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AN KETA HUDOBNÉHO ŽIVOTA PRED XVII. ZJAZDOM KSČ 
Prioáilame pokrafovanle anket y Hudobného života pri prlldltos-

11 XVII. zjazdu KSC a 65. výročia za lo:Zenia KSC, v ktorej p opredné 
oaoboosli hudobného života od poveda jú na túto otázk u: ,.V kto
rej oblasti slovenskej hudobnej kultúry sa. podla vás, dosiahli naJ· 
v9znamnejšle úspechy v obdob! medzi XVI. a XVII. zjazdom KSC?" 

ANNA KOVA~OVA 

muzikol ogička 

Podla mdjho názoru nojv!lčst 
uspech dosiahlo v obdobi me
dzi XVI. a XVII. zjazdom hu· 
dobné Interpretačné umenie. 
Vedra Petra Dvorského sa me
dzi hviezdy operného neba za
radili ~ergej Kopčák, Magdalé· 
na Hajóssyová, Gabriela Beiu1č 
ková ·Cápová, Magdaléno Blahu
~laková a ďalš!. Medzinárodné
ho uznania so dosta lo i našim 
ln~trumentalistom Petrovi To
perczerovl, Mariánovi Lapšan
skému. Petrovi Michalicovi, )o· 
zelovl Podhoranskému u ln9nt. 
ľo prv9 raz dirigoval v Státnej 
opere vo VIedni českosloven-
5ký dirigent Ondrej Lenárd, u 
lak by sme mohli vyratúva! du· 
leJ. No najviac nás tešla úspe
chy najmladšej generácie slo
venského I nterpretačného u· 
menia na medzlnárodn9ch ln
lerpretačn9ch súťažiach . Spo
met)me aspofl tie najv9znamnej· 
~le: gitaris ta Vladimir Tomčá 
nyl zfskal v roku 1982 2. cenu 
v Pnrfžl, kluvlt•!s ta Miku lá ~ Sku· 
10 3. cenu v Aténach v roku 
1983. v roku 1984 op!!( V. Tom 
čany l 2. cenu v Havane, v ro
ku 1985 ziska! basista ján Gal · 
lu l. cenu v Riu de janeiro, 
kl<tvlrlstka Zuzana Paulechová 
nd nelahkej Schumannovej sú· 
(ažl 2. cenu a klaviristka Ele· 
na SnturyovG 2. cenu v súťaži 
Buch - Telomonn - H!lndol vo 
Varudlne. pričom l. cenu ne
udelili. To sú úspechy, ktoré zna
menujú ve l k9 prlsTu b do bu· 
dltcnostl. 

JAROSLAV M EIER 

sklodotel' 

Ak sme niekedy v minulosti 
v~soko hodnotili niek toré ob
lasti našej hudobnej tvorby, nu
pril<lod slovenskú hudobnodro 
mullckú tvorbu. ktorá naozu i 
dosiahla svetovú úrovet1, musi· 
mc so dnes vážne zamyslieť 
n:t<! dielami našich · muzlkoló· 
gov ~ j. Kresánka, R. Rybnrt 
ču, Z. Nováčka. E. Zavarského. 
L. Burlasa, ale oj ďalšieh. Svo
jun dielom stoja dnes v po· 
pt edf československej hudob· 
nej vedy. Napli\o nás to r ados
lou. že uj v tejto oblas ti do· 
su hu jeme práve teraz Ospech y 
n••hyvaleJ úrovne. 

Zas lúži lý umelec 

MILAN NOVAK 

sk l adatel' 

Nazdúvam sa. že k najv9-
znomnejš!m l!spechom v obdo
b, posledn9ch piatich rokov 
t.:ošlo na poli novej hudby. Kon 
'<rétne mám na mysli Wžde t~ 
uovE.:j slovenskej hudobnej tvor-

IJv. Prehliad ka našla SVOJ op tt · 
tnll i ny prevádzkov9 i umeleck 9 
tvar a môžem povedať, že sa 
stula neodmyslltelnou súčasťou 
slovenského hudobného života 
vôbec. Vefk9m orga nlzačn9m 
tísvechom je aj fakt, že kon
l'erty prehllodky nie sú obme· 
dzené iba na hlavné hudobné 
rentrá Slovenska , al e zasahujú 
dj ce19 rad menšl ch miest. v 
ktor9ch doposia! prlli š možnos
tt pre zaznenle nov9ch sloven
sJ..ych diel nebol o. Toto r9z 
šlruJúce sa zázemie predstavu · 
je ti ež velkú ga ranciu do bu· 
dúcnosti na jm!! z hladiska hu 
dobnej a estetickej v9chovy. 
Trcbu konšta t ovať, že poprednl 
slovensk! výkonn! umelci sl po
važujú zu česť na TNSHT vy 
s tupovať. Rovnako treba privi · 
tať neobyčajn9 záujem o T9ž· 
lleit zo strany ĽSU , je ozaj sym · 
po.!~tcké, ked sa už v detskom 
vr.ku vypestuje pozitlvny vz ťah 
k • .Qčasnej vážnej hudbe. Plod
né tvorivé úsilie podporuje aj 
organizovanos ť skluduteTov u 
Interpretov vo Zvl! ze sloven
skych skladaterov. Dochádza tu 
, . púslednej dobe k vzájomneJ 
podnetnej o plodnej umel eckej 
Inšpirácii. Tieto fakty sa ml ja
v!a ako velk9 prlslub do bu · 
dúcuostl - záujem o novú hud· 
bu ~u bude u k iste raz~ l rovu t. 

Zaslúži lý umelec 

Dr. GUSTAV PAPP 

tenorista 

Moja pozornos( sa upriamu
je predovšetk9m na hudobno
~trumatlckú tvorbu a jej lnter
pretilc!u. V obdob! medzi XVI. 
a A. V ll. zjazdom KSC sa v te j 
tri oblas ti dosiahli v9razné ú · 
spcchy. Chcem poukáza ť na pr · 
vom mieste na rast velkého 

poctu mladých kvalltn9ch atd· 
Jen tova n9ch spevákov, k tor9m 
na~ét spoiotnosť vytvorila ta
'ké paci mienky, že svojou úrov
ilou vzbudili pozornosť n ielen 
u domáceho obecenstva , ale sú 
hajnu vyhfadávanl aj v zahra 
mčL Táto skutočnost úzko sCt · 
vis! !' velmi dobr9ml v9sledka
mi ná~ho umeleckého šk olstva, 
u to t..ik konzervatóril , ako aj 
Vysotte] školy múzlck9ch ume
nL 

Vedra• našich známych a v 
zahranič! často splevajl1clch 
spevá kov Magdalény Hajóssyo
vej, Petra Dvorského a Serge
ja Kopčáka, rastie záujem o 
Petra Mikuláša, joze fa Kundlá
ka a pos ledného l aureá ta me
dzinárodnej speváckej sútaže 
Jána Galiu. )e to bilancia, kto
rá nás musi tešlt a súčasne 
povzbudzovať k ďalšiemu ras· 
tu nášho hudobnodramatického 
uml?nla. Krokom vpred je uj 
vznik nov9ch hudobnodrama
t1Ck9Ch diel, ktoré sl1 zväčša 
velmi pozitlvne hod notené kru· 
hom odbornlkov. I nterpretom 
dávajl1 možnos! rozšlrenla šká 
l y v 9razov9ch a speváck o·he 
reckych schopnosti. 

N ór,odný umelec 

Prof. ANDREJ OCENAS 

sk lodate l' 

Len jasnovidec by mohol 
spravodlivo určiť odhad hudob
ných hodnOt, ktoré pôjdu d l 
hou cestou spolu so životom 
čluveka v jednote s jeho Ideo
vo náročne vyspel9m char akte
r om cez vše tky prekážky nu · 
pred. 

\' hudobnej oblasti je najmll 
č l ovek tvorivou súčasťou v ý
zml!nn9ch , v9znamnejšlch .1 

najv9znamnejšlch jej úspechov. 
Le:~ komplexnosť hudobného 
dtumu suma prip ravuje a j do
vr~uJe túto !udskú duchovnťt 
iedmečnost Ak je naša spo
l očnos ť v rozvinutom soclallz· 
•ne pre náš náročn9 život všade 
stí ladne odkázaná a prepo jená 
na ústrojenstvo všetk9ch svo 
Jil h zložiek - a 1 v hudotJno111 

ztvoll! JO to tuk. Potom sa ne
l.:vážl m nadcei\ovat ani z men
~ovat jednotlivosti, ktoré patria 
do celosti jej historického v9· 
V01a. 

Kedže oblasť hudobne j kul
túry je na sústavnom pochode, 
v Jednote spojená s celospolo
tensk 9m v9vojom a ten je od 
:tjazdu KSC k nasledujúcemu 
?jazdu vždy tvoriv9m procesom 
a zápasom o objavovanie. zda· 
itonaTovanle a upev t)ovanle so
cia lizmu. potom sa treba vy
varovať subjektlvnych súdov. 

Pos tavil by som sa však ce-
19m svoji m presvedčenlm bez 
výhrad a zodpovedne za túto 
pravdivú skutočnos t : ,.Všetci 
úprimne tvoriaci umelci sústav
no usilujú o zveladovanle a 
zušracbťova nle nášho sl1čas
ného vedomia." A naša hudolJ
ná ku ltúra sa prlmk9na vždy 
k ludu , s cel9m bohatstvom 
svo jich tvorlv9ch plodov. A na 
našich rudsk9ch srdciach vžd~· 
dozrievali hodnoty , o ktoré ne 
raz pr ejavila záujem aj cud z! 
na. Ale nnjv!lčšlu radosť spôso
bu je nám samotn9ml Domu! 
VIeme o bohat9ch žlv 9ch pru
meňoch, z ktor9ch našl umelci 
budú vždy prednostne čerpať 
a vedome zvlažova ť umelecké 
hodnoty pre krásu a rozkvet 
v lasti uko súčasti socialis ttc
kého svetu. 

A tak to bude aj v nastáv!t 
]lll.Oill čase, lebo my sme ut 
tak!, že nezravfme nič z úsll!,t. 
ču 1.a ru čf ďulš! r ozvo j u kvuli 
tu hudobnosti nášho rudu. 

Národný umelec 

Prof. LAD ISLAV SLOVAK 

dirigent 

V oblasti koncertného ume
nta vo všetk9ch jeho repro 
dukčn}•ch formách. Pochopltef 
ne, že a j druhé úseky nášho 
hudobného života zaznamenali 
rozvoj. Zdá sa ml, že najmll v 
koncertnej praxi sme teraz ú· 
spešn! o verime, že tento po
zitfvny v9voj bude pokraCovat. 

N árodný umelec 

Prof. EUGEN SUCHOŇ 

skladatel' 

V obdobi medzi XVI. a XVJl. 
zjazdom KSC došlo na Sloven
sku vo vše tk 9ch sektoroch hu· 
dobného živo ta priam k explo
zlvnemu rozvo ju nov9ch vý
sledkov, najmiJ poklaf Ide o 
kvuntltu. V mnoh9ch oblastiach 
mozno vša k už teraz konšta· 
tova C, že sa dosiahli t r valé ú· 

spechy aj v kvalite hodnôt, kto· 
ré só zárukou dálšleho l1spe~

ného rozvoja , tvorby, lnterpre-

ta čného urnent.t , IllU Z l kológ te ol 

organtzáclc. )edln9m negatlv· 
nym bodom tohto rados tnéhu 
rotkvctu je stagnácia v oblus
tl hudohnej v9ch ovy na všo· 
obecnovzdelávacfch školách . 
e~ le uj lu su toho času pod ni · 
kuj(t kroky na zlepšenie situá
cie. Do budúcnosti teda vykr.l · 
l; uJeme v hudobnom živo te na 
Slovensku s nádejou na dulši 
r adostný rozmach vo všet k ých 
odboroch. 

D r. TEREZIA 

URSINYOVA 

muz i ko l ogička 

Posled né roky znamenal! vý
znamn9 pokrok nie v jedn ej. 
ale vo viacer 9ch oblas tiach hu
dobného života. Najviac sl ce
nim v9razné oživenie činnosti 

Kruhov priate fov hudby v r ôz
nych slovensk9ch mestách. 
Vďa ka širokému ak tlvu zan ie
tencov a - v nie poslednom 
rade - organizá torskej f unk
cll Slov koncertu sa tu z!skovn 
to najpotrebnejšie pre našu 

(Dokončenie na 3. str.l 



• VfSTAVKA O SLOVENSKEJ OPER
NEJ TVORBE V ĽUBĽANE. Pri prflelitoa
ti hoaťovania opery Slonnakého n6rod
nébo divadla v Juboalbii v Ľublane v 
dňoch 24.-29. 11. 1985 realizovali infor
matfvno-dokumentačnú vfatavku pod n6· 
nom ,.Zo slovenskej opernej tvorby na 
javiaku SND", ktorej autormi boU 
PhDr. Alia Krista Varkondová a eestmfr 
Pechr. 

.• MORAVA V CESKEJ HUDBE. Zber
aik :r rovnomennej konferencie konanej 
v Brne v dňoch 28.-29. novembra 1914 
vydala Krajski odbočka Zvliau českfch 
skladatefov a koncertnfch umelcov v Br
ne. Materi6ly redigoval a · do tlal!e pri
pravil predseda pracovného predaednfc
tva konferencie doc. PhDr. Rudolf Peč
man, CSc. Zbornlk oblahuje 39 prlapav
kov l!eskf ch mualkpl6gov a 1 priapevok 
aahranil!ného hoaťa podujatia. Rokova
nie konferencie prebiehalo v ltyroch 
temallckfch okruhoch: l. Obecn6 tema. 
tika. Historické viiaby. Problém lado
vosU v starifcb epocb6ch. ll. Hudobn6 
te6ria, dejiny hltdby, hadoltn6 topo1ra· 
fia a koncertnt livot v 11. a 19. storo· 
l!f. 111. Leoi Jan61!ek a jeho doba. Tvo· 
rivé a umelecké vyznanie pojan6čkov
skej gener6cie. IV. Od dvadaiatych rokov 
po dneiok. N6plii konferencie bola b6-
datelsky a vedecky .podnetn6. MnoJ!~ 
prlspevky vnieaU nové pohlady na l!laat
kové ot61ky dejln hudby na Morave. 

• V. ROCNIK SOtA!E MLADfCH OR
GANISTOV OPAVA '81 sa bade konať v 
dňoch 21.-21. novembra 1911 v Opava. 
Súfal sa uskutočni v dvoch kateg6ri6cb. 
Zúl!aatniť aa jej m61u itudenU a abaol· 
venU 2. cyklu ĽSU, ludovfch a it6tnyéb 
koaaervat6rll. Stťal je motivovan6 Ma
daiD6rodnfm rokom lllieru. Vekod bra
• lca tl!astnlkov ku dňa otvorenia atfa
l a je 21 rokóv. Prihl61ky a a atťal., mol
ao aaalať do 30. jtna 1911 na adrna 
Lidod konaervatof Miatakého kalttml
bo atfediaka v Ostravi, Maf6kod 11, 
701 OO Ostrava. 

• OSPECH VSMU VO FRANCOZSKU. 
V dňoch 17.-24 janu6ra 1911 sa koaal 
vo francúzskom Al~• 1. medaia6roclaf 
fettival divadalnfch vysokfch ikltl Ea
r6py. Malé mestel!ko Alu na Jaba l'ran
ctuka privltaio po prvf ru okrem do· 
Jiliclch sfíborov stbory • Balbarska, 
CSSR, Kanady, Polska, Tallanaka a Val· 
kej Brit6nie. Featival aa aakatohll pod 
patronttom ministra lkolltva· Fraacta
aka Jean-Pierra Cherenementa a ataroa· 
ta mesta Al~a Gilberta Mllleta. V or1•· 
aiaal!oom •fbore boU Pierra Bokor (Ka· 
aada), )aromlr Knittl (Fraactuko) -
riaditel feativalu, Nol!l Witts (Velkt Bri· 
t6nia) a Stanislav Schenko (essa) . essa 
tspeiaa reprezentovali dva atbol)', l•· 
den a Divadelnej, drabf • Hadottaej 
fakulty VSMU v Bratislava. Kfm poala· 
ch61!1 4. ročalka divadelnej fakaltJ ll& 
pradstavlll v stťalnej čaatl festlnla 
hrou aúčasaej mladej franctaskej aatiN'· 
ky V. Prfaceovej Obllahanie Tyra, ba· 
llobnt fakulta vystiplla mimo stťale aa 
aiverel!nom gala-večere opero• butroa 
od G. Bi1eta Docteaur Miracle. Hra V. 
Prlneeovej Obliehanie Tyra (dej po jad
aha o vlťaznom ťalenl Alezandra Vel· 
kého a ovlidnatl fénického Tyru l ••· 
liba velké molnostl na rozaiahlejlie he· 
reck6 grad6cie. ale je a6rol!n6 po atrta· 
ke ralijnej koncepcie a price 1 detai· 
lom v hereckej vfpovedl. Poaluchtl!i 4. 
rol!nlka herectva (pod pedagogickfm va· 
denlm doc. Letka) sa zhostlll svojich 
iloh tspeine. P6člli sa najml vfkoay 
O. R(lfusovej a l. Svetka, ktort pred· 
atavenie .aJ rellroval (pedag. vedenie 
doc. Pietor). K celkove vfbora6mu vy· 
anenha hry prispeli aj l. Tomanod (vft. 
apolupr6ca) a P. Martlnl!ek (hudba). 
Hru oceoill Cenou poroty aa najleplie 
uvedeoie d l!asnej franc611kej dr6my. 

Opera buffa G. Bizeta Docteaur Mirac· 
le je niele, nen6rol!né hudobné dielko 
• mnolstvom zápletiek a komických sl· 
tu6cll. Tieto dbaji pr llelltost pre oper· 
ného reliséra ukbat l!o najviac tvori· 
vfch n6padov v reli jnej koncepcii. Svo· 
jej 6lohy sa dobre zhostil poaluch61! 4. 
rol!nlka opernej rélie M. Bendik (ped. 
vedenie doc. Kriika) , ktort vcelku jed· 
aoduchfmi relijnfmi nipadmi ndel v 
pravt čas vyhrotiť komické situ6c1e, aby 
aap6soblll na posluchtča. K 6spelnel 
reprezent6cli Hudobej fakalty VSMU na 
aala·vel!ere v Alb prispeli aj pekné lpe· 
deke vfkony jednoutvtch posluchtčov, 
la citlivého klavlrneho sprievodu O. 
Stankonkého. Najviac upitala D. Livo. 
rovi v tlohe dcéry (alteraovala Z. Ka· 
1anick6) a M. Dvorskt v ilohe Doetaau· 
ra Mlracla. 

Z ostatnfch divadelnfch stltorov •Y· 
nikU nad priemer divadlo a, Leicesteru 
(V. Brlt6nia) 1 hrou Red Blanc and IJ· 
norant a posluch6či Vysoket lkoly dr•· 
matlckej • Lodle (Polsko), ktorl v rftli 
A. Hanuskiewltaa predviedli hru Maria 
a Woytzek podla G. BUchoera. 

V jO.li tohto roku sa uakatol!nl dalll 
Medlin6rodnf festival • ysokfch ikéU v 
8ratJslave. ( -ma · l 

Pri prameňoch úspechov sovietskeho hudobného školstva 
(Pokračovanie z predch4dzajO.cebo člsla.) 

Ztacl školy stí vedeni predovšetkým 
cestou neutlchajtíceho záujmu a lásky k 
hudbe. Spolu s tým prebieha výchova 
Ich schopnosti prentknO.f do šlrky l. bib· 
ky pri odhalovani vntítorného obsahu a 
charakteru študovaných diel, ku korekt
nému vztahu k autorskému textu, ku 
ka!dému jeho detailu. U! od počiatkov 
vyučovania prlvykajO. sl !laci postupne 
brtlslt ka!dO. frázu a ko klenot, analyzo· 
vaf svoje chyby, trpeillvo Ich opravovať. 
Treba nadobudno.t a vyu!lt tie návyky, 
z ktorých sa skladá planlstlcké ma1-
strovstvo. Postupne sa vylul!uje akákol· 
vek povrchnosť v práci, !laci sa prlbll
l!ujtl k profeslonallzmu, k tomu, l!lm 
sa ll ši hudobnlk-profestonál od ·a ma té· 
ra, čl diletanta. Postupn.e s vekom sa 
vzdaluje l čaro detstva , ktorému nedob
rovolne podliehame pri pohlade na 9-
ročné deti oduševnene lnterpretujtlce 2· 
1 3·hlasné Invencie čl Preltídlá a ftlgy 
z Temperovaného klavlra J. S. Bacha, 
jeho klavlrne koncerty, Haydnove l Mo· 
zartove koncerty, ba počuli sme v po
dani 9-ročnej Pollny Osetlnskej l 5. kla 
vlrny koncert Es dur Ludwiga van Bee· 
t'hovena (l) - dva týl!dne predtým ho 
hrala verejne s filharmonickým orches· 
trom v Odese! 

Ztact prlvykajO. ul! od raného veku 
verejnému vystupovaniu l hre s orches· 
trom. Krajové filharmónie spolupracujú 
v tejto oblasti ul! dávno so školou a pra· 
vtdelne zaradujtí do svojich koncertných 
abonentných programov O.člnkovanle 
staršlch 1 mladšlcb !lakov CSSHS. O 
tom, aké cenné sO. podobné skO.senostl 
pre začlnajO.cl sa rozvoj hudobnika, ne· 
treba sa vari ani šlrlt. Pódiovej sktlse· 
nosti sa pripisuje velkf vfznam a vy· 
stO.penla preblehajtí v najrOznejšlch for· 
mách. Na škole sO. to akademické -
.,zápočtovéw - večery, ktoré sa konajO. 
kal!dtí stredu popoludnl v sieni školy. 
Ak nerátame jarné sktíšky, kal!df !lak 
hrá minimálne dva razy za školský rok, 
vllčšlna deti však ovela viacej, pllf a! 
šesf ráz predkladá na postídenle komisii 
rôzne programy. Počet vysttlpenl sa ne· 
ohraničuje, ale naopa k vedome podpo· 
ruje. Okrem tfchto a kcll sa uskutočňujtl 
koncerty !lakov školy v male j l velkej 
sieni moskovského konzervatória, v Do
me skladatelov a v lnfch sieňach. 

Pri prllel!ltostl u! spomlnaných zájaz
dov !lakov na koncerty s orchestrami 
krajových filharmónii sa rell'llzuje tak· 
tlel! a ktlvna metodická pomoc miestnym 
hudobnfm školám. Pedagógovia, ktorl 
sprevádzalO. na cestách svojich !lakov, 
vedú otvorené hodiny, dáva jO. konzultá· 
cie, uskutočl\ujtí besedy. Pri prljlmanl 
podobnfch pozvani je však potrebné za . 
chovávať cit pre mieru, lebo učebný plán 
školy je velmi nahustenf komplexom 
všeobecnovzdelávaclch l hudobnoteore
tlckfch predmetov. Pri ukončeni školy 
sa konajú maturitné sktlšky. Treba všet· 
ko stlhnúf a hlavne - kal!dodenne cvl· 
čl( nlekolko hodfn na nástroji. 

Je nepochybné, l!e obrovskf vplyv na 
formovanie mladého hudobnika má au· 
torlta pedagóga hlavného umeleckého 
predmetu. I pri velkej zamestnanosti a 
prefa!enostl prácou musi sl nájsť kal!· 
df pedagóg čas a spOsob na lndlvlduál· 
ny prlstup ku kal!dému !lakov!, viest ho 
pri nepresta jnom hla danl, yštepovaf mu 
lásku k hudbe, ale l skromnosť v sluf· 
be tomuto krásnemu umeniu. 

o poslaní r.su 
Hodnoty vfcbnaého pOaobenia ladO· 

vfch lkOl umenia spočlva vo vedomom 
Qslll čiastočne vyplňaf medzery, ktoré 
vznikli dosf neuvál!eným podceňovanlm 
významu estetlckfch a umeleckfch dls
ctplfn na základnfch školách a Ich po· 
stupným odsúvanlm na tirovni stred· 
ných škOl. Osllle ludovfch !:kOl ume
nia hudobného odboru sa prejavuje kon· 
krétne zameranou činnosťou, fungujO.cou 
tíspešne a priaznivo prakticky v troch 
pedagogicky funkčne zretelne dlferen· 
covaných rovinách, ktoré sa v!:ak v pra· 
xl - teda v skutočnom vztahu dlefa· 
ťa-školáka l dosplevajO.ceho človeka -
znamenite doplňajti. Pôsobenie ĽSU pred· 
stavuje a sprostredktlva predovšetkfm 
základný sQhrn Informácii o hudbe, kto· 
l'Ý sa v sO.časnej dobe začlna javlf ako 
reprezentatfvny, pdtavý a najmll rozma
nltf - prinášajúci súčasne predpokla · 
dy pre efektlvne poznávanie a osvojo· 
va nie, prebudenie záujmu l plnobodnot· 
né tvorivé prejavy. Treba stále zdOraz. 
ňovať nezastupltelnosf tohto pôsobenia 
a jeho nevyhnutne vysokO O.roveň, pre· 
tole bez nej nemá fungovanie hudobnej 
vfchovy na ĽSU nljakf význam a mo!no 
sa preto domnievaf, že nikto nettll!i po 
tom, aby - z hladiska vnlmanla -per. 
canto hudobných, resp. umeleckfch 
analfa betov alebo bezcitných polutova· 
nlahodných dbol!lakov. trpiacich dušev
nou atrofiou neus tále narastalo. 

Pokračovatelmi v práci velkfch za· 
kladatelov !:koly dnes sú - čl donedAv · 
na boli - zaslúl!llf učitelia RSFSR, pe
dagógovia, z tried ktorých vyšli uf mno· 
hl laureáti národnfch l medzln.trodných 
súfal!l ako A. D. Artobolevskaja, T. A. 
Bobovlč, T. E. Kestner, E. P. Chovan. 
A. S. Sumbatjan a E. M. Tlmakln (Kest
ner a Sumbatjan zomrell v r. 1984). z 
nich traja - Bobovlč, Choven a Kest· 
ner pracovali v !:kole vyše polstoročia . 
od Jej zalo!enla. Všetci tito pedagógovia. 
okrem ktorých pracuje v škole viacero 
mladých vynlkajtícich osobnosti (napr!· 
klad T. Koloss, A. Mdojanc a ďalši ) s ta · 
rostllvo cbr6nla a tvorivo rozvljajtl naj· 
lepšie tradlcle sovietskej planistlckeJ 
školy. V tomto článku by sme radi po
stihli aspoň základné aspekty týchto tra · 
dieli. 

Skalptúa P. 1. Cajkovak6bo, aaut111aji· 
ca aa prM IHallovoa moakonkébo koa· 
aernt6rla aeatcebo meao tohto velk6· 
bo ruk6bo aklallatela. 

Predovl:etkým sú to otázky vfchovy 
človeka a hudobnlka tesne vzájomne spä
té. Do popredia preniká snaha vštepiť 

!lakom čoskoro návyky samostatnej prá· 
ce. Z toho vyplývajú pofladavky na pre· 
mfl: lanle, počutie, chápanie a orlentova· 
nte sa v notovom texte. Text je kld· 
čom k správnemu chápaniu obsahu hu· 
dobného diela. Velmi dôležitá Je výcho
va k nepretrl!ltej sluchovej pozornosti 
a kontrole. Nemenej dOlefltou oblasťou 

je vfchova volnostl hracieho a parátu 
( nezamieňaf s pasivitou!), vfchova pri· 
rodzených pohybových návykov. 

Hudobné školy sa dalej v zásadnej 
miere pocllelajt na badovaal trvalého 
vzťahu l!loveka k umeaiu vObec - nie· 
len hudby, hoci ona hrá. pochopltelne. 
podstatnú úlohu. Musia vytváraf pred· 
poklady pre prekonávanie špeclflckfch 
školských návykov a dosiahnut u svo· 
jich návštevnlkov skutočnú radost z 
kontaktu s tvorlvfm procesom, hudbou 
samotnou. A to je v stičasnom štádiu 
vývoja vztahu človek - hudba tíloha 
nesmierne zl ožitá. 

Tretou vfchovnou oblas ťou je vfsle· 
dok akéhosi selektlvneho prfstupu v pro
cese umeleckej výchovy; dochádza k cle
lavedomej vfučbe a prlpra ve tých deti 
a mladých lu dl (zámerne nepoužlje m 
termln ! lakov, aj ked nimi v podstate 
sú a musia byť v určitom zmysle i na 
pOde hudobnfch škOl ). ktorfch pred po· 
klady l vlastné rozhodnutie Inklinujú k 
tO.l!be stat sa raz profesionálnym hudob· 
nikom. Medzi tfmlto tromi zložkami vf· 
chovy niet nadradenosti. Vfchovnf apa
rát ĽSu sl jednoducho nemOže v sú
časnej dobe dovoliť zanedbať alebo pod· 
ceniť žiadnu z nich. Ak kvOII ničomu 
inému, tak preto, že tSu musia za kaž· 
dú cenu suplovať rozličnú úroveň este· 
tlckej výchovy na ostatných stupňoch 
škOl, a to sa netfka len hudobného od· 
boru, hoci by sa mohlo zdať. l!e ten 
na to mimochodom velmi dopláca . . . 

Priznám sa . fe na toto všetko musr 
človek (o čom som presvedčený) sto
jaci zoči-voči výsledkom práce návš tev· 
nlkov a pedagógov ludových ilkO! ume-

Repertoár !lakov vyUich ročnfkov 
CSSHS je natolko zlo!ltý, !e sl vyl!adujc 
kompletntí profesionálnu technlcktí pri· 
pravu uf od detstva. Repertoár 13- až 
15-ročných !lakov zahrnuje často ul! vr
cholné diela klavfrnej literattíryl 

Uvornenf hrac( aparát, ak tlvna prsto· 
vá dikcia a ohybné, pohyi>Uvé zápästie 
v plavnom pohybe po horizontále sO. v 
spojeni so správnou a prvoradou hudob· 
nou predstavou technicky základnfm 
predpokladom lineárneho stvárňOvania 
hudobného materiálu. Zvuk nesmie by ť 
mecha nický, tOny sa spájajú melodicky 
v sO.Iade s prepracovanlm celkovej In· 
tonácle , t. j. prirodzeného komplexného 
vyznenia hudobnej štrukttiry. Aj v h re 
etud treba dokáza ť vyjadrlt ich charak
ter a dosahovať dobrý zvuk. DOraz sa 
kladie na rýchle osvojovanie s l hudob· 
ného materiálu, ale a j na vyjadrenie 
vlastnej hudobnej lniclatlvy detl. Vo v!:o · 
obecnostl sa celkový rozvoj zakladá na 
Individuálnych znakoch každého talentu. 
nebadať snahy o ,.prerábanlew. ale mno· 
hl pedagógovia vychádzajtl z poznania 
a opleranla sa o silné stránky !laka o 
v nadväznosti na ne rozvljajti jeho slab
š ie stránky. Vo vf vojl prstovej zručnosti 
ma svoje nezastupltelné miesto hra stup
nfc 1 technických cvlčenl podla lndlvl· 
duálnej potreby - hra rozkladov naj· 
rôznejšlch druhov akordického mate· 
riálu a hra velkého počtu etud počas 
celého štúdia. DOlel!ltf je celkovf výber 
repertoáru pre štúdium každého jednot· 
livca. Zaujlmavé postrehy by sa dali vy· 
slovlf na margo vzájomného vztahu pe· 
dagOga a !laka. Zákla d tvori pedagOgo· 
va pomoc na tvorlvfch cestách hladanla 
a stvárňovania hudobného obsahu, ne· 
menej dôležitá je však tícta a uznanie 
hodnoty myšlienok flaka. K vlastnému 
.vyhra nenému mysleniu sú vychovávanf 
flacl už od začiatku. Vyžaduje sa od 
nich aktivita v myslenl, názor. Pritom 
"myslenie neubtta lnt utclu, ale tu napd· 
ta; v rôznych etapdch prdce preva!lute 
raz tedno, Inokedy druM. Treba do"dzat 
riadU tieto dve sily: dočasne vyptnaf In· 
tutclu počas prdce na prekondvant (až. 
ko!tt s tým, aby sme sa potom vrdtil i k 
bezprostrednému emoclondlnemu cttenlu. 
lntutcla podporovand myslentm te to, čo 
te životne nevyhnutné pre Inter preta 
profeslondla• (T. E. Kestner). DOle!ltá 
je výchova nárokov k sebe, pozornosti 
ku kvalite zvuku, rytmickej presvedčivos
ti, 'plynulosti , logickosti formovej vfstav· 
by diela a všetkých ostatných aspektov 
umeleckéh<;~,. .tnterpret~.č~é~o planisttcké
ho procesu. 

Návyky profeslonalizmu sa kladú v 
detstve. Ich podstatou je vzfah ku kla· 
vlrnej bre ako k váfnej práci, s lstfml 
povinnosťami , pravidelnosťou, atd . Na 
predstavu jasného etela sa vlal!e krltlc
kf vfber prostriedkov. Za podmienok 
permanentného obohacovania sluchovfch 
sktisenostl prebieha nepretržitá práca na 
rozširovani erudlcle !laka - všeobecnej 
a j hudobnej. 

Spočiatku "nie te natdôležttetšou úlo
hou naučlf dlefa hraf, ale zozndml( ho 
s hudbou, nauči( ho poču(, zautaf ho 
tým, !le hudba rozprdva, rozvinú( hudob· 
nú predstavu• (A. D. Artobolevska ja) . 
Od hudby sa kráča k vfvoju techniky, a 
nie naopak. 

(Dokončenie z budtícom člsle. ) 

MILOSLAV STAROSTA 
BRIGITA STAROSTOVA 

nta lntenzlvne myslie(. Alebo ho to mu· 
sl aspoň napadmlt. Ci uf je to kon· 
cert , vfstava, tanečné kreácie, čl rôzne 
recitačné, scénické a Iné prejavy. 

Podnetom na naplsanle tfchto r iadkov 
bol koncert návštevnlkov - !lakov a 
deti r:Su Miloša Ruppeldta na Dlbrovom 
námestl 4 v Bratislave. Konal sa 4. de· 
cembra 1985 v Moza rtovej sieni DPV a 
vystúpilo na ňom 14 návštevnlkov ško· 
ly v sólovom prejave a napokon i škol· 
skf orchester pod vedenlm učltela J. 
Kvasnicu. Vystúpenie všetkých dčtnkujú 
clch bolo peknou ukál!kou fungovania 
hudobnej výchovy vo velmi širokej ob· 
lasu. Nie vždy existoval orchester, ani 
repertoár a vfber autorov l skladieb ne· 
býval tak pOsobivf a rozmanltf . Treba 
si znovu a znovu uvedomovať , a ké dO
ležité miesto má v našich pomeroch zá
kladné hudobné školstvo, s čim všet· 
kfm musi zápasiť a na jmä treba vidieť. 
čo sa mu dari úspešne prekonávať a na 
čom, resp. na kom buduje východisko· 
vú množinu umelecky na úrovni cltlace j 
mládel!e, ktorá sa práve tým mo2no raz 
stane nezastupltelne dôležitou sďčasfou 
spoločnosti. Z tohto hlad iska má prácu 
l vývoj ESU na Dlbrovom námes tt v Bra· 
tlslave popri dalšlch rovnako velmi 
úspešnfch školách, velkf význam, kedl!e 
popri spoločensky nevyhnutnej činnosti 
zveladuje pod la vlastných náročných 
kr itéri! vysokf stupeň ušlachtllostl v 
umelec kom cltenr a kona ni svojich zve· 
ľencov. 

EGON KIAK 



Nórodný umelec 
OTO FERENCZY 

Kultúrne povedomie-činiteľ rozhodujúcej dôležitosti 
Naša tohtoročná XI. prehllad· 

ka novej slovenskej hudobnej 
tvorby je z doterajšieh prehlla· 
dok na podujatia najbohat~la a 
najrozsiahlejšia. Prakticky ob· 
sahuje skoro všetky žánre, od 
hudby opernej cez tvorbu po· 
pulárnych žánrov až po hudbu 
inštrukt!vnu. Tak ako po minu 
lé 2 roky l teľaz sme zaľadlll 
do prehliadky konceľt tvorby 
našich českSŕch kolegov. A ak 
berieme do ťlvahy široké ge
neračné spektrum autorov, oso
bitosti Ich urneleckSŕch záuj· 
.nov, štSŕlovSŕ rozptyl - možno 
povedať, že prehliadka posky· 
tuje dosť podkladov na to, aby 
srne zlskall pohfad na výsled
ky tvorby našich ~Jenov za pos· 
ledné roky. Jednotlivé koncerty 
prehliadky sa podarilo tohto 
roku rozmiestniť do ďalšieh 
miest mimo Bratislavy. Okrem 
Košic, Trnavy a Piešťan pri
stúpili Prešov, Banská Bystri· 
ca, Zvolen a Sečovce. To je dal· 
~i krok vpred a verme, že bu
de poz>\tlvne pokračovať aj v 
budťlcnostl. Treba sa poďako
vať tSŕm miestnym pracovnlkom 
v uvedených mestách, ktor! sa 
o to svojou osobnou lnlclat!vou 
pričinili. Naša prehliadka by 
nebola možná bez porozume
nia , ochoty a spolupráce s na · 
šlrnl poprednými lnštlttlclarnl, 
Slovenským hudobným fondom 
a Ceskoslovenským rozhlasom 
v Bratislave, ktorý umožnil, aby 
značná časť prehliadky sa ko
nala v rozhlasových priesto· 
roch na MSŕtnej ulici ·a ktorý 
súčasne lnlclatlvne nahráva 
\ še tky koncerty, ktoré sa tu 
uskutočňujú. Treba sa podako· 
va( našim umeleckým súborom, 
Slovens kej filharmónii , Symfo· 
nlckému orchestru Cs. rozhla · 
su. Státnej filharmónii v Koši · 
ciach , Stá tnemu komornému or· 
cheso·u v Zlllne, opere SND. 
SĽUK-u. Posádkovej hudbe Bra
tislava. Orchestru fudových ná· 
s trojov. Cs. rozhlasu, všetkým 
dirigentom prehliadky, našim 
komorným súborom, výdatnému 
počtu sólis tov - lnš trumenta· 
listov a spevákov, medzi kto· 
rými je vefká väčšina zástup· 
cov mladej generácie. A v ne· 
poslednom rade mnohým mia· 
dým Interpretom z našich r:Su , 
ktor! sa ta ktiež aktlvne zú· 
častňujt1 na našej prehliadke. 
Bez Ich pozltlvneho prlstupu 
by bola prehliadka nie mož· 
ná. Uvedomujeme sl to a za tú · 
to pomoc, za aktlvnu spoluprll · 
.. u a umelecké úsilie Im vyslo· 
vujeme pri tejto prlležltostl 
vďa ku a uznanie Zväzu s loven· 
ských skladaterov. Ich prlčlne · 
nim StJ s talo. že prehliadky na
šej novej hudobnej tvorby sa 
stali vedra Bratislavských hu· 
dobných slávnosti a Bratislav· 

skej lýry najväčšlm hudobným 
podujatlm v SSR. Tak prehllad
lw predstavuje cenný prlspevok 
k bohatému hudobnému ruchu 
a pohybu, ktorSŕ prebieha v na 
~ej národnej kultúre a ktorý 
\ ýznamnSŕm podielom o boha eu · 
je socialistickú kultúru CSSR 
ako celok. 

Stoj!me pľed závažnou uda
losťou života našej spoločnos· 
ti. 13. marca t. r. začne sa ko
nať zjazd KSS a 24. marca XVII. 
:: jazd KSC, ktoré budú bilan
covať doteľajšle výsledky prá· 
re našej spoločnosti ~a posled· 
ných 5 rokov a vytýčia úlohy 
nielen pre najbližšie päťročné 
obdobie, ale do konca tohto ti · 
slcročla. Bude to významné ro· 
kovanie, ktorého výsledky a 
uznesenia ovplyvn1a všetky ob· 
last! a zložky nášho spoločen
ského života . AJ ked na prvý 
pohfad je váha pozornosti sú· 
stredená na rozvoj nášho ná· 
rodného hospodárstva, ktoré 
tvori bázu činnosti celého po· 
hybu v kultúrnej sfére, aj ked 
sa zdá, že pôjde v prvom rade 
o Intenzifikáciu ekonomiky zvy· 
šovanlm produktivity práce, za· 
vádzanlm najnovšlch výdobyt· 
kov vedy a techn1ky, presadzo· 
vanlm pokrokových technológii, 
skvalltňovanlm riadenia na 
všetkých stupňoch - to všetko 
nás nijako nemOže uviesť do 
chybnej predstavy, že kulttlra 
s toji v tomto pohybe takpove· 
dlac n a druhom mieste. Práve 
naopak, vychádzajúc zo základ
nej poučky dia lektického a his · 
torického materializmu o záko· 
nitostiach spätnej väzby, ťlro· 
veň kultúry, kultúrneho pove· 
domla fudl na to, aké majú na· 
ši pracujúci nároky, aké záuJ· 
my Ich ovládajú a mnoho Iných 
člnltefov , ktoľé zahrnujeme do 
pojmu nadstavby, hrá a bude 
hraf závažnú úlohu pri realizá
ci! clefov budovania vyspelej 
soclallstlcl<ej spoločnosti, spočl· 
vajúcej na modernom a prle· 
hojnom národnom hospodár · 
stve. A je jasné, že 11roveí\ kul· 
túrneho povedomia a kultúr· 
nych záujmov fudl sú člnlte· 
lom rozhodujt1cej dôležitosti. 
Nie je nám neznáme, aké hl· 
boké mOže byt pôsobenie hu· 
dobného umenia na rozvoj emo· 
tlvneho a fantazijného života 
človeka. V obraze ltarmonicky 
rozvinutej osobnosti ako cle· 
ra v9voja spoločnosti soclalls· 
tlcke j epochy nemOže zastávať 
hudba podradnú úlohu. Zálež! 
tt) od našej činnosti, akým tem· 
pom a s akým účinkom sa bu· 
de tento cJef uskutočí\ovať. Pre· 
to je zrejmé, že generálny trend 
vývoja našej spoločnosti od ex
tenzlvneho k lntenzlvnemu, od 
kvantity ku kvaLite, je platný 
l pre oblasť hudobnej kultt1ry, 

to znamená jej všetkých zlo· 
žlek. AJ ked nechceme podce· 
~~ovaf kvantltatlvny zretef, kto· 
r9 zďaleka nie je nevýznamný. 
uvedomujeme si, že musi byť 
zvsú ladený s otázkou, aké hod · 
noty množstvo činnosti pred· 
stavuje a ak9 je jeho spoločen
s ký dopad. 

Ak sme za 40 rokov socia 
listického vývoja dosiahli vel· 
k9 rozmach našej hudobnej 
kult11ry, je dnes oprávnená o
tázka, čl sa s dosiahnutým sta
vom uspokojlme, čl to, čo dnes 
máme, je maximum našich mož· 
nosti, alebo čl sme schopn! do 
slahnuf viac ako ukazuje sta tus 
quo. Je na mieste otázka čl má · 
me - a ko sa povie - rezervy 
a ak áno, aké a kde a akým 
spôsobom Ich využiť. Je zrej
mé, že len druhá alternaUva 
je pre nás prljatefná. Treba sa 
teda pozerať dopredu. Vychá· 
dzať pritom z analýzy doslah· 
nutého stavu, odkryť jeho ne · 
dostatky a poznať úlohy, kto · 
ré nás čakajú, resp. ako ne
dostatky odstrániť. Dá sa pove
dať, že v hrubých rysoch s me 
dokázali správne zhodnotiť po· 
zltlvne výsledky nášho doteraj· 
šleho vývoja a tiež, že vcelku 
poznáme svoje slabiny ,alebo 
- a ko sa povie - kde nás 
tlači topánka. V tomto celko· 
vom trende sl treba uvedomiť , 
že ťažko počltaf s prevratným! 
zmenami. SkOr pôjde - ako sa 
to často zdôraznilo - o s kva· 
litnenle, o zlepšenie toho, čo 
doteraz máme, a to vo všet
kých oblastiach a zložkách na 
šej hudobnej kultúry. 

Je čo zlepšovať v práci ZSS 
v otázke styku s členstvom . 
rozvljanl jeho angažovanosti , 
vo zvyšovani jeho Ideového vy · 
strojenla a jednotného pOsobe· 
nla , ale l v liktlvnejšej účas 
ti členstva na zväzovom živo
te a jeho akciách. v e ra sa dá 
skvlilltl~ova t v smere spoluprá
ce s našimi čelnými umelecký· 
ml Inštitúciami, da lej v Ich 
vlas tnej činnosti a Ich · vzájom·· 
nej koordinovanosti. Rezervy so 
v oblasti vydavatefskej politiky, 

• ďktlvlty ag'entáfnej a pťopaga'č· 
nej, v otázke hudobnej v9chovy 
mládeže na r:Su a prlpravy pro
fesionálnej hudobnej mládeže 
na š kolách všetkých stupňov . 
v priprava a Ideovo-odbornom 
vystrojenl pedagógov, ale rov · 
nako l všetkých ostatných pra 
covnikov, ktor! pôsobia alebo 
budú pôsobiť v hudobnej oblas 
ti čl profesionálnej alebo amli · 
térskej. Clalej v činnosti a za
merani pôsobenia hudobnove
deckých pracovis k, v skvallt · 
flovanl kriticko-hodnotiace j čln · 
nosti v dennlkoch a perlodl· 
kách, a le l mimo nich , v bu
dovani mimobratislavských hu · 

dobných centier, v zlepšovani 
spolupráce so štá tnou a fudo
vou správou, v rozvljanl kultúr
neho povedomia našich pracu· 
júclch a v celom rade ďalšieh 
zložiek alebo momentov, ktoré 
sa priamo a lebo nepriamo do
týkaj(! pohybu v hudobnej kul 
t(u·e. 

Významné úspechy, ktoré su 
dosiahli za 40 rokov soclalls· 
tlckého v9voja, celkový pozltlv
ny trend, ktorým sa naša hu· 
dobná kultúra v súčasnosti 
uberá, nemal by nám teda za · 
tJen1f pohfad na nedosta tky. 
ktoré ešte máme a z ktorých 
mnohé odstraJ~ovaf je v našej 
moci l možnostiach. Je pritom 
dOležité, aby nie len členský ak
Uv zväzu ako celok, ale l všet
ky mlmozväzové zložky, lnšti · 
túcle l jednotlivci osvojili sl a 
zastávali jednotné poznanie sú
časného reálneho stavu našej 
hudobnej kult11ry a možnosti 
jeJ budl1ceho vývoja. Poznanie 
základných problémov nemalo' 
by byt teda obmedzené len na 
relatlvne úzky okruh fudl, kto· 
rl s(t o týchto otázkach núte· 
nl uvažovať a boriť sa s uve
den9ml nedostatkami, ale ma · 
lo by sa stat všeobecn9m ldeo· 
vým majetkom celej hudobnej 
obce, pričom by mlil byf pod· 
parený l vntltorným zážitkom 
morálnej s pätosti a nemal by 
byť Iba vecou odosobneného ra · 
clonálneho konštatovania. Su· 
ma tohto poznania dala by sa 
zhrnúť do nlekofkých bodov, 
ktoré by sa dali vyjad riť v kon
~ t atovanl , že: 

l . trva lý prechod k zvýšeným 
kritériám a nárokom v každe j 
oblasti je objektlvnou nevy
hnutnosťou , ktorá vyplýva z do
siahnutej 11rovne domáceho vý
voja a 1 súčasnej svetovej hu· 
dobnej kultúry, 

2. otázky hudobnej výchovy 
v celom rozsiahlom a zložitom 
komplexe budú zohrávať pre 
našu budúcnosť podstatn(! úlo· 
hu, 

3. <Oblasť ·hudobného amate
rizmu vyžadu je od profesionál
nej sféry všetkých oblasti plnú 
stárt>S tllvosť oplerajl1cu sa o • 
vedecké poznanie faktov, 

4. {ažisko záujmu širokých 
vrstiev spoločnosti a mládeže 
zvlášť sa v kvantltatlvnom me· 
rad le posúva k oblasti zábav
nej hudby, 

5. vefký rozmach domáceho 
profesionálneho umenia nešie l 
paralelne s kva ntlta tlvnym a 
kvalltatlvnym rozmachom po· 
s lucháčskeho zázemia, 

6. bez premysleného a ofen· 
zlvneho konania v oblasti pro
l)agácle nášho hudobného ume
nia nie je možné dosiahnuť tr
valé t1spechy pri dnešnej roz
siahlej sve tovej ponuke. 

Ako je zrejmé, z týchto za. 
kladných téz dajtl sa vydedu· 
kovaf dalšie poznatky a tak
Isto odvodU l prlslušné opat· 
renta tla Ich premietnutie do 
praxe. Je rovnako jasné, že tie · 
to základné poznatky tvoria 
vzájomne sa podmleňujl1ct ce· 
lok a tvoria akoby jednotu nn 
s pOsob Svatoplukových prútov. 

ZSS by pokladal za vefký 
prlnos o 11spech, keby sa toto 
poznanie s talo majetkom vše t
k9ch nás a sl1časne popudom 
pre naše konanie v duchu 
t9chto Idei. 

Na tento rok pripadá vý· 
znamné výročie, ktoré sa nás 
bezprostredne dotýka. Ide o 50. 
výročie od tlmrtla nášho naj · 
v!lčšleho skladatera 19. storo· 
čia Jána Levoslava Bellu. 
dr. h. c. Univerzity Komenské· 
ho. ZSS v spolupráci s ostat
nS·ml našimi hudobnými Inštitú· 
c lami, Cs. rozhlasom, Cs. tele · 
vlzlou, Slovens kým hudobným 
1 ondom, Cs. hudobným vydava
teTstvom OPUS, Maticou slovan· 
s kou a dalšlml Inštitúciami u 
jednotlivcami s tal sa Iniciáto
rom plánu pripomenúť sl dôs
tojným s pôsobom toto výročie, 
ktoré pripadá na 25. mája t. r. 
Nejde o nič Iné ako o to, plne 
Integrovať Bellovo umelecké 
dielo do našej kultt1ry a uro
biť ho živou stlčasťou nášho 
hudobného dedičstva. K u5ku
točnenlu tohto projektu treba 
pomoc a spoluprácu všetk9ch. 
Bellovo dielo treba postupne 
vydávať, predvázať a podrobiť 
a na lýze osobitosti jeho hudob· 
nej reči. Bellovo dielo treba 
propagovať. Možno s potešenlm 
zis ťovať, že na viacerých úrov· 
nlach sa veci pohli dopredu, 
veriť, že budúci vývoj v tomto 
ohrade bude prebiehat ta k, že 
oudeme mOcf pred vlastným 
svedomlm priznať, že sa po
s tupne spláca dlh voči tejto vý
znamnej osobnosti našej hudby 
19. storočia. 

Rok 1986 je Medzinárodným 
rokom mieru. Zachovanie sve· 
tového mieru, odstránenie stra· 
chu z jadrovej katastrofy je 
vecou, ktorá sa dotýka všet· 
kých nás. l my verime, že sa 
nakoniec podari unlkntlť hroz
be jadrovej kataklizmy ako dô
s ledku stup1~ova ného zbrojenia. 
i my verime, že sa udrž! sve
tový mier, upevnia a rozvinú 
medzinárodné zväzky spoluprá
ce medzi národmi a Ich kultú · 
rami. To je v duchu politiky, 
ktorú sleduje ZSSR, soclallstlc· 
ké štáty a svetové mierové hnu
ti e. Ta kú situáciu potrebujeme 
l my pre vlas tné bytie, pre na· 
!;e pôsobenie, ale l pre úspeš· 
né a rozsiahle konta kty pri vý· 
mene hudobných hodnOt v me
dzinárodnom meradle. 

ANKETA HUDOBNÉHO ŽIVOTA PRED XVII. ZJAZDOM KSČ 
(Dokončenie z l. s tr.) 

hudbu - poslucháč. Vefký kva · 
IHotlvny kro k vpred spravilo 
opäť naše Interpre tačné ume
nie, a to nielen v špičkových 

zjavoch, ale aj v prlleve mia· 
d9ch adeptov koncertného u
meniu , ktor! ziska ll pre nás vla · 

ceru ocentmf na zahra ničných 

súťažiach . Svedč i to súčasne o 
vysokej úrovni s lovens kej hu · 
dobnej pedagogiky. Vzrástla 
podporu skladatefs kého úsilia 

- vďaka velkorysej koncepcii 
Týžd1~ov novej slovenskej hud
by. Podarilo sa v medzlnárod· 
nom meradle nadviazať s tyky 
s mladou generáciou s kladate· 
rov a usporiadať vera užltoč· 

ných pracovných s tretnu ti toh · 
to charak t eľu . Osobne sl vá · 
žlm aj s tarostlivos ť OPUS-u o 
propagovanie s lovens kej hudob· 
nej kultúry a ko celku (sklada · 
tella . Interpreti, komorné a OJ'· 
chestrálne telesá , muzlkologlc· 
ká literatúra, notovlny, zábav 
ná a ludová hudba) . Tu sme 
spravili nie krok - ale doslo· 
va s kok dopredu, a to v množ
stve 1 kvalite. a ko a j v snahe 
vyrovnať krok so svetom l po 
s tránke technických paramet · 
rov. AJ ked sa zdá, že v tom· 
to kontexte má hudobno-teore· 
tl cká literatúra menši podiel , 
spravil sa l tu vefký kus prá
ce: vedra pretlmočenla viace
rých · zahraničných titulov sme 
dosta li do' rú k vzácne d iela ). 
Kresánka , L. Burlasa , R. Ry · 
barlča , F. Klindu. O. Gerge!ylho 
a K. Wurma. M. Kresáka. Z. No· 

váčka , E. Zavarského. ). Al · 
brechta , Ľ. Ballovej, O. Elsche
ka , v nie poslednom rade Im · 
pozantné vydanie Slovens kých 
spevov atd. V porovnani s ml · 
nulosťou je to skutočnost. klo· 
l' ú nemožno podceň ov a(. 

Zosjúži1ý umelec 

ILJA ZELJENKA 

sklodotel' 

úspechy v hudobnej kultú•·e 
sú meratefné hlavne tvorivými. 
člnmi , to znač! novými nadprie
mernými dielami v tvorbe a vy · 
nlkajťlclml výkonmi v lnterpre· 
tácll. Za úspechy posledného 
obdobia považujem to , že z 
každoročnej produkcie diel , z 
ktorých väčšina odznieva na 
Týždni novej slovens kej hudob· 
nej tvo rby , je aspoi'i 4 až 5 
s k,ladleb nadprlememých ( č o 

je na malé Slovens ko dos t) . z.~ 

ús pech pova žujem výborné vý· 
kony našich Inte rpretov. ktor! 
vnášajú pojem s lovens ke j hu· 

c.lobnej kultúry do povedomii.l 
v cudzi ne. Mysllm však, že v 
prellzjazdovom obdobi je. ne
vyhnutné venovať sa i krit ic
kým pohfa dom, lebo zvyšovame 
úi'Ovne u dosu hovanle na jvy ~

š fch mét predpokladá odst ráne· 
nie nie ktorých nes právnych l 
nezdravých momentov v na Som 
hudobnom živote. Nesprávne 

chápané rovnostárstvo spôsobu · 
je mnoho š kOd vo vede, umeni 
l na širokom pracovnom fron· 
te. Myslfm sl, že to, čo pľe· 

blaha v súčasnosti v sovie tskej 
(l naše j) spoločnosti - zápas 
o zvyšovanie út•ovne vedy a 
techniky, boj za oceňovanie 

tvorivej a objavnej lnlclatlvy. 
zavádzanie najnovšlch techno· 
lógll, Intenzifikácia výrobných 
procesov, odbl1ravanle byrokra
cie a td. plati v prenesenom 
zmys le l na oblasť našej kul · 
túry. Malo by sa to prejavlf vo 
zvýšenom dOraze na kvalitu a 
nadpriemernú hodnotu diel l 
výkonov. uvedomiac sa , že prá· 
ve tie a len tle mOžu splňať 

vysoké nároky skutočnej komu · 
nlkatlvnostl v spoločnosti. Zá· 
pas o ocenenie kvality a boj 
proti formalizmu kvantity , kon· 
junktura llzmu a nlčlvému vply· 
vu komercionalizácie mal by 
zlepšlf tvoriv ú klimu a zdOraz· 
niť ušfachtllé stimuly k tvorbe. 
Nech umenie pomáha progre
su. o ktorý sa usiluje celá na
ša spoločnos ť . 



SLOVENSKA FILHARMONIA 
23. a 24. l. 198&. G. Verdi: Rekviem. SymfonJckt orcbel· 
ter Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave, Slovenskt 
fllharmonickf zbor. Dirigent Ondrej Lenérd. Zbormaj
ster Pavol Prochézka. Sólisti: Magdaléna Blahullako
vé, soprén; Ida Klrllové, alt; Ionel Volneag, tenor; Pe
ter Mlkulél, bas. 

Pokial by sme s údili o kvalite Interpretácie podla re
zonancie u publika, museli by sme byť s 1'\ou nanaJv9š 
spokojnl. Recenzovaná kreácia Verd iho Rekviem (hod
notlme štvrtkov 9 koncert) však nepatrila k t9m vyda· 
ren5ím. Dir igent musel (ažisko úsllln vlož!t do zosúlll
denla velkého apará tu tíčtnkujiícich a upust!( od vla
cer9ch deta ilov u dynamick9ch nuansl. Nezohladňoval 
dostatočne zásadu , že dynamické vrcholy treba vždy 
pripravit o dra maticky exponova né úseky nehraf for
te od začia tku do l<onca. V l<Oncepcll Lenárdovl !šlo 
o protipos tnvenle dy namlck9ch kontrastov, no prechod
n9ch odtienkov bolo p rimálo. Celkove z Interpretácie 
vyžat·ovala !s tli miera nervozity, ktorá pramenila z ne
dostatočne j prlpravy , prikrátkeho skúšobného času. Ťaž
ko však možno za tok9to druh interpretácie obvin iť 
dirigenta. Usiloval sa a robil, čo mohol. 

Rovnako v5íkon SFZ možno hodnoti ť ako š tandardn9. 
Bolo čo vylepšiť a do tvoriť - na jmll v Intonačne] Istote 
a jednote hlasov9ch skupin. V tempe dnešného života 
sa naše telesá s tol! ak9mls l fabrikami na umenie, pri
čom nutne kvalita dopláca na kvanti tu . Môžeme po
tom ako poslucháč i vychu tnáva ť nua nsy, obdivova( pre
myslenosť gradácii , celkovej koncepcie, ked účinkujll
clch tlači termln konce•·tu a čusu na prlpravu je ta k 
málo? 

V kvartete sólis tov sa preds tavll l truja poprednl só
listi opery SND. No nnl u n ich nemožno celkom bez vSí
hrad hovoriť o ZllSviHene j. poslucháču povznášajúce] In
te rpretácii. Napriek rudu krásnych 11 vydaren9ch úse
kov, speváci ,museli čusto forslrovHt hlas, aby sa za
poJili do - jemne poveda né - sý teho zvuku spolu
účlnkujllclch . Podla nášho názoru nujmenej pripomie
nok sl zasluhuje v9kon čerstvého sólis tu SF P. Mlkulá· 
ša. hoci aj jeho sme už počuli s ptevuC v ovela lepšej 
kondlcll. Angažova nie rumunského tenoris tu Ionela Vol 
neaga bolo do značnej miery omylom; nevynikal ani 
po stránke tlmbrovej, čl prednesovej utcbo v Intonácii. 
Soprán M. Blohušlakovej svojou sýtosťou a tlmbrom 
vyhovova l Verdiho partitúre, a le - ruku na srdce -
nemá ona k dispozicii vlne. ako teraz servlrovala poslu
cháčovi? V9kon altistky l. Kirilovej popri nesporn5ích 
prednostiach mal aj Isté rezervy na jmä v diferencova
nosti prednes u a dynamiky. 

No a pri take jto úrovni jednotllv9ch zložiek nemohol 
'byt ani v9sledn9 dojem z Verdiho plne uspokojujt1cl. 
U publika zvlťazll temperament dirigenta, Invencia skla· 
datela a sem-tam a j n ejaké v9kony vokálnej zložky. 
Oprlmne povedané, očakávali sme viac, u nedočkali 
sme sa. 

31. I. 198&. J. Pat1e1t: Musica pro comoedla generali 
(Castor a Pollu1); P. Roikonkf: Veaperae Bacchanales. 
Musica aeterna. umeleckt ved6ci J6n Albrecht, dirigent 
Pavol Baxa. Slovensk! madrlgalistl, xbormajster Ladislav 
Holélok. Sólisti: Kamila Zajli!kov6-Vyakoi!llod (sopr6n). 
Jitka Saparov6 (alt), Peter Oswald (tenor), Pater Ml
kulái (bas) . 
Súčasne s Moyzesov9m kvartetom (ktoré na tomto 

ppdujatl s~o~4ll~lnkovalo,.. v . lnštr,umentálnej skupine l 
rozmnožil rady profeslonallzevan9ch a nsámblov prlčle
nen9ch k Slovenskej filharmónii komorn9 súbor Musica 
aeterna. Ak počftame existenciu súboru od jeho prvého 
koncertu, dnes už bezmála 13-ročn9 ansámbel má za 
sebou určitO históriu a v5ísledky umeleckej práce, kto· 
ré sa viažu na osobnosť zaklada tela a umeleckého ve
dúceho Jána Albrechta. Za toto obdobie sa vykryštali
zoval profil l dramatu rgická orientácia telesa, zameraná 
na opusy starš!ch slohov9ch epoch najmä domácej , 
slovenskej proveniencie. 

Zrejme nov(t kapitolu v umeleckom napredovanl an
sámblu Muslcu aeterna predstavuje je j prechod dňon1 
L januára 1986 do zväzku SF. Doterajšieho zbormajstra 
SFZ i umeleckého vedúceho s úboru Musica dulclsona -
Pavla Baxu - poverili a j dlrlgovanlm súboru Musica 
aeterna. Všetci terajši členovia telesa prešli konkurz
n9m pokračovanlm. Sťí medzi nimi štyria vyššie uve
den! sOlis tl-spevácl a jedenást Inštrumentalistov. Inter
nl členovia poberajl1 polovičné mzdové fondy a poktar 
to obsadenie uvádzan9ch skladieb vyžaduje, prechodne 
sa a ngažujll a j d alšl Inštrumentalisti. 

O tom, ak9 Impulz a zabezpečenie umeleckého napre
dovania predstavuje moment· profesionalizácie, sme sa 
presvedčili na t·ecenzovanom vystúpeni. Po s tránke dra
maturgickej sa súbor sice nepredstavil obecenstvu nie· 
čim nov5ím, ale to, čo v nov9ch pracovn5ích podmien
kach zlskal, sa t9kalo predovšetk9m väčšej umelec
keJ Istoty, celkového v5írazu a priaznivej a tmosféry , 
ktorú jeho v9kon vyvolal. 

V barokovej opere J. Patzelta priniesla bohaté ovo
cle sústavná práca nad partitúrou opusu, ktor9 tvori 
st1časť kmeňového t•epertoáru. Sympaticky sa uvledl! só· 
list!. K. Vyskočllová-Zajlčková nadobudla vnútornú Is to-

' tu práve vďaka dlhoročnej spolupráci s ansámblom. Jej 
p;ejav z!skal nielen na hlasovej Intenzite, a le najmä 
na vyrovnanosti, uvolnenostl a pohotovosti pri zdolá_va 
nl technlck9Ch úskall. Zatial ešte poslucháčka VŠMU 
J. Saparová svojim prljemn9m zafarbenlm hlasu, spo
fahllvou Intonác iou, vrúcnym prednesom a zmyslom pre 
št91 sa ukázala a ko nanajv9š pers pektlvna. Sympatic 
ky vyznel aj v9kon tenoristu P. Oswalda a - ako 
vždy - dominoval osvedčen9 sólis ta symfonlcko-vokál 
nych opusov P. Mikuláš. 

Dirigent Pavol Baxa oživil partitúry oboch diel -
Pa tzeltovu operu l Roškovského Vesperae Bacchanales 
- s mladlstv9m elánom a jeho koncepcia lnkl!novala 
k plnokrvnému aktual!začnému ponlmanlu, ktoré je snáď 
poslucháčovi 2. polovice 20. storočia l bl!žšle. Odvážnej· 
šie dávkoval dynamiku l agogiku, uprednostňoval emo
cionalitu pred prlsnou akademickou š t9lovostou. Do
mnievame sa, že nájdenie Istej strednej cesty medzi 
prlsnou št91ovostou a temperamentn9m muzlclrovan!m 
by bolo b9valo Ideálom. 

Parodické Vesperae Bacchanales P. Roškovského (star· 
šla úprava S. Németh-Samor!nsky, ak tualizácia L. Ka 
čle), svojim vtipom a holdom životu dávali väčšiu prl
ležltosť uplatniť Interpretačnú Invenciu tak dirigento
vi ako dalš lm t1flnkujťíctm. Rezervy možno nájsf na 
každom pódiovom v5íkone. Rozhodujt1ca je však atmo
sféra a muzikantské uchopenie - a to tu nech9balo. 
Pre t1spešn9 štart profeslonallzova ného súboru Musica 
aeterna je to vari najpodsta tnejš lel VLADIMIR Cl!Jk 

In memoriam prof. RUDOLF MACUDZINSKI 
Ne6prosný kolobeh llvota po

stavU nb pred krut6 skutočnosť, 
le odillel lpii!kovt odbornlk, le
gendárne pohotovf klavirista, vy
nlkaj6ci virtuóz, vitalitou, humo
rom i pohodou arllacl človek, 
uznávant pedagóg, akladater a 
publicista - zasl611lt umelec prof. 
RUDOLF MACUDZINSKI. Vldall 
sme ho na koncertoch, besedéch, 
zväzovfch podujatiach, plenérkach 
i napriek pokročilému veku; z je· 
ho osobnosti vylaroval magnetiz
mus človeka mimoriadne dispono
vaného pre viaceré druhy tvoriveJ 
umeleckej činnosti. 

Prof. R. Macudzlnski mal lťastle, 
že jeho otec-huslista vynalolil 
vletko 6sllie na to, aby svojmu 
synovi zabezpečil - v rémcl mol
nosU - tých najlepilch ui!ltelov 
pre rozvoj jeho velkého hudobné
ho talentu. A tak sa Macudzin
ského klavlrnym pedagógom stal 
prof. Vilém Kurz. Viedol ho na 
brnenskom konzervatóriu a neskilr 
i na Majstrovskej ikole v Prahe, 
ktor6 Macudzinskl 1 vyznamena
nlm ukončil r. 1929. Hudobné od
delenie Slovenakého n6rodného 
m6zea v Bratislave opatruje do
kument dokazuj6ci vplyv Leoiia Ja
néi!ka na rozvoj harmonického cl
tenla mladého Macud1inského, 
ktort v kompozlcll pokračoval u 
Frantlika Neumanna. Vieobecné 
vzdelanie zavfiil umelec maturi
tou a paralelne 1 hudbou absol
voval aj 8 semestrov prbnickej 
fakulty. 

Start Macud1inského karHiry sa 
vlale na umelecké turné 1 fran
c6zskym huslistom európskeho me· 
na. Henry Marteaaom, 1 ktortm 
spolupracoval od svojich 19 ro
kov al do r. 1931. 

Od r. 1930 sa Macudzlnakého 
mnoho•trana6 umeleck6 aktivita 
viale na Bratislavu, na budovanie 
slovenského hudobného llvota. Je· 
ho pilaobiskom sa stal najprv roz
hlas (elite ako Radlojoum61), kde 
bol klaviristom a programovfm 
referentom (do r. 1954) . Oi!inkoval 
aj ako korepetftor opery SND a 
poi!lnajtc r. 1952 l na Vysokej 
ikole m6alckých umeni v Bratiale
ve. Na VSMU bol pedag6gom pre 
komorn6 hru l pre klavlr. Domf
nuj6cou črtou jeho pedago3ického 
prlstupu a kréda bol d6raz na 
preclzne a umelecky poctivé rei
paktovanie Yletkfch polladaviek 
notovej predlohy. T6to 161ada ••· 
hrnuje Yietky komponenty klavi· 
rlstickej lntepret6cle vrátane pred
nesu. Prof. Macadzlnskl bol ty
pom umelca, ktorf uprednostňo
val umeleck6 ronahu pred spon
taneitoa, raclon6lne n61enie a u
vedomenie si kaldého Interpretač
ného parametra, ikonu ako vf
cbodlsko pre celkové pochopenie 
a koncepchl diela. Na tfchto prln
clpoch pripravil do llvota vlace-

29. 4. 1907- 2. 2. 1986 

ro popredných slovenských klavi
ristov - zasl611lých umelcov Kit
ru Havllkov6 a I:udovfta Marcin· 
gera, ale aj Alezandra Cattarina 
(ktorého viedol tlel v rámci alpi· 
rant6ry), Pavla Koyái!a, Stanislava 
Zambonkého, Dagmar Dubenov6, 
Idu Cerneckt, Danielu Ru16ov6 a 
viacerých cfalilch. V aiplrant6re 
vylkoUI zasl. umelkyňu Evu Fl
scherov6-Martv{)ňov6 ( nai tudovala 
celovei!ernf program ao siMen· 
skej klavlrnej tvorby vrátane kon· 
certnej premiéry Suchoňovfch Me
tamorf6z), Tatianu Fraňov6 (u
viedla 3 klavlrne koncerty 1 or
chestrom) i Vilmu Llchnerov6. Ma
cudainaki reipektoval a usmerňo
val Individualitu llaka, čo dokazu
je aj rozličnosť umeleckých nature
lov jeho odchovancov. 

Legendárne zostanli v nallch pa· 
mlitiach jeho fasclnujtce sólistic
ké vfkony v Klavlrnom koncerte 
). Maru, A. Dvof6ka, A. Glazu
nova a cfalilch. S jeho menom sa 
viale rad premiér noviniek sloven
skej literat6ry pre sólový klavlr 
alebo 1 klavlrom: Concertino J. 
Cikkera (SNM uchovha autograf 
klavlrneho výťahu Cikkerovho opu
su 1 venovanlm R. Macudzlnské· 
mu l, Sonatfna pre husle a klavlr 
op. 11 E. Suchoňa, Partlta l Cap
riccio O. Ferenczyho, Klavlrny 
koncert O. Kardoia l Jauov6 so
n6ta vo verili pre dva klavlry A. 
Moyzesa, k čomu milleme priradiť 
aj premiéry opusov 1 klavlrom po
ch6dlaj6clch z vlastnej kompozič
nej vyhne. MacudzlnsUho klavi· 
ristlcký prejav - tak, ako n6m 
1t6le znie a zrejme elte dlho bu
de 1nleť 1 početných it6dlových 
rozhlasových i gramofónových na· 
hrhok - charakterizuje skvel6 
virtuo11ta, dokonal6 l!lstota a vy
rovnanosť fakt6ry, nezlyhhaj6ca 
pamäť, zdravý tvorlvf tempera
ment, zmysel pre stavba diela a 
pre nukovt kvalitu prejavu. Tie· 
to charakteristlcU črty nojho 
klavJrlstlckého prejavu analll sa 
Macudzlnakl Yitepovať aJ svojim 
lia kom. 

RECENZUJEME 
HUDOBNt ARCHIV i!. 11, MATICA 
SLOVENSKA, MARTIN 19115 

Osmy zväzok Hudobného archl · 
vu patri k tematicky pestrejŠie o
rientovan9m zbornlkom. Prináša 
jednak materiály z 2. celosloven
ského seminára Hudba a počltač 
(organizovan Sí Maticou s lovenskou 
v máJI 1983 v Dolnej KrupeJ), dve 
štúdie z oblasti ludovej hudobnej 
kultúry a tri samos tatné pl'oflly. 

Matica slovenská a ko jedno z 
popredn9ch dokumentačn9ch pra
covisk dlhši čas venuje sústredenú 
pozornosť hladanlu nov9ch, pre 
súčasnú dobu, charakterizovanú 
prudk9m rastom Informácii, adek
vátnejšlch metód v dokumentačnej 
a Informačnej práci, ktoré by vied
ll k ur9chlentu a zautomatizova 
niu ntektor9ch pracovn9ch po~tu· 
pov. Práve otázkam využitia samo
člnn9ch poč!tačov pri spracova ni 
hudobn9ch pamiatok sa venova l 
seminár Hud ba a počltač. Prlspev
ky z druhého ročnlka tohto podu
jatia, uverejnené v zbornlku, sú 
zamera né jednak 1)8 detailne jš ie 
oboznámenie verejnosti so sťíčas

n9m stavom hudobnej dokumentá
cie a rozsiahleho fondu zbierok 
ludov9ch plesni (A. Fl.lldvártová. 
A. Kuclanová , V. Sedláková). na 
dr uhej s trane prlspevky priniesli 
čiastočné zhrnutie v9sledkov, zls
kan9ch pri praktickej realizácii už 
vytvoren9ch vstupn9ch projektov 
pre stt·ojové spracovanie hudob
n9ch pamiatok ( M. Kovačka, E. 
Muntág - ]. Mlšlk, J. Klimeš -
M. Bárdlová l . E. Muntág zárove t'l 
predostrel Projekt s tro jového spra 
covania zápisov ludov9ch ples ni . 

ktor9 je po rozšlrenl a doplneni 
v súčasnosti v š tád iu pra kti ckého 
overovania. úva hou nud da lšlml 
perspektlvaml využitia poč!tačovej 
techniky pri anal9ze hudobne j 
skladby sa zaoberala E. Ferková
Gondová. 

Zaujlma vou sondou do svojráz
ne j. dostal živej tradlcle jednej z 
e tnogra flcky prltažllv9ch lokalit 
severozápadného Gemera je štú· 
dia G. javorkove j Valašská hudob
ná kultllr a a jej nositelia v Koka
ve nad Rimavicou/ Analyzuje pre
dovšetk9m pas tiersko-va lašs kO št9-
lovťi vrstvu ludov9ch plesni, ktot·á 
v te jto oblas ti v5í razne dominu je 
a ktor ú sa rozvinula do boha to di 
ferencovaných melodlck9ch typov. 
Autorka na konkrétnych pr!kla
doch ukázala vzájomnú v9vlnovú 
spätos ť jednotllv9ch melodlck9ch 
typov s hudob. nás trojm! - ga jda 
mi, fujarou, plš fa lkou - a Ich hu
dobno-reprodukčn9ml možnosťam i. 
K zau jlmav9m štádiám v9vl nu ru 
dovej hud by patri nástup sláčik a· 
v5ích muzlk, v Kokave reprezento
vaných muzikou široko rozvetve
nej rod iny cigánskeho pOvodu Ra
dlčovcov. Pri preberani domáce
ho plesňového repertoáru a nad
väzovanl na lnterpretačn9 š t91 
predchodcov sláčlk ov9ch muzlk -
ga jdošov a plšťalkárov - zohral 
v5íznamnt1 úlohu primáš Vojtech 
Radič s tar~! , pôsobiaci pôvodne na 
prelome s toroči a ko kaviarenský 
hudobnlk v metropolách Rakúsko
Uhorsku. Pod jeho vedenlm sláči 
ková muzika v Kokave vyspela do 
svojráznej podoby. ktorej dedičom 
u reprezenta ntom v s (tčasnost l 

Nemenej vfznamn6 kapitolu Ma
cudzlnaké ho umeleckej aktivity 
predstavuje komorn6 hra. Jl.krem 
prlkladného komorného c1lenia, 
ktoré 11 v priebehu nojej dlho
rollaej umeleckej praxe (vyie 5& 
rokov l vypestoval, fascinoval no
jich partnerov i obecenstvo vz6c
nou pohotovosťou pri hre z liatu. 
Pol!aa svojej umeleckej dréhy spo· 
!upracoval 1 viac ako ityrml ge
neráciami slovenskfch Interpretov, 
ale aj 1 poprednými zahraničný
mi s6listami. Z oblasti komom6-
ho mnzlclrovanla treba spomen6ť 
jeho 55-roi!n6 IIJ()luprácu 1 man
telkou Sylviou, rod. Halmolovoll 
- kolegyňou z brnenskfch a pral
skfch lt6dlf - v Klavlrnom duu 
Macudztnských, ktoré predstavova
lo bezpochyby i v svetovfch re
léci6ch najata ril komornf ansám
bel a vytvorilo v nailch podmien
kach naaledovanlahodnf nor. 

Macudlinakl ako skladater z(lr{)
i!oval popri kompozičnom vzdela 
ni ak6senoatl mimoriadne aktfvne
ho Interpreta a koncertn6 dr6ha 
poznačila aj lánrové rozpätie je
ho kompozli!nej činnosti. Vychá
dlal pritom z postromantlckej cl
tovo•ti , x impresionistickej zAlu
by vo avukovej fareboosti a ne
lkilr IB nechal lnipirovať aj ten
denciami nastupuj6cej gener6cle 
&lovenskfch skladaterov, najml 
zakladateflkej skupiny z 30. ro
kov. Poi!lnaj6c vlak &0. rokmi usi
loval sa v duchu vtedajlej m6d
nej vlny vyrovnať aj 10 zásada
mi dodekafónle, pričom dkladn~ 
operácie 1 dvanbťtónovou sériou 
originálne domyslel vo Ylastnt 
kompozičný systém zvanf stmme-

. tastico. Skomponoval v ňom via
cero diel pre odlilné n6strojov6 
obsadenie. Poi!lnajic 70. rokmi do
spel Macudzlnskl ako skladater k 
syntéze dovtedy ziskaných a ove
renfch ak6aenostf. Vytvoril rad 
diel pre klavlr - sólových, ko
morných l pre klavlr 1 orches
trom. Rád plsal na vhodné liter6r
ne predlohy cykly plesni, a bory. 
vytvoril skladby pre rozlli!n6 ko
morné zoskupenia i tri opery. Z 
opier najmll pni - Monte Chris
to - je pozoruhodnt stotolnenlm 
sa jej tvorcu 1 osudom llter6rne
ho h rdinu Edmonda Dantesa. 

Prof. R'udolf Macudzlnskl ako 
inteligentný hudobnlk nev6h1tt 
chopiť sa pe)"& a zaujať stanovis
ko k základntm problémom, kto
ré okolo seba videl. Priekopnlcka 
je najmä jeho rozsiahla it6dla o 
slovenskej klavlrneJ llterat6re. 

Spomlnaj6 naňho l fllatellatJ. V 
tomto hobby dosiahol tlel rad i · 
spechov a zlskal nlekorko medalll. 
Miloval prlrodu, bol nadientm ht· 
ria tom. 

Slovensk6 hudba stratila v prof. 
Macudzlnakom slln6, mnohostran
ni osobnosť. VLADIMIR CI ZIK 

ostáva šes(desta tročn9 Ondre j Ro
dič. Preberanie starého a vytvá ra 
nie nového repertoáru sláč l kov9ch 
muzlk je v štúdii doložené noto
v9ml porovnávaclml ukážkami l 
v9sekom zo samotnej sklad by v. 
Radiča. Stúdia so dot9ka v názna 
koch tak9ch zaujlmavých problé
mov, a ko je napriklad aslmllá ciM 
cigánskych hudobn!kov vo vidiec
kom prostredi či otázka ostrosti 
h ranic medzi mestsk9ml a vidiec
kymi cigánskymi hudobnlkml. 

Stúdia Slovenské a maďarské 
folklórne vplyvy v p1esňach tlrpá· 
kov z okolia Ny!regyházy autor
skej dvojice L. Dancs a Z. Né
meth prináša pra kticky tú Istú té
mu, uvere jnenú už raz, a to v št•·
šle rozpracovanej podobe, v Hu
dobnom archive č. 6 ( 1983) od 
t9ch 1St9ch autorov pod názvom 
Orle šuha j . .. Ak sa verzia, uve
re jnená a ko prvá približu je skOr 
k typu ,.ma tertá lover práce, pri 
náša jt1cej väčšie množstvo plesni 
s bohat9m poznámkov9m apará 
tom v záve re, š túdia z posledného 
č ls la Hud obného a rchlvu sa zam e
ra la skOr na prehladnejšle u 
str učne jšie chut·akterlzovanle jed 
notliv9ch vrstiev plest1ove j trad!· 
cle s lovenskej menšiny v et nicky 
odlišnom pros tredi (plesne zozbie
ra l Z. Németh , preplsal a analyzo
val L. Dancs ). Pre (tp lnos ť ch9ba 
redakčná poznámka, ktorá by o
svetlila, v a kom vztahu stí obidve 
práce. 

Ztvot u dielo Dezidera Lau ko 
od A. Liptákovej je prv9m poku
som poda( kompletnejšl obraz o 
sklada tel ovi, Inte rpretovi, o•·ganls
tovl a publicistov! s úsll!m o ou 
jekt!vne začlenenie do kon textu 
obdobiu postupnej profesionalizá 
cie hudobného života. Na profile lf' 

(Pokračovanie nu 8. str. ) 



D AM TURGICKA A INTERPRETAČNÁ UDALOSŤ 
vlzlami - postupne stráca kontrolu nad 
svojimi činmi a t9m l zodpovednosť zu 
ne. Prvotriednou partnerkou mu je Mag· 
da léna Blahušiaková (Mária): svoj fm S9· 
tym dramatlckfm sopránom a prepraco· 
vanosťou psychologickích odtieňov kreu· 
je rozporuplnťi postavu primárne žlvo
člšnej ženy, ktorej však nech9ba vrelá 
neha k dieťaťu jej lásky s Wozzeckom. 
Extrémne persóny doktora a hajtmana 
pripadli Jozefovi Spačkovl a Vojtechovi 
Schrenkelovl: prv9 vytvára náročntl štú · 
diu človeka, ktor9 pod maskou elegan· 
cle a ,.dobr9ch mravov" skr9va sebec· 
k9 ka rlérlzmus a sadizmus, druhý zasa 
typ na mysleného profesionálneho ,.zupá· 
ka". Samofúbeho a agresrvneho tambour· 
majora stelesňuje suverénne František Li · 
vora, lyrickú postavu Wozzeckovho prla· 

Alban Berg: Wozzeck. Opera v troch dejstvách (pätnástich obrazoch) podla 
fragmtmtu dr6my Georga Blichnera. Preklad: )ela Krčméry. Dirigent: Viktor M6· 
lek. Relisér: Mirosln Fischer. Zbormajster: Ladislav Holásek. Scéna: Milan Fe· 
renčlk a. b . Kostýmy: Danica Han6kov6 a. h. Choreografia: Karol T6th. Očinkujll: 
Poter Mikul61 (Wozzeck) , Magdaléna Blahuliaková (Mária) , Frantilek LiYora 
(tambourmajor), Jozef Kundlák (Andres), Vojtech Schrenkel (hajtman), Jozef 
Spal!ek (doktor), Ľuba Baricová (Margret). Ján Galia (pnf tovarll), Ivan Olv6t 
(druhý tovaril) , Arnold Judt (blázon). Peter Vilňovskf, Lucia SIUnsk6, Michal 
Lehotský (M6riln syn). Slovenská premiéra v opere SND 9. januára 1981i. 

Peter Mlkulál • titulnej postave Wozzecka a Vojtech Schrenkel ako hajtman yo 
•ynikajllcej bratialankej insceúcii Bergonj opery. Obe snlmky: J. Vavro 

Vo všetk9ch umeleck9ch odvetviach 
exlstuj11 diela, ktoré sa nezmazatelne za· 
plsali do histórie. V oblasti hudobného 
divadla - špeciálne · opery dvadsiateho 
storočia - je tak9m opusom nesporne 
Wozzeck Albana Berga (na sklada telovo 
libreto podla dramatického 
fragmentu Georga BUchnera). Patri k 
vrcholn9m v9tvorom expresionizmu. Je 
to skvelá sociálno-psychologická hudob· 
ná dráma. Strháva nesmiernou lntenzl· 
tou svojej v9povede, odhaJovanlm naj · 
skrytejšlch a najtemnejš!ch vrstiev v 
Judskom vedomi a podvodom!. Ide o ra· 
zantn(l kritiku meštiackej spoločnosti s 
jej bezduch9m egoizmom všeobecne a 
sveta odludšteného vojenského drilu 
zvlášť. Skladaterove autentické zážitky 
z rokov prvej svetovej vojny poslúžili 
ako nezabudnuteJný Inšpiračný zdroj su· 
gestlvneho umeleckého tvaru, v ktorom 
sa emocionálna a racionálna zložka na· 
~zájom umocňuj(!. Skoncentrovanie deja 
do troch dejstiev a Ich organizovanie 
na principe foriem tzv. absolútnej hud· 
by · clávajťi Bergovej opernej prvotlne 
skvel(\ proporcionalitu a vnútorné na· 
plltie. Od svojej svetovej premiéry v ber
llnske] Státnej opere 14. decembra 1925 
za dirigovania Ericha Klelbera patri 
Wozzeck k profHov9m dielam svojho 
tánru. 

Bra t!lká česká hudobná kultúra sa mO· 
t e pochváliť prv9m zahranlčn9m uvede· 

nim Bergovho Wozzecka mimo germán· 
skej jazykove j oblasti - ll. novembra 
1926 v pražskom Národnom divadle pod 
taktovkďu Dtakara Ostrčlla. Bol to v9· 
znamn9 kultúrnospoločensk9 čln - nie 
náhodou sa tretie preds tavenie diela v 
Prahe s talo terčom demonštrácie, ktorá 
poslúžila ako zámienka zákazu jeho 
predvádzania - stalo sa tak na pokyn 
vtedajš!ch polltick9ch vrchnosti. Sloven· 
ská premiéra sa uskutočnila z lnlclatlvy 
šéfa opery dr. Mariána Jurlka až pri 
pr!ležltosti 100. v9ročia narodenia u 50. 
v9ročla skladateJovej smrti (ako a j 60. 
výročie svetovej premiéry operného Woz. 
zecka). POvodne bola naplánovaná na 
december minulého roka, ale zá jazd sú· 
boru opery SND do Juhoslávie sl vynútil 
jej odklad na druhý januárov9 t9ždeň. 
Stala sa sviatkom slovenského dlvadel· 
n!ctva. Jej vysoká umelecká úroveň by 
mala byť zárukou, že l reprlzy Wozzecka 
(zopár Ich, žlal, vypadlo!) budú nie ka!· 
dodennýml zážitkami - a !e bude o ne 
podobne vefk9 záujem ako o jeho prvé 
uvedenie na slovenskej scéne. 
Najväčši dojem zanecháva u diváka· 

poslucháča nesporne scénické s tvárne
nie. Ako velmi šťastné sa ukázalo pozva· 
nie nitrianskeho v9tvarnlka Milana Fe· 
renčlka za spolupracovnlka Inscenačné· 
ho tlmu. Navrhol vynika júcu scénu: jej 
základ tvori množstvo povrazov, ktoré 
visia zo stropu javiska - asoclujťi práve 

Pre., ovská MAM' Z ELLE NITOUCHE 
l'lorlmond R. Hené: Mam'aelle Nltoucbt:. Opereta • troch dejatdch. Libreto 

H. Mpllhac a A. Mlllaud. Preklad J. A. Gt:rlachonkf. Oprava Oldl'ich NoYf. 
kolte JAn Silan. Dirigent Jan Bedfich. Scéna Oto S.jan a. h. Kostfmy Olga Fi· 
llpl a. h. Choreografia Peter Borja a. ll. Zbormajster Ivan Pacanonkf. Očin
.kuj6 s611atl, zbor, orchester a balet apevohry Divadla Jon61a Z6bonkého • 
Pt•t:IIOve. - Premiéry: 20. a 21. decembra 1945. Recenzované je predstayente ao 
dfiu 21. decembra 1985 (2. premiéra) a J2. jandra 1981. 

Spevohra DJZ v Prešove sa v súčas· 
nosti vrátila k operete F. R. Hervého 
Mam'zelle Nltouche po treti raz, Po pr· 
v9 raz ju uviedol ešte činoherný súbor 
Slovenského divadla v Prešove v roku 
1947 v hlavných úlohách so Zdenkou 
Sulanovou (Denisa ) a Emilom Prlelož· 
ným ( Célestln) v ré!ll Juraja Sereglja. 
Olrlgoval Ján Pllschl. Pri druhej Insee· 
nácll tejto. operety v roku 1966 sa už 
plsala 18-ročná história spevohry DJZ. 
Olohu Céles tlna opäť stvárnil E. Prlelož· 
ný v alternácii s J. Sllanom, režisérom 
stíčasne]. tretej Inscenácie tohto rozkoš
ného francOzskeho diela. úlohu Denisy 
vytvorila vtedy E. Pa,ppová. Réžiu mal 
zaslúžil}• umelec Oldťlch ~ový, v jeho 
úprave sa uvádza aj stíčasná lnscená· 
cla. 

Z hlavných preclstavlterov novonaštu· 
dovanej operety sa na Mam'zelle Nltou · 
che spred 191 rokov pamätá Július Plus· 
si , ktorý aj vtedy predstavoval Lorlota, 
Vedia skúsenejšlch sólis tov sa sympa· 
lieky prezentovala mladá garnlttíra čle · 
nov sólistického ansámblu. Na javisku 
OJZ v úlohe Denisy debutovala čerstvá 
absolventka JAMU v odbore hereckom -
pre oblasť · hudobnozábavného divadla -
Svetlana Sa rvašová. 

inscenácia Mam'zelle Nltouche sa u· 
skutočnlla na miesto pôvodne plánovanej 

. Cy Collemanovej Sweet Charity. l ta k· 
to, neplánovane, ju však možno chápa ť 
ako symbolické zastavenie a bilanciu čln· 
nos ti nmblclózneho saboru spevohry DJZ. 

Obe obsadenia sú v istom zmysle aj 
konfrontáciou s trednej a staršej gene· 
rácle s generáciou mladou i najmlad· 
šou, ktorá prljemne prekvapila. Célestin 
Roberta Sudlka bol chlapčensky úprlm· 
ný, bol zároveň velmi dobrým partne· 
rom mladučkej Svetlane Sarvašovej, kto
rá vytvorila dievčensky sviežu a bez· 
prostrednú pos tavu Denisy. V jej kreácii 
otvoren9m ešte zostal vokálny prejav. 
Ladislav Suchoža , dostal svoju prvú väč· 
ši u prlležltosť v~ postave Fernanda de 
Champlantreux. Pravda, spevácke party 
všetk9ch troch postáv počltajtí s prle· 
bojnejšlmi, hutne jšlml l .,väčšlmlu hlas
ml. Tieto požiadavky vyvažujú sólisti 
viac v hereckej rovine. Zázemie našli ä j 
v režijnej koncepcii , v ktorej zasltížilý 
umelec Ján Silan prezieravo zohJadnll 
hereckú typológiu jednotllv9ch postáv a 
velmi nevtieravo vyhranil napriklad 
dvojpólovosf Denisy alias Mam'zelle Ni· 
touche alebo Célestina a lias Florldora 
s tým, že Denisa napriek svojim dobro· 
družstvám ostáva s tále milou chovaní· 
cou; tak ako Flor\dor je predsa len Cé· 
lestinom. I to bori niektoré z rež1Jn9oh 
prvkov, ktorými sa doclellla jednoliatosť 
Inscenácie. Druhé dejstvo, preplnené v 
samotnom hernom pláne množstvom pos· 
táv i postavičiek, by zfskalo viac na 
údernosti i efekte skomornen9m a v ex· 
preslvite s tlmeným pre javom nlektor9ch 
predstavltelov ( napr. pos tava riadi te la 
divadla. režjséra Gimbletta a Iných) . 

Úlohu Denisy s tvárnilo Anna BenkO· 

tak a tmosféru lesa ako l dusn9 opar 
d!ungle medzlludských vzťahov, ktorú 
dráma prezentuje. Sú neraz podkladom 
množstva nápadlt9ch projekcii, ktoré 
dokreslujťi náladu jednotllv9!:h výjavov 
(niekedy l naznačujú jej konkrétne si
tuovanie - okná v ltasárnl). Do tohto 
základného rámca sa vystívajú - na ko· 
lajnlcovom podklade - reálne kulisy u 
rekvizity (Máriin domček i jeho Interié r. 
lavička l zábradlie promenády, zarlade· 
nie ordinácie l krčmy, postele v kasár
nl ). F&rebná paleta javiska 1 projekcii 
sa zväčša obmedzuje na kombináciu čer
ne s 'viacer9m1 odtieňmi hnedej farby ; 
červeň sa objavuje vo svetelných zdro
joch zriedkavejšie a vždy funkčne -
a ko predtucha čl predpoved a lebo sprle· 
vod tragick9ch momentov. Kontrastom 
k tejto základnej palete je studené ble
dé sve tlo bodových retlektorov, ,.vyhma · 
távajúceu jednotlivých predstavlteJov. 
Oalš le kolory slúžia ako doplnok - Ich 
v9ber je asketlck9 a velmi dobr91 Celok 
je nesmierne pôsobivá farebná symfó· 
nla, zrejme spoločn9 v9tvor výtvarnlka 
l režiséra (do nej velmi vhodne za pa · 
dajú civilne tvarované, fa rebne. pestrej· 
šie kostýmy Danlce Haná kovej, tie! a. h. 
- scéna Im tvor! v9borné pozadie). S!t · 
matné re!ljné prepracovanie je dotera]· 
šlm vrcholom práce Miroslava Fischera. 
Tvori zjavnú kontinuitu s jeho s tvá rne· 
nim Salome ( 1976) a Ele kt ry (1980) 
R. Straussa - nie náhodou Inscenuje 
l Wozzecka bez prestávky v podstate 
v rovnakej dlžke ako obe spomlnané die· 
la, čim zabezpečuje jeho nesmiernu úder · 
nosť (v tom nadväzuje na najnovšiu In· 
terpretačnú tradlclu diela v Bergovom 
rodnom domovskom mieste VIedni ). Svo· 
ju zálubu v prepracovanl každého de· 
tallu - pos tojového, pohybového, ges
tlckého i mimického ..,. spája režisér do 
organickej jednoty so zmyslom pre vý· 
tvarnú. štylizáciu v javiskovom priestore 
a svetelnej Iluminácii. Každú postavu 
tvaruje Individuálne. Prvotriedne aranžu· 
je zborové v9Javy. Dôležitým pOf!10Cnl: 
kom mu bol v nich neraz choreograf 
Karol Tóth - pomocou nlekoJkých mar
kantných tanečných prvkov velmi ťičln· 
ne dokreslil ovzdušie dvoch v9javov v 
krčme. 

Herecky prepracované v9kony sólistov 
a zboru umožnilo preclzne hudobné na· 
študovanie dirigenta VIktora Málka , 
zbormajstra Ladislava Holáska a kore
petltorky Milady Synkovej. Velmi ná· 
ročné party spevákov l Inš trumenta lis tov 
s(l zvládnuté obdivuhodne. Určité rezer· 
vy sú ešte v expreslvnostl nástrojového 
komplexu - najmä v poslednom dej· 
s tve ; 'sú však predpoklady, že sa ju v 
reprlzach podari zlntenz!vnlt ( orches· 
trálne teleso bolo na premiére pravde· 
podobne unavené po množstve nároč · 
ných skúšok - na poslednej ,.generál· 
keu sa teleso vyplo k lepšiemu v.9ko· 
nu). 

Skvelým protagonistom predstavenia 
·je s telesnlteJ titulnej ťilohy Peter Miku· 
láš; hoci je basista, spieva barytónový 
part (a ak91). vynikajúco kreuje úbožla· 
ka, ktorý - prenasledovan9 chorobn9ml 

Maadal6na Blahuliakod ako Mária. 

tela Andresa jedinečne Jozef Kundlák. 
AJ predstavitelia epizódnych postáv si 
zasluhujú absolutórium: Ján Galia vytvá· 
ra nezabudnuteJného prvého tovariša (s 
jeho provokatlvnou ,.kázi'iou" ). Ivan 
Ožvát jeho druha v povolani l .,mokrej 
š tv rt!", Ľuba Barlcová Máriin u sused· 
ku a súperku Margret, Arnold Judt bláz· 
na. Všetci sólisti sú adekvátne typy svo
Jich postáv. Nevelký výstup deti Inter· 
pretovall členovia Chlapčenského filhar
monického zboru, nacvlčenl zbormajster
kou Magdalénou Rovňákovou. Herecky 
pomerne rozsiahly part Máriinho syna 
je interpretovan9 vierohodne - s det· 
skou bezprostrednosťou a citlivosťou. 

Slovenská profesionálna hudobnodlva. 
delná kultúra odstránila naštudovanlm 
Bergovho Wozzecka dalšf svoj rest voči 
svetovej hudobnodramatickej tvorbe. To, 
že podobné dlhy exlstujťí, je pri jej re· 
latlvneJ mladosti pochoplteJné. Potešltef· 
né je však, že zvlášť od rekonštrukcie 
budovy opery SND sa odstraňujú veJka· 
lepýml Interpretačnými člnmi - Janáč· 
kova Vec Makropulos ( 1973), Bartókov 
Modrofťízov zámok (1974), Oershwlnov 
Porgy a Bess (1974) a Stravinského Osud 
zh9ralca (1982) sú toho dôkazmi. Do 
tohto radu sa teraz zaplsal a j Wozzeck 
- a zrejme nebude v ňom posledný. · 

IGOR VAJDA 

Záber na preiovakía kreáciu Hervébo operety Mam'zelle Nltouche. Svetlana Sarva
lov6 ako Denisa a Jlllla KorpáloY6 ako predatnená kl61to1'8. Snlmka:. r:. Marko 

vá presvedčivo, so všetk9ml atribútmi 
dievčenskej šantivosti. Vo vokálnom pre· 
jave predčilo S. Sarvašovú, bola precfz. 
nejšla, no v n1ektor9ch záveroch i ná· 
s tupoch aj u ne j ch9bala intonačná za· 
oblenost. Stefan Senka a ko Célestln voJ. 
bou hereck9ch prostriedkov viac zdOraz· 
nil komediálne prvky, no 1 on udržal zá
kladné ladenie postavy, vzdialené vel· 
korysému bohémstvu. Ferdinanda de 
Champlantreux v sympatickej maske 
predstavil František Kadlec. Z plejády 
pos táv upozomili svojimi výkonmi He· 
lena Horváthová u Elenu Kušnlerová v 
kreova nl hysterickej a rozmaznanej Co· 
riny, oproti Cyrilovi Kapcov! prlebojnej· 
ši Stefan Rančlk (Ma jor). Dorota Kulová 
ako unudená Lýdia, Júlia Korpášová ako 
dôstojná Predstavená kláš tora ( alterno
vala Emilia j u rč lková ). Lorlota s tvárnil 
na prešovskej scéne tíspešne už druhý 
raz július Piussi. Tú to postavu vSa k rov 
nako vtipne prlbllžll aj Stefan Jenč[k . 

lenský zbo•· - vizuálne prljemn9 u 

vierohodný obraz dospievajúcich diev· 
čat. chovanie kláš tora - bol vokálne 
nevyrovnan9, i ntonačne l rytmicky roz
kolfsan9, i ked je pravdou, že tento zbor 
bol vytvorený z členiek baletu. 

Orches ter v naštudovanl Jana Bed tl · 
cha bol spolahliv9m partnerom javls·ko· .. 
v9ch akcii. Jednoliata štrukttíra hudob· 
nej Interpre tácie bola však narušená v 
intonácii 1 v nástupoch najmä u trú · 
bok. 

Kost9my Olgy Fllippl a. h. v zásade 
vyjadrovali atmosféru kláštora, divadla. 
kasárne. Scénlcky výtvarnlk zaslúžilý 
umelec Oto Sujan a. h. názna kmi gotic· 
ke j klenby vyjadril prostredie kláštora 
.. u lastovičiek", symbolmi kláštornej zá· 
hrady boll s tromy, lavtčkl), záhradný 
múr ako jej nevyhnutné rekvizity. lnte· 
rl ér 2. dejs tva (zákulis ie divadla) bol 
nedynamic~ý a vnótomým riešenrm ťaž· 
kopádny. 

DITA MAitENCINOV Ä. 
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NÁI ZAHRANic!Nt HOst 

Sopranistka 

ANTON ELLA 
BANDELLIOVÁ 

Ostatný ročnlk medzinárodnej sl1taže 
mladých operných spevákov venovaný 
pamiatke Marie Callasovej v Taliansku v 
roku 1983 ukázal vynlkaj(lcu technlckl1 
a Interpretačnú 11roveň nlekolkých mla
dých talianskych sopranistiek vo veku 
od 18 do 25 rokov, medzi ktorými sa 

· na druhom mieste umiestnila vtedy 21-
ročná Antonella Bandelliov6 z Floren
cie. 

Dostat sa medzi laureátov tejto vý
znamnej speváckej sútaže, ktora založil 
bývalý manžel Marie Callasovej Glan 
Ba ttlsta Meneghlnl, znamená pre mla
dých začlnajúclch umelcov odrazový 
mostlk v Ich nastávajúcej kariére. Aj 
pre Antonellu Bandelllovú bolo vynl· 
kajúce umiestnenie velkou prlležltostou. 
Obsadili ju do hlavnej (llohy neznámej 
a znovuobjavenej opery Gaetana Doni· 
zettlho Sancha z Kastllie. Toto Doni· 
zettlho dielo vybrali pre vltazov s(lfaže 
ako prémlové preds tavenie v skladate· 
rovom rodnom meste Bergame. Jeho prla · 
my prenos uskutočnila l talianska tele
vlzla. 

Antonella Bandelllová prekvapila vy
nlkajl1clm speváckym a hereckým stvár· 
nenlm dramatickej, takpovediac calla
sovskej hrdinky. Umelecká cesta mla
dej sopranistky viedla okrem iných dl· 
vadlel. l na scénu mllá~kej La Scaly -
najskôr v menšej 11lohe v otváracom 
predstavenl ostatnej sezóny v Blzetovcj 
Carmen a neskôr v koncertnom predve· 
den! Händlovej opery Alclna. 

Co znamené pre mladého začlnaj6ce
ho operného spedka 6časť na stťall 
Marie Callasovej? 

- Zl1častnlla som sa viacerých spe
váckych s11ťaži , ale sl1taž Marie Calla-

sovej považu jem v Taliansku za na jdô · 
ležltejšlu. Usporadúva sa každé tri ro
ky a je skutočne prehliadkou mladých 
ta lentov nielen z Talianska, ale l zo za
hraničia . je treba sa na iíu per fektne 
pripravit a preukázať všetky svoje schop
nosti. Nestačl sa utešiť Iba 11častou na 
nej, a le treba sa umiestniť na čelných 
miestach. V poslednom kole bolo urče

ných pät finalistov ako vltazov u ja 
som skončila druhá v poradi. S(lfaž pre· 
bieha pred širokou verejnosťou, lebo ju 
priamo vysiela l tallans·ka televlzla. 

Ako začfna po vfťazstve na takejto 
súťali kariéra mladého talianskeho spe· 
dka? 
. - To zálež! od jednotlivca, od s tret
nutiu s dobrým lmpresárlom, od náhody. 
záskoku za slávneho kolegu. Ja môžem 
povedať, že spevácka súťaž Marie Calla
sovej ml dala skutočne vera. Okrem to · 
ho, že ma malo prlležltost poznať širo
ké publikum , predstavila som sa tak
to l mnohým operným agentom, ktor! 
dávaj(! vltazom prvé velké prlležltostl. 

Vala prvé velk6 prflelitosť bola 
6stredn6 postava v Donizettiho opere 
Sancha z Kastflle, postava nanajvfl dra· 
matlck6 a po spevéckej str6nke velmi 
n6ročn6. Jej interpret6ciou ste presved
čili, le ste dokonale pripravené na no
ju spedcku profesiu. 

Bola to doteraz najná ročnej šia 
operná pos tava, akl1 som stvárnila. je 
to postava, ktorá má strhla svojim ne· 
uverltelne dramatic kým os udom ženy bo
jujúcej medzi láskou k synovi a mllen· 
covl. Oba ja usllujl1 o trón, ktorý patri 
jej. Samu som neverila , že sa na tolko 
dokážem sto tožniť s jej osudom. Bola to 
pre mňa velká umelecká sk(lsenost. 

Aké problémy ste museli prekonať pri 
naitudovanf postavy Sanchy po hudob
nej str6nke? 

- Nemôžem poveda(, že by som su 
bola stret la s mimoriadnymi problému· 
ml. Je to drama tická úloha a po spe· 
váckej stránke vyžaduje veJk(l hlasovú 
pohyblivosť , čiže vhodná pre môj typ 
hlasu. Venovala som veru času jej na
študova niu a keď sa vera pracuje, tak 

Snímka: Ma rchlori 

by mul byť i ·výsledok viac aka uspo· 
kojivý. 

V ostatnej sezóne ste sa ako 23-ročn6 
dva razy predstavili v mi16nskej La Sca
le . . . 

- Hádam niet operného speváka, kto· 
rý by netúžil spievať na tejto slávnej 
scéne. Ja som sa ocitla v La Scale bez 
toho, aby som s i uvedomila vážnos ť s i· 
tuácle. Zdalo sa mi celkom normálne, 
že okrem Iných divadiel spievam i tu. 
Ked som začlna la a ko profesionálna spe· 
váčka. občas som si pomyslela, či ai ja 
budem raz sp ievať na tejto slávnej scé· 
ne. Samozrejme, je to divadlo, ktoré u· 
melea uchváti a kde nemožno hazardo
va ť. Veď je to legendárna opera, zná· 
ma na celom svete. 

Ako si predstnujete svoju spedcku 
budúcnosť? 

- Chcem zosta( predovšetkým normá l· 
nou ženou. ženou. ktorá spieva pre ra
dos t iných a vlastnú tvorivú radosť. 
Chcela by som budova( svoju umeleckú 
kariéru bez náhlenia a stresu. Samozrej· 
me, s patričnou dávkou obeti, ktoré tá· 
to profesia vyžaduje, ale ktorá vynahra· 
di nádherný pocit z nadšeného po tles· 
ku publika. Zhovárala sa: 

ANNA PODOLSKA, Milbo 

úvod istanbulskej sezóny 
hre, ktoré treba pripisat na kon to nie 
vždy jednoznačného gesta dirigentky. 
Návš tevnosť na is tanbulských symfo. 

nických koncertoch je s topercentná , ho· 
cl sa každý opakuje (koncer ty s (l v pla· 
tok veče1· a v sobotu predpoludnlm l a 
sá la Ata tfir koV'ho kultúrneho stredlsk<P 
má kapacitu 1300 miest. 

V sezóne 1985-86 .sa ujal šéfovského 
postu v Istanbulskom štátnom symfonlc· 
kom orches tri Rumun Ionescu Gulati , 
ktorý sa tu úspjlšne predstavil už v m.l· 
nule] sezóne. Gala tl sa s vervou pustil 
do práce a hoci v Istanbule ' pôsóbí iba 
s prestáv kami, pripravil hneď v l'ívode 
sezóny nlekolko kvalitných koncertov. 
Otvár aci koncer t ( 4. októbra 1985 l sa 
niesol v znamen! skladieb C. Salnt-Sal:!n· 
sa (2. klavlrny koncert a 3. symfónia 
c mol), iba na začiatku zaznelo výbor· 
ne lnš trumentované a vtipné Turecké 
capriccio od Ferlta TUzUna. Sólistka ve
čera Verda Ermanová patr! k popred· 
nej tureckej planlstickej garde u pôso
bi väčšinou v zahranič!. Svoju výbornú 
povest si plne zasluhuje .- jej hra je 
nie len brilantná, a le a j inteligentná. Na 
ďalšom koncerte si orchester prlpome· 
nul skladbou Estantanelles práve zosnu· 
tého znamenitého tureckého sklada tela 
Cemala Reslta Reya. Po nej nasledovali 
dve Brahmsove diela - Huslový koncert 
D dur a 2. symfónia D dur. Sólový part 
HusJového koncertu predniesla trochu 
problematicky Polka Kaja Dunczowska. 
Ani sólis tka ďalšieho koncertu Ameri
čanka Linda Wetherillová nepredvledla 
v Moza r tovom Koncerte pre flautu G dur 
nič prevratného. Zato však zaujalo vý· 
berne pripravené predvedenie Schtlnber· 
govej Zjasnene j noel a solldne zah raná 
Beethovenova 2. symfónia D dur. 

Komorný súbor Nash Ensemble z Lon· 
dýna v skladbách J. Haydna, W. A. Mo· 
za rta u E. Elgura (pozoruhodné Kla · 
vlrne kvinteto a mol op. 841 l pripravil 
početnému poslucháčstvu velmi prljemný 
večer a klarinetista tohto telesa. Ml· 
chael Collins , ktorý "zaskoč il" 'o pár dru 
na symfonickom koncerte v sólovom par
te Mozartovho Koncertu pre klarinet 
A dur, prekvapil celkom mimoriadne. 
Mozar tov Koncert zah ral spamäti, nád· 
herným tOnem a s obrovským dynumlc· 
kým rozp!lt!m, o technickej Istote ani 
nehovoriac. Druhú polovicu večera vy· 
plnili Musorgského Obrázky z výstavy. 
Tým sa skončila séria Ga la tlho koncer · 
tov; na nasledujúcom koncerte sa uja l 
ta ktovky velmi talentovaný turecký dl· 
rlgent GUrer Ayka l a sprevádzal najprv 
ses try GUher a SUher Peklnelové v Ba
chovom Koncerte pre dva kluv!ry c mol 
a vynikajúco naš tudoval Elgarove Va · 
rtácle Enigma. Ses try Peklnelové hrali 
navyše ešte Llsztov Meflsto-valčlk tak, 
a ko ho môžeme počuť iba celkom výnl· 
moč ne. Absolútna zohra tos(, l'íplne rov· 
naký úde r, vyspelé muzikálne cltenle, 
nečudo, že preplnenú sieň dostali priam 
do varu. 

Hosťom na dvoch ďalšieh koncertoch 
bola Veronika Oudarovová. Dirigovala 
štýlom je j vlas tným, ktorý sa nám ne· 

páčil už na jej vystúpeniach v CSSR. 
Oba programy pozostávali výlučne z rus · 
kej tvorby: na prvom to bola predohra
fa ntázia Rómeo a JOila p·, l. Cajkovské· 
ho, P~p~oflevov Koncert pre ,klav!r ,a OJ' · 
chester Des dur u Rachmanlnovove Sym· 
fenické tance. Klavirista svetove j úrov
ne (kedysi vl taz sútaže Pražskej jari l 
Ferhat Badalbeyli zahral Prokofieva spô· 
sobom, ktorý poslucháčom priam vyrazil 
dych. Nasledoval koncert z prldavkov. 
ktorý jedinečný dojem z jeho umenia 
Iba gradoval. Na druhom koncerte pod 
vedenlm V. Dudarevovej uviedol rumun· 
ský klavirista Valentin Gheorghlu su
verénne Rachmanlnovov 2. klavlrny kon· 
cert ; nehral, pravda, s takým vnútorným 
zápalom ako týždeň pred nim Ba dalbeyli. 
Sostakovlčova 5. symfónia vyznela uce· 
Jene. avšak s Istými problémami v sú · 

Pekné návštevy zaznamenáva aj operu. 
a le pr i baletných predstaveniach je po· 
kladnlca diva dla v s tave oblieha niu. Stá· 
le pritahu je Amlrovov balet 1000 + l noc 
a v novembri m. l' . pr ibudol ďa lši mag
ne t - Ca jkovs kého Labutie jazero. Ope· 
ra uviedla zatla r iba jednu premiéru -
Rossiniho Taliunku v Alžl rl - s d osť 
kollsuvými výkonmi sólistov. Zo s ta ršie· 
ho repertoáru sa uvádza Madame Butter
fly a La Travia ta. Najčers tve jšou pre· 
mlérou bola turecká novinku Okane De· 
mlr lsa Kuryagdl Hatun. o ktorej budeme 
pod robnejšie referovať. 

ROMAN SKlEPEK, Istanbul 

Smm ka : APN 

K popredným speváčkam mladej generácie sovietske j vokálnej noty patri aj sopra· 
nistka GALINA KAL/NINA, členka Velk~ho divadla ZSSR v Moskve. V roku 1985 
stvárnila mladá umelkytia na sc~ne svojho matersk~ho divadla s veľkým úspech_om 
hlavnú postavu v opere Giacoma Pucciniho Tosca (na obr .}. Za sólistku Velk~ho 
diVadla v Moskve ju angažoval/ v roku 1972 po ukončeni hudobn~ho učilišta a in~tl
tútu Gnesinych. Mladá speváčka už po krátkom čase svojho účinkovania upútala 
pozornosť odborn lk ov l milovnlkov hudby. Za tej umelecký debut v pravom slova 
zmysle možno považovať úlohu Tatjany v opere P. l. Catkovsk~ho Eugen Onegin. 
Gal~rla postáv, ktor~ na~tudovala, sa ortentufe preciov~etkým dvoma smermi: na 
taliansky reper todr romantlck~ho a ver/st/ck~tzo charakteru a na hudobn~ divadlo 
20. storočia. Z jef reper todru sl mimor iadnu pozornoS( zaslúži Nata~a Rostovová 
z Vojny a mieru s. Prokofieva, Eleonóra z Trubadúra a Alžbeta z Dona Carlosa od 

G. Verdiho, Tamara z O nosu l uny od O. Taktakt~vlllho .. . Okrem prdce v divadle spe· 
vdčka často vystupuje aj koncer t ne na sól ov!)ch recltdloch. !Jnes ndrodnd umelkyiw 
RSFSR Galina Kal/nina veľakrdt reprezentoval a vysok1í kvalitu sovietskeho vokdlne· 
ho umenia v zahraničí. 

• 

~ZAHRANIČIA 
Velké divadlo vo Variave pripravilo 

na január t. r. premiéru opory Nikolaja 
Rimského-Korsakova Zlatt kohútik. Hu· 
dobne dielo naiitudoval dirigent Ro'bort 
Satanowski, réžiu mal Laco Adamik, s'cé· 
nu navrhla Barbara Kedzlerska. 

Vydavatelstvo Peter Lang, New York 
- Bern - Frankfurt n. M. vydalo s pod· 
titulom Kronika hudobnfka 20. storočia 
prvú obsiahlu monografiu o muzikoló
govi a skladatelovi Egonovi Welleazovi, 
ktorú naplsala Caroline Cepln Bensero
vá. Dielo vyilo pri prllelitosti minulo
ročnej storočnice E. Wellesza. 

Mladý gruzfnsky basista Paat Burchu· 
ladze, laureát s6ťale P. I. Cajkovského 
v Moskve z roku 1982, sa čoraz viac 
začlna presadzovať v medzinárodných re· 
láciách. Narodil sa v roku 1955 v Tblll· 
sl a spev itudoval na tamojiiom konzer· 
vatóriu; v sfíčasnosti spieva v tbiliskej 
opere a z6roveň ičinkuje v zahranič!. 
V lete minulého roku spieval vo Verdi· 
ho Aldo v londýnskej Royal Opera, po
tom debutoval na South Bank Festival 
vo Verdiho Rekviem. Firma Decca ma 
ponúkla nahrať platňu, dramaturgicky 
pozostávajfícu z velkých seén Masorg
ského Borisa Godunova, ako aj 1 6ril 
opier Simone Boccanegra, Macbeth, Dua 
Carlos a Ernani od G. Verdiho. 

Mestské a krajll)lké knilnlca vo Vied· 
ni pripravila na vydanie faksimile autO· 
grafu Piatich piesni na slov6 Franaa 
Kafku od Ernsta Kl'enka, op. 82. PubU
kécia vyila pri prflelltostl as. narode
niu skladatela. 

Dňa 11. januára 1981l sa konala pre
miéra Predanej nevesty na opernej scéne 
v západonemeckom Dortmunde. 

Nova nahrávku Monteverdiho opery 
Orfoo realizovala gramofónov6 firma 
EMI. S6bory London Baroque, The Loa· 
don Cornett a Sackbut Ensemble dielo 
naltudovali pod vodenlm Nigela Rogersa 
a Charlesa Medlama. Sólové party sple· 
vajfí Nigel Rogers, Patrizia Kwella, Em· 
ma Klrkby, Gennefer Smith, Catherine 
Denley, Guillemette Laurenz, a dalil. 
Oproti aj u nb zotmej nahrbke JUr· 
gena JUrgensa, zvukovo a farebne ne· 
obyčajne plastickej, hodnoti kritika uvo· 
dený titul vydavatelstvo EMI ako ha· 
dobne komornejil a zvukovo t rienejil. 

Storočnica Wilhelma Furtwänglera bo· 
la zároveň prlleiitosťou pré olivenie je· 
ho jedinečného interpretačného maj· 
strovstva. Vefkú odozvu zaznamen6vaji 
nahrávky tohto svetoznémeho dirigenta 
takmer na celom svete. Viaceré gramo· 
Iónové firmy pripra vili dnes ul historic
ké nahrhky najmä z tvorby nemeckfcb 
klasických a romantic:kfch autorov. Na 
gramofónový trh priniesla firma EMI na· 
brbky W. Furtwänglera, a to týchto 
diel: R. Wagner - Tristan a Izolda, Prs· 
teň Nibelungov; L. van Beethoven 
Symfónie 1!. 1-9; L. van Beethoven -
Symfónia č. ll, F dur, Pastorélna a ). 
Brahma - Vari.Acie na Haydnovu tému; 
W. A. Mozart - . Don Giovanni. 

Sekretarl6t Hudobnej ml6dele v Buda· 
pei tl pripravil tohto roku 18. rol!nfk Me· 
dzin6rodného hudobného t6bora v Pécs! 
od 12. do 29. jfíla 1981l. Tohtorol!nf pro· 
gram t6bora mladých je motivovanf Me· 
dzlnárodným rokom mieru a jubileu• 
F. Liuta. Okrem sólovej a komornej 
hudby sa pozornosť v r6mcl kurzov za
meria na Llsztovu Ostrihomski omiu a 
Kod61yov Psalmus Hungarlcus. Umelec
kým vedicim Medzinárodného hudobné· 
bo tábora je Andrés Ligeti, dirigent Qu
dapeitianskeho symfonického orchestra 
a profesor budapeitlanskej Hudobne! 
akadémie. Jednotlivé kurzy budú viest 
popredné osobnosti maďarského hudob· 
ného livota. Ako zahraničný hosť ~re 
odbor hry na violončele je pozvanf r~a
diter Hudobnej akadémie v Mezlco·CJty 
Leopolda Tellez. 

v edičnom rade Studien zur Musik, 
ktorú. vydba vydavatelstvo Wilhelm 
Fink Verlag a editorom je Rudolf Bock· 
boldt, vyilo zatial sedem muzlkologlc· 
kých prác; Ide na jednej stran~ o pub· 
likovanle dlzert6cil, ktoré vzmkll pod 
dohfadom editora, inak profesora hudob· 
nej vedy na Univerzite v Mnlchove, jed· 
nak o prlspevky z bádania novifcb ha· 
dobných dejln. Väčilina prác dokladá vf· 
s ledky svojho bádania početnými noto· 
vf mi prikladmi. Už názov a podtitul ~nlb 
naznačuje le ide o zaujlmavé pubbká· 
cie. Názv; jednotlivých zväzkov rady. 1. 
R. Schulz: tlber das Verhältnis von Kon· 
struktion und Ausdruck In den Kompo· 
sitionen Anton Weberns, 2. P. Weber · 
Bockholdtová: Die Lieder Mussorgskljs. 
3. Th. Schmidt: Der langsame Sympho· 
niesatz zur Gustav Ma hler, 4. R. Orll· 
chová: Die Parodiemessen von Orlanlo
Lasso, !1. G. E. Meyerová: Untersuchun· 
gen zur Sonatensatzform bei Ludwig van 
Beethoven, ll. H.·M. Palmod: Richard 
Wagners .,Lohengrin", 7. Cb. Speck: 
Boccher lnls Strelchqua rtette. 



Koncerty SKO Zilina 
0Yaa6ata 1e16na ~O !ilina je opll.f 

bohatá svojim programom, hosfujúclml 
sólistami l dramaturgickými zámermi. 
Nesie sa v znameru uvádzania veldlel 
J. S. Bacha a G. F. Händla, ale aj menej 
frekventovaných skladieb skladatelov 
nášho storočia. 

Nová sezóna SKO Zlllna začala vlast
ne neoficiálne mimoriadnym koncertom 
( 13. X. ) usporiadaným pre Kruh prla
telov hudby v Zlllne pri prHe!1tost1 300. 
výročia narodenia J. S. Bacha. Na pro
grame boli Matúšove pašie, BWV 244, 
ktoré predniesol Spevácky zbor mesta 
Bratislavy so zbormajstrom L. Holás
kom a SKO Zlllna. Sólistami boli L. 
Aghová a A. Kluková (soprán), H. Stol
fová-Bandová (alt), J, Kundlák (tenor). 
P. Mikuláš, R. Uhlár a F. Ourlač (bas). 
Sólistické skupina predniesla svoje par
ty relatlvne vyrovnane, dirigent J. Val
ta úspešne zvládol svoju úlohu, a aj na
priek tomu, !e pri vysokom meradle kri
tičnosti mal orchester l zbor rezervy 
(Intonácia, sdhra, resp. výraznosť dyna
mických kontrastov atd.). treba brat do 
llvahy skutočnost, !e uvedenie Matdšo
vých paši! bolo pre !Ilinskú verejnost 
unikátnou pr!le!ltos fou počuť !!vé pred
vedenie jedného z najlepšieh Bachových 
diel. 

Po otváracom koncerte 12. koncertnej 
sezóny ( 24. a 25. X.). na ktorom kubán
sky dirigent T. Fortin uviedol Koncert 
D dur pre gitaru a orchester, op. 99 od 
M. Castelnuova-Tedesca (sólista R. Sa
muelll z Talianska). Koncertn O rapsódiu 
pre husle ,.Tzlgane" (sólistka A. Sestá
ková) a Beethovenovu Symfóniu č. 1 
C dur, op. 21, a Slávnostnom koncerte 
(14. Xl.) usporiadanom v rámci Dni so
vietskej kultúry v CSSR, na ktorom 
dr. 1:. Rajter dirigoval diela A. I:adova 
(Osem ruských ludových plesni pre or
chester, op. 58). D. Sostakovlča (1. kon
cert pre violončelo a orchester Es dur, 
op. 107, sólista J, Hanousek) a w. A. 
Mozarta (Symfónia C dur, KV 551, ,.Jupi
ter") , mimoriadnemu záujmu zo strany 
obecenstva sa tešili u! tradičné vianoč
né a novoročné koncerty. 

Na vianočných koncertoch ( 15. a 18. 
Xll . ) sa predstavil Detský spevácky zbor 
Odborárlk zo Zlllny so zbormajstrom z. 
Bablkom, ktorý spolu s SKO pripravil 
premiéru skladby P. Cóna Plesne pani zl
my pre detský zbor a malý orchester. 
Sesf strof na verše D. Heviera a D. Mo
ravčlka vystihujll zlmnll nála du šanti
vých deti. Hudobné stvárnenie prináša 
vela zaujlmavých nápadov hlavne v zvu
komafbe. Predvedenlu však chýbala 
uvolnenosf a radost z hry deti so zvu
kom, ktoré sa v hudbe 1 slove ponú
kali. 

Na záver ,.hll.ndlovského a bachovské
ho roku" pripravil SKO Zlllna dve diela 
z tvorby týchto velikánov hudobného ba
roka, ktoré zárove11 vhodne umocnili vla
nočnll atmosféru. 

Sólistom v Koncerte g mol op. 4 pre 
organ a orchester od G. F. Händla bol 
A. Choroslnskl z Polska. Jeho Interpre
tačné kvality je nutné posudzovať predo
všetkým z hladiska možnosti predniesť, 
pre!lf, čl vystavať dielo pre velký or
gan na prenosnom (nddzovom) nástroji, 
kde mo!no brat do dvahy len absoldtny 
zvuk, ktorý bol nevyrovnaný, opatrný a 
plochý. (A. Choroslnskl sa prezentoval 
ako výborný organista v rôznorodom 
programe na nástroji v evanjelickom 
kostole.) 

Záver koncertu patril Vianočnému ora
tóriu, BWV 248 od J. S. Bacha, ktoré 
predviedli sólisti E. Hollčková a H. Stol
fová-Bandová z Bratislavy, V. Krejčlk 
a R. Novák z Brna spolu so Speváckym 
zborom J. Valtu. Zatial čo !enské hlasy 
predvádzali koncertný spev vzácne vy
rovnaný, mu!ské hlasy prezrádzall oper
nú prax a lntonačnú labilitu (tenor). Ale 
aj napriek tejto skutočnosti treba vy
zdvihnúť samotné uvedenie diela. 

Nemenej prlta!llvý bol 1 novoročný 
koncert ( 6. I. ) J. V jeho ll vode zaznel 
K-oncert pre lesný roh a orchester D dur 
č. l od J. Haydna, ktorý predniesla Ma
rle-Lulse Neuneckerová z NSR. Táto 
mladá muzikálna umelkyňa nám pred
stavila svoj nástroj ako neproblematlc
ký, bezpečný, schopný plynulých dyna
mických zmien a prekvapujúcej pohyb
livosti. Tieto atrlblity dosiahla vďaka 
svojeJ technickeJ pripravenosti a snahe 
o pregnantné predvedenie bez efektu a 
zbytočnej pompéznosti. K výbornému 
dojmu prispel aj zvukovo vyvá!ený sprie
vod, ktorý nechal vyniknúť sólistku. 

Oalšou sólistkou, tentoraz v Stvoro 
ročných obdobiach od A. VIvaldiho, bola 
A. Sestáková. Snažila sa opll.ť vniesť do 
predvedenia svoj temperament a velko· 
rysost. AJ ked tieto vyvolali dojem spon
taneity, chýbal zmysel pre vypracova
nie detailu a celková dlsclpllna hry. Ryt
mlckll preclznosf udržovalo tentoraz u! 
mll.kšle (vo VIanočnom oratóriu tvrdo) 
znejdce čembalo. V pomere conceJ•tlna 
a tuttl treba vyzdvlhnllf zvukovt1 vyvá · 
!enosf. 

SKO sa na prvom tohtoročnom koncer
te rozlllčll so .svojimi priaznivcami sklad
bou O. Resplghlho Botticell1ovský trlp· 
tych. Skladba bola do programu citlivo 
vybratá, lebo po všetkých stránkach vy
hovuje možnostiam !Ilinského orchestra: 
je technicky prlja telná, Inštrumentačne 
nápaditá (harfa, klavlr, xylofón a pod.), 
rytmicky hravá a miestami spevná (La 
Primavera). 

A tak po určitom obdobi krlzy, po 
azda väčšom zafa!enl, aké bol SKO Zl
linn schopný uniesť, nastúpilo toto tele
so s novým elánom do druhej etapy tej
to sezóny, aby plnilo s chuťou svoje 
predstavy a plány . .. 

IC. CENICOVA 

Za XX. ročníkom Prešovskej hudobnej · jesene 
Každé jubileum znamená určité za

myslenie sa nad tým, čo sa vykonalo 
zn uplynulé obdobie. Práve nedávny 
U . rol!nfk Prelovakej hudobnej jeaene 
je vhodnou prlle!ltosfou zalistovať v his
tórii. 

K prešovskému hudobnému !lvotu sa 
viažu mená takých významných osobnos
ti, ako boli Mikuláš Moyzes a jeho syn 
Alexander Moyzes, skladatelia Dezider 
Kardoš, Micha l Vllec a net1navný orga
nizátor hudobného života Ján Pôscbl. 

V šesťdesiatych rokoch zaznamenáva 
hudobné dianie v Prešove najvll.čšt roz
kvet zásluhou aktivity novozalo!eného 
Kruhu prlatelov umenia. Dôkazom jeho 
systematickej a cielavedomej orga nizá
torskej práce bolo založenie Prešovskej 
hudobnej jari a neskOr v r. 1965 1 Pre· 
~ovskej hudobnej jesene. Za uplynulých 
20 rokov sa v rámci PH Jesene uskutoč 
nilo viac ako 100 koncertov, na ktorých 
vystúpili vynlkajllce umelecké telesá ako 
Slovenská filharmónia , Moravská filhar
mónia , Státny a kademický zbor Svešni 
kova, Slovenský komorný orchestec, Col
legium Flauto dolce, zo sólistov Václav 
Hudeček , Japonská klav iristka Yaeko Yo
mane a ďal ši. 

Organizátori tohtoročného jubilejného 
ročnlka Prešovskej hudobnej jesene -
PKO Prešov a Kruh pr latelov hudby v 
spoluprác i s čs. umeleckou agentllrou 
Slovkoncert - rozvrhli svoje dramatur
gické zámery do troch symfonických a 
troch komorných koncertov (od 25. IX. 
do 6. Xl. 1985 ). Stály host prešovské· 
ho koncertného pódia Státna filharmónia 
Ko~lce sa predstavila so svojim šéfdl· 
rigentom Richardom Zlmmerom nn 
dvoch koncertoch a dalej s dirigentom 
Janáčkovej filharmónie v Ostrave Tomá
~om Koutnlkom. Symfonické koncerty sa 
vyznačova li zodpovedným prlstupom k 
naštudovnnlu jednotlivých diel, technic
kým a umeleckým predvedenlm na vy
sokej úrovni. 

Oalšou pozltlvnou črtou drama turgie 
symfonických koncertov bolo pomerne 
velké zastOpente súčasnej slovenskej a 

českej hudby, ako aj tvorby európskych 
klasikov 20. storočia. Tak sl prešovské 
publikum vypočulo diela: Da capo al 
Fine J. Hatrlka, Symfóniu č. 5 .,Dl tre 
re" A. Honeggera, Hrdlnskll baladu D. 
Kardoša, Koncert pre harfu a orches
ter J. Felda a Symfóniu č. l f mol D. Sos
takovlča. Vo všetkých prlpadocb bola 
reakcia na súčasnú hudbu prekvapujOco 
pozltlvna. 

Sólistami konce1·tov boli poprednl na
šl n zahraničn! koncertn! umelci - čes
ký huslista Cenl!k Pavllk v Dvo!'ákovom 
Husrovom koncerte, česká harfistka Ha
na MUlle,rová v Koncerte pre harfu J. 
Feldn a sovietsky klavirista Michail Vos
kresensklj vo Fantázii POtnlk od F. Lisz
ta. Všetci výborne reprezentovali svoje 
národné školy a Ich vystúpenia pre zna
menitO umeleckú t1roveň zanechali hl · 
boký umelecký zážitok. Skoda , že sme 
nemali možnosť konfrontova t Ich ume
lecktl kvalitu s Interpretačnou úrovňou 
niektorého popredného slovenského kon
certného umelca. 

V snahe po zatraktlvnenl siahli orga
nizátori PHJ pri organizovani komorných 
koncertov po Ich začleneni do netradlč· 
ných priestorov , mimo hlavnú koncert
nt1 sálu. O tom, že toto rozhodnutie bo
lo správne, svedči !lvý ohlas na orga
nový koncert Irmy Skuhrovej na aka· 
demlckej pOde novej auly Filozofickej 
a Pedagogickej fakulty UPJS ( Univerzi
ty P. J. Safárika). Bra tislavská umel
kyJ1a predviedla pred preplneným audi
tóriom nn prenosnom digitálnom orga
ne diela J. S. Bacha, J. Alaina a C. 
Francka. Koncert bra tislavského súbot·u 
Pro arte musica sa konal v lnšplru
jQcom prostredi stálej výstavy prešov
ských výtvarnlkov v priestoroch Ga lé· 
rle výtvarného umenia. Klavlrny recitál 
Jekateriny Saranclevovej , laureátky Me
dzinárodnej tribúny mla dých Interpretov 
'85, utrpel neuváženým skrátenlm plá
novaného programu, ta kže umelecká 
kvalita predvedeného 30-mlnútového pro
gramu dáva la tuši ť mieru vysokých pla 
nls tlckých kva lit interpretky. 

Ašpirantský 
vokálny recitál 
Dňa 10. l. 1986 odznel v Zrkadlovej 

sieni Primaciálneho paláca recitál mez· 
zosopranlstky Hany StolfoyeJ-BandoYej, 
ktorý pripravila pri prHe!ltosti ukonče
nia svojej ašplranttlry na VSMU (pod 
pedagogickým vedenlm nár. um. prot. M. 
Klšoňovej-Hubovej) . I ked Išlo o kon
cert ašpirantský, fa!ko ho mo!no chá
pať Iba ako prezentovanie výsledkov re
latlvne krátkeho obdobia t rvania ašpl· 
rantllry, lebo v prlpade Stolfovej mož
no bez nadsadenla u! dlhši čas bovorlf 
o zreleJ a vyhranenej umeleckej osob
nosti, čo nakoniec dokazuje svojou po
merne častou koncertnou činnosťou. A 
tak obdobie predošlých 3 rokov v tom
to zmysle tvori Iba jednu z neoddell
telných stránok vývoja a rastu umelec
kého protllu mladej speváčky. Ze v pri· 
pade Stolfovej mO!eme hovorU o vyhra
nenom type koncertnej speváčky - bez 
snahy o ,.zaškatulkovanle" za ka!dd ce
nu -, o tom nás presvedčila l nn svo
jom recitáli. A to nielen jeho dramatur
giou, postavenou výlučne nn romantic
kej, resp. neskororomantickej plesňovej 
llteratllre, ale l svojim komorným vo
kálnym prejavom, dominantou ktorého 
bola permanentná snaha o maximálny 
výraz, teda o čo najadekvátnejšle pre
tlmočenie obsahu skladby. Na prvý po· 
hlad sa zdá, !e uvedený ,.spOsob Inter
pretácie" je podmienkou sine qua non. 
teda prvoradou požiadavkou kladenou na 
koncertného speváka (a nielen koncert · 
nébo). Má potom vObec zmysel hovorU 
o veciach, ktoré by mail byt samozrej· 
mosfou? V praxi sa, !iar, stále presvied
čame o tom, !e práve adekvátna Inter
pretácia, teda vyváženie dvoch hlav
ných zložiek vokálnej Interpretácie -
.,techniky" a .,výrazu" (zahrnujúcebb i 
otázky štýlu) tvori kameň t1razu u ne· 
jedného koncertného, a le i operného 
s peváka. Nastolené kritériá musia naozaj 
byt alfou a omegou výkonu (a teda l 
hodnotenia) speváka. Ich pou!lvantm sa 
naučlme nazývať veci pravými menami 
a hovorU sl pravdu dô oči. Zákonite po· 
tom odpadne l diskusia o .,meradlách", 
ktoré na toho-ktorého umelca použiť. 
(Ide o maximálne hodnotenie v rámci 
,.svetovosti" a menej prlsne v zmysle 
otázky ,.poznáš u nás niekoho lepšie
ho?") 

Z uvedeného uhla pobladu sa treba 
pozerať l na recitál Hany Stolfovej-Ban
dovej, ktorý sa vlastne pohyboval v 
dvoch rovinách. Plesne E. H. Grlega a 
P. I. Cajkovského - napriek vyššie spo
menutej snahe o čo nnjadekvátnejšle pre
tlmočenie autorovho zámeru - neboli 
dostatočne výrazovo diferencované. 
Skladby oboch autorov - a to l na
priek tomu, !e je Im vlastná nemalá 
dávka nostalgie a melanchólie - sa 
!Iadali viac odlahčlf a zosvetliť. Najmä 

Všetky koncerty PHJ '85 dokázali, !e 
v Prešove je široké zázemie kvalitného 
publika. Zásluhu na tom má najmä o!l
venle činnosti Kruhu prtatelov hudby 
a zavedenie patronátov nad jednotlivý
ml koncertmi. Tak sa dostáva hodnotné 

l 

( 
vokály ,.a, o, u" boli v snahe o výraz 
zbytočne tmavené, čim 1 výsledný pre
jav bol často farebne nevyrovnaný. 
Skladbám oboch autorov chýbala 1 vllč· 
šla zrozumltelnost splevaného textu 
(Gr l eg prelo!ený do slovenčiny, Caj
kovsklj v origináli J. Avšak 1 napriek 
uvedeným výhradám vyšli niektoré mies
ta Stolfovej velmi pekne (napr. záver 
Cajkovského romance Usni, pečalny j 
drug). Druhll polohu, v ktorej sa spe
váčka doká!e pohybova ť , demonštrovala 
Stol!ová na Mablerovom cykle Klnder
totenlleder. Tu citlivo vystihla tragicky 
nepokojný tok plesni , a le zároveň doká· 
zala udr!af podtón vnt1tornej vyrovna
nosti, viery a pokoja, pomaly plynt1cl 
celým cyklom. Speváčka sa do lnterpre
táole Mahlerovýcb skladieb zaangažova
la natolko, !e udr!ala na patričnej t1rov
nl l tecbnlcktl stránku vokálneho pre
javu a zrozumltelnosf textu. O váhe, akt1 
kladie na Mahlera n o snahe po do
siahnuti čo najväčšieho kontaktu s pub
likom svedč! l ten fakt. že k programu 
koncertu Stolfová prllo! lla text cyklu v 
origináli l v slovenskom prekla de. 

Trochu stranou od uvedených auto
rov stála v programe skladba A. Al
brechta Noc, op. 23 (na básnický text 
S. Petllflho). Ide o skladbu, ktorá bola 
u nás v povojnovom obdobi po prvý raz 
uvedená až na slávnostnom koncerte pri 
prlle!ltosti 100. výročia narodenia skla
datela (l. 10. 1985 v Interpretácii P. 
Mikuláša). Rozsiahly a dramaticky znač· 
ne vypätý Albrechtov opus stoji až na 
hraniciach tonálnosti a kladie teda zvý
šené nároky nielen na Interpreta, a le 
i nn poslú'éháča. (Nemožno oblsf ani 
prepracovaný a na Interpretáciu nároč· 
ný klavlrny part.) Z hladiska Interpre
tácie sa zdá, !e uvedený opus sl žiada 
čas na ,.zn!ltle", počas ktorého doň mo!
no ešte vlo!U kus cizelérskej práce. Hn· 
nu Stolfov\1-Bandovll na klavlrl sprevá
dzal 1aal. am. Ľ. Marclnger, ktorý vý· 
razne nevybočil zo svojho štandardu. a 
tak znova potvrdil povest spolahllvého 
koncertného korepetltorn. JURAJ DOSA 

hudobné umenie medzi široké vrs tvy pra
cujt1clch, zvyšuje mieru leb estetického 
cftenla, čo je tie! v sdlade s uzávermi 
zasadani našich stranlckych orgánov. 

lltENA MED~ANSKA 

• NOVOROCN!l STRETNUTIE KRUHOV PRIATEĽOV HUDBY S TRAVNlCKOVľM 
KVARTETOM prlpraullt Kruh prlatelou hudby pri PKO a Llterdrne a hudobn~ mú· 
zeum u Banskef Bystrici 15. janudra 1986. V rdmci programu zahralo banskdbystrlc· 
k~ Trdunfčkouo kvarteto Sldčlkou~ kvarteto D dur, op. 64, č. 5, Skourdnčle /. Hayd
na Sldčlkou~ kvarteto op. 51, Slouansk~ A. DuoMka. Nasledovala beseda s členmi 
kvarteta spojend s premtetanfm dlapozítfuou z posledných zahraničných zdjazdou 
stíboru. Podnetn~ a umelecky hodnotn~ podujatie so prakticky spoftlo s členskou 
sch6dzkou KPH, na ktorej okrem vyhodnotenia činnosti za uplynulý rok a pldnu 
podujati na tento rok odouzddvall sa ocenenia spolupracounfkom KPH . 

KONKURZ 

ltladitel No•eJ ac6ny Y Brattai&Ye •yplauje koakun na obsadenie miesta 
- a611ata speyobry, bubaryt6n, 
- s611atu apeYohry, buffo-tenor, 
- i!lena apey6ckeho sbora, tenor, 

!!lenky apey6ckeho 1boru, aoprb, 
hr6i!a na 1. lesno• rohu, 

- hr61!a na 2. leanom rohu, 
- br6ča do skupiny huali, 
- br61!a na klaylr a klbnoyé nbtroje, 
- tanel!nlkoy a tanei!nlce do baletného atbora. 
Podmienkou je abaolat6rlum VSMU, kon1enat6ria, reap. HTS. Veko'fá br~tnlca 

u l!lenoy baletného a apeY6ckeho •boru je 25 rokoY. Prlbl61ky a krátkym IIYoto· 
plaom 1aalelajte na adreau: NS, !1Ynoltenak6 2, 812 U Bratlai&Ya. Termin konkarau 
bade uchád1al!um 01n6ment plaomne. Ceato•né uhredfme len priJatým uchád1ai!oa. 

HUDOBN~ ZIVOT - d.vottýldennf.k. Vy.d6va Ostav umelecke1 lut.ltky a dl· 
vadelnej dokumentácie vo vydavatehtve OBZOR, n. p., ul. Os. armAdy 35, 
815 85 BMtislava. Ved dcl red.aktor: PhD.r. Zd ... o No v á č ek, csc., zAs
tupca vedt1cebo redaktora: Pb Dr. AUr~ Ge baue r . t>eda4tlt·ot:kia: PhDr. 
Ja.na L en go v á , teohnioká redaktorka Eva zem 6 n k o v 6. Red&koo6 ra· 
da: zas!. umelec Pavol Bagtn, Jarosla• Blaho. P.hDr. Vladl.m1r Clllk, Ladtslav 
Dóša, PhDr. AloJz Lukn6r, JaroslaoY Meter, zas!. umelec Zdtm~Qo Mikula, 
PbDr. Tatiana Okiapcová, PhDr. Michal ~ovčUt, CSc., Hana Urbancová, 
PhDr. Ter6zta Urslnyov6. Adresa red.: Gork6ho 13/VI., 815 85 B.llatlslftMl, tel.: 
338 234. Adminlstrá.cla: VydavetelM·Y:o OBZOR, n. p ., ul. Cs. arm6dy 35, 
815 85 Bratlslava. Inzetlt'M oddalae: Godl:6ho 13/VJ., 815 85 Bt'&Hsl&va. Tla· 
čia: Nltrians'ke .tlačhlme, n. p., 949 01 Nf.bra. Rozliruje P.o!tová nov !nová 
slu!ba, obJednávky pri>Uma ka!dA poita a doručovater. Oblednhky do za
hraničia .yybavute PNS - OstredD6 eipedfoia e dovoz •tlKe, Gattwaldav.o 
·nám. 6, 813 81 Bratlsla!Va. Ctma fedného výtl·a6k·u 2 K6s. Neoblednané ru· 
kopJsy sa nevraca!t1. 
lndexné člslo: 492 15. Reglsh14čn6 čtslo: SOTI 6/10 



O KONTINUITE SLOVANSKEJ LITURGIE NA SLOVENSKU 
(Dokončenie z predchádzajl1ceho čfsla. ) 

Pri budovani ranofeudálneho uhorského štátu došlo 
sice k postupnej zmene štátnej organizácie, ale v slo
vanskom Potlsl to neviedlo k zrušeniu, resp. zániku 
cyrilometodejskej slovanskej liturgie. O Achtumovl (AJ
tony l. ktorý v tejto oblasti vládol v 10. storoči, s a v 
dobových prameňoch konštatuje, ~e bol pokrstený pod
ra gréckeho obradu v meste Budln, prija l moc od Gré
kov a dal zbudovať v meste menom Morlsena kláštor 
na počesť blahoslaveného Jána Krstltera, ustanovil v 
ňom opáta s gréckymi mnlchml podla poriadku a obra
du týchto. (VIta s. Gerard! , s. lOJ F. V. Saslnek na zá
klade Helmoldovho diela z roku 1168 vyslovil o. 1. tézu, 
~e slovanské obyvaterstvo Uhorska a Panónie sledovalo 
viac carlhradsktí, gréckoslovanskl1 cirkev ako rlmsku, 
a.te obe cirkvi použlvali slovanskú obradnl1 reč a to 
rlmska glagolskú a carlhra dská cyrllskt1. (Dejepl;né zá
hady. Slovenské pohlady 1903, Stari a novi glagolácl. 
Nár. noviny 24. 12. 1901.) F. V. Saslnek dalej dokazoval, 
fe blskupstvá v Uh()I'sku vznikali uf pred nástupom 
Stefana l. na trón a prlplsoval velký význam stredisku 
byzantsko-slovanskej cirkevnej organizácie vo Valkom 
Varadina, ktorý nazva l Blhorským Velehradom. - O roz
šireni byzantského obradu v slovanskom zneni v histo
rickom severovýchodnom Uhorsku svedči existencia Mu
kačevskej eparchle s rozsalhlym tízemlm, do ktorého 
patrilo a j dneš né východné Slovensko (Gesta Hungaro
rum, Timko, 1.: Keleti kereszténység, Keleti egyházak, 
Budapest, 1971). Ba pre naše dejiny má zatial nedoce
nený význam skutočnosť, že v terajšej Spišskej Kapitule 
bolo biskups tvo východného obradu od cyrilometodej
ských čias. Dokumenty hovoria o biskupovi, o biskup
skej východnej mitre, o pôvodnom kláštore atd. (Wag
ner: Anna lecta S cep. III. z roku 1778). K tomuto faktu 
sa viažu aj Spišské cyrllské zlomky z 12. a 13. storočia 
( Mlškovlč - Pogorelov - In: Bratislava 1929) - pozri 
obr. v HZ č. 3/1986, s. 8. AJ maďarsk! historici napriek 
konštat-ovaniu, že v prameňoch k dejinám Uhorska v 
10.-13. storoči je pomerne málo zmienok, predsa pi
sali o pestovani gréckoslovans kej bohoslužby v sym
bióze s latinskou, dokonca, že v jednotlivých klášto
roch vedra seba pôs obili mnis.l gréc k-o-slovanského a 
latinského obradu (Sztripszky, H.: Jegyze tek a gôrOg 
kultúra Árpádkori nyomalról. Budapest, 1913, s. 39, 46 
u p.). Tým však nemožno povedať, že najmä od doby 
Stefana I. sa vplyv rimskej cirkvi nerozširoval a nevy
tláčal gréckoslovanskl1 liturgiu aj v slovanskom Potisi. 
Královský rod Arpádovcov však l naďalej pestova l s ty 
ky so slovanskými knleža tml na severe 1 východe, čo 
len prosplevalo pestovaniu slova nskej liturgie v Uhor
s ku. Jeden Gejzov synovec mal gréckoslovanské meno 
Vasul (Bazil, Vasil). Ked však v 11. storoči doš lo k 
sporom o královs ký trón v Uhorsku, stípe rlace stránky 
využivali aj cirkevné otázky na upevnenie svoje j vntítro
politickej 11. zahraničnopolitickej situác ie. Napriklad po 
smrti Samuela sa n espokojné uhorské zemianstvo pos ta
vilo proti nemeckému vplyvu krála Petra a roku 1046 
nedaleko Košic v Abovs kom Novohrade prlvita lt Ondre
Ja . I., ktor ý prišiel z Kyjevs)<e j Rusi, a požiada li ho, 
a by prevzal královs ký rrón a uchránil ich od nemec
keJ z(lrlvostl" (a furore Teutonlcorum), av Š~ k vernosť 
mu s JQblli ' len s podmienkou, že obnov! starú v leTu 
(Tutko, J.: Kassa tôrténelml évkônyve, Košice 1860, s . 12-
13). V tom čase sa prislušnici rlms kej cirkvi považova li 
zu pravých kresťanov a vyznávačov byzants koslovan
s kej liturgie vyhlasovali za poha nov. Preto sa často 
pramene rimskej proveniencie Interpretuj(! <tak , že boj 
proti vyznávačom s tarej vier y je bojom proti pohanom. 
F. V. Saslnek vysve tluje zavraždenie Ge rharda (Gelértl 
prislušnikml vojska Ondreja I. ako smrť kňaza la tin
ského obradu vyznávačom gréckoslovanského obradu. 

Napriek tomu, že la tinská liturgia a nemecký vplyv 
v Uhorsku pos tupne viťaz!ll, predsa len byzants koslovan
s ká liturgia sa udržiavala l nad~lej medzi s lovens kým 
obyva terstvom severovýchodného Uhorska , a teda aj na 
vých odnom Slovens ku. Na jzávažnejšlm argumentom je 
realita nepretržitého zachovania slova nského ooradu 
n a východnom Slovens ku do 13., ba l 15. storočia. Zmien
ky prameňov, väčšinou rlmskokatollckeho pôvodu s (l 
sice ojedine lé , ale sa. Spomenieme tu len listinu z r o
ku 1230, v ktorej sa uvádzajú Košice po prvýkrát v his
torickom dokumente a a j v nej s a s pomlna košický fa
rár a jeho synovia . Ked uvážime, že v rims kej cirkvi 
od roku 1074 a 1075 b-ol prlkaz prlsneho celibátu kňa
zov, musime konštatovať , že aj v prlpade košického fa 
rára z roku 1230 Išlo pravdepodobne o kňaza g récku
východného obradu. 

Na územi dnešných vnútorných Košic sa v roku 1290 
spomlna Villa Clemens (KIImentova Ves), z čoho by 
sa dalo usudzovať o cyr ilometodejskej tradlcll na tíze
ml Košic ešte koncom 1-3. storočia, teda skOr ako na 
východnom Slovensku zaznamenávame valašskú koloni
záciu (Halaga). S va lašskou kolonizáci-ou nemusi sú
visieť ani odpustková bula pápeža Bonlfáca IX., z 1. 3. 
1402 pre košický dóm, v ktorej sa p!še, že koncom 
14. storočia v košickom dóme "velké množstvo neve
riacich a susedných Valachov a Ruslnov .. _ prestúpila 
a kaf(lodenne prestupujtí na katollcku v!Qru" {Wick : 
Dóm sv. Alžbety, s. 24-26). Analecta terrae scepuslen
sls a Suplementum spomlnajl1 koncom 13. storočia Ja
kuba z Farkašoviec "graecl Titus". Faktom však ostáva, 
že gréckoslovanská bohoslužba sa postupne stávala ná
boženstvom poddaných, podriadených rimskokatollckej 
cirkevnej hierarchii. · 

Narastanlm vplyvu rlmskej cirkvi a latinského obradu 
sa byzantské cirkvi a slovanský obra d prirodzene l ná
slllm potláčali. Stalo sa tak najmä po cirkevnom roz
kole Rima a Konstantinopolu v roku 1054. Ale ani vte
dy sa východné kresťanstvo slovanského obradu ne
zrušilo, ba v r-oku 1092 koncil východnej c ir kvi v Uhor
sku v SzaboJcsi (za účasti krála Ladislava I.) pr ijal 
uznesenia o cirkevnej organizácii a o obradoch, ktoré 
protirečili uzneseniam rlmskej synody z r oku 1074, 
napr. o prlsnom dodržiavani celibátu, o vymedzen! ob
dobia velkého pôstu, a td. Až IV. luteránsky konc il z 
roku 1215 prikázal b.tskupom la tinského obra du , a by do 
krajov s byzants koslovans kou liturgiou vysielali la t in
ských kňazov a širlll tak la tinskú liturgiu. Toto postu p 
ne viedlo k tomu, f e východné cirkvi strácali svoju or 
ganizáciu, nemali žiadnu moc vo verejnom živote a dos 
ta li sa do postavenia trpených vlerovyznani. V dOsledku 
novšej vlny, na jmä vala šske j kolonizácie sa do našich 
krajov dostávalo obyvatelstv.o byzantskoslovans kého ob
radu, a tak jednotlivé cirkevné obce a j na vých od 
nom Slovensku dostali toJko nového obyva tels tva, že 
medzi cirkevnou hiera rchiou la tinského obradu a c irkva 
mi slovanského obradu dochádzalo k otvorenému ne
dorozumeniu a otvorenému útla ku. K vy.rovna nlu medzi 
hiera rchiou la tinského obradu a cirkvami slovans kého 
obradu došlo najprv v tzv. Brest-litovske j únii z roku 
1596 a tzv. Užhorodskej únii z r oku 1646, resp. 1650. 

V dobe Konštantina a Metoda sa v našich kra joch 
užlva la byzantské liturgia sv. Jána Zla toústeho v staro
slovienskom zneni, a tá s a prakticky zach ova la až do
dnes u gréckoka tollkov na východnom Slovens kom (S. 
Pa pp: Ako vyzerala liturgia, ktorú sltížili sv. Cyril u 
Metod na Velkej Morave ? Trnava, 1982, s. 89-92). Tú· 
to tézu dokazujú bohoslužobné knihy, ktoré nachádza
me na zachova le jšich gr. kat. fa rách na východnom 
Slovensku. Ide o Osmohlasnik, Ir mologlon a Cerkovno je 
prostopenlje. V Kus lne (okr. Michalovce) sme našli n o
tovan ý Malý Osmohlasnik z roku 1835, v Jovsl nenoto
vaný Velký Osmohlasnik z roku 1895. Tieto knihy obsa
hujú bohos lužobné texty na celý liturgický rok, ktorý 
sa v byzantských ci rkvách začina l. septembrom. O roz· 
šireni Osmohlasnika v našich kra joch svedči a j skutoč
nosť , že koncom 15. storočia vyš iel tlačou u Svajpolto 
Fiala (Feola ) v Krakove, ktorý tlačil viac knih y p re 
potreby severného Uhorska a začiatkom 16. storočia 
preložil svoju tlačia r ei\ do Levoče (kde roku 1526 zom
rel). Vo väčšine gréckoka tolickych fár na východnom 
Slovens ku sa použiva ll ručné odpisy bohoslužobných 
knih . ba predpokladáme, že tu mohli by ť celé skr lptó
rlá, kde sa tie to odpisovali. Za na jvýzna mnejšieho opi
sovača ll tu rglckých knih na východnom Slovensku z 
2. · polovice 18. storočia považujeme Jánu Juhasevlča. 
ktorý urč itý č.as pôsobil aj v Rus ku. 

V Ces tlc lach (okr. Košice ) a v Cemernom (okr. Vra
nov l sme našli ďa l šiu tlačou vydanú bohoslužobnú kni
hu Irmologlon z roku 1709 ( tlač Jozef Gorodecký vo 
Ľvove ) . Je j vydanie z roku 1871 sme našli v Chýme (okr . 
Košice) a v Poráči (okr. Spiš. Nová Ves ) a z r oku 1~01 
v knižnici bazlliánov v Micha lovciach. 

Cerkovno je prostopenije sa v našich kra joch použi 
va lo už v nov šom vydani z r oku 1906 ( tlač v Užhoro
de). 

Možno predpoklada ť , že ďa lši sys tematický prieskum 
na východnom Slovens ku umožni zmapova ť tlačou vy
dané slovans ké 'liturgické knihy, ba a j Ich rukopisné 
exempláre. Podla Ich proveniencie bude možné presnej 
šie určiť centrá, z ktorých k n ám· pr ichádza la Šlovan 
s ká bohos lužobná litera túra . 

•• r 

Sme s i vedomi toho, že na mi nas tolený problém slo-

lrmologion z roku 1709, Cvov. Faksimile titulnej atrany. 

vans ke j liturg ie na Slovensku a ko zák lad neJ otázky slo
venskej hudobne j his toriografie sa dotýka celéh o radu 
tém his toric kého výs kumu vývoja spol očnosti na Sloven
s ku od na js taršich č ias v š irokých európs kych súvis
lostiach a cele j škály tém a j mimohudobnéh o historic
kéh o. výskumu. Ve lmi by sme pr ivita li presné vymedze
nie uzemla Velkomoravskej riše, jej admln lstrativneho 
usporiadan ia do roku 906. da,lej vývoj cirkevnej správy 
na Slovens ku a v Uhorsku na jmä v ra nofeudálnom 
uhors kom š tá te a dejiny jednotlivých cir kevných obci 
a Inš tit úc ii na Slovens ku. Ale a j vlastn ý hudobnohlsto
rlcký výs ku m nastolene j problema tiky mOže prispieť k 
osve tleniu nie ktorých zá kla dných otázok vývoja spo
ločnos ti na naš om územ i. Ved už z dotera jšieh našich 
pozna tkov usudzujeme. že východné Slovens ko p odlie
ha lo vplyvom Byzancie už pred prichodom Konštantlna 
a Metoda na Ve lkú Moravu a bolo pod jeh o vplyvom 
a j po rozklade VeJkomoravs kej riše , do pol-ovice 11. s to
ročia . Od polovice ll. s to ročia sa tu uplatňoval vplyv 
Ky jevskej Rusi. Po únii 1650 sa tu popri Rlme cez Vie
dei'\ a Trnavu l naďa le j up latl\ova lt pr vky s taroslovien
s kej kultúry z Ľvova. 

Je zaujimavé, že vývoju slova nskej litu rgie na územ í 
historického Uhorska venu jú väčši u pozornosť súčasn! 
mad arskl marxlstlckl his torici vydávanim pramei'lov k 
tomuto obdobiu ( Moravcslk Gy ula : Az Árpád kor! magyar 
tôrténe't blzáncl fo r rásal. Buda pest, 1984 l alebo v cel 
kovom hodnotení miesta te jto kult (l ry v na jnovšich De
jinách Uhors ka ( Magya rország tôr ténete l. l. Slov ens kl 
marxls ti cki his torici akoby nezobra li na vedomie a ni 
len pra mennú zá kla di'l u F. V. Sasinka s pr ed 100 rokov 
k tej to téme, ked už nezobrali na vedomie jeho roman 
tickú Inte r pr etáciu. 

Uvedomujeme si , že výskum na mi nastolenej tematiky 
mus i nu tne naraziť na mnohé, metodologické prekážky. 
Preto za prvoradú úlohu považt!jeme zma povanie te rna· 
tiky v publikova ných zbierkach historických prameňov 
a v odbornej literatú t·e zaevidovanie všetkých zach ova
lých pa mia tok slova nske j liturgie na východnom Slo
vens ku. Až pot-om možno prikročiť k hlbkovému prie
skumu ťažiskových a rchlvov. Toto vša k vyžadu je, aby 
sa navrhova ná téma s tala st1časťou štá tom fi nancované
h o historického výskumu. 

V tomto skôr koncepčnom ako ma teriálovom pľispev 
ku nešlo ná m o vyčerpanie tematiky ani litera túry o 
ne j ani o obhajobu vyslovených hypo téz a téz, s kO r 
nám šlo o naznačenie na liehavos ti ri ešenia nastoleného 
problému. TOMA!: MI!AK, MARIA POTEMROVA 

(Dokončenie zo 4. str. ) 
p rinosom predovše tkým podrob
ne spracova ný životopis s bo
hats tvom fa ktografických úda 
jov a charakte ris tikou pros tre· 
di, z ktorých Lauko vyšiel a 
ktoré neskôr ovplyvnili a j jého 
skladatels kťl orientáciu. Cenný 
je komple tný sQpls die la, vy 
tvorený na základe spracovania 
s klada te!ovej pozos talos ti. Prie
rez tvorbou prináša základné 
info rmácie a j o tých s klad
bách . ku ktor~m sa verejnosť 
nedos tala a osta li len v ruko
pise. K zhodnoteniu tvorby 
však možno mať nlekolko vý· 
hrad, na pr iklad rozčleneniu ce
lého die la na s kladby, inšpiro
vané slovenským folklórom, ta 
nečné Idealizácie, diela tradič 
ných f,orlem a poetické progra
mové s kla dby, vokálne a ko
morné s kla dby chýba jednotné 
hladiska či klúč. K tvorbe D. 
Lauku, zdá sa , akoby autorka 
pris tupovala s už dopredu vy 
tvoreným názorom o jednoznač

nom vplylle novouhorske j ples 
ne a otázku Inšpirác ie folkló
rom u tohto s klada tera nepo
droblla detailne jšiemu rozboru. 

hoci je j v prie reze tvorbou ve
nuje dos ť priestoru. 

nejšle profllovanú obsahovú 
nápli'l , zbornik Mualca viva po
s kytuje pr ies tor prispevkom 
rôznorodejšieho charakte ru. Vy
tvára Is tú základňu nielen pre 
pe rt raktovanle závažnejšlch o
tázok súčasne j hudobne j kul
túry , a le i pre úvahy z oblasti 
obecnej muzikológie, hudobne j 
es te tiky, interdisciplinárnych 
výs kumov, a td. 

Jočenská funkcia umelecke j 
kritiky predkladá r iešenie toh
to pe rmanentne pál čivého prob
lému hudobnej vedy a este tiky. 
Vych ádza z najnovšich zahra
ničných a domácich výskumov 
a je j uzávery typologicky a j 
vecne mnoh os tranne rozširu jú 
naše dote rajšie pozna nie v te j
to oblas ti. Hrč kavá sa právom 
stavia za komplexnosť krité ri! 
pri posudzovani a hodnoteni 
hudobné ho diela a z nich vy
plýva júcu komplexnosť určene j 
hodnoty. De tailne a nalyzu je 
funkcie kritiky tak s merom k 
vnima tefovl, a ko aj k autorovi 
diela. Je j práca má okrem čis
to vedecke j hodnoty l hodno
tu pragma tickú: vy plýva z nej 
ve ra inšpira tlvneh o a zárovet'i 
a j konzekvenciálneho pre kr i
tiku v pra xi. 

dobného diela sú predmetom 
úvahy Romana Bergera Predpo
klady adekvá tnosti ana lýzy. Po
drobu je dôkladnému krit ickému 
s kúmaniu viace ré zastaralé 
pris tupy k ana lýze. O adekvát
nej ana lýze uvažuje v úzke j 
s pätosti hudobnovedného hla 
dis ka s fil ozofickou e rudic lou. 
z čoho mu vyplýva a ko základ
ná požiadavka, aby analýza 
viedla k .. rozši ren iu a pr ehl
benlu pozna nia ". 

Práca J. Tvrdoňa pod názvom 
Ta try , Demanová a Duna j v Ja
náčkovej empirll je hladanhn 
Inšpiračného zdroja a prog raJ 
movéh o poza dia nie ktorých 
skla dieb L. Janáčka . a to naj 
mä pros trednictvom využitia 
pramenných zdrojov v podobe 
zachovanej korešpondenc ie a 
literárnej činnosti s kla date ra. 
Prlspevok Robotnicke s pevoko
ly v popredi záujmu hudobné
ho vedca od E. Muntága suma
rizuje výsledky práce a dlho
trva j(lceho záujmu Z. Nováčka 
o túto, dlhši čas muzikológmi 
obchádzanú. oblast hudobnej 
a ktivity na Slovensku. 

HANA URBANCOVA 

MUSICA VIVA I. ZBORNlK MU· 
ZIKOLOGICKfCH STODII, OPUS, 
BRATISLAVA 1980 

Publlkačných možnos ti pre 
muzikologlcké štúdie rozsiah
le jšieho charakteru n ie je , žlal . 
u nás ve ra. Za tial čo pe riodiká 
Musicolog ica s lovaca a Hudob
ný Rrch lv majú via c-mene j pev-

Prvé čisto zbornika , k torého 
vedeckým reda ktorom je doc. 
PhDr . Ladislav Burlas, DrSc., 
prináša 4 prispevky popred
ných slovenských muzlkológov 
a l hudobnovednú Qvahu z pe
ra s kla da te ra. 

Ma teriá l Vie ry Donova love j 
Zápas o socia lis ti cký cha rak
ter slovenskej hudby s podti · 
tulom K estetickému štýlovému 
vývoj'U s lovens ke j hudby za 
posledných 50 r okov podáva 
prehladnú a výst ižnú Informá
ciu o umeleckých peripetiách 
s lovenske j hudby v uvedenom 
obdobi. V je j pohfade je pri · 
tom né h odnotové hJadls ko: 
čim sa v je j poda ni ukazu je 
celkový obraz slovenske j hud
by a j na pomerne male j plo
che prispevku a ko neobyča jne 
plas tic ký. 

Nuda Hrčkavá v štúdii Spo 

Lad is lav Burlas .sa v stati 
Sklada te lská autoa na lýza a 
au tok ritika zamýšla nad vývo
jom a rôznymi vykryš ta li zova 
ným l formami te jto špecifickej 
činnosti mys len ia o hudbe. Upo
zorl''lu je na jmä nn mnohé pozo· 
ruhodné autoa na lýzy u s klada
tel ov 20. storoč ia. Z jeho uzá · 
verov vyplýva , že pt·e s(tčasnú 
muzikológiu Ide o ref le ktova 
nla hodný jav. 

Pálč ivé problén1y unn lýzy hu -

Mi la n Adamčl a k da l svojej 
š túdii ná zov Predpoklady vzni 
ku semioticke j s ituácie u hu
dobnéh o diela so vzťahom k 
výtva rnému umeniu. Skúma · v 
ne j s ituácie na rôznych rov\ 
nách hudobnej výpovede o vý
tva rnom die le, pričom vedec
ky vychádza z progr esivnych 
prác z od borov es tetiky, semlo· 
tiky, teór ie komunikácie so
vietskych, nemeckých a čes
kých súčasných au torov. Svoje 
uzáve ry demonštru je a j názor
ne na 12 grafoch znázorňuj ú
cic h rôzne séma ntické situác ie. 
Je · nesporne· zau jlmavé, že 
Adamčia k dospieva - aj ked 
po iných ces tách a na vyšše j 
út·ovni poznania - k obdob
ným výs ledkpm. k ukým dos pel 
·p•·ed 50 rokmi Otakar Zich . 

MILOSLAV BLAHYN KA 


