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HUDBA A SLOVO

Národný umelec ZSSR Dmitrij Kitajenko.
Snlmka : V.

Vaňák

Pod týmto tematickým mottom sa kona l 20. roč
nik Medzinárodného hudobného festivalu v Brne
od 23. septembra do 6. o któbra t. r. Strnás( jubl·
lejných dni odzrkadlovalo v dramaturgickej koncepci! 40. výročie oslobodenia naše j vlasti; rovnako aj trlsté v ýročie na,rodenla J. S. Bacha a G. F .
Händla výrazne profilovala festi valový priebeh.
Organizátori nezabudli a ni na dalšie výročia H. SchUtza, A. Berga a P. Kťlžkovského. S od·
stupom čas u možno zhrnúť, že práve spojenie
hudby a slova - t. j. preferencia vokálno-In štrumentálnych žánrov - poskytova lo v ýhodu komunlkatlvnostl.
Festivalový mara tón 35 koncertov a divadelných predstavenl pekne otvorila Moskovská fil.
harmónia s dirigentom Dmitrijom Kitajenkom. Na
Ich koncer te dominovala zriedkakedy Interpretova ná "Nultá" symfónia d mol Antona Brucknera.
Po Ruske j predohra Alexeja Rybnlkova uviedol
v i o l onče lis t a Alexander Rudin Symfóniu-Koncert
e mol pre vi olonč elo a orchester, op. 125 S. Prokofieva. Mladý umelec zauja l kultúrou tónu, ako
aj hlbkou ponoru do zložitej parti túry. Moskovská
a v závere festiva lu l Ja ponská filharmónia ponú klt lákavú dramaturgiu, l ked práve v ich vy·
s't úpen lach sa nenapl ňa l o tematic ké fe s tiva lové
heslo - Hudba a slovo.
Ako špičkové teleso sa predstavil Státny akademický ruský zbor ZSSR s umeleckým vedúcim a
dirigentom Igorom Agafonnikovom. Ich program
vychádzal z tvorby sovietskych a utorov tohto storočia a z folklóru. Vynikla p l astic k osť, lntonačná
brllancla , neobyčajné dynamické rozpätie, a ko a j
premenlivos t výrazu l nálad. Náš obdiv patril najm!! suges tlvne znejúcim basom, ktorých z vu č nosť
a fa rba vytvárali piliere monumentality - miestam i až š oku júcej.
Záujem verej nosti sa sústredil najmä na trojicu festivalových udalosti: na Bachovu Omšu
h mol, na fest iva lov ú reprlzu Verdiho Nabucca
s dvoma bulharskými h osťami a na vystúpenie
Japons kej filharmónie.
Na Interpretáciu Bachovho kolosu spojili sily
dva západonemecké súbory: Marburger Bachchor
a Hessisches Bach-Collegium. Treba pochváliť
zbor, ktorého celkový zvuk znel vyrovnane, plastic ky a zároveň pri ez rač n e, svieže a jasavo. Aj
orchestrá lna zložka bola prepracovaná s vei kou
preclznostou (krar ovali iskrivé trúbky). Na jslabšlm č l á nkom bolo kvarteto sólistov. Umelecký vedúci Wolfram Wehnert zdOraznil komorný charakter dtelu a vyvaroval sa s klonu I nter pretovať
ho v Intenciách romantlzujúceh o symfonlzmu.
V brnenskom Nabuccovl zaujala pred ovšetkým
predstavltelka Ablgall Svetlana Kotlenková z BĽR ,
je j krajan Stojan Popov v titulnej Glohe nes pieva l

práve v najlepšej dispozicii. Výkyvy mala a j reprlza Dona Giovanniho, v ktorej dominova l a ko
Leporello Karel Berman, zatial čo Eva Di!poltová
ako donna Anna podala značne diskutabilný výkon. Predstavtter titulnej úlohy Ivan Konzulov
z BĽR Imponoval viac he rec ky ako spevácky. Pripomienky možno vzn iesť a j voči porna lšlm tempám dirigenta Jana Stycha.
Nekritické nadšerúe sprevadzalo vystúpenie Ja·
ponskej filharmónie pod taktovkou Ken-U!Ira Kobayailho. Ich program prlvltala predovšetkým
laic ke jšia verejnost: Beethoven Koncert pre
klavlr a or chester č. 5 Es dur, op. 73, Cajkovsklj - Symfónia č. 5 e mol, op. 64. Týmto dielam
predchádzala symfonická bá se ň Matsura súčasné
ho ja ponského s kladateia Yuza Toyamu. V Beethovenovl kla viristka lkuyo Kamiya skla mala (monotónny, tvrdý úder, čas té !ntona čné nepresnosti ),
v Cajkovskom sa - orchester pohybova l takmer na
hranici svojich interp retačných možnost(.
K vrcholom festivalu patril recitál tenoristu
Wernera Hollwega (NSR), ktorý za klavlrneho
sprievodu s vojho kraja Romana Ortnera demonš troval zvrchované umenie v dielach promlnent·
ných predstavite iov pl es ňovej tvorby: F. Schuberta , R. Schumanna a C. Loeweho. Ve če r sa odvljal
v Inšpir ujúcej atmosfére, spevák dokázal celý rad
mlnla túr skvostne vypointovať ( Loeweho Rybár
a Svadobná pleseň). Znamenitú úroveň mal a j recitál poiskej a ltistky Jadwigy Rappé ovej. Jej lahodný timbre dodal lesk S os takov lč o výrn a Stravinského p ~sňam. Naproti tomu v NDR pôsobiaca
japonka Tomoko Sakurai nenadchla vo vý bere
Nemeckých árii G. F. Hä nd la pomerne úzkym výr azovým registrom a nečis tou Intonáciou. V ostatných inštrument alnych skladbách sú bor Tibla
(NDR). ktorý so speváčkou účinkoval, preukázal
svoje kvality v pozltlvnom sveUe.
Státna filharmónia Brno a Brnenský fllbar·
monický zbor s dirigentom Petrom Vronským sa
v Symfónii č. 9 d mol, op. 125 L. va n Beethovena
nevzopäl! k nediskutabilnej kreáci i. Aj kvarteto
sólistov ma lo z n ač ne dale ko k zvukovej vyváženosti. Môžeme, žlai, len k on šta tov a ť, :Ze jedným
z cha ra kteristic kých znakov lnterpretač n 9ch k-valit festi va lu, bol! slabšie vý kony vo ká lnych sólistov v ka ntá tach, oratóriách, operných predstaven iach l v ďa l šieh vokálno-inštrumentálnych d ielach .
Prabký filharmonický zbor a Filharmonický komorný orchester pod veden!rn Lubom!ra Mátla
skvelo naštudoval! Alexandrovu sl áv n osť G. F.
H!lndla, čo bolo dôkazom, že srne schopn! domácimi sila mi na vy sokej štýlovej úrov ni vyrovnať .
sa s vokálno-Inštrumentálnym odkazom tohto velikána barokovej hudby. No celkový p,rlaznlvý
d ojem opäť narušova li sóla. V tieni tohto predvedenia bola Cecillánska óda od toho Istého a uto- .
ra; Josef Pančlk dirigoval Brnenský komorný orchester a Brnenských madrlgalistov. Sólisti Zdeni!k Smukaf a Jana Jonáiiová - jednoducho
nemali s vo j deň.
Tradičný festi va lový záver ) anáč k ova Sln fonlet ta s di rigentom Jean-Pierom Jackuillatom vyznela vcelku reprezenta tlvne, a le prvá čast veče 
ra, v rámci ktorej uviedli ora tórium pre sóla,
zbor a orchester Výkriky sveta od Arthura Hon eggera, nevzbudila viac ako rezervovanú pozornosť. Z tria francúzskych s pevákov za u jal najviac barytoni sta Frédéric Vassar, zatla! čo sopranistka Suzanne Sarocová má z-r ejme svoju umelec k ú kariéru už za ~ebou a mladučká a ltistka
Myriam Brughensová s toji ešte len pred ňou.
Státna ·f ilharmónia Brno a Kiihnov mieiianý zbor
podal! v podstate snaživý výkon.
I ked tieto riadky nemôžu obsiahnut všetky
festivalové a kcie, spo meňme aspoň s na dšen!m
britskú trojicu Fortune's Fire Lute Song Ensemble, švédske mužské vokálne kvinteto Lamentabile Consort (dvaja barytonistl sa zhostili l n ároč
n ých kontratenorových pa rtov!), ako aj pohodu,
ktorá vládla pri vys túpen! Ro!mberskej kapely
v kaštieli vo Vra nove nad Dyjou, čl rekonštrukciu Ja na č k ovej sy mfónie Duna j, ktorú urobil! Leoš
Faltus a Miloš StM rm'\ (dielo, ktoré je v tejto
podobe z načne vzdialené Chlu bnovej úprave , zaznelo v poda nl Janáčkovej filharmónie Ostrava ).
VLADIMIR CECH

20. ROčNíK BRNENSKÉHO KOLOKVIA
Vyše 50 úč astnikov z 11 eu·
rópskych krajin a dalšie destatky d omácich 1 za h ranič
ných pozorovateiov, vášnivé
diskusie l obra tné taktizovania , stretnutia najpočet ne j šlc h
škOl čl de legácii (čo do počtu
viedli z cudzincov Poliaci, Juhoslovania, Rakúšania a muzlkológovla z NDR 1 NSR), celková dobrá n álada , a le 1 stresové situácie chalrmanov a referentov nie ktorých preplnen ých rokovani, ta ký bol vonkajšl o braz rnuzlkologlckého
kolokvia, konaného 30. 9 .. 2. 10. 1985 pod názvom "Na
rozhranf epoch a itýlov". Pozltlvne 1 sporné momenty sú
tu predznamena né tradlclou 19
predchádza júcich ročnlk ov a
l l vyda ných protokolov (onedlho vyjdú tri da lšie. Ako
hostitelia máme dôvody
k
hrdos ti l obavám. Nepoprie napokon toto s tá le ctihodnejšie
kolokvium svoj pôvodný zámer
byt varnou tribúnou, dynaJnlzujúcim faktorom odbor u a Iniciá torom vždy nových pohladav ?
Práve 20. ročnlk vzbudil nádej, že vôbec nie. Poda rilo sa
zdynamizovať niektoré rokova cle formy: d iskusia o secesll
bola znamenitou konfrontáciou
hudobne j vedy a histórie výtvarného umenia, sekcia vede. ná N. Mosusovou z Belehradu
bola živou dielňou , kde sa z
podnetu referátu Ľ. Ballovej o
vzkrlesenl odkazu A. Albrech ta ve lmi seriózne prerokovali
spôsoby nového komplexného
štúdia poduna jských kultúr.
Novi Iudla prinášali výrazne
nové Impulzy (na pr. bernnský
J. Maehder) . Východiskom analýz l diskusii je stále vo väč
šej miere !Ivá hudba v podani
účastnikov kolokvia, napr. J.
Maróthyho z Budapeš ti a R.
Scholluma z VIe dne. V kuloároch·-sa nepr ejednávali iba výmeny osobných pozvani, ale l
vážne projekty med zinárodnej
spolupráce ( napr. koncepcia
sympózia o vztahu "českých
krajin - Ma nnheim" , ktorá sa
má kona ť v NSR ). Hlavne sa
však presadil nový typ samotn ej temátlzácle rokovani. Metaforic k y forrnulovana téma zámerne nabádala k šlrke pohladu: mala vyprovokovať a aj vyprovokovala
vôbec
zásadné
otáz ky ä la "Znamená doba
okolo r. 1900 štart novej hudobnej epochy ?", "Ide o epochu s nábehrnl k š týlovej univerzalite alebo iba o éru nezvladnuté ho pluralizmu", "Aký
zárez tu znamená vlastne rok
1945 so všet kými svojimi dôsledkami? " , "Co zls ka vame, ked
sa vra ciame a ko skladatelia ,
recipienti 1 vedel k vých odze j
situácii tohto storočia" . Vše tci sl uvedomili, že pre žijúce
generácie začal "fin de slecle" v ktorom vša k - na r ozdte'l od toho minulého - nikto
nemá právo na nostalgiu . So
sys tematickým
zodp oveda nlm
takýchto 1 ďalšieh ro jaclch sa
o tázok sa mozrejme nikto nerá·
tal. SkOr Išlo o ich generovanie, evidenciu, zvažova nie a
možno 1 čias tk ov ú bádateiskú
konkretizáciu.
Jednou z vltaných a užit oč 
n ých konkreuzacil bola r eakcia na výročia skla d a t eio~~t j.
Suka a A. Berga, v zásade dobre prlpomenutých l festi va lovým programom. Domáce sily
(}. Berkovec, J. Volek, J. Kresánek - refe rát člta ný v autorovej nep rltomnosti, K. Risinger, R. Pei!man, M. Svobodová, ). Vyllohlldová l za bezpeč ili

zna menité expozé sukovskej
problematiky s cielom dos tat
ju do zorného pola zahraničia,
čo sa podarilo o. l. 1 vď a ka
následnej besede s radom čes
k ých a juhoslova nských žia kov
Sukovej školy. Bergovská &xpoz!cia bola s kromnejšia , a ni
ona však n eznarn enala formálne holdovan!e: k zahra n ičným
referátom (Ch.-H. Mabling, J.
Mainka, M. Pavlovičová) sa
via c ako dôstojne prlra dill domáce
materiálové pr!spevky
(M. K. Cerný, A. Linka, M.
SU!droň).

Iné konkr etizač né pole preds tavovali rozpravy o s ituácii
hudby a kultúry vôbec na razhrant storoč i a. O VIed ni a ko
pozi tlvne 1 nega tlvne (lepš ie
pov edané dostredivo l odstredivo ) orientujúcorn dobovo m
vzore kritit ky prehovoril! Rakúšania M. Wagner, R. Bischof
a R. Schollum, J. Vyslou!il
(vzť ah j a náče k Vledeii ) a
I. Vojti!clt (vzťa h A. ScMnberg
- A. Lo os) . Partnera výtvarnému historikovi M. Wagnerov i
robil za našu s tranu brnenský
J. Sedlá!' (pohotovo zaskoč il
namiesto nepr!tomného P. Wittllcha, ktorý svoju úča s t v posledn ej chv!ll odrie kol). Na program sa dosta la l "módna" téma - secesia, kt orej bola ve·
n ovaná deba ta u okrúh leno
stola. Po k'oncerte "secesných
plesni" (R. Schollum so speváčkou M. Kyriaklovou demonštrova l bohatý výber z tvorby
autorov rôznych št ýlov l ka librov a plesne sa na oza j vzájomne podobali a ko vajce vajcu)
sa väč šina úč as tnik ov kolokvia
zhodla na uzá vere, ktorý je pokrokom pri porovna ni s tým, k
čom u d ospeli v u plynulom desa troč ! autori p oč etný c h knih
a zbornlkov a lebo ú čas tn!ci
špeciá lne j konferencie v Aus trálii, kona ne j pred n!ekolc
k ými rokmi: výtva rný štýl secesie rozhodne nemá v hudbe pria mu obdobu, v Istých hudo bno-žánrových a k omunikač
ných kon textoch však nes porne existuje produkcia , ktorá v
nás predstavu s ecesie silne
asociuje.
V závere kolo kv ia sa Poleda Fukai!ov dvo jreferát
snažil radom prie rezov situácia mi "okolo 1900" a "dnes"
zma pova ť zložitosť úlohy s úča s ného sklad a tera artlficiálnej
hudby, rôzne konkrétne Id eové
l tvorivé posuny Interpretovali
a utori a ko J. Maróthy, H. Kronos, · J. Bek, Th. Hirsbrunner,
J. Dehner a td. Odpoved na
otáz ky, preč o ta k vera imp ulzov z poči a tku s t o r o či a nepresta jne žije a znov a
ožlva
( napr. v tendenciách nove j jednoduchost i ) a preč o súčasne
odmieta me v prlliš demonštratlvnych návratoch vidiet obnovenie Istô t a lebo perspekt!vu,
zos ta li všetci r efe renti do jedné ho dlžnl. Ked vyjde protokol
kolokvia 1985 (ma lo by to by(
asi do roka), bud eme mat k
d lspoz!ci! cenný ma teriál, mimochodom možno prvý medzinárodný pokus o muzllrologické uchopenie toh to pál č iv é h o
pr oblému vôbec. Bá da nie o 20.
s to r oč i bol o za tia l r eg istr·áciou
a hodno tenlm hudobno-vývojov ých inováci!. je však na čase
v ytvorit ucelený ob raz epochy
ld(rcl do hlbky histo ri cky i soc iol og ic ky , fundova ný a zbavený prag ma tick ýc h preferenci!. V Brne 1985 k tomu da lí
možno dôležitý podnet.
ňákov
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SLAVNOSTN~ ODOVZDA·
NIE CIEN ZSS, SHF A CEST·
NfCH PLAKIET BHS sa usku·
točnilo l. októbra 1985 v
Medzinárodnf deň hudby v Zr·
ka dlovej sieni Primaciálneho
pa láca pred komorntm koncertom z tvorby Alexandra Al·
brec hta, ktort sa konal v rámci tohtorol!nfch BHS. Ceny Zväz u s lovenskfch skladatelov za
rok 1984 udelil ústrednf vfbor Zväzu s lovenskfch skladate lov v oblasti vAlne j budby IGOROVI DIBAKOVI
za
Poému pre symfonickf orches·
te r , o p. 28, venovan6 40. vf! oči u SNP, ktorá význa mným spil·
sobom prispela k obohateniu
nalle j hudobne j tvorby svojim
ideovo umeleckfm obsahom, v
oblasti populárnych, zábavných
a tan eč nfch lénrov PAVLOVI
ZAJACKOVI za osobitý prlnos
v oblasti slovenske j zébavne j
hudby, osobitne za výraznt po·
diel na zvyl ovanl 6rovne moderne j džezovej a taneč nej orchestrálnej tvorby, v oblasti In·
torpre ta č ných výkonov zasllí.lllcj umelkyni ĽUBE BARICOVEJ,
s ólistke opery SND, za vfraz·
.n 6 umeleck6 a angalovan6
činnosť na poll
slovenského
koncertné ho umenia, v oblasti
muzikológie, k ritiky a publicis·
tiky dr. OSKAROVI ELSCHEKO·
Vl, CSc., za knihu Hudobná veda s6časnosti , ktorá je prlnos om k rielenlu zával nf ch problémov slíčasn e j muzikológie.
Výbor a Vedenie Slovenské ho hudobného fondu udelili
za rok 1984 Cenu Jána Levoslava Bellu hudobnému skladatelovl VLADIMlROVI GODARO·
Vl za dielo Partlta pre 54 slá·
čikovfch
nástrojov, čembalo,
tympany a zvony s prihliadnutlm na dotera jliu tvorbu a Cenu Frica Kafendu koncertnému
umelcovi JINDitiCHOVI PAZDE·
ROVI za vynlka j6cu Interpretáciu s6časnej slovenskej huslove j tvorby. Ceny vyznamenaným
odovzdali podpredseda
ZSS zasl61ilý umelec Milan Novék a predseda Výboru SHF
zasl611lý umelec Pavol Bagin.
Predseda Festivalového
výboru BHS dr. Ladislav Mokrý, CSc., vyhlbll udelenie pla·
kiet Bratislavských hudobných
slávnostl členovi Predsednfctva
ÚV KSC, prvému tajomnfkovl
ÚV KSS JOZEFOVI LENARTO·
Vl, národné mu umelcovi DEZI·
DEROVI KARDOŠOVI a STATNEJ
FILHARMONII KAROLA
SZYMANOWSK~HO KRAKOV.
•
VYDAVATEĽSK~
CENY
OPUS-u ZA ROK 1984: Ceskoslovenské hudobné vydavatel stvo OPUS udelilo 15. októbra
1985 v yd avatelské ceny za rok
1984:
Vf ročn6 cenu OPUS-u
- LADISLAVOVI GALKOVI za
dielo Slovenské spevy,
Zla tý erb OPUS-u
- zasllíl llé mu ume lcovi IV ANOVI SOKOLOVI za umeleck6
realizáciu diela J. S. Bacha
Tr iové sonáty, BWV 525·530,
- JOZEFOVI ZSAPKOVI ·za
r ealizá ciu titulu Slávne gitarové skladby,
- ALZBETE KUBANKOVEJza
6spd n6 dlhobra j6cu platňu Povej, ve trfk, pove j,
hudobne j skupine ELAN
za profilov6 platňu Elán 3 a za
mag netofóno v6 kazetu Cez pre·

e

e

klifky.

Ceny vyzna me naným odovzdal riaditel OPUS-u dr. Iva n
Stanislav.
•
SLOVENSKA FILHARMONIA V SEZONE 1985-86. Dramaturgické zámery nastáva jd·
cej 37. koncertne j sezóny SF
vychádza jd
predovletkým z
na jvýzna mnej·
reilpektovania
illch kult6 rno-politickfch uda·
lostl v živote naiich národov
(zjazd KSS, XVII. zjazd KSC,
41. výroči e oslobodenia Br atl·
sJav y o Ceskoslovenska) a zo
zohladnenia l lvotnf ch jubllef
sklada telov svetového významu i skla da terov domácich. V
tomto kalendárnom roku to bu·
de e iíte doznieva jtíce 300. výro čie narodenia J. S, Bacha a
G. F. Händla a 1011. vfročle na rodenia A. Berga , popredné ho
predsta vitela 2. viedenske j ilkoly. V r ok u 198& sa bude vo zvý·
i ene j mier e p reze ntovať tvor ba F. Liszta v s6vislosti so 1011.
vt rol!fm jeho 6mrtia. Zarade ·
nim s kladieb J. L. Bellu (50.
výrol!le 6 mr t ia ), A. Albrechta

(100. výrol!le narodenia) , národných
umelcov Alexandra
Moyzesa (nedoltté 80. narode·
niny) , Jána Cikkera (75." narodeniny) a A. Ol!enála (75.
narodeniny) do programov nastávaj1icej sezóny sa vzdá hold
týmto vfznamným domácim
hudobným osobnostiam. Popri
ťaliskovej
svetovej klasickej
hudobnej literat1ire sa velký
priestor poskytne zahranll!nej
tvorbe 20. atorol!la (A. v. Zemllnskf, S. Prokofiev, R. Ščed
rin, A. Cajkovsklj, G. Kanl!eli, B. Bart6k, O. Soatakovll!, B.
Brittan, H. M. Góreckl, K. Szy·
manowskl, A. Chal!aturlan, A.
Schllnberg) , ako l novlnkám
slovenských (D. Martlnl!ek a E.
Suchoň - ul pol!as uplynulých
BHS, dalej V. Godár, I. Zeljenka, M. Bázllk, P. Breiner, B. Trnel!ka 1 a l!eských skladatelov
(M. Kopelent, Z. Lukái, V. KuCera, J. Krl!ek) . Okrem tradlč·
nféh abonentných cyklov cykly A-B, C-D (koncerty
pre závody) , M (Hudobné ml6·
del), P (koncerty v Plelťa
noch) , znal!ne sa v nastávajO.·
cej sezóne rozifri cyklus K cyklus nedolných komorných
koncertov Kruhu priatelov SF
(celkom 8). V jeho priebehu v
sezóne 1985-86 sa uskutol!nf
malá prehliadka sl41!ikových
kva rtet; ityri koncerty z tohto cyklu sa uskutol!nia v spolupr áci s Ceskou filharm6nion.
Okrem abonentných cyklov v
Bratislave v yst1ipia orchester i
zbor SF aj na významných bu·
dobnfch podujatiach v iných
mest6ch republiky : na Pral·
skej jari, na Tallchovom Beroune, na Dňoch ruske j a sovietskej hudby v Karlovfch Va"·
roch l na Týldni novej slovenske j hudobnej tvorby. Zo zahranil!nfch z6jazdov orchestra
SF treba spomendť jeho druhé
velké koncertné blr né po Japonsku (15. 1. - 8. 2. 198&,
dirigenti Z. Koller a B. Reln·
cha, na programe bndd diela
A. ovof áka, J. Brahmsa, F. Men·
delssohna-Bartholdyho, S. Rachma ninova a J. Cikkera, v it6·
diu r okovania stí z6jazdy do
španielska, Rak6aka, Francdz·
ska, a le i Indie. SKO podnik·
ne koncertné z6jazdy do Brazflie, Venezuely, Mexika a Spa·
nielska.
V stívislosti so sezónou
1985-86 treba spomen1iť 25. vf·
ročie zalolenia i pil!kového komorného telesa ini tit1icie Slovenského komorného
or·
chestra vedeného n6rodnfm umelcom Bohdanom Warchalom.
NemAlo dGlelit6 je aj skutol!nosť, le novým koncertným
majstrom SF sa stal mladý huslista Ewald Danel a le od 1. janu6ra 1986 sa filharmonick6
rodina rozrastie o dva vfznam·
né komorné ansámbly - o sd·
bor pre starCi hudbu Musica
a eterna a Moyzesovo kvarteto;
v rovnakom t ermfne nastupuje
na l!iastkovt tíväzok aj mladý
slovenský d lrlge..t Oliver Dohn6nyi.
•
PREDSEDNlCTVO ZVÄZU
CESKOSLOVENSKÝCH
SKLA·
DATE ĽOV sa st r etlo v Prahe
16. októbra 1985 a prejednalo
celkov6 koncepciu Stretnutia
predstavitelov
sklada tels kfch
zväzov socialis tických ltátov.
Toto S -dňové stretnutie sa bnde ven ovať ot6zkam r ozvoja
hudby v socialisticke j epoche
a delegáti si vymenia sktísenoati z oblasti hudby. Predsed·
nlctvo stíl!asne navrhlo odloliť str etnutie predstavitelov u·
meleckého !ivota k otázka m
zába vných hudobných 16nrov.
• V RAMCl TOHTOROCNÝCH
BHS pri jal predseda Zväzu l!eskoslovensk ých skladate lov dr.
Z. Novlíl!ek, CSc., a dali f poprednl funkcion6ri akla datels l..ých zväzov (Z. Mikula, A.
Lukn6r, P. Ba gin, a M. Novák)
niekolko zahranil!n ých delegácU. Zo ZSSR to boli Naalr Davlesov a Ludvig Andrejevll! Karkllnii, z Juhoslávie Roxanda
Pe jovil!ov6, z NDR Gabriele
Tschacheov6, z PĽR Stanislav
Dziesinaki a z Nórska dr. Ruth
Bakkeov6 a Kieli MISrk· Karl·
sen. Na stretnuti sa hovorilo
o daliom vyul itf medzinárodn ých konta ktov a nutnom dôra ze na výmenu umeleckfch
hodnOt.
38. ROCNlK MEDZI NÄ•
RODNEJ
s OtAZE PRAZSKEJ
JARI s a nskutol!nl v odbore
spev a drevené d ychové néstroje. Oi!ast •a zabezpel!uje
pr ostrednfctvom Zvllzu slovenských s klad at elov, kde doatan6
záujemcovia zo SSR blilile Informácie.

e

Koncert

poslucháčov

Na záver uplynulého škols kého roku pred t rnavs k ú vere jnos t
opä tovne preds túplll
po s lu c h áč! a absolventi Katedry hudobnej vfchovy PdFUK,
aby v závereč no m koncerte 26.
júna 1985 dokumentoval! svoju
prak tickú
pripravenost.
Návštevnlk koncertu · musel s
potešen!m k onštatovať, že muzika lita adepto v hud obn e j pedagogiky zav času pod chytená
Ich učitel om, ved úcim ka ted r y
dr. Jozefom Gahérom ( ktor~ o
celý v ečer za bez pečoval kla vir n y s prievod 1, v yústila do rad ost! a na dšenia zo s tre tnutia
s hudbou.
Trúbkár StefaĎ Haluza otvoril koncer t Händlovou Sonátou
F dur pre trúbku a klav!r.
Hladkosť n asadenia tónu a vys tihnutie dynamick ých n uansl
ve lmi prispel! k celkovému
kultivovanému vyznaniu l ďa l
šieh do programu zaraden ých
s kla dieb pre tr dbku - Rusevovho Pastorale, Ba ldasserlh o
Sonáty 1 Gahérovho Epita fu pre
t rdbku a klavir. K spokojnosti
posluch áčov 1 au tora zvlá dol
Ha luza pr emiéru nového Gahérovho diela. Skladbu autor
vys ta va l na principe rôznorodéh o obmieňania zákla dného
š tvor tónového m ot!vu tvore né-

PdFUK v .Trnave

ho zo sekundových Interva lov.
Oa lš ou premiér ou več era bol
Gahérov cyklus plesni n a text
Wei-Cuanga Flauto a more pre
soprán , fla utu a klavlr . Sólového vokálneh o partu s klad by
sa obdivuhodne zhostila Eva
Duialová. Cyklus po zostáva júcl z troch plesni (To lé to pod
kviHy, Za pá r dnO, Dnes v nocl) nezaprie typický Ga h érov
ruk opis. Spracováva sa tu (lvodn ý trojtOnový mo t!v z prve j
plesne, ktorý sa prellna všetk ým! trom! partml (voká lnym ,
fl a utovým l kla virn ym) . Pomerne vel ké interva lové skoky
exponované v s tredne j plesni
vyznieva jú v expres!vne jšom laden! ako logický kontrast k lyrickej úvodne j plesni. Attacca
nastúpi záve rečná, na jprekomponovan ejšla pleseň cyklu. Vypracovanie pa rt·ov na báze rovnocennosti vytvá ra v nej zároVeň pr iesto r na vyk res lenie vypuklejšlc h melod ick ých o bldkov tv oren ých te mer sa mostatne znejúcimi jednotlivými hlasml. Intonačne ná ročnú s kladbu zvládla Interpret ka r ovnako suverénne a ko Rossinih o čl
MozartQve plesne.
Do tretice Gahérovu naj novšiu tvorbu zastu pova la l dalšla skla dba. Bol to cyklus

Ch rysan témy pre spev a klav!r na text s ta rokór e js ke j lyriky s podtitulom 21 variácii zem e ranne j sviežosti. Kedže sa
uviedli tba dve plesne z c;:yklu, dielo n ebolo ohlásené a ko
premiéra . Súdiac podla pred vedených uká žok úsilie autora sa
nieslo v zna men! zachovania
jedno ty slova a hudby. Ak to
bol zámer - výsledok sa vydaril. Krehký soprán E. Dušalovej tu dopomohol k preds ta ·
ve poetick ých o bráz kov vypracovaných jemným! fah ml.
Z ďa l šie h š tud entov sa predstavila Andrea Kissov6. Spolu
s Dušalovou zaspieva la dve
plesne z Dvol'ákových Moravských d vojspevov a a bsolvent
Adam Dialo sýtym barytónoJll
predniesol Schubertova piesne.
Na dramaturgicky pestro zostaven om koncerte posl ucháč i sa
ma li možnost pr esv edč iť, že ta·
l en t a pripravenos t týchto budúcich hudobných pedagógov
nikoho nenechá na pochybách
o s pr ávnosti výberu Ich povola nia. Zela jme sl len , aby bo·
la vä č šia časf tých , ktor! s tak ýmto nadšen!m a s naženlm
budú p ris tupov a ť l k prak ticke j stránke svojej budúcej profesie.
EDITA BUGAL"OVA

OSPECH MLADEJ KLAVIRISTKY

Dana Saturyov6 patri m edz!
n a jmladšlch pr e ds tavltel o v slovenského klav!rne ho umenia·.
Ako mimoriadna žiač ka zača la
už a ko d vaná sťro čná n avštevova ť
bra tislavské konzerva tórium, kde hru na klavirl štud ovala u prof. J. Mašlndu. Svedomitá, h orlivá pr áca a mla d ic ky .elán č os k oro priniesli
s voje prvé ovocie : č es tné uznanie prvé.ho stupňa na med zinárod nej s(lfažl "VIrtuosl per
musica d i planofo rte" v ústt
nad La bem ( 1975 ). Oalšle čest
n é uzna nie sl priniesla z celoštátn ej Smetan ove j kla vlrnej
sdfaže (1978), o dva roky neskôr z!s kala 3. cenu na súfaž! Beethovenov Hradec.
Po uk ončeni štvrtého roč n! ka
konzervatória zača l a študovaf
na Vysokej š kole múzických
umeni v triede odb, as. P. Toperczera (prvý semester ) a po
ukončeni
jeh o pôsobenia na
ško le u zas!. um. doc. E. FI·

scherovej. V máji 1984 sa zúčastnila na medzinárodnej klav!rne j súfaži J. S. Bacha v Lips ku, kde ako jediná z Ceskoslovenska postúpila do druhé·
ho kola. V tom Istom roku hrala tiež na Prehlia dke mlad ých
kon certných umelcov v Trenč ians kych Tepliciach. Tu predn ies la spolu so Slovens kým ko·
morn ým orch estrom Koncert
pre klavir f mol J. S. Bacha ,
ktorý hra la v ma rc! 1985 aj n a
Bachovom festiva le v Lips ku.
Posledným velkým ds pechom
mladej kla vir istky bola 2. cena
( pri neude leni prvej) na !118·
dzln!irodnej
klavirne j s dfažl
"Bac'lt - Hände l - Sca rla ttl"
vo Vard d!ne v Juhoslávii ( 15.
až 22. IX. 1985) , kt•o rej sa z (l.
častnlla ako jediná z CSSR. .
Co by si mohla bllliie povedať o tejto adtali?
- Kona la sa po prvý raz a
usporiad a li ju pr ! pr!ležltostl
300-roč néh o výr oči a na roden ia
Bacha, Händla a Scarla ttlho.
Podne t pre jej vzn ik dala Spol oč nos t pre sta r(!
hudbu vo
Va r aždlne . Sdfažllo sa v troch
kolách , v ka tegórii do 30 r okov. O kvali te jednotlivých výkonov rozhodovala med zin árodná porota, ktorej predsedom
bol Rudolf Kerrer, profesor
Cajkovskéh o konzervatória v
Moskve. Prvd cen u neudeli li a
o druhú som sa delila s mladým 17-ročným klaviristom Alexandrom Madžarom z Juhoslá·
vie. Tretiu cenu zlskala Lorena Saradžlčová, tiež z Juhoslá·
vie.
A konkurencia?
- Sútaže sa z(lčas tnill kla-

Rozhlasový zápisník
Hlavná redakcia pre ml ádež
Cs. rozhlasu v Bratislave, pripravila a na stanici Bratisl ava
odvysielala u Sk. roku 1984-85
cyklus 11 ňudobno-uzdeltbJaclcň
re/dell pre deti pred§kolskdho
veku - TrpaslQšlkovla. Autorom scendra a hudby Je Juraj
Hatr ik, redakčne Ich prtprcwll
M. Martlnák. Rel dcte svoJou netradičnou Jormou, v ktoret nemalú mieru zohrdva ndročnd
techntckd reallzdcta, vyvol ali
k l adnfí ohlas ni elen u adresata - žiakov materskfích ~klJl,
al e l pedagógov a hudobnfích
teor etikov. Navy~e, cyklus te napriek svotmu zamer aniu a
urče niu oprosteng od v~et
k et dtdakttckostt. Do popredia
sa teda zc1kontte natlska otdzka, v čom spočtva prttažllvost
a kvalita tfíchto reldctt. Za prvg ~tast ng moment pri tvorbe
cykl u možno považoval spotente scendrtstu a skladatela .v
fednej osobe. Hatrtkov vztah k
literatúre l priam chronicky spomtnaný v súvislosti s teho vok dlno-inStrumentdlnym/
dielaml} sa naplno preJavil v Trpas lúS/koch . Tu využil poznatok,
že na myslenie a vôbec na

psychiku dlet'ata do velkej miery vplýva svet neskutočna, f antdzie, rozprdvky. Cyklus preto
vystaval na rozprdukovom prt·
beňu, v ktorom sa Ujo repor tdr zatúl a do kraJiny Trpaslú ~ikov
{od sl ov trpasltk
a
sluch}, s ktorfími prežite vera
zauttmcwfích prfhod i nebezpeč
nfích dobr odružstiev. Autor tvorivo využtva zndmych momentov z ludovfích rozpr dvok, čtm
sa celd rozprdvante stalo pre
deti prtt ažltveJ§tm a zrozumitelnet~t m .

Po obsahovet strdnke možno
cyklus rozdelil na tr t zdk ladnd roviny. Hudba te v§ade okolo nas - len treba dobre napnú( sluch/ - to te ústr ednd
my~llenlca, ktora sa vlnte v§etkfímt častamt . Autor si dobre
uvedomil tet ·nosn osť a dôležitost : det i mustme naučtt vect
okol o seba a v pr trode st nielen v§fmat , ale ich at počú
val. Lebo hudba - to te v Hatrtkovom poi!att v§etko: cez detskú vypočttavanku a plesei! až
po zurl!ante potoka, §um lesa
l!t spev sldvtka. Preto v last~
didaktickO zd.mer reldcte stoJl
až na druhom mieste. {HovorU

vlrls tl z Japonska, Pol ska , Talia nska, USA a Juhoslá vie, no
do druhého a tretieho kola
sme postúpili Iba traja. Mn oh(
prihláseni Interpreti sa na koniec do s(lfaže nezapojill. Jedn ým z dôvodov bol aj n esmierne n ár očný prog ram jednotliv ých kô l, na ktorého pr lpravu bolo pomerne má lo času .
S akými pocitmi ai sa vrátila
z Varaldina?
Výborná
organizácia,
s kveli l udin, vyni ka júca atmosféra, pria m u divu júci záujem
publika - to všetko zanechal o vo mne nezabu dnutelné doj·
my.
Mál nejaký z61itok, na ktorý si rada spomeniei ?
Neza bud nutelný zážitok
mám z d r\lhého ~k ola sdť aže.
Ked s om hra la poslednú s kladbu t ohto kola a aj celého večera Chromatickú fantáziu
J. s. Bach a -, neča k a ne zhaslo v koncertnej sieni sve tlo.
Nechcela som svoju h ru prerušova ť , a po k račov a la som a j za
týchto neobvyklých okolnosti.
Ta k sa nielen Ch romatická fantázia, a le aj celé d ruhé kolo
uk ončilo za úplnej t my. Reakcia publika bola taká s kvelá,
ak ú som ešte nikdy nezažila.
Aké stí t1foje d a li ie umelecké pl6ny?
- Dostala som ponuku koncertovať v novembri toh to roku
v Záhrebe so Symfonickým orch estrom rozhlasu a televfzle
Záhreb a ako laureá tka sdfaže v ys túpiť v priebehu roka na
niekolk ých recitáloch vo viacerých mestách Juhos lávie.
Pripravila: IVETA BIKSADSKA
samozreJme o prior/te tedndho
l!i druhdho te nezmysel nd/ J Tu
už pomdha autor del om analyzovat v~etko, l!o koncentrovane pol!úvatú. Tak sa dieťa
post upne oboznamuje s el emen·
tdrny mt zdkladmi hudby: akordom {znenie slnka}, stupnicou
{tanieriky siedmich Trpaslú§t kov naladend podla základných
tónov stupnice}, s dynamikou
l hra na schovdval!ku} atď . Ako
tretiu rovinu možno chdpa( hl·
boký mySlienkovg podtext celého cykl u, ktorý prvd dva zdmery povy§ute temer do filozo f lcket roviny: Hudba (zvuky a
tóny okol o nds} te tazyk, ktorfí te v§ade rovnakfí, a preto
mu v§ade rozumetú. Hudba te
ldska, porozumeni e, život •..
Preto naJvlil!~ou hrozbou Je ttcho. Lebo t icho to fe
smrt .. .
Pri tomto naozaJ velmi st ruč
nom nodnotent ceMho cyklu
(za pov§tmnutie url!ite stott l
hudobnd l!asf scendra} nemožno obtst podiel h erecke j druž!·
ny Cs. rozhlasu, ant podiel
Elektroakustického štddla Cs.
rozhlasu (Ing. J. Ourlš ), ktorl nahrdvku realizovali.
Kon§tatovanle na zaver? Vetaka v§etkým tfím, ktort pre de·
tt pripravili naozaJ hodnotnfí
estetickfí zdžltok - Trpasl ú§lkov . . .
JURAJ DúSA

PROFILY
čembalistka

MARICA
DOBIASOVA
Poznáme ju celé roky, samozrejme,
mladé roky, pretože v tejto r ubrike sa
venujeme predovšetk9m mlad9m umelcom. Nepatr!, tak, ako ani predošlé zjavy v našej hudobnej kultúre, ktor9m sme
venovali pozornosť v na!;ej sérii profilov mlad9ch, k čerstv9m talentom, opúšťajúclm školské lavice a blysnúclm sa
na najrôznejšfch súťažn9ch pódiách. Na
tak9ch to mlad9ch sme právom pyšnl a
s každ9m dalš!m úspechom sa nadch9·
ňame možnosťami hudobného dorastu.
Marica Dobiáiová sl zvolila ťažšiu cestu, primeranú svojmu krédu - ludskému l umeleckému - cestu, v k torej našli patričné miesto rodina s teplom domova, povinnosti materské a hudba v
tom na jkrajšom svetle, vo svetle dávania, sprostred kovania krásy, umeleckého zážitku. Je len velmi ťažké posúdiť,
čo zaujlma dôležitejšiu priečku v Doblášovej hierarchii hodnôt, a le azda iba v
take jto symbióze nachádza umelkyňa pôdu, zázemie pre svoju prospešnú čin
nost. Svojim spôsobom je to štastie a
vzácna náhoda, že v jej prlpade je hudobná krása spätá s vyrovnanosťou, pohodou, a majme to na pamäti vlastn9ml silami a rozhodnos(Qu pre isté
riešenie žlvotn9ch situácii vybudovan9m
pokojom. Keby som mala naznačiť smerovanie Marlce Dobiášovej, musela by
som nutne spomenúť Josefa Suka , umelca, ktor9 je známy tým, že jeho žtvot·o pls n eozdobujú laureátske tituly a ceny, a predsa patri k Interpreta čnej špič 
ke v československ9ch l medzlnárodn9ch
reláciách. Takto asi začlna l slovenská

čemballstka Doblášová. Pomaly, ale Iste
sa predrala do povedomia mravčou prácou, túžbou po hudbe v akejkolvek forme - u to plati tak pre sóllstlckú čin
nost, a ko l pre komorné muzlclrovanle. Fak tografické údaje Doblášovej životopisu začlnajú štúdiom na bratlslavsk9ch hudobných učllištlach - konzervatóriu a Vysokej š kole múzických umenl, kde navštevovala triedu doc. Zuzany
Rtlžlčkovej. Dôležité je, že bola prvou
absolventkou čembalového odboru na
Slovensku, čo je nie nezau jlma vé v súvislosti s dalšlm v9v1nom a osudom
adeptov čembalovej hry. Absolvovala v
roku 1976 a v priebehu ďalšieh dvoch
rokov ukončili štúdium ešte tri čemba
llstky; potom sa čembalo ako hlavn9 odbor štú.dla na VSMU zrušil. Je len ťažko
možné pochopU takéto rozhodnutie v dobe, ked je Interpretácia star9ch partltú.r
bežnou záležitosťou. V9sledok - mnoho
klavi ristov ,.zaskakovalo" za čembalom,
čo je naozaj nezvyklé. Skôr sl možno
spojiť hru na organe s čembalovou hrou,

Stretnutie kritikov
V oblasti kultúry je potreba stáleho
zbližovania a vzájomného poznávania
umeleckých hodnôt našich národov mimoriadne dôležitá a vzájomne užitočná .
Vychádzajúc z tejto tézy , realizujú česk(
a slovensk! hudobnl kritici ul niekolko
rokov spoločné stretnutia, spojené s
prehrévkami českej a slovenskej hudobnej tvorby. V minulosti sa podobné stretnutia uskutočňovali dvakrát ročne -raz
v Bratislave, druh9 r az v Prahe, pripadne dvakrát roč ne v Brne (takpovediac
na polceste medzi Prahou a Bratislavou). pričom vždy jedno stretnutie bolo
venované slovenskej a dalšie českej
skladatelskej tvorbe. Výber diel sa
orientoval najmä na premiéry z každoročných t9ždi'\ov novej hudobnej tvorby, usporadúvan9ch partnerskými skladatefskýml zväzmi. V tomto roku sa zástupcovia muzlkologických komisii ZSSk
a SCSKU dohodli, že prehrávka bude
iba jedna - a le dvojdňová - v Prahe.
Vyhovuje to rôznym organizačným otázkam o kolo sústredenia pomerne velkého počtu zúčast nených kritikov, ktor! sú
rozptýlen! na rôznych pracoviskách.
Ostatná prebrávka a diskusia v dňoch
17. a 18. októbra 1985 bola zastúpená
skutočne reprezentat!vne: zo Slovenska
pricestovalo 13 hudobných kritikov, ktorl sa zúčastnili oboch pracovných dni,
z Ciech prišlo (do Klubu skladaterov
Ceského hudobného , fondu na Bese d ni
ullcl) asi 17 kritikov a muzl\{ológov.
Prehrávky a následnú diskusiu viedli
po oba dni predstavitelia hudobných zvtizov - za Slovensko dr. Marián )urlk ,
predseda komisie kritikov pri Tvorivej
komisii pre teóriu a kritiku ZSSk, za
SCSKU Vladimir Bor, predseda subkomisie hudobnej kritiky pri Tvorivej komisil oblasti hudobnej vedy a kritiky. Záštitu nad podujatlm mal Zväz českoslo 
venských skladatelov, ktorého tajomn!k
Josef Boháč sa zúčastnil aj druhého dňa
rokovania - spolu s Vladimlrom Bfezom.
Poduja tie bolo z českej s trany výborne organizačne pripravené, čo vytvoriJo predpoklady pre sústreden(! pracovnfi
atmosféru. Zmyslom týchto hudobno-kritických s tretnuti je nielen spoznávanie
diel slovenských a českých skladatelov,
a le aj partnerských názorov na tvorbu,
na úroveň kritickej reflexie a pripravenosti reagovať na nie vždy známe diela.
Lebo pravdou je, že ani jedna strana
nemá na spom!naných týždňoch novej
hudobnej tvorby dostatok prltomných
kritikov a muzlkológov, čo môžeme konšta tovať ako nepriaznivý, a le zatial reálny fakt~ Dôvodom toho je aj spom!naná pracovná rozptýlenosť recenzentov a
muzlkológov na rôznych pracoviskách
muzlkologlckého, organizačného a publicistického zamerania, kde pre nich vyplývajú špecifické úlohy. A tak pravidelné bratislavsko-pražské stretnutia plnia
významnú poznávaciu funkciu a - nie
v poslednom rade - majú aj spoločen -

ský charakter. Práve na Ich pôde
je
možné sledovať nielen názory vyspel9'ch
a známych hudobn9ch teoretikov, ale aj
nastupujúcej generácie, ktorá svojou
úrovňou myslenia a uvažovania tentokrát nezaostávala v ničom za uvážllv9ml
súdmi generácie starš!ch kolegov.
Už po niekolko rokov sa v9ber skladieb uberá zložltejšlm systémom: najprv navrhne diela výbor oboch muzlkologlckých komisi!, neskôr tento predbežný šlršl zoznam prejde schválen!m dramaturgickej komisie a P·redsedn!ctva .ov
ZSSk, resp. SCSKU. Navrhnuté diela sa
predostrú aj federálnemu Zväzu česko
slovensk9ch skladatelov, ktorý má nad
akciou garanciu. Tým je spôsob prezentácie zbavený akýchkolvek extrémne
subjektivistických postojov, ktoré však
ani v minulosti neboli typické pre toto
podujatie. Významnú pomoc pri realizácii majú oba hudobné fondy, ktoré zabezpečujú. kvalitné nahrávky skladieb a
ich reprodukciu, pripadne propagáciu
formou gramoplatnl súčasných autorov.
Tak tomu bolo aj tentokrát. Každé dielo je uvedené stručnou biografiou skladatela a genézou diela, jeho teoreticko-estetlckou ana lýzou. Je potešitelné,
že najmä zo slovenskej strany sa čoraz
viac v tomto úvodnom slove angažujú
mlad! muzlkológovla, ktor! tvo1·ivo zasiahli aj do diskusie o našich dielach.
Co na pražskom stretnuti kritikov odznelo 17. októbra, kedy sme počúvali
slovenské skladby? Bola to Hrulonkého
"Musica rustica per flauto solo", Burlasova vokálna symfónia "StretnCíť člove
ka ", Domanského "Koncert pre klavlr
a orchester", Beneiovo "PrelCídium pre
orchester", Bázllkova "Balada-koncert
pre violu a orchester", Parlkova "Musica pastoralis" a Gód6roY "Talizman,
nokturno pre husle, violončelo a klavlr".
Zatial čo slovensk! kritici priniesli kolekciu, ktorá sledovala najmä pomerne
jednozn ač né
kritic ké hodnotenie po
· X. TNSHT (na stránkach tlače), česk!
kolegovia vniesli niektorými svojlm1
ukážkami aj zámerne polemlcký tón. z
Ich š~ršle ho v9beru zaznelo tiež sedem .
skladieb: I. časť z "Koncertu pre violu a orchester" od Zdeňka Luk61a, .,Dramatické varianty" od josefa Boháča
(tiež len čast diela), Riedlbauchove
"Zp6vy a hry na Shakespeara", piesňovf
cyklus VojUicha Saudka ,.Postavy ze Shakespeara", v interpretácii Bambini dl
Praga znela zborové skladba Marka Kopelenta ,.Svlt6nl", Ladislav Ku blk bol
reprezentovaný skladbou "Slovo" na
texty Mark4ity Proch6zkovej, )iflho !éčka
a Milana R6.fusa (z diela odznela čast),
poslednou skladbou z časovo náročného
programu druhého dňa - 18. októbra bola ukážka zo ,.Symfonie-koncertn pro
lesn! roh a orchester" od Arnoita Parseba.

a ko hru na klavlrl s čembalovou hrou.
Prešlo 7 rokov a na VSMU sa opätovne
počlta s v9ukou čembala ako hlavného
predmetu, a to s Marlcou Doblášovou
vo funkcll odborného asistenta. V prlatelskom rozhovore som sa dozvedela o
jej pedagoglck9ch zámeroch, o cieli vychovať tak zdatných sólistov, a ko 1 dobr9ch hráčov komorných, ktor! dostanú
základy výuky generálneho basu a Improvizácie ( pod vedenlm V. Michalka l.
základy organovej hry, budú sl vedieť
sami na l a diť nástroj . .. Budúcnos ť ukáže, ako obohati táto č i nnost mladú umelkyi'\u, ale najm!! ako ona na smeruje svoju prácu s mla d9mi, ako vybuduje svoj
odbor, založi tradlciu.
Zivotoplsné údaje pokračujú zmienkou
o laureátskom titule--z Beethovenovej sútaže v Hradci nad Moravicl v roku 1975,
o študijných pobytoch v nórskom Trondheime a v ZUrichu, o dočasnom pôsobeni na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Marica Dobiášová s a lntenzlvne
venuje sóllstickej činnosti. Je j interpretač ný Ideál je velmi vyhranený. Vychádza zo stavebn9c h danosti čembala, z
histórie tohto nástroja, prldržujúc sa
striktnej zásady registrácie pred skladbou, čl jej častou. Pri interpretácii starej hudby modeluje a muzlclruje artikuláciou, frázovanlm, nie je za zmenu
registra počas časti, čl úseku diela , lebo tak sa to hrávalo v minulosti. Dnešné nástroje dovolujú vyšperkovanie, ba
priam čarovanie s ich zvukom, čo je
na najvý š vhodné pri tlmočenl diel súčasných tvorcov. Repertoár Doblášovej
prezrádza zanietenie pre hudbu francúzskych clavecinistov, anglických vlrglnallstov teda takú, ktorú nemožno
hrať na klavlrl, ktorá je špecifická ii
nl ~ velmi známa u nás, dramaturgicky
prlfažllvá. Pravdaže, súčasťou jej štúdia je hudobný odkaz J. s. Bacha, ale
l menej hrávané Händlové fúgy a pod.
Velkú čast snaženia venovala pozostalosti starej hudby na Slovensku - premlérovala sonáty Franza Paula Rlglera
(As dur a A dur na BHS '81, D dur na
BHS '85), ktoré nahrala 1 pre OPUS a
uviedla l v zahranič!. Podlelala sa na
prvom uveden! Hudobného tureckého
Eulensplegela D. G. Speera, opery J. Pat-

zelta, premlérova la Roškovského Divertimento a Tance J. A. Santrocha , uviedla
l Koncert pre čembalo D dur A. Zimmermannu . Dt·uhou závažnou obla s ťou
záujmu Murlce Dobiášovej je súč asná
tvorbu , ktorá jej prináša nemalé uspoko jenie ; uzda len tej našej najvlastnejšej nie je na dostač! Bilancia prvých uveden! je práve z tohto dôvodu skromne jšla - v roku 1981 to boli Hrušovského
Tri kánony pre čembalo a husle, ktoré
odzneli v spolupráci s V. S i mčl s kom a
na ostatnom festivalovom koncerte BHS
to bolo Capriccio V. Kublčku. Autori Lutoslawskl , Sos takovič, Stravinskij, MartinO, Rychllk , Prokofiev, GóreckJ , Ba rtók,
Konečný (premiérova nahrávka pre Cs.
rozhlas v r. 1982) hrdo fig urujú popri
menách majstrov 17. a 18. s toroči a v repertoárovej ponuke Doblášovej.
Zvláštnou kapitolou umeleckej činnos 
ti slovenskej čembalistky jo jej komorné
muzlcfrovanle, späté predovšetkým s dlhoročným členstvom v súbore Musica
Aeterna. V poslednej dobe sme zaregistrovali i prácu v súbore Cape lla Jstropolltana a v Novom komornom orchestri Cs. rozhlásu v Bratisla ve, ťažis kom
však ostáva práca so súborom Musica
Aeterna, ktorý je od tejto koncertnej
sezóny 1985-86 profesionálnym telesom
Slovenskej filharmónie. Zásluhy o rozvoj hudobnej kultúry u nás na Slovens ku a v zahranič! u tohto s úboru pre~ahujú rámec tohto pr!spevku ; s pôsob
Ich prezentácie však za zmienku s toj!
najmä v súvislosti s Mar!cou Doblá ~ ovou,
ktorá sa na každom verejnom koncerte telesa predstavila 1 sóllsticky. Ta k~e
celková suma vystúpen!, ked k nim pridáme koncerty Musica Aeterna, je pozoruhodná. Zahfňa vystúpenia na najvýznamnejšlch dQmácich pódiách , vo via cerých európskych krajinách, na Kube
a v Mexiku. Podobne je to s bila nciou
rozhlasových a televlznych nahrávok, čl
nahrávok na gramoplatne pre čs . hud.
vydavatelstvo OPUS. Je však priskoro
na bilancovanie, teraz je čas vyzrievania, ten pravý čas dávanla, realizácie
plánov a ušlachtilých clelov; ča s tvorivej Interpretácie, čas na tvorbu koncepcle pedagogickej činnosti, ča s na účin
kovanie.
VIERA POLAKOVICOVA.

Aj keď ponuka na oboch stranách bola rozšlrená o niekolko ďalšieh skladieb,
nebolo možné si vypočut za dva poldn!
všetky diela. Pri výbere sa postupova lo
aj z predbežného poznania autorských
rukopisov pr! minuloročných stretnutiach, z frekventovania mien, ktoré sa
objavili v diskusiách (pomerne obsiahlo a nalyzované) už v Brne čl Bra tislave, ako aj zo želania väčšiny p.rltomných, ktor! prejavili záujem o to-ktoré
dielo. Pravdu povediac, i tak boli hrané ta kmer všetky skladby, ktoré obe delegácie do Klubu skladatelov priniesli.
Diskusia - obsiahla, konkrétna a konštruktlvna, vedená V. Borom a M. Jurlkom v duchu marxistickej estetiky,
uvážlivých uzáverov, ale aj konštatovania osobitosti jednotllv9ch sklada terských prlnosov - bola u žitočná 1 preto, lebo naznačila celkové smerovanie
oboch prlbuzných no v mnohých znakoch špecifických skladatelských škôl,
českej a slovenskej. Reprodukovať jej
detailné zneni e nie je možné - na d·ruhej strane treba kvitovať otvorenosť, s
ktorou sa podobné súdy··vynášali, pričom
ešte pozoru hodnejšie je, že v nich bol
duch objektlvnosti, resp. spoločne nájdených objektlvnych uzáverov. Kryštalizácia názorov, plodné ujasňovanle sl momentálne zažitých a precltených hudobn9ch ukážok l diel boli dobrým znakom,
ba i výsledkom mnohoročnej s kúsenosti
pri realizovan! podobných diskusných
klubov. Je možno škoda, že - až na
J. Boháča, ktorý prišiel medzi kritikov
ako tajomn!k zCss, a le aj ako autor
diela - sa podobne akcie nezúčastň u jú
aj skladatelia, ktor9ch by nesporne zau j!mal~ názory na ich prácu, mnohé by
mohli osvetl!t a uj as niť. Do budúcnosti
by su mohli prizvať - vždy za tú stranu, na pôde ktorej sa stretnutie bude
realizovať. Aj ked nebolo amblclou kritikov, aby robili rebrlčky, poradia a pod.,
bolo by prinajmenej čudné nenaplsaf, že
najväčšiu odozvu zožal za slovenskú
stranu Godárov Talizman a Bázlikova
Balada-koncert pre violu a orchester. Je
pravdou, že tieto skladby vyvola li aj za-

ujlmavú diskusiu, ktorá otvorila dvere
viac ako jednému názoru na kompozič
né smerovanie , ale osvetlila aj zložitosti
dnešných rôznorodých kompozičných vyznani a ciest. Všetky dalšie skladby boll vysoko hodnotené a vždy z Iného
aspektu osvetlené ich poslanie a zmysel, čl estetic ké smerova nie a utora a
skla date lsko-technlcké spracova nie hudobného materiálu l samotnef myšlienky, slúžiacej ako východisko k rea lizácii opusu.
Z českých skladieb svojim zámerom
a Ideálnym kompozičným rlešenfm na stolenej problematiky zauj al Václav
!Uedlbauch ( Zpévy a hry ze Slwkespea ra). ako aj Marek Kopelent majstrov·ským spracovanlm detského zboru "Sv!tán!", ktor9 bol dokonca v diskusii vyzdvihnut9 a ko istý vzor pre orientáciu
sklada tela zborovej tvorby pre mlád ež n apriek tomu, že vyniká n á r oč nos ťou
realizácie. Všeobecne sa konš ta tovala vysoká úrovei'l reprodukcie, ba lnš plratlvna sila jednotlivých sólistov, ktor! dokázali vyprovokovať sklada terov k napísaniu diel na vysokej umelec kej úrovní
a repr od ukčnej obťa ž n os ti ( M . Te lecký,
B. Sulcov6, Bambini di Praga, Pražski
madrigalisti, FOK, SF a SFZ, M. Jurkovič
a ďalil).
Na záver treba povedať, že s tre tnutia
slovenských a českých kritik ov by sa
mali dostat do širšieho povedomia od bornej hudobnej verejnosti , pretože pri absencll následných tvorivých diskusii počas TNSHT plnia (a j pri
existencii s kladatelsko-muzlkologic k ých
kolokvii) významný článok ná~ ho spoločného kryštalizovania názorov na s účasný stav a smerovanie , hodnotu a zacielenost najsúčasnejšej tvorby sklada tefov, nehovoriac o podnetoch pre uva žovanie o jemn9ch diferenciáciá ch ná rodných kompozičných štýlov, ktoré tu
sú, čl si to chceme alebo nechceme uvedomiť. To je napokon prirodzené a dobré,
no hodné uvažovania i na ploche v!lčšej .
než poskytuje tento článok.
TERBZIA URSINYOVA

Koncert komornei dánskei hudby
Večer dánskej hudby usporiadaný Zväzom č811koslovenských skladaterov, ako aj
oboma národnfmi zväzmi sa konal najprv 16. októbra t. r. v Prahe a 18. októb ra
v Mozartovej sieni v Bra tislave. Termin bratislavského vystúpenia žiar kolidova l
s inou zväzovou a kciou, a sice so stretnutlm českých a slovenských hudo bn9ch
krltlkov v Prahe. Tým pochopitelne utrpel koncert dánskej hud by z hla diska prttomnostl popredných hudobn ých kritikov a muzlkológov. Z nejedného fóra sa vo lá
po nutnosti tak9ch akcii; ktoré by podporili naše poznanie novej zahran ič nej hu dobnej tvorby, je pochopltefné, že pri takom poznan! sa mienia predovšetkým reprczentatlvne skladby určitej hudobnej kultúry, určitého štýlového okruhu , urč itý c h
smerov a prúdQV, ktoré by sa nášmu poslucháčovi prihovárali podnetnou, n ovou
a zaujlmavou hudobnou rečou. V pr!pade troch ukážok z komornej tvorby súč a s ·
ných dánskych skladatelov tomu ta k rozhodne nebolo. V prvotrlednom podani č l e
nov Pražského komorného orches tra a umeleckým vedúcim Oldi'lchom Vlčkom sme
sl vypočuli tri štandardné skla dby.
Note-book (Zápisnlk) pre hoboj, klarinet a fagot Morgense Winkela Holma
(nar. 1936) tvori 13 kratučkých s kl a dbičiek s neobyčajne jemne utkanou štruktúrou.
Holm tu velmi tesne nadviazal na kompozičnú techniku a hudobný jazyk ll. viedens ke j š koly , no najm!! na konkrétne vyjadrovacie prostriedky A. We ber na. jeho nadl D o konč eni e na 8. str. )
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DUSAN HOLf: MUDROSLOVI PRIMASE JO!KY KUBIKA. SUPRAPHON PRAHA 1984, STRAN
142.
Horňácko,

národopisná oblasť juhovýchodnej
Moravy, rozprestierajúca sa na moravsko-slovenskom pomedzi v oblasti Bielych Karpát,
pa tri medzi kraje s bohatou hudeckou tradí·
ciou. Dušan Holý sa jej venoval dôkladne v
knižnej práci "Problema der Entwlklung und
des Stils der Volksmuslk" (Brno 1969). V najnov ~e j publikácii sa koucentruje na osobnosť
jedného z muzikantov tohto kraja - výrazný
a o riginálny typ primáša ludovej hudby z Hrubej Vrbky. Jeho výber nie je náhodný. folka
Kubik bol od mladosti nadšeným a citlivým
hudobnlkom, uvedomelo udržujúclm, ale aj rozVlJajúclm miestny hudobný štýl. Hudba bula
pre neho všetkým, žil predovšetkým pre tiu
ako jej oddaný vyznávač a sprostredkovateľ.
Veln urobil aj pre výchovu mladšlch muzikantov, v rodnej obci, ale aj v rozličných súboroch, ktoré ma li snahu osvoj!t sl originálny
horňácky hudecký štýl. Oprávnene obdržal titul "Zaslúžilý pracovnfk kultúry CSR" a od
tých, ktor! sl ho vážili, v každodennom ži·
vote aj oslovenie majster.
Ľudový muzikant Jožka Kubík bol cigánskeho pôvodu, miestni Cigáni sa však do velkej
m iery asimilovali s domácim obyvateistvom
(obliekali sa do kroja, hovorili miestnym dialektom a pod.), a aj ked ostávala medzi nimi
a ostatným obyvatelstvom určitá hranica, tťí
stieralo práve ich hudobné umenie. Cigánski
hudobnfci hrávali spolu s domácimi sedliakmi
a osvojili si domáci tradičný ludový štýl. Niektorí z Cigánov sa živili kováčstvom, J. Kublk však pochádzal z muzikantskej rodiny, aj
keď nie priamo (autor uvádza celý dostupný
rodokme!'í) po otcovi, lež po dedovi. V hudbe
bol samouk, hral hlavne na husliach ako primáš, ovládal však aj kontrovanle n11 viole, ba
čla&točne aj hru na iných nástrojoch . Strhujúco vedel hrať najmä typické krajové "sedlácké'·, piesne k starodávnym krútlvým tancom.
Texty plesni, ktoré hrával, ovládal len čiastoč
ne, naproti tomu sa však vedel velmi výstižne,
hoci obrazne, vyj ad rovať o tom, ako cit! rozmanité hudobné prejavy, akú predstavu mu ponúka prfslušná nástrojová , rytmická alebo far ebne prlzn ač ná interpretácia. Napr. o obiúbenej Ňorkovej muzike hovoril: "Ňorci hraJÍI, jak dyž húsatá na jaro dáš ven a ščlpocú
ten trávnik." Alebo o basistoch sa vyslovil:
"Ty dyž začuli basovat v Cédur, to bylo, tajak
uyž se otev rú vrá ta." Cifrovanle pri má sa charaltterizoval: "Tož to mos! byt, ta jak dyž veveričlia skáče." A o kontrá šoch : "Dyž su zhusta kontruje, to je, jak dyž krúpy padajú na
okno." Ale bo: "Dobrý kontráš, to mos! byt jak
búrka."
Holý podáva výroky Kublka o hudbe z obdo;
hin spred roku 1950, na jmä však od tohto
r oku až po rok 1973. To mu umožnila skutoč·
nosť, že si Ich dlhé roky zapisoval ako originá lne a pôsobivé a niektoré rozsiahlejšie rozpt·ávania zaznamenal a j na magnetofóne. Niektoré z týchto výrokov stl oproti skutočnosti
zo s tručnené, najmä ak išlo o dodatočný zápis, obsahuj(t !ba koncentrát myšlienky, kým
iné sprostred kúvajú a j Kublkov špecifický vyjadrovacf štýl.
Zápisy Kub!kových výrokov aj dlhšlch podani
o hudbe tvoria ťažisko publikácie, podla nich
je aj nazvaná. Knihu ako celok autor však
koncipova l tak , že je zároveň cenným prlspevkom k štúdiu osobnosti nositelov ludových tradtcil. Projekt takéhoto štúdia je aj súčasťou
7. päťročného plánu Národopisného ústavu SAV
a jeho výs ledkom sú viaceré štúdie, z ktorých
tnsť už vyš la v časopise Slovenský národopls.
Práca Holého rozširuje metodický lilapazón
tohto programu, osobnosť moravského muzikan t<~ približuje originá lnym spôsobom.
Knthu uvádza Holého štúdia o J. Kub!kovi s
jeho biografiou, s charakteristikou repertoáru
a š týlu , ale a j osobnosti. Druhú časť práce
tvm·Ja spomienky a dojmy priatelov a ctltelov
J. Kubfka, medzi ktorými sa nachádzajú pozoruhodné pos trehy dvoch desiatok predstaviteľov na šej védy a kultúry (napr. K. Plicka,
o. Sirovátka , v. Volavý, I. Osolsob~, M. Hornfče k a Ll. jednotlivé hodnotenia sú pr! nosné
v osobitom uhle pohľadu, v tlmočenf osobného dojmu z tohto hudobnlka , zároveň sa
vsa k všetky stretajú v akomsi priesečnlku
vys tlhujúcom jadro osobnosti j. Kublka. Nasleduje: Mudroslovl so 117 odsekmi, ku ktorým sú
pripojené čls lo vané vysvetlivky. Ce lá kniha je
obllhatená notovými ukážkami tuctových plesní
v Holého autografe a a nsámb lovej hry hudcov,
s pripojeným! odbornými komentármi. Zahra·
ničnému čita teľovi sprlstupňuje obsah resumé
v ruskom, nemeckom a anglickom jazyku. Poč e tné dokumentárne, a le aj umelecky koncipova né fotogr afie (okrem iného z filmu Majs ter o j. Kubl kov i ) a kresby F. Cundrlu emocionálne dotvára jú celok. Pekná grafická úpravn a obálka I. Urbánka vyzdvihuje knihu na
úrovei\ bibllofllie.
Kniha D. Holého o prlmášovi J. Kublkovi je
pre č it a tera ozajstným potešenlm. Spôsob prla·
meho , na ivne-reálneho myslenia J. Kublka, ktorý sa prejavuje v jeho bystrých a roztomilých
repli kách, je zrkadlom dobrého,
úprimného
č l o vektt a presvedčeného, zanieteného muzikanta, pre ktoréh o roblť dobrú muziku znamenalo naplno žiť.

Redukciu Su praphonu t reba za ttlto publiká·
clu, ktorá má obsah ta k odborný, ako aj popu iámy , iba poc hvá lit.
SOŇA BURLASOVA

Po 13. ročníku európskej aúfaie nahrávok

GRAND PRIX čS. ROZHLASU BRATISLAVA
Sirokú programovú paletu tohtoroč 
ných BHS obohatil uj 13. ročn!k medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok európskeho hudobného folklóru PRIX DE MUSIQUE FOLKLORI·
QUE DE RADIO BRATISLAVA, ktorý
sa konal v dňoch 23.-28. septembra.
Súťaže sa zúčastnilo 24 rozhlasových
stanic z 10 európskych krajin, ktoré
do Bratislavy poslali 105 nahrávok
autentického aj štylizovaného hudobného folklóru.
Medzinárodná porota súťaže, zlože. ná zo zástupcov jednotlivých rozhlasových stanic, na čele s predsedom
doc. dr. Ladislavom Burlasom, DrSc.,
hodnotila sn!mky v troch kategóriách. V kategórii A odzneli nahrávky plesni v spracovaní skladateiov
pre vokálny dv·ojhlas alebo trojhlas
s Inštrumentálnym sprievodom. V kategórii B hodnotila nahrávky skladieb pre inštrumentálne súbory alebo orchestre Iudových nástrojov, pričom opäť Išlo o folklórny materiál,
upravený skladatelml. Napokon v kategóri! C súťažili sn!mky autentických skladieb v podani sólistov nu
strunových trec!ch nástrojoch s Inštrumentálnym sprievodom.
V rámc! každej kategórie porota
udelila ceny rozhlasovým kolektlvom,
ktoré pripravili nahrávku po dramaturgickej, režijnej a zvukovo-technickej stránke, ako aj Interpretom a s výnimkou kategórie C 1- aj skladateiom.
Najúspešnejšou bola. kolekcia nahrá\"'k Cs. rozhlasu Bratislava. Kolektlvy pracovnikov Cs. rozhlasu Bratislava zlskali v kategOrii snlmok autentického folklóru (kategória C) prvé dve ceny a v kategórii štylizovaných úprav pre vokálny dvojhlas
alebo trojhlas so sprievodom inštrumentálnej skupiny druhú cenu. Rovnako úspešn! boli aj slovensk! Interpret!, ktor! zlskali v kategórii A
dve ceny a v kategórii C jednu cenu. Zo slovenských sk!Ddatelov zfskal
v kategórii A 2. cenu Svetozár Stračina a 3. cenu Igor Dibák (k tomuto rozhodnutiu poroty sa pripojil aj

Slovenský hudobný fond udelen!m
osobitnej ceny). Táto plejáda cien,
udelených slovenským nahrávkam a
osobitne nahrávkam bratislavského
štúdia bola napokon korunovaná
hlavnou cenou Grand Prix, ktorou
porota docenila nielen kolekciu súťažných snfmok, ale v konečnom dôsledku celú orientáciu bratislavskej
redakcie ludovej Hudby v práci s
folklórnym materiálom.
Z dalšlch súťažiacich rozhlasových
kolekt!vov boli oceneni rozhlasov!
tvorcovia súťažných snlmok z Cs. rozhlasu Praha a Plzeň v kategórii A a
B, z rozhlasovej stanice Norddeutscher Rundfunk Hamburg v kategór11 B a Radiotelevlziunea Romana Bucuresti v kategórii C. Za lnterpretá·
ciu boli popri československých in·
terpretoch odmenenf aj interpreti zo
ZSSR (snfmka UkrajlnskéhQ rozhlasu Kyjev l, z Rumunska a Bulharska.
Zo skladatelov sl najviac cien odniesol pražský Jaroslav Krček, ktorý získal trt ceny a Viktor Gucal zo ZSSR.
Okrem SHF rozšlrilo paletu súťaž
ných cien aj čs. hudobné vydavatelstvo OPUS (udelilo ju Orchestru Iudových nástrojov Cs. rozhlasu Brat!·
slava), Osvetový ústav Bratislava a
redakcia Roinlckych novln.
Aj tohtoročná Prix folklorlque sledovala ako hlavný ciel konfrontáciu výsledkov európskych rozhlasových stanic, ktoré dosiahli pri rozhlasovom spracovani folklórneho materiálu. Jednotlivé snfmky ukazujú, že
hudobný folklór predstavuje aj v modernom svete stále aktuálny myšlienkový materiál, ktorý stavia pred tvorivých pracovnikov nové úlohy a
problémy. Tieto problémy sú vymedzené jednak povahou hudobných
prvkov, jednak špecifickými stránkaml rozhlasového vysielania a jeho
technickými podmienkami. Ukázalo
sa, že už samotná nahrávka autentického folklóru je určitou štylizáciou,
pretože ňou sa pleseň alebo inštrumentálna skladba začleňuje do iného sociálneho kontextu, než v akom
pOvodne pôsobila. Tým sa vyriešila

zásadná dilema, čl možno hudobný
folklór štylizovať, alebo či je treba
ktčovlto sa pridržiavať jeho pôvodného tvaru. Kedže volanie po autenticite je prakticky neuskutočnitelné,
otvorili sa brány fantázii skladatelov, interpretov 1 rozhlasových pracovnikov. Tohtoročná súťaž ukázala,
že škála štylizovaných prostriedkov,
použ!vaných pri úpravách pôvodného
materiálu, je velmi široká; siaha od
drobných sadzobno-technlckých ko·
rektúr až po uplatnenie slohovo aJ
technicky rozmanitých kompozičných
postupov a v technickej oblast! od
nepatrných zmien akustiky prostredia
až po zásadnú zvukovo-technickú
transformáciu pôvodného materiálu.
Napriek rozmanitosti prístupov a
postupov vykryštalizovali sa pre hodnotenie nahrávok dve zásadné kvalita tlvne kritériá: technická vyspelosť
n&l:lrávj<y a slohová čistota kompozič·
ného spracovania. K znakom slohovej čistoty patri aj primeranosť štylizácie, t. j. súlad medzi kvalitatívnymi parametrami pôvodnej predlo·
hy a použitým! kompozičnými postupml.
Priprava nah·rávok pre Prix folklorlque podnecuje nielen Inováciu rozhlasovej tvorby, ale aj tvorivých postupov. Donedávna Izolované zložky
realizačného štábu, pozostávajúceho
z dramaturga - redaktora, skladatela, Interpreta, hudobného režiséra
a zvukovo-technických pracovníkov,
musia v procese realizácie niektorých
snfmok integr.ovať do organického
celku, ktorého pracovné a umelecké výsledky závisia nielen od schopnosU a talentu jednotlivých pracovnikov, ale aj od stupňa Ich vzájomnej kooperácie. Podla záverečného
hodnotenia
medzinárodnej poroty
možno usudzovať, že pri hiadanf nového štýlu tvorivej práce s hudobným folklórom v súčasnosti najďalej
pokročila Bratislava. Pravda, to plaU len do najbližšej previerky, ktorá
sa bude konať o dva roky.
(ja)

Rozhovor s redaktorom Cs. rozhlasu Bratislava dr. Ondreiom Demom, CSc.

POZORNOSŤ TRVALÝM HODNOTÁM
Pri preberani cien, ktoré medzinárodná porota 13. ročnika PRIX DE
MUSJQUE FOLKLORIQUE RADIO BRA'ľlSLAVA udelila rozhlaaovfm ko·
lektivom, tri razy vystúpil na p6dium l'edaktor Redakcie ludovej hudby Cs.
rozhlasu Bratislava PhDr. Ondrej Demo, CSc. l ked tieto ceny, podobne
ako Grand Prix Bratislava, boli určené Umom rozhlasových pracovnikov,
kntdý, kto pozná osudy ludovej hudby v nalom rozhlasovom vysielaní,
v nich videl aj ocenenie dlhoročnej präce dr. Demu, ktoré sa poslucháč
akej verejnosti predstavuje reláciami cykln Z klenotnice ludovej hudby,
činnosťou Orchestra fudovfch ná!_tro jov Ca. rozhlasu Bratislava, zbornlkml rndových plesní, teoretickfml prácami a napokon aj jeho podielom na
prfpravách a realizácii jednotlivých rol:nlkov Prix folklorique.
Stáli ate pri kollske Prix folklorlqne Bratislava, ktorá patri medzi renomované eur6pake umelecké aúťale.
Co viedlo rozhlasových pracovnikov
k usporiadaniu tohto podujatia?
- Hudobný folklór je súčasťou hudobnej kultúry každého národu, a
preto sl jeho rozhlasové vysielanie
vyža duje rovna kú pozornosť ako
ostatné umelecké žánre. ):lolo treba
vytvoriť· fórum, na ktorom by sa porovnávali jednotlivé snfmky. Priprava snfrnok na súťaž, ako aj samotná konfrontácia súťažných pr!spevkov
podnecuje v šetk~ch zúčastnených k
tomu, aby si v yhranili svoje predstavy a názory na vysielanie hudobného folklóru v rozhlase, teda na primeraný prlstup k tomuto hudobnému
ma teriálu.
Doposial ste v kaldom ročniku Prix
folklorique zlskall cenu ako vedúci
kolektfvu rozhlasových pracovnikov
- realizátorov snfmky. Co podnietilo
tieto pravidelne sa opakujúce úspechy?
- Bola to dôkladná teoretická pr!·
prava a systematická práca v danej
oblasti. Pr! zbleranl pôvodnéh o folklórneh·o materiálu nebral som do úyahy len bezprostredné potreby hudob·
ného vysielania, ale snažil som sa
o čo najúplnejšle zachytenie vokálnej a inštrumentálnej hudby jednotlivých regiónov v tej podobe, v a kej
sme ju nachádzali v š esťd es i at ych a
sedemdesiatych rokoch. Ma li sme to
šťastie, že sme sa do terénu vybra li
v čase, ked
eš te dozni eva la živá
folklórna tradfcia. Vďaka tomu väč 
šina materiálu posky tuje aute nt\ ck ~ .
neskreslený obraz bohatých folklór nych t ra dlcll Jednotlivýc h oblast!.

Aký je rozsah fondu, ktorf ste vybudovali?
- Od roku 1960, ked ;;om začal so
zbieranlm materiálu, využlvaného najmä v relácii Z klenotnice Iudovej
hudby (mimochodom, táto relácia teraz završuje svoje druhé decénium ),
ziska! som nahrávky z 275 lokalit na
územ! SSR, ako aj z niektorých rázovitých slovenských obci mimo územia Slovenska.
Zastt\penie hudobného folkl6ru v
rozhlasovom vysielani je podmhinené
nielen fondom autentických snimok,
ale aj interpretačnfm .zézemlm, ktoré sa st\streduje najmä okolo Orchestra rodových néstrojov. Ako umelecký vedt\ci tohto telesa ste nt\tený
uplatňovať svoje poliadavky nielen
voči jednotlivfm členom, ale aj hosťujúcim s6llatom spevákom a inltrumentallstom. Co je
kfúčovfm
problémom v tejto oblasti?

Riaditer Cs. rozhlasu na Slovensku
Stefan Bachar odovzdéva I. cenu v
kateg6rii "C" Ondrejovi Demovi za
nahrávku "Hriňovské vrchárske nôty".
a Lúčnice. Mysllm sl, že čas dozrel
na to , aby naše školstvo uvažovalo
o rozšfrenl svojho učebného programu aj o fudové nástroje. Prfkladom
tu môžu byť sovietske alebo bulharské hudobné učilištia, kde dokonca
na vysokých hudobných školách ma·
jú osobitné katedry, resp. fakuľty Iudov~ch nástrojov.

V i!om vidlte svoju hlavnú úlohu
v nasledujúcom obdobi?
Pri budovan! Interpretačného
zázemia, bez ktorého by sa nemohli
- Cas dozrel a v oblasti ru.dovej
v rozhlase realizovať nové snlmky,
hudby v _rozhlase sa črtá výmena ge·
musfme sa orientovať na špecialistov
nerácll. Chcel by som prispieť k toosobitného druhu: popri svojej tech·
mu, aby táto výmena mala charakter
n!ckej vyspelosti musia vedieť rešodovzdania štafety. Chcel by som zrspektovať osobitné slohové požiadavkat schopného spolupracovnfka, ktoky jednotlivých oblasti, ako aj jedrému by som okrem kartoték a stronotlivých. foriem štylizácie. V inštruhých zoznamov odovzdal aj dalšie
mentálnej hudbe navyše potrebujeme
poznatky; ktoré súvisia s osobitosťou
interpretov - hráčov na Iudových
našej rozhlasove j práce. Tým by som
n ás trojoch, ktoré nt.e sú zastúpené
prispel k tomu, aby rozhlas mohol
v učebných plánoch konzervatórlf ani
aj v oblasti Iudovej hudby naďalej
VŠMU. v štúdiovej praxi nevystačfme
plniť svoju úlohu kulttlrnej Inštitús ludovým! hudobnlkm! - amatérmi,
cle centrálneho významu. Touto úloktor! - kedže spravidla nevedia na
hou je sprostredkovávať kultúrne
svojom nástroji hrať z nOt, majťí len
hodnoty, budovať kultúrne vedomie
obmedzený a ťažko rozšfrltelný retak, aby dokázalo v sebe Integrovať
pertoár. Tent·o nedostatok hráčov na , nielen výsledky sociálneho a tech·
nástrojoch, ako sú cimbal, fujara, '1nlckého pokroku, ale aj výsle dky kul·
rôzne pfšťalky, drumbla, gajdy a pod.
túrnej tra d!cle.
pociťujeme nielen my , ale aj počet
Pripravil: JAN SZELEPCStNYI
né folklórne súbory. v č !ta ne_ SĽUK-u

Debussyho Pelléas a Mélisanda v pražskom Národnom divadle

ELIXIR CITU
.,Keby som bol boh, mal by som sl1cit
s Judským srdcom." Slová krála Arkela zo štvrtého dejstva Debussyho lyrickej drámy by mohli byt mottom celého
čarov ného javiskového opusu, ktorý uviedlo pražské Národné divadlo premiérovo 17. októbra 1985. Troj hodinové
preds tavenie je demonš trovanlm neobyčajn ej schopn osti s kladatela vy sti hn11ť
n ajjemn e jšie záchvevy Judského citu,
ktorého dávnym obrazom je srdce č love
ka, jeho tajomnosť a nekonečná hlbka.
Hudo bný priebeh diela, naplsaného podla drámy belgického symbolistického
autora Maurlcea Maeterllncka, je viac
zhudobnen ie prlbehu o zložitých lúbostných vzťahoch trojice Pelléas - Méllsa nd n a Golaud. Je to predovšetkým zrkadlenie ná lad, v ktorých je neodluč l·
telná väzba Judského subjektu na prirodné obrazy a deje. Vyznenie tej to
krehkej tragédie (pravda, nie je to celkom pa trjčný výraz na finále diela, ktor é hovori o láske, smrti a neprebádan ých hlbinách Juds kého citu) je velkým
symbolom i pravdou sl1časne: Méllsanda
zomiera l s nevypovedanou mierou lásky k Pelléasovi, jej muž Golaud neskoro zisťuje, že žiarlivosť nie je cestou
k láske, smrt v danom prlpade neuzatvára rany srdca, ale necháva v aktéroch,
ktor! zostávajl1, otázku. Tá, napokon, je
aj vo vnút ri diváka tohto diela ako stá·
le aktuálny lmperatlv, vstupujúci do
kryštalizácie ludských vzťahov. Mysllm,
že o p od čiark nuti e tohto zmyslu ostatnej Inscenácie Pelléasa a Méllsandy v
pražskom ND Išlo tvorcom viac ako o
da lšl možný podtext, t. j. obraz prebu·
denej čis t ej lásky, pre ktorO túto operu svojho čas u ta k obdivova la najm!l
mladá generácia zo začia tku nášho storoč ia . Prekrásne hudobné obrazy, ktoré Debussy predostiera s akcentom na
jemné cizelovanie orchestrá lnych farieb,
sO zážitkom, vyrovnáv aj11clm jemnú perokresbu vokálnej nadstavby partitúry.
Sám Debussy to vyjadril slovami: .,Hudba začlna tam, kde slovo konči. Je stvorená k. tomu, aby vyjadrovala nevyjadrltelné: c~cel by som, aby pôsobila, ako-

by sa vynorovala z tieňa a občas sa tam
zase vracala, aby bola vždy diskrétna."
Tejto požiadavke na jideálnejšie vyhovel orchester ND pod taktovkou hostu jl1ceho národného umelca Frantilka )fika.
Jeho koncepcia odokryla v priam koncertnej podobe mnohé deliká tnosti debussyovskej hry fa rieb, svetla a tieňov,
bola všadepr!tomná - a le pritom .,diskré tna", vn! mali sme ju a necha li sa
ňou uná ša ť nielen v jemnom, prevzdušnenom opare, ale a j v zriedkavých výbuc hoch vášne, ktoré Debussy dávkuje
s rafinovanou skromnosťou . Počl1vať t11to hudbu z .,opernej jamy" bolo lekC!()vým poučenlm toho, čo dokáže oza jstný
majster tak tovky, ktorý dobre pozná nielen llniu orchestrálneho, ale l vokálneho hlasu. Nad touto lmpres!vnou v!ziou,
ktorá nebola ani na jednom mieste mlmo svojho .,rámu", zneli hlasy titulných
predstavitelov vskutku ako jemná, no
deflnlt!vna či ara majstrov drobnokresby.
Z titulných predstavitelov nového naštudovania Pelléasa a Méllsandy v pražskom Národnom divadle by som zvlášť
vyzdvihla Jaroslava Soui!ka a ko Golauda. Jeho fare bný barytón Ideálne vystihol rozporuplné stavy manžela Méllsandy , ktorý má u r čenú krivku vývo ja od
láskyplného vzplanutia, cez tušenie, k
potvrdeniu svojej žiarlivosti, vražde nevlastného brata, až k tiesnivému stavu
v ýčitie k , čl jeho čl n ma l vôbec zmysel,
čl to, čo spravil, bolo podložené pravdou. Méllsanda na to neodpovedá, mlč·
ky zomiera. Pelléasa spieval Miroslav
Kopp. Vokálne bol jeho výkon pozoruhod ný kultivovanosťou a preclznosťou
naštudovania nie lahkého pa rtu, a le podobne ako u Méllsandy v Interpretácii mladej Ol gy Orollnovej (bola angažovaná do ND z opery ŠD v Koši·
ciach) - chýbala tá výrazová hlbka,
akú demonštroval Jaroslav Souček svojim zrelým vokálno-hereckým prejavom.
Olga Orollnová má jasný, priezračn'ý lyrický soprán, je svojim zjavom priam
predurčená n a stvárnenie lyrickej debussyovskej hrdinky, na druhej strane
však jej pochopenie pa rtu Išlo trochu

mimo požadovanej výrazovej delikátnosti. Debussyho opera kladie neobyčajné

vokálno-technické požiadavky na sól1stov, a tak verime, že prehlbenle obsahovej stránky vokálnych výkonov bude
l otázkou zrenia diela na javisku. (V
tej to súvislosti sl prlpomlname 1 takmer
tridsa ť rokov staré zážitky z lnterpretá·
cle hlavných partov tejto opery na wvisku SND, kde Pelléasa a Mél1sandu naštudoval T. Frešo s režisérom M. Fischerom r. 1958. Titull!.é postavy spleval1 v
umelecky zrelom tvare M. Ki šoňová-Hu
bová ako Mél1sanda, A. Kucharský ako
Ideálny lyrický Pelléas, J. Ma rtvoň a B.
Simanovský alternujOcl postavu Golauda,
S. Beňačka a J. Had·raba ako predstavitelia krála Arkela. )
Podi el na vysoko štylizovanom tvare
pra žského chápania Debussyho opery má
l režisér Václav Kalllk. Jeho posunutie
deja do takmer nekonkrétneho času, do
akejsi rozprávky so symbolickým urče
n!m je zauj!mavou črtou, no menej vzrušujOce je aranžmán postáv v pomaly
plynúcom deji. VrOcny cit, ktorý - 1
ked prltlmene - pulzuje v hudbe, je
n a javisku s kôr skamenený, čl vznešený.
I scény (za mnohé spomeniem začiatok
3. dejstva, obraz, v ktorom sl Méllsanda rozčesáva .svoje krásne vlasy a Pelléas sa s nimi hrá, bozkáva Ich a vpletá sa do nich), kde je láska domlnujťí·
clm, l ked zjemneným podtónom javiskového diania, sú skOr objektlvlzujťíce,
s nasmerovanlm spevákov na jmä na dlrlg,e ntove pokyny, než vtahujúce spevákov a divákov do skutočného vlbrovanla
láskyplných vzťahov. Napriek tomu je
Kašllkova Interpretácia pozoruhodná jasnosťou zámeru a etela, ktorý Ideálne korešponduje na priklad s výtvarným rlešenlm scény (Vladimir Ntvlt) a kostýmov
(Josef Jellnek). Vysoká miera š tylizácie,
jemná hra svetla a tieňov, neurčitost
a ne konkrétnosť miesta, ktoré sú skOr
nazna čova né než skonkrétnené reálnymi
dekoráciami, robi z tohto predstavenia
zážitok s priam abstra ktne podanými výtvarnými fenoménmi. Pelléas a Méllsanda možno nebude pa triť medzi manlfes-

Olga Orollno't'6 ako Mélisanda a Miro slav Kopp ako Pelléas v pralskej inscen6cil Debussyho opery.
Snlmka: O. Pernica
tačne navštevovaná predstavenia Národ-'
ného divadla. Je to však Inscenácia, ktorá rozširuje dramaturgic ký záber divadla, prináša slovo do diskusie o sťíčas
nom opernom dlani (hoci z pera autora,
ktorý patri už ku klasike moderny), je
adresovaná náročnému divákovi a poslucháčovi a overuje sily súboru na Inom
než zaužlvanom reper toári. Pre návš tevnika prináša krásne hudobné zážitky,
ku ktor9m sa priraďuje a j výkon predstavitelov menšlch postáv - Jaroslava
Hor6i!ka ako krála Arkela, Drahomlry
Drobkovej ako Genevléve a leká ra v podani s tále spleva júceh o a sústredene
lnterpretujúceho Eduarda Hakena. Zbor
prlprav11 vo farebne široke j šká le Milan
Malf. Nie na poslednom mieste sl návštevnlk premiéry musel v šlmnťíť bás nický preklad Evy Bezdilkovej, ktorý plynul z llst spevákov s prlznačným akcentom na deklamáciu, čo bolo vo väčšine
pripadov zladené l s požiadavkami na
farebnosť, kultllru a estetickosť tónu v
tejto - opakujem - mimoria dne náročnej a krehkej partitúre.
TERl:ZIA URSlNYOVÄ

K NOVÉMU NAŠTUDOVANIU DUSÍKOVHO HRNČIARSKEHO BÁLU V BRATISLAVE

Záber z Inscenácie Duslkovho

Hrnčiarskeho

bálu.

Snlmka: I. Teluch

GEJZA DUSlK: HRNCIARSKY BÄL. Opeoktóbra uvádzal 1 je ďa l šou verziou tohreta v dvoch dejstvách. Libreto: dr. Pato ina k naj úspešne jšieho slovenského
vol Braxatoris. Réila: Ladislav Milkovi!!.
povojnového operetného diela, dalšlm
Dirigent: Zdeni!k Macháček. Scéna: Otto
pokusom o jeh o čo najadekvátnejš lu inSujan. Kostýmy: Naďa Simťinová. Choscenučnú podobu. Amb!clou n ového brareogra[ia: Jozef Sabovčlk. Zbormajster:
tislavského naštud ovania Hrn čiars k eho
Naďa Raková. Oi!inkujú: Anton BalU, Jobálu bolo primerane zvýrazniť závažné
zef Kuchár (Rafael Tomalovič), Olga
myšlienky diela opereta námetovo
Gallová, Mária Scbwelghoferov6 (Seračerpá z predveče ra rev o lučný ch merufina) , Zuzana Maďarov á, Gréta Sverceloôsmych rokov minulého storočia a pová (llonka), Juraj Romani!lk, Ladislav
kúša sa mapovať vzrušujúce roky št11·
Milkov ii! ( Flóril Stacho), Ivo Heller, Jarovs kej aktivity a úsilia o národné uveroslav Roza! val (Galpar Chytil), Jozef
domenie Slovákov prostrednlctvom pribehu zasadeného do prostredia slovenBenedik, JAn Konstanty (Peter Chytil) ,
Elilka Mächái!ková, Eva Plesnlková
ských džbánkárov a hrnčiarov žijúcich
(Katka), Igor Rymarenko (Ferko), Mána Záhor! - v dôsledku čo ho hlavni
ria Andralovanová, Boiena Polónyiová
tvorcovia Inscenácie - dramaturg J. Re(Anli!ka), Dulan Jarjabek (Palko), Stava lia, režisér L. Mlškovlč a dirigent Z.
Macháček previedli textovú l hudobnú
nislav Ho dol (Andrej), Juraj Hralko (Jurev!ziu diela a prišli s ď alš ou upravoraj), Peter Subert a. h. (Exekťitor) , Zolo
va telskou verziou; jej podstatným vonLenský (Hostinský), Ladislav Fecko (Be·
kajšlm znakom je kontrahovanie pôvodnický) , Karol Cálik, Igor Slmeg (SAnných troch dejstiev do dvoch. Napriek
dor), Eugen Klanii!ka (prvý prlsediaci),
tomuto Ich úsiliu inscenácia ako celok
Elena Sálková (Filoména), Zdeni!k Sycbjedna ko len smeru1e skôr k vytvoreniu
ra (druhý prlsediacl) . DaleJ ilčinkuj6.
lúbivého a prljemného !áruového obrázzbor, balet a orchester Novej scény v
ku zo života malého zá horáckeho mesBratislave. Premiéry: 15. a 16. Júna 1985
tečka, než k divadelne 11člnnej prezenv Dome umenia v Plelťanoch , 10. a 11.
tácii dôležitého okamihu v dejinách sloseptembra 1985 v Estrádnej hale Parku
vens kého národa. A neb y ť nlekolkých
kultťiry a oddychu v Bratislave. Insee- ·
textových repllk na vtedajšiu politlckťí
n6cia venovaná oslavám 40. vtrol!ia
situáciu a silne vlastenecky vygradovaoslobodenia Ceskoslovenska Sovietskou
ného hymnlckého zboru "Záhorie, Záhoarmádou.
r ie ... " v závere druhého dejstva, divák
Nové, v poradi už tretie naštudovanie
by ani nepostrehol, že prlbeh tej to opeDuslkovh o Hrnčiarskeho bálu spevohrou . rety je ozvenou významných dejinných
Novej scény v Bratislave , ktoré sa roudalosti z rokov 1847-49.
dilo v zložitých prevádzkových podmienkach (v dôsledku r ekonš trukcie materCo sa týka úpra v, na Dus!kovej Inskej scény v Zivnodome súbor túto Invenčne bohatej, o melodické a rytmické
scenáciu pripravoval v podmienkach
prvky slovenskej ludove j plesne sa opleuž nevyhovujúcich priestorov
dnes
ra jtlcej hudbe (i tex toch plesni), nebolo
Estrádnej haly bratislavského PKO a tu
potrebné prlvela me niť. Dirigent z. Maju, po dvoch premiérových predstavec h áček, využljtlc svoje skúsenosti z pred niach v Pie šťa noch v rámci tamojšieho
chádzajúceho naštudova nia Hrnčiars k e
letného festiva lu, aj poč as septembra a
ho bálu ( 1968) použil vteda jšlu, Ibn má -

lo modifi kovanú Opravu, ktorej novosť
spočlv a v čiastočnom
popreskupovanl
nlektor9ch hudobn9ch i!lslel, v pospájanl jednotliv9ch Qbrazov medzihrami a
vo zvýraznen! zástoja hudobných č l slel
s rev o luč ne podfarbeným alebo vlasteneckým obsahom (Petrova pleseľt Už Iný
vietor svetom vanie, zaradená hned za
predohru, zborová pleseň Záhori e, Záhorie, Pleseň o rodnej zemi a pod.) . Textová úprava ani v terajšej podobe nie
je rovnocenná hudobne j zložke a hudobn ým kvalitám diela: škr tmi a pretextovanlm mnohých v9stupov smeruje sice
k zhutnenlu a sklbenlu deja, no vnášanim ďalšieh, resp. ponech anlm rôznych
- r az viac - Inokedy menej vtipných
textov9ch · pasáži a prvkov výdatne posilňuje komedlálnos·t p.J.:Jbehu a celkovťí
tendenciu k žánrovému obrázku.
Vedenie divadla, ktoré muselo riešiť
absenciu Interného režiséra, zverilo réžiu H rnčiarskeho bálu sólistovi spevohry Ladislavovi M lš kovlčov l. Povedzme
hned, že nelahkťí Olohu zvládol uspokojivo a na primeranej profesionálnej
úrovni. Jeho režijná koncepcia nesH!.vla
na nových, smelých pohladoch na dielo,
ani neoslňuje vynaliezavými č l originálnymi postupmi a nápadmi (nový je varl Iba nápad s využltlm cirkusového
medveďa v medzihrách a na zvýraznenie jarmočného veselia t, ale viac sa
drži o svedčených postupov a uberá sa
schodnejšou cestou zobrazen ia života remeselnlkov - hrnčiarov , náčr tu pestre j
ga lérie rozmanitých postáv so zvýraznenlm Ich charakterových a povahových
čtt, pOsoblvého budovania atmosféry záhoráckého remeselnlckeho meste č ka , no
predovšetkým v duchu textovej úpravy
(ktorej je zrejme spoluautorom) oči vid
ne a kcentuje s pomlnanl1 komedlálnost
prlbehu a tým posúva celil Inscenáciu
do roviny nadlahčenej zábavnosti. Práve pre to v M lškovlčovom režijnom stvárnenl diela dominujú výstupy s Rafaelom
Tomašovlčom a členmi jeho rodiny, preflkaným advokátom dr. Benickým a jeho
nepodareným synom Sándorom, ktorých
s mierou a vkusom karikuje, ale l s to varišom Flórlšom Stachom, ktor é už v
texte, a ko l pričlnenlm Ich Interpretov
s výraznými komediálnyml vlohami (Kuchár, Cállk, Fecko, M lškovlč, Madarová ) umožňujO a znásobujú takéto vyznenie Inscenácie, preto upútavajťí viac
žánrové scény jarmoku, hrn čiars keho
bálu a prlpravy svadby než matnejšie
vyznlevajOce scény so študentami quasl š túr ovcami, reprezentantmi Is tého
národnobuditelského 11sllia, ale aj s Anlč
kou, Ka tkou a Ferkom, kde by sa žiadalo viac režijnej prepracovanosti a prehlbene jšej chara kterovej drobnokresby
postáv.
Na celkovom páč iv om v9zore Insee-

nácle sa okrem Sujanovej funk č nej , no
predsa len do sť jednqtvárnej scéne (v
bratislavs kom PKO zjavne strácajúcej na
svojich hodnotách v dôsledku zas taralého osvetlovacleho zariadenia) a pestrých kostýmov N. Simúnovej, značnou
mierou podlelajú bohato zastúpené tanečno-pohybové scény a výstupy v cho·
reografll J. Sabovčlka. Choreograf upútal
pozornosť nielen perfektne prlpraven9ml samostatnými tanečnými č lsla ml, ale
l tým, že vysoko štylizovaným taneč n9m
pohybom vstupoval do Inscenácie v kaž·
dej vhodnej chvlll - choreograficky
"stvárnil" predohru, nápaditým! pohybovými sekvenciami v medzihrách spájal jednotl1vé ·o brazy do celku, takže
možno hovoriť až o urči te j t a nečno - po 
hybovej Integrácii predstavenia. Spätosť
choreografie s hudobnou l textovou zložkou predlohy siaha až do takej miery,
že sa tu vytvára predstava akéhosi "rudového muzikálu", alebo produkcie lnscenovaného folklóru, bllzkej tanečným
programom SĽUK-u čl Lúčnice.
Absolutórium st zaslťížl Macháčkovo
svižné a presné hudobné naštudovanie,
schopné vyťažiť maximum z hodnOt Dus!kovej par titúry, ale l zo sólistov, zboru a baletu - je Im všetkým nielen spolahllvou oporou, ale l lnšplratlvnym
zdrojom k plne zodpovedajťícemu vokálnemu l tanečnému prejavu. Mnoh! sólisti sa tu stretl1 s postava mi priam
"ušitými na telo" (Kuchár, Rozslva l, Baláž, Fecko, Cálik, Ma darová, Svercelová,
Gallová, Ml š kovlč) ď al ši s postavami, v
ktorých mohli preuk ázať svoje zrelé vokálne umenie (Polónyiová, Benedik, Konstanty l nov oangažova ná M. Andrašova·
nová ) a len čas t sólistov bola nútená
popasovať sa s typovo Im doteraz vzdlapostavami
(Schwelghoferová,
len9ml
Heller) . Náročnou previerkou schopnosti a pripravenosti sa s tal H rnč iars ky
bál pre najmladšiu sóllstickll generáciu ( Macháčková , Plesnlková, Jarjabek,
Simeg, Romančlk, Rymarenko). Obstála
so cťou, l ked treba p oznamenať , že
alternatlvne obsadenl mužs kl predstavitella zostal1 ta k trocha v tieni svojich
staršlch a skúsenejšlch kolegov.
Publikum prijalo a j t11to, do Istej mie·
ry zjednodušentl Inscen áciu Hrnči a rske 
ho bálu s vďakou a porozumenlm. Na ·
chádza v nej opätovne stále svieže l
sviežo zasplevané Duslkove melódie, ktor é sa vari nikdy nezunu jú, ale aj dostatok operetne] zábavy, komi ky l fo lklóru
- preto novl1 Inscenáciu v hojnom poč 
te navštevuje. Je preto rozumné, že umelecké vedenie Novej scény nemieni po·
n ec h ať Inscenáciu Hrnčiars keho bálu napospas nevlúdnemu a technicky nezodpoveda júcemu prostrediu PKO a uvažuje
o jej prenesen! do vyhovujúcejšlch pries
torov .
ALFRtD GABAUER

•

XXVill. VARŠAVSKA JESEŇ
scény sú zvláštnym tragikomickým koncertným divadlom s
množstvom asociáclf a podtextov, kde popri sólovej mezzosopranistka sa uplatnHo niekolko vlbrafontstov. Slonlmského Novgorodský tanec je prvotriedna veselá hudba, ktorá sa konči náznalwvou scénickou akciou. Mala taký velký ohlas, že dirigent
zaradil prídavok - Snitkeho Polyfonické tango, majstrovský kontrapunkt na sentimentálnu romancovú ruskú tému. Tak sa sovietski umelci postara li o najzábavnejšlu ·produkciu celej prvej poloviet; tohtoro č nej Varšavskej jesene. - O dva dni neskOr hral
Prezidentský symfonickt orchester z Ankary; pod taktovkou Gil·
rera Aykala so sólistkou Glllsin Onayovou predniesol Klavírny
koncert A. A. Sayguna, umiernenú modern11 hudbu s hustou orchestrálnou sadzbou, ale celkom pozoruhodnou nápaditosťou v
2. a 3. časti. Po prestávke zaznela premiéra Vl. symfónie K. Si·
1\orskébo, dnes už 90-ročného. Je to hudba neoklasického charakteru s tradi čným symfonlcko-sonátovým pôdorysom, je velmi
sviež:a, farebná a stručná : trvá necelú pol hodinu. Jej zvláštnosťou je chorálny pomalý 11vod poslednej čas ti a za ňou nasledujúca fúga , ktorej téma prvýkrát zaznie vo vibrafóne.
Od Slkol'ského seniora by sa mohol učiť zmyslu pre stručnosť
nejed en z autorov komorných skladieb, ktoré boli zaradené do
popoludi'lajšfch a nočných koncertov. Je zbytočné ich vymenováv ať - Ich výtvory sú zväčša mttvo narodené deti. Našťastie ich
vyvážili diela klasikov hudby 20. storočia. Na prvom mieste to
bola ll. klavlrna sonáta Ch. Ivesa (za krátkeho spoluúčlnkovanla
obligátnej violy a neskôr flauty J v zanietenej, ale ešte nie úplne
vypracovanej a vyzrelej Interpretácii Herberta Hencka. Dalej to
boli reprezentatlvne diela šesťdesiatnika G. Ligetiho - v prvej
polovtci festivalu zazneli obe jeho sláčikové kvartetá vo vynikajú·
com predvedenf Ardlttibo kvarteta, i!. 3 a 4 z Klavírnych etud a
Trio pre husle, lesnt roh a klavír v adekvátnej interpretácii Li·
gettibo tria. Llgetl bol vObec najhranejšfm skladateľom tohtoroč
nej Varšavskej jesene. Vydarené boli i komorné diela s11časných
polských skladateľov - Advetrié kvarteto Z. Bujarskébo, VII. sláčikové kvarteto K. Metera, Madrigali dell' estate pre soprán a slá·
i!ikové trio M. Stacbowskébo a Musica per clarinetto e quattro
arcbi A. Blocha. Zazneli vo výbornej interpretácii Wilamowského
kvarteta (a za spolu11činkovanla O. Szwajgierovej a E. Brunnera) . - Zaujfmavosfou bol autorský večer p!lfdesiatnlka F. V. Machabo - jeho skladby pre dva štvorručné klaviry (Styz a Lethe),
ako aj Marae pre lesť hráčov na bicích nástrojoch a Tenes Nevinbllr pre dva klavlry, bicie a magnetof6novt zézna• pokraču·
jú v tradlcli francúzskej farebnej hudobnej ilustratlvnosti súčasnými prostriedkami.
Vyn1kajúcu úroveň mal zborový koncert - Akademickt zbor
ltetlnskej Polytechniky pod vedenlm Jana Szyrockébo predniesol
diela J. Swidera, M. Jasiňskébo, E. Pallasza, A. Koszewského, R.
Tvardowskébo, L. Edlunda a Z. Lukála. - Súčasťou Varšavskej
jesene boli l dve dramatické produkcie (prvá z nich sa reprlzovala): komorná opera W. Rihma Jakob Lenz na motlvy rovnomennej novely G. Bllchnera a Anglické mačky H. W. Henzeho
(libreto E. Bonda na Balzacov námet) v podani hannoverskej
opery. Obe zaujali viac hudobným naštudovanfm a inscenač
ným stvárnenlm než vlastnou náplňou - 1 ked jej nemožno
uprieť vysokú profesionalitu: R·lhm vychádza najmä z II. viedenskej školy a na jej báze integruje ·rozmanité prvky; vytvára
podklad pre typické expresionistické divadlo l. polovice 20. storočia, ktoré je v germánske] kultúrnej oblasti stále životné. Henzeho paródia na Judf transformovaná d ~života mačiek a jednej
myšky má primárne neoklaslcký strih. Predstavenie však bolo
vynikajúce.
Napokon je treba upozorniť, že i druhá polovica tohtoročnej
Varšavskej jesene sľubovala množstvo hodnotných umeleckých
zážitkov - napr. dva koncerty Symfonickl!ho orchestra Ľublaa·
ského rozhlasu a televl:lie (na programe mali o. 1. LiUe 8-A-C-H
Symphony W. SJ:alonka, Dvojkoncert pre hoboj, harfu a slti!iky
H. W. Henzebo, skladby P. Mibeli!iča, M. StriblUja a P. Radka,
Husrovt koncert I. Yuna), vyst11penle zboru Jubunemeckého rozhlasu v Stuttgarte (spievali prevažne Ligettlho diela), koncert
počltačovej hudby (jej polovicu zaplnili výtvory L. Hillera, ktorý - spolu s R. Liebermannom, I. Xénaklsom a dalšlmi významnými tvorcami - sa zúčastnil festivalu), nemeckého tria Aaloa
(hrali aj Trio pre hoboj, violončelo a klavlr E. Deniaon), koncert BBC Skótskeho symfonického orchestra so .skladbami :16nakisa, Stravinského a Penherského a iných, komarnO koncerty
s dielami A. Dobrowolského, S. Bussottiho, M. Feld•aaa, H. M.
Góreckého a ďalšieh . Na záver tohtoročnej Varšavskej jesene zaznela Sostakovičova XIII. symfónia.
IGOR VAJDA
T; 1

Koncert prezidentského symfonického orchestra pod vedením Gurera Aykala z Ankary.
Varlavská jeseň je už vyše štvrťstoročia ~eprezentatfvnym fór om pre prezentáciu na jrOznejšich skladieb 20. storočia .
XXVIII. ročnlk tohto svetoznámeho festivalu súčasnej hudby bol
dôsto jným pokr ačovatelom svojich predchodcov - súdiac aspoň
p od ľa jeho prvej polovice, ktorej som sa mal možnosť zl1častniť.
Varšavská jeseň je hudobným maratónom - pravidlom s\1 dve
až tr t podujatia denne, ale tohto roku bol i deň (nedela 27. 9. )
s piatimi akciami. Množstvo skladieb, pochopitelne, rozmanitej
hodnoty - ale je nesporné, že mnohé z nich s\1 prfnosom do
poltl adnice hudby.
Z orchestrálnych koncertov som mal možnosť počuť štyri. otvoreni e festival~: zverili symfonickému orchestru varlavskej Národnej filharmónie a mulskému zboru Sliezskej filharmónie za dirigova nia Jana Krenza (zbormajster Jan Wojtacba). Program i
jeho predvedenie boli na reprezentat!vnej 11rovni: Les offrandes
oubllées (Zabudnuté obety) Oliviera Messiaena, Requiem Cantlcles I. Stra\'lnskébo, Atmospbéres G. Ligetiho, posledná orchestrálna skladb<~ T. Bairda Canzona a tivre pour orchestre W. Lutoslawskébo. - Nasleduj11ci deň vyst11pll Polskt komornt orchester potl taktovkou Jerzyho Maksymluka. V jeho programe
naJviac zaujala premiéra skladby T. Sikorskébo La notte - struč
ná, ale hlboká a Invenčná meditácia v štýle novej hudby -, ako
aj rozla hlá symfonická skladba A. Panufnika Arbor Cosmlca, ktorá vychádza z podhalanskej tonallty. - V nedelu 22. 9. sa prezentoval sdbor sólistov orchestra Vefkébo divadla v Moskve
s dirigentom Alexandrom Lazarievom. Skvele. Na 11vod zaznela
VI. symfónia azerbajdžanského skladatera A. Terteriana - dialóg
nahraného zuoru a velkého symfonického telesa so živým pr edvedenim komorného orchestra, kompozicla primárne sonorlstlcká, evokujúca a tmosféru východnej liturgie. Po prestávke ťažisko
vými dlela nd boli Starodávne hlasy detí G. Crumba na texty
.F. C. Lorcu so strhujúcim sólom Kórejčanky (lenlngra ds~ej rodáč
ky ) Nelli Ll (spievala mimoriadne náročný part spamäU) a pod·
ma nivým chl a pčenským sopránom Pavlika Sledova. Po týchto
dv och ťa žiskových opusoch boli zaradené kratšie skladby - Dlonýzovské fresky R. Sčedrina, Tri scény A. Snitkeho a Novgorodský tanec S. Slonimskébo. Zaujali najmä posledné dve: Snitkeho

Za Emilom Gilelsom

Správa o CímrU národného umelca
EMILA GILELSA, hoci sme vedeli o jeho nedobrom zdravotnom stave v posledných rokoch, bola predsa len prekvapenlm a neuveritefntm faktom, ktorý
nemolno ničlm zvrátiť. Dnes sa k jeho
interpretačnému
nenapodobitefnému
umeniu a vyhranenej osobnosti môleme
ul! ten vracať vo svojich spomienkach,
článkoch, recenziách, listoch či v skvelých zvukových zéznamocb. Vynikajt\ce
lntel'pretačné
umenie tohto .,ruského
koncentrátu energie" a ,.fenomenálneho
virtuóza", ako ho naztvali titulky mnobfcb recenzU, je ul históriou, jedntm
z neodmyslitefných článkov epochálnej
sovietskej pianistiky náiho storočia, ale
zostáva sdčasne aj trvalou studnicou poznávania tvorivej umeleckej práce.
Gllelsova umelecká kariéra bola sice
od počiatku vystulen6 t\specbmi, no tie
boli podlolené a podmienené neobyčajne
tvrdou, htilevnatou a poctivou prácou.
Hodiny u Jakova l. Tkača, presiaknuté
neťiprosnou drezt\rou technickfch cviče
nl, vystriedali bodiny u Berty M. Rejgbaldovej, plné poznávania nových umeleckých horizontov a tvorivfch diskusU.

Jedine prvé stretnutie s vefktm pedagógom G. Nejgauzom bolo Gilelsovtm najväčilm nedspecbom. Slévny pedagóg sa
k návrhu, aby mladt Gilels ltudoval v
Moskve, vyjadril vefmi zdrlanUvo. Konltatoval, le chlapec je sice nadant, dobre lkolent, ale takfch vraj je v Moskve
al-al. Gilels sa teda vrátil spiť do rodnej Odesy a itudoval dalej, rozvíjaj6c
počiatky svojej koncertnej činnosti. Zakrátko - v roku 1935 - bo triumfálne
víťazstvo na I. viezvizovej sdt'ali mladých umelcov, predsa len priviedlo na
vytdlené Konzervatórium P. I. Cajkovskébo do Moskvy. a do klavlrnej triedy .
G. Nejgauza. Z počiatočnej neistoty a
obozretnosti sa medzi pedagógom a liakom vyvinulo 6zke a srdečné priatefltvo
trvajt\ce po celt čas Nejgauzovho livo·
ta. Nejgauz, na jednej strane podporoval viestrannt\ muzikálnu vzdelanost', na
strane druhej bol net\prosntm racionálntm pedagógom s presne rozvrhnuttm
ltndijnfm plánom, v ktorom nikomu nič
neodpustil. Takmer bez milosti otriasol
Gilelsovtm sebavedomlm po slávnom vlt'azstve na spomlnanej viezvlizovej stťali. Nlčil ctiliadostivého Gllelsa svojím
kruttm humorom, tvrdo a bezobfadne
obnaloval nedostatky jeho hry, ktoré naztval ,.odesismami". Na Gllelsovi demonltrov.al nebezpečie technickej jednostrannosti (bola dôsledkom Tkačovej technicistickej - jednostrannosti) a začal a to je najrozbodujdcejll vplyv Nejgauza na cfalll Gilelsov interpretačný vfvoj
- stavať na práci s tónom, ktorá bola
ytcbodiskom jeho pedagogického systému. Virtuozitu povaloval za samozrejmt\ vec, ale kvalita tónu, práca so lpecifikami klavlra ,ako nástroja bobatfch
farieb, nélad , schopného vyjadriť najrozmanitejlie nálady, obrazne povedané al
orchestrálnej !:Johatosti, to bola Nejgauzova doména, ktor1i preniesol na Gllel-

sa (ale aj na infch no jich liakoy najmi na S. Richtera). A tak sa ycfaka tomuto lkoleniu sformoval Gilelsov iuterpretačnf ltfl. Vfsledky ltt\dia rfchlo ztročoval na medzin6rodnfcb attaliach:
't' podobe druhej ceay na 't'iedenskej seiťali v roku 1938 (prvt\ zflkal J. Fller;
a ttmto rokom začlna vôbec triumfalne
t'alenie mladfcb sovietskych umelcov na
medziuárodntch s6t'allach) a sa't'erénnym víťazstvom v Bruseli v roka 1938.
Z podnetu Nejgauza v tom istom roka
stáva sa Emil Gilels pedag61om a mladlím kolegom svojho učltefa na moskovskom konzenatórlu. A potom prllll nespočetné zájazdy po viletkfch kontinentoch sveta, meno Gilels sa postupne stáva pojmom, osobnost'oa prvoradého •tznamu. V roku 1948 po prvfkrát vystdpil
na Pralskej jari, zamiloval sl Prahu a
rád sa sem vracal.
Gilelsova umeleck6 cesta bola naplnená koncertnoa a pedagogickou činnos
ťou . Zasvlitil jej celt svoj plodnt livot
bez zvylku, s nesmiernou Y61nost'ou bral
kaldt koncert, kaldt\ vyučovaciu hodinu. Svoju prácu mal racionálne a efektlvne rozlolend, dramaturgické a repertoárové zámery presne rozvrhnuté. Svoje programy nikdy nepripravoval néhodile, nepoznal pojem náhodllej či prílelltostnej umeleckej inlpirácie, ale jedine vedomej a ciefavedomej činnosti.
Spomlnam si na naile rozhovory v Prabe i v Moskve. Nie je problémom dnes
technicky zvlédnut' akdkofvek skladbu,
zdôr.azňoval, ale pochopiť jej podstatu,
zmysel, tvárnosť a podať ju ako obraz
nového umeleckého pretvorenia cez svoju individualitu. V tom bol aj Gilelsov
kaldt koncertný vtkon tvrdtm a ťal
ktm zápasom. Jeho umenie ném viak
zostane trvalou hodnotou a spomienkou . ..
MARIAN JURIK

ZO ZAHRANIČIA
Päťdesiatiny Ariberta Relmanna,
ktoré prlpadn6 na 4. marca 198&,
si hudobný svet pripomenie nie·
ktorým dielom z tvorby jubilanta.
Medzi zvlálť dspeilné diela skla·
datefa patri opera Lear a Requiem
pre soprán, mezzosoprán, barytón,
mieilaný zbor a orchester.

Hudobné vydavatefstvo Pelikán
v ZUrichu pokračuje vo vydévanl edície Musica instrumentalls.
Akcent je predoviletktm na menej
známych skladbách z obdobia baroka. V edlcil sa objavujd aj diela naiíicb vtedajillcb autorov.
Kritika vysoko hodnoti nov6
knihu ltyrldslatlch troch autorov
Krilovatky hudby (vylla v Regensburgu). Predstavuje reprezentatívny vfber iltddU z hudobnej pedagogiky prezentovant v celej llrke problematiky a v nadväznosti
na ďallie muzikologické discipUny.
Vydavaterstvo Schott opätovne
propaguje operu Hansa Wernera
Henzeho Krár Jeleň. Stuttgartská
inscenácia znovu podčiarkla mimoriadny význam tejto opery v in·
tenclácb sdčasntch operných sna·
lenf. 30 rokov po premiére v BerUne tento 5-hodlnovt monument
znovu potvrdil svoju neobyčajnost'.
Sdčasne sa upozorňuje na Henzeho novinku Sedem fdbostných
piesni pre violončelo a orchester,
ktorA bude mat' premiéru v decembri 198& v KoUne. Sólistom
bude Heinrich Scbiff.
Na objednávku Bavorskej iltátoej opery v Mnlchove skomponoval Heinrich Sutermeister nové
operné dielo Le Rol Bérenger podfa E. Ionesco. Kritici dielo nazvali pomalou 1lvahou o livote.
Doznieva v ňom eilte estetika novej vecnosti.
Medzinérodná spoločnost' Heinricha Schlltza, ktorej čestným čle·
nom je l Ján Cikker, organizuje
v Stuttgarte Schlltzove medzinárodné slávnosti. Predpokladé sa,
le muzikológovia opiť zdôraznia
historický význam H. Schlltza.
Rak11.ska firma Bilsendorfer preniká na koncertné pódiá svojim
•trobkom
Bäsendorfer-Imperial.
Tento nástroj očaril na medzlnárodnfch klavlrnych s1lťaliacb v
Zeo11ve a 't' Tokiu. V st\časnosti
je ol nflenf dujem aj v USA.
S't'eto't'6 hudobná nrejnosť sa
zameriava na hudobnd tvorbu,
lttort yznikla na literárne pre4lolly Federica Garciu Lorcu. V st\vislostl s 50, vtročlm t\mrtla tohte básaika a dramatika viaceré
hudobné di't'Bdlá a orchestre prlJrB't'ajt uvedenl11 diel tnilplrova·
atch LorcQJD. Spomlnajt\ sa naj·
mi Fortnerow:e opery Krvavá svadba a Vo svojej zthrade miluje Don
Perllnpin Belisu. Na viacerých scénach uvedd tiel Nonov balet Cervent plUť. Záujem je i o symfonické diela inilpirované Lorcovfmi
námetmi.
V Stuttgarte vydali s vefktm dspecbom 2-zväzkovd knihu O chorobách vefkfcb budobnlkov. V
ostatnom čase je to ul tretie vydanie, ktoré reviduje starilie polopravdy.
Pod umelecktm vedenlm prof.
L. Szendreyho-Karpera sa uskutočnil v dňoch 4.-7. 8. 1985 v
Ostrihome (MĽR) siedmy medzinárodof gitarový festival, na ktorom predviedli svoje interpretačné
umenie gltarovl umelci temer z
Nezabudnutefné
celllho sveta.
umelecké vfkony svetovej t\rovne
podali najmä nasledovn( virtuózi:
R. Auuel (Argentina), gitarové
duo M. Castaňón a F. Baňuelos
(Mezico), Aighetta Quartett (Monaco), gitarové duo A. Kertész a
J. Papp (MĽR), K. Kotsiolis (Grécko), J. Zsapka a M. Mysliveček
( CSSR ), W. l.endle (NSR), M. Ro st
(DDR), D. Russel (V. Británia) a
I. Suzuki (Japonsko). Okrem kaldodennýcb večerntch recitálov sa
konali v dopoludňajillcb hodinách
ako majstrovské kurzy, tak rôzne
interpretačné semináre za dčasti
najlepilch profesorov a liakov.
Mohutný d'!Jem zanechal v dčast
nlkocb festivalu záverečný koncert 150-člennébo gitarového sťi
boru v bazilike, vedený L. Szendreyom-Karperom za spoludčasti
madarskej sopranistky K. Agaiovej. Siedmym gitarovým feitiva·
lom sa dovŕillla a zéroveň aj začala ďal!Ua a bobatlia etapa znovuobrodenia nástroja, ktorý takto
naile! svoje logické pokračovanie
v meste "tlslcich lutien" , v Ostrihome.

Spomienka na

M6rla Hemerkod a Oldl'lch Hemerka
v kollckom D6me r. 1914.
Sntmka: J. Fle!scher
Dňa 20. septembra 1985 pripravilo Konzervatórium v Košiciach stretnutie uči·
taJov 1 žiakov školy so vzácnou jub!lantkou prof. Máriou Hemerkovou-Malikovou pr! prllež!tost! jej významného životného výročia. V mene všetkých pri·
tomných vzdal! hold a úctu svojej profesorJse jej bývaU žiaci Valéria Kel!yová·
Hrdinová a Peter Toperczer klavlrnym
koncertom, na ktorom odznel! Mendelssohnove Var!at!ons sér!euses · (V.
Kellyová-Hrdinová), Debussyho l . séria
Images a Janáčkov cyklus V hmlách (P.
Toperczer) . Prof. M. Potemrová v prl·
hovore ocen!la význam celoživotného
diela prof. M. Hemerkovej-Mašlkovej a
poukázala na to, že 'životné jub!leum
oslávenkyne 'možno považovať za organ!ckl1 súčasť hudobného života mestu
Košic 1 východného Slovenska. Ved pro·
strednlctvom hudobného diela rodiny He·
merkovcov a jej učitelov možno hodno·
t!t takmer storočný vývoj hudobnej kul·
tllry na východnom Slovensku: Oldl'!ch
Hemerka od roku 1882 pôsobU na východnom Slovensku ako Interpret a
skladatel a uč!telkn jubilantky Agneša
Húsková-Tóthová zabezpečovala kontinuitu hudobného vplyvu košického skla·
datela a pedagóga Antona Húsku, ktorý
v Košiciach pôsobil od roku 1862.
Mária Hemerková sa narodila 30. septembra 1900 v Košiciach v rodine regenschor!ho a skladatela Oldl'lcha Hemerku, rodáka z Cáslavska, absolventa
pražského konzervatória, od 80-tych rokov horl!vého pestovatela českej hudby
mt východno~ Slovensku, nel1navného
zberatela
východoslovenskej
ludovej
plesne a jej propagátora nielen na Slovensku, ale 1 v Cechách. Prvým uč!telom
M. Hemerkovej v hre na klavlr! a orga·
ne bol jej otec, neskoršie na Hudobnej
škole v Košiciach Agnesa Húsková-Tóthová, v Budapešt! Zof!a F!jalkovská a
na Hudobnej akadémi! F. Liszta v Budapešt! prof. Gejza Nagy. Po absolutóriu
vysokej školy sa umelecky zdokonalovala vo VIedni u . prof. Roberta Richarda.

ZA JÚLIUSOM
BAVOLYÁROM

JCíllus Bavolyár ll}' sa bol dolU
20. novembra 111 rokov, ale 211.
september 1985 sa stal posledným
dňom v jeho
llvote naplnenom
hudbou. Svoj talent uplatnil do
dftllecikuv, l:a ul afco klavlrlsto, l'B·
dáci tanučnej skupiny a dlezodho s6l11nn alebo ako redaktor
a hudobný rellsér v bratislavskom
a kolickom rozhlasovom vysiela·
nf. Uzavrel sa aj adčet jeho skladaeb, ktoré najmä počas 15-roiSného pllsubenla v kolfckom rozhlasovom ltddiu (1970-85) zfakall na
majstrovstve a umeleckej hodnote. Ako priekopnfk slovenskej populárnej hudby vyrastal 1 podnetov pralského dlezového prostredia. Patril k tým aktlvnym i!le·
nom Zväzu alovenaktch skladate-

U% v detských rokoch vystupovala ako
klaviristka, organistka pri rôznych pri·
ležitost!ach. Na prvom celovečernom
koncerte vystl1gila v Košiciach 7. feb·
ruára 1920. Bolo to prvé vystúpenie u!
hotovej zrelej klavírnej umelkyne. Nasledovall koncerty v Budapešti, Prahe,
Košiciach a v celom rade miest východ·
ného Slovenska. Patr!la medz! prvé kla·
vtrne umelkyne s vysokoškolským d!plo·
mom v Košiciach. jej Interpretačné ume·
nie vysoko oceňovala Praha 1 Budapešt
s Ceskou filharmóniou vystl1p!la v Prahe 3. februára 1924 a 5. aprlla 1925 za
d!rlgov.an!a Fr. Stupku. v rodnom meste
Košiciach l1č!nkovala s Košickým filharmonickým orchestrom pod vedenlm B.
Holečka 7. marca 1934. Bola stálou spo·
lupracovnlčkou
hudobného oddelenia
Ceskoslovenského rozhlasu v Košiciach
od jeho založenia roku 1927 (vysielalo
sa naživo!)) . Ako vynikajl1ca klaviristka a citlivá komorná hráčka vystupovala aj s početným! !nštrumental!stam!,
s komornými sl1borm! a pod. Bola skve·
lou partnerkou napr. Bron!slavov! Hubermannov!, či Ede Zathureczkému, s
ktorým absolvovala koncertné turné po
celom východnom Slovensku. Repertoár
M. Hemerkovej-Maš!kovej obsahoval ok·
rem klavlrnych diel J. S. Bacha a L. van
Beethovena najmä romantickú l!teratúru
(F. Chopin, F. L!szt). Osobitne treba vyzdv!hnl1t, že sa od začiatku koncertnej
činnost! venovala propagácU českej
a
slovenskej klavírnej tvorby ; ved hudbu
Smetanu a Dvol'áka poznala od detstva
z dôverného podania svojho otca a bud·
bu M. Schneidra-Trnavského, M. Moyzesa, D. Lauku, J. Matušku a dalšlch poprevratových s kladatelov aj z osobného
styku s nimi. Obecenstvo neprekvapovala prlekopnickym podanfm Interpretovaných skladieb, ale Ich perfektným, dokonalým, technic kým zvládnuUm a hlbokým muzikálnym cltenfm. - Od 15. ok·
tóbra 1922 pôsobila M. Hemerková-Ma·
š!ková a ko profesorka klavlrnej hry na
Hudobnej škole v Košiciach. Od roku
1951 stála pri zrode a formovani klavfr·
neho oddelenia, modernej výuky klavlrnej hry vo všetkých vývojových fázach
školy: na Pedagogickom oddeleni HUS
pre prípravu kandidátov učltelstva, na
Vyššej hudobnej škole, na konzervatóriu, odklal l. septembra 1969 odišla do
dôchodku. V pedagogickej praxi sa opierala o bohaté skl1senostt z umeleckého
účinkovania. Za pedagogické majstrovstvo, za jej zásluhy nn poli hudobného
školstva dostala rok'l 1956 titul Zasll1žilý uč!ter.
M. Potemrová v závere svojho prtho·
varu zdôraznila, že korene celožlyotného
diela M. Hemerkovej-Mašlkovej sú v Košiciach a na východnom Slovensku, rovna ko tu je aj ovocie jej celoživotnej práce. Riaditel Konzervatória v Košiciach
dr. S. Mareš, CSc. odovzdal jubilantke
čestný diplom a pamätnl1 medailu školy.
Atmosféru koncertu na počesť jub!lantlty doplňalo úvodné a záverečné vystl1pen!e miešaného zboru konzervatória,
ktorý pod vedenlm P. Skvaren!nu jub!lantku pozdravil s kladbami O. Hemerku (Pozdrav l a B. Jeremiáša (Plese ň vdaky ).
(aa)
rov, ktorl sa anallll o vyprolllovanle Bloven•kej zábavnej hudby
a svojimi skladbami výrazne pri·
apel do jej fondu. Práca v rozhlase vyžadovala aj adatredenie sa
na ostatné hudobné 14nre, najmä
na komornCí a aymfonlckd hudbn,
folkl6r. j . Bavolyár spolupracoval
• ml6delou a predovletkým •
mnohými východoslovenskými st·
bormi a skupinami. Mal abaolttnt ~&llrch, ktorý mu napomáhal pri
celkovom hodnoteni skladieb, dokállsl prenlkn1íf aj do najnároč·
nejlej partltCíry adčaaného tvorcu. Vedel v~bornc z·rukovu l re lijne dotvárať dielo, mal vefký podlol no kvalitných nahrávkach kollcktího ro:chlaaového ltCídla. T.1·
to práca ho podnietila k hradanlu a nachádzania spoločnej hudobnej reči medzi zábavnou a
symfonickou hudbou. Jeho Impre·
sie pre orchester ad dllkazom ta·
kéhotu syntetického kompozičné
hu prlstupu. Vo viičllne jeho skladieb sa nachádza klavfr ako nástroj, ktorého molnostl dokázal
vidy nápadito vyullť. Bohatstvo
hudobnej fantázie, znalosť hudobnej llteratCíry uplatnil JCílinB Bavoly4r aj pri tvorbe rllznych scénických a rozhlasových kompozl·
cll; v rozhla!lovom vyalelanl práve tak ako v televlzU čl divadle
sa najllastejlle presadil ako klavirista diazovej a tanečnej hudby.
Chcel alte mnoho hrať, vera
tvoriť .. . t
L?D IA URBANCIKOVÁ

}

P.rof. Bobumlr . Stidroft vo nojef pracovni.
Nedožité osemdesiatiny pŕof. Bohumf·
ra Stidroňa sl treba prlpomenl1t z via·
cerých dôvodov. Jednak patril k popredným československým hudobným vedcom, jednak pokračoval v lfnii prof. Vladlmlra Helferta a navyše má velký podiel na priprava a vydani, čim dalej t9m
v9znamnejšleho dvojdielneho hudobného
slovníka Ceskoslovenský hudebnf
s lovnfk osob a lnstltucl (Praha, l. zv.
1963, Il. zv. 1965). Pre jeho osobnost
JS cha ra kteristická šlrka vedeckých zá·
ujmov. Rád vyučoval, no zostávalo mu
pomerne vera času na vlastnl1 vedeckl1
prácu. Bol prlkladom pedantného báda·
tela, ktorý pristupoval ku každej vedeckej úlohe s vedomfm poctivo vynalože·
nej práce a s vedomfm, že sa každé jeho vedecké dielo zaradi do kontextu
československej muzikológie. Mal vzácnu s chopnost urob!t, hoc! z regionálnej
témy, významnl1 vedeckl1 prácu. Zostá·
val verný Leošovl Janáčkovi, ktorého 11ý·
skum a docenenie obohatil mnohými samostatnými prácami.
Bohumlr Stl!droň vždy trval na soUdnych vedomostiach, a to mu zaručovalo
l popula rLtu u š tudentov a značný nadhlad nad muzlkologlckou problematikou.
Pri dlhoročnej spoluprác! s jubilantom
som vždy obdivoval jeho organizačné
schopnost!, ktorým! neraz ovplyvnil ko·
lektfvne myslenie nášho redakčného Umu. Prácu na Slovnlku podlož!l nevšednou tvorivou radosťou, ktorá ho neopustila an! vtedy, ked mal problémy s pret užova ným! očami. Celá naša trojica (!
s prof. Cernušákom) postupovala jednotne k vytýčenému oteru a vopred vedela, že Slovnlk bude predstavova( trvalú hodnotu a redakčný kolekUv pravdepodobne nenájd e adekvátnych pokračovateJ.ov. V množstve detailných problémov šlo prof. St!!droňovi vždy o maximálne v9hodné riešenie.
Najviac sme v redakcU d!skutovall o
tom, do akej miery zaradiť do Slovnika bratislavských skladatelov nemeckého . pôy_odu. Rovnako závažné bolo -rozhodnutie ó rozsahu hesiel, najmä u men-

zikológ

Snimka: J.

Vondráček

štch zjavov. Prof. Sti:!droň prevažne sl1·
hlasU s mojou koncepciou. Bola to podpora s!lná a vždy som mu bol za to po·
vďačný.

Tieto jeho povahové rysy pomáhall
stmelovat vtedajší kolekUv. Roky spo·
lupr4ce sa prejavovall 1 v tom, že sme
sl vymieňal! vydané knihy a štl1dle a
nlekedv komentoval! hodnotu jednotlivých našich prác. Korektnosť a snaha
o maximálne orlbltženle sprevádzall tie·
to roky, čo Iste zohralo poz!Uvnu l1lo·
hu.
Sám bol výborným klaviristom a to mu
upevňovalo pozfclu v našom redakčnom
kolektfve. Tieto veci bral ako samozrejmosť a nikdy sa nimi nevystatoval.
Jediný problém, ktorý v sebe nosil,
bol pocit nedosta t·očného uznania nášho
redakčného úsilia. Doba, kedy Slovnlk
vyšiel, nebola vždy prajná pre docenenie takejto práce. Už samotné sna hy po·
krač ovat v našej Unu sa ukázali ako
priUš zložité sl1sto pre našu muzikológiu. Ceská hudobná veda sa začala predovšetkým stara( o to, kto by mal viest
nový redakčný kolektív, Závažné kon·
cepčné problémy sa neriešili, a tak po~
trebná logika pr! zostavovan! podobných
slovnfkov9ch prác zostala len na pol
ceste.
Dvadsať rokov od vydania Slovnlka
potvrd!lo nevšepnl1 závažnos( tohto muzlkologlckého čl nu , ktorý aj ked po·
ch opltelne zastaral, svoju nepostrádaternost potvrdzuje stále.
Profesor Bohumlr Stl!droň stratil na
tejto prác! kus zdravia a možno 1 pár
rokov života. Centm sl ho zo zorného
uhla jeho muzlkologického nadšenia, nefa lšovaného vztahu k našej dobe 1 z
prlatelstva, ktoré nám preukazoval.
Hlavným p111erom jeho odkazu bude
vždy práca na Slovnlku, kde ukázal muzlkolog!cké kvality , obrovskl1 húževnatosť, vlastenecký zmysel pre pravdu a
s kromnl1 radost nad každým novým objavom.
ZDENKO NOVACEK
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Domenico Scarlatti- ,Jen" vrchol ladovca
Azda niet žia ka konzervatória, alebo
hoci aj poslucháča obligátneho klavlra
na vysokej škole, ktorý by nepoznal Sonátu O dur (K. 430J, a lebo C dur (K._
159 J Oomenlca Scarlattiho. Avšak všeobecne to, čo je známe a čo sa hrá z
tvorby tohto velikána klavlrnej hudby
18. s tor očia, je naozaj len zlomok. Domenlco Scarlattl (2&. 10. 1685 Neapol 23. 7. 1757 Madrid) sl ur čite zasluhuje
väč šiu pozornosť, aká sa zvykne venova t pri jubileách.
Oomenlco Scarlatt! pochádzajúci zo
slávnej hud obnlckej rodiny šiel spočiat
ku v šlapajách svojho otca Alessandra
p!sal predovšetkým vokálno-Inštrumentálnu svetskú a cirkevnú hudbu, opery, oratóriá, serenády, kantáty i ked
pravdepodobne už v mladosti bol l vynikajúcim čembalistom. Nedoložená známa h istorka o hráčsk om stlbojl s Hindlom má celkom určite konkrétne pozadie, už od Scarlatt!ho pobytu v Benátkach oboch umelcov spájalo prlatelstvo.
V Benátkach sa stretol l so známym peDomenlco ScarlatU
dagógom F. Gasparinim. "Svojmu" nástroju sa však n aplno venoval až potom, ked vstúpil do služieb portugalskétlho, ktorý dal meno aj populárnej "maho dvora (1720) a neskôr, po svadbe
čacej ftlge" ), no velký záujem o Scarlnfantky Márie Barba ry s následnlkom
latt!ho pretrvával v celom 19. storoči,
španielskeho trónu (1729) po t·rvalom
na jmä po tom, ako Czerny, Cramer a
Llut objavll1 velkú zbierku sonát u jedusadenl sa v Madride. Dvadsia te roky
ného z najvýznamnejšlch propagátorov
a pôsobenie na Ibers kom polostrove s(!
~odla Gers tenberga, Kirkpa trlcka
a
jeho odkazu abb4i Santiniho v Rlme. Romant!cl sa zasltlžlli aj o nové vydanie,
Iných jasným med:.mlkom v Scarlatt!ho
na prvom mieste treba spomenúť vydatvorbe, od ktorého sa venoval takmer
výlučne svojmu oblúbenému nástroju.
nie C. Caernl!ho (1839), ktoré recenzoval v svojom časopise 1 R. SchumannTáto druhá, všeobecne väčšmi cenená
časf jeho diela, obsahuje 555 sonát. Neten ostatn~ zahrnul do svojho plánu výu čby klavlrnej hry zo staršlch matzachovali sa v autografoch, ale v niestrov popri Bachovi, Händlovi, Couperlkolkých významných velkých rukopisnovi a C. Ph. E. Bachovi a j Scarlatt!n ých zbierkach v Benátkach, Parme,
MUnsterl, Londýne a pod. Počas života
ho. I ked Czerného vydanie bolo ponebolo všeobecne známe zďa leka také
pla tné dobe, nesporne aj z dnešn6ho
množstvo Sca rlattlho skladieb. Tlačou
hladiska preds tii~OVíliO pokrok na razvychádzali zväčša tie Isté, základ tvoridiel od "virtuóznych" vydani . Tat~~lga,
la prvá zbierka 30 Esserclzi per gravlBUllowa a 1. Prvé "moderné" vydanie
545 sonát pripravil r. 1909 A. Loago
cembalo (1738) . Je zaujlmavé, že najväčšej popularite sa Scarlatt! tešil v Ana na samom konci tej to reťaze je Ralph
gllcku, a to najmä zásluhou svojho prlaKirkpatrlck, známy propagátor Scarlattera Roselngravebo a Ch. Burneyho. Zátlho diela, ktorý vydal 60 vybraných sokladný fond Scarlattlho sonát poznali
nát v urtextovom vyda ni a kompletne
~l klaslclst! (známe s ú _v;..:y:..;d;;,;a;.;n~l.:.
a_c~l:-:e_m.:..;e:-:n::..·=-_:v:.:š:.:e.:;
t k::..:y:._;s~o:.:n:.:á:.:ty
!._v
.:_o::_f:.:a:.:k:.:s:.::lrn
:.:::,::ll~e.:... ..:.Z~á:.:r..::o:_:v.:;:e:.:
ň~
je

Koncert komornej dánskej hudby
(Dokončenie z 3. str.)
viazanie však nemôžeme kv alifi kova ť ako tvorivé, originálne, pretože nesie výrazné
znaky nepôvodnostl.
lb Norholm (nar. 1931) sa predstavil Prelddlom pre flautu, husle, violu, violončelo a klavlr s podtitulom Tli min vintarmorgen (l'tfôjmu zimnému ránu). Dielo sa
vyznačo v a l o niektorými znakmi emocionálnej naliehavosti, z ktorých bol zjavný
l zmysel pre tektonické usporiadanie a osobitú nástrojovú farebnosť. Jednoliata
výrazová rovina odpovedala dobre form<>vému druhu preltldla. Skladbu možno z programu veče ra h odnotiť na jvyššie.
Preládlá pre sláčlkovf orchester (10 časU bez názvu) predstavitela mladšej skladaters kej dánskej generácie - Hansa Abrahamaena (nar. 1952) dokumentovali typ
skladby ovplyvnenej tzv. novou j ednoduchosťou. Výraznejšie sa tu uplatňuje práca
s technikou koláže (echo barokovej hudby, témy pripominajúce barokových a klasicistických klelnmelstrov). Celku chýba lo potrebné napätie l tvorivá syntéza. Použité koláže pôsobili neorganlcky a boli zakomponované bez hlbšieho hudobnologlckého odôv.o dnenla.
M. B. l
Koncert poskytol lnfor mat!vnu ukážku stlčasnej dánskej hudby.

aj autorom
zoznamom.

monografie s tematickým

Kedže existuj(! už aj dostupn~! spolahlivé vydania, súčasný záujem o Scadattih o si nemožno v ys v etliť inak, a ko tým,
že velká čas t jeho skladieb je overa
vhodnej šia pre pôvodný nástroj , č embalo. Scarlattiho klavlrna tvorba - tento
termfn možno azda s licenciou použiť vznikala sice v exkluzfvnom prostredi
a má ur čité znaky vyplýva júce z tohto
prostredia, no už pôvodne mala aj pedagoglcké zámery (vznikala pre potreby
žiakov, najmä princeznej Márie Barbary) a z rôznych označeni, pod ktorými
sa s kladby vyskytujú - sonáty, toccaty,
pleces d'e clavecln, euercili - je najvhodnejšle posledné, t. J. cvičenia, etudy. Tu treba hladat zároveň Ich najzák ladnejšiu črtu. Klrkpatrlck, Hoffmann-Erbrecht a !nl zhodne konštatuj(!,
že nie je nič rozmanitejšie ako scarlattiovská sonáta, čo postrehol a dosta točne zdôraznil už Burney. Hladať v n ich
črty sonáty klasicizmu alebo nejaký
predstupeň klasickej son áty, Je dosť ná·
s llné. Je to typická hudba svojej doby
a zdôrazňovanie progreslvnosti napr. vo
formovom riešeni by n ebolo namieste,
odhliadnuc od toho, že často srne náchylnl uplatňovať kritériá n eskoršfch obdobl na predchádzajtlce. Scarlatti napr!klad takmer vôbec nerozvljal v rámci
tradičnej barokovej dvojdielnej formy
trojdlelnost, t. j. reprlzu, a z tohto hladiska by sme museli vyššie stavať spomedzi stlčasnlkov napriklad D. Paradiesa. Takéto závery sú často viac ako pochybné a vedú dokonca k takým absurdným sporom, ako bol svojho času okolo
novoob javenej tvorby G. B. Plattlho
(Pla ttl "il grande" - C. Ph. E. Bach
"ll piccola"). Klrkpatrlc h<>vor!, že Scarla ttiho sonáty sú .,z formovej a tematickej stránky velmi rozmanité a majú
len niektoré spoločné črty" . Vychádzali
predovšetkým z vynikajúcich hráčskych
'iChopnostl autora, sú to vlastne "zachytené Improvizácie", v ktorých hrá podstatnú tllohu momentálny nápad. Už
Burney hovori , že "Sca rlattl nechával
často vš etky pravidlá kompozlcle stranou " a na základe vyjadrenia priameho
svedka zaujlmavo hovori, že Scarlatti
napodobňov a ! aj melódie " pohoničov konf a mullc a Iných jednoduchých rudi".
U Scarlattlho možno často ná js ť fanfárov ú tematiku (Sonáty G dur, K. 375,
169, 477, C dur, K. 159, 72, 548, O dur,
K. 96 a td. - výber '1ónin je prlznačný)
a acciaccaturu, v 17.-18. storoči bežntl
ozdobu, ktorá je dnes azda neoprávnene trochu strašidlom. Faktom však je, že
Scarlatti bol neprekonatelným majstrom
v tejto sfére a také skladby ako Sonáty
D dur (K. 119), a mol (K. 175) alebo
Toccata d mol (K. 141) svedčia o mimoriadnej harmonickej predstavivosti a sú
z tohto hladiska jedinečné. Scarlatti, ako
objavovať nielen všetky jemné, krásne
detaily na ň om, ale 1 to, č o zostáva utaLADISLAV KACIC
jcné pod hladinou.

'V'"
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hovori Bukofzer, velmi r afinovane využlva najmä techniku zádrž! (Jedného
l viacerých tónov), a to aj vo vntltorných h lasoch. Jeho harmónia tým okrem
neuveritelnej pestrosti nadobúda aj Is til
"statickosť ", krúži okolo nlekolkých centier, je to akýsi viacnásobný návrat ur čltého akordického spoja, postupu, súvlslacl samozrejme aj s motivikou. Táto
ha rmónia potom nadobúda často španie ls ky, "gitarový" kolorit, n ajmä ak sa
k nej pridružujú l typické španielske
rytmy , no a j Iné parame tre, napriklad
sadzba - vynlka jtlcim p rlkladom je So.
ná ta O dur (K. 492)1 Vôbec, Scar lattl·
h o soná ty otvárajú celk om nové horlzonty v klnvlrnej sadzbe, od využitia extrémnych polôh až po oktávové témy
v pravej ruk e (najmä "vedlajšle"), ktoré v jeho dobe zď a leka neboli bežné
(K. 149, 54, 108, v Soná te K. 96 nemožno nepočuť l názvuky na Beethovena ).
I repertoár technických postupov a fines je kompletný - od terciových sledov, chroma tiky, trilkov, najrôznejšlch
skokov, krlženla rúk až po glissando
( Burney spomlna, že scarlattiho skladuy, ktoré vzni kli na konci života, neboli také ?ažké a ko tie z mla dosti a
chýba v nich krlženle rúk, lebo Scarlatu bol prlliš tučný ... ). Scarla tti však
nebol len novátor om, popri hojnom využfvanf polyfónia taliansky chápanej u
na vyše silno poznačenej klavlrnou štylizáclou ( "mačacla fúga"), nájdeme uňh o 1 celkom tradičné skladby, tanca
(menuet, glgue l 1 typické barokové pastor ale (K. 513, 446, 235), 1 ked rlešen é .,scarlattiovsky". Mnohé skladby, najmä pomalé, majú naopak takmer priznačný fantazijný štýl (Sonáta B dur,
K. 544, D dur, K. 490, c mol, K. 115 a
najmä Sonáta c dur, K. 132, ktorá je
priam klasickým prlkladom na scarlattiovskú "tému a ko momentálny nápad"
- je to obyčajné arpegglo v protipohy·
be ).
Miesto Domenica Scarlattlho v svetovej klavlrnej literatúre je jasné. No hoci
nemal takmer žiadny bezprostredný
vplyv na svojich krajanov, patri l talians kej hudbe a bolo by nesprávne nevldie ť , že je len vrcholom v množs tve dal·
šfch, takmer neznámych s kladatelov,
ktor! pokračovali v tradfcll talianskej
hudby pre klávesové nástr oje od Fresco·
baldlho cez Pasqulnlho až do 18. storočia: č l už sú tu Scarlattlho s účasnlc l
F. Darante, G. B. Plattl, amatéri L. Giuatlnl, D. Alberti, a lebo prlslušnlcl o n iečo
mladšej generácie, v ktorej sú zastúpeni ta k cestu júci virtuózi Rutinl, Paradias, Vento, ako aj .,obyčajn !" kapelnlcl
zriedkavejšie komponujúc! pre čembalo: Galuppi, Palladlni a pod. Medzi vlrtuózov treba zarad!t aj Terasa Agnealovd. Tejto ll)ódnej vlne čembalove j hudby
v Taliansku n eunikol ani Padre Martini.
Z plejády skladaterov, ktorých by bolo
možné vymenovať na tomto mieste deslatky, však vyčnieva kvalitou l pôsobenfm svojej tvorby n epretržite od doby vzniku až po súčas nost Domenlco·
Scarlattl. Je "len" vrch olom ladovca vyčni eva j úceho nad hladinou, no oplatl sa
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K nedožitým osemdesiatinám FRANTIŠKA BABUŠKA
(5. Xl. 1905
Počas tzv. Slovenského
dočasne prepustili zo

Frantli ek Babuiek
V priestoroch výstavy Slovenská hudba po osloboden!, ktorá bola lnštalova ...
ná v priestoroch Bratislavského h radu,
p redstavoval jeden z exponátov album
karlkattlr členov a vedenia vtedajšieho
Symfonlckllho orchestra bratislavského
rozhlasu od prof. VIUama Kof1aka pochádzajúci z konca 40-tych rokov. Vo
vltrlne bol otvorený na prvej strane, kde
sú vedra seba karlkattlry dvoch bývalých dirigentov telesa - dr. Ľudovfta
Rajtera a Frantlika Babuika.
TI, čo h rávali v rozhlasovom orchestri pod Babuškovou taktovkou, mali dostatok prlležltostl spoznať jeho krásne
rudské l umelecké kvality. Velkou dev!·
zou bol Babuškov d·o brý vzťah k orchestrálnym h ráčom, schopnosť vžiť sa do
ich problémov a ked Išlo do tuhého, pos taviť sa za nich. V pozostalosti uloženej
v Hudobnom oddeleni Slovenského národn.ého múzea sa našiel a j doklad k
tejto stránke Babuškovej osobnosti. - ·

štátu ho v r. 1943
služieb rozhlasu
zn to, že sa postavil na stranu štrajku·
júctch hudobnlkov, ked odmietli hrať s
h osťujtl cim nemeckým dirigentom. Priznačná bola pre neho odvaha, ked v ne·
prlaznivýc_h vojnových rokoch na čele
rozhlasového orchestra neváhal študovať
ruskú l českú syrnf·o ntckú tvorbu. Na počesf centenárla Antonina Dvot'áka dlrl·
goval v r. 1941 celovečerný program z
jeho tvorby. K jeho menu sa viaže aj
počiatok tradlcle pravidelných platkq_-vých koncertov v slovenskej metropole.
Usporadúvali a vysielali sa rozhlasovým
prenosom raz mesačne.
Babušek vyrastal v skromných pomeroch. Jeho hudobný talent sa začal formova ť v známom bratislavskom detskom
s pevokole františkána Fellciána Môclka.
Páter vytušil chlapcovo nadania a usiloval sa vybnvlt mu štipendium v bllzkej Viedni. Môcikova smrt prerušila realizáciu týchto plánov ešte v zárodku.
Po prevrate začal Babušek a ko 17-r oč
n5' š tud ov a ť kontrabas na vtedajšej Hudobnej ikole pre Slovensko. V roku 1930
ukončil Hudobná a dramaUcktí akadémiu ako "prvý slovenský virtuóz na kon·
trabase".
~
Ked sa zakladal v Bratislave orchester
bývalého Radiojournalu, stal sa Babušek
- ešte ako poslucháč školy - jeho čle
n om. Odvtedy (1929) až do smrti sa Babuškova umelecká a ktivita viaže na služby rozhlasu. Od r. 1932 bol hráčom na
tube a kontrabase v pražskom orchestri
Radlojournalu. Sedemročné pôsobenie v
Prahe využil na zdokonalenie svojho hudobného vzdelania. Od r. 1934 študoval
kompoziclu u J. Suka a po jeho smrti
(1935) u V. Nováka. Diplom Majstrov·
ske.j ikoly mu v r. 1938 podpisa ! J. Kfii!ka. Stlkromne sa učil aj dirigovanie u
prof. P. Dildečka.
Spoluprácu s bratislavským rozhlasom
obnovil v r. 1939 po rozpade CS_R. Z čle
nov vojnovými ud alos ťam i silne zdecl-

13.

x. 1954)

rnovnného rozhlasovéh o orchestra založil Bratislavs ký komorný orchester. Spolupracoval s nim aj klavirista Michal
Karln-Knechtaberger. Prv~! reprezenta č 
né vysttlpenle tohto telesa 12. decembra
1940 sa stretlo s velkýrn tlspechom a s
priazniv ým ohlasom v tlači. Za léfdlrigovanla orchestra Slovenského rozhlasu
vymenovali F. Babuika 13. augusta 1941.
1 (lto funkt]_IU prevzal po K. Schlmplovl.
S Babuškovým menom sa spája aj personálne dobudovanie rozhlasového telesa v povojnových rokoch a po druhýkrát, ked väčšina hráčov orchestra odišla do Slovenskej filharmónie, ktorá
vznikla v roku 1949. F. Babušek stál n a
čele r ozhlasového orchestra zo zdravotných dôvod ov len do roku 1952. Hosťo
val aj za pultom SF. Pomerne skromná
je bilancia Ba buš kových zahranič ných
vysttlpenl. H osťo val s budapeštianskym
r ozhlasovým orchestrom a v r. 1948 absolvova l po l ročný študijný pobyt v Lon·
dýne a v jednom z rozhlasových prenosov dirigoval orchester BBC.
Väč!lnu tvorivej energie musel ~abu·
šek v službách rozhlasu venovať produkovaniu tlžltkovej hudby, pripadne
najpopulárnejšlch skladieb symfonickej
hudby. Diskografia jeho grarnonahrávok
je zasa zrkadlom vtedajšlch rozhoduUlclch ekonomických člnitelov , a preto
medzi nimi dominujú zábavné žánre. Babuškov symfonický repertoár nebol preto velmi široký. Ako dirigent pOsoblllen
13 rokov, hoci 1 jeho predchádzajtlca
12·ročná · prax orchestrálneho hráča a
tlčlnkovanle s viacerými
dirigentskými
osobnosťami mu ulahčlil tak r·ozhlad po
li tera ttlre, a ko aj pôsobenie v tejto profesii.
Ak chceme hodnotiť Babuškov dirigentský rukopis, muslme sa oprieť o dobové kritiky a o úrovei't zachovaných
na hrávok. I ked tch počet, zvuková kvalita a žánrový rozsah nemôžu s l úžiť ako
podklad pre dôkladnejši u chara ktertstl-

ku, a k prlberleme k nim a j postrehy Ba·
buš kových stlčas nlk ov, načrtáv a sa nám
portrét plnokrvnépo, dynamického h udobnlka.
Koncepciu Interpretovaného
diela cháQ_a l Intuitivne, no od spontaneity jeho vývoj vy ús ťov a l postupne srnerom k rozvážnejšie a premyslenejšie formovaným koncepciám. Tento umelecký
n a tural predu rčoval Babuška na jmä na
úspešn(! Interpretáciu r omantického repertoát·u. Bllzky mu bol však aj J. S.
Bach a L. v. Beethoven. V povojnových
rokoch sa úspešne vyrovnal aj s In terpretač nou problematikou tvor by soviets kych autorov.
Babušek nezasiahol podstatnejšie do
vývoja slovenského dirigentského ume·
nla, vytvoril však základy pre neskorši
r ozkvet rozhlasovéh o telesa. V oblasti
Interpretácie stlčasnej slovenskej tvorby
bol spolutvorcom tra dlcle, na ktorú nad·
väzova li jeho nástupcovia.
Svoje kra tšie pôsobenie na Konzervat6rlu v Bratislave orientoval na výcho·
vu kontrabasistov. Jeh·o žiak F. Gabriel
neskOr p o kračoval v tejto činnos ti a vychoval pre slove n sk~! orchestre rad dobrých hráčov.
Casový odstup vyše 30 roko~ ktorý
nás dell od jeho odch odu, preveril aj
výsledky Ba buškovej kompozičnej aktivity. Naplsal vyše 30 hudobných diel prevažne ma lých a zábavných foriem.
Nebolo to vera, rnuslrne sl však uvedomiť, že organizačná a Interpretačná čin
n ost prlvera vyčerpávali Babuš kova tvo·
r1v6 sily. V kontexte s lovenskej tvorby
nereprezentuje typ sklada tera s vybrane·
nýrn Individuálnym štýlom a svojou tvorbou sa pohyboval skôr v rovine pre·
verených h odnôt. V posledných rokoch
života vša k · úspešne zvládol 1 vl!čšle
symfonické žánre. K najúspešnejšlm patria PrelCadlum pre sláčiky, Noneto a najma Klavirny koncert, ktorý v tomto žánri zastáva popri Cikkerovom Concertine,
Ferenczyho Capr icciu a Jurovského Mierovej symfónii čestn6 miesto. Po menšfch retušiach a úpravách by azda stála za renesanciu jeho absolventská práCl!~ pražskej Ma jstrovskej školy - Pas·
saé!kglla (Rondo) pre organ a orchester,
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