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-BRATISLAVSKÉ DŽEZOVÉ DNI 1985 

Bratislavská form6cla Klob61a pri svojom vysttpenl na 11. rol!nlku BOD. 

Do d11uhej dekády svojej existencie 
vs tt1pil1 'Bratislavské džezové dni ll. 
roi!n!k.om, kror9 vo v9razneJ miere od· 
zrkadlil kvallta t!vny rast úrovne tohoto 
podujat·ta a uri!ite prispel k upevneniu 
jeho medzinárodnej reputácie. Tri O'któ
brové dni (25.-27. 10. 1985) naplnili 
našu metropolu džezom. Sta li sa jedl· 
nečnou pr!ležltosťou pre priaznivcov a 
vyznava'i!ov tejto hudobnej oblast\ k 
s tretnutiu s domácimi a zahrantčn9ml 
umelcami, ktor9ch zastúpenie bolo aj 
v tomto roku· .exkluz!vne (S. Cla·rke, T. 
Rypdal, V. Ganelln, John McLaughlln a 
dal š!) . Pr!le!J.rtosť nezostala nevyužitá , 
čoho dôkazom sa stala Spoločanská ha
la PKO zaplnená do posledného mies
tečka publikom, prisplevajt1clm k jedi
nečnej atmosfére podujatia, ktorú nám 
môž,u závidieť i festivaly zvui!nej!Heho 
mena. K9.m minulor-očné BOD sa niesli 
v,o f.reetazzovom tóne, to'htoročné boli 
poznamena né jazz-rockov9mi tendencia
mi a hudbou fusion, spájajt1cou v no
vom modernom poňat! viaceré hudobné 
podnety. Reprezantllllltm.i t9chto snáh sa 
sta ld predovšetk9m gibartsti: J. Heckel 
(•vedúci skupiny Ba.jazzol, T. Rypdal, J. 
McLaughlLn s J. Hellborgom, L. Andršt 
a A. Ackerma n z pr!lefl.tostnej zostavy 
Ma rtina Kra t·ochv!la a do určitej miery 
a j S. Clarka, kror9 presedlal z oblast·! 
jazz-rookove j fus i·on (v nej sa presláv.U 
v sedemdesiatych rakoch v st1bore Chlc
k.u Coreu Return l1o Forever) do oblasti 
ja~z-funk fusion. 

V tomto zmys le vyznelo symbolicky 
ťlvodné vystt1pente jazz-rockového sd
boru Bajazzo z NDR ( Jllrgen Hec kel -
gitara, Frank Nicolorius - klávesové 
nást•roje, Gerha•rd Kubach - basová gi
tara, Michael Behm - biele nástroje a 
Jroaohlm Hesse - trúbka l reprezentujt1-
cl vaT! trochu prekvaputúco mak v9raz
ne freejazzovo orlentovant1 v9chodone
meckú scénu. l ked slrupina Bajamo 
využ!•va vo svo-jom prejave už prekonané 
hudobné postupy, neprllnášajt1ce v danom 
žár.nr·l nič n ové, dramaturgicky vhodne 
a možno poveda t l pr l jemne naladila 
festivalové publikum k nasledujt1c!m 
programov9m vystúpeniam. Podobne 
možno charakterizovať prodtllkclu zos
kupenia f!nskeho hráča na bime nás
troje Jukklsa Uotllu, ktor9 ist9 čas pô
sobil aj v New Yorku. Kompoz!cle J. 
Uot11u (·autor všetk9ch skladieb l pôso
bili chladne a skOr ,.sterilne" než dže2JO
vo. Vrcholom t9chto umeleck9ch snaže
ni sa s talo vystúpenie ďalšieh reprezen
tanto.v Skandinávle - tria n6l'skeho gi
taris tu Terje Rypdala, ktorého t1spešné 
začiatky sa spájajt1 s menom ďalšieho 
seve rského velikána Jana Garbareka. 
V roku 1984 vytvára T. Rypdal s mla 
d9m1 nórskymi hudobn1kml fo rmáciu. 
s kt<lrou sa preds ta vU a j v Bra tislave 
( Bjom KjellymYT - basová gltnTa a 

Audun Kle! ve - bicie nástroje) vo svo
jom dvofhodinov.om polnoi!nom k{)I).Cer
te. V ňom zaujala šir oká v9ra zová pa
leta namtešaná z farieb ba lád s typ1c
k9m seversk9m podtónom a použitim 
cltáoll folk16mycit- prvkov a rozrnaru
t9ch hudobn9ch podnetov, miestami vy
s triedaná t1der.n9ml a prlamočiarym! 
rytmiclro-melodtck9rnl motlv.mi hard
rock·ového chara kteru. Strok<l klenuté 
témy umožňcwali svojimi rozsiahlymi 
plochami vynlknt1t improvlzačn9m Ryp
dalov9m zámerom. 

Z domácich r eprezentantov na pódiu 
tohtor.očn9ch BOD možno na tprtazruvej
š le hodnotiť prlležltostntí akustickú zos
tavu na jv9znamnejšej postavy českoslo
venského jazz-rooku sedemdesia tych ro
k·ov Martf.na Kratochvlla. V9razná me
lodická Invencia Martina Kratochvlla v 
hre na akustickom klavfri predč1la je
ho v poslednom čase frekventované e
lektrické a syntezátorové ol11entác!e. V 
ZawJnulovej skladbe The Black Market, 
KiratoohvHovej Magda lena a Andrštovej 
sklaobe s názvom Setkán! za,ujeU cit
livé Improvizačné plochy oboch gital11s
tov: A. Ackermana z USA a predovšet
k9m Lubola Andrlta. 

Kvarteto Emila Viklického ( E. Viklic
k9 - klávesové nástroje, F. Kop - sa
xo!6n, c. Zeleňák - btcte nástroje a F. 
UhlU' - kontrabas) sa predstavtlo so 
svojim západonemeckým hosťom - gJ
tarlstom Alexandrom Sputhom. Vlkllck9 
ťaži zo svojich sice vyda ren9ch, ale dnes 
už predsa len opotrebovan9ch a prina j
menšom opakujtíctch sa hudobn9ch pos
tupov. Ceskt1 džezov11 scénu zastupova
lo aj Kvarteto Milana Svobodu ( M. Svo
bode - kla<Vtr, M. Gera - trúbk·a, J. 
Helešlc - b!cte nástro-je a A. Charvát 
- kontrabas ). Uviedlo Hudbu pre dže
zové kvarteto, v ktorej na jpôsobivejšie 
vyzneli tuttl pasáže s v9razn9m melo
dlck9m napätlm neadekvátne pokryt9m 
improv•lzačnou invenc!<lu jednotltv9c-h 
sól,tstov. 

Vystt1penle bratll.sla\"Skej f'<lrmácle s 
prozaick9m názvom KlobAaa (P. Breiner 
- klav!r, F. Frešo - basová gitara, J. 
Fabriok9 - b1cte nástroje a Ľ. Fehér 
- gitara) nesplnHo oča.kávanie. V pre
jave využfvaj:ťícom širokú §kálu rozma
nlt9ch pop-ja zzov9ch v9razov9ch pros
triedkov ch9balo v9r.aznej§ie melodtc
ko-rytmické zauja tie. Cest slovenského 
džezu tak obhajcwal len VV Systém Vla
da Valovll!a, ktorého mladá a mbiciózna 
zostava bola prljemným prekvapenfm a 
vlastne jedinou 11spešnou vlz!·tkou slo
venslkého džezu na BOD '85. Predstavu 
tohoto blgbandového zoskupenia na sú
časné cesty moderného džezu vyja<dro
vall skladby členov orchestra (D. Jeni
sa a J. Griglá'lra, A. Sebana, P. Zajačka 
a ďalšieh). v ktorých sa v§ak naplno 

nepresadil hosťujt1cl vynlkaj11ct pofsk9 
saxof6nista Zblgn·lew Namyalowskl. 

Pofsk9 džez, ktorého dobré meno je 
známe daleko za hranicami tejto ,.dže
zovej krajiny", r eprezentova lo Kvarteto 
Tomasza Szukalskébo (T. Szukalski -
saxof6n, A. JagodzLnskl kla v!r, D. 
Oleszkiewtcz - kontrabas, P. Biskup
ski - biele nástroje) hudobnou kulti
vovanosťou, zan1etan!m a radosťou z 
hry l s trhutfictm zápa lom, ktorému však 
ch9bala em1nentillejš-la nosnosť moder
ného džezového obsahu. 

Ku kladom dramartwrgle Bratislav
sk9ch džezov9c h dni treba pripočftat 

snahu o zmapovanie nám menej zná
mych džezov9oh oblasti l ked vystt1pe
nle Kvarteta klaviristu Dominlca Galeu 
z Ma lty (D. Ga lea - klavfr, Ch. Gatt 
- biele nás troje, M. Aquillna - bass . 
a G. Curm1 - husle) v produkcLt ma~n
str eamového charakteru nemohlo zakryť 
nedostatky džezovej tradfcte v tejto kra
jine a bolo skOr smel9m pokusom ako 
zrel9m džezov9m prejavom. 

Stanley Clarka, osobnost svetového 
džezu, začal svoju koncertnd show lm
pozantn9m spOse>bom. Od prvého mo
mentu SVO'jiho pr lchodu na p6dium vtia
hol gloriolou svojej magickej osobnosti 
pr!tomné publtkum do strh.uj.úcej atmos
féry dokonale pripraveného programu, 
ktorej sa jedn-oducho nedalo odolať. Je
den z na jlepšieh svetov9ch hráčov na 
basovej gHare prlälel do Bratislavy s 
d alšlml vyiÚikatficlmi amerlok9m.i hu
dobn!kml: Robertom Brooktnsom 
klávesové nástroje, vokály a Rayfordom 
Grlfflnom - biele nást-roje, vokály. Pa
mätnfkov svojej jazz-rockovej éry mož
no prekvapil sv·ojtm jazz-funkov9m re-

Amerlckt gitarista Stanley Clarke 
Snlmky: Ing. V. Hák 

pertoárom s prevládaft1clml pop-jazzo
v9ml prvkami, ktor9 sa stal nielen pre
hliadkou vir·tuómeho ovládania hudob
n9oh nástrojov, ale aj jedlnei!n ou ukáž
kou nenapodobitefnej černošskej spriaz
nenosti s rytmom. Nadšené ovácie vied
li prirodzene k prfda v·kom : vydarená 
Cla·r'kOVlB. t1pra<Va známej Sprlingsteeno
vej skladby Born In The USA prlprav1la 
pOdu k vyvolaniu dobrovoln!·kov z ra
dov publika na pódium, ktorému dal ko
neč.n11 brllantm1 fazónu Jnraj Griglák 
Il'lekolkomlnt1tov9m pa<rtnersk9m spo-
1u~lnkovanlm. Duo so Stranleym Clar
kom mu Is te nadlho zostane v pamä ttl .. . 

Umeleck9m1 vrcholmi sa však stali 
posledné dve vys tt1pen1a záverečného 

dňa Brattslavsk9ch džezov9ch dni '85. 

Trlo Viačeslava Ganellna zo ZSSR je oz
dobou svetov9ch džezov9ch pódU. Tento 
,.<narjzamestnanejšl" sovietsky súbor aj 
v Bratislave potvrdtl oprávnenosť nad
šen9ch kritik, k tor9ml sú jeho projek
ty opradené. Ako ukázala suita Non 
Troppo ll nejde Vlačeslavovl Ga.nellno
vl (klávesové nástroje) a Vl ad. Toa ra
sovovl (biele nástr oje) a Vladtmlrovl Ce
kasino-vl (saxofóny, plštal·ky , percusslons) 
o čisté avantgardné tendencie freejazzo
vého charakteru, ale o Ich prepojenie 
so zákonitosťami trad1čn9ch hudobn9C·h 
smerov, vážnej hudby 1 s využ!Um r oz
manit9ch folklórnych podne tov or igin ál
nym a špec!Hck9m spôsobom do nové
ho obsahu polyšt91ového programu. V 
Ich podan! sa stávajt1 fascinujúce nielen 
sól.ové party, ťažiace z nevyčerpa tefnej 
studne tmprovlzačného bohatstva, a le aj 
podmaňujt1ca sila vzáljomného porozu
menia, umoži'lujúca uberať sa hudobné
mu toku jedinečn9m spôsobom. Publt
kum Inokedy opahmé pri odmeňovani 

potleskom freejazzov9ch žr iedi el tento
M Z nezaváhala - o v9raznej umelec
kej kvalite ·a vef·k-ostl pref ltého zážitku 
sa snáď .ani nedalo pochybovať. Andrzej 
Trzaskowskl v debate na tému free jaz
zu (Jazz forum 13-14, 1971 ) hovor! o 
jeho trocb možn9ch typoch existencie: 
forme témy s variáciami, evoločnej for
me a forme otvorenej. Prvá je najbra
dlčnej.šia, druhá evolučná arko u Co!· 
tranea a tretia otvorená . .. napr. sklad
ba, ktor á môže trvať dve hodiny, alebo 
dve mlnl1ty, ktorá môže začat alebo 
skončlt v fubovolnom okamfiku. v pri
pada Tria V~ačeslava Gane!Lna táto de
flnlcia stráca . svoju platnosť, Ich suity 
kombinujú všetky tri formy a dosahujú 
podobu nového v9sledného tva ru a no
vej formy. 

Styrldsattrtročn9 angllck9 gitarista 
John McLaughlln je dnes už džezovou 
legendou. Do Bra tislavy p.rlš-lel s mla 
d9m hráčom na e!ekÚ1!ckej basovej gi
tare Jonasom Hellborgom zo Stokholmu, 
členom sv.ojej nove j skupiny Mah·avlshnu 
Orchestra, pričom sám dal prednost a
kus~lckej gitare. Spoluzaklada tef jazz
rockovej fus ion v sedemdesia tych ro
koch ne2l0s tal nič dlžn9 svojej poves ti 
g!Mirového vir tuóza. V skladbách Elek
trie Dreams-Elec.trlc Sighs, Follow Your 
Heart, i!! v M!ngusovej skladbe Good
bye, Pork, Ple, Hat venovanej L. Youn
govt a dalš!oh odz.nell citácie tém zná 
mych McLaughllnov9ch skladieb (napr . 
v Mllngusovej skladbe citácie z The Dan
ce Of · Maya, k t·orll vzápät! vystriedala 
téma You Know, You Know z albumu 
The Mahavishnu Orchestra s názvom 
The Inner Mountlng Flame ( CBS, 1971 l 
a pod. Billy Cobham raz oz.načll J. Hell
borga ako , 1n~vého Jac o Pastor i usa". 
Hellborg sa prezentoval vynikajúcim 
spôsobom nielen v spr1evodn9ch pa·r
toch, ale aj sólovou hrou, kde vynikla 
jeho oslňujúca prs tová technika využ!
vajúca čo najväčš! postlhnu.tefn9 har
monlok9 potenciál. Vystúpenie Johna 
McLaughHna a Jonasa Hellborga sa s ta
Jo dôstojn9m vyvrcholen!m Bratlsla•v
sk9ch džezov9ch dn! 1985, ktoré bolt 
skutočn9m hudobn9m sviatk<lm a zážit
ky z nich budú ešte doznievať v netr
pezllvom očalkávanl ďalšieho roonf.ka to
hoto prlťažllvé.ho pod u fa tla. Je a j na nás, 
aby n ezostali v našom meste osamel9m 
džezov9m podujat!m, aby nezostal! je
d1nou prlležit<lsťou na s tretnutie s tou
to hudbou, ktorá je 1 prejavom nádher
ného životného pocitu. Inak by nemohla 
vyvoláva ť taktí a tmosféru bllzkos t1, ra 
dosti a vzájomného porozumenia, a ke j 
sa každol'OČ·ne s távame svedkami na 
Brattslavsk9ch džezov9cll dňoch. 

BRANISLAV SLYSKO 
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• PREDNÄŠKA PROF. CTIRA
DA. KOHOUTKA. Katedra hudob
nej teórie HF VŠMU bola ini
ciátorkou prednášky prof. dr. 
Cti rada Kohoutko, CSc., "0 pro
jektovej hudobnej kompozicii", 
ktorá sa uskutočnila 26. sep
tembra 1985 v priestoroch ilko
ly. Prof. Kohoutek predostrel 
poslucháčom niektoré zaujima
vé aspekty kompozičnej práce 
skladatera (pričom dôraz klá
dol - ako hovori ul samotný 
názov pr ednášky - na analý
zu prípravne j fá zy kompozičnej 
práce) , ktoré boli zhrnutfm je
ho dotera jiifch skúsenosti a vý
sledkom teoretického bádania 
v te jto oblasti. Prednáiiku do· 
plnil niekofkými zaujimavýml 
hudobnými uká!kaml svojich 
diel. Teoretické závery prof. 
Kohoutka, potvrdené a overené 
v mnohých jeho skladbách, bo· 
ll silným Impulzom na zamys· 
lonie a môžu pomôcť na jmä 
mladým skladaterom, posluchá
čom VšMU, vyrovnať sa s nie
ktorými problémami vznlkajá· 
clmi pri hradani a formovani 
vlastného rukopisu či organi· 
zlicie a rozvrhu prlice na nnl· 
kajúcom diele. Velká účasť š tu
dentov ako aj pedagógov VšMU 
i bratislavského konzervatória 
bola potvrdenfm zvýšeného zá· 
ujmu o prednáiiky tohto typu, 
ktoré sa zatial objavovali iba 
sporadicky. Verime, že v bu
ddcnostl ich odznie viac. 

(D. M. ) 

• VIKTOR PIKA)ZEN NA 
VšMU. Dňa 10. októbra navlti
vil Hudobnú fakultu VŠMU po
predný aovletsky umelec 
husfový virtuóz a pedagóg Vik· 
tor Plkajzen. V komornom pro
stredi (za prftomnostl asi trid· 
slatlch poslucháčov) pred vie· 
dol ukážku svojho interpretač
ného umenia, po ktorej nasle
doval krátky seminár. Takmer 
dvojhodinové posedenie zavfil
la beseda o problémoch hudob· 
nej pedagogiky, interpretácie a 
o otázka ch umeleckej praxe 
viieobecne. (P. S.) 

• FLAUTO DOLCE V MIRBA
CJIOVOM PALACI. Preplnená 
k oncertná sieň Mirbachovho 
paláca nadilene aplaudovala 27. 
októbra výkonu Flauto dolce 
( I:udmlla Plptová - soprán, 
Mária Uhllarová - mezzosop
rán. Ivan Olvát - tenor, Da
niela Rusóová a )án Pipta -
zobcové flauty, Vladimir Rusó 
- čembalo, výber a realizácia 
skladieb). Ťažiskom programu 
boli Spišské zlomky a Trnav
ský rukopis - hudobné doku
menty 15. storočia. Umelecký 
vedúci sítboru V. Rusó sa pred
stavil aj ako sólista na čem· 
bale v ukál kach zo zbierok Ro· 
man de Fauel a Fnndamentum 
organlsandl. Vd'aka s11boru 
Flauto dolce zaznelo mnoho 
zriedkavo hrávane j hudby na 
vysokej interpretačnej 6rovnl. 

(1. V. ) 
• 19. ROCNIK MEDZINÄ· 

RODNEJ ROZHLASOVE) SÚŤA· 
lE ,.PRIX MUSICAL DE RADIO 
BRNO". Tohtoročná medziná
rodná súťal hudobnoslovných 
reláclf Prix musical de Radlo 
Brno sa niesla v znamenf témy 
Slávne skladby slávnycb akla
datelov. Na s6ťaži sa &dčast· 
nlla aj Redakcia symfonickej, 
opernej a komornej hudby Cs. 
rozhlasu v Bra tislave stereo· 
kompozfclou hudobnoslovnej re
lácie dr. I:udmlly Michalkovej, 
CSc. ALEXANDER AL· 
BRECHT, venova nej l lvotu a 
dielu skla datera. Relácia, ktorá 
nnlkla pri prflelltoatl 100. vý
ročia narodenia A. Albrechta, 
zfskala spomedzi 21 rozhlaso
vých prfspevkov zo 16 krajin 
3. cenu. Bratislavský prispevok 
realizovali redaktor Vit'azoslav 
Kubička a zvukovt majster inl. 
Juraj Ourlš v Elektroakustlc· 
kom š túdia Cs. rozhlasu v Bra· 
tisla ve. 

• PIEUANSKA HUDOBNÄ 
JESE11} - drubf medzlaárod· 
nf hudobný festival, ktorf sa 
kont na pôde tohto k6pelné
ho mesta - prebiehala v dňoch 
19. IX. - 11. X. v spolapr6cl 
s BHS. Na tohtoročnom VI. roč· 
nika hosťovali tri symfonické 
telesá - Slovenskt filharmó
nia, Japonakf fllharmonickf or
cheater Tokio a Stlitna filhar 
mónia Karla Szyma nowskfího z 
Krakova. Ako sólistky vystt pill 

mladé huslistky Mlhaela Mar· 
t inová z Rumunska, Shlzaka 
Ishikawa z Japonska a Kaja 
Da nczowská z PĽR. Mulskf ko
morný vokálny súbor Lamenta
blle Consort zo švédska sa 
predstavil tvorbou renesanč· 
ných a moderných skladatefov. 
Hudobno-scénické lánre boli 
zastúpené operou ). Cikkera )u· 
ro )ánoifk v podani operného 
súbora DJGT z Banskej Bystri· 
ce a operetou Hrnčiarsky bál 
G. Dusfka v naštudovani spevo
herného súboru NS z Bratisla· 
vy. S najväčifm úspechom u 
obecenstva sa stretlo oratórium 
G. F. Händla Mesiáš, ktoré u 
viedli štátny komornt orches· 
ter 21lina, Spevácky zltor mes· 
ta Bratislavy, mad'arskl s61is· 
ti a rakúsky dirigent E. Mär
zendorfer. Plelťanská hudobn6 
jeseň 1985 mala zaujimavít dra· 
maturglu a vysokú umeleckt 
úroveň. (kdk) 

• NOVA SEZONA 1985-86 je 
pre HUDEBNI DIVADLO V KAR· 
LINE sezónou jubilejnou. V ok
tóbri t. r . bolo tomu 40 ro
kov, čo Frimlovou operetou Král 
tulákov v rélii E. F. Buriana 
začalo činnost nové hudobno
zábavné divadlo, ktoré bolo a 
doteraz je najväčiou scénou 
tohto žánru nielen v Prahe, ale 
v celej nal ej vlasti. Divadlo sl 
toto vfznamné jubileum pripo
menulo nlekolkfmi akciami; a 
nich k najvýznamnejlfm nepo· 
chybne patril slávnostný . J~on· 
cert, ktorý sa uskutočnil 7. ok· 
t6bra t. r. Vystúpili na ňom 
nielen členovia súčasného st
boru, ale l mnoh( z tých, ktorf 
v Karlfne pôsobili v priebehu 
uplynulfch rokov. 
Začiatkom novembra t. r . 

odllla časť karlfnskeho sťíbo· 
ru na velké, takmer 2-mesačné 
turné do NSR, D6nska a Bel· 
glcka s novým naltudovanim 
Straussovej operety Netopler v 
nemeckom jazyku. Druhá čast 
s(lboru pripravila a 21. novem
bra premiérovo uviedla na do
m6cej scéne populárnu kome· 
dllilnu operetu Roberta Stolza 
Peppina v rél ii hosťujCícebo 
Ivana Glanca. Začiatkom bu· 
dtceho roku 1986 začne divad
lo pripravovať americký muzi
kál Niekto to rád hor(lce, kto
rého filmová verzia je u nás 
dostatočne známa, Sezónu di· 
vadlo uzavrie naltudovanfm 
niektorej z významných operiet 
zakladatera llinru ). Offenba· 
cha. 

• NECH SVETOM LETI -
pod týmto názvom sa uskutoč· 
nil 13. a 14. novembra v PKO 
v Bratislave slávnostný koncert 
nestárnúclch operetných meló· 
dlf, na ktorom vystCíplll sólls· 
ti Státneho divadla operety v 
Moskve a, sólisti spevohry No
vej scény v Bratislave. Na kon 
certe, ktorý sa konal v r6mcl 
tohtoročných Dnf kultúry ZSSR 
v CSSR i Mesiaca českosloven
sko-sovietskeho priatelstva, sa 
zo sovietskej strany predstavi· 
ll národný umelec ZSSR G. Va· 
slllev, M. Kolevová, A. Molča· 
nová a V. Nikolajev, zo sólistov 
Novej scény ). Rozsfval , A. Ba· 
161, Z. Lenský, J. Benedik, ). 
Konstanty, D. Jarjabek, I. Ry
marenko, P. Saber t, O. Gallo· 
vá, M. Schwelghoferov6, zaslt· 
lilá umelkyňa, B. Pol6nylov~. 
G. Svercelová, M. Andraiovano· 
vá a E. Plesniková. Na kon
certe odzneli ukálky z operiet 
Veselá vdova, Cardáiová prin
cezná, Cigánsky barón, Orfeus 
v podsvetl, Volnf vietor a Hrn· 
čiarsky Ul, z muzikálu Traja 
muiketler l a z hudobnej komé
die Staré domy. Za dirigent
akým pultom sa striedali diri
gent Státneho divadla operety 
v Moskve J. jakovlev, zaslCílllt. 
umelec Z. Macháček, dr. B. Sie
dk a R. Géri. Celé pásmo scé· 
n lcky i relljne pripravil dra· 
matarg Novej acény ). Reval
lo. Spoločný koucert moskov
skfch a bra tislavakých umel· 
cov bol výaledkom ul 15 rokov 
tnajlicej drul by a aktlvnej 
spohapráce medzi oboma divad· 
la mi. Pri tohtoročnej náviteve 
Moskovčanov v Br atialave pod
pisali predstavitelia odboro
vých organl.zá cU oboch divadiel 
dohodu o daliej priame j spo
lupráci. Zameriava sa na jmä na 
výmenu tvorivfcb Umov a na 
hladaale moluostt koordin6cle 
dramaturglckfch pltnov. 

úspech JOZEF A K UND LAKA 
vo Philadelphii 

Sólista opery Slovenského 
národného divadla, tenor ista 
Jozef Kundlák, sa z(ičastn!l na 
Pavarot tiho dlhoročnej sCiťažl 
mlad~ch operných spevákov. 
Je j p rvé kolo a bsolvoval vo 
Viedni v júni 1984, druhé v ta
lianskej Modene v januári 1985. 
Do tretieho kola, ktoré sa ko
na lo vo Phlladelphll , sa z dva
dsia tich štátov celého sveta 
dostalo stopäťdesiat spevákov. 
Ocenen~ch bolo štyridsaťpäť, z 

n ich osem tenor lstov, medzi nl· 
m'l aj náš J. Kundlák. 

SCifažllo sa áriami z opier 
Pucciniho Bohémy. Verdiho 
Maškarného bálu, Bell!nlho Ná· 
mesačnej a koncertn~ml ária
ml z Verdiho Rekviem. Pri hod
noten1 spevákov porota na če
le s Luclanom Pavarottlm a ge
nerálnou rlad ltelkou Phlla· 
delphskej opernej spoločnosti 
M. A. Everlttovou sa zame
riava la najmä na prisne hod· 
notenle techniky spievania. Bud 
ju uzna li , alebo súťažiaci vy
padol. Vltazom vša k Pavarotti 
povedal pripomienky k predve
denému výkonu, čim sa výraz
ne prejavU aj ak.o pedagóg. 

Pavarottiho sCifaž operných 
spevákov dotuje Phlladelphská 
operná spoločnost. Ide tu '/last
ne o výber najlepšieh mladých 
spevá kov z celého sveta pre 
účinkovanie vo phlladelphskej 
opP.re, ktorá má stály orches· 
tet· na čele so svetoznámym dl· 
rlgentom Rlccardom Muttim. 
Oceneni speváci tu potom zvy
ča jnf.l vystup uj(i pohostinsky. 

joze! Kundlák na svoje j ma
terskej scéne vytvoril za dva 
roky pósobenla (od roku 1953) 
desať opern~ch postáv, z kto
r~ch k najvýrazne jš im patr111 
Jeho Ottavlo v Moza rtovej ope
re Don Giova nni a kormldelnlk 
vo Wagnerovom Blúd·tacom Ho-

landanovl. Nedávno exceloval v 
postave grófa Almavlvu v Ros
siniho Barbierovi zo Sevilly, v 
sťlčasnostl obdivujeme jeho s tá· 
le r astCice umenie v postave 
Gabriela Adorna vo Verdiho 
opere Simon Boccanegra. Dote· 
rajšie ťlspechy na scéne SND, 
a ko a j úspech v Pavarottiho 
sťlťažl , zaraďuj(i Jozefa Kundlá
ka k šplčkov~m slovensk~m o
pern~m umelcom. Ako sám ho· 
vorf, vďač! za to v prvom ra· 
de (ako vla ce ri ďalši jeho ú· 
spešnl kolegov1a, napr. národ· 
n~ umelec Peter Dvorský, )án 
Galla a In!) svojej profesorke 
na bratislavskom konzervatóriu 
Ide Cerneckej. 

Perspektlvna je a j koncert· 
ná činnost jozefa Kundláka. S 
orchestrom Slovensltej f1lhar
mónlo spolut1č1nkoval pri 1nter
pr etác11 diela B. MartinO "Ky
tlceu, so . S~rgejom Kopčákom 
a dalšfml zahranlčn~ml umel· 
caml sa spolupodielal na reaU
zácll na hrávky Händlov~ch š ty
roch ročných obdobi pre praž· 
ský Supraphon, pre bratislav
ský Opus n~hral s dirigentom 
národným umelcom Z. Kašle
rom, Slovenskou !ilharmóniou 
a spevákmi M. Ha jóssyov<>u, J. 
Horskou a P. Mikulášom Mo
zartova Rekviem. 

ALlA KRISTA VARKONDOVA 

Nový komorný súbor v Košiciach 
Komorná hudba v Košiciach 

bola v hudobnej lllstórlt mesta 
vždy viac vecou hudobných 
nadšencov než Inštitucionálnej 
pla tformy. Z vlacer~ch úspeš· 
n~ch pokusov zos tane zrejme 
nedoslahnutelným vzorom ko
morn~ orcheste.r pôsobiaci v 
Košiciach pod vedenim Roma
na Ski'epka v r . 1957-62, ktor9 
vynikal najmä nápaditou dra
ma turgiou a mnohými Interpre
tačn~ml úspechmi najmä s hos
ťujCiciml sólis tami (Z. ROžičko
vá a in!). Začiatkom 70. rokov 
vznikol pri Státnej filharmónii 
komorný orchester s umele·c
kým vedúcim Kornelom Gábo
rom, pozos táva j ťlcl z členov 
filharmonického orchestra. Po
pri viacerých verejných vystCi
penlach , h lavne na vidieku, u
platn ili jeho č lenovia svoju 
snahu o vytvorenie komorné
ho zvuku a štýlovej Interpretá
cie na jmä bar okove j a sCičasnej 
hudby v rozhlasovom vys iela
nl. Z organizačných prfčln s(i
bor po nleko lkoročnom ťlčln
kovanl zanikol bez toho, a by 
sa výraznejšie zapísal do hu· 
dobnej h istórie východného 
Slovenska. Inšpirátorom vzniku 

Estettckd výchova - to Je 
sizyfovský kametf na~ef doby. 
Problém pranterovaný zo v~et· 
kých možných uhlov. Mnoho· 
k rdt pertraktovang a predsa, 
akoby vo svoJeJ paslunef { ale
bo spaslvnelet ) rezistencii ne
otrasltel ný. f e vďal!ným mott
vom k dl skusldm, polemlkdm, 
r ozpraudm, k tor fích vfísledkom 
te zvy l!atne to Ist~ - uvedo· 
mente st neute~eneJ redlnet 
skutkoveJ podstaty . A znovu 
v zpieranie sa a vytldl!anle ono
ho stzyfovsk~ho kameňa ..• 

Dramaturgia rozhlasových re
ldcit je z l!asu na l!as zostavo
uand so zr etelom na zJednocu
tfLct l! lnitel , temattcktí, l!t mo· 
notemattck tí orlentdctu, ktord 
Je vo svoje; naliehavosti ak 
tudlna. Posledný septembrový 
týždetf sa niesol u znament 
motta éstetickd výchova - Jej 
miesto na zdkladnfích a stred 
ných §koldch. T~ma nanatiJý§ 
ak tudlna, t~ma, dotýkaftíca sa 
h lavne a u podstatnej miere 
mlddeže, Jet redlneJ l perspek
tlune žtadtíceJ prof lldcie, a t o 
zdsluhou a vplyvom estettcket 
a umeleckef vfíchouy. 

Rozhlas, konkr~tne na stani
ci Devtn, u spomtnanom týždn i 
odvysielal ntekolko reldcll , kto
r~ sa pr oblematiky dotkli fed
nak parctdl ne, tednak sa s ňou 
motivicky scotožnilt u samo 

nového komorného st1boru sa 
s tala tentoraz kultCirna In šti tCi· 
cla - Krajské ôsvetové s tro· 
disko v Košiciach, a to tým, že 
pripravovala od r . 1976 kraj
skú prehlladku komorných sil
borov-amatérov v Humennom. 
Z učltelov l udových škOl ume
nia v Košiciach vznikol Komor
n~ orchester učltelov !!:ŠU, na j· 
prv pod vedenlm Artema Pod· 
há jeckého, neskOr K. Gábora, 
~oncertného ma jstra š tátneho 
divadla , ktor~ dramaturgicky 
nadviaza l na komorn~ orches
ter filharmonikov, ale s vyš
šlml nár okmi na umeleck~ v~
kon. V sťlčasnos ti možno ho· 
vorlt už o s(ibore s vyspelou 

, kultCirou tónu, zmyslom pre 
proporcionálne upla tnenie ná
strojových skupin, výrazovd sl
lu a s lohovú adekvátnosť. SCi· 
bor, ktorý sa od novej sezóny 
premenova l na Koilckf komor· 
nf orchester ( jeho zrladovate· 
rom je a j nada.lej ĽšU v Koši
ciach na Sverdlovovej ulici ) sl 
nárokuje na tento názov po do· 
slahnutl viacerých Cispechov na 
poll komornej hry čl už na 
sťlfažlach, usporadCivan~ch pro· 
s tredn!ctvom osvetov~ch zarla-

statných ucelenfích kompozt
ctdch. V rozličných, rozhlasu 
adekvdtnych formdch, s roz
dielnou i ntenzitou vypovedan~
ho, so snahou vy jadri( pravdu 
a hladat spôsob na rle~enie. 
Spomedzi týchto reldcif chcem 
sa prlstavlt pri dvoch, ktor~ ml 
symbollzuftí r eprezentattvne 
vzorky nielen spôsobu vniknu
t ia do podstaty probl~mu, ale 
obe, každd svoJou ~pecl[tckou 
tvdrou znamenala fedlnel!ntí 
hodnotu u zmysle estetick -ých 
krlt~rtf. 

Reldcla s t i tulom Hudba -
zdr oJ estetlck~ho zcUtt ku od
znela 27. septembra a vzt§la z 
redakcie Zdenky Berndtovef; 
autorsk y Ju pripravil I gor Pod· 
rack ý. V podstate te reldcia 
konctpovana plne tradičnOm 
spôsobom. V ~trukttíre použi 
tých zložiek stoJa slavo a hud
ba. lde tu v§ak o mieru napl
nenia, mieru vzdtomnef kore§
pondencie, keď slovo nezaznie 
ako frdza a hudba nesl tížl ako 
kulisa. Literdrna zložka reidcle 
Je uypracouand konctzne, pof · 
mtíc množstvo faktov, l nfor1Tit1· 
cit , sentencl l l vlastných tívah. 
Autor na malom priestore na
črtol prehl ad hudobnohlstoric
kých slívlslostl,- zohľadnil zre
tele socidlne, psychologlck~ a 
vypointoval a zhrnul vypoveda
n~ do prostej pravdy o po1reb· 

den!, kde sa umiestňoval v!dy 
n a · najvyšš!éh priečkach' , alebo 
na koncertných zájazdoch· v So· 
vletskom zväze a naposledy: 
(10.-17, septe.mbra ) v RakCis
ku. )oho repertoár je značne 
rozsia hly - od ). B. Lullyho, 
H. Purcella, G. Torelllho, G. F. 
Händla až po skladby B. Mar· 
UnO, L. Janáčka, M. Hlaváča, 
E. Suchoňa, L. Burlasa a 1. 
Umeleck(i ú roveň orches tra O· 
cenll1 aj poslucháči n a štyroch 
koncer toch v rakCiskych mes
tách Bezau, Hôrbranz, Gôfls, 
Dornblrn, kam Ich pozval diri
gen t Guntram Slmnia, ktorého 
prlvltame v KoSiciach v rámci 
koncertov Státnej filharmónie. 
Pozvanie na dalšie štyri kon
csrty v budúcej sezóne sved~ 
čl o ozaj~tnom úsp~chu n4šho 
mladého ko~ornéhp s Ciboru. V 
novembri t. r . sa' Košický ko· 
morný orchester na čele so 
svojim umeleckým veddcim 
Kornelom Gáborom po prvý raz 
predstavil aj v Košiciach. Na 
koncerte v divadelnom štddlu 
SMER uviedol diela, s ktorými 
hosťoval v RakCisku a zožal 
zasl(ižene velký tlspech. 

U'DIA URBANCIKOVA 

nosti hudby pre harmonlckg 
rozvoj a rast dne~n~ho člove· 
ka. 

Druha reldc la vznik la v tvo
r ivej autorskef spoluprdct Al· 
fr~da Gabauera a Etely Ctir
skej a pod ndzvom S umentm 
k človeku; s podti tulom Este· 
t ika - neodmyslitel nd stíčas( 
pr i výchove mlad~ho človeka, 
odznela 29. septembra. Tdto ob
sažnd hudobnoslovnd kompozf. 
cla fe vybudovaná na zdanlivo 
skromnom, o to v§ak silnet§om 
zdklade - posol stve mtídret 
Rtífusovef po~zle. Obracia sa 
ku koretfom, ktor~ dr iemu kde
st v detskeJ du~t, zobtídzan~ 
fednoduchým l!asom rozprdvky 
do zdrodkov estetick~ho clte
nta. RfLf usova po~zta pôsobf 
ako kr~do, prestupuJtíce texto· 
vou častou reldcie. Prevteluje 
sa zo slova do hudby a na. 
opak . . . odvlfa " deJ" rel c:lcte, 
do ktor~ho vstupuftí výpovede 
"zo života• - slovd odbornl · 
kov z oblasti pedagogiky, este
t ik y , psychológie, pracovnikov 
zainteresovanfích tn§tlttíctt 
{ ONV Komdrno, hudobný odbor 
M~ SSR) . Reldcla popri cen
ných obsahovgch atrtbtítoch im
ponuje §trkou výrazu . S pros
triedkami nardba zasvlitene, 
velkoryso. Nadlahl!t 1 dopovie 
poetikou slova l hudby, ,.uzem
nt• a sprftomnt problemat iku 
autenticitou pravdy, poznatkou 
a sk(Lsenostt z praxe. 

L~DIA DOHNALOVA
ŠUSTYKEVJCOVA 



PA VOL PROCHÁZKA - nový hlavný zbormajster 
Slovenského filharmonického zboru 

Od roku 1977, kedy Slovenský 
filharmonický zbor začal profesio
nálnu éru svojho umeleckého pos
lania v slovenskej hudobnej kultú
re, sme na stránkach Hudobného 
života pravidelne Informovali hu
dobnú verejnost o zmenách v je
ho veden!. 

Zatial čo Slovenský filharmonic
ký zbor silou svojho "kolekt!vneho 
umeleckého talentu" šiel dalej (až 
na ojedinelé výnimky), vlastnou 
cestou koncertných úspechov, za 
Jeho dirigentským pultom po Já
novi M. Dobrodlnskom sa vystrie
dalo viacero zbormajstrov, z kto
rých každý sa snažil polapit kor
midlo· jeho umeleckého života a 
udržať pôvodný kurz v nezmene
nom pracovnom tempe. Pritom 
každý z nich chcel zanechať 
vlastnú stopu v jeho koncertnom 
prejave a programovej dramatur
gii. Zladen z nich však pre krát
kodobé pôsobenie nedokázal 
vniesť do kolektlvu takú množinu 
podnetných prvkov, . ktorými by 
sa mohla jednoznačne a komplex
ne charakterizovať osobnost zbor
ma jstra v jeho umeleckom preja
ve a nezostalo napr. len pri ty
picky "iljlnovskej dikcii", .,mátlov
skej intonácii, čl "kllmovskom mu
zlc!rovan!", čim chceme naznačiť, 
čo vo svojej práci jednotliv! zbor
majstri akcentovali a mierne pre
ferovali . 

Ak zmeny pracovných metód vo 
všeobecnosti umeleckej práci kon
certného telesa na jednej strane 
prosplevajú (hosťovanie dirigentov 
v orchestrU), tak na druhej stra
ne pri spom!nanom ·striedani zbor· 
majstrov Slovenský filharmonický 
zbor spoznal aj niektoré negatlv
ne stránky tohto javu. Medziiným 
aj to - čo z hladiska spoločen
ského poslania zboru vôbec nte 
je za nedbatelnou vecou - že 
napr. rozpoltenie osobných a pra
covných záujmov zbormajstra (via
ceré externé zamestnania!) pováž
livo ohrozuje predovšetkým jeho 
umelecké, koncertné, reprezentač
né a v konečnom dôsledku aj exls-

tenčné záujmy. Profesionálne or
chestrálne teleso nevyhnutne vy
žaduje jednoznačne orchestru od
daného dirigenta. Ak Ide o profe
sionálny zbor, potom ex aequo, 
zbormajstra jednoznačne zamera
ného na zbor. Je len samozrejmé, 
že na vykonávanie takejto profe
sie sa predpokladá talent s emi
nentným zmyslom pre kolektlvnu 
prácu s fudským hlasom. Navyše 
sa žiada talent s umeleckou pred
stavivosťou a pracovnou invenciou 
vo všestranných podobách výrazo
vej formulácie rôznych druhov vo
kálnej a vokálno-symfonickej hud
by, komorným prejavom poč!najúc 
a oratoriálnym končiac. 

V nemenšej miere zbormajster 
by mal mat také charakterové kva
lity, ktoré by v umeleckej práci 
a spoločenskom poslan! kolekt!v 
navonok reprezentovali, vnútorne 
ho zjednocovali a nie dezintegro
vali. Teda také vlastnosti osob
nosti , ktoré by mu nedovoloval_l 
stáť ani "bokom", ani "nad" ko
lektlvom a súčasne ani pr!liš bl!z
ko, ani pr!liš daleko od každého 
jeho člena. Miesto zborma jstra je 
de facto v strede zboru a tak Isto 
by malo byt aj v strede jeho ume
leckých a existenčných záujmov, 
v strede kolektlvnych a spoločen
ských cielov. Len pri takejto kon
centrácii "kolektlvneho talentu" sa 
mOže optimálne prejaviť sila a ver
kosť vokálneho umenia profesio
nálneho zboru. 

Pred 40. výroč!m existencie Slo
venského filharmonického zboru 
prichádza do Slovenškej filharmó
nie (začiatkom sezóny 1985-86) na 
post hlavného zbormajstra nový , 
dirigent Pavol Procházka. A pri
chádza s pozoruhodnými koncert
nými úspechmi z dlhoročnej praxe 
so zbormi. Práca v Lúčnici ( 1969-
1975) , umelecké vedenie Vysoko
školského zboru Technik f1973-
1985) a profesionálneho zboru Slo
venského Iudového umeleckého 
kolekt!vu ( 1972-1985) priniesli 
mu pre umeleckú prácu vo filhar
monickom zbore nenahradltelné 

pra ktické pracovné skúsenosti. Na
ša hudobná verejnost ho pozná 
ako m.lmordadne nadaného zbor
majstra , odchovanca zbormajstrov
skej triedy prof. Jura ja Haluzie
kého na vSMU v Bra tislave (ab
solvoval r. 1973). Patr! k najvý
raznejším talentom svojej generá
cie. Povolanie zbormajstra je naj
vyššou métou jeho umeleckého ži
vota. Kvalitu svojej profesie kla
die nad kvantitu Iných záujmov, 
ktoré by mohli spochybniť jeho ta
lent. Konkurzné pokračovanie a 
doterajšia spolupráca Pavla Pro
cházku so Slovenským filharmo
nickým zborom ukázali korektný 
vzťah k zborovému dirigovaniu a 
nezištnú oddanosť k zborovému u
meniu. Navyše Pavol Procházka 
dobre pozná súčasne koncertné 
nároky u nás l vo svete, ktoré sa 
predpokladajú najm!!. u profesio
nálnych zborov; okrem virtuózne
ho technického majstrovstva aj 
kultivovaný umelecký prednes a 
atraktívny koncertný prejav. V 
tom je a j jeho velká možnosť, kto
rú mOže v Slovenskom filharmo
nickom zbore ako skúsený a 
úspešný zbormajster v najbližšej 
budúcnosti zúročiť. 

JOZEF DANISOVSKt 

20 rokov Elektroakustického štúdia - ' Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave 
Bťírllvý rozvoj techniky v 60. ro

koch zasiahol l oblast kultúry. Po
čiatky Elektroakustického štQdla 
Ceskoslovenského rozhlasu v Bra
tislave siahajú do roku 1965, kedy 
bola založená triková réžia, so za
meranlm na ozvláštňovanle hudob
noslovných relácU. Velmi skoro sa 
činnost ~túdla, ktoré dostalo po
menovanie Experimentálne štúdio, 
profilovala viacerými smermi. Po
pri tvorbe rozhlasových hier a sa-

Rozlilas - film - televízia. Po
pri vysokých technicko-realizač
ných kvalitách sa ukázal ako vy
nikajúci organizátor, ktorý vedel 
a vie vytvorit na pracovisku tak
mer rodinné prostredie pri vyso
kej pr!snostl a náročnosti, v kto
rom nachádzajú mladš! pracovníci 
(a v posledných dvoch rokoch 1 
poslucháči skladby Vysokej školy 
múzických um en! v Bratislave) 
priaznivé podmienky na prácu a 

Pohfad do Elektroakustického iitddia Cs. rozhlasu v budove na Leni
novom námestl a jeho pracovnikov. zrava: J. Backstober, In!. P. Janlk, 
V. Kubička a lnl. J. Duril (snlmka je z roko 1983). 

mosta tných elektroakustických 
kompoztcu postupne nadobťldali 
význam aj ostatné činnosti - 'Cl· 
pravy slovenského folklóru pomo
cou elektroakustických umelec- · 
kých prostriedkov, všetky typy ťl
prav technicky nevyhovujťlcich zá
znamov a scénická hudba, ktorá 
bola reallzačne ťlzko spätá s výro
bou hier. 

Vedticlm! osobnosťami štúdia st1 
od jeho založenia lnl. Peter Jaolk 
a J6.D Backatober. Peter Jaruk pri
šiel do bratislavského rozhlasu po 
absolutóriu Elektrotechnickej fa
kulty Ceského vysokého u.čent 
technického v Prahe, špecializácia 

Snfmka: M. Marenčin 

realizáciu vlastných predstáv v 
tejto oblasti. Bol to práve on, kto 
dokázal vysokt1 latku náročnosti a 
umeleckej a technicko-realizačnej 
kvality práce, stanovenej na za
čiatku udržať podnes, ba so zrete
lom na zvyšujúce sa nároky au
torov l poslucháčov ju neustále 
posúvať nahor. Ján Backstuber, ab
solvent Strednej priemyselnej ško
ly elektrotechnickej, sa velmi 
rýchlo vyprofiloval na popredné
ho zvukového majstra, ktorému 
bolo cudzie stereotypné opakova
nie pracovných postupov a ume
lecko-výrazových prostriedkov. Je 
to typ pracovnfka, ktorý so samo-

zrejmosťou bral na seba l práce 
navyše, ak boli potrebné a slúžil! 
k rastu úrovne š túdia. Okrem bež
nej realizátorskej práce sa venu
je ~ vedeniu zvukového arch!vu. 

Peter Jan!k s Jánom Backstuberom 
sú tvorcovia mnohých nových pra
covných postupov. Početné rozhla
sové hry, ktorých boli realizá tor
ml, dodnes žljt1 vo- vysielacej pra
xl najm!!. preto, že práve oni ne~ 
váhali pri Ich výrobe použi ť skú
senosti z tvorby elektroakustic
kých kompoz!cif. V tejto sťív!slos
tl môžeme smelo povedať, že pri 
vytváran! elektroakustických diel 
pracujt1 nielen ako technick! po
radcovia či pomocníci autorov, ~le 
ako spolureallzátorl, quasl novo
dob! interpreti. Poskytujú sklada
telom svoje skúsenosti, schopnos
ti 1 znalost zvukového archlvu 
Elektroakustického štúdia a Ich 
podiel na výslednom tvare sklad
by zasahuje 1 do oblasti autor
skej. 

Prvým dramaturgom štúdia bol 
Peter Kolman. Na predošlú prácu 
vo funkcii dramaturga organicky 
nadviazal Jozef Malovec. Jeho zá
sluhou sa začal! organizovať verej
né prehrávky elektroakustickej 
hudby. Od roku 1981 je na čele 
Vlťazoslav Kubička a kolekttv bol 
doplnený o zvukového majstra 
lnl. Juraja Durila. Najv!!.čš!m pri
nosom pre prácu štúdia je nurl
šova neobyčajná predstavlvos't a 
vynaliezavosť, s ktorou zdokona
luje čl priam dotvára diela, Inšpi
ruje autorov - a že má l priro
dzené hudobné cftenle dokazuje 
skutočnost, že jeho vlastná sklad
ba Spomienky zfskala v tomto ro
ku 3. miesto v medzinárodnej st1-
tažl elekroakustickej hudby Lulgl 
Russela v Taliansku. 

V Elektroakustickom štt1dlu Ces
koslovenského rozhlasu v Bratisla
ve doteraz vzniklo 54 elektro
akustických kompoz!clf. Vďaka 
skt1seným realizátorom, ktor! ma
jú dnes už svoj vlastný rukopis, 
1 vďaka špecifickému technickému 
vybaveniu štúdia (mixážny pult 
Studer 904 automatlc, Vocoder 
VSM 201, šestnásťstopový magne
tofón Studer 900, Dalby M16H, sa
da kmitočtových korektorov, Time 

(Pokračovanie na 5. str.) 

RECENZUJEME 
K NOVEMU VYDANIU ZBIERKY TANCOV A PIESNI ANNY 
SZIRMAY-KECZEROVEJ (MELODIARIUM ANNAE SZIRMAY
KECZER) . Editor prof. dr. Jozef Kresánek, DrSc. 
OPUS BRATISLAVA 1984 

Pre záujemcov o de·jiny hudby na Slovensku Je Zbierka tan
cov a piesn! Anny Szlrmay-Keczerovej (dalej ASK) z p,rvej 
polovice 18. stol.'očia známym pojmom. Spomedzi ostatných 
dobových zbierok sa vyníma ako maják, známy už nlekol•ko 
desaťročl, a to predovšetkým zásluhou prof. dr. Jozefa Kre
sánka, DrSc., ktorý sa s menovanou zbierkou zaoberá už od 
čias svojhn p0soben1a v Matici slovenskej v Martine. Jeho a
nalýzy tancov, štúdie o tanečnej hudbe 18. storočia, skúma
nie historických koreňov hajdúskych tancov, kniha o sl.o
venskej fudovej piesni, to všetk·o boli akoby pr!pravné práce 
aj ku kritickému vydaniu zbierky ASK. Svoje skt1mania uza
vrel prof. J. Kresá:ne.k vydanlm zbierky v roku 1967, repre
zentujúcej prvý zväzok novozaložene j ed!cle vydávania pra
meňov hudby na Sloo.vensku Fontes musloae In Slo·vacl·a. Zbier
ka mala veľmi priaznivý ohlas najm!!. medzi zahraničnými 
odbornlkmi (úvodná š túdoi.a bola v nemčine ) . Dnes st-oj!me 
nad d·ruhým, čiast•očne pozmeneným vydanfm, kt-orého ver
kým kladom je úvodná štúdia aj v slovenskom jazyku, urče
ná pre domáceho čitatela. Všetko, čo prof. J. Kresánek uvádza 
o zbiel.'ke ASK sa zakladá na dôkla dnom štúdiu, preto ne
možno zapochybovať ani o jednom tvrden!, čl sa to t?·ka 
pl.'ovenle.ncie zbler·ky, jej časového začlenenia, charakteristi
ky pomerov na Slovensku, r·ozboru hudobného mate·rlálu, od
kazov na varianty a podobne. Z·bierku hodnot! editor a·ko 
najznáme1jšiu a najtypi·ckejšiu pre úžitkovú hudbu 18. stor·o
čla , kt-oreJ domovom boli šlachtlcké rezidencie na Slovensku. 
Vznikla pravdepodobne v Liptove. V každ·om pr!pade má v!!č· 
šle spojit·ost1 s folklórom a históriou Liptova, ako so Splšo.m, 
hoci niektor! autori viac zdôrazi'lujú spišské korene zbierky. 

Za veľmi dOležité považuje prof. J. Kresánek vyzdvihnutie 
Internacionálneho charakteru zbierky v duchu doby jej vml
ku. Všetky vym-hnuté pohfady z nacionálneho hladlsk·a sťí 
ahistorické a tendenčne na·hrávajú sveto.názmrovému hlad1sku 
všetkým tým bádateľom a záujemcom, ktorým chýbajú pot
rebné marxistic·ké vedomos~l a hľ·adlská k hodnoteniu určité
ho h·istori·Okého obdobi•a našich ná·r·od!nýoh dejln. Týka sa to 
na jm!! niektorých zahra.ni'čných ved·cov, ktor! "vybeTal.! Iba ta
ké plesne a tance, k·toré pútal! ich pozornosť a na základe 
takéhoto fragmentárneho výberu formulovali uzávery o cel
ku. Ak nechceme podáiVať skreslený obraz o skutočnom sta
ve veci, muslme zb•lerky skúmať ako celok. Iba takto sa ukážu 
skutočné proporcie medzi materiálmi rôzneho etnického pO
vodu" - podčiarkuje túto stránku zbierky prof. J. Kresánek. 
Na inom mieste objasňuje tento vážny uhol his tor.ickéh·o po
hladu na skúmanú zbdeiiku nasledov·ne: "Treba pripomenúť, 
že akék•ol·vek nacionalistické predsudky pri výskume prob
lémov, ktoré prmáša zblerk·a ASK, sú a pr.iori v rozpore so · 
skt1manou hls•torickou real! tou. Na jednej strane je nehisto
rl·cké chc·leť naokm"ojovat nacionálne cttenle dobe, kt·orú v 
hudbe toto povedomie ešte vôbec nema lo. Na druhej stl'ane 
by bolo nespráV'ne, keby sa nezohladniU špecifické podmien
ky, 2'l!l akých sa hudl>a na Slovensku vyvljala . .. Až d·o za
čiatku 19. storočia sa v hudolmej oblasti ešte nevyčleňovaU 
nija ké národné kultúry, jestvovala vi·ac-menej tba spoločná 
hudobná kultúra starého Uhorska ... " Napriek zdOraZinenej 
realite m-eba vyzdvlhrrúť skutočnosť, že po Vietoriosovej tabu
latúre (pred tým Viet-orisov kódex) s prvými záznamami me
lódH so slovens·kými názv.aml z.o 17. stor.oNa, nachádzame 
v ziJ.iel'ke ASK až 78 melódH so slovenskými alebo polskýml 
iiliCipi'tml, a až na jednu výnimku, .nijaké maďarské názvy, 
čo dostatočne svedči o jazykovom prostredi vzniku zbierky. 

Zo zahraničných autOl'OV venoval zbierke ASK ob~lahlu re
cenziu Gustáv Papp· v hudobnovednom zbornlku Studia Musl
cologlaca Academlae Scientiarum Hungarlcae 9 ( 1967, s. 427 
-437) . 

V druhom vydan! sleduje autor aj najnovšiu liter.att1ru o 
zblerlke ASK. Je tu zmenšený a čiastočne pozmenený odk·a
zový aparát doplnený o novšie poznatky. 

Osobitnú pozornosť venuje prof. J. Kresánek vzájomnému 
vply·vu umelej a ludovej hudobnej kultúry. Ved hudobný ma
teriál zbierky Je pre nás na jpre.svedči'vejš!m dôkazom tejto 
postupnej asimilá:cie. Niektoré melódie z·o zbierky ASK, hoct 
s dávno zabudnutými a zmenenými textovými lnclp.ltrnl, sú 
nám aj dnes Zináme, preto Ich možno považov.ať za prvé zá-

. pisy variantov prež!vajt1clch stáročia. Pr·oblém variantov me
.. 16do!! a textov patr! vôbec k ústrednej odbornej problemat·ike. 
Editor tu preulkazuje velmi š iroký záber vedomost! o d·obovej 
11teratt1re, hi'stóri'l, ako aj folklórnom t·erénnom materiál:! zo 
SlOIVenska. Vykazovanl·e spätosti zbierky s domácim folkló
rom a bl!zkej pr!buZinostt s Inými hudobnými zbierkam! V'l•a
žúclml sa k dejlmám hudby na Sloovensku sa stalt hlavným 
dôvodom zara.denl·a zbierky a ko úvodného tit·ulu edfcle Fon
tes must.oae In Slovacla. 

v po.rov·ná:vacej č·astl rozozná·va prof. J. Kresánek konkor 
danc1e, bHzike, vzdialené a čiastočné v:ari~nty. vera var·lantov 
objavuje medzi dobovými z•bier.kamL Textové varianty sú o
byčaijne neskoršieho dá~a. K niektorým lnclpltom sa nedávno 
podar!lo nájsť da lšie v.arlanty, najm!!. zo zbierky Plesne a ver
še pre mt1drych a bláznov vydanej J. Minárikom vo vyd·ava
tefstv.e Tatran (1969). Niektoré zaujtmavé v.arlanty vykazuje 
VIadlm!r P·otúček, absolvent Pedagogickej fa·kulty UK v 1.1r
nave vo svojej d·lplomovej práoi p.aooleHzmy vo výv·ojl slo
venskej Iudovej a pololu:dovej plesňovej tvorby zo 17. a 18. 
storočia. Na ukážku vyberáme nlakt·oré va rianty: 
A-55 (doda tok) - Ked.! že to Ziťk·o ... z!de, čo na moju svad

bu bude - ludová plesei\ z Ltpt. S!la.čov. 
D-111 Skoda ná•šho rozkoša - Ked som plela mak, mak, mak 

( J. Kollá:r: Zplevanky l. s. 580 l. 
D-110 Alnl te ne~ezmem - A ja teba neveznem ... (Piesne a 

verše ... s. 525, č. 6). 
D-54 Fed<llnas moga - Frajerečk.a moja .. . (P.tesne a verše ... 

s. 160, č. 1). 
D-35 Sem do mnle, nie d·o nleg - Sem ku mne, nie ku nej ... 

(Pliesne a verše . .. s. 251, č. 28). 
C-107 Starala se srarala, nemela se za co - St-a:rala še mo

}a mac. . . (S. M1štk: P.lesne rudu slovenskéh:o, 1698, s . 
78) . 

C-86 Ey Oz!Ul'ka, oza!Illka - EJ ožlna, .ožlna ... (Piesne a ver
še . .. s. 371, č. 36 J. 

C-82 NeZiasskodJ nezavadj - Neza:vadf, nezaškod!. . . [Plesne 
a verše ... s. 525, č. 10). 

C-34 Stavom do doLllll:! - Do Hna, dollna ... (Plesne a verše ... 
s. 251, č. 27). 

uvedené a Iné varl:anty vyhovuj·t1 na dopLnenie zápisov me
lódii dobovými text.amL 

ZáiVer.om treba znovu zdôrazniť, že p-ráve zbder,kou ASK a jej 
podobnými zblel'kami zBJč!na pos·tup.ný prienik rodiaceho sa 
duclra budúceh•o slovenského národ·a do povedomia rudi tvo
rlaclc·h reprezentantov vteda•jšej kultťíry. V týchto vzácnych 
hu:dnbných zápis och v~dfme "kor.ene a výh·onky" aj dnešnej 
Ol'ovne a stav·u hudobnej kul•túry Sl·ovenskia. K pl'ameňom toh
to vý·znamu sa budeme .neus•tále vracať, lebo sú zá.rukou 2lB · 

chovan:la kont·inu~ty vývoja našej hudobnej vzdeLanosti. 
ALEXANDER MO.ti 



SLOVENSKÁ 
FILHARMÓNIA 

31. X. - 1. XI. 1985. F. Schubert: Predohra v talianskom 
slohu C dur, D 591; F. Schubert - F. Liszt: Fantázia C 
dur - P6.tnlk, pre klavlr a orchester; V. Godár: Orbis 
sensuallum pictus, orat6rlum pre s6lový soprán, s6lový 
bas, zbor a verký orchester podra Jána Amosa Komenské
ho (premiéra). SF, dirigent Bystrlk Relucha, SFZ, zbormaj
ster P. Procházka. S6llsti: Michal Voskresensklj (ZSSR) -
klavlr, Ľubica Rybárska - soprán, Peter Mlkulál - bas. 

Ťažiskom otváracieho koncertu SF v novej sezóne bolo 
Godárovo oratórium. Stretlo sa s vefkým. úspechom u di
vákov l odbornlkov. Godár je autorom, ktorý nestráca čas 
a energiu experlmentovanlm a overovanlm, ale bez zábran 
ťaži zo všetkého toho, čo pnlniesol doterajši vývoj hudby. 
Pri výbere vhodných kompozičných prostriedkov mu po
máha vyspelý inštinkt. Tentoraz sa nechal inšpirovať po
najviac Orffom a jeho osUnátnou technikou, ktorú apli
koval verti kálne l horizontálne. I pri tomto vedomom e
klektliclzme dokázal zostať sám sebou a velmi vera svo
jou hudbou povedať. Pre jeho kompo7Jičný prejav je typic
ké uvedomenie si zá,klradného Orffovho princlpu, že krása 
umeleckého výrazu spočlva v prost.ote, v jednoduchej pr1-
rodzenostL V jeho or a tór·iu je množstvo prekrásnych čast! 
s intenzlvnym výral'lovým dopadom na poslucháča. Nedoká
zať sa však občas vyhnúť úsekom, kde hudba akosi ne
napreduje dostatočne vpred [s tatJckost ostinátnych ryt
mov na prištrokej ploche l. Osobne pokladám za velmi 
šťastné účinné s t•riedanle kon~rastov v obsadenl jednoUI
vých člslel [sóHsti, zbor) najmll v druhej polovici tohto 
celohodLnového o·ratór~a. Azda by pre skladatera stálo za 
zamyslenie, či závereooá Meditácia je dostatočným vyvr
cholenlm a zhrnutlm toho vše~kého, čo predtým skladater 
svojou hudbou povedal. V každom prlpade je však Godá
rovo oratórium prlnosom pre slovenskú symfonlcko-vokál
nu tvorbu. 

K nadšene j re7lonancli diela u obecenstva prispeli aj In
terpreti. Séfdlrlgent B. Režucha naštudoval dielo v rámci 
daných časových možnost! zodpovedne a odviedol výkon 
prinajmenej na obdivuhodnej úrovni. Súčasne debutoval a.j 
nový zbormajster SF P. Procházka. Nepoznáme ešte jeruo 
pracovné metódy, no výs ledok na pódiu bol presvedčivý. 
Seriózne a s vý razovou h lbkou a dynamickou prepracova
nostou s tvár nili svoje party aj sóllsH opery SND tublca 
Rybárska a tofkok•rá·t už osvedčený Peter MLkuláš. 

Dlr·lgent v prvej polovici progr.amu dokumentoval svoj 
prlstup k ranému r omantickému dielu. Elegancia, a kade
mlzmus, preclzne kon~úry a zvuková ušlachtllost charak
teri zovali jeho poda ni e Schubertovej predohry. Sovietsky 
klavirista M. Voskresensk·lj je taktiež Vj'ln1ka.júclm pr.ofe
slonálom. V jeho sóllstickom výkone dominoval dOraz na 
exa ktnos ť hry, vlrtuoz.ttu, ale aj na zvukové vypracovanile. 
Toho muzlkans~ky tvorivého a fantázie bolo však v jeho 
prejavu už menej. V Pútnl.kovt podčiarkol skOr to llsz
tovsky bravúrne a živelné než citové prežlarenle každej 
frázy. Za suverénnosť svojej techniky, zvukovú prieboj
nosť a stavebný nadhfad Interpretácie zožal úspech u o
becens tva. Spolupráca dirigenta so sólistom bola takisro 
na znamenite j úrovni. 

x x x 

8. XI. (lZ. XI.) 1985. Koncertuá slefi SF (Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca). F. Schubert: Sonáta a mol, op. 143, 
D 784 (S. Prokofiev: Sonáta pre klavlr i!. 2, op. 14 l; I. Zel
jenka: 3. klavlrna sonáta - premiéra; B. Bart6k: Dva ru
muské tance, op. 8/a; J. Brahms: Klavlrne skladby op. 
118. Variácie na Paganlniho tému (výber z I. a II. zollta) . 
Klavlr: Marián Laplanský. 

Náh·odná zhoda účinkujúceho a temer totožný program 
ponúkajú v rámci jedne.j recenzie zhodnotiť aj podujatie 
z komorného cyklu MDKO. 
Vybojovať s l medzi reprezenta ntmi svojho nástroja šplč

lrové postavenie je Iste zaväzujúce, tobôž pre umelca tak 
citlivého a vnlmavého, a·kým je M. Lapšanský. Pocit zod
povednos ti vyvoláva v ňom Istý druh v.núto!'ného naplltla, 
n o na druhej strane znásobuje tvorivé zau jatie a zvyšuje 
kvalit u jeho Interpretácie. Ak z tohto zorného uhla porov
návame dva bllzke VÝ'kony Léllpšanského (odznel! s od
stupom Iba štyroch dni), potom tlm v Koncertnej sieni SF 
môžeme označiť za vyrukra júci a ten nasledujúci v Zrkad
lovej sieni - epltetá muslme ešte vystupňovať - cha rak
terizujeme ako vefký. 

AJ jeho predchádza júce výkony niesli vždy punc výraz
ného individuálneho prlstupu, hýrili a uchvacovali citovým 
ná.bojom. Môžeme konštarova t, že sa Lapšanský v súčas
nosti bllž.! ku kulm1ná011 svojich možnos ti a striasa pos
tupne posledné ok•ovy psychic·kých zábran. Schopnost vy
chutnávať krásu detailu sa uňho snúbi s tendenciou sta 
vebného nadhf·adu, so sc<hopnostou formovať 1111liu výsta v
by celku. Vo výtrazovej sfére sťl. ui\h o čoraz v.lac zastúpe
né dravé polohy, dramaHckos t jeho prejavu sa prehlbuje 
·a tvori tak účinný pro tLpól k doméne lyrlckaj meditácie, 
k·torou doposlar prednostne zls~ava l s!"dcla svojich pos
lucháčov. 

Ak tie to charaktenlstňky plne zodpovedali výrazovému 
svetu Schubel"ta a Prokofieva, o to viac si vá~lme, že bo
ll prltomné a j v Lapša'llSkého Interpretácii premlérovanej 
Zeljenkove j 3. klavlrnej sonáty. Evolučný prl.lllclp, ktorý 
v nej dominuje, dokázal a dekvátne zosúladlt s účinnou 
dynamickou formou. Zeljenkova muzlkantstvo, typické sv·o· 
jim zmys lom pre m1er.u f,ormovej ucelenosti, časovej únos
nosti proporcll a komunlkatlvnosM, vyznelo pod La pšan 
ského prstami na.najvýš pr ir odzene, hlboko a presvedčivo. 
Interpretovu schopnost tdit z napätia rytmickeJ zložky 
a budovať pôsobivé dytnamloké oblťl.ky sme obdivovali pri 
podani Bartó.k·ových Rumunských tancov. 

Lapšanského Brahms (op. 118 l bol zase dôkazom toho, 
~e aJ hlbku meditácie, baladičnost, dramatické napät1e , čl 
spevnosť bM.hmsovs kých llnll dokáže s tvá-rnlt suverénne. 
Jediná prlpomlenk·a k jeho výkonu sa mOže vztahov.af na 
tr.ochu prehnané tempo vl·r tuóznejšle koncJpov·anýoh Va
riácii na Pagan l.llllh o tému , ktorým pl'l na dmernom eláne 
a trochu zveličenom tempe chýba lo niečo na exaktnosti 
a zretefnosu. Ze však Lapša.nský je umelcom, ktorý sa do
káže zo sv,o jh·o ka~dého pódiového výkonu poučlt a zls
kané sk•ťl. senostl zúročit, presvedčl1! sme sa v Zrkadlove j 
sieni, kde a j tieto nepat·r:né chyby krásy dokázal vyellmi· 
n ovat a tvorivý vkla d ešte vystupňovať. AJ v tejto schop
n osti rásť od výkonu k výkonu spočlva velké umenie náš
ho poprednéhiQ klavil'is tu. VLADIMIR CIZIK 

Hovoríme so skladatefom a teoretikom ROMANOM BERGEROM 

O čistom svedomí hudby 
Roman Berger patri dnes medzi 

najvyhranenejlich predstavlterov 
strednej skladatelskej generácie. 
Jeho názory sa utvárali nielen pri 
kompozičnej práci s hudobným 
materiálom, ale aj pri interpretA· 
eli, pedagogickej činnosti a pri 
muzikologickej reflexii tvorivých 
problémov, ktorej sa v posledných 
rokoch venuje ako pracovnlk Ume
novedného 6.stavu SAV. Kelfle sa 
snall prebádať základné otázky 
hudobného bytia človeka, molno 
jeho teoretické myslenie chápať 
ako prlspevok k filozofii hudby 
- disclpllne, ktorej sa naia mu
zikológia doposlal venovala len 
okrajovo. Molno je Bergerovo za
meradle na základn6. otázku vzťa
hu človeka a hudby dôsledkom 
16nrovej a slohovej mnohovrstev
nosti sťii!asnej slovenskej hudby. 
Rozmanitosť situácii, v ktorých aa 
človek atýka s hudbou a rozma
nitosť podôb, v akých sa naia 
hudba prihovára k človeku,, sl vy
laduje určenie ťallsk a prlesečnf
kov spoločenského a umeleckého 
diania v tejto oblasti. Nedávna 
Bergerovo llvotné jubileum -
oslávil 55. narodeniny - bolo pod
netom k rozhovoru o tomto okra· 
hu jeho záujmov. 

Co sa ti vldf dnes najdôlelitej
lie? Mál pocit, le hudobnlk mô
le ovplyvniť chod tohto sveta s 
jeho globálnymi problémami, od 
ktor:fch závisl bytie čl nebytle lud
atva? 

- Zdá sa mt dOležité uvedomiť 
si, že každý z nás je súčasťou nie 
iba danej spoločnosti - skupiny, 
triedy, národa - ale aj fudstva. 
Každý z nás je tiež elementom 
prtrody, univerza. Ma rx to vys ti
hol lapidárnym výrokom: "Clovek 
je bytosť univerzálna" Ak svet nie 
je absolútny konglomerát, potom 
je tu a kási pravdepodobnosť, že 
aktivita jedinca mOže vplývať "na 
chod sveta". DOležité je ovšem to, 
aby toto pôsobenie bolo pozltlvne, 
tvorivé, "negentropické" l DOležité 
je preto zvyšovanie "vnútornej ne
gentrópie". - Vo svete, aj vo sve. 
te človeka. Ide o kozmogenézu. 
Tá je vecou tvorby; ide o tvorbu 
v životnej praxi, v fudských vzťa
hoch, v práci - skrátka, všade. 

Co povalujei za najvlii!lle pred
nosti slovenského hudobného 11-
vota (tvorby· aj llrenia) a ktoré 
zlolky boli alebo sa stávaj6. prob
lémov:fmi? 

- Ak by sme mali hovoriť vec
ne, museli by sme mat Informácie 
o hudobnom živote sensu strlcto a 
napokon o hudobnom živote nie
len u nás a vlastne nielen o hu
dobnom živote. Hudba nie je "!zo· 
lovaný sys tém". 

"Tvorba"? - Povedal by som 
pre Istotu "produkcia hudby" l Tu 
je situácia Iná - poznáme ju 
aspoň čiastočne z autops ie. A tu 
niekedy vzniká dojem, a koby hud
ba predsa len bola "izolovaným 
sy~;témom". Zakamuflovane sa 
presadzujú hedonlstlcké funkcie 
hudby - na úkor princlpov tvor
by a - samozrejme - na úkor 
princlpu odrazu. Dia lektika bytia 
- spoločenského, aj univerzálne
ho - má koreláty v kompozičnej 
rovine, v podobe kompozičných ob
javov. Tie ma jú ob J e k t l vn u 
pla tnost , no napriek tomu sú čas
to obchádzané. Sú obchádzané a j 
ob j e k t l vn e kompozičné prob· 
lémy a tým a j ob j e k t l vn e ume
lecké problémy. 

Problematický je stav reflexie 
súčasnej hudby. AJ tu prevláda 
subjektivizmus. Chýba kategorlál· 
na v9stavba kritéri!, použitefných 
v esteticky aj technologicky dlfe· 
rencovanej praxi. Abstraktné este
tické poučky - ani tie najspráv
Jlejšle - nestačia. Chýba "pre
klad" do jazyka praxe. Chýba aká· 
st "aplikovaná estetika", spojená 
s "teoretickou úrovňou vedomia •. 
Chýba napokon primeraný časo
pis. - To všetko by sme mali vi
dief na pozad! chronic kého prob
lému hudobnej a estetickej výcho
vy. Hudobná výchova nie je ve
cou tba počtu hodin v škole -
ide o smerovanie k podstate veci, 
zatial Iba sporadické a žlvelnó. 
Posledné desaťročia vývoja našej 
hudby ukáza li, kolka autentických 
talentov je skrytých v nár ode -
vynorili sa vďaka múdrej výcho· 
ve, t. z. zameranej na tvorivosť 
a n ielen na erudlclu. Ak sa 
od tli·af pozrieme spät na o
tázku produkcie hudby, dospeje
me iba k jednému záveru: je nut
ná - za každó cenu! - absolú t-

na umelecká nekompromisnosť! 
Každý kompromis je iba cynickým 
podceňovanlm tvorivých sil člove
ka a spoločnosti. 

Napokon - je tu ešte obecnejšl 
aspekt: historický fakt bezprece
dentnej demokratizácie umenia -
najmä starého. Na prvý pohlad 
každý má k umeniu prlstup, lebo 
sa ods trán1ll prekážky. No od· 
s tránili sa predovšetkým vonka l· 
§le prekážky. Ale tie vnútorné? 
Zdá sa ml, že kultúru ohrozujQ 
clvUizačné procesy, ktoré svojou 
živelnosťou "demolujú" fudské 
vnťl.tro . V kontexte s nimi akoby 
kultúra strácala svoju identitu. 
Pars pro toto: nonšalantne sa ho
vori o "konzumentovi" umenia a 
kultúry! Nejde o "lapsus llnguae" 
- tie skomoleniny majú svoje 
koreláty v spol·očenskom byti aj 
vedomi! 

Hudba a posluchái! - tento 
vzťah sa často zamieňa so zrozu
mltelnost'ou hudby a zrozamltel· 
nosť s komunikatlvnost'ou. Z no
správnych •tchodlsk sa lahko ro
dia neallrávne zbery. Tiel si mys-
18, le zrozumitelnost' diela je lea 
skladatelov:fm problémom? 

- Riešenie problémov komuni
kácie hfadáme bežne v "diele" -
je to symptóm nevedeckého mys
lenia a "všedného vedomia • . Ko
munikácia - a j v hudbe! - je 
s y s t é m; komunikačný problém 
je vždy problémom celého kom· 
plexného komunikačného systému! 

Pos tulát "zrozumitefnostlu je 
zdanlivo správny. Dezorientujúc! je 
však výklad tézy - frázy: " Hud
ba je jazyk". Ked už uvažujeme 
o hudbe ako o "jazyku" taJ< 
nemôžeme vlldle t "}azyk a ko 
taký", ale muslme ho chá-
pať a ko nás troj vyj>adrova-
lllia mentálnych procesov. Zdô
razňujem, Jazyk nie je "ná
stroj myslenia", a le nástroj vy
J a d r o v a ni a myšlienok. Mysle
nie sa koná na predverbálnej, ope
račnej úrovni a "prekladá sa" do 
prirodzeného jazyka. A tam 
- v tom "hlbinnom" procese sú 
podla mňa reálne koreláty hudby. 
Preto ak niekto postuluje "zrozu
mltefnosf" len tak, ako keby bo
lo dávno jasné, čo je jazyk a reč 
na jednej strane a myslenie na 
druhej s trane, potom ignoruje 
komplexnosť te jto otázky. Vo vy
speleJ kultúre nemôže chýbať u
menie, ktoré reflektuje univerzá!· 
ne aspekty bytia a exis tencie, u · 
mente, ktoré pravdivo .reaguje na 
tajomstvo univerza. Hovorlm o rea
lizme! Realistické umenie ako or
ganický celok musi obsahovať "or
gán", ktorý je korelátom aktuálne· 
ho tilozofického názoru na reaU
tu. O realite dnes vieme - jasne 
to u nás formuloval napr. Jlf! Ze
man - že je iba parciálne pozna
terná t. z.n. aj p a rc i á ln e 
z r o z u mi t e r n á - ved je ne
konečná. Preto sa muslme zmie
rU s paradoxom, že čast umenia 
mus! "zrozumltefne hovorU o ne
z[\()zumiternosM!" Redukcion lzmus. 
dedičstvo minule j epochy, vsuge
roval malomeš tiakovi Ilúziu a kejsi 
"Qplnej manipulovatefnostl sveta". 
Prirodzenému pólu človeka to 11-
chotl ; tento postulát prenáša aj 
do umenia - chce "všetkému ro
zumieť" - ved mu povedali, že 
je "horna saplens". Akademik R. 
Richta to diagnostikoval jadrnými 
slovami a ko "pozlclu pána a vlast· 
nika" ! 

Aj keli aa zmierime s nepozn•· 
telnost'ou i!asti skatočnosti, .,P 
obon sa bude zrejme Yldy usllo
•at' o to, aby sa táto čast' zmea
lovala. Ktortm smerom by sa ma-

la uberať hudobná výchova v si· 
časnosti? 

- Výchova "nového človeka"
"neklaslcká výchova" mus! zo· 
hfadnit v prvom rade r e á lne ho 
človeka, to znamená aj jeho ar· 
ch a ic ké regulačné systémy, 
ktoré, mimochodom, hrajú rozho
dujúcu úlohu tak v percepcU, ako 
aj v myslenl čl rozhodovani. Ta
dial vedie cesta k výchove zame
ranej na kre a t l v l tu. Tradičný 
koncept človeka (človek = hoto
vý "homo sapiens") fetišlzoval ra
tlo. Odtla f prameni kult erudlcle. 
Odttar pramen! redukcia vý
chovy na vzdelanie, nota bene tak
mer výlučne technicky orientova
né. Z aspektu tvorivosti táto "kla
sická paradigma výchovy" vedie 
do protismeru. Až tu sa začlna 
kryštalizovať pravý zmysel este
tickej aj hudobnej výchovy. Mala 
by viest v prvom rade k "súladu 
so sebou" a k ,.súladu s hudbou". 
Tvorivosť prameni Iba z takéhoto 
súladu - nie z erud!clel Havo
rim o tom preto, lebo sa mi zdá, 
že tie "šťastné pripady" múdrej 
umeledkej výchovy by mohli slú
žit ako m o d e l výchovy "nové
ho človeka" vo všeobecnosti. 

Venujel sa s6i!asne kompozfcU 
a jej teoretickej reflexii, ako aj 
pedagogickej činnosti. Nebojfl sa, 
le ti zástancovia 6.zkaj lpeciall
zácle bud6. vyčltať trieltenle s07 

- V nedávnej minulosti gene
rovanie hudby a jej reflexia tvo
rlll jednotu. Moderná deJba práce 
nám vsugerovala nutnosť špeciali
zácie. V dvadsiatom storoči sa 
ju snažili preklenúť práve 
sklad-atelia. TI, čo sl zacho
vali zmysel pre dialektiku syntézy 
a analýzy. Nebezpečie pre tvori· 
vé sily nie je v tejto dialektike, 
ale v jej absencii. Nedtalektické 
myslenie vyúsťuje do stereotypov; 
tvotlvé problémy sa potom degra
dujú na úroveň algorltmických ú· 
!oh. V!Cazl napokon akási "ume
jecká entropia" - sťl.čast entro
plckých tendencii v spoločriostl. 
A tu je situované to pravé nebez
pečie - tu dochádza k " triešte· 
ni u sl!". Tu na každom kroku hro
zi, že sa človek utop! vo všednosti 
a v banalite. 

. Aký ciel li sl vytýčil v oblasti 
kompozfcle a hudobnej vedy? 

- Zmysel svojej činnosti - tej 
či onej - vidlm v zápase so spo
mlnanou entropiou. Zdá sa mi, že 
práve v tomto zápase sa človek 
občas mOže stretnút so zábleskom 
pravdy. Som presvedčený, že ume
lec plni svoje s p o l o č e n s ké 
poslanie Iba vtedy, ak slúži ume
n i u; a vedec - a k s lúži po
z n a nl u. Tu aj tam !de o prav
du. Mimochodom - je to tvrdá 
služba. - Ontologlckým korelá
tom pravdy je krba. Sú to dve 
s tránky toho Is tého (nie "tej Is tej 
mince l). Rodia sa z a utentického 
kontaktu s byUm. Odhafujú jeho 
dialektiku. Vždy znova, od zákla
dov. Preto je "krása" protipólom 
"pekného"! - "Pekné" je nedia
lektické. Je to korelát "pr ljem
ného" (dve stránky " tej istej min
ce" l , zahafuje diale ktickú pravdu 
bytia. 

Chcel by som prispieť k tomu, 
a by sa časom tzv. "vážna hudba" 
s tala ž l v o tne dôležitým fakto· 
rom · Individuálnej a spoločenskej 
exis tencie. Je to úloha pre ge
nerácie. Preto ju neslobodno od
kladať! Tým viac, že sily entro
pie pohlcujú už dnes neprimera
né kvantá energie aj času. Mož
no, že ten pocit neprimeranostl 
je iba signálom, potvrdzujúcim, že 
ide o vážnu vec. A že je na nás. 
aby sme ten signál tvorivo inter
pretovali na s timul k zvýšeniu tvo
l"ivej aktivity. - Napokon v pos
lednEj Inš tancii rozhoduje Iba jed
nQ: čisté svedomie. Cts té svedo
mie - plod tvorivého postoja k 
životu. Plod "stromu života". 

Ktor4 črtu nálho spoloi!enského 
llvota povalujel za najvfznamnej
lla? · 

- Úsilie, aby sa pr in c! p 
tv o r b y s tal samozrejmou a zá
vllznou normou spoločenského ži
vota vo všetkých sférach. Aj v 
hudbe. A nielen v oblasti kompo
zlcle, lnter.pretác!e, čl hudobnej 
vedy ; musi byt "všadeprltomný 
a j v celej oblasti pl'ak tlckého hu
d,obného života . Len vtedy kult.(J
ra sa stane oblast·ou ducha. 

Pripravil: 
JAN SZELEPCSlNYI 



Nová inscenácia LABUTIEHO JAZERA v SND 
Jedno zo základnfch diel svetovej 

baletnej llteratt\ry - Labutie jazero 
od P. I. Cajkovského, sa znova vra
cia na scénu Slovenského národné
ho divadla. Hlavnfml tvorcami nové
ho, v poradi ul ilsmeho naltudova
nla populárneho Cajkovského baletu 
na scéne SND sd choreograf a reli· 
sér Karol T6th, dirigent Adolf Vyky· 
dal a host'ujQci vftvarnfk Josef Je
Unek. V hlavnfch dlohách, dvojmo 
al trojmo alternovantch, sa budt 
striedať zasltlllá umelkyfta Gabrie
la Zahradnl!<ová, Eva Senkyl'fková, 
Veronika Iblovt (Odetta-Odllia), Ju
rij Pavlovič Plavnik, Mikulál Vojtek, 
Libor VacuUk (princ Sigfrld), Zol
tán Nagy, Peter Ddbravlk, }oze.f Me
ričko, Miroslav Barna (Rotbart), 
Gabriela Valeková, Alica Kinčeková 

(Královná) Miroslav Stauder (Vycbo
vávatel), Igor Holováč, Ľubomlr Vrá· 
bel, Michal Mikel (Salo). Premiérové 
predstavenia sa uskutočnili 6. a 7. 
novembra 1985. Na snlmke A. Stáde
ka M. Vojtek (princ Sigfrid) a E. 
Senkyflková (Odetta) v novom na
ltudovanl Labutleho jazera. 

Opereta Roberta Stolza na javisku DJZ v Prešove 
ROBERT STOLZ: STRATENt VALCIK 
(DVE SRDCIA · V TROJSTVRŤOVOM 
TAKTE). Opereta v troch dejstvách. 
Libreto podla filmu Dve srdcia v 
trojltvrt'ovom takte autorov Waltera 
Reischa a Franza Schulza napfsall 
Paul Knepler a J, M. Wellemlnsky. 
Preklad: Silvia Stubňová. Rélla Sla
vomlr Benko. Dirigent: Jan Bedflcb. 
Scéna: Ján Zavarskt a. h. Kostýmy: 
Zuzana Bol!ekovt a. h. Choreografia: 
Boris S\ovik a b . Zbormatster: Ivan 
Pacanovskf. Otinkujťi sollstl, zbor, 
orchester a balet spevohry DJZ v Pre-
love. • · 
Premiéry v spevohre DJZ v Prelove 
4. a 5. okt6bra 1985 

Di'la 25. augusta 1985 uplynulo 105 
rokov od narodenia rakúskeho skla
datela Roberta Stolza (narodeného v 
S tajerskom Hradci), ktor9 s úspe
ch OIJl rozvljal vledensk(l operetnú 
tradlclu. Operety plsal do neskoré
ho vek·u, no túto tvorbu obohatil na
pokon aj o muzikály i hudobné ko
médie. Zomrel ovenčen9 poctami ako 
95-r.očn9 (27. 6. 1975) v Berline. 
Pa tril k vyhladávaným autorom hud
by k filmom a ladov9m revue, v je
ho operetách, muzikáloch l f.llmoch 
s jeho hudbou prezentovali svoje u
menie vynlk·ajdcl umelci - Leo Sle
zak, Ja n Klepura, Richard Tauber , 
Fred Astalr, Romy Schneiderová a 
ďalš{. Stolzova opereta, uvád21an á v 
Prešove pod názvom Stratený val
člk slávila najväč šie (lspechy v trid
sia tych rokoch v sfilmovanej podo
be s názvom Dve srdcia v trojštvr
ťovom takte. 

Prvé konta kty európskej taneônej 
hudby a amerického ragtimu l swin
gu v 20. rokoch nenechal bez pov
šimnutia ani R. Stolz. Medzrl melo
dicky Invenčnými valčlkml v jeho 
operete sa hlási ku slovu l rytmická 
kontaminácia swingovej hudby. 

Libreto operety by sl z hladiska 
dnešných 1nscanačn9ch požiadaviek 
zaslúžilo konclznejšl a hutnejš! tvar . 
Rozvláčnosťou je poznačené najmä 
l. dejstvo. Rozpačité sú niektoré va
riácie, pripadne l Interpolácie textu 
vo výstupoch Welgla l rladlteJa di
vadla. Karlkat11ra r!adlteJa v lnter
pretáclt Stefana Senku 1 v réžii Sla
vom!ra Benku bola preexponované 
vo výrazových prostriedkoch, ak má
me na mysl1 jednotu Inscenačného 
štýlu, do akého bola v podstate nas
merovaná hudobným naštudovanlm, 
scénou, kos týmami, ba vlastne l ré
žiou. 

Pre prešovsk11 spevohru je pozi
Uvnym fakt, že tu rastie perspektlv
ny režisér v osobe Slavomlra Benku, 
ktorý z vlastných praktických skú· 
senostl sólistu dobre pozná zákoni
t osti hudobnozábavného divadla. Na 

javisku nechýbala elegancia, noblesa 
l nápadito a čis to aranžované výstu
py, dobrá práca so svetlom. No nie 
všetky režijné prvky boli ekonomic
ké a dramaturgicky únosné, čo sa 
prejav1lo napr. v niektorých herec
kých s tereotypoch. 

Hudobné naštudovanie operety Ja
nom Bedi'lchom bolo optimálne a 
organicky modltilkované do zvukové
ho 1 formového tvaru doby, v ktorej 
opereta vznikla. Orchester pod jeho 
taktovkou znel zvukovo vyrovnane a 
štýlovo. 

Nielen atraktlvnou, ale 1 aktlvnou 
zložkou inscenácie bola výprava -
kostýmy l scéna. Farebnou decent
nosťou a eleganciou svietili kost9my 
hosťujúcej Zuzany Bočekovej. Dom!· 
nujúcl látkový materiál zase podtr
hol mäkkosť základných obrysov 
konštr.ukc~e scény na·vrhnutej hosťu
júcim jánom Zavarským a umožnil 
opticky naznačiť prlestorovú rozlo
hu. Prestavbu jednotlivých scén re
alizovali vo vtipnej choreogra!il hos
fuj tíceho Borisa Slováka členovia ba
letného zboru. 

Stefan Rančlk zdOraznil v postave 
Tonyho Hofera jeho iežérnu svetáC· 
kosť. VeJkou prednosťou Doroty Ku
lavej stvárňuj 11cej postavu Hedl bola 
prirodzenosť a komornosť v jeJ pre
jave. Helena HorvAthová vyhrotila 
dramaticky arunne kontras tný proti
pól dvoch hlavných ženských postáv 
v kreácii A·nny Lo·hmayerovej. ús
mevné boli postavy dvojčia t Mikiho 

a V1kiho Mahlera v podan! R6berta 
Sudfka a Vladlmlra Tlmoi!ka. Fabula 
operety žiada až dvoch mladO>koml· 
kov, no vynecháva v Ich prlpade ob
ligátnu Júbostnú zápletku. Sudlk ro
zoltral postavu Mikiho pružne, elas
ticky a vyhol sa samoúčelin9m ga
gom. Vladimir TJmočko sv.ojlm Vlklm 
na21načil, že ani komická poloha mu 
nie jé cudzia, l ked doteraz nebol v 
tomto smere využitý. Stefan Senko 
postavu l'ladlteJa divadla posunul do 
polohy karlkat11ry. Malo to svoj zmy· 
sel, no k ta kto chápanej postave mal 
pristupovať s premyslenejšlm výbe
rom výrazov9ch pros triedkov. Post·a
vu Welgla stvárnil JCíllus Piussi; je 
ho Interpolácie repllk sa však vym
kli pôvodnému zámeru - oživiť tú
to postavu, ·respektlve vtisnúť jej o
riginalitu. 

CharakterlsMcké pos tavy Mlel a 
Brigity ožili v kreácii Jtille Korpálo
vej a Alici LDrlnčlkovej. Spomen11ť 
treba l sympatick9 výs tup Milana 
Gerjaka v úlohe Franza Mareczka 1 
dobrý výkon speváckeho zboru v na
š tudovanl Ivana Pacanovského a vý
kon členov baletného zboru v cho
reografii Borisa Slováka. 

Operete R. Stolza Straten9 valčlk 
venova la prešovská spevohra zasl11· 
žene pozornosť a upozorrnla na sku· 
točnosf, že v tieni operiet veJkého 
Lehára a Kálmána sa rodili operety, 
ktoré s toja za povšimnutie a drama
turgický záujem. 

DITA MARENCINOVA 

V. Tlmoi!ko (Viki), V. Lelkov6 (ReltmeyerovA) a v pozad! A. Behková (Hedl) 
v inscenácii Strateného vaľl!fka. Snfmka: Ľ. Marko 

20 rokov Elektroakustického štúdia československého rozhlasu v Bratislave 
(Dokončenie z 3. str. ) 
Processor Klark DN 70, EMT sada 
upravovačov zvukového signálu a di
gitálny dozyuk EMT 244 ) všetky kom· 
poz!cle nestl pečať tzv. bratislavskej 
elektroakustickej školy. V poslednom 
obdobi sa dostali do popredia záuj
mu štúdiá l Opravy historických snlm
kov a realizácia náročných hudobno
slovných relácii - v tejto sfére už 
zaznamenali medzinárodný 11spech. 
Nie je to však ojedinelý zjav - už 
nlekolko rokov sa zúčastňuj 11 svoji
ml prácami medzinárodných s11ťažl 
doma l v zahranič! a zlskali nejedno 
ocenenie. Predovšetkým treba sporne
nať Prix de Muslque Folklorlque de 
Radlo Bra tis lava, kde sa umies tnili 
na poprednom mieste v každom do-

terajšom ročn!ku. Z Prix de Muslcal 
de Radlo Brno sl priniesli dve prvé 
a dve druhé ceny; porota medzlná· 
rodnej sútaže ele ktroakus tických 
skladieb v Bourges odmenila diela 
vyrobené v Elektroakustickom š túdiu 
v Bratislave jednou prvou, tromi dru
h9ml cenami a čestn9m uznan im (Ro
man Berger: Epitaf Mikuláša Koper
nika) . Medzi flnálov9ml dielami sa 
umleslinila 'na Ptnlx Italia pôvodná slo
venská rozhlasová opera quadro -
Plač od Tadeáša Salvu; na saťažl v 
Darmouth College v USA sa skladba 
jozefa Malovca Orthogenesls umiest
nila na 2. mieste medzi štyrmi fina
lis tami a zo súťaže Lulgl Russela s l 
priniesol Martin Burlas čestné uzna
nie za Plač s tromov u najnovšie už 

spomlnan9 juraj Ourlš 3. miesto za 
Spomienky. 

Tieto úspechy však nie sa jediným 
ukazovateJom úrovne tohto špecific
kého pracoviska - dokumentuje ju 
l množstvo snlmkov, ktoré Ceskoslo· 
vensk9 rozhlas poskytol na základe 
požiadaviek rozhlasov9m spoločnos
Mam v 23 krajinách. 

Po dvadsiatich rokoch cteJavedo
mej práce pracovnlcl št11dla dos tali 
k dispozicii nové priestory v novej 
budove Ceskoslovenského rozhlasu na 
M9tne j ulici. Dúfajme, že v tomto 
kvalitnejšom a prljemne jšom prostre
d! vznikne v budftcnos ti mnoho no· 
v9ch, zaujlmavých prác. Ako poslu· 
cháčl sa máme na čo tešiť. 

EVA CUNDERLIKOV A 

GBAMOUCBNZII 
VIANOCE MAJSTROV - J. S. Bach: Chorálová 
predohra z Kantáty č. 147, B. M. Cernohorskf: 
Toccata C dur, D. Buxtehude: In dule! !ubilo-pre
dohra, J. Pachelbel: Vom Himmel hach-predohra, 
D. Zlpoll: Pastorale, L. Cl. D'Aquln: Noel, L. Vier
ne: Westmlnsterské zvony, A. Glulmant: Pastora
le, J. Brahma: Es ist eln Roslentsprungen, C. 
Franck: Pastorale. Dr. Ferdinand Klinda - organ 
OPUS Stereo 9111 1557 

.,Vianoce ·majstl'ov" sa stali jedným z na jláka· 
vejšlch Utulov predvlanočného gramopJ.atňového 
predaja. Nahráv,ka má popri umeleckej domlnant
nost1· aspoň minimálne zaplniť biele miesta trhu 
v tejto oblasti. Mysliac na konzumenta zaiste by 
nielen organisti, ale 1 dalšl Inštrumentalisti ve
dell p.redložlť lákavé, hodnotné tltuľy navodzu
jdce atmosféru sviatkov. Dr. Klinda zás luhou svo. 
jej všestrannej rozhJadenostl realizoval ta,kúto 
drama turgiu na gramonahrávke z dielne baro
kov9ch a romant1ck9ch sklafiateJov. Tá to hudba, 
okrem svojej lnvenčneJ melodlčnostt zväčša ludo
vého, pastorálneho charakteru, sl nenárokuje u
meleckú úroveň špičkových kompozlcll. Drobné, 
pl'lehladné notové zázna my však zase evokuj(! 
fantáziu lntepretov. Vo svojej variačnej, fanta
zijnej, plesňovej forme - neviazan:é na ;zákoni
tosti štýlu - poskytujú organistovi možnosť vy
užitia dispozicii kr~hk9ch farebných registrov 
nástroja. K·antablllta lležných tém by vyžadovala 
skOr nástroje :;taršleho typu, u ktorých ,.patina" 
starých organárov by vedela vniesť a podporiť 
náladu doby. Z.l•al, u nás tieto možnos ti nie sa 
momentálne k dispozlcl•l pre neud.ržlava nle sta
r9ch a nahráva nie súcich nástr.ojov. Dr. Klinda 
si preto zvolil organ, na ktorom komblnácte re
gistrov vyhovujú tak pre l. s tranu platne s hud
bou baroka, ako i pre 2. stranu venovanú 19. sto
ročiu. Dra ma.turgla 2. strany je l zvukovým pen
dantom krehkej k.rásy hudby na l. s trane a sme
ruje k virtuozite a monumentálnostl. Na Vlel'neho 
Westmlnstersk9ch zvonoch prezentuje dr. KHn
da vlastnú technickú vyspelosť l zvukovo-akus
tický v9r·az nástroja v Ka tedrále sv. Alžbety v 
Košiciach. Je to virtuózna prskavka, ktorá, žiaJ, 
na platni l vzhladom na perfektnú akustiku chrá
mu, zne je akosi obrúsene, akoby nahrávacie tech
n1ka skOr tlmila akustlck9 efekt a prispôsobo
vala ju medltatlvno-kantabilnej llnll celej nahráv
ky. Pastorálna melódie Guilmanta, Brahmsa a 
Francka skOr podporujú atmosféru Via noc. West
minsterské zvony tvoria svojou virtuozitou dra
ma turglck9 pendant Cernoh'Orského Toccate na 
l. Stlľ81Il8. 

Dr. Klilnda touto nahrávko u opätovne d•okázal 
nielen svoju kvallta tlvnu vyrovnanosť, ale 1 vy
soka Inteligenciu, nápaditosť, komunlkatlvnu ú
činnosť l dramaturgickú p-rezieravosť. Platňa vyš
la skutočne ako jeden z najž!adanejšlch titulov. 
AJ ked pôvodne sa na trhu objavila po minulých 
V.lanoctach a cez leto sa vytratila, v súčasnosu 
pa.trl k najvyhJ-adávan ejšlm titulom. 

x x x 

JOHANN SEBASTIAN BACH: CHORÄLOVt SPRA
COVANIE Z KIRNBERGEROVEJ ZBIERKY, BWV 
690-713 Vladimir Rus6 - organ 
OPUS Stef,'eo 9111 1307 

Zvoliť s1 K1!rnbergerovu zbierku Chorálových 
predohier J. S. Bacha pre svoju prvú gramona· 
hrávku je značná odva·ha, na ktorú sa mOže od
hodlať len skúsený a zrel9 umelec. je sice pa
radoxné, že Rusó sa ku svojej prvej .,profllovke" 
d•ostáva až na pTa·hu svo jej štyrids iatky, no o to 
lepšie vša'k môže predviesť svoje umenie, ktoré 
je syntézou doterajše.j cesty, neplyntícej jedno
značne len smerom k organu, ale obohatenej o 
vlastné podnety kompozičné, teoretické 1 skúse
nosti k·omorného hráča. Vladimir Rusó, už na 
škole pov.ažovaný za mlmonladny ta lelllt a zara
d·ovaný medzi najväčšie osobnosti tohto nástro
ja, sa v žlvollnej prax.! akosi od organa vzda luje 
k iným umeleck9m transpozlclám, aby napokon 
pri najbližšej prlležltostl nás opäť presvedčil o 
tom, že predsa len v hre na tomto násttojl tkvie 
najväčšia sila a podsta ta jeho umeleckej osob
nosti. Na pód.iu h o počuť sporadicky, ale každé 
jeho vystúpenie je poznačené nlečlm objavn9m 
v d•rama•turg11, hoCI! len v jedinej skladbe, ktorú 
predostrle v tvorivom prapracovanl, vlastnom do
plneni, prehlbenl. Svedči to o neustálom tvori
vom nepokoj! umelca, ktor? nemá rád klišé, ba 
pr1am provolootlvne sa p11šťa do zápasu s novým, 
aby objavovanlm čriepkov skladal mozaiku svoj
ho umeleckého profilu. Kedysi fascinoval svojim 
Bachom, ktor6ho - aby sa mu mohol p lne odo
vzdať - hral spamäti. NeskOr to boli premié
rové objavy Bellu, Sl-onimského, vlastné kompozl
cie, ale Bach sa neus tále vinie jeho umeleckým 
životom. Bach citlivo vyberan9, neoboman9, ná
ročný, vyúsťuj11cl do Kirnbergerovej zbierky. Ne
uspokojilo ho na§tudovanle t9chto drobných 24 
ch orálov, ale jeho tv·or.lv9 nepokoj h o viedol k 
tomu, ž.e sl sám určil Ich poradie, a to tak, aby 
vianočné tvordll logicky' prvú a vefkonočné dru· 
h11 časf zbierky. Rusó jednoducho urobil po Klrn-
bergerovt nova reed!c1u, ktorej logH!nos ť Je r 
neprávna, odôvodnená a reallzačne plnohodnot
ná. Historický organ v chráme sv. Maur!cia v 
Olomouc! vyhovel predstave zdelenla. Chorály u
možňuj11 svojim chara•~terom využit fantáziu u. 
melea r iadenú zákonitosťami doby, ale predo
všetkým vlastnou invenciou, osobnostným nad
hlad·om. To sa Rusóovl maximálne podal'lilo a 
predstav,IJ sa v tom na jlepšom svetle, l ked dra
maturgická ná['očnosť tohto projektu pLne uspo
koj! Iba hudobne vyspelejšlch a kult11rne vzdela
nejšlch záujemcov. Prec!zna reži jná spolupráca 
dr. Mila·na Slav!ckého a odborne zasvätený text 
z. pera Interpreta, prispievajú k 11spechu promo
vej p la•tne Vladlmlra Rusóa. ETELA CARSKA 



' 
Xl. medzin 'rodná klavírna súfaž F. Chopina 

V di1och 1.-20. októbra t. r. prebiehala 
vo Varšave XI. medzinárodná klavlrna sú
t až Fryder Y'k·a Chopina. Po Ca)kovského sú
taži je to najväč ši e svetové stretnutie kla
vir istov, ktoré pripravuje skutočným talen
tom cestu na svet-ové pódiá. Tohro raku 
zaznamenali vo Varšave najväčši záujem 
poč·as ta kmer 60-ročnej h'lstórle sútaže. 
Kandidáľov neodradili nár-očné požladav.ky 
počltajúce p.re I. kolo s nocturnam1, etu
da mi, scherzami, pre II . k•oJoo s fantázia
mi , prelúdiami, va1člkmi, polonézaml, pre 
III. kolo s mazúrkami, sonátami a v.o finá
le s koncertami. Všetci sa chceli vyznať zo 
svojho vztahu k autorovi cez maximálne 
zaan gažovanú vlas·tnú predstavu (neraz 
velmi osobitú) o Chopinove] hudbe. Celkom 
141 adeptov z 38 krajin celého sveta re
prezentovalo nielen seba a ChopinovQ u
meni e, ale aJ kultúru a školu svojho ná
roda. Nedotýka sa to v takej miere krajin 
európskej tradlcie, ako kraJin Východu, 
Orientu, Južnej Ameriky, Austrálie. v.o Var
ilave sa st.retlo vera mladýcli kla'VIr.tstov z 
C!ny, Južnej Kórey, Vietnamu, Cypru, Au
strálie, Mex.iJka, Venezuely atd., s preva
hou J.aponcov. Až 26 klaviristov a možno 
stovky pozorovatelov z kra ji•ny vychádza
júceho slnka so záujmom sledovalo p·rie
beh celej sútaže. Nadv!!zovanlm osobných 
i obchodných k.onta,ktov sa snažiLI hlbšie 
prenlk:nút k podstate eu.rópskeho hudobné
ho myslenia a zaznamenať dalšl krok vo 
vývoji vlastnej kultúry. 

CeskosJ.ovensko reprezentovali traja kla
viristi, z ktorých Ostravčan Daniel Bu·riá
nek a Jan Simon z Prahy postúpiLI do II. 
kola. Zo Slovenska sa doteraz neprihlásil 
na tút·o exponova nú súťaž ani jeden klavi
rista. 

Na Xl. ročnlku prevládala mladosť -
najstarši adept mal 27, najmladšl 18 I'IO

kov a meda ily prebr.ali 19-ročnl mládencL 
Veková hnnica teda rapidne klesá a pre
to neraz konštatova,nle, že 25..ročný inter
pret je ešte mladý pre vyhranený názor, 
Je vzhladom na svetový trend neadekvát
ne. Mladi sa d•nes derú m!lovými krokmi 
vpred, pričom súčasný spoločenský vývin v 
:mačnej miere vplýv·a na ich predčasné vy
zrJev,anle. Laureát! toh~oročnej sútaže vo 
Varllave sú už skUit•očnýml osobnosťami s 
vyh-raneným názorom a rukopisom. I ked 
podnety §k.oly nemožno pri ~om zanedbať, 
u všetkých bol badatef•ný vlastný vklad, re
dukujúc! zaužlvané klišé d·o nových súvis
losti, umeleckej rezonancie s autorom. Ak 
zostaneme iba pri laureátoch (l ked v pr
vých k-olách vypadli vyni•kajúcl klaviristi, 
čo na besedách s roztrpčenlm konlltatovall 
a p.rimerane komentovali polskl krHle!), 
každý z nlc'h za·pôsobil silou talentu školy, 
vyhr•aneným názorom. Fooncúzl za ujal1 nie
len svojim šarmom, ale práve Is tou muž
nou aktualizáci·ou výkladu Chop·lnovej hud
by, ešte neza ťaženej koncepciou starš! ch 

Stanislav Bunin, absol6tny vftaz Chopino
ve) s6ťale 1985. 

generácii. Pa tril k nim predovšetkým všes
tr.anne nadaný umelec (maliar, básnik, hu
dobnlk l Jean-Marc Luisada, ktorý počas 
v.šeVkýoh kôl stál na č elných miestach. Sen 
o medaile sa mu. rozplynul po uveden! 
Klavírneh-o koncertu e mol vo finále. Jeho 
nesústredený a maximálne osobitý vý<klad 
Chopinove] hudby porota nepr-Ijala, čim 
klesol až na plate miesto. To nebráni pre
svedčeniu o výnimočných kvalitách toh to 
28-ročného · umelca. Jeho krajan Marc La
foret VtO svo'j'ich 19 r.okoch má silnejšie 
nervy, lstotu .. suveréna, ale l pokoru hu
dobnlka. To zapôsobilo l v jeho koncepcii 
Klavlrneho koncertu f mol: Ziska! 2. cenu 
a za Interpretáciu Choplnových mazúrok 
cenu polského r·ozhlasu. 

JaponCi hra jú Chopina v!!č~~nou striedmo, 
strojovo presne, vypracovane, ale bez hlb
šieho vlastného podielu na výsledku. Bliž
šie k Chopinovi majú Japonci študujúci v 
Európe, č.l u európskeho školitela. VýnJ
močným talentom je Michie Koyama, mu
zikálna klavlrls~ka, ktorá vtlačila pečat 
kreh:kost'l starej japonskej kultúry do oz
dobného štýlu Chopinove] hudby. Koyama 
ako jediná zo silnej ja ponskej skupiny kla 
virio&tov zlskala laureátsky titul udelenlm 
4. ceny. Podla .názoru kritLky i reakcii pub
lilka jej však paotrLla 3. cena, ktorú jury 
"venovala" Po!J!ľkovl Krzysztofovi Jablon
skému, 20-ročnému klavJ~istovl s dobrou 
technl'kou, ale ešte nie dostatočne pt"ipra
venému pre takéto vysoké ocenenie. Pria
me konfrontácie so spomlmanou Japonkou, 

či Francúzom Laf·oríltom, s ktorým~ sa 
str,iedal na pódiu, vzbud.ili zna1~ml nedôve
ru V takúttO prehnrnnú polskú ná.rodnostnú 
exponovanosť. 

Favori1tom udržuj.úclm sl neohrozene pri
mát vo všetkých kolá~h bol študent Il. roč
nika Mos·kovského konzervatória Stanislav 
Bunln. Op!!t 19-ročný mladtk, ktorý do klavl
ra syrutetlzuje dospelosť mysUtef·a s hravos
ťou d·ietata. Starostlivo prepracovaný k.aždý 
úsek valnej časti, a lebo iba malej k·antllény, 
č.t capricióz:neho ry,tmu maz·úrky mu wzuzlll 
medze fantá7Jie a oživli hudbu vlastnou pred
sMvou tnvenčného tvorJvého myslenia. Je in
teligentným hudobnlkom presadzujúcim ve
hementne vlastný názor. Má dar schopnos
ti vložiť do každej hra nej skladby vlastný 
pohlad, ož!vlt a obohatiť zaužlvané cha
rakter.istlky školy o svoje názory. Presnosť 
tech.niky dnes je podmienkou, nie zá<rukou. 
Umenie vyrastá z duchovného bohatstva 
člove:ka a toho má Bunin vo svojej mlad·os
tl obdivuhodne mnoho. V Polsku zanechal 
tie najv!!čšle sympa:tte l svoJou velkorysos
ťou, pretože venoval pei'lažnú hodnotu l. 
ceny 250 000 Pzi. Chopinove) spoločnost·! 
vo Varšave na výskumné ciele. 

Stanislav Bunln stal sa absolútnym vita
zom - je nosite!om l. ceny a navyše oce
nenia za najlepšiu interpretáciu Chop!Jno
vých polonéz (cena Chopinove) spoločnos
ti) a Klavlrneho· koncertu (cena Národnej 
filharmónie ). Teda bohatá žatva, ktorú za
iste zúroč! v dalšej práci v prospech u
menia svojej krajoLny. 

Spleť kultúr a nár odov, stretnúclch sa 
na Xl. medzinárodnej klavrrnej súťaŽil F. 
Chopina vo Va ršave, je stimulom pre všet
kých, ktor ! sa starajú o rozkvet tr-adlcie 
velkého polského génia. Vystihnúť jeho na
tureJ, pretransponovat h·o napr. do kultúry 
Orientu tak vzdilalenej hudobnému mysle
niu Európanov bolo kedysi úslllm, no dnes 
je skutočnosťou, ktorá prináša bohaté plo
dy. I ked dve ceny zlskali Slovania (1. a 
3. l, jednako názor z minulosti, že Ch()pi
novi rozumie na jlepšie slovanská duša, je 
už dnes nea.k~uálny. Na tohtoročnej súťaži 
to potvtrd:ili skutočne desiatky mladých kla
viristov z kra jin úplne odlišných národ
ných tradlcll a umeleokých kultúr. 

Choplnova súťaž takmer v každom ročnl
ku zaznamenala mená, ktoré sú dnes oz
dob-ou svetových koncertných p6dll: Lev 
OborJn, Halina Czerny-Stefanska, Adam Ha
raszlewicz, Vl·ad1mlr Aszkenazy, Fou Ts ong, 
Mau'ľlizlo Pollini, Martha Arger!ch, Gar.rlk 
Olhlssohn, Kryst!Jan Zlmmermann (dodnes 
neprakonaný chop~novec), Dang That-Son. 
K nim sa pripajil svojim umenlm Stanlls· 
J.av Bunln, kltorý na svetovom pódiu zažia
ril po prvý raz pred dvoma rokmi ziskom 
l. c·eny na parlžskej klavlrnej súťa!! Mar
guerltty Longov.ej. Choplnovo umenie mu 
otvoriLo cestu k novým umeleckým obzo
rom. ETELA CARSKA 

Otvorenie operných sezón v New Yorku a Chicagu 
Začiatkom jesene otvára každoroČIIle se

z6nu Metropolitan Opera v New Yorku. 
úvodným predstavenlm tohto roku bola 
Pucciniho Tosca s novým obsadenrm hlav
ných postáv ( Caballéová, Pavarotti, Mac 
Nell). Druhý deň uviedli premiéru opery 
Leoila Janáčka Jenil.fa (Jej pastorkyňa). In
scenátor! sa rozhodl.! pre naštudovanie v 
angllc'lmm preklade a hudobnú zlo~u zve
rili do !'ú1k šéfdLrlgenta Ces.kej filharmónie, 
národného umelca Václava Neumanna. V 
Inscenácii G. Renrnerta a na scéne G. 
Schnelder.a-Siemssena prezentovali sa zväč
ša amerlokl spevác i. Tit'ulnú postavu stvár
ňovala pôvabne, ale s hlasovými podlžnos
ťami hlavne v dru.hom dejstve, mladá čer
nošská sopranistka Roberta Alexanderová, 
dramll'ticky náročn·ú postavu· Kostolnlčky s 
plným hereckým zanleten!m a výrazným 
speváckym prejaovom Interpretovala Mignon 
Dunnová. Jej výkon našiel zaslú~enú odo
zvu vo vypredanom hladlsku. Skoda, !e 
niektoré menšie postavy nemali kvaHtnej
šlch Lnterpretov. 

Rennertova réžia neprl•nies1a nové as
pekty a opiera la sa o režlsérove overené 
l·nscenácle Jej pastorkyne na európskych 
jav1skách. Najkvalitnejšou zlo!k·ou predsta
ven:la oo! orchester pod Neumal'llllovou ta'k
tovkou. Znel plasticky, s bohatými farebný
ml ploch.am1, parfektným rytmom a vyspe
lou zvukovou kultúrou. Debut v MET bol 
jednoznačným úspechom Václava Neuman
na, kt·orý reprezenta·ooé dielo českosloven
skej opery· predvedie (v pozmenenom s6-
llstlckom obsadenl) aj v jamýc,h repr!zach. 

O pá•r d·nl neskôr štartovala do novej se
zóny aj Lyrlc Opera v Chicagu. Otvá·racle 
predstavenie pa.trllo Ver.dlho Othellov1 s 
lá.kavým obsadenlm: Othello - P. Domin
go, Desdemona - M. Prlceová, Jago - S. 
Milnes. Domlng·o spieval však iba v prvý 
večer a dalšie predstavenia prB'Vml jeho 
americký kolega W. Johns. Nebola to preň 
iste vda.čná úloha (ma•! spievať až v jarnej 
sérii reprlz), ale za poď·pory MHnesovho 
partnerstva nadobudol v druhom obooze 
postupne Istotu a jeho výkon v slávnom 
duete s J'agom kulminovaL Réžia A. Madau 
Diaza stav.ajťlca n:a spevácliycli' hvlezdá· 
bola st-atická, bez vybudovanl·a vzťah.ov me
d·z! postavamt a s absenciou práce so zbo
rom. Spol1ehala na Individuálny prístup a 
p.rlnos jednotlivcov, ale nes'klbi1a Inscená
ciu do dramatické-ho tvaru. Stredobodom 
predstavenia bol Mllnesov Jago, kttorý- svo
ju postavu napLnil spevácky i herecky vr-

chovatou mierou. Pekné spevácke momen
ty mala a 1 Desdemona M. Prlceovej, ale 
objavili sa tllež neklamné známky hlasovej 
únavy a opotrebovanosti. Z predstav1telov 
menšlch úloh mujal mladý americký teno
r:tsta B. McCauley v úJ.ohe Cassla. Orches
ter pod ta•ktovkou B. Bart-olettlho hral spo
lahHvo, ale nenadchoL 

Premlél'a Pucciniho Madame Butterfly 
prlpadl·a na 27. septembra. Pod hudobné 
naštudovanie sa podpisa! mladý dirigent 
M. Goméz-Martlnéz, na vynLkajúcej scéne 
C. Dunhama mal réžiu brodwayský režisér 
H. Prince. Vklad bohatej f.antázle umocn11 
režisér plným využltlm nádhernej otáčavej 
scény. orchester (v porovnani s Othellom) 
znel ovela oohatšJe, s krásnymi, zvonivými 
sláčikmi a perfe~mýml dychmi. Martlinéz 
sa prezentoval aj ako pahotový par~ner 
spevákov. 

Bulharská sopranistk-a A. Tomová-Slntová 
mala sv·oju úlohu prepracovanú do najjem
nejšloh detailov speváckych, ale l pohybo
vo-výraz-ových. Výlron obdivuhodný po kaž
deJ stránke. Jej pa·rtnerom v úlohe Plnker
tona bol náš spevák - národný umelec 
Peter Dvorský, ktorý na tejto scéne vystú
pil po druhý raz. V mLnulej sez(me sl pos
tavou Lenského z Eugena Onegina ziska ! 

c·hlcags ké obecenstvo, ale po odvysielanr 
záznamu predstavenia v septembri t. r . do 
všet,kých štá·tov USA počet jeho priazniv
cov ne.pochybne stúpoL Hned v prvom výs
tupe s Gorom (vynikajúci F. Andreollll 
zasviet.tl jeho krásny, farebný, nosný tenor 
a v duete s konzulom (R. Stllwell) len po
tvrdli svoje mlmori,adne hlasové dlspozlcle. 
Vrcholom prvého dejstva bolo velké lúbost
né dueto Butterfly a Plnker.tona, ktorý nad
šenl diváci odmenil1 potleskom na otvore
nej scéne. V dru·hom dejstve náš vynika
júci tenoľtlsta zaujal v c.ttllvo k·o.n.cipova
nej a emocionálne pôsobivo zas.ple'Vanej 
I'lozlúčke . Nemôžem nespomenúť kv·alitné 
výkony, k•toré poda li &j predst-avttella men
šfch úloh - E. Z!lliová ( Suzwkl), J. Del 
Carlo (Bonz), P. Krelder (Yamadorl) a 
dalšl. Na úspechu inscenácie mali svoj po
diel všetky zúčastnené zložky v·rátane di
vadelnej techniky, ktorá obdlvu·hodne pres
ne (na konk:ré~ne takty hudobnej situácie) 
pracov<tla s otá.čan!m scény, čl zmenou os
vetlenia. Predstavenie takéhoto formátu 
zriedka vo vidiet l na špičkových operných 
festivaloch. PotVirdtllo, že Chicago Lyrlc O
pera je momentálne velmi siLnou konku
rentkou Metropolitnej opere. 

EVA BLAHOVA 

Národnf umelec P. Dvorskt a Anna Tomov6-Sintová v chicagakej lnscenácU Pucciniho 
opery Madame Butterfly. Snlmk.a : f o toarchťv Lyrlc Opera Chicago 

Zo zahraničia 
Slávny muzikál Leonarda Bern· 

steina West Side Story, ktorý ul 
patri ku klasickým dielam svojho 
druhu (premiérovo uvedent 26. 
septembra 1957 na Broadway a 
spopnlarlzovant na celom svete 
vďnka vydarenej filmovej venU) 
sa konečne dočkal l gramof6no· 
voj nahrávky so skutočne repre· 
zentat!vnou zostavou operných 
!ipevákov (Klri Te Kanawa, José 
Carreras, Tatiana Troyanos, Kurt 
Ollmann, Marylin Horneová) . Na 
realizácli nahrávky llrmy Deut
sche Grammophon - dokoni!enej 
v septembri minulého roku v New 
Yorku - sa podielal ako dirigent 
sám autor, ktorý - hoci tomu ťal
ko uveriť - dirigoval partlt6n 
tohto svojho muzikálu po prvf
krlitl V s6vislostl s touto nahráv· 
kou Bernstein i!iastoi!ne prepraco
val íniltrumentáclu diela. Nová na
bravka je aj o 75 mln6t dlhila 
oproti dvom predchádzaj6clm, v 
ktorých bola hudba "prispôsobe
né" i!asovým rozmerom jednej dl
bohnj6cej platne. 

Národné umelkyňa ZSSR Maja 
Pliseckli, svetoznlima prlmabalerf
na baletnébo s6boru verkého dl· 
vadia v Moskve, oslávila 20. no
vembra t . r . svoje iesťdeslate na· 
rodeniuy. Spolu s Galinou Ulano· 
vovou sa podlera na vytvoreni jed· 
nej vfznamnej epochy v hlst6rll 
baletu Velkébo divadla. Na diva
delnej scéne sa po prvý raz obja· 
vila v roku 1944, kedy vytvorila 
postavu Málil v Cajkovského bale
te Luskái!lk. Odvtedy stvlirnlla rad 
zlivainfch 6loh v klasickom l s6.
~asnom baletnom repertoári. V 
posledných dvoch desatroi!lach je 
jej umelecká i!innost 6zko splltá 
s tvorbou svojho manlela Íklada· 
tela Rodiona Ši!edrina. Stala sa je
dlnei!nou iuterpretkou hlavných 
úloh v jeho baletoch Carmen-sui
tli {od premiéry v r. 1917 tanco
vala titulné. postavu ul vyie 300· 
kr lit!), Anna Karenlna (na n6.met 
rovnomenného Tolstého romlinu) 
a Cajka (na nlimet rovnomennej 
Cechovovej hry). V s6i!asnostl Ma
ja Plisecká sa chystá na kreáciu 
litulnej postavy v Si!edrlnovom ba
lete Dáma so psii!kom, ktort vzni
kol na námet rovnomennej povled· 
ky A. P. Cechova. Pre tento balet 
vytvori M. Pliseck4 s6i!asne aj cho· 
reograflu. Za vfnlmočné zásluhy 
na poll tvorivého rosvfjanla naj
lepilfch tradlcif ruakého baletu a 
vfrazný podiel na rozvoji soviet
skej choreografie, jej udellll naj· 
vyilille sovleuke vyznamenanie. V 
poslednfch rokoch M. Pllseck6 
vykonáva tlel funkciu rladitelky 
baletu v Rimskej opere. 

Storoi!nlcu skladatera Albana 
Berga prlpomfn.aj6. rozlli!né akcie 
a festivaly na celom svete. Patri 
k nim aj nová inscenácia opery 
Lulu v Grand Theätre de Genl!ve, 
pod ktorli sa ako dirigent podpl· 
sal Jeffrey Tate. Tituln6 61ohu 
spieva Patricia Wlseovli. Dalilou 
velkou akciou spojenou so spomi
naným výroi!fm bol festival vo 
Viedni (od 14. októbra do 5. no· 
vembra), na ktorom okrem iného 
Jessye Normanová a Dietrich Fl
scher-Dleskau spievali doteraz ne
zverejnené plesne Albana Berga a 
koncertue predviedli operu Wos
zeck. 

Dňa 21. novembra t. r. uplynulo 
100 rokov od narodenia vfznam
ného rak6skeho muzlkol6ga a 
skladatera Egona Wellesza (1885-
1971). Studoval hudobnt vedu u 
Q. Adlera vo Viedni, kompoziclu 
u A. Sch6nberga (o ktorom na· 
plsal a r. 1921 vydal prv6 biogra· 
Uu). Pôsobil ako profesor hudob
nej vedy na univerzite vo Viedni a 
po emigrácii (1938) v Oxforde. 
Ako mnzlkol6g venoval sa hlavne 
byzanukej a orientálnej hudbe. Z 
tejto oblasti publikoval rad člán
kov a ilttdlf, muzikologlckou prá· 
cou zásadného vfznamu je kniha 
A History of Byzantlne Mnslc and 
Hymnography (Oxford 1949) . R. 
1932 mu univenlta v Oxforde ude· 
llla i!estnt titul "Doctor musicae 
honoris cauaa" ako prvému rak6.s
kemu skladaterovl po J. Haydna· 
vl. Znai!n6. i!asť jeho rozsiahleho 
skladatelského diela poi!ttaj6.ceho 
celkom 112 opusov - oapisal 10 
diel pre javisko (operu Bakchant
ky mu v r . 1931 uviedla Vieden
ská il tátna opera), 9 symf6nlf, po
i!etné komorné, plesňové, vok6.lno
symfonlcké a orchestrálne sklad
by - Je, napriek lteidlu u A. 
Schiinberga, tradli!nefille oriento
vaná. 
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K životnému jubUeu JANA MARIU DOBRODINSKÉHO 
[1974, 1977), NSR (1972). Rakúsku (1969, 
1975- 77 l a účinkoval i na Letných o
lympijs kých hrách v Mn!chove [ 1972). 

Bol činný a j ako pedagóg na Vyššej 
hudobnej škole , neskôr Konzervatóriu 
[do roku 1971 l a od š kolského roku 
1955/56 i na VSMU. Od r. 1975 tu do
dnes prednáša teóriu d irigovan ia a 
predme•t dirigovanie kantá t a oratórH. 
Boha té bola aj jeho metodická činnosť 
pre oblasť amaté rskeho zborového spe
vu - v prednáškach i teoretických prá
ca•ch, .kroré vyda l v Osvetovom ústave. 

. ·uprostred toht<<;~ročnéťo leta . (27. jú
la l oslávil šv·oje .~~tdeslatlny Jan Maria 
bobrodlnskf, s ktorého menom je spoje
né vyše ~0-r.očné pOsobenle na Sloven
s.ku vo funkcl1 ·zbormajstra Slovenského 
f1lhaTmon1cké'ho zboru. 

Jeho pôsobenie na Slovensku sa z·Ílča
lo v r. 1950, k~ď p.asttlpll ako nedévny 
súkromnf ~lak V. Tallcha do jeho diri
gentskej triedy na bratislavskej VSMU. 
Stíčasne hral v orchestri Slovenskej fll
haľllllónie na lesnom rohu, ktorého hru 
študoval na pra~~om konzerva tóriu [do 
r. 1952). Zatial čo u Talicha sa k.ryšta
Hzovall Dobrodlnského postoj a chépa
nie hu'Ciby, dirigentsktl technl•ku s.1 os
vojoval u .dr. r.:. Ra.jtera, ktorf po T·all
chovom navrate d•o Prahy prebral je
ho triedu a r. 1954 podp!sal Dobrodl!ll
skému diplom. V teórll zborového diri
g·ov·ania a v hlasovom v9cviku bol ju
bllant ~lakom J, Strelca. Ešte a.ko poslu
cháč VSMU sa na jar 1954 prlhlésll d·o 

konkurzu na miesto 2. zbormajstra vte
dajšieho Miešaného zboru Cs. rozhlasu 
v Bra•Mslave, ktor9 vyhral. Keď potom 
zakrá~ko odHHel l. dirigent telesa L. 
Slovák do Leningradu, prevzal Dobr o
dlnský vedenie zboru. V r. 1956, keď 
Slová'k opätovne odišiel do Leningra du, 
stal sa Dobr·odinsk9 l. zbormajstrom a.j 
formálne. S jeho menom sa spája aj 
štart dnešných Slovenských madrigalls
tov, ktorých založil v r . 1955 - pôvod
ne ako Madrigalový zbor Cs. rozhlasu. 

P.od Dobrooinského veden!m sa v r . 
1957 uskutočnilo preradenie Miešaného 
zboru Cs. rozhlasu do Slovenskej filhar
mónie, kde teleso vyvfja činnost pod 
menom Slovenský filha·r.monický zbor 
dodnes. Vo funkcii l. zbormajstra SFZ 
musel jubilant riešiť rad koncepčných 
1 orgaiilizačných pTOblémov, no čosko
ro sa zasl•tlžil o zrovnoprávnenie zboru 
s orchestrom. Jeho pôsobenie v SFZ cha
raklterlzovalo tlsilie dirigenta a pedagó
ga [Tallchova Idea) o sústa.vné zvyšo
v.anie umeleckej tlrovne telesa. Vychá
dzal pri tom z tallchovskej esteUky in
terpretácie, ktorá' spoč!vala v sna·he o 
maximálnu vernosť autorovmu zápisu, 
v úsili ruištudovat ho s absolúmou pres
nosťou a pritom prenlkntlt do atmosféry 
diela. Hoci k práci pristupoval s kon
cepciou pripravenou v hrubých črtách, 

reálny zvuk, timbre a dynamické detai
ly upresňoval a dotváral priamo na 
skMkach. 

U1 koncom 50-tych rokov sa SFZ Do
brodinského zésluhou vypracoval na 
európs~u úroveň. V r. 1957 zožal velký 
tlspech na Pražskej }art za vyn1:kajt1cu 
linterpretécíu zborového partu Suchoň·o
<Vej kantáty Zalm zeme podkarpa·tskej l 
Sostak•ov!čových Desiatich poém; o 1-c·h 
predvedenf sa velmi poc·hvalne vyjadril 
aj osobne prft.omný autor. 

UVEDENIE. UKRAJINSKEJ OPERY 
Pri Dome československo-sovietskeho 

priarelstva Darnic·a existuj~ Klub pria
telov družobného mesta Kyjeva. Jeho 
hlavným poslanfm je pr.tsptevat v- duchu 
zmluvy o družbe medzi Kyjevom a Bra
tislavou k zblf~enťu obidvoch bratských 
maest a nérodov. V tomto duchu rozvi
ta svoju činnost aj Dramatlckf atbor T. 
H. Sevčenka, ktorý tvori oraa.nicktí zlo/l
ku Klubu. Drama•tickf stlbor založil a 
ved1e Zaslúžilý pracovnf.k kultúry SSR 
J. A. Sereglj v spolupráci so Zaslúžilou 
pracovnfčkou kulhlry SSR M. Lopatovou, 
nosltelkou medaily Za obetavtl prácu 
pre soclal1zmus. 

Dramatický st1bor T. H. Sevč.enkli po
dal už vi,acero pozoruhodnfch vý:k'OllOV, 
ktoré boli ocenené ·r. 197~ druhým mies
tom v sú~aži o pol)ér Sta·n<lslavského, r. 
1975 bol vyznamenaný . za: 'vzorni1 kul
ttlrno-osvetovtl Činnost, r. 1976 opätovne 
ziska! druhé mies~o v sťítažl o pohár 
Stanlslavského a r: 1985 dostal Cenu Mi
nisterstva kulh1ry SSR za naštudovanie 
op.e.ry Z6porolec 1a Dunajom od ukra
jlin.Ského národného skladatera Semena 
Hul6ka-Artemovakébo. 
. OJ)eru stlbor na~tudoval _prl prflefitosti 
40. výročia osloboden1a Cesk·oslovenska 
Sovietskou ar.máťlou a uv.tedol ju pre
miérovo ll. má·}a 1985 v Bratislave v 
Dome CSSP Darnica a reprfzoval l. jtí
na. 

Táto ukraji,nská opera nie je bratis
lavskému obecenstvu neznéma. Bola u
vedená v sezóne 1952/53 na Novej scé
ne. Semen Hul6k·Artemovskij (1813-
1873) je zakladatelom u~rajlnskej né
rodnej opery. Ak<o Slkladater i ako spe
vák vyšiel z talianskej školy a 22 rokov 
·pôsobil v Petrohradskej opere, kde aj 
skomponoval a prvýkrá•t uviedol svo}ho 
Zäporo~ca (1863). Odvtedy tato opera 
nesc•háldza z reper~oáru sovieffikych d1-
,vtadiel a svojou melod<ičnostou, národ
ným charakterom a typickým humorom 
.zfskala s.I obfubu v tom najširšom k·ru
hu obecenstva. 

Dramatický súbor T. H. Sevčenka pus
til sa naštudoviiiilfm tejto opery do ver
mi odvážnej a náročnaj práce. Kfm o
chotnrcke divadelné výkony nie stí u! 
dnes u nás žiadnou zrieďkavostou, a
matérska opera na S!Qvens.ku prakticky 
dopo:slal ešte neexistovala. V tomto 
sme.re má pôsobenie dramatického stl
boru T. H. Sevčenka priekopnícky cha
rakter a Je v tejto · oblasti jedinečné. 
I ked spevádke výkony pohybovali sa 
na báze amatérskej [sllbo.r si nenáro
kuje profesionáLne hodnotenie), boli to 
.výkony velmi dobré, ba d·okonca mali 
oproti profesionálnym speváckym vf
~onom určlttl nenapo.doblteJntl prednosť, 
ktorá sa prejavovala ťí.primnostou, prlro
dzenostou a spontá.nnOISfou - čo divé
ka tak za.ujal!o, !e výslednicou všetké
ho toho bol nezabudnutelný zážitok. 

Ná.ročntl a tafktl hlavntl mubkú (!Jo
hu -- Záporo!ca Ivlllila Karasa [bas J 
vytvoril Ing. Miron Petralovll!, ktorého 

p~lrodzen{ hlas_ový fond d·obre vyhov.o
val požiad•avkám diiiilej tllohy. Jeho ženu 
Odal'ku úspešne stvárnila svojim so
pránom M6ria· Stilicbod, Bola dobrou 
~lasovou partnerkou Karasa, čo nema
lou mt erou prispel() k tlspechu cele.j 
opery. Andrij - Vasil Hric6k (tenor) 
svojim lúbozvučným tenorom pod·al vf
kon na profes.Ionálnej tlrovnl. Jeho part
nerka Oksana - Zlatica Szab6ov6 [so
prán) starostlivo naštudovaoou tílohou 
v · ukraj,inčine· hlasovo dobre zvlédla vy
soké polohy, ta.kže okolo tejro dVOjl.Ce 
sa zoskupil, z! skal "odvahu a povzbude
nie celý rad amatérskych hlasov. Peter 
Hrlcák ak•o sultán (barytón), Zofia Ja
kubeková ako eunuch a Mikul61 Janoč
ko ak'O lbrahlan-Ali (bas) prlspell k u
držaniu dejovéh'O napätia a ich výkony 
zapadli do kontextu hlavných spevéc
kych úloh. Ta1k isto inl. J6n Bicko, Pe
ter NoruJAk, Michal Kuč6k, Mária Roj
kov6, AlexeJ Labanc a Pavol Norul6k 
svojim1 výkonmi tlspe§ne kompletizovali 
celok. 

Osoblitne sa ~iada vyzdvlhntíf výkon 
&pevéckeho zboru, ktorý nemal lahk•ú 
tllohu, ale zhostil sa jej velmi úspešne 
pod vedenfm zbormajstra Slavomlra Ja
kubeka. Ghoreograf.la Aleny Fabiénovej 
a výtvarné riešen'ie Zory Braxatorisovej 
prispeli svojlm podielom k tíspešnej re
allzécH opery. 

Opera odznela za klav!meho sprievo
du profesor a Konzervatória v Bratisla
ve Milana Ivana, ktorý dokázal hudob
ne stmeliť celý kolektfv účinkujt1cich 
prostrednfctvom spolahlivo zvlédnutého 
klav!rneho pa.rtu, 7lastupu)'t1ceho orches
ter a dirigenta. 

Hlavným režlsémm bol zasltlžilf pra
covnfk kultl1ry SSR Jurij Augustin Sere
gij, ktorý volil dosť nekonvenčntí tex
tovtí predlohu opery, dQplnentí jedným 
dejstTVom od nestora ukrajlinských hu
d·obných skladaterov 20. stor. dr. S.tanis
lav.a Dudkevyča. Tot·o rozšlrente. pôvod
ného znenia opery o jed.no de]"stvo mO
že byt z kompozičného hladiska disku
tabiLné, pretože bolo v ňom cftit až ná
siLné Dud:kevyčovo prispôsobenie sa hu
d<obnej reči HulAka-Artemovského, v 
dôsledku čoho celé toto dejstvo vyzne
lo alko kom,pozičná im1técf.a, i ked do
konelé a na vysokej umelec'kej t1rovru, 
no predsa len vzdialená pôvodine kom
pozl·čno-umeleckého prejavu oboch skla
datelov. Napriek tomu J, A. Seregij ako 
režisér ttlto problema.tiku majstrovsky 
zvládol a v Jeho realizécli opera vyzne
la ako pokus o určlttl dávku novátor
stva, ktoré sa odkiláňa od t.radičnej kon-
venčnej koncepcie. · 

Súbor sa s touto l·nscenÁclou z.účasmll 
aj na XXIV. festivale ukrajinskej drémy 
v Medzilaborcl·ach, kde ziska! Cenu MK 
SSR a predstavil sa s ňou [ 18. októbra 
t. r.) aj na Scénickej žatve '85 v Mar 
Une, prehliadke najvyspelejš!ch amatér 
skych di<Vadelných súborov na Sloven
sku. ROMAN RYCHLO 

Fonotéka Cs. rozhlasu· v Bra tislave 
obsahuje okolo 300 skladieb domécej 1 
zahran1čnej' zborove j literatúry a vyše 
40 s !inštrumentáLnym, alebo orches
tré~nym sprievodom. Ako prvé reprezen
tat!vne teleso SFZ naštudova l, resp. pre
miérova! prakticky všetky staršie a naj
mä novšie diela slovenského zborového 
repertoéru. Dobrodlnský s nim absol
v,oval do 30. júna 1977 (ked odišiel zo 
Slovenskej filharmónie) 244 koncert·ov 
ä cappella a 32 symfonic·ko-vokálnych 
koncer~ov . Okrem toho ako zbormajster 
naštud·ova l so SI<'Z dleia, ktoré odzneli 
na 482 symfon!cko-v·okálnych koncer
toch s inými domácimi alebo zahranič
nými dirigentmi. Teleso postupne začle
ňovalo do sv·ojho kmeňového repertoéru 
celtl zé·kladnú kantétovtí a oratorlélnu 
Hterattíru. V spe>lupréci s viacerým:i typ. 
mi symfonických dl:rigentov sa jubilant 
sna~il vždy pren1kn11ť do tch interpre
tačného štýlu. Vokélno-symtionlc.ktl lite
ratúru št.udoval vzhladom na dia lektic
kú väzbu obidv·och hla vných zložiek a 
prispôsoboval jej aj prejav zvereného 
telesa. V zborovom parte vyzdvihoval 
ry.tmjokú zložku lnterpretécie, ktorá mu 
slúžila ako východisko ner·az k diamet
rálne odhišným koncepctém hosťujúcich 
dirigentov. 

S me:nQm Dobrod'l.nskébo sa s,péja,jtí 
aj prvé výrazné zahr·aničné t1s:pechy 
SFZ [v r . 1963 v ra kúskom Li<nzl a na 
zájazde v Tallans·ku, kde vystupoval 
s,poločne s Ceským spevéckym zborom, 
orch·estrom FOK a dirigentom V. Sme
téčkQm ). So SFZ absolvoval Dobrodin
ský zahraničné turné po Pols·ku [1959, 
na Varšavskej jeseni 1967, 1971). Ta
Liansku [ 1963, 1965, 1988). Bulharsku 
(1964), Foonctlzsku (1975, 1976). Maďar
sku [1974, 1975); ZSSR [1969). NDR 

Zas tával nézor, že interpretačný vý
raz SFZ má mat črty s lovenskej prove
niencie. Videl ho - na základe štúdia 
vo kálnej literatúry né r odných umelcov' 
- v osobitnom zvukovom t'imbre. Pod
ra Dobrodinského je zvukovosť sloven
ského spevu v podsta te mäkké, lyrickej
šla a pr lpoml.na talians ku zvukovosť a 
impresionizmus. V proqklade s prlbuz
ným impresionizmom však Dobrodinský 
nevyžaduje v harmonickej oblasti mle
ša•n.te zvukových farieb, ale vefmi reélne 
zasúvanie Intervalov bez ohfadu na Ich 
dls ona•ntnost. Pri budovani dy.namicke,j 
formy interpretác ie vychádzal z proti
pólov krajných dynamických stupňov, 
nie však vyhrotených do krajnosti. Usi
loval sa dosla'hnut krásu a kvalitu s pe
véckeho tónu, la hkost a samostMnost 
hlasov v polyfónil. PoméhaH mu v tom 
teoretické vedomosti opiera júce sa o. 
staré talianske s pevácke metódy ( 16.-
18. storočie). 

Vytrvalé úsili e a zásluhy jubilan ta o 
vybud·ovanie prvotriedn eho SFZ bolo o
cenené aj spoločensky. V r. 1989 ziska! 
SFZ ti<tul Laureét štétn aj ceny Kl. Gott
walda 1 Výr·očnú cenu Supraphonu. R. 
1971 udelil SHF' Dobrodins kému Cenu 
FrJca Kafendu. R·ad oceneni ziska! aj od 
dalšfch telies a ~nšlli tt1cll. Má tiež výz
namný podiel na z!skan! Grand Prix du 
disque [Parlž, 1974) za Ferencsikovu 
nahrévku Llsztovho oratória Svätá Alž
beta s telesami Slovenskej filharmónie. 

VLADIMIR CIZIK 

motívy v grafike 
Dem ela 

Hudobné 
Karla 

"Hudobné mot!-vy - ako aj dalš! vý
ber z grafického diela Karla Demela -
maj.t1 predstaviť bratislavskej verejnosti 
na SloveiliSku doteraz málo známeho au
t·ora, ktorého výtvarný prejav nadväzu
je na vysoktí tlroveň popredných pred
S'tlavitelov st1časnej českej grafiky". 'ľý
mlito slova•m:i otvára Ivan Panenka ka 
ta·lóg vfstavy, k~orá sa v čase BHS 1985 
konala vo foyer Slovenskej filoh.a.rmónie. 
Spojenie hudby s výtvarným- um&n-fm nie 
je pre BHS novjnkou - výtvarné plagé
ty k jednotlivým 'ročnlkom tohto mimo
riadneho hudobného podujaotia ,tvoria už 
sympaticktí minilgalérlu, no tentokrét 
išlo zrejme o výraznejšf akt prezentácie 
výtvarnéh·o umenta v spojeni s festiv·a
lom. Karel Demel sa totiž radi k tým 
umelcom, pre ktorých je výtvarné a hu
dobné spGjenle priam existencláLnym. 
Ako absolvent hry na trúbku a pražské
ho konzerva tória a učitel hudobnej teó
rie prentkol na pôdu výtva rných kre
ácii s nemenej profesi·onélnou bázou po 
štúdiách grafiky a knižnej ilustrécle na 
Vysokej š)<·ole umeleckého priemyslu v 
lli'ahe, ktoré ukončil r. 1974. Bratislav
skej hudbymilovnej verejnostd sa pred 
stavil temer pätdesiatJmi grafickými lis
tami z jed né bo desa tročla [ 1976-85). 
čo poskytuje reprezentatfvny pohlad do 
jeho výtvarnej tvorby. 

Demelove "hudobné motlvy" zasahu
j<ú široké spektrum hudby: od Viva ldiho 
cez Smetanu a J!!ináčk·a po Jacquesa 
BraLa či Discomuslc, od notového zézna
mu k hudobnej grafike, od néstrojové
ho detailu cez gesto interpreta k vlzll 
bohatstv·a vzťahov, ktoré hudba evoku
je. Jeho hudobný a vý·tvarný slovnfk sa 
suverénne prekrýva, sklbu}tlc vlzuélne 
s auditlv.nym, reélne s imag!natlvnym, 
llladča.sové s dobovo aktuálnym. Demel 
je nespome človekom dneška - cez 
prftomnost reall·zuje svoj vzťah k histo
rickému, usiluje o momentku, o postih
nutie dynamiky okamihu, no s vedomlm 
kontexhl, kontLnuHy, č asového 1 mé dio· 
vého posunu. Vo svojich poctéch hudob
ným tvorcom a d·ielam [Bach, Dv·ol'ék, 
S.meta:na, Janá~·ek, ale i Shakespeare a 
Cervantes) aktivizuje d1ivékovu mysef k 
odhal<Wantu hlbšlch vzťahov, než je 
"člra" llustratfvnost osobných pocitov. 

Ku vzťahom, ktoré p.rovokujú ku kon
frontácii lntlmneho a obecného, ja a 
my, ku vzťahom, kt·oré zobúdza jú potre
bu di·alógu. Demel vie, že umenlm sa 
odha lu<je vnútro človeka a manifestuje 
toto poz,nanie až agresfvne pôsobiac.Im 
prienLkom do zobrazených figúr a pos
tav, r~ntgenuje l siaha po s ka lpeli. S 
vedom!m, že čJoovek sa stáva človekom 
cez vzťah k Inému člove•ku, v procese 

Tkomunlká!>IO, r ozoh-ráva vo svoj!cn gra
fických lil.stoch dialógy, ktoré púta jt1 
svojou adresnosťou - d.Jalógy vyvolané 
k životu hudbou. jeho oblúbeným [či 
Skôr problémovým) su jetom je vzťah 
muža a ženy, komplementaritH a Jej dy
namičnosť [ Zbllženie, Zéplsn!k zmize
lého). no r eaguje i na s ubjek t , bezrad
ného čl aktlvneho osamoteného jedtnca, 
plného rozporov a ich pre·konáva n! 
(Hamlet, Don Qu~jote, Harfa, Rozochve
nie, Prelúdium, Tleseií v priestore . . . J. 
Zachytéva p.rocesué.Jnosť d'ianla - je
delllkrAt v rozvc!.nutl llnif notovej osno
vy, Inokedy vo fázov.anl pohybu muzi
kant-a , v prek rývanl a naras tanl detai
lov. Faktické [portrét s kladatera - Dvo
l'ék, Smetana ... ) snúbi s reálnym [mu
zikanti, nés troje, fragmenty autentické
ho notového záznamu) a fiktlvnym, kto
ré prebúdza fantázi u [snové. surreálne 
vlz;Ie, aglomeréoie lf.nll a tvarov, h ru so 
sve tlom a tieňom, s reálnym lmaginár· 
nym p·rôestorom). Hudobnosť je tu pos
tihnutelná v metamorfózach a metafó· 
rach svojej mnohovrstevnatosti - od 
ozvléš~nenia "nôt" po konkretizác iu či 
projekciu hudo bnej výpovede do medzi · 
fuds kých vzt:ahov. Graficky, no s is to
tami, k~oré zaručujú v9tvarnú hodnotu 
vys tavovaných d1el - Demel si od sv o
jich uČII tefov od•niesol nie len perfekcio 
n1zmus v prác.i s ryd lom [Zdenek Skle
né i') Či kresliars ku zručnosť [ j ii' ! An
derle) - figuru je tu plejáda poučen! z 
naratlvnos<tl, z rozohrarti·a motlvu, z 
transformécle Hnky do ploch y, z vedo
m:ia dominanty a perifé rie grafickej 
kompozlcle. Vid.leť súbor jeho výtvar
ných diel je nesporne si lným diváckym 
zéž·Itk·om. No nemenej silným je tu l 
posluchéčsko-muzlkantské vedomie s e
chom hlasu Individuality, s naliehavým 
šepotom č i výkr ikmi svedomiu človeklt 
dneška. MILAN ADA.MCJAK 
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Dvadsaf rokov Hudobného oddelenia Historického ústavu SNM 

Vlastné hodnoty - ori inálna metodika 
V októbri t. r. uplynulo dvadsať ro

kov, čo v rámci Historického ústavu Slo
venského národného múzea v Bratislave 
začalo svoju činnosť hudobné oddelenie. 
Jeho vznik podnietila spoločenská potre
ba centrálne organizoval' zber, mnoho
stranné vedecké spracovanie, bezpečné 
archivovanie a deponovanie, odbornf 
servis a verejnú prezentáciu dokumen
tov rôzneho druhu vývoja hudobnej kul
túry na územi Slovenska. Prvými pra
covnlkmi hudobno-dokumentačného cen
tra boli dr. ĽUBA BALLOVÄ, CSc. (vfs
kum stariiej histórie a aplikácia mate
matických metód a počftačov v hudob
novedeckom výskume) a dr. IVAN MA
CAK (výskum hudobných nástrojov). V 
roku 1966 roziilrili rady pracovnikov 
mladej iniititúcie základného vedeckého 
výskumu dr. VLADIMIR CIZIK (ilpecia
llzácia na obdobie noviilch dejln od ro
ku 1918 a na súčasnosť) a dr. DARINA 
MúDRA, CSc. (výskum mladiiej histórie, 
hlavne obdobie hudobného klasicizmu). 
Viietci iityria a! do dneiiných dni zá
sadne profilujú činnost ústredného slo
venského hudobno-muzeálneho pracovis
ka. Prenikavejiii pohfad nám odhaU výz
nam dosiahnutých výsledkov i problémy, 
ktorých rie!ienie by posunulo hudobn1í 
dokumentáciu a hudobn1í historiografiu 
na vyiiiiiu úroveň. V s1ívislosti s tohto
ročným jubileom iniitit1ície zilli sa pri 
besednom stole menovanl ityria naj
starši pracovnlci a ich kolegyne dr. 
ALEXANDRA TAUBEROVÄ (výskum hu
dobných dejin 19. storočia) a dr. DA
NIELA STILICHOVA (1ísek slii!asnosti). 
Besedu viedol a redakčne spracoval PA
VOL FELLEGI. 

Predmet a rozsah vedeckého záujmu 
v podstatnej miere ovplyvňuje ltruktd
ru pracoviska a jeho obsahové zamera
nie. Aká je organizácia Hudobného od
delenia SNM? Zmenilo sa niečo na nej 
v uplynulých dvadsiatich rokoch? 

- Vladimir Cf!ik: Ked sa v retrospek
tlve vraci·ame do minulosti nášho odde
lenia nemožno nespomenúť, že zásluhu 
na jeho založen! maJ.i vtedajš! riadi•te! 
SNM dr. Jozef Vlachovit, CSc., a dr. Pa
vol Polák, CSc., vedecký pracovn!k U
menovedného ústavu SAV. 
Dokumentačný a· výskumný program 

Hudobného oddelenia SNM bol Jasný od 
začiatku. KonCipoval sa pre tri oblasti 
- dokumentá·c.iu súčasnosti, hudobnej 
histórie a hudobných nástrojov. Za sú
časnost sme v prvých rokoch chápali 
časový úsek od roku 1918. NeskOr sme 
ho premenovali na úsek novš!ch dej!n, 
lebo hovo!'it o súčasnosti od roku 1918 
je vlastne anachronizmom. Dokumentá
cia toh to úseku pracuje s najväčš!m 
množstvom materiá lu. Evidujeme a do
kumentujeme propagačný materiál, or
ganizačnú a pedagogickú činnost rôz
nych inštitúc.i! i gramofónové platne. Do
kumentácia hudobných tlač! a platn! 
spadá do pôsobnost! Matice slovenskej, 
pret·o tento materiál sústreďujeme len 
výberovo. Velký význam majú nákupy 
pozos ta losti. 

V oblasti hudobnej histórie je odlišná 
situácia. Výskyt primárnych prameňov 
na Slovensku je st{! le zr icdl<avejš! a pre. 
to treba zachrániť každý nechránený 
materiál, ktorý sa v teréne ešte vysJkyt
ne. To podmieňuje aj zvýšené nároky na 
metódu a úroveň Ich spracovania. Sna
hou historikov je, aby sa aj z tohto li
mitovaného množstva údajov dali rekon
štruovať dejiny hudby na Slovensku. 

Dokumentácia hudobných nástrojov sl 
všima pamiatky ludovej a umelej hudby 
a kladie dOraz na pramene z územia 
Slovenska, pripadne z tých oblast!, od
klal k nám nástroje prichádzali - naj
mä z Rakúska, Maďarska, NDR a NSR. 

Statistika o l!innostl Hudobného odde
lenia SNM prezrádza, Je jeho zbierkové 
fondy obsahujú vyle 40 000 spracova
ných materiálov. V sieti múzef na Slo
vensku predstavuj1í jeho zbierky vyie 
90 percent pamiatok. Ako ste ich zfska
vali7 V akom počte s1í zastúpené ich 
jednotlivé druhy a aké je ich kvalita 
z hladiska vytvárania obrazu dejin hu
dobnej kultdry na Slovensku? 

- Ivan Mačák: Od prvých d·n! sme si 
uvedomoval!, že mus!me začat od zá.kla
dov. Na mojom 'úseku som sa sústredil 
najprv na nástroje vyso·kej kultúry. Zda
lo sa mt, že so zberom sa začalo nes· 
koro. No predsa sa podarilo vytvorH 
celkom peknú 'Zbierku. Cenné je, že sme 
sústredili najväčšiu zbierku majstrov
skýc.h sláčikových nástrojov v Európe 
- 450 kusov. Okrem územia Slovenska 
sme si všťmali aj tie susedné oblasti, 
ktoré boli súčasťou monarchie pred ro
kom 1918. 

Po desiatich rokoch som ťažlsk.o zbe
ru a výskiumu preorientoval na !udové 
nástroje. Prácu som dokončil v tomtlo 
roku. Z!skall sme vyše 800 kusov !udo
vých hudobných nástrojov, zastúpené sú 
všetky Ich druhy. Je t.o systematická 
zbierka, ktorej do dplnostt chýbajú len 
tri kusy. Všetky tieto nástroje sme za
kúpU!. Na rozdiel od terénnych výsku
mov [L. Leng, O. Elschek) má ná~ ús
tav tieto nástroje dokumentovam.é v mú-

Z besedy s praeovnlkml Hudobného oddelenia Historického dstavn SNM. Zfava: P. 
Fellegl, dr. V. Clllk, dr. D. MO.dra, CSc., dr. D. Stillchov6, dr. A. Tauberová a dr. 
I. Mal!ák. Sn!mka: J. Luky 

zeu. Máme možnost skúmať ich apako
vane, čo sú do·bré podmienky na výs
kumnú stabllitu. 

Pri nástupe do oddelenia mal som k 
dis.pozťcli 30 hudobných nástrojov. Sú
časný stav pozostáva z vyše 2000 kusov. 
Takáto rozsiahla zbierka vznikla vdak.a 
spolupráci velkého kolektlvu !ud!. 

- Darina M1ídra: Aj na úse~u hudob
nej histórie sme stáli úplne na začiat
ku. Bola tu len jedna vý·hoda: nteko!ko 
hudobných zbierok bolo už v depozite 
niektorých hudobných inštitúci!. Našťm 
problémom bo){) tu, že p!sa·né materiá
ly sú nety,plckými muzeálnynii predmet
ml. Usilovali sme sa však o komplexnú 
dokumentáciu, preto zbierame aj arch!v
ne materiály. Pomohla aj Slovenská ar
ch!vna správa, ktorá nám v roku 1977 
udel'ila výnimku tzv. zvláštneho arch!vu. 
Sústred.nt sme komplex historických do
kumentov, sch·opný.ch dol•ožit hudobný 
vývoj Slovens'ka a jeho kontakty s do
bovým európskym hudobným dlanim od 
polovice 18. storoč·ia až do začiatku 20. 
storočia. V našich zbierkach nájdeme 
vzácnu kancloná l!Ovú a pasionál•ovú li
teratúru, pedagogické. diela, hudobné in
ventáre, ltbretá, ucelené hudobné zbier
ky kláštorov (zbierka uršul!nskeho kláš
tora z Brat1Siavy), kostolných chórov (z 
Kežmarku, Ľubice, Spišského Podhood1a, 
Ilavy, Pruského, Púchova a l.), hudobné 
zbierky, ktoré vznikli z činnosti riadl
te!ov ohór·OV (F. P. Hrdinu z Modry ), 
ako aj dokumenty z činnosti hudobných 
spolkov (zbierky evanjelických kosto
lov v Bratislave a Košiciach l. Prameň
mi môžeme doložiť meštolalilske pes tova
nie hudby v 19. stor.oči, ale aj formova
nie národnej hud!Obnej kultúry na Slo
vensku. Naš!m cielom · nie je zachytiť 
len pamiatky, ktoré sa nac·hádzajú na 
Slovensku, ale aj v Maďarsku a Rakús
ku. Informácie o nich z!skavame na zá
klade trojstra•nnej výmeny. Co sa týka 
kvality pr.ameňov, nemáme s!ce autogra
fy špičkového, svetového charakteru, 
a le spolu s materiálmi v Matici slovan
skej poskytu.j·ú naše pamiatky relat!vne 
dobrý obraz o hudobnej kultúre na úze
m! celého Slovens·ka. 

- Vladimir Ci!ik: Súčasnost je naj
rozsiahlejšou akvizi,čnou oblasťou. Ma
teriály z nej zlskavame kúpou, prťsunorn 
zo súčasných Inštitúci! a organizáci!. Do 
našej databanky sústreďujeme Informá
cie o telesách, !nštitúolách a osobnos
tiach. Na tomto úseku môžeme komplex
nosť zabezpečiť len spoluprácou s iný
ml inštitúciami, ako je Ma tica slovenská 
(oddelenie hudobných rukopisov a ná
rodná dlskoté·ka), LtteráTne a hudobné 
múzeum v Banskej Bystrici, Hudobné a 
inf·ormačné stredisko Sl•ovenského hu
dobného fondu a Západoslovenské mú
zeum v Trnave, kde pracuje jedna pra
cov.n!čk•a s hudobnovednou kvalifiká
ciou. Akvizicla na úseku súčasnosti sús
tredov.ala pamiatiky zväčša vo forme po
zostalosti, resp. dokumentov po hudob
ných dejate!och - skladate!och (J. L. 
Bella, A. Albrecht, F. Babušek, M. May
zas, M. Vilec), teoretlik.och (I. Bal
lo, J. Strelec, Z. ijokesová, Z. Hrabus
say), Interpretoch a orga·nizátoroch (F. 
Kafenda, S. a R. MacudZ'inSki, K. HavU
ková). Významnú zlož.ku tvor! dokumen
tácia činnosti inšUtúci! Či poradných or
gáii/ov, ktoré organizujú a usmerňujú hu
dobné dianie na Slovensku (Ministerstvo 
kult·úry SSR, Slovenská hudobná rada, 
Opus, Slovkoncert, Slovenský hudobný 
fond). Zbierame aj dokumenty, ktoré do
kladajú vznik a najmä č~nnosť hudob· 
ných telies, súborov a hudobných spol
~ov (Slovenská fllha·rmónia, S tátna fH
harmónáa Košice, Státny koonorný or
chester Zillna, hudobné divadlá v Bra
Uslave a mimo nej, SĽUK, Lúčnica, Ktr
chenmisikverein a pod.). Ve! kú oblasť 
ná·šho záujmu tvoria hudobné a•kcie, feis
tivaly (BHS, Bratislavská lýra, P·iešťan
ský festival, Hudobné leto v Trančian
skyc.h Teplic:lach, Festival politickej 

plesne v Martine), hudobné šk·olstvo 
(VSMU, konzervatóriá, tSU) 1 oblast hu
dobnej pubLicistiky, ktorú však doku
mentujeme Iba výberovo. 

- Daniela Stllichová: V poslednej doQbe 
sme spracoval! pozostalosť spevokolu 
Zora, materiály, ktoré sme d·ostall od dr. 
F. Klindu a B. Režuchu. Rozsia hly súbor 
dokumentov o zahraničnej č;t,nnostl ulo
žll u nás do depo~ltu národný umelef: 
P. Dvorský. NaJvýznamnejšou akviz!ciou 
bol arch!v nár. um. E. Suchoňa. Je velmi 
rozstahly. Za!tla! sme spracovali manu
skripty, t1ače, jehoQ pedagog·ICkll a or- . 
ganizačnú činnosť, magnetofónové pásy 
a gramof6nové platne. Teraz pracujeme 
na korešpondencii: je neoby-čajne velká, 
obsahuje vyše 10 000 listov. 

Z metodického stanoviska je cielom 
moderného dokumentačného strediska 
velký, komplex·ný rozsah a mnohostran
nosť vedeckého spracovania dokumentov 
l pru.liné a lahké vyulfvanle sastrede
ných informácii. To preto, aby historic
ké bádanie nemuselo ltartovať od ele
mentárnych popisnfch prác, ale mohlo 
pristdpiť k historlckfm dokumentom z 
analyticko-syntetického stanoviska. V 
akej situácii sa z t~to hladiska nachá
dza Hudobné oddelenie SNM? 

- Vladimir Cftik: Na začiatku sme 
členili po'Zostalosti podla jednotl1výc·h 
typov pamiatok: na výstrižky, fotogr·afle, 
manuskl'tpty, p.l'ogramy a pod. Prax nám 
však ukáza l·a, že bádateLia majú záujem 
o tem8'tické celky. Preto sme sa rozhod
li, naJpr!klad pri Suchoňovi, že spolu po
nec·háme všetky materiály o Krútňave, 
Svätoplukovi a pod. Zatia! muslme vy
chádzať zo stavu, že ešte nemáme stro
jové, počťtačové spracovanie. 

- Ivan Mačák: Otázku chápem tak, 
že pam!atky niekedy neposkytujú dosta 
tok Informáci!. Existujú mo:línosti obo
hatiť ich, a to lnformác1alllá zo sekun· 
dárnych prameňov. Pri ·nástrojoch zo 
staršieho obdobia sa ťažko z!skav.ajú In
formácie o ich kul·túrnom a sociálnom 
uplatnen!, o použťvanť v hudobnom ži
vote. SkOr možno tento aspekt uplatniť 
pT!! dokumentácii !udových nástrojov. 
Tak sme postupoval! pr.t komplexnej do
kumentáoll tejto oblasti na Slovensku. 
Skúmali sme všetky väzby hudobných 
nástrojov s kultúrnym a.kcantom. Vyhod
nocovanie materiálu sa ešte neskončilo. 
Záujemcom sme vša•k v stave poskytnúť 
komplexný obraz o týchto otázkach. 

- Darina Mtdra: Z hladis ka úseku 
dQkumantácte histórie by som proble
matl•ku rozdelila na tri etapy. Prv.ou je 
spracovanie pNlmeňov vo forme kataló
gu. V tomto smere najdOle:líLtejšlu zlož
ku dokumentačnej čl'lllnost'i predst·avuje 
Slovenský katalóg hudobnohistorickýc.h 
prameňov (dalej SKHP) . Reprezentu·je 
centrálnu eVtldenc!u prameňov, ktoré sa 
zachovali na Slovensku, 1 tých, ktoré sa 
vl~žu k nášmu územiu, ale sa nachá<iza
jtl v zahranič!. Dostal sme spracovali 
štyri pätiny skladieb zachovaných na 
našom územ!. Zá·kladné katalogizačné 
l!stky SKHP uspooo'dúvame podla lolre
litného lrnltéria a v pomocných kataló
goch a registroch članlme sústredené 
Informácie podla autorov, druhov a fo· 
riem, textov9ch tnctpltov, odpisovačov, 
atd. Súčasťou S·KHP je archlv mikrof11-
mov primárnych prameňov. Najcennejšie 
!nfol'Illácle očakávame od inctpitového 
katalógu. Týmto kom.plexom J.nf.ormácll 
ulahčujeme bá'datelom prácu. 

Druhou etapou je monografické spoo
covan!e témy. Je pravdou, že nám chý
baj(! práce takéhoto druhu. Vypomá·ha
me st aj diplomovým! prácamt. 
Treťou eta·pGu je syntéza. Zial, často 

skáčeme r.ovno do syntézy. No len vda
kla. SKHP mo!no syntézu uskutočniť. To 
sl uvedomujem pri spracovan! problema
tiky hudobného klasicizmu pre druhý 
zväzok Dej!n hudobnej kultllry na Slo
vensku. 

Alezandra Tauberová: SpomenO.ť 
treba aj náš Katalóg lkonografic·kých pa-

mlatok. Obsahuje vyše 10 000 fotografii. 
Poskytuje záujemcom podklady pri pu
blikačnej č-Innosti. 

Obrovský nárast Informácii nutne ve
die k problematike aplikácie matematic
kých metód a počitačov v hudobnom 
výskume. No súčasný stav v skladovani 
informácii o hudobnom vývoji na Slo
vensku je eiite väčiiinou poznačený pou
Jilvanlm tradičných metód: kartotečné 
Ustky, inventárne súpisy, ručné listova
nie v kartotečných skrinia!)h. Aká je bu
d6.cnosť pri zavádzani progreslvnych me
tód do praxe hudobnej dokumentácie? 

- Ľuba Ballová: Snaha uplatňovať 
matematické metódy a poč!tače súvis! s 
prácou v našom oddelen!. Pred dvadSda
Hmi rokmi sme zač!nal! vlastne v hodi
ne dvanástej. Zdedili sme zbierky mini· 
málneho r ozsahu. Bolo treba zachraňo· 
vat pamiatky a vytvárať z nich zbierky. 
V ďalšej etape bolo potrebné pamiatky 
evidovať. Pri tejto práci sa ťažko uplat
ňovaLi zásady múzejnej evidencie: naše 
pamiatky sú rôznorodé. Napriklad na 
k·ni•he nás nez·au j!majú len bibliografic
ké údaje, a le aj to, akú úlohu zohrala 
kniha v živote hudobn!ka, kto ju použi· 
val a pod. Pri hodnoteni hoctk torej pa
miatky možno uplatniť ve!ml mnoho h!a
d!sk. S evidenciou je spojené množstvo 
mechantckej práce, napr. p!sanle úda
j-ov, ktoré sa mnohotis!ckrát opakujú. 
Dospela som k názoru, že odborn!k by 
sa mechanick·ou robotou nemal zaobe
rať. Preto som sa v roku 1970 obrátila 
k poč!tačom a k matematickým metó
dam. Pri tomto zámere bolo treba zladiť 
vše t.ky úkony, ktoré sa vyskytujú pri e
videncii s potrebami a možnosťami po
čHačov. No prvorad9 nebol ani tak prob
lém ev•!dencle, ale skOr problém totož
nosti a podobnosti často anonymných 
incipltových melódii. Až v druhej fáze 
som sa sllstredila na problém evidencie. 
No ani jej počťtačovú formu nemožno 
rlešlt bez znalosti zásad tradičnej me
chanickej evidencie. Vypracovala som 
projal« na eV'idenc!u všet~ých fondov a 
zbierok. Zatial sa nachádza len v teo· 
retlck~ej podobe a čaká nás overovacia 
fáza a jeho zavedenie do praxe. Ve!kou 
prekážkou našich zámerov je skutoč
nosť, ž.e nemáme k dispozicii poč!ta'č. 

Na záver besedy sa natfska otázka: 
ako hodnotfte vlasblým pohfadom mies
to hudobného oddelenia v slovenskom a 
medzinárodnom kontexte? V čom sa ma
Jete merať s podobnými pracoviskami 
v zahran1čl7 

- Darina M1ídra: Nepochybne sme 
z!skali slušné postav811ie. Možno pove
dať, že patrime k špičke. Nie s!ce zbier
kovými fondami, tie sú v po!'ovnanl s 
Inými zbier,kami malé. VynLkáme meto
dikou Ich s.pracovant·a. Náš systém pre
vzali Poliaci pri budovani Po!.ského ná
rodného katalógu, nedáVIIlo si vyžadova-
11 naň copyr.tght z Portugalska. Nazdá· 
varn sa , že sa od iných odlišu,jeme kom-

Zo sdčasnej vfstavy Styri desaťročia 
llovenskej hudobnej tvorby Inltalovanej 
v priestoroch Bratislavského hradu. 

Snfmka: D. F1rá•k 

plexnostou zberu historického matel'iá
lu a spôsobom jeho dokumentácie. Ka:Z· 
dý typ hudobnej lnšl'ltúc·le dokumentuje 
zvllčša ten Istý typ materiálu. Tým, že 
máme štatút zvlášt!Ileho arch!vu, mOže
me zbierať všetko, čo poskytuje neja•tm 
hudobnú vý,povednú hodnotu. Takáto 
koncepcia nám v československých l 
medzinárodných reláciách zabezpečuje 
výnimočnú poz!olu. 

- Vladimir Cllik: Pri ná:všteve NDR 
nás organ1zá·tort nášho pobytu posielali 
do viacerých tnštitúci!. u nás máme v 
podstate všetko pod jednou strechou. 

- Ivan Mač6k: Naša metodl.·ka sa pr'l
j!ma ve!ml pozlt!vne. Mnoho kolegov v 
zah·ranlč! sa snaž! u,platniť podobné 
prístupy. Každé pracovls·ko sa hodnot! 
pred{)všetkfm podla zbierok. Hudobné 
oddelenie SNM je mladá inšMtúola. V 
žiadnom pr!·pade nemôžeme konkur ovat 
~blerkou nástrojov, ktoré sa nachádzajt1 
inde vo valkom počte. Pre všetkých bu
deme zaujlmavl tým, že dokumentujeme 
našu lokálnu kultúrnu sféru. Preto sa 
mus!me ~aoberať aktivl·taml, ktoré sa 
V·Jilkytujú v kultúrnej minulosti Sloven
slla. 


