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ZDENKO NOVÁČEK
VIacer! sl pam!Háme, že prvé povojnové roky boli zá konite naplnené našim obdivom k t9m skladaterom, ktor!
boli v priamom boji proti fašizmu, ukázali mnohé osobné hrdinstvá, pripadne
položili svoje životy za nové spoločen
ské ideály. Táto etapa hlboko zasiahla
do fudsk9ch cha r a k te rov, okrem iného
aj preto, že sa tu prv9krát kryštalizovali naše hlboké vztahy k Sovietskemu
zväzu a v samotnej tvorbe sa častejšie
objavovala téma vďa ky k sovietskej oslobodltefskej armáde.
V týchto rokoch, kedy začala prerastať národnodemokratlcká revolúcia v revolúciu socialistickú, sme mohli využit
viaceré princlpy Košického vládneho
programu, na jmä jeho dôraz na rovnoprávnosť oboch našich národov a vytváranie podmienok pre rozvoj oboch
národných kultúr. V 50. rokoch· vstupoval do nášho života pocit vy ššej umeleckej zodpovednosH a koncepcia Zväzu
často zdôrazňova l a d.osta točn9 priestor
pre novú tvorbu. Strana a umelecké zväzy kládli dôraz na nové výhodné pDdmienky pre prácu sklada terov, koncertných umelcov, a le l hudobn9ch vedcov
a kritikov. Do života vstupovala bežná
prax, kedy mnohé velké diela poukazovali na každodennú prácu a stvárňovali
život v na jrozmaniJ.ejšlch situáciách.
Zväz skladatelov zhromaldil ul v tfch
rokoch silnf kádrovf potenciál, ktorf
mohol ovplyvňovať viietky závalnejiiie
akcie celej hudobnej vzdelanosti.
Tvorba dokazovala, le socialistickf
realizmus je najvfhodnejiiie myslenie
socialistickej prltomnosti. Táto pravda
sa roky šlrila v bojoch s niektor9ml
tdealistick9mi estetikami, venovali sme
vera práce dokazovaniu, že idealistické
estetiky a !ch svetonázorové v9ch odlská
majú negatlvny vplyv na tvorbu, prerušujú kontakty s tradl c!ou, utápajú sa
v negatlvlstických obsah och, vylučujú
kontrolu verejn os ti, zaháňa jú umelca do
osamelosti a zbavujú ho č asto vlastnej
dôstojnosti. Tieto princlpy s táli v popredi viacerých v9vojových etáp a posilňovali sa v názorových bojoch realizmu
s idealistickým videnlm skutočnosti.
Dnes môžeme vyhl ási ť, že ojedinelé sympatie k idealistickým tendenciám znač ne
ustúpili, že rozum vítazil nad momentálnymi módami a značne sa zvýšil spoloče nský potenciál celej naše j hudby.
Ceskoslovenská tvorba má velmi 11rokf akčnf rádius, ktorý sa výstižne
charakterizuje l v prlslušných uzáveroch XVI. zjazdu KSC a ktorý znova
pripomenul na poslednom zjazde Zväzu
vedúci stran lckej a vládnej delegácie
súdr. jozef Lenárt. Celý vývoj ukázal,
že socialistická hudobná prltomnost mOže dobre upotr e biť via ceré únosné tendencie svetovej hudby nášho s toročia ,
avšak treba ich dokonale pretriedlt rozumom, svetonázorovým nadh!adom, citovým prehrla tlm prltomnostl a predovšetkým ta lentom. Hodnota talentu v na šej dobe sttípla l Mohol by s om to dol ož iť mnohými prikladmi a vždy by sa
dokázalo, že talent predstavuje východiskový potenciál, na ktorý sa napá ja
fllozof lck9 názor a morálna hodnota
umelca. Socialistická s po l očnost pomerne rýchlo spoznáva, kedy sa umelec k9
talent nahrádza len prlklonom k do čas
nej móde alebo len technic!stickou prácou.
Celý 40-ročn9 vývoj naše j hudby poznamenáva s naha spojlt hudobné umenie
so životom a neoblst možnos t hudobne
ospieva ť , či vyjadr!t viacer é stránky alebo kvality našej prltomnosti. Ak by sme
pristúpili k našej tvorbe z hladiska jej
tematického rozvrstvenia, museli by sme
vyme novať velké množstvo s kla dieb, ktoré ospevujú inšplratlvnu úlohu KSC alebo v ďak u našim oslobodite!om. Máme
mnohé s kla dby , kde spoznávame pocity
nového hrdinstva, nadchýňa me sa vlastenectvom, láskou k domovine, súdružskou s polupatričnosťou, alebo i mnohé
skladby, ktoré spevňujú rady pracujúcich pri rôznych s po l očens k 9ch udalostiach. Máme vera tvorby hlboko kontemplatlvnej, hud by pre chvlle velkého zamyslenia. Alebo sl s pomeň m e na
rôzne detské piesne a zbory, ktoré pri nAša jú čosi , čo s po l očnos t predtým ne-

HUDBA SO ŽIVOTOM -

Snimka zo slávnostného zasadnutia Ostredného vfboru ZCSS, na ktorej spoznávame tvére vfznamnfch prominentov československého hudobného livota, je
zéroveň dokumentom o dlhoročnfch vzéjomnfch vzťahoch a spoluprAci na česko
slovenskom hudobnokultirnom fronte. ·
poznala. Tiež naša súčasná opera a balet hfadajú v zložitom tvoriv om procese adekvátnu účinnost a adresnosť, hocl - ako sa ukazuje - profilovanie
socialistickej opery je mimoriadne zložltý problém, ktorý nemožno ohraničiť
kratšou časovou dobou.
Naia skladatelsk6 tvorba je početne
velmi bohatá a práve na najleplich dielach vidime, le dávame umelcom dostatočné istoty a dostatočne iiiroké molnosti. Umelecký talent sa vtedy uvolňuj e
a Iahšie sa spája s !deovSŕm presvedče
nlm. Máme dnes desiatky svojráznych
umeleckých osobnosti vyznamenaných vysok9mi oceneniami - a ked sa
na celý náš u.melecký fron t pozrieme
generač ne , naskytá sa zaujlmavý obraz.
Najstaršia generácia - dnešnl sedemdesiatnici - nesie v sebe aktfvnu účas t
na prvých rokoch socialis tickej revolúcie. Prevažná čast týchto tvorcov sa' aktlvne podiefala na profilov an! rokov, ked
národnodemokratická revolúcia prerastnla do revolúcie s ocial1stickej a doba
si vyžadovala nesmierne vypätie záujmov a jasný prlklon k všetkému pokrokovému. Tito tvorcovia - ktorých historické zásluhy stí nepochybné - zažili
blahodar~é roky bezprostredného spojenia sv.ôjej tvorby s náladami širok9ch
vrstiev, p'oc!tUI vo vlastnej práci historickú nevyhnutnost nove j situácie a podriadili sa z hlbky vlastného presvedčenia týmto tendenciám. Sú to rozumnl Iudia, ktorých slovo má vo Zväze
stále významnú platnos t, najmä tam, kde
sa zdôrazňuje význam socia lis tického
ideálu, demokratičnost umenia a zodpovednos( umelca pred vlastným svedomlm
a celou dobou.
Generácia päťdesia tnikov a šesťde
siatnikov prežila sčas ti spomlnané historické zlomy a ti štastlivejš! dos tali do
vena !udské a umelecké pocity, ktoré
pozitfvne ovplyvňujú ich myslenie a prácu. Táto generácia zachytila l zákonitý
nás tup u rčité ho obdivu ku klasikom
hudby 20. s toroč ia. Cez túto početnú
skupinu s klada te rov, koncertných umelcov i teoretikov sa prehlbil~ kontakty
našej hudby s da lš!mi hudobnými etnikami. Na jlepši z tejto gen erač nej vrstvy
si vedeli štúdiom marxizmu-leninizmu a
, socialistických estetik umocniť svoju
prácu a priklonili sa dôsledne k svojej
dobe a prltomnostl. Z tejto skupiny máme už vo zväzov9ch orgánoch rad významných funkcionárov, na ktorých sa
možno spo!ahnút, možno im zveriť závažnejšie úlohy a tešit sa z ich umeleckých výsledkov. Situácia je podobná
v oboch národných kultúrach, i ked jednotlivé národné osobitosti st1 pochopiterne rozdielne.

Početná je i stredná generácia, ktorá
- ako aj inde - naberá umelec ký rozlet. Niektor!' jej členovia sa už stačili umelecky pre~adiť, vie sa o !ch umeleckej práci, poznáme ich názory a hlbku presvedčenia a opierame sa o nich
najmä v komisiách a všade tam, kde
sa uvažuje o kádrových zálohách. Mladým umelcom treba pomáh ať, uk azovať
im verejne dôveru a každé zrnko vydarenej umeleckej práce brat do úvahy
v celom širšom kontexte. Táto vekov!
kategória sl prehlbuje kontakty k svojej
vrcholnej Ideovej organizácii a dosahuje mnoh& pozitlvne výsledky. Najmladšia generačná vlna sa začlna priklánat
k umeleckej jednoduchosti a najbližšie
roky ukážu, a ký potenciál bude mat naša spoločnost k dlspo~lcli.
Celé členst vo Zväzu českoslov e ns kýc h
skladatefov je oboznámené s umeleckoideovým programom, pričom zvl á šť zdôraz ňuj eme, že zložitá medzinárodná s ituácia si vyžaduje všestra nný prlklon
k vysokým humanistickým ideálom, pokroku a his torickej pravde. Nemys llme
s l, že sa všetko podarilo, ale sme presv edčeni, že vys tupujeme ako hrd! nasledovnlci n ašich velkých predchodcov
a že nikto nemOže ne vidieť, že súčasná
československá hudobná vzdelanost sa
uplatňuje v celosvetovom kontexte, má
svojich obdivovaterov, propagá torov a
ozajstných priatefov. To je naša služba
socialistickej spoločnosti, to je n áš dar
pokroku a veJkým Ideálom.
Zatial som mal na mysli predovšetkým tzv. vážnu hudbu. Zväz venu je veJkú pozorn osť 1 otázkam tzv. zábavnej
hudby. Osobitné zasadnutie ú stredného
výboru zCss prispelo k ujasňovan!u zložitých otázok. Táto hudba sa velmi široko rozvetvuje a Jahko sa do nej dostávajú rozmanité pseudohodnoty alebo
dočasná móda. Obrovs ká požadoY.aná
produkcia tohto .,úžitkového umenia má
za následok, že sa popri kva litných
tvorcoch mOžu uplatňov ať i Judia slabšieho vzdelania, ba i Iudia na okraji
diletantizmu. Vývin te jto tvorby značne
sťažuje osobný vkus, sympatie redaktorov
velkých
m asovo- komunik ačných
prostriedkov a vydavatefs tiev, záujmy
a matérov a pomerne málo vyvinutá estetika, u ktorej nie sú dôsledne rozpracované na jmä hodnotové kategórie. Na
Sflom!nanom úse ku sa vyvlja vera úsilia,
hoci to niekedy bezprostredne nevidn o. Zdôrazňuj eme tu nutno s ť prehlbovania estetického myslenia a rozohrávanie pravidiel zdravého vkusu a umelecko-ideovej únosnosti. V žiadn om prlpade ani tu nestál zCss na platforme
úzkoprsého konzervatizmu, avšak nazdávame sa, že treba znova a znova de-

finovat umelecký vkus, ktorý vychádza
zo známeho prlklonu našich národov k
melodike, uznávanej vyváženos ti hudby
a textu a k prirodzenému prednesu.
Práca v tejto oblasti vlastne nikdy
ne kon čl, nastupujú nové generácie tvorcov a s taré, vyriešené problémy sa riešia znova. Okrem toho pristupujú nové
problémy, ktoré k nám prenika jú zo sve·
ta , alebo ich prináša samo tný vývoj.
Vcelku vša k plat!, že čes ko sl oven ská zábavná hudba v š irokej variabili te má
mnohé nesporné hodnoty, ntekofko inv enčne silných autorov a miestami dosahuj e vlastnú umeleckú tvár.
V priebehu štyroch desa tročl sme
vždy zdôrazňova li , aby hudba ešte výraznejšie vstupovala do života. Mohli sme
to dokonca chápať ako výzvu pre čle
nov a žiadost na rôzne medzič l ánk y.
Musime sa us ilov ať o to, aby sa vydarené skladby ozaj dostali k tomu, pre
koho sú naplsané. Naše upoz or ňov anie
na najvyda renejšie s kladby vlastne
nikdy neprestáva. Považujeme zn správne, že oba národné hudobné fondy hladajt1 nové formy, ako propagovať našu
tvorbu. Táto aktivita prehlbuje spoločenskú účinnos t na šej hudby. Snaž!me
sa odporúčať rozhlasu a telev!zil mnohé významné novinky, aby ozajstné hodnoty prenikli do štruktúr ich vysielania.
Clm je toto prepojenie užšie a obe strany si viac rozumejú, tým je to osožn e jšie l pre našu prácu.
Celou zväzovou politikou prellnajú sa
teda esteticko-!deové a organ!začiJ.é otázky, ktoré treba s l edovať s najvyšš!m
citom a najvyššlm ohladom na prácu
jednotlivých členov. Každá Inš titúcia je
vtedy silná, ak je schopná hodnotiť situácie a činy z r eálneho hladiska. V
tom zmys le poskytujeme stovky konzultácii rôznym súťažiam, významným hudobn9m fes tivalom, dramaturgick9m komisiám a edičným r adám, . okresom l .
kra jom. Usilujeme sa, abY. sa súčas n á
čes koslo v ens ká tvorba lepšie zhodnotila,
v9znamovo rozdiferencovala a aby každého tvorcu s timulovala kritika závažnejšlmi postrehmi, podla ktorých by sa
mohol zorientova ť , alebo aspoň rozm9šlat v širšieh kontextoch. Tento proces
vzájomného ovp l yvňova nia vysoko kvalifikovanej hudobnej kritiky a jednotliv9ch autorov sa zďa l e ka neukončil, s kOr
s a mi vldi, že je viac v zač iatkoch.
Clenovia nášho Zväzu sú vcelku vermi usilovnl a prlsun novej tvorby do
života je pomerne vefk ý. Pribúdajú stále
nové a nové diela, v ktor9ch sa odráža naša kultúrna politika a talentov9
potenciál. Pomerne velká je tiež koncertná aktivita. Poprednl koncertn! umelcl vyvážajú hodnoty svoj ej práce do s veta a neraz prebojovali pred svetovým
obecenstvom a j skladby svojich súčas
nlkov. Odborná kriti ka zatia! nes tač l
dosť kvalifikovane všetky nové skladby a koncertné výkony p os údiť , a ta k
zostávajú u rčité resty. Zväz sa snaž!
prehlbovať funkciu hudobnej kritiky, čo 
mu slúžia predovšetkým hudobné semináre a rôzne a ktlvy. Nemožno však podceniť, že mnohé č lánky a kritiky už napomohli trieden iu hodnôt, rozdlferencovaniu estetických posto jov, a tak prispeli k rozvoju našej súča s n e j hudby.
Kto celé dianie s leduje, nemOže mu
uniknúť ni ekolko závažných konš tatovanl. Súča sná československá hudba ul
nemôle chýbať v naiiom živote, náš Jud
ju potrebuje a clti k nej u rčit ú náklonnosť. Cez hudbu prenlká me do sveta,
a to i tam, kde sa vys kytujú rôzne zádrhele. Cez hudbu upevňujeme vyiiiiiu jednotu socialistickfch krajin. Casto práve hudobná reč tlm oči pohlad do duše
partnerského nár oda a č l ov e k práve cez
hudbu chápe jeho vzťah k životu, jeho
svojráznosti a vys oký humanizmus;
Národné zväzy i federá lny skladaterský zväz nefutovali nikdy žiadnej námahy, aby zvládli úlohy, čo im s poloč
nost zverila, pripadne predzna menáva li
nové myslenie, ktoré ka ždá spoločnos ť
potrebuje a ktoré sa postupne pr esadzuje v živote.
(Pokrač ov a nie na 3. str. l

Rozhovor s mladým slovenským skladateľom PETROM MARTINCEKOM

O T'VORBE A SMEROVANI MLADÝCH
•

HUDOBNí !IVOT NA SLOVENSKU
- pod týmto názvom vydalo Hudobné
informačné atrediako Slovenakého hudobného fondú brol6ru, atručného aprievodcu 16čaanou tvorbou, koncertným .
umenfm, muzikológiou a hudobnými lnititáciaml. Cita tel v nej n6jde n6č rt dynamiky rozvoja a poatupnej lnltitucio·
nalizácie alovenakého hudobného llvota
v nových podmienkach po II. svetovej
~ojne, rekapituláciu hlatorlckých koreňov
aáčaanej alovenskej tvorby a charakterlatiky jej tvorcov od na jatarlej aktfvne činnej gener6cie al po generéclu
nastupuj6cich autorov, predstavenie popredných telies, scén a sólistov, ktorf
sa presadili aj v medzin6rodnom meradle, pohlad na genézu, ayatematlcké
rozvrstvenie a najvýr aznejlie osobnosti
sičasnej alovenskej muzikológie. Bralára obsahuje aj zoznam a adreaér najdôlelltejllch lnltitáclf v hudobnej oblasti, charakteristiku nalich najvýznamnejiifch umeleckých titulov a zoznam ich
nositelov, ako aj prehlad a orientačný
termfnovnfk najznámejl fch hudobných
podujati, uaporaddvaných na Slovensku.
Hudobný l ivot na Slovensku vychádza
v n emčine , rultine, angličtine, francdzltlne a v slovenčine . Cielom zostavovatelov bolo podať zahraničiu s6bor zA·
kladných Informácii o slovenskej hudobnej ICíčasnosti, no r6tajá aj 10 znač
ným zéujmom u čltatelov v naiej republike. Výtvarne pekne rielen6 a zaujfmavým obrazovým materiálom opatren6 publik6ciu venujá pracovnlcl Slovenského hudobného fondu 40. výročiu oalobodenla Ceakoslovenaka Sovletakou ar·
m6dou.
-zmKONTRABASISTA KAROL ILLEK,
člen orcheatra Slovenskej filharmónie a
popredný alovenský koncertný umelec
zomrel po dlhej ťalk e j chorobe 9. aprfla
1985 v Bratislave. Znojemaký rodék
( 12. 4. 1931i) po ukončeni jeden6aťroč·
· ne j atrednej lkoly v rodnom meate pokrač oval v lt6diu na Konzervatóriu v
Brne. Po absolvovanf v roku 1959 aa
stal posluchAčom VSMU v Bratlalave (v
triede prof. F. Gabriela ), ktorá absolvoval roku 1963. V sezóne 1958-59 pôi O·
bil ako člen orcheatra Divadla O. Stl·
bora v Olomouci a r. 1959 sa atal čle
nom kontrabasovej akuplny orcheatra
Slovenakej filharmónie, neskôr vedáclm
tejto akuplny. Bol zakladajácim členom
Slovenakého komorného orchestra, kde
pôsobil 5 rokov. Karol lllek bol dlhé
roky ezterným pedagógom Konzervatória v Bratislave a od r. 1970 i VSMU,
kde vychoval celý rad nadaných umelcov. V roku 191i9 ho prijali za člena
Zvllzu alovenských skladatelov. Aktfvne
pôsobil a podnecoval z6ujem o avoj néstroj, na ktorom bol a j vynikaj6clm aóUatlckým hráčom . Jeho činnosť v SF bola r. 1974 ohodnotené titulom Zaaldlllý
člen SF a r. 1971 titulom Vzorný pracovnfk SF. Káro l Ilie k bol činný v rôznych apoločenakých a hudobných orga·
niz6cl6ch - o. l. v Medzlnérodnej aao·
ciAcil kontrabaalstov -. kde Q.platňo·
val hlboké znaloatl o hudobnom livote
Ceakoalovenaka.
-R-

e

Jeden z preds tavitefov
najmladšej gen erácie s lovenských s klada tefov PETER
MAKTINCEK, v súčasnos 
p osluc há č VSMU v Bratislave v komp ozi č n ej triede
nár. um. D. Kardoša, má už
na svojom s kla datefskom
konte viac než d v adsa ťpäť
kompozlcll. Jeh o rast a for movanie ovplyvnllo nielen
priaznivé pros tredie r odin·
nej hudobnej tradlcle, ale
aj š túdium na bra tis lavskom
konzerva tóri u ( kompozlcia, dirigovanie, klavlr ). č l účast na
medzinárodn om kurze usporiadanom k 100. v ýročiu B. Bartóka v m a ď ars kom Szombathely. Zúčas tnil sa viacerých medzinárodných skladatefs kých súťaži - napriklad v roku 1978
na S úťaži A. Honeggera v Parlžl postúpila jeh o kompozlcia
( s láči ko vé kvarteto ) do užšieh o výberu na udelenie ceny.
Jeho skladby zaznell okrem slovens kého teritória aj v Prahe,
Brne, na Medzinárodnom s kladatefskom sympóziu v Berline
a na prehlladke s účas n e j modernej hudby v Mexiku. Pripravuje sa a j predvedenie jeho organových s kladieb v USA. Hoci
v tvorbe P. Mar tln če k a dominujú momen tá lne Inš trumentálne
opusy, má vefkú amblclu plsa ť aj diela voká lno-Inštrumentálne, resp. scénické, ako o tom sved či pripravovaná premiéra
hudobnéh o obrazu Reportáž sp od šibenice pre barytón, r ecitátora a orchester (lde o prvé zhudobnenie toh to textu na
Slovensku l.
Neatáva aa tak často , aby sa dielo mladého skladatera hralo v zahranič!. Nedávno sa uviedol tvoj Koncert pre klavlr
a komorný orcheater (in A) v rámci abonentných cyklov
v Plauene v NDR. Ako sl bol spokojný s interpretáciou a aká
bola reakcia publika?
- Sólistom môjho koncer tu pr! premiére v NDR bol mladý
klavirista Andreas Plstorlus, pôsobiaci na llpskej Vysokej hu·
dobnej škole. Mô jho diela sa ujal s nadšenlm a snažil sa ho
pre tvorlf do svojskej int erp r et a č nej pod oby. Koncer t dirigova l
Klaus-Dieter Demmler. Co sa týka r eakcte publika: n aj väč šiu
rados t má tvorivý umelec z toh o, keď za nim pride n eznámy
člove k a s tisne · mu ruku s úprimnou spok ojnos ťou a clti, že
táto hudba k nemu naozaj .preh9vorlla , že ma l z nej este·
tický zážitok. A to je pre umelca najv äčšl m z a dos ťuči n e n lm
za jeho prácu.
Ako vldfl postavenie mladého skladatera a ko zbtupcu na j·
mladlej akladatelskej gener,cie a jeho vz ťa h k hudbe svojich
s6čaanfkov a vratovnfkov.
Postavenie mladého umelca, teda nielen skladatela, je

úspech mladého konzervatoristu
V posledných mesiacoch sa <!oraz čas
tejšie dozvedáme o · líspechoch našich
mlad9ch umelcov - eš te študentov na domácich i za h rani čných súť až i ach
č i prehliadkach. Po nedávnom vysokom
oceneni s láči k ového kvarteta v Buda·
pešti nás potešila z v esť o úspechu bra·
tlslavs kéh o konzervatoris tu 17 - roč néh o
TIBORA KOVACA na Medzinár odnej hus·
! ovej súťa ži Yehudi Menuhina v Anglie·
ku. Pri tej to pr!ležltos tl sme požiadali
jeho pedagóga prof. Al blna Vrtela , k to·
rý sa tiež zlíčast nil na tomto poduja ti ,
o nlekolko slov. Poveda l nám:
S ú ťaž sa konala 12. -20. aprlla 1985
v meste Foleston, neda leko Londýna.
Bolo to už druhé podujatie svojho dr u·
hu, po ús pešnej s ú ť aži v r oku 1963. Sú·
!až nesie meno slávneh o hus lis tu Yehu·
dl Menuhina , ktorý je pa trónom a prav·
daže a j magnetom celého podujatia.

In memoriam MARTA RATAJOVA-SCHIMPLOVA
Ofia

2.

aprfla

1985 zomrela v 78.

roku llvota prof.
MARTA
RATA)O·
VA-SCHIMPLOVA.
Počas
pôaobenia
na Vysokej ikole
pedagogickej a na
Filozofickej fakul·
te v Bratialave
pracovala alce bez
vič iej
publicity,
a le tým extenzfvzlvnejlle vychovávajúc tých, ktor! mali po upusteni lko·
ly z fakavať rudi pre hudbu a umenie.
Robila to 1 nadlenfm, 1 léskou k umeniu a hlavne 1 pocitom zodpovednosti
pre budúci dorast a kult6r u vleobecne.
Robila tak, i kecf mala vletky predpoklady zbierať vavr fny len pre seba ako
znamenitá spe dčka. Predpoklady pre
apev6cku kariéru je j dalo l t6dium spevu najpn u prof. Masopusta a neakilr
u prof. Fuchaa na prallkom konzervatóriu. Prelia výbornou i kolou, zdôr azňujú.cou prirodzený spôaob tvorenia tónov a dokonal6 artlkul,ciu splevaného
teztu. Na konzenatóriu dos tala drove ň
n6lelité herecké vzdelanie. V tomto rozbehu Cíčlnkovala po r. 1935 ako hoať
v opere SND v Bratis lave a v Koliciach
(spievala v Rigolettovi, Rusalke, Car men, Don Juanovi, Carovne j flaute, Par ·
slfalovl a v cfaliifch operách). V r ovna kom čase vystupovala elite častejlie
ako koncertn' spev,čka s klavfrnym
sprievodom, ale aj 1 orcheatrom - Bratislavs kým symfonickým orchestrom,
rozhlasovým orches tr om, ba aj 1 vie·
denským TonkUnstlerverein, Premil'!rovo
uviedla viaceré sloyenaké akladby a pre·
mlérovala a j cudzie diela v Bratlalave.

v 20. s toroči pomerne kompllkované. Ak vychá dzame z vn!·
manla, treba po v ed a ť , že per cepcia nového diela je omnoho
zložitejšia n ež je tomu u diela znám eh o. I prl druhom , tre·
tom , š tvrtom str etnuti s n ovým dielom sa stáva, že k nám
preh ovori vždy a kosi inak, Inou rečou . Mysllm sl, že je to
dané rozdielnym spôsobom kon frontácie pos l ucháča s novým
dielom. Zálež! nielen na našom momentálnom duševnom roz
položenl a pripravenosti k vnlmanlu (rea kcia našich zmyslov ).
a le l na tom, čo zo svo jho ja pri percepcii do toh to diela
vnášame. Dilema, pred ktorou s toji dnešnSt po s l uc háč - s po·
z na ť dielo a za uj a ť k nemu vlastné s tan ovisko na prvýkrát je pre neho s koro n erlešltefná. Cim teda bude skladba zlo·
žltejšia a prehus tenejšla, tým viac sa s taneme v ne j jej vlast·
nýml zajatcami. Som presvedče n ý, že súčasný mladý s kla da ter
nesmie rezign ova ť n a po čúva n i e a s poznávanie kompozlcH
Iných autorov a predovšetkým zau jlmat k nlm vlastné s tano·
vlská, vlas tné hod notové postoje - l ked je to čas to n áro č né.
Mohol by s l niečo prezrad i ť o svojej skladatels kej poeti·
ke ...
- Vždy ke ď pracujem na nove j s kladbe, kl adiem sl otázku,
a kým spôsobom ona dokladá , č i Ilustruje h udobné myslenie -11
moje, u rč it é h o št9lu, celej dnešne j doby. Križdé nové hudob·
né dielo by malo toto hudobné myslenie spä tne obohacoval,
rozširovať, d ifer e n cova ť . . . Ak by som ma l z hladis ka hudob·
ného mys lenia chara kterizovať stav a dif e r e ncov a n osť dneš·
nej - súč a sne j hudby, vid! sa mi, že sa nachádzame v u rč i ·
tom vyčkávacom časovom úseku - medziobdobl. A z tohto
fa ktu vychádza a j .,ta ktika " poetiky viacerých sklada telov.
Nu jednej s trane sú to ume lci, ktor! sa dale j utápa jú v kon·
š trukciách až .,atómového" rozsahu, možno ich sice obdiv ovať , nie však počúvať; na druhej s trane stoji s kupina , ku kto·
rej sa a j ja via c-men ej hlásim a ktorá - nazMtvam sa vid! budúc nosť h udby ta k trochu reálnejšie o citlivejšie. Do·
siahnutie zjednodušenia hudobných prostriedkov, a teda aj hu·
dobnej š truktúry, hladanle čistoty , kreh kosti, n ovej melodlc·
kos ti a priezračno stl - to je pre mňa krédom, ktoré vo mne
neus tále žife.
Vlacvrstevnosť s6časnej hudby poakytuje tvorivým umelcom
Iste nemalé molnostl. Nepilaobl to viiak do Istej miery aj de·
zintegrujáco?
_ Ako odpoved by som r ád volne citoval pasáž z knihy
J. w. Goetheho .,0 pr!rode a umeni": Ak sa umenie napodobňovanlm prlrody a tvorivým lís ll!m dostane tam, že bude pres·
ne a čoraz presnejšie poznáv ať vlastnosti veci a spôsoby jest·
vovanla , že obsiahne mnoho tvarov a bude vedieť vedra sebo
zoradiť a napodobniť rozllčné charakteris tické formy, tak bu·
de š t91 t9m najväčšlm s tupienkom, kam môžeme dosplef a ten·
to s tupienok sa vyrovná najvllčšlm ludským snaženiam.
Pripravila: JANA LENGOVA

Koncertovala tiel v zahranič ! ( Rakúako, Maďarsko, Belgicko a NSR) . )e j zvonivý soprán sl udrlal lesk al do sedemdealatky. Počet koncertných vyst6·
penf presahuje čfslo 200.
Popri l túdlu spevu na konzervatóriu,
po absolvovanl gymnb la vyltudovalu
Ratajová tlel prlrodovedeck6 a pedagogick6 fakultu, čo nasmerovala je j pedagogické zAujmy. Od r. 1935 viedla apolu s manl elom v Bratis lave sikromnú
spevácku l kolu, v ktor ej naltudov6vall
aj operný repertoár. Navltevovali ju via·
cerf, ktor! sa stali ozdobou nal ich l zahraničných divadiel (v SND Hulmanov,.
Wledermann, Holoubková a cfall f, v zahraniči M. Koubová laureátka spe·
vécke j a6ťal e v Bruaeli). Od r. 1950
ezterne a od r. 1952 a ko odborná asistentka začala pô so biť na Vysokej iikole
pedagogicke j a od r. 1959 na Filozofickej fakulte, kde pôsol!lla al do odcho·
du do dôchodku v r. 1973. Na tomto pos te vykonala vera nielen ako praktik, ale
aj ako teoretik. S teoretickým výskumom
spevného hlasu zača la ul počal l t6dll
v Pra he (na Výskumnej iikole pre ab·
solventov PF). V rámci pllsobenia v Bra ·
tlalave napfsala skriptum výchovy spe·
váckeho hlasu, ktoré vyi lo al v l tyr och
postupne dopl ňova ných vydaniach a za·
interesovalo do tejto problematiky a j
liekov, budáclch pedagógov na pedagogickej a filozofickej fakulte (O. Sfmo·
v6, G. :Ourindovú a hlavne Kr. lzéko·
vá, ktor á sa z týchto z'kladov prepra·
covala k akusticko-fyzlologickým výsled·
kom) . Na pedagogickej a filozoficke j fa·
kulte vychovávala budácich s tredolkol·
akých pedagógov. Nel lo ale pritom o
odmeraný vzťa h učitela k liekom, l lo
o výchovu v pravom zmysle al akoby
v jednej rodine. Hlavne k posluch6i!kam

Ú čas ti predchádzalo schválenie zaslane j
magnetofón ovej nahrávky s viacerými
požadovanými skladbami , nakofko počet
slí ť ažl a clc h bol obmedzený' asi na 24
ú častnik ov zo 16 š tátov. Po oboznámen i
sa s podrobnými podmienkam! tejto sú-

vyatupova la akoro ako ich matka. VI tepovala Im v61ny vzťah k práci, k bud6ce j výchovnej profesii.
Jednu rodinu dotvárala mlmoikollkA
činnosť v speváckom súbore. Začalo sa
to ul v r. 1935, kecf sa v speváckej l kole Schimplovcov vytvoril Spevácky komor ný d ievč e nský s 6bor prevalne z tých,
ktorf s a tu u čili spievať. Kecf vl ak začala prof. Schlmplov6 pllsoblť na vysokej i kole, pribr ala do aáboru poaluchéčky (niektoré tam zostali aj po skončeni), a tak sa vytvoril Akademický komorný vokálny 16bor pri FFUK. Pôaobenie s úboru sa neobmedzllo len · na 6čin 
kovanle na univerzitných slávnostiach a
iných dom,cich prfle l ltostlach, ale 16bor reprezentoval fakultu aj. mimo; na
celol t6tnych podujatiach a s6ťallach,
odkiar si odniesol aj ceny (napr. Zlatý
veniec mesta Bratislavy) . Nahréval v
rozhlase i v televfzll. Koncertoval aj mi·
mo CSSR (v Rakásku, Belgicku, NSR,
SFRJ) . Súbor ový spev dopl ňal u ltudentov iikolská prax, ba uvádzal ich a j do
tajoms tiev vedenia aábor u. Po odchode
pr of. Schimplove j do dôchodku ICíbor
prestal jes tvovať, č o treba ozaj lutovať.
Za dlhoročnú pedagogická činnosť na
FFUK bol prof. M a~te Rata jove j-Schim·
plave j udelený čestný titul Zaslál llý
u č ite r , pamätná plaketa Univerzity Komenského a medaila FFUK za zésluhy
o jej budovanie. Lenle spomfnané ocenenia sá len malým zadosťučlnenfm za
jej obetav6 činn oať, ktorej I lia celou
dul ou a celým s rdcom. Zo s úboru posluch áči, ktorl skonč ili, zavle odch,dzali
a prich, dzali zase novf, s ktorými bolo
potrebné nanovo prekonávať to technické, aby bolo mol né budov ať to umelecké. To vlak pani profesorku neodrAdzalo, ale naopak, telilo, le tým zfaka
pre umenie cfallfch na dlencov a le takto zapusti jej pôsobnosť ilirlie korene
v r6mci budovania nove j spoločnosti a
socialistickeJ kultiry. JOZEF KRESÁNEK

ť aže

(mala dve kategórie - juniors kú
do 16 rokov a seniorskú od 16 do 20
rokov) - zamerali sme sa v škols ke j
prác! na nácvik patrič nej hudobnej ll
teratúry. Tibor Kováč už n!ekolko ráz
prekvapil verejnost vyspelou hrou. Hral
koncert J. Slavlka i L. van Beethovena
so sprievodom orch estra i v rámc i [11.
ha rmonlck9ch koncertov pre mládež,
úspešne sa presadil na súť ažiach , v roz·
hlase i televlzll; mal teda odvahu a podla môjho názoru - 1 predpok lad y.
aby v tejto velmi náročne j medzinárodnej sú ťaži čestne obs tál. Po s chvá leni
nahrávok prišlo pozvanie na úč as t n
za č al a sa lntenzlvna priprava. Nácvik
diel J. S. Bacha, N. Paganlniho, F. Schu·
berta, R. Schumanna, E. Elgara, O. Mes·
slaena a huslového koncertu S. Proko·
f!eva. Iba vďa ka porozumeniu vedenia
školy 1 vlacer9ch pedagógov, ktor! mu
umožnili v tom čas e Individuálne štú·
dlum, mohol sa mla d9 adept koncentro·
vane zamerať na s'pom!nanú súťaž. Inak
s tále š tuduje s vyznamenanlm a vyniká
i v os ta tn9ch discipllna ch.
Samotná s úťa ž pozos távala z dvoch
kôl, pričom z druh ého kola postú p111
Iba š tyria fi nalis ti. Porota - z v l á š ť v
priebehu druhého kola, do ktoréh o so
prebojoval 1 Tibor Ko v áč - stála pred
ťaž k ou volbou, pretože v9kony účas t ·
nlkov s n epa trn9ml odch9lkami v š t9le,
v9raze alebo technickej perfekcil boll
velmi vyrovnané a vo všetk9ch smeroch
profesionálne. V9ber koneč n9ch šty roch
fina lis tov podmienil teda predovšetk S'm
dotera jši um elec kSt profil, účas ť na sve·
tových s úť aži ac h a koncertných pódiách,
ktorý sa uvádza l a j v rep rezenta č n o m
bulletine s úť a že. Tak to na če le os tali
Wang Xlao-dong a Cha! Llang z Clny,
Tasmln Little a Abd!ga ll Young z An·
gllcka .
Ak už prvá sku to č n o s ť , že n ášho mlu·
dého konzervatoris tu vybra la prlsna ko·
misia na túto s úťaž, bola líctlhodná, je·
ho pos tup do druhého posledného kolo
a samotný výkon na súťaž i velmi pre·
sv ed č il , vzbudil mimoriadnu pozornos!
poroty, pr!tomného publika, mnohých pe·
dagógov i spolu účas tnikov. ( Mimoc ho·
dom dosta l osobitnú pochva lu za na J·
lepšie predvedenie celkom neznámych,
no velmi obť a žný ch etud E. Elgara. )
úč as ť na medzinárodnom s úťažn om fó·
re mala pre nás a j ln9 v9znam. Okt·em
husllstlcke j konfrontácie potvr dila tu k
správnu cestu ná šho hudo bného smeru·
vanla, ako a j ú rove ň hudobného š kol·
stva. Mali sme do s ť prlležltostl na osobné kon takty · s fudm i, kto rl ma jú záujem
o našu kultúru, a le l s f uďml , ktor!
nemaLú P.šte celkom vyjasn enú otázk u
o živote u nás. Gramoplatne, s kladby
slovens kých sklada tefov, či brožúry o
Ces koslovensku a Bra tislave zvlá š ť , kto·
ré sme Im venovali, len umocnia do jem,
zlskaný z našich r ozhovorov. Pre mla·
dých umelcov s ú široké kontakty a kon·
fr on tácle ta kmer nepostrAda tefné, n pretó1V budúcnosti ú čas ť na podobných pu·
duja tla ch by bola vždy žiad úca a vi tan á.
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----K O N F R~O N TÁ C l E
l. K

probl~mom

rozvoja nálho

lnterpretačn~ho

(Dokončenie z l. str.)
o tom 1 rad snáh a zápasov o presadenie
hudobne j a estetickej výchovy na našich školách. Zhodll sme sa v tom, že prfpadné neťispechy tu nemôžeme
zv a rovať na niekoho druhého. Zatial sa dostatoč ne nevydlskutovala otázka, ako budeme pokračovať pri realizácii nového š kolského zákona. Máme vša k svoju koncepciu a budeme ešte dôslednejšie ako doteraz vystu·
povaf za jej presadenie. Prlkladom obrovskej lnlclatlvy
je aj Rok čes kej hudby. Hlavná aktivita sice vychádzala
z národného čes kéh o zväzu, avšak mnohé celoštátne
prepojenia sa u skutočnili z lnlciatlvy federálneho zvä·
zu. Doterajšia bilancia je jednoznačne pozltlvna. Prihlásili sme sa k myšlienke, že !Ijeme v krajine verkých hudobných géniov, velkého hudobného vkusu, a to
všetko nás zaväzuje. Nezabudli sme zdôrazňovať, že
stlčas ná československá hudba je priamou pokračova 
telkou našich hudobných velikánov a odráža sa v ne j
l naša prltomnosf.
Kai!dá Inštitúcia je len vtedy živým organizmom, ked
vie dotváraf svoju koncepciu na pochode !Ivotom, ked
rozširuje spektrum svojej práce podla potreby doby
a usiluje sa oživovať všetko, čo sl o!lvenle zaslťižl. Na
toto nadväzuje l naša snaha zvyšovaf aktlvnu llč ast našej hudby v živote. Nechápeme tento program formál:
ne, rokujeme s národnými výbormi o lepšom využiti
nových kultťirnych domov, prepájame svoju prácu s
ostatnými umeleckými zväzmi, dls kutujeme s velkýml
edič nými radami, a t ~m všetkým posilňujeme možnosti
a pracovné Istoty našich č l enov .
Svedči

-

SASKOV ORGAN V POVA!ANOCH

umenia

Ak odhliadneme od HudobnAho livota ako lpecializovanAho i!asopisa, odbor·
nfm recensiim sa v nalej dennej Uai!i dostAva prllil milo priestoru, hodnotenia vfkonov je teda valmi netplné. V dlom kruhu odbomlkov IB pritom vynorila otúka nie manej aktu6lna: aai!rtntť pohlad na nale latarpratai!né
umenie (kategória sólistov a koaomfch telies), skonfrontovať nbory, i!i 18 sita6cia napr. za posladnfcb 15 rokov vyvlja priunivo, i!i dominujt klady, alabo sa objavujt problAmy lirliaho dosahu, analf•a ktorfch nemGie byť !redmatom recen:1U konkrAtnycb vysttpenl. Dohodli sma 18, le tvodnfm prlspevkom (nie prlUI vd'ai!n6 tloha) by mohol byť poblad zo strany agenttry, ktort pochopltelne ja hlboko :~alateresovaa6 v tejto veci.
Tých posledných 15 rokov sa spomfna
frontáclách ukáže, že takýto umelec ne·
splňa očakávanie, mrzf nás to rovnako,
nie náhodlle: okrem nepatrných výniako napr. vedtlclch činltelov nášho špormiek všetci našl sťičasnf Inštrumentálnl sólisti a (s výnimkou 2 telies) všetky
tu, po~ar Ich špičkový zverenec na raz·
naše komorné sťibory začali svoju čin
hodujllclch sťifažiach sklame.
Zladit požiadavku dynamického umenost po r. 1970. Ak stojlme pred dileleckého rastu a eliminovania rušivých
mou, čl hovorU o ťictyhodnom kvantltatlvnom rozmachu, vrátane zlskanla
existenčných problémov Iste nie je lah·
ké, poklal ide o in1Utucion6lne riešenie,
nlekolkých umelcov skutočne medzinárodného formátu, alebo koncentrovať
najmä v rámci malej krajiny. Možno vysvoj pohfad na preká!ky, ktoré bránia
tvorit Istý počet napr. sóllstlckých miest
rýchlejšiemu rozvoju a dosahovaniu vyš- za krátky čas budťi obsadené (doživotne? J a o pár rokov budeme stáf pred
šlch mét, dávam prednost tejto druhej
rovnakým problémom: dalš ie miesta nie
alterna Uve. Koncertné umenie je totiž
sťi
Zasa analógia zo športu (umenie
svojou povahou medzinárodné a akékoltotiž kladie rovnako .,kruté" podmten·
vek domáce ťispechy a pokrok môžeme
ky ako šport): trvalé vyárendovanie
hodnotlt len so zretelom na svetový
miest by bolo pomýlené, forma, výkon·
vývoj. A hned jedno konštatovanie (ak
nost nie sťi dané raz nav!dy. Niekto zachcete, tvrdenie): vývoj vo všetkých
žiari celkom mladý, Iný dozrieva pomal·
okolitých štátoch je rýchlejši ako u nás.
šie, ale rastie stále, zase iný po dlhšom
Statutárne ťilohy Slovkoncertu stanočase prejavi stagnáciu, vyčerpanie svovujú s tarať sa o rozvoj ná šho hudob·
jich moZnosti. Ostatné socialistické kraného umenia. V našej plánovacej a agljiny majťi rôzne inštitucionálne formy
tač no - organlzačnej
praxi to konkretina riešenie týchto problémov. Ťažko by
zujeme takto: a ) všetky sily sťistredlt
bolo spoliehať sa na jedlnll formu. Isté
na uplatnenie najperspektlvnejšej kateje len to, Ze naša umelecká agentúra
górie umelcov v záujme Ich umeleckéby sl velmi želala a naša hudobná kulho rastu, aby dôstojne reprezentovali
ttlra by velmi potrebovala, aby niektorl
našu vlast, b) upevňovanlm koncertnej
poprednl umelci z titulu existenčného
činnosti prispievať k zvyšovaniu celkozabezpečenia nemuseli byt .zamestnani
vej kultťirnost! našich miest, ktoré sa
v orchestroch, na školách, n emuseli zhástávajú taktiež reprezentantmi našej kulňaf rôzne vedlajšle zárobky. Prlpl:!meň~
tOry (ča sté hosťovanie zahraničných
me znova, že náš .,reprezentačný káder
umelc.ov ). v jednej 1' druhej oblasti do·
sa vykryštalizoval za posledných 15 ro·
mlnujťi teda medzinárodné aspekty.
kov a v rámci tejto kategórie existuje
Poklal Ide o ťilohu agentťiry v tejto
aj pomerne Jednoznačný rebrlček, do
sfére, vynára sa otázka, čo ešte mOže
ktorého sa prebojťivajťi len vlfazl a lauurobiť v záujme rutu umelcov okrem
reáti súťaž!. No napriek velkému rozma·
toho, že Im primerane rozdal! koncertchu treba vidieť, že vo väčšine Inter·
né možnosti a že od r. 1972 postupne
vybudovala Inštitucionálne formy podpretačných odborov neexistuje u nás taká stimulujúca kvantltatlvna konkurenchytenia mladých talentov. Treba pricia aká existuje vo velkých kultúrach,
znať: možnosti plnohodnotného umeleckého uplatnenia pre všetky talenty je na
ko~kurencta, ktoré núti umelcov k vypätiu všetkých sil a schopnos ti a Je
Slovensku ešte stále prlllš málo. I ked
predpokladom presvedčtvého úspechu aj
klavirista dostane za rok len 2-3 rev medzinárodnom meradle. Berieme ako·
citály, mal by po celý rok cvlčlt denne
by za samozrejmé, že koncertn! umelci
a naplno - predpokladá to mimoriadne,
musia byt niekde zamestnani, pretože
a! fa natické zanietenie so zretelom vý·
z koncertov (v pr._avom zmysle slova
tučn e na ameleckt sebareallz6clu. AJ tokoncertov l nevyžljit. Napokon sa a j u·
to konšta tovanie nazna čuje rozpor mechytia a najrOznejšlml čtnnostaml sl za·
dzi umeleckým a existenčným zabezpebezpečia potrebné prljmy. No prečo sl
čenlm. Dokonca niekedy vyznieva ·o tázka
nahovérame, že ak umelci medzlnárod·
takto: 'chcete robif umenie, alebo chce·
nej triedy potrebujú denne x hodin In·
te zarábať? Skutočné umenie vyžaduje
tenztvnej a maximálne náročnej prlpra·
totiž obrovské časové investt<Cte, zrieknuvy našim bude stačlf tretina, čl štvrti·
tie sa lahkých ,.sériových" zárobkov.
na' tohto času - tolko, kolka Im zostaPritom umelci, ktor! už dávno stratili
ne pri zárobkovej, ale umelecky nie pri·
vysoké amblcie, nachádzajll v našich
podmienkach široký pries tor, kedže tba
liš stlmulujťicej činnosti?
Kedysi tstý vec_!ťicl pracovnlk Slovkon·
10- 15 perc. všetkých akcU · ,.v4!nehQ
certu v rámci vzrušenej polemiky vyhlážánru" sl kladie za ciel realtzovaf koncert podla ,.medzinárodných noriem"
sil: áno, agentťira je na to, aby slťižila
( prevažujQ ťičelové, polorekreačné, pri·
umelcom. Nie je to samozrejme pravda,
ležltostné vystťipenla, v,ýchovné koncer - i ked mnoh! to dodnes takto vidia . Pravda je taká, že agentúra slťižl záujmom
ty pre mládež a pod.). Chápeme to ako
a rozvoju našej národnej a sociallstlc·
snahu prenikať hudbou cez všetky kakej kultllry a tomu Istému clelu slťi
nály a formy, je to však s tále - v najlepšom prlpade - len štádium vytvá- žla aj umelci a usporladatelské organizácie. Každý z týchto troch zainteresorania predpokladov pre· skutočne rozvaných partnerov má, pravda , svoje na ·
vlnutll hudobnll kultllr.u. O nezdravých
zeranle a Ich vztahy nikdy nebudťi ani
javoch, výlučne kome.rčných prlstupoch
v tejto sfére by sa !lala vera hovorU. idylické, ani bezkonfliktové. Podčiarku
Nás vša k ovela viac mrzl, ak sa rozpor
jem to preto, aby bolo jasné, že úvaha
o postaveni nášho koncertného umenia
medzi umeleckými amblclaml a potrevo svete, o súvis lostiach medzi zabezpebou zarába ť sl objav! u umelcov, od
čovanlm umeleckého r!lstu reprezentan·
ktorých sl najviac s lubujeme, !e budťi
úspešne, dôstojne reprezentovať naše
tav a zabezpečovanlm Ich hmotnej exisumenie. Ak sa potom pri náročnej šl ch
tencie vychádza vý luč ne z tohto jediného aspektu.
LADISLAV DOSA
domácich a najmä medzinárodných kon·

HUDBA SO ZIVOTOM

HISTORICK ORGANY NA SLOVENSKU

Z VOT

Salkov organ v Povalanocb, v dilpollcli i!iastoi!ne pozmenent a rozllrent o dva
manu6ly.
Snlmka : autor č l ánk u
Terajši r. kat. farský kostol v Povalanocb (Sv. Križ nad Váhom) dal pasta·
vit tunajšl slávny rodák Alexander Rudnay, ostrihomský arcibiskup ( t r. 1831) ,
ktorý sa vždy hrdo hlásil k svojim slovenským predkom. Kostol dokončili roku 1831 podla plánov Jána Packha, stavltela ostrihomskej baziliky.
Nápis vnútri organa nás informuje:
..Tento organ robil Saško Jozef z Brezovej v roku 1843. Organista bol v ten
čas Hankóczy Ján, po ;ňom nastťipll Alexander Koblllk, rodom pochádzajťicl zo
Sv. Krtža, v roku 1859. Toho samého
roku štimoval ho organár z Budlna. V
Sv. Križ! dňa 4ho novembra 1859." Je
zrejmé, že pôvodca záznamu (organista)
sa mýlil v mene Sašku, lebo organ po·
stavil Martin, pravdepodobne sa mýlil
aj v roku povstania, lebo organ je evidentne o 3-4 roky s taršl. Budlnskym
organárom bol asi Karol Péter, ktorý
v tom čase pracoval n a Považl.
Vo farských plsomnostlach sme našli
o orga ne len velmi strohé údaje vo vl·
zltač ných dotaznlkoch. Podla vizitácia z
roku 1923 bol tento lO-registrový organ
- opravovaný v rokoch 1859, 1906 a
1923 - v dobrom stave. Vtedy vymenlll
starú Flautu 4', drevený kryt, za novťi,
továrens kú Gambu 8'. V roku 1926 modernizoval nástro j bratislavský organár
Konštantln Bednár. Zrušil vzadu vstavanú klávesnicu, organ odsunul zo zábradlia k veži a na jeho miesto postavil samostatný hracl stOl, Flautu 8' nahradil
továrensky zhotovenou Aeollnou 8' a 12tónový repetujúcl pedál rozšlril po di.
Je možné, že pridal tiež tremulant, lebo
dotaznlky z rokov 1937 a 1941 udávajťi
počet l l registrov a stav poškodený, len
podla poslednej vizitácia z r. 1947 bol
vra j v dobrom stave. Niekedy koncom
rokov 1950 organ opravil a rozšlril o
druhý ma nuál Pavol Baxa. Hlavný stroj
ponechal v pôvodnom s tave s mechanickou traktťirou, prf! Il. manuál volil pneumatiku. Plštaly II. manuálu umiestnil ho·
re za hlavným s trojom. Druhťi klávesnicu umiestnil v Bednárovom hracom stole, v ktorom sme zistili záznam ceruzkou: .,Bednár l 1926 l 15. VIII". Zatial
nevieme, pri ktorej oprave ods tránili zo
Saškovej Kvlnty-Superoktávy rad 2 213'
a najväč š i chór pOvodne 4-radovej Mixtúry, l 113'.
Dnešná dlspozlcla:
I. MANUÁL C- ca, 49 tónov a klávesov
l. Principal
8' C- F drevo, od Fs v prospekte nah radený

UDBOU

Vieme, kde ostáva jll otvorené problémy; niektoré sk u·

to č nos ti nedokázal náš Zväz vyriešiť l nlekolko desať 
roč! , najmä v oblasti hudobne j výchovy , edič nej poll-

tiky, hlbšej náplne štátnych kultúr nych dohOd. Znova
sa k tomu vraciame, vyzbrojenl 40- ročnýml s k ús e n osť a 
mi i velkým pochopenlm stranlckych a štátnych orgánov. Mnohé z nich sú zložité ťil ohy, ktoré treba rlešlf
sice s nár okmi, ale bez velikášstva - s ozajs tným vedomlm, že s tojlme za hodnotami a s kutočne vykonanou
prácou. Len pevný organizačný systém môže tieto zlo·
žltosti zvlá dn uť ; hocijaká Improvizácia pritom zvyčajne
nepomôže.
v era práce s me vykonali aj na zahraničných úsekoch:
federá lny zväz je výhradným zástupcom zväzovej politiky v za hranič!. Má k tomu svoje orgány a využlva
dobre udržiavané konta kty s národnými skladatelskýml
zväzmi. Táto oblast dôsledne využlva podplsané dohody
jednotlivých skladatels kých zväzov. Základné východisko tvor ia zmluvy so socialis tickými štátmi, predovšetkým so ZSSR. Závažná je stála tendencia prehlbovať
zmluvy všade tam, kde sťi n a to podmienky_, kde je záujem hlb.šie sp olupraco va ť a spoznávať vzájomne tvorbu.
Vela sa ·tu už vykona lo. Osvedčujú sa l osobné kontakty zv!lzových fun kcionárov. Za tial čo sa medzi socialistickými š tátmi dosiahol rad dobrých výsledkov,
nemožno hned oča káva ť obrovské aktivity s tými zahraničnými partnermi, ktor! majú bud menšiu tradlclu,
alebo sl ešte len overu jú našu ťip rlmnos t. Zv lá š ť chcem
zdôraznlt nové dohovory s Vietna mom a Afganis tanom ,
kde netre ba ru tova f žiadnych sil, nakofko každé jedna-

2. Oktáva
4'
3. Superoktáva
2' Kvlntový rad na plštalnlcl za l epe n~
4. Mlxtúra 3 x
l' pOvodne 4x l 113', rep. na cl, c2
5. Kryt
8' drevený, nahradený Bednárom 1926
6. Gamba
8' zinková, 1923
7. Flauta
4' drevená, otvorená
8. Aeollna
8'zlnková, 1926
II. MANUÁ):. C-ca
Kryt
8'
8'
Coelestis
Principal
4'
Roh nočný
2'
Sesqulaltera
2 213' l 315'
PEDÁL C-di, pôvodne C-H, rep. po
Chorálbas
4' P. Baxa?
Violon
8' Bednár namiesto Oktávbasu 8'
Sub bas
16'
Prospekt organa pozostáva z dvojice
veži so segmentovým pôdorysom, upro·
s tred spojených dvoma plochými medzi·
poliami tak, že medzi podstavcom a skri·
ňou, stojacou pOvodne v zébradll empo·
ry, vzniklo okno, resp. priezor pre hrá·
ča, sediaceho vzadu za organom. Dvojica vm'ltorných, v!lč šlch veži je ukon·
če ná segmentovým tympanom a prospektové polia týchto zdobia ešte asymet·
rlc ké drapérie. Ostatné drapérie v niž·
šlch okrajových a v medzlpollach majú
pravidelné stupňovité bázy. Piš ta ly v
prospekte tvoria rytmus : 6·5·6·6·5-6, pri·
čom len plštaly vo vnútorných vežiach
sťi usporiadané symetricky, v ostatných
poliach naras tajťi od vnlltra k okrajom.
Farba skrine je pôvodná, sivá, žulovaná
tmavšlml bodkami.
Poznáme len dve Saškove skrine toh·
to ty pu, s otvorom v podstavci pre or·
ganlstov výhlad. Druhá skrlt'\ a stoji v
Dobrej Vode. Postavili ho v roku 1837,
nástro jovťi čast pres taval v roku 1902
Saškov vnuk G. A. Molnár a po pre·
vrate ju vymenil O. Va ža nský za nový
pneumatický s troj.
Organ v Považanoch, ktorého krásna
skriňa a podstavec sťi s chované za hraclm stolom, je už dlhši ča s vo velmi
zanedbanom a nevyhovujúcom s tave. Ne·
malo by sa odkladať s jeho generálnou
opravou, spojenou s konzervovanlm všetkých drevených č as ti.
O. GERGELYI

nie má silný politický podtext, ukazuje prednos ti našej
kultúrnej politiky a môže byt lákavé l pre našich part·
nerov. Všetky tieto dohovory majú silné mierové posla·
nie. úprimnosť, láska k hudbe, obdiv k talentu a pocit
mierového rozkvetu prellnajú všetky tieto aktivity. Na
celom dlani sa podleia Zväz českosloven s kých sklada·
telov s vedomlm, že l tu naša práca vychádza z politiky
KSC. Snažili sme sa vychád za ť · zodpovedne z vedomia.
že nemôžeme zlavlt z kritéri! estetlcko-ldeovej úrovne
našich národov. V tomto úsili máme plnú podporu s tra·
nlckych a štátnych orgánov, pričom zabezpe č uj e me na·
š e akcie s vedomlm nezas tupttelnej sily hudby a s po·
citom historickej zodpovednosti.
Celých 40 rokov na šej ces ty sa nies lo v znamen! posilniť spoločens kťi funkciu hudby a využlvat pre tento program celé č lens tv o. Zvládli sme mnohé zložité sl·
tuácle a vždy nás viedla ťiprlmná snaha neobl s ť žiadny ozajstný ta lent. Volali sme vždy na še č l e ns t v o k s polupráci a roblme tak l dnes, chcejúc vy jadriť oddanosť
nášho zväzu myšlienkam a programu KSC. Nesmieme
nikdy zabudm1f na oslobodlteiský význam sovietskych
prla telov, nesmieme zabudnúf na tých, ktor! prebojovávall našu cestu. Nesmieme oslablt nič z toho , čo pro·
flluje socialistickú kultllru.
Na j eseň budeme mat vzácnu prlležltost privlta t v
Prahe preds tavltelov všetkých s ocialistických sklada·
telských zväzov. Dozrela situácia hovorU s prlatehnl
o možnosti prehlblt vzájomné Informácie o tvorbe, zá·
väznejšle sl vymlenat súčasné umenie a vôbec prispie ť
k pocitu medzinár odnej s ťidružs k e j · sp olupa tričnos ti.
Osobne som presved č en ý , že táto akcJa bude m a ť
úspech.

SLOVENSKA
FILHARMONIA
29. III. 1985. P. Bagin: Symfonietta slovaca; J. Haydn: Koncert pre violončelo a orchester C dnr, Hob. 7b:1; V. Kalabis:
Komorné hudba pre sl6l!iky, op. 21; G. F. Händel: Concerto
grosso, op. &, l!. 3, e mol. Slovenskf. komornt
orchester.
Umeleckt ved6ci: Bohdan Warchal. Sólista: Arto Noras, violončelo l Ffnsko).
Recenzovansr koncert opäť
re i v európskom meradle. Jepotvrdil všestranné zameranie
ho Interpretačné majstrovstvo
Slovenského komorného orcharakterizuje virtuózna techchestra a jeho umeleckého venika, kulttvovansr tón 1 vysokS'
dúceho,
národného
umelca
stupeň hudobnej
1ntel1gencte.
B. Warchala. Celý večer sa niejednotlivé čas tt koncertu 1Mosol v tvorivej atmosfére, priderato - Adagio - Allegro dl
čom dominovala pohoda a ramolto] zaujalt v jeho pod&ll
dost z hry, zodpovednS' a zaušlachtllostou, prec!teným vsrnietený prlstup ku každej Inrazom a vtipom, predovšetkým
terpretovanej skladbe, vzájomvšak kultivovanosťou a eleganná Inšpirácii! medzi umeleckým
ciou a opäť - technicky pervedúcim, sólistom a členmi súfektnou hrou. K úspechu priboru, čo zvýraznilo vysokú prospela tak kvalita jeho nástroja,
fesionalitu a umeleckú úroveií
ako aj súhra, aká vládla meorchestra. V porovnani s mnodzi n!m a sprevádzajúctm orhS'ml predchádzajúcimi konchestrom.
certmi SKO llyznel tento ako
Komorná hudba pre sláčiky
vsrkon umeleckého telesa, ktozasl. um. V. Kalablsa je 3-čas
ré pomaly ant po 25-ročne j veltovou skladbou (Andantina. Alml tntenz!vnej koncertnej pralegro vivo - Andante. Allegro
xi neupadá do kltšé mnohých
moderato. Allegro vtvo - Adaprofesionálnych súborov, ale
gio, molto quteto 1, ktorá na Indokáže sa opäť a opäť vzoprieť
terpreta kladie nároky skOr v
jeho záludnostiam, byt naďa
tematickej a tektonickej ako
lej spontánny a s vieži, zúročiť
vsrrazovej polohe. Nie je pisadril a z umeleckých a ludná na vonkajšl efekt, v spleskS'ch kr!z vytažtt skúsenosti
ti jednotltvých partov sa uQjavo svoj prospech.
vujú len kratšie tematické ú-Symfonietta slovaca, ktorú
seky. V SKO našlo Kalabtsovo
zas!. um. P. Bagin venoval 40.
dielo seriózneho Interpreta. B.
výročiu oslobodenia, zaznela v
Warchal pri študovan! diela
podan! SKO premiérovo na toh- kládol dôraz na vyznenie už
toročno m TNSHT. Prakticky
v
spomínaných tematických úsepriebehu mesiaca ju SKO vykov v pr ospech celku, čomu
cibril do ov ela dokonalejšej
nakoniec podriadil 1 vš etky
podoby. Upustil od rozvláčneho
osta tné zložky Interpretácie.
tempa 2. časti [Adagio l, výraNaštudovanie a uvedenie Kozovo nad la hčll 3. č a st [Giocomornej hudby V. Kalablsa boso), čim sa zvsrraznil jej talo dramaturgickým pr!nosom,
nečný,
charakter, štyltzovaný
prlspevkom k spr!stupnentu súdo ludovej podoby, a zrýchlil
časnej českej tvorby širokému
tempo záverečnej 4. časti [Alokruhu koncertnýCh posluchálegro con animal. Cistejšie a
čov.
prepracoyanejšie bolo i techZáver abonentného koncertu
nické predvedenie, dOraz sa
SKO patril Händlovmu Concerkládol na melodické l!nie dietu gr ossu. Komorné dielo tohIá, takže celá skladba pOsobtto s kladatela patr! do kmeiíoIa kompaktnejšie, vyzretej šie
vého reprtoáru súboru. Konako na svojej premiére.
certn! návštevn!ci, ale 1 disko·
SilnS'm umeleckým zážitkom
fUovta mali možnost spoznať
bol sóltsttcký výkon ffnskeho
ho z viacerých Interpretačných
vtolončeltstu
Arto Norasa v
podôb SKO. Jeho zaradenie na
koncert bol zrejmým pr!spevHaydnovom koncerte. Bol to
výkon v prvom rade virtuózny,
kom súboru k výročiu skladaperfektný po každej stránke.
tela - l vďaka ktorého tvorA. Noras patr! medzi význambe patr! SKO medzi najvS'znamné osobnosti f!nskej hudobnej
nejš!ch Interpretov barokového
umenia nielen doma, ale 1 v
kultúry a je nesporne jedným
z ahranič!.
z najvS'raznejš!ch lnterpretl\Č
MARTA FOLDESOVA
ných zjavov vo svojom odbo-

4. a 5. IV. 1985. Koncert k 40. vtrol!ia oslobodenia Bratislavy.
Alexander Cajkovskij: Koncert pre violu a orchester ll!s. premi6ra) ; L. v. Beethoven: Symfónia ll. 3 Es dur, op. 55, Eroica. Slovenská filharmónia. Dirigent Libor Pelek. Sólista Jurij
Balmat, viola.

Zara denie
premlérovaného
Koncertu pre violu a orchester
od A. Cajkovského, predstavitela povojnovej generácie soviets kych s kla date lov, bl!žtaceho sa k štyridsiatke, svojim obsahom vhodne zapadlo do rámca tohto slávnostného podujatia. V rámci formového pôdor ysu jednočastového, približne
25-mlnútového diela sa vystrieda jú viaceré, š iršie koncipované, n avzájom sa dopliíujúce a
organicky na seba nadväzujúce náladové p olohy. A. Ca jkovs ktj dedtkoval Koncert sóltstovl tohto podujatia ). Bašmetovl (rozhovor s umelcom prinášame na str. 6 - pozn. red. l,
využil pritom jeho zdatnS' technický arzenál 1 bohaté možnostt zvukovofarebného spektra, čl
schopnos t ú č inne budovať dramatic ké polohy a citlivo viest
kantilény. Sólovsr nástr oj nas tupuje hned na začiatku a
bez akejkolve k prípravy prináša dramaticky vzrušenú náladu. Aj ked v s kladbe niet vyúsekov,
ložene virtuóznych
technická obť ažnosť s lúži k dosia hnutiu zamýšla ného, na jmä
dramatického úč inku . Velké
nároky na vsrraz, techniku l
zvukovo-farebné vypracovanie,
ktoré vyžaduje skladatel od
sólistu, zvl ádol Bašmet na Impanujúcej úrovni a podal su,~:es tlvny
vS'kon. Sólový né-

stroj je hlavným nostteJom vsrrazového zámeru autora. Obsaden!m nástrojov početný orchester však autor nevyuž!va v
plnom zvuku pričasto ; s kOr mu
slúži na jmä v meditatívnych
úsekoch kombináciou dvochtroch nástrojov na podmaJovávanle tónového a výrazového
účinku violy. Skvelé dielo, ma js trovs ká Interpretácia temperamentného sóltstu, citlivo spolupracujúci di rigent 1 orchester sa stretU so zaslúženS'ml
ováciami publtka.
·
Hoci sa Paškovi pri Interpretácii Erolky nepodarilo celkom
úspešne prekona ť všetky úskalia partitúry (v prekúrenej _
koncertnej sieni sa hráčom
ťažš ie
Intonovalo l, dokázall
svojim muzikants ky prtebojnsrm prístupom odsunúť tieto
čiastkové nedos tatky na perifériu posluc háčovej pozorno-sti.
Budoval účinné plochy, ktoré
upútal1 napätlm, vnútornsrm dynamizmom 1 vsrrazovo-farebným
s tvár n ením. Najviac pripomienok možno vzntest voči podaniu sm útoč ného pochodu, ktorého široké llnte dirigent nedokázal s tvárnlt ta k, a by sa vyh ol Istému únavnému s tereotypu. Osta tné čas ti z hladiska
muzlkants kého globálu vyznel1
úč innej šie,
pr esved č iv ejši e
a
strhujúcejšle.
Vl.ADIMIR Cl%11~

IX. KOLOKVIUM OSÚČASNEJ SLOVENSKEJ
S Týždňom novej slovenskej
hudobnej tvorby bývajil spojené kolokviá skladatelov a kritikov. Tohorollnti IX. kolokvium
sa konalo v dňoch 10. až 12.
aprUa v Dolnej Krupej, jeho
usportadatelom a organizátorom bol Zväz slovenských skladatelov.
Podobné dialógy, aké sa
zvyknú viest v rámci kolokvia,
môžu byť hodnotnsrm prostriedkom a tnšplračnS'm prameňom
pre d alšlu tvorbu, ak sú kpnštruktlvne, objektlvne a na ~la
dúcej odbornej úrovni. Umenie
zoiltáva spoločenským produktom 1 ked tvorcom konkrétneho diela je jednotlivec. VS'sledky tvorby vychádzajú z postov,
ku ktorým dospel vývoj umeleckého myslenia a zobrazovania na spoločenskej rovine.
Dielo sl získava svoju druhotnú existenciu ako komunikujúce médium; jeho Idea nadobúda všeobecnú platnost procesom osvojovania na širšej rovlne. Preto môžu poznámky odborníkov - skladateJov, Interpretov alebo kritikov - v kortgujúcom a
usmerňujúcom
zmysle nepriamo zasahovať do
ďalšieho vývoja tvorby tohoktorého skladateJa. Sústredenosť na vlastnú prácu, sprevádzajúcu každú tvorivú čin 
nost, ešte sama osebe nedokáže vždy otvoriť dokorán všetky kanály, ktoré spájajú svet
tvorcu s prtj!matelom a ktorýmt prechádza vsrznam diela do
povedomia inS'ch subjektov.
Tohtoročné kolokvium otvoril
a· viedol skladatel H. Domanský. úvodnú prednášku mal
dr. Zdenko Nováček , CSc., predseda Zväzu československých
skladatelov. Venoval sa v nej
predovšetkým otázkam česko
-slovenských hudobných vzťa
hov, pričom problematiku dokumentoval zauj!mavýml faktami a udalosťami. Kolokvia sa
zl1častn111
početnt skladatelia,
predovšetkS'm ti, ktorých diela
odznell v rámci Týždňa novej
slovenskej hudobnej tvorby. Na
kolokviu boU prftomn! a j hudebni teoretici a kritici, nechýbali pritom a ni hosťujúci
študenti z katedier hudobnej
vedy FFUK 1 hudobnej teórie
VŠMU.
Skladby, o ktorých sa viedli
dialógy,
uvádzali
teoretici:

Zahraničné
ZďJazdové n4vraty SLOVBNSKSHO
FILHARMONICKSHO
ZBORU do zahraničia stl vSeobecne
zntfme; pripomeniem
Maďarsko, Franctlzsko , fuhosltfviu, Raktlsko, Holandsko ... a
v neposlednom rade Tali ansko.
Taliansko patr! medzi tie európske kraJiny, do ktorých sa
Slovenský filharmonický zbor
vracia naJčaste Jšie . VySe dvadsaf rokov už trva ttfto "ztfJa zdova tradlcia", a to l napriek
tlzemneJ odlahlosti Bratislavy
a velket vzdialenosti, ktortl
musl prekondvat na týchto
svotlch cestdch. Cesty do Talianska stl vždy dlM, namdhavé, ale aJ zautl mavé, a to i vtedy, kecl nevedtl do miest s centrdlnym kultilr ny m a spolo čen
ským významom.
Motlvom
pre
tohtoročný
"tarný zdtazd" Slovenského filharmonického zboru bolo 300.
výročie narodenia f. S. Bacha
a G. F. Händla. Reprezentattvny program z diel J. S. Bacha
- Velkd omša h mol, kantttta
Magnificat a Velkonočné oramu otvoril brtfny
tórium mestských divadiel a sf'dc taliansk eho publika, ktoré Bacho·
vu hudbu pozorne pol!tlvalo l
obdivovalo. Obdivovalo velkost
gentdlnet Urukttlry i kró.su
matstrovsket polyfónie, motortckost rytmu i Invenciu f lguratlvnet
melodiky, nositelky
zdzraku Bachovho grandiózneho génia. Diela f. S. Bacha
predviedol SFZ v 60- čl e nn e t
zostave so Stdtnym komorný m
orchestrom Zilina. Kvarteto sól istov tvorili Ka mila Vyskoč i 
lovd-Za tlčkovd, Dagmar Peckovd, Pavol Baxa a Peter Miku-

zas.

Magnificat a Velkonočné oratórium v Reggio Emilia, vo
Fermo a Sulmone a Omšu
h mol v Savane dirigoval Jan
Valta. V La Spezlt Om§u a vo

HUDBE
analyzovall autorovo dielo z
aspektu jeho vlastného Individuálneho vsrvoja, ako aj vzhladom na celkový trend, kontinuitu a ilroveň súčasnej tvorby. Po prehrávke určitého diela a po úvode muzikol6ga sa
začala diskusia o diele, v rámct ktorej vyjadr111 svoj názor,
resp. pripomienky aj ostatnt
skladatelia, teoretici a Interpreti. [Skladby uvádzal1: E.
Cunderl!ková, N. Hrčkavá, r:.
Chalupka, V. Chalupková, Z.
Martlnáková. l
Tohtoročné kolokvium sa vyznačovalo jednak žtvsrm záujmom o tvorbu, ako i bohatými
príspevkami do diskusie. Možno povedať, že sa diskutovalo
v~t tntenz!vne a predovšetkym) vecne, a preto aj konštruktlvne.
Ukázalo sa, že mnohé diela
tohtoročnej žatvy zlskali zaslúženú pozornosť celého pléna a
poskytli širokú škálu hodnôt a
tvorivých prínosov. Obraz súčasnej tvorby sa vyznačuje veJkou rôznorodo sťou prístupov a
umeleckS'ch cteJov, ako i pestrosťou žánrového
zastúpenia
diel. VeJký ohlas z!ska l1 - okrem Iných - skladby Ivana Par!ka, Mira Bázlika, Hanuša Domans kého, Romana Bergera,
juraja Ben eša, Ilju Zeljenku,
jozefa Stxtu, Juraja Hatr!ka a
mnohých ďalšieh.
Týmto vymenovaním nevytvárame žiadnu hierarchiu, ani
žiadne definitívne hodnotové
zatriedenie dieL Chceli sme len
zvsrrazniť tú okolnosť, že išlo
o prejav aktívneho záujmu a
kladného pocitu vzájomnosti
tak tvorcov, ako i kritikov. Z
celkového výsledku možno vyvodiť záver, že vsrznam tS'chto
poduja t! je neocenttelný. Týka
sa to tak záujmov, a ko 1 profllácie mladých muzlkológov a
kritikov, od ktorS'ch sa žiada,
aÍ)\' dokázali zaujať pohotove
čo najobjektívnejšie sta novisko
k tvorbe. PodotS'kam, že tento
odbor muzikologickej dtsctpl!ny je najnáročnejš!, lebo vyžaduje čo na jširšiu erud!clu, bohaté skúsenosti z hudby a predovšetkým komparatívny mate-

riál, ktorsr musia z!skat ustakontaktom s dielami
minulosti, poznaním najlepšieh
trad!cl! tak staršej, ako 1 bezprostrednej minulosti, lebo vývoj možno posudzovať len na
základe jej kontinuity. Pritom
všetkom samotná analýza tvarov hudobnS'ch diel je nutnsrm,
ale neúplným predpokladom
správneho chápania umeleckého diela. Hudobné dielo nikdy
nemožno pochopiť bez prijatia
zároveň jeho znejúcej podoby.
Vizuálne podopretá analýza je
vynikajúcim a nepostrádatel·
nsrm prostriedkom odhalovanla
vnútornýCh tvarových súvislosti štruktúry, hlbšieho pochopenia jej logiky. To sú však len
súčiastky diela, ktorsrch Integrovaný význam sa vytvor! len
vo vedomi percipienta. Iba zložltou syntézou audltlvne prijatých Informáci! a vizuálne potvrdených
súvislost!
môže
vzniknúť spolahlivejšla anamnéza diela.
S činnosťou kritika sa spája aj verbálna interpretácia
diela, čiže jeho výklad na inej
rovine, teda proces, ktorsrm
jednak zážitok, ako 1 jeh·o tvar ove zlstltelné črty dostávajťí
na verbálnej r ovine nový adekvátny výzor. Diskusie, ktoré sa
odohrávajú, a názory, ktoré sa
vymieňajú
okolo diel a Ich
umelecko-estetického ohodnotenia, sú velmi vltansrm prostriedkom prebudiť schopnost
mladých teoretikov a kritikov,
dat svojim dojmom po čase
čim jasnejšiu a č!m výstižnejšiu formuláciu.
Tohtoročné kolokvium okrem
Iného potvrdilo aj opä tovný záujem a rast umeleckej úrovne
n ových Inštrumentalistov, ktor!
inšpiratívne pôsobia na ďalšiu
tvorbu a podnecujú zrod nových skladieb pre sólistov a
komor né ansámble.
Napokon, som presvedčený o
tom, že sa nemýlim, ked tvrdlm oproti niektorým Iným názorom, že tvorba, ktorú prezentovala tohtoročná prehrávka a
tohtoročné kolokvium tvorcov a
kritikov pod garanciou ZSS,
prináša velmi pekné vsrsledky
a dáva pestrý obraz o novej
slovenskej hudbe a jej hodnotách.
JAN ALBRECHT
vičným

zájazdy SFZ
Vercellt Magnificat a Oratórium dirigoval Armando Krieger. A v Arezze, v Lucce a Ravene Oratórium a Magnificat
di rigoval zasa Bentto Lauret.
Novým prvkom na tomto zdJazde bolo, !e sa na koncertoch
vystriedali traJa dirigenti; teden ndS a dvaJa zahraničn!.
Armando Krleger, dir igent argentlnskeho pôvodu, :tittlci v
Monte Carlo, svottm !Ivým temperam entom,
muztkalitou
a
pregnantným gestom vyburco-·
val tlčlnkufil c tch k sugesttvnemu umeleckému preJav1í . Decent ne "oži vil" pomalé l rýchle tempd, a tým dosiahol fas·
ci nuJtlci výr azový ef ekt, čo
prirodzene, nezostal o bf!Z ozveny u obecenstva, nielen na ;eho dvoch koncert och, ale stopu teho k oncepcie bolo možné
bada( 1 za dirigovania Omše
Jana Valtu v Savone, kde po
koncerte došlo k spontdnnym
ovtfctam publika. Koncert v Savone bol umeleckým vrcholom
zdJazdu a dlho zostane v pamäti at u interpretov. Krlegerovo poilatie Bacha bolo ukdžkou, ako sa dd at tzv. strohost
Bachovet hudby Interpret ova(
emotlvne.
Benlto Laurel, prof esor Konzervatória a dirigent Stdtneho
lyrického divadla v Madride,
vniesol do interpretdcte Bacha
viac akademlzmu. Svote poliatie, formulované výbornou technikou dirigovania, koncentroval do umiern enejStch temp a
kantability hudobných viet na
vSetkých dynamických rovi ndch. Bol to k l asický "bar okový 'Bach", pretavený cltentm
umelca naše j doby. Stlstredená
pozornos( zboru a promptné
reagovanie na gestd, dodalo teho pr edstave f ormu ill!lnnej vlk
razovej sily. Zdver z Magnifľ
cat ako prldavky v Are zze, v
Lucce a na poslednom k oncer-

)nn Valta, umelecký vedťícl a
16fdirigent SKO !mna.
te v Ravene nenechali nikoho
na pochyMch, :te i jeho potiatie Bacha bol o umel ecky presvedčivé, pôsobivé, a preto tlspeSné.
VSetky koncerty zdfazdu Slovenského filh armonického zbo r u sa uskutoč nili v rdmci sezónne; koncertnef a divadel ne j
dramatur gie fednotlivých miest
v di!och od 30. marca do 9.
aprlla 1985. Dobrd pr opagdcla
a atraktlvny progr am priltfkali
obecenstvo na koncerty v prehofnom p očte. Zaplnené hladisk d boli prt jemným koncertným
prostredtm pre účinkufilcich a
dôstojným priestor om spomienkov ých osl dv narodenia J. S.
Bacha. "Co r o filarmoni co Sl ovacco" z Bratislavy ukončil
svo;e " farné bachovské turné"
na úr ovní svofh o spoločenské
ho poslania. Možno dodať, že
v súčasnos ti prezentute slovenské vokdlne umenie v zahran ič!
v exportne; f orme. A takdto
reklama československém u hudobnému umeniu
Je dobrd,
prospešnd a potrebnd.

JOZEF DANlŠOVSKt
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METAMORFÓZY
VOJAK A MATKA
V9znamné spoločenskopolltlcké
udalosti sa už neraz stal! mocn9m Impulzom k aktivizácii predstavltelov širokého kultúrneho
frontu našej krajiny smerom k polohám angažovaného umenia usilujúceho o tlmočenie pokrokov9ch
Idei v kontexte špecificky podmienenom systémom vyja drovaclch
prostriedkov toho-ktorého umeleckého druhu. je celkom pochopitelné, že oslavy 40. v9ročia ukonče
nia 2. svetovej vojny v9razne
ovplyvnili našich tvorcov, o čom
svedči množstvo umeleck9ch diel
zasv!lten9ch tejto udalosti - či už
ide o diela v9lučne programové,
priamo vyrastajúce z mimoumeleck9ch podnetov alebo o reflexie
súčasného človeka-umelc a dedikované v9ročiu. Baletu ako syntetickému umeleckému druhu je vlastná schopnosť prehovoriť k divákovi nielen rečou symbolu, ako
je tomu v najv!lčšej miere v r9·
dzo hudobn9ch dielach, ale prla·
mo a jednoznačne. To využlil
tvorcovia poslednej z radu pre·
miér baletného súboru SND a vytvorili dvojicu jednodejstvov9ch
tanečn9ch obrazov motlvovan9ch
vojnov9mi udalosťami a venovan9ch 40. v9ročiu oslobodenia Bratislavy.
Hudobntl zložku oboch baletov
tvoria - pOvodne pre scénické
predvedenie neurčené - · symfonické skladby nár. umelcov Eugena Suchoňa a Jána' Cikkera. Postup, v ktorom sa choreografia
stáva subjektlvnym prostriedkom
v9kladu absolútnych hudobn9ch
foriem (ako je tomu v prlpade Suchoňov9ch Metamorfóz). nie je nlčim nov9m. No tento postup prináša mnohé zásadné problémy t9kajúce sa otázky plnohodnotnej
apercepcle vzniknutého tvaru. Najmä ak Ide o dielo takého závažného filozofického vyznenia ako
Metamorfózy. Choreograf a režisér Jozef Dolinský mal preto pred
sebou nelahkú úlohu, ak sa rozhodol vytvorit tanečnú kreáciu
tohto strhujúceho hudobného diela. Metamorfózy E. Suchoňa sú
mnohotvárnou kompozlclou komplikovanej štruktúry, kompozlciou
s fllozoflck9m podtextom, rozhodne však nie programovou. Každ9
pokus sko nkretizovať určit9m spOsobom jej ldeov9 obsah musi byť
preto nutne poznamenan9 znač
nou dávkou subjektivizmu. In9
problém spočlva v tom , že Metamorfózy sú poslucháčsky velmi
vďačné, no náročné dielo, ktoré sl
vyžaduje celého poslucháča, plne
koncentrovaného na hudobn9 proces. Nazdávam sa, že vzhladom na
závažnost skladatelovej v9povede
vystupuje v Inscenácii Metamorfóz
do popredia a prlorn9 problém
adekvátnosti použitého hudobného materiálu. Divák a poslucháč
v jednej osobe sa dostávajll do
ťažko rlešitelnej apercepčnej antinómia; koncentrujllc sa na scénickú akciu unlkajll hudobné súvislosti, naopak, sledujllc zložitú
štruktúru S uchoňovej skladby ochudobňuje sa vizuálny vnem. To
všetko plat! v tom prlpade, ak sa
Suchoňova skladba nemá stať pilhou scénickou hudbou , čo je však
absolútne neprlpustné. Nedá sa te-

da očakávať, že by prv9 (no obávam sa, že aj opakovan9 ] kontakt s baletnou Inscenáciou Metamorfóz poskytol skutočne plnohodnotn9 zážitok. Hoci koncepcia
J. Dolinského bazlruje na t9ch naj humanistlckejšlch
posolstvách,
ostáva následkom spomlnan9ch
skutočnosti v podstate na povrchu
problematiky, čim sa jej vyznenie
značne oslabuje ; . Dolinsk9 využiva členenie Suchoňovej kompozlcie a jednotlivé obrazy zhruba
· zodpovedajll piatim
variáciám.
Konfrontácia a antagonizmus dobra a zla tu vytvárajll kvázi sujet,
zasadeq9 do konkrétneho obdobia 2. svetovej vojny ( kost9my Zla
s naclstlck9mi symbolmi nenechajll nikoho na pochybách] . jednotlivé obrazy slllžia postupnej gra-

Celkový záber na lnscenai!nt podoba Metamorfóz.
dácii Ideového podtextu - revolty
proti násiliu a jeho skazy. (Neloglcky a nie celkom domyslene pOsobila práve scéna zničenia Zla.]
Choreograflck9 rukopis J. Dol!~ského v podstate správne vystlhuje charakter Suchoňove j hudby,
hoci mies tami trpel nedostatkom
invenčnostt. Casté opakovanie niektor9ch prvkov bolo v t_ozpore s
mnohotvárnosťou a dynamizmom
hudobného toku. Pôsobiv9 bol
však vstupn9 tanec dievčat, takisto zaujala a zapôsobila v9razná
pohybová charakteristika Zla. Len
v sólov9ch v9stupoch chýbal dostatok vnlltorného dynamizmu a
v9razovostl, hoci boli výborne Interpretované (za sl. um. Gabriela
Zahradnlková, VIera Zlochová a z
mužov Zoltán Nagy, Jurij Pavlovii! Plavnik ]. Zaujal rovnako v
tomto prlpade až netradične rytmlcky cltlacl a tancujúc! zbor.
Pod Inscenáciu Vojak a matka
sa podpisa! choreograf a režisér
Karol Tóth, umeleck9 šéf baletu
SND. V sllvlslostl s vyššie sporn!nan9m problémom uvádzania symfonlck9ch diel na baletnťí scénu
treba skonštatovať, že v tomto pripada je volba hudobnej zložky
opodstatnenejšia ako u Metamorfóz. Programovost Cikkerovej symtonickej s kladby označenej ako
symfonická básei'l viac korešponduje s podobn9m spôsobom spracovania aj napriek tol)1u, že rytmtcká pulzácla tu nie je až natorko v9razná ako v Suchoňovej
skladbe. Koncepcia K. Tótha sa

život zasvätený spevu
D ľ'la 20. marca 1985 odznel v Dl·
vadelnom štúdiu VSMU v Redute
koncert, usporiadan9 pri prlležttostt životného jubilea národnej
umelkyne prof. Márie Kiloňovej
Hubovej. Program pozostával
z
koncertn9ch člsiel a árii v podani
žiačok tejto v9znamnej osobnosti
nášho hudobného života. Na llvod
sa jubilantke prihovoril dekan
Hudobnej fakulty VSMU doc. Miloslav Starosta ; v rámci svojho
prejavu prečlta l aj blahoprajn9
a ďa kovný lis t vedenia školy.
Na koncerte vystúpili b9va lé i
terajšie odchova nkyne vokálnej
triedy prof. M. Kišoi'lovej-Hubovej
Mária Andralovanová, Hana
Bandová-Stolfová, Elena Holii!ková, · Bo!ena Fresserová,
Ivica
Neshybová-Oleji!eková, Drahomlra
F1llpovii!ové, Bo!ena Gréfové a
Jana Somolliová. Slávnostn9 večer
sa sta l prehlia dkou umeleckého
majstrovstva zrel9ch speváckych
osobnosti i zaujlmavým poznáva -

ešte väčšmi opiera o životne dôležité otázky medzlludsk9ch vzťa
hov, Judského hrdinstva a nezmyselnosti vojen. Základnou platformou pre vyjadrenie llstrednej myšlienky sa stáva najneoblomnejšl
ludsk9 vzťah - materinská a synovs ká láska. Profllovanlm tejto
ústrednej Unie - ak nie dramatickej , Istotne filozofickej - dosahuje Karol Tóth logtckejšl a kontlnuitnejšl celok než tomu bolo
v Metamorfózach. V Tóthovej poetike (a premletm1c do praxe aj v
jeho choreografickom rukopise 1
zaujme riešenie vzťahu symboliky a realizmu, ktoré mu umožň u
je hlbšie vniknllt ku skrytej podsta te
nastolenej
problematiky.
Tóth zároveň rešpektuje dôležlt9
podiel perclplentovej tvorivej fantázie, a t9m ho vlastne aktivizuje
v dotváranl v9sledného tvaru. Z
tohto hladiska však potom cudzorodo a neopodstatnene pôsobi vnášanie ntektor9ch prlliš lapidárne, ba až plagátovo vyznlevajllcich prvkov do Inscenácie (makeIn nacistického tanku na scéne ].

nim talentov, stojacich na začiat
ku sólistickej dráhy. Potlesk v zá·
vet·e tohto milého stretnutia nepatril Iba účinkujúcim, ale predovšetk9m - jubilantke.
Mária Kl šoňo vá -H ubová sa štúdiu operného spevu venovala pod
vedenlm doc. Anny Korlnskej, ktorá vychovala cel9 rad vynikajúcich speváčok, neskOr vyznamenan9ch titulom národná umelkyňa
- H. Bartošovú, H. Cesánylovll,
E. Kittnarovll . . . Na sklonku mimoriadne llspešnej speváckej ka·
rléry na scéne SND prijala prof.
Klšoňová-Hubová ponuku vedenia
VSMU a začal a pracovať ako pedagogička spevu. Nepadlo jej zaťaž ko ako sama povedala zorientovať sa v tejto novej situácii; najmä preto, že bola počas
celého speváckeho pôsobenia v
neustálom styku s pedagogičkou
doc.~ ~MMkOO,V kWr~ ~o~

dtvuhodne spájali spevácke i
te ls ké schopnosti.

učl

Snlm ka: A. Sládek

Domnievam sa, že by sa tieto momen ty dal~ vyri ešiť spôsobom organlckejšle zapadajllctm do CQlkovej koncepcie. Z hladiska choreografle Ide v Inscenácii Vojak a
matka o Inve nčné dielo, citlivo
syntetlzujllce prvky klasického baletu a moderne jšieho tanca, čo z
hladiska št9lovokritlckého dokonale harmonizuje s Clkkerovou
hudbou. je evidentné, že K. Tóth
je umeleckou osobnosťou, obdaranou vysok9m stupňom muzikality, pružne reagu júcou na hudobné Impulzy a tvoriacou v lntenclách št9lovej jednoty hudobného
a pohybového prvku. Napriek nlektor9m
koncepčn9m
rozporom
spôsobeným spomlnaným vnášanim prvkov akéhosi naivného reallzmu vyznela Inscenácia Vojak a
matka ako llprimný hold ludskému hrdinstvu a Judskej láske.
Z hlavných protagonistov sl
zasluhujll pozornosť .v9kony ). P.
Plavnika (Vojak] a Aleny Mac hái!ovej (Matka], hoci ani stvárnenlu Dievčať a (Nora Martinková,
Veronika lblové) nech9bala požadovaná elegancia a pOvab. Po výtvarnej stránke predstavenie pripravill Pavol M. Gábor (scéna l a
zas!.
um. Ľudmila Purkyň.ová
( kost9my l. Obidve zložky sil založené na jednoduchosti a akejsi
náznakovosti (Zlo v Metamorfózach alebo biely kostým Matky).
Rovnako orchester SND sa pod
vedenlm Adolfa Vykydala vcelku
dobre vyrovnal s náročnými partltO.raml.
IGOR )AVORSKt
Zásluhou prof. M. Klšoňovej-Hu
bovej a ostatn9ch pedagógov na
Katedre spevu VS MU vyrástío u
nás v priebehu niekolko rokov vera v9razných speváckych osobnosti. Dôkazom toho sťí napriklad úspechy mlad9ch adeptov koncertného a operného spevu l absolventov školy na Slltažl Mikuláša
Schneidra-Trnavského a na speváckej slltažl v Karlov9ch Varoch.
Priniesli si odtta r množstv o prvých a druh9ch cien. Najväčšlm
potešenlm sú však ťíspechy n a
Ca jkovského súťaži v Moskve a na
ďalšieh medzinárodn9ch
stretnutiach umelcov.
Po skončen! slávnostného koncertného podujatia jubilantka nám
povedala: .,Bola to velmi milá rozlllčka pred odchodom z VŠMU.
Koncert vyznel ako ukážka vyu čovacej metódy , technickej prlpravy l umeleck9ch výsledkov v
mojej triede. S velkou radosťou
a zadostučinenlm som sl vypoču
la svoje žiačky , ktor9m do budllcnost! želám vera llspechov. "
PAĽO SMOLIK

)OS! CARRERAS
Profil opern4!ho speváka v ukélkach z opier A. Poncblelllho, P. Mascagniho, R. Leoncavalla, U. Giordana,
G. Pucciniho, A. C. Gomesa a G. Clléu. Londýnsky symfonickt orchester diriguje )es6s López Coboa.
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Na záver minulého roka dostali dlskofilovla, z nich
zberatelia platni s nahrávkami hlasov operných
hviezd, pekný darček: profilov ú gr a moplatň u so sllčasn9m velk9m španielskym tenorlstom josé Carrarasom. POsoblv9 zjav, Interpretačné umenie, vynika júce
školenie a široká škála llloh stavajl1 Carrerasa na silčasnom opernom nebi hned vedia hviezd typu L. Pavarottiho, či P. Domlnga. Dramaturgia hodnotenej plat·
ne je trochu Iná, než nám zvyknú ponllkat práve tenorlst! - jemne variuje dobre známy repertoár a oži·
vuje ho pomerne málo hran9mi ukážka mi z opier (napriklad z Leoncavallov9ch diel l Zingarl, Zaza, čl Bohéma - od toho Istého autora , z Mascagniho L'Amico
Fritz, resp. z opery Fosca od brazllskeho reprezentanta
verizmu Antonia Carlosa Gomesa). Okrem toho sú na
tejto - a ž na malll v9nlmku s kOr historického, než štýlovo vyhraneného charakteru - .,vertsttckej profilovke"
dobre známe árie z Pucciniho Manon Lescautove j a
Turandot, Leoncavallových Komediantov, čl z Ciléovej
Arlézanky. Otočn9 , s9ty, mužn9 tenor josé Ca rrerasa
je uchva cujťícl svojou mohutnosťou, zmyslovstou, v čom
spočlva pravá opojnosť jeho hlasu.
Pri porovnávanl Interpretač ného št91u Carrerasa s lyrlckejš!m Pavarottim (jeho album vyšiel nedávno v Supraphone v licencii firmy Decca). môžeme zájsť l do
detailnejšieho prieniku napr. v Kalafovej árU z 3. dejstva opery Tura ndot ,.Nessun dorma ", ktorll spieva jeden l druh9 spevák. Pavarotti melodickú frázu viac
tva ruje, ,.mazná" sn s i'lou, jeh o hlas sa priam klže
v jedinečnom dynamickom tieňovanl. Je lyrlckejšl, vystthujťíc atmosféru slov. Carreras nie je natolko rafinovaný, skOr prlmrazl poslucháča nal1ehavosťou svojej
výpovede, krásou ma teriálu, ktorý nekreslf ,.fajnovosti",
lebo je obdivuhodný aj v podobe .,al fresco". Tažko
povedať, ktorý spôsob Interpretácie je výraznejšl, esteticky ťíčlnnejš!; prl tak9ch velkých osobnostiach mOžeme Iba konštatovať rozdiely, bez určovania pora dia.
To ani nie je v umeni dOležité.
Profil josé Carrerasa je nepochybne iba malou ukážkou umenia tenoristu, ktorý má za sebou i velké ťíspe
chy na javiskách MET, Covent Garden v Londýne, v mi·
Iánskej La Scale, na festivale v Salzburgu a l. Patr!
k tenoristom, ktor! dokážu spievať aj drobnejšie plesňové útvary, č i .,pohrať" sa so špecifickým umenlm
zarzuely (u nás je známa nahrávka tohto druhu Iberskej hudby od Terasy Berganzovej). Zasvätený text o
autoroch ukážok, s naznačen!m ciest verizmu, ako aj s
profilom interpreta , ktor9 - hoci svetovo známy sa k nám dostáva n a gramofónový trh po prv9 raz, je
z pera dr. Ma riána jurlka. K atraktlvnostl tohto vydavatelského č lnu prispieva nielen vysoká zvukovo-technická ťíroveň nahrávky, ale a j romantická fotografická podoba španielskeho tenorll!tu na titulnej strane
obalu platne - s jasnou a stručnou Informáciou o dielach, ktoré spevák predstavuje v ukážkach.
zvlášť

KATIA RICCIARELLI: Verdi - Puccini (s )oa4! Carrerasom)
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Po profllovej platni španielskeho tenoristu José Carrerasa (mimochodom - dramaturgicky zaujlmavejšle zostavenej l ponťíka Opus ďalši spevácky profil svetovej
opernej hviezdy - Tallanky Katie Rtcclarelllovej. Tak,
ako v pr!pade José Ca rrerasa, 1 tu platňu vyrobll1 v 11cencu firmy Phonogram International B. V., Baarn Ho'landsko, resp. zostav111 z viacer9ch kompletov, ktoré
v uvedenej firme vyš li s hlasom slávnej sopranistky.
Katla Rlcclarelllová sa predstavuje áriami, scénami a
kavatinaml z diel dvoch skladaterov: G. Verdiho a G.
Pucciniho. Očlnkujťí s ňou viaceré mezzosopranistky
( nakolko Ide o vybrané celky z opier) a v pucctntovských scénach (Bohéma a Madame Buterfly) aj José
Carreras. I ked Iba fragmentárne - ale predsa sa vďaka sopranistke zozna mujeme s hudbou u nás
neznámych Verdiho opier: Dvaja Foscarlovcl a Bitka
pri Legnane, aby sme vzápätl obdivovali majstrovstvo
umelkyne v dvoch scénach a áriách z TrubadO.ra, kde
Rlcclare111ová majstrovsky spieva part Leon6ry. Škoda,
že V9ňatky z operných kompletov pôsobia trochu neucelene (Iné je to u Ca rrara sa, kde profilov ka vznikala zrejme ako dramaturglck9 celok a nie ako dodatočná zostava árii). Na kompaktnosti neprldáva ani
llčlnkovan le troch orchestrov a dvoch dirigentov Lamberto Gardel11 a Sir Col1n Davis - , hoci každý
z nich je nepochybne osobtt9m pr!nosom. Text Jaroslava Blahu na zadnej strane obalu je mimoriadne rozhladený a bohat9 na fakty. Sleduje umeleck(! dráhu speváčky a pomáha dokonale prenlknťíť do čara jej umenia. Ka tia Rlcclarelllová - · nielen umelkyňa , 1 mladá,
pôvabná žena, ktorej portr~t sa na záujemcu o platňu
usmieva z titulnej strany obalu (žiar, technicky nedokonalého, často s kazmi ochranného .,laku": v9robcom
je v tomto prlpade Grafobal Skal1caJ. - je dnes zrelou umelkyňou, ktorej jemný, dokonale technicky vedený hlas má skvelé dlspozlcle pre koloratllru, krehkll
lyrlckll strunu - v ktorej sa jej h las poddáva s oča
rujúcou mäkkosťou a prljemným chvenlm - , ale aj
pre výrazuplné dramatické spievanie. Jeho llčlnok nespoč lva ani tak v temn9ch farbách prsných tónov, čl
širokom volumene, ale skôr vo farebnosti hlasu a dokonale obsažnom podan! árii. I preto si môže Katia
Ricclarelllová d ovoliť uvádzať na svetových scénach
brilantné, la hko sa klžťíce a s vietivé party Belliniho,
Donizettiho a Rossiniho (z nich mnohé oživila poslucháčom svojim umeleck9m záujmom a presvedč ivým
naštudovan!m) , ale aj lyrlcké úlohy Pucciniho hrdiniek,
ktoré nesll v sebe potencionálne silnejši obsah, a preto sťí akýmsi medzistupňom k dramatizmu .,verdlovlek",
kde je v sťíčasnosti ozajstnou prlmadonnou.
Pri počúvanl platne s touto odchovankyňou benát·
skeho konzervatória, dnes hviezdou všetk~ch velkých
opern9ch domov , kde púta rovnako pre svoj hlas, ako
l stále svieži a spanil9 zjav, sme skutočne precltili to,
o čom plše na obale a utor sprievodného textu:
..... ťíchvatné plantsslml, mezza . voce a mimoriadny
cit pre Introvertný vokálno-dramatický výraz."
TERiZIA URSINYOVA

Scénickou reaUzicloa J4novfcb Ralil

Violista

J. S. Bacha v predvedenf 16llstov a zbo-

JURIJ BAŠMET
Sovietlky viollata JURIJ BASMET (nar. 1953) patri v
ateaanoati k najvlii!llm majatrom nojho nbtroja. Bravtrna virtuozita, maximálna zodpovednoaf voi!i interpretovanému diela a výrazný individuálny vklad - to
l i cbaraktarlstiki kaldébo jaho vysttpenla. JuriJ Balmat alta ako poslucbái! moskovského konzervat6ria
zlakal na Madzin4rodnaj stfali violistov F. Erkala v
MCR 2. cenn a titul laura4ta. V roku 1971 zvlfazn na
medain6rodnej stfall v Mnlchova, i!lm sa zai!ala jaho
umelecká sliva, ktorá bo uviedla do významnfch koncertnfch aienl neta.
tikladná. Pýtal som sa na pocity mnoPatrite k umelcom, ktorfch výkon d
hých našich aj zahraničných Interpretov.
jednoduch~ nemôle klesnei.f
pod isti
Každý Ich prežfva Individuálne, rôzne
ltandardnt troveň. A predsa kaldý konlntenzfvne, ale každý ich pozná a v
cert je inf; mysUm tým - jeden lepil,
istom zmysle rešpektuje.
jeden vynikajte! ...
Vrátim sa však k absolútnemu výkonu,
- ... a jeden výnimočný, priam absoktorý som spomenul hneď na začiatku
lútny. Mám mnoho skúsenosti z rôznych
nášho rozhovoru. Ma l som koncert koncertných pOd!!. Nechcem byt nenebudem menovať kde -, ktorý dodnes
skromný, ale pred každým vystúpenfm
prež!vam a ko niečo výnimočné, pretože
som presvedčený, že ma mOj talent nemOj výkon, výkon orchestra, atmosféra,
sklame. A predsa vopred viem, že neproste všetko pôsobilo na mňa velmi inbudem s výkonom spokojný napriek totenzfvne, citovo jedinečne. Pocit, čo ma
mu, že reakcia publika je uspokojivá.
pri hre zachvátil, sa velmi ťažko opisuCltlm svoj výkon velmi lntenz!vne. Stáva
je. Bolo to, akoby som sa vznášal unása ml, že už pri prvom vstupe do bušaný hudbou, akoby ml prsty sami hradovy odhadnem koncert, ovela č as tej šie
ll, akoby som bol zelektrtzovaný . . .
však pri prvej skúške, čl pri prvom kroMám záznam koncertu a keď ho počú
ku na pódium. MOj odhad sa ml Iba povam, mraz! ma. Objekt!vne sa snaž!m
tvrd! potleskom. Aby ste ma rozumeli: zhodnotiť podmienky, výkon, rezonanuzávery som sl vyvodil z koncertných
ciu, prostredie. Všetko sa mt jav! ako
zážitkov, opakovaných pocitov. Niekedy
celkom bežné. Mysl!m st, že každý umeneviem odhadnúť, nakolko som sl pocit
lec, skladatel čl Interpret zažije takúto
s ám vsugeroval, subjektfvne vyvolal a
katarziu, ak je zodpovedný a nl}<dy nenakolko dokážem odhadnúť, resp. vycfpodcenf svoju umeleckú zodpovednost
tlf akési fluidum. Každá koncertná sl ei~
Svoja bohaté skei.senosti odovzdbate
má svoju atmosféru, a j keď je prázdna.
ako pedag6g svojim zverencom na mosKaždé publikum je summou luds kých
kovskom konzervat6riu. Nezdá sa vám,
osudov, pocitov, prež!van!. Citlivý umele toho i!asu pre vil, ale aj pre ltulec mus! vycltlf prostredie a prispôsodentov je tak trochu miloí'
biť sa mu, aby rezonancia neboľa pro-

~~dobná

pohfadnica z Istanbulu

Návštevn!k zo strednej
Európ}' vie o tureckej
hudobnej kutúre žalostne málo; pred rokmi počul
možno vynlkajQcu
sopranistku medzinárodnej Qrovne Sunu Koratovú, alebo sa stretol so
skvelým Ankarským komorným orchestrom
ale to je asi ta k všetko.
Turecko dlho žilo Izolovane od eurOpskej kultllry a poslucháč odkojetureckou
ludovou
ný
hu{!bou, ma l k pochopeniu eurOpskej klasiky daleko. Zakladatel tureckej
republiky Kamal Ataturk
otvoril dokorán okná eurOpskej kultl1re a Turci
sa velmi skoro a velmi
usilovne s európskym hudobným dedičstvom vyrovnávajd a po 3- 4 desaťročiach sd ul! schopnf priná ša ť aj svoj tvorivý a reprodukčný vklad.
Turecko má dnes tri
operné divadlá (Ankara,
Izmlr, Istanbul), nlekolko symfonických orchestrov, konzervatóriá (tstanbulské
konzerva tórium má okolo 380 poslucháčov), rad dobrých
Inštrumentalistov l spevákov, zväčša s európskym školen!m. Velmi
dobré meno sl zfskallletné hudobné festivaly ; len
pre Ilustráciu: na 13. Istanbulskom medzinárodnom hudobnom festivale (od 20. jdna do 16.
jdla 1985) vystt1pl okrem
domácich tel1es [vrátane zboru a orchestra
konzervatória) zbor a
orchester zo Sofie, Bavorský rozhlasový orchester z Mnfchova, Král evský filharmonický orchester z Londýna, Neworská filharmónia so Zublnom Mehtom, popri dlhom rade komorných a
vokálnych telies (vráta ne Mos kovských sólistov,
Sukovho komorného orchestra a Ceského tria).
Medzi sólistami nájdeme
mená ako V. Splvakov,
V. Aškenazl, S. Accardo,
N. Gutmanová, R. Shankar, A. Welssenberg, ako
a j spdstu mien domácich
umelcov. Na festivale nechýbajú ani baletné večerv
1GyOrský balet.

Varšavské tanečné divadlo, Cunningham Dance Theatre, Carolyn Carlson
Danse
Thea tre l ,
priestor dostane l ludová
hudba rozUčne j proveniencie [ Mazowse, Paco
Penna Flamenco Club,
zbor Donských kozákov,
Tango Ensemble z Argentfny , turecké st1bory a l.).
Na festivale je zastl1pený
aj džez, mnohými jeho
významnými
reprezentantmi, ba l činohra.
Mnohé podujatia sa kov
atraktfvnych
najd
priestoroch chrámov, palácov l na pobrežf Bosporu. Istanbuls ká opera
napr. uvedie Mozartov
únos zo serailu v prekrás nom paláci Topkapi.
Festival je až neuverltelne velkoryso koncipovaný a mus! byt tlel! nesmierne nákladný, najmä
ak vezmeme do dvahy,
že vstupenky sd tu pomerne ozaj lacné.
Počas sezóny sa kultdrny
život Is tanbulu
sdstreduje hlavne do
krásnej modernej budovy AtatUrkovho kultt1rneho s trediska v centre
mesta.
Architektonicky
výbor ne riešená budova
má dlvadelnt1 sálu s kapacitou 1300 mies t, koncertnd sálu, výstavné slane a samozrejme a j
priestranné skúšobne pre
orchester, balet, zbor,
šatne l kancelárie. Akustika divadelnej sály je
velmi priaznivá najmä
pre operné predstavenia.
O jej priestory sa opera
del! s baletom a čino
hrou.
Repertoár Istanbulskej
opery je d osť jednostranný : jednoznačne v ňom
dominuje talianska oper a (Verdi, Pucclnl, Donlzetti, Rosslnl), ale hrá
sa l Straussova opereta
Netopler a Menottiho
opera Telefón. Pri tvor·
be drama turgického plá·
nu siaha Istanbuls ká
opera velmi r ada po námetoch z orientálneho
prostredia:
okrem už
spomfnaného únosu zo
!)era1lu je to napr. Weberov Abu Hassan, balety Bajadéra, Seherezáda,
1001 noc. Ktovie, akoby,

sa tu uplatn11 Clkkerov
Beg Bajazld? Zauj!mavým dramaturgickým objavom bol Verdiho Attila. Ja n áčkova Pastorkyňa sa, !!al, z tohtoroč
ného plánu vytrat1la ...
Pre budúcu sezónu sa ráta s koncertným uvedenfm Händlovho Samsona,
s Rossiniho Taliankou v
Alž!rl a Barblerom zo
Sev1lly, Pucciniho Bohémou a pôvodnou novinkou domáceho sklada tel a O. Demlrlsa. Po četný,
okolo 1 20-členný zbor
opery sa pravidelne podiela aj na velkých koncer tných projektoch, ako
je napr. Beethovenova
9. symfónia , čl Mlssa solemnls.
Návštevnost preds tavenf je velmi dobrá prevažuje mladé pu bll·
kum. Najväčšiu pozorn osť na seba v súčasnos
ti st1streduje balet 1001
noc od Fikreta Amlrova
(na vstupenky sa vytvárajú až 200-metrové rady a každé predstavenie
je beznádejne vypredané). Tento balet st1čas
ného azerbajdžanského
s kladatela pripravil tlm
umelcov z Baku - na
čele
s choreografkou
Nallou Nazlrovou. Balet
upúta
bohatou,
ózaj
orientálnou výpravou, ale
l presvedčiv ými výkonmi
tanečného sdboru.
Vedenie
Istanbulskej
opery často pozýva k
odbornfkov
spolupráci
zo za hraničia: okrem
spomfnanej choreografky tu pôsob! tanečný pedagóg z Lotyšska, dirigent z Rumuns ka, dlrl·
gentka z Peru, korepet!torl , člen orchestra a
zbormäjster z Ceskoslo·
venska.
Preds tavenia istanbulskej opery majú vcelku
velmi sol!dnu t1roveň ,
hoci podaktoré režijné,
čl scénograflcké názory
by sme považovali za
prekonané. Nie ktoré o·
perné a baletné Inscenácie by však pokojne
obstáli na ktoromkolvek
európskom javis ku.
ROMAN SKitEPEK.
Is tanbul

- Určite je. Ale stará zásada plat!:
nie kvantita, ale kvalita je dOležité. Musim priznať, že svoj ich poslucháčov sl
vyberám, aby som mal Istotu, že samostatne pracujt1, tvorivo myslia a zodpovedne pristupujú ku každej hodine. Ako
pedagóg sl uvedomujem, že jedine Individuálnym pr!stupom ku každému žiakovi, resp. žiačke môžem správne a citlivo "vyhmat a ť" osobnost a usmerňovať
ju. Uvediem priklad. Mám dve žiač ky .
Nazvime Ich Táňa a Nataša. Táňa je typ
prlebojný, lnlclat!vny až výbušný. Ked
pracuj eme, Ihneď vld!m výsledky, pretože každý detail, každú poznámku akceptuje už v nasledujt1clch taktoch. Sama
je velmi bys trá a tvorivá. Nataša je pravý opak. Priznám sa, po prvej hodine
som myslel, že nie je typom pre moju
časovo obmedzena, ale o to lntenz!vnejšlu výuč bu. Mýlil som sa. Pozorne sleduje prácu na hodine, ka!dú ukážku;
každý detail. Všetlsp priam fo tograficky zaznamenáva vo svojej pamäti a na
nasledujúcej hodine výsledok je fantastický. Pri s vojej skromnosti je velmi
emot!vna, rozvážna a hlboká v prežfvanl každého detailu. Som rád, že vychovávam svoju konkurenciu l nasledovnfkov.
Pripravila: EVA SLANINKOVA

Hudobná jar
v Leningrade
~

Leningradská organizácia Zväzu skladatelov RSFSR usporiadala v dňoc h 5.12. ápr!la 1985 už 21. ročn!k 'Leningradskej hudobnej jari. Hlavnou náplňou
festivalu je prezen tácia a propagácia
tvorby súčasných , v Leningrade žijd·
clch a tvoriacich skladatelov. Tohtoroč
ná prehliadka bola venovaná 40. výročiu oslobodenia, čo do určitej miery
ovplyvnilo jej dramaturgiu. Odzneli nielen nové diela, a le l staršia tvorba, Inšpirovaná alebo obsahovo sdvlsiaca s
voj novými uda losťami.
Snahou organizátorov je zachytiť leningradskú hudobnú tvorbu v celej jej
šlr ke. Po celý týždeň sa s trieda jú komorné, symfonické, zbor ové koncerty s
koncertmi populárnych žánrov. V prfslušnom obdob! l dramaturgia divadiel
preferuje diela lenlngradskýc,h autorov.
Väčšina prezentovaných diel pevne nadväzovala na šos takovlčovskd trad!clu.
Počuli sme celý rad skladieb na vysokej profesionálnej drovnl, vychádzajúcich z tradičných kompozič ných postupov a hudobnej predstavy. Zriedkavejšie sa vyskytli skladby usllujdce o
originálnejšie zvukové komblnäcle. Z
komorných diel zaujali dve sláčikové
kvártetá - J. Falika a A. Mnacakaňa
na; 4. klavlrna soná ta J. Kornakova zapôsobila s t ruč nosťou výpovede, jasnostou nastolených myšlienok a pevne
zomknutou formou. V symfonickej oblasti najväčš! ohlas zaznamenala premiéra symfónie Kronika blokády B. Tlščenk a. Originá lnym spôsobom bolo riešené baletné spracovanie I. časti Leningradskej symfónie D. Sosta k o v lča v
podan! sólistov a baletného súboru DIvadla S. M. Klrova.
Na mlmofestlvalovom koncerte Leningradskej filharmónie vystt1pll a ko sólista Klavfrneho koncertu č. 3 c mol L"': ·v.
Beethovena špičkový mladý klavirista
M. Pleti\ov. Bolo zau j!mavé pozorovaf,
ako sa tento virtuózny, naturelom odlišný typ klaviristu snaž! vyrovnaf so štýlom vrchol ného predstavitela klasicizmu.
V rámci festi valu sa usk u točnilo hodnotenie predvedených s kladieb na ofl·
clálnej pôde Zväzu leningradských s kla datefov. Odzneli tu nielen formálne, ale
a j zaujlmavé otvo r et~é a kr itické diskusné prlspevky na margo tvorby, hudobne j
kritiky v tl ač i, návštevnosti koncertov
súčasn e j hudby a pod.
Na Leningradskej hudobnej jari sa zdčastn111 aj hostia z Ceskoslovenska, NDR,
Polska, M aďars k a, Mongolska a Kuby.
l ked bola v Leningrade zima, mrzlo
a padal sneh, s rdečnosť a starostlivost
usporladaterov l prtatefské diskusie medzi del egá tmi vytvorili na festivale pravt't .. jArnO" a tmosféru.
IDA ~ERNECKA

ru bndobn6ho divadla otvoria v norlmberakej opere 21. jei.na t. r. 34. medziDA·
rodn6 organové tfldae. Rélia Jánových
paiU narili Christianovi PISppalreltarovi. V rámci organových koncertov bude
dominovať dielo J. S. Bacha, predstavia
sa organisti Johannes Klstner ('Lipsko),
Werner Jacob (Norimberg), Peter Barford (Londýn), Marie-Claire Alainod
(Paril) a Minourl Josbida (Tokio).
Kriltof Kolumbus a jeho prvá cesta
do Indie tvoria hlavni dejovei. os opery, k tort hodl6 naplsaf katalánsky sklada tel Leonardo Balada podla libreta Antonia Galu. Opera sa m6 premi6rovo
uviesf v Barcelone, New Yorka a Baenos
Aires pri prllelitosti osláv 500. výročia
objavenia Nového sveta.
Dirigent Daniel Barenbolm, od roku
1975 hudobný riaditel telesa Orchestre
de Paris, 11 predllll zmluvu 1 týmto
orchestrom al do roka 19119.
Bulharského akladatela Simeona PI·
ronkova vyznamenali Cenou Gottfrleda
von Herdera.
V zámorl azn6vaný americký klavlriata
Eugéne List zomrel v New Yorka vo
veka l l rokov. List debutoval ako 12ročný 1 Beethovenovým 3. klavfrnym
koncertom v Loa Angeles, kde bo sprevádzali tamojll filharmonici. Okrem koncertných vyattpen( venoval sa aj pedagogickej činnosti, naposledy vyučoval na
vysokej lkole Carnegle-Mellon.
Franctzska
lansoni6rka
Marianne
Oswaldov6 zomrela v Llmeli-Brevannu
ned'aleko Parila ako 84-ročnt. Medzi jej
priatelov patrili aj Andr6 Gide a Albert
Camus. Spievala texty, ktoré naplsall
Jean Cocteau, René Char a Jacques Prevert. Jej kariéra sa začala v Berline, ale
hviezdou lans6na sa stala al v Parili.
Ul 24. ročnfk festivalu Musica Bayreath sa koná od 5. do 19. mája t. r.
V predoatretom programe nezaujali natolko men6 interpretov, ako dramaturgické zostava, ktor6 pribliadajtc na tohtoročné významn6 akladatellké jubile6
ponei.kla ~krem ltandardnýcb koncertov
i niekolko atraktlvnych večerov. Medzi
uddzanými dielami sei. o. l. Omla h mol
a komplet Brandenbarakých koncertov
J. S. Bacha, kompozfcie H. ScbUtza, mad·
rigalod
kom6dla Orazia Vecchiho,
Brucknerova 7. aymf6nla, či Bergov Hus·
rový koncert.
Bavorsk6 ltitna opera v Mnlchove 1
6spechom uviedla Hlndemithova operu
Cardillac, pričom realizétorl siahU po
pôvodnej verzii diela 1 r. 1921i. (Hindemitb dialo prepracoval v r. 1952.) Rélia mal Jean-Pierre Ponnelle, hudobne
operu naltadoval Wolfgang Sawallisch.
V hlavných tlohách 1a predstavili Do·
nald Mclntyre, Maria de Francesca-Cavazza, Robert Schunk a i.
Anglická n6rodn4 opera v Londýne
zaradila do plánov tohtoroi!nej sez6ny
lnacen6ciu m6lo hr6vanej opery P. l.
Cajkovského MazeplJa. Pri premiére die·
lo nezaznamenalo priaznivý ohlas - pri·
i!om hlavným d6vodom nebola nlzka kvalita speváckych výkonov a orchestra, ale
fakt, le inacenačný Um tvorcov prelolll
dej opery zo zai!iatka 18. atoročia do
storočia dvadsiateho. V r61ii Davida Al·
dana a v hudobnom naltadovanl Marka
Eldera spievali a6llsti Janice Cairnsod,
Felicity Palmerová, Malcolm Donnely,
Richard van Allan atd'.
Spoločnoaf Richarda Stranila vydala
ako 7. zväzok v rámci nojej vydavaterskej činnoati v nakladatelltve Hans·
Schneider-Verlag, Tutaig asi 200-stránkovei. knllku Richard Strau11 - Rudolf
Hartmann (ed. R. Scb1Ďttererov6), pri·
nálajei.cu liaty skladatela a reliséra R.
Hartmanna. Mllovnlci divadla dostali tak
do rei.k autentický dokument, priblllu·
jei.ci scénické predatavy skladatela a jeho javiskov6ho Interpreta.

Ako netovei. premi6ra nahrhky oznaodbornfci novei. digit6lna nabrhka
prvej opary R. Stranila Guntram, ktor6
pripravila mad'arsk6 firma Hangarotoa
v koprodukcii 1 firmou CBS. V titulneJ
Ci.lohe spieva východonemecký tenorista
Reiner Goldberg, známy ako výborný
wagnerovský spevák, okrem neho tčin
kajt Ilona Tokodyod, Sándor S6lyomNagy, István G6tl. Dielo diriguje Eva
Quelerod, ktoré predtým uviedla Guntram v newyorskej Carnegie Hall.
čujei.

Na podnet sekretariátu Zvlzu skladatelov ZSSR konala sa v uplynulom roku
po druhýkrát Vlezvlzod slíťal B. V.
Asafieva (prvý ročnlk bol v r. 1982).
SCi.ťal sa koná kaldé dva roky a jej cle·
lom je oceniť najleplie pôvodné práce
z oblasti muzikol6gle a kritiky z posled·
ných rokov. LaureÁtmi 2. ročn(ka sei.ťa
le a noaitelmi 1. ceny sa atall M. l.
Druskln za knihu Igor Stravinskij (vyda·
nd v Leningr ade v r. 1982) a Givi Ordlqikldze ( poamr tne) za cyklus stati
pubOkovaných v časoplae SovetlkaJa
muzyka v r. 1982-13.

Koncerty . F pre závody
21i., 27. a 28. ll. 1965. G. Rouini: Viliam Teli, predohra; A. Arufudan: Koncert
pre trCabku a orchester; O. Milhaud: ViU na streche, baletn6 hudba; P. Dukes:
Učeň čarodej, scherso pre velkf orchester. Symfonickf orchester Ceskoslovenského rozhlasu. Dirigent Ewald KHrner (šnjčiarsko). Sólista: Timofej Dokiicer, trlibka (ZSSR).
Symfonický orchester Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave Sil predstavil s
velmi zaujlmavo koncipovaným progra·
mom. Napriek tomu, že pôvodný dramaturgický zámer predstaviť diela ovplyvnené džezom sa celkom nevydaril (neodzneli pOvodne plánované diela nemeckého skladateJa R. Ll eberma nna Koncert
pre džezbend a orchester ani Gershwinova Rapsódia v modrom), zostava programu bola atraktlvna ako pre návštevnlkov cyklu Koncert pre závody, tak i
cyklu M pre hudobnú mládež.
Svajčiars ky dirigent Ewald Ktlrner demonštroval svoju schopnost tvarovania
orchestra hned v úvodnej predohra Viliam Teli od Gioacchlna Rossiniho. Citlivo vykreslil atmosféru skladby, zdOraznil poetiku, romantickú atmosféru l
vážnosť zobrazovanej situácie. Vynikajúcl soviets ky trúbkár Tlmofej Dokšicer
sa zaskvel v sólovom parte Koncertu
pre trúbku a orchester od arménskeho
skladateJa Alexandra Grlgorievlča Arufu l1ana. Perfektná technika, Jahkosť,
s pevnosť a citlivá muzikalita tohto umel·
ca podčiarkli svojráznu poetiku diela,

vychádzajúceho z pôsobivej, dojlmavej
lyriky a smerujúceho k hravosti, radostnosti až tanečnej nadJahčenostl.
Druhtl polovicu programu tvorili dve
diela francúzskych skladateJov - významného predstavitela Parlžskej šestky
Darlusa Mllhau.d a a jeho učltela Paula
Dukasa. Baletnú hudbu VOl na streche
sme počuli v živej, sviežej Interpretácii,
ktorá zdôraznila jasnosť až priezračnosť,
hravosť i vtip diela. Dirigent
položil
hlavný dOraz na strhujúci ťah hudobného toku a zreteJnosť a čistotu jednotlivých nástrojových Hnil. Symfonické
scherzo P. Dukasa Učeň - čarodej oproti tomu hýrilo farbami, citlivým vyváženlm kontrastných situácii tajomného
začiatku, hrozivého očakávania katastrofy uprostred l upokojujúceho záver~.
Zaujlmavá, pútavá dramaturgia programu a vysoká interpretačná tlroveň
sólistu, dirigenta l orchestra - to je
konštatovanie l pochvala, ktortl pritomné obecenstvo udelllo ešte v koncertnej
sieni dlhotrvajtlclm potleskom.
EVA CUNDERLIKOV l

2&. a 27. III. 1985. W. A. Mozart: Koncert pre klavlr a orchester Es dar, KV
271; G. Verdi - Otello (prierez operou).Slovenská filharmónia. Dirigent Ondrej
Lenárd. S61isll: Daniela Rusóov6, klavlr; Magdaléna Blahuliakov6, sopr6n, Andrej Kucharskf, tenor, Frantilek Caban, barytón.Výkony v Mozartových kiavlrnych koncertoch nebývajtl v posledných rokoch
v Bratislave akosi charakteristicky typizované po stránke vyhranenosti klav!rnej štylizácie, zoc4Jovedajúcej našim,
v pods tate dosť tlzko vymedzeným predstavám o najoptimálnejšej a klasicky
vyrovna nej prednesovej Hnil. A predsa
je i málo našich interpretov , ktor! vedome uprednostnia v prednese Moza:rta
prostotu, jednoduchosť , a tým l aktlsi
vznešenú nenápadnost - vyvstantl takto na pozad! mnohých umelcov ako ostrý
kontrast,. fungujúci na základe prijatia
perspektfvnej šej hierarchie interpretač
ných postupov a hodnOt. Rusóovej Mozart nie je len v bežnom slova zmysle
s kutočne názorovo jedinečne vyspelý a
pr!tažlivý - on je i čisto hudobne maximálne výstižný, nekategorizujúci a nemá ten všeobecne známy sladko byste·
rlcký a vzopätý výraz, ktorý často označujeme za ideálny l zdOvodnitelný z hJadiska jednostranného poznania mozartovského hudobno-technického riešenia.
Niet čo dodať - Rusóovej zaujlmavé a
fascinujúce prosté výkony sami vnucujú myšlienku posudzovať Mozar ta ako
celostný a všeobecný myšlienkový svet
bez koncepčných kazov, hoci ako klaviristka dokáže zakaždým vzru ši ť čiast
kovými riešeniami a detailami.
Výrazný a pôsobivý účinok hudby Ver·
diho Otelia v podobe šiestich člsiel
[troch due t a troch á rl!) bol výsledkom
predovšetkým vynikajúcej práce dirigen·
ta Ondreja Lenárda s orchestrom. Plas-

tlcký obraz orchestrálneho zvuku, plný
dokonalých dramatických obltlkov, čisté,
intonačne
skvele zvládnuté úseky a
pružný pohybový element vytvorlli oveJa
viac než len inšpiratlvny základ pre
rozvinutie kvalitnej a charakterovo výraznej kreácie vokálnych tlloh shakespearovskej veJkolepej dramatickej koncepcie. Kucharského stelesnenie Otelia
a Cabanov prednes Jagavých partU mall živý operný výraz, boli plné impul·
zov nevldanej suverenity a l po speváckej stránke to bol Verdi hudobne lahodný a zaujlmavý. Spolu s výkonom Blahušlakovej ktorej trochu zastretý
hlas v niektorých momentoch a statický výklad výrazových polOh Desdemonlných vokálnych lln\1 pôsobil navidomoči kontrastne voči útočnému prejavu
oboch mužských úloh -, tvoril tento
kvázi mlkroprlere~... alebo skOr tlvod do
hudobného sveta v~rdlho Otelia nanajvýš atraktlvny a. vrcholne pôvabný koncertný prlspevok. Treba dodať, že sa to
inak nestáva často, aby večer operných
árii alebo operné torzo na koncertnom pódiu - vyznel v takej pliiQStl
a zaujlmavej jednoliatosti. V tomto pripada sa tak stalo i zásluhou dobrej dramaturgie, úspešného zvládnutia maslvneho bloku Verdiho geniálnej opery vybratlm jedinečných a navzájom dobre
harmonlzujúclch úsekov i bez absencie
možnosti podielať sa na nádhere vntltornej logiky a dramatického vývoja celku.
EGON KRAK

Z REDAKC~ POSTY
O SPRIEVODNOM SLOVB
Do redakcie sme prednedbnobl dostali list náilbo čltatera Petra Mácala z
CSU ). L. Bellu v Kremnici, v ktorom sa
zamfira nad problematikou sprievodnébo slova na koncertntch podujatiach.
Prlspevok publikujeme v plnom zneni.
s koncertmi sú v našej uponáhlanej
a informáciami nabitej dobe občas aj
starosti. Záujem obecenstva nezodpovedá vždy a všade predpokladom a očaká
vaniam. Je to len v kvalite výkonov, ktorá je zákonite o niečo nižšia než pri
.. konzervách" preclzne pripravovaných v
nahrávaclch štúdiách? Asi nie. Uznáva
sa predsa. že Interakcia poslucháčov a
interp1·etov mOže pozitlvne posunúť kva11 tu zážitku do takej roviny, aká je nedostupná i najdokonalejš!m nahrávkam.
Otázkou je, či vieme využlvať špeclflč
nosť ,.koncertných situáci!", čl vieme tleto situácie - koncerty - kvalitne formovat.
Domnievam sa, že pri tomto formovani mOže zohra ť dôležitú úlohu sprievodné slovo. Nie vždy automaticky pozitlvnu - to v pr!padoch, ked pôsobi re·
tardujúco formalistický .,rozbor" diel.
Tieto podoby sprievodného slova sú
opornými argumentmi pre hlasy brojace
proti nemu vôbec.
Avšak dobre pripravené sprievodné
slovo mOže poslucháčo,v orientovať a st!·
mutovať takým s pôsobom, že sa stane
dôležitým komponentom úrovne a kva·
lity zážitku z hudby, ktorú uvádza. K
tomu je treba chápať sprievodné slovo
temer oko umeleckú dlsclplťnu , t. j. mu ·
sf plnif ozvláštňujúcu fu nkciu. Musi orá·
mova(. vyl ú pnuť z rovt~ y v~ednostl svoj

predmet - skladbu, pripadne celé podujatie čl Gčinkujúcu osobu.
Dobré sprievodné slovo je filozoficky
a politicky fundovanou, náročnou ideologickou a esteticky vzdelávacou prácou.
Musi poslucháčom prináša ť niečo nové,
čo ešte nemohli dovtedy nikdy počuť,
musi byť tvorivé, úprimné a angažované. Malo by objavne rozširovať alebo
precizovať vzťahové pole svojho predmetu, a tým slúžiť svojmu objektu danému poslucháčstvu . Je mu cudz! stereotyp (až do tej miery , že po určitom
počte koncertov so sprievodným slovom
- i na dobrej úrovni - je vhodné porušiť vznikajtlci stereotyp usporladanlm
jedného-dvoch koncertov bez sprievodného slova).
Pripraviť a realizovať dobré sprievodné slovo, k tomu treba značný rozhlad
a azda 1 špeclfický talent. Je dobré, ak
to dokáže sám účinkujúci hudobný interpret či jeden z Interpretov. Možno len
uvltať , ked to dokáže kvalitne robiť člen
obecenstva v danej lokalite.
Je zrejmé, že sprievodné slovo na určité typy koncertov nepatr! (napr. na
koncerty vo väčšieh kultúrnych centrách, vo velkých sálach, pre početnej
šie a vyspelejšie publikum). To by však
nemal byť dôvod na jeho paušálne od·
mietanle. V menšlch lokalitách, pre men·
šie auditórium, pri ktorom ide aj o to,
zlskať ho či udržať pre koncertný ži·
vot, mOže kvalitne pripravované a realizované sprievodné slovo zohrať azda
až netušene vážnu ólohu.
PETER MACEL

Komorné koncerty MDKO v Bratislave
Zaslúžilý umelec Ivan Sokol, ktorý vystúpil v rámci podujati MDKO 4. marca
1985, vynikajúcim výkonom počas celébo koncertu presvedčil , že je v súčas
nosti na vrchole svojich tvorivých sn.
Patri k tým plnokrvným umeleckým
osobnostiam, ktoré uptltajú bohatou zásobou fantázie a tvorivej invencie. K
hudobnému dielu pristupuje s pokorou
v srdci, s tlctou voči skladateJovl, so
snahou pribllžiť sa čo najviac Interpretačnému ideálu. Na to, aby tento cieJ aj
dosiahol, má Sokol rad predpokladov:
nezlyhávajtlcu perféktntl techniku, dokonalé ovládanie nástroja (rovnako na manuáli alebo pedáli), schopnosť pevne
·udrža t tempo (k menšiemu zakollsaniu
došlo iba v jednej Händťovej fúge) a
zmysel pre architektoniku celku. Obdivovali sme neobyča jntl minucióznosť pri
realizácii detailov i preclznu artikuláciu, vďaka ktorej sa obnažila sugestlvna priezračnosť fakttlry.
Recitál Ivana Sokola pozostával výlučne z tvorby dvoch velikánov barokovej hudby - G. F. Hladia a J. S. Bacha,
ktorých jubileum si prlpomlna všetok
hudobný svet. Z Händlovej tvorivej dielne sl um!Wlc vybral 6 fúg, ktoré uviedol v oboch polovlclach večera v dvoch
sériách po troch skladbách (g mol, .
G dur, B dur - h mol, a mol, c mol;
HWV 605-610). Každej z nich dokázal
vtlač!~ osobitú pečať inak pretavenébo
výrazu za úplnej spolahlivosti a navzájom sa umocňujtlcej vyrovnanosti všetkých interpretačných parametrov. Ak v
týchto dielach dominovala viac syntéza medzi dôkladným zváženlm tempa,
registráciou, artikuláciou a emocionálnou účasťou, v skladbách J. S. Bacha
vynikala viac tvorivá fantázia, citový
vklad - pravda v tom najprlkladnejšom slova zmysle. Už v Kánonických
variáciách (BWV 769) sme obdivovali
Sokolovu schopnosť navodiť každou variáciou odlišntl náladu i schopnosť stme!.iť dielo v kompaktný celok, čo vyžaduje od umelca práve v tejto kompozič
ne, stavebne i technicky náročnej skladbe ozajstné majstrovstvo a dokonalý
nadhlad. S rovnakou profesionálnou
istotou i tvorivým zanletenlm umelec
zahral Prelúdium a ftlgu G dur, BWV
541.
Počas celého vysttlpenla Sokol dokázal neustále stupňovať svoj sugestlvny
vplyv. Priam vsugeroval dojem, že poslucháč je práve svedkom prlkladného zžitia sa umelca s nástrojom a lntenzlvneho exploatovania velkej tvorivej invencie pri tlmočenl zvoleného diela. v Bachovej Fantázii G dur, BWV 572, sa umelec stlstredil na dosiahnutie meditatlvneho účinku, v Canzone d mol, BWV
588, jeho obdivuhodná technika stála v
službe výrazu a účinku celkovej výstavby. V záverečnom Prelúdiu a ftlge e mol,
BWV 548, monumentalitu a monolitnosť
výstavby umocňoval výrazný fantazijný
vklad.
Vysokou tlrovňou svojej kreácie temer
zbavenej zakollsanl a čiastkových nedostatkov podarilo sa Sokolovi presvedčiť, že ho právom zaradujeme medzi
špičky, .e xportnú garnitúru nielen organistov, ale všetkých slovenských Interpretov.
Sú podujatia, o ktorých sa plše Jahko,
u Iných zasa recenzent dlho hladá naj-

vhodnejšiu formu ako vyjadriť svoj názor. Na hodnotenie vystúpenia sólistu
SF, klaviristu Petra Toperczera, ktorý
sa predstavil 12. marca 1985 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca celovečerným programom
v rámci podujati
MDKO, zdá sa však a utorovi prlspevku
recenzentský slovnlk prlchudobný na to,
aby čo n ajvýstižnejšie zachytil majstrovstvo hry tohto umelca.
Dramaturgia večera sa orientovala na
dvoch autorov - Debussyho a Chopina.
PokiaJ by sme hJadali spoločné črty ich
Interpretácie, našli by sme ich v úplnej
technickej suverenite u vo vysokej zvukovej kultGre. Co na Toperczerovej hre
najviac fascinuje? Pravde by sa azda
ponajviac prlbllžil ten pos treh, že Toperczer hrá tak prirodzene Ja hko a presvedčivo , že poslucháč nea nalyzuje, v
čom sp očlva podsta ta krásy, a le necháva sa jello výkonom jednoducho unášať. A vyvolať ta kúto rezonan ciu je vý·
sadou tých najväč šlc h ume lcovi
KoJkokrát sme už počuli oba cykly
Debussyho Images [Obrazy) v Topercze·
rovej interpretáciil I naprie k tomu. že
inšpirácia prostredlm, v ktorom klavil'IS·
ta hrá, býva vždy trochu odlišná, a aj
klavlr nie vždy sa stotožJ1uj e s umelcovou predstavou o Ideál! kvality a zvukovo-farebných možnostiach, predsa len
každé nové počutie Debussyho hudby
pod rukami P. Toperczera dokáže od·
kryť nové krásne detaily, farby, vyzdvlh ·
nút iné svety, llnie, harmónie. Nechceme
týmito postrehmi n avo diť u čitatera do·
jem, že Toperczer má takú fantáziu, že
by podla momentálnej psychickej kon·
diele a nálady vytváral vždy úplne od·
lišný pohJad na dielo. SkOr naopak; je
typom umelca, ktorý má tempo, jeho
vlnenie presne zafixované premyslené.
ako i dávkovanie dynamickéh<:> priebe·
hu a pedallzácie. Každé nové predvedenie je však novým vzkriesenlm, ožive·
nim a využltlm tvorivého potenciálu, za·
pojeného do tlmočenia hudby zašlfro·
vanej v notách.
Toperczerovo majstrovstvo sme sl uv e·
domovali aj pri Etudách č. 6, 7, ll a
12 od C. Debussyho. Zdanlivo technick ii.
problematika dostala pod jeho prstami
dimenzie pestrého kaleidoskopu farieb ,
strhujtlceho muzlkantského tuhu, jed inečnej výstavby a virtuóznej suverenit y
v službe nanajvýš vkusného výrazu.
Zmysel vychutnať detail, ale súčasne
zapojiť ho do celkového účinku Toper·
czer jednoznačne demonštroval v známe j
Chopinove) Balade č. l g mol, op. 23.
Umelcova interpretácia vyznievala sice
nanajvýš poeticky, v dramatických úse·
. koch hutne, vášnivo, ale muzika ntsky
vždy logicky, prirodzene. Choplnova So·
náta b mol, op. 35, je súčasťou klavl ·
ristovho kmeňov ého repretoáru. Jej kon·
cepcla je v zásade koncepciou monoli·
tu. Nenachádzame v nej ani priveJa vi r ·
tuozity, drä matickosti, čl lyrlckosti, ho
cl všetky tieto náladové okruhy tu zaznievajú. Tento monolit obdivuhodne]
presnosti a zvukovej krásy fascinuje str ·
hujúcou vitalitou a technickou pohoto·
vosťou, pričom žiadna zložka neprevlAda. Všetky sú iba súčasťou jediného a toho najvyššieho cieJa - verne tlmočiť autorov zá)"ner. A to sa Toperczero·
vi jednoznačne podarilo!
VLADIMIR CI!IK

KONKURZY
Riaditel Slovenského n6rodn6ho divadla v Brati1lave vypisuJe konkurs na obsadenie volnfcb miest v orchestri SND
-hr6i!ov na husle,
- hráča na violončelo,
- hr6i!a na horna.
Podmienkou prijatia je abaolatóriubl VSMU, AMU, JAMU alebo konzervatória.
Veková hranica je 35 rokov. Konknrz sa koné dňa 31. 5. 1965 o 11,00 h v bu·
dove opery SND, Bratislava, Gorkého ul. i!. 2. Plsomné !iadosti s krétkym li·
votopisom a popisom praxe posielaJte naJneskôr do 20. S. 1985 na adresu: Ve·
denie opery SND Bratislava, Gorkého ul. i!. 2, PSC 615 6&. Podmienky kon·
kurzu bud6 prihlásentm uch6dzai!om oznémené plsomne. Cestovné sa hradl
len prijatfm uchádzačom.
VfCHODOCESKf STÄTNY KOMORNÍ ORCHESTER PARDUBICE vypisuje kon·
kurz na miesto hr6ča na II. tr6bku a tutti hréča do skupiny vlol. Podmlen·
kou Je vysokolkolské alebo stredolkolské hudobné vzdelanie v odbore, ukon ·
čená vojenská prezenčn6 slulba, vekové hranica 35 rokov, ako aj prednes 1 .
a 2. časti klasického koncertu a hra z listu.
Termin konkurzu oznémime plsomne. Prihlélky s podrobnfm livotopisom za·
sielaJte do 30. li. 1985 na adresu: Vfcho dočeskf stétnf komornl orchester Pardu ·
bice, PSC 530 21.
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KONTiN ITA VÝVOJA SLOVENSKEJ HU OBNEJ TVORBY
Prtnd$ame plné znenie rE/erdtu, ktorý autor Milan Adamčtak
predniesol na výročn om plent!rnom zasadnut! členov Zvlizu
sl ovenských skl adater ov 12. f e brut!r a 1985.
Ak vezmeme do tvahy sku-

le slovenská hudba sa
v predvojnových rokoch for·
movala akoby v záknUsl slovenského kulttírneho diania a
v rokoch tzv. slovenského ItAtu doslova v iplnej izolovanosti, vynára sa pred nami kontext, ktorý nebol závideniahodný. Po osloboden( Ceskoslovenska Sovietskou armádou ul v
rokoch 1945-48 dochádza k vyhranenému fungovan iu hudobnej tvorby na báze autonómnej národnej kulttry v novom
bratskom ltáte Cechov a Slovákov. Na otvorenom pódiu,
ktoré postupom času nadobtdalo dispozlcie oprávneného a
cielavedomého pôsobenia pred
celou knlt6rnon verejnosťou, sa
vynárali a profilovali nové,
tvárne perspektlvy hudobnej
tvorby a jej spoločenského dosahu.
Nedévna tradlcia zanechala
za sebou rad diel, o ktoré sa
slovenská hudobná tvorba po
osloboden! mohla oprJeť a nachádzať v nich pevné, Ideovo
i esteticky presvedčivé základy pre svoj ďalll rozvoj. Skla·
daterský front, ktorý v rokoch
ltyrldslatych predstavuje al
n lekolko generácii profesionálne l kolenfch umelcov, obsiahol pomerne lirokt paletu hudobuého vfrazln, 16nrové l
obsahové bohatstvo, ktoré v
priebehu nasledujdclch rokpv
demonltrovalo základni os vf·
voja slovenskej hu~by - po
desaťroč ia manlfestovanCí ako
nov6kovsk6 tradlcla. Charakte·
rizuje ju podmienenosť národnými tradlclami, akcent na
zvládnutie klasickej skladaterskej techniky, dôkladnosť kompozičnej stavby, dôslednosť v
sledovani a rozvljanl obaaho·
vého zámeru. Nemenej dominantnfm bol dôraz aa melodlč ·
nosť, harmonická a lnltrumentai!ná farebaosť , inkllnujtcu k
tmpreslvnostl; ale l rom.a ntlzujt ca zanietenosť a sugestlvnosť
výrazu. Zdôrazňovanie
velkej morálnej pôsobivosti
tvor by prirodzeným spôsobom
viedlo k aktlvnemu spoločen
skému dosahu hudobného umenia, k vystupňovaniu stvlslostl základnej vfnjovej llnle
hudobnej tvorby a národným
kultérnym dedli!stvom, v nadvldznosti na tvorbu protagonistov a nestorov slovenskej
národnej hudby.
Po výrazovej .stránke tu domlnuj6 zhruba tri základné orientácie, prepojené vzájomntmi väzbami: rustlkálnosť, introvertnosť a programovosť. Prvé
z nich prameni z očarenia alo·
venskou prlrodou, slovenským
vidiekom, prostým rodovým predovletkým plesňovým a tanečným prejavom a neraz
aj podfarbené lyrickým č l baladlckfm tónom. Manifestuje
vlastne onen akcent na národné. Introvertnolf, čl skôr Intencia k autoblogralli!nostl, k
subjektlvnemu, viac alebo menej lndividualizovanému posolstvu vedie k vytvoreniu polarity impreslvneho a ezpreslvneho gesta, ktorá nadlho poznamenáva tvorbu nejedného autora. Napokon, programovost, vyrastajáca z odkazu hudobného
romantizmu, poskytovala dielam
evidentný obsahový náboj, ktorf zabezpečoval kontakt s publikom, vyhranenos ť myillenkove j koncepcie a akcent na evolačnosť hudobného procesu a
jeho väzby na apoločenskt
prax.
Práve z posledne menovaného faktora skladatelskej orientácie l tyridslatych rokov sa
rodila slovenská hudba prvých
povojnových rokov, reagujdc
na jednej strane na bezpros trednt minulosť (zálltky z
vojnových udalosti, reflektovanie oslobodzovacieho hnutia,
zápasu o národnt identitu). Zo
strany druhej sa v orlent6cii
na p rogramo vosť vynára projektlvnosť skladaterských výpovedi, reflektovanie novej prltomnosti. Kdesi tu sa rodi herolckf, hymnický, monumentallzujCícl tón slovenského symfonlzmn, ale i hlboký psychologizujficl ponor do myslenia, cl·
tenta a ·konania sdčasného člo 
veku , odr61aj6cl sa najmä v
ko mornej tvorbe. Kdesi tu sa
točnosť ,

profiluje l hierarchia hudobných 16nrov a foriem, ktor6 podobne ako vyhranenosť ltf·
lového záberu - nadlho poznamenala slovenská hudobná
tvorbu.
V povojnovej a najml v pofebruárovej
demokratizačnej
orient6cll kult6rnej politiky sa
slovenská hudobné tvorba rol·
vlja v á slll po spojeni evldent·
nej programovosti jednoznač 
ného Ideového charakteru s
vfraznou radovou melodlckorytmicky akcentovanou dikciou, s intenciou herol1ovaf a
oslavovať sáčasnosf a jej opti·
mistická, mierovt a budovaterská atmosféru. Je prirodzené,
le tento typ programovosti a
vôbec celkového záberu hqdollného diania v plfdesiatych rokoch sl vyl ladal viaceré formy
zjednoduleDla, oprostenla hudobného vfrazlva l kompozlele
skladby, ktorá bola orientovaná prlamoi!laro a svojim spôsobom bezkonfllktne. Základná tendencia slovenskej hudobnej tvorby nadobudla v tomto
obdobi charakter prlklonu k
nomosu, k zákonu i!l k6dexu,
ktorý mal zabezpečovať jej
objektlvlzuj6ce zbl~aé pOaobenle. Prirodzene, le na tejto
báze sa formovali l lndlvlduallzované skladatelské poetiky,
usllujdce nielen o 1mapovallle
terénu, ktorf 18 pred~_tieral
ako 18mozrejmf, ale prelllka·
jtc l do polGh, ktoré v aloven·
akej hudbe zohrávali svoja tlohu dbnejlle, respektlve ktoré sdvlsell s aktuálnym dlanlm
v európskej ati!asneJ hudbe.
Na jednej strane proces de·
mokratiz6cle hudobnej kultdry
v.Jedol ku kvantitatlvnemu raatn novej tvorby a Jej spoločen
ského dosahu, na strane druhej limitoval hierarchia Iliarov a skladatelakfoh poeUk natorko, le sa vyhranlll kvalitatlvne nov6 a na svoju dobu l.
nhladom k svojej spoločen
skeJ funkcii prosreslvne lánre, ktoré obohatlll vtedajll
akladaterskt 16ber - kantlta,
budovaterská pleseň, skladby
pre folklórne atbory . . . Vedia
aymfonlckej b6sne sa profiluit predovletktm vokálno-lnltrument6lne kompozlcle, teda
skladby, u ktorých alovo labezpečovalo, pripadne Intenzifikovalo Ideovo obsahovt n6·
boj skladatelskej vfpovede. Z6·
roveň sa profiluje typ modernej národnej opery, vyn6rajt
sa prvé baletné l koncertant·
né s6časné kompozlcle.
Sloveniká hudba v polovici
plťdealatych rokov m6 vybu·
dované llroké 16nrod ·a druhové spektrum, ktoré obaaho·
valo prakticky vletky klaalcké formy, svojim spGsobom lpeciflkované spoločenskou potrebou, oným objektivl~ai!nfm
a demokratllačnfm tslllm, ktorého sa zti!astullo viacero
· skladatelskfch generácii. Ist6
dehlerarchlu v kodlllkovane)
skladatelskej orlent6cll vnies·
la do slovenskej hudby druhé
polovica plfdeslatyoh rokov.
Skutočnost, le v tomto obdo·
bi umelecky dozrieval rad
skladatelov
k vyhranenému
prejavu, viedla k vzniku kompozlcll, ktoré 18 dnea povalaj6 za reprezentatlvne pre viacero skladatelskfoh osobnosti.
Zároveň, k 15. vtročlu SNP
vznikol rad vtraznejlle lndlvldualizovantch skladatelskfch
vfpovedl, ktoré 1namenall n6·
padnf kvalltatlvny prlnos pr6·
ve voči spomlnauej, neraz lab·
lónovltej objektivizačnej lnten·
eli spoločenského dosahu novej tvorby.
Nástup- novej skladatelskej
generácie koncom pllťdeslatych
a začiatkom lesťdeslatych rokov vniesol do slovenskej hudby novi vlnu, ktor6 sme sl
zvykli charakterizovať zvflenfm záujmom o stčasné svetové hudobné dianie, o nad·
vli:&nosf na schUnbergovské,
webernovské a postwebernovské tendencie hudby dvadsiateho storoč ia. Toto vyhranené a
exponované vymedzenie záujmu o kompozičné prostriedky
Novej hudby bolo vlak svoJim
spôsobom zjednodulené a ne·
priaznivo ovplyvnilo predovletkfm generačné a medzlseneračné vdahy v skladatelakom

fronte. Problém sa vynoril l vo
vyhranenosti kvázi jednotnej
itýlovej platformy, ktorCí manifestovalo objektiv izačné ásllle. Dialektické vy4stenie tejto
pozlcie slovenskej hudobnej (a
nielen hudobnej) tvorby viedlo
k svojmu protikladu: k akcentu · na individualizovaný umelecký prejav, k nadvlznosti na
viaceré diferencované llnle vý- ·
voja sái!asnej hudby, k zmene
vzťahov voči domácemu kult6rnemu dedičstva.
Avlzo týchto lndlvlduallzač
ných tendencii nebolo len vo
vyst6penlach mladých skladaterov z konca ltyrldslatych rokov, ale bolo podmienené l
rozllrujtclm sa skladatelskfm
záberom, zvládnutlm domáceho, národného terénu, ktorý
nadobudol charakter ul vyspelej hudobnej kult6ry. A t6to
potrebovala otvorenosť nielen
amerom dovnttra, ale l von,
voči svetu, voči hudobnej kulttre okolitých krajin. Reakcia
na objektivlzai!né 6sllle, ktoré
akoby monopolizovalo sklada-

značnosť dodekafónle, seriallz·
mu, aleatoriky čl sonorlstlckfch tendencii transformovala
do podôb, ktoré nám dnes dovorujCí konltatovanie aktlvneho, selektlvneho a neortodoxného prlstupu viacerých skladaterov voči modelom Novej
hudby, kontinu6lnejlie zapadajác do profilu vývoja a kontextu tvorby toho-ktorého autora.
Stopy tohto zápasu a nové
tváre a nové dimenzie slovenskej hudobnej tvorby evidujeme skôr pri formallstických
prlstupoch k tvorbe nel k tvorbe samotnej, v ktorej pritomnosí kompozičného systému je
samozrejmosťou. Kompozlcia je
konl trukciou, vidy a v akejkolvek podobe nutne demonltruje varietu .,slovnlka
a
syntaxe", zvolených, selektlvne
organizovaných prvkov a typov
operácif. Volba a spôsob usporiadania hudobných prostriedkov vytvárajt nielen vnCítorné
ltrukturálne vzťahy, ale posky·
tuji skladatelskej výpovedi l

TNSHT iit bilanciou i podnetom do ďallej tvorivej práce skladataJov. Záber z TNSHT '85 prlblllnje nár. um. D. Kardola (v strede) a dirigenta B. Reluchu (vlavo).
Sn!mka : P. Procházka
jej lndlvidualizovantí Identitu.
telskf prejav, najml ltýlovtí
Miera jej pádnostl sa vlak maorientáciu tvorby, sa ostatne
nifestuje al v externých konprejavilo vovn6trl nastupujácej
taktoch, v hudobnokomunikač
generácie, v diskusii nad dienom procese čl akte, kde dáva
lom, ktoré potenclálne obsahosvoj zmysel a význam, kde zovalo rysy polyltflovosti, výrahrba svoju spoločenskt funkzovej nejednoty, a pritom Inkliciu a predostiera posolstvo o
novalo skôr k onému "starlle·
realite. Odhafovanie tohto konmu" objektivizačnému trendu.
textu, adresnosti a konkrétnosTrlelť nastala l z pocitu rôz·
ti "aludobnej tvorby doviedlo
ne Individuálne chápanej vorslovensk6 hudbu k (neraz al
nosti, ktor6 koniec plťdesla
prflilnému) zdôrazňovaniu kotych rokov vniesol do kultCarmunlkatlvnosti skladieb. Odneho diania.
zrkadlilo sa v s kladatelskfch
Skladatelskf front bol v l esfpoetikách sedemdesiatych ro·
deslatych rokoch reprezentovakov v podobe akcentu na obnt prejádou generácii, ktoré
sahový, sémantický potenciál
mali vyhranené názory na tvorpoulltých výrazových
prosbu, jej kontexty a funkcie. Obtriedkov. Po ich zmapovanl,
rat k lndlvlduallzovanfm riepleonazme a akoby klaslflká·
lenlam kompo1lcle, k hladanlu
cil vo vyhranených kompozl·
a zvládnutiu výrazových proscl6ch nastupuje selekcia, retriedkov, ktoré mali nielen vydukcia, koncentrovanos ť na tá
tvorit kontakt s aktuálnym eu·
či onCí varietu prostriedkov a
r6pskym
hudobným dianlm
ich vyulltia v takej miere, kto(skladatelskfmi
technikami,
rá zabezpečuje ich komunlkač·
ale l festivalovými podujatianý dopad.
ml), ale aj obohatiť "slovnlk"
Slovenská hudobná tvorba sa
sti!asného tvorcu, viedol v
v sedemdesiatych rokoch popriebehu viac nel jedného deučená z krlzového vfvoja oclt·
saťročia v slovenskej hudob·
la v sebareflexii so sklonom k
nej tvorbe k profilácii zámerstriedmosti. Nástup novej skla·
ne lndlvlduallzovanfch skladadaterskej generácie ju predotelakfch poetlk, k autorským
strel na svoj spôsob, vo svojkonceptom. Ich b61ou ul neskom videnl sdvislostl a nadboU len domáce tridsiate roky
vlznosti na tradlcle, tentokrát
a orlent6cla na klasikov hudponlmané o niečo lirlie nel
by 21. storočia, ale i nadväzkedykolvek predtým. V tvorbe
noaf na Intencie, ktoré nemali
iných sa objavuje stístredenosť,
v domácich podmienkach dos·
redukcia nielen materlálu, ale
tatočnf dopad v nedivnej mii koncentrovanosť výrazu na
nulosti.
jednu či pár základných poSkladaterskf prejav v lesf·
lôh. Slovenskd hudbu ul ne•eslatych rokoch sa modifikodefinuje len rustlkálnosť, baval podla toho, kde a ako silladlčnosť, patetlzmus čl autone pôsoblll tieto nadväznosti,
biografičnosť a vôbec emotlvkde a do akej miery prevalonosť výpovedi. Objavuje sa
l
val lndlvlduallzovaný autorský
"národný" prlstup k dodekaf6·
koncept, ktorý mohol dispononil, dramaticky dčinné vyullvať poznávanlm nielen l irlle·
tie sonorických prostriedkov,
ho fondu hudobného ded ičstva
ale i pádnosť organicky orgamoderny 20. storoi!ia, ale l
nizovanej aleatorlky, nuansovaststredenlm sa na t6-ktort
nosť výrazových kvalit seriallkonkrétna jeho Unia či fázu.
zovaných tónových skupin . . .
Tak sa do slovenskej hudobnej
Pozornosť sa venuje korelácii
tvorby dostal vedra V. Nováka,
myl lienky a prostriedkov, ich
Bartóka a Sostakovlča predneselekcii, ktorá umocňuje autordávnom a menej nápadne Hoskt zámer - akoby bez ohra. negger a Stravinskij, Hindedu na ich pôvod, pretole prosmlth, SchUnberg l Janáček , otriedky a operácie sa "udomácnedlho Prokofiev, Lntoslawskl
nili" priamo v hudobnej komui Webera .. .
nikácii. A keďle sa hovori o
Onen manifestačný nástup
nadväznos ti (a v na4väznosti
nových výrazových prostriedaa tvori) na domáce tradlcie,
kov l experimenty s hudobpretavuje sa i prlstup k folklónou formou vzbudlll zdanie or ru, ktorý zasiahol vletky skla·
todoxnosti v "otvorenosti" ku
datelské generácie. Nóvum je
vzorom, k situácii, ktorá zväpostavené na konfrontácii s ve·
zuje raky a nedovoruje prejadeckou,
etnomuzikologickou
vl( sa naplno inak nel prlskonzultáciou. Olivnje záujem
luiinosťou k nejakému ,.-izmu".
skladatelov i mnzikológov o
Nadlenle pre nové obzory a
pramene slovenskej hudobnej
perspektlvy
je Prirodzeným
kultCíry, o nestorov l zabádaspôsobom sprevádzané akcenných "outsiderov" slovenqej
tom na novosf l na jej stimuhudby a hudobne j moder4y.
ly. V slovenskej hudobnej tvorVedra novákovske j tradlcie sa
ba 18 pomerne skoro jedno-

vynára moyzesovská, bellovakl,
ale i nadväznosť na odkaz J.
Suka, L. Janáčka, F. Kafendu,
A. Albrechta. ObjavujCí sa manifestačné pocty klasikom had·
by 20. storočia ( Honeggerovl,
Stravinskému, Sostakovičovi),
vôbec majstrom hudby (SchUtz,
Bach, Haydn, Mozart, Beetho·
ven, Skriabin . . . ) a tvorcom
knlttry nallej civilizácie (Ko·
pernik, Majster Pavol z Levo·
če, BjiSrnson, atď.) . Oaleko bez·
prostrednejl ie a tvárnejlie de·
monltruj6
skladatelia
svoj
vzťah k revolučnfm a pokroko·
vfm tradlciám náiiho národa,
k
národnooslobodzovaciemu
zápasu a budovaniu socialistic·
kej prltomnostl. Hymnizmus a
heroičnosť angalovanfch výpo·
vedi nadobáda nové dimenzie,
ktoré molno definovať zvrtc·
nenlm, presvedčivosťou, spont6nnejl ou osobnou zaintereso·
vanosťou na sCíčasnom i histo·
rickom dlani nálho národa i
v nadnárodných sCívislostiacb.
Spektrum hudobných druhov
a 16nrov· sa diferencuje a obo·
hacnje o také podoby, ktor4i
st vyvolané vedeckotechalc·
kfm progresom - rozhlasov4i
lAure, televlzna opera; elektro·
akustická tvorba so svojou te·
mer dvadsaťročnou tradlcloa
sa zbllluje s inltrumentálnym
prejavom. Hierarchiu foriem,
ktort demonltrovall predcht·
dzaj4ce desaťročia, strieda rov·
nomocnosť, vyvolaná k l lvota
o. 1. Prehliadkami novej alo·
venskej hudobnej tvorby. Sil·
né Interpretačné zázemie s6·
listov - spevákov l lnltrumen·
tallstov, komorných sCíborov,
orchestrov i hudobnodramatic·
kých telies a zborov - motl·
vnje vznik desiatok kompozl·
eU, ktoré aktiviznjd vzťah skla·
datera a interpretov a oboha·
cujt technické dispozlcle tvor·
by. K Intenzifikácii dochádza
v akceptovani česko-slovenské·
ho kult6rneho kontextu i v
konfrontácii s tvorbou krajin
socialistického
spoločenstva.
Polyltflovosť, ktorá v uplynu·
lom desaťročl bola okrajovou
či provokaUvnou zálelitosťo~
sa v priebehu sedemdesiatych
rokov kodifikuje ako samozrej·
most, vyplývaj6_ca z povahy hu·
dobného materiálu i molnostl
volby adekvátnych prostrled·
kov voči výpovedi a jej obsa·
hodmu záberu či subjektiv·
nym dispozlciám jednotlivých
tvorcov. Vedomie kontextu a
kontinuity zohráva prim.
Sáčasnosť , osemdesiate roky,
pokračuje v týchto lntenclácb
ku kontextu, k spoločenskej
zainteresovanosti, k roziirova·
niu a prehlbovaniu spektra vf·
razu. Skutočnosť , le v s6čas·
nosti tu pôsobi niekolko desia·
tok skladaterov rôznych veko·
vfch vrstiev a s rôznou dom4i·
nou svojho skladatelského zl·
ujmu, zabezpečuje s6časnejslo
venskej hudobnej tvorbe vznik
radu reprezentaUvnych . diel
umelecky zrelých osobnosti l
skladieb, ktoré obohacuj6 alo·
venskf hudobný fond o nod
čl ďallie horizonty. V tvorbe
najmladlej skladatelskej gene·
rácia, ktorá figuruje v kontez·
te domácej pôdy skôr nen6pad·
ne nel manifestačne, badáme
nadväznosť nielen
na llrku
spektra tradlcif hudby 20. sto·
ročia, či d6vnejlej minulosti 1
romantizujdcim a tonalizujdcim
nádychom, ale i selekciu pros·
trledkov, udomácnených v lán·
roch z oblasti dlezu, beatovej
a rockovej hudby. Tendencie
po zvládnuti terénn, zmapovanl hudobných prostriedkov a
ich elementárnych väzieb st ta
poznamenané skôr motiváciou
výpovede, nel jednoznačným
demonl tratlvnym prlklonom k
módnym či moderným tenden·
clám ,.·izmov" posledných de·
saťročl sCíčasnej svetovej bud·
by. Polyl týlovosť a medzlge·
neračné vzťahy ustupujCí vzťa·
hom voči kompozlcil a jej po·
solstvu. Voči aktuálnosti a hlb·
ke · presvedčivosti výpovede •
a tri bitmi ' profeslonálnosti, v
ktorej nadväznosť na kultCírne
ded i čstvo v rubovorne j indivi·
dualizovanej šlrke figuruje po·
maly ul ako samozrejmosť. Pretola hlavným kritériom tvorby
sa stala zodpov ednosť tvorcu
za dielo i kontext, ktorý v hu·
dobnej kultCare a spoločnosti
vôbec spoluvytvára.
MILAN ADAMCIAK

