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., ... najhlavnejšou podstatou vietkého tvorenia je
Treba len radosť, radost v hocakej forme, odkialkolvek prichádzajácu. V zásade neprichádza radosť
zásluhou priaznivého osudu, ale z určitých dulevných
dlspozfcif. . . Ide o odraz skutočnosti v umelcovej duii,
o jej odzrkadlenie. Casto v liali skrytá nádej je prvou
lastovičkou ilťastia a tým aj budácej hudby. Aj pri rôznych citových privaloch musi ostať umelec pánom svojich pocitov, nesmie sa im celkom oddávať, predodetkým má citlivo vedieť uváliť, kolko z nlch molno oznámiť. Potom nech vo svojej ,pracovni otvori preplnené
srdce a oslobodi ho umenlm .
Alexander Albrecht formulova l svoje !uds ké a umelecké krédo v obširnejšej, l ked esenciálnej podobe.
Vybra la som z neho Jen ni e k oľk o fragmentov , lebo sa
domni evam, že vera prezrádza jú o jeho osobnosti.
Alexand er Albrecht pa tri k prv ým pr e d s tav ite ľo m
modernej slovenske j hudby. V his toric kých kontextoch
hudobné ho života na Slovens ku bol pomerne na dlhý
čas odsunutý do pozadia dravým prúdom s love nskej nár odnej mode rny, ktorá progra movo vy stúpila s ideou,
orien tovanou na využitie boha tstva a r ozma nitos t! nášho hudobné ho folklóru. Albrech tov význam si uvedomujeme mimoriadn e intenzlvne práve v súčas nos t! , ked
sa na slovenskej hudobnej tvorbe p od i eľa už ve lké
mnôžstvo s kla d ate ľov viacerých gene rácii rôznych esteti ckých konfes ii, pretože v te jto situácii poc!tujeme
pot rebu hľad a ť kontinuitu, ktorá je tm elom každe j hudobnej kultúry. Albrech tova dielo tvori dôležitý č lá n ok
v reťazi vývoja moderne j s lovens ket hudby a možno
jeho význa m je o to vä č ši, že s tál v jeho zač i a to č nýc h
fá zach.
Alexander Albrecht sa narodil 12. augusta 1885 v
Arade , dnešnom Rumunsku, od roku 1887 však trva le
žil, vynlmajúc ro ky štúdii , v Bra tis la ve. Jeho boha tá
sk l a dateľská, pedagogic ká, int e rpre tač ná a orga nizač ná
č inn o s ť predstavova la dôležitý rozmer bratislavske j hudobnej tra dlc ie, na ktorý bolo nevyhnutné nadväzova ť.
Albt·echt tv oril vo velmi dife r encova n ých historickos po l o če nskýc h podmienkach . P očas 53 rokov
svojej
k o m pozi č nej či nno s ti ( 1903- 1957 ) prežil pät rôznych
spo l oče n s kých pros tredi a dve svetové vo jny. Skla dateľo v a tvorba je napr ie k tomu ve lmi vy rovnaná , s vedč i
o dan os ti jeho vnútorných istôt a schopnosti filozofické ho odstupu . Stálymi s prievodcami v jeh o živo te a
tvorbe boli oscilácie medzi pólmi vr úcnosti a jemné ho
humoru, meditat!vnosti a sch erzových vlrenl , člre j jednoduchos ti a jej znejasil.ovania. Výraz jeho die l sv e dč i
o osobnos ti ve ľk é h o všes tranného vzdelania, kultúrne j
tra dlcie, vážnosti n ázoru, schopnosti citlivého prežívania , a le a j o zmysle p re krásu a chuti p o k ocha ť sa
v nej. Cha ra kteristic kým zna kom Albrech tovej os obnosti je tiež e uropeizmus , pre javu júci sa v jeh o schopnosti p r ijlmať vera podnetov zo široké ho spektra, ktoré
umelec ký s vet vtedajše j Eu rópy poskytoval. l ke d bol
nemec ký r oma ntizm us pre Albrechta vých odis kom vo
vlastne j kompozične j pt•áci, treba pov edať, že dobre
poznal ak tuálne hudobné pro·blémy svo jej s účasnosti,
ako i mnoh é z ponúka júcich sa r iešeni , a že tieto pod necovali jeho tvortvú fa ntáziu a inte le k t. Je však is té,
že nevyvola li v jeho vnútr i extré mne situác ie. Albrecht
ne bol ra diká l typu A. S~ht! nb e r gn , ani n ebol búrlivák ,
radosť.

koncipujúc! revolučné manifesty. Bol skôr zjavom syntetizujúcim. Zúročoval z toho, čo bolo, svojim osobitým spôsobom. Hrada ! a báda l na poll klasického dedi č 
stva, ktoré sa stalo podsta tnou súčas ťou jeho umeleckého ja a ktorého sa nechcel a n emohol vzdať. Albrechtov štýl bol dobove veľmi progresívny a v domácom
pros tredi nekonformný. Jeho diela sa od za čiatku vyznačujú mimoria dnou zrelosťou, technickou brilantnosťou, a11šak treba konštatovať, že nikdy neustrnul na
s tupni vyskúšaného akad emizmu. Vymanil sa zo všeobecnej romantickej reči , dajúc jej punc vlastne j osobnosti. Práve vďaka svoje j zvedavosti, túžbe hfadaf a objavovať nové, dospel k os obitému, j e dinečnému prejavu,
ktorý tvori špecifikum jeho rukopisu.
Rozhodujúcim obdoblm pre položenie základov stavby
hudobnej reči a c ha ra kteristického okruhu skladaterskýCI\. výpovedi A. Albrechta je prvých tridsať rokov
jeho tvorby. Za kľúčové, v rámci jeho pomerne rozsiahlej tvorby, ktorá zahrňuje väč šie symfonické diela, vokálno-inš trumentálne a zborové skladby, považujem diela komorné. Prevaha komornosti prvého obdobia zostala pre Albrec hta i naďa le j typická a dnes, s odstupom
času, sa mi projekcia jeho osobnosti do tohto žánru
vid! ako prirodzená a najpriliehavejšla. Z aspektu tvaru celku, deta ilu, hladač s tv a vo výrazových prostrledf
koch i živos ti fantázie možno povedať, že najlepšie
opusy vytvoril vo svojom prvom a druhom tvorivom
obdobi, teda do druhej svetove j vojny. Tieto roky sa
ml zdajú byť významné v s kl ada teľskom diele autora,
lebo v uve denom ča sovom rozpätl prekonal osobný tvorivý vývoj od štádia profesionálne pripré!veného skladate ľa (Soná ta pre klavlr F dur , 1905; Kla vfrne kvinteto,
1913 ) a ž po vyhra nený a originálny pre ja v v jeho Vl"
cholných dielach ( S láčikov é kvarteto D dur, 1919; Suita
pre kla vlr, 1924; Sonatlna pre l l sólových n ás trojov,
1925; Fragment dych ové ho kvin teta, 1929 ; Tri básne
z cyklu Má r!ln život , 1928 atd . ). Vychádza júc z konfrontácie Albrechtovej hudby pred 2. sve tovou vojnou a po
ne j, domnieva m sa, že obdobie ro kov 1945- 1957 treba
pov ažova ť za tre tiu periódu s kl a d a te ľ ov e j tvorive j práce. Sumá rne ju možno c hara kterizova ť a ko etapu poz n ačenú využlva nlm k ompo zič ných s kúsenos ti z predvojnového obdobia, s re la tlvne menšlm tvorivým bádanim a oslabenlm nevyhnutne j tvorivej potre by nove j
výpove de. S ú časne sa ukazuje v niektorých jeho prácach nový moment, ktorým je potre ba vyrovnať s a s
podnetmi prúdu s lovens kej národnej hudby. Táto tenden cia však nezasahuje podsta tne do ustrojenia hudobnej ma térie, neprináša oné vnú torné, á pre to or iginálne
albrechtovs ké riešenia . Re la tlvne menšia p res ved č ivos ť
vo výpovedi a slabšl pos lu ch áčs ky ohlas na túto čas ť
tvorby s v ed č ia o tažkostia ch, a ké s kla dat e ľ o vi s pôsobovalo prepoj enie duch ovných a výrazových hudobných
princlpov v tretej etape je ho tvorby. Skoda, že Albrecht
v novom pros tredi r ozvl jajúce j sa kultúry po roku 1945
už n en ašiel dos ť vnútorných sil, kľudu a ods tupu, a by
moh ol zav fšiť svoje dielo v tých intenciách, ktoré sa
ta k výrazne s formovali v 20. a 30-tych r okoch násh o
s t or očia. Z hladis ka hlbky sociálnych a kultúr nych premien, prihlladnuc na vek a jeho celoživotnú orientáciu,
je to však po c ho p iteľné a som p r es v ed č ená , že to vôbec neube r á na ve lkos ti a e ti c ke j poc tiv osti Alexandra
Albrechta, ktorú dokázal vo s vo jich na jlepš ieh opusoch.
Charakteris tikA a špecifi ká Albrechtove j kompo z ič nej
me tódy chcem teraz p od ať v zovšeobecnenej, zosumar lzova nej podobe. Vychá dzajúc z pozna tkov zis kaných
na základe ana lýzy jeho na jlepšieh diel bud em pos tupn e h o vo r iť o jednotlivých para metr och hudobne j r eč i ,
i ked sl na novo uvedomu jem n edo ko na los ť tohto pos tupu. Dilema pri jeh o a plikácii spočlva v s kut oč nos ti , že
pri ana lýze je vždy nevyhnutné po j ed ná va ť o zložkách
hudobnej reči izolovane, a ony s ú pritom zmysluplné
práv e len vo vzáj omnej s ú č inno s t i.
V na jlepšlch Albrechtových s klad bá c h t reba obd ivovať súlad medzi ho rizontá lnou il ver tikl\l nou zložkou .

Alb~echta

ktoré sú spravidla velmi člen ité . V horizon.tálnej rovin e
sa p rejavu je s kl a d a t e ľov c it p re rytmic ké obm eny a
rozvi ja ni e, zmyse l pre proporcie, cit pre odllšenie oč a 
kávaného il pre kvapivého. Vo vertiká lnej zaujme . hlavne na pä tie med zi jednoduchým harmonickým myslenlm
a je ho zložitým chroma tickým výkladom. Spôsob v a riač
né ho rozvlja nia má v Al brechtovom diele rozhodnú for motv ornú úlohu. Variabilita všetkých pa rametrov hudobnej r eč i je tým k!úč o m, ktorý skladatefovl s lúži
k dosia hnutiu klasického princlpu jednoty v mnohosti ,
ted a zosúla denia boha tstva r ozmanitosti.
Harmóni a je nesporne ťažis kom Albrechtových skladi eb. Bolo s kladatelovou amblclou pokračovať v trende
zahmlieva nia vzťahov harmonických spojov v chromatike. Tu sa celk om p r e sv edčivo hlási k regerovskej
orientá cii. Ha rmonické znejasňovanle konkrétneho, teda oscilácia medzi dia tonikou a chromatikou tvori neodmy s lite ľnú kostru vývoja Albre chtov ej hudby. Hf ad ač
s tvom na poll harmónie dospel k tvarom typicky albrechtovským. V Sonatlne pre l l nástrojov možno ná jsť
i náznaky bltonallty, útvary celotónového radu a paralelizmy, asociujúce postimpresionlstický cha ra kter hudby. V chromatike Sonatlny sa vyskytujú mimoriadne
zaujlmavé úseky, rátajúce s faktorom emancipovanej
disonantnostl ako kvality (po súzvukoch, v ktorých je
miera disona ntnostl velká, nasleduje čistý kvintakord).
Na tento moment upozorňujem špeciálne preto, že smeruje k inému chápaniu vertikálnej organizácie než je
funkčne cltená chromatika.
Na základe analýzy melodickej zložky možno u Albrechta zhruba vyčleniť dva typy melódii, a to melodické sempllce teda vlastne romantická kantiléna a potom melódiu značne emancipovanú od harmonického
základu. Bohatá kombinácia malých a velkých intervalov, časté sledy krokov a skokov (napr. m2-9-7) vytvárajú nový typ melodiky, ktorá asociuje s druhou viedenskou školou. Je zrejmé, že tvorba typu tak zvrásnenej melodickej krivky sa už neopiera o hlasy odvodené
z alterovanej chomatiky.
V horizdntálnom vývoji je častým formotvorným čini
te ľom moment ticha, vyjadrený pauzami (napr. spomaľovanie procesu zaradovanlm pomlk). Takáto úvaha o
kategórii č asu v hudbe je cudzia romantickému clteniu plynulého toku. Emancipácia ticha je relatlvne novým parametrom v danom obdobi v slovenskej hudbe
20. s to roč ia .
Na r ytmus možno naze ra ť z dvoch aspe ktov. Po prvé - a ko element, ktorý spoluvytvá ra každú melódiu,
v r ámci témy i motlvu, dáva jej ur č it ý tva r a výraz.
A po druhé - rytmus ako dôležitý prvok z hla dis ka
posudzova nia vä čši e h skladobných celkov, z hladiska
rytmicky rôzne ri ešených úsekov, ktoré buď vytvára jú
kontrast a le bo vývoj , sú bud n osite ľ om drama tic kého
ná boja a lebo cha ra kterizujú pás ma kľudu. V Albrechtovýc h partitúrach možno náj s ť vera prikladov, ktoré
s ved č i a o jeh o nezvyča jn e j vyna liezavos ti a schopnosti
boha tého rytmického obmi eň a ni a l na rela tlvne ma lej
ploche.
I polyfónia sa v rozhodujúce j miere podi eľa na výzore Albrec htových pa rtitúr. Nemysllm tým však polyfóniu v zm ysle t r a d i č ne j kontra punktic kej techniky,
ale na s kutoč nos ť , že jednotlivé hlasy, p oť a žn e pásma
majú svoju š pecifiku, sú osobitne cha ra kterizované a
pretože znejú s účasne, vytvárajú polyf6nne s tre tnutia .
Inve ncia sklada tefa sa pre javuj e tiež v š irokej škále
diferen covania kontrastov - pohybového, r ytmu, sadzby, výr azu. Predovšetkým komorné s kladby sved č ia o
Albrechtov om mimoriadne vyvinutom zmys le pre farbu.
Dô kazom jeho vynika júceh o komorného clte nia je neustále využlva nie pohybu hlasov, zmysel pre podrobno s ť ,
deta il v kontexte širšieh pásiem, boha té s triedanie spô·
s obu hry, dyna miky , nástrojových regis trov. Adekvátnym
využitlm všetkých prostriedkov sa s kla d a teľovi velmi
úspešne da ri tl moč iť to , čo tvori pods ta tu jeho osobnos ti a č o možno o znač iť termlnom " osobitý a lbrechtovs ký sve t". Mysl!m tým na originá lne s po jeni e hravos ti .
vtipu, poézie, vrúcn os ti a pt·itom vecnosti , založene j
na jasnej racioná lne j logi ke, v kompa ktnom a ha rm o·
ni ekom celku.
Analýza Albrechtovho s kla d a t e ľ s kéh o odkazu jedao ·
z nač n e potvr dila hypotézu , že v ľ1o m má me vidie f vwc
ako len muzeá lnu his torickú pa mia tku, ktorá sved č i o
vyso ke j profesionálnej k o mp oz i č ne j úrovni s lovens kej
hudobnej tvorby v prvých decéniách 20. s to ro č ia . Jeho.
hudba je totiž a j pre nás , dnešných pos lu chá č ov , stále
živá . A práv e pre s vo j neustá le a ktuá lny muziká lny
prejav by sa ma lo Albrech tova dielo s ta t živou s účasťo u naše j hudobnej prl tomnos tl.
ĽUDMILA

MICHALKOVA

Beetbovenov Hradec '85
•
DRAMATURGICKt PLÄNY SLOVENSKtCH OPER·
NfCH, BALETNfCH A SPEVOHERNfCH SÚBOROV PRE
SEZONU 1985-8&:
- OPERA SON BRATISLAVA: G. Bizet - Carmen,
A. Berg - Vojcek, T. Freio - úbohý Francois, G. Verdi - Maikarný ples, O. Nicollai - Veselé panie z
Windsoru. BALET SND: P. I. Cajkovskij - Labutie jazero , Večer klasického baletu (L. Mlnkus, M. Ravel,
J. S. Bach).
- OPERA SD KOSICE: G. Donizetti - Nápoj lbky,
). Strauss - Netopier, O. Takta kiivili - Mindija, G.
Puccini - Gianni Schicchi l M. Novák - Prestbka
a L. Janáček - Zápisnlk zmiznutého (v StCidiu SMER).
BALET So KOšiCE : Najkrajilie divertimenty z baletov
ruských a sov ietskych skladaterov, Baletný večer (J.
Suk, H. Domanský, G. Gershwin).
- OPERA DJGT BANSKA BYSTRICA: D. Clmarosa Tajné manželstvo, K. Kalaš Mlynárka z Granady,
Ch. Gounod : Lekárom proti svojej vôli. BALET DJGT
BANSKA BYSTRICA: J. Strauss - Na modrom Dunaji l
G. Bizet- R. ščedrin - Carmen.
- SPEVOHRA NOVEJ SCtNY BRATISLAVA: F. Lebár - Veselá vdova, C.· Porter/A. Burrows - Kankán.
- SPEVOHRA DJZ PRESOV: R. Stolz - Stratený
valčlk , C. Coieman Sweet Charity, P. Sever - Levo č ská romanca.
• CERSTVI ABSOLVENTI ODBORU HUDOBNA VEDA.
Nn FilozoHckej fakulte UK v jCini t. r . absolvovalo iltú·
dium hudobnej vedy 9 poslucháčov, z nich 8 popri
zamestnani, ktor! prichádzali nn FFUK z rôznych l_niltitCicil ( Cs. rozhlas Bratislava, Cs. te levlzia v Koilctach,
Literárne a hudobné mCizeum v Banskej Bystrici, Slovenská filharmónia, Posádková hudba Ministerstva vnCitra , ĽŠU v Trenčine, Snmorlne a Bratislave) . V rámci
livojich diplomových prác sa zamerali na teo~etické
osvetlenie niektorých problé mov, s ktorými prtili do
styku na materských pracoviskách:
Marianna Bárdiová - Spevokol "Smotana" v Banskej
Bystrici (1924-1938); Jozef Baran - Hudobno-výchovné aspekty v ĽSU ; Ján Bundzák - Dychové kvintet~ na
Slovensku; Judita Boboková - Zoltán Kodály a )Oho
kontakty so Slovenskom; Róbert Dušátko - Lutnova
hudba na Slovensku; Katarlna Harasztiová - H~dba
v televlznych filmoch dokumentárneho !ánru; Vlltdtmlr
Kadlečik - Podmienky vzniku dychového orchestra, je·
ho sCičasný prejav a problematika na Slovensku; Hana Kubalová - Špecifické znaky iniitrumentálnej hud·
by Myjavska.
Jediný absolvent denného štCidia Juraj Horáček, ktorý
formou Individuálneho iitCidia popri hudobnej vede ituduje · aJ na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK.' v rámci
svojej diplomovej práce pri uplatneni intercbscipllnárneho prlstupu podal kritiku kompozlčno-estetickej orientlície jedné ho z pozoruhodných osobnosti sO.časnej svetove j hudby Iannisa Xenakisa.
( -mh- l
• SKLADATEĽSKA SútAZ. Skladatelská sCiťal s tematickým zameranlm k 65. výročiu zalo!enia KSC, na
osla vu mieru a priaterstva medzi národmi vyplsal pri
prlležitosti XXIX. festivalu zborového umenia v Jihlave
Zväz l'oských skladatefov a koncertných umelcov v spolupráci so Zväzom 11lovenských skladatefov a oboma
národnými hudobnými fondmi. Sdťai je určená na obouatenie repertoáru početných speváckych zborov . záujmovej umeleckej čmnosti o nové di_el~ čs. autorov.
Uzávierka je 15. októbra 1985. Na sútait sa môie zd·
častniť kufdý občan (;SSR. Skladby ocenené odborn~u
porotou budCI prostrednlctvom hudobného oddelema
ústavu pro kultCirnovýchovnú činnosť ~adané _vybraným
zborom na naštudovanie a predveden_1e na j1hlavs~om
festivale. Tvorcovia pôvodných skladteb budd súta:liť
v kategórii lenských a mužských zborov a v kategórii
zborov miešaných.
• SKLADATEĽ PETER CON zlsk~l tri vý~namné medzinárodné ocenenia. Na 3. medzmárodneJ skladater:
skej sCiťaži mesta Ibague v Kolumbii mu v kategórii
miešaných zborov udelili 3. miesto za skladbu Cantomus (na text Lajosa Bárdosa) a v ~ategórii lenských
zborov dosta l 1. cenu za skladbu Pr1mo vere (na stredoveké svetské latinské texty) . Oalšl dspech zaznamenal Peter Cón vo Francúzsku na súťaži Rocentres Internationales de Chant Chural v meste Tours, kde zlskal
1 cenu v kategórii ženských zborov za skladbu Primu
v~re. Túto Clspešnú skladbu Peter Cón upravil aj pre
miešaný zbor a v tejto podobe ju naštuduje Akademické spevácke združenie, ktorého je umeleckým vedúcim. Zbor má zaznieť na Xl. týidni novej slovenskej
hudobnej tvorby vo februári 1986.
• KONCERTN~ DUO STANISLAV KOWALSKI (HUSLE) a MARIAN VARINSKY (KLAVIR) z Bratislavy_ vystúpilo 11 Clspcchom nn dvoch koncertoch v polovtci au·
gusta v NDR. V Rokokovej sále Mestského zámku am
Markt u Walterovom domo na zámku Tenneberg (v
rámci cyklu Kammermusik der Wartburgstadt Eisenach l
uviedli diela Júliusa Kowalského (Sonatlna), Antonlna
Dvoráka (Sonatlna, op. 100), Georga Friedricha Händla
1Sonáta, č. 4) a Césara Francka (Sonáta A dur l.
e ZBYNÉK VOSTltAK, popredný český skladater a
dirigent, zomrel náhle 4. augusta t. r . v Prahe vo veku
65 rokov . Pražský rodák študoval na pražskom konzer·
vatóriu dirigovanie u P. Diidečka a kompozlciu u R. K~-~
la. Sprvu pôsobil a ko orchestrálny hráč, neskôr prlle:ntostne ako dirigent v praiskom rozhlas?, v opere ND,
trvale jšie v opere v OsU nad Labem • ako p~dagóg
(AMU a inde) . Bol dspešným skladaterom op1er Králiiv mincmistr, rozhlasová opera Rozbitý di bán (vy·
znamenaná v sút'aii UNESCO) a hlavne baletov - Fllosofská ltistorie Viktorka, Sni!hurka, Vesell vodnlcl,
z ktorých niekto~é sa hrali aj na Slovensku (Snehulienka a 7 trpasllkov - SND, 1963; Viktorka - DJGT Banská Bystrica, 1978). Ak približne do roku 19&0 bola
jeho tvorba orientovaná tradicionalisticky, v priebehu
ltO. rokov sa nktlvne zapojil do prCidu Novej hudby u
napisnl v joj intenciách niekoJko diel: Afekty - impro"izácia pre 7 nástrojov, Elementy pre sláčikové kvar ·
tcto, Synchrónia, Metahudba pre orchester. Tajomstvo
elipsy pre orchester, Fair play pre čembalo a 6 nástr ojov, Neiné lásky, ktoré zaväzujd - pre trCibku a
mag1wtof6nový pás, Katedrála, variácie pre orchester,
s 1 ' 111 •
nrchestTa e coro a ďal!iie. Dokončil a zin~
~r u R. Karla Tri vlasy déda Vševeda.

V di\och 15. -22. júna 1985 sa v Hradci nad Moravlcl
už po 24-krát konala celoštátna hudobná súfai o cenu
L. van Beethovena. Tohto roku bola opä( venovaná huslistom. Do inšpirujúceho prostredia hradeckého zámku
sa ich zišlo celkom 54. Prišli zo všetkých našich konzervatóril i z vysokých š kôl - AMU a JAMU. Osemčlenná porota na čele s.o zaslúžilým umelcom prof. Antoninom Moravcom z Akadémie múzických umeni v Prahe ohodnotila v9kony v jednotlivých ka tegóriách nas ledovne:
I. kategória (do 18 rokov):
l. cena: Pavel Wallinger, Konzervatórium Brno
2. cena: Jirl Kubit, Konzervatórium Praha
3. cena: l<udoif Drdla, Konzervatórium Plzeň
Cestné uznanie: Vi!ra Hladiková, Konzervatórium Praha
Igor Karško, Konzervatórium Košice
Cena CHF za predvedenie sličasnej českej skladby (8.
MartinO: Impromptu): Pavel Walilnger, Konzervatórium
Brno
Cena SHF za predvedenie súčasnej slovenskej skladby
(A. Moyzes: Poetická su1ta, 1.-Ill. časf) : Beáta Magdolenová, Konzervatórium Bratislava
II. kategória (do 21 rokov) :
l . c:ena: Hana Kotková, Konzerva tórium Os trava
2. cena: Mila n Seton, Konzervatórium Praha
]iri Novák, Konzervatórium Praha
3. cena Vltl!zslav Cernoch, Konzervatórium Praha
Cestné uzna nie: Jan Talich, Konzervatórium Praha
Zdenl!k Zelba, Konzervatórium Praha
Pavel Fischer, Konzervatórium Praha
Peter Vyoral, Konzervatórium Praha
Marián Leško, Konzervatórium Zilina
Peter Spišský, Konzervatórium BrnU·
sla va
Cena CHF za predvedenie súčasnej českej skla dby (J.
Matys: lmpromtu, č. 4): Hana Kolková, Konzervatórium
Ostrava
Cena SHF 7.6 predvedenie súčasnej slovens kej skladby
(T. Frešo: Capriccio): Milan Setena, Konzervatórium
Praha
III. kategória (do 30 rokov):
L cena: Tibor Kováč, Konzerva tórium Bratislava
...2. cena: neudelená
3. oena: Lenka Waldeková , JAMU Brno
Peter Sklenka, AMU Praha
Cena CHF za predvedenie súčasnej českej skladby
(M. Ištván: Sonáta ): Peter Sklenka, AMU Praha
Cena SHF za predvedenie súčasnej slovenskej skladby
(E. Suchoň: Poéma macabre): Tibor Kováč, Konzervatórium Bratislava.
Porota tiež vysoko ohodnotila viacerých sprevádzajúcich klaviris tov, ktor! sa pričinili o úspešné predvedenie mnohých náročných skladieb.
Chvályhodná účast na hradeckej súťaži a stály záujem
súťažiacich svedči o jej popularite l vážnosti tak u
mladých hudobnlkov, ako a j Ich pedagógov. Hoci pod·
mienky sú stále náročnej šie, adeptov to neodrádza, naopak,. mnoh! túžia sa na súťaži zúč a stniť a iste dúfajú
v ús pešné umiestnenie. To však by nemalo byt lti hlav-

né. Ťažko sa môie takéto hudobné zápolenie klásť do
jednej roviny s Inými súfa!laml, napriklad športovými,
technickými aj inými. Hudobné umenie sa celkom pres·
ne meraf nedá, nemôže, ba ani nesmie. Ak sa predsn
toto nie celkom výstižné slovo .,stlfaž" použlva, treba
už vopred k nej pristupovať s odlišnými kritériami.
Tie by mali v prvom rade spočlvať v radostnej snahe
čim dokonalejšie p redviesť v Istom, dosf n e lahkom ve·
rejnom prostredi svoje vedomost!, upozorniť na nada·
nie, spoznať v úzkom kontakte svojich spolupartnerov,
čiže pozorovaf a zároveň sa poúča!. Rovtlako l pritom·
nl pedagógovia, vrátane členov poroty, môžu ziska( v
každom pripade vera poznatkov a nových Impulzov k
ďalšej práci. Už samotná s kutočnost, že mnoh! talento·
vani huslisti boli vybrat! svojimi pedagógmi i školou
na súťaž , bola pre Ich umelecký rast velkým ziskom.
Hradecká súťaž je dôležitá a potrebná aj z iného
dôvodu. Je akýmsi spojivom medzi súťažou Jaroslava
Koc!ana v Ostl nad Orlic i, ktorá v poslednom čas e dostáva medzinárodné pa rametre a našimi národnými súla·
ža ml. Sleduje rast našich talentov, podnecuje dalšie
snahy a pripravuje na budúce medzinárodné podujatia. Svedči o tom l zloženie súťažného programu, sie·
dujúce umelecké nároky viacerých zahra ničných súťaži.
Je pravda, že iba má lo vyvolených ziska vytúžené oce·
nenie. Dostavujú sa často i pocity kri vdy. Aby sa predsa
len u rčité objektlvnosf zaručila (absolútna nebude v
hudobnom hodnoteni nikdy) - prvé kolo býva ano·
nymné. Názory na výhody l nevýhody tohto systému
sa llšla. Isteže, najviac sklamania býva po prvom kole
él. často treba lutova( , že adept sl už nemôže zahra(
a porota si ne1nôže vypočut l dalšie pripravené skladby
na s úťaž. V nejednom prlpade by sa iste dostavili prekvtpenia. Toto je dalšia nevýhoda súťaži. Natrvalo ml
utkveli v pamäti slová D. Oistracha po prvom kole jednej Cajkovského sútaže, ktoré povedal tým nepostupujúclm. Z úprimného srdca Ich utešoval, rutova l, že st
nemôže vypočut Ich da lšie pripravené diela, vlieva l Im
nlídej do buducnosti a želal úspechy na Ich umeleckej
ceste. Tak isto i Yehudi Menuhin po Kreislerovej súťaži
vo Viedni roku 1979 hovoril o nemeratelnosti hudby.
Spomlna l mnohých, dnes slávnych umelcov, ktor! v minulosti tiež nevychádzali vifazne z podobných súťaži,
ale aj o úspešných laureátoch , o ktorých už neskôr nik
viac nepočul. l o tom, ako je dôležité, aby momentálny
neúspech bol čim skôr zabudnutý a aby i štastný vlťuz
sa snažil čim na jskôr na svoj úspech zabudnúť, ak
c hce dosahovať ešte vyššie umelecké méty.
Tohtoročná súťa! huslistov v Hradci niesla sa v znameni čistého muzicirovania a celé poduja tie bolo pros·
pešné pre náš hudobný vývoj. Upevnili sa kamarlítske
vzťahy medzi mládežou, pedagógovia si utvorili jasnej·
ši obraz o úrovni škôl, vyučujúcich metódach, rôznych
podmwnkoth štúdiu atd. Organizátori nelahkého podu·
ja t!a zvládli svoje úlohy v každom smere vynikajúco.
Majli už dostatočné skúsenosti. Takto celý týždeň, v kto·
rom dominovala Beethovenova hudba, prebehol plynule
a všetka sustredenost smerovala k jedinému c!elu: zvý·
raznft podiel hudi.Jy v kultúrnom l fudskom napredovanl
ALBIN VRTEl:
a zušlachtovani našej spoločnosti.

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY VŠMU V BRATISLAVE
SLACIKARI
Kumulácia absolventských koncertov VSMU v mesiacoch marec - máj bola temer dennou záležitosťou.
K ažd oročne sa nám predstavuje rad poslucháčov, ktor!
opúš ťajú po niekolkoročnom štúdiu hudobnú fakultu
a za ra dujli sa do nelahkej sféry profeslonalizmu. Fakt,
že tohtoročni absolventi sláčikového odboru patria k
dobrému priemeru (a mohli sme ho s led ovať počas viacročného vývoja jednotlivcov) nie je nový. Nezmenil
ho ani tradične dobre zostavený program jednotlivých
recitálov. Z tohto priemeru sa však vysoko vynlma výborná hráčska Individualita S. Gyllposa, ktorý nás opätovne presvedčil o svojich interpretačných kvalitách.
Ako prvá sa nám predstavila huslistka Anna Polakovičová z triedy odbornej a sistentky A. Sestákovej, u to
s diela mi G. Tartiniho, W. A. Mozarta, L. Burlasa,
K. Szymanowského a J. Brahmsa ( klavirny sprievod
Mária Blesáková ). V sonátach Ta rtiniho a Mozarta
sn vys kytli hned od začiatku drobné intonačné nepresnosti, ktoré ovplyvnili in te . pretáciu oboch diel.
Chý b<tla Istota a na niektorých miestach a j koncentrá·
tlu. Lvidentne lep~ie sa s totožnila s povahou diela
L. Burlasa a najmä Szymanowského Mýtami, kde k výrazne lepšiemu výkonu ju strhla farebná š tylizácia klavirne ho sprievodu skladby. Tu preukázala snahu po
jemnej diferencovanosti nástrojového registra. Vys tú·
pente zakončila zv ukovo bohatým a silne emotlvne clteným scherzom j. Brahmsa, ktoré vša k miesta mi bolo
narušené la pidárnosťou koncepcie.
Vy stúpenia mladého huslistu Stefana GyHposa sú vždy
spojené s hodnotným umeleckým zážitkom. Absolvent
z triedy prof. ]. Skladaného pa tril už za či a s štúdii na
konzervatóriu k š pičke mladej huslovej generácie. Po·
čas svojho vysokoškolského štúdia obohatil svoj preja v
ešte o vä čši u š týlovú čistotu, techniku vycibrene jšl
vkus u pre myslenejšiu koncepciu diela. Mladý diplomant (za klavirneho sprievodu Valérie Hrdinovej) uviedol svoj recitál koncepčne silne expresivne poňa tou ,
ale vynikajúco predvedenou Chaconnou pre husle sólo
od J. S. Bacha. V Brahmsovej Sonáte d mol, ktorá
uzatvára la prvú polovicu recitá lu, nás Gytlpos prekvapil -silne realistickým vyznenim skladby ako celku, pri·
(om sa neodklonil od romantického potenciálu, ktorý
ponúka táto hudba. Najzávažnejšou súčasťou recitá lu
sa nesta la ani tak Poetická suita A. Moyzesa, v ktor!lj
zmysel pre g racióznosť u prezentá ciu zvukovo boha·
tl>ho huslového registra dalo die lu velmi pOvabnú pečať, a le skOr sólová Sonáta č. 2 E. Ysaya, v ktorej preukáza l diplomant svoje vynikajúce technické dispozlcle. Technicky velmi náročnú skladbu predviedol s verko u dávkou profesionality, zmyslom pre polyfónne veden ie hlasov a dramatickú výstavbu, pričom a ko zjednocujúci prvok si zvolil velmi správne motlv z Dis irae.
Ak bude Gyb pos n aďalej rozši rovať svoj horizont o dalšie umelecké hodnoty a bude sa s nažiť zlúčlf ich so
svojim prejavom, nepochybne sa čoskoro zaradi k mla de j s lovenskej interpretačnej š pičke.
Vladimir Tokár, absolvent z hus lovej triedy národ ·
néh o umelca B. Warchala , odštartoval svoj recitál Sonátou D dur G. F. Händla, v ktorej preukázal dôkladné
zvládnutie ba1·o kového štýlu. Silný vplyv pedag6g:t

bol miestami značne bada telný. Melodicky spevný tón,
zvuku, dramatičnosť prejavu a preclzna sláči·
ková technika - to sú hlavné prostriedky, ktorými
disponuje tento mladý huslista. Avšak vynára sa otázka, kde a a kým spôsobom použit túto tec hnickú kvalitu
(hlavne čo sa týka hutnosti tónu a dramatičnosti v kontexte s tým-ktorým dielom). Celý výkon bol totiž pozna·
čený týmto momentom. Na jmarkantnejšim dôkazom toho bola nielen Ysayova Sonáta-Balada, ale aj Suchoňova Sonatlna pre husle a klavir, ktorá vyznela až pri·
liš dravo, preromantizovane a •tragicky. Jedným z ukazovatelov, ktorý určite ovplyvnil túto skutočnost bul
ten, že akustická kvalita koncer tnej siene Mirba ch ovhu
paláca je velmi zlá a Tokár sa s ňou nev edel primera·
ne vyrovnať. Aj ked na záver by sa bolo žiadalo v
Brahmsovej Sonáte č. 3 viacej osobnostného vkladu,
možno h odnoti( Tokárove vystúpenie ( klavlrny sprie·
vod Cyril Dianovský J v·c elku pozitlvne.
hutnosť

Mladá violončelis tka Iveta Juflková, absolventka z
triedy odborného asistenta J. Podhoranského, sa pred·
s tavila (za klavirneho sprievodu Zlatice Poulovej) v
dosť tradične zostavenom programe z _diel J. S. Bacha,
L. van Beethovena, L: Janäčka a J. Brahmsa. Po neistom začiatku (výber z V. suity J. S. Bacha) , pri kto·
rom nedostatočná koncentrácia spôsobila menšie pamafové výpady , pre kvapila juriková v L. va n Beethovenovl
(Variácie na tému z ). Makabejs kého od G. F. Händla )
pekným horizontálnym vedenim dlh šich kantabilných
Hnil, v ktorých rozozvučal a svoj nástroj sýtym tónom.
Svoj lyric ký prejav potvrdila dalej a j v ja ná čkovi (Po·
hádka), kde sa však dopustila neopodstatneného glls·
sondovania z tónu na tón. To jej prekážalo pn vý·
s tavbe dlh šieho melodického oblúka, čo v Beethovenovi
ta k slubne naznačila. Na záve r si zvolila Brahmsovu
Sonátu F dur, v ktorej potvrdila svoje kvality, či už
technické alebo prednesové, a le z rá mca interpretačné·
ho š tandardu sa nevy mykla.
Tohto roku sa diplomovými koncer tmi predstavili aj
dvaja ahsolventl rozdielneho založenia z kontrabasove)
trwdy nedávno zomrelého externého pedagóga K. Ilie·
ka. Obidvaja si zvolili náro č ný repertoár o bsahujúci die·
la tradičného kontra basového repertoáru ( C. D. von Dlt·
tersdorf, S. Kusevicklj, H. Eccles, D. Dragonetti, K.
Reiner, 1!. Rajter). Zatial č o Ruiena Sipková reprezen·
tuje introvertný typ, Zdeniik Macháček je jej pravým
protipólom. Tieto povahové črty po z načili silne jedno!·
llvé výkony. U Slpkovej s me cltili snahu o melodické
podanie skladieb, no, zdl) sa, že má vari až prlliš velký rešpekt pred týmto nástro jom. K nepresvedčivému
výkonu prispela miestami i nečistá intonácia. Z. Machá·
ček sa prezentoval ako vyspelý typ kontrabasistu s
velmi dobre posadeným tónom a dokonalým zvládnu·
tlm možnosti nástroja. Najviac sa páčil a interp retáCii!
H. Ecclesovej Sonáty pre kontrabas a klavlr a Reine·
rova sonáta, v ktorej vedel Mac háček udržať napätie od
začiatku do konca ostrými kontru stml dravého forie
a nežného pianissima. Predvedený výkon ukazuje nu
dalšie možnos~ z ktorých môže ešte čerpať. Oboch
mladých kontrAbas istov na klavlri sprevlídzal Tibor
Ghiilány.
PETER MARTINCEK

Ak uálnos ~ odkazu Alexandra Albrechta
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Na zálol!ke mojej knihy o Alexandrovi Albrechtovi (SVKL Bratislava,
1959) plše redaktorka N. Pavllková, l!e
Albrecht je "v našej hudbe tým jasnejšlm svetlom, čim z väčšej diafky naň
pozeráme". V roku 100. výročia jeho narodenla, a 27 rokov po jeho smrti, sa
pravdivosf a predvldavosf tohto výroku
potvrdzuje. Očinkujl1clm pri nedávnej
nahrávke jeho vokálno-symfonického
diela "Tr! básne" na slová R. M. RUkeho (Mar!enleben} - ktoré od premiéry
v roku 1929 nebolo predvedené - sa
otvoril vzrušujúci svet nového zál!ltku:
uvedomili sl, l!e sa podlefajl1 na znovu·
ol!ivenl jedného zo skvostov domácej 1
európskej hudby. Rovnaký pocit hlbokého obdivu a pohnutia vyjadrH! potom
všetc!, ktor! počuli dohotovený zvukový
záznam: počuli dielo, ktoré umeleckou
kvalitou, silou výrazu a pOsob!vosfou

kopisoch. Prekrás ne Sláči kov é kva r teto
z r. 1919, ako l balada Noc na s lova
Petlifiho, pre spev a klavir, vola kedy
repertoárové člslo mnohých speváckych
hviezd, jestvujl1 iba v neprlstupnom starom vydani (Tischer & Jagenberg). V
rukopise . je očarujl1c a symfonická suita
S!pová Rul!enka, symfonická báseň Túž·
by a spomienky, Humoreska pre velký
orchester, spominaný vokálno...gymfonick9 triptych Tri básne, Klav!rna suita,
mnoho komorných diel a desiatky vďač·

vota, na jeho zapojenie do hudobného
dia nia európskeho. Na druhe j s trane,
nebolo by výstižné ani silou-mocou dokazovať priame vplyvy na skladatelský
vývoj u nás - jba ak na rané diela
Holoubka, Ma rtlnčeka, Parlka. U mnohých však - skladatelov, Interpretov
a muzikológov - možno hovorlf o silných osobných vplyvoch:. celá generácia mladých v styku s nim z!skavala
ďalši podstatný stupeň svojho hudobné·
ho, a nielen hudobného vzdelania. Jeho

~: :!p~ve::s pvat~lu~eto~~v:r~l~ep;!ev~u~v~~

a jom žánri a epoche bezpochyby predv stavuje osobitú hodnotu i z hladiska
svetovej hudby.
Je teda ešte stále čo objavovať v naJej hudobnej minulosti, dávnej 1 nedávnej. Alexander Albrecht a jeho dielo
sl zasluhujú pozornosť nielen z jubilejnej prlležltosti, ale z aktuálnych po!rleb
uvedomenia sl sl1vislostl a vzťahov, a
zhodnotenia jeho podielu na vyspelosti
našej hudby.
Pri pohiade na A. Albrechta doteraz
vystupovala do popredia komplexnosť jeho činnosti dirigents kej, skladatefskej,
pedagogickej a organizačnej, a oceňova 
nie jeho l1silia presadzovať na všetkých
pOsobiskách náročnosť a hudobný pokrok - čo v obdobi medzivojnovej , z
provincionallzmu len znenáhla sa zobl1·
dzaj11cej Bratislavy bolo nesmierne záslužné, ale l namáhavé a l!iadalo nemalé odriekanie v oblasti vlastných umeleckých cieiov, hla vne komponovania
(podobne to bolo napr. aj u Fr. Kafendul).
Z odstupu, a vzhladom na celistvý obraz našej hudby, sa stále viac tisnl1 do
popredia otázky zaradenia a zhodnotenia jeho skladatelského diela. Albrecht
bol prvým domácim skladatelom, ktorého diela bol! na l1rovni svetovej súčas
nosti a prenikli za hranice. Tým, že Al·
brecht prehovoril modernou hudobnou
rečou, jeho diela pripravili pOdu pre
prijatie posluchove ešte náročnejšich,
modernejšich skladieb vtedy mladej slovenskej skladatefskej generácie a stali
sa do Istej miery l kritériom vyspelosti
a umeleckosti. Albrecht bol jedným z
najvál!enejšich členov bratislavskej hudobnej obce a vtedajšl mladý skladatel,
hoci Išiel vlastnou cestou, nemohol
prejsť vedra tejto osobnosti bez povšimnutia a neovplyvnený, hoci len vysokou latkou profesionality. Treba Jutovaf, že Iba málo Albrechtových diel 'je
sprlstupnených tlačou , čim dnešný sklada tel, Interpret, muzikológ čl organizátor a dramaturg má stal!em1 orientáciu,
lebo práve najcennejšie diela ležia v ru-

Alesaa••r Albrecht ao akladatelmi Fricoa ltafeadom a a6ro•at• amelcom MikllIUom Schaeidrom-Traavakfm v Tatrich v roka 1155.
ných piesni na texty H. Hesseho, fi. Heineho, R. M. Rllkeho a iných, všetko diela reprezentantlvnej úrovne, bezprostrednej l1člnnostl a ojedinelých hudobných krás.
V slede našich hudobných dejln Al·
brechtova tvorba vytvára most medzi romantickou tvorbou stal,'šlch skla datelov
a medzi modernou hudbou súčasnosti.
Hoci nenadvlazala na naše romantické
tradicie, ani sa n estala priamym východiskom pre našu sl1časnú tvorbu, predsa
vyplňa dOlel!itý úsek vo vývoji. A aj
keby nebolo ďa lšieh dôvodov, okrem doteraz s pornlna ných, musel! by sme otazku zaradenia tvorby a činnosti Alexandra Albrechta po SRra vodllvostl zodpovedať v tom zmysle, a ko on sám si vždy
prial, svojou prácou, osobnými kontaktml, prlatelstvami a napokon celým novým povojnovým tvorivým obdob!m dokumentoval: sl1 pevne zakotvené v širokom prúde slovenskej hudobnej kultl1ry.
Vskutku, Albrecht nikdy - skla datelsky ani pracovne - necielil ani na Budapešt, ani na Viedeň, a svoje kontakty s tamojšlml hudobnlkml využlval v
prospech bratislavského koncertného ži·

Ovahy o jubi antovi
Alexander Albrecht študoval kompozi·
clu na Hudobnej akadémii v Budapešti
(1903-1908). kde bol žiakom nemeckého profesora Hansa Koesslera. Studijný plán kompozičných tried na vtedajšlch vysokých hudobn~ch školách bol
v podstate rovnaký: po zvládnuti technických dlsclplln - náuky o harmónii,
kontra punktu, hudobných foriem a inštrumentácie, sa pristupovalo k praktickej kompozlcll najprv rnenšlch a postupne v!lčš!ch foriem, počntlc skladbaml pre klavlr, cez komorné a vokálne
dlela až k skladbám symfonickým a vokálno-symfonickým.
Tento postup bol záväzný aj pre mia·
dého Albrechta, hoci sa ul! ako 17-roč
ný gymnazista prezentoval pred bratlslll vs kou verejnosťou Slávnostnou ornšou C dur.
Skladby, ktoré v Koesslerovej triede
vznikli (Sonáta pre klavir, Scherzo pre
vefký orchester. Klavlrne trlo, Sláč i kové

kvinteto) bol! technicky dokona lé, duchom romantic ké, al! novoromantlcké.
Hoci v nich bolo cltlf vplyvy Brahmsa
a Regera, boU to s kla dby , prezrádzajú·
ce indlvidualttu svojho tvorcu.
Prlate!U sa s B. Ba rtókom a nes kôr
vo Viedni mal možnost oboznámiť sa
dielami
vtedaj šlch
modernistlckýrnJ
avantgardis tov na č ele s Arnoldom
Schtlnbergom. Preto by sa bolo očaká
valo, že sa pridá k niektorému módnemu smeru panujúcemu na za čiatku
tohto storočia, no jedno z je ho najrozslahlejšlch diel - Kla v!rne kvinteto z
roku 1913 dokazuje, že Albrecht n echce
byt napodobr1ovatelorn, a ni epigónom!
Chce byt svojský a výdobytky nových
smerov pretavuje vo svojej fantázii originálnym spôsobom spája jl1c klasick ú
vyváženosť s novým pohla dorn do svo jho vnútra. Ta kýto bol mô j prvý do jem
z domáceho konce rtu u Albrechtovcov
kde Klovlme kvinteto zoh ra li jeho pr!a

Z domácej oslavy ( snlmkn z ko nca tridsiatych rokov 1.

boha tá knižnica a hudobný a rchlv najmä v č asoch nedosta tku - , a le hlavne or ientácia v svetovom ·hudobnom dianl, vedomos ti, vzdelanostná l1roveň a
známy pokrokový cha ra kter jeho spoločensk ých i estetických názorov sa staU
s tudnicou pou č enia pre mnohých. Hocl Albrecht nevytvoril skladatelskú školu, možno podiel jeho prlnosu pre na~u kultúru hodnotiť pozltlvne.
Významné zmeny nášho s poločenské·
ho poriadku (oslobodenie, Február) zažil Albrecht už v penzijnom veku. A hoci v tom čase stra tU dve svoje tridsať 
ročné pôsobiská: velký zbor Clrkevnohudobného spolku a Mestskl1 hudobnl1 školu, našiel v sebe tolko tvorivých sU,
že podnietený nov'ý m rozvojom kultl1rneho života u nás, vedel vytvorit celé
da lšie sklada telské obdobie. A práve
toto obdobie relatlvne krátkych 12 rokov, hoci zamerané hlavne na menšie
formy a komornú tvorbu, je čo do množstva kornponovanej hudby jeho najplodnejšlml Pa tria sem napr. Kantáta šuhajko, Va riácie pre trúbku a orchester
( klavlr}. Ba lada pre spev a orcHester,
Humores ka, Koncertantná suita pre vlo-
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lu a klavlr, Sesf skladieb pre slálíikové trlo, sólové skladby pre violončelo,
organ, dvadsať zborov, štyri budovatelské plesne, množstvo lnštruktlvnych
skladieb, Oprav, atd., skladby pozoruhodné nielen umeleckou tlrovňou, ale
novou črtou v jeho tvorbe: prlklonom
k ludovým, folklórnym prvkom a k tematike ludovej plesne. Nebol to konjunkturalizmus, ktorý ho k tomu viedol.
Albrecht žil vždy plne a angal!ovane
uprostred spoločnosti, bez separovania
· sa, bez nároku na výlučnosť čl prlvilegovanost. Inšplratlvne pôsobenie velkého rozmachu kultúry, stála snaha o
aktuálnosť svojho hudobného prejavu,
ako aj prirodzená ambicióznosť zvládnuť
ptvky, s ktorými predtým ako "mestský
človek" nebol konfrontovaný, či dodatočne pochopenie umeleckého počlnan!a
Bat tóka, ba ul! aj mladých slovenských
skladr.terov - toto všetko mohlo byt,
a zaiste l bolo impulzom k jeho novej
tvorivosti. Albrechtov spôsob uchopenia
tejto tematiky má svoju hodnotu a osobitosť, a vytvára jednu z factet v bohatom sl1bore. Velmi cenné sl1 jeho tnštruktlvne skladby. S predvidavosfou
dobrého pedagóga vykonal priam prtekopnlcku prácu na tomto poll, dlho
pred lnštruktlvnyml cyklami E. Sucho·
ňa, D. Kardoša n iných.
Z hladiska celostného pohfadu na našu hudobnú kultl1ru sl1 predovšetkým
dOležité hodnoty jeho diel. Z odstupu
dvoch čl troch generácii vzťahové parametre prestávaj11 mat pôvodný dopad.
V aktuálnom hudobnom živote a v kon·
ce rtnej prevádzke sa do popredia dostávajú Iba vlastné hudobné kvality jednotlivých diel, už zbavené bezprostredných vzťahov k vtedajšej prltomnostl.
Tak aj Albrechtovu tvorbu dnes a v budl1cnosti bude verejnost vnimaf a prljlmaf výlučne cez jej umelecko-hudobné pôsobenie. Albrechtovo dielo nepotrebuje obhajcu. Spontánne reakcie hudobnlkov l poslucháčov na, l!lal, sporadických predvedenlach jeho diel sved·
čid o tom, že Albrechtova tvorba sa stala sl1časfou našej hudobnej pokladnice.
Co však potrebuje Albrechtov hudobný
odkaz, a vlastne my všetci l1častnlci a
spolutvorcovia hudobného života, je
orientácia a pestovanie celého sl1boru
hodnOt bez opomlnanla epoch, štýlov,
cl jednotlivcov, 1 jednotlivých diel, aby
sa naša hudba prezentovala ako rozvetvený, mnohotvárny a bohatý celok. Konštatovanie Z. Nováčka z konca päfdesia ·
tyc.h rokov , že Albrechtova hudba by
bola nesporne jedným z oporných bodov
proti priemernosti, keby bola živšie prenikla do vývojového prl1du slovenskej
hudby, je stále platné. Možno ho aktua ~
llzovaf v tom zmysle, že Albrechtova
diela sa aj dnes radla k najlepšlm výtvorom svojho druhu a spolu s nimi nadalej predstavujl1 meradlo poctivej, cl
tom l vedomosťami podlol!enej kompo·
zlčnej práce l trvalých hodnOt.
FERDINAND KLINDA
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relia. Ovela mohutnejšie zapôsobila na
mila jeho skladba s názvom Tri básne
z cyklu Máriin život na texty Rainera
Maria Rilkeho pre sólový soprán, mieša·
ný zbor a orchester z roku 1926. Toto
dielo s om raz počul v bra tislavskom rozhlasovom š t11diu v predvedenl pod dirigents kou taktovkou autora. Bol som
na dšený skladbou i autorovou Interpretáciou. Tu už nešlo o zvládnutie kompozi č ne j techniky technika stála dokona le v službách myšlienky!
To is té možno poveda ť aj o Sonatlne
pre l l sólových nástrojov, ktorá vznikla dva roky pred spomlna nou kantátou.
Sona tfnu som poč ul raz v podani Bra·
tislnvského symfonického orchestra vedeného Karlom Nedbalom a druhý raz.
v Interpretácii Slovensk ej filha rm ónie a
a Vác la va Ta ll cha.
Najžl v ~ ie sa pa mätá m . na jeho symfonickú báse ň Tl1žby a spomienky (Tobiáš Wunde rlich} , ktorá mala premiéru
v ma rci roku 1935, na koncerte Bra t!·
slavs kého symfonického orchestra ( dir.
Karel Nedba l} spolu s mo jou Predohrou
k Stodolovej drérne Krá l Svä topluk.
V roku 1939 nás A. Albrecht pre kvapil novou ka ntá tou s názvom Canfate
Domino, pre mieša ný zbor a orches ter
a ďa l šlm i komornými a zborovými skladba m.!.
Ve lkým pre kva pen!rn bola Albrechtova tvorba po druhe j svetov ej vojne, ke ď
sa necha l v inš trumentálne j l vokálnej
tvor be inšplrova t slovenskou fudov ou
piesi1ou. S p oč! a tku to bol! úpravy s lovens kýc h Tudovýc h plesni pre zbory. neskôt· kornomé diela - a na jma ludová
ka ntáta pre miešaný zbo r o orch ester
s ná zvom Suhaj ko, da le j Sym fon ické va·
riác ie pre trúbku a orchester a Koncer tan tnlí s ui ta pre violu ' u kla vl r. V
týchto sklad bách s pá ja l s love ns ký fo lk
lór 'i vlustnou tec hn ikou u celkom svoj

V debate • klavlrJtym virtuózom M. Ka·
rinom.
ským, od bežného zvyku úplne odllš·
ným spôsobom.
Aj tu s a ukáza la pra vdivosť výroku
dr. Ferdina nda Klindu, že .,Alexander
Albrecht s úspechom syntetizoval tradičné prvky s modernou technikou".
Je smutné, že z r ozsiah leho diela A.
Albrechta poznáme ta k rnálo l Ak lis tujeme v zozname jeho skl a dieb s údivom
zis ťujeme, ~oJko toho nuplsa l, hoci celý
svoj život venoval orga nizácii, vyučo ..
vanlu a najmä dirigovaniu ! Je obdivuhodné, s akou hl1ževnatosfou komponoval aj v chorobe , ba aj vt edy, ked už
n e počul, ani nevid el a posledné sklad·
by už Ibu diktoval svojim nojbllžš!m.
Je na nás, aby sme s a pri pr!ležltostl
s toročnic e je ho na rodenla zamysleli nad
velkostou je ho duc ha sk rytého v jeho
skla dbá ch u sn postara ll, a by jeho dielo bolo sprlst upnené výkonným umelcom a celej na še j verejnosti.
NArodný umelec EUGEN SUCHOŇ
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Ako dirigent Cirkevnobadobného •polku na ch6ra D6aa.
Významný reprezenta nt bratislavského
hudobného života Alexander Albrecht,
ktorý sa narodil pred sto rokmi v Arade (Rumunsko), ale celý s vo j život strávil v Bratislave, pochádzal z rodiny, kto
reJ predkovia mali bllzky vzť ah ku kul t úre. Hoci s úspechom študova l právo
predsa len jeho v zťah k hudobnému
umeniu bol natolko silný, že súbežne
na vštevova l Hudobnú akadémiu v Buda·
pešti, kde študoval klavtr, dirigovanie
a kompoziclu. Po 5- ročnom štúdiu práva a hudby sa vrátli do Bratislavy. Kým
štúdium práva nezanechalo na i\om výra znejšiu stopu, tým lntenzivnejš le sa
priklonil k hudbe, ktorá sa stala jeho
celoživotnou láskou a neskOr l jeho povolan!m.
Roku 1908 sa začala jeho profesionálna činnosť v Bratislave, kde na tunajšej hudobnej škole vyu čoval klavir a
hudobnú teóriu. Po úmrt! organistu v
dóme sv. Martina Karola Forstnera v
roku 1908, nastúpil na jeho miesto ako
organistu a túto činno s ť vykonával až
do roku 1921, kedy bol zvolený za kapeln!ku Clrkevnohudobnéh o spolku. Z to·
ho miesta sa začala rozvijaf jeho bohatá a ktivita na hudobnom poli. Cirkevnehudobný spolok bol založený r. 1828
a združoval spevákov a muzlkantovochotnikov, nadšencov pre hudobné umenie, kt or! však nemali žiadne vyššie hudobné vzd ela ni e a hudbu pestovali pre
uspokojenie svojich kultúrnych a hudobných potrieb. Spolok bez kvalifikovaných dirigentov nemal vša k väčšie perspekt!vy ďal ši eho umeleckého rastu.
Zvolen!m Alexandra Albrechta, akademicky vzdelaného hudobn!ka, s tal sa
tento spolok významným hudobno-kul·
túrnym činitelom Bratislavy. Albrecht
pri nas túp en! na nové miesto dostal šta-

tutárne stanovené tllohy, ku ktorým patrilo n ajm!!. predvádzanie vážnych a
vznešených diel cirkevnej, pripa dne koncertnej hudby. Realizova ť tieto tllohy
narážala na velké ťažkosti, pretože speváci takmer výlučne boU ochotntci a
jedine v orchestri vypomáhali profesionálni muzikanti. Velká !luktuácia spevákov a nie \! . malej miere aj nedosta·
tok finančných prostriedkov hrali negaUvnu tllohu na začia tku )eho -hudobno-organizačnej činnosti. Napokon však
s úspechom prekonal tieto tlskalia a podarilo .s a mu vytvorit s tály spevácky
zbor so 70-80 spevákmi. Hlavné ťa
žisko jeho činnosti spočiva lo v naštudovani a dlrlgovaru hudobných s kladieb
svetových, ale 1 domácich s kladatelov.
Bola to práca spojená s n esmiernou trpezUvosfou, pretože jeho hudobný repertoár bol priliš náročný a ťažko ho
bolo realizovať s tlčinkujtlclml-ochotnlk 
mi. Dirigovanie však nikdy nebolo pre
neho Iba rutinnou .dirigentskou záležitosťou , a le tvorivou činnosťou na vysokej umeleckej úrovni. S rovnakým
nadšen!m vedel f ascinovať aj členov
svojho telesa, a preto tak speváci, ako
a j členovia orchestra sa snaž11! podávať čo najlepšie výkony. Zo svetového
repertoáru sakrálnej hudby predviedol
Haydnove oratóriá a omše, Szymanowského Stabat mater, Llsztovu Korunovačntl omšu, Bachova Ma túšove pašie,
Mozartove Rekviem, Dvol'ákovu Omšu
D dur a dalšie s kvos ty hudobnej literatúry. Domáci s kladatelia boli v jeho repertoári zastúpeni skladbami J. L. Bellu (Omša b mol) , M. Moyzesa ( Missa
solemnls),
M.
Schneidra-Trnavského
(Slávnostná omša) a S. Németha-Samor!nskeho (Bratislavs ká omša). Z ostatnej tvorby s lovenských skladatelov na-
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Socio logická analýza hudobných javov
priviedla muzikológiu k rozpozna niu zá·
kla dne j funkcie hudby p t· lspiev o ť k sociálnej kom unikácii. Hudbu - podob·
ne ak o os tat né prirod zené a umelé ja-.:yky - sa nám pri tomto prlstupe jav!
nko s led zna kov, ktoré v danom 4ultúr ·
nom pros tJ'edl na dobúdajú určitý vý zna m. Súbor a kceptovaných významov
sa prlje mcovl informácie javl a ko obsah
správy. Pravda , v hudobnej komuniké ·
eli musfme chápať po jem obsahu velmi
~ i,· o k o , JH!Vyplývu to len z mnohozna čnos ti . mnoh ovýznamovostl hudobných
.-:na kov. a le a j z polyfunk čnos ti hudby .
Ril z JB hudobné diP.lo Informáciou o
em ocionC!Inom rozpoloženl autora. tnoke·
dy je pokynom k soc iálne významnému
spr<ivunlu (na pr. ta nec, pochod). ktoré
pris pieva k Integrácii rôznych sociál
nych
št1· uk túr. Sociálno - komunlk ač nA
lunkCia hud by predstavuj e hl av nú funk ·
ciu hudby . zas trešujú cu jej ostatné
č i a s t ko vé funk cie.
Aplikovani e teórie sociAlnej komunl
kácie na hudobné javy a na hudobný
život um ožň uje s ledova( pri ic h a nalýzr. d alSie filozofické, poli tic ké, sociál·
ne, ale tl j estetické, um enov edné , psyc hologici<é u sociologic ké hladis ká, ktor ých upla tnenie bolo klasickej muzikaiógil nedos tupné. Pre to ďa l š! rozvoj hu ·
do bnov edné ho mysleni u v tomto smere
predpokladá osvojif si s úča s né poznat ky zo všeobecnej te órie sociá lnej komunikéc le, a lta aj z jej ap liká cie na iné.
rnimohudo bné komunika č né sús tavy. In·
tegrécio u týchto pozna tkov a ich uplat ·
ne nlm pn ri ešen! rôzny ch ot ázok hu
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dobného životn by bolo možné položiť
teoretické i metodologické východiská
vedy o hudobných formách sociálnej komunikácle.
Zatial čo v českej teoretickej spisbe
nájdeme už dve monografické práce Janouš ka z r. 1968 a Lamsera z r . 1969,
ako a j zbornlk Karlovej univerzity Komunikácla a činnost z r. 1981, poznal ky našich autorov boli doposiaJ roztrúsené v časopisec ký ch štúdiách. Pri vý
uke l teoretic kej práci chýbala publlkácia , ktorá by záujemcovi o problematiku spros tred kova la ucelený pohlad na
s účasný stav teórie sociálnej komunl·
kác ie. Túto medzeru pomOže vyplniť kniha Gabriely Zibritovej Sociálna komunl·
kácia, ktorá je k"onclpovaná ako vs tup
do š ttldia teoretických a štrukturálnych
otázok sociálnej komunikácie. Oo lš la
čas t publikácie približuje dejiny a vývo j komunikácie. Tu sa autorka sústreduje na verbálnu komunikáciu a jej gra
fický záznam ( p!smo, tlač ) a na mas o
vú komunikáciu (rozhlas, telev!zia, mene j ostatné e le ktronic ké médiá, ktorých
sociálny vplyv za tia l nie je u nás sys tematicky pre bádaný) . Na záver knihy
autorka približuje systém sociálnej ko·
munlkácle a ni ektoré prlnc!py jeho výs kumu.
K ve fk ým kladom publikácie pa tr!
prehladnosf spracova nia, sústreden ie
autorky na podsta tné okruhy problé
mov , dOležité pre z!s kanle prehiadu v
danej oblasti. V spôsobe vy jadrovania a
celkovej koncepcii knihy je cltiť au torklnu pedagogickú skú senos ť a jej za
meranie sa na potreby v y snko !; ko l s l<ť'

študoval skladby M. a A. Moyzesa, M.
Schneidra-Trnavského, V. Figuša-Bystrého, L. Holoubka a T. Frešu. S velkým
nadšen!m dirigoval najm!!. zborové diela Pa lestrinu, Pergolesiho, Hl!.ndla, Bacha, Brucknera, Kodálya a Iných významných svetových skladatelov.
Ako dirigent Cirkevnohudobného spolku neinterpre toval ibu sakrálnu hudbu,
ale ako umelec si uvedomil, že s triktné uvádzanie len sakrálnej hudby ohraničuj e rozsah jeho hudobných ambtcl!.·
Hladal preto aj Iné možnosti interpretácie klasickej hudby a tak sa dostáva
do kontaktu s koncertnou hudbou. S
velkým úspechom predviedol na verejných koncertoch skladby vrcholnej hudobnej tvorby - symfonické diela Beethovena, Mozarta, Wagnera, Brahmsa,
Dvol'áka a z moderných skladatelov
Stravinského a Ba rtóka. Jeho najúspešnejš!m ve rejným koncertom bolo predvedenie Beethovenovej IX. symfónie v
roku 1927 v Piešťanoch s 280 účinkujtl 
cimi. Dirigentské tlčinkovanie profesora
A. Albrechta sa skončilo roku 1949, kedy zanikol bratislavský Cirkevnohudob·
ný spolok po 116 rokoch svojho trva·
Ília.
Dalšia oblast, v ktorej Alexander Albrecht význa mnou mierou obohatil bratislavský hudobný život, sa viaže na jeho organizačno-pedagogické pôsobenie.
Roku 1921 sa stal riadltelom Mestskej
hudobnej školy, avšak v tejto funkcii sn

Po budobnej produkcii
ltyrldalatycb roko•) .
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neobmedzoval iba. n\1 vykonávanie nd·
minlstrat!vnych povinnos ti, ale sa tH~ž
snažil organiz ačne zabezpečiť profcsocský zbor a profesorské miesta obsud l ť
výbornými pedagógmi. Súčas ne rozš!r il
aj pa letu jednotlivých študijných odborov. Medzi predmety, ktoré sa v y učov a li
na tejto škole patrilo okrem klavlra
a husli aj vyučovanie spevu, tanca , hl'y
na organ a Iné orchestrálne nástroje.
On sám a ko riaditel školy učil hud obnú teóriu (kontrapunkt a harmóniu),
a le aj hru na klavlrl individuálne vybraných !lakov s mimoriadnym nadonim pro hudbu.
Za 73 rokov svojho života dostal sa
do kontaktu s mnohými hudobnými telesami, významnými reprezentantmi svetovej hudby, viacerými hudobnými na·
klada teJstvami a spolupracoval pri hudobnom vyslelant rozhlasu. Hoci to boli iba doplnky jeho Judského a muzl·
kantského profilu, predsa v celku dokumentujú s kutočnosť , že prof. (\. Al·
brecht bol celou svojou bytosťou odda·
ný hudbe. Jeho osobná tragédia s počl·
vala v tom, že po ť ažkej operácii a apli·
kácii liekov behom n,tekolkých dn! úp!
ne ohluchol a neskOr 1 oslepol.
Záslužná práca profesora Albrechta
na hudobnom poli zanechala hlboké sto·
py v kultúrnom rozvoji Bratislavy a po
zásluhe bola i ocenená. V roku 1937
mu me šťanosta Bratislavy odovzdal Bellovu
cenu za jeho prlnos pre brati·
slavs kú hudbu. Za jeho celoživotnú prácu a a ktivitu sa mu Bratislava odvď ač!·
la tým, že jednu ulicu mes ta pomeno·
vali po ňom Albrechtovou ulicou. Táto
posmrtná pocta dokazuje, že jeho dielo
má čo povedať i budúcim generáciám.
LADISLAV DOHNANY
r

D6me. A. Albrecht ltntý 1prava (11\lmka

ho pos lucháča. Ako sa však ukazuje, mOt e tento prlstup vyhovova ť aj erudovanému čita telovi, pretože ho nezaťažuje
balastom Uustrujúcich Informácii, ale v
pr!pade hlbšieho záujmu o jednotlivé
okruhy problémov ho odkazuje na doph1ujúce pramene.
Teória sociálnej komunikácie je dynamic kou vednou oblas ť ou, pre tože jej
predmet sa neustále rozv!ja a preto sl
vyžaduje zapojenie ďalši e h pomocných
vedných disclpl!n. Na druhej s trane sa
v teórii sociálnej komunikácie .t radujO
určité aspekty, ktoré zužujú komplexnosť pohla du na niektoré ku túrne prefe rované formy komunikácie. Prejavuje
sa to napriklad v dOraze na ve rbálne
formy . komunikácie, v nerovnomerne)
pozornosti, ktorú a utorka venuje jednotlivým článkom komunikačného reťazca [preferova nie percipientovho hladiska] . Pri hodnoten! s účas ný ch problé mov v komunikácii hlavnú úlohu vid!
v prekonan! his toricky podmieneného
za ostáva nia našich schopnos ti zvládnuť
masu informácii, a to zavedenlm a utomatizova ných komplexných
inform ač
ných sys témov. V tomto prlpade, podobne a ko na iných miestach publikácie, je
cl ti t ťaži s ko na vedeckotechnických poznatkoch. Autorka berie mene j do úvahy
problémy, objavujúce sa v medz!ludli_kej
komunikácii , úlohu jednotlivých komunikačný ch systémov pri sociálnom kontakte a s tyku, ktoré je treba chápa ť ako
a ktualizáciu budúc ich - a le bo už jestvujúcich vl!.zieb, otázku hierarchie Inf ormačný c h systémov, ktoré sa vzhla dom na obm e dzenú kapa citu komunik ač
ných kanálov č l ov e ka môžu vytesJ)ovať
r napr. rozsa h audiovizuálnych podnetov
z. televlzle a rozhlasu mOže by ť pre·
kážkou pri rozvoji Interakc ie č l eno v rodiny a pod .] .
Rozvoj teórie sociálnej komunikácie
bol podni e tený rozvojom e lektronických
in for m uč n ý c h
méd ii. To s pôsobuj e. 'lf'

1

druhej polovh:e

do teoretic kéh o myslenia v tej to oblasti
sa dostávajú určité technické aspekty,
ktoré sa snažia redukovať medz!Iudsk(l
komunikáciu na reťazec, analogický spojeniu jednotlivých elektronických zariadeni (vy sie lač
prij!m ač ) .
Tomuto
vplyvu sa neubránila ani Zibrltová, ked
redukuje pojem komunikačný kanál na
súbor hmotných podmienok. K morfo·
logickým a funkčným š truktúram našich
zmyslových orgánov pristupu jú aj psychologické a sociálno-ps ychologické či·
ni tele (motivácia, ašpirácia, s kupinové
procesy), ktoré rozhodujú o funkčnej
pohotovos ti týchto š truktúr (aktivácia).
Problematike motivácie , ktorá dodáva
spracovaniu tnformácle jej ciefové za·
meranie, venuje autorka menej pozornos u , než a kú by s i zaslúžila. Pri skl1·
man! kvalltatlvnych aspektov Informácie
sa len okrajovo zmieňuj e o kategórii
inf ormačného šumu, ktorého hl adina v porovnani s hladinou i nformač ného
signálu - rozh odujúcou mierou ovplyv·
ňuje efektlvnost komunik ačné h o spojenia . - Názornosti grafickýc h vyobraze·
nl by bolo poslúžilo, keby na naznače·
ných spojoch boli dôs le dne umiestnené
šipky , označu j úc e smer in for mnčného
toku.
Možno sa v knihe G. Ztbritov ej ná jdu
aj dalšie •momenty , ktoré budú člta te·
ra provo~ov at k odlišnému názoru. Tento .,diskusný pr!stup" nevyplýva nutofko
z publikácie samotne j, a ko s kôr z prudkého rozvoja predmetu teórie sociálnej
komunikácie a neus tále sa množiacich
poznatkov a hfa d!sk. jed no je vša k isté,
že Zibrltovej publikácia je s oHdnym východiskom pre aplikiíclu poznatkov teOrie sociálnej komunikécie nn celý rad
spoločens k ýc h
problé mov a oblasti, v
..,ktorých je spoiahlivý tok ln formác!l zé·
kladom fungov ani a rozsiahlyc h štruktllr
a sys témov . Hu dobný ži vot je jednou
z nic h.
JAN SZELEPCSgNYI

Rossinihn· Barbier zo Sevilly v opere SND

BARBIER P
Pri všetkej prlbuznosti skladateTov talianskeho ottocenta má každý z nich
svoj osobitý rukopis. Azda . na jväč ši rozdiel je medzi tklivými melancholickými
melódiami Belllnlho a žia rivou, optimistické nála dy vyvolávajúcou hudbou Rossiniho buffy, ktorá pri všetkej kompozičnej bravOre sl uchováva priam transparentnú jednoduchosť. Aj základom gen iali ty Rossiniho Barbiera zo Sevilly je
schopnost skladatelovej hudby vykresllt rôznorodé charaktery a situáci e prve j Beaumarchalsovej hry o Flgarovl, no
predovšetkým vyjadriť komplexný život·
ný pocit, a to pocit nespútanej radosti,
elánu a vitality. Priorita hudby a spevu je v Barbierovi neodškriepltelné, no
aj v operných súboroch, v ktor9ch sl
väčšmi potrpla na virtuóznu dokonalosť spevu než v SND, sa táto Rosslnl·
bo opera nezvykne Inscenovať staticky.
-DOležité je utraflt
Ideálnu
vyváženos ť jednotlivých komponentov lnscená·
cle a nasmerovať Ich tak, aby sa svoJimi účinkami navzájom nerušlll, ale
skOr sa znésobovali.
Ako sa s touto nelahkou úlohou vy·
rovnal nový Inscenačný tlm v opere
SND? Podla výsledku jeho práce sa dá
predpokladať , že realizátori nového nanudova nla sl uvedomovali, že sObor nemá ani dosta tok špecialistov na bel cantový štýl, un! dosť divákov, ktor! by bo
vedeli náležite oceniť. Preto v čase, ke·
dy sa v Bratislave začlnajú prejavovať
pr!znaky klesajúceho záujmu širšej ve·
rejnostt o produkciu svojho operného
súboru, vsadili jednoznačne na divadelnú prUažlivosť Inscenačného výsledku.
Skúsený brnenský režisér V. Vtlalk
ju dosiahol jednak · Istou hyperbollzáciou prlbehu (či skOr jeho Istých situáci!). v ktorých viedol sólistov k prehrá·
vanlu a nadsádzke v mimike, gestlke,
v pohybe, ale i v kostýmovan! (autorka
L. Purkylod spolu s predstavltelom kapitána V. Schrankalom urobili z tejto
bezvýznamnej figúrky skvelú paródiu
NapoleOna), jednak funkčným vyufltfm
Istých vlas tnosti scény výtvarn!ka K. Baanlka, ktorá charakterom použitého
materiálu, jeho stvárnen!m a možnosťa
mi využitia podporovala a evokovala
mnohé základné vlastnosti Rossiniho
hudby: lah kosť, pružnosť, hravosť a jas.
Týmito l dalšlml prostriedkami (z ktorých treba vyzdvihnúť aj tvárne herec.tvo sólistov) sa podarilo posunúť viaceré situácie do nového svetla a dodaf
niektorým charakterom l výjavom nový, .,neošúchaný" tvar. Napr. pri prvých
taktoch druhého obrazu sme vždy mali
pred sebou clfrujúcu sa Rosinu , čaka
júcu na svoju velkú áriu. U V!!žn!ka
sa cifruje Marcellna a Rosina sa zapája
do hry (no ako aktlvne l ) až počas árie.
Skoda, že režlsérova snaha nie vždy
celkom korešponduje s partitúrou. Máme na mysli nlekolko pripadov, kedy
sa komický účinok dosahuje nie pro·
strednlctvom splevajúceho sólistu, ale
akciou (gesttkou, pohybom, atd.) jeho
spoluúčlnkujťíclch. Takéto barličky by
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obstáli ako oživenie nezážlvných ári! barokových opier, Rossiniho svieža melo·
dlka Ich však nepotrebuje.
Dirigent O. Dohninyi skvele vypracoval slávnu predohru a aj v ďa l šom
priebehu predstavenia utrafil zékladné
požiadavky na Interpretáciu Rossiniho
hudby, pričom vl!čšl dOraz kládol na
vyváženosf a eleganciu než na dravosť .
spontaneitu a kontrastnosť. Isté rezervy
zostali v dopracovaní ensemblov. najmä
vo finále prvého dejstva jednotlivé zložky (orchester, sólisti, zbor) pôsobia aJ
zvukovo roztrieštene.
To, že Ba rbiera treba spievať technicky virtuózne a s dôrazom na plynulosť
vokálnej Unie (ako kal!dú bel cantovú
operu) jr. všeobecne známe. Okrem tých·

J..• Val61kova ako aoai••·

Sn!mka : A. Sládek

to základných po!ladavtek mus! mat vok6lna Interpretácia partov potrebn6.
d4vku hravosti a farebnej hýrivosti. Iste
aj preto Rosslnl pOvodne pťsal part Ro·
slny pre me:j:zosoprán a nie pre sopránovl1 koloratúru, kde sl1 práve mol!nostl nanášanla pestrejš!ch a sýtejš!ch fa·
rleb obmedzenejšie.
Co do technickej pripravenosti je J.
Kan....ik vhodným typom pre postavu
Almavlvu. Vlastn! naozaj pohyblivý, lahký tenor, ktorý Pli potrebnej koncentrácii zvládne aj · úskalia náročných
ozdOb partu. Co mu chýba k Ideálnej
Interpretácii je práve väčšia farebná
prUal!llvosť materiálu, najmä v strednej
polohe. Alternujúc! P. Oawald mal s
partom dosf technických problémov,jeho hlas znel všsrJt farebne jednoliato
a v hereckom stvárnenl postavy preukázal viac javiskových skúsenost!. To
isté, čo sme povedali o Kundlákovej
kreácii, plat! v značnej miere aj o Ro·
stne J. Valalkonj. Ak jej kreáciu napriek tomu hodnot!me vyššie (a zárovei\ ako najväčš! pr!nos Inscenácie z
hladiska vokálneho). je to dan~ nielen
momentom prekvapenia z jej suverénne-

ho výkonu, ale aj dostatočnou dávkou
hravosti jej spevu a jeho prepojenostou
s uvolneným a šarmantným hereckým
prejavom. Je to Rosina milá l zlostná,
naivná 1 preffkaná, vokálne vďaka väč
šej gulatostl tónu na prechode od subrety ku koloratúrke. Alternujúcu S. Gaj·
doilové n a prvej premiére stvárnila postavu s jej prlslovenčnou rutinou, al e aj
t r a o ič nýml l ntonjlčn_ým i pr lblil!nosfami,
najmä v prvej árii. Jej hlasu už chýba
Fahkos f u interpretácii hravosť prlz na č 
ná pre kolorotúrne soprány a nlekolko
exportných výšok v druhom dejstve nemá vo vokálnej Unii dostatočnO. predpr!pravu. Figara stvárnil F. Caban hla·
sovo účinne a robustne, herecky prlro·
dzene ako skO.seného re!lséra celého
pr!behu. Pravda, vzhladom na to, !e Ide
skôr o dramaticky c!ttaceho speváka,
jeho vokálna kresba Figara vystihuje
viac základné kontúry partu a nie jeho
všetky detaily a finesy. Figaro S. •Hudeca
je v hereckom stvárnen! chlapčenskejšl
a lyrlckým charakterom svojho barytónu má bUzka k Rossiniho partu. Tento
predpoklad však dokázal zťíročlť len
chvllaml (napr. v balkónovom tercete,
v závere opery) v dOsledku menšej lntonačno-rytmlckej Istoty prejavu. Polarl·
tu basov: Bartolo-buffo, Baslllo-basso
cantante Inscenácia zotrela výrazným komickým exponovan!m Basllla. Kreácia O.
Melacbonk6ho je z hereckého hladiska
ozaj majstrovská, nanášajúca na postavu učitela hudby nové vrstvy významov,
no Istým nadul!!van!m výrazových prostriedkov (k čomu zvádza aj časf Interpretačnej trad!cle) je spevácky pôsobivá viac v detailoch než v celku. Ná·
vrat J. Hraba•ta k basovým O.lohám je
v zásade šťastný. Herecky decentnejšie
uchopenie postavy Basllla má koncepclu, spolahllvý je aj spevácky s rezervaml vo väčšej plynulosti vokálnej l!nle.
Bartolo J. lpaUa je poňatý tradične
ako smiešny, šomravý a realite vzdialený starec, je kultivovaný vokálne, no na
rozdiel od jeho Bartola z Palslellovej
rovnomennej opery uvedenej v SND pred
nlekolkýml rokmi nestoj! prťllš v po·
predí Inscenácie: Inak je koncipovaný
Bartolo J. Ublira. Je to skOr chladný
kalkulant, ktorý (našťastie pre Rosinu)
neuspeje a určitá drsnosť je aj v jeho
speváckom prejave, ktorý by lepši~ zapadol do netalianskej opery. Z meMich
postáv (Marcellna, kapitán) boli kreácie I:. BarlcoveJ a V. Scbreakela vý·
raznejšle ne! stvárnenie N. Hazachonj
a I. Oldda. V úlohe Florllla sa J. Onil·
l!enko vrátli k jednej zo svojich prvých
úloh v SND, kým a. llaaaonkf (zdá
saJ k svojej niekdajšej hlasovej forme.
Viac než speváckymi výkonmi zaujme
táto Inscenácia ako celok, čo ostatne
potvrdll1 potlesky po jednotlivých čís
lach, ktoré s jedinou výnimkou boli na
oboch premiérových predstaveniach v
relácii so zvyklosťami posledných sezón
viac z·dvorÍlé než na.dšené.
VL'l\DIMIR BLAHO

Anglická opereta na scéne DJZ v .Prešove

Znovu
A. Sullivan - W. Gilbert: Mlk6do. Opereta v dvoch l!astiacb. Preklad: Michaela Laurlncov6. úprava: Miroslav Homol·
ka, Jozef Nov6k. Rélla: Bedficb Kramoall a. h. Dirigent: Rafael Hrdina. Scfna: Ing. Jlfl Procházka a. h. Koatfmy:
Katefinn Asmusov6 a. h. Choreografia:
Frantliek Vychodil a. h. Zbormajster:
Ivan Paconovský. Ol!inkuj6 sólisti, zbor,
urcbeater o balet DJZ.
f'remiéra: 17. mAja 1985 11 DJZ v Pre·
iove.
Sulllvunovu u Gil bertova opereta už
~ t o rokov putuje hudobno-zábavnými di ·
vndlumi sveta [pt·emléra 15. marca
l/385 ]. Vďaka prešovskej dramaturgii
spoznáva túto unes už legendárnu opercltu , ktorá vofakedy slávila neuverltHTné úspechy. aj s lovenský divák. Po
takmer dvadsiatich ro koch od vzniku
uvledll túto operetu i v Prahe a hrali
iU i do lš le Ceské div adlá. Na adresu
uperety sa naplsalo množstvo llchoti·
v5'ch slov, ba pochvalne sa o nej vy)ltOrll oj jeden z najoblívunejšich kritikov o estétov 19. sto ročia Eduard Hansliek.
Operetu Mikádo Je hudobne stále svie·
?.e dielo. Je to opereta spevácky vďačná,
ktorá sl nezakladá na vypätých áriách
.. piesňach fra ncúzskych a nem eckých
uperlet, ale uprednos tňuje skromnejšiu,
no vynallezavú· melodiku. Priam rossinlovským hudobným vtipom sršia nie·
ktoré jej uzavreté člsla (mužské terce-

e ., M AD
to) . Svojou prlezračnou polyfóniou poslucháča prekvapi neoklaslclstlcky ladený, palestrlnlovským duchom predchnu·
tý prekrásny madrigal. Opereta upúta
neomylným citom skladatera pre nekompllkované vedenie melodickej linky, In·
štrumentačne však v prešovskej adaptá·
eli už nebola tak nápaditá a oproti vokálnej zložke zjavne menej plastická,
čo bolo zaprlčlnené l súčasným , stále
pretrvávajťíclm problémom s dobudovávanlm jednotlivých nástrojových s kupin
divadelného orchestra.
Režijne toto pôvabné dielko naštudoval Bedi'lch Kra mosll. Literárne nená ror.né libreto s maličkým, vcelku neškodným ostňom kritiky spoločenského
karlérlzmu bolo režisérom v Inscenácii
vhodne aktualizované a prešovským!
herca mi dotvorené 1 vtipne akcentované (najmä S. Senkom, S. Benkom a Inýml) . Inscenáciu charakterizuje vnútorný
dyna mizmus o čo sa úspešne prlčlnlla
i väčšino účinkujúcich sólistov prejavom nasmerovaným do úsmevného nadhladu. Takýmito boli výkony Stefana
Senku (Ko Ko), Jiliusa Piussibo a Ste·
fana Rančlka (Mik6do). Slavomlra Benku (Por Ber), Cyrila Kapca (Pli Tul).
Heleny Horváthovej a Eleny Kulnierovej (Yum Yam), J6Ue Korp61ovej (Kati
Sa) a d olšich.
Mladý dirigent Rafael Hrdina. ktorý
operetu naštudova l, opätovne naznačil.
že menej s kúsenosti, ktoré mA pri In·

terpretácll jednotlivých foriem hudobnozábavného divadla, kompenzu je stlstredenou a ambicióznou prácou. Adaptácia
Sulllvanej partitúry pre obsadenie prešovského orchestra nebola vša k najšťastnejšia . 21adala sa väčšia nástrojavA proporčnosf, farebná ohraničenosť
vo zvuku jednotlivých nástrojových skupin, ale . aj väčšia tntonačná sústredenosť a bohatšia dynamická škála v samostatných
Inštrumentálnych č!slach
(predohra, medzihry).
Na vcelku úspešnej realizácii operety
sa optimálne podielali výtva rn!čka kostýmov Katerina Asmusová kostýmami
pastelových fari eb a nápadltého strihu,
výtvarník lnž. JIN Procházka scénou korešpondujúcou s kostýmami a vytvárajúcu s nimi exotiku prostredia, do ktorého je situovaný dej operety l František Vychodil vkusnou a funkčne paňa
tou choreografiou. Zbory v naštudovanl Iva no Pocanovského boli vyrovnanou súčasťou hudobnej Interpretácie
toh to úsmevného anglického diela.
Uvedenlm Sulllvanej a Gilbertovej
operety prešovská dramaturgia poodhrnula záves nad históriou anglického hu·
dobnozábovného divadla, osobitého a v
nie ktorých prlpadoch - konkrétne l v
recenzovo nej operete - predsa len odlišného od typu francúzskej, či vieden·
skej operety, no rozhodne za ujlmavej a
podnetnej ešte aj d n e~.
DITA MARENCINOVÄ

GRAMORECENZIA
ANTONIN DVOIA.K: SYMPHONIES
Slovak Pbtlbarmonic Orchestra. Zdeniik
Koller
OPUS Stereo 91111421·21
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Na našom gramofónovom trhu je už
vyše roka k dispozicii kompletná nahrávka Dvoi'ákových symfónii v Interpretačnej realizácii Slovenskej filha rmónie a dirigenta národného umelca Zdeň 
ka Košlera. Ponťíkaný súbor Dvoi'ákových symfónll predstavuje mimoriadny
dramaturgický 1 ed i čný č l n vydavatefstva Opus a súčasne sa stáva cenným
dokladom vyrovnania sa dirigenta Z.
Košlera s Dvoi'ákovým symfonickým od·
kazom prostredn!ctvom Slovenskej fll.
harmónie. Orchester SF tu zasa dostal
prlle!itosť prezentovať svoje kvality a
zGročlť skúsenosti v Interpretácii Dvofákovho diela pod taktovkou dirigenta,
ktorý patr! k velkým znalcom Dvoi'áko·
vej hudby. Výsledok spoločného úsilia
cti všetkých zúčastnených - dirigenta,
orchester l štáb lud! zodpovedný ch za
re!ljno-hudobnú a technlckťí stránku celej nahrávky. Kompletná nahrávka deviatich Dvofákových symfónii n evznikla
naraz, ale realizovala sa v časovom rozmedzí 8 rokov - od septembra 1973 do
septembra 1980 a to počas šlesllch nahrávaclch term!nov, pričom sn na jprv
nahrali posledné tri symfónie a od nich
sa potom postupovalo k symfóniám s
nlžš!m opusovým značen!m . Nahrávky
jednotlivých symfónll, ktoré sa z toho
zamýšlaného kompletu postupne objavovali na našom gramofónovom trhu, sme
na stránkach Hudobného !Ivota priebežne recenzovali: recenzenti ( I. Podracký, V. Llppoldová) vysoko oceňovali nielen kvalitu Interpretácie, ale i celý tento nahrávac! projekt. Nemienime sa tu
preto znova zaoberať umeleckou stránkou nahrávky celého kompletu, skOr
chceme naň opätovne upozornlf , docen!f
dosah tohto edičného vydavatelského
počinu a predovšetkým kvitova ť snahu
vydavatelstva Opus na súbornom nahrávanl symfónll, či iných symfonlc·
kých druhov toho-ktorého skladatela v
Interpretácii jedného orchestra a toho
Istého dirigenta. Je to dnes celosveto·
vý trend a je správne, že sa k tejto
tendencii pripájame aj na Slovensku.
Radi zaznamenávame, že po kompletne j
nahrávke Brahmsových symfónl! so SF
a zaslúžilým umelcom Ľudov!tom Rajtorom je recenzovaná kompletná n ahrávka Dvofákových symfónii pokračo
van!m v nastúpenej ceste (pripomeňme ,
že v spolupráci orchestra SF a Z. Kašle·
ra vznikli l nahrávky Dvo ťákov ých symfonických básni l Stabat mater l a má
svoje da lšie pokračovanie v nahráva nl
symfonickej tvorby ďalšieh skladateiov
(väčš! počet Mozartových
symfónlf v
podan! SF a Z. Košlera , šesť Haydnových tzv. parlžskych symfónlf v Interpretácii SF a L. Peška).
Prťfažllvo vyzerajtlca kazeta s kompletnou nahrávkou všetkých deviati ch
Dvol'ákových symfónii je vybavená prf·
lobou so sprievodným odborným textom
v trojjazyčnej mutácii z para dr. Jaroslava Smolku a fotografickým materiálom. V9tvarné riešenie prednej strany
kazety je mimoriadne vydarené - prináša
reprodukciu obrazu H radčany
(1882) od Gézu Ziehrera. ktorý vhodne
korešponduje s obsahom Dvofákovej
hudby preslaknutej vrchovatou mierou
láskou k vlasti, domovu, ktorý ch práv e
Hradčany sú takým v ýrečným symbolom. Skoda len, že pôvodne 9-platňov9
komplet je pri súbornom vydan i (zre j·
me z Gsporných ekonomických dôvodov )
zredukovaný na 8-platilov9, čim dochádza u niektorých symfónH (3. - 8.) k
.,zhusťovanlu" , k pokračujťícemu záznamu na dve platne, čo nepOsobi dobrým
dojmom a je značne nepraktické. Taký ·
to nekoždodenný vydavatelský č in s i
zaslúžil trocha velkorysosti i v tomto
smere a každá symfóniH somostiltnú
platňu! Napriek tejto chy llA krl'i ~y verime, že kompl et bud e vyhl adlívoným
hudobným artiklom našich l zuhruntr.ných dlskofilov a dôstojtw vst úpi a. s
úspechom obst o j! i v čornz narasta )Ú ·
cej dom lír.ei i w h ra mčm·j konkurenci
gramafó nov ých kom pleto v s nahrn vk!·
mi Dvoľl\kovyt~ ll symfúntJ
- AG-
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Sopranistka

TEREZA
ZYLIS • GARA
Po 17-ročnej prestávke sa na európ·
skych operných scénach znovu objavuje meno známej polskej opernej pri·
madony Teresy Zylls-Gara. Nielen vo
svojej životnej úlohe Donny Elv!ry v
Mozartovej opere Don Giovanni, ale aj
v Pucciniho Toske s Placidom Domln·
gom, ako Ma ddalen'B. v Glordanovom
Andrea Chénlerovt s J. Carrerasom, P.
Cappucclillm a našou Idou Klrilovou v
novej Inscenácii tejto opery v Bonne.
Náš rozhovor sa uskutočnil počas jej
krátkeho hosťovania na tohtoročnom
Mn!chovskom opernom festivale, kde
dvakrát vys túpila v úlohe Grófky v Moz&rtovej opere Figarova svadba.
V poslednfch rokoch ds bolo len
ariedkavo vidieť na ear6pskycb oparoých scénach. Dbali ste prednost new·
yorskej MET, kde ste poi!as 17 sez6n vy·
tvorili nespoi!etné mnolstvo tak rozdiel·
pych post6v ako Donna Elvlra a Mimi,
Tosca a Violette, Taťjana a Mari6lka,
atd. VideU ste nejakf rozdiel 1' priprava a pr6ci v MET nel v hocktorom inom
významnom európ1kom opernom divad·
le?
- Skoro žiadny. V MET bolo možno
via cej času na skúšky a prec!znejšlu
pr!pravu, ale Inak velké rozdiely neba·
dám.
V jednom z vallch posledilfch rolhovorov ste spomenuli, le m6te v imysle
anitudovať íalohu }en1Uy v Janáčkovej
opere Jej pastorkyňa. Prei!o vb zaujlma pr6ve t6to 'Aloha?

V prvom rade ma zauj!ma mOj spevácky vývoj a rast, ktorý smeruje k
dramatickému odboru. Medzi iným Jenora je pre mňa úlohou, ktorá by ma
spevácky uspoko jila. A aj preto, že som
ešte vObec nič od Janáčka nespievala.
A láka ma aj po hereckej stránke:
Valou osudovou tlohoa sa stala Mozartova Donna Elvfra. Spievali ata nie·
kedy aj ilohu Donny Anny?
- Donna Anna ma nikdy velmi nezauj!mala. A každý ma chcel počuť Iba
a ko Elv!ru, takže úprimne povedané, vObec som sa s touto myšllenkou nikdy
nezaoberala.
Poi!as valej karUiry ste 18 straW e
mnolltvom operafch relia6roÝ, ktorfch
operd koncepcie ate herecky dotdrall
na ac6na. D6vate prednos( klasick6ma

ltýla, alebo akeaptlljata aj modarn6 ra·
lijn6 poliatia opary?
- Uprednostňujem také koncepcie,
ktoré rešpektujú speváka, nechajú ho
uvolnene spievať a nie sú protl auto·
rovej hudbe. Ale v dnešnom 1lpernom
svete sa často stretávam aj s takými režisérmi, ktor! sa chcú za každú cenu
robiť zaujlmavýml svojimi extravagantnými nápadmi, ktoré však škodia nielen
hudbe, ale strpčujO. nám, spevákom, l
tak nela hkú a náročntí prácu.
Ja o "'' zn6ma, le v priebehu jadn6ho
tfldňa dokOete odspievať tak odlild
tlohy a y rGzaych jazykoch ako Allbet. vo Wasnerovom Tannhiaserovl, Vlolatta vo Verdiho Truiate, Marsar6tu v
Gounodovom Fautovl a Lfz11 v Cajkovak6ho Plkoyej d6ma.
- Samozrejme, potrebujem medzi takýmito predstaveniami jeden deň prestávku. Ale Inak v tom nevldlm vObec
žiadny problém. Ak už raz človek danťl
úlohu prec_lzne a podrobne naštudoval,
nemalo by mu spolu so správnou speváckou technikou robit problém pri preklenut! takýchto ťlskall nášho povolania.
Pomohlo dm vo walej kari6ra i to,
le okrem krúnaho hlasa ste dan jadnou 1 najatraktfvnejllch spedi!ok na
oparaeJ ac6ne?
- Samozrejme a velmi. Dnes sa kladťl
velmi vysoké požiadavky na speváka' aj
v tomto smere. A ja som mala od začiatku velké šťastie, že som tie to požiadavky splňala.
Zberom by a61 zaujlmall nie najnodia pl6ny, nov6 tlohy, nahrbky?
- Posledná nová úloha bola pre mňa
Maddalena v Giordanovej opere André
Chénler v Bonne, ku ktorej teraz pribudne Straussova Arabella a Siegllnda
vo Wagnerovej Valkýre. Co sa nahrávok týka mám tiež určlté plány, z ktorých prezrad!m, že som práve v Par!žl reallzovala platňu s piesňami polského skladatela S. Moniuzska.
ALEXANDER HANUSKA

ocné dojmy z festivalovej Moskvy
Hlavné mesto Sovietskeho zväzu bolo hostltelom pokrokovej
mládeže celého sveta už po druhý raz [prvý raz to bolo v roku
1957 J. Vyše osemmlllónová Moskva sa na tento velkplepý sviatok pripravila vskutku vzorovo. Nenásilná, ale pútavá výzdoba a
propagácia spoluvytvárala neobyča jnú atmosféru podujatia, aké
nemá vo svete obdoby a ktorého dosah je len velmi ťažko vyznačiť v medzinárodnom význame. Preto naň mlad! ludla chodia
radi, hoci sú rôzneho zmýšlanla, vyznania, rás, ale spája Ich jedno - myšlienka boja za mier na celom svete.
Ani jedno podujatie, ktorého hlavným a ktérom je mládež, čl
sa koná v malom, alebo valkom rozsahu, nemOže sa zaob!sf bez
umeleckého vkladu. Aj na svetovom festivale bolo mnol!stvo pr!ležltostl prezen tova ť sa jednotlivým delegáciám jednak ucelenými programovými celkami, a le i malými pr!spevkaml do medzinárodných pl'ogramov rOzneho charakteru a zameranJa. Organizátorom nešlo len o to, aby na podujat! nechýbali kultťlrne
programy, ale predovšetkým aby boli výnimočné svojou samozrejmos ťou v pr!nose tomuto festivalu a stali sa zárove1'i posolstvom všetkému ludstvu. Spomedzi všetkých umeleckých odvetvi
mala a j na festivale svoje prioritné postavenie hudba. Je tým
n ajprlrodzenejš!m Judským prejavom a nepotrebuje tlmočruku.
Kedže jazyková bariéra tu neprekáža, naš la sl vždy najviac priaznivcov a obdlvovatelov, čl to bolo na velkolepých , až strhu)llclch
poduj atiach - s lávnostných vystt1penlach na úvod i záver festivalu, ktoré boll na štadióne V. I. Lenina v Lužnikách, v kluboch delegácii jednotlivých krajin, v koncertných sálach, divadlách, športových h alách l na otvorených priestranstvách po celej Moskve.
Letné mesiace sú všade n a svete obdob!m dovolenJek a umel eck~ch prázdnin. Sovietski umelci mali svoju sezónu posunutú
hlboko do teplých dni a tak divadlá operné l činoherné , koncertné s ály vážnej 1 zábavnej hudby vykazovali vysokťl frekventovanos ť. Ved kto by sl dal uj s ť vystúpenia svetových domácich
i zahraničných špiči ek, ktorých Iba vymenovanJe by predstavovalo viacej pries toru než je tento. Koho by nelákalo navš t!vlf
,.Bofšoj teatr" , svetoznáme, priam posvätné stánky hudby dýchajúce ohromnými trad!claml, a le najmll súčasno sťou. Tentoraz
v ovzduš! panoval ešte aj duch solidarity mladých ludl, ktor!
prišli demonštrova( aj týmto s pôsobom nielen svoju kultúrnu
a politickú vys pelosf, a le najmä s priaznenos ť myslenJa. Priestoru

na prejavenie sa, vyjadrenie umeleckého majs trovstva l názorov na hudobné dianie bolo také množstvo, že sa vlastne nedalo
ani využi(, nehladiac na to, že oficiálna delegácia 'pozostávala
z predstavitelov mnohých profesii a zameran!. Tohtoročný festival však po prvý raz dal pr!le!ltosf svojim účastnlkom zapoJI(
sa do kultúrno-politického diania progra~ovo. Každý mal mol·
nos( už pred n!m sa pripravi( a na festivalových tvorivých d!el·
ňach tak sa volali koncertné a diskusné fóra - predviesť
okrem tvorby svojich skladatelov l tvorbu svetovú rOznych ol>·
dob!. Jedna z takýchto ,.dielni" mala svoje tvorivé prostredie po slávnostnom otvoren! vo Velkej sále Moskovs kého štátneho
konzervatória P. I. Cajkovského - na pOde Zvl1zu skladatelov
ZSSR, v sále Všezväzového domu Zväzu skladatelov. Na otvore_!ll
hudobnej tvorivej dielne v druhý deň festivalu [28. 7. ), sa zt1častnlli popredn! predstavitelia sovietskeho hudobného umen1a
na čele so skladatelom a zväzovým tajomn!kom Andrejom Ešpujom. Naše hudobné umenie reprezentoval na tomto vstupe do
šesťdňového hudobného maratónu laureát Státnej ceny Kl. Gottwalda Marián Lapšanský.
Potom sa už odv!jala nlf mnohých koncertných vystúpeni čle
nov jednotlivých delegácii [z našej už menovaný M. Lapšanský,
huslista I. Zenatý, akordeónové duo bratov Drešerových a Kul» ·
novo kvarteto). Po dopoludňajš! ch koncertoch nasledova li od
obeda do neskorých večerných hodin diskusie okr;llo okrúhleho
stola (za našu delegáciu sa zťlčastnJl autor článku) na rozličné
témy, ako Problémy a perspekt!vy rozvoja symfonickej hudby,
Súča stná skladatelská tvorba a folklór, Trad!cle a novátorstvo
v tvorbe súčasných skladatelov, Problémy a perspekt!vy tvorby
mladých sklada telov, Úloha humanizmu sprostredkovávaná kla·
slckou a sdčasnou hudbou v rozvoji kultúry a rad súbežných
podtém vyplývajdclch zo samotných diskusi!.
Reprezentanti našej vážnej hudby sa predstavili v celom rade
festivalových podujat!, čl už išlo o galakoncert vo velkej sále
hotela Rossija, v Paláci kultťlry a utomobilového závodu ZIL, kde
bol klub na~e j delegácie, l v medzinárodných programoch. Podobne l tanečná zložka sťlbor u Lťlčnlca, ktorá patrila k najobdlvovanejšlm umeleckým zlo~kám na fes tivale vObec. Možno teda poveda(. že sme naše hudobné umenie reprezentovan dôstojne a a j
tým sa s tal festival podujatfm, ktoré zostane n atrvalo vo vedomi
každého jeho účas tn!ka .
STANISLAV BACHLEDA

Hold Joha nnovi Sebaslianovi Bachovi v Ossiachu
Už po nlekofko sezón sa úspešne podlelajú na dramaturgickom profllovanl festiva lu Carlnthlscher Sommer v rakOskom
Ossla chu a VI llachu aj umelecké zložky Slovenskej filha rmónie.
V s úvis los ti s Rokom európskej hudby a dominujúcimi os lavami
300. výroi!ia narodenia J. S. Bacha, vedenie festivalu tentokrát
s iahlo po netra dičnej požiadavke - Inscenovať jeho populárne
oratórium Jánove paiie. Celé fažlsko umeleckého úsilia bolo zakomponované do útulného barokového ch rámového Interiéru vý- letného stredis ka v Osslachu, ktorý je už po mnoho sezón vhodne využlvaný a j ku koncertným účelom . Nelahká úloha kládla
vyso ké nároky na všetkých zúčas tnených Interpretov. BachovCJ
čas ov e rozmerné a technicky náročné hudobné dielo sa stretáva v pries tore a j s Is tými, čas to nepredv!danýml problémami.
S týmto rizikom snažil sa vyrovnať dirigent š vajčiar s keho pOvadu Hngo Käch, ktorý za svoju profesionálnu rutinu vd ač l nielen
bývalému školltelovl v s kladbe P. Hlndemlthovl, ale aj takým dirigentským osobnostiam akými sú Herbert von Karajan a Igor
Markevltch. V Kächovom erudovanom nadhlade sa v poslednom
čase spáj a skúsenost emotlvneho dirigenta s orientáciou scénografa a režiséra. Patr i k osobnostiam, ktoré neustále tvoria a
hladajú umeleckú mnohotvárnos ť s premyslenými kritériami a v
dynamickom prejave. V tomto zmysle ovšem tlmoči Bachovu partitúru v Is tom afektovanom poľ~atl, cez tlmočenie dekl amač ného
významu. Sú to vari hranice tínosnos tl Interpretač ného prejavu
na rdšajúce us tálenú reprodukčnťl prax, čo však ovl:em zasa
umoc1'iuje I n scenač ný zámer. K tomuto Očelu poslúžil Kächovej
koncepcii aj návrh s cény situovanej do zúženého pries tor u sanctu ária, obopnutej symbolicky povrazmi , znázorňu júcim! pocit utr ·

penia. Na spádovom šachovnlcovltom pôdoryse lemovanom záve·
sovým horizontom a mechanJcky manipulačným jednoduchým
krlžom, vytvoril režijne menJace sa sta tické obrazce s využlva n!m dvoch zborov. Na proscéniu v dynamických dejových ansamblovkách využil komornú zostavu 32 i!lenov Slovenského filharmonického zboru (zbormajster Pavol Baza) , kým v zadnom
priestore pre statické chorálové zložky bol situovaný Ui!ltelskf
zbor z ViUachu (zbormajster Walter Kolar) . Pri ez račný orchestrálny aparát zostavený ponajviac z č lenov orchestra Slovenskej
filharmónie pod hlav ičko u Cappella Is tropolitana, dôs tojne dotvára l Bachovu s trhujúcu hudobnú drámu. Käch zredukoval do
určitej mi ery pre účely inscenácie a j hudobnú zložku. Podklady
tenorových recltat!vov zveril gitaristovi Michaelovi Lindnerovl,
č im funk ciu čemba la obmedzil Iba na doplnenie continua pod
áriami. V sólls tlckom aparáte dominoval známy mozartovský Interpret vynikajúci Horst Laubenthal v pos tave Evanjelistu, ako
l v tenorových áriách. Jeho kva llty vhodne doplňala mezzosopranistka Marga Schimlov6, William Mason v pos tave Piláta, ako
l v basových áriách. Istým s klamanlm z hladiska vokálneh o prejavu boli sopranJs tka Lýdia R0cklingerov6 a mladý viedenský basista Johann Leutgeb stvárňujťlci postavu }esusa, i ked
v jeho pr!pade bol zjavný dirigentov zámer zbavlt túto postavu
vyumelkovaného pátosu.
Poča s troch letných sparných večer ov v dňoch 12. až 14. Júla
1985 znela pri tichej vodnej hladine osstachského jazera ma jestátna Bachova hudba, ktorej hlboký účinok umoc ňova l a j výrazný podiel našich vokallstov a Inš trumentalis tov.
MARIAN BULLA

Zo

zahraničia

Vledensk6 Universal Editiou pri·
pravuje nov6 aiborn6 vydania orsaaovej tvorby Franza Lla1ta, 4
to pod vydavatellkfm patron6tom
ID6maho yiedeDik6ho orsanilt1l
Martina Haselbiicka. Ide o pn6
kritick6 vydanie Lisztovej oraa·
novej tvorby, prl ktorom aa IO•
hladnie vletky doatupn6 prema·
ne kald6ho draha ( doterajlle vy·
daaia, skladby v rukopisoch, faksimiln6 vydania, obrazovt mate•
ri61, i!l6nky, ltidle a kniln6 pr6·
tli o Llsztovej orsanovej tvorbe,
oraanoch a orsan.istoch Ll11tonj
doby), ako i doterajlia praktlclt6
sktsenoatl interpretov Lll&tovfcb
orsanovfch diel. Celt projekt je
ronrhnutf do 18 nilkov, prii!om
poslednf zväzok bude obsahovať
kritlckt revf:lna sprbu. Vlatky
nä1ky tohto nodho dborného
vydania LisztoY8j orsanovej tvorlty ma)t vyjat do konca roka
1981.
MtJIUIIl dejln hudby otvorili Y
BudapaitJ. Nach6dza sa v barokovom pal6ci, patriacom ku koaplelll budlnskeho hradu. Eapoa6ty m6zea podbaj6 nbltevnlkom
vrehladnf dokument6rny obraz o
dejin6ch hudby y Maďarsku, ako
aj o dejln6ch hudobnfch n6strojov. Okrem lt6lych BJ:po1ICU badt
v novom mizeu aj pravldela6 prllelltostn6 tematick6 vfstavy.
.,Mierovt koncert" v ltyrocli
meat6ch neta - At6aach, Hiroll·
me, Badapelti a Viedni uskatoi!nil Y jill a v augusta Leonanl
Bernstein s Eur6pskym ml6dal·
nfckym orchestrom pri prflelltOI·
ti tohtoroi!ného 40. vfroi!ia nrhnatla prvej at6movej bomby aa
japonsk6 mesto Hiroiimu. Na pro·
grame Mierov6ho koncertu boli
Beethovenova predohra Leonora
č. 3, Hirolima-RekYlem od Japoaakého skladatela Tomiko Kohlja,
Hudovf koncert A dur, i!. 5 W. A.
Mozarta a Symf6nia i!. 3, ,.Kaddish" od L. Bernsteina.
Balatnf stbor Velk6ho divadla
v Moakva zai!ne noju 210. sez6nu ni!latkom októbra novou lnscen6ciou Prokofievovho baleta
Popoluika a baletu Dlevi!a a smrt
od M. Torivardieva. Aj v sezóne
1985-111 podnikne baletný súbor
niekolko z6)a1dov - do Argantfny, Brazflle, Gr6cka, Rakíaska,
CSSR, Macfaraka a cfali!ch krajla.
Nemackf skladater Mlscha Spollansky, významný predstavíte!
berlluskej operety, 10mre1 nedbao v Londfne vo veku Bli rokov.
V dvadsiatych rokoch sl stanovll
za ciel yytvurlť so skupinou Uta·
ritov novf typ hudobno-Uter6rnej
revue a kritickfm pobladom na
lii!asnú spotoi!no1ť. Tak vznikla
jeho iapeini opereta Dve kravaty
(1929), v ktorej hrala aJ M. Dletricbov6. Opereta bola prijat6 ako
pikantné hudobd prekvapenie,
znejtce novfmi a neoi6chanfml
mel6diaml. Kritika sa zhodla v nAzora, le od Offenbachových 1!181
18 Y operete nestretla 1 takou sil·
nou spoloi!enskou satirou, akow
Spoliansky poctil konzervatlvnycb
nemeckfch zbohatllkov a ozna č ila
Dve kravaty za novt formu hul.obnej satiry, otv6raj6cej dalilu
vývojovt etapu tohto 16nru. V roku 1933 musel pred failizmom
uprchnúť do Anglicka. Komponoval aj hudbu k filmom, kabaretom
a revne.
Marcel Rubin, jeden z najvýzn<>mnejilch sii!asnfch rakíaskych
skladatalov, dolU sa 7. jCila L r.
osemde1latich rokov. Kompoz!cia
itudoval na Viedenskej hudobnej
akadémii u F. Schmidta, potom
dva roky v Parili u D. Milhauda.
Po faiistlckom obsaden! RakCiska
odiliel do Francúzska, v r. 194245 111 v Mexiku. Po návrate do
vlasti zapojil sa do budovania rakCiskeho hudobného !ivota. Po dlhé roky boJ vedíacim tajomnlkom
Zväzu raktskych skladatelov, prejavil 1a ako pokrokovo zmýšlajtcl umelec a niekolkokrát navit!vil i CSSR. Ako skladater tvori
pevné ohnivko v reťazi velkých
rak6skych symfonikov: je auto·
rom 9 symfónii, viacerých initru·
mentálnych koncertov (najmä huslový a kontrabasový koncert
skomponovaný pre Ludwiga Strel·
chera), orat6rif, komorných diel.
Vefký 'Aspech dosiahol baletom
Mesto a operou Saty robia člo
veka (1975, podla predlohy G. Kellera) , ktorá dosiahla ul 14 aai tudovanl. Dlhé roky pôsobil ako
hudobný kritik Volksstlmme, dea- ,
nika rak6skej komunistickej strany.

Dve iubileá IVANA MAČÁKA

Komorný cyklus SHF

V týchto dňoch prekračuje prah plUdesiatky PhDr. Ivan M ačák. K jubileu
neprichádza na prázdno. Naopak,, nejeden z nás by so cťou kráčal životom
l s čiastkou z toho, čo on doteraz vykonal - v slovenskej hudobnej vede ,
v etnomuzlkológll, o rganológll, múzejnlctve l v organizátorskej práci.
Iva n Mačák sl v týchto dňoch pripomlna ešte jedna v ýročie: pred dvadsiatimi rokmi prišiel do Hudobného oddelenia His torického ústavu Slovenského
národného mtlzea. Aj oddelenie má dne'>
dvadsa ť rokov. Na Mučá ka, jedného zo
zakladajúcich pracovnikov, čakali viaceré prvolezecké úlohy. Tá najhlavnejšia
sa dotýkala oblasti hudobnonástrojoveJ
muzeológie.
Východisko bolo velmi
skromné, Iba nlekolko desiatok nástrojov. Dnes Ich je v zbierke miÍzea vy!!e
dvetisic - slovenských ludových hudobných nást rojov a nástrojov z európskeho umelého Inštrumentára. Impozantnosť člsla prekonáva hodnotu člnu. Cds
pokročil a nes!uboval prlvelké úspechy
zberateJom pamiatok n ašej hudobnej minulosti, a ni oblas( hudobný ch nástrojov
v tom nebola výnimkou. Ivanovi Mačá
kovl sa podarilo ziska( cenné pamiatky, zachráni( asp oň čas ť svedkov o dávnej 1 nedávnej úrovni nástrojárstva na
Slovensku a o frekventovanosti nástrojov cudzlc h výrobcov na na šom územ!.
Nástrojový depozitár . na Bratislavskom
hra de (onedlho pres!dli do dolnokruplanskeho kaštlel a ) vysoko hodnotia n ašl i za hr a n ičn! odborn!ci, oceňu jú štrukt\Íru zbierky l formy starostlivosti o
jednotlivé pamiatky. O expoz!clu ,.Hudobné n ástroje na SlovenskuM, kton1
Ivan Mačák pripravil v priestoroch Slovenského národného m úzea na Va ja nského nábrežl, záujem i po desia tich
rokoch s tále trvá. Vyhlad áva né je a j
akustické pracovisko v Hudobnom oddelen!, orientované na zvukové a nalýzy a Ich grafické tnázornenle, ktoré
Ivan Mačá k založil a budoval ešte v spolupráci s Miroslavom Filipom. Bohatá je
obrazová dokumentácia hudobných n ástrojov v Hudobnom oddeleni, počet negatlvov s vyobrazeniami nást rojov smeruje už k desiatim tlslcom: takmer polovicou prispel Ivan Mačák na s vojich
dlhodobých študijných pobytoch v Kanade a v Indii začia tkom sedemdesiatych rokov. M ačá kova odbornosť, organizátorská Invencia l ludské kvality výrazne za sah ovali do dvadsaťročnej cesty
celého oddelenia. V čase ke d ho vie dol, ale a j v os tatných rokoch bola jeho osobnosť cltelná nielen pri riešen i
otázok zásadných, koncepčných, pri presadzovani trendov modernej hudobnej
muzeológie, a le aj pri úlohách, ktoré
patria medz i osobité črty činnosti tohto pracoviska: pripom eňme invenčniÍ
dramaturgiu v des a(roč l koncertného
cyklu v priestoroch výsta vy Hudobné nástroje na Slovens ku, pripomeňme Mačá 
kov podiel na vydanl publikácii v rade
Muslcologlca, zborn!kov , katalógov, publikácie Osobnosti európskej hudby
a
Slovensko a najmä redakciu pozoruh odných Prameňov s lovenskej hudby, vydaných aj v angličtine.

Medzi aktlvnych podnecovatelov l spolutvorcov letného kultúrneho diania patr! už trad ične Slovenský hudobný fond,
ktorý ako dra maturgický garant usporadúva v spolupráci s Galériou hl. mesta SSR Bratislavy v mesiacoch júl september letné cykly komorných koncertov. Miestom Ich konania sú tradič
né Klarisky. O tom, !e sa tieto koncerty 'Stali ul v Bratislave tradlclou,
svedč! nielen
desiatka označujúca v
tomto roku poradie Ich ročn!ka, a le najmä divác ka obec, pre ktorll sú tieto
koncertné cykly prljemným o!ivenlm resp. plynulým pokrač ovanlm sledovania kultúrneho diania po skončen! hlavnej koncertnej sezóny.
Ve!kou devlzou týchto koncertných
cyklov je !ch dra maturgická orientácia,
presnejšie - volba Interpretov. SHF zásadne vytvára priestor polorecltálovej,
alebo recltálovej prezentácie nášmu Interpretačnému zá ze!Jl!U ;- sólistom l komorným SIÍborom (v takom pr!pade Ide
o Ich predstavenie sa v tvorbe domácej
l sve tovej), resp. hosťujúcim Interpretom, ktor! sa môžu prezentovať pozoruhodným naštudovanlm významného dieIa slovenského autora.
Oprávnene a správne up r ed nostňuje
SHF aj v letných mesiacoch typ nároč
nejš lch koncertov. Dokonca možno poveda ť , !e záujem velkej časti návštevn!kov je orientovaný práve na spomlnanú š peclflc kiÍ dramaturgickú ponuku.
SHF totiž práve v tomto cykle realizuje túžbu mnohých hudobných posluchá čov pra videlne (a častejšie) ma ť prlležltosť vypočuť si na šich Interpretov.
Zaiste sú tu dôvody konfrontačné - po
komorných koncertoch MDKO v hlavnej
koncertnej sezóne zostavova né s medzinárodnou účas ťou inte rpretov, l koncertoch SF, ktoré rovnako musia počrtať s medzinárodnou sóllstlckou garn!t!Írou, vytvoril SHF práve na pôde Klarisiek prlležltosť sledovať rast a prácu
mladých s lovenských Interp retov. NieJen tých, ktor! sa už úspešne uviedli
na medzinárodných fórach, ale a j tých,
ktor! majú tieto šance ešte pred sebou.
Hned na prvom koncerte cy klu 3. júna - sme sa v polorecltálovom
programe stretli s basistom Jiaom Gallom, ktorý sa o krátky čas stal nos!tel om l. ceny na súťaži v Rio de Jane!ro.
Za klav lrnej spolupráce Ľud ov!ta Marc!ngera uviedol Galia v Klariskách Ariu
z oratória Judáš Makabejský G. F. Händla, Ca jkovského romancu O, ke by sl
mohla a Serenádu Dona Jua na, Musorgs kého Trepak z cyklu Plesne a tance
smrti, tretiu z Michelangelových plesni
Huga Wolfa, Ravelov Chanson a bolre
z cyklu Don Qulchotte ä Dulclnée, ako
aj árie - Fiesca z Verdiho opery Simone Bocca negra a SteHnu zo Suchoňovej
Krútň a vy.
Druhá polovica recitálu
pa trila husl!stovi Ewaldovi Danelovl,
ktorý za klavlrnej spolupráce Zlatice
Poulovej sa predstavil s dielami Händla
(3. sonáta F dur), Burlasa (Sonatlna pre
husle sólo) a Dvoráka (Mazurek , op.
49).
Ján Galia - v záve reč nej etape prlpravy na súťaž poznačený trocha napätlm, no plne koncentrovaný - voviedol
nás dO sveta SVOj(lj tvorive j muzlkal!ty.
Reš pektuj e nielen š týL zv olených autorov, ale dar! sa mu pôsobivo tlmočU
ich . vnútorný svet. Jeho Händel bol
vznešený, Cajkovsk!j patrič ne uvolnený
a bezprostredne rozosp!evaný a pozit!va
sme konšta tovali l na jeho ceste za
Musorgského dramatizmom. No l v ňom
už vystihoval atmosféru ta k, a ko v Ravelov! 1 Wolfovi, ktorého poňal a ko malú drámu. Pre Gallu je vôbec l v koncertnom repertoári pr!znač n é hfadanie
n osných dramatických prvkov. Na kontrastoch lyri ky 1 dramatlzmu, napätia
a uvolnen la buduje svoj Interpretačný
s vet, pohrávajúc sa s nuansami charakteru a nála d. Je Jen prirodzené, že
pri ta komto založen! sa v oboch áriách
nechal strh n úť svojimi hereckými da-

Iva n Mačák sa špecializuje na e tnomuztkológlu. S vyhraneným záujmom o
ludové hudobné umenie prišiel už n a
štúdiá hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v tomto odbore patr! dnes medzi špič kové
zjavy. V s trede jeho vedeckého záujmu
je výskum Judových hudobných nástrojov a za jeho životné dielo možno už
dnes ozna čiť projekt komplexnej dokumentácie Judových hudobných nástrojov.
Tento originálny dokum e ntač ný systém
u možľíu j e s k úma ť nás troj nie Iba v jeho
tvarových čl zvukových znakoch, a le v[dleť ho vo väzbe na výrobcu, lnterpre-

Snfmka: O. Slllngerová
ta, prostredie, s kúmať jeho zmysel u
postaven ie v ludovej hudobne j tradfcU.
Ako špecifické podujatie v rámci Podpolia nskych folklórnych slávnosti v Detve existuje už j edenásť rokov súťaž výrobcov ludových hudobných nástrojov o
cenu dr. L. Lenga. V roku 1977 Mačák
prevzal prlpravu jednotlivých ročnlk ov
sú ťaže a súčasne vedie dokumentáciu
nástrojov. Spolupracu je s odborníkmi z
rôznych profesii - v jeho dokumentač
nom time SIÍ reprezentanti psychológie,
kompoz!cle, medlc!ny, etnografie, soclólógie, e tnoorganológle, antropológie a
ďalšieh dlsclplfn. Výsledky výskumpv su
zúročia v edfcli Slovenské ludové hudobné nástro je, v monografiách, ktoré
Ivan Mačák editorsky l s autorským podielom pripravi pre vydavatelstvo Opus.
Etnoorganológla, problematika nástrojovej dokumentácie sú n ajčastejším i témami p očet ných Mačákový ch vystúpen!
na významných zahraničných l domácich vedeckých fórach l ústrednou témou jeho bohatej publikačnej či nnosti
- tiÍ, žlaJ, širšia verejnos ť u nás málo
pozná, pretože v äčšina Mačá kový c h prlspevkov vyšla a vychádza v za hra nič
ných zborn!koch a od borných časop l ·
soch. Už v šes ťd esia ty ch rokoch prizvali
Ivana Mačáka k stálej odbornej spolupráci klúčové medz~árodné organizácie
v organológll a etrtoorganológl1, úzke
pracovné l prlateJské kontakty h o spájajiÍ s poprednými vedeckými osob nosť a
mi v Európe l v zámor!.
Vymenovanie aktivit Iva na Mačáka by
samo osebe zaplnilo rozsah tohto prlspevku k životnému jubileu. Pripomeň
me aspoň vyše dva dsa ť roč né pedagogické pôsobenie na Vysokej škole múzických umeni, roky kvalitnej redaktorskej práce v časopise Ľudová tvorivosť,
úrodné a neformálne plnenie funkci! vo
Zväze slove ns kých skladatelov, v rôznych poradných zboroch, komisiách , reda k čnýc h radách, úspešné š!renle pozna tkov v rozhlase 1 v televlzll . . . Jedna vec je ešte dôležitá : Ivan Mačák,
ktorý je dnes autoritou vo svojej špecializácii, je osobnosť velmi mnohostra nne
rozvinutá a rozh ladená, IÍCt!vli k trad!cil, a le rovnako ambiciózna čerpať všetko dôležité zo súča sného - nie len rozumom, a le 1 srdcom. Azda 1 preto je
kr uh jeho prlatelov taký rozk ošatený.
ZUZANA MARCZELLOVA

Mestský dom kulttry a onety v Bratislave
Festivalový výbor BHS

nosť a mi.

Ak je akustika Klarisiek pre svoje dlh é dozrievanie neraz pre Interpretov i
p oslucháčo v problémom, práve na polorecitáli Ewa lda Danela sme tento problém natofko nekonštatovall. Ak aj Hlindel bol mies tami trocha rozmazaný, pre
sólistu s vr!Ícnym, pekným sýtym tónom nebolo modelovanie hudobných
fráz v tejto akustike velkým problémom. Burlasova Sonatlna (najmä je j l.
časť) dokonca vzbudzovala dojem, akoby autor s týmto artefaktom v Klariskách počltal. Očlnn e vyznievalo prel!n an!e motlvov v reá lnej hre a .,klariskov om echu" - no predovšetkým dielo
inšpirovalo Danelovu sc hopnos ť preniknúť do jeho fil ozofickéh o zázemia. VObec hlbavos( a odkrýva nie vážnyc h stránok skladateJských partitiÍr je Da nelovou doménou viac než lahké pohrávanie sa s motlvml ... Introvertnos ť a hlbavos( poznačila 1 Dvoi'ákov Mazurel\,
ktorý by predsa len zniesol viac hravosti.
V tvorivej dielni nie každého umelca
možno nájsť taký úctyhodný repertoárový diapazón, aký dokázalo obsiahnut
za prvé de saťročie svojej e xistencie
Moyzesoyo kvarteto. Pritom nejde Jen
o štýlový rozptyl - ten je napokon takmer podmienkou existencie zdravého
profesionálneho telesa, ale o počet diel,
ktoré je v súčasnosti teleso schopné na
vysokej ume leckej úrovni uviesť. 17. júna sa v Klariskách prezentoval! v ý luč
ne slovens kou tvorbou: Prelúdlaml Pavla Bagina, 3. s lá čik ov ý m kva rtetom Ladislava Burlasa , Moments muslcaux ll.,
op. 20 Igora Dibáka a 2. sláči kov ým
kvartetom, op. 66 Alexandra Moyzesa.
Hoci sme od začiatk ov konceľtných stretnut! s Moyzesovým kva rtetom a kcep tova li Ich spriaznenos ť s tvorbou 20. storočia, predsa nanovo obdivujeme Ich zanietenos ť , ktorá ich vedie nie len It ver·
nosti a preclzlte v oči skladatefském u
zápisu, ale na jmä k tvorivosti v zmysle
tvarovej l zvukovej podoby diel. Zja vné
je !ch presv ed čenie , že žlviÍ hudbu rob!
z napísaných partitúr predovšet kým
pulz dynamickosti. Notový zápis moyzesovc! v pravom zmysle slova oživujú rešpektu)úc autorský rukopis, osobi tosti
štýlu 1 myšl!enkové posolstvo.
Kritériá vyso kých ume lec kých parametrov možno vz ťahov ať l na recitál
Daniely Rus6ovej {l. júla ). Hrala Sonátu c m ol Franza Schuberta, premlérovala 4. sonátu Juraja Beneša a z tvorby Alexandra Skriab!na sl vybralu
4 Morceaux , op. 51; Poéme Noc turne,
op. 61 a 3. e tudu z op. 65.
Jej zmyslu pre diferencovanie štýlov
a skladatelských poetlk dominuje najma neustále vyhiadávanie a vyzdvihovanie ka ntabil!ty , ktorá je v Interpretovane j hudbe jej krédom - a pre ňu
i zmyslom hudby. Danielo Rusóová,
umelkyň a sn ivej poet ič nosti l brilantnej
techniky, je tvot·ivým typom, ktorý predkladá pos lucháčom hudobné dielo dôkladne pozna né - v pln om pochopeni
autorovho my šl!enkového sveta . A predsa máme č asom dojem, že hudba, ktorou za u jme pos luchá čov, vtiahne odrazu
do svojho sveta aj ju - akoby ju nanovo prekvapovali jej smerovania. V tom
tkvie čar o nekonečného objavovania
vnútornéh o sveta hudby, ktoré dáva je j
interpretácii pocit ne ustá lej premiérovost!. Taký bol jej Schubert. V kon ce pč
n e premyslene ] Benešovej soná te (z ro du diel, v ktorých autor smeroval v 70tych rokoch na princlpoch svojej s kla da tels kej poetiky k harmonickej konsonantnos t!) sa pri rešpektovani autorových sonoristických tendencii ,.našla" na jmä v evo lučno m procese hudo bn osti, ktorý jej umožnil u platn iť poetické s trá nky svojho naturelu a die lo p red s tavU v širšieh dimenziách. Pôvabný
svet Skr!ablnovej hudby jej bol nekoneč nou pr!ležitosť ou pre pl né rozvlnu tle ka ntab!lity a snivého poetizmu, ale
i stotožnenia sa s myšlienk ovou mnohoobsažno s ť ou
špecifického sveta týchto
mlnla tiÍr.
VIERA RE2UCHOVA

BRATISLAVSKÝ HUDOBNÝ BAROK

KONKURZ

XIV. muzlkoiogická konferencia
v rámci cyklu Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcoYia
Stvrtok 3. októbra 1985
9,00-16,00 h
Filmový klub
Cs. armády č. 3&
PROGRAM :
úvodný referát: Dr. Zdenko NoY-áčck , CSc.
Bratislavský barok ako pojem a dobové vyznanie
Refe ráty:
1. Doc. dr. Rudolf Pečman , CSc. - Bratislavský rodák J. S. Kusser
k jeho pôsobeniu v Hamburgu a prlpadnému vplyvu na Hä ndla
2. Jaroslav Meier - Bratislavský rodák J. S. Kusser
3. Dr. Kornel Bárdos, MĽR - Struktúra hudobné ho života Bratislavy v 17. storoči
4. Dr. Richard Rybarič, CSc. - Viedenská cisárska kapela v Bra tislave
5. Dr. Marta Hulková - Hudobný repertoár Bratisla vy v 17. st. vo vzt'a hu so spil akými oblasťami
6. Ján Albrecht - Analýza Spcerovho Eulenspiegla
8. Ladislav Kačlc - Pôsobeni e P. Roškovského v Bratislave
9. Jana Kalinajová - Miku!M Moric Polentarius (bratislavská hudobná tla č )
10. Dr. Jlf! Sehnal, CSc. - ,Bol Vejvanovský pofným tr uba č om?
11. Djura Jakiiič , SFRJ - Amando lvančič na Slovensku
12. Dr. Darina Múdra , CSc. - Hudobný život Považia v obdobi prechodu od bar oka
ku klasicizmu
13. Doc. dr. Naďa Hrčkov á , CSc. - Refle xia tvor by [. S. Bat:ha v s účasnej slov•skej hudbe

Rladltef Slovenskej filharm6nie vypisuje konkurz do Slovenského filharmonického
zboru do hlasovej skupiny
tenor.
Konkurz sa uskutočni dňa 9. 10. 1985 o 13,00 h v skúšobni SFZ, Bra tislava, Roduta, Palackého 2. Prihláiky 1 uvedenlm vzdela nia a praxe zašlite na kádr. a personál. odd. SFZ.
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Dóša, Ph.Df'. Alojz Lulmálr, Ja.rosla!v Meter, zas!. umelec Zdenko MikuLa ,
PhDr. Tatjana O~apcová, PhDr. Michal l'alovčLk, CSc., Hana Urban cová.
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Zivot a dielo Alexand a lb re
Ak sa d!vame už z väčšieho časové
ho odstupu na život a dielo Alel(.ilndra
Albrechta, mus!me vychádzať z doby, v
ktorej žll, ako i z jeho ludsk~ch vlastnost!, ktoré pramenlll jednak z jeho sllného citového života odzrkadlujúceho sa
vo vrelom vzťahu k rudom, k životu a
k svotu, ktor~ ho obklopoval, na druhej
strane z jeho promovaného Intelektuálneho života, čo sa prejavilo v obdive
všetkého toho, čo ludsk~ um vytvorll vo
vede alebo v umeni. Z t~chto dispoz!cll
plynie predovšetk~m jeho kladn~ vzťah
k v~voju, jeho presvedčenie, že umelecká hodnota nie je časovo indiferentná.
Každ~ objavn~ čin v umeni mus! obsa·
hovat aj faktor aktuálnosti. Znamená to
torko, že musel pokladať každú stagnáciu vo v~voji hudobnej reči za jav epigónstva. Na druhej strane ale postulaval ako nutný dalš! faktor umenia i
·bezprostrednosť a spontánnos ť, neprijal
špekulat!vny moment, ak by t,!lnto mal
na hradiť obsahovú
náplň
umeleckého
v~roku. Z t~chto postov pramenlla aj jeho snaha o novosf, ktorá mala byt zastOpená v j edinečnej lndlvtduálnej podobe, v podobe zosúladňujúce j tak nové
elementy, ako i prvky tradlcie na pôde
nevymenitelnej individuálnej pretavenosti.
Z uvedeného vypl~va l jeho vzťah k
tradlcli, ktorej prltomnosf v tvorbe pokladal ta ktiež za neodmyslitelnú súčiast
ku tvorby, pritom vša k pod tradlciou

S Bélom Bart6kom na Lodnej ulici v
Bratislave (snlmka z desiatych rokov) .

nerozumel iba kontakt s v ~d obytkaml
minulosti bez sy ntetizácie s novodob~mi
Intenciami i prostriedkami. Videl v tra dlcil len otvore nť1 s ús tavu, ktor á ča ká
na aktuálnu inkarnáciu. Na umelecké
dielo minulosti nazera l ako na š t~lo 
vo uzavreté posolstvo, jeho originálny
pr!nos chá pa l v univ el'Zalite jeho hodnôt.
Tieto principy, ktorých sa Albrecht
pridržiaval, sú evidentné aj v jeho dielach. Svo je hudobné zna losti čerpa l už
v dets tve, takmer a ko autodidakt, ale aj
neskôr počas štúdia na Hudobnej akadémi! v Budapešti zo š tand ardn~ ch diel, z
ktorých formoval postupne svoj vlastn ~ Ideál, svoj vl as tn~ prejav,, vychádzajúci z dobov~ch predpokladov klasicizmu a romantizmu. Dokladmi toho sú jeho Klavirna sonáta a Klavirne kvinteto, ktoré svedčia sice o samostatnosti
pris tupu a o apli kovani velmi umného
a náročného kontrapunktu, avšak celko·
ve eš te ne prekročlll da n~ v~chodtsko
v~ št~ l o v ~ rámec. Spor adicky azda v
posled nej časti Klavlrneho kvinteta badať už náznaky novš!ch postreh ov, akéhosi prisfubu kryštalizácie vlas tného
š t~lu , kto r~ sa prejavU najs kôr v určitej svojrázne j chara kteris tike Scherzosa v rovine afekt!vne cltene j lyriky .
Boli to desia te roky nášho s to roči a,
v ktor~ch sa pregnantn ejšie zača lo for·
movaf jeho mysleni e. Dochádza tu k verkým premenám a k prekr~vaniu sa š t~ 
lových elementov. Desiate roky sú obdobim. kedy sa formovali tie výsledky,
k t o ľé
dostávajú v dvads iatych rokoch
ul1úsl definitivnu podobu i zároveň vyvrcholeni e jeho individuá lneho hudobnéh o prejavu, čo reprezentu je po jeho
Kvartete Sonatina pre l l nástro jov a
Tn básne pod la Rilkeho. Tá to llnla ešte
po kračuj e v trids iatych rokoch v Túžba ch a s pomienkach a v štyrids iatych
rokoch v jeh o Triu pre 2 husi! a violu.
K zá kla dným znakom obnov ene j pa lety
A. Albrechta možno počitaf v prvom rade rozširovanie š kály harmonického rozmeru, prechod od tonálneho myslenia
k varnej tonalite, s lobodnejšie narábanie s a kordickým materiálom, aplikova nie celotónových pos tupov, s tupňov a
nie di sonanclf a rozširova nie ambit u
cen trálnej pritažlivos tl akord ic k~ch jadie r. Takmer nikde však nedochádza k
úplném u vylCt čeni u f unk č n e j gravitácie.

Jeho melos sa poddáva novým harmonickým pohybom a rozširuje sa jeho
pohybov~ priestor, i ked všade bada(
jeho romantický pôvod. S tematicko-motivickým elementom narába v duchu
klasicizmom a romantizmom vytvoreného
delenia na motivické jadrá, ktoré ostávajú tektonick~m spojivom, zároveň vytvárajúce na základe rozšlreného har·
monlckého myslenia vzdialenejšie asociácie, ktoré sa podrobujú na základe
variačného prlnclpu nov~m a nov~m výrazovým metamorfózam.
Základnú črtu jeho povahy, ktorú sme
charakterizoval! emocionálnou akcentovanosfou a zmyslom pre zástoj rácia,
možno zreterne postrehnúf v častom
kontrastovanl charakterovo odlišných
pásiem. Racionalitu uplatňuje v zloži·
t~ch
a dô'sledn~ch kontrapunktických
väzbách, v jdho schopnosti lineárneho
myslenia zlučovanlm nl ekolk~ch llnli v
Ich autarktil k ucelenému polyfónnemu
v~roku, ktor~ miestam! dosahuje i najodvážnejšie polohy. Proti t~m pásmam
stavia často homofónne ladené úseky,
ktor~ch faktúra stoji v užšej spätosti s
tonálnyml štruktúrami romantizmu. Sú
to väčšinou kantab!lné lyrlcké pásma.
Túto štýlovú heterogenitu však dokázal
vyrovnať na vyššej rovine ich tektonickej jednoty.
Humor a vtip predstavuje v Albrech·
tovom v~r azovom svete širokú škálu. Jeho vtip však skoro všade vystupuje v
rť1c hu lyriky. Neúprosn~ sarkazmus mu
bol vzdialen~ . cynizmus cudz!.
1 ked jeho v~razový svet stoji na báze
napätia a uvolnenia, gradácie a pohybového dynamtz.m.u, zriedka sa dot~ka
expreslvneho dramaUzmu, i ked ho dosiahol v~razne vo svojich Troch .básňach, v ktor~ch je tento dramatický živel ama lgamlzov an~ s jeho ostatnou v~
r azovou škálou. l tu však zohral dramatick~ pulz Jen s lť1žl acu ťilohu v rámci
lyricko-epickej poetiky. Ucelené, dramaticky stavané diela nenaplsal.
Ak pátrame po podnetoch a vzoroch,
ktoré ho inšpirovali, alebo ktoré mu
slúžili a s poň za Ideál, možno len usudzov a ť , že ho mladý, ale o štyri roky
starš! Bartók nabádal k hfadaniu osobitého prejavu a k opusteniu tradičn~ c h
stereotypov. Pre Bartóka bola v urči·
tom ť1seku jeho života požiadavka novosti skoro primá rna. Bol to z pubescencie prameniaci postoj určitého radikalizmu, ktor~ Albrechtovi bol cudz!. Rozhodne však aj on pocHoval novost a
aktuálnosť za nutnú podmienku hodnoty diela. Z tohto vša k plynie, že okrem
túžby hfadat nov~. ale svoj s k~ prejav,
neprija l dalšl priamy vplyv Bartóka. Napriek tomu, že Ich v~mena názorov, od·
berné a ko i filozofické diskusie zohrali velmi pozitlvnu úlohu, nemohol
Albrecht sledovať Bartókove Intencie,
pri ktor~ch da lšlm odlučujúclm faktorom bol folklór a Bartókova snaha obnovU hudobnú reč najprv v nacionálnom, nes kôr v univerzálnom zmysle na
základe folklórnych modelov. Na druhej
s trane sa Albrecht s poradicky vzdialene opieral a j o fud ov~ melos (máme na
mysli obdobie dvadsiatych rokov, napr.
pomalá čas f Klavirnej suity a posledná
čas f Sona tiny l .
Budapeštianska Akadémia nebola jednozn ač ne moderne orientovaná, naopak,
Hans Koessler, učitel kompozlcle, bol
Brahmsovým s túp encom a prlatefom,
ktor~ sa s nažil predov še tk~m o to, aby
jeho adepti dôkladne ovládali všetky
finesy kompozicle. Isté je, že kompozlclu nemožno vyučovať abstraktne, ale
len na zákla de konkrétneho historickéh o a pred ov šet k~m aktuálneho materiá·
lu. Hfadanle n o v~ch ciest Koessler prenecha l svojim adeptom a výs ledo k dokazuje, že sa jeho odchovanci vyvijull
úplne odlišn~m spôsobom.
V mnohom bol Albrecht odkázan~ s,Pm
na seba. Rozhliadol sa po vteda jšej moderne, po litera túre, študoval diela, ktoré mu boli k dispozicii, konfrontoval
svoje názory a v~ s ledky s nov ~mi prototypmi tvorby, napr. za vzor mu s lúži li niektoré diela Stravinského, Malipiera, Milhauda, ale aj Regera, Debuss yho, Ravela a mnoh ~c h ln~ch. Na jeho hudbe vša k nemožno náj s ť priame
vplyvy. Overa skôr možno v nej nájsť
pritomnost tradície v pretavenej a s ublimovanej podobe. Práve to možno azda
pokladať za najv~znamnej š i moment jeho diela, t. J., že dokázal z ladiť nové
Inšpirácie s vlastným mys lením a na
tomto z áklade hladat nové cesty. Jeho
odpor proti provlnclonallzmu a pŕiemer 
nostt ho donútlll f or m o v ať svoje myslente zam ie tnuthn závis lých a nená roč
ných nápadov už v zárodkoch. Pri zrode muzikálny ch Idei filtroval s vo je aso·
clácle, ktoré sa mu vybavili. K p rv ~m
kryštalizáciám jeho originálneho slovnika patria diela z rozhrania prvého a
druhého desaťročia - Andante con moto pre organ, Klavlrna suita a Sláč ik a
vé kvarteto , ktoré možno poklada ( zn
prvú redakciu moderne j h udobnej rel:•
na Slovensku.
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Okrem spom!nan~ch znakov modernosti v oblasti hamonlcko-melodickej a
tektonickej faktúry, ktoré sa odzrkadlujú aj v in~ch dielach tu nespomlna·
n~ch, možno za také pokladať i určitý
desubjektivizačn~ proces proti staršlm
skladbám, dištancovanie sa od romantlc·
ké ho prlnclpu subjektlvneho sebazobrazovania a autoreflexte pôvodcu. Nová
vecnosť, ktorej program lnvoloval okrem
návratu k pevnej formovej kresbe aj
odvrat od preexponovaného sentimentu,
tiež charakterizuje Albrechtovu tvorbu.
Dielo nemá byt spoveďou autora a zobrazovaním vlastných citov~ch stavov,
dramatizovanlm subjektu, ale má zachovať odstup medzi sebou a dielom. Individuálny akcent nech prameni zo samotnej umeleckej hodnoty diela bez
Identifikácie jeho v~r azových rovin s
autoreflexiou skladatela.
Doteraz nebol! spominané Albrechtova
dotyky s výrazov~m svetom secesie, pričom nemožno nechať bez povšimnutia
u rčitú s úvis lost. Sec-~la alebo Jugendstil sice nemá jasné vzory v hudbe, ale
tento štýlový okruh je nám však o to
povedomejši z v~tvarného umenia. Skúsime tu charakterizova ť niektoré črty
tohto umeleckého myšlienkového sveta,
vyrastajúceho s!ce z pozicie romantizmu, ale od ktorého sa llš i nov~m formov~m a v~razov~m projektom. Dištancovan ie sa od autoreflexle dosahuje tento smer chladným, ale originálnym Oľ 
namentóznym rúchom, dosadenou štylizáciou a surreálnym pátosom, ktor~
zakr~va životnú a subjektivnu priamos ť
námetu nadobúda júc svoj pln~ v~zna m
až v druhotnej symbolickej rovine. Olanie v literárnych dielach a poézii sa
neodohráva medzi zobrazovan~mi pasta ·
vami, a le akosi nad nimi. Postavy sú len
odc udzen~mi nositelmt etlcko-filozofick~ch
rozpráv, s ú umelo dosadený_ml
partnermi sy mbollck~ c h dialógov, ako to
vldlme v námete Zjasnenej noci. Vidl·
me to na dielach Puvls de Chavanna,
Gusta va Klimta, Alfonsa Muchu a literárnych dielach z obdobia Un de st!)cle,
a ko napr. u Richarda Dehmela a mnoh~ c h in~ c h , o ktorých symboliku pre·
javil záujem nielen Arnold SchOnberg ,
ale aj Albrecht. Sú to črty, ktoré možno c h á p a ť ako predzv es ť ctelov novet
vecnosti, čim sa secesia zaraduje do
počiatkov odklonu od romantického obzoru.
V Albrechtovej tvorbe sa možno stretnút s podobnými v~razov ~m i analógia·
ml. Bude nám to jasné ak myslime na
jeho pleseň Náhrobná trávn , alebo na
niektoré v~razové epizódy z jeho diela
Ex voto, abstraktného trojhlasu, ktor~
zač lenll aj do svojho Tria pre 2 husll
a violu ako pomalú čas t , pripadne prezrádza túto spä t os ť s duchom secesie aj
Menu et z jeho Sonatlny pre l l nástrojov.
Dielo Alexandra Albrec hta zosta lo
akýmsi torzom, lebo je pomeme malé.
Jednotlivé vývojové etapy v jeho živote a tvorbe nema jú náležité rovnomerné zastúpenie v jeho dielach. C h~ba jú
dalšie kvartetá, chýbajú inštrumentálne koncerty a rovna ko c h~ba zas túpenie cykllck~ch sy mfonických diel z obdobia jeho zrelosti. Opery sa nedo tkol,
ale aj symfonické d iela iného druhu s ú
sporadické, medzi tými, ktoré existujú,
sa otvára prlllš velká ča sová pri epas ť.
Ak sa p~tame po p r lčtne te jto neúpl·
nos ti jeho skladotersltého diela možno
len konš t a t o v a ť , že iné druhy pr/I ce.
predovšetkým int erpre tač ná činnos t , a le
a j pedagogická práca ako riaditefa
Mests kej hudobnej š koly, pnrcelovali jeho celoživotný prejav.
Int er pretačná č innos t ma la vša k nie ·
len pre neho. ale aj pre kult(trny život
Bra tis lavy z n ač n ý význam; v jeho buf t
pro ti provi ncionali znHJ c hce l zitsobtr
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AlEXANDRA ALBRECHTA
obecenstvo hodnotnými dielamJ minulos·
ti a pritomnostl a tak rozširovať obzor
prljlmaterov a š tandard izovať kultúrne
povedomie n a a ktuálnej úrovni. Nemalno však vynecha ť zo zretela ani to, že
dirigovanie bolo pre neho psychickou
potrebou. Videl sa v úlohe interpreta,
videl sa v dielach, ktoré uviedol, či to
bol Bach, Beethoven, Haydn, Dvoi'ák,
StravinskiJ, Szymanowski, alebo diela
domácich autorov. Plánovaniu a projektovanlu, štúdiu a nácviku, ako 1 organizovaniu koncertov venoval vera ener·
gle a času, ktor~ mu nestál v neob·
medzenej miere k dispozicii. Musel vykonávať jednu prácu na úkor druhej,
dirigovanie a organizovanie koncertov
na úkor skladatefskej práce. Ale mu·
selo to zrejme byt. Isté je, že svojimi
koncertmi prispel ku kultúrnemu rastu
obyvaterov Bratislavy a dalš!ch miest.
Ako interpret s ledova l rovnakú zásadu, ktorú zastával v tvorbe, samozrejme,
s prihliadnutim na v~r a zov~ svet a štýl
hran~ch skladieb. Vyh~bal sa extrém·
nym tempám, ako 1 predlmenzovanlu
dyna miky a v~stre dnému uplatňovaniu
agogiky. U prednos tňoval však všade, kde
to bolo št~lovo a obsahovo na mieste,
pravidelný tep skladby, citlivé, ale mier·
ne dotváranie skladby dynamickým tie·
1\ovantm. Striedmosť neznamenala pre
neho j edno tv á rn os ť , ale sprostredkovala prirodzenos ť , ktorá vylučuje neúprlm·
ne pôsobiace patetické vyklenutie prie·
behu hudby. Účino k teda hladal v a kom·
st lntrover tnejšo!Il prlnavrá teni sa k du·
chu s kladby a odmietal extrovertné,
nadnášané ,.dopovunie" podanej sklad·
by. Velkú starostlivosť venoval interpretácii Beethovenovej IX. symfónie, kto·
rej partitúru doplnil jemn~mi lnštru·
mentačn~mi korektúrami všade tam, kde
zlstll chyby zaprlčlnené s kladatelovou
hluchotou. Dirigoval ju 22-krát. Dirigent·
ská činnost vystriedala jeho klavlrlstlc·
kú kar iéru, ktorá bola pomerne skrom·
ná, ale rozhodne úspešnejšia ako vtedajšia skladatelská aktivita. Ked hral
vlastné sólové alebo komorné skladby,
tl ač sa o ňom zmieňova l a kladne len
ako o klaviristov!.
Na záver treba ešte ku všetkému do·
dať, že pre Bra tis lavu bola tste prlno·
som Albrechtova ve rnosť svojmu mestu
a n ikdy neprijal myšlienku odlst do
Iného prostredia a lebo štátu, čo by azda
predsa bolo b~valo asp oň na určit~ čn~
pre neho v~hodné.
I ked nenávidel provlnclonalizmus, ne·
hľ a d a l uplatnenie vo svetov~ch kultť1r·
nych centrách, ved sám vyhlásil, že nn
propagáciu vlastnej tvorby bol prlliš hr·
dý a prlvefk~ ,.ma mras ". Skôr sa usilo·
val doma preraziť rámec reglonality a
pozdvihnú ť úl'Ovei\ na žiadúci stupei't,
čo sa mu, ako sa mt zdá , bez nadsádz·
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V brane- svojhu bytlt na Kapltul•kej 1!1·
ci v Bratislave (anhoka xo xa čiatk• pit·
desiatych rokov).

ky , aj podarilo. Hladu! vzruch a pohyb
s kôr v sebe. al e miloval klu d prostre·
cllfl. Ma l rád tvorlvt't su motu, ale po·
trebova l kontak t s ludml aj ako Inter·
pt·et a dirigent, čo na šiel v Bratislave,
ktorá mu zabezpečov a l a l pre neho ne·
postrádatelný s tyk s pri rodou, ktorú vy·
hladával takmer každý det'l. Miloval svoj
o k oll t ~ svet, miloval hudbu -nie pre
''u sa motnť1 , ·ale kvôli je j s chopnosti zas·
tupova ( čl.ov e ka v jeho najprofilovanej·
šfch schopnostiach, v jeho tvorivom
ume, v krea tiv ilfl. Prehlásil, že nobol len
spo kojným, a le što stnýrn č l oveko m . Ho·
vorll to napriek tomu , žo jeho život a
osud mu neposky tol vždy v plnej miere
vera us pokoj ujúcich podnetov. Hfadal to
s kôr v sebe s amom. Myslfm, že to vy·
žo,r.u je aj z jeho hudby, ked si ju vypofujflme i dno:-. po uplynuli celého sto·
r('/'i:t otl jelw nn rorlcnln .

JAN ALBRECHT

