
V Bratislave sa stretli predstavitelia skladatelskfch zväzov ZSSR a CSSR, ktor! pre
rokúvan otázky ďalšej spolupráce. zrava: O. Telcman, E. Oganeslan, A. Luknár, 
nár. um. prof. Oto Ferenczy (predseda ZSSk), nár. um. ZSSR B. Terentev, PhDr. Z. No
váček, CSc. (predseda ZCSS) , J. Ka robic, L. Genina, zasl. um. P. Bagin, zasl. um. 
M. Novák, H. Domanský. Sn!mka: P. Procházka 

Zamyslenie sa nad spoluprácou 
V novembri t. r. navšt!vila CSSR po

četná skupina sovietskych sklada telov, 
k torú viedol národnf umelec ZSSR Boris 
Terentev. Skupina sa nlekolkokrát stret
la s predstavltelml skladatelsk9ch zvä
zov, spoluorganlzovala v Prahe seminár 
o populárnej hudbe a v Bratislave okrem 
návštevy koncertu zo sovietskej tvorby 
disku tovala dvakrát o zauj!mav9ch otáz
kach práce umeleck9ch zväzov a no
v9ch námetov, ktoré sa objavujú v prá
cl spom!nan9ch zväzov. 
Nlekolkodňov9 pobyt priniesol viacer é 

zauj!mavé myšlienky. V Moskve Idú sta
vať Dom hudby, kde majú umiestniť ok
rem veľkého oddelenia nahrávok soviet· 
ske j hudby 1 kompletné oddelenie hu· 
dobnej kritiky a viac špeclalizovan9ch 
posluchárnl, kde sl možno vypočut akú· 
kolvek sovietsku hudbu. Sovietski hos
tla podrobne hovorili o t9chto projek
toch. 

Závažnejšie boli otázky, ktoré priniesli 
obe strany. CSSR zaujfma najmä hudba 
menšfch sovietskych zväzov9ch republik. 
Hovorilo sa o rozvoji hudby necentrál· 
nych sovietskych republ!k a vyslovil sa· 
názor, že logicky prichádza doba, kedy 
budeme hladat väčšie kontakty napr. s 
hudbou arménskou, azerbajdžanskou, 
klrglzskou a hudobn9ml kultfiraml so· 
vle tskeh o v9chodu. Vedúci sovietske j de
legácie pr ls l (Jbll, že tieto požiadavky 
prednesie v Moskve a bud(! pos tupne 
realizované. 
Očastnlci stretnuti hovorili viac ráz 

o problémoch hodnotenia tvorby. V pod
state sa rozhodli, že je Iste velmi zloži· 
té vyniesť závažnejšie názory o novej 
tvorbe. Situáciu komplikuje okolnosť, že 
niektoré tendencie v tvorbe narábaj(i s 
málo vysktlšan9ml postupmi. Nemožno 
sa však obávať nlektor9ch novátorsk9ch 
tendencii, hoci treba počftat s t9m, že 
s tredný prfid hudby býva hlavným určo
vatelom s ituácie a odlial sa odvfjajtl no
vé snahy a nové tendencie. Očastnlcl sa 
dotkli l otázok hudobne j výchovy, ktorá 
sl len pos tupn e konkretizuje svoju po
dobu (l ked oba š táty ma jú velké skú· 
senostl práve v tejto oblasti ). 

Cas tejšle sa diskus ia vrátila k otáz· 
kam lepšej vzájomnej Informovanosti. 
Očastnfcl sl sfubujtl nové r iešenie, naj· 
mä po pripravovanom zjazde KSSS a 
po pražskom Stretnut! predstavltelov 
skladate lských zväzov socia lis tic kého 
spoločenstva. 

Obe strany považuJ.(! za mimoria dne 
závažné vlať\ajšle s tretnutie reprezentan
tov svetovej hudby v Moskve, kde sa 
názorne ukázala diferenciácia svetovej 
hudby, rôzny vzťah tradlcle a novátor
stva, rôzne videné a hodnotené prlstu
py k riešeniu závažných umeleckých o
tázok. Pri te j prlležitosll sa znova potvr
dila s ila moderného realis tického ume
nia a jeho spoločenská závažnost Obe 
s trany zaujlma a ko sa dalej rozvlnte od
kaz Prokofieva, Sos takovlča, Bartóka , Ja 
náčka, MartinO, Stravinského a dalšfch. 
Hlásime sa k odkazu týchto velikánov, 
významovo triedime Ich odkaz a posll
ňujeme všetko cenné, čo nachádzame v 
hudbe týchto velikánov. Súčasne chce
me vidiet hodnoty pr ftomnostl a dôsled
nejšie stá t za všetkým tým, čo ovplyv
ňuje a posilňuje umelecké myslenie pri· 
romnostl. 

S radosťou sa konštatova lo, že prežf· 
varne e tapu velkého rozvoja koncertné
ho umenia. Dochádza k situácii, kedy 
koncertné umenie ovplyvňuje rozvoj tvor
by a narastajúci počet kvalitných kon
certných umelcov má bezprostredný po
diel na celkovej vzdela nosti. 

Oba skladatel ské zväzy nachádzajú 
dostatok možnosti a ko sa vzájomne In
formovať, poznávať sl špičkové diela a 
projektovať určité spoločné plány do 
budficna. Tieto otázky zaujlma ll prltom
ných tvorcov a vy(Jstlll do záverečného 

názoru, že zúčastnené zväzy vložia do 
týchto tendencii ešte viac práce a zvä
zové časopisy budt\ o nich prináša ť ešte 
viac materiálov. 

Na spomlnaných besedách sa hovorilo 
aj o edičnej činnosti. Skladatelské zvä
zy ma jú určité edičné možnosti. Edič

ná politika vychádza z pomerne širokej 
predstavy o funkcii hudby v spoločnosti. 

Predstavitelia oboch skladatelských zvä
zov uvažuj(! o ďalšom zlepšeni edičnej 

politiky a predpokladajfi, že s(J ešte 
vždy skladby, ktoré treba v (!mernom 
čase vydať. 

Rozvoju práce oboch zväzov prospie
vaj(! pravidelné konta kty, výmenné náv
števy, vzájomné Informácie a dispečer

ské videnie vzá jomnej spolupráce. Podla 
Informácii sovietskej s trany bude zjazd 
sovietskych sklada tel ov v Moskve vhod· 
nou prlležltos tou upevniť doterajšie for
my spolupráce a predložlt nové tenden-
cle v práci zv!lzov. 

Z. N, 
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V dňoch 12. Xl. - 22. Xl. 1985 sa konali pod záiitltou Ministerstva kultúry 
SSR, Ministerstva kulttiry CSR a Ministerstva kultúry ZSSR Dni kultúry ZSSR 
v čSSR. Z bohatej ponuky umeleckých podujati prlnáilame v nailom časopise 
nlekolko recenzii hudobnfch a baletných vystúpeni. Red. 

Pohostinské predstavenia baletu mos
kovského Velkého divadla (Bratis lava -
20., 21. a 23. novembra 1985, Brno - 27. 
a 28. novembra 1985) opätovne umož
nili nahliadnuť do tvorivej dielne tohto 
špičkového svetového umeleckého súbo
ru, zaregistrova ť nové tvorivé mllniky l 
súčasný názor na Interpretáciu balet
ných diel. 

Už pri sledovani každodenných trénin
gov je zjavná,. skutočnost , že 250-č lenn9 
bale tný súbor disponuje ple jádou uras
tených, profesioná lnou tanečnou kultú
rou zušlachtených a súčasne až atletic
ky zda tných umelcov, ktor! spolu sCtta
žla v každodennej práci. V ženskej zlož
ke súboru je výra zná snaha o výtvarný 
s(Jlad a krásu každého z pohybových de
tailov. Kondfclou umelcov počas zájazdu 
sa na vysokej umeleckej úrovni zaobe
rali národná umelkyňa ZSSR Marina 
Semjonovová a národnf umelec RSFSR 
Vladimir Nikonov. Stretnutie so 77-roč 
nou Marfnou Semjonovovou prvou pred
s tavite lkou takmer všetkých presláve
ných filoh sovietsk eho baletného reper
toá ru patrilo k nezabudnutelným zážlt · 
kom tohtoročných Dni sovietskej kultú· 
ry v CSSR. 

Jednotný program bratislavských vy
s tfipenl tvorili diela F. Chopina, C. Pug
nlho n D. Sostakovlča. ú vodnú čast pred
stavenia, Choplnlanu, z úcty k dielu ver
kého reformátora choreografie nášho 
storočia Micha ila Foklna, uviedli umel· 
cl v pôvodne j štýlovej koncepcii z roku 
1909. Markantne zaoblené pohyby rfik , 
menši rozsah póz a plynulé predvedenie 
taneč"ných kombinácii l skokov bez for
sfrovania Ich výšky, q~o a j Ctklony a 
sprievodné pohyby tela typické pre kla
s lcko-romantlck9 baletný prejav výs tižne 
vyjadrili zá mer choreografa - spomien
ku na obdobie "Ballet bla nc", na kreh · 
ké tanečnice zahalené do bielych muše
llnových suklän vzletne sa pohybu jfice 
priestorom, zobrazujCtce ženský jemno
cit. Jediný muž v Ich s trede - Poeta -
sa nadchýtla tancom vysnlvan9ch bytos
ti a lad! svoj tanečný prejav do poe
tických tvarov v dokonalom súlade s 
hudbou. Bolo zaujlmavé vidiet v Chopi· 
nlane umelcov, ktor! toto dielo Interpre
tu j(! od jeho znovuuvedenia na moskov· 
skej reprezentačne j scéne v roku 1958. 
Národná umelkyňa ZSSR Natalia Beu
mer tnovová v balete Choplnlana debuto· 
vala a dodnes sl udrža la prlkladn9 pred· 
nes v Preltldlu A Dur l Va lčlku els mol. 
K dlhodobým exponentom tohto diela 
patr i ta k Is to je j partner, zasl611lf ume
lec RSFSR Andrej Kondratov l zaslali· 
lá umelkyňa RSFSR Taťjana Bessmert
novová, ktorá a ko Inter pretka najnároč
nejšlch z tancov (Valčlka Ges Dur) za
ujlmavým a štýlotvorne výstižným frá· 
zova nfm pohybových kombinácii oboha· 
tlla kompozfctu o nové nuansy. Týmto 
vzácnym darom disponuje mladá, nádej
ná ba lerlna Nina Sperenská. 

Po romanticky-snivom Ctvode nasledo
vala úsmevne radostná tanečná suita 
autora 312-tlch baletných kompozfcil, 
sklada tela Césara Pugnlho - tance ' z 
jeho baletu Nymfa a rybár. Vzácne jed· 
noduchýml scénickými prostriedkami sa 
podarilo navodit zrozumltelné pretlmo· 
čenle de jovej osnovy, umožňuj(tcej upla t
niť tanečné majst rovstvo predstavltelky 
Nymfy - zasltilllej umelkyne RSFSR Ni
ny Semlzoronj, Rybára v lnterpretácll 
zasl61llého umelca RSFSR Michaila Civl· 
na a Rybárovej ženy, zasltilllej umelky
ne Uzbeckej SSR Ally MlcbaU!enkovej 
( 20. 11.) v alternácii so zasl61llou umel
kyňou RSFSR Mliriou BylOYovou ( 21. a 
23. 11. ). Mládencom Jurijovi Posochovoyl 
a Staalslnovl CaiOYOYI sa v mužskom 

triu podarilo dosiahnut výkonnostnú 
úroveň skfiseného majstra baletnej scé
ny M. Civlna. Skupina dievčat so sólist
kami Jelenou Radčenkovou a Ofgou lva
novovou pôvabom tanečného prednesu 
oživili fragmenty diela , ktoré z pohla
du dejinnej v9znamovost1 rozhodne s tá
lo za znovuuvedenie. Z ďalšieho bale
tu Césara Pugnlho, Esmeralda, hosťujú
cl umelci predviedli virtuózne a brilVúr
ne Pas de deux Diany a Acteona v cho
reografii chýrnej Agrlpplny Vaganovo
ve j. Zna lci bale tu vo všetkých troch 
predstaveniach obdivovali bezchybný 
par tnersk9 l sólistický výkon Leonida 
Nikonova l Natálie Archipovovej, ktorá 
v dokona lej forme s Iahkosťou predvied
la a j fouettés an tournant. 

V závere slávnostného večera sa bra
tislavské ~becens tvo oboznámilo s no
v9ml ten.:!:mclaml s(tčasnej choreogra
fickej tvorby národného umelca ZSSR, 
nosltela Leninovej ceny i St6tne j ceny 

Natalia Bessmertnovovtí v Sostakovičo 
varn balete Zlatý vek. 

ZSSR, profesora Jurija Grigoroviča uve
denlm 3. dejstva baletu Zlatý vek D. Sos
takovlča. Verfm, že meno J. Grigoroviča 
bud(! v dejinách sovietskej choreografie 
plsat zlat9ml pfsmenaml pre h ladačsk9 
a objavný prfstup ku scénickému stvár· 
ňovaniu rôznych tanečn9ch žánrov a 
tém. Jeho tvorivý rukopis uplatlluje bo
hats tvo ruských tuctových tancov v scé
nlcky štylizovane j forme a j e obdivu
hodné, že a j v prostredi zhýralej spo-

. . lačnosti zabávajúcej sa v pochybnom 
· podniku Zlatý vek skarlkovan9m použi· 

tlm ludov9ch tanečných prvkov choreo
graf dosiahol vlerohodn(J charakterizá
ciu negatlvnych spoločenských živlov a 
javov. Napriek tomu, že sme v Bratis lave 
videli Iba 3. dejstvo tohto Ideovo vyhra
neného diela, dejová osnova aj lnscenač
n9 zámer tvorcov boli zrozumltelné. 
Predstavi telia mladej sólistickej generá
cie zvládli svoje (Jlohy so zanletenfm n 
obdivuhodnou presvedčivosťou a súčas
ne predostreli divá kom a j vrcholné v9· 
konnostné normy zasluhujtlce sl prirov
nanie k špičkovým v9konom, samozrej· 
me, v už spomlnanej profesionálna-kulti
vovane j forme. V tom zmysle jedinečne 
s tvárnili svo je charakterizácie preds ta· 
vltelia rozporuplných typov: Monsieur 
jack vytvor ený Gedemlnasom Tarandom 
( 21. a 23. ll. ) l Vltalljom Arťjuilkinom 
(20. ll . ) . Ich prla teJka Ljuska - vdač· 
ná, i ked negat!vna scénická postava 
- vynlkajfico vytvorená zasltilllou umel· 
kyiou RSFSR Máriou Bylovovou [20. 11. ) 
l a lternantkou, a'rodnou umelkyňou 

(Pokračovanie na 3. s tr.) 



• 17. ROCNIK SMETANOVEJ 
KLAVIRNEJ SOtAZE sa usku
točni v novembri 1986 v Hrad
ci Králové. V prvom kole bu
dú kandidáti interpretovať ná
ročné diela z obdobia roman
tizmu, v druhom diela B. SDJB· 
tanu a skladbu autora 20. 11tu'· 
ručia a v treťom kole nieiÚo
rý zo zná mych klavlrnych kon
certov. Súťaž má dve kategó
rie, ktoré sa odlišujú vekom 
prihlásených kandidátov. Pred· 
pokladá sa· medzinárodná účasť. 

• SPEVACKY ZBOR SLOVEN· 
SKÝCH UCITEĽOV pod vedenlm 
umelecké ho vedúceho a diri
genta doc. Petra Hradila absol· 
voval v dňoch 26. 10. - 10. 11. 
1985 výmenný koncertný zájazd 
do Spanielska. Počas neho u 
skutočnil koncerty .vo fra.ncúz
skom Strassbourgu, Hondat<i\t{l 
n zúčastnil sa 17. roi!nlka. mer 
dzinárodnej zborovej sá.fale v 
š panielskej Tolose. Na tomtp 
významnom podujati spomedd. 
21 zborov z Ceskoslovenska, 
}'rancúzska, Japonska, Juhosl4-
vie, NSR, Polska, Rumunska a 
Spanielska zlskal v kategórii 
,.baskická pieseň" strieborntí 
medailu za 2. miesto v s4faži. 
Na koncertoch a súťažných vy
stúpeniach interpretoval diela 
renesančnej vokálnej polyfó
nie,. svetových a českých skla
da terov akÔ aj skladby E. Su
choňa, A. Moyzesa, J. Cikkera, 
O. Ferenczyho, M. Schneidra
Trnavského, M. Nováka a F. 
Kafendu. SZSU touto 6spešnou 
reprezentáciou opäť potvrdil 
vysokú úroveň slovenského zbo
rového umenia. 

• VZACNA POZORNOSŤ TRA· 
DICII. Stála výstava Izba pokro
kových a revolučných tradlcil 
hudobného života východného 
Slovenska, inlitalovaná v pries
toroch Konzervatória v Kolii
ciach, zavfilila tohto roku ma
lé jubileum - desať rokov svoj
ho trvania . Izba slúži nielen 
ako učebná pomôcka k dejinám 
hudby a občianskej n_áuke, t . j. 
splňa vlastivednovýchovné cle
le, ale zároveň prebúdza u pos
lucháčov úctu k tradlcli. Rea
lizátori výstavy dokázali totiž 
na niekoJkých paneloch ver
mt konclzne a premyslene Po
dať prierez hudobnou históriou 
Koillc i východoslovenského re
giónu vôbec. Pozoruhodný je 
nielen výber závažných hudob
ných dokumentov, či tvorivých 
osobnosti, ktorých pôíobenie sa 
viaže k východoslovenskému 
kra ju , ale aj systematické roz
vrhnutie materiálu. Sú tu pa
nely s informáciami o najstar
iilch známych hudobných pa
miatkach Koiilc z 13.-16. stor., 
panel o hudobnom živote s ci
tátom verlov venovaných kon
krétne Koiiiciam Jána Bocatiu
s&, humanistického básnika, li
júceho v tomto meste. Pútavým 
spôsobom je realizovaný blok 
s dejinami hudobného iikolstva, 
mapujtlci nielen históriu (v r. 
1784 zalolená Hudobná iikola 
v Koiiciach položila základ ne
pretrlitého hudobného ikolstva 
v Koilciach al po súčasnosť}, 
ale aj akčný rádius pôsobenia 
ĽSU vo Východoslovenskom 
kraji. Výrazná pozornosť sa ve
nuje tiel súčasnosti (hudobné 
inštitúcie, divadlo, koncertný 
!ivot, fotodokumentácia ume
leckých osobnosti, pochádzajlí
clch z východného Slovenska, 
resp. tu 6člnkujt\cic.l,\) ~ . . rey$S;; 
tučným tradlciám {blok Bofnj~~. 
ca kultlíra a pod. ) 

e OPRAV A. Vinou tlačiarne do
tlo v HZ č. 22/85 na str. 8 v 
článku L. Kačica - Domenico 
Scarlatti - "len" vrchol fa
dovca, k nesprávnemu zalome
niu stlpcov. Posledná veta 3. 
stlpca znie: ,.Scarlatti, ako ho
vori Bukofzer, vefmi rafinova
ne vyullva najmä techniku zá· 
dril (jedného i viacerých tó
nov) , a to aj vo vn6torných 
hlasoch". Posledná veta celého 
prlspevku znie: "Je "len" vr
cholom fadovca vyčnievaj6ce
ho nad hladinou, no oplaU sa 
objavovať nielen vletky jemné, 
kräsne detaily na ňom, ale i 
to, l!o zostáva utajen6 pod hla· 
di nou". Pracovnlci Nitrianskych 
tlal!iarnl sa čltatefom HZ za 
tento u.edostatok ospravedlňu· 

jú. 

K JUBI ,EU ŠTEFAN 

Koncom decembra tohto roku 
sa dožrvu v5íznumného životné
ho jubilea riad itel Konzervató
ria v Košiciach - PhDr. STE
FAN MERESš, CSc. Toto jubi
leum opráviiuj e k r e kapituláCii 
v5ísledkov cesty, poznačene j ži· 
valnými skúsenosťami, poznat
~ami i úspechmi, dosiahnutými 
.ika peda.$oglckých l umelecko· 
fiol1t1ckých -P.ostocn. S. Mer.é~š 

··preuká~al . v niekolkých oltla.s· 
flach nášho verejného životu 
mlmor!ad,ny o!'ganizačný talent, 
~myse! pre pracovnll disc!ptl
nu a statočnú prácu. 

NarodU sa 25. 12. 1925 v 

rokoch 1959- 1963. Doktorát fi
lozofie z!skal z pedí!gOgl-ky, 
kandidatú ru z oblasti socioló
gie. Väčšiu časť svojho života 
venoval pedagogickej činnosti. 
Ako dôstojn!k z povolania 
(1946-1957) vyučoval na vo
jenských školách. 
. Na Univerzite F. Pala.ckého 

v. Olomou~;i predná~al. v. r.liko(:q 
1959-Hl66, po predchädzájúce j 
dvojročnej práci v bani v 
Handlovej a v Ostrave. Roku 
1966 prijal miesto vedúceho Ka
ted ry pedagogiky dospelých na 
Filozofickej fakulte Univerzi
ty P. J. Safárika v Prešove. Ako 
vysokoškolský pedagóg sa za · 
oberal najmä sociológiou a vý
chovou dospelých , čo vyús ti
lo do ciel avedome budovanej 
Katedry sociológie a výchovy 
dospelých na FF UPJS v Pre
šove. Popri pedagogickej čin
nosti sa venoval aj vedecko
výskumnej činnosti, čoho vý
sledkom je osem monografii a 
okolo 90 odborných š túdi! v 

.Aa~ch .a·j. ·>:ahranipnýcn časopi
$.Otb, tý~aj\iclch · sa 'Odporu Pif· 
tlagogiky n. sociológie. Bol spGl'o 
lu.zaklmla.tefom· lnštltt1.tu P.ľ.e 
výskum .mládeže v NDR il a tto. 
koordtnater· Sil zl1častňovn l <t·tlt: 
oerých pedagogických· bád~nť 
v niektor 5'ch socla·Ustick)if;:h 
krajinách. 

š 
života mesta, čo Sil mu u j:' po· 
darilo. Z postu ri ttdite l'u SD 
odišiel v r. 1975 na vlastuú žia · 
dosť. O r ok ·n c:; ltô r, pu smrti 
d·r. T. Hirnera, vtedajšieho ria
dHe!a Konze r·vu tória v Koši· 
ct.ach, ho poverili touto funk
ciou, ktorú vy lwnávu pud.t;les. 

Už od . študen,ts kých čias ho 
ii!Jl:e.vád~fll živ~ z:iíujmu o kuZ
dú kultúrno-umelec it ú či nnosť. 
V Košiciach na všte vova l Mest
skú hudobnú šlw lu. V hre n,, 
husliach študoval u jej rladitn· 
l a J. )eHnka a prof. F. Ginelli.
ho. Klavl r sa učil su l1romnc. 
Počas gymnuzWluych štúdi! v 
Ma lackúch [gymnázium zača l 
navštevovať v Košic iach) bol 
členom dychovéh o sú i.Jor·u. Ako 
študent vojenskej a kadé mie za
klada l v Hraniciach nu Moro
ve hudobno-tanečný s \i!Jor· .J 

spolupracoval i so symfom c
kým orchestrom. 

Ako r iadi tel lwšici<ého kon
zervatória sa od s vo ji1u pr ícho
du snažil o do lš! i u l!:nz!vny 
umelecký Tast šiwly, l<torá uZ 

.vted.y z;.ačala patri ť vďaku du
_siritfu\ÍW!ll· .. ·. 'tls pec hom mecjzl 
· i;lil"šé \~.op.r:eqi'ľé url').eloc l1ú učill~-
ua. 1h · Mere~ovi záie:l.! na pr~-

. p.oje~1 ·" p.rá!J·e 'šlwly s praxou. 

ku - počnúc ud r:šu ern kon
zervu tóriá až po vysol< ó ume-
lec l<íl š ltnly. · · 

V zmysle skv,ulltl-i~nla chodu 
školy bolo výzli.anmým organi
začným opa treh!m pripojenie 
Domovu mtlídeže, s usediaceho s 
konzct·vu tóriom, k škole. Od r. 
1980 s lC!ži Domov mlátieže vý
lučn!: len .žia kOm l<Ollzervató
ľiíl a spatiá ·pod riad iteľskú 

kompetenciu. S. Me(ešša. Tým· 
sa z:U·o".et1 poľožill . základy na 
koo rdinovnhejšie riešenie cvič
ných hodfn a s ústreden ejšiu 
pripra vu s tudentov na vyučova
cr proces. 

Obsahovú pres ta vba čcslwslo 
venskej výchovnovzdelávace j 
s ústavy prebieha na l<Ošickom 
konzervatóriu pod organizač
ným vetienlm S. Mereššu ply
nul!!. Mrzl h o všuit pretrváva
júci n eclostatolt finunčných 
prost r ied !wv na zakúpenie no
vých hudobných nástrojov, ale 
a j absenl:ia niek torých učebn!c 
z proC!lujúcich odbornýc h pred
metov. ]c presvedčený, že k 
úplnej p rofilácii hudobného 
šlwl~tva chýba profestonálna 
priprava študen tov p re formy 
hudobnozábavnéhu divadla , a.le 
aj Pľo!esionáll1y vplyv n.a . ·O
I'iont1\clu u <1 <'!.1~1 l'O\l ii.OJ xta§oj 
pupulánta j truduy: · 

Trstenej, okr. Dolný Kub!n. Stu· 
doval právo v Bratislave ( 1944 
až 1946) a vojenskú akadénúu 
(1946-1946). Svoje vzdelanie 
zavfšll externým štúdiom peda
gogiky, sociológie kultúry a 
psychol6$ie na Univerzite F. 
l?ólac)téllo v Olomouci a na 

·~rlovej univerzite v . Prahe v 

Dňa 1.- novembra 1:!1'66 pr~
vzal funkciu rlad!tela Štátnebo 
divadla v Košiciach. Jeho hlav- . . 
lj.OU úlohOU bolo vytvor! (· ViSfi;. 
boroch tejto scény·.: jrpkojh~ 
podmienky na prácu A ·v.~ l~itit 
ju do spoločensJ-;o-po11tlc~~ho 

Preto sa snil~! o úzlm spolu
pl·ät:·ti s oroltG!ltrom štn tuej fll· 
f\ahll(lni e, s · opemým a ba let
ným· ·súborom• štátne ho divadlu 
i s , hudobným rozhlnsov9m štú
diom Cs. r ozhlosu v J<oSicl.acll. 
ľ9~ka.tt\j!: v~ak i 11a ub~encla 
výt.nett.~jšej a obsahovo kom
pleltn~jše) prepojenosli práce 
htiti(J)>.n~l)o š ko ls tva 11 uús vcel-

PhDr • . š. Marešš, csc., nosi 
cer n,il!.lWll<ýCh iHfHnych vyziá • 
tueu~nl ( Zaslú~llý š~olslt ý ľ\liii; 
covnlk', nosHef Melia !ly z11 siti~,:· 
bu vlasti a Med.uily zu za-sfu> · 
\lY o obranu vlasti ) a celéh o 
rudu ľezortný<;h ocen on( s~ :. or
ganizu.il~Iil zaslrxiu : o ·dobuqciva
nte l<ottzervat.óriu v ··l\O!l!C.t!lCh 
u .nol!Hť~ne posunul ·.l,lluel~ttké 
pcrspek llvy te jto . ~~il~ · 

ml'A ~.~mn~.t;t't{A 

RESOVSKY .K 
Preiovský katalóg hudobnln z 

roku 1661 - doposlaJ jediný 
svojho druhu vo východoslo
venskom kultúrnom okruhu -
patr! medzi cenné hudobnohls
torické dokumenty. Zo 17. sto
ročia sa totiž na tomto (!ze
ml zachovalo málo primárnych 
hudobných pamiatok, len Le
voča a .Bardejov sa môžu po
chváliť väčšlm arch!vnym bo
h atstvom notovéh·o materiálu. 
V prešovských archfvoch dnes 
hudobniny zo 17. storočia nie 
sú. Jedin ou známou pamiatkou 
je tzv. ,.Prešovský graduál z r. 
1635" (deponovaný v Budapeš
t!: Országos Széchényl Kônyv
tár). Túto nepriaznivú situáciu 
:l<rnier(luje objavenie katalógu 
}ludobntn z roku 1661. Spolu 
s da lš!mi súpismi muzikáli! zo 
17. storočia, ktoré sa zachova
li v Bratislave, Prievidzi, Krem
nici, Banskej Bystrici a Prus
kom, prispieva k poznaniu hu· 
dobnej kultúry na našom (!ze· 
mL Jeho špecifikum spočlva v 
tom, že zaznamenáva aj hudob
niny z produkcie a pozostalos
ti prešovského orga n istu Geor
ga Ploeschia. 

Na titulnom liste katalógu 
môžeme čttať: "Cata logus Par
tlum seu Librorum Muslcorum 
ad Templum Eperjense Paro
chlale ... Ano 1661", po kto
rom nasleduje: l. zoznam viac
hlasných duchovných skladieb 
vekovo l národnostne rôznych 
skladateJov (s uveden!m me
na skladateJa, názvu skladby 
a počtu "partes seu libri"}, 2. 
zoznam kancionálU (žlaJ, pr!liš 
stručný, čo znemožňuje Ich 
bl!žšlu Identifikáciu}, 3. zo
znam hudobn!n z pozostalosti 
organistu Georga Ploeschla. Ka-

talóg je rozsa hom nevelký, po
zostáva z dvoch strán, no ob
sahovo závažný. Hudobniny v 
ň·om zap!sa né dokumen tujú 
viacvrstvovost štruktúry hudob
ného repertoáru Prešova, kto· 
rý odráža l známe hospodársko
geografické . š pecifikum severo
východného Slovenska: oproti 
západoslovenský~ mestám, kto
ré boli v úzkom kontakte s 
Viedňou a talianskou hudbou , 
sa šarišská lokalita orientova
la v prvom rade na nemec
ký kultúrny okruh 17. storo
čia. Z importovanej hudby ne
meckých neskororenesačných a 
ranobarokových sklada terov sn 
hrávali v Prešove 6-hlasné 
Sacr! Concentus H. L. Hassle 
ra; mo tetá a duchovné koncer
ty Psalmen Davids H. Schlitza; 
Cantiones Sacrae a Geistliche 
Concerten s. Scheid ta; Israells 
Brlinnleln a Geistliche Concet·
ten H. Scheina; Concerten, 
Madrlgallen a Symphonlen A. 
Hammerschmled ta a skladby 
dalšlch: T. Michaela, C. Movia, 
M. Vulpia, A. Raucha. Menej 
prenlkala do Prešova hudba ta
lianskych majstrov, z n ich sú v 
katalógu uveden! len A. Gran
di a J. Rovetta. Prešovsk! hu
dobn!cl boli oboznámen! aj s 
dielom dvoch významných skla
da teJov pôsobiacich v Bratisla
ve - ). Kusserom a S. Capri· 
cornom. Medzi prešovské hu
dobniny sa dostalo známe Cap
rlcornovo Opus Musicum po
merne pohotovo darom od le
vočského rodáka Matiáša Zim
mermanna, pôsobiaceho v Ne
mecku. Kvalita domácich hu
dobn!kov sa neprejavoval& len 
pohotovosťou, s akou sa zmoc
ňovali najnovšej importovanej 

Dtia 13. 8. 1985 uviedla Cs. televtzta Bratislava "Vysok~ C", pro
gram z produkcie Hlalďlet redakcie hudobn~ho vysielania z Pra
hy, ktorý bol - alebo aspotf podla tnformdcte hldsatelky mul 
byť - malou prehliadkou sldvnych tenortstov: f. Carrerasa, f. Kin
ga, v. Duchettiho a nd§ho Petra Dvorsk~ho. Prv~ prekvapenie 
čakalo "zasvlitenet~tch" dtvtlkov už prt úvodných zdberoch, zosta
vených z fotografit protagonistov, medzi ktorými sa dvakrtlt obta-· 
vila tvtlr Luciana Pavarottiho ži ar taca teho typicky podmanivým 
úsmevom. V programe sme ho v~ak nevideli ani raz/ Takýto 
úvod mal pre tvorcov reldcte neprttemn~ ndsledky: dtvdk začal 
podvedome pozornet~ie sledoval obsah hovoren~ho slova. Tým 
vy"§li na svetlo nov~ vd žne nedostatky. Tak naprtklad moderd
torka, sprevtldzatúca ntls reldciou, nielenže úvodný t spoJovade 
texty l!ttala, ale ztarme bola at nepoul!end o výslovnosti cudztch 
mien (Lewin, Luciano). Áriu E lucen le stelle z III. detstva opery 
Tosca, ktorú zo zdznamu spieval f. Carerras, "obtasnil" autor 
scentlra lnformdctou, že maliar Cavaradossi sa skoro zamiluje 
do T!lorie Toschi (l) ... Počnúc f . Kingom bol program venovanO 
nie rozprdvaniu o sldvnych tenoristoch, ale ,,detintlm" tednotll
vých opier, ·z ktorých zazneli ukdžky. Tak sme sa pri J. Ktn
govt obozndmlli s "históriou" premi~ry Carmen, ktortl vyvolQZ{l, 
dpJem, že Bizet zomrel "na ndsledky" te; neúspe~n~ho uved,e~~~: 

. .·. \ ·:. 
. · ... . : . 

DOBNIN l 
hudby, ale najmti schopnosťou 
pretavlt hudobné vplyvy do tio
mácich pomerov. Alllívnc š tú
d ium skladieb, ich opisovanie 
a reprodukcia im pomMwli pri 
vlastnej kompoziči• I!J u inter 
pretačnej činnos ti. l. tvorby do 
mácich sklatl atlllov sa vša l\ za
chovalo len veimi 111úlu. Ne-

' známe ostávajú aj lwrupozlcic 
prešovského orgamstu Georga 
Ploeschla. ]chu HWllO ~~~ v ur
ch!vnyc h dokuHHmlnciJ Hpoml 
na v rôznych JlltdoiJdr'il 
Platz. Plo tschiu Ptul '' h ius 
Tento hudo iJall< W!lllt:Cil l'i •o pu 
vodu, prich:idzajii!'J do l' rešo 
va z Kežmurl<u u l<ui o roiw 
1650, si priniesol so sobu u mno 
ho notového mn te rlú lu n vý
znamne pot! pori i svoji nl sltla 
date!ským a interpretačným u· 
men!m hudobný živo t, k torý v 
meste vládol. O jeho tvorbe má 
me k dispozicii len dva úda
je. Jeden sa nach útiza nu prvej 
strane ka ta lógu: ,.Georgii Plot
schli Erster Theil des Ueistll
chen Musllwlischen Triebs 
. ... . libri 5" a d ruhý je me
dzi hudobninami z jeho po
zostalosti: ,.Collectanea e t Ma
nuscr!pta Georgii Plotsch!l 
..... libri 16". Zrejme su jed
nalo o viaczv!lzlwvé zbierky 
viachlasných duchovných sltla
dleb, skomponovaných pre po
treby domáceho hudobné ho ži
vota. 

Georg Ploeschius žil u tvo
ril v Prešove v jednom z na j
dlhších a najplodncjš!ch medzi
vojnových obdob! 17. s toročia . 
ktoré trvalo od polovice 40-
tych do konca 60-tych rokov. 
Prešov upevnil svoju pozlciu v 
spoločenstve šiestich vých odo
slovenských slobodných krá-

' .... ·:-: .. . 

OKU 166 
fovsltých mies t, vzrástol jeho 
hospodúrsl<y a obchodný ruch, 
z.lepš!ll sa podmienky na zln
tenzrvncnie národnostne dlfe
rencovanóho hudobného života. 
Spolu :; prichodom nové ho or
gunl~ lu <..:. Ploeschla sa vo vše t
kých funi<cilh:h mcsts lt ých hu
dotmll<uv objavu jú významnej
šie osobnost i. V rolm 1657 su 
spominn a lw nemecl<ý prešov
sk5i kuntor Znchur ias Vo borl
cenu•: a ocl ruku 1651 do svo
jej ~ nrti v r. 1679 zas tával 
funi<t.I U mrosts kého II'Ubača 
/\dal\1 llOSSII)I', vyCI I ýľCll9 Vý· 
robt:<l huslí. Tito prufesiouálni 
hudolm!Gl l.Ju li v uzkom lwn· 
talttc s dulšhni vzdelanými 
osobnos ťami šlwly, c irltv l u bo
ha tšluli hu cl bymllovnými meš
ťanm i . Dokumen tom ich spolu· 
práce je zachovaná divadelná 
h.ra Pet ra Eisenbergu Ein 
zwiefucher Poe tlscher Ac t:· . . ", 
vytlačená v r oku 1652 v Bar
dejove. Jednotlivé scény hry sú 
pospä juné hudobnými sl<ludba
mi, medzi lttorými sa nachá
dza a j Koncert pre 6 hlasov 
a generálny bas od jána Šlm
brackého, domáceho skladatela, 
žijúce ho v polovici 17. st. v 
Spišskom Podhrud!. 

Priaznivé obdobie rozkvetu 
hudobného života v Prešove v 
17. storoč! sa slwnčilo posled
nými roltmi šiesteho dosa ťro ·· 
čia. Povsta nia, požia re u ná
silná relwtollzácia v -roku 16n 
rlovi·š!JI slwzu mesta. Nemôže
me vylúčiť , že práve v tomto 
nepokojnom obdob! boli zniče
né uj hudobniny , o exisl!mcil 
lttorých os talo svedectvo 1\Uta
lógu z r·oiw 1661. 

JANA MATOSovA 

"Vyznanie ltlsky", čiž<! ária dona foséllo z Ili . detstvu nebola pre 
f. l} frr{},Q prWš r {'pretcntattvna. Ke.rJže iSlo o.ukdfku jedina, my$
lf m,;.'!že tvorcovia st rw jej ud,bere mol!lt du( vi~~.· z4Jq~af. . . (/'fa• 

·!Jrdu.Tto bola ~ nasko1·!i/elw ob(lubiq. spet,ľdkouC1J kpriéry, kedy ·sa· 
už w•člt~ hlasou~ nedostatky shaW prelcryt nadrn:e1'1lým j orstrova
ntm a prelznanou dramaličnos(uu vo výraza.) DalSí opem!} ,,cuk
r lk" predstavovalo vystúpenie ndrodn~lw umelca Petra Duorsk~ho. 
Ak bol Luchettt predstavený u česko111 kultúrnom kontexte, n(e, 
te na tCJm nil! diun~. (Išlo o ztlznam z koncertu u chrtlme Su. Vtta, 
kde spteual tenorový part vo Verdiho Requiem.) Veď kto by sa 
u nds nepý~il hostouan!m zntlmeho umelca? Zardžatúce ušak je, 
že v podobných súvislostiach bol uvedený i ndš Peter Uvorsk{j. 
Speudk, ktorý premiéru je predstavenia v newyorskej M H1', m!
ldnsket La Scale, či vo viedenskej Sttltnet opere ... V nu~om 
programe uviedli u 1znum z ;ello k oncertu v DuoŕákoueJ sieni 
{Pražskd ;ar 1980) , kde spieval populdrnu Che gelida manina 
z I. detstva Dolzl!my u dueto zo zcfueru toho ist~ho detstva. Zd· 
hadou zostane, prečo trJorcouia volili do tak vylzranen~ho P1'ogra
mu prdve dueto, odhliadntíc od toho, že ani Mimi (Luisa IJosag
lianovtl ) nebola prdue IWfreprezentatíunetšou par tnerkou Dvor
sk~ho. Tak ako ;e nepuchopiteľnr!, prečo namiesto niekoľkých in · 
formdcit či zatlmavo~tt zo speuúclce; kw·i~ry ntl!>lzo tenoristu č. l 
{i predošl{jch J sa hoouri l o o premil!rc opery a u vztal!u 1'osca
ntniho k net. Nakrmi(>(: . .- cele/ rulácie zostalo iba velkl! skla
manie a nezodpuvei1111ul cfl. dzka - 7111čo to v last ne u~etko bol o? 
Na tú by mali ollpo1J(>daf mttori re ld.C!ie a /llau11á redakcia hu
dobn~ho uysiPiania wuiskc>/ telt•t•lz le . . . · l UHAj DÚŠA 

~ !. . .. 
' 

• r 



DN KULTORY Z SR V čSS 
Sviatok baletnej kultúry 

(Dokončenie z l. str.) 
RSFSR Tatjanou Golikovovou. V úlohe 
k ladného h rdinu Berisa ziska! sympatie 
divilkov Jurij Vasiučenko, ale tanečnica 
Rita, úloha neopakovatefne vytvorená 
zasl6Eilou umelkyňou Uzbeckej SSR Al
lou Michalčenkovou, vo všetkých troch 
pohostinských predstaveniach zatienila 
spolutlčlnkujúclch. V priebehu dvoch dia
metrá lne odlišných duetových tancov do
kázala , že dokonale zvlád la excentrický 
aj lyrický tanečný prejav l partnerskú 

Z Glazunovho baletu Raymonda. 

spolup rácu s množstvom nezvyčajných 
.,dvlhačl ek" vrcholnej náročnosti. 

Dôležitú úlohu v bale te Zlatý vek však 
zohrflvajú predstavitelia epizódnych pos
táv u zborové scény, ktoré spolu s vy
sokohodnotnou hudbou Dmitrija Sostako
viča dotvárajú dej l atmosféru tohto po
zoruhodného predstavenia s množstvom 
choreorgaHckých l režijných nápadov s 
jednoznačným Ideovým vyznenlm. 

Jurij Grlgorovlč sa nezaoberá Iba no· 
vátorským hfadačstvom a progreslvnyml 
prúdmi tanečného umenia. Citlivou ru
kou umelca upravuje a dotvára dielo 
klasického bale tu , približuje Ich požia
davkám súčasného diváka. Obnovil aj 
popularitu vzácneho skvostu z klenotnl· 
ce klasického baletného odkazu - Gla
zunovovu Raymondu, znovuuvedenú v ro
ku 1984. Dielo In terpretoval súbor Vel · 
kého divadla na javisku Janáčkovej ope
ry v Brne. Významným dôvodom pre 

Snlmka: R. Sedláček 

obnovenie Raymondy sú hodnoty hudby 
Alexandra Glazunova. 

V lntrodukcll úvodnej scény Raymon
dy š týlovo koncipované dvorské tance 
uvádzajú diváka do šlachtického pros
tredia, kde sa rytier Jean de Brlenne 1 
jeho násllnický protivnlk uchádzajt1 o 
lásku Raymondy z rodu Dor is. Ako v 
každom legendárnom prlbehu dobro na
koniec zvlťazi a šlachetný Jean de Brlen-

Koncert zo sovietskej tvorby 
40. výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou a rmádou dávo všetkým kultúrnym 

podujatiam v tomto roku s lávnostne-jš! chara kter. V rámci Dn! kultú ry ZSSR v CSSR 
us poriadal Zväz slovenských skladaterov Koncert z tvorby sovietskych skladateľov 
v Interpretácii českých a slovenských umelcov 

Koncert ukázal rrinohoštýlovost v tvorivom smerovani sovie tskych skladaterov, tá 
je dôlmzom slobody umeleckej tvorby, o ktorej sa tolko hovorilo na kulttlrnom fór~ 
v Buda peš ti. Druhým momentom, ktorý poslucháča upútal, bol nový spOsob práce 
s národnými hudobnými prvkami, ktoré v profesionálnom hudobnokompozičnom 
spracovani dávajú tvorbe jednotlivých republik zvláštny, velmi zaujlmavý kolorit. 
Rozmanité hudobná reč sklada terov jednotli\'ých národov a národnost! je bezpo
chyby pre sovietsku h udbu veľkým kladom. Napokon i bra tis lavský koncert 18. no· 
vembra 1985, i ked rozsahom nevefký t5 skladil:lb a au torov), potvrdil ústup expe
rimen tu, snahu po syntéze tradlcie a n~vátorstva, ktorá vedie ku komunlkatlvnosti 
umenia. V te jto Intencii sa uberá i na!>a tvorba, ale nielen na ša - i Iné tiudobné 
kultúry vo svete. Je to his toricky potvrdená prirodzená vývojová etapa. 

Turkménskeho skladatera Cary Nurymova reprezentovala svieža skla dba pre ho
boj a klavlr, nazvaná Gazely. Pôvabná, krehká hudba, miestami svižná, vychádzajú· 
ca z národnej podstaty - preto asi ten nehudobný názov. K úspechu diela p rispelo 
s pofahlivé predvedenie v podani hobojlstky Ľudmily }elovej, zanietene j Interpretky 
súčasnej hudby, a klaviris tu Petra Adamca. 

Sergej Slonlmsklj patri k popredným sovietskym a utorom, známym 1 za hranicami 
svojej vlasti. Pri návštevách Leningradu som počula viacero kompoz!cll z jeho 
tvorivej dielne. Zaujali ma silnou hudobnou podstatou a novým spracovanlm; pre
tože napriek ča sto značne experimentá lnemu charakteru zos távali hudbou. Monódla 
pre husle sólo, ktorú na koncerte vynikajúco Interpretovala Andrea Sestáková, pô· 
sobila ťažkopádne, rozvljala sa akoby bezradne, zanechala dojem beznádejnosti. 
Možno to bol zámer autora - a le nebol vypovedaný v plnej presvedčlvosti. Sa
mozrejme - z jediného počutia bez zna losti notového záznamu nemožno robiť zá
ve.ry. 

Sonáta pre flautu a klavlr Valerija Lobanova je z celkom Iného sveta a po "ťažo
be" predchádza júceho diela poslucháča velmi osviežila. Sonáta využila schopnost 
flauty navodiť lyrlcké náladové rozjasnenie a snivé rojčenie. Dielo j e Interpretačne 
i poslucháčsky vďačné a dúfame, že fla utistka Dagmar Zsapková-Sebestová s kla
viristom Otakarom Sebestom zaradia skladbu do svojho s táleho koncertného reper
toáru. 

Vrcholom koncertu sa bezpochyby sta lo dielo Edgara Oganeslana Sonáta pre vio
lončelo sólo. O sile arménske j hudby, množstve nadaných skla daterov, ktorých táto 
sovietska republika má, som sa presvedčila pri návšteve Jerevanu. MOJ poznatok 
plne potvrdila aj táto skladba. Dielo vychádza zo spontánnej hudobnosti národa , 
sv-ojou umnou kompozičnou prácou potvrdzuje to, o čom sme už hovorll1: novým, 
maximálne profesionálnym spôsobom pracuje s národnými hudobnými prvkami. Au· 
tor sa prihovára zrozumiteľným jazykom k poslucháčom, a pritom zostáva sám se
bou a predstavlterom svojho národa. To všetko dosahuje sláčikovým nástrojom, 
ktorý sa nie celkom lahko presadzuje sólovo. Oganeslan nástroj dokonale pozná 
a bez zvyšku využiva všetky jeho danos ti a možnosti. Znamenite sa Ich zmocnil 
a j Interpret Eugen Procbác, ktorý rozsiahlu Sonátu naštudoval s pamäti, čo je dô
kazom, že sa dielo s talo stlčasťou jeho koncertného reper toáru. Toto dielo si to 
skutočne zasluhuje. Prltomného autora . obecenstvo odmenilo srdečným potleskom. 

Záverečné Kvarteto Borisa Cajkovskébo ma mene j uptltalo. Pravdepodobne tu au · 
tor v rámci s vetového trendu demonštroval návrat k tradičnej hudbe, t<málnej a 
melodickej za každt1 cenu. Za tento náv ra t sa však platilo nedos ta tkom kontrastov, 
zdlhavosfou a nezaujlmavosfou. Filbarmonlcké kvarteto vynaložilo maximálne tls i· 
lle, aby dielo oživilo, no výsledok sa nedostavil. 

l ked stlčasná sovietska hudba zaznieva z koncertných pódll pomerne čas t o, vždy 
je obojs tranne užitočné prehlbovať vzájomné poznávanie tvorby. Návštevnos t na 
tomto zauj(mavom koncerte bola uspokojivá a delegácia sovietskych skladateľov 
vedená národným umelcom RSFSR B. Terentievom vysoko hodnotila na jmä výkony 
naš ich interpretov. ANNA KOVAllOVA 

Záber z baletu Chopiniana. 

ne sa s Raymondou zosobáši. Predsta· 
venle vrchol! tanečnou slávnosťou na ich 
počesť. Obsah baletu, pretkaný prekrás
nymi klasickými variáciami sólistov l ba
letného zboru, v 2. a 3. dejstve obo
hacujú štylizované tance rôznych náro
dov, ktoré v dokonalej, zjemnenej ln
terpretácll dodávajt1 predstaveniu patrlč· 
n ý lesk. 

Výkony hlavných predstav lterov divá
kov priam uchvátili. Z vitálneho, a tle tic
kého mládenca sa Jurij Vasiučenko pre· 
menil na noblesného rytie ra s uhlade
ným prednesom a bezchybnou klasickou 
tanečnou technikou. Jeho protipól Abde· 
rachman, predstavovaný Gediminasom 
Tarandom, rozozvučal svoje te lo 
podobne a ko harfu, dosahujúc ta k vý· 
razný emocionálny účinok na diváka. 
A čo povedať o Ideálnych predstavitel
kách Raymondy? S tačia na to s lová? 
Národná umelkyňa ZSSR Natália Bess
mertnovová zjavne zúročila vzácne a bo
ha té sktlsenosti z množstva predchádza
jtlclch, jej individualitou poznačených 
scénických postáv, ktoré zakaždým obo
h acuje o nové umelecké dimenzie. Ray
monda zaslúlllej umelkyne Uzbeckej 
ZSSR Ally Mlcbalčenkovej od prvého 
vstupu na scénu ovláda javiskový pries
tor, s táva sa jeho královnou. Udivujúca 
rahkost, s ktorou balerlna predvádza rad 

zložitých sólových a duetových tancov 
vyvoláva dojem akoby hned po závere 
každého z tancov túžila začat znova. 

Zamýš la júc sa nad týmto predstave 
nim prichádzam k názoru, že celove 
černé dielo najvernejšie odzrkadfu je 
hodnoty tvorivého prlnosu režiséra-cho
reografa l celého s úboru. Choreografie· 
ké a režijné úpravy Juri ja Grlgorovlča 
v zmys le zákonitos ti klasického baletné
ho predstavenia s t1 optimálne. K výsled 
nému vrcholnému dojmu nemalou mie
rou prispel stály spolupracovnlk J. Gri
goroviča, národný umelec ZSSR a nosi
tel Leninovej i Státnej ceny ZSSR Si
mon Virsaladze, ktorý je autorom scé
nických l kostýmových návrhov. Rovno
kou mierou sa na umeleckom úspechu 
všetkých diel podlefal orchester mos 
kovského Velkého divadla pod vedenim 
dirigenta Alexandra Lavreňjuka, zas l6ži 
lébo umelca RSFSR, ktorý ešte nedávno 
bol pozoruhodným tanečným umelcom. 
S vel kým . porozumenlm sledoval scénic , 
ké dianie, každý z pohybov. Už teraz 
sa tešime na d alšie s tretnutie so sovie t
skym bale tným umenlm, lebo umeleckú 
konfrontácia znamená súčasne aj stimu 
láciu tvorivých sil, za ktorú sme soviet 
skym kolegom vdačnl. 

ALICA PASTOROVI\ 

Zborový ko11cert 

l r ...... 

l'' ~;;. 

Národná umelkyňa ZSSR Ľudmila }el'· 
makovovlí. 

V rámt:l Dn! kultúry ZSSR v CSSR vy
stúpli v nahrávacom šttldlu Cs. rozhla
su v Bratislave dňa 16. novembra 1985 
Akademický verký zbor tstrednej televl· 
zle a vienäzového rozhlasu v Moskve 
(vyznamenaný Radom Cervenej zástavy 
práce l s umeleckou vedúcou a hlavnou 
dirigentkou národnou umelkyňou RSFSR 
Ľudmilou Jermakovovou. Za týmto s tro
hým, vecným a InformujúCim konštuto
va nim sme ešte pred samotným koncer
tom vytušili prlslub nevšedného umelec
kého zážitku. Navyše, Akademický vel
ký zbor prišiel do hlavného mesta SSR 
s takými umeleckými osobnosťami, aký
ml sťí Irina Archipovová a Jevgenij Nes
terenko, národn! umelci ZSSR a nositelia 
Leninovej ceny. 

Už v tlvodnej časti programu (M. Glln· 
ka - Barkarola, V. Kallnlkov - Elé
gia) sme sa mali možnost oboznámiť s 
vynikajúcim interpretačným majs trov
stvom hos ti. l ked , pravda, už od sa
mého začia tku bolo zrejmé, že technlc· 
ká náročnosť Interpretovaných diel ne
vyprovokuje v plnej miere tvorivý po
tenciál tohto vokálneho te lesa. Bolo však 
evidentné a zrejmé, že sa hlasovej kul
ttlre a výchove venuje v tomto zbore 
maximálna pozornosť. A nie je to len 
vec hlasového pedagóga či zborma js tra, 
ale l vec prirodzenej muzlkallty celého 
zboru. V stlšenom ušlachtilom speve ne
šlo len o vyhladáva nia kontrastov k ex
presivnejš!m polohám, a ko to neraz bý· 
va u našich zborových telies. Bol to 
spev zažlt~. precltený nielen zo s trany 

dirigentky, ale všetkých členov súboru. 
Bratislavsk! hostia spievali srdcom -
ich výraz mal vefký citový záber, strhu
júce oslovenie. A ked potom v jednom 
zo Svirldovových zborových diel zažia· 
ril l prekrásny hlas J. Nesterenko, nu 
sta li ch vile skutočného estetického vzru 
šenla. Možno básnici by lepšie dokázall 
charakterizova ť ten striebristo-zvonlv~. 
zamatový hlas s vi tálnou muzika litou 
ako my muzikológovla a hudobnl !<t•itl 
ci. Ešte nedoznel potlesk nadšenia v p re
plnenom auditóriu po Seballnovej Zim· 
nej ceste - tomto vskutku poetickom 
ruskom hudobnom obrázku - a už smo 
na pódiu privilall graclóznu Irinu Ar· 
chipovovú, ktorá v Caccinlho Ave Márii 
očarila a nadchla bra tislavské publikum. 
Pochopitelne, že čas si neúpros ne odkru· 
juje kus po kuse z umenia te jto velkej 
osobnosti sovietskeho operného neba, 
lenže umelecká osobnost, to v prlpa de 
I. Archlpovove j nie je len h las a s pev, 
to je súhrn vlastnosti, tvoriacich čaro 

osobnosti a toto čaro, toto tvorivé flu i
dum má u nej stále svoju podma nivú 
s ilu (bolo to úp lne eviden tné i v Caj
kovského árii z opery Panna Orleánska). 
V prvej časti programu sme počuli ešte 
Rublnštejnov mužský zbor "Nočenka" z 
opery Démon a zo Serovovej opery Vr!J· 
žia s ila strhujúci poetický obrázok s Jev

. genljom Nes terenkom. 
Po ' prestávke odzneli ruské a ukrajin

ské ludové plesne Dolu Volgou, Susedia, 
Cervený sarafán , Metelica, a td. Zo só
listov treba spomenúť Alexeja Martinova, 
ktorý upútal najmä v Interpretácii tvo
r ivo spracovaného ruského folklóru. V 
ospevovanl znamenitého výkonu by sa 
dalo pokračova ť dalej; ohlas u pas iu 
cháčov bol jednoznačný, spontánny. Ško· 
da, že sme si nenašli čas pozhovárať so 
s Ľudmilou Jermakovovou o jej prác i 
v tomto súbore. Mysllm sl , že by to 
bolo pre našich zbormajstrov mimoriad
ne poučné. Lebo výkon , ktorý sme po· 
čuli, mOže pos lúžlt ako priklad skutoč 
nej tvorivej práce s cielavedomou pred
prlpravou, kde sa sleduje Individuálny 
rast každého člena súboru. A to by malo 
byt l u nás priam zakotvené v každo
ctenej práci. V tej to s tlvislosti som sl 
spomenul na znamenité výkony zboru SF 
pod vedenlm L. Slováka čl J. M. Dobro 
dinského. Ale asociácie nechajme s tra 
nou, 1 ked pravdou je, že velké zážit 
ky by sa mali stať zdrojom poučenia. 
Pre hudobnú kritiku s t1 takéto konta kty 
často meradlom kvality, hranicou Is te) 
dokonalosti, ku kto re j sa možno dopra 
cova t. IGOR BERGER 



SLOVENSKA 
FILHARMÓNIA 

14. a 15. novembra 1985. R. Si!edrin: Autopor
tt·ét ( i!s. premlét·a) ; C. Saint-Sai!na: Koncert 
pre violončelo a orchester e mol, op. 33 ; A. von 
Zemlinskl: Symfónia č. 2 B dur. Slovenská fll
hllrmónla. Dirigent Edgard Seipenbusch. Só· 
Usta Pe ter Baran (violončelo) . 

Tento dramaturgicky vynaliezavý program 
na$tudoval hudobný riadi tel a šéf innsbruckej 
opery E. Seloenbusch. S výnimkou úvodného 
Sčedrina , v ktorom sa dirigent prlllš zameral 
na rešpek tovanie presného znenia partitťiry, a 
pritom mu ušla celková llnia, zanechal Sel
penbuschov výkon priazniv~ dojem. Umelec ja 
tvorivým typom s dos tatočnou dávkou fantázie 
i rozvahy, so zmyslom pre účinok celku. Naj
presvedčivejšie sa prejavil v Zemlinského l. 
symfónii. jeho llnie mali ťah, neraz dokázal 
\'yzdvihnťit krásu detailu, nástrojové sólo, do
minovala muzlkuntská logika a popri osobitej 
iskre i vyváženosť medzi citovosťou a umelec· 
kou rozvuhou. Skoda, že z pohladu dneška pri
padá nám Zemlinského opus pri vše tkej nalie
havosti svojej výpovede pr!liš málo originálny. 
Počujeme v ľ10m vplyv viacerých preds tavite
Iov novoromantickej hudby, vrátane nášh o Dvo
!·aka,. 
~čedrlnov Autoportrét je pozoruhodným a 

vzácnym výsledkom snahy skladatela obnaž!( 
pred poslucháčom svoje vnútro - so všetkými 
jeho problémami, konfli ktmi i radosťami. Zmy
sel pre stavebné proporcie cltime v dávkovanl 
kontrastov, pričom skOr stavia proti sebe far
by, tempo i dynamiku ako výraz, náladu, tak
že celok prevahou meditácie a svojráznej me
lanchólie nevyznieva práve najoptimistickejšie. 
V Sčedrinovej tvorivej vyhni vznikol rad opu
sov, ktoré svojou v~povedou sú na prvé poču
tie poslucháčovi bližšie. Autoportré t do tejto 
skupiny kompozlcle zrejme nepatr!. 

Prekvapujúco stvárnil Peter Baran - člen 
orchestra SF - sólový part Salnt-Sa!!nsovho 
Koncertu. jeho výkon upútal velkou vnútor· 
nou istotou l Intenzitou muzikantske j v~pove
dc, technickou zdutnostou l presvedčivos ťou 
koncepcie. Tón jeho nástroja je sý ty, spevný, 
bohato diferencovaný, pasáže zre telné a ryt
mické cltenle evidentné. S prihlia dnutim na 
znl~enú frekventovunost Baranových sólistlc
ký<.:h výkonov si pre to jeh o Salnt-Sa!!ns o to 
vluc zaslúži uznanie a obdiv. 

21. a 22. novembra 1985. Koncert v rámci Dni 
kult6ry ZSSR v CsSR. A. Cajkbvskij: K alnku, 
oratórium pre dvoch sólistov, mielant zbor a 
symfonickt orchester na básne F. I. Ťuti!eva 
( čs. premiéra); S. Pr okofiev: Koncert pre kla
vlr a orchester i!. l Des dur, op. 10; M. P. Mu
sogskij : Obrázky z vtatavy (inltrumentácla M. 
Ra vel) . Slovenská filharmónia. Slovenskt fll· 
harmonlckt zbor. Dirigent Valerij Gergljev. 
Zbormajster Pavol Baxa. Sólisti: Alexej Marty
nov, tenor; Anatolij Saflulin, baryton; Michail 
Pletňov, klavlr. 

Ora tórium A. Cajkovského je produkt auto
ra kompozične dobre pripraveného, no menej 
originálneho, ktorý "rád uprednostňuje pátos, 
obľubuje zvukové efekty, pestrú inš trumentá· 
eiu. Cltll som rozpor medzi hudobným s tvár
nenlm a meditatlvnou reflexiou textovej pred· 
lo hy, ktorá chce vyjadriť harmóniu pocitov 
človeka s prlrodou. A. Cajkovskl j použil na ' 
vyja drenie básnikovho filozofického svetonázo
ru priam bombastický reprodukčný aparát a 
silne sa inšpiroval viacerými velikánmi ruskej 
<1 sovietskej hudby. K tým najvydarenejšlm 
úsekom oratória - podla nášho názoru - pat
ril! práve tie, kde dominovala prostota výrazu 
a nápad. 

Na štandardnej úrovni stvárnil svoj part Slo
venský filharmonický zbor. Okrem orchestra 
spoluúčlnkovall pri predvedenl ora tória - ly
rický tenoris ta A. Martynov a pohotový, inte
ligentný barytonista Anatolij Saflulin. 

Ne koncerte sme spoznal! znamenité diri
gentské umenie Valerija Gergljeva, ktorý pô· 
sobi v Akademickom divadle opery a baletu 
S. M. Klrova v Leningrade. Z Gergijevovho pre
javu vyžaruje vn útorná istota, tvorivá Iskra 
a obdivuhodná vyváženosť medz! muzlkantskou 
plnokrvnostou a umeleckou rozvahou. jeho dl· 
rlgentské gesto nie je prehnané, skOr ekono
mické, názorné; jeho koncepcie majú vnútor
nú logickú opodsta tnenosť, vychádzajúcu z 
podstaty hudby, preto sú sugestlvne, presvedči· 

. vé n strhujúce. 
Kaleidoskop nálad, bohatá paleta využitia 

farieb v Musorgského Obrázkoch z výstavy 
bol! jedinečnou prlležltosťou pre Gergljevovu 
tvorivú Invenciu. Rad hráčov podal tu repre
zentatlvne výkony v sólach, vo vyrovnanosti 
skupin, ale najmä v tvorivom nadšenl. 
Spičkového reprezentanta mladej sovie tskej 

klavlrlsttckej generácie M. Pletňova sme obdi
voval! v nezabudnuternom výkone pr! lnter
pretácll Prokoflevovho Koncertu. Zásluhu pev
ného rytmu Pleti'íov popr! perfektnom tech· 
niekom zvládnuti dokázal vystavať plochy Kon· 
certu v priam žulovej súdržnosti. Pritom ne
zravll z modelovania de tailov, z využitia bo
hatého arzená lu dynamických odtienkov. Vy
užll maximum možnosti, ktoré faktúra tohto 
Koncer.tu Interpretov! ponúka. A bolo Ich sku
točne t1ctyhodnel 

VLADIMIR Ct!IK 

NEKRITICKY O HUDOB EJ 
V poslednom čase sa vera kriticky 

uvažovalo o umeleckej kritike vObec 
- z rôznych uhlov pohladu. Takáto 
"kritika kritiky", jej problémov a ne· 
švárov, je dávno existu júcim sprie
vodným javom kritiky, ktorý má svo
je oprávnenie l svoje úskalia . Hrozi 
jej napr. nebezpečie "krúžiť " vo 
vlas tných problémoch. Práve preto 5a 
- okrem iného - v pos ledných de
saťročiach stále viac uvažuje o kri· 
tlke a j vedecky, so snahou historic
ky a systematicky ju skúmať a obja
vova ť širšie platné zákonitosti tohto 
ta~ problematického, a predsa - ako 
ukazuje doterajši takmer 200-ročn~ 
vývoj - nepostrádatelného a nanaj
výš zvláštneho útvaru hudobného ži· 
vata a kultúry. A čerpať z týchto zá
konitosti ponaučenie pre súčasnost. 

Opovažujem sa začat takto mienenú 
úvahu zdanlivo triviálnym konštato· 
vanlm: generálny problém hudobnej 
kritiky je v tom, ako verbálne vyjad· 
riť hudbu. jediná priama verbálna 
a nalógia existuje medzi kritickým 
textom a hudobným programom, resp. 
fabulou, viac čl menej konkrétnou, 
vyjadr enou rámcovo, Ideou alebo pr la· 
mo použitim textu, s lova . Pre túto 
rôzne chá panú "programovost" sl eu
rópska hudba vypracovala postupne 
vo svojom vývoji rozllčné zvukoma
lebné, formovo-tvarové, symbolické a 
iné, viac čl menej zjavné, očividné 
alebo naopak skryté, ba až matema· 

sa rieš! podla charakteru, vývojové
ho a štýlového zamerania hudby a 
ťírovne jej odborného skúmania 
(hlavne hudobnej teór ie, h istórie u 
estetiky), ako aj podla poslania a 
konkrétneho zamerania hudobnej kri
ti ky a jej jednotlivých žánrov (odbor
ná, denná tlač, recenzovanie, fejtón, 
problémová úvaha, a td.) . V neposled
nom rade tu hrá svoju úlohu úroveň 

osobnost! kritika. Mnoh! vel kí kritl· 
cl plsall o hudbe tak atraktlvne, že 
tá to lekt Ct ra postačuje a j sama ose
be. Vyduvater G. B. Shawa . tvrdli, že 
jeho kritiky mOže čitat a j h luchý. 
Verbálne vyšlachtená pOda zasv!ltené
ho plsnnla o hudbe, ktore j sa vždy 
kritici prldtžali, vždy pr1ťahovala k 
objektu a nedovol ovala rozplynúť sa 
v subjektlvlstlck~ch, citových či 
Iných, poväčšine pseudoestetických 
vodách. "Najpoetickejši" hudobný kr i
tik E. T. A. Hoffmann dokladal ešte 
svoje poetické výroky o hudbe nato· 
výml prikladmi. Schumannoy un!jsát
ny novellsttcký št~l vyrastal z dO klad
nej analýzy diel, Interpretačných v~
konov a duchovnej a tmosféry doby. 
A naopak, mnohá nie tak "čítavá ", 
seriózne muzlkologlcky ladená kr iti
ku sl dokázala práve svojou argumen
tačnou vecnosťou zlskat, ba priam 
fascinovať a viest publikum l tvor
bu (O. Hostinský v zápasoch o čes
kú národnú hudbu ). 

Profesionálny rešpekt pred hudob-

Eduard Hansllck kritizuje Richarda Wagnera. Tieňokresba O. Bohlera. 

Ucky zašifrované prostriedky. Väčš!· 
na hudby teda nemá ni jakú ikonickú 
podobnosť s mlmohudobnou skutoč· 
nosťou, čo, pravda, neznamená, že na 
i'íu táto skutočnost nevplýva . Ved na· 
priklad vnútorný svet umelca je daný 
a j - a najmä - tým, v čom žije a 
tvori. dobou, jej duchovnou atmosfé· 
r au i konkrétnou spoločenskou objed
návkou, ktoré ovplyvňujú umelecký 
prejav a jeho zameranie, počnúc vý· 
berom žánru a typu skladby až po 
jej konkrétnu výrazovú sféru. 

Hudba je teda svojou povahou zo 
všetk~ch umeni najvzdlalenejšla ver
ballzovatelnej skutočnosti. Napriek 
tomu má uvažovanie o hudbe najväč· 
šlu tradlclu a patri k vrcholom ver· 
báJneho zmocňovania sa umenia vO
bec. Hudobná teória už od stredove 
ku (aj ked dlho !ba špekulattvne) 
s ledovala procesy v hudobnom mate
riál! a vy tvorlla postupne až podnes 
bohatý, po stáročia rozvíjaný a za· 
tlal najspolahllvejšl "slovnlk" pre pi· 
sante o hudbe, vyžadujúci sl, pravda, 
potrebnťí erudlclu. Ved hudbou sa -
s výnimkou ludovej a ostatne j svet· 
skej zábavnej kultúry - zaoberali 
vždy predovšetkým Iudla školeni a 
vzdelane! - eruditl. 

So vznikom verejného koncertu a 
vstupom širokej verejnost! do hudob· 
nej recepcie v 18. storoči vzniká hu
dobná kritika, ktorá sa musi vyrov
nať s požiadavkou plsať o hudbe, tvo
renej už n ie pre konkrétny účel 
(slávnosť; bohoslužba, šlachtické po· 
bavenie), ale pre estetický zážitok, 
za ktorým prichádzame do koncert· 
nej siene - a musi plsat o nej pre 
všetkých. Tu už nestačl osvedčená 
odborná hudobnoteoretlcká termino
lógia. Prlberá sa vyjadrovanie z ob
last! výtvarnej, E. T. A. Hoffmann 
nachádza v Beethovenovej 5. symfó
nll planťíce lúče a h lboké tiene; hud
ba je plastická, hranatá, h lboká , gu
l atá, polychrónna a pod. Výrazmi z 
výtvarného umenia prešplkovaný a 
často ll terárne vycibrený prejav "ll· 
čl" a prlbllžuje hudbu poslucháčov! 
overa názornejšie ako odborný text, 
no stále hrozi nebezpečie, že sa tak· 
t o "vymodelovaný" obraz krltlkovho 
hudobného zážitku celkom vzdlall od 
vlastného hudobného diela . 

Hudobná kritika teda žije s chro
nickou dilemou .,ako plsaf?", ktorá 

ným umenlm zároveň umožnll hudob
nej kritike reallzoval to, čo je jej 
vlastn~m zmyslom už od vzniku, a 
čo sformuloval už prv~ hudobný kri
Uk johannes Mattheson vo svojom 
časopise Crltlca musica (mimocho
dom - prvom odbornom časopise v 
oblast! umeleckej kritiky vôbec) : pri
niesť názory o súčasnej praxi a ná
vrhy na jej zlepšenie, odde[ovaj, zr· 
no od pllev, nové bráni( proti zasta
ralému, bťíra ť prázdne a prekonané 
hudobnoteoretlcké systémy, pokrlvká
vajúce za tvorbou, a osvetlujťico pO· 
sobU na šl rok ťí verejnost. 

Tieto typicky osvietenské Ideály kri
tiky, viazanej na široké rodlace sa 
meštianstvo, plné túžby po vzdelani 
a poznávani a nezaslahnuté ešte ne
skoršlml konzumnými refl~xaml, s 
ktor~ml sa nám dnes spája pojem 
meštlactva, sťí sice z 18. storočia, ale 
aj v kritike plati, že história je mat· 
kou múdros ti. Ved čo je aj dnes hlav
n~m posla nlm hudobnej kritiky, ak 
nie udržiavať homeostázu a úroveň 
kultúrneho povedomia , dávať pozor , 
a by ši roká verejnos ť a celý národ so 
svojou kultúrou nielen zrástol, ale a j 
rástol. To mOže robiť !ba ten, "kto 
plše preto, lebo nemOže zniesť , aby 
bol! v obehu zlé diela a nezmyselné 
názory" - ako sa vyjadrll v a nkete 
o tom, kto je kritik, známy zna lec 
sťíčasnej kla vírnej In terpretácie. 

Ale ako reallzovať u nás tt1to je
dine zmysluplnú kritiku "z povola
nia", ked vyrukujeme so všetkým!, 
už tak chronickým! problémam! - že 
teoretici a estetlcl plšu velmi vše
obecne a na kritiku sa často nadá· 
va konkrétne, že mnoh! autor! sú je
šitnl, alebo naopak, že kritik horlla· 
cl za autora, bude považovaný za za
ujatého, že publlkum chce počuť nie
čo l úblvé a nechce sa namáhať s no· 
vostami, že stlčasné dielo sa zahrá 
raz a vyžaduje sl od kr itlka okam
žitý hodnotiac! súd, pričom ten má 
často problémy so zaobstaranlm par
tltťíry a nahrávky v pravý čas, pre
tože aktuálnosť nečaká, atd., atď. 

An! tu nie sú tak odťažité pouče
nia z h istórie a rozvljajúcei sa "teó
rie hudobnej kritiky. 

vera sa napriklad hovori o zážit
ku, ktorý má byť východiskom kri
Ilka pri hodnoteni hudobných diel. 
Ale aký zážitok? Plsanie o hudbe z 

predvedenia, zo zážitku z počutého 
poznáme až od 18. storočia. Dovtedy 
sa hodnotilo !ba z nOt, čo, prirodze
ne, nn! dnes zážitok u toho, komu 
nie je cudzia par titúra, nevylučuje. 
E. Hansllck hodnotil napr. tak, že 
Brahmsove symfónie deta ilne študo
val (hral sl ich sám alebo štvorruč
ne s pria telom z klav lrneho výťahu ), 
nerád plsal o diele po prvom pred
vedeni , ale až po viacerých, dokon
ca aj potom neraz priznal, že sa mý
lil a svoje súdy revidoval. Najvia~; 
omylov v dejinách kritiky pochádza 
z unáhlenéh o plsanln, z prvého doj
mu, preto ho znám! krltlcl odmietal! 
a "polsfovall sa" š túdiom diela z par
titúry a účasťou na skúškach pred 
predvedenlm a - pochopltelne -
kultivoval! ako mohl! svoje skt1se
nostné zázemie, a tým aj úroveň svo
jich okamžitých postrehov. 

NeskOr, v 19. storoči, aj hudobnú 
kritiku postihol romantický kult 
hviezd - kritiCI Paganlnlho opisa· 
vali už dokonca viac jeho správanie 
než jeho hru - a kult hudobnej mi
nulosti. Kritiku stlčasnej tvorby vzal! 
do rúk jedna k sklada tella sami 
( Schumann a ďa lši ) a jednak, v 20. 
storoči, prevažne muzlkológovia , kto
r l pri súčasnej tvorbe už rozhodne 
nemôžu pestovať "zážltkovú" kritiku 
z 18. a 19. storočia, ale musia sa 
opierať - najmä po stupňujúcom sa 
úteku interpretačných hviezd do Uli· 
nulosti - vlne o dielo samotné. Cas· 
to, a to vedia velmi dobre naši skla
datella, ide o unáhlené a povrchné 
"odobratie" diela, ktoré znechutl pub
likum. Ak sa dá znechutiť aj kritik 
"zážitkom" z tohto predvedenia, ne· 
bude to lojálnosť voč! publlku, ale 
nezodpovednosť, pretože záujem pub
lika je vedieť sa podielať na hod· 
notnom súčasnom diele. Takže voči 
súčasnému dielu su musi kriti k ve
dieť postaviť tak, ako je to dnešnej 
prax! adekvátne, čiže zoči-voči, s par· 
titúrou v ruke a so širokým axlolo
gickým zázemlm a vedeckým svetoná
zorom v hlave. Dnes sme, žia!, ne
raz v situácll, že sa každá Interpre
tácia nového diela považuje automa· 
ticky za adekvátnu. Ale tak . to nie 
je už od čias Beethovena a vonkon· 
com už nie pri súčasnej tvorbe! 

Pravda, zá lež! na tom, za koho a 
ku komu kr lttk hovori a plše. J~ his· 
torickým faktom, že vždy existoval! 
- a budú existovať - viaceré mo
tivácie kritiky ako takej 1 konkrét· 
nych kritikov, ktor! mOžu zastávať 
bud stanovisko publika ale_bo auto· 
ra, stáť na pozlcil určitého umelec
kého čl generačného smerov_ania (tú
to kritiku plšu najčastejšie skladate
lla sami), alebo stáť nad nim, hovo
riť predovšetkým z pozlcle súčasných 
spoločenských záujmov a potrieb (ú· 
vodnlky, fejtóny}, alebo priamo z po· 
zlcle praktlcko-operatlvneho lnštltu
cloná lneho sprostredkovania hudby 
(bulletiny, úvodné tex ty), pričom kaž· 
dá takáto motivácia sa dá reallzo· 
vat v rozpätl od novinárskeho spra
vodajs tva až po samostatnú llterár
nu tvorbu, "hudobnú llteratúru" (v 
niektorých hudobných lexikónoch z 
19. storočia nachádzame termln "hu
dobný splsovatel "). R. Schumann pre· 
bojt1val na llterárnej úrovn! nové ro
mantické umenie, Stasov publlclstlcky 
Mocnú htstku, R. Craft a ko In terpret 
vykladal a obhajoval Stravinského, 
Sch<lnberg bojoval za svoje umelec
ké presvedčenie ostrielaným hudob· 
noteoretlckým jazykom, náš prvý vý
znamný hudobný kritik Ivan Balia 
stál za Eugenom Suchoňom a našou 
národnou modernou, na ktorú kládol 
rigorózne požiadavky vzdelaného a 
erudovanéh o poslucháča, akým sám bol 
(PI.\bllkum pre slovenskú hudbu vte· 
dy ešte prakticky neexis tovalo ). Te· 
da n ie každé "fandenie" umelcovi je 
bra trlčkovanie, nie každá nezaujaťosť 
v tomto smere je postojom a lebo ob· 
jektlvitou a nie každé au torské seba· 
vedomie exhlblclou. Podobne ako nie 
každá ustarostenosť a zrozumitelnosf 
a prlstupňosf diela je zastáv_!!nlm zá
ujmov publlka alebo dokonca širšieh 
spoločenských záujmov. Kritika mu
sl byt v súlade so svojou mouváclou 
a zaclelenim a v tomto by aj u nás 
mala byt čo najpestrejšla a najpre
svedčivejšia. Rozhodne nemožno po· 
Uerat jednu v mene druhej alebo 
niektorú zvýlučňovať na úkor ostat· 
ných. Najamblclóznejšla je v·šak .. Krl· 
Ilka, ktorá hodnoU s plným vedomlm 
svojej zodpovednost! za celkovú úro
veň hodnotiaceho povedomia, ktor_é 
spoluvytvára a reguluje. 

Historickou pravdou je aj to, že 
nikdy sa hudobnej kritike nedarllo 
"v ma lom" prostredi a že na ňu vplý
vajú etnické zvláštnosti: na francúz
sku literárny šarm, a a nemeckú dO-

""fladnost a rozvinutosť hudobnej teó· 
rle, na rakťísku sklon k aférlzmu a 
vtipu, ktorý je neraz sterilný a po· 
stihol aj takého autora, akým bol 

( Pokračovanie na 8. str) 



Na počesť GEORGA FRIEDRICHA HÄNDLA 
Ked pred štvrtstoročfm realizoval di

rigent Václav Nosek v brnenskom roz
hlase nahrávku Händlovej Rodelindy, ne
mohol pochopitefne tušiť, že ta kmer na 
deň po dvadsiatich piatich rokoch uve
die československú premiéru tejto opery 
na scéne Janáčkovho dlva.dla. Star~ia 
n ahrávka je vs;rečnSim dokumentom vte
dajšieho domáceho pohfadu na inter
pretačné praktiky uvádzania barokovs;ch 
drám, pričom sa tieto diela u nás obja
vovali ešte zriedkavejšie a ko dnes. Zá
znam napr. okrem toho, že volll i tro
cha lnSi Inštrumentár, rezignoval v da 
capo úsekoch na "Improvizačnú" ozdob
nosť , čim tok hudby ziska! zákonite mo
notónnejš! charakter. 

sa i dejová lfnia v priam komornej po
lohe s dOrazom pa Introvertné vs;povc
de. 

Z mnohSich dôvodov sme teda boli zve
dav!, a ko slla Händlovej geniality pre
klenie všetky Inscenačné úskalia ba ro
kovej opery. VSisledok, ktors;m sa mOže 
operns; súbor Státneho divadla v Brne 
pochvá liť, je pozoruhodnSi z vlacers;ch 
aspek tov a je stimulujúcou injekciou 
k rehabilitácii ďal šieh autorovs;ch opier 
v našich pomeroch. 300. vs;ročie sklada
tefovho narodenia v Cechách a na Mo
rave aktuá lne podchytilo minimum oper
ns;ch scén : Olomouc pripravil Júlia Cae
sara, Liberec naštudoval majstrov oper
n s; epilóg - Deidámlu a pražská Komor-

J. Ja nská ako Rodtllinda a M. Voldrich ako Grimvald v 
vej opery. 

brnenskej inscenácii Händlo
Snlmka: V. Vaňák 

Händlova Rodelinda ( Rodelinda, Regi
na de'Langobardl, HWV 19] patr! medzi 
najlyrlckejšle skladatefove kompozičné 
prejavy. Vznikala v dobe autorovs;ch ver
kSich umelecks;ch bojov počas tzv. Prvej 
akadémie (od decembra 1724 do 20. ja
nuára 1725). Dielo je apo teózou vernej 
lásky la ngobardskej kráľovnej Rodelin
dy a jej manžela Bertarlcha, vyhnané
ho kruts;m vládcom Grimvaldom. Spra
vodlivost vša k nakoniec zv!ťazf a pri
beh konči všeobecnou oslavou a až pre
kvapivo vefkodušnSimi gestami bSivaiSich 
sokov.. . ·- ·- .. _ . . · 

ŠlrokodychSi ťah nevysychajúcej skla
datelovej melodickej Invencie nestiera 
však nebezpečie statickosti kosts;mového 
koncertu. Opera je pravidelnou sériou 
recltatlvov a árll, z kto rs;ch sa vynlma 
jediné dueto a ansámblové finá le sólis
tov. Cez mnohé zápletky a zvraty odvlja 

ná opera má už po premiére Xerxa. Ten
to vs;počet nie je však značne chudob
ns;? 

Spiritus a gens brnenskej Inscenácie 
Rodelindy Václav Nosek vzhladom k roz
sahu diela bol nú tens; obrátiť sa predsa 
len k nlektors;m škrtom. C!tlť v n!ch ru
ku skúsenéh o divadelného pra ktika, čim 
preds tavenie zlskalo na časovej únosnos
ti a dosiahlo sústredenú pozornosť publi
ka. Orchestrálny part nesie pečat svedo
mitého naštudovania; zredukované tele
so znie dostatočne farebne, Nosek vol( 
premy-slené tempá a Inštrumentalisti pod 
jeho vedenfm hra jú s Iskrou l v sloho
vej oblast!, v ktorej"- sa v bežnej oper
ne j prevádzke nepohybu jú. 

JednSim z najvs;raznejšlch profllujúclch 
prvkov brnenskej Inscenácie Rodelindy 
je jej vs;tvarné riešenie, navrhnuté hos
ťujúcim Janom Vančurom, umelcom, kto-

rého doménou je predovšetkSim práca 
so sklom. A vera z prlezračnostl tohto 
materiálu sa obrazne 1 doslova premiet
lo do poňatia scény: dokáže pri svojej 
jednoduchosti sugestfvne zapOsoblt nie
len svojou funkčnosťou, ale l celkovou 
krehkosťou a farebnSiml valérml. Za 
zvláštnu zmienku stoj! l špeciálna boha
to barokovo poňatá opona s domlnant
ns;m prvkom rozkošateného mračna, pri
čom snáď najviac preferovanou farbou 
v Inscenácii je tmavočervená. Taktiež 
kosts;my hosťujúceho Josefa JeUnka ver
ml vhodne dotvárajú vs;slednSi opticks; 
vnem, ktors; neváhame označiť za vlne 
než šťastns; a v na jlepšom slova zmysle 
efektns;. Na tomto vs;tvarnom pôdoryse 
viedla režisérka Alena Vaňäková šesti
cu sólistov, ktors;ch prejavy Inklinujú 
sice k' antiklzujúcej sošnosti, na druhej 
strane však nerezlgnujú na scénickú ak
clu a pohybové zvlnenie (spolupráca Jifl 
Kyselák) . 
· Pred nana jvSiš nelahkú úlohu boli po
staven! i speváci. Ak Im en bloc vyjad
rime uznanie, tak len s nema!Sim pri
hlia dnutim na skutočnost, že zápasili s 
odborom, v ktorom - samozrejme nie 
vlastnou vlnou - nemôžu mať dostatok 
skúsenosti. CharakterlstickSim rysom ani 
zďaleka nie je nevyrovnanosť sólistov, 
ale Individuálne vs;kony jednotlivcov. 
Prečo mOže napr. vs tupná Bertarlchova 
ária v podan! zasl. um. Václava HaUl:'a 
strhnúť k spontánnemu potlesku a one
dlho nasledujúci ďalš! jeho vs;stup, hu
dobne ladens; s prvs;m takpovedla~ zhod
ne, nevzbudf svojou Interpretačnou ne
vs;raznosťou ani najmenšiu reakciu 
publika? A nie je to, žiar, prlpad oje
dlnels;, lebo to Isté sa vzťahuje l na Jit
ku Pavlov ú ( Hadvlga ) a ďalšieh, vráta 
ne predstavltelky titulne j úlohy Jarosla
vy Janskej. Jej krehkSi soprán má náleži
tú ohybnosť kolora túr, v klenutejšlc!t 
pasážach Je jej však málo rozumieť. Ná
ročns; pa rt Grlmvalda po počiatočnom 
rozOSP.Ievan! sa a nlekolkSich drobnej 
šfch nepresnostiach úctyhodne zvládol 
tenorista prljemnéh o timbru a slubnej 
techniky Milan Voldfich. Naproti tomu 
sme sa nemohli ubrániť dojmu, že Josef 
Klán ako Unulf tentoraz a kosi zápasi 
s Intonáciou. Sexteto sólistov vhodne do
plnil Pavel Stejskal ( Garlbald). 

Napriek uvedens;m pripomienka m zna
mená brnenské uvedenie Händlovej Ro
delindy omnoho viac než len pov!nns; 
hold jubilujúcemu velikánovi svetovej 
hudby - jo dramaturg!cltSim· prlncsom, 
lnšpiratfvnou Inscenáciou, a ko celok l 
podnetom pre dal~le naše operné divad
lá preniknúť do sfér, ktoré sú im "pa
nenskou pôdou". Nezanedbaterns; je a j 
ten fakt, kolka sa tak speváci, a ko In
štrumentalisti, mOžu na H!!ndlovl naučiť ! 

VLADIMIR CECH 

K NOVÉMU NAŠTUDOVANIU OPERETY NETOPIER V KOŠICIACH 
Johann Strauss: Netopier. Opereta v 

troch dejstvách. Libreto : C. Haffner a 
R. Genée podla hry H. Meilhaca a L. 
Halévyho. Preklad: Stefan Hoza. Texto
vé úprava: Dalibor Heger a Marián Chu
dovský. Dirigent: Stefan Gajdoii. Rélia: 
Marián Chudovský. Scéna: Ján Hanák. 
Kostýmy: Danica Han6ková. Choreogra
fia: Juraj Goga. Pohybová spolupráca: 
Stanislav Remar a. h. Zbormajsterka: 
Júlia Ráczová. Účinkuj(l sólisti, zbor, or
chester a balet So v Koiilciach. 

Premiéry: 8. a 10. novembra 1985 v 
Státnom divadle v Koiiiciach. 

Opereta Netopler má na ozaj už len 
krok k opere. Tú mal na mysli l J. 
Strauss, ked svoju "operetu operiet" pi
sal. Nie je náhoda ani vs;ntmka, že hlav
né úlohy v Netopierov! spievajú speváci 
zvučného mena. Hudobného naštudova
nia diela sa ujlmall velk1 dirigenti ako 
G. Mahler, B. Walter, E. Ormandy, K. 
Bllhm l H. von Karajan. Hudbu krála 
valčfkov uznával nielen F. Lehár, ale 
aj J. Brahms, G. Verdi, ba dokonca aj R. 
Wagner! 

Opera So v Košiciach uviedla operetu 
Netop!er na svoju scénu po 24 rokoch, 
no bola naštudovaná aj operns;m súbo
rom borodáčovskej éry už r . 1948. Naj
väčšfm kladom súčasnej podoby lnsce
novaného diela sú najmä vs;kony sólis
tov. Excelentne kreovali svoje postavy 
aasl61Uý umelec Joael Konder ako Elsen
steln a Elilka Pappová ako Rosallnda. 
(Spievali na oboch premiérach.) Hlav
nou dev!zou bola spevácka suverenita 
oboch sólistov - Pappovej bravúrne vs;š
ky, Konderov bezproblémovs; vokálny 
prejav, znásobens; obdivuhodne široks;m 
arzenálom hereckSich prostriedkov, ktoré 
ovláda dokonalou technikou náznako
vs;ch súvislost! . No l vSikony predstav!
telov ostatns;ch úloh znesú kr!t!ckSi po
hlad a vyhovejú náročns;m požiadavkám. 
Obe Adely (Ivica Neshybová i Allbeta 
Mrá1ov6) boli osobité, svojské

1 
s vlast

ns;m pohladom na stvárnenú postavu. 
Strieborné zvončeky AdellnSich kolora
hlr .boli zvonivejšie v podan! A. Mráza
vej v druhom obsaden!. Jej herecks; pre· 
jav bol profesionálne suverénny, no 

ukrs;val v sebe l množstvo hereckého 
klišé. Adela I. Neshybovej bola spevácky 
subt!lnejšla, no v hereckom prejave pri
jemná, sympatická a decentnejšie ko
morná. úlohou Alfréda vstupoval Stefan 
Margita na profesionálne Javisko r. 1981 

lún a Frantilek Malatinec. V prvom pri
pada to bol sebals ts; sveták, v druhom 
prfpade skúsenosti zbierajúc!, perspek
tfvne Ich zúročiac! · mladi k. Režisér M. 
ChudovskSi sa pri tra ktovanf postavy 
pr inca Orlofského vrátil k pôvodnej ver-

Z kolickej inscenácie Netopiere. ZJava: S. Margita (Alfréd) , zasl. um. J. Konder 
(Eisenstein), E. Pappová (Rosallnda ). Sn!mka: O. Bereš 

počas svojho krátkeho pôsobenia v pre
šovskej spevohre. V súčasnom naštudo
va nf tejto postavy podčiarkol mlad!cku 
roztopašnosť l zmysel pre situačnú ko
miku. I Gabriel Szakál sa dobre c!til 
v tejto úlohe, ktorá ponúka viacero va
riantov stvárnenf. Dr. Falke Imponoval 
v obsadenl oboch predstav!tefov - La
dislava Nesbybu l Ladislava Pačaja v 
druhom obsadenf, ktors; tejto postave 
prepožičal ešte väčšiu chara kterovú prle
raznosf. OdllšnSiml, a le vs;stižnSiml pros
triedkami stvárnili Franka Frantllek Ba-

zll, ktorú prvs; raz obsadil mužom až 
M. Reinhardt vo svojej slávnej Inscená
cii r. 1929. Vkusne sl počfnala pri stvár
nenf postavy chlapca-mladlčka Viera 
Hronská. Súkolie hracej plochy dotvori
ll svojimi vs;konml Karol Mareček a J6· 
ll us Regec (Dr. Blind) , J6lla Ačalová a 
Ľudmila Zubalová (Ida) a ďa lš!. 

MariAn Cbudovský op!it dokázal, že je 
režisérom lnvenčns;m. Tentoraz však 
mnohé nápady ostali len v náznakoch , 
neboli prepojené jednotnou gradačnou 
l!nlou. Koncepčne l formáine sa na j-

GRAMORECENZIA 
GIUSEPPE VERDI: OPERN~ ZBORY. 
Nabucco (Gli arredi festlvl , Va pensie
ro sullali dorate) , TrubadCir (Vedi, la 
fosche notturne spoglie), Otello (Fuoco 
di gioia), Ernani (Si ridesti il leon di 
Castlglia) , Aida (Gloria all'Egitto), Mac
beth (Patria oppressa), Lombarďania 
(Gerusaleml Gerusaleml, O Signora], 
Don Carlos (Spuntato ecco ll di) . 
Zbor a orchester opery La Scala v Mi
láne. Dirigent Claudio Abbado. Zbormaj
ter Romano GandoUi. 
OPUS Polydor International GmbH, 
Hamburg, NSR 

Pre šlroks; okt·uh milovnfkov opernej 
hudby je platľia s nahrávkami Verdiho 
operns;ch zborov, ta kpovediac v auten
tickej Interpretácii orchestra a zboru 
milánskej opery La Scala pod ta ktov
kou Claudia Abbada, nepochybne vyso
ko atraktlvna. Na veci nič nemenf, že 
ide už o staršiu, lO-ročnú nahrávku, 
prevzatú od západonemeckej spoločnosti 
Polydor International GmbH. Platňa pri
náša vo vyváženom pomere zbory z naj
populárnejšlch l z mene j známych opier 
Giuseppe Verdiho. Zbor milánskej La 
Scaly zaujme v jednotllvSich kreáciách 
az opojnou krásou svojho vyrovnaného 
zvuku, mimoriadnou rytmickou preclz-

. nosťou a až šokujúcim dynamicks;m roz
piltlm. Ani v pianissime nič nestráca 
zo svojej ss;tej farby a zostáva rytmic
ky rovnako presns; ako v sllnejšlch dy
namlcks;ch registroch. 

OvodnSi zbor z opery Na bucco prináša 
pozoruhodné dynamické l tempové kon
trasty, zdOrazňujúce dramatickosť. Sláv
ny zbor Zidov tu konečne nepOsobf ako 
valčlk , ale vyznieva vo svojej správnej 
vs;razovej polohe vďaka tomu, že Abba
do patrične potlačil rytmlckSi sprievod 
a nechal dominovať kantilénu. V cigán
skom zbore z Trubadúra obdivujeme 
krásne mezzavoce 1 technicky skvele 
vyriešené vzďalovanle zboru. Ohňovs; 
zbor z Otella je minuciózne vypracova
ns; do najmenšlch podrobnosti a úpl(le 
presns; l v chúlost!vSich ·behoch. Velké 
finále z Aidy zaujme premyslenou vSi
sta vbou, zdOrazi'iujúcou monumentálnosť 
tohto velkolepého obrazu. I druhá stra
na platne, pr inášajúca zbory z Macbe
tha, Lombarďanov a Dona Carlosa sl 
zasluhuje rovnako najvyššié ocenenie a 
skvele reprezentuje prácu zborma jstra 
Romana Gandolflho. Orchester La Scaly 
je vo všetkSich člslach takisto perfektns;, 
jeďlne v Nabuccovl možno zaregistrovať 
nepatrnú rytmickú nevyrovnanosť medzi 
zborom a orchestrom. V každom pr!pa
de je platňa s Verdiho operns;mt zbor
ml pre mllovnfkov operného žánru sku
točnou lahôdkou. 

ROMAN SKitEPEK 

lepšie vydarilo dejstvo prvé. Druhé dej
stvo, vrchol tej to opere ty, strácalo na 
dynamickom náboj!, ktors; pohltilo po
tom tretie dejstvo - hlavne svojim úvo
dom. Ladislav Pačaj v úlohe Froscha sla
ha l po velmi lacns;ch vyjadrovac!ch pros
triedkoch, Idúcich až k hraniciam "jar
močného" vyvolávača neskutočne dlhSich 
novlnovs;ch "Inzerátov". V druhom obsa
den! tejto postavy - v košickom režij
nom zámere na jdlskutabllnejšej - . sl 
Jozef Klein prlmeranejšle skrátil texty•a 
vtipy typu Inzerátov skOr len naznačil , 
čo rozhodne akcelerácii úvodu tretieho 
dejstva prospelo. Otvorens;m však ost:il 
problém vs;chodoslovenského nárečia v 
prfpade Froscha. Osobne sa prlkláňa'tn 
radšej k s langu. 

Scéne Jána Hanáka chSibala jasnejšia 
prepojenosť režijnej a scénickej koncep
cle. Ruské kolo, umiestnené v pozad!, 
evokovalo vo všeobecnosti a tmosféru zá
bavy a nevlazaného veselia , čo režisér 
nie vždy funkčne využil. Pôdorys javis
ka sa delil na dve scény - vrchnú a 
spodnú. Bol jednotnSi pre celú Inscená
ciu, no v druhom dejstve retardoval ele
ganciu l velkolepost večierka princa Or
lofského. Zbor (teda spoločnosť princa) 
sa prekrs;val niekedy až v trojradochl 
Kosts;mová návrhárka Danica Hanáková 
nešetrlla eleganciou - 1 pri farebnom 
zladeni kosts;mov hlavns;ch predstavlte
Jov - , no v oblečenf zboru chs;bal roz
let l viac Individuality. 

VSikon orchestra pod taktovkou Stefa
na Gajdola bol jednotlacou zložkou hu
dobného plánu operety. Zbor naštudovala 
J6.lia Ráczov6. Rytmické kolfzle sa pre
jav!ll v nlektors;ch nástupoch. Zladala sa 
však najmä väčšia herecká a kcieschop
nosť celého telesa. 

Niektoré svetové javiská zvyknú an
gažovať na večierok princa Orlofského 
svetoznámych spevákov so samostatnSi
ml hudobnSiml čfslaml. V košickej Insce
nácii má tu svoje miesto balet. Choreo
graf Juraj Goga sa pokúsil o cha rakte
rové tance Inšpirova né Straussovou hud
bou. Choreograficky a kceptabllne bola 
využitá rozsiahla predohra Straussovej 
operety, kde spustená revuálka umožnila 
zrkadlovs; obraz, ale l spomienkové zo
sobnenie čarovns;ch melódii j. Straussa. 

DITA MARENCINOVA 



NAš ZAHRANICNÝ HOSŤ 
Skladateľ 

(;EO CI MINČEV. 

Bulharský skladateľ Georgi Minl!ev 
( 1939 ] pa tr! k významným osobnostiam 
bulharského hudobného života . Viac ro
kov bol tajomníkom Zväzu bulharskýclr' 
skladateľov, od 15. mája 1985, kedy bol 
III. z jazd Zv!ízu bulharsl<ých s kladateľov, 
ho zvoli li za ~1odpredsedu tejto ideovo
umeleckej organizácie. Okrem toho je 
vedúcim hudobného vysielania Bulhar
s kého rozhlasu a televízie. S tvorbou 
tohto reprezentanta s trednej k ompozič
nej generácie sa mohli stretnúť praž
s ki i brat islavsk! poslucháči, a to r. 1977, 
kedy pražský SOCR premiérova! Koncert
n ú hudbu pre orchester Georgi Minčeva 
(d ielo vzni!<! o na ob jednávku SOCR-u pri 
priležitostí 50. vý ročia existencie tohto 
telesa) a r. 1985, kedy zaznel v Kon
cer tnom štúdiu Cs. rozhlasu v Bratisla
ve Minčevov Koncer t pre klavír a or
chester v interpretácii bratislavského 
SOCR-u, vynikajúceho bulha rského kla
vir istu Ivana Drenikova a českého diri
genta Petra Altrichtera . Koncert bol 9. 
októbra 1985 v rámci Bratislavských hu
dobných slávnosti. V zostave ďalšieh diel 
súčasných autorov vyznelo Minčevovo 
die lo ako pozoruhodná kompozfcia, po
tvrdzujúcd svoje významné ocenenia z 
domova i zo sveta. 

Mohli by s te spresniť nie celkom pres
n é údaje o uznani tohto diela vo sve
te? V bulletine sme sa dočftali, že Kon
cel·t pre klavir a orchester zastupoval 
r. 1981 bulharskí! tvorbu na Medzinárod
nej skladateľskej tribúne UNESCO v Pa
r iži , kde zlska l pr vé miesto ... 

- Die lo vzniklo r. 1978, o rok neskôr 
ziskalo Cenu Zväzu bulharských skla
dateľov, na spomínane j tribúne v Pa
rfži ziska lo 2. cenu ( r. 1981], okrem 
toho mu Medzinárodná asoc iácia pre hu
doJm ú kritiku v New Yorku , v ktorej za
sadalo 40 popredných hudobných kri
tilwv z celého sveta, udelila l. miesto 
s pomedzi tzv. odporúčaných diel. 

Po tomto diele ste napísali viacero 
ďalšieh zaujímavých opusov - čo by 
s te nám mohli o nich povedať bližšie? 

- Olu·em Symfonického prológu pre 
veYI<ý orchester som skomponoval Tri 
poémy pre soprán, sláčiky a bicie, ku 
ktorým ma inšpirovali tri grafiky bul
hars kého výtvarníka Rumena Skorčeva. 

Né š básnik Pavel Slaviansky napisa l na 
tému tých to grafi k tex ty, ktoré som po
užil v Troch poémach. Premiéra diela 
bola r. 1983 v Pa rlži a r. 1984 v So
fii - na prehliadke súl::asnej bulharskej 
hudby. Z ďa lšieh skladieb spomeniem 
napríklad Sonogramy pre sólový klav ír 
(s podtitulom Päť koncertných r eminis
cencii ) a Koncertnú hudbu pre 10 in
štrumentov, k torá mala v tomtu roku 
premiéru v New Yorku . Volba inštru · 
mentov môže byť v tom to diele ľubovor
n lí. V USA hralo Koncertnú hudbu 10 
saxofónov. 
Čim si vysvetrujete záujem hudobného 

sveta o bulharskú súčasnú hudbu, ako 
by ste komentovali prudké prenikanie 
bulharske j kultúry do sveta vôbec? 

- Bulha rs ko je malá zem. Nemá lea
derskú pozíc iu v hudobnom svete. Ale 
dostáva sa k nám vel mi veľa podne t
ných in formácii, k to ré tvorcovia dokážu 
aplikovať a viazať na silnú domácu tra -

. dl eiu. Mys Hm si, že to prináša pozoru
hodné rezultá ty. Poznám veľmi dobr e 
to, čo sa deje v hudobnej sfére nielen 
v európskom kontex te a úprimne si 
mysl!m, že v kompozičnej sfére sa bul
harská tvorba môže merať s tým, čo 
sa komponuje inde. Ked sme boli mla
dou, nastupujúcou generáciou, mali sme 
pomerne ma lú komunikáciu so sklada
teľskými trendmi. Dnes je to u nás opač
ne. Mlad! sú napojen! na všetko nové, 
ta kže môž.u osobito reagovať na jednot
livé hudobné smery. Okrem toho majú 
výborné doméce š kolenie - a snéd je 
to aj zásluha d alších komponentov, na
priklad propagácie, a td. 

Absolvovali ste. študijný pobyt v Mos
kve , neskôr v USA, vo Francúzsku a 
Vefkej Británii, patrite k široko rozhra
deným tvorcom. Rokmi sa kryštalizovalo 
vaše hudobné myslenie, pričom ste si 
dokázali zachovať svojský skladatefský 
rukopis. Aká je vlastne vaša kompozlč· 
ná poetika? 

- Pôvodne som žiakom nestora našej 
hudobnej tvorby - Marina Golemlnova. 
Dva roky som sa ul::il v Moskve u Radlo
na Sčedrina, potom tu bolo r. 1972 tvo
r ivé š tipendium UNESCO - a na jeho 
základe pobyty v spom!J;J.aných kraji
nách. Je pravdou, že vplýva li na mňa 
mnohoraké rukopisy J1 tendencie. Naj
výraznej šie ma však formovala domáca 
t radícia. Nikdy som nebol zástancom 
jednéh o štýlu, či ortodoxným vyznáva
čom módnych trendov. Najdôleži tejšie 
je, aby s! skladater našiel ces tu k pub
liku. Vždy s om sa zaujímal o mienku 
poslucháča - k to tvrdi o sebe opak, je 
- mysl!m sl - pózer. Neznamená to 
však, že skladater sa má vo svojich cie
loch znižovať - skôr by mal !sť nekom
promisne za zámermi, o ktorých je pre
svedčený, že vyjadrujú jeho hudobné 
myslenie. Poslucháča nezaujfma "kuchy
I1a" s kladate!a, ale výsledok. Dôležitý je 
teda osobitý rukopis autora - a to je 
aj otázka talentu. Moje presvedčenie je, 
že treba budova ť hudbu n a základe tra
d!cie - v širokom zmysle slova, ale roz
víjať i svoj špecifický jazyk. 

Zaujalo ma; že ste autorom oratória 
Starobulharské kroniky. Zrejme práve na 
ploche tohto vokálno-inštrumentálneho 
diela ste mohli priam ideálne prezento
vať spojenie tradfcie so súčasnosťou ... 

- Oratórium som nap!sal r. 1971 
zaznelo aj na brnenskom festivale r. 
1976. Pri komponovan! mi poslúž111 za 
základ texty z náhrobných kameňov na
šich predkov - staré 1300 rokov 

kto ré boli preložené do súčasného bul
harského j<~zyka. Pravda, hudobné pa
mia tky sa u nás zachovali len asi do 
14. storoč ia. Ako zl adiť odkaz dávnej 
písomnej t radície s hudobnou minulos
ťou . k eď ich deli n ielwTko storoči? Chcel 
som pripomenúť a tmosféru tých čias a 
zaktulí lniť ju pre súčasného človeka. 
Možná bola iba jediná ces ta - vys tih
núť psychológiu néroda , ktorého som 
pr!s lušnlkom. Bez násilných cltétov. Po
užil som iba jeden hudobný mot!v zo 
starš!ch čias - jeho nosite fom bol s ta
rý, dnes už neex is tuj úci zvon z Rilskéh o 
monastyru. Ina k som zostal verný svoj
mu vyznaniu našej dávnej histórie , osob
nostnému pohľadu na sve t predkov, kto
rý v podstate rezonuje v každom z Bul
har·ov. Dielo je komponované pre mezzo
soprán, bas. fol klórny u miešaný zbor 
a symfonický orchester. !cle o 50-minú
tovú rozsiahlu skladbu, ktorá zaznela 
v Bulharsku za tia ľ trikrát. 

V minulom roku vám udelili vysoké 
štátne vyznamenanie - Dimitrovovu ce
nu. Je to významné ocenenie doterajile j 
umeleckej cesty, ktorú ste prešli i pri 
plnom zaangažovaní sa na hudobnom ži
vote sf1časného Bulharska v rôznych 
funkciách. Aké máte d'alšie tvorivé plá
ny? 

- Národn é akademické divadlo ope
ry a bale tu v Sofii objednalo u mňa ba 
le t na námet r ománu R. Bradburyho 
"451 Fahrenheita". Premiéra by mala 
byť r . 1987. Choreografom bude význam
ný po!ský tvorca Conrad Drzewiecki. 
C!m viac sa bl!ži term!n dokončenia toh
to pro je ktu , tým väčšia bázeň sa ma 
zmocňuje pred kole ktívnym javiskovým 
činom. 

Nikdy ste nepomýšfali na operu? 
-- Pochádzam z hudobn!ckej r odiny, 

môj otec Ljuben Minčev bol dlhé roky 
prvým tenoristom ·sofi jskej opery. jed
ným z prvých národn ých umelcov a no
site!om Dimitrovovej ceny. Doma som 
teda dôverne poznal problema t iku hu
dobn odramatického žénru. Práve preto 
sa obávam tohto náročného syntetického 
tva ru. Som presvedčený, že opera mu
sf byť najmä divad lom. Bojim sa , že tej
to požiadavl<e nevyhoviem - alebo bu
de nerealizovateľná . . . Zatia! teda ne
chávam operu bokom svojich záujmov. 
Nepíšem tiež komornú hudbu. Podla 
mô jho n ázoru by mala skôr finalizovať 
celoživotné úsilie skladate ra, než slúžiť 
za laboratórium jeho snažen( ... .. 

Aké možnosti majú mladi bulharskt 
skladatelia na prezentáciu pred verej
nosťou? 

Mnohoraké. Okrem zaraďovania 
diel do lwncertov r iadnych cyklov je 
to najmä každoročné novembrové fórum 
"Mladá bulha rská hudba", čo je vlastne 
sé ria koncertov z najlepšieh diel naj
mladšej generácie. Okrem toho je každo
ročne vo fe bruári prehliadka "Nová bul
harská hudba", ktoré má charakter va
šich Týždňov novej s lovenskej hudobnej 
tvorby. Asi polovicu š tudijných pobytov 
v zahranič ( - prostredníc tvom Zväzu 
bulharských skladatefov - dostAvajú 
mlad! skladatelia. Známe a ob!úbené je 
každoročné s tretnutie so sovietskymi 
mladými s kladatefmi - striedavo uspo
riadané v ZSSR a BĽR. Okrem toho sa 
stretávajú mlad! s dalšťmi zástupcami 
socialistických hudobných kultúr - na
priklad a j s československ~mi hudob
nými skla datefmi (na prehrávkach a 
následných tvorivých diskusiách] . Oblú
bený je aj tzv. Ateliér, uskutočňovaný 
v spolupráci s holandskými skladatel
ml - jeden rok v BĽR, ďalš! rok v Ho
la ndsku. Tohto r oku bol Ateliér na té-

Zo zahraničia 
Na medzinárodnej klaviristickej sú

ťaži Van Cliburna v Fort Worth v Te
xase zvlťazil Brazilčan José Feghali. 
Na 2. mieste sa umiestnil Philippe 
Bianconi z Francúzska a 3. cenu si 
vybojoval Barry Douglas z lrska. 

Známy tenorista Peter Schreier sa 
čoraz intenzivnejšie venuje dirigent 
skej činnusti. Pod jeho vedentm vy· 
stúpil Komorný orchester C. Ph. E. 
Bacha Nemeckej štátnej opery v Ber
Une (Schreier tu úl!inkoval aj ako 
spevlík) a predniesol v rámci prvého 
koncertu zostaveného zo serenád v 
tamojšom opernom dome diela Ba 
cha, Händla a Mozarta. 

Sekretariát Maďarského jarného 
festivalu vyptsal anonymnú súťaž nu 
kompozlciu pre sólové sláčikové ná
stroje. Súťaže sa môžu zúčastniť skla
datelia, ktort do 31. decembra 1985 
nedovfšili 40 rokov. Dva exempláre 
doposial nezve rejnených diel je tre
ba poslať obvyklým anonymným spô
sobom na adr. Magyar Zenemfivészek 
Szovetsége, Vorosmarty tér l, 1364 
Budapest do 28. februára 1986. 

Vydavatelstvo Laaber-Verlag pri
pravilo novú knihu o psychológii hud
by Handbuch der Musikpsychologie, 
ktorej autorkou je Helga de la Mot
te-Habe rová. Ide o prlručku, ako aj 
učebnicu hudobnej psychológie, ktorá 
svojou koncepciou stavia na najnov· 
lilch výskumoch. 

V rámci Neue Bach-Ausgabe vychá
dza vo vydavatelstve Bärenreiter v 
Kasseli Organové dielo J. S. Bacha 
v 8 zväzkoch v Praktickom vydani 
s urtextom. Komplet zahrňuje iba tie 
organové diela , u ktorých Bachova 
autorstvo - v čase prfpravy edfcie 
- bolo nesporné. 

Gramofónová firma Philips prmles
la na trh novú nahrávku opery Hen
ryho Purcela Dido a Aeneas. V hlav
ných ťilohách spievajťi Josephine Vea
seyová, Helen Donathovlí a John Shir
ley-Quirk. Na nahrávke ďalej spolu
účinkujú zbor John Alldis Choir a 
Academy of St. Martin-in-the-Fields. 
Dielo hudobne naštudoval Sir Colin 
Davis. 

Titul "Fiinfzig sowjetische kompo
nisten. Fakten und reflesion." dala 
Hannelore Gerlachová svojej prfruč
kc encyklopedického charakteru, kto· 
rá vyiila vo vydavatefstvc Bärenrei
ter. Publikácia obsahuje informácie 
o tvorbe a !ivote 50-tich sovietskych 
skladatelov, je doplnená zoznamom 
nahrávok, literatúry, obrazovou prl
lohou. Kniha má 624 strán. 

mu "Folklór a trad!cfa". Sta ros tlivo3ť 
o mladých sa u .nés chápe vefmi vážne, 
nedemagoglcky. Ide o budúcnosť bulhar
skej hudby. A to sa týka aj dalš!ch hu
dobno-tvorivých s fér (interpretov, muzi
kológov] . 

Pôsoblte aj pedagogicky? 
- Jeden r ok som prednášal v Ne

mecku, ale teraz nie, nemém na to čas. 
V popredi môjho záujmu je predovšet
kým tvorba a organizačná činnosť v bul
harskej hudobnej kultúre. 

Pripravila: TERl:ZIA URSINYOVA" 

HEINRICH SCHUTZ a úcta k dedičstvu Popri domácich bédateľoch, ktor! vo výskume majú pri
má t, bolo možné stretnúť poh!ady vedcov z NSR, USA, 
ZSSR a nechýbala a ni informácia o vplyve Schtitzovej 
tvorby a diel jeho súčasn!kov na hudobný rozvot hudby 
Slovenska z pera dr. Richarda Rybariča, CSc. Co bolo 
vlastne poslanlm tejto konfer encie ? Nešlo iba o zve
rejnenie nových výskumov a pohfadov na dielo a život 
tohto skladate!a, a le a j o vytvorenie novej pla tformy 
na interpretáciu jeho diel, o nové poh!ady do štýlovej 
oblasti jeho hudby, ktoré by mali byť pomôckou l vodid
lom výkonným umelcom. 

Hudobná minulosť dožičila roku 1985 dosť podnetov, 
aby nebol všedný. Ju bileá Bacha, Händla a SchUtza 
ozdo bili celý rad koncertov a festivalov, v nových inter
pretéciách sme znovu obdivova li diela týchto majstrov. 
Naoza j znovu? Ak tomu ta k bolo v pr!pade Bacha a 
Hilnd la, 400. výročie narodenia Henricha Schiitza, ktoré 
tiež na tento rok pripadlo, mnohým tohto skladate!a, 
možno povedať, odha lilo. Hoci sa SchUtzovi pripisuj e 
dvoj-_, ba až trojnásobné otcovstvo, s jeho hudbou sa 
s tretávame na koncertoch naozaj zriedkavo. Viac sa 
o ňom hovor! ... Ak si však uvedom!me, že Heinrich 
SchUtz je o tcom nemeckej hudby, otcom nemeckej ope
ry 1 dlhoročným dvo rným kapelníkom takmer 500 ro
kov existujúcej drážďanskej Staatskapelle (možno po
vedať jej zaklaclaterom a záchrancom], boli by to dosta
točné dôvody stretáva ť sa s jeho hudbou čas tej šie. 
K tomuto by nás ale n emali viesť iba tie to fakty, a le 
hlavne hodnota jeho zachovaných dieL Ziaf, vera sa 
nenávratne stratilo. Nikdy sa nedozvieme, ako vyzerala 
prvá nemecká oper a Dafné , ktorá roku 1627 odznela 
nedaleko Dráždan. Podobne 1 dalš ie hudobnodramatické 
a inšt rumentá lne diela ostanú pre nás navždy nepozna
né. Dnes sú dostupné na jmä SchUtzove vokálno-inštru
mentálne diela - a práve ich vnútorná sila , ich jedi
nečnosť by nás mali viesť k tomuto takmer zabudnu 
tému, tak zriedka h rávanému autorovi. 
Skutočnost, že SchUtz by nema l zaznieva ť iba počas 

s lávnosti jubilea, si bolo možné najmarkantnejšie uve
domiť na jeho jesenných oslavách - medzinárodnom 
fes tivale a medzinárodnej muzikologickej konferenci! 
v Drážďanoch . l;unajš! býva lý krá!ovský, umeniu na
klonený dvor bol Schtitzovým pôsobiskom a SchUtz bol 
zasa mimoriadnou. osobnosťou nielen tohto dvora , ale 

i svojho storočia. Jeho umelecký a Iudský obraz pre
ukazuje vše tky črty umelca, ktor ému hovorime génius, 
jeho hudba zahfňa v sebe silu, ktorú lud počas tridsať
ročnej vojny potrebova l a ktorá má čo povedať i dnes. 
Z týchto základných faktov vychádza la i zauj!mavá kon
ferencia zaoberajúca sa prameňmi, a nalýzami die l , prob
lémami interpretácie či recepciou Schlltzovej tvorby. 

Slávno11tný koncert z diela H. Schlitza v Semperovej 
opere. 

Tvorba Heinricha SchUtza a jeho súčasn!kov zdobila 
konferenciu, ale i koncer ty. Hosťami medzinárodnéh o 
festivalu boli napriklad Schtitzove zbory z Londýna 
a Tokia, Moskovskf madrigallstl, Camerata Hungarlca , 
Cantores minores z Wroclawi, celý r ad domácich sú
borov a orchestrov, za. ktoré spomeniem súbor Capella 
Saglttariana, pomenovaný podla talianske j ve rzie skla
da te!stvo mena (Henricus Sagittarlus ). SchUtzov od· 
kaz sa mal takto možnost skoncentrovať na malej plo
che a predstaviť sa ako farebne neobyčajne pestrý a 
zaujlmavý, priam fr apujúci svojou vnútornou d ramatič
nosťou a melodickou odvl)žnosťou, ako odkaz nanajvýš 
aktuálny. Ci to boli jeho Duchovné konce rty, Nemecký 
magni fica t, Labut! spev, čl cel~ rad dalš!ch skladieb, 
všetky boli d·okumentom obr ovskej tvorivej sily, akoj 
je schopný výnimočný Iudský zjav. 

K svojmu 400. výročiu narodenia dokázal Heinrich 
SchUtz obohatiť svoje publikum bez zvyšku, jeho tvorba 
bola najlepšou vizitkou velkého umenia, nepotrebovala 
zvláštnu r eklamu. Odhalenie Jeho pomn!ka v Drážďa
noch a rekonštrukcia rodného domu v Bad Kôstr itz 
pa trili k tomu,''1omu hovorime oficiálna úcta k dedič
stvu. Samozrejme, i tá má svoje nezastupitelné miesto 
a je svedkom kultúrne j úrovne ná roda a jeho vztahu 
k minulosti. AGÁTA SCHINDLEROVÁ 
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22. x., 23. x. 1985. B. s~~~i\~i;:,Pi<Gd~A -.Ue~~l.G. pré~~lua -k opet e,• L. vaa Beetho· 
'lien: Ko~ce~t pr~ :klarlr Jf;~~~r:~:·,S.. Ssn lur-, op. 73; s. Prokofiev: Alexander 
·'NevskiJ •.. ~a.u.-.-~t!l· ·~~.l$f6,.1j·.; ~-~~'~Ý ~or a oteheste.r, op. 78, 
Slovenskt: ::'~lll,-i'~~~lll: ·~~~~vlŕ1J.I.~t . Uf\1ll~iluriJic:'kt, zbbr. Dirlsent Bystrik Reiucha. 
Zl;IOrnurj~te.l':.Pe•ol ProehfiJ\'!1-·~Iitti : -éeter Topercz(tf,.k.lavir; Dagmar Pec~ová, mez-
?;Osopr4Á · · ·.. . .· .:· . . ~ -·· 

Konc&~hn!-. ~~Tlu 19~~_. :QrqaliÍ ~-IRyeňsJ<á . fflha t mónla. dvojicou koncertov pre 
zá.vQd.y r :.JttO~cn .pro~tr.(lJ!l't!-V IÍ , -~~ll'ltl. . leit~QZnfJ.čpe nayodil.a . dojem st.Ale prltomnej 
slávnostnoš!t. Už pozorutl.o.~~;:::o<"fpr'á,t~~~n'?.~t . a.. v • určltoiJ: Zq1ysl~ _disciplinovan á 
nevtazanos ť SmetanoveJ predohty .'tu::l!J1a; f\á_lil~oy9 ~k~ ub . . O~l~ho ·pf;qgf a.lllli, ~·t orél\0 
oblúk uzav rel už Prokofiev v závere~nej část i vé~'lit.b-, ·Pl'el)Ob:ru)l. l'·l'~ d.!l 'il,ei: qevest~ 
bola n eobyčajne svižná a prenikavá, bez udýchnnos tl a nepresnosti. Tté óy mimo
chodom výsledný dojem kaziť nemal!, ak by celkový zvukový profil v!ičšina diri· 
gentov neposúva la do nedosta točne artlkulovanej u, žiar, často až profánnej dyna
mickej a akcentačnej r-oviny. Režuchovn koncepcia sa od tej to úchylky dokona le 
llšila. Zvýraznila vir tuozitu úspornou a presnou členitosťou jednotlivých dôb a pri
rodzeným spádom, citlivým poi'ín tlm základných tempových u výrazových kontrastov 
a dynamickej krivky. Režuchov Smetana bol výrazom sice opojného prlstupu k temu
tike diela i jeho procesuálnym premenám, avšak jeho určujúcim fa ktorom bol pre
dovšetkým dôsledný ,.zvukový prepis" au torovej predlohy. 

Výkon Petra Toperczera v Beethoven<>vom heroickom Koncer te Es dur nie je 
možné posudzovať jednoznačne. Zodpovedne možno povedať len tolko: jeho pred
vedenie nič nemenl na tom, že je výraznou osobnosťou nášho hudobno-umeleckého 
života. Toperczerov výkon, čiastočne nezodpovedajúci jeho vlastným kvalitém, vy
plynul akiste z okolnosti, ktoré vn!mavejšiemu uchu a napokon 1 oku jednoducho 
ujsť nemôžu - všetko nasvedčuje tomu, že toto Beethovenova dielo práve v tých 
súvislostiach a časových reláciách , v akých ho tento popredný slov~~~~~ý llffi.~~J: 
u vied~! , predstavovalo akoby prezretý un~el~pk_ý. p_lQ!J,, 1\klíl~J:l\h ·is~ŕ#,.~jlll/Jb.Ptfi. p~!)
l!~t~nu po obsahoveJ l . ~~J;!}~I?,'<.eL~t<~ll'M, -~4-'P_~ou-. ;o~u· n~~~ho· W!-~~t ·tEt, .~y··: l'o· 

. • l!P~Pll;_fl..cP.v ·l"l~EijQ.V. .M·lP.I1l~ ~t:~&1,!_1,é . ~~J .. ~t.O:fl\éA~h· · J'll~'ll· ~v~pmeldl ·~QttCept;t&, pre· 
. '11.)t,Ul~~~J .. a~ ~ttíťlí~.lr . \tli~·Ž:1l!i~~to).( _v A~!~\l.~c!f:,'poctoch., ;diela .J jeQ.o·.'ČI~tkovýcl;l p.tq
~.čW~iôJľtl~'tlQ'th l 'vW,(:~na~~-~h.. ;:_ľ.~é~~\iW.n-,: ~~~yť · b:oľ t ento ·Topfl~~~erov Beetf!Oven, 
v,y:an.aČuf(l c.l.· sa . !!Uó~Y rU~1mflpt~_rno.ll -· .Zt~~-pstqu , vf~1!l~kQm· neprtaznlvých ná hod 
-a -o.k.ol nosH. . . :.: . · . 
. VrclH)~om hudo-hné)lo p_átQ~t~; . ktorý ) nlmpchod6i:n podč!a"kll ·o·pe _pte~vedené die· 

lu, bola interprett.iO~t) P1·ok~fl~v,aveJ f\lohutnej ka-ntá ty Alex<~nder N!!vsklj. ReZucha 
jej ponechal typiCk9 mas!Vny; ... tý-ar , ~!sponuj úci V9razn91Dl pr!zvukml a tempovým 
spádom. Docielil. navyše po~~~_uno~l."i ilustratlvnost a napätie, ktoré jedinečne 
prispel! k ce)kovej hodnotnej - podobe- diela. ... 

.. -: .. 19., 20. Xl. 1985. G. F. H&n~el~ . Cpnc~to grosso op. &, l! . 7, B dur; J. S.Bach: Braa~ 
· -·. donburský koncert i!. 6, B dur ," BWV 1051; J. S. Bach: Ko"'č:ert pre l!embalo a slá· 

:.:. ·. čl.ky d mol, BWV 1P52; J. S. ~U:i:b: J(oncert pre dvoJe hut U· o mol, BWV 1060; G. l!'. 
·/, > .Händf! l: Concer_to gro••.~t óp. 1! •.. 1! • . t 'G dul'; ·Cap~JJa I8trn.{Joli~na .• Dirigent Petr 
. ·: ::.~·,> SkvQr. SO~ati ; Ma,•·~~-~ D~QblášQ~;~ol'.'I!P~~. ~nib~lq, ~na" ll\ri~ ~~~~govci, husle. 
.. · '- . . VysJÝ,I?!ffi~ .J.laj~-d~eh.O· :~q~Q~h,O. ~~~l.kP!~~ -s~~L!t.~.~·,llP2v~ ~ppeU-i! I!itropQ· 

litana nebolo 1ut 'd~6~i.':P.ô<l~ .. :~~l'la'JJ~t}l·,!;!lJU.lliO ~;·:))~:ilni"M1J·.'@.;:~-~~W s&; d~lo 
povedať o interpretačnom charaKtere p'redvéclených die l nTe-čo käntii'ifťnéfšf'e, tfia t
nejšie. Bráni tomu l skutočnosť, že súbor nedisponuje vedúcou osobnosťou, udáva
júcou jednotný koncepčný a výrazotvorný smer a vy tvárajúcou ucelený interpre
tačný ideá l. Cappella je bezpochyby kolekt!v znamenitých sláčikárov, ktorý má 
perspektlvu. 
Hosťujúci dirigent Petr Skvor otvoril koncert H!ind lovým Concertom grossom 

B clur. Dielo zaujalo najma Interpunkčným č l enen!m, možno trochu umelým a úz-· 
kos tllvým, ale o nič menej pôsobivejšlm aj čo sa týka tempových vynaliezavosti 
a dynamických plynulosti. Hráči súboru vynikajú presnosťou a výrazovou prlrodze
nos tou, hoci niektoré dlrlgen tove riešenia v Htindlovl, boli aspoň na prvé poču tie 
nepochoptterné a hádam n ie vždy odôvodnené a týkali sa najmä rozporu v použiti 
terasove j a plynule j dynamiky. Samozrejme, nemožno tieto veci hodnotiť v zásade 
a dôsledne, pretože otázky koncepcie znejasňuje fakt , že Skvor vlastne nahradil 
Libora Peška , IHorý mul pôvodne súbor dirigovať. Výkony sólistov vcelku vynikali 
dôslednou prípt•nvou tt presvedčivosťou. Týka sa tu najm!! oboch violistov v Bacho· 
vom Brandenburskom koncerte. Skladba plyn ula pokojne, vyrovnane a ani výrazné 
kreovanie kánonických hlasov oboch sólových partov nemohlo 'líplne zamedziť urči· 
tej jednotvárnosti , ktore j podľahla tuttl zložka. Prekvapenlm bolo na jmä to, akou 
alt tlvizácl<>u vynikli violy v porovnani s akousi defenzlvou continua. Bachov vari 
n n jpôsobivejšl čembalový koncer t d mol predviedla slovenská čembalistka Marica 
Dobitišová-Kopecká vo výraznom pohybe s pomerne vzácnym rubatom a členen!m, 
súvis iacim s plynu tlm harmonických tvarov. V jej podani dominoval pohyb, dyna
mické smerovanie bez uvoinujúc!ch momentov. V dôsledku toho malebne vynikli 
rytmiclté tvary 1 spôsob vzrušujúceho s triedania solo-tutt!, k torému práve v tomto 
koncerte Bach daroval nesmierne nupä tie a veľký význam. 

Vystúpenie súboru ma lo všetky znuky utrak t!vneho koncer tného poduja~a -
výber skladieb, Jeh väčšinou sólistic ký cha rakter (na kvali te ktorého sa podieľajú 
prakticky všetc! č lenoviu ko lekt!vu a najm!! obaja H1llblingovcl, známi ako znume· 
n tté h usrové duo, či už v koncertnom kontexte, alebo v komornom J a napokon 1 in· 
terpretačne dobre zvládnu té koncepčné problémy. EGON KRAK 

K niektorým problémon rozpisu partitúr 
K nuplsaniu tohto článku ma núti si- tická pasáž v prvých husliach, kde sa 

tuácia, kedy orchestre majú stille me- pr i každom tóne uvádza člslo hráča, 
nej času na s kúšanie u skladatelia ne- ktor9 ho má zahra ť. A tak je to a j v par-
plšu jednotnou hudobnou rečou ani ne- toch. Ako ale má ,.chudák" č. 3 vedieť, 
použ!vajú jednotné formy zápisu. To, ako či to za n!m práve ,.p!pol" kolega č. 7 
skluclutei plše, je jeho sväté právo! Pre alebo ll? Naskúšať túto pasáž je úmor-
dirigenta je často netradičný spôsob zá- ná drina a pritom sl jednotlivec zahrá 
pisu inš pirujúci. Naproti tomu sa a le iba sem-tam. Keby však mal každý v 
orches trálny hráč dostáva _nezriedka do parte uvedený tradične počet páuz, po-
ubsurdných situácii. Mus! riešiť najrôz- tom svoj tón šikovne umiestnený v ne-
nejšie rébusy, ktorých výsledkom často jakom tradičnom tak te a potom zasa 
býva úsek zvládnu telný l p riemerným pauzy, bola by pasáZ hratel ná pohodlne 
žiakom nižšlch ročn!kov konzervatória, z listu, bez obvyklých dobrodružných 
pravda, za predpokladu , keby bol napi· zm!itkov, stojacich čas a nervy. 
saný v parte tradične alebo aspoň jed- Taktová čiara. Mnohým skladaterom 
noducho u rozumne. tradičná taktová čiara prekáža či už 

jeden z najpozoruhodnejšich skladate- pre to, že tradičný pojem ,.takt" je v tch 
!ov prltomnosti W. Lutosluwski vyriešil hudbe nezmyselný, alebo preto, že vzdlu-
Pľ~~IO!ll . -j~dooQu~~p .. l~~. ~J;í,l>y._~n.ébo... l~.ť . . ..I\l~_tľzC .. noa,edn?tl:· ·. a · .• oo.-l'ledlJf~· 
k·~_t;ý, ·~ .]~lf'! patt~tut .opl!3\fi~ ·.tJ..~~~ t~, · .. ':Q~\1-. ;;p>vout Je· v~ll)ál.qjJ- :ll~merne vetlt'á; 
~e-· }Odootlf\Hl~ ma: pr eli selfoll ]?a.r f: v. poQ.~ ~ · preto, · .ž'e· neohi:'d s 9.o-ju · skladbu vý-
sta1e klasický, čttatelný bežne . z Us(ll- stavU nebezpeČiu, ktoré t rofne vys tihol 
a ibn sem-tam su vyskytne čosi , na čo V. Tallch ,. .. . a pa k p~lšla ta ktová čá· 
nie Je obyčajne zvyknut9. Tak napr. v ra , po nl velké bum a bylo po hud· 
Benáts ltych h rách sú v prvej časti dlhé M". Dnes je už jasné, Ze dobrého tn-
úseky označené šipkami v odstupoch l terpreta ani prltomnosť taktovej čiary 
sekundy. V partoch ale majú jednotlivci nepomýli a hlúpeho zasa an! jej absencia 
takty označené a ko 2/4, 3/4, 4/8, 5/8, 6!8 či náhrada člms! iným nespasl. Prte-
a 718, dirigen t ozná m! orchestru: ,.Dé · merný Interpret už dávno prestal byt po-
varn na jednu", a po Jednom prehrat! lovzdela ncom. v pa rtoch jednoducho 
môže Isť úsek na platňu. Keby boli par - taktové čiary musia byt Stači sa pozrieť 
ty oplsané mechanicky, potreboval by do niektorého otrocky opisaného partu, 
som s orchestrom lirovne SlovenskeJ fU. kde napriklad taktová čiara je nabra-
harmónie na naštudovanie celej skla d· dená v jednom r iadku pretrháva nou a 
by určite viac a ko tri skúšky. Kedže sú na nej lež! nota. Nájsť tu niekedy ,.pr-
ule party rozp!sané Inak, naštudoval som vú" je dosť ťažko. 
celú skladbu so študentským orchestrom Rytmické zadelenie. v mnohých sklad-

··Michigan State University za tri hodi · bách by zépis rôznych ry tmických útva-
ny. So Slovenskou filharmóniou by som rov il la M. Doležll ,.Elementárni 
sl trúfol naštudovať toto dielo na vyso- rytmus" vyzeral nelogicky. Pravdou je 
kej profesionálneJ lirovni :aa dve hodiny a le tiež, Ze mnohý skladater nedokáže 
aj s prestávkou na kávu. . . suverénne z lis tu vyťukaf nim samým 

Zato a le Pendereckého Tren ·.-~ 'brá- napísaný r}irmu;~. Co má a le robiť chu-
·.: f.'· va zriedkakedy. je ta lit napr. ~u~~t~~.iis- · dá k ·hudobn!k. ~teď toh.o ~-~· .. pred sebou ,,. ·~· ' 

. ~ . ' .. ; . . .. , . ' 
Za Kornelom SchiiĎplom 

Kt·átko 1111 smrti Marty Schimplo
vej-Ra tajovej, manielky, zastihla nás 
smrt prof. KORNELA SCHIMPLA. Zom
rei dňa 24. novembra t. r. v 78. roku 
livota. Dnes je ul iba pomenej tých, 
ktorf ho l!OI~~i v ~!'j •!tl!._)_8,1lP i)"s 
1!~1, ~1e.~ ~~~.isiiJe. ~!IS.J 21.'0· 
~ .t . malfo.li -~~~ch trid,~latyoh a 
JtJrid•tatyt:b ro~o,, .k~tcl bol ~J:himpl 
vel'IIIJ ~afvny ·ako dlrigeql Ul počas 
posledných rokpv ittdia v Prahe za· 
lial dir,igovať v bratialavskom rozbia· 
se (r. 1933) vedra léfdirlgenta Fr. 
Dyka, ~elimlt6cia programov v pr
vej republike vymedzovala sice brati
slavskeJ stanici výrobu programov iba 
z6bavného charakteru, ale Schimpl 
ul aJ v týchto okolnostiach sa sna
Ili priberanfm výpomoci z divadelné
ho orchestra nastolovať podmienky 
pre uvádzanie n6ročnej hudby, lpe
ciálne v rámci koncertov takto vytvo
reného Bratislavsklliho symfonického 
orchestra. V rámci tfchto koncertov, 
~torá nadobtdaU charakter abonent· 
\lt~JJ. pqdqfatl, uvádJ;a aj diel'\ sloven·""lliJ ,,}cJa~telo11: J. L. ISellu; prvO. i 
4ŕdhei syinf6nlú · A. Moyzesa; Sucho
ňovu Serenádu, Burlesku, Baladickt 
suitu ; Clkkerovu }arn6 symf6niu, 
Symfoniottu, Capricio; diela Očenáia, 
Kardola, Jurovského, Frelu. 

Roku 1939 dollo vplyvom politic· 
kých udalosti k rozpadu orchestra 
RadioJournalu, odiiliel i dirigent Fr. 
Dyk, a tak sa stalo dlahou Schimpla 
vytvoriť nový orchester, ktorého ná· 
plňou by nebola len zábavná hudba, 
ale aj náročné pre javy. K doplneniu 
prispeli čiastočne hráči, ktori priilli 
z Kolfc, ale väčilinu bolo potrebné 
ziskať konkurzmi z Protektorátu. Zlo
iitd a náročnd dlohu zohral prof. 
Schmlpl s prof. Moyzesom, vtedajilfm 
iléfom hudobného odboru. Novf or
chester okrem zaobstarávania progra
mov 6člnkoval ako Bratislavskf sym
fonickf orchester aj verejne a cez 
prázdiny aj v Trenčianskych Tepli
ciach v rámci festivalu. Okrem nebo 
dirigoval Schimpl v tom čase aj Mo
ravskd fllbarm6niu a viedenský Ton
kUnstlerverein. Kritické hlasy na je
ho výkony boli velmi priaznivé. V 
roku 1941 doillo, ale na podklade in-

n!ekolkÓ s trá n a .nie a nie sa dopočl
tať. Odpoved je jasná~ musi mať pred 
sebou part, kde rOzne rytmické útvary 
Sll notované V tradlčn9Ch dobách. Vel · 
mi zriedkavé výnimky tu iba potvrdzujú 
pravidlo. 

Ladenia. Ešte l dnes sa nájdu sklad· 
by s použitim basového klar ine tu in A, 
hoc! takýto nástroj sa už dlho nikde ne
použiva. O partitúre ,.In C" môže mat 
každý svoj názor, hudobn!k v orches tr! 
však mus i dosta t part v patričnom la
den!. ZdOvodnené výn imky sú prlpustné 
Iba v t rO.bkach. 

Predmamenanie. x-krá t po sebe opa 
kujlice sa els, každé s krlž!kom, a me
dzitým jedno c bez odrážky vyzerá v 
pa rte a ko zlý vtip. 

T6nové strapcu, clustre a mnohoná
sobnlli delenie sláčikov : V pa rtltúrach sa 
také to útvary čitajú velmi dobre. Otroc· 
ky oplsané do partov vyvo-láva jú však 
v .P.l:f\J l .. Q~aS; J1-!lp.re.c.t ~taviteloý zmätok 
a ' cl~tll~qr ~Mt ;}~)ei;Mv. ozaj s~u('. po 
métOde :;,Hril j 'hQctČg.r ·J.en nech t<> je for
te~. ·Oäkrny rl.ás ' na pOd lu sCľ tu nieke
dy hodné· zvečnenla. Keby jednotlivý 
hráč mal v par te tradične napisané iba 
tte tóny, ktoré má hrať a nie ešte x d al· 

trfg k obvineniu Scbimpla za ne
priatera uv. Slo.enského itátu, a tým 
k pozbaveniu léfovstva orchestra a 
k jeho preradeniu na dradnlcke mies· 
to prednostu oddelenia reprodukova· 
nej hudby. Pro jeho d'alilf rozvoj to 
bol tragický dder. Po roku 1945 odi
šiel z rozhlasu na bratislavské kon
zervat6rium za profesora dirigovania. 
Profesionálne telesá dirigoval potom 
ul len sporadicky, i ked' napr. v roku 
194& dir igoval dokoňcá operu Tajom
stv! v Plzni. 
Učinkovanie na konzorvat6rlu bolo 

lťastfm pre slovensktí hudbu, posu
nulo rozmach nalej hudobnej kultúry 
dopredu, lebo Schimpl dostal v Pra
he znamenlttí prlpravu, ktortí si elite 
doplňal vo Viedni a Salzburgu (u 
Toscaniniho, Waltera, Weingartnera, 
Furtwänglora) . Okrem toho bol ro· 
debým učltelom - ul po otcovi i 
svojim prvým vzdelanlm a pôsobenlm 
- pedagogický P.rlstup mal v krvi. 
Na konzervat6r~\l.lvychoval okolo plť
desiat naillch dirigentov, z ktocych 
sa niektor! stali veddcimi osobnosťa· 
mi nálho hudobného l ivota (L. Slo
vák, G. Auer a d'alill). Vedenie or
chestra zloleného zo l iakov vydstilo 
kaldoročne aspoň v !ltyri samostatné 
koncerty, k tomu treba prir4tať aj 
sprevádzanie s6listov. R. 1964 naltu
doval aj operu, Mozartovu Figarovu 
svadbu. S orchestrom bol aj na za
hraničnom zájazde vo Velkej Brit4-
nii. 

Okrem tíčlnkovania na konzervat6· 
riu vyorával brázdu na Pedagogickej 
a Filozofickej fakulte, kde vyučoval 
externe a kde viedol spolu s man
laikou Akademický komorný vokálny 
stíbor pri FFUK. V dobách rQzkvetu 
stíboru - nakolko tu i!llo o fluktujd
ci livel !ltudentov, sa stále zač(nalo 
akoby od začiatkov a zálelalo od to
ho, aký materiál sa zliliel - dosiahol 
stíbor profesionálnu tíroveň, ktortí re· 
prezentoval aj na viacerých zahra
ničných zájazdoch (v NSR, Rakúsku, 
Juhoslávii ) a zlskal aj viaceré ceny 
v sdťal!lach. 

Za posledných ilesťdesiat rokov po
sttípila slovenská hudba mfl1Jvf.mj 
krokmi dopredu. Nebolo to zásluhou 
len niektorých, ktorl hrali dlohu na 
výslnf reprezontujtícom pred lirokou 
verejnosťou a pred cudzinou; pod
mienky sa museli pripravovať pod 
týmto ,.javiskom" výchovou kádrov, 
výchovou týoh , ktorf sa postupne pra· 
bljall na toto vfslnenie. Schimpl sa 
po roku 1945 vzdal dčinkovania na 
výslnl a venoval sa prlprave tak pro
fesionálnych umelcov, ako aj pedag6· 
gov hudobnej výchovy, od ktocycb v 
iivote tak vera zálell. Vykonal takto, 
čo nevykonávall inl a hlavne - vy· 
konával to erudovane, svedomite a s 
velkou oddanosťou veci. V tomto 
zmysle sa treba skláňať pred jeho 
pa miatkou. Je na nás, aby sme si to 
uvedomovali a ocenili. 

JOZEF KRESÁNEK 

šfch nôt a ,.kli kyhákov" , ktoré hrať ne
má, bolo by po problémoch. 

Skratky. Setr!a v partitúre často mies
to a zväčšuj(! jej prehladnosť. V par
toch sú však nezvyklé, ťažko odllši telné 
a v r ýchlosti ťažko č!tatelné. Niektoré 
skutočne patria do oblasti pozoruhod
ných vyná lezov a v partoch nemajú čo 
hladať. 

Nemáme nič proti novotám a sme pre
svedčeni, že Interpret má slúžiť sklad
be. Medzi službou a posluhovanim je 
však nezunedbatelný rozdiel. Treba sa 
len vžtt do úlohy orchestrá lneho hráča, 
ktor ý na koncerte zo súčasných skladieb 
musi každú chv!lu h ru( to Isté - len 
vždy podla Inej gramntlky. 

Teda: 
l . bud máš pribuzného, ktorý rozplše 

par ty trud !čným spôsobom, 
2. ak nemáš, muslš ich napisat sám, 

a lebo naplsuť ešte jednu "tradičnú" ver
zlu partitúry pre rozpisovačn, 

3. a k sa tr ' ij.echce, muslš niekomu 
za ta kO.to prácu Znplat!ť , 

4. nemá š an! pr!buzného ani t rpezll
vosť ani peniaze? 

5. nevadi, budeme hrať Beethovena. 
BYSTRlK REZUCHA 
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A ZÁVER JUBILEJNÉHO ROKU J HANNA SEBASTIA A BACHA 
Nový doklad o vzfahoch jeho rodiny k Slovensku · 

300. výročie narodenia Johanna Sebas
tiana Bacha (1685-1750). ktoré zaradilo 
UNESCO do programu svetových kultúr
nych jubllel, vyvolalo aj u nás neoby
čajný záujem o jeho život a dielo. Hu
ďobni historici znovu skúmali jeho vzta
hy k Slovensku a znovu sa pertrakto
vala aj otázka o bratislavskom pôvode 
bachovskej rodiny. 

Tradlcia o uhorskom, resp. slovenskvm 
pôvode predkov Johanna Sebastiana Ba
cha bola v jeho rodine ešte aj v prvej 
polovici 18. storočia velmi živá. Svedči 
o tom nielen rodinná kronika Bachov
cov ( Ursprung der muslcallsch-Bachl· 
sch en Familie) z r. 1735, ktorej prvú 
čast naplsal sám Johann Sebastian Bach, 
ale už aj skoršl list d'alšlepo člena raz· 

doškolské na ev. gymnáziu v Bratislave. 
Už na konc! 17. storočia študoval právo 
na viacerých nemeckých univerzitách, 
okrem iného aj v Jene a tam sa akiste 
spoznal aj s Johannom Nlcolausom Ba
chom. Po návrate z Nemecka trvale bý· 
val v Zemianskom Podhradl (teraz sú
čast Bošáce, okr. Trenčlnl , kde sa ve
noval správe svojich nevelkých majet
kov, hlavne však advokátskej činnosti a 
vedeckej prác! (naplsal a vydal aj vla
cera právnických diel l. 

Pavel Prlleský bol skutočne vynl~!l
júclm právnikom a o jeho · advokátske 
služby, hoc! zostal po celý život evan
jelikom, sa uchádzali najbohatšie mag
nátske katollcke rodiny. Bol napr. stá· 
lym právnym zástupcom Esterházyovcov 

Kailtiel PrUeskovcov v Zemianskom Podhradl. 

vetvenej bachovskej rodiny Johanna Ni· 
colausa Bacha (1669-1753) z r. 1728, 
adresovaný slovenskému vzdelancov! 
Pavlovi PrUeski!mu, ktorý sme predne
dávnom našl! v jeho rodinnom archive, 
uloženom v Státnom ústrednom archi
ve SSR v Bratislave. 

Johann Nicolaus Bach bol synom Jo
hanna Ch,rlstopha Bacha (1642-1703), 
organistu v Eisenachu, ktorý bol brat· 
rancom tamojšieho mestského hudobnl
ka Johanna Ambrosla Bacha (1645-
16951, otca Johanna Sebastiana. Johann 
Nicolaus a Johann Sebastian Bachovci 
bol! teda bratranci až v druhom stupn! 
prlbuzenstva. Johann Nicolaus Bach sa 
narodil v Eisenachu 17. 10. 1669, základ
né hudobné vzdelanie ziska! u otca a už 
v mladosti podnikol so svojim priatelom 
Georgom Bartuchom (1668-17321 cestu 
do Talianska. Od r. 1690 študoval na 
univerzite v jene, kde sa v r. 1696 stal 
organistom v kostole sv. Michala a od 
r. 1719 bol organistom tamojšieho uni
verzitného kostolu. Bol nielen vý borným 
hudobnlkom a skladatelom, ale aj výrob
com hudobných nástrojov, najmä klavl
rov (v tom čase vlastne skOr klavichor · 
dov alebo čembál). Vynikol ako tvorca 
tzv. lutnového klavlru, s ťlspechom In. 
štaloval a staval aj nové organy a mal 
velké zásluhy pr! výchove nových hu
dobnlkov. Po celý život udržiaval úzke 
styky s jenským univerzitným prostre
dlm, kde sa v r. 1733 z jeho lnlclatfvy 
obnovila aj tradlcta akademických kon
certov. Johann Nicolaus Bach bol váže
ným a dlhožljúctm členom bachovskef 
rodiny (nazývaný v Nemecku ako "jel).· 
sk ý Bach" l a mal (podobne ako už jeho 
otec l značný vplyv na hudobnú výcho
vu Johanna Sebastlana Bacha. Zomrel 
v Jene 4. ll. 1753 vo vysokom veku 84 
rokov. 

Svoj list Pavlovi Prlleskému datoval v 
mestečku Ilm (nazývanom neskôr Ilme
nau) , ležiacom nedaleko Jeny na rieke 
toho Istého mena, kde mal akist9 svoju 
dielňu. Zdá sa, že toto mestečko bolo 
vtedy významným strediskom výroby hu
dobných nástrojov, pretože už v r . 1709 
v ňom pracoval aj Georg Glelchmann, 
vynálezca tzv. klavlrnej gamby. V r. 1728 
mal Johann Nicolaus Bach už početnej
šiu rodinu, z ktorej osobitne spomlna 
{žla l, nemenujel svojho najstaršieho sy
na, ktorý sa stal tiež hudobnlkom, ako 
aj "malého Hansa", zrejme najmladšie
ho syna alebo vnuka. 

Dobre sme Informovani aj o životných 
osudoch adresáta listu - Pavla Prlles
kého, ktoré tu však stači uviesť Iba v 
!lvotoptsnej skratke. Ten bol o nleču 
starš! ako plsatel listu a pochádzal zo 
starej slovenskej zemianskej rodiny Prl
leskovcov., ktorá dostala svoje meno po· 
dla osady Prlles pr! Trenčianskej Tep
lej, kde mali jej prv! členovia rodové 
majetky. Základné školské vzdelanie zis
kal na mestskej škole v Trenčlne a stre-

a jeho velké právne znalosti využlval aj 
Mikuláš Illésházy, maj i tel trenčianskeho 
panstva a uhorský dvorský kancelár vo 
VIedni. Podobne ako Johann Sebastian 
Bach bol aj Pavel · Prlleský prlvržencom 
tzv. pletlstlckého smeru v evanjelickej 
cirkvi a preto mal vždy dobrý vzťah a 
tolerantný postoj k predstavltelom ka
tollckeho vyznania. Bol dôverným prla
telom takisto pletisticky orientovaného 
Mateja Bela (1684-1749). prlatelský 
vzťah udržiaval však aj s dvorným kňa
zom Illésházyovcov v Dubnici nad Vá· 
hom Jánom Baltazárom Maglnom (1681-
1735 l, ktorému poskytol aj pomoc pr! 
zostavovani prvej slovenskej národnej 
obrany, tzv. Apológie, vydanej v Púcho
ve v r. 1728. Slovenské cltenle a znalost 
slovenčiny si uchoval aZ da smrti a na 
každý slovenský Ust odpovedal vlastno
ručne vždy po slovensky. S kultúrne roz
hladenou manže lkou Katarlnou, rod. 
Gostoniovou mal okrem syna Alexeja 
(ktorý tiež potom študoval právo na uni
verzite v Lipsku) aj viacero dcér. Zomrel 
v r. 1743. 

List Johanna Nlcolausa Bacha z 24. 
aprlla 1728 je vlastne odpoveďou na list 
Pavla Prlleského z krátkej doby pred
tým, ktorý sa nám, pravda , nezacl)oval. 
Z Bachovej odpovede však vieme, že Pa
vel Prlleský ho v 1'\0m pozýval akiste 
na dlhši čas k sebe do Zemianskeho 
Podhradia, kde by v tamojšom kaštieli 
zasväcoval členov jeho rodiny do tajov 
hudby, najmä hry na klavlri. AJ ked' Jo
hann Nicolaus Bach prijal toto pozva
nie s nesmiernym potešenlm, sám sa už 
citU dosť starý [mal už 59 roKov), aby 
s·a podujal na takO. d'alekťl cestu. Ochot
ný bol však k Prlleskému. vypravlt do 
sviatku sv. Michala (29. septembra) svoj· 
ho najsta ršieho syna, ktorý bol takisto 
hudobnlkom. Do toho času chcel pre 
Prlleského zhotov!( aj dva klavlry, kt9· 
ré mal syn spolu aj s potrebnými hu
dobninami priviezť do Zemianskeho Pod
hradia. V liste vyslovil v jeho rodine 
tradovaný názor, že Bachovct pochádza
Jú z Uhorska, ale aj nádej, Ze "riade
nim osudu" sa jeden z nich tam z Ne
mecka opäť zanec;IJho v·ráti. 

V ďalšej časti listu oboznámil Prlles
kého so smrťou školského sluhu (pede
la), ktorého zrejme aj on poznal počas 
svojho štúdia v Nemecku, ako aj s udfi
los(aml, čo sa zbehli pri jeho pohrebe. 
Záverečnú čast listu naplsal Johann Ni
colaus Bach po taliansky (Il rasoio rade 
politamente ne· la rlngratlo mme volte. 
Finalmente mete raccomendo, assicuran
dola . . . ) a jej zmysel bude snáď zrozu
mltelnejšl hudobným historikom. V 
"postskrlpte" pripojil ešte pozdrav pre 
pána Slnyeiho (pravdopodobne Prlleské
ho spolužiaka v Nemecku), žiadal urých
lenú odpoved na svoj list a nakoniec 
uviedol, že pre cestu jeho syna k Pr!
leskému dal potrebné odporO.čanie aj pán 
D. Hamberger, ktorého bude ešte treba 
bližšie identifikova(. 

AJ ked zatial nevieme, ako celá zá
ležitost s "návratom" jedného Bacha z 
Nemecka do starej vlasti skončila, už 
sám tento list je dostatočným svedec
tvom, že vztahy medzi bachovskou ro
dinou a Slovenskom ball širšie než ako 
sme doteraz predpokladali. List z ne
meckého originálu preplsala a do slo
venčiny preložila PhDr. Marta Melnlko
vá, vedecká pracovnlčka Státneho 
ústredného archlvu SSR v Bratislave. V 
slovenskom preklade má takéto znenie: 

Velavd~en!J a osobitne veracteng ptln 
Prllesk!J. 

Va~ej velkomožnostt treba prtptsat, ako 
milo ma pote~ila sprdva, ktortí som dos
tal dnes po~tou a zdalo sa mt skoro ne
možn~, že som to Ja, koho ste st vybrali 
pre ttíto radost. To, že sl Va~a velko
možnost zvolila prdve mtía, poklacMm za 
mimoriadne a osobitn~ Uastle, ktor~ho 
sa mt dostalo. Poklar v~ak ide o moju 
mall~kost, som už prlll~ star!J, aby som 
sa k Vdm vypravil, rozhodol som sa 
preto od dnes do Michala vychystať k 
Vdm svofho najstar~ieho syna, ktorg by 
mohol Va~eJ velkomožnostt sltížlt podla 
želania. Ak by ste ·· mohli uhradiť nd
klady na jeho živobytie, mohol by u Vds 
zosta( dokedy by ste chceli. Bachovct 
pochddzajtí z Uhorska a možno bude 
osud chcie(, že jeden Bach z Nemecka 
sa tam znovu vrdtl. V tejto veci o~a
kdvam e~te Va~u ldskavtí odpoveď, ~~ 
hodldte m6fho syna spolu l s teho vy
držlavanlm do Michala prlfat a v tom 
prlpade by som ho k Vdm s vlastnou 
malou ekvtptlžou poslal. Ak by sl Va· 
~a velkomožnost priala, chcel by som 
dovtedy dohotov!( dva klavlry, ktor~ by 
zneli harmonicky a boli by ~Ist~ a krds
ne. M6j syn by pre oba klavlry prinie
sol hudobniny, ktor~ by ste st ako k 
ntm patriace mohli ponechať. Za oba 
klavtry st žiadam Iba 8 r!Jnskych tolta· 
rov a ak by ste tch potom chceli pre
dat, utsfutem Vtls, že dostanete za ne 
prinajmeneJ dvakrdt tolko. M6f syn by 

mohol zvuk klavtrov udržiaviir v dob
rom stave a ttef ich ladlt, takže by ste 
s t!Jm nemali žiadne starosti. PriJlmam 
ttíto Uastntí ponuku od Va~e; velkomož
nostl s plnou vďakou a budem sa ust
lova( byt prlpraveng ku v~etk!Jm po
trebnOm službtlm. 

Nd~ pedel tu zomrel :l pri tefto prf
leWosti mdm moZnost ozndmit Vdm Je
ho skon. Studenti ho chceli v noci po
chovať, poloZit na s'mtíto~n~ mdre a spo
lu s granatiermt teho mftvolu strdžlt a 
sprevddzat. Granatlert v~ak mt'tvolu sa
mt vzali, odniesli fu až k fdnskef brd· 
ne, ktorú obsadili a nepustili ~tudentov 
von. Vznikli kv6lt tomu medzi ~tudent· 
mt a sprtsahaneckfími bradtl~mt pot!J~· 
ky, ktor~ trvali od 9. do 11. hodiny. 
Prlchod vzne~en!Jch hldv tm potom dal 
možnost porozm!J~lat, ako sa to vlast
ne v~etko zbehlo. 

M6žem byt tak!J smel!J a vyJadriť pros
trednlctvom tohto listu svoJe pontlen~ 
pozdravy veravdžen~mu otcovi a pani 
matke? MoJa manželka a celd rodtna, 
tiež malg Hans opiituJtí velacten~mu pd· 
novi Prllesk~mu najkraf~le pozdravy a 
poďakovanie a želajtí mu predo"O§etk'!ím 
trvaM a skutočn~ dobro. Va!a velkomo!l
nost m6Ze byt istc1, že na Vds po cel!J 
!Ivot nezabudneme. "Britva holl Jemne, 
za čo JeJ tlstckrtlt vďa~lm. Dosahuftí.c 
kone~ ng cter, ubezpe~utem", že k!Jm bu.
dem žlv!J, zostanem 

feho velkomožnostt pdnovl Prllesk~mu 
típlne ponlžen!J služobntk 
Tfohann} Nicolaus Bach. 

Ilm. 24. aprlla 1728 

P. S. 
Pozdravufem pekne pdna Slneylho. 
O~akdvam netrpezlivo ltlskavtí odpaveď 
a tiež sprdvu, ak~ fe Va~e želanie vo ve
ct vyslania m6jho syna. Zbohom. 
Velavdžen!J pdn D. Hamberger dal tie! 
k tomu svofe odportí~ante. 

PAVEL HORVÁTH 

Cuť dopisu J. N. Bacha, v ktorej sa hovori o uhorskom pôvode bachovskej rodiny. 

NEKRITICKY O HUDOBNEJ KRITIKE 
[Dokončenie zo 4. str.) 

Brahms, na anglickú zmysel pre humor, 
iróniu a paradoxy [Shaw), na ruskú ob
čianska a spoločenská zaangažovanosť 

kritika, ktorý vždy bojoval - i v ob
lasu hudby - o pozdvihnutie duše rus
kého človeka a dokázal byt rovnako 
bllzky reči pospolitého rudu ako aj reš
pektovaný u skladatelov, ktor! pod vply
vom kritiky ( Stasov) preráball dokonca 
svoje dlela ... 
Súčasná slovenská hudobná kritika má 

tiež svoje etnické zvláštnosti - spo
meňme len ich slabšiu polovic.u: 1ízkost
livost, mentorstvo, emocionálnosť, pre
vahu nadchýňanla sa i chválenkárenla 
nad vecnejš!m zváženlm, potrebou urč!· 
tého odstupu, vecnosti a objektivity. Ne
chcime ich však zovšeobecňovať a zve
ličovať, a najmä nepodliehajme pred
stave, že sil to problémy a špecifiká hu
dobnej kritiky vôbec. Toto som sa po
kťlslla naznačlf svojou krátkou, torzovi-

tou O.vahou; rada by som zároveň pod
porila názor, že aj naša hudobná kri
tika, ktorá má dnes už svoju nie za
nedbatelnú tradlciu a zázemie, by nema
la byt skeptická voči vlastnej sebaret
lexU a aj pomocou nej si pestovať po
vedomie vlastného ja, jeho zákonltostr, 
možnosti, kompetencie a poslania. Len 
toto celostné povedomie je aj garantom 
1ídernost1 každého jednotlivého kritické
ho postoja, inak hrozi, že sa budeme 
ustavične prer1íbavat prácnyml analýza
mi cez neprehladný les diel a hetero
génnych názorov v snahe všetkému a 
každému vyhovieť a všetko suplovať, na · 
miesto plnenia aktlvnej spoločenskej 

funkčnosti kritiky, ktorá sa zdôrazňuje 

v stranlckych a iných uzneseniach z pos
ledných rokov ako zvýšené volanie po 
posllnenl primárne hodnotlácej funkcie 
a llrovne kr1t1ky a výraznejšom podieli 

·Jjmenovied na objasňovan! povahy a pod
staty kritického hodnotenia. 

NADA. HR.CKOVl 


