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Z inlclatlvy umeleckého vedenia opery SND sa

uskutočnila

v Bratislave od

12. do 18. m6ja 1985 druh6 Prehliadka slovenskej opernej tvorby pri prlleli·

tostl 40. výročia vlťazstva nad fallzmom a liS rokov SND. Prv6 prehliadka dom6·
cich diel tohto lánru sa konala na jeseň roku 1977 na počesť liO. výročia VOSK
teda uplynulo od nej ul sedem a pol roka. Do ll. prehliadky slovenskej oper·
nej tvorby bolí v poslednej f6ze jej prlprav zaradené i dve baletné predstave·
nia SND (na hudbu Suchoňových Metamorf6z a Cikkerovej symfonickej b6sne
Vojak a matka, ako aj Freiov detský ball!t Narodil sa chrob6čik) - a tak
napokon celé podujatie nieslo ofici6lny nAzov Prehliadka slovenskej opernej
a baletnej tvorby. No ťalisko ostalo i naďalej na operných tituloch: dvoch Su·
choňových hudobných dr6mach, troch Cikkerových oper6ch a na
tretej opere
Juraja Benela.
PRIEBEH A HLAVNt PRINOSY
PREHLIADKY
predstaven!m prehliadky (v nebola druhá premiéra Svätopluka , posledn~m (v sobotu 18. 5.)
reprlza Krútň avy - obe v poda ni operného súboru SND: dve diela zakladatela
slovenske j modernej opery Eugena Su·
c hoňa rámcova li ce l~ jej priebeh. Pon·
delok 13. 5. patril bale tn~m kreáciám
S uchoňov~ch Metamorfóz a
Voja ka a
ma tky ]. Cikkera, ut.,rok 14. 5. Cikke·
rovej opernej prvotine v predveden! ope·
r y DJGT z Banskej Bystrice, streda 15. 5.
zatial poslednej dokončenej Clkkerovej
opere Obliehanie Bys trice v interpretA·
eli hostitelského súboru, štvrtok 16. 6.
Ci kkerovej opere Mister Scrooge v naštudova nl opery Státneho divadla v Ko·
P rv~m

delu 12. 5.)

Novonaiitudovan6 opera nár. um. E. Su cboňa Svätopluk v podani operné ho sú boru
Slovenského národného divadla mala na oboch premiérach presvedčivý úspech
Záber je zo zbere!! né ho dejs tva..
Sn!mka: J. Va vr~

PREHLIADKA SLOVENSKEJ OPERNEJ
TVORBY.

šiciach, pia tok 17. 5. Benešovej Hostine
v stv árnen! opery SND a sobota
predpoludn!m Frešovmu detskému ba le ·
tu. Pretože o v še tk ~ch tituloch - s v~
nimkou Svätopluka - u ž Hudobný život
priniesol hodnotiace referá ty ( a o Svä·
top lukovi ho u verejn! v b udúcom · č! s le ),
obmedzlme sa len na niekoiko impresii z opern~ch predstavenL
Suchoľíova Kr6tňava (v na š tud ova ni z
roku 1978) je nesporne najvydarenejšou
lns cenač n ou podobou tohto základného
kameiía s lovenskej modernej hudobno·
javiskovej tvorby na našej r epreze nt ač·
nej scéne. Hoci okolo nej panovala po
jej premiére v našich pome roch dos ť
zriedkavá rôzno s ť až pro t i kladno s ť ná zorov, ukáza lo sa, že práve dô s l edn~m
rešpektovanlm textu a partitúry (na jmä
dvojak~m pon!man!m zboru ako a kč
ného a pr imárne pozorova te ls ko-komentátorského činite la) a ich poe tick~ m
ozvlá štnenlm poda rilo sa od k ry ť dovtedy
nevšimané v~zna my a vztahy. Hudobné
vedenie preds tavenia (premiéru ve lmi
sta rostlivo pripravil Ge rhard Aue r) prevzal Tibor Frešo: od svojej primárne
lyricke j koncepcie, zafixovanej na g ra·
mofónove j nahrávke, prechádza k čoraz
dramatickejšiemu ponlmaniu ( a ko doku·
men tova ll 1., 5. a 6. obraz prehlladkového predstavenia).
o päť

V pr!pade Svätopluka je neoddisku·
tova te lnou skutočnos ťou , že v ~ko n or·
chestra - pod taktovkou vlani vymeno·
va ného šé fdirigenta opery SND Ondreja Lenárda - je per fektn~. Dvojité obsa denie opery za ru č uj e jej repr!zovosť, tak
dôležitú pr e s lávnos tné prlležitostl, pre
ktoré je určen~. O jeho inscenačnom
tvare pravdepodobne opäť vznikne dls·
kus ia - a le je nesporné, že obe premiéry mali velmi presv edčiv~ úspech.
Dalšie dve diela - Obliehanie Bystri·
ce a Hostina - sa objavili na reper·
toári po znač n ej prestávke zavinenej
zdravotn~mi
probléma mi
nlektor~cb
úči nkujúcich. Lež nutné predbežné opa·
kóvacie s kúšky dokázali zmobilizovať
väčšinu účinkujúc ich oboch predstaveni k dobr~m výkonom, ta kže možno právom h ovoriť o ich celk ovej vysokej úrov·

ni. Zvlá š ť prijemne prekvapil vrel~ ohlas
Benešovej tretej opery u p revažne mladé ho obecens tva.
Opera Státneho d ivad la v Košiciach
p redvied la na prehliadke tretiu Cikkeravu operu Mister Scrooge. ]ej vla ľíajšls
naš tudovanie sa stalo ukážkovou reha ·
bilitáciou tohto neprávom zabúdaného
die la - v ňom s kladate ľ našie l svo1sk ú hudo bnodra ma tickú tvár. S telesniteľ
titu lne j postav y František Balún dos tal
za svoj v~ko n Cenu ZSDU. - Bans kobystrick á opera sa preds tavila Cikkerovou
hudobnodrama tic kou prvotinou Juro Jánollk. Za ujimavostou toh to predsta venia
je vynechani e s údneho obra zu a zara·
ctenie ]anošlkovho s pevu o s lobode pod
šibenicu [ autorom d rama turgicke j úpra·
vy je režisér Koloman Cilllk ). Pt;!jemne
prekv apil prepracovan~ sy mfonick~ zvuk
orches tra pod taktovkou Miroslava Sml·
da.
SEMINAR O OPERNEJ TVORBE
Z inlcia t!vy opernej komisie ZSDU sa
v pr e dpo s l edn ~ deň prehliad ky us k utoč -

Operný súbor DJGT v Banskej Bystrici sa predstavil na b ratislavskej prehliadke
opernou prvotinou nár. um. J. Cikkera Jur o J6nollk. Záber z III. obrazu opery.
Snimka : P. Dank o

nil seminár na tému Vývin a súčasný
stav slovenske j opernej tvorby. úvodn~
r e ferát na ňom predniesol pisa tel t~ch
to riadkov. Konštatoval v ňom velk~ roz·
mach tohto žánru po os loboden!: počet
slove ns k~ch opern~ch titulov presiahol
už stovku. Nejd e však len o kvantitu, a le
aj o kvalitu : obe S uchoňova a osem Cikkerov~ch ·opier (devia ta je pred d okon·
č e n!m l
tvor ia zá klad ... rep rezenta t!vne j
úrovne toh to žánru nie le n doma , ale
aj za hranicami náš ho š tá tu. Krúti\ava
je dodnes neprekona n~m vrcholom a naj čas t e j š i e vyhla dáv a n~m titulom . Cikker
je na jh rane jš !m s lov e ns k~m operným
s kla d a teľom v z a hra ni č ! a tento fak t
hovor! via c než množstvo epite t. Obdob·
n ~mi
osobnos ť o mi s tredne j slovens kej
s~l a d a t ~ ls k e j generácie v oblasti opery '
s u juraJ Beneš - dote raz autor troch
opier - a Tadeáš Salva, tvorca prvej
s lovens kej telev!zne j ope ry Ma rg ita a
Besná l rozhlasove j kva drofonic kej opery [ P i nč matiek a otcov). Z diel tvorcov
s tar šej skl adat e ľs k e j generá cie si zaslú·
žia vyzdvihnutie na jmä rozhlasová op era Svätopluk A. Moyzesa z r. 1935, buf fa
Ota Ferenczyho Nevšed ná humores ka
baladlcká monodráma ]. Grešák n Zuzan~
k a Hrašk ovie , Profesor Ma mlock a Ba ·
čov s k é žarty L. Holoubka (pričom je s tá ·
le životná jeho druhá opera Svita nie
z rokov 1939-40], Ma js te r Pa vol B. Ur ba nca, lze rg if z triptychu jednoa ktovie k
Z. Mikulu Zena, D1·eváky ]. Met era, obe
ope ry T. Frešu - Martin a s lnk o a pred
dv oma rokmi dok onče n~ Villon - , Andra šovanov Návrat, d ets ká op e1·a M. Koľ!nk a Ako išlo va jce na vandrovku, ro·
ma ntick (l operná prv otina R. Macudzin ského Monte Chris tl>. - Prie kopn!kom
s trednej slovens ke j s klada tels kej gene·
rácie na opernom poli sa s tal Miroslav
Bázlik operou Pe te r a Lu cia , ale je j
hl a vn~m reprezenta n tom je juraj Bene~
d voma po lveč e rn~mi operami Cisárove
nové šaty a S k a menen~ . a ko aj už me·
novanou ce love če rnou Hos tinou. K ne mu sa popri Tad eášovi Salvovi pripája jú
ju ra j Hatrlk a jozef Gahér. Hatrikove
opery Ada move deti a S t as tn~ princ sa
vy značujú s nahou zapo jiť i inštr umenta lis tov d o hudobnoj avis kového p rocesu. Gahérove zrelé opery [na jmä Ka ta r!na, Me tamorfózy života a s mrti, Mal·
ka ) pou žlvo jú prvky e pického diva dla kom entátors ké pos tavy i zbor , občas l
mask y a rozd ele nie postáv na s pi eva jú ·

cich a t a nečných inter pretov. Neok lasick~ Svietnik Igora Di báka zdôrazi\uje ráz
divadla v divad le. Z triptychu kratších
opier Jura ja Posp!šilo Inter arma je na jpozoruhodnejšia je j s tredná čast s názvom Staros ti d ezerté ro. Rozhlasová komická miniopera Krém Igora Bázli ka
svojim celk o v~m chara kter om pa tr! v iac
do sveta ľa hkonoh ej múzy ( dokazu je to
aj jej vlaňaj šie oceneni e Ceno u ZSS v
zábavn~ch žánroch).
Na seminári odznel p o dnetn~ p ris pe ·
v ok náro dne j umelk yne Márie K išoľ\ov e j 
Hubove j o potrebe s kúman ia a d održiava n ia a d e kvá tneho
hud obno š t~ l ového
p re jav u v dielach ži júcich klas ikov slo vens ke j operne j tv orby. Ďalš i e dis kusné
pr!s pevky konš ta tovali p riek op n!cku prá cu opery SND v naštud ov áva n! d omáckej hudobnojaviskove j produkcie, no nezabudli ani na podiel košickej opery
(Ph D~ . Dita M a r enč in o v á) a bans kobys·
tric ke j ope rnej scén y [P h Dr. Eva Michalová, CSc. ) v tom to smere. Všeobecne
sa k o nšt.a tova la p r l n osn o s ť k onf rontá·
cie v ~sl e dkov p rá ce všetkých troch s lo·
v ens k ~c h ope rn~c h d omov a p reto sa
navrhlo, aby ď a l š ie prehliad ky sa konali
v p ra vi d elln ~c h , pod la možnosti pä f roč 
n~ c h Interva loc h.
EXPERIMENTALNA SCtNA NA OBZORE

S v e lk~m po tešen im p rijali ú čas tn l 
ci p rehliad kové ho seminá ra oznámenie
šéfa o per y SN D Ph Dr. Mariá na Jurl ka
o chys ta nom zriaden! experimentálne j
hudobnodram«ti cke j scény pri opere
SND. Ta kto bud e možné verejnos ti pre·
zent ova ť komorné slovenské h ud obnoja ·
vis kové d ie la, súčas n ú s vetovú experi mentá lnu tvorbu, a ko aj neprávom zabúd ané [ alebo prina jmenšom obchádza.
né ) diela minulos ti - na jmä z obdobia
baroka a klasicizm u. Slove nská opern.á
tv orba - na jmä tá je j čas ť , ktorá je zati al s prl s tupňo vaná verejnos ti len s po
rad ic ky a le bo vô bec n ie - dos tane tak
platformu pre plod nú konfrontáciu so
za hra ni č nou komo rnou hudobnojaviskovou produkciou. Dá sa predpoklilda f, že
o pred s tavenia experimen tálne j hudobnodramatic ke j s cén y sa bude zauj!mať
na jmä mladé obecens tvo - a že sa tak
pos tupne v ytv ori základňa pre návš tev·
no s ť op ern~c h do mov do tej miery, že
s lovens ká operná tvorba sa stane nie·
len zá kl a dn~m dramaturgickým ka meňom reper toáru na šich opern~ch diva diel [a ko je tomu dnes ), ale aj každod e nn ~ m ch lebom
[ v ~ rok zas L ume lca
Branislava Kriš ku, šéfrežiséra opery
SND)
vyh ľ a d áv a n ou r epertoárovou
zložkou , a ko sa na vyspelé kultúrne spo·
lo č en s tv o pa tr!.
IGOR VAJDA

ORCHESTRÁLNE
• V DNEŠNOM CISLE HUDOBN!HO ZIVOTA sme chceli publikovať v samos tatnej rubrike prlspevky mladfch nádejnfch muzikológov, poslucháčov vysokfch
ilkôl, resp. vyilillch ročnlkov konzervatórif (vid' vtzva v rubrike
Staccato Do pozornosti mladým
adeptom muzikológie - H! i!. 2,
1985). Ked' le d,!! dňa uzávierky
tohto i!lsla HZ (27. V. 1985) sme
nedostali !iadny prlspevok do
pripravovanej rubriky Fórum mladfch, nemílleme ju - samozrejme - ani otvoriť. Tento fakt ponechávame bez komentára.
•
NOVI ZASLúZILI UMELCI
CSR. Cestnf titul Zaslililf umelec
udelila vláda CSR popredným ·
predstavitelom hudobnej kulUiry
CSR za vynika jCíce umelecké vfsledky a za dlhoroi!nCí umeleckti
činnosť, ktorou obohatili nál kultCírny !ivot. Novovymenovanfmi
zaslililfmi umelcami v oblasti
hudby sCí: opernf spevák Miroslav
J:lrydlewicz, basklarinetista Josef
Hor6k, náčelnlk ústrednej hu~by
Federálneho ministerstva vnitra
plukovnlk Stanislav Horák, operoli spev6čka Amálie Kadlčlkov6,
hudobná pedagogička a klaviristka doc. Valentina Kamenlkov6,
operná speváčka Zdenka Kareninová, opernt spevák VojUlch Kocián, klaviristka Emma Kovárnová, hudobná pedagogička prof.
Vlasta Linhartová, operetn6 spev6čka Vba Mackii, hudobný skladater Zdenik Marat, iléf opery Juhočeské ho divadla Karel Nosek,
hudobnf skladater Alois Paloni!ek,
klaviristka Miroslava
Pokorná,
primárius
Janáčkovho
kvarteta
doc. Bohumil Smejkal, violista Rudolf Srubaf, dirigent Milivoj Uzelac a primabalerlna Aneta Voleská.

ABSOLVENTSKÉ
KONCERTY VŠMU
Dva tohtoročné absolventské symfonické
koncerty bratislavskej Vysokej školy múzických umeni znamenali pre jej absolventov vzácnu prHežltost vyskúšať svoje sily
v spolupráci s profesionálnymi telesami.
Pre niektorých to bol súčasne debutantský
krok do Interpretačnej sféry, kde sOlista
svojim výkonom prestáva byt zodpovedný
len sám za seba. Napriek tomu v tejto čas
ti diplomovej práce nesklamali - ba možno povedať, že svojich priaznivcov upevnili v odhodlani navšUvit aj recitálové večery.

Partnerom sOiistov bol na prvom koncerte Symfonický orchester Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave s Japonským absolventom dirigovania na pražskej AMU Hideaki Mutom. Dramaturgická motivácia nepodliehala výlučne požiadavkám absolventského koncertu, nakofko úvodná Ouvertura
glocosa pochádzala od študujúceho Petra
Zagora (z triedy prof. L Hrušovského) a
podobne nasledujúce Concertino pre flautu a sláčikový orchester Andreja Očenáša
zaznelo v sugestivnom úsili talentovanej
Very Antalovej (z triedy doc. M. Jurkoviča). Ak recepcia týchto diel priniesla do
Istej miery rozpaky, Ich pOvod zhfadúvam
nielen v dlrigentovej zoslabenej participácii a v motivicky chudobnejšie riešenom
Concertine, ale 1 v na šom predbežnom nezvyku na nezvyčajnú - Inak nie najhoršiu
- akustiku novej rozhlasovej sály. Domnle·
varn sa, že podobným "otukávanim" nového priestoru bolo sprevádzané aj podanie
l. husfového koncertu Bélu BartOka, ktorého sa vša k podmanivo zmocnil absolvent
prof. J. Skladaného - Stefan GyllpHs, huslista, ktorý má k hudbe"maďarského génia
mentálne i rodom bUzka. Expresionistickou

• AKTUALNE PROBLf:MY KULTúRNEJ POLITIKY V HUDOBNEJ
OBLASTI NA SLOVENSKU - bola
téma seminára, ktorf pripravil
ústav vfchovy a vzdelávania pracovnikov kultiry v Bratislave 2'2.
mája 1985 v Dome ROH pod gestorstvom Odboru umenia MK' SSR.
Prednáiiajúci doc. dr. Ladislav
Burlas, CSc., hovoril o aktuálnych
problémoch a sCíčasnom s tave hudobnej kultCíry, o problematike
estetickej a ideologickej v sCívhllosti s hudobnfm dielom, ale aj
o samotnom pojme hudobná kultCíra, či o otázkach hudobnej vf·
chovy. Slubne sa rozvinula následná diskusia - svedčiaca o ulitoč
nosti podujatia - , kde v dialógu
s referentom prltomnl pertraktovali niektoré otázky, ktoré priniesol referát.
•
ZAPADOSl.OVENSK!
MúZEUM TRNAVA oznamuje svojim
náviltevnlkom a záujemcom o hudobnCí kultCíru, le stála expozicia
o livote a diele národného umelca Mikuláila Schneidra-Trnavského
v Pamätnom dome majstra bola
zrušená z dôvodu pripravovanej
generálnej opravy objektu. Náhradn6 expozlcia s vyinitalovanou
pra covňou skladatela je sprlstupnená v hlavnej budove Z6padoslovenského mCízea, MCízejné nám.
3, Trnava.
• KONCERT UCITEĽOV K 40.
VÝROCIU
OSLOBODENIA. ĽšU
na Dibrovovom nám. 4 v Bratislave v spolupráci s Pedagogickfm Cístavom mesta Bratislavy pripravili slávnostnf koncert učite
rov bratislavskfch ĽŠU, venovaný
40. vtročiu oslobodenia nailej vlasti Sovietskou armádou. Na koncerte, ktort odznel v Zrkadlovej sieni Primaciálneho pal6ca (17. aprlla 1985 ) ,
uviedli
diela
barokovfmi majstrami počnCí c, d po
sCíčasnfch slovenskfch a českfch
skladatelov. Za peknf umeleckf
zážitok patri vd'aka interpretom
a organizátorom tohto ojedinelé-JPho podujatia učltefov ĽŠU .
•
KONTRABASOVÝ RECITAL
RADOSLAVA ŠAŠINU. Dňa 23. aprfla 1985 odznel v Mirbachovom pa16ci ako odpoludňajil koncort
kontrabasovt recitál Radoslava Sailinu za sprievodu Dany Saturyovej. Koncert, ktorý okrem tradič
ných skladieb pre kontrabas (Óragonetti, Bottesini) priniesol aj zaujlmavé noviHe prlspevky z tvorby pre kontrabas (Lischka, Na nny,
Zbinden), svedčil i o velmi dobrfch muzikantskfch i technickfch kvalitách mladého nádejného
kontra basistu, odchovanca
vtznamného pedagóga, predčasne
zosnulého Karola llleka.
·AL·

Klaviristka Zuzana Paulechová

výbojnosťou

už nepoznačené dielo malo v
jeho interpretácii takmer plynulý tok, jemné výrazové polohy boli takticky vyrovnávané tlejO.cim temperamentom. Po prestávke sa hviezdou večera stala klaviristka s
prenikavým renomé - Zuzana Panlechová
(z triedy doc. M. Starostu). V jej kreácii
zažiaril ako ohňostroj Cajkovského Klavlrny koncert č. 2 G dur, op. 44. Počul som
už túto pianlstku viackrát a musi potvrdiť, že jej talent stále košatie. V lisztovsky traktovaných sOlových partoch s priam
živelným nasadenfm zdolávala najväč šie
hudobno-technické úskalia, nechávajúc sa
inšpirovať aj prftomnostou publika. Paule·
chová disponuje mohutným rozmachom a
presvedčivosťou svojej hry anuluje akékorvek pochybnosti o metodickej správnosti
všetkých pohybov. Zásluhou tohto prirodzeného nadania sl mohla dovoli! vyprovokovať staronovú polemiku
o umeleckej hodnote tohto koncertu voči populárnejšie
prvému. Len škoda, že jej úsilie nebolo podporené adekvátnou pohotovosťou dirigenta,
ani lepšfm stavom tamojšieho Stelnwaya.
Na druhom koncerte sa so Slovenskou
filharmóniou vedenou Dulanom Stefánkom
predstavili traja sOlisti. Prvým bola klaviristka Viera Doubková, ktorá si pod vedenim doc. M. Starostu priprav1la neobvyklú koncepciu Mozartovho Klavirneho
koncertu c mol, KV 491. Dielo pochopila
a realizovala skOr ako dramatický boj, než
pochmúrnu odovzdanosť. Chcem podotknúť,
že tento pr!stup možno úplne prijat, nakofko jeho duchovná nadstavba - tak blfzka beethovenovskému oharakteru - odsúva l po zvukovej stránke požiadavku autentického dobového podania do pozadia.
Doubková sa nastoleného prlnc!pu chopila
aj volbou tOnového registra, ktorého rozmer posunula kamsi za polooficlálne hranice tradične chápaného Mozarta. Jej výkon
(vrátane vlrtuOznej Hummelovej kadencie)
bol vzorovou ukážkou jedného z možných
pohfadov na problematiku mozartovskej
klavfrnej interpretácie. Avša k nutnosť rov:
nováhy orchestra so sólovým nástrojom na
mnohých miestach n euspokoj1la. Ak sa v
intimnejšie ladených úsekoch nedorieši dynamická proporcionalita dychových partii,
vznikne predvedenie hlučné až agresfvne.
Velmi výraznou osobnosťou je spevák J6n
Onri!o (z triedy odb. as. J. špačka), ktorý
dostal s voju šancu vo vrcholnom diele piesňového symfonického žánru Mahlerových
Piesňach potulného tovariša. Zrelosť jeho
bary tOnu podporilo lntenzivne vnútorné napätie dramatického razenia. Nielen spofahlivou ·hlasovou technikou (ktorá by v spojeni so zretelnejšou artikuláciou nemeckého textu mohla dosiahnuť maximálny efekt),
a le rovna ko · hlbokým a mužným vcUenlm
sa do tragických mome..tov Mahlerovho
cyklu zanechal v publiku dojem, na ktorý
len tak lahko nezabudne.
Záver orchestrálneho koncertu patril Vla·
dlmlrovl Tokárovi, mladému huslistovi z
triedy nár. um. B. Warchala. Ukázalo sa,
že nedostatok koncertnej skúsenosti mu nezabránil skoncentrovať n a rozsiahlej ploche Cajkovského Koncertu pre husle a orchester D dur, op. 35 všetky muzikantské
pozltiva, aby ich v konečnom dOsledku presadil. Kým v l. časti mu celkom nevyšiel
zámer v oblasti plného tOnu a lntonačnej
presnosti, ostatné dve časti postupne zaznamenali viťazstvo v muzic!rovant. AJ dirigent a orchester sa usilovali vyd a ť zo seJURAJ POKORN't
ba maximum.

Vzdelanie
kľúč k poznatkom
Už Heraklettos vo svojej múdro s keptlc·
kej myšlienke o tom, že všetko plynie, všet·
ko sa meni - panta rhei - naznačuje,
že čas sa nedá zastaviť. Prichádzajú chvile
svojim významom rozhodujúce, nekaždoden·
né, sviatočné, a predsa - život sa uberá
svojou cestou ď alej.
Podnet k takémuto zamysleniu dalo ml·
moriadne zasadnutie katedry hudobnej teó·
rie VŠMU v Bratislave ( 29. apr!la 1985),
ktoré sa zišlo pri priležitosti
ukon·
čenia
pedagogického
pôsobenia
Jána
A lb re ch ta na HF VŠMU. Bolo to stret·
nutie úctivé, dôstojné, zároveň i - jubilej·
né. Veď je tomu 30 rokov, čo Ján Albrecht
začal svoju vysokoškolskú pedagogickú čin·
nost Je jedným z mála takých osobnost!,
u ktorých sa praktická erud!cia snúbi s muzikologickou akr!blou. V radoch odbornlkov,
ale aj milovn!kov hudby je všeobecne známe, že Hanzi - tak znie dôverné oslave·
nie Jána Albrechta - je nielen špecia·
llsta na starú hudbu, ale zaoberá sa hud·
bou aj zo stanoviska esteticko-filozofické·
ho, že je nielen umeleckým vedúcim súbo·
ru Musica aeterna, ale aj znalcom violovej
problematiky (jeho hudobný arch!v obsahu·
júci všetky základné tituly violovej literatúry predstavuje ozaj jedinečnú zbierku),
a že jeho dom na Kapituls kej ulici v Bra·
tlslave patri k jedným z mála, kde sa ešte
skutočne muziclruje.
Ján Albrecht má blfzky vzťah k mladým ·
- a tu kdesi treba hladaf podstatu sku·
točnosti, že je duchom stále mladý,- svie~!.
bez moróznosti, či Iných vlastnosti "emeritných osobnosti". Na zasadnutie katedry
si pripravil prednášku na tému Význam vše·
obecnej erudfcie hudobnlka, kde hovorU
najmä o estetických problémoch, o otázke
štýlu, umeleckom zobrazovanf, emocionali·
te a pod. Uvediem aspoň pár myšlienok:
" .. . Vzdelanie m6~eme poklada( za klal!
k de~tfrovantu nov!}ch poznatkov. sa to
osvofovacte predstavy, ktor!}mt . prtttmame
nov~ podnety. Strukttlra vzdelania sa ča
som menf. U motel generdcte to stdlo v
znament klasickef f ilológie, dnes te to v
znament techntck!}ch odborov .. , Nielen
techntckd erudtcta, ale at znalost ~t!}lu Je
velmi d6leWd a dosiahneme fu len po/!fl.
vantm hudby. Poznantm ~t!}lov!}ch rozmerov
pozndvame skladby_ toho·ktor~ho obdobia.
Bez znalosti ~t!}lu nevieme postldlt tndtvtdudlnu hodnotu diela a skladatela . .. •

Celé podujatie malo srdečný, bezprostred·
ný, ale aj dôstojný ráz. Za vedenie VŠMU
a umeleckl1 radu vystúpil s prfhovorom
prorektor VŠMU doc. Miloš Jurkovič a odovzdal J. Albrechtovi pamätnú medailu. Da·
kovný list v mene HF mu odovzdal aj doc.
Miloslav Starosta, dekan HF VŠMU. Za ka·
t edru hudobnej teOrie sa Jánovi Albrechtovi
poďakoval jej ved.úci doc. Ivan Parfk, spo·
menúc• jeho zásluhy l podnetnú čin orodosť.
-JL....;

Dni komornej hudby prínosom
Tvorivá aktivita n eprofeslonálov nachádza uplatnenie v rozmanitých umeleckých
žánroch oblasti ZUC. Má nezas tupitelnú
funkci u pri formovani estetického, ale v
širšieh súvislos tiach aj kultúrneho c!tenla
samotného člena záujmového umeleckého
kolektivu. Napokon, je n epopleratelným
obohaten!m celkového umeleckého diania.
V hudobnej oblasti ZUC patri - širokou
členskou základňou, neraz pozoruhodnými
umeleckými výsledkami a úspechmi na zahr aničných fOrach
primát zborovému
spevu.· Stovky amatérskych speváckych zborov rozmanitej úrovne, rôznych kategOrH
(detských, mládežn!ckych i dospelých), vyvijajú činnost vo väčšieh kultúrnych centrách, ale aj na vidieku, v okruhu svojho
pôsobiska, no sú aj špičkovými reprezentantmi vyspelého slovenského zborového
interpretačného
umenia v medzinárodnej
konkurencii.
Oalšou sférou hudobnej oblasti ZUC, ktorá však nemá ta kúto popularitu, je oblast
komornej hudby. Predpokladom pestovania
tohto žánru na neprofes ionálne] báze, je
predov šetkým solfdny základ techniky hry
na jednotlivých nás trojoch, muzikants ký
rozh!ad, vyvinutý cit pre komornú hru. Práve tieto nároky, kladené na každého č l e 
na komorného súboru, v ktorom je takmer
každý sOlistom i spoluhráčom v kolekUvn e j kreácii výsledného zvukového obrazu
hud obného diela , limitujú zrejme aj vznik
a činnos t komorných telies na neprofesionálne) báze. My šlienka zvýšiť záujem o aktivne pestovanie komornej hry a s naha nadviazať na tradfcie domáceho pestovania komornej hudby viedli v Bratislave k vytvoreniu prehliadky, na ktore j by sa pravidelne
prezentoval súčasný s tav neprofesionálnych
komorných súborov, ale zároveň by sa a j
konfrontovala úroveň komorného muzicirovania. Iniciátorom tejto Idey vytvorit priestor pre zaktivizovanie neprofesionálnych_Interpretov komornej hry bol hudobný s kla-

dater a pedagOg Július Kowalskt. Tieto sna·
hy sa podujalo realizovať MDKO v Bratislave po prvýkrát pred piatimi rokmi (v
r. 1980) . Priamym podnetom pre vytvorenie
tohto fór a pre neprofesionálne komorné
súbory bola s kutočnos t , že práve v Brati·
slave vyv!fa činnost sedem ĽŠU, z ktorých
každoročne vychádzajú absolventi hudobného odboru a len malé percen to z nich sa
venuje dalej profesionálnemu štúdiu na
konzervatOriu. Os tatn! - až na jednotlivcov, ktor! prejavia záujem o Iný, atraktiv·
nejš! žáner, najm!! o oblasť populárnej hudby, pripadne hra jú v dychových a fudových
hudbách - sa pres távajú takmer úplne venovať aktfvnemu pestovaniu hudby. - Prečo je tomu tak? odpoved na túto otázku by mohli priniesť s ociologické výskumy. Zároveň však môžeme sondov ať dalej, či sa ni eč o vo výchove mládeže k hudbe nezanedbalo (mysl!m tým na zástoj
ĽŠU, lebo na margo hudobnej výchovy na
základných školách sa už toho pop!salo
hodne) . Nepopieratefným faktom zostáva
s kutočnost, že mládež je v súčasnej dobe
mimoriadne zaťažená školskými i mimoškols kými povinnosťami. Na na plňanie osobných záujmov, na vlastnú sebarealizáciu, n a
činnos t v umeleckých krúžkoch a kolektfvoch ostáva len málo času . - Aj tu tkvie
jedna z prfčin nedostatoč ného záujmu mládeže o dalšie zdokonalovanie, ale aj praktické využlvanie zlskanej zručnost i.
v te jto súvislosti sa natfska rad problémov, ku ktorým sa vyjadrovali aj samotn!
interpreti, členovia n eprofesionálnych komorných súborov, v rámci seminára na záver V. roi!nlka Dni komornej hudby - prehliadky neprofesionálnych komornfch s6borov (Bratislava, 25. a 26. apr!la 1985).
Jedným z nich je fakt, že aj samo tn! pedagOgovia ĽŠU sa málo venujú aktfvnej
r ep rodukčnej činnosti v oblas ti komorného
muzicirovania. Oča s tn!ci seminára - v äčši
nou učite lia ĽŠU - potvrdili myšlienku, že

a k je sám učlt er akUvnym, pre hudbu za·
páleným hudobnlkom, ktorý ciefavedop1e
vedie žiakov - už vlastným pr!kladom k aktlvnemu muzic!rovanlu, ak sa stáva
pre svojho žiaka vzorom, potom aj žiak skOr
nájde cestu k dlalOgu s hudbou. V tomto
procese zohráva však velkú úlohu aj zá·
zemle, opierajúca sa o vedenie prlslušnej
školy , aby sa mohli vytvorit v rámci mo!nos ti optimálne podmienky pre akt!vne komorné pestovanie hudby žiakov 1 učitefov.
Toh toročné Dni komornej hudby sa uskutočnili po prvý raz ako súťažná prehliad·
ka. Na 3 koncertoch sa predstavilo ll ko·
morných telies, v mládežnlckej kategOrii 3
zoskupenia a 6 súborov dospelých. Porota
- ,ktorá pracovala v zložen! J. Kowalskl,
predseda, dr. I. Berger, hudobný kritik a
M. Galovec, dirigent - vyhodnotila výkony
a najlepš!m súborom udelila ceny. V mlá·
dežnlckej kategOrii z!skalo duo ĽŠU Obran·
cov mieru cenu za presvedčivý interpretač·
ný výkon, duo ĽŠU Trieda L. Novomeského
cenu za interpretáciu skladby súčasného
a utora ( J. Krček) a kvarteto zobcových
fláut ĽŠU Súťažná ul. cenu za dramaturgiu
programu. V kategórll komorných súborov
dospelých udelili kvartetu učitel ov ĽŠU Ex·
nárova ul. cenu za vynikajúci
prednes
s kladby súčasného sklada tela ( J. Kowalskl;
l. a 4. čast sl áčikového kvarteta), gltaro·
vému duu učlt e lov ĽŠU Trieda L. Novomes·
kého cenu za presvedčivý interpretačn9
prejav, triu učit'erov ·ĽŠU Súťažná ul. cenu
za presv e dčivý prednes skladby če$_k_ého
autora (J. Matys) a triu pedagOgov ĽSU
jrleda L. Novomes kého cenu za lnterpre·
táciu diela starého majstra (P. Locatelli).
Okrem komorných súborov učitefov ĽSU
vys túpili aj dva komorné súbory amaté_rov
- Komorný súbor Osvetár pri ObKaSS 111
a Komorné trlo Technik pri SVŠT (trio sl
vyboj~alo cenu za p resvedčivú tnterpre·
tlíciu §Ofažného programu).
ELEONORA KYSELOVA

KO-NFRONTÁCIE
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ll. Osilie po sebazdokonarovaní a umeleckom raste
Koncertn9 život sledujem už pomerne dlh9 čas, a to
z dvoch pozfcll: od konca 50. rokov podnes ako hudobn9 kritik .a približne od polovice 60. rokov ako hudobn9 ·historik a dokumentarista. Ako historik som
spracoval jeho v9voj - doteraz viac rámcove, no v
nlektor9ch ukazovateľoch . l podrobnejšie. Snažil som
sa z množstva z1skan9ch údajov zovšeobecňovať. A na
tomto základe som sa pokúsil o naznačenie, zachytenie
lst9ch v9vojov9ch tendencU, hlavn9ch problémov pr1slušn9ch etáp slovenského koncertného umenia.
Vo všetk9ch fázach rozvoja našej hudobnej kultúry
bol vstup mladej generácie Interpretov do života nelahk9. - V obdobi prvej CSR museli mladi absolventi
Hudobnej a dramatickej akadémie obstáť a presadlt
sa v konkurencii vyspelejšfch, staršfch česk9ch kolegov.
Koncertn9oh prlležitosU bolo doma velmi málo. Navytvárali dostatočnú ' bázu pre sústavnejšie cvičenie, čo
brzdilo umeleck9 rast a dosiahnutie vyššfch mét u jedincov, čl sporadicky spolupracujúcich komorn9ch zoskupani. Za tak9chto okolnosti prenikanie slovenského
reprodukčného umenia do zahraničia bolo velmi obmedzené, ak nie vylúčené. Pre roky tzv. slovenského štátu bol prlznačn9 nedostatok hudobnlkov [česk! muzikanti a pedagógovia sa museli vrátlt do tzv. Protektorátu, domáci čiastočne narukovať), v dôsledku vojnov9ch udalosti velmi ohraničené zahraničné kontakty
koncertnému životu nežlčlli. Až po osloboden! nastalo
oživenie. Obnovlll sa prerušené kontakty s českou krajinou; odtial l zo zahraničia sa začal prHev interpretov na naše pódiá. Hudobnlkov pripravovalo jedine Státne konzervatórium v Bratislave, no zväčša orientovan9ch na dráhu pedagógov, či orchestrálnych hráčov,
ktor! zaplňali biele miesta na mape slovenského hudobného života a zveľaďovali ho.
Nie je to fráza, že podmienky pre nový rozmach a
na vyššej kvalita tlvnej úrovni vytvorilo a j pre konce.rtné umenie až s ociallstlcké zriadenie. Jeho nástup sa spája s Inštitucionálnym dobudovávanlm slovenského hudobného života. Na tejto báze sa už v 50. rokoch objavujú prvé, zatial nesmelé kroky prenikania slovenskej tvorby - a čoskoro aj interpretačného umenia do zahraničia. V tom čase sa ešte organizovali spoloč
né prehlladky čs. koncertného umenia, v rámci ktorých
sa konfrontovali na.še i české interpretačné výkony.
K slovu sa však zväč ša dostávala vtedaj šia. stredná generácia. Mladi sl prerážali cestu ku koncertným pódiám velmi ťažko. No trt stredné hudobné učlllštia a
najm!!. Vysoká š kola mťizických umeni začali produkovať nové talenty. Sestdeslate roky sťi už v znamen!
v9razného nástupu mladých do koncertného života.
Prehliadky slovenského koncertného umenia sa od
r. 1963 (ale len do konca 60. rokov l konali už ako
podujatia ZSS a j na Slovensku. O rok neskôr naštartovala ako odrazový mostlk pŕe spoznávanie a sondovanie najvll.čšlch talentov v oblasti reprodukčného umenia Prehliadka mladých slovenských interpretov v Trenčianskych Tepliciach. Najvýraznejšlm z mladých sa potom poskytovali štipendiá pre zahraničné učiliš tia alebo
tvorivé š tipendiá pre naštudovanie určitého typu repertoáru. Co je vša k pre ďalš! vývoj a rast mladých umelcov podstatné, dostávali relatlvne viac koncertných prlležltost! a viacer! vyrástli v popredné osobnosti, schopné zahraničnej reprezentácie. V priebehu 60. rokov sporadicky zlskavali niektor! z mladých aj pekné výsledky
v zahraničnej konfrontácii na medzlnárodn9ch sťita 
žlach. Pomerne ťispešne obstáli l na celoštátnych sťi(a
žlach ( Smetanova, Beethovenova, Koci a nova a ďalšie l,
ktoré sa v tom čase už organizovali v Cechách. Postupne dochádzalo k Istej v9mene generácii v koncertnom
živote.
v snahe zlntenzlvnlt hudobn9 život v súlade s decen-

tr a lizačným

ťisillm

socialistickej kultúrnej politiky dochádzalo od začiatku 60. rokov k zakladaniu Kruhov
priateľov umenia, v čom Slováci, podobne ako v budovan! tradlcl! trenčianskoteplickej Prehliadky anticipovali podobné ťisllle v českej krajine. V9razne pokračovalo (vďaka Slovenskej filharmónii, ale aj iným telesám a sólistom) prenikanie slovenskej tvorby a interpretačného umenia smerom do zahraničia . Postupné rozširovanie počtu koncertn9ch umelcov - pri obmedzen9ch možnostiach uplatňovať sa na pódiu - viedlo v
niektorých nástrojov9ch odboroch ku konkurencii ako
stimulu pre zvyšovanie zodpovednosti a náročnosti na
prlpravu. Nastalo lntenzlvnejšie triedenie hodnôt. Rozšlril sa počet komorn9ch telies, pre ktoré sa -čoskoro
stala ideálom vysoká zvuková kultúra a technická suverenita Slovenského komorného orchestra. Prlznačnou
črtou tejto v9vinovej fázy bola i väčši a odvaha mlad9ch
borU sa s prekážkami. Toto konštatovanie možno dolažU aj faktom, že SKO - hoci jeho umelecká úrovei1
narastala - sa v priebehu 60. rokov niekolkokrát personálne menU, pričom sa vekov9 priemer qráčov neustále znižoval. Mlad! odchovanci hudobn9ch učillšt totiž zväčša nemali inú možnos( sebarealizácie, no oc.hotne sa aj podvolovali tvrdej, nekompromisne] priprava
B. Warchala.
V tom čase sa velmi rozšlrllo tiež prijlmanie dlhodobejšlch zahraničn9ch angažmán, čim sa znásoboval export nášho interpretačného umenia. Prv! odchovanci
VSMU sa pomaly stávali prlslušnlkmi strednej generácie, vydobyl! si isté postavenie v hudobnom živote, niektor! ťičinkovall aj v zahranič!.
Intenzlvnejš! export najm!!. sólistov, ale i ansámblov
sa viaže predovšetk9m na 70. roky, a to o. L i na sféru
medzinárodn9ch súťaži a prostrednlctvom novozaloženého čs. hudobného vyda vateľs tva Opus aj na licenčné
nahrávky. Nastupuje silná generácia umelcov, ktorá sl
zlskava medzlnárodn9 ohlas. Vrcholl činnos( SKO, formujú sa renomované komorné s úbory. lnterpódtum a
MTMI napomáhajú tntenzlvne prenikať našim mlad9m
interpretom pomerne skoro na zahraničné pódiá.
Stredná a staršia generácia s istou dávkou trpkosti
spomlna na svoje ťažké začiatky a v nlektor9Ch prlpadoch rezignuje. Prestáva pocttovat stimul k v9raznejšiemu ťislllu po sebazdokonalovan!, po umeleckom raste. Dosiahla a udržiava si profesionálne niveau, ktoré
jej umožňuje existovať v domácich podmienkach. Otvorenejšie povedané - dospela však k istej stagnácii.
Tento fakt - možno zhodou okolnosti - velmi výrazne
vystúpil do popredia na tohtoročnej Prehliadke slovenského koncer tného umenia v Ziline, ktorej prvým garantom je už koncertná agentúra. Tu najviac zažiarila najmladš ia generácia. Presvedčila o svojich nesporných
kvalitách podložen9ch talentom, muzikantskou priebojnostou a najm!!. vytrvalosťou a systematickou pr!pravou,
brúsenlm svojho repertoáru. Tieto komponenty priniesli
bohaté ovocie a umožnlll už pomerne mlad9ch umelcov pasovať do exportnej garnitúry.
Moje postrehy nechcťi znižovať zásluhy predstavitela'\ staršlch generácii interpretov na budovan! nášho
hučtobného života. Chceli však z istého zorného uhla
osvetliť tendencie i problematiku nášho koncertného
umenia v sQ.časnosti. Rozhodujúcim momentom pre zaradenie do zahraničnej reprezentácie by mala byt momentálna kvalita v9konov, a nie zohľadňovanie - hoc
ako velk9ch - zásluh. Pre zahraničie to nie je zaujlmavé. Oni chcú počuť to, čo aj my očakávame od hosťujúceho interpreta : výkon žiarivý, stl'lhujúcl, osobnostný. A našťastie takéto vhodné typy na reprezentáciu
máme, a vonkoncom nie iba medzi najmladšlml umelVLADIMIR CI!IK
ca mtl

HISTORICKE ORGANY NA SLOVENSKU
Sa!kov Opus 16. vo Vyysokej pri Morave,
,,P. Martin šaško z Brezovej (v Ň'itr. s tol.) složiu pre
Hochste ttskú faru organ z dvanást hlasou alebo (radov 1 plšťel záležjaci, pre ktor!_, jak i jeho inš je ďjela
s rovnou ťičinlivostou viv eďenje , zas lťiži, abi bou v. obecenstvu predstavenl, a to tlm vjacej, keď pán Saško
bez nárokou v takom okoll blva, ktoruo k jeho zdoko·
n a i eňú ňje je tak prlhodnuo a lepšie bi bolo, keb! si
druhuo okolia vibrau k s vojmu bidlu a •ňje tak na straň e. Ostatne p. Saško svojimi vtnáleznlml darmi, dobrlm
sa spra vovaňfm a ňeunavnou us ilovno sť ou sa sám na jlepšie porťiča, a ko to už aj vjacej slušn!ch sudcou jeho
djel, ktorlch pozornosť on ňlmi na seba obrátiu, uznalo.
Te jto chváli bou on fjež v ťiplnej mjere pri skúške tuna jšieho organa ťičas tn!m , k e ď všetkj e p!šteli najčiste j 
šie hlas! vldávali, ako aj každá čjastka vzorM z najlepšjeho materiálu vipracovaná, velkťi pozornosť medzi
prltomnlml vzbudila a docela sa lúblla. Takú samú zjavnú chválu zasluhuje aj p. Jozef Kraupe, maliar z Trnavi,
ktor! z vonká tento organ okrášllu, najme v alabastrovaňl a v pozlatenl, všetk!Ch s krze p. Sašku pekni! virezanlch ťistrojnosťl, čo fjež jeho schopnost dokázalo.
Ň'ech teda táto zjavná uznalost obom tlmto znameňitlm
umelcom pre Ich chválihodnje ďje la k ďalšjemu povzbudzeňú, ako aj k ďalšjemu porťičaňťi slúži. Hochstetten.
Pavel Dvoran, cirkevn! otec. Karol Bello, farár." (Sla·
vens kje národ,ňje novini, ročnlk 2. člslo 102, Bratislava
21. júla 1846, str. 410)
Skoda, že redaktor a vydavatel citovaných novln Ľu
dovlt Stúr neuverejnil dátum odporúčania. Zdá sa nám,
že bolo uverejnené s určitým meš kanlm - 2- 3 rokov -, lebo v ťičtoch rim. kat. fary vo Vysokej sme zistili v9platu l. ráty za nov9 organ 1000.- zl. v hosp. roku
1840/41 a 2. splátky 1000.- zl. v roku la41/42. Oa lšie
v9davky na organ sme v účtoch nenašlll
Organ pozostáva z dvoch symetrick9ch skrh"', spojen9ch vpredu uprostred slepým prospektovým polom o
13 p !šťalách . Každú čast tvor! dvojica veži, uprostred
s ťizkym spojovaclm polom, oddelen9ch ka nelova n9ml
pilastrami. Prospekt, s rytmom pišťal 5-4-7-13-7-4-5, je
plochý, drapérie symetrické, zafarbenie skrine: zelené
mramorovanle s rlmsaml hnedomramorovanými, pôvod né.
Až po rok la92, kedy kos tol prestavali, s tál organ
priamo v zábradll empory a mal vzadu vstavqn9 1hracl
pult s klávesnicami, ·ktorého pods tatné časti, vrátan e
Intarzovaného firemného št!tu: Martin Schasko (in) Bra·
zowa, prejali do dnešného samostatného hracieho stola.

Firemný itltok nad klávesnicou Salkovho organa vo Vysokej.
Dlspozlcia v poradi registrov na vzdušnictach:
MANUÁL C-f3
l. Principál
8' v prospekte po rekvirácll nahraden9
2. Oktáva
4'
pôvodné
3. Kvinta -Oktáva 2 2/3' 2'
pôvodné
4. Mixtura 3x
l 1/3' repetuje ct, c2
pôvodné
5. Aeolina
a· novšia zinková, namiesto Fugary? 4'
a· novšia zinková
6. Gamba
7. Flauta
8' drevená otvorená, pôvodná
a. Saliconal
8' v. akt. drevo, od c pôvodn9 clnov 9
16' zač lnal ako · a• na c
9. Kryt
PEDAL C- a l 12 tónov, repetuje, s krátkou velkou oktá v ou·
l . Kvintbas
O'
drevené otvorené
8'
2. Oktávbas
3. Subbas
16' drevený, kryt9 , pôvodný
Pod klávesnicou vidno dva otvory po manúbrlach,
pra vdepodobne superoktávovej spojky a Tremulantu,
ktoré boli odstránené. Organ je sice v dobrom technickom s tave, žial, tlak vzduohu bol v9razne zv9šen9,
lábiá p i š ť a l vyrezané a ná stroj silne preintonovan9. Pri
najbližšej gen erálnej oprave by sa mal dať do pôvodného stavu.
OTMAR GERGELYI
Týmto pr tspevkom uzatvdrame v poradt už druhý cyk·
lus čltlnko v o historických organoch na Slovensku od
dr. Otmara Gergelyiho. fedno tltv~ Ntlnky druMho cyklu
vy§li v č . 22, 24/1984 a l , 6, 9/1985 Hud ob n~h o života.

DEZIDER KARDOS
KONCERT PRE HUSLE A ORCHESTER, Op. 51
Koncert pre husle a orchester, op. 51 národného umelca Dezidera Kardoša (časti: I. Largo.
Allegretto scherzando, Largo, II. Finale. Allegro
con brio l vznikol v roku 1980. Nemám v úmY.sle
rozoberať štruktúru diela , opisov a ť partitúru dešifrovať jej sonátovu formu, vymedzi( hranice kontrastne napojen9ch myšlienkov9ch okru-·
hov, !ch evolučné vlnenie .. . atď. Aj v popisnej
analytickej. rovine treba však zdôrazniť Kardošovo preferovanie ostrejšlch a tntervalov9ch ná·
sled nosti (sekundových, kvartov9ch, septimových
vzťahov), ktoré zjemňuje jednak polymelodičnosť
Kardošovej hudobnej reči, ďalej vyskytujúce sa
terciové, sextové, Či ďalšie ukfudňujúce SÚZVU·
ky. Pri počúvan! hudby st však uvedomujeme nekompromisnú tvrdosť a priamočiarost tvarov. Ešte
i v st!šených, lyrizmom nas9 ten9ch náladách, dominuje neoblomnosť llnll, a práve 19m je tvoriv9
princlp nekompromisne dotiahnut9 až do konca.
Keďže v Kardošovej hudbe nevládne väzba tradične prepojen9ch kv!ntakordálnych pásiem, ale
skôr mnohor a kosť 1ntervalov9ch vzťahov, kollše
i gravitačná tonálna sila. Niet funkčného prepojenia medzi vertikálnymi následnosťami - niet
fahule, ktorá by evokovala klišé tonálneho oča 
kávania. Gravitačná sila Kardošovej hudby sa
skôr uzemňuje v centripetálnych bodoch, aby sa
vždy znova mohla vzoprieť k novej hladine dramatickej sily. V tomto narúšanl statických a ki·
netických sl!, ako i dynamického rozvrásňovan! a
hudobného toku, •h rá v9znamnú úlohu sólov9 nástroj. Len sa započúvajme hneď na začiatku do
vrúcnej kantilény husiar, kam sa vkradne in9
spev doliehajúc! zo sláčikov9ch nás trojov. Spev
sa rozrastá, k9m nevstúpi do neho závan znepokojujúcej dravosti. Impulz fúkaclch a biclch nástrojov -rozruš! pokojnú hladinu spevu a nas tal!
tvrdé kontúry premtešané s trochou hravosti.
Sólov9 nástroj teda stále dominuje - určuje smerovanie v9razu, navodzuj e nové svety, novú atmosféru. I vo farebne rozkmitan9ch pásmach má
svoje pevne vymedzené lyrick é predurčenie, svoje
zjemňujúce účinky, teda primárnu ťilohu, ktorú
skladateľ dôsledne uplati'luje.
To je však len jednostrann9 pohfad na Kardošov huslov9 koncert, pretože z hladiska vy užlvanla orchestrálneho aparátu je symfonizmus
tohto diela takmer evidentn9. Sólov9 nástroj pred stavuje akéhosi predspeváka a za nim sa va ll
symfonick9 tok pléna, pelotón far\eb a výrazov9ch svetov. Nerád by som sa bližšie rozpisa!
o tomto mieste, aby som sa nezadlval na jednu
tehlu celej stavby. Co však treba ešte aspoň v
kontúrach podčiarknuť, je živel metro-rymick9 a
sonorick9. Pri počúvant totiž tieto dve zložky
hudobnej reči úzko súvisia, a to tak silne, že
nemožno izolovane hodnotU Ich v9znam a podiel na v9stavbe celku. Premenlivost členenia ča 
su je totiž roztavené v orchestrácii farieb a v
dialógu s koncertujťicim nástrojom. Nie je to teda len v9sada určitého typu nástr ojov predurče 
ných na tento úč e l, ale každého jedného v súč in
nosti s farbou, ktorú reprezentuje, a prirodzene tvaru, ktorý opisuje. Len tak dosahuje Kardoš
svoj pr!slovečn9 dynamizmus vo vnútri hudobného organizmu - teda mnohosťou , mnohovrstevnosfou a nie nanášanlm dyna mického napätia
zvonku. Lebo hudobn9 dynamizmus nie je len vecou stupň ovania Intenzity, ale hlavne stupňova
nia Invenčne] mnohorakosti, a tou D. Kardoš
rozhodne disponuje.
Kardošova diastéma v huslovom koncerte s pov tom, že v kresbe z čisto mellckého aspektu nie je rozpoznat e ľná jej Individuálnos ť aspoň nie v znejúcej podobe. Prirodzene v analytickom principe fungujú tieto veci inak. Hudba sa však hlavne počúva a až potom člta - t o
je jedna strá nk a veci. Okrem toho, Kardošov hus lov9 koncert potvrdzuje, že zložka tvarová, to
nie je len vec melodiky, ale 1 ostatn9ch zložiek
hudobnej reči (rytmus, tempo, tonalita, dy nami' ka, farba), a to sú všetko momenty, s ktor9ml
Kardoš vo svojich tvaroch tvorivo kalkuluje a vie
Ich v evolučnej a fantazijnej práci zužitkova(.
Prtnclp, ktqrý nastoU, ďalej rozpracúva, rešpektujúc jeh o vnútorné zákonitosti, a preto poriadok
a primknutosf k nastoleným tvarom tvoria rá mec jeho tvorivej slobody a filo zofie hudby. T9mto konš tatovantm som sa snažil pos ti-hnút môj
vzťah k tomuto dielu tak, aby som sa v maximálne možnej miere vyhol na jedn ej s trane ,.dojmólógil" a na strane druhej štrukturalistickej
popisnosti, ktorá vypovedá o diele len málo. Skla·
datel neptše dielo pre nikoho, ale pre - hoci
nie konkrétneho - poslucháča, percipienta. A
zdá sa mi, že práve v tom spočlva zmysel tvorby. Lebo je rozdiel hudbu ,.množlt" a hudbu
tv oriť. Verlm, že D. Kardoš ju tvori, čoho dôkazom je 1 tento Koncert pre husle a orchester.
člv a

Na záver snáď len tolko, že anal9za tohto diela
nemôže dat vyčerpávajúcu odpoveď n a totalitu
estetického zážitku a umeleckého bohatstva. Na·
priek množstvu knih, ktoré sa spomlnanou témou
zapodievajú, vieme o t9chto veciach velmi málo.
MysUm na vnútorn9 proces pri vnlmanl a prežlvanl toho, čo sa naz9va estetický zážitok. Kto
pozná bohatstvo a neoplsa telnú pocitov(l sféru
tohto stavu, vie asi o čom hovorlm. Cez túto
lntu!Uvnu prizmu počúv ame hudbu všetci a vn!mame umenie. Argumenty , prečo je to-ktoré dielo dobré, hladáme až dodatočne. A v tomto dodatočnom zdOv odňovanl tkvie l nedokon al o sť ná šho a nalytického pohla du, pretože ten prv9 a pravSi dotyk s umen!m , ktor9 je za šifrovan9 v slov e
es tetlck9 zážitok, nevieme presne op~~i!ť a p_re·
tlmočit do verbálneh o sveta. V tom tkvie nedokonalos ť každého analytického pohladu na umenie a zároveň i . jedinečná, nepos tihnu telná mohutnosť umeleckéh o majs trovstva .
IGOR BERGER '

SLOVENSKÁ
FILHARMÓNIA
25. a 2&. IV. 1985. Dimitar Tapkov: Lamentoso (i!s. 'pre-

miéra); F. Poulenc: Koncert pre dva klaviry a orchester;
W. A. Mozart: Symfónia D dur, Haffnerova, KV 385.
Slovenská filharmónia. Dirigent: Zdenek Koller. Sólisti:
Marián Lapianskf, Peter Toperczer, klavir.
Naše dotyky s tvorivými výsledkami spriatelených
krajin sú dosť sporadické. Suplujúcu úlohu v znižovani
tejto neinformovanosti zohráva u nás Zväz slovenských
sk ladateľov, ktorý pri istých pr!ležitostiach zväl!ša
v podan! našich umelcov - pripravuje monotematické
večery reprezentujúce kompozil!né smerovanie socialistických kultúr. U Lamentosa sme sa stretli so špecifickým .riešen!m tematiky, akej pendant snád nachádzame v Burlasovom Plancté alebo v Zeljenkovej Elégii.
Spolol!ného menovatela by sme mohli nájsť v obsahu,
komunikatlvnosti i v evolul!nom principe rozv!janla hudobného procesu. Pravda, každá z týchto skladieb nesie znaky Individuálneho rukopisu svoj•h o tvorcu, navyše aj inšpirácia každého autora bola odlišná. Kým
s lovenské skladby vznikli pre sláčikové obsadenie SKO,
Tapkov zveril svoje dielo väl!šlemu aparátu. Pri podrobnejšej analýze by sme vo faktúre našli tiež špecifické
prvky bulharského hudobného folklóru pretavené do
melodického priebehu i do rytmického členenia. Lamentoso úprimnou výpoveďou, lnštrumental!nou vynaliezavosťou, úl!lnným budovanlm širšieh plOch predstavuje
vďačný interpretačný objekt tak pre dirigenta, ako pre
orchester (rad sól i kombinácii sólových nástrojov l.
Mohli sme zároveň obdivovať, s akou rozhodnosťou
národný umelec z. Košler modeloval jeho dynamické
oblúky, ako dokázal uplatniť svoje dirigentské skúsenosti, hudobno s ť , vkus a cit.
Keby sl niektorý z domácich autorov dovolil to, čo
Poulenc v svojom Dvojkoncerte, ťažko by sme asi odhadli s akým ohlasom by sa stretol na stránkach tlače.
Aj k~d dielu nemožno uprieť velkú dávku bezprostred·
nej pohody, úsmevnosti, predsa len predstav~je akúsi
štýlovo dosť nejednotnú koláž. Nás trojove je však dielo
vďačným objektom pre sólistov, ktorl mohli výdatne tažiť z technickej virtuozity, drobných zvukových fines,
širokého spektra najrozl!l!nejšlch nálad od pouličných
popevkov až po džez. Obaja klaviristi zahrali Poulenca
so živým temperamentom a so zmyslom pre vynášanie
spevných Hnil. Sympatický obdiv vzbudili najmä výstižným nal!rtnut!m tanel!ných džezových prvkov. Za
nadšený potlesk sa odmenili obecenstvu prldavkom Dvol'á kovho Slovans kého tanca č. 10 e mol pre 4 ruky.
orchester pod vedenlm dirigenta nielenže sprevádzal,
ale i umocňoval meniace sa náladové odtienky.
Trvalým dokumentom Košlerovej spolupráce s našim
prvým telesom zostane štvorplatňový ko~plet Mozartových na jvýznamnejšlch symfóml ( dostáva)U sa postupne
na gramofónový trh) . Aj uvedená Symfónia D dur bude
súčasťou tejto série. Koncertné predvedenie nieslo ty·
pické znaky košlerovské,h o dirigentsk.ého rukopisu. _Cha·
rakterizuje ho istá syntéza vláčnosti, pružnosti, uder·
nej naliehavosti i meditat!vnej spevnosti. V oblasti aga·
giky nie je Košlerov Mozart strohý, ani prlliš zvlnený.
Citlivo formované l!nie vedie dirigent pevnou rukou, s
vkusom odmeriava akcenty a všetku drobnú prácu zo
s kúšok dokáže prežiarit silou svojej uD)eleckej výpovede a stavebným nadhladom. Práve v tomto Ideálnom
spojen! uvedomelého s emocionálnym dotváranii_D prameni sila košlerovskej mozartovske) lnterpretác1e.

v. 1985. SlAvnoatnf koncert k 40. vfroi!ia oslobodenia Ceakoalovenska Sovietskou armádou. A. Oi!enii:
Plamene mija aymfonicki predohra, op. 45 ; B. Martinu: 4. konce'rt pre klavlr a orchester - Inkanticia;
L. v. Beethoven: Symfónia i!. 5 c mol, op. &7. SlovenskA
filharmónia. Dirigent: Ľudovlt Rajter. Sólistka: KlAra
Havlfková, klavlr.
7. a 8.

Po vypočuli s l tohto koncertu sme odchádzalt presvedže vedenie SF dosť málo zohladňuje nevšedné
ume~ie ešte s tále čulého a aktlvneho zas!. umelca dr. Ľ.
Raj tera. Napriek bl1žiace j sa osemdesiatke odviedol totiž výkon, ktorý vyvolal oprávnený obdiv, spontánne dl·
hotrvajúce ovácie tak návštevnlkov, ako členov orchestra. Rajter prlležitos tne ešte diriguje, ale temer výlučne
len vtedy, ked v poslednej chvili treba zachrániť kon·
cert, za niekoho zaskočiť, niekoho nahradiť. Boothoveno uvied ol spolahlivo spamäti, na vysokej úrovni
technickej i tvorivo muzikants kej. Vy~e 50-ročná dirigents ká prax, bllzky vzťah k tvorbe Vledenských klasikov s pr!značným zmyslom pre mieru, ušlachtilos t výrazu, osobitý meditatlvny podtext podmienený vekom
i tvorivá is kra zažiarili a nutne sl podmanili pritom·
ných. Návš tevnlci s i velmi dobre uvedomili, že sú svedka mi vefkého výkonu, naslovovzatého odbornlka, ~ýraz
nej um elec ke j osobnosti. Ra jterovo. velké umen~e sa
premietalo do jedinečne dodržiavaneJ tempovej lime, do
zmobilizovania tvor ive j koncentrácie hráčov, ktor! do·
!{lízali dirigentovu preds tavu do dôsledkov reali~ovat
Na tom to podani Osudovej nedominovalo remeslo (l ked
bolo plne zastúpené], ale na ds tavba - výraz, umenie,
tvoi·ivá inšpirácia.
K jubileu oslobodenia dostala sa na program Očen~
šova predohra Plamene mája. Skladba začlna a_ko bnlantná prskavk a, no v ďalšom priebehu dos táv aju sa do
popred ia i iné náladové polohy. Rajter vyzdvihol JOJ
spád , vystihol s pochopenlm jej meniace s a náladové
odtiene, krás u a vynaliezavosť lnštrumentačn~ho ma j·
strovs tva . Osobitú pozornos ť venova l budovamu dynamickej formy s napätými, miestami až fascinujúca kle·
nutými oblúkmi. Do s ť prekvapujúco, neočakáva ne, ba
až neuspoko jivo vyznel nepatetlcký záver predohry. NIveau výkonov hráčov bolo imponujúc e, s úhra l kvalita
sól plne zodpov edala úrovni prvého slovenského sym·
fo nického telesa.
Sólis tka SF, zas!. umelkyň a Klára Havllková prezentova la svoje súčasné možnosti v Klavlrnom koncerte
č . 4 B. Martinú, ovplývajúceho snivos ťou a bohatou
dávkou fantázie. Spolahlivll oporu pri real!zác!l svojej
preds tavy na šla v známej pohotovosti a v sp revádz ačs kom ma js trovstve d r. Ľ . Rajtera .
·
VLADIMIR CIIIK
čeni

,

PROFILY MLADYCH
Skladateľka

IRIS SZEGHYo·v A
Narodila sa 5. 3. 19511 v Prelove. Studovala na Konzervat6rlu v Ko·
iliciach hru na klavlri (M. Reiterová) a kompozlciu (J. Podprockf).
V ltúdiu kompqzicie pokračovala na Vysokej ikole múzlckfch ume·
nl v Bratislave v triede prof. Andreja Oi!enáia, ktoré absolvovala
v roku 1981 Concertinom pre orchester. V rokoch 1981·84 pôsobila
pedagogicky na Ľudovej ikole umenia v Bratislave (hudobná teó·
ria), t. i!. je itipendistkou Slovenského hudobného fondu.
Diela: Concertino pre orchester (1980), Prosté a ťalké, tri piesne
pre mezzosoprán a klavir ua básne M. R6fusa ( 1978), Pamodaj Iťas·
tia, komorná kantáta pre a6la, detakt zbor a inltrumentálny sflbor
na slovi M. Rúfusa (1979), Jarná sonáta pre organ (1979/84), Hom·
mage a Rodin dotyky 1 3 sochami majstra (1982), Tebe, 4 16boatné plesne pre soprán, tenor, flautu, violončelo, gitarn a trlan·
gel na slová Piesne piesni ( 1983), Poetické itúdie pre husle,
violončelo a klavlr (1984), Sláčikové .kvarteto (1985), Hra, detskt
zbor a cappella (1982), Nakresli ml, detskf zbor a cappella (1981 ),
Vyznania, cyklus lenakfch zborov a cappella (1984), Po"me do
ZOO, klavirny cyklus pre deti (1984), úpravy ludovfch piesni Tatuiiu, tatuiia, Ej, hoja, hoja, !artovné piesne zo Sarila.
Uplynuli štyri roky od chvlle, kedy Iris Szeghyová
štúdium kompozlcie na Vysokej škole múzických umeni. l ked ako študentka mala dobré ,.meno"
medzi pedagógmi, do povedomia hudbymilovnej verejnosti, vstupuje velmi pozvolne - akoby trochu v tieni
svojich o niečo málo staršlch kolegov, vekom vlastne
rovesnlkov. Mysllm, že je to škoda, pretože - ako dokázala svojimi skladbami z posledného obdobia, najmä
·Hommage a Rodin pre husle a klavír, cyklom piesni
Tebe i naposledy Jarnou sonátou pre orsan, ktorú sme
mali možnost vypočut sl na tohtoročnom Týldnl novej
slovenskej hudobnej tvorby - Iris Szeghygvá je ich
rovnocenným partnerom.
Ked som sa v minulých rokoch pc:Jstupne zamýšlala
nad tvorbou mladej skladatelskej senerácie, vidy som
sa usilovala odhaUt nielen akú hudbu komponujQ, ale
p&&dovšetkým z čoho vychádzajú, čo léh ovplyvňuje
a prečo to robia práve tak, ako to robia - čo je ko·
niec-koncov najdôležitejšie pri pochopenf kddého ume·
leckého diela. Z porovnania ml vyšlo, le vletel majll
prlbuzné východiská i nároky, ale kaldý k ftlm prlstu·
puje inak a spracúva materiál llplne odll!:ným spOsobom,
takže ich hudba je vždy niečlm iným charakteristická,
originálna. Nie inak je to 1 u Iris 9zeghyovej . - jej
diela, a to už z člas šUldia na VSMU, majll v sebe čosi,
čo neomylne určuje jej rukopis. Toto ,.eosiM je však
velmi ťažko vyjadritelné slovami - poslucháč to pri
prvom posluchu vnlma ako niečo, čo z hudby vyžaruje
a snáď ani nie je zachytené v notách, ako fluidu.m ,
vznášajúce sa okolo neho a v prvom okamihu to nevie
identifikovať. Myslfm, že je to spOsobené neobyčajnou
citllvosťGu autorky, jej povahovým založenlm, .,
jej
schopnosťou vďaka sUne vyvinutej hudobnej pred·
stavivost1 rozvljať nápad do množstva pôsobivých tvarov a najmä jemne diferencovaných polOh. Je primárne
intuitfvnym skladatelským typom; forma diela jej vy·
plynie z obsahu. Nekon!:truuje, ale koriguje primárnu
Invenciu, vyvažuje kontrasty, cizeluje vnlltornú štruk·
túru, tieňuje farbu ... Je len prirodzené, !e pri takomto spôsobe hudobného myslenia prichádza prvý impulz
pre vznik diela takmer vždy z mimohudobnej oblasti -

literárny (v jej zozname prevat.ujú vokálne diela) ale·
bo vizuálno-pocitový (programový charakter Jarnej so·
náty, Hommage a Rodin, či detského klavfrneho cyklu
Podme do ZOO].
Zo študentských diel stoja za pozornosť tri piesne
pre mezzosoprán a klavlr Prosté a ťalké (l. Prosté a
ťažké ako prlslovia ll. Vrchári - III. Staro ba ). Už
tu sa objavujú niektoré črty , ktoré nájdeme i v neskor·
šfch d!elach - čistý, prostý melodický materiál, pri·
čom ť ažisko lež! vo vokálnej zložke. Klavlru určila
sprievodnú, prevažne zvukomalebnú funk ciu, i ked vy·
užlva melodický materiál spevného partu. Autorke šlo
predovšetkým o vystihnutie charakteru a umocnenie
emocionálneho účinku textu; je to hudba nežná, krehká,
je v nej lahkost i vážnosť súčasne. V dru,hom plesňo·
vom cykle Tebe sa dostala o kus dalej. Okrem toho,
že poslucháč clU hlboké vnútorné zažitie tejto skladby,
skladatelský prejav obohat1la o vývojov9 aspekt - v
hudobnom procese ide o vývoj vztahu dvoch vokálnych
llnU, ktoré predstavujú vývoj vztahu medzi mužom a
ženou. Jarn6 aonita je dôsledne programovou skladbou. Hudobný proces je založený na principe rastu, narastania hudobného toku ako v zložke lineárnej, tak
i vertikálnej. Skladba má 4 časti (1. Stromy, 2. }<:vety,
3. Vtáci, 4. Chvála jari). každá čast je samostatným ,.sve·
tom", ale vypracovaným s takým citom pre vystihnutie
obsahu 1 využitie možnosti nástroja, že spolu vytvára·
jú jednotn9, neoddelitelný celok. Hommage a Rodin
sa čiastočne vymyká z ostatných diel Iris Szeghyovej.
Dotyky s 3 sochami majstra (l. Mysllter, 2. Kovový vek,
3. Balzac)
si
v službe vyt9č enej témy
vyžiadali drsnejšie, dravejšie hudobné zobrazenie. Akoby autorka i hudbu chcela ,.vyt esať z ka meňa" - ne·
stráca tým však na kvalite ani účinnosti. Nakoniec nemožno oblst ani absolventské Concertino - ktoré je
pôsobivé prlrodzenostou, lahkostou, fantazijným vzle·
tom, ale pritom výraznou snahou po komplexnosti, jed·
note a vyváženosti formy -, či pôsobivé úpravy ludo·
vých piesni. Na predvedenie čaká Sláčikové kvarteto dúfajme, že nás opät niečlm novým prekvapi.
EVA CUNDERLIKOVA

RECENZUJEME

trebné s kúmať v rov\ne prežfvania i chovania, čiže vedomia a činnosti. (0. Elschek podáva zhodnú deflnlciu
hudobnej psychológie, zahrnutej v jeho nov ej systema·
tike do teoretickej - resp. systematickej - hudobnej
vedy.) poledňákovou doménou je záber do oblasti so·
ciálno-psychologickej. čo súvisi s jeho doterajšlm báda·
nfm rôznorodých otázok sociálno:psychologického bytia
(fungovania) hudby v spo lo čnosti, · čiž e s dOrazom na
rovinu činnosti . To vysvetluje obs iahlos ť hesiel, vychá·
dzajúcich z tejto sféry alebo ústlacich do s poločens kého
akcentu Ich výkladu (funkcie hudby, chovanie, ldent1·
fikácla, komunikácia, apercepcia, pos toj , potreba, pro·
dukcla hudby, ,.prožitek" - zažlvanie hudby, pOsobe·
nie hudby, recepcia, skupina, socializácia, sociálna psy·
chológla, stereotyp, vkus ). V ta komto rozšlrenl Ich tra·
dičnejšieho "či s to" psychologického chápania a neraz
i v polemlckom tóne voči tendenciám chápa ť pOsobe·
nie hudby n a poslucháča jednosmerne, bez aktlvne fun·
gujúcich spätných väzieb a pod. cltit Poledňákove s k11·
senosti i zasadenie sa za zohľadnenie s féry mimoeu·
rópskej, a hlavne nonartificiálnej hudby a j pri reflek·
tovanl mnohých, doposia! prevažne europa- a "artlfl·
clo" -centricky vytyčov aných hudobno-psychologických
kategórii. Z tohto hľadis ka je aj S tručný s lovnlk hu·
debni psychologie dalšlm autorovým prfspevkom k ve·
deckej rovine uvažovania o mnohýc·h pálčivých a zlo·
žltých sociálno-psychologických mechanizmoch existen·
cie a pôsobenia tejto ,.ostro sledovanej" oblasti súčas·
nej hudobne j kultúry, a tým aj k vytváraniu serióznej
platformy pre jej hodnotenie.
Podobne sa ponúkajú mnohé d alšie h eslá pre refle·
xiu problematiky hudobnej tvorby a jej rôznorodého
dopadu a pôsobenia pri výskume s úča sne j kompozičnej
praxe a pre prácu hudobné ho kritika (a percepcia, emO·
cia, fantázl.a , motivácia, myslenie, osobnost, počúvanie
hudby, recepcia - definovaná a ko ,.špecifický, historicky sa vyvinuvšl ,poslucháč s ky ' prls tup k hudbe", tvo·
rivost a ď. l.
S tručný sJovnlk hudebnl psychologle l. P o ledň.áka je
popri vysokej informatlvnos ti aj čltanlm, ktoré provo·
kuje hodnotiace postoje , obdiv, súhlas, s ktorým sa
možno sem-tam aj poškrlepit. A to nielen pre zložitosť
problematiky samotnej dlsclplfny a autorov osobnostn9
vkla d. Cltit z neho podnetnos t vzájomných konfron·
tácll a záujmu širokého fľontu českej muzi kológie o
pálčivé otázky hudobnovedného dneš ka (autor vyme·
núva v šarmantnom úvode s vedeckým taktom rad ka·
,paclt, ktoré prácu čltall, pripomienkovali, či inak pod·
parili už pred jej publikovanlm). l v krátkom čase
od svojho vyjdenia Inšpirovala už rad uhlov pohladu
naj mä u mladých začfnajúcl c h báda tel ov. poslucháčov
muzik ológie a kulturológle, ktorých otlizky prijlmanla
hudby a jej mnohotvárnych nových podôb dn es pália
najviac. Pri člta nl,. sa núka a j myš lienka na slovni kovO
prácu z •h udobnef esteti ky, disclplfny podobne .,dlfúz·
nej" a zárov eň a ktuálnej pre súčas nú prax. A tiež myš·
lienka na reedfci u - aspoií v Bra tislave sú už pulty
prá 7.dne . . .
NA~A HR~KOVA

ukončila

IVAN POLEDPilAK: - ABC - STRUCNt SLOVNIK HUDEBNI PSYCHOLOGIE
EDITIO SUPRAPHON, PRAHA 1984
Nedávno sa objavil na pultoch predajni Opusu nový
knižný titul vydavatelstvo Supraphon v encyklopedlcko·
výchovne ladenej edlcil ABC - Strui!uf alovnlk hadebnf
paychologie ( 459 s.) Ivana Poledňáka. Pod skromným
názvom sa skrýva výsostne vedecká a zároveň maxi·
málne aktuálna práca. Predstavuje modern9 trend čas·
ti sllčasnej muzikológie o čo najúplnejšiu sumarizAciu
doterajšieho bádania v hudobnej vede ako celku (tu
máme na Slovensku· vzorovú prácu O. Elscheka Hu·
dobná veda súčasnosti, vydanú vydava telstvom Veda,
SAV) i v jednotllvých disclpllnach. Cielom je sústre·
dlt obrovské množstvo a už l roztrieštenosť doterajšieho l n ovšieho bádania ,.poklasickej" hudobnej vedy
a vytvorit platformu pre nové, súča sne j praxi primerané vedné smerovanie.
S tručný slovnlk l. Poledňáka nie je zďaleka len kompletným rešeršé hudobnej psychológie, ktorá sa na Slovens ku - s výnimkou originálne videných psychologických otázok hudobného myslenia J. Kresánkom a
dvoch rukopisných prác (Vnlmanie -hudby R. Brejku
a Psychológia hudobnej činnosti P. Krbafu) - praktic·
ky pestuje len v ,.aplikovaner podobe autorských s kla·
datelských reflexii a sebareflexii. Je zároveň prlkladom na to, akým inšpiračným zdrojom uvažovania o danej oblasti a prostrednlctvom nej aj celého radu dalšfch vedeckých i prakticko-operatlvnych otázok súčas
nej hudobnej praxe sa mOže takto syntetizujúca orientovaná práca stat
Autor podáva obraz doterajšej l dnešnej vedeckej
reflexie a metareflexiu hudobnej psychológie prostrednfctvom 88 starostlivo vytypovaných hesiel. Tieto preds tavujú hlavné kategórie a pojmy, zahrnutelné do objemu disclplfny (osobi tné heslá sú venované jej po·
predným osobnostiam - B. Asafievovl, H. Helmholtzovl, E. Kurthovi, G. Révészovl, C. E. Seashoreovl, C.
Stumpfovl, B. M. Teplovovi, A. Well ekovi a O. Zichovi).
Záujemca či bádater v a kejkolvek prtrahkej problematike má tak možnost vyhladat sl hned prlslušné heslo
a prostrednfctvom odkazov ,.Ist" rovno po danom prob·
léme tak daleko a široko, ako je to potrebné. Ešte
viac však inšpiruje "vnútorná" utrledenost a j asnosť
huma nitného myslenia a osobnos tne podávaných vedeckých s tanovisk, ktorá priam ponúka k projektom a
úvahám o mnohých aktuálnych procesoch celej súčas ·
ne j hudobnej kultúry. Pol e dňák Ich aj v ta kto synteticky ladenej práci nie len neobchádza, ale najmä vedecky pozdvlhuje, a tým a j zv9razňuje.
Vo vymedzen( a definlc!i predmetu a metód zdôrazňuje chápanie hudobnej psychológie ako vedy o špe·
cifických psychických procesoch, ktorých "spúšťačom"
a predmetným obsahom je hudba, pričom tieto je po·

Adriana Lecouvreurova v opere DJGT

-

ANf DRAMATURGICKf ČIN
Nielen u nás - na stredoeurOpskych
scénach vôbec - je opera Adrlaaa Le·
coovreurová od Francesca C•léa javls·
kovo neznáma a takmer sa neuvádza.
Existujú sice nahrávky tejto verlstickej
hudobnej drámy (dokonca vo viacerých
sóllstlc kých verziách) , a le a j u nás sme
sl museli počkať na celoštátnu premlé·
ru diela vlastne až do 15. marca t. r.,
kedy operu po prvý raz uviedla banskobystrická operná scéna. Nepochybne pre
neznámost titulu na javisku, pre možnost overenia účinku na obecenstvo upútala premiéra na seba neobyčajný záujem odborného publika nielen z Ban·
skej Bys trice, ale l Bratislavy, pripadne
Iných miest. Inscenácia bude však slfi·
žlf najm!! domácemu obecenstvu a vychádza z možnosti banskobystrického
sllboru - a teda z týchto aspektov muslme ju 1 hodnotU. Som presvedčená , že
l pr! Istej eklektickostl Clléovej hudby
bude táto lyrická hudobná dráma, plná
melodlckosti sústreďovať na seba pozor·
nos( domáceho obecenstva v Banskej
Bystrici l na zájazdoch. Nemyslfm sl,
žeby sa tým zJavovalo z vkusu obecenstva, ved Clléova opera prešla už dávno "sitom" kritiky l umeleckej Interpretácie. Vo svojej hlstOrlt zaznamenáva
najslávnejšie spevácke osobnosti, ktoré
sa zaslQžlll o jej oživenie a trvalé miesto medzi Inými romantickými dielami.
Zaradenie do repertoáru DJGT je vhodné
l pre celkove komorný charakter diela,
ktoré - až na menšie zborové vstupy
a baletné oživenie (pri zájazdoch sa
tídajne balet vypusti z Inscenácie) vyhovuje smerovaniu a dramaturgickej
llnU divadla. Stvordejstvový prlbeh, čer
pajficl zo života 1 smrti slávnej fran·
cllzskej herečky Adriany Lecouvreurovej,
skutočne pôsobiacej' v slávnej Comédli
Franr;alse približne v prvej tretine 18.
storočia, slOžil hostujficemu režisérovi
Václavovi Vilafkovi k rozobraniu !ndi·
vlduálnych vzťahov a charakterov. Vl!ž·
nlk vystihol nielen titulné postavy, ale
zaoberal sa nimi ešte diferencovane v
dvojitom obsadeni, ťažiac z danosti to·
ho-ktorého sOllstu. Okrem toho nezanedbal a ni malé postavičky, takže svet
hercov 1 š laohty mu dýchal životnosťou.
Pravda, niekedy sa traglzmus zmenil 1
v pátos, ktorý pôsobil násilne a neprl·
rodzene (napriklad pri charakteristike
kňažnej BouUlonovej l. Darmo, verlstlc·
ké vášne sfi v tejto opere umiernené, je
to opera tichých tOnov, hoci tragická.
V čomsi prlpomina tie otrávené fialky,
na vOňu ktorých Adriana v závere zomiera - na rozdiel od hrdlnov Sedliackej cti, č l Komediantov alebo verlstlc·
kých opier Pucciniho, kde všetko virl
prihorficlml vášňami , stíc zahrievané
pravým južným s lnkom. Francesco Clléa
je sice tiež Talian, a le Adriana je diefa takmer franctízske - nielen námetom, ale aj "otcami" pôvodnej drámy:
Eugénom Scrlbom a Eugénom Legouéaom. Pravtí podstatu tejto opery
vycftll dirigent Miroslav Smld, ktorý viedol hudbu v jemných konttírach a s pô·
vabnou kresbou melOdle 1 tam, kde vrchollll dramatickejšie scény. Pravda,
niekedy sa mohl! využlf a j drama tic·
kejšle akcenty (napr. v Intermezze l.
dejstva l . Celkove však bolo orchestrál·
ne naštudovanie svetlou stránkou výsled·
nej podoby a prinieslo poslucháčom s ku·
to čný pôžitok z prepracovania
zvlášť
s láčikových nástrojov.

v
Opera je dnes u nás jedinou . doménou súčasnej kompozičnej tvorby, kde
zrejme nemožno hovorlf o nadprodukc11.
Isteže aj v tejto oblasti extstujQ. mnohé
neuvedené partitúry, v tí plnej väč šine
pripadov však autori novovznlka jtíclch
diel vždy ta k čl onak myslia na konkrét·
ne predvedenie nejakým konkrétnym sú·
borom, ktorému vlastne svoj výtvor "šljtí
na telo". V rámci nevelkej množiny stíčasných opier českých a utorov tvoria
pomerne ma lti podmnožinu diela so stí·
dobou ( čl lepšie a presnejšie poveda·
né: civilnou životnou) tema tikou.
O to vtäc treba venovaf pozornosf
opere pražského skladatela Vtclava Fe·
lisa, ktorá zažila svoju pOvodntí premiéru 11. marca t. r. v Janáčkovom dl·
vadle. Inscenácia, určená k stému výra·
čiu stáleho českého divadla v Brne, zá·
roveň
predstavovala l umelecký hold
40. výročiu oslobodenia Ceskoslovenska
Sovietskou armádou. Libreto Zbylka Ma·
16ho Inšpirovala novela Jaaa Kosika
.,Mariana Radvakovi", obaja tvorcovia
predovšetkým v poslednej fáze s vojej
práce s ,pôvodcom námetu tiež konzul·
tovall. Zámer vytvorit toto dielo dozrie·
val pomerne dlho, lntenzivnu Fellxovu
kompozičnú prácu mo!no však datova f
najmä do rokov 1982-83. K Inšpirátorom
novej opery treba počftaf l šéfa brnen skej opery a režiséra Inscenácie Ilju
Hylasa: o. l. práve preto venoval V. Fe·
!Ix dokončené dielo brnenskému stiboru.
Pre .. morav s k ťí" premiéru Mariany ho-

HANUS DOMANSKf, PAVOL BAGIN, LA·
DISLAV HOLOUBEK,
SERGEJ KOPCAK, SLOVENSKf FILHAR·
MONICKf ZBOR, SLOVENSKA FILHÄR·
MONIA
VLADIMIR VERBICKIJ
OPUS Stereo 9118 1478
Pohotovou reakciou Opusu na novtí
hudobnú tvorbu bola r. Úl83
o. !. a j gram oplatňa s novinkami Hanuša Domanského, Pavla Bagina a La·
dlslava Holoubka. V tejto súvislosti treba uvlesf, že ko mpozičné n ovinky, ba
dokonca celé portréty na gramoplatnlach Opusu sa stali dnes už takmer
samozrejmosťou, ale je neustále potrebné maf na zreteli, že takéto vetkorysé
možnosti nie stí myslltelné v každej,
an! socialistickej kra jine. Záznam no·
vlnky na g r amoplatňu je naprikla d v
NDR - l napriek vysokým gramofOno·
vým vydavatelským člslam - skutočnou
udalosfou a v žiadnom pr!pade n!e tak
častou ako n a Slovensku. Nedávny šéf
Slovenskej fllharmOnle zvečrul na uvedenej gramoplatnl tr! žánrovo 1 myšl!enkovo rozdielne diela. Najrozslahlejšlm
z nich je kantáta Genezis na báseň
Milana Rtífusa pre basbarytOn, miešaný
zbor a orchester z pera Ladislava Ho·
loubka. Toto dielo, viac náročné z hla·
diska myšlienky a výrazu ako po stránke techruckej, našlo svojho na jadel<vát·
nejšleho tlmočnlka v sOle Sergeja Kopčáka, ale aJ zborové partie (hoci miestami takmer nezrozumltelné l sú v lyr!ckých l dramatických tísekoch výra·
zovo silné. Slovenská fllharmOnla s Verblckým vytvárajú kostru celého diela,
ale tá akoby ostala celku niečo dlžná.
Napriek tejto nie práve najadekvátnejšej tnterpretácll mo!no Genezis prirovnávať k silnej výpovedi Suchoňovho Zal·
mu.
Hanuš Domanský sa predstavuje svo·
jou prvou orchestrálnou s kladbou
SymfOnlou pre orchester. Po celom rade
s kutočne zaujlmavých komorných skla·
dleb bola to prvá skladatelova prlležl·
tost, čl azda odvaha, zasla•h nuf do tajov
Inštrumentácie a využitia Ich možnost!. Možno, že s klada tel vedome (oprot!
svojim rovesnikoml tak dlho váhal a
predstavenie symfonického diela na verejnost! nie bezdôvodne odkladal. Sám
sl azda uvedomoval svoju závislost na
janáčkovskom zvuku, na jeho typickej
lnštrumentácll? Domanského Symfónii
by v podstate nebolo čo vytýkať. Formovo pôsobi vyvážene, sled hudobných
myšl!enok plynie uhladene a logicky,
jej hudobná r e č je plnokrvná a symfOnla ako taká je I nterpr etačne vďač
ná - Ibaže sa prfllš ponáša na Janáčk a.
Je v nej málo toho, čo robi skladatela
osobitým, originálnym, čo posúva jeho
vlastný vývoj, ale l všeobecne hudbu o
krOč!k dopredu.
Tieto najpodstatnejšie p rvky hudobné·
ho diela n echýbajtí však Hudbe pre slá·
člkové nástroje Pavla Bagina kompozične l Interpretačne vyznieva na gramoplatnl najpresv edč ivejšie. Co je o to
cennejšie, že tento skladater zasiahol
do oblasti tzv. vážnej ·h udby vlastne len
nedávno. Svojou Hudbou dosiahol tak
velmi rýchlo tíroveň, ktorou dokáže posl ucháča obohatiť, v ktorej nachádza
vntítornti krásu a hlbku a bez dlhého
bádania a tísllla aj prirodzentí či sto·
tu a tiprtmnosf. Toto dielo n epatr[ Iba
k vrcholom skladatelovej dielne, ale l
k tým ozaj vyda reným dielam slovenskej sťíčasnej hudby.
AGATA SCHINDLEROVA
slovenskťí

Na aalmke Alena Dvonká-Gallovt ako Adriana Lecoavrearová a Pavol Dvorskf ako
Mlchoanet
Snfmka: P. Danko
Co neuspokojllo, a lebo len čiastočne,
bola výprava Inscenácie. Mladý Peter
Caaeckf zatial nevyst!hol ltylizovanosť
operného celku a podčiarkova l skOr nápadné prvky, ktoré nezušlachtlll výsledný tvar, ba často ho viedl!_ ku gýčovi
tosti. Mám tu na mysli kostým Adriany
z l . dejstva, oblečerue kňažnej Boulllonovej v 2. dejs tve, výtvarné riešenie bale tnej scény, vrátane podivného Amorka a ma lovaných kulls, ktoré nijako neprlpomlnali bohattí dekoratfvnosf šlachtických divadiel 18. storočia , skOr vl·
dtecke predstavenie. Kostýmy neboli
zjednotené ani š týlovo, aru dobovo. Na
tlelo veci - vrátane výberu m~terlálu
na kostýmy -, niekedy pôsobiace prfllš
chudobne, by sa malo prihliada(, aby
sa neznižil celkový dojem z predstave·
nl a.
Pomalšie tempo hudobného naštudovania kládlo pomerne náročné požla·
davky najmä na dve titulné hrdinky , na
ktorých je vlastne dielo pos tavené: na
Adrianu a kňažntí Boulllonovtí. Ony majú najz ávažnejš ie~ hudobné vyznania,
ozdobné party a vyznamuplné melodlc·
ké oblúky. Je potešltelné, že vedenie
DJGT a Inscenátor! ponúkl! - okrem
protagonistov opery - tieto ťílohy aj
mladým speváčkam. Tak vedla Mirle
Margalovej spievala part kňažnej Tama·
ra Brummerovt a popri Dagmar Rohovej
ako hlasovo stále pozoruhodnej Adriane dostala velkťí šancu mladá Aleaa
Dvorakt-Gallovi. Tamara Brummerová
kreovala kňažntí s dôstojnosťou a kulttírou pohybu, s hlasovo prepracovaným
a kultivovaným vokálnym prejavom, ktorý mal menšie rezervy Iba v menéj koncentrovaných nlekolkých hlbšich tOnoch
a vo vypätých vysokých partiách. Je to
úloha nároč ná rozsahom l obsahovým
naplnenim. Alena Dvors ká preukázala
ako Adriana drama tický nerv, vokálnu
kultúru, aj ked nemá hlas natolko nosný a ko Dagmar Rohová. Sympa tické na
tejto mladej posila stíboru je však dy·
na micko-výrazové vyšperkovarue partu,
vyladerue r ecltovaných a spievaných ťíse-
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kov do prirodzeného toku, jemnosť vý·
razu l v dramatických úsekoch, a to
po s tránke hereckej l speváckej. Bary·
ton!sta Pavol Dvonkf zvládol postavu
Mtchonneta, ctitefa Adriany, s tmavým
barytOnom, ktorý je jemne rozvfbrovaný citom: škoda, že ani snaživé herectvo nezakry je fyzickú mladosť speváka,
ktorý má hrať starnticeho muža. Zrelý
herecko-spevácky výkon Stefaaa Babjaka vychádzal z jeho velkých umeleckých
l ludských skúsenosti, ta kže jeho Inter·
pretácla režiséra Mlchonneta bola napriek menej zvučným vyššlm tOnem presvedčlvejšla a dojlmavejšla. Jin Zem·
ko kreoval saského grOfa Maurlc!a s
dramatickou útočnosťou v hlase l osob·
nostnom prejave, hosfujtícl Josef Abel
zo SND upozornil v lyrlckejšom podani
na kvality Istého, vrúcneho tenoru, mu·
zlkantsky plne angažovaného. Oalši host
zo SND Vojtech Scbrenkel vytvoril vynlkajtícu charakterovú kresbu a bbého
Chazeuila , využiva júc svo je vokálne l
herecké vlastnosti na výstlžntí kresbu
služblčkujticeho a vlac tvárneho hrdinu
štachtlckých salónov. Mlkaltl Dobol
hravejšie, s trlezvejšim nadhladom, Ml·
Ian Scbeako s výraznejšie prezentovanými negativnymt črtami stvárnili pasta·
vu Intrigána Boulllona. Zbor sa prezentoval kva litne, a to zásluhou spolahllvej
Dariny TurňoveJ, balet bol pripravený
na základe choreografie RadoUa Kar·
binka a. h. - s dobre pOsoblaclm omladeným stíborom l sOllstaml.
Adriana Lecouvreurová osviežila dramaturgiu s lovenských operných scén, je
to prlležltosf na vokálnu produkciu nielen titulných ženských predstaviteliek,
ale 1 viacerých dalš lcb_ postáv, sťí tu
pôsobivé komorné ansámbly, sice malé,
ale pekné zborové vs tupy, orch estrálna
hudba znie neagresfvne, s kOr lahodne a
celé dielo prináša posl ucháčovi únik do
výsostne romantickej sféry. Skoda, že
nie všetky parametre banskobystrickej
Inscenácie vyš li rovnako tíspešne.
TERIZIA URSINYOVA

,.
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vor111 však l dalšie dôvody. Fellxove In·
tenzivne styky s moravskými čln lt etml
Malým a .Hylasom viedli autora od zn·
č!atku k · snahe presadiť dej opery na
Moravu. Bližšiemu urč e niu s a sfce oba·
ja autori vyhli, z textu s cénického riešenia a koniec-koncov l z charakteru
použitých hudobných prostriedkov je
však zjavná lokalizácia na moravský
folklórny východ. Jedine tam môže totiž
Kozákov prlbeh o životných a myšlienkových premenách ludi zo s lovenskej
horskej dediny pOsobU aspoň sčasti
"historicky" a hlavne sociologicky adekvátne. Kozákova novela tu zaiste nadväzuje na onen prúd v českej literatúre,
ktorý sa od sklonku minulého storočia
obraca l k ludovému životu karpatského
(východomoravského, slovenského a ho·
ci i pod karpatského ukrajinského l prostredia, kde sa autor domrueval, že tu
nachádza relatfvne neporušené vzorce
· fudového autochtOnneho života. Drama·
t!cká Intencia tejto l!terárnej tenden·
cle vyplýva la vždy z Učeni a zmien, ktorými tieto vzorce prechádzajtí v konfrontácii s novými reálnym! spoločenský·
mi tendenciami. Od dôb J a náč kovýc h a
Foersterových nachádzala v tejto l!te·
rárnej tematike Inšpiračné východiská
l Istá časf českej hudobnodramatickej
produkcie. Literárna predloha Fellxove j
opery postíva daný typ chronolQg!cky do
obdobia pr vých perlpetlf kolektivlzovanej dediny a socialis ticke j lndustrla ll·
zácte. Nikto - aru reprezentanti tradlč ·

ného chápania !Ivota - sa sice v pri·
behu prot! týmto procesom nestavia, r az·
pary však rozdelujú a rozpoltujll jednanie každého jedinca. Mar iana s ama sa
prebojllva k novému mys leruu rýdzo žens ky, hfadanlm silného lúbostného vztahu, kvOll jeho r ealizácii optíšfa dedinu.
Ani Felix nemohol teda v tomto pri·
pade obisf umelecké vzory, dané u nás
psychologickým r ealizmom .,ženských"
hudobných drám L. J a náčka, E. F. Bu·
r!ana a - typologicky vzaté - l E. Su·
c h oňa. Zároveň usiloval o výraznll vokálnosf prejavu (napriek tomu, že dielo
sp očlvajtíce na takpovediac filmovom sie·
de 12 obrazov uvádza rozsiahla predo·
h raJ, mnohokrát dokonca o zapamlltatelnosf melOdlf. FolklOrna intonácia mu
sltíž! k ozvláštnen!u melodlcko-harmonlckého prejavu a občas l metrorytmlckého pôdorysu, k profilu postáv 1 s ltuá·
clf prlplna celťí siet hudobne priznač
ných momentov. Z opern ej tradfcle n eváha často prevziat kvôli divadelnej
účinnosti a n! mohutné kolektfvne scény
a typizovan é dlalOgy, čl monolOgy. Jeho
vokálny typ by snáď bolo možné cha·
rakterlzovat ako aktualizované arloso.
Orchester neprefažuje, dominovať má
spievané slovo, v partitúre sa !mltačné
postupy spájajú so snahou o farebné
ozvláštnenle.
Dirigent Jaa Stych a zbormajster Josef
Paai!fk venovali partittire z načnti s tarostl!vosf, dobre vypracované boli naj·

mil zborové partie. Na Invenčne) scéne
Ko14fa (táto štylizovane pribll·
žuje drsné prostredie horna tého kra ja l
vedte režisér Ilja Hylaa akciu s -rozvahou, l ked by sme sl dokázal! preastavlf
daleko dlferencovanejšl prejav v kolek·
Uvnych scénach. Poetické Intermezzá so
zborom a baletom (choreografia Labol
Ogoun a Karel Janei!kal, akési obrazy
vnťítorných s tavov protagorustov, zostá·
vajú však v javiskovej realizácii trochu záhadné a plne nepresv edč ujtí. Hlav·
ným prinosom Inscenácie je teda spevácky 1 ·herecký výkon sOI!stov. V titulnej
1llohe preukazuje svoje zrejtice kvality
Jitka Zerbauovi, jej partner Milan Vold·
fich zaujme disciplinovaným a čistým
hlasovým prejavom, l ked typovo zostá·
va furlantskému Michalovi Radvakovl
akosi vzdia lený. Marlanlnu matku s telesňuj e Anna Barové v Intenciách s vo jich
sktísenostl s postavami tragických žien,
Pavel Kamaa a ko traktorista Janko prepožičiava svojej úlohe jej kl tíčovti funk·
clu: U!_ávyon vyvedie Mar lanu z jej tá·
panla a robf tak dramaticky presved či·
vo. Pochvalu sl ale zasltižla l ď alši jedinci: Jaa Hladlk (pr edseda družstva) ,
Vtclav Halff (starý Radvak l, Gita Abrahámovi (Radvakovál a Mark6ta Uagrov6 ( c hl apčenská tíloha Marlanlnho synka).
Priklon Fellxa k spominanej Urui čes
kej opernej tradic!e a k moravskému
l ntonačnému fondu neprekvapuje. Je lo·
gickým dôsledkom volby námetu a ko·
ntec-koncov svedč i o nosnosti tohto ty·
pu.
Jill ruuc
Zbyňka

NÁŠ ZAHRANICNÝ HOSŤ

1ASkladater
~

LEXANDER
ČAJKOVSKIJ
ALEXANDER CAJKOVSKIJ buduje na zdk l adoch vynikajťicej kompozičn ej šk oly Tichona Chrenntkova. Paralely s tvorbou učitela sa prejavujťi predovšetkým
vo výraznom zamerant sa na hudobnodr amatick~ ždnre. V tejto oblasti naptsal sk ladatel viacer o štylisticky a Mnrovo rozma nitých diel, ktor~ mafťi výr aznú
črt u spontdnnosti, nespťitanef hravosti a lahk~ ho humoru. Protipólom býva ;ernnd lyrika, priezrač ný, ale pl astický ob r az emoctondlneho prežtvanla. Br at islava
mala možnost zozndmlt sa s Koncertom pr e viol u a or chester A . Cafko vsk~ho na
fed nom z neddvnych abonent ných večerov Slovenskej filharmónie.

Náznaky humoru sa objavnj6 takmer
vo vi etkfch vaiich skladbách. Predpokladám, le ide o zámer ...
- Zámer? Jednoducho povedané, taký
som. Viete s l p redstav i ť život bez úsme·
vu? Nemôžem zaprie ť v svojej tv or be
to, čo mi je vlastné.
!ánrová pestrost a kompozičné rôznovalej tvorby pripravuj6 probll1my teoretikom a kritikom. Ako by ate
charakterizovali skla datera Cajkovské·
ho?.
rodosť

- Ak oča k á v a t e , že sa zaradlm do nejakej š ka tulky, potom vás muslm s klamuf. Je pravdou, že samého ma neraz
prekvupuje to, čo sa o sebe doč lt am.
Obvlnlll ma napriklad z prlklonu k populárnej hudbe. V mojich dielach skutočne ná jdete citáty z tejto hudby ; raz
prvky populárnej hudby použijem v
zmysle paródie, Inokedy sú najldeálnejš lm prostriedkom pre vyjadren ie a tmo·
s féry. Tento momen t som využil a j v
opere .,Druhého aprlla" , kde veru nebolo jednoduché v yj ad riť š kolskú atmosfé·
ru na scéne. Snažil som sa pre kl enúť
klasickú hudbu s hudbou džezovou tak,
aby pos lucháč necltll prechod z jednej
oblasti do druhej. A pritom som dosia·
hol zvukový rozdiel bez toho, aby orchester pocltll, že hrá žánrovo r Ozny
materiál.
V poslednej dobe moju tvorbu označu jú termlnom n eoroman tlzmus. Je mojou po vinnos ťo u a ko s klada tela zvl4d·
nut všet ky nové pr údy, kompozič né techniky, smerova nia a v ys k úša ť ich, ina k
by som prešlapoval na jednom mieste.
Ale to predpoklad4 dokonalé zvládnutie
všetkých klasických k ompozič n ých prln·
clpov. V k onečn om dôsledku nie je rozhodujúce, či v dialógu s p osluch áčom
použlvam tú alebo Inú techniku. DOleži·
té je, aby som vyriešil problém, ktorý
som si p red seba postavil, a a by dielo
nušlo svojho p osluchá č a .
Zékladom vUbo kompozičnébo jazyka
je - zdá sa - tonélna-ba rmonické myslenie .. •
-

Niekedy sa to tak jav!. Snažlm sa
o bj a v i ť nové kombinácie zostavené z klasických prv kov. Ved možnosti ešte s tale
nie sú vyčerpané . Napriklad Koncert
pre violu a orchester mOže sice vyznievuf tonálne. ale pri analýze diela sa

SEMINÁR
KRITIKOV
V Drélďanocb sa us kutočnil o ll. a 12.
mája 1985 už desiate stretnutie budobnfch kritikov NDR, ktorého organizač 
ným garantom je Zv!!z sklada telov a muzikológov NDR, odbočka Drážďany. Rady
domácich hudobných kritikov rozšlrill
11 j traja hostia zo Slovenska, a tak to
s me mali možnost sledov ať nielen vlastnú pracovnú a ktivitu nemeckých kolegov. a le aj umelecký ruch Drážďa n.
Kým minulého roku téma seminára
zo hf a dňovala oblast sociologického výs kumu hudby a hudobných javov a ko
takých , toh to r oku sa organizátori rozhodli prispieť svojou hrivnou k bachovs ko·h!!ndlovs kému jubileu, udalosti, ktorou žije hádam celý kultúrny svet. Názo~ seminára ma l v záhlavl motto: Bach
a Hl1ndel v kritike. Prvý prednášajúci
dr .. A. Schnetderhelnze, zás tupca genel'álneho riaditela Národného výskumu a
pam!lt nlka ). S. Bacha v Lipsku, hovoJ' il o výsledkoCh a nových poznatkoch,
ktoré priniesla tohtoročná marcová konre renclu v Lipsku na poče s ť 300. výročia
narodenia J. S. Bacha , konajúca sa záJ'oveň s 5. medzinárodným lipským fesIJvu lom. Konferencia sa tematicky vla-

n ikomu nepodarl u rčit , v akej tónine je
naplsaný. Pravdepodobne aj táto skutoč
nost podpor uje dojem o melodlckostl
mojich skladieb. Ešte stále sl totiž mys11m, že skladba by mala ma t melodlckt
.,náboj" a melodickú prlťažllv os f.
Môleme sn6ď hovoriť o tom, le kla·
diete dôraz na ak6si .,reliéfnosť" melodiky.
- Aj tak to možno nazva ť. Nazdávam
sa, že treba zdOraznlt fakt , že každá
s kladba predstavuje riešenie pr oblému ,
či jeho zvládnutie. Za dôleži tú etapu
v mojom vývoji považujem to obdobie,
kedy som sa musel na učiť ovládať or chester tak, a by zodpovedal mojej pr edstave. Otázky som · r iešil práve vo svojich
koncertantných dielaéh - či presnejšie
koncertoch - a teraz, k eď som fech -

niku zvládol na tolko, že som s i Is tý výsledkom, pris túpil ďalši moment. A tak
to Ide stá le.
Práve som do končil symfóniu, ku ktore j ma Inšpirovala kniha M. Bulgakova
Majster a Ma rgaréta a ktorá by napriklad nikdy nebola vznikla, keby nebolo
tejto knihy. Jej sujet som nepoužil ako
prográm, zbyt oč ne by ste hla dali deja·
vé para lely. A predsa odvahu, silu a impulz ku kompozlcli som našiel práve v
ne j.
Neostali ste dllen komornej hudbe?
- Komorná hudba pr edstavuje pre
sk ladatera istý vrchol. Túžim po tomto
žánri a dúfam , že v nasledu júcich r okoch vytvorlm niečo nové a j v tejto oblasti.
Pripravila: EVA SLANINKOVA

V okt6brl tohto roku sa uskntol!nl '
Upsku v priestoroch Gewandbansu medzin6rodnf. festival orchestrov. Vystipi
tu Filbarm6nia z Rotterdamu, Polskf rozblasovt orchester, Japonská fllbarm6nia,
Mnfcbovaká filbarm6nia a Gewandbaasorcheater z Lipska. Z6roveň sa uskntol!·
nf medzin6rodn6 aymp6zium na tému
Gustav Mahler. Na pwgrame ' ' viaeer6 Mablerove diela, ale aj diela Prokofieva, Jan6čka, Berlioza, StraYinsk4§bo,
Hrocha a ďalifcb.
Medzinárodnf Bart6kov semiaár a fes·
Uval pripravuj6 v Maďarska tohto roka
pri prflelitostl 40. vfročia 01rtl skladatela. S6časťou festivalu at .kurzy, kde
domiunjt Bart6kove diela. Lektormi d
vflnčne maďarsk( odbormci, medzi ni·
ml i niekolko priamych liakov B. Bart6ka.
V septembri . 1981i organizujli v Budapeltl Lisztovu klavfrnu s6ťal pri pri·
lelltosti 100. vfročia smrti tohto génia.
Očak6va sa velké ličasť klaviristov z celého sveta. Jednotllv6 vfkony bude posud zovať medzinárodné jury. Prvé cena
je 200 000 forintov.
VIl. symf6nia Hansa Wernera Henzebo, ktorA mala premiéru pred niekol·
kfmi mesiacmi v Berline, sa brA tento
rok na mnobfcb avetovfch p6di6cb. Kri·
tika vysoko hodnoU orchestr6lnu virtuo·
zltn partit6ry a rad efektnfch miest,
s ktortmi sa často nestretávame v budbc 20. storočia. 41i-minlitové dielo pre·
vzali do svojho repertoáru aj niektoré
avetov6 orchestre.
Aribert Reimann naplsal svoje najnovlie dielo na tezt Franza Werfela, ktorf
vych6dza z Euripida, a nazval bo Troade•. Vzniklo ako objednávka bavorskej
Státnej opery v Mnfcbove a premiéra
sa pripravuje na Jlil 19Bii. Účinkovať bu·
dt mnohé popredné osobnosti eur6pskeho operného l ivota. Predpoklad! sa, le
Reimann opäť prispeje k problematike
bladania operného modelu prltomnosti.
Vo ivaji!iarakom Lenku sa uskutočnia
koncom leta 1985 majstrovské kurzy pre
brál!ov na sl6čikovfcb nástrojoch, slál!ikové kvartetA, klarinet, klavlr a pre
spevákov. Medzi lektormi je i Sena Jn·
rinacová. Nápi.A kurzov nie je tematicky VY.hradent, aviak určitf dôraz sa
kladie na Bachove skladby.

Sn!mka : TASS/APN

V r6mci tobtoročnfcb Viedenskfcb bo·
dobnfch al6vnostl otvorili aj vfstavn Sen
a skatol!nost, ktorA ukazuje v koncen·
trovanet podobe umenie secesie a duchovne korene viedenského umenia z
rozhrania 19. a 20. storol!ia. Dramatur·
gickou novinkou je cyklus stíl!asnfcb
acénickfch diel, ktoré majt zaznieť v
optimálnej umeleckej podobe. Pozornosť
ptta pohostinské vystdpenie divadla Kabaki, ktor6 r eprezentuje JaponskA divadelnt tradfciu. Odbornlci so záujmom
očakbajt uvedenie opernfcb diel A.
Zemlinsk4§ho a F. Scbrekera.

Borisa Polevoja. Patr i otickd opera skladatela md silný emociondlny ndboj, oslavuje hrdinstvo chrabr~ho sovietsk eho letca Alexeja Mer esieva, ako symbol hrdinstva
všetkých statoč ných ludt vo Velkej vl asteneckej vofne. Ako je zndme, Ide o skutoč
nťi historickťi udalost; A. Mer esiev dnes žlfe v Mosk ve a ;e predsedom Sovietskeho
výboru vojnových veterťznov . Sovietski umelci sl novou lnscendclou zdrovetí pripomtnafťi 40. výročie vldazstva nad jat izmom a ukončenia ll. svetovej vojny. Na sntmke f tndlna sc~na z predstavenia Prokof ievovho Prtbehu ozajs tn~ho človeka.

Antony Beamont, dirigent opery v KoUne nad Rfnom, naplsal novt ztverečnt
sd nn k nedokončene j opere Ferruccia
Busonibo Doktor Faust. Pre novt verziu boli autorovi k dispozfcll skice skladatela, ktor6 ali pristupné len niekolko
rokov. Svetové premiéra diela sa nsku·
točnlla 2. aprfla 1985 v Teatro Comunale v Bologni. Dirigentom bol Zoltán Pesko, r élin mal Werner Herzog.

za la na štyri okruhy: J. S. Bach - a obraz sveta, obraz č l oveka, obraz diela a
zvukový obraz. Pojednávala teda o celom komplexe otázok, ktoré niekolko des aťročr, ba možno po ved ať vyše jeden
u pol storočia zamestnávajú špecialistov
na tvorbu J. S. Bacha, bachol6gov. Ze
šlo o s ku toč ne velkolep(l akciu, svedč i
o tom poče t referen tov. Bolo ich 57 z
10 krajin celého sveta, samozrejme, naj v äčši počet z NDR, ďa l ej zo s ocialis tických krajin, ale aj zo zámoria. Ako povedal dr. Schnelderhelnze, konferencia
priniesla vera informáci!, detallnejšlch
poznatkov, ale a j vera emocionálneho
vzrušenia. Bachov obraz totiž eš te ani
dnes nie je uzavretý a j e dnoznačne vyriešený. Konferencia vôbec zdôraznila
procesovosf vývoja a akcentova la nielen známy a uznávaný fakt, že Bach je
začiatkom i koncom jednej epochy, a le
zaujlmavo pertra ktovala a j tému Bach a
osvietenstvo. Zároveň poukázala na to,
že už je nač ase v enovať sa rozpracovaniu oblasti vnrmanla, r ecepcie sklada terovej tvorby. Nebudem na tomto mies te
hovoriť o podrobnostiach, hoci by to bolo Iste zaujlmavé [referenciu o lipskej
konferencii priniesol HZ v člsl e 8, 1985
pod názvom Pocta J. S. Bachovi v Lipsku
z pera ( Albrech ta ). Spomeniem však
všeobecné závery s kOr metodologického
charakteru, ktoré v súčasno s ti vystupujú do popredia a ktoré sa v tomto
zmysle objavili a j na lipskej akcii , a to
že na s kúmanú problematiku treba nazera ť interdisciplinárne, nie mechanicky , ale dialekticky a konštru kUvne. Re·

navštlvit tento stánok mllz asi nebude
ta k Iahké. Pre tých, ktorým snáď unlk·
la správa o otvorenr znovuvybudovanej
Semperovej opery 13. februára tohto r oku, len s t ruč ne pripomeniem niekolko
fa ktov. V tento Istý d e ň pred štyridsiatimi rokmi ( 13. februára 1945 ) pri ·an·
gia-americkom ná lete sa stalo dielo ar·
ohitekta Gottir leda Sempera, pýcha hu·
dobných Dr á !ďan , ruinou. Vďa k a uspo·
rladatelom sme sa mohli po koc hať v
kráse operného domu, ktorý má bohatú tradlclu a ktorý dnešnl reštaurátori
doslova znovuvzkrleslll a vystavll1 v takej nádhere, ake j s tál pr edtým. Nenav!ítlvili sme však operné predstavenie, ale
nedelné matiné, na ktorom s a predsta·
vila mladA sovie ts ka klaviris tka Ľubov
Tlmofejevová , absolventka moskovs kého
konzervatória a laur eátka súfažl v Mon·
treale a Parlžl. Nenadsadlm, ak poviem,
že mladá umelkyňa vyčar ila z klavlra
doslova ohňo st roj nálad, bohatO paletu
drobntch hudobných portrétov a uká·
zala brilanciu majstrovskej úrovne tak
v dielach Chopina, Liszta a Prokofieva,
a ko aj v troch prldavkoch.
Drážďany teda pripravili svojim hos·
tom výdatnú duchovnO. potravu - tak
vo sfére muzikologickej, teoreticke-kri·
tlckej, ako aj umeleckej. Tým len potvrdil prlvlastok, ktorý sa tm čas to dáva,
mestom umenia.
že sú - totiž
JANA LENGOVA

Vel'k~ divadlo ZSSR v Moskve pripr avilo premMru tnscendcie opery Sergefa Pr ok o·
f leva Prtbeh ozajstn~ho človeka, ktoref sujet vychťzd za z rovnomenn~ho romdnu

ferát dr. Schnelderhelnzeho bol viac ako
podnetn ý, nielenže Informova l prltomných o vlastne naj väčšej muzikologickej akcii NDR v tomto roku, ale roznietil aj živú diskusiu , ktorá svojou dll kou ďa lek o prek ročila s tanovený čas.
Druhý prednášajúci doc. dr. G. Fleisch ·
hauer z Unive rzity v Halle bol úplne
Iným typom muzikológa. Svojim výkladom o hudbe a rétorike v 18. s toroči
vlastne akoby sa stále pohyboval na akademickej pôde. Hodnotil tiež hl1ndlovsk(l
konferenciu, ktorá bola vo februári v
Halle , ale - zdá sa - , že svojim významom -zaostala za lipskou bachovskou
konferenciou. Svoju prednášku o afektevej teórii, systematicky prlsne členem1,
dokumentova l hallský reprezentan t bohatými ukážkami z H!!ndlovej Alexandravej slávnosti. Treti predná šajúci prof.
Gerd Schônfe lder, prvý Intendant znovuotvoreneJ Semperovej opery, zmenil svoju tému a hovoril o aktuálnych otázkach, týkajúcich sa otvorenia Semperovej opery, jej umeleckého vedenia, umeleckého súboru, prevádzkovej činnos ti 1
o ceJ·k ovej llnil opery a o plánoch na
na jbllžšlch pl1f rokov.
Kroky každého, kto sa teraz ocitne v
Drážďanoch , nutne musia smer ova ť k
Semperovej opere. Nehovorlm do Semperovej opery, lebo niekedy až - obrazne
l doslova - lO-hodinové zástupy pred
pokladnicou v ýrečne svedč ia o tom, že

,

Komo né konce
Existujli koncerty, ktor9ch dr.' imaturgia ponlika velké umelecké zážitky.
Poslucháč si s koncentrovan9m záujmom
sadá do koncertnej siene a čaká jednak
hudbu, ktorá vera slubuje, a rovnako
Interpretáciu - čo nového umelec do
známej skladby vlož! a ako v dielach
neznámych zapOsobl. Z tejt.o premisy vychádza dalšie odvfjanle hudobného večera, pre ktoré sli zbytočné slová, pretože sa hlbkou prežitia stávajú smiešnymi barličkami zvukového prejavu našich myšlienok - alebo - sklamania,
na ktoré ani slová nestačia! O tom druhom prlpadé je potrebné podeliť sa s čl
tatelml po hosfovan! švajčiarskeho organistu (čl klaviristu? ) OUvera Eilenmanaa (15. 4. 1985) . Dramaturgia menej hrá·
vaných, či neznámych mien v jeho podani neuplitala a prekr9val ju tieň hráča málo slistredeného na nástroj , z kto·
rého neznel ani organ ani klavfr {podra bulletinu Interpret študoval klav!r
a neskOr organ) . Po Muffa tovl , Bachovi
a Mozartov! sa žiada lo od!sf, program
však sluboval dalej - Franckovu Grande piéce symphonlque fis mol, op. 17,
Will Elsenmannove Meditácie, Ermend
Bornnelove Baskické kraje. Zlal, pr!stup
organistu aj dalej nevypovedal nič o
diele, autorovi. Akési "Interpretačné Improvizácie" nepriniesli ani v druhej polovici vystlipenla zmenu, skOr beznádej,
z ktorej už nič nebolo možné očakávať
u švajčiarskeho hosťa. Nie je to prv9
prlpad, kedy režiséri dokázali nabl9skaf
. na nahrávke to, čo v skutočnosti Interpret v sebe nemá. Aj gramofónové nahrávky Olivera Elsenmanna hovoria pre
neho - a preto bol v podstate pozvan9.
Vid storočie techniky! Jeho vystlipenle v
Bratislave však ra dšej odp!šeme z nášho
umeleckého života, pretože ani pre neho nemOže znamenať umeleck9 pr!nos.
Z celého koncertu sa ml zafixovala vtipná poznámka nášho popredného mladého organistu: "Aspoň' trafil bezpečne na
klávesy!"
Aby sme boli lipln! - Elsenmann sl
pozval zo Svajčlarska aj partnerku flautlstku Verenu Stefleuov6. Ťažko posúdU jej úroveň pri takom kolegovi. No
napriek vlacer9m v9hradám (čistota tónu, výraz, št91) určite bola lepšia. Popri
Bachovi, Mozartov! najviac uspela v sdčasnej skladbe W. Eisenmanna Meditácie
pre flautu a organ, op. 88.
ETELA CARSKA

Komorné koncerty v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca pokračovali 23. IV.
1985 vystúpenlrn klarlnetistu A. )bolka

MOKU v Bratisl

v~

s klavlrlstkou O. R1116ovou a TrAvutekovho kvarteta. Prvá časf programu bola vlastne klarlnetov9m polorecltálom,
v rámci ktorého A. Jánoška preukázal
dokonalli techniku l muzlkantskli spontánnosť hry a D. Rusóová sa predstavila
ako skvelá komorná hráčka.
V livodnej časti koncertu sme sl vypočuli Kublčkovo Volanie pre klarinet a
klavlr - dielo plitavé hlavne v nastolen9ch tematlck9ch tvaroch, ale menej
už v rozpracovani toho, čo bolo exponované. Volaniu ch9ba jednoliaty tok a
väčšia vnlitorná kontrastnosť. Po slovenskom 11vode nasledovala malá sonda do
fl•anclizskäf hudby. Due concertant pre
klarinet a klavlr D. Milhauda je dielo
priam mozartovsky prosté, tanečné, hravé, nas9tené bohat9ml farbami. To Isté
konštatovanie plati l pre Debussyho Rapsól11U pre klarinet a klavlr. Je to vábivé
čarovanie s harmóniami a prekrásny
spev· klarinetu - frapujlicl vo svojej geniálnej prostota. Poulencova Sonáta pre
klarluet a klavlr nepOsobl natolko strhujlico, jej hudobná reč osciluje medzi
roman tlzmom a Impresionizmom. Po
stránke Interpretačnej bola celá prvá
časf vynlkajlica a Interpreti sl zasluhujli
len slová uznania a obdivu.
V druhej časti programu Trávnlčkovo
kvartetu zahralo Mozartova Sláčikové
kvarteto G dur, KV 387. ZtaJ, ani tentoraz nemôžem vysoko hodnotiť Interpretáciu Mozarta. Trávnlčkovcl patria rozhodne k vynlka'jliclm komorn9m telesám,
ale Mozart akoby Im stále unikal. Cha'rakterlzujme bližšie Ich tvorenie tónu:
je prenlka ~IO expreslvne, čo znamená v
Interpretácii Mozartov9ch diel neodpustltelnli chybu. Každ9 tón je až prlllš
lmpulzlvne I"Ozkmltan9, dráždlv9, a tak
vlastne cudz1 duchu Mozartovej hudby,
z ktorej vyž.-uuje klasická vyváženosť
a dokonalá ha.r mónla. Ide ml teda o elementárne Interpretačné požiadavky, ktoré nemožno lg.n orovaf. Tak napriklad v
allegrov9ch častiach, kde charakter tónu nie je natoľko nápadn9, možno Interpretáciu trá~t•nlčkovcov akceptovať.
Ukazuje sa preto, že základný problém
spočlva v modelo•vanl prvotného dotyku
interpreta s nástrojom a tu kdesi treba
začať s procesom " ozdravenia" lnterpre·
tácie _Mozartovej hudby.
Na záver sme sl vypočuli Weberovu
Introdukciu, tému 1:.1 variácie pre klarlnetové kvinteto (v Interpretácii A. Jánošku a Trávnfčkovi'lo kvarteta), brilantné a poslucháčsky· vďačné dielo, v
ktorom našl umelci demonštrovali svoje
nesporné interpret~né majstrovstvo. _
JGOil BERGER

In memoriam ONDREJ FRANCISCI
Aké slovA vybrat, aby tlmo.lllU tprimnt l6toaf uad odchodom IUoveka, ktorého 1me •l vOlU pre hlbokt .bamaaiamul, pracovitosť, obetavo1f, i!lltota myiUenok a poctivosť flnov. Leu pro.tté. Akt
bol aj on a6m.
ONDREJ FRANCSJCI (aar. 11. 11. 1115
v Slovenskom Koml61i) do1tal do vienka
okrem dll1lednej vfchovy k pracovitoiU
aj l61ka k rodnej rei!l, k 1loveukej pravlasti, jej plellam a Uterattra. To
ovplynUo celt jeho cfallf llvol Kecf
1a v rodlanom prostredi rozhodovalo o
jeho llvotnej dr6he, ui!itelakf idei aa
matke-vdove i budCícemu ltudentovi videl .najkrajif zo vletkfch, a tak 18i!al ltudovaf na Ui!itel1kom 61tave v Mlikolci. Bolo to lťastné rozbodDatie, lebo hudobllt!
dilciplfny v tých i!a1och boli v pedagoglcktch 6atavoch v popreclf dujma. Hadila
začala naplňať llvot O. Francisciho rovnakou mierou ako pedaaoalckf ciel a vzfah
k llakom. Preto pokračoval v lt6dla na Hudobnej akadéail v Badapelti. Vojua
dak uarullla jeho pokojnf i ked' nelahkf llvot a livot, po akom 16111, sa mu aae&l
vyvfjaf al po 1koni!enf vojDy, ked' - ako mnohf Slovtcl - nalial ca1ta domov.
Uaadil IB v Brati1lave, zai!al ui!ltelovať, intenzfvne 1a velloval hudbe, viedol detlkf
zbor a ked' do1tal ponuku pracovať v OOPMKG ako zbormajlter, prijal ja.
V roku 1951 sa zai!fna jeho zbormajatronká prAca v C•. rozhlase. Zaffna formovať
zbor, ktort 1a jeho zálluhou 1táva v roku 1953 ltetatárnym umeleckým tele~om.
S poctivosťou jemu vlaatuou sl doplňa vzdelanie na V§'MU, kde ltudaje v kompozlfnej triede prof. A. Moyze1a do roku 1955. Ab1olvenukoa prácou - cyklom zborov
Radosť deťom - predltupuje pred kult6rnu verejnost ako 1kladatel. Zborovt cyklu
neakorlie naitudoval a nahral 1 rozhla1ovtm deuktm zborom a dodne• je v arcbfYe Cs. rozhla1u.
Pohlad na dlhoroi!a6 prácu Ondreja Francl•clho y C1. ro1hla1e v celistvosti ukazuje vfvoj dirigeuta l umeleckého tele~a po drobných krlli!ikoch 1t6le vyllle. Ondrej
Francl1ci •l zo nojej ai!ltel1kej profesie prini81ol mnoho dobrého a ulitoi!dho pre
prácu 10 zborom. V prvom rade lé1ku k deťom. Im odov1dal vletko, i!o v Aom bolo.
Nebolo v jeho povahe, aby 1a zhováral 1 deťmi prfkro, netrpezUvo. Na deti mal vidy
faa. V redakcii pre ne pripravoval koncertné zájazdy, koncerty, pr6zdnlnové pobyty,
mal vera agendy, ktor6 uberala i!a1. Ale vidy vletko bolo, ako malo byt. Popoludní
ltudoval, komponoval a kaldf vei!er pracovného tfldňa pracoval 10 zborom. To bol
vrchol jeho dňa, 1 deťmi bol lťutný a deti to cfUli.
Ondrej Francl1ct vtl10l hlbokt pei!at na Yývoj Deukébo zbora C1. rozhluu. Ul
" zai!latkoch jeho i!lnno1ti si uvedomil, le popri pr6ci na jeho ra1te aa muf cielavedome u11lovať o vybudovanie repertoáru, a to v ttcb časoch nebolo rahké. Mohol
alahnuť k zahranli!uej llterat6re, ale on trpezUvo po1tupne nadvl1oval koutakty
ao llovenlkfml •kladatelmi a vytv6ral reperto6r z pllvodných llovenlkfch zborovfch
skladieb a pie1nf. Ovplyvnil ttm aj vznik a repertoár mnohfch amat6nkych zborov
na Sloveusku. Sém prilolll vla1tné lkladby a Je ich nemilo - de1latky zborových
skladieb, zborovfch cyklov, vera 6prav ludovfch pl81nf, lebo ludov6 ple1aň povaloval za velmi dlllelltd pri vfchove deti - rozvoji vla1teneckébo l hudobného cftenla.
Ondrej Francllcl ako prvf zbormaJ•ter det1kého zboru zanle1ol 1loven1k6 plenň
do zahranli!la. Reprezent6c-l a pod Jeho vedenfm bola vidy dll1tojná. Kronika zboru
IBIDBmenala vylt6penia v MĽR, Belgicka, NDR, Rak61ku, TaUUDikU, BalharlkU na
samostatnfch koncertoch alebo 1 orchestrÁlnymi tele1amt. Ondn'j Francilci vybadonl pevné kontakty 10 zbormi rozhla1ov OIRT, pravidelne 1a zti!utňoval na Medzln6rodnfcb ltretnatiach rozhlalovfch detlkfch zborov. Zalolll tradfclu lpol~nfch
koncertoy rozhlalovfch 1borov v Prahe a Bratislave. Na konce1•te 20. aprfla 1985
' Novom rozbl81ovom 1tredl1kll bol pollednf raz, 21. aprfla 1985 a6hle zomrel.
JARMILA PRIHELOVA

PAVOL MAUR
- päťdesiatročn ,
Spevácka dráha dnes popredného sólistu opery SND PAVLA MAURiRYHO je
v9razne netypická. Brány bratislavskej
VSMU opúšťal v neobyčajne lírodn9ch
rokoch, ktoré slovensk9m opern9m divadlám dali cellí plejádu vysokoškolsky
vzdelan9ch a umelecky vera slubujúclch
sólistov. Ct už ako doktor Malatesta z
Dona Pasquala alebo Tomeš z Hublčky
v štlídlov9ch predstaveniach predstavoval skOr solldný priemer než špičku
nášho operného dorastu. Tomu adekvátne bolo aj jeho uplatnenie sa v ro·
koch šesťdesiatych, kedy pôsobil v zbore VUS-u a na prechode k rokom sedemdesiatym v zbore Novej scény. A!
potom začala jeho závratná kariéra operného sólistu, najprv v slibore SD v Košiciach a od sezóny 1978-79 v opere
SND. Po vokálnom preškolenl zostalo
len málo z jeho dovtedy skOr tenorálneho a zvukovo rozkollsaného barytónu,
jeho tón ziska! väčšiu nosnosť, zamatov9 "zábal", dodávajlicl hlasu tmavšie zafarbenie a Ideálnu plynulosť vokálnej
llnle. Umelé ozvučenie jeho hlasu Išlo
ruka v ruke s dozrlevanlm Intelektuálneho osvojenia sl takej vokálnej estetiky, ktorá ho predurčovala k úspešnej
Interpretácii talianskych opier "ottocenta". Mauréry to názorne demonštroval
už v Košiciach, kde na seba upozornil
najmä v troch verdiovsk9ch postavách
(Rigoletto, Germont z Travlaty a Boccanegra), ale aj ako Marcel z Bohémy
a Gerard z Glordanovej najznámejšej
opery. Pravda, spieval aj všeličo Iné
(napr. krála z Orffovej Mlidrej ženy),
ale záujem nášho operného centra vyvolal najmä schopnosťami autentickej
verdiovskej Interpretácie. V SND hosťo
val najprv ako Escamlllo v Carmen, potom v9borne zapadol do Inscenácie RIgoletta, no za vrchol jeho pohostlnsk9ch
vystúpen! pokladáme starého Germonta.
Ci už ho spieval v slovenčine alebo v.
taliančine {po boku Dvorského a skvelej
Rumunky Moldoveanuovej) ; bol to výkon v9sostne št9lov9, v ktorom vzorná
kantiléna a frézovanie naznačovali znalost lnterpretačn9ch vzorov, ale zároveň
jeho prejav opl9val bohatou citovou zaangažovanosťou a prepojen!m medzi dynamikou a vokálnym v9razom na jednej a zmyslom spievaného textu na druhej strane. Napriklad druhli slohu "verkl!kovej árie" zač!na Mauréry tak, ako
mnoh! velkl Interpreti p0soblv9m mezza
voce, no vo chvili, ked v jeho speve
zaznejli slová "voce dell'onore", jeho

Snlmka : J. Vavro
hlas stvrdne a razom je z proslaceho
otca pr!sny ochránca rodovej cti.
Za sedem sezón vytvorll Mauréry v
opere SND desiatky postáv, z toho plnú
polovicu v talianskych operách. Okrem
už spomlnan9ch kreácii vstúpil do staršfch Inscenácii Bohémy (Schaunard),
Lohengrlna (Telramund) a Nabucca (titulná postava) a podlelal sa na priprava štrnástich premiér, v ktor9ch len vo
Fldeliovl (minister), Krútňave (Hr!ň) a
Cikkerovorn Obllehan! Bystrice nešlo o
dominantné 11lohy. To jasne svedč! o jeho vyťaženosti a nepostráda telnostl pre
sóllstlck9 ansámbel, čo plat! dodnes,
hoci medzlt9m ziska! v súbore alternanta. Exkurzy mimo jeho špecializáciu
predstavu jli Vladislav zo Smeta novho
Dalibora, Sebastlano z Nlžlny a Wagnerov Holanďan. Práve na t9chto troch
postavách vidno, ako Mauréry obrusuje
ostré hrany Ich charakterov a akcentuje lyrlcké struny a spevnosť partov s najpresvedčlvejš!m v9sledkom v poslednej zo spom!nan9ch úloh. V jeho najvlastnejšom odbore mu bol bllžš! nafúkaný B~lcore z Nápoja lásky ne! surový lord Enrlco z Lucie Donizettiho,
viac citovo zaangažovan9 Prológ než
stroh9 Alflo z veristick9ch jednoaktoviek. Vzácne kultivovaný je jeho don
Giovanni, no za vrchol doterajšieh kreá cii pokladáme marklza Posu z Dona Carlosa a Boccanegru, ktor9ch citovo bohat9 svet tlmoč! v súlade krásneho tech nického a výrazovo bohatého spevu. Jeho doménou nie sú cabaletty, ale cavat!ny, nie jednotlivé tóny, ale celok, nie
pr!rodné hlasové kvality, ale tvorivá interpretácia, nie drama tično vonkajškové,
ale vnlitorné. V tomto ide611 Ide dôsled ne v šlapajách dnešnej talianskej " jedS. ALTAN
notky" - Rena ta Brusona.

KONKURZY
Riaditel Slovenskej fllharm6Die VJPilaje
- konkun do orchestra Sloveaaki 1Uharm61lia na mhtlto
orchestrtlneho brtea na koatrabaae,
ktorf la DlkDtoi!D( dia 19. l . 1985 O 14,88 h V koncartDej li8Dl SF,
- koakun do Slovaa1k6ho IUbarmonlckébo aboru do hlasovej skupiny
alt,
tenor,
ba1,
ktort sá uklltoi!~f 19. l. 1985 o 13,• b v 1k6lobnl Slovan1kého filharmonického
l'boru,
koukara do komorného 1tboru Maaica aeterna na mie1to hr6i!ov
Da huiUaoh,
viole,
vloloai!ele,
koDtrabaae,
lutlle,
i!embale,
a voktlllych 16U1tov
10pr6D,
alt,
taaor,
bu,
ktort 1a u•kutofllf 21. l . 1985 o 9,00 h v koncertnej sieni SF.
Prihltlky 10 ltvotopiaom aaiUte Da ktdr. a penontlne odd. SF, 811 Ol Bratislava,
Palackého 2. Podmienky kollkurza ozntmtme prihlélenfm uchádzai!om pfaomue.
Riaditel Stttllej filharm6ule v Kollctach vypt1uje konkurz do orcb81tra SFK no
nbtroje
- hrti! na 2. flautu 1 povtnao1foa pikoly,
- do 1kapiny 2. bulU,
- do 1kuptny vloloni!iel.
Podmienky konkun:u 16: ukoni!enle konzervat6ria, VSMU, AMU, JAMU. Prlhlálky
po1lelajte na adrau: Stttna filharmónia Kolice, Dom umenia, 041 23 Koiice.
Chlapi!ea•kt filbarmoa.lckt zbor blad6 taleaty - apev6kov vo veku od l do 12
rokov.
Konkun:nt 1k6lka do zbora bude 17. jtna 19115 v i!a1e od 17,00 do 19,00 h v budove Slovea1kej rtlharm6nle, Bratialava, Reduta, Palackábo 2, I. poacb.
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HIJOBA
A

MÚZEA

SSR
Významná časť nášho národného kultúrneho d edičstva je uložená v múzeách
a ga lériách SS R. úsilie o jeho zachovanie a lepšie spr!s tupnenle verejnosti je
v popredi sná h s lovens kého múzejn!ctva obzvlá št v posledných d esa ťroči ach.
Dejiny hudobného múzejnlctva na Slovensku sú velmi mladé. Mnohé slovens ké múzeá dokumentova li sice v priebehu celej svojej dotera jšej existencie
;tj
pamia tky hudobného
charakteru ,
a vš~;~ k ich a kvizič ná činnosť orientovaná
na hudbu mala prevažne regionálne zamera nie, a lebo pramenila zo zvýšenej
Inklinácie niektorého z múzeálnych pracovnikov k tejto oblasti. Po 60. rokoch
nášho s t oročia vznikom n a hudbu
~ pecla li zova ných pracovisk vznika li
u nás podmienky pre systema tic ký zber
hudobných ma teriálov a postupné vytváranie, profilova nie a uplatňovanie
kon cepčnej strá nky aj v oblasti hudobného múze jrúc tva.
Potreba lntenzlvnejšej, hlavne však
koordinovanej akvizičnej č-Innosti, dôslednej ochrany, zodpovedajl1ceho dokamentačného spracovania a ..-edecko-prezentačného vyulfvania
hudobných pamiatok Slovenska viedla pracovnikov
Hudobného oddelenia Historického 11stavu Slovens kého národné h o múzea (dalej len a ko SNM) v Bratislave (v rámci
obdobne zameranej rezortne j úlohy inštlt11cie l k uskutočneniu výskumu, súpisu a k vyhodnoteniu ma teriálov hudobného cha r akte ru múze! SSR. Akcia,
na ktorej sa v rokoch 1981- 1985 podleJa li dr. Ľuba Ballová, CSc., dr. Vladimir
Clžik, Judita Frešová, dr. Iva n Mačák,
dr. Da rina t-iúdra, CSc., dr. Viola Svant,
nerová, dr. Da nica Stilichová a dr. Alexandra Ta uberová, bola prvou ta k rozsiahlou a kc iou svo jho druhu na Slovens ku.
Vyhodnotenie
ziskaných
výs ledkov
znovu potvrdilo s kutočnost, že pamiatky hudobného chara kteru múze! SS R
tvoria v kontexte slovenskej národnej
hudobnej kultúry dôležitý komplex dokumentov , a to tak svojou výpovednou
hodnotou, a ko a j z hladiska kvantitatlvneho. Ved ml1zeá na Slovensku prechovávajú v súčasnosti do 6000 hudobných n!strojov, takmer 50 000 pamiato k archlvnej pova hy, približne 5000 zvukových záznamov a okolo 1500 dalšlch
zbierkových predmetov s o vzť ahom k
hudbe.

dlnele - sú dolo:lené bubny, tylllpauy ,
tamburlny a zvony. Naše múzeálne
zbierky vo všeobecnosti sú pomerne
s kromné na historické kl6vesové a dychové nbtroje. Preto osobitnú hodnotu
pre slovenskú organológiu má na pri klad
cenný súbor dychov9ch nástrojov bratislavskej výroby , klavlry a sláčiko v é nástroje z 18. s toroč ia, ktoré s11 v majetku Mestského múzea v Bratislave, a lebo vzácne dobové klávesové nástroje
miestnej v9roby uložené v múzeách Spiša (Kežmarok, L e voča , Spišská Nová
Ves, Mar kušovce).
Osobitne sa ch cem zmieniť o takmer
trojtislcovej, na Slovens ku najdôležitej šej, zbierke hudobhých nástrojov, ktorú prechovava Hudobné oddelenie SNM
v Bratislave. Okrem súboru nástrojov
tzv. vysokej kultúry a slove nských Judov9ch hudobných nástrojov, za h rňuj e
zbierka (pre účel y porovná va nia) a j Iné

Rapkič na odbUa nie " lkodcov 1 pola.
J6n Cernek, Podvysok6, · okr. Ca4ca.
Zbierky Hud. odd. HO SNM, aign. MUS
1128, r. 1982.

európske Judové hudobné nás troje a ná s troje mimoeurópskych kultúr. Výni moč
nú hodnotu má kole kcia s l áčikov ých nás trojov, ktoré pa tria svo jou poče tnos ťou
a významom pre poznanie s tredoeurópskeho regiónu k na jvýzna mnejšlm v Európe.
Najpoče tnej šiu skupinu hudobných pamiatok múze! SSR tvoria arc h i v ál l e. Ich zber sa v múzeách. SSR us kuto čň oval donedávna zväčša len a ko doplnkova oblasť a kvizlcle. Dôležitý pr edel preto tv orilo udelenie š ta tútu archlvu osobitného významu Slovenskému národnému múzeu.
Aby bola možnosť konfrontovať charakter hudobných pamia tok archlvov
SSR a múze! SSR, uplatňujem a j v prl pade č len enia múzeálnych archlvá ltl hladisko sociálnej funkcie hudby, ktorú
prlslušné pamiatky dokumentu jú (pozri
č lánok D. Múdre j Hudba a archlvy SSR,
In: Hudobný život, roč. XVII, 1985, č. 4,

V kategórii ludových hudobných nástro jov sl treba povšimn út podiel jednotlivých múze! SSR na ic h dokumentovan!. Ro?.sah akvlzlcie v mnohých prlpa doc h s timulovala ich výroba via za ná
na prlsl ušný región. Na jbohatšie sú
zbierky Judovýc h hudobných nástrojov
múze! bývale j t r enč i anskej , liptovskej,
oravske j, zvolens kej a tu rčianskej župy.
Celoslovens ky najdôležit ejšia je zbierku
Etnografického ús tavu SNM v Martine.
Cenné sú však l súbory Slovenského
polnohospodárskeho múzea v Nitre,
Oravského múzea v Dolnom Kublne a
banlckych múze! v Rožňave u v Banske j
Stiavnicl.
Stru ktúra zbiero k hudobných nás trojov z tzv . vysokej kult6ry je v jednot·
llvých ml1zeách SSR odll~ná a závislá od
mnohých okolnos ti, ktoré determinova li
jej charakter. V múzeách Slov enska je
najčastej šl výs kyt s trunových hudobných
ná strojov, s ú t o hlavne husle, violy, vio.lonňel6, gitary. Men e j l ked nie oj A·

V porovna ni s a r chlvnymi hudobnými
fondami sa v múzeách bohat ~ l e prezentuje činnos t spevokolov a Inštrumentálnych združerú z obdobia druh ej po
lavice 19. s toroči a a zo zači atku 20. s toročia . Napriklad spevokolu Tä tran (Li p
tovs ký Miku láš - Múzeum j. Krála ),
spevo kolov z Ti sov ca u Trll kovlc [ Ran

•

Z v u k o v é z ll zn a my patria v m6zeách SSR k na jmenej dokumentovanému typu pamiatok hudobného charakteru. Tento fa kt poukazuje na to, že zvuková nahrávka ako typ dokumentu pre h.udbu nepochybne najpodstatnejšia
forma finálneho produktu - n eprenlkla
na Slovensku ešte do povedomia ani m6zeá.lnych, ale ani archlvnych pracovnikov. S poiutovanlm treba kon šta t ovať,
ž.e len velmi málo - a to vo svetovom
meradle - sa dos ial vžila forma ozvuče ných hudobných, a le i ne hudobných
expozlcll a výstav, ako n ov9, komplexnejšl spôsob prezentácie.
V múzeách SSR sa nachádzajú tri druhy zvukových záznamov, ktoré zodpovedajú stupi\om technického rozvoja fixova nia h udby: válce (voskové, kovové ],
platne (kovové, štandardné, dlhohrajú·
ce gramofónové platne] a pásky (magnetofónové] .
Obsahom prvého typu zvukových záznamov je produkcia dobove j zábavnej
hudby (Trenčln - Tr enčia ns ke múzeum,
RoZňava Ba nlcke múzeum). Obsah
zvukových zázna mov platni je ve lmi rôznorodý (Martin - Múzeum M. Benku,
Martin - Literárne múzeum Matice slo·
venske j). Prevažn á časť na hrávok na

Secesné dirigentské palička 1 ebenového dreva. Pravdepodobne bratislavskej proveniencie. Zbierky Hud. odd.
HO SNM, sign. MUS V &3.
magnetofónových pásoch za zna menáva
nahrávky regionálneho folklóru a rozhlasové na·hrávky diel skladateiov, kto·
rých pozostalos ti sú uložené v prlsluš·
ných múzeách (Banská Bys trica - Llte·
rárne a hudobné múzeum, Zlllna - Po·
važské ml1zeum, Považská Bystrica Okresné múzeum, Svldnlk Múzeum
ukrajinskej kultúry l.
V rámci zvukových záznamov Sporne·
ntem aj ozvuč ené filmy. Ich obsahom sú
prevažne profily sklada telov a zberateJov hudobného folklóru (Martin - Ll·
terárne múzeum Matice slovenskej, Humenné - Okresné vlastivedné mCizeum).

...

s. 8).
Z časového hladiska sa a rchlvne pramene múze! SSR viažu prevažne k 19.
a 20. s t oročiu. S výnimkou Hudobného
oddelenia SNM, sú archlvne pamiatky z
18. s t oročia v múzeách SSR za stúpené
s kromne jšie. Ešte zrledkave jšl je výs kyt
rukopisov a tl ač! z čias pred rokom
1700.
Okrem zbierok Hudobného oddelenia
SNM, o ktorých sa pojednáva vo vyššie
uvedenom člá nku , a r ohlvne pramene v
múzeá ch SSR dokumen tujú funkciu úče
lovosti a slávnostnosti predovšetkým
cirkevnou hudbou. Prezentuj ú ju hlavne zbierky plesni a paslonálová literatúra (Zvolen Vlastived né múzeum,
Zilina - Považské múzeum, Levice Tekovské múzeum a dalšie]. Dôležité v
tomto smere sú hudobné pamiatky Etn og ra fického ústavu SNM v Ma rtine. Ove la
zriedkavej šie sa v múzeách vyskytu jú
notové materiály kostolných a rchlvny ch
zbierok a cir kevných spolkov (Banská
Bys trica - Literárne a hudobné m ú·
zeum , Trna va - Zápa doslov enské múzeum) .
Funkc iu uš la c htilej zábilvy dokla da jú
múzeá lne hud obné zbierky h lavne dobovou ta nečno u hudbou, a to prevažne
z č i as od druhe j tretiny 19. s t o ro čia
(Ba ns ká Stta vnt ca - Slove ns ké ba ns ké
múzeum , Kt·emnt ca - Múzeum minci a
me d ai ll a i. l .
S rozvojom hudby obd obia romant iz
mu s úvisiaca funkcia s ubjektlvueho výrazu, je v múzeálnyoh depozitároch doložená najm!i hudobnými pre.javmi národné ho obrodenia, ktoré boH ta kmer
výluč ne orie ntova né na s love nský folklór (Ma rtin - Etnografic ký ústa v SNM,
Lip tovský Mikul áš Múzeum f. Krára ).

Seipls pamiatok hudobného charakteru
moze! SSR, ktorý predstavuje významný prfnos aj pre muzlkologlckt evidenciu hudobných pamiatok Slovenska, je
jedným z rezultátov tohto užitočného
múzeálno-muzlkologického
poduja tia.
Aký je konkrétny obraz toho, čo sa nachádza z oblasti hudby v s lovenských
múzeách?
K najdôležitejšlm ml1zeálnym pamiatkam hud obnéh o chara kteru patria huct o b n é n á s t r o j e. Tvoria počtom
druhý na jrozsla hle jšl súbor hudobných
dokumentov s lovenských múze!. Vo výrazne j preva he sl1 hudobné nástroje slonnskej rodovej hudobnej kult6ry. Bohaté sú hlavne zbier ky zvoncov, pfiťal a
pflťaliek. Menši je výskyt fujary, bičov ,
rohov, tr6b, husll a basy. Z ostatných
typov tejto s kupiny pamiatok menovite
spomeniem klepačky , hrkálky, rapkáče ,
krahulca , drumble, cimbaly a detské husle.

s ká Bystrica - Literárne a hudobné mózeum, Hloh ovec - Okresné múzeum ),
Speváckeho spolku slovensk9ch uč ite
Jov (Trenč!n - Trenči a ns k e múzeum] 1;1
Iné.
Dôležitú čast dokumentov hudby 20.
s toročia tvoria pozostalosti po osobnostiach hudobnej kult6ry, ktoré sa práve
v múzeách vys kytujú ovela častej šie a ko
v a rch!voch. Najzávažnejšie s ú súbory
pozostalosti Hudobného oddelenia SNM
(pozri citovaný č lánok) a Literárne ho
a hudobného múzea v Bans kej Bystrici
(.slrchlvy T. Andrašova na, J. Cikkera_. J.
Egryho, J. Móryho, A. Očenáša, z. Mikulu a 1. ]. K h istoricky cenným patr!
tiež Poz os t a los ť M. Schneid ra-Trnavského uložená v Západoslovenskom múzeu
v Trna ve.
Nie ojedinelé sú v múzeách a rchlvnH
pamia tky r obotnfckej hudobnej kultúry
( T r e n č! n - Trenčianske múzeum a i. ).
ako a j pramene k slovenskému hudob nému folklóru (Ba nská Bys trica - 0 1.<resné múzeum, Martin - Etnografick ý
ústav SN M a da lšie]. Treba ešte pri pomenút, že mnohé regionálne múzeá
( Tr enčl n, Nitra, Košice, Spišs ká Nová
Ves, Banská Stiavntca, Piešťany a l. ]
sústreďu jú závažné pamiatky k hudobným dejiném svojho regiónu.
Skupina predmetov, ktoré vyplývajú
z č i nn o st I hu dob nl k o v a ktoré
sú dokladom o h u d o b n e j č I n n o s t l
a ko takej, pa tri k múzeálne najtyplckejšlm dokumentom.
E xpoz ične zaujlma vé sú najmä predmety súvis iace s či nnos ť o u skla.datelov
(napr. osobné pamiatky po V. FigušoviBystr om, J. Egrym, S. Jurovskom v LIterárnom a hudobnom múzeu v Banskej
Bystrici ). výkonných umelcov t pamlatky
po J. Pllsohlovl v Múzeu SRR v Prešove)
a hudobných spolkov (múzeá v Banskej
Bystrici, Prešove, Hlohovci]. Sú to hla vne vence, stuhy, dirigentt;ké paličky,
xéstavy a pečatidlé. Najčastejšl však je
výs kyt pamätných medaill, minci a plakiet. Menovite tu treba spomenúť kolekciu Múzea me da ill a minci v Kremnici, ktora sa tematicky vzťahuj e na
osobnosti hudby a na h.udobné Inštitúcle, telesá a podujatia. Pomerne málo
sú v múzeách Slovens k.a zastúpené odznaky s hudobnou tematikou.
Typovo rôznorodejšie. je druhá kategória predmetov. Sem zaradujeme práce
vý tva rnéh o chara kteru - malby, kresby, litografie a pod., napr iklad portréty
hudobnl kov (múzeá v Bans kej Bystrici,
Dolnom Kublne, Pre!;ove, Tre nč!ne) , malby a kresby s hudo.bnou tematikou, ktoré zdobili salóny kaštieiov a zámkov
(Bojnice, Zvolen , Cervený ~ameň]. Osobitnú p ozornosť si z hudobného hladis ka zasluhujú v9 tvarné práce Mar tina
Benku (Múzeum M. Benku - Ma rtin l
a zbierka litografii Východoslovens kého
múzea v Košl•.:lach. Oalej sú to bnsty,
solky, plastiky a drevorezby súvisiace
predovšetkým s pr ejavmi Tuctového mu-

UkUka not o tlače z posle dn é ho noto·
vaného vydania Cithary Sanctorum
vydanej tlačo u v Levoči v roku 1&9&.
Zbierky Hud. odd. HO SNM, sign.
MUS I &9.
Snlmky: archlv SNM
Bra tislava-Hrad
ziclrovania , a le tiež fi gUI'álne predm ety z por celánu a keramiky, a ko sú na pr.
jedi neč né práce F. Kostku a
l. Blzmayera (múzeá v Stupave a v Mod re ].
Keramické a porcelánové predmety , rovna ko a ko i perky, ka chlice, nébytok a
pod. s hudobnými motlvm l mali čas t o
úžitkové poslanie.
.
Zdá sa, že zná mky tematicky orientované na hudbu, s ú ešte stále viac
predmetom súkromne j z bera telskej č ln
nosti. Nachildza jO sa v Múzeu minci a
meda il! v K•·emnici a v zbier ka ch SNM
v Bra tis lAve.

Výskum a sópls ma teriálov hudobnej
povahy v múzeách SSR a · naň na dvllzu-.
júca analýza ziskaných Informácii n6·
tla zamyslie ť sa a pos tupne riešiť viaceré - pre ob lasť hudobnej muzeológie
a muzikológie - zásadné otázky, ktoré
sa dotýka jú koncepcie a odborne j úrovne hudobnej dokumentácie na Slovan·
sku.
Kedže done dávna neexistovali na Slo·
vensku na hudbu špecializova né múzeá!·
ne pracoviská, patrUo predovšetkým k
povinnostiam regionálnych mtíze! doku·
mentovaf a j oblast hudby. Posúdenie ak·
tlvlty múze! v prospech hudby ukázalo,
že práve regionálne múzeá majú voči
zberu, dokumentácii a prezentácii hudby
velké podlžnosti. Nazdávame sa, že kvalifikovan! muzlkológovta, ktorým by sa
mali vytv o riť podmienky pre upla tnenie
sa aspoň v na jdôležitejšlch múzeách re·
gioná lnej pôsobnosti, by mohli odstrániť nedostač u júcu a náhodnú akvizlčnll
či nnosť, neodbornú úroveň dokumentač·
ného spracova nia a vo vllč šlne prlpa·
dav malú prezentáciu hudobných pamiatok.
Klúčov é miesto v oblasti hudobno-mllzeálnej patr! na Slovensku na hudbu
špecializovaným pracoviskám múzeálneho typu , ktorými sú Hudobné oddelenie
SNM v Bratislave a Literárne múzeum v
Bans kej Bystrici. Tieto prechovávajú tief
podstatnú čast hudobných pamiatok mil·
ze! SSR. Kým banskobys trické múzeum
sa orientuje prevažne regionálne, Hudobné oddelenie SNM sa usilu je z hladiska
zberu materiálu a šlrky do kum ent ačné·
ho záberu hudby. o celoslovenskú pô·
s obn osf a v potrebných p rlpadoch siaha
aj na materiály za h ra nične j prove nien·
cle.
Arch lvy a múzeá SSR predstavujú "pamiH národa" aj v oblasti hud by. Zladalo
by sa preto, a by bohats tvo, ktoré prechováva Jú, sa využívalo a pr opagovala
daleko väčšo u mierou nielen doma, ale
i v z a btnnlčf.
DARINA MODRA

