVICOVA
Snimka: K. Dlugolinský

PREHLIADKA SLOVENSKÉHO KONCERTNÉHO
UMENIA '85 V ŽILINE
(Dokončenie z 1. str.)
Sevllla; výber z BartOkovho cyklu Deťom), preto!e podla nášho názoru - väčši e nap!ltle v takýchto strhujúcich dielach vzniká práve zadržlavanlm tempa, Istým
sostenutom. U Preh1dia a fúgy c mol J. S. Bacha sa
zasa vnucovala otázka, nakolko s a na neštýlovej interpretácii podiefala transkripcia skladby a nakolko romantlzujúce tendencie Ráczovej hry. Velmi efektne a
pre umelca nanajvýš priaznivo vyznela Interpretácia
avantgardnej s kladby As pettl P. Károlyiho l plnokrvné
a priťažlivé oživenie Variačného monológu J. Hatrlka.
Dokonalý súlad medzi očakávaným a realizovaným
umeleckým výkonom nastolil Vladimir Tomčányi. Hral
so závideniahodnou lahkosťou, I ntonač ne temer bez kazov, suverénne a s pravým muzlkantským nábojom, pr ičom budoval na starostlivo pripravenej koncepcii. Obdivovali sme krásne vedenie kantilény, prirodzený, no zároveň pevný rytmus l zretelnosť rýchlych pasáži. Tomčá nyi sa stal pýchou slovens kého Interpreta čného umenia a exportným reprodukč ným typom. Zaslúžene zožal
obrovský úspech a musel sa zaň odmeniť obecenstvu
celým radom prldavkov.
Výkon violonče listu Jozefa Sikoru sa vyznačova l Istým
profesionálnym štand ardom. Hral však stereotypne, bez
ohladu na to, čl interpretuje Hrušovského Suitu plccolu, Beethovenova Variácie na Moza rtovu tému alebo
FaBovu Spanlels ku suitu. Ztadalo by sa preto výraz·nejšie odmente štýlov, l nt on n čná ,čistota l preclznejšle

tleňovanle

nuanst V tomto smere ho pred člla klavlrna
partnerka V. Kellyová-Hrdinová.
Harfista Miloslav Vlldner patril k tým účastnlkom
PSKU, ktorl nevelml prekračovali profesionálny šta ndard. Vo výbere repertoáru sa zameral n a pá čivé a na
efekt zamerané skladby, ktoré navyše do statoč n e nezvládol ani po technickej stránke. Najviac výhrad má·
me na margo Fantázie na motlvy známej s ymfonickeJ
básne B. Smetanu Vltava, kde nielen technicko-výrazová stránka Interpretácie, ale aj umelecká úrovei\ samotnej skladby (v tejto úprave) je dis kutabilná.
Ako v predchádzajúcich rokoch záver PSKU dopli\a lo
stretnutie funk cionárov a organizátorov Kruhu prlate·
lov hudby. Aktivita tohto hnutia l problematika organizovania koncertov stala sa predmetom pra cov ného zo ·
sadnutla, ktoré viedla pre dsed nl č k a Rady Kruhov priotelov hudby n ár. umelky1~a prof. M. Hu bo vá - Kl šoňová.
V diskusii vys túpili viacer! zainteresova ni a refe rov ali
o poči at koch hnutia Kruhov prla telov hudby (A. Ková i'ová ). o činnosti KPH na celom Slovensku (M. Vrábe·
iová). o činnosti hnutia Hudobne j mládeže (1. Pm·lk).
o zásluhách rozhlasu na rozvljanl koncertného života
( E. Cárs ka ). dalej sa hovorilo o skúsenostiach s hnutlm KPH v čes~tch krajoch 1H. Holanová ) l priam o v
jednotlivých KPHJ n a Slovensku (V. Cuchran a ďalši).
Po koncerte sa uskutočnilo spo ločenské stre tnutie v
miestnostiach Domu kultt1ry ROH.
VLADIMIR CI!IK

GRAMORECENZIE
Tris t~ výroči e

narodenia Johanna Sebastiana Bacha si pri pomina celO kulttírny svet. Pri tetto prlležltost/ redakcia oslozasl. um. prof. Ferdinanda Klindu a zas[. um. Ivana Sokola, aby
vila dvoch prominentných slovenských organistov sa vyznali zo svofho vztahu k tomuto veľk~mu ztavu svetovej hudby .

zaslúžilý umelec
FERDINAND KLINDA

zaslúžilý umelec
IVAN SOKOl

MOJ vzťah k Bachovi su pravdaže vyvi jul. Spočiatku to bo·
lo nadšenie pre jeho
hudbu, neskOr pribu ·
dol obdiv nad doka·
na lo s ťou u širkou je·
ho diela , napokon
preslledče nie o potre·
be stáleho štúdia je·
ho života a tvorhy.
Rozpomfnam sa nu
kl ú čov é body vo vzta hu k Bachovi: prv~
reálne vnimaný dvoj hlas na klav!ri, člta ·
tefský dojem z Malej
kroniky , prvé stretnu ·
tie s orga novou Tot;.
entou ct mol, zážitok
z Matúšových pašil u
sv. Tomáša v Lips ku ,
dotyky s organmi, na
ktorých Bach hra l,
~t úd1 u1 H JChu ruko p i~uv , diskusie ~ udbornikmi i tými, čo ve·
riu. že sa možno ob!sf bez nich a podobne. Týmito bodmi
možno vies t prlamku , t i skOr krivku od inštinkt!vnej náklon·
nosti. cez a k t!vn e poznanie, až k úsiliu o porozumenie a tlmo·
č enie. Zastávam názor, že jeho akokolvek obrovské organové
clleln je iba zlom kom - asi osmi nou - celej tvorby, a p1·eto
ho možno, ba treba vidief, chlípať a Inter pre t ovať z celostného pOI'iatia Bacha . Snažim sa o realis ti cký pohlad, le bo
v obdobi hádam najintenzivnejš ieho pestova nia Bachovej hud by v dejinách netreba už n ič idealizovať , a ni "vy l epšov ať " .
Napisal veldiela, hoci v za jat! malosti a bezútešnosti osob·
n~ch pomerov ani Jeh netušil ich neskorši význam. Jeho d iela
sú pri vy u čova ni hudby nepostrádatefný mi a u č i a discipline,
ktorú on so svo jim temperamentom n evedel udrža ť a ni u ,;čias·
točne schopných", ani u "pre hudbu vôbec nepoužitefných "
svojich tomášskych speváčikov. Každý t~ždeň napisal obsiah·
lu kantátu, a le nerozpakoval sa prezentovať "novú" tak, že
jednoducho vymenil pôvodný svetský text za duchovný. Tva·
ri! pre celkom konkrétnu potrebu svojich súčasn! kov, ktorým
sa však zdal staromódnym. Musel oplakať smrt desiatich svo·
jich det! a priateľovi sa v liste s ťažoval , že málo zarobil na
pohreboch, lebo bol priliš "zdravý rok " v Lipsku. Tak a ko
život, ani dielo nie je bez protlroceni. Na jeho ve lkosti ne·
uberá, že medzi 1080 v BWV čis lovan ým i s klad ba mi nie sťi
všetky rovnako dokonalé, u niektorých sú pochybnosti o jeho
autorstve , zatial čo mnohé sa stratili. TaliHnsky koncert a
Chromatickú fantézlu nazval Glen Gould skl adbami pre tých,
čo nemajú radi Bacha: fúblvýml , ale pre neho netypickýml,
vlastne okrHjovýml skladbami. Popri nich jestvujťi diela ne·
obyčajnej hlbky , ktoré poznávame postupne cel~ život. Nie·
ktoré sú posluchačsky ta k nevďačné, že ich najradšej hréme
lbu pre seba. A jestvujú tiež kom pozič n e perfektné, "ťižitko ·
vé" s kladby, ktoré an i nápadom, ani spracova nim neprlnášajťi
nov(i črtu v jeho s kladatelskom profile. Tak a ko mnohé zo
104 sy mfónii Haydnových : Iba profesional by lch mal pozna ť
všetky .
Ľudská podstata Bachovho života a diela je pre mňa pr!taž·
llvejšla, úprimnejši a i vierohodnejšia, než obvyklé zbož šťova
nle. Pritom ani tu nie je ešte všetko dopovedané. Nedávno
sa podarilo objaviť 32 neznémych Bachov~ch skladieb pre
organ , a pohfad do rukopisu známe j Toccaty d mol , BWV 565
odhalil jedno (doteraz) veľmi dOl ežité, "d" ako osmlnovll
p omlčku , ·čo odrazu vrhá ce lkom nové svetlo na jednu z pod·
statných paséži Toccaty.
V uč eni sa z Bacha a o Bachovi nevldim konca. Tak sa ml
vzťa h k n emu stal celoživotným programom.

MOJ vztah k Bachovl sa Z!IJčal formovať
zéroveň
so štlldlom
hry na organe - naj·
prv na bratislavskom
konzervatóriu u prof.
l. Skuhrovej, neskOr
na pražskej AMU u
prof. J. Relnbergera.
Väčšinou ma fHsclno·
val! organové diela
majstra, velká rene·
sancla jeho odkazu
prišla k nám totiž až
neskoršie. Po poznani
najmll jeho oratórnej
tvorby ma Bach na·
toJko upťital , že sa
ml stal takmer osu·
dom. V jeho diele nachádzam všetko: pris·
nu logiku, vefkoleposť, pátos, vefk11 cl·
tovost,
romantický
~arm . .. Dejiny o Bachovi právom hovoria, že bol velký syn·
tetik, kontrapunktlk, ale aj harmonik, romanti.k a vefký ar·
chlte kt. Je potešltefné. že nie tohtoročné jubileum vyvolalo
záu jem o jeho tvorbu , tá to už dlho s toji v centre pozornosti
každého kult ťirneho č lov e k a . O vzť a hu mladej generácie k Ba·
chov! ani neh ovoriac.
Organová tvorba J. S. Bacha (asi 250 opusov) tvor! základný pili er celeJ organovej literatúry, je monumentom, z ktoré·
ho každý čer pá, uči sa a Inšpiruje. Zvládnuť aspoň zlomok
jeho organového diela je pre každého výkonného umelca organistu - nevyhnutné. Len po jeho poznan!, osvojeni sl
a zvládnuti pochopime umelecký odkaz neskoršfch generá·
cii, ktoré z Bacha - predovšetkým v organových kompozf·
clách - vychádzali.
Bachovská Interpretácia prešla zložitým vývojom. Ved tak
ako každá doba si vytvára svoju vlastnil predstavu, aj ka ždá
generácia usiluje sa prispieť vlastným vkladom a objaviť nie·
čo nové, dosial n eznáme. U organa sa to prejavuje zvlášť
marka ntne. Táto skutočnosť súvisela aj so stavbou nástroja,
s dobou jeho úpadku a nasledujúcej renesancie. Pri organa·
vej Interpretácii je nutné sl už konečne uvedomiť, že organ
je hudobný nástroj tak a ko každý Iný, nie mechanicko-zložité
monštrum, ktorému ťažko rozumieť. Aj na organe sa dá hrať
a musi sa hrať rytmicky. A ked sa ·často hovori o Judskom
hlase ako o najdokona le jšom a najprlrodzenejšom nástroji,
musim poznamenať, že pri lnterpre t ovani Bachových diel sa
a j ja snaž!m o tie to dve záklndné veci: rytmickosť a spevnosf.
Aj ti e na jzložitejšie kontrapunktlcké partitúry sa daj11 a mu·
sia sa dat vyspievať , ved kofko krásy .nájdeme len vo vnú·
torných hlasoch Bachových diel - to vša k znamená aspoň
s topercentnú technickú pripravenosť Interpreta. Pri neuve·
domeni si te jto základnej požia davky, zvlá šť v organovej In·
terpretácll, dochádza k rôznym špekulatlvnym, resp. "lntelek·
tuálnym" názorom, ktoré sú mnohokrát v rozpore s duchom
diela. -Poznáme Bachove vzory, vieme z čOho čerpal a ked porovnávame niektoré bachovské organové Interpretácie s In·
terpretáclou jeho Iných neorganových diel, táto špekulatlvnosf
sa jav! a ko anachronizmus. Samozrejme, dnešná Interpretácia
nutne vyžaduje vzdelaného, mysliaceho a široko rozhladeného
hudobn!ka nielen vo svete hudby, ale aj v Iných odboroch.
Ideálnym typom je pre mi\a osobne práve ten mysliaci Interpret, ktorý sa tak dokonale zžil s obsahom Interpretovaného
diela, s a utorovou vý po v eďou , že sám ne'{ystupuje do popra·
dia , a le všetko podriadi službe dielu. aby a! .p.otom aj on vy·
ni kol.
Snfmky : Z. Mlná.čová
a I. Grossmann

Zlomky z Janáčkovej
korešpondencie ·
Matica s lovenská ako najstaršia kul·
túrna Inšt itúcia na Slovensku orientova la sa už od svojho vzni ku [1663) na
slovenskú ludov11 pies eň - jej syste ma·
ti c k~ zber a vydá van\e. V prvej etape
tejto č innosti sa záujem o ludovú ple·
sen prejavil v komplexe ln~ c h národopisn~ch a k tivit (Zb orn! k slovenskýc h ná ·
rodn~ch plesni, povesti, prislovl , porekadiel, hádok, hter, oby čajov a povier;
1/1870 a 11/1874 ], nes kOr sa u platnila
koncepcia samos tatného vydávania pies·
nového materiálu (Slovens ké spevy 1.111., 1880- 1926) .
Ked r oku 1920 vznikol Národoptsn ý
odbol' MS, zos kupili sa sily na širši ná ·
rodoplsný výskum Slovens ka, predovšet·
k~m s lovens ke j ructovej piesne. Národo·
pisný odbor v spoluprá ci s hudobnou
sekciou Umeleckého odboru zača l usporad(lva t Ha lailovu zbierku slovens kých
ludových ples ni a na je j skatalog lzova·
nie zis kn l J. Horá ka. V roku 1923 s a
pripravova l na vyda nie návod na zble·
rante ludových plesni a sys tematickým
zbi era nim plesni v te ré ne sa pover il
K. Plick a. V súvi slos ti s týmto projek·
tom zbera tefskej a dokumen t a č nej práco MS vys tupuj e do popredia osobnost
LEOSA JAN ACKA , ktorý nepriamo , a le

·'

pozltivne zasiah ol do programových zá·
merov Národopisného odboru MS. Za·
chovana korešpondencia medzi Janáč·
kom a MS (v počte 6 jednotiek) dokumentuje nie len krátku etapu matičnej
zberatefskej č innos ti (rok 1924], a le a j
určitú spoluprácu Inštitúcie s t ýmto čes·
kým hudobným sklada telom.
V prvom liste z 22. l. 1921 Informuje
ta jomnik MS š. Krčméry Leoša Janáčka
o zámeroch MS: .,Dovoru;em sl Vdm poda( sprdvu o naJej akcii pre zbieranie
nd.rodných plesni slovenskOch. Ako už
rdčlte ved i eť, prlhldsil sa ndm p. učttel
Karol Plicka, že by zbieral ndrodn~ piesne, a po Novom roku chytil sa do r obo·
t y. Ide mu to dobre a postupufe celkom
podla VaJef metódy. Na ukdžku Jeho prdce uvddzam, že sl doniesol z Nadlaku
na Dolne; zemi, kde bol o VIanociach,
na 180 piesni, z Ondra~ovef v Liptove
za dva dni 80, z Pdrnice a ZaJkova na
Or ave za dva tý~dn e 250 ... Spol u Vdm
oznamuJem l druhO nd~ pldn. Chceme
totiž zostaviť index sl ovenskOch ndrod nýclz piesni, či už vydaných tlačou, či
l en zaz načených rukoplsne. Myslime, že
by to bol a dobrd pomôcka . . . Pokladal
som si, SlovutnO Pane, upovedomlf Vds
o naJef p1'dci, lebo viE!In, 'le ndrodnd

ptesei! a JeJ Jttídium te VaJou najvilčJou
ldskou." Janáček na t6to Informáciu mu·

sei reagovať velmi rýchlo, preto!e S.
Krčméry v nas ledujllcom liste 25. l. 1924
piše: .,Bol by som Vdm povctačnQ, keby
ste ml ony ndvody poslali čtm najsk(jr.
Upr avil by som to po slovensky a ro zoslal na vJetkOch fardrov, na spravy
. vJetkOch §kôl ludovOch l strednQch l
na naJe odbory" (Miestne odbory MS).
Na základe te jto p_o žtadavky Janáček pripravil a odoslal návody na zbieranie
fudov ých plesni: "PFtkldddm 10 vQttsku
Dobrých rad zMratelum lld. ptsnt. Bylo
by dobr~, kdyby se uJaly" (list z 9. 2.
1924). Janáčkove "rady zberatelom" sta·
ll sa tak vzorom na vypracovanie vlast·
ného návodu na zbieranie rudových plesnl, ktorý potom Národoplsný odbor ro·
zosla l školám, rôznym lnšt!Uíclám l jed·
notlivcom na Slovensku. Výsledkom ak·
cle bola zbierka s vyše 2200 zápismi
fudových piesni (preva žne textov), na
ktorej sa podielali predovšetkým učite
lia a škols ká mládež.

PIOTR IC)IC CA)KOVSKI): SYMFONIA
f , 5 E MOL, OP. 14
VECKf SYMFONICKÍ ORCHESTER VSEZVÄZOVf:HO ROZHLASU A TELEVIZIE
di~i&uje GENNAJ:>IJ RI;)~'STVENSKIJ
(M8LODIJA) QPUS STEREO 91101373
Bez nadsadenili mo!no povedať, !e
stretnutie s umenlm sovietskeho dlrl·
genta, národného umelca ZSSR Genna·
cllja Roždestvenského je pre posluchá·
ca vždy velkým zážitkom, bez ohladu
na to, ci !de o ver ejný koncert, rozhla·
sové alebo gramofOnové nahrávky. Pri
osobnosti takéhoto formátu sme obzvlášt
vaačnl technike, prostrednlctvom ktorej
môžeme znova a znova počllvat nlm na·
študované diela, konfrontovať výsledky
jeho práce s predlohou.
Roždestvensklj je dynamickou tvorivou
ktorá významne prispela k
tvarovaniu umeleckého profilu vtace·
rých sovietskych 1 zahraničných hudob·
ných telies. Jeho spolupráca s vefkým
symfonickým orchestrom Všezväzového
rozhlasu a televlzle (1961·72) sa preja·
vila nielen na pôde materskej lnštltťi ·
cte, ale jej výsledkom bolo aj zazname·
nanle viacerých symfonických diel na
platne hudobného vydavatelstva Melodlja. Patri medzi •ne aj komplet Cajkovského symfónii, z ktorých Opus prevzal
5. symfóniu, Melodljou vydanti v roku
1974.
osobnosťou,

Roždestvenského charakteristika ml·
morladne silnej tvor ivej osobnosti, pre
ktor11 je hudobný text realizovaný
často novým spôsobom predovšetkým
východiskom k vlastnej tvorivej výpove·
dl, znamena v Cajkovského ,.Piater die·
lo hudobne plnšie, zvukovo sýtejšie, dy·
namlcky tvárnejšie - no silné predo·
všetkým svojou pádnou argumentáciou
logiky celku. Vnlmame a vychutnávame
však aj Jednotlivosti motlvov l melodlc·
kých lin!!, ktorým dirigent neupiera
emotivnost, lyriku čl dramatičnosť Iba Im dáva Iné, z koncepcie celku pre
poslucháča vyplývajllce "správne" výra·
zové proporcie. Táto symfónia - "od·
rážajllca autorov vnlltorný bOl, zápas
človeka s osudovými prekážkami 1 pro·
ces hfadanla Judského šťastia" - nie je
v Roždestvenského koncepcU nostalgie·
kou pletou romantlzujllcemu patetizmu
a sentimentu, ale predovšetkým vznešenou, so zrelým pohfadom tvarovanou pOsoblvou hudobnou výpoveďou . Je doku·
mentom o sile, kráse a ušlachtUostt hudby, skladatefskom l lnterpretačnQm majstrovstve, ale aj o obdivuhodnom orchestri, ktorý - čl už v sóllstlckých
vstupoch alebo v kolekUvnej hre - prispel vefkou mierou k naplneniu dlrlgentových zámerov.

...

MINIATORY PRE HUSLE A ORCHESTER
(GiaaanoY, Sak, Kralalar, Saruate, Gerabwln-Helfeta); LEONID KOGAN, baale;
STATNY AKADEMICKf SYMFONICKt OR·
CHESTER ZSSR dll'lJaje JEVGENIJ SVETUNOV a PAVBL KOGAN.
( MELODIJA) OPUS STEREO 8110 14118
Po vyAe desiatich rokoch od vyjdenia
tohto tttulu v sovietskom vydavatelstve
Melod!Ja zaradilo ho do svojho kataló·
gu Cs. hudobné vydavatelstvo Opus. Oba·
hatUo tak svoju ponuku populárnych
diel vážneho lánru a zároveň sprlstup·
nllo naAlm diskotllom dal!ll z dokumen·
tov Interpretačného umenia a všestran·
nosti velkej, dnes u! his torickej postavy
spomedzi sovietskych husllstov - Leonida Kogana.

zaujlmal sa o zberatelskl1
MS aj v nasledujťicom obdob!.
Vyplýva to z obsahu posledných dvoch
listov, ked Janáček hodnoU prvé výsled·
ky v tejto oblasti: "PFečetl Jsem sl bedl iv~ stat p. K. Pltckovu o sbtrant lld.
písnt. (Išlo o prácu uverejnenll v Zborn!ku
MS roku 1924.) Mdm radost z notovanOch pFtkladu; soudlm z nich, ~e Jeho
prdce bude z neJlepJich. Ze Matice slo·
venskd u;aza se prdce sMratelsk~ - a
snad l vydavatelsk~. v~ru byl nejvyJJt
čas . 111 osobn~ mdm z t oho velkou radost • (list zo 14. 12. 1924).

Uvádzané diela reprezentujQ výber z
najznámejš!ch "po'pulárnycb drobnosti~
(v Inštrumentácii A. Glazunova, V. Barsova, G. Zlngera, V. Vasllleva], a hoci
sil "len" mlnlat11ram1, vyžadujll rovnako
plné Interpretačné zaangažovanie sólistu ako závažné opusy. Casto sa práve
v nich odhal! vera z technických dlspo·
zlcU, čl muzlkantského vkusu Interpreta. Kogan Ich hrá s prlslovečnou vervou
a plnou zaangažovanos ťou. Celok tvaruje muzikálne, s hlbokým ponorom do
Inter pretovaných diel a s vefkým vku·
som, podčlarkujllc osobitosti me lodic keJ
Invencie ~ hudobného štýlu jednotlivých
autorov. Kým v Meditácii, op. 32, Dvoc h
častiach z baletu Rajmonda od Alexan·
dra Glazunova a Plesni lásky č. l, op. 7
od Josefa Suka (prvá strana platne) sa
sólista predstavuje viac v nostalgicke j
výrazovej polohe, v Radostiach, Strastiach lásky a Krásnom rozmarlne Frltza
Krelslera, Andalllzskej romanci č. l,
op. 22 Pabla de Sarasateho a Troch čas·
tlach z opery Porgy od Georga Gershwl·
na v transkripcii Jashu Helfetza (druhá
strana platne) je vltálnejšl, vy uživ a
priestor pre uplatnenie bohatšej palety
výrazových kreácii v sllčlnnosu s
· technickými dlspozlclaml.

BORIS BANÁRY

VIE.A UtU CHOV A
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POCTA J. S. BACHOVI V LIPSKU
Celý hudobný a kultúrny svet, ktorý oslavuje tohto
r oku 300-ročné výročie narodenia ústrednej osobnosti
svetového hudobného vývoja Johanna Sebastiana Bacha,
nerob! to Iba z prUežitos ti jeho narodenln a predovšetkým sa toto pripomenutie v žiadnom prlpade netýka
Jen Nemecka. Azda žiadna postava hudobného umenia
n eza stupuje medzinárodný duch hudby v tak ej miere,
ako ho reprezentuje práve J. S. Bach. Jeho všadeprltom·
nost tkvie iste v mnohých momentoch. Bachov význa m
mus lme však v prvom rade vidieť v unlverza l ľte jeho
hudobnej reč i , v ná ročnosti jeho umeleckých clelov,
v rovnov áhe medzi racionálnou a emocionálnou zložkou . C!m d alej vývoj pos tupuje, tým viac vyhovuje mentallta tohto lipského velikána rastúcim nárokom duchovného života s ú-časnosti.
Isté je, že kultúrn! č lnltell a NDR sl v plnej šlrke
uvedomujú význam diela J. S. Bacha pre kultúru v naj·
~l ršom s lova zmysle a jeho schopnost vytvorit vzájomné porozumenie medzi ludml, č o je na jvä čš ou a najnaliehave jšou potrebou našej prltomnostl.
Oslavy jubilea J. S. Bacha sprevádzali nielen bohaté
a p oče tné a kcie v rámc! úzko vymedzených koncertných vystúpeni a vedeckých rozpráv, konferencie o Bach ovi a jeho diele, a le aj Iné akcie, a ko na prikla d rôzne
výstavy - "Velká výsta va umenia doby J. S. Bacha "
a pod. Koncertné poduj atia ukázali s nahu potvrdiť a
do tvo ri ť obraz o žlvbte a tvorbe J. S. Bacha z najširšieh o uhla pohľadu. Nechýbali ani zborové, komorné,
orch estrálne a oratorlálne koncerty, v rámci ktorých vystupova ll významn! domáci i za h ranLčnl umelci.
Vedec ká konferencia, ktorá sa konala v dňoch 25. až
27. marca 1985 sl kládla za ciel osvetllť obraz o svete,
č l ov e ku , o jeh o di ele, notovom zápise a zvuku. Ako
z toho rámca usudzujeme, konfer encia ma la p ri spi eť
k po h ľadu na J. S. Bacha z najširšieho zretela , vidi e ť
ho jednak v jeho dobe ako č lov e k a čias t očne determinovaného, ktorého č in y a idey, l ked' sú za korenené
v urč u júcic h rozmeroch vlas tnéh o č a su, dokázali predsa , a lebo práve preto, p rerazi ť do rovin obecne platných, ba nadčasových . Pohlad na ·čl ov e ka a umelca mal
od h a ll ť súla d medzi umelcom a č l o ve ko m, d ok áza ť jednotu niekedy i rozporných polarlt, u r·če ných s údobým
pra ktic kým životom č lov eka a jeho Ideovým s vetom.
Ta kisto ma l odh a liť dielo v jeho štýlove j a dobove j determinovan osti a vď a k a zvukovému výsledku , ktorým sa
dielo dokáže d o tknúť človek a v na jširšom slova zmysle, aj jeh o sc hopno sť pr ekl enúť ťíz k os ť rámca, v ktorej prameni, a šfrlf sa vo svojej znejúcej podôbe da leko nad ·hr anice doby jednotlivca a konvencia.
Konferen ciu otvoril dr. Hans Pischner v posluchárnl
Univerzity Karla Marxa v Lipsku. Po tomto ťívod e odznel hlavný r eferát Wernera Felixa, dotýka júc! sa s pomlnaných rámcových tém konferencie. K významným
h os ť om k_
onferenci_!l patril 1 dr. Micha l Drus kln (autor
známej monografie o l. Stravlns kom a ď alš e j publikácie
O západoeurópskej hudbe 20. s tor oč ia ). Potom r eferovali prof. Chrlstof Wolff , Martin Petzold t a Armin
Schnelderheinze, ktorého Bra tis lava pozná ešte z roku
1979, kedy sa v r:á mcl BHS konal aj Bachov fes tival.
Kon ferencia sa delila na pl! ť sekcii: prv ú sekciu Q živo te a tvorbe viedol prof. dr. Alfred Brockhaus a
dr. Huber t Henkel; druhÓ sekciu o diele s analýzami
tvorby - v rámci ktorej vystúpili a j referenti z naše j
repu bliky Jll'f Fuka č (Brno ) a Ján Albrecht (Bratislava ) - v!eáii Rethärd Szeskus a Nikola! Kopotschews kl;
konkrétnym. dielam sa venovala tretia s ekcia pod vedenim Walthera Siegmunda- Schultzeho a Georga von Dadelsena ; štvrtá sekcia sa zaoberala pramenným výskumom, edlciumi a Interpre tačnou praxou pod vedenlm
Hansa Joach ima Schultzeho a L. Marsch ala ; plata sekcia bola venovaná vyžarovaniu Bachovej hudby , viedol
ju Karl-Heinz Ktlhler a Jaroslav Bužga z Prahy. Bolo by
ť až k é h o voriť o lntegrujúcom význame tejto konferen -

In memoriam EUG~NE ORMANDY
v m~l ut abntJMtl 111etou~ho r~Ptudukl!rt~M umllttit1

Pt1'

mazv Qdllha.lzaj{l ll k"ncert n ~hg p~dia . K p(lsl edngm ad•
C:h(ldl}m patri n11 uau n~ límrtiQ E uC~~na O r m an d 11 ho·,
8[1 rr; lr:aZJ :a pladTI/Í niiUZJilritlllTlau vitalitou a f!nllr (JiPu
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naplnllný Ziv ot koncfll' tn~hr:~ umill cC1. 1 prlllam takntQ/' polovicu svojho Ziuota spojil s Philad8lphský m orchllst rom,
ktorý priviedol k absoltítnej svetove; ~pičke .
Eugene Ormandy (vlastným menom Eug~ne Ormandy
Blau} sa narodil v Budape~tl 18. X/ . 1899 ako syn Benjamina a Rosdlie Berger Blauovcov . Hoci jeho otec bol
dentistom, veľmi dobre hral na husliach a želal si , aby
sa jeho syn stal huslistom. Na b ud ape~tianskej Hudobne; akadémii bol mladý Ormandy Ziak om slduneho pedagóga Jenií Hubaya a v skladbe Zoltdna Kodó. lya. V ro ku 1917 absol voval .štúdium a zlskal diplom prof esora
husľovej hry. V Berllne debutoval ako sól ista s husľo 
vými koncertmi Brahmsa, Mendelssohna a Vleuxtempsa,
potom nasl edovali koncert y po európskych hudobných
metropoldch. Keď v roku 1919 Hubay rezignovál na post
vedúceho ma jstrovskeJ triedy, Ormandy sa stal jeho ndstupcom. Ormandyho pedagogickú činnost preru.šil viedenský recitdl v roku 1921, na zdklade ktorého dostdua
ldkavú ponuku na turné do USA. Z amerického impresdria sa vyklu je podvodnlk, no Ormandy je už v New
Yorku, a bez prostriedkov. Na svoJ newyorsk~ debut
Ormandy spomlna: ,,Poču li ma tu mnohl manažéri a
v.šetci sa zhodoval i v tom, že som dobrý huslista, no
potrebujem reklamu a aspotí jeden koncert v Carnegie
Hall . Toto v.šetko stó.lo vera · pe1~azl, ktoré som nemal,
a preto som zasadol za posledný pult Divadelného symfonickl!l lo orchestra, za ktor ým som presedel pät dni.
Po piatich dtíoch sa na mtía usmialo .štastie: urobil i ma
koncertným majstrom. A zase pre.šl o osem meslacav, až
ma ra z pover ili dirtgovanlm. Dirigoval som pritom
bez partitúry. Hrali sme .št vrtú symfóniu P. l . Cajkovskl!ho. Zaradili ma za .štvrt ého dirigenta-asistenta, a t ak
sa začala mofa dtrigent sk ó. kartl!ra."
Dirigentskej taktovka vyvoldval a v Ormandym nové
ambl c ie. Pozorne sledoval koncerty a učil sa od takých
osobnosti, ako boli Mengel berger, Furtwangler, Kl emperer, Toscanini a inl. RozhoduJúci obrat v Ormandyho
umeleckeJ biografii nastó.va v roku 1931, keď Toscantni
nemohol prlst z Európy do Philadelphie. Hudobný r iaditel tohto telesa L. Stokowski po dl h.šlch prieťahoc h
súhlasil so zdskokom mladého Ormandyho. Jeho účin 
kovanie s Philadelphským orchestrom 30. októbra 1931
bolo obrovskou udalosfou a pr ekvapenl m sezóny, kt oré

~ZAHRANIČIA
Koncom leta t. r. poved.fe v Goslare známy huslista prof. André Gertler v rámci 11. medzinárodných koncertných týldňov majstrovské kurzy pre
huslistov, violistov a hráčov sláči kových kvartet.
Pendereckého Polské rekviem pre ityroch sólistov, mieiianý zbor a orchester, ktoré malo premiéru minulého roku, uvádzajá na talianskych
koncertných pódiách, kde bude mať niekolko
reprlz. Predvedenie diriguje autor.
Začiatkom jána t. r. sa uskutočni vo Viedni
VIl. Beethovenova medzinárodná klavfrna sáťal.
Pod !!estným patronátom rakúskeho prezidenta
dr. R. Kirchschlägera sa predstavia kandidáti so
iirokým výberom Beethovenových sonát. v záver e podujatia majá stiťaliaci molnosť zahrať niektorý zo skla daterových klavlrnych koncertov.
Prvá cena je &O tisic iillngov.

Rakúska verejnosť si pripomenula 40. výročit\
náletu na Viedeň , pri ktorom bola značne poikodená Státna opera, o. i. zhorelo napr. 128
kompletný-:h operných výprav a 1&0 kostýmov.
Obnovu a renováciu budovy dokončili v roku 1955
a na jeseň 5. novembra toho istého roku jo sprfs tupnill pre verejnosť uvedenfm Beethovenovho
Fidelia pod taktovkou iéfdirigenta Karla Bllhma.

Bachov pomnlk v rodnom Eisena chu
cie, lebo rozdelenie priebehu do rôznych sekci! bolo
p ria mo nutnos ť o u , ale n eumožnilo nadobud nú ť prehlad
o práci všetkých sekci!. Tento nedosta tok sa vša k v doh ladnom čase ods tráni, kedže sa pr!spevky zverejnia
v osobitnom zborn!ku. Is té je, že možno počlta f s verml pes trým obrazom, ktorý rezultuje zo spol o.čnéh o rokovania, kedže sa ·dostavili reprezentanti takmer z celéhQ sveta, a ko napriklad zo Soviets keh o zvl!zu, z Ceskoslovens ka, NSR, USA, . Ka nady, Izraela , Flnska, Velkej Británie, Japonska, Rumunska, Ma ďa r s ka atd'.
Koncertné podujatia , ktoré sprevádzali celý festival,
nebolo možné sled ova ť v celom rozsahu, ked'že trvanie
konferen cie bolo kratšie a kq priebeh osláv. Krát ko pred
otvorenlm konferencie vystúpil Slovenský komorný orchester, ktorý zožal velký oh las u obecens tva. Bplo
možné v ypočut si ina k zried kavo predvádzané dielo
Jánove pašie, čo patrilo k reprezen tatlvnym podu jatiam
osláv. Spomenul by som ešte zá v ereč ný koncert, na ktorom odznelo v novej budove Gewand hausu Bachovo posledné dielo Umenie fúgy v Graiserovom orchestrá lnom
pr epise. Ma l som možnost zúčas tni ť sa na komor nom
koncerte z diel ]. S. Bach a, ktorý sa kona l v reštaurova nej Semperovej opere v D rážďanoch. Azda ' Bratislavčanov bude za u j lmn ť, že staré divadlo, ktoré ~á l o
v Bratislave eš te pred koncom 19. storočia, bolo takisto
dielom architekta a s tavitela Gottfrleda Sempera. Rekonštrukcia sa vydarila n aoza j velk olepo, a k by som
ma l uv i esť metaforu, povedal by som, že sa tá to historická budova priam znovu narodila. Nenapodobnili sa
len vonk ajšie sloh ové znaky, ale oživili sa takmer už
za budnuté technológie a remeslá, takže novos ť budovy
vý n im oč n e nenarúša pocit hl s torič n os tl, ·č l o v e ku n echýba a ni pa tina, k torú môže vytvorit len čas.
Lips ko privltalo svojich host! v slávn ostnom rúchu
a poskytlo tak aktlvnym, ako aj paslvnym prispieva tel om onú pohodu, ktorá s tu pňu j e prija tie nároč n ýc h duchovných hodnO t a rados t! z hl bokého umeleckého
diela.
JÄN ALBRECHT
mladému umelcovi vynieslo vzdpéitl 5 -ročnú zmluvu na
miesto .šéfa Mineapolskl!ho symfonického orchestra. A od
tohto obdobia sa datuje Ormandyho velkol epd ka r iéra dirigenta. Umelec navy.še udivuje obrovsk~mi organi zó.torskými schopnos ťami pr i r ozvíjani hudobného života,
v usporadúvam netradičn~ch koncertov a pod. Odchod
Stokowskl!ho z Philadelphského orchestra je už len
l ogickým dovŕ.šentm prudko sa rozvljajúcef Or mand yho
kariéry di rigenta. D oporuč en ie Ormandyho Rachmani novom a Kreislerom za ndstupcu Stokowskl!ho uzatvó.ra
prvú kapitolu jeho ži vota, pretože tá dr uhó. patr i už len
Philadelphsk~mu orchestr u.
Ormandy a Philadelphský orchester je osobitd, velkd
kapitola orchestra, jeho dirigenta i amerického hudobného ži vota. Ormandy priviedol Philadelphský orchester
k maximdlne; technicke; dokonalosti. Obdivovala sa
mäkkosť a f arebnó. z vukovos ť orcllest·r a, zvló..š( nMherne mäkko a .šťav nat o zneli s láčiky, čo sa pripisovala
Ormandyho lluslislickému nadaniu. No nie vSetci sa
nadcllýtíalt hrou tohto or chestra. Vyskytli sa ndzory,
že krdsa zvuku sa dosahuje na ko nto hlbky výrazu a
obsahu hraných skladieb, že Ormandy sa vyžlva v or·
chestrálnych efektoc h a pod. To v.šak nie je podstatnl!, rozllodufúce je miesto a autorita, aké Philadelphský
orchester zlskal vo svetovom rebrlčku pod Ormandyho
taktovkou.
Eugene Ormandy sa v.šak do histórie Philadelphskl!ho
orchestra a amerického hudobného života zapísal ako
neúnavný propagó.tor súčasne; hudby. Bol prvým dirigentom stoviek skladieb významných súčasných amer i ckýc h skladateľov. V jeho na.študovanl zazneli svetové premiéry takýc h diel, ako sú Bartókov 3. klav!rny
koncert ( 1946}, Hindemithov Klar inetový koncer t ( 1950},
Martinu Koncert pre 2 klavlry (1943} a 4. symfónia
( 1945 J, Milhaudova Suita pre husle a orchester ( 1945 J,
Rachmaninovov 4. klQ1Jlrny k oncert ( 1941} a Symfonické .t ance ( 1941} , Villa-Lobosova 9. symfónia ( 1966 J,
Webernova Im Sommerwind (1962}, americké premiér y
diel Mahl era, Sostakoviča, Prokofieva a iných. To v~et
ko svedči o Ormandyho rozhľadenost i po svetovom hudobnom dianí a o jeho .širokých kontaktoch so skl adateľmi Európy i Ameriky.
K ďal.štm aktivitdm Ormandyho pôsobnosti na čele
tohto orchestra patri zdfazdová činnost telesa niel en v
Amerike, ale at v Európe, Azii a Japonsku.
Ormandyho dirigentskd činno st je neobyčafne rozľah
ld a množstvo gramafónových nahrdvok, pod ktoré sa
podplsal, dodnes svedči - a bude svedči( i v budúcnost i - o teho skuf!lr!f umelf!ckef reprodukč ne{ sile a
MAR IAN ]URfK
presuedl!ivosti.

Javiskovú kreáciu diela Arlberta Reimanna Sonáta duchov, ktorá vznikla na tezt Augusta
Strindberga, uvedú tohto roku vo viacerých divadlách (Viedeň , Kopenhagen, Stokholm, Helsinki) . Podla informácii z tlače Ide o velmi zaujlmavé umelecké dielo.
Polská spoločnosť Henryka Wienla wského pri pravuje pr e rok 198& medzinárodná huslovt atťal. Očastnlci stiťale musia ovládať velmi náruč·
ný repertoár, v ktorom dominuj6 najmä diela Wieniawského.
"Mahler , Viedeň a 20. storočie" - znie motto
slávnosti, ktoré sa uskutočni a v Londýne v dvoch
termlnoch - najprv od marca do júna a potom
v s eptembri a októb_!'i tohto roku. V r ámci podujatia sa uvedú kompletné skladatefove symfónie
a piesne, takmer výlučn e v podani Londýnskeho
aymfonického orchestra pod vedenlm dirigentov
Collna Davisa a Pierra Bouleza. Podobná téma
s toj( tiel v záhlavi niekofkých výstav v uvedenom čas e a na jeseň sa plánuje symp6zium, ktor é sa bude dotýka ť problematiky filozofie v 20. •
storoči a kultúry Viedne.
V hlavnom meste Ar ménskej SSR Jerevane sa
konal ul 11. ročnlk Vi ezväi,lvej speváckej stiťale M. l. Gllnku, na ktorá sa prihlásilo okolo
dvesto účastnikov ( diev!!at i chlapcov) z celého
ZSSR. Predsedkyňou poroty bola nár. um. ZSSR
l. Archlpovová. Prvú cenu udelili trom sáťal i a ·
clm: sopranistke Marijl Muraďanovej z Minska,
barytonistom Gr igorijovl Gr,lci~kovi z Kyjeva a
Dmitrijovi Charitonovi z Odesy. Viťazkou a6ťale
v ka tegórii komorného apevu sa stala orga Äju·
rovová, ktorá zfskala aj osobitn'!. cenu za najlepilu Interpretáciu romanci M. l. Gllnku.
Partitúru neznámeho zborového diela Georga
Friedricha Händla objavili v pozostalosti Istej
speváčky v britskom Manchestri. Ide pravdepodobne o časť raného diela, ktoré vzniklo poeaa
skla datelovho pobytu v Rfme v roku 1707. Objavené dielo sa mé v j611 t. r. uviesť v mancbes•
terskej ka tedrále.
Händlovský bédater Walther Slegmund-Schul~ze
sa pokála v svojej práci Geor g Friedrich Hil.ndel
Seln Leben, seln Werk (Lis t-Verlag, Mnfchov
1984) vylf!!l ť plnokrvný a prastický obraz ilvo·
ta skladatela i jeho diela. Autor ďalej rozpra·
covéva problematiku vzťahu slova a hudby, otbky
Interpretačnej praze, tvorivej met6dy i eatetlky
sklada tela e venuje sa aj analýzam jednotlivých
diel.
V polskom melte Wroclav vznikol zal!latkom
tohto roku nový orcheater s názvom Slnfonletta
Wroclawska, ktoréh o !!lenovia pochádza j1í z tamo jiiej fllbarm6nie. Séfom tohto 40-čl'ennébo telesa je Jan Slek. Orchester sa chce ipeclalisovať
na populérneji l repertoár, ako to dokázalo aj
jeho prvé vyst1ípenle na verejnosti, kde brali o. l.
diela muzikantske j r odiny Str ausaov~ov.
Witold Lutoslaws kl dirigoval 18. a 19. januára
t. r . v Saint Pa ul (itét Minneaota, USA) kon·
certy, na ktorých zazneli jeho diela.
Obchod 1 hudobninami M. Oelsner v Llpsk11 al
pripomenul vo februári t. r. 125-ročné jubileum.
Pôvodne vznikol ako knllný antikvariát v centre
mesta a mal velký okruh zékaznfkov doma i v
za hranič !. O jeho vývoji bude záujemcov informovať pripravova ná brol úra.
Rodné mesto Giuseppe Verdiho Busseto s alllo
po 13-ro!!ne j pres távke opä tovné otvorenie Diva dla Giuseppe Verdiho - so sklada tefovou operou
Lombarďa nia. Umelecké vedenie zverili tenoristuvi Carlovi Bergonzimu, ktorý sa ul r oky angal oval pri reiltaurovani tohto operného domu.
Novým predsedom Zväzu skladatelov a muziko16gov NDR, kra js kej odbočky v DrUďa n ocb l a
stal skladatel prof. Udo Zimmermann. Jeho predchodcom bol prof. dr. Gerd Schllnfelder, ktorf
prevzal funkciu intendanta Státnej opery v Dr61·
ďanoch.

Medzinárodná Schllnbergova spoločnosť ul porlada v druhe j polovici augusta t. r. vo Viedni klavfrny Interpretačný kurz, ktorý bude viesť Elae
Crossové, klaviristka, ktoré iltudovala v r. 193&-38
u A. Weberna, spolu 1 dr. Reinhardom Kappom,
ktorý sa bude v enov ať analýzam vybran:fch diel
(Schubert, Webern, SchHnberg).
Eterna pmiftiesla na gramof6nový trh nahr6vky
málo známych diel Louisa Spobra, ktoré do edič
ných plánov zaradili minulého roku prl prll,l lto•t l •klad!lterove j dve1toroCaloe.

Komorné koncerty MOKU v Bratislave
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho pa láca v Bra tislav e vystOpil 26. februára
1985 mlnd9 madarsk9 klavirista Péter
Nagy, jeden z d alš!ch repr ezentantov
skvelej umeleckej generá cie, na čele
ktorej stoja také osobnosti, ako Zoltán
Kocsis a Dezs1S R~n·kt.
Ovadsaťpät ročn9 P. Nagy je typom senzltlvneho a do seba zahladeného umelca. prež!vajOceho interpretovanO hudbu
velmi svojsky, no lnšplruj(ICO. Má širok ~ dynamlck9 regis ter u svojráznu pedallzáclu, p ričom spolu s d!ferencovanosťou Oderu dokáže nuvodit bizarné
zvukové obrazy. Originálne realizuje najmä dynamické krivky, napriklad tam,
kde poslucháč očakáva retardujúce momenty, P. Nagy náhle akcentuje vzostup dynamickej hladiny. Akosi nanovo
prehodnocuje každO ustálenú preds tavu
diela, i.l ta k možno takmer hovorU o
Interpre t ač nom rukopise, neraz Idúcom
velmi odvážne l proti trad!cli. Svoje
hlau učs ké dispozlcie potvrdU Nagy už
vo \'arléclách f mol J. Haydna. Ak by
chcel niekto argum entovať, že šlo o nešt~lovO interpretáciu, rád by som sa spýtal. čO to vlastne tá štýlová čisto ta je.
je pravda, že nás u-čili hrať Haydna
overa asketickejšie, s úspornejšie dávkovanou pedalizáciou. Ale to ešte neznamená, že sme ho s kutočne takto cl·
tiJI a prežlvall. Nagy však dáva na javo
svoj názor , čo svedči o velkosti jeho
učitelov , ktor! mu to dovolili. Akceptoval som jeho Haydna, i ked sa priznávam, že ho cltim trochu Inak. Nagyova
tnterpre~cia znamenala vša k pre mi'ía
niečo nové a objavné.

Ani Mozartovu Sonátu F dur, op. l
3, KV 332, som eš te nepočul hrať ll
tolkou vervou. Bolo to priam beethove·
novské poi\atie, výbušné, dramaticky sil·
né, prežité - strhujúce. Posluch~ tu
mohol vycltit to neustále dynamické vl·
nabitie - tak prlzna.čné pre hru tohto
umelca.
V druhej ~asti programu zazneli prekrásne Trl klavfrne kusy F. Schuberta,
kde P. Nagy naplno odkryl svoju introv ertno sť a vôbec zmysel pre tú hudbu,
ktorO naz9vame roma ntickou. Nagy vie
presvedčivo ozvlá štnit hudbu, ktorú hrá,
je neustále tvorivý, nedôveruj e nijakej
i nterpre tač nej schéme alebo ustálenému
M zoru. Nejde však za každO cenu proti tradlcii , čiastočne na nej buduje a
dotvára ju svo jim vlastným názorom.
Podnetná bola i interpretácia Baatho·
venovej Sonáty c mol, op. 111, kde sa
Interpret nevzdal majestátneho zvuku
kla vlra, ale ani poetickej drobnokresby.
Vniesol do Beethovenovej Sonáty množ·
stvo zvukomalebn9ch prvkov, pastelo·
vých farieb, ponášok na zvonkohru so svojsky cltenou pedalizáclou. Napriek
týmto prienikom k detailu mu vša k
celok .,neušiel" - nerozpadol sa.
Nu záver uzdu len tolko, že P. Nagy
je hfud ačo m nových predstáv. Je podnet·
ný a technicky perfektne dlsponovan5,
i ked nie je ešte tou osobnosťou, ktnro
možno radiť k európskej lnterpreta~nej
špi čke. Cas však rozhodne ukáže, ako
bude dozrievať tento velký lnterpretač·
ný talent.
-IBč.

SLOVKONCERT, čs. umeleckó agentúra
vypisuje
INTERPRETACNú SUfAž SSR '85
(odbor klavir)
Banskó Bystrica, 28. Xl. - 2. XII. 1985
Podmienky súťaže:
1. SOtaže sa mOžu zúčas tniť občania SSR

alebo u občania CSR, ktor! žljO na
Ozeml SSR. Veková hranica : do 30 rokov ( t. j. narod en! po l. l. 1955) .
Prvornd9m poslanlm sOtaže je rozvijať a upevňov ať reprezenta tlvnu zá·
kladňu slovenského koncertného ume·
nla podla najnáročnejšfch kritéri!. Súťaž je preto ur č ená predovšetkým pro·
fesionálnym umelcom - absolventom
s najvyššlmi sóllstick9mi amblciami.
Sútaže sa dalej mOžu zOč ast nlf poslucháči konzervatór!l a vysokých hu·
dobných škOl na základe o dport1č a ni a
tej -ktorej školy.
2. Záujemcovia dostanú tlačivá prihlášky spolu so zloženkami na zaplatenie zápisného ~čs 200 (po slucháči
100) . Tento poplatok má chara kter zá·
lohy a vráti sa kandidátom po absol·
vovanl I. kola.
3. Prihlášky treba poslat doporučene na
adresu:
SLOVKONCERT, Se kretariá t Interpr etačnej sútaže SSR
Leningradská 5, 815 36 Bratislava
Termin: do 31. V. 1985
4. S úťaž bude mat tri kolá :
l. kolo
a l ,JJach: Pre!Odium a fOga z Tem peb)

cl
d)

ll.

rovaného klavlra
Klasická sonáta (Hayd n, Mozart,
Beethoven)
Chopin: Etuda z op. 10 a lebo op. 25
rubovolná koncertná etuda auto·
rov: Llszt, Skriabin, Debussy, Rachmanlnov , Smetanu
kolo

a ) závažné dielo (diela) zo svetovej
romantickej tvorby
b) závažné dielo (diela) z tvorby 20.
sto ročia ( počnOc Debussym). vrátane slovens kej a ~eskej tvorby
c) jedna z nasledujúcich skladieb:

5.
6.

7.

8.

9.

A. Moyzes: PrelOdlum zo Sonáty
e mol
J. Cikker: 2 čas ti z Tatranských
potokov
R. Berger: Toccata
I. Zeljenka: Capriccio
(rozsah asi 40 rninOt)
III. kolo
Vystúpenie s orchestrom. Kandidáti sa
mOžu rozhodnúť pre jeden z nasledujúcich koncertov: Beethoven: 3., 4.,
5., Cikker.: Concertino, Cajkovsklj:
b mol , Chopin: e mol, f mol, Haydn:
D dur, Llszt: Es dur, Moza rt: KV 271,
446, 491, 537, Schuma nn.
Hra spaml1tl je podmienkou.
Pre Interpretl!-čnú s úť až SSR sú urče
né tieto ceny:
l. cena K-čs 6000
2. cena Kčs 4000
3. cena Kčs 3000
Porota má právo zlúčlf l. a 2. cenu
alebo 2. a 3. cenu a rozdeliť Ich rovn9m dielom, d alej má právo niektorú
z cien neudell(, poklal by kandidáti
ned osiahli požadovanO Oroveit Počlta
sa aj s udelenlm osobitnej ceny za
najlepši prednes povinnej slovenskej
skladby. Porota mOže udellt a j čes tné
uznania. Rozhodnutie porty je koneč·
né.
NajOspešnejšf účastnlcl sOťuJe budO
uprednostnenl vo všetkých oblastiach
umeleckého pôsobenia, vrátane vysie·
lanla na medzinárodné sútaže, zaraďovania do exportných plánov, odporú ča ni a na udelenie štipendi~. na vys tOpenia s orchestrami, v rozhlase a
televlzli.
V porot e budú zastúpeni poprednl
ume lci a odbornlc!. Zloženie poroty
bude oznámené pred otvorenfrn sOfaže.
Cestovné a pobyt ~astnlkom sa uhradr za dni Ich aktlvnej Q·časti podla
platnej vyhlášky o náhrade cestovných nákladov.

Dni kultúry ČSSR v ZSSR
(Dok o n čen ie

z 3. str.)
venskO stranu pisater t9chto riad kov.
Po odznenl referátov nasledovala zaujl·
mavá debata , ktorá pri spo loč nom obede
vyústila vo velmi pt1tav9, skutočne neformálny rozhovor. V2lájomne sme sa
zhodli v tom, že početné možnosti vzá·
jomn9Ch Informácii nevyužlva me v dostato č nej miere. Konš tatovali sme, že aj
na tomto stretnuti viac sme hovorili
o hud be a neponechali sme sl čas na
demonštrovanie povedaného, že nás
.,povinná" výmena hudobnfn a nahrávok
nemOže uspokojlt, ak sa s i\ou nespája jú čas tej šie, neformálnejšie pracovné a
fud ské konta kty. Na to všetko - a povedali sme si toho otvorene a vera neťažká m e si po prvýkrát, avšak dobrá
vora na zlepšenie kontaktov tu Isto na
všetk9ch stranách existuje. Za seba (netrOfa m si povedať za nás). by som do·
dni, že su každá kulttl ra navonok pre-

zentu je tak , ako funguje doma. Pokial
ide o hudbu a jej Očast na našom kultú rnom dlanr, akoby sa uzatvárala do seba, uspokojovala su .,domácimi úsp'echml" a nenachádzala potrebu konfrontov ať sa s hudobnými kultOraml Iných
národov, počn Oc kultúrou českou. Ubudlo spontánnych umeleckých a ludských
prlatelstiev, kontaktov a porozumenia.
Vlnu za to vša k nehladujme u Iných,
nanajvýš ak v sebe, v našom chcenl a
v miere našej vlastnej inlclatlvy a v
úsili niekam to dopracovať. Aj to ma
napadlo počas môjho moskovského po·
bytu, mysllm , mohli sme predsa len doká za ť ·čos i viac.
Ceskoslovens ká kultúra a ko celok sa
nesporne prezentovala dôstojným s pôsobom a túto prehliadku -českého a slovenského umenia treba označit za velkO
kulh1rnu a politickú udalost. Treba si

JUBILEUM DIRIGENTA
C2 37 rokov možno takmer denno-denne stretnot v pries toroch budovy SND
vysokú urasteno postavu dirigenta GER·
HARDA AUERA, ktorý do t9chto priestorov vkroč il s čerstvým diplomom absolventa štúdia dirigova nia na bratislavskom konzervatóriu (z triedy prof. Kornela Schlmpla) a zotrval v nich nepretržite až do dnešných dnf, kedy ho nebadane zaskočila šesťdesiat k a (9. upri·
la ) a v tichosti mu pripomenula ono
známe - ako ten čas rýchlo let! ...
Rodák z českého Náchoda vstOpll do
služieb SND v roku 1948 ako korepetltor
opery, no neskOr sa stáva dirigentom
baletu a od roku 1951 sa pos tupne predstavuje prvými samostatnými naštudova niami baletných diel - Prokoflevovej
Popoluš ky, Asa flevov9ch ba letov Plnmene Parlža a Bac hčisarajská fontána ,
Glierov9m Cerven9m makom, Caj kovské·
ho La butlm jazerom a Luská,člkom a
dalš!mi. Po predchádza jOclch sporadických dotykoch s operou (Smetanovu Hu·
blčka , 1952) dostáva sa k nej a ko diri·
gent af v roku 1955, kedy sa podpisuje
pod naštudovania Mozartovej Figarovej
svadby a Verdiho Travlaty. Po nasledu·
júcom Donovi Jua novi, Auberovom Fra
Diavolovl a dvoch tituloch, ktoré sO nanajvýš presvedčivými dôkazmi Auerovho
dirigentského talentu Wagnerovom
Blúdiacom Holanď a nov! a Smetanovom
Daliborovi (oba z roku 1957 a k obom
sa vrátli v prvej polovici 80-tych rokov) - . za~lna prudko n a rastať rad
Auerov9ch operných naštudova nl, na jmä
po tom, ked koncom 50-tych rokov prešiel deflnltlvne od baletu k opere. Auer
vhodne zapa~ do dirigentského sOkolia
opery SND vymedzeného menami L. Holoubka, T. Frešu a J. Sch!Hfera a stáva
sa typom pohotového dirigenta, ktorý
v zložitej prevádzke repertoárového di·
vadia dokáže na požadovanej umeleckej úrovni naštudov a ť operné diela najrôznejšieho š týlového zamerania a ná·
rodne j proveniencie. Diela sl pritom nevyberá , ale poctivo naštudováva ro, č o
žiada dra maturgický plán a po dlhé roky pa tri k tým, na pleciach ktor9ch ležf
ťarcha každodennej prevádzky. Rok po
roku, od sezóny k sezóne rozrastá sa
zoznam Auerov9ch operných premiér pribúd ajú diela Pucciniho (Manon Lescaut). Rossiniho (Ba rbier zo Sevilly, Talianka v Alžlrl) , Rlmského-Korsakova
(Sad ko). Mascagniho (Sedliacka čest l,
Off en bacha ( Hoffmannove rozprávky l ,
Verdiho (Nabucco, Macbeth, Aida), Smetanu (Predaná nevesta). Händla ( Xerxes). Cafkovského (Eugen Onegln), Donizettiho (Don Pasquale, Lucia di Lammermoor). Mozarta (Cosl fan tutte), medzi ktorými osobitné mies to zaujfmajO
operné diela nemeckých s kladatelov, ku
ktorým má najvrelšl vzť ah a ktorým,
zdá sa, najlepšie rozumie. S ma xlmál·
nym vnútorným stotožnenlm sa a zaangažovanfm naštudováva Beethovenovho
Fidelia (19601, Weberovho Carostrelca
( 1963) , Gluckovu lflgénlu v Au lide
(19701, Straussovu Salome (1976). Wagnerovho Lohengrina ( 1976), ď Albertovu
Nfžlnu (1979). V Ich hudobnom na študovanr - najiJ!ä v Salome a Lohengrlnovl, vari dvoch vrcholn9ch Auerových
kreáciách - sa najplnšie prejavili typic-

ké a chara kteristické stránky jubilantovho dirigentského rukopisu: záluba v s9tom orchestrálnom zvuku, zmysel pre
dramaticky ú činné budovanie velkých
hudobn9ch plOch, dOraz viac na celok
než na presnosť detailu. Inou oblasťou,
v ktorej Auer dosahoval pozoruhodné,
ner az l nadpriemerné výsledky, bola súčas ná opera. Pamätáme sa na jeho prekvapujOco účinné podanie Orffovej Múdrej ženy ( 1961 l, precfzne naštudovanie
Dessauovej opery OdsOdenle Luculla
( 1972), čl na drama ticko-expresfvnu In·
terpretáciu Suchoňových opier Svätopluk (1970, 19721 a KrOtňa va (19781,
ako i iných diel. Auerovu širokú znalost ope rného repertoáru a jeho praktické ovládanie dokumentovali i mnohé pohotové záskoky na poslednú chvllu, ako i dirigovanie opier naštudovaných a konce p čne pripravených Inými
dirigentmi. Boli to pre divadlo cenné
a u žitoč né služby.
Pri prlležitosti Auerovho význa mnAho
životného jubilea nemožno nespomenOť
a neoceniť jeho dlhoročnú obetavo pe·
dagogickO prácu na bratislavskom kon·
zervatóriu u osobitne n a VSMU , kde sa
v Divadelnom a opernom štt1dlu podielai na prlprave niekolkých desiatok absolvents kých opern9ch predstavenl jed·
nak ako dirigent, jednak a ko pedagóg,
odovzdávajúci svoje dlhoroč né boha té
skúsenosti mla d9m adeptom operného
dirigova nia. Tu mala pred dvoma rokml v podan! poslucháčov školy premiéru
1 jeho komická mlniopera S poveď dona
Juana.
z ď a lš ieh oblasti Auerovej umeleckej
či nn os ti pripome11me jeho dlhoročnú spoluprácu s Cs. telev lziou v Bra tislave,
kde sa hudobnými naštudovanlami podiela! na realizácii televlzno-fllmového
preplsu Bellovej opery Kováč Wieland
(1971) a vtacer9ch pôvodných operných
i operetných televlznych inscenáciách,
ako 1 jeho širšej verejnosti takmer ne·
známu kompozlčnO tvorbu (skladby pre
klavlr, piesne, scéniCká hudba, napred vedený balet Mária a iné 1.
ALFRID GABAUER
Snlmka : J. Vavro

KONKURZ
Riaditel ĽŠU v Zlatých Morayclach oznamuje, le • ik. roku 19115·81 sa na
lkole uvolňuj6 3 miesta ui!ltalo• pra predmet klaYfr. Z!ujemcovla prlhl6sta sa
na ONV - odbor lkolstva v Nitre alebo priamo na ĽŠU v Zlatých Moravciach,
tal. 35 58. Slobodným ubytovanie zabazpal!fme.

KONKURZ
Riaditel Slovenského n6rodného dlvad la v Bratislave vypisuje konkurz do hla·
sov operného zboru
- sopr6n,
-alt,
- tenor,
-bas.
Konkurz sa uskutočni dňa 20. 5. 1985 o 13. h v •kdlobnl zboru na Gorkého
ul. 1!. 4, Bratislava. Podmienky: ukonj!ené odborné vzdelanie, zasplevanle Jed·
nej 6rle, umelej alebo radovej plesne.

však poveda f pre seba, že v budl1cnost1
by sa slovenská hudobná kultOra a naj·
mä skladateJská produkcia mala viac a
premyslenejšie podielu ť na ~asti celej

HUDOBN~ 2IVOT -

slovenskej a ~es kos lov e nskej kultOry nn
budOcich .,Dňoc h ", ktoré, dOfajme, neda jO na seba dlho čakat.
IVAN PARIK
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JOHANN SEBASTIAN BACH - SEI· SOLO
(Dokončenie z t. s tr.)
s tavcu, či ich sám tak9mto spôsobom hra l a či tch
dnešn! umelci môžu tiež ta kto hr ať.
V Bachovej pozostalosti sa sice zachovalo piÚoro huster, dokonca jedny stetnerky, ale v zozname pozostalosti sa nezaznamenáva ant jediný s l áč ik. O vyklenu tom sl áčiku sa nezmiei\uje ani David D. Boyden v svojej znamenitej práci .,Die Geschlchte des Vlolinsplele
von seinen Anfl!ngen bis 1761 ( B. Schotts' Sllhne, Main z
1971). Bach sa poznal s nlekolkými vynika júcimi huslistami, ako napr. Johannom Pau lom Wes thoffom vo
Weimare a Johannom Georgom Plsendelom, a podla
všetkého prijal nejeden cenn9 podnet z ich hry, avšak
nevieme, a k9m sl/ílčikom - <či azda aj vyklenut9m Wos thoff a Pisendel hrali.

l'ier Francesco Mula: Homér

(Drá!ďansk6

galéria)

Pri r iešen! muzikologlcko-hlstorlck9ch problémov je
nutné rozš!rit v9skum aj na oblasť v9tvarného umenia,
predovšetk9m na malia rs tvo a sochárstvo, najm!! ak Ide
o z isťovanie tvar u, velk osti l Iných otázok, t9kaj11clch
su hudobn9ch nás trojov. Na starš!ch vyobrazeniach p o č !najúc aspot1 Ja n van Eyckom a Gentsk9m oltárom
- vld!me, že sláč ik ové nástroje, na jm!! violy rozličn9ch
ve rkest!, majl1 mierne vyklenuté sléčl ky. Obl11k slá-či
ka neb9va velk9. ale ma n i pulovať s nap!nan!m a uvoJiJOvan!m vl asu sa da lo, ako to vld!me napr. na držan!
ruky Homéra na obraze Pier Francesco Mola v DrážcTans kej galérii (viď obr. ). Homér tu hrá na viole da
gamba viach las ne, a ko o tom svedč! prstoklad na struná ch a a j zvláš tne držanie s lá č ika, ktoré umožňuje naplnan le a uvolňovanie jeho ovlasenla. Tak9to sláčik bol
bežn9 pri hre na viole - a myš lienka použit ho aj pri
hre na husliach sa priamo nl1ka, a k Ide o vlachlasnl1
hr u, ako je to pri Bachov9ch sólov9ch skladbách pre
hus le.
Av~a k na jkrajš! zatial Iba jedln9 - pr!klad na
to, že takýto silno vyklenut9 sláJčlk jestvoval aj pre
hru na husliach, nachádzame v ĽubJane v kostole sv. Jakuba , kde Francesco Robba vytvoril sochu anjela, hraj(Jceho na husllach vyklenut9m sláčikom (vyobrazenie
v knihe prof. dr. Dragotina Cvetku: Zgodovlna glasbene ume tnosti na Slovenskem, Ljubljana 1958, zv, l).
Snlmka pribllžuje velmi dobre tvar slá.čika so zvlášt-

nym oválnym a velmi 11čeln9m držadlom, ktoré umožňu j e ma nipuláciu s vlasom pomocou palca. Sochár tak
reallstlcky modeloval sláči k a jeho držanie, že nemožno
pochybov a ť o tom, že tvoril podla sk utočno s ti.
Co sa dá vyvodiť z toho, že tak9to slá čik· skutočne
jestvoval a že sa nim na hus liach hralo - 1 keď to bol
asi len zrledkav9 pr!pad?
Bach mohol poznať hru tak9mto vyklenut9m sl/ílčl
kom, a nie je vylúčené , že nim aj sám hral. z toho ďa
lej vypl9va , že mohol mat v preds tave zvuk husieJ, ak9
z nich možno vyl11d l ť vyklenut9m sláčikom. Poukazoval
by na to aj spôsob, ak9m v t9chto sonátach a partitách p!sa l troj- a štvorhlasné akordy. Voči dnešnej reproduk·č nej praxi uv eden ých skladieb mus!me byt aspoi\
na toJko tolerantn!, že nepovažujeme ich reprodukciu
modern9m slá•člkom za jedine možnl1 a správ nu , ale treba pripustiť aj hr u vyklenut9m s l á-č ikom ako ďa lš! spOsob reprodukcie a interpretácie.
Zvukov9 výs ledok hry vyklenut9m sláčikom je n e, s porne ov eJa lepši, než pri hre modern9m sláčikom. Polyfónna hra je velmi pekná. Proti názoru Scherlnga
a Schwe!tzera tvrdi Andreas Moser (Bach-Jahrbuch
1920), že pri r9chlych sledoch jednohlasu, ktor9 s a
mus! hrať napnut9m vlasom, a akordov, nie Je možné
r9chlo nap!nat a uvoJňovat vlas slá:člka. Sláčik vraj
s káče, dlhšie melodické 11seky sa vraj nedaj!l dobre
viazať a prstoklad je pri viachlasnej hre velmi zložit9.
Tieto námietky sa zdajú byt odôvodnené, avšak huslisti .
hrajúci vyklenut9m slá.člkom Ich pra ktickou hrou vyvra cajú. Už asi v polovici dvadsiatych rokov hrával takto
Hermann Berkowskl a o nlekolko rokov neskOr aj RoH
SchrOder a viacero ďal šieh huslistov. Schrllder usporiadal dokonca v roku 1939 v Berline kurz tejto hry
a neskOr vyučoval v Kasseli. Problémom hry vyklenut9m
slárčlkom sa zaoberá aj Emil Telmányl, maďarsk9 huslista, žijúci v Dánsku. (S n!m polemizuje nlekolko autorov, ako Denis Stevens, Sol Babits v The Muslcal Times,
1955 a Eduard Mel kus, 1956. l Všetc! spomenut! huslisti hrali v orchestroch a v yučovali hru na husliach modern9m sláčikom, a prechod z tohto spôsobu hry na
hru... vyklenut9m slárčlkom im vôbec nerobil ťažkosti.
Toto mi potvrdil na Bachov9ch slávnostiach roku 1982
vo WOrzburgu aj ·praL Rudolf Gl!hler (žiak Schrlldera).
Velmi zaujimavá tu bola konfrontácia hry troch vynikajl1cich huslistov : Eduarda Melkusa, Dmitrija Sltkowetzkého a Gl!hlera. Melkus hral na starom nástroji
s trevov9m1 strunami, Sitkowetzkl na modernom nástroj! modern9m sláčikom a Gl!hler na modernom nástroji
vyklenut9m sláči k o m . Všetci traja hrali Chaconnu z
Partity d mol (BWV 1004). Zvuk Melkusovho nástroja
bol ml!kký, ušJachtll9 , dynamika (tektonická ) nemala
velké rozpätie, interpretácia bola t lstá, r eprodukcia
bez pazvukov, nenásilné , pre hru modern9m slárčlkom
priamo ideálna. Sitkowetzki je povaha impulzlvna, čo
sa javilo a j v jeho interpretácii, pozna čenej značnými
dynamick9mi, agogick9ml l v9razov9ml v9kyvmi. Jeho
technicky vynlkajl1ca hra nav odila dojem nepokoja. 'Napokon hra l Rudolf Gl!hler. Naplna nie a uvoJnovanie
ovlasen!a robil pomocou nevelkej pohyblivej vidlice, čl
páčky, umiestnenej asi 10 cm od spodného upevnenia
vlasu sláčika. Slá č ik držal troma prstami zhora, palcom
manipuloval s párč kou a mal!čkom podopieral prút sláči 
ka zospodu najmä pri napnutom vlase. Jeho hra vy-

Kproblematike interpretácie motet J. S. Bacha
V rozsia hlom skladateJskom odkaze johanna Sebastia-

na Bacha tvoria vokálne motetá len mal9 zlomok a hoci
sa s nimi Iba s poradicky stretávame, dokážu poskytn(!(
plnohod notné ume lecké zážitky práve tak, ako Iné diela veJkého majstra. Ich účinok hádam tkvie v opravdive j hlbke a mnohostrannosti hudobného prejavu, kto~"9 umocňuj e práve estetick9 zážitok, Iste znásoben9 podielom interpretov. Nevieme presne, kolka motel Bach
naplsal, zachovalo sa ich ponajviac iba sedem, a to
prevažne z prvého desaťročia jeho lipského pobytu. K
technicky náročn9m patria dvojzborové motetá Slnget
dem Herrn eln neues Ll ed (BWV 225) a Komm, Jes u,
komm! (BWV 229). Styri motetá, z celkove zachovaného počtu, svojim charakterom nazna·čuj!l, že boli
predurčené k smú toč n9m obradom za zosnul9ch.
Sonda do minulosti odhaJuje niekoJko zaujlmav9ch
s ku toč nosti, ale a j problémov v sl1vlslosti s ich Interpretáciou i his torickou Interpreta č nou praxou. Svojou
podmanivosťou prenikli do povedomia Haydna, Mozarta, Beethovena, Brahmsa, a le tiež mnoh9ch prislušnlkov
vyhranen9ch národn9ch k ompozič n9ch okruhov a moderných prúdov. Ich interpretačnl1 tradlciu budoval v
Lipsku po Bachovej smrti Johann Friedrich Doles a
pros trednlctvom berlins kej Singakademie n eskôr Carl
Fasch a Carl Friedrich Zelter. U nás sa v priebehu
času prakticky ujali predbežne iba dve motetá : rozmerne jšie majestá tne pl!thlasné moteto Jesu, meine
Freude (BWV 227) z roku 1723 a jeho 11tlejši penflant117. žalm kompovan9 v radostnom vzlete - Lobet den
Herrn, a lle Heiden (BWV 230) , ktorého vznik možno
približne určit rokm i 1723 a 1734. Prakorene našej frekventovanosti t9chto diel spočiva j l1 pravdepodobne v neoby.ča jnej nár očnosti tak pre interpretov, a ko aj publi kum -. preto sa s távajú dostupnejšimi s kôr pre
okruh hudobnlk ov-profesionálov a pre hudobne školen9ch posluchá č ov.
Pri reflexii o podstate bachovskej interpretácie sa
bezpochyby n emôžeme vyh núť 11vahe o št9le, ktor9 spolu ur č ujú a j pr!slušné dobové faktory. Vzhladom k pozna tku, že .,št91 doby " sa v priebehu času men! v urči
tých znakoch, treba vo vhodnom oh ra ničen! využivat šlrok9 záber skúsenosti, pocitov a patričných sl1vlslostl,
ktoré sa v dostatočnej miere odrazili vo vývojovom procese -čl ov e k a - umelca. Friedrich Blume (v Die Musik
In Geschic hte und Gegenwart, zv. l) v tejto s!lvlslostl
v s tati o J. S. Bachovi poznamenáva, že .,to, čo je št9lu vl astnejšie, zostáva predsa len nedefinovatelné, lebo
preds tavuje iracionálnu silu osobnosti". K 11lohám
schopného interpreta, samozrejme, patri poctivá snaha
po tvorivej realizácii hudobnéh o textu, zafixovaného
s kl adn telom. A to aj v tých pripndoch, ked záznam parIJI I'• r y neposkytuje detailnejši e pokyny pre interpreta.
K lo mu 1e nevyhnutné pozna( da né štýlové hranice,
k ICH o•
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V Bachov9ch dielach vyvstáva problematika vhodnej
volby terasovitej dynamiky, a to .,tektonicke j". Ku špeclfick9m zvláštnostiam 11činku jeho hudby patri bezpochyby aj .,jednotnosť rytmického priebehu". Ak sa ona
spája navyše s jednotou motivickou, pripadne melodlck9ch (!tvarov, dostáva dielo ťah ucelenejšej formy,
vzhJadnej š truktl1ry - aj v nadčasov9ch úč i nkoch. Diskutabilnou ostáva otázka tempa a agogiky, sl1vlslacich
so zvukovou stránkou. Zr9chfovanlm tempa s prlpadn9ml agoglck9mi zmenami vnáša sa do Bachovej hudby
nel1merná snaha po dra matič nosti, ktorá v takomto romantickom opojeni smeruje k nadsadenému pátosu. Rozhodne každá časť (to plati aj pre motetá i napriek tomu, že sa v nich stierajú postupne hranice vokálnej
a Inštrumentálnej proveniencie ), propo!\čne vyvážená
v9razom, agogikou, č l timbrom, musi byt utvrdená aj
v primeranom tempe. A ono závisl od Istej miery od
konkrétneh o polyfonlckého, resp. harmonického formovania diela. Pretože jeho pulz ~O~e ovplyv ňovať rytmické členenie a naopak, rôznymi prednesov9ml nua nsami tempo mOže zasahova( tiež obsahovú náplň diela.
Pomalšie plochy a chorály lily sa mali vzda ť urč ite j
statičnosti a zasa pohybové 11seky by mali zohladi\ovat artikuláciu, frézovanie a primeranosť techn!ck9ch
možnosti. Tempo sa menilo a časom prispôsobovala neraz aj na 11kor účelnosti , krásy a zrozumiteJnostl. A snáď
aj z toho dôvodu sa motetám tak v okruhu Interpretov, ale 1 percipientov dávali epttetá - náro č né, resp.
problémové v zmysle vn!manla. Artikulá cia (podla
H. Kellera a ko funkcia melódie) má spestrov a ť prednes
a zvýrazňovať .členeni e zmyslupln9ch vzťa hov; prakticky aj zachovanlm alebo rozdrobovanim melodickej llnie od najprisnejšieho legata až po odtahové staccato
v rozli•čnej dynamicke j škále. T9mto spôsobom možno
tiež vokálnu štruktl1ru pon imať Inštrumentálne. No Bach
požadoval .,spevnosť " (Cantable Art) a zároveň v oblasti frázovania nepoužival obl11ky. Preto pristupujeme z
nášho hladiska k prednesovej zložke v zmysle požadovanej .,spevnosti", odhliadnuc od toho, čl sa realizuje vokálne alebo Inštrumentálne. V motetá ch ide teda o vyrovnanie sa s ideálom zvukovej Intenzity, akú
poskytuje organ. U vokalistov sa ned oporuč u je legatov9 prednes s talianskym nádychom (s v9nimkou ur čl 
t9ch pasáži), ale skOr princlp skracovania notov9ch
hodnôt ( t. J. ovplyvňovanie technikou če mba l ovej hry l.
Je to aj spoJahlivejšl spOsob pri dikcii koloratl1r a všetk9ch polyfonlck9ch úsekov. K d0ležit9m l nterpre tač
n9m prvkom patri, samozrejme, aj zrozumtteJnost frázovania so zo hJad ňov a nlm vybádania hudobn9ch a slovn9ch prizvukov, ď a lej form ov anie motlvov a tém, s pods tatn9m akcentom na správne tv orenie tónu, a to v jeho ideá lnom prejave .,voce blanca", bez zvláštneho intonačného a dynamického vibrata.
F unkč nos ť Ideáln eho splynuti a s lova a hudby (kvázi

nikola neobyčajn9m pokojom, akordy znel! čisto n plno.
bez kazov a pazvukov, podobne ako aj jednohlasné úseky. Prechody medz! akordlckou a jednohlasnou hrou
umelec zvládol dokonale. Terasovitá dyna mika sa pohybova la približne v t9ch medziach ako u Melkusa. Vďač
né obecenstvo odmenilo 11č l nkujl1c!ch srdečn9m potleskom , avšak pokojná a zvukovo s9ta hra Gl!hlera vy volala priamo nadšenie.
Je nesporné, že hra obll1kov9m sláč i kom má svo je ťaž
kosti, a vša k výsledo k je neoby.čajne cenn9: zlskavame
na sólové sonáty a partity nov9 pohlad a ohodnotenie.
Albert Schweitzer hovori o tejto hre v svojeJ knihe:
.,Kto raz počul hr a ť akordy Chaconny bez akéhokoJvek
nepokoja a bez akéhokoJvek arpegg!ovanla, nebude viac
poch ybovať, že toto je jedine správny a umelecky plne
uspoko jujl1ci spOsob realizácie" (str. 343). A napokon:
a k dnes hráme n a modernom klavlri Bachove diela, ktoré p!sal pre čembalo, rovna ko môžeme h ra ť jeho soná ty
a partity pre sólové husle vyklenut9m slá č ik om , a to
'
s nesporne vl!čšim uspokojenlm z ich hudby.
ERNEST ZAVARSKf

Francesco Robba: Aa)el, bra)tcl vyklenattm sl!l!lkom.
(Ľublana , kostol sv. jakuba, 1 knihy O. Cvetka: Zgodavlna glasbene umetnostl na Slovenskem).
Snlmka: autor článku
zvokallzovanie) nastolila cez stlie antico už renesancia v epoche Pa lestrinu. A táto cesta prostrednlctvom
Bacha smerovala cez llustrujúce a symbollzujl1ce mot!vy k výrazov9m prvkom, k prehlbovaniu a psychologlzovaniu obsahu. V Bachovej hudbe objavujeme veJa spolo č n9ch atribl1tov najm!! vo vokálno-Inštrumentálnych
dielach. Z k ompoz i,čného hladiska Ich na jmarkantnejšie n achádzame v cel9ch partiách medzi motelami u
Brandenbursk9ml koncer tami. l z tohto poznatku mož·
no dedukova ť , že Bach c!tll svoju hudobnl1 riavu dosť
absol11tne. Samozr ejme, kde ju chcel viac umocniť,
zohJadňoval konkrétnu rovinu. Neznamená to však apodiktickú na drad enosť textu na d melodickou llnlou. No
sledujeme 11seky, v ktor9ch verbálna stránka dotvára
štylizáciu celej hudobnej myšlienky (počet ta ktov, ohrani čenie fráz a pod.) konkrétne v majestátnych choráloch. V matete }esu, meine Freude, v úsekoch .,Es Ist
nun n ichts ... ", fráza vy jadrená slovnou séman tikou,
cizeluje dokonca hudobn9 mot!v, umocľ\uj!lc ho v .,ideovom dOraze" (Poco adagio, takty č. 37-39) . Naproti
tomu v krehke jšom matete Lobet den Herrn slovu už
ch9ba clzeluj11ci v9zna m v motivickej práci. Konkrétna
fráza by sa mohla Jubovolne argumen t ovať, pripadne
diminuova t, bez ohJadu na slovnl1 stránku. Z Iného hladiska Bach ponima text v sekundárnom postaveni pri
prisnom polyfónnom spracovani, primárne vychádzajúc
z tónového usporiadania a a ž sekundárne rešpektuj!lc
timbrovl1 stránku vokálu, resp. obsa h slova. Ak Bach
sleduje vie r ohodnosť obsahu slova, neutopl ho v hudobnom prl1de. Ak ale pov9šl slovo na Ideu v rámci komplexu hudobného pradlva, tak s nim narába rytmicky
voJne.
Bach umoc ňuje 11člnok prednesu v dramatlck9ch vr·
choloch aj pomocou zborov9ch recitatlvov, kde akcentovanlm textovej stránky mOže byt narušen9 spád pulzujl1cej rytmickej zložky, pripadne aj prozodlck9ch zákonitosti, čo mOže promptne zvádzať k vnášaniu roma ntlck9ch prvkov do sveta barokovej Interpretácie.
Bach povyšuje v9znam textu a j užitlm prvkov taneč·
ného chara kteru, obdobne a ko Telemann, Hl!ndel a ďa l
ši jeho súčasn!cl. T9mto nad Ja hčen9m nádychom spestruje · tiež niektoré tasil v motetách - Lobet den Herrn.
no n ajm!! }esu, meine Freude.
Poznajl1c, že v Bachovej sadzbe dochádza k syntéze
lineárneho a vertikálneho myslenia, je dOležité uvedo·
mit sl, že nemožno vyz dv ih ovať prioritu horizontálnych
Hnil na 11kor zložky harmonickej a opačne. Treba sa
skOr zamyslieť nad javom umeleckej štylizácie, k čomu
Bachov geniálny odkaz priam provokuje. .,Pretože u!
baroko, ktoré prebralo od jasavej renesancie celé bohat·
s tvo polyfonlckej nádhery, dokázalo obdivuhodne vytvorit aj h lbšie c!tenie harmonick9ch vz ťa hov ." A ná·
znaky pr!klonu k harmonickému mysleniu , dot9kajúceho
sa sotva vzdialenejšlch hranic nastupujúceho klasiclz·
mu, pochop!me a'.rt v samotnej podstate motetového
okruhu.
MARIAN 8Ul.LA

