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ZAMYSLENIE SA NAD ZJAZDOM
Ako priamy ačast nlk XVII. zjazdu KSC vypoč ul som
sl pozorne všetky referá ty a sn ažil s om sa zls kať uce·
lený preh lad o trendoch, ktorými bude p rec h ád za ť naša republi ka a cestách , ktoré majú Clč lnne j š l e shlžl ť
na využlvanle možnosti a prednosti socializmu a na
urýchlenie soclálnoek>Onomlckého a s p o ločens ké h o rozvoja v záujme šťas tn é h o života n ášho rudu. Už r eferát s. Gus táva Husáka zdOra znil, že k týmto otázkam
pris tupu jeme s pocitmi vysoke j zodpovedn os ti. Ak určujem e hlavné smery rozvoja naše j s poloč nosti, muslme
zdOraznlt zvýšenú zodpovednosť ka ždého z nás na riešeni najzávažnejšlch otázok dňa. SOdr uh G. Husák upozornil na to, že prvá vec, ktorá vystupuje do popredia,
je rozhodnejšie rlešlt problémy a ne trpia( n ič, č o pribrzďuje náš vývoj a dobré meno s tra ny a socia lizmu.
Každý má skúsenosti, že vývoj sa odohráva v zložlte jšlch podmienkach, ked viaceré Imperialistic ké š táty
posilnili dis k r imi nač ný ku rz prQtl socialistickému svetu. Stldruh G. Husá k zdôraznil, že sme neus ttlplll pred
prekážkami a že sa udrža la a s kv a li t ň ova l a životná úroveň. Socialistické Ceskoslovens ko zaznamena lo výrazný
vzostup vo vše tk ých oblastiach spoloče n s k é ho , hospodárskeho a kultllrneho života. Nemôžeme však prepadnOt
sebauspokojeniu a prehliada( slabé mies ta v našej prlí·
cl. Zjazd zdôraznil, že niet úseku , kde by neboli rezervy. Ak chceme rozšlrlt dynamický rozvoJ našej spoločnosti , mus!me a na lyzova( našu. ob last a pozdv l hnt\ť
polltlcko·orga nlzátors kll a Ideovú prlícu nášh o zvä zu.
V overa vllčšej miere muslme využit r ast a ktivi ty našich
členov a s l e d o v ať rozvoj Ich tvoriv ých sil. Niektoré
otázky zatia l ostávajll mimo našeJ pozornosti a hlavne
sl zatla r nevieme položi ( otázku , č o vše tko
ur o biť
pre duchovne boha tšl živo t našich obča nov . Casto s toja
v popredi rôzne drobné problémy, ktoré s t r p č ujel náš
flvot a prlbrzdu jll tempo a význam našej práce. Iste sl
viacer! z nás klada otázku, čl bude mat pre hudob·
né umenie význam urýchlenie sociálnoekonomického rozvoja. Možno predpo k ladať, že koncent rova nejšie ziska·
vanie väčšieh ekonomických zdrojov sa prejavi v cel·
kovom rozvoji našeJ vzdelanosti, vo zväčšen l p očtu kul·
túrnych Inštitúci! a v lepšom vldenl kultúrnych mož·
nosti, najmä na vidieku . Zjazdový ma teriál správne konštatuje, že prebiehajúca revolfic la mOže ma t da le koslah ·
lc vplyvy na každého človeka. Nesmieme sl to vysve tIl[ len ako lntenzlvne hlada nl e nových možnosti hudby,
a le skOr ako hlbšie profilovanie socialistickeJ hudo bne j
vzdelanosti a vytvorenie nezranltelnostl v oči kapitalistic kým tendenciám a vplyvom.
Všade sa hovor!, že začl na zápas o Intenzifi káciu ži·
vota a nova či noro d O a tmosféru. Muslme d om yslieť , čo
to znamená pre nás, a ko prekoná va ( stereo typy života ,
zo t rv ač nosť a pre kona né ná vyky a pok úsit . sa m e niť
ps ychiku č l ove k a. Máme záu jem o vysok ú kva litu našej umeleckej práce a ni e Je možné zmi eriť sa s prikladmi, kde sa nám tvorba nedari, stag nu je koncertný
život, čl práca niektorých dalšlch úsekov. Muslme počl
tať s tým , že do života stúpla vyššie nároky, aJ vyšši
s tupei1 Ich spoločenského upla tnenia, pripadne vy užitia.
Predpokladáme. že hudba touto cestou mOže doslah-

nuC pr ehlbene jšl význa m a že zvyšovanie nárokov mOže
dobre zo dp o ved ať zjazdovým dokumentom a životu.
V prejave s. G. Husáka sa hovori, že mnohé je nutné
zmenlt l v š týle práce jednotlivých ministerstiev. Pozná me pri kla dy, kde jednotlivé ministers tvá , napr. MInis terstvo š kolstva, roky pre hlbujll rezervy na riešeni
závažn ých otázok a s tá le n ám chý ba vä č ši a zodpovednost a komp e tentn os ť p racovnikov ( na prlkla.d o hudo..ll.nll výchovu) .
Zjazdové ma ter iá ly z dOrazňuj ll racionálnejšie rozmies tň ova nie a využlvanle pracovných sn . Nevieme pohn ll ť
s prehus te nlm ur či t ých oblasti a značný m nedokrverum
oblasti Iných . Nevieme tu dos ta to čn e využit prednosti
s ocializmu v práci s pracovnými silami a dlhé roky pretrváva n edosta tok odborrukov v niektorých okresoch a
prlllšná volnos ť až an archia s pracovnými silami v ok resoch Iných. Tým sa stáva, že sa nedosahuje umelecká vy rovna nosť jednotlivých okresov a efektlvne využitie vedomos tné ho kapitálu je kollsavé. Sa mi vieme,
a ko nám chýba jll odbOO'nlcl na prikla d vo Východoslovens kom kra ji a v českom pohra n lčl. Chyby sa už aj vo výchove mla dej gene rácie, kde ju nie d os ť pripra vu jeme
pre r eálny život. Sk>Odl 1 la hkomyselný v z ťa h k životu.
kde sa na jmä málo podporu je vzť a h k štátu a predstava.
kde n na ktorom mieste by sa mail od ov z d ávať svo je
vedomos ti.
Zložitá zos táva obl asť utvá ra nia základných charakterových rysov mladého č lov e k a , na jmä s ilná zodpovednost posilňovať morá lne a duchovné hodnoty. Všetko
to sOvls i s vypracova ným systé mom služby nášmu ludu.
Zjazd konš ta tuje, že zápas o myslenie ludl te zlo11t9
dlhodobý proces, vyža dujllcl sl nesmiernu t r pez livos ť.
Už určeni e ete la nebýva la hké a mnoh! mla di ludla sl
myslia, že to zasahu je do Ich osobne j slobody. Na ceste
za dokonalejšlm umenlm muslme počltať s t9m, že nám
mOžu kazlt našu prácu rôzne antikomunlstlcké sily. Nevieme zatial dosť dobre charakterizova ť a posilňov a(
humanis tick ý cha ra kter našej kult llry a dok a zov a ť , že
svetový názor nám mOže v še li č o ulahčlť a pom Oc ť pri
po silň ova ni zodpovednosti našich umelcov.
Stráca sa nám aj dobrov ornosť vo sve te umenia. Bývali význa mn! funkcionári us tOplll do pozadia a kedysi
široké kultllrne zázemie organ izátorov sa z nač n e zmenšilo. O týchto veciach vieme, ne bolo za tial dostatok
sn, vrátiť sa k týmto otázka m a pomocou dobrovolných
kulta rnyc h pracovnikov rozh ý ba ť tllto o bl as ť.
Zjazd venova l velk ll pozo rn osť tzv. zábavnej hudbe.
Konštatovalo sa, že nemôžeme b yť Jahosta jnl k rôznym
negatlvnym ja vom. Nemôžeme byt la hosta jnl k nie kto ·
r ým tendenciám ; treba za da t v hudobných fondoch te·
matlc ké práce, ktoré by riešili jednotlivé č ias tkov é otázky zábavnej hudby. Inš tltllcle n ema jll na tllto oblast
dost odbornlk ov, Judl, ktor! vedia o tvorene poveda(
svoje kult a rnopolltlcké argumenty. Zjazd na vrhol, a by
sa tu spoji li všetky zainteresova né lnštltllcle a otá zky
sa llčlnnejšle doprac~vall a sta li sa pracovným východiskom pre rozhlas l televlzlu, koncertné agentary, pohostinstvá l gramofónový pr iemysel. Muslme tu počlt a t
s overa väčšou kompe tenciou jednotlivých lnštltllcll a

UMENIE MOBILIZUJOCE ĽUDí
Z prejavu ministra kult6ry SSR Miroslava Vélka na
XVII. zjazde KSC v Prahe dňa 21l. marca 1981l.
Stlčas nosť socializmu by mala byť chara kteristická
prltomnosfou us t a v ič n e sa prehlbu júcej jednoty ve dy a
spoloč n osti tak, a ko o tom uvažova l Le nin , mala by
sm erovať k vytvoreniu jedne j vedy, a ko o tom hovoril
Marx, vedy a ko odzrka dlenia jednoty ma te riálne j skutočnos t i. Ak prokla mu jeme urýchlenie zavádzania vedy
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a ko výrobnej sily do praxe a zdôvodň u je m e to len, alebo prevažne nev yhnutnosťou vyplývajacou zo situácie,
s v ed č i to sice o našom zmysle pre pra ktic kll stránku
veci, a le s účas n e o tom, že sme svo jh o čas u nie č o
ne docenili a ni e č o jednoducho zanedbali. V ta komt o
spôsobe a rgumentácie ml chýba dôležitý r ozmer. Fa kt ,
že v socia lizme rozvo j vied nevyl1nutne predpokladá Ich
premenu na všeobecnll formu rozvo ja Judskej praxe u
cele j s p o loče ns k ej kultllry. A to je z hla dis ka toho,
o č om c hcem h o vo r iť , ne za nedba telné. Duch XXVII. zjaz.
du soviets kych komunistov - už sa to tu pove da lo ne mOže neovplyvnlt náš zjazd a našu prácu.
Dvadsia t y siedmy zjazd KSSZ utv oril predpokla d pre
všes trannO a kcele ráciu vývoja sovie ts kej, a le v nemalej mlel'e l naše j sp olo č nos ti. Bude to pr oces rovnako
nevyhnutn ý a ko nároč ný . Odbornlkom v oblas ti brzdovej
techniky a pr ofesionálnym p ochybov ačo m by sa preto
nema lo umožniť na sadnat do tohto vlaku. Nesmieme
a ni dovoliť, a by sa na tomto procese priživova li skra chova nl politick! a vanturis ti 68. roku a pr áve zobudenl
refo rmlí tor l. To, č o by sme mali, č o muslme bezpod mi e n ečne v yžad ov a ť , predovšetkým od seba, č o muslm e
prljlma t a u pl a t ňo v a( zo s umy podne tov XXVII. zjazdu,
je vysoká ú rov eň teoreti ckého myslenia , spo jená so
sc hopnosťou vypracova ( bezpros tredný návod na kona nie. Historic ké a kultarne tradlcle, ako aj dosia hnutá
kultú rna Orov eň rudu sa samy osebe hodnota mi ; mohli
by sa vša k diale kticky pr eme niť na svo j opa k, ak by
s me Ic h nepozna li , nerozvlja li , nestarali sa o to, a by
sa s ta li dyna mlzujúclm fa ktorom spoloč en s k ého vedomia našej vlas tne j osobnosti. Poklal je pravda, že história je učltelkou života , chodili sme asi ča sto za školu. In áč by sme neponecha li Ideovému a politickému
protlvnlkovl na pospas uda losti , osobnosti a azda a 1 celé
obdobie národných dejln, a j ked tieto dejiny ne boli a
nemohli byt marxistic ké. bolo Ich však tre ba a je po-

rýchlejšlm up ev ňo v a n lm socialistickej estetll<y v tejto
oblasti.
Do nových polOh sa po zjazde dos tá valO l otázky me ·
dzlnárodne j s polupráce. Zos táva nám povinnos t posli
ňov a t spoluprá c u a u jasňo v an le kritér ll s bratskými socialistic kými krajina mi. Ve ra veci sa už vysvetlilo, ale
ostáva jú tu ešte vždy velké rezervy.
Ako hovor! zjazd , neopláca sa po tl áčanie kritiky, zreJ·
me zrelý soc ializmus ná jde me tódy, ako tieto pozlt!vne
tendencie prehlbovať a o tv á ra ť 1 nedoriešené problémy.
Je to zložitý komple x otázok a zatial tu nemám'e vera
kva lifikova ných kádrov.
Zre jme v ďa l še j a pllkácll zväzových ma teriálov budeme fi'la da t cesty k všetkým problémom naše j kultQry.
Mus lme omnoho výrazne jšie p rispi e ť k objasňova n iu
jednotlivých zámerov a v neposlednej miere využlvat
všetk ých schopných č l en ov , ktor! by mohli pomOcť prl
rozvljanl našej koncepcie. Doba sl vyžaduje väčšiu účasť
č l e n ov na riešeni a tiež mobilizáciu všetkých tvorivých
s n a ďa l e k o jasne Jšie videnie možnosti práve h udobnej
kultllry. Na r iešenie zos távajú dalšie otáz ky, ktoré už
n áš zvl!z pri rôznych prlležltos tlach spomlnal, ale nv ·
doriešil. Mám na mysli napri kla d ed i č n ú. politiku a vO·
bec celý úsek polygratlckej práce. Sme nespokojnl, ale
za tia l n emá me dos t a t oč n ý prehlad o tejto oblasti, a preto i naše a rgumenty nie s a vždy dos( O.čln né. Muslme
tu dov iesť vše tky naše sna hy do konca a dos tatočne doloži( naše vydavatefs ké predstavy.
Málo na dväzné sO. zatial naše umelecké š koly; nikto
sa o n adv äznosť nestará, a tak sa niekedy stráca jú sily
a talenty bleldla , kým sl nájd u svoJ zmysel. Vôbec sa
v našich kruhoch hovori, že nás v tejto oblasti pred bieha viac š tá tov, aJ socia listických. Zdá sa nám , že už
miestami neplat! staré h eslo o vel kej kva li te nášho
hudobného diania, čo napo kon už d lh ši čas avizu jú. aj
niektoré popredné osobnosti našej vzdelanosti.
Ne d os t a t oč ná je l za h ranič n á agentáž. Vývoz našej hu·
dobnej vzdelan osti podlieha rôznym náladám a táto
s kut oč n osť nebola zatial dokona le analyzovaná. Prevládajú tu často rôzne náhody , osobné známosti a člast ·
kové záujmy. Zjazd s trany upozorňuj e na tieto ve<!l a
zrejme na šim orgánom zostane povinnos( v šeličo dalej
u jasnlt.
Muslme sl overa viac všlmať sociá lnu politiku, pasta·
venle, možnosti, upla tnenie a celkovú pozlclu našich
č l e n ov. Má lo sa o tom hovori a ešte menej sa v tejto
ob lasti rozmýšla. Sadruh Kozák na zjazde o tom hovoril , pričom navrh ol pre k ontrolovať tzv. zamestnanie v
slobo.~ nom povolan i - ako sa zvykne hovori ť .,na valne j
nohe -, najmä s perspektlvou ako tOto rormu zdokonali(.
Mnohé z týchto problémov nám nei'Obi u radosť a ešte
sme sa nedostali k Ich riešeniu. Nedosta li sa k nim ani
Iné ume lecké zväzy a budú zrejme prekvapovať nie·
ktorých konzerva tlvnejšlch č l e nov . Tlelo úlohy vša k
ob lsť nemôžeme.
Náš zväz disponuje množstvom schopných a mnoho·
znač n e ove r ených č l e n ov. Úlohy sú však po zjazde nové
a nie ktoré dokonca až pre kvapujúce. Ak nechceme
prešlapova t na mieste, muslme všetky tieto veci dokona le premyslieť a vs tu pova ť do boja o nové. Prospeje
to naše j hudobnej kultúre. Je tu šanca, ktorú nám dal
vývo j do rú k a ktora by s me nemal! premárnlt.
ZDENKO NOVACEK

trebné ma rxis tic ky Ic h ana lyzovat. Pravdu je, že ak s11
seje la hos tajnost čl váhavosť , potom sa žnú údery pod
pás, nellspechy, čl as p oň nepochopenie. Stá lo by za
úvahu z r iadiť fo ndy kultúry - bud republikové alebo
kra jské. Dobrovolne a na základe vlastného rozhodnu ·
tla by s a do nich ma lo v yč l eniť Is té percento fondu
kultúrnych a sociá lnych potrieb. Záväzná by mala byť
le n minimá lna, nie maxim álna výška tohto percenta.
Fond by sa ma l dop li~ať z centra a z Iných dostupn ých
zdro jov podla . závažnosti potrieb, ktorým by s lúžil. Mal
by slúžlt predovšetkým výs ta vbe a prevádzke miestnych
kultúrnyc h zariade ni.
Ni esť zodpovednos ť , a le mOc( l rozhodova(, by( ozajstným hospodárom vo svojeJ socialis tickej vlasti , to je
č es tná úloha pre nás všet kých. Tak čl onak v budúc ·
nos ti nemôžeme a nebudeme po k rýv ať potreby vyplýva
jtlce z loká lnych záu jmov. Budeme, s pomocou Ministers tv a financi! Slovenskej socia listickej republiky, sme·
rova( centrá lne prostr iedky ta k, aby sa pln ili hlavné zá·
mery kultúrnej politiky.
Hovorime sice, že kultl1ra u n ás pa tr! vše tkým , ale
k e ď pride na láma nie chle ba, existuje tu odrazu len
rezort kultl1ry a Iné rezorty a koby s kulttlrou nemali
ni č spolo č né. Pokla f nie ktoré z ntch jednoducho preja ·
vla záu jem - na koniec v súlade so zá konom - urobiC
nie čo v pros pech kultúry, na pri klad opraviť kultúrnu
pa mia tku, dlva me sa na nich so zle u tajeným podozre·
nim ako na toho, kto by chcel m ať k. dispozicii za
štá tne pe niaze a z rozma ru parádny zámok. Naraz obja vuje me zákon tlspornostl a šetrime. Zdanliv o na ml ·
nulostl, v s kuto č nos ti a le na budllc nos tl , ktorO ta kto
ochudobňujem e.

Do tretice a na posledy ešte raz o miestnej kul túre.
Profeslona llzujeme všetko, č o sa dá a nie kedy 1 to, čo
sa nedá. P.rofeslona llzujeme l prevádzku mies tnych kultOr nych za riadeni. Pre č o nie? Je to možné a v rozum·nej miere i nevyhnutné. Ale celé desa ť ročia rozviJali
miestnu kultllru miestni obč a nia, prlslušn!cl In teligenc ie l čl e n ovia robotnlc kych s polkov a Iných združeni.
(Pokračov a ni e na 8. str.)

STACCATO
• VYZNAMENANIE NARODN!MU UMELCOVI PROF. OTOVI
FERENCZYMU. Pri prllelltosti
Dňa učlterov 1988 sa zlillo na
sl6vno11tnom zhromaldenl na
Bratislavskom hrade 2. aprlla
t. r. vyle dvesto najlepllcb pedagoglckfcb a školských pracovnikov z celel SSR. Za prltomnosti stranlckych o iltétnych predstaviterov minister
lkolstva SSR Juraj Bula po
slávnostnom prejave spolu 1
predsedom SVOZ pracovnikov
školstva a vedy Llborom Vozárom odovzdali najlepiilm pedagogickým a iikols kým pracovni·
kom SSR itátne vyznamenania,
ktoré im udelil prezident CSSR,
a tiel rezortné vyznamenania.
Pri tejto prllel!itosti udelili profesorovi Katedry hudobnej teórie Hudobnej fakulty Vysokej
lkoly múzických umeni v Bratislave
národné mu umelcovi
Otovi Ferenczymu najvylilie pe·
dagogické vyznamenanie
Medailu }. A. Komenského.
• JOZEF PODPROCK'i" NO ·
VtM RIADITEĽOM STATNEJ
FILHARMONIE KOSICE. Na za·
zasadnut! pracovnikov, ktoré
sa uskutočnilo 2. nprlla 1986
v sAle Domu umenia v Koilielach, uviedU nadriadené orgány do funkcie nové ho riaditefa
Státnej filharmónie Koillce Jozefa Podprockého. Jozef Podprocký pôsobil od ukončenia
ltúdla na VSMU v Bratislave
ako profesor kompozlcle a hudobnej teórie na Konzenatórlu v Koillciach. Podnetná je
aj Jeho činnost skladatera, v
ktorej osobité miesto patri odkrývaniu pamiatok starej slovenskej hudby v citlivom kom pozičnom spracovani.
•
ZOMREL MILAN MUNCLINGER. Po talkej chorobe
zomrel 30. marca 198& zasltilllý umelec Milan Munclinger,
významný československý flau tista, dirigent a hudobný organizátor. S jeho menom sa spája zalolenie stiboru Ars redivlva, ktorého bol umeleckým
ved6cim. Súbor pod jeho vedenim realizoval početné koncerty doma l v zahranič(. M. Munclinger sa zasl611l o uvedenie
viacerých nezn6myeh diel čes
kých majstrov minulosti (J. D.
Zelenka, F. X. Richter, J. Zach,
j. Benda). Zároveň ddy dbal o
to, aby interpretačný prejav
plne vystihoval iltýlovú podstatu diela.
• SLNKO, ZOSTAf.l S NAMI
- bol názov sl6vnostného hudobno-slovného pAlma, ktorým
Cm1koslovenský rozhlas na Slovensku prispel k oslavám zjazdu KSS. Podujatie sa konalo
14. marca t. r. v Koncertnej
sieni Cs. rozhlasu v Bratislave.
Vysttiplll na ňom popredné rozhlasové umelecké telesá a sólisti ( SOCR s dirigentom zasl.
um. O. Lenárdom, Orchester rudových nástrojov CsR v Bratislave so sólistami zasl. um. D.
Lailčlakovou a M. Majerčlkom
a pod umeleckým vedenlm M.
Dudlka a S. Molotu, Detský
spev6cky zbor CsR v Bratislave, ktorý dirigovali 1 Rychlá
a }. Svitek, s6listl l. Cernecká,
klavlr a l . Szab6, organ a čle
novia Rozhlasového hereckého
sQboru v Bratislave). Realizač 
ný kolekUv na čele so scené ·
rjstom a rellsérom zasl. um. V.
Ruskom dal pásmu ideovti nos·
nos( a pevná obsahovd néplň .
Charakter sl6vnostnostl akcie
podčiarkli citlivo a nenésllne ,
čim dosiahli bezprostrednú at·
mosféru a nadlen6 odozvu u
n6vltevnlkov.
M. 8 .
•
SLAVNOSTNf VEREJNf
KONCERT, VENOVANÍ XVII.
ZJAZDU KSC. Ľudov6 lkola U ·
menia na Kovéčskej ul. v Kollclach usporiadala v koncertneJ sAle Domu umenia 25. marca 1981 llacky koncert na počesť XVII. zjazdu KSC a týmto
aktom vyjadrila Qctu, dôveru a
vďaku svojich učltefov rodnej
strane. V programe di!lnkova11 ví t"azl komornej hry stit'ale
Mlni&terstva lkolstva SSR, ako
aj vlťaz1 s6t'ale Melódie prlatelstw .:. Na 6vod koncertu za znelo huslové trlo J. Haydna.
Akordeónové trlo zabralo Usp6vanku od l . lvanota-Radkeviča. Tému s varl6claml od J. K.
Vat'1halu prednleslo klavlrne
trlo. V bohatom programe ne·
chfball llkladby P. l . Cajkov-

ského, R. GUcra, E. Suchoňa , B.
Sm~c~tanu , D. Kabalevs kého. Zlacl H vn6tornou zanietenosťou
na patričnej technickej l umeleckej úrovni interpretovali diela velkých majstrov a patri len
vcfakn ich učitelom a malým
Alkovnfm Interpretom za hu dobn6 kyticu prlpraven6 s vef·
kou IAskou.
- ET-

YSTÉ OVÉ PREDPOKLADY REC PCIE
AINTERPRETÁCI HUDO ÉHO D~E
V Dl AKTICKO ROC S

• ZBORNIK O FRICOVI KAl'ENDOVI. Zväz slovenskfch
skladaterov vydal koncom roku
1985 zbornlk
referátov
prednesených na slávnostnom
zasadnut( OV ZSS a umelec kfch rád Konzervatória v Bra ·
tislave a VSMU, konanom pri
prílelitosu 100. výročia naro·
denia a 20. výročia úmrtia Frica Kafendu. Prlspevky Zdenka
Novllčka , Rudolfa Mrllana , Eugeua Suchoňa , Evy FischeroveJr.tartvoňovej, Michala Palovčl 
ku n Michala Karina prlnálajtí.
vera .znujlmavých a novfch pohladov na KafendovJ) pedagogir:ké pôsobenie a skladatelské
dielo, na jeho organizačnú čin ·
nost a sú zväčia prepojené s
osobnými spomienkami na Kafondov ludskf profil.

Už ná zov tohto prlspevku naže pri riešeni uvedenej problematiky sa nezaobl·
deme bez vyrovnania sa s otázkou sys tému hudby , systému
hudobnej komunikácie, a ko a j
s ve fkým množstvom problémov súvis iacich s o zložitými
vllzbaml a súvi s l o sť ami pri Ich
rea lizácii v dida ktickom procese, kde komunik a čné akty sa
stá vaj(! a kýms i prostriedkom.
návodom na optima lizáciu reclplentských pos tojov. Hudobná
recepcia oko aktivita osvojovania sl hudobných výtvorov je·
dlncom v sys téme hudobnej komunikác ie za hí"J'u v sebe široký a globálny p roces, v ktorom sa vytv áraj(! predpokla dy
pre vznik verbá lne j Interpre tácie (oko meto komunlkácle, č o
je v podsta te možné až po u ·
s kutočnenl primá rneho cyklu v
hudobnej komunikácii)
ako
jednej z vys pelých responzll a
prejavu hodnotiaceho stanovls·
ka. Hudba a ko pros triedok komunikácie v rámci medzisystémového procesu pr enosu lnformécll tu vystupuje a ko materiálovo 1 séman tic ky špecifický
sys tém, kde jej adekvAtna recepcia (hoci l na rôznych úrov nia ch J sa nezaoblde bez zé·
kla dnéh o osvo je nia sl autorovho kódu , vytvoreného špeciálne
pre da ný pr!pa d (na rozdiel
od pr ir odzeného ja zyka a ko zla kla dného s tavebné ho ma terlélu
poézie ). Pre to p ri formovani
hudobného subjektu v hudobnovýchovnom
procese
pro·
strednlctvom výuky hudobnej
výchovy presúva s a pozorno s ť
na vzdelávaciu funkciu , teda
na prltomnos t peda gogickéh o
momentu v hudobnej komunl ·
kácll, a ko a j na využitie metakomunikáCie vo výchovnovzd e·
láva com procese. je známe, že
(!rov eň osvoj enia sl široké ho
spektra hudobného kódu je vys pele jšia a kva li tnejšia najm_ll
vtedy, k eď prljemca zo zneju ·
cej hudby vypočuje , pochopi u
zreprodukuje 1 to . čo dotvéro
kontext hudby o čo tt1to hud ·
bu tnte nzHikuje.
Z uvedenéh o vyplýva, že v
kvali tne
orga n izova nom vý ·
chovnovzdelávacom
hudobno·
kom unikač nom
procese
sa
otvá ra jú 1 podmienky na zvlád ·
nutle toho, č o r ecepciu pod mi eň u je; )>rl optimálnom rieše ·
n! sa tlet'o podmienky začnú
pre ja vovať oko systémovo
uspor iadaná oblast.
Pokúsme sa zamyslieť nad
kedy
dosiahne
momentom ,
osvojenie sl hudby systémovO
d roveň a hlavne na akom zA kla de. Z hladiska ontologlckého ,.kontext hudby" ako terén
hudobnej komunikAcie má sám
os ebe
systémový
charakter

•

PREHLIADKA

VlfAZOV.

Vlťazi medzlnérodnej rozhlaso·
vej stiťale Concertino Praga

začiatkom Jú·
nn t. r. opilť do Ceskoslovenska. Mladi umelci z Bulharska,
Kanady, NDR, NSR, ZSSR a Západného Berlina sa spoločne
s naillmi laureátmi minuloroč ·
ného roi!nlka s6tale predstavia
na viacerých koncertoch v Prahe, Jindl'ichovom Hradci, Tfebonl, Dačlclach, Trhovfch Svinoch, Ceských Budi!jovlciach a
Ceskom Krumlove. Absoltitny
vlťaz sáťale sovietsky hus·
llsta Alexander Kostln - pre·
vezrno od ministra ilkolstva CSR
cenu Heleny Karáskovej.

1985 pricestuje.

e

SOTAZNA PREHLIADKA
detských speváckych zborov
111. bratislavského obvodu sa
konala 2&. marca t. r . v sAle
ObKaSS-u na Vajnorskej ulici
pod názvom Bratislavské deti
spievajú.
• MIER VSETKtM DETOM.
Takéto tematické zacielenie dal
svojmu vyst6pcniu detský spevácky zbor Zornička pôsobiaci
pri ObKaSS-e Bratislava Il. VyÍtúpenle, konané dňa 20. marca 198&, bolo venované XVII.
zjazdu KSC a volbám do zastupitelských orgánov.
•
CLENOVIA UMELECKEJ
RADY ODBOROV2HO PODNIKU
CESKOSLOVENSKt HUDOBN2
NASTROJE sa v novembri m. r .
oboznámili s procesom zabezpečenia stavby majstrovských
hudobných nástrojov. Osobitné
komisie pre jednotUvé nástroje
si vypočuli predlolené majstrovské výrobky a posúdili Ich
kvalitu z hudobnostrojárskeho
a umeleckého hladiska. Certiflk6ty vybratých nástrojov budd označené opusovým člslom
a podpismi hodnotltefov. Majstrovské néstroje bud6 postupne dodávané na nái trh.

z načuje,

ROZHLASOVÝ ZAPISNIK ]
Spolu pr élca Ceskosl ou e nsk ~ho
r ozhlasu u Bratislave s brat l sla1Jk0m konzervatóriom sa mô!.e pr eukáza( nefednOm zaufl»W!Jým počinom . MladOm hu·
dc•bntkom sa uytuélraftí možnosll
na roz~lrenl e umel eckOc h
sktísenostt o ~pec/flkél r ozhlasot•af praxe, pre r ozhlas takélt o
spolupráca znamenél niel en zauttm au ~ pro gra m ov ~ osvieženie ,
al e nafmä pre budtícnost dôleW~ mapovanie hudo bn ~h o t e-r~ nu s vyhliadkou na peunefšle 1Jtlzby medzi niektorOm!
mladOmi umelcami a ,.hudbou
u rozhlase u . Domina ntn ťí ťíl ohu
u prezentovan! uOsledkou mladOch hudobntkou u r ozhlase mél
viac: ako 20-ročnO cyklus Sttídlo mladOch, u r élmci kt o r~h o
sa d lfa li. marca t. r. predstavil
Sy mfonický orc hester
Konzer vatória u Bratislave s
dirigentom Zdefikom Bt/Icom .
Dramat urgia ich uys tťípenia uystelan~h u .,na !liuo" z Kon cer / net siene Cs. rozhlasu uychéldzala z OSIJedčenOch hod·
nôt nemeck~ho a česk~h o hu
dobn ~h o r omantizmu.
Ouodnd predohra k opere Eu ·
ryanth e Carla Mar tu von We
ber a znel a u svižnom tempe s
patričnOm dl f er encouantm medzi monum enrdl no·her oickOml u

lyrlckOml pasél!.ami. Konzervat oristi priniesli predohrou k
Euryanthe skladbu bratlslausk~mu publiku uiac-menef nezndmu, a pritom Invenčne sule!lu, exkluztune ln~ trumentoua 
ntí s typicky weberouskOmi
ranoromantlckOmi l!rtamt smerufúc lmi k obfelctlulzuftícef uOraz ouosti.
PozoruhodnOm uOkonom su
predstavil huslista Peter SpHskO, posluchélč 5. ročntka, z
triedy prof. Mélrle Karltkouef,
u l . časti Koncertu pre husle
a orchester e mol od Felixa
Mendelssohna-Bartholdy'"1to.
Spl§skO prefauil predou~et~Om
zmysel pre vystihnutie melodickef apartnostl, noblesne/ eleganc ie u prlznačn~ho espritu
tohto sl éluneho opusu.
Na zduer Stúdia mladOch za
r adili 8. symfóniu G dur, An yl/L•ku, Antontna DuoMka. Mladi in~trumentalisti sa s tOmt o
vr c holnOm DuoMkouOm dielom
ny·ounal/ na lcualltnef ťírounl.
Z ich uOkonu vyžarovala chuf
hral a radost. Zden~k Bt/ek pri stupoval k skladbe s veľkou
z odpovednosťou ,
usiloval
su
presne uyuél!li{ fednocliu ~ hla·
sy, čtm dosiahol zrec etnosť u
celkoutí prehradnosf IJýsledné
ho zuukou~ho dofmu . Pre or

(prejavuje sa homeos tatlcky a
pod.) . Systémovosť je tu dané
predovšetkým bohatou (v porovnani so situáciou v Iných
druhoch umenia l väč šou) varietou rôznych člnltelov , dalej
a j Ich rozličnými vllzbaml , ktoré sú rozložené okolo komunikačného reťa z ca ,
respekt!ve
ka nálu, kde centrélnym javom
je hudba a ko sprAva - komunlkát (stotožnené s hudobným
objektom a ko znakom) . Do hudobnokomunlka čného

reť azca

s ú š pecificky zapojené l a ktivity hudobných č lnlt e fov , ktoré
pr e požl č l a vajó
procesom hudobnej komuniká cie niektoré
osobité rysy. Ka ždý z týchto
člnlteTov
vmodulovaných do
vztahu medzi autorom a recipientom, na pr. výkonný umelec , a le l zvukový hudobný režis ér, vyda va te r (hudobnln) ,
výrobca nástrojov a podobne
zo svojho hladis ka hudbu lntet·pretuje, čo na druhej stra·
ne podnecuje vznik velkého
množstva r ôznych meta komu·
nlk ač n ých a ktivit. Sys té m tohto
hudobného univerza mé s koro
vždy iný zmy sel, a k sa naň
pozrieme z rôznych pers pektlv a
uhlov , pričom zameranie sa na
ten-ktorý jeho článo k sa ta ktiež jav! rozdielne z pozlcle
a utora, dirigenta, hráča , posluc h áča hudby a pod., t. j. z pozlcle Iných úloh . Zda nlivo najzloži tejšia by ma la byt s ituácia na póle a uto ra, nakol ko
oko expedient správy je zod·
povedný v naj v äč š ej miere za
priebeh komunikácie. Okrem
toho autor stoj{ na zači a tku
komunikačného procesu a od
základu ho formuje (l napr iek
tomu, že ho nemôže celý ovplyvni(). v čom sa v podstate ukrýva n a jvä č ši a sys témová
us poriad a nos ť. Overa
konfl1z·
nejšla je situácia na póle reci pienta. Spt·áva k nemu prichá dza po zložitom komunikač n om retazcl , ktorý ovplyvl,uje cel ý ra d Interpretačných
a kto v. čo zároveň núti rectplen1!1 vy_be1·a(, r ozhodov a ť a uplat·
'' ovo ( s tále nové de š lfra čné
s tratégie. Pritom je známe. že
spravidla recipient je v hudobno komunlk a čnom
procese zo
všetkých čl nltelov, podlelajúclch s a na vysielani a trans ·
port e spt·ávy k nemu , na túto
tllohu naj menej pripravený.
Zl ož itos ť spomenutej situá c ie
na tomto póle je vša k známa ,
11 preto sústredme
pozorno s ť
na zma pova nie základných typov recepčných prlstupov k
hudbe. Tak ako sa historicky
utvérall tieto prlstupy k hudbe
a ako existujú vedra seba vo
vzéjomných vzťahoch a prekr!ženlach, tak v každom z nich

chester bola DuoMkoua sym fónia nélrol!nou previerkou, u
ktoref
fednotllu~
nélstrofou~
skupiny obstdll velmi dobre.
Je zrefm~. že uOicon konzeruatorléllneho orchestra nebudeme hodnotit na zélklade IČrit~
rit kladenOch na profesionéllne symfonick~ telesél. NiektorOm drobnet~tm nepresnostlam
u celkouef sťíhre sa zretme ne·
vyhne žiaden ~tudentskO orchester. Zden~k Bt/ek dobre po-

sa vlastne a k tuo lizu je Is té sys
témové poradie. V tra dičnej
všeobecnej hudobne j výchove
s a už na elementárnych s tupňoch pri osvoje ni
sl zá kla d
ných p roblémov hudobné ho 1<6
du sformovali dva prlstupy. lP
to predovšetkým po s téroč l a
rea lizova ná aktlvn a hudobná
výchova, ktorá uvá dza s ubje kt
do hudobnýc h a ktivit, na pr! ·
klad nás t ro jovej hry a lebo s pe·
vu . V ta kto usmerne nom dld a k
tlckom procese sa sub jek t po
hybuje v rovine p rimá rne j hu.
dobnej komnikácle, kd e prljem
hudby zod pov edá jeho e leme ntárnemu hudobné mu vzde la niu.
Efektivita rozvoja hudobného
s ub jektu na tej to ú rovni z toh·
to typu so jav! v s ú čas nos t i
stá le ešte a ko naj lepšia, no·
korko dá va možnos t sa q~os t a 1
ne
za b ez peč ova ť
jedincovi
adekvá tny poh lad na velktt
čast komunlkačnóh o reťazca

i

je ho fungovan ia prost redniC·
tv om samos ta tnej hud obne j rep rodukcie.
Druh ý. a koby pr otlkladný,
ale v Istom zmysle kompl emen
té rny pr!stup, ktorý sa sfor
mova ! v zákla dne j hudobne j výchove 20. s toroči a, sa označ u 
je a ko recept!vna hudobné výchova. jej nápl ň má mnoho po·
dobnostl s vyui!ovanlm tra dlč ·
nej ~ kols k e j literárnej výcho vy. Recipient sa tu pria mo uv ádza do pos luc háčskej a ktivity.
teda do pr ocesu me ta komuniklicie, p rič om Informácie o pova he primá rne j hudobne j komunikácie a na jmä skús enost!
z ne j dos táva a koby z druhej
r uky . Výhody a nevýhody toh to procesu sú známe , čo sa v
s ú č a sno sti
pt·eja vuje v snah e
preklenúť prvé a druhé hladiska. Oa le j je známe, že v špecia lizova nej hudobnej výchove,
kd e sa formuj e typ hudobné ho
od l>orn!ka. na pr.
budt1ceho
skladatera . hudobného Inte r preta fi pod., s l adepti najviac
osvojujú kód hudby. Na druhe j strane sa môže namiet a ť.
že tu nejde primárne o reclplentský pr!s tup, nakofko hudobný odbornl k bude plniť s vo ju úlohu a ko sklada ter, Interpret, zvukový režis ér a pod.
Prax vša k s tále jasnejšie ukazuje , že práve tito č initelia sú
odborne oojfundova nejšl účas t
nic! meta komunlkácle. V hudbe
sa vyjodru j\1 a utorlta tlvne, prič om Ich sta novis ká ovplyvňujú
hudobne mene j pr ipra vených
recipientov.
JOZEF VERE$

•

(Pokro č .

v budúcom

č l s ie. ]

znél

schopnost / at
l!rantce
orchestra, dôl ežit é
fe u~ak ro, že v ie u rélmci danOch mož nosti uyfažif maxi mum, prll!om kladie oprélunene dôraz na uOrazouosf a zdravú muzikalitu. Te pre mladOch
ozafstnou umeleckou osobnostou. Teho tasn~ o peun~ dlri.
gentsk~ gesto u nich ule uzbu
dif tuorlu~ zanietenie pri In
t erpretačnom uOkone.
MILOSLAV BLAHYN KA
,.mlad~ho "

Symfonický orchester Kon&enat6rla w BraUalave s dirigentom
Zdeňkom Bllkom v Koncertnej sieni Cs. rozfíhisu.
'lnlmk w K. Vy~k ol'tl

ČESKÝ SKLADATEt KAREL HODYTZ

V HUDOBNOM ZIVOTE KOSIC
Z 1\udobnej minulosti Košic v 19.
je ul! doteraz známe, l!e tu
!lli a pOsoblll početnl česk! hudobnlcl, často absolventi pražského konzervatória alebo Organovej !lkoly, a
to väč !ll nou vo funkcii kapelnlkov .
ut:lteluv hudby, zbormajstrov, ka ntor ov a IJOd. Mnoh! z nich sa prejavili
a j skladatels ky, napr. Václav Antoš,
Karel Ve tá!lek, Václav Hrnčtrek, To máš Obhlldal, a le najmä Karel Sebor
a Ka rel Hodytz. Od roku 1899 na nich
potom nadväzoval na celé polstoročie
Oldl'tclt 1-Iemurka.
Karel Hodytz mal v Prahe na Ma te j Stra n·e vlastn9 hudobn9 ús ta v, v
ktorom 'dlhé roky vyučova l kla vlrnu
hru, spev, teóriu hudby. Podla správ
z doi.Jový<.:h nov In ( Prager Belblätter
zu .,Ost und West" č. 99 z ro ku 1845,
č. 25 a 29 z roku 1847, Prager Morgenpost č. 209 z roku 1862 a 1. ) sa
Jr.ho llstav te~ll velke j vál!nostl a popularite medzi pral!sk9ml občanmi.
V9sledky svojeJ práce prezentoval na
hudobn9ch v eč i er koch, kde vys tupovali jeho !laci vl!dy pred p oče tn9m
pražským publikom. Boli to vlastne
výročné s kúŠky, ktoré vydávali svedectvo o clefav edome J práci a vyučo
vac:ch tnctOdach ústavu pod vzorným
vedenlm K. Hodytza. Hudobné produkcie !!lakov s vedčili o správnom
metodickom postupe, o dOraze nieten na technickO vybavenosť tlakov,
al_t! aj na celkovll umeleckú, estetlcku stránku prednesu. Program zostavoval K. Hodytz s vkusom a taktom ,
prihliada JOe na odlišnosti , resp. stupeň laientovanostl svojich tlakov. o·d:m eil tu yäčšlnou klavlrne diela W. A.
Mozarta, L. van Beethovena (Sonáta
op. 27, op. 13). ale aj skladby F. Chopln.l, Mendelssohna , Liszta štvorruč 
né úpravy operných pred~hler (Mozart, Auber) . Hodytz zarad il do programu aj vlastné, najmä kla vlrne
skladby, často pre obsa denie na
dvoch, troch kla vlroch ( 4-, 8-, 12 - ruč 
ne) . Sáro ako !lak V. J. Tomá!lka naštudovul so svojimi zverencami niehm skladby svojho učttera. a le a 1
~ kludby ďalšieh Tomáškových !!lakov.
ted& llodytzových s polužiakov - A.
Dreyschocka , J. Schulhoffa a J. B.
K1ttla (Jeho velké Septeto pre kla vlr,
fl a utu, hoboj , klarinet, lesný roh, fagot 11 kontrabas). (V zozname konceptov vy svedčenl , ktoré vyhotovil
V. J. ľomá šek rOznym !!lakom z rroku 1830 fig uruje okrem spomenutých
a j Eduard tfansllck.) V tom čase v
Prahe bolo v!leobecne známe, že Tomáš kova škola ,.bola žriedlom, z ktorej trys ka ! zdravý a najčls t e j šl pramail hudobného vzdelania , p rameň .
l<torý nasycoval Tomášek bohatstvom
a hlbkou svojho učenia l čistotou
svojho ume nia" (Patera Jaroslav, Dr.:
V6clav Ja n Tomášek. In: Hudebnl dllo Václava Ja na Tomáška. Praha,
1925). Nie dlv preto, že aj Hodytzov
1lstav, populárny vyuč o v acl ml metódami Tomáškove J klasickej školy , ta k
dobre prosperoval. Z ro ka na rok dosa hova l väč š ie úspechy a plné uznani c v ! ozvljanl hudobného ta lentu
mládeže z ra dov pražskej noblllty.
Dobovlí tlač nešetrlla chvá lou
a
uznaním K. Hodytza nielen ako vy nikajúceho hu dobnéh o pedagóga, a le
dl oko klas ic ky vzdelaného s kladate' .J. ., ktorého diela budú známe čo
~ k oro na ce lom svete". Hody tzove
~ ldadby vychádzali tlačo u v Prahe.
vo VIedni, ako al v Lipsku . Z jeho
bohatého odkazu ,.pred košlckého obdobia" sa nám podarilo n ájsť svedec tvo o t9c hto s kladbách. Vo VIedni
vyšli tl ačo u : Imlt a tlon ä la polka
~ tOI'Očl

RECENZUJEME
Guido Morpurso-Tasllabue: Součaan6
utetJka, Odeon, Praha 1985
Prclollll: Mllol Jlizl a Zdenka Plolkovt
'
Hoci práco Součaani eatetJka popredného talianskeho estetika Guida
Morpurga-Tagllabueh o (nar. 1917, po sohll a ko profesor filozofie a estetiky na Univerzitách v Miláne a TerStll) je určená predovše tkým záujem com o vývojové tend encie estetiky 20.
storociu, nájde v nej mnoho podnet ného a tnšplratlvneho aj ten , kto uvotuje o hudbe zo širšieh rtlozoflckých ,
este tic kých, a le l psych ologických a
soclologlck9ch s ta novis k.
Mor purgo vldl problémy estetlck9ch koncepcii nášho storočiu opráv nene v širokej nadväznosti na odkaz klasickej estetiky predch ádzajú cich sto roč !. Usiluje sa o triezvy a
rea llstlc k9 pohlad na vec i. nikde nepreceňuje význa m nov9ch es tetických
teórii, nepodlieha ani jednostrannému fa nd enlu niektorým koncepciám.

Portrét K. Hodytza, ktorf namaroval
F. Gottfrled roka 1851. Je majetkom
Vfchodoalovenakého m6zea -. Kollciacht

Snlmka: arc hlv autorky

č l ánku

pour plano, Grand capriccio, Etude
en Octa ves, Morceau de Salon, Sechs
Lleder, Fantasta Elegante pou r Plano, Sláči k ové kvarteto op. 29 D dur.
v lipskom vydavatefstve Breitkopf Hä rte l vyšli: Rha psodles é legantes
pour le Plano op. 49, Ma rcin chtnese
pour le plano op. 110, Trols rha psodles pour le plano op. 51. V Prahe
u Hoffmanna vyšli: Rondeau brllant
pour le planoforte op. l , Stx eclogues pour le plano op. 2. V a lbume
k s tľi ebornej svadbe Ferdinanda I.
z roku 1856 sa nachádza aj s kladba
K. Hodytza. Odvoláva júc sa na spome nutú dobovo tlač v Prah e sa na
koncertoch Hody tzovho inštitútu hrall tieto jeho s kla dby : Klavlrne trlo,
Dvojitá fllga pre dva klavlry , Abschledsgruss pre tri klavlry ( 12 - ruč 
ne ).
Odchod Karla Hodytza z Prahy na
vzdialený vidiek do Košic ( pravdepodobne roku 1869) nie je zatia l dost a t očne osvetlen9. Podla jedného výkladu s talo sa tak kvôli tuberkulotl<.:kému synovi, pre ktorého hlada l
tatranský ozdravujúc! vzduch (je ho
s yn Karel Viktor, na rodený v Prahe
26. 2. 1856, zomrel v Košiciach a ko
gymnazista 5. 8. 1874 ). Možno vša k
prip ustiť aj Iné prlčlny. K. Hodytz
pa tril do okruhu žiakov V. ). Tomá ška s polu s J. B. Klttlom , ktorý bo l v
rokoch 1843-1865 rl!lditelom pražskéno konzervatória. K. Hodytz ve nova l práve J. B. Klttlovl svoj prvý
opus - Rondeau brllan t. Klttl vša k
pre svoj bohémsky život a z toho vy plýva j(H: e protirečivé politické postole muse l roku 1865 op u s tiť svoje
mies to na pražskom konzerva tóriu a
odsťahoval sa do Lešna (tu zomrel
ľC. ku 1308 J. Tie to Klttlove pos toje pos tihli jeho umeleckých prlaterov, ba
111 samot ného V. J. Tomáška. Ni e je
vylúčené, že medzi pos tlhnut9ml Kltt 1J v9m! prla tefml bol a j K. Hodytz. V
obdobi viedenského absolutizmu nebo: to ojedinelý pľlpad, ked v dôsled ku opa treni rakúske J pollcle sa do
Košic dostali .. nepoh odlnl" umelcl (mt pr. Mic hael Hebenstrelt r.
1848).
K. Hodytz žil v Koš iciach utia hnu19m konzerva tlvnym spOsobom života o hlodal prlležlto s ť zlskať prla zei\ cisárskeho dvora. Podobne ako
n j ked za dôsled ne vedecké považuje predovšetkým tle. v ktorých na prvom mies te s toji požiadavk a ob j asni ť
a vyložiť ka tegóriu krá sna a otázky
es tetic ke J a umeleckeJ hodnoty. Mimoriad nu pozor n osť venu je výkladu
terminologického aparátu jednotli vých estetických ~ kOl. pričom vša k
nikd e uňho nebadáme stotožne nie sa
s týmto a par6tom pri v9kla de určité 
J. c estetického u če nia . Jeho práca je
vybave ná pria m s kve lým poznámkovym aparátom , ktorý obsahu je viac
11ku 1000 odkazov na pramene a litera t úru ku kal!del estetickej teórii. o
ktorej v spise pojed náva.
Z hudobnej este tiky zaujmú predopasáže venova né h erbartov s kému formalizmu a jeho da lš iemu
rozpracovaniu v diele Eduarda Hansllr ka. Zau jlmuvé paralel y vedlé Morpurgo medzi Hansll ckovým l teore tl c·
kými vývodmi a es tetikou - programom/ Igora Stt·avlns kéh o a preds ta \'lteiov druheJ viedens keJ š koly. DOkladnO a nalýzu ve nuje koncepctl hu olo l>ného času v diele Glséle Breleto·
vej. Ai u ne j vl dl korene le i mys lenin v es te tickom formalizme. pri čom v ~n k dobová n s potoč~ns ki\ 01
v še tk~m

ILJA ZELJBNKA

pražská l košická dobová tl ač, ako
aj archlvne dokumenty vykresluj(! K.
Hodytza ako teoreticky fundovaného ,
hudobne vzde laného učtte ra hudby.
kla vlrneho pedagóga a hudobného
s klada tela. z jeho košickeJ pedagogickej pôsobnosti sa mol!no dozv edi e ť , že jedným z Jeho talentovaných
žiakov bol humenský rodák Is tván
Thornán, nes korši žiak F. Liszta a
sám potom učtte r B. BartOka 1 M. Vlleca. O s kladbách, ktoré Hodytz
s komponoval v Košiciach a dával Ich
na na hliadnutie do knihkupectva F.
Hayma nna , včas Informova li košické
noviny (Kaschauer Zeitung, Aba uj Kassa l K!lzlôny, Kaschau-Eperjeser
Kundschafts-Blatt) . V Košiciach K.
Hodytz s komponova l komorné l velké
orchestrálne diela. Pri prUel!ltostl
sva dby korunného princa Rudolfa roku 1880 mu jedno z nich venoval, a
to v ume lec kom vybaveni 'Od košického maliara Vojtecha Kllmkovlča .
Velk9 rozruch v košic kých hudobn9ch kruhoch vyvola la aféra okolo
Hodytzovej VJ. symfónie, venovanej
roku 1886 panovnlkovl, ktorO mu pre
nedodržan ie dvornej etike ty vrátili.
Niek toré s kladby dedlkoval svoUm
žiakom napr. A. Novellyovel Grande
ballade pre kla vlr z roku 1890, Helnrlchovl Ellsch erovl, známemu košickému vi olončellstov l a mecénov! hudobného umenia Sláči k ové kvarteto
(1890) . V rokoch 1888-1890 sa v
súvislosti s Košicami spomlnaJO ešte
tieto skladby : Koncertná ouvertúra
c mol pre vefk 9 orchester, Dvfrjltá fú ga pre dva kla vlry a s l áči k ov é kvarteto, Velké sláčikové kvarteto g mol,
Ave Maria pre soprán, alt, tenor , bas
a organ, Eln Zyklus von drel Gesängen fUr eine Tenor, Barlton-Stlmme
u. Begleltung des Planoforte, Koncertná ouvertllra D dur, Cyklus 5 plesni
zo Saphlrovho Frauenalbumu pre bary tón, a lt so sprievodom klavlra.
Hymnus pre mužský zbor.
K. Hody tz podobne ako Jeho uči 
teJ bol uvedomelým ctl t~ rom Mozartovho klasicizmu, a le naznač uje cestu al roma ntickému umeniu, ktoré ho
už vlastne obklopovalo. Vychádza v
podstate z klaslcistlck9ch kompozi č 
ných prvkov (v ha rmonickej sadzbe,
motlvlckotematlckej práci, dyna mických kontrastoch). je triezvy v dik cii, melod1Ck9ch llnlách. V 6 eklogách venova ných V. J. Tomáškovl sa
s naž! vy stihnúť dobovll tanečnú náladu, ni ektoré (tretiu, š tvrtil ) už obohacuj e lmprovizačnýml a virtuózny ml prvkami romantického razenia. O
určite j fo rmovej i harmonic ke j uvorne nos tl . väč še J me lodic kej s pevnosti,
výraznejšlch harmonických l dyna mických kontrastoch sv e dčia jeho
Ra psódie op. 51. Hlavnou chara kteristic kou črtou raných Hodytzových
s kladieb je tanečnosf , ktorO mol!no
s led o v a ť v jeho prvých
klavlrnyc h
dielach (opusy l, 2, 5, 25 ). ako a j v
komorných skladbách (napr. S l áč ik o 
vé kvarteto op. 29). Všetky tieto
skladby sa vyznačuJ(! dobre zvládnutou kompozičnou technikou a snah ou
prisp i eť
do vtedajšieh o domáckeho
muzlclrovanla dielami Interpretačne
nenáročnými, a le hudobne vďačnými ,
sviežim!, často s jemnou salónnou dobovou prlchuťou.
Karel Hodytz zomrel v Košiciac h
31. marca 1892 (narodil sa v Hradci
Králové roku 1806 ). pochovaný je v
Košiciach, v ktor9ch pol!lval za posledných 25 rokov s vo jho plodného života všeobecno úc tu a uznanie.
MARIA POTEMROVA

Hmelecká podmie ne nosť Breletovej
uč enja by ma la vie s ť k čo mus i Iné mu .:.ko k preferencii dekadentnej
konl'epcle. Podrobne sa Morpurgo za oheró BI sllčasnou scénou hudobne j
~em;o ttky, z ktorej upozorň uje na Jmä na dielo Susanne Langerovej, u
ktoreJ zdôrazň uj e predovšet kým presné vymedzenie vzťahu medzi formál nvml prostriedkami umenia a špeci fi c kým symbolickým procesom každého umenia.
Dlelv ta lia nskeho estetika , ktoré
prvýkrá t vyšlo roku 1960, nestráca
ani dnes ni č zo svoj ej a ktuá lnosti o
prlnosnos ti. M01·purgo vychádza z fe nc;menologtckého skú ma ni a, no v Jeho výklade sa te nto pohla d na neIt-dnom mieste stretáva s prls tupom
~ nu l: tu ralfs tlckým , č l Sl1čas n ej talians ke j croce'Jvskej š koly. Mi\ viac ako
clos t u t očn~
nadh la d nad fa kti ckou
o!Lhkou veci. sús tredi so vždy na jad ·
ro este ticke J teóľie, u ktorej hovo·
r l. Knihu uza tvá i'B fundova n9 doslov
z Pf:ll'a ~hl oša Jílzla a doplnková bib l ogiRfiu l:tls kých a stove ns k9ch p0vocl n9<.:h l preložených Pl'i\C z odboru
e~ t el! ky 11 pr lbuzn9ch vlod.
M. B.

ROZHOVORY PR'E VIOLONCELO SOLO
A KOMORNY ORCHESTER
Ak existovali tvorivé väzby medzi Klavlrnym a Kľa 
rlnetov9m koncertom Ilju Zeljenku, potom o Rozhovoroch pre vloloailelo a6lo a llomomt orchester
možno povedať to Isté. Teda Rozliovory spolu s Klarlnetovým koncertom tvoria akési koncertantné duo
a lebo dvojkoncert posplie ta ný mnohora k9ml kompozič nými väzbami. V tvarovej zložke sil opäť najfrek ventovane jš ie sekundovo-terclové, teda s tenochOric ko - kon sona nč né väzby ako fenomény dostredl·
vých a odstredivých sil. Ke dl!e tieto lnverva ly fungu jll v zmysluplnýc h tvaroch, nepoclfujeme Ich štrukturálnu potenciu, a le funkčnú prlťa l!llvosť. Prlbuznos tl medzi Klavlrnym koncertom, Klarlnetovým koncertom a Rozhovormi nájdeme predov!letkým vo sfére tvarovej - me nej už vo sfére expreslvnej. V Kla vlrnom koncerte s me počuli tvorivý zápas dvoch
energii: jednej, ktorá ma la tenden ciu k pretrváva niu a druhej , ktorá chcela všetko tvarova ť nanovo.
Bolo to neus tále a bstrahovanie exponovaných arche·
typov. Boli to premeny, ktoré prlpomlna li sochá rsku prácu, kde sa odrazu stal lllomkom inaterlál,
ktorý donedá vna tvoril s účasť tvaru. V Kla rlnetovom
koncerte šlo predsa jen o ni ečo viac ako o podobnos ť v oblasti tva rov, čl metro-rytmic kých pásiem.
Nastolil sa tu priam faustovský nepokoj - sami\
n ervnosť, expanzlvna
sila polyrytmlckých pásiem.
V Rozhovoroch pre vi olonče lo sOlo a komorný ot·
chester nájdeme na jednej strane tva rovll a lebo tema tickú prlbuznosť k dvom predchádzajúcim koncertantným dielam a na strane druhej nov ý expreslvny diapazón v ev olučnej a fanta zijnej práci. PoznaJúc vlas tne celO Zeljenkovu tvorbu, mOl!em povedať
bez pejoratlvneho podfar benia, že v tomto diele
sme nedosta li v oblasti tvarovej zložky novo Individuá lne vyhra nenú Informáciu . Sc hopnos ť evoluč
nej premeny badať však vo fantazijnej a variačnej
práci. Teda sme tu svedka mi narastania neoča káv a
ného, prekv apivého nad dôverne známym v9chodts kov9m materiálom. To známe spočlva v pravdepodobnosti oča k á v ania následnostl. Východiskové situácie sa tu neustále opakujú a nanovo varlrujú. Lenl!e
v Rozhovoroch som pocllll ul! l čosi v neprospech
opakovania - l ked v ariač ná a fa ntazijná vyna lleza vosť a utora je stále pozoruhodná. U percipienta
totiž fungujú určité llmltujllce tendencie, ktoré sO
schopné ešte l v n ekoneč nej mnohorakosti vytušiť
podobr10st1 - neraz dos ť evidentné. A v urči t9ch
situáciách - vo svetle es tetického precltenla hudby - stávame sa rezls tentnl voči tomu , čo sme ešte
v predchádzajúcich dielach a kceptOV\IIi. Rezlstentnl - ni e v zmysle odmietania, ale v zmysle adekvátneho účinku , esteticke J mohutnosti.
Z hradis ka hudobného myslenia univ erzá lnos ť v9-·
chodiskových materiálov - a ko sme konštat<ovall spoč lva v samotnej exponovanej pralátke Zeljenkavej hudby, zatial čo tvorivá I nd ivid u álnosť sa dostáva k slovu až v premenách , variác iách - v tomto
prlpade v rozhovro roch, v dla !Ogu violonč e la s komorným orchestrom. Spomlnali sme častO frekvenciu
sekundovo-terclových vzťahov . Treba však povedať.
že pr a vd epodobnosť ich výs kytu spočlva v rovnako
pravdepodobných nás lednostlach. Nemožno preto tvrdiť, že čim čas teJ š i e sa tieto články zjavujll, tým
menej hudobn9ch informácii obsahujú. Nepohybujeme sa totiž vo svet e verbálne formulovaných my šlienok a Informácii, ale v rovine hudobného myslenia. Kedže Zeljenka st v Rozhovoroch voli zväčša
tzv. reperkusné tvary, t. J. nie tonálne vyhranené.
s táva sa celá skladaterova hudobná r eč tonálne Irelevantná. Vládnu v nej cent ripetálne body, okolo ktorých sO rozložené zväč ša sekund ovo-terclové, trichordické, či kvar ttonáll ne tvary. Ted a žia dne rozsiahle dlatonlcky formulov a né pás ma . kde by vy stúpili na povrch tr adič n é tonálne a f unk č né väzby.
Chara kter reperkusnej melodiky diktuje s klada terovl 1 to osta tné - celO kompozičnú prácu. Prirodzene, l tu vládnu dos tredivé a odstredivé s ily v r.ovna ko vitálnej polohe, ako je tomu v kvlnta kordálnej
sadzbe. Lente typ reperkusne j melodik y nemá v na šom vedomi ta kú individ uálnu vy h ra nenos ť oko typ
dla tonlcký, modálny, čt dokonca chromatický, l ked
účinky permutác ii, ~ra n sge n erácll a tra ns lácll vedú
k rovna ke j výrazovej a tvarove j l'ozmanltostl. Zelj en ka nepracuje s tvarmi, kde by .,naska kovali" t rad lč ·
né funkčné a toná lne filiác ie. Zákonite preto siahu.
k takým ve rtiká lnym štruk tú ram , ktoré so udekvátna
chara kteru · reperkus nej me lodiky, a to l v kontro pu nktlc kej práci. Mysllm. sa mozrejme, na heterofOnnu kontrapunktlc kll sadzbu v zmysle centrlpe tál ·
nych v zť a h ov. Vzniká ta k nové napä tie a nové vnútorné v zťahy . Zeljenka - a to je pre neho prlznač 
né - prac uje l v Rozhovoroch s krátkymi tvarmi, neodďaluje násil ne nástupy cent ripetá lnych bodov, pracuj e s priezračne formulovanými myšlienka mi hravo,
vtipne, rahko. v dia lógoch nastoluje rozma nité ex preslvne polohy (voJne ako recitácie s pá tosom, nežnejšie, nallehovo, váš nivo. hravejšie, dramaticky, pokojne, verm t jemne, rozhodne, nežne - zamyslene,
kludne a spevne, energicky, ta jomne nostalgicky,
dravo ... a td. ). To sú polohy. v ktorýc h sa výra zove Rozhovory pohybujú. Kompoztcla predstavuje
v pods ta te Introvertnú hudbu - naprie k v!letkej svojej rozma nitej hra vosti. Rozhovory sa dotýkajll ve lmi vzácnych otázok, ktoré do verbálnej sféry nemožno pretlmočiť. Sólový nástroj sa priam vyhýba
exponova nej technic ke j virtuozite. Dve kadencie podobne ako v Kla vlrnom koncer te - sil vybočenlm
z dia lógov. SO to malé monolOgy obklopené vášnivo-nalieha vým! otázkami. je to meditácia sebaspyt ova nia.
Na záver snáď len tolko: práve v Rozhovoroch som
pocltil potrebu povedať autorovi , aby odhodil svo je
tematické bre me ná , aby hfadal nové myšlienkové
výc hodiská. To je vša k prirodzene len jeden názor.
ktor9 mOže za niknúť v rOznohlase ďal š ie h pohladov.
Umenie vša k rezonuje v s ubjekte. Ak hovorlm o ume lec kom diele, hovorlm aJ o sebe a v celom tomto
vyznani premie ta m svo ju skúsenost l svoju ohraniče nosť slovom celil svoju totalitu. V názoroch
na ume nie hla sov a ť nemožno, ved hodnotenie diela
Je to na jdOverne jšle, najlntrove1·tnejšle echo, kým
čas nevyslov! posledné s lovo.
IGOR BERGER

SLOVENSKA FILHARMONIA
13. a 14. Ul. 198&. Koncert na počesť XVII. zjazdu KSC.

M. Nodk: Aby bol !ivot na zemi ... pre sopr6n, organ,
.t6i!lky a biele n61troje; A. Chal!atnrlan: Koncert pre
klavlr a orchester; H. BerUoz: Slbnoatn6 a triumf61Da
symf6nla pre velkf vojenakt orchester, sl61!ikov6 néstroje ll zbor, op. 15. Sóli.ati: Magdal6na Hajóssyová soprin, han Sokol - organ, Alexander Jenner - klavlr. Slovenské filharmónia. Slovenakt fllharmonickt
sbor, zbormajster Pavol Proch6zka. Posádková hudba
Bratislava, dirigent Dulan Marei!ek. Cstredn6 hudba
MV SSR, dirigent Vladimir Kadlel!lk. Dirigent: Bystrfk
Rei ucha .
Novákov opus vznikol na zá kla de skladatelovho zau jatia textom bosnenského básnika Ma ka Dlzdara. Krehk9 lyrizmus lnšplratlvnej literálrnej predLohy akoby
predurčll a utorovu tendenciu rozvljať na jmä p<Je tlckomedl tat!vne plochy. S týmto zá merom súvisi zrejme aj
volba skromnejšieho n ástrojového obsadenia orchestrálneho pozadia, v9ber nlektor9ch nástrojov (napr. z blclch vibrafónu, templeblokov organa). Toto poza die malo úlohu komentátora čl umocňovatela textu. V Interpretácii zaujal žlarlv9 soprán a preclten9 prednes M. Haj6ssyovej 1 v9kon muzikálneho l. Sokola. Novákov všel udsk9 a protivojnovo angažova ný opus patri medzi tle
vftvory, v ktor9ch sa úspešne spája s kúsenost skladatela, jeh o vzfah k problema tike doby l úprimná vnútorná zaangažovanosť.
Nepamätám sa, že by v doterajšej histórii podujati
SF bolo niekedy súčas n e úči nkovalo tolk o telies, tolko
orchestrálnych h ráčov a ko v Slávnostnej a triumfá lnej
symfónii H. Berlioza. Nepatrlm práve k t9m poslucháčom, ktor! oblubu!ll zvukovú exponovanos ť, a le Berllozov opus 15 bol prinajmenšom atraktlvnym prekvapenlm, dramaturgtck9m bonbónikom a sll čas ne dokumentom Režuchovej dirigen tskej potenci e. Ohlušu tllce
fortisslmo, ale aj relatlvne tich šie polohy (at tle najjemnejšie plochy museli pri počte asi 200 hráčov nutne
znieť aspoň o dva dynamické s tupienky zvučnejšie)
niesli sa v lntenzfvnej, ale čiste j harmónii. Pretože zbor
sa na pódium už nevmestll, musel v koncert nej sieni
stáť na boku. Svojim nfzkym počtom nestačil však vyvážlf zvukovú masu obrovského orchestra, a tak v celkovom ohlučenf jeho spevácky prejav zanikal. Napriek
tomu treba vysloviť vď a ku za predvedenie tej to rarity
a súčasne uznanie za llroveň Inte rpretácie. Dirigent
B. Režucha tvorivo kreoval gradačné lf nie; jeho umelecké vede ni e bolo viac než lmponujllce a pre toho, kto
ob l ubuje monumentalitu tohto druhu, Is te a 1 povzná šujllce.
Rakúsky klavirista A. }enner sa predsta vil ako v9razn9 typ psychicky nezlyhávajllceho virtuóza. l tie najc húlostivejšie úse ky hral čisto a so správnou ar tikulá·
clou, vhodne 110zvljal dynamickú formu. No pri všetkom obdive k jeho perfektnému remeslu nedokázal hlb·
šle zaujať. jenner vzbudzova l oprá vnené uzna nie, nerozozv u čal vša k struny emocionality. Aj prlllšná umelecká rozvaha , pri kt orej te všetko na správnom mieste, mOže vyzniev ať prlakademlcky. Zrejme to vša k väč
šine obecenstva neprekážalo, lebo klavirista zožal nadprlemern9 úspech .
20. a 21. 111. 198&. L. van Beethoven: Symfónia 1!. 1 C dnr,
op. 21 ; J. Suk: Asrael, symfónia pre velkf orchester,

op. 27. Slovenské filharmónia, dirigent: Libor Pelek.
Za ujfmavostou tohto večera bolo uvede nie dvoch symfónlf, ktoré svojim rozsahom zaplnili cel9 časov9 priestor koncertu. Dirigent L. Pešek zfskal od prfrody dar
nemalého osobného šarmu, ktor9 rovnakou mierou rozdáva medzi hráč ov l publikum. je to dirigent, ktor9
n eohuruje dravou nástojčivosťou , Intenzitou plnokrvného temperamentu (l ked nfm, ked treba, dokál!e priam
h9rlfJ , skOr dobýva presvedč ivosťou, zrozumlte lnosfou.
S citlivosťou zla tnlc keho cizeléra brúsi jemné hrany l
plôšky detailov, citovo dotvára hudobné frázy . začl e
ňujllc Ich do väčšieh celkov. Disponuje dostatkom tvorivej energie, obdivuhodnou psychickou v9držou, schop·
n ostou zotrvať v hudobnom napätl, ktoré v posluchá·
čovom vedomi vyvoláva.
Pešek má výrazné Intuitivne nada nte posti hn úť du·
chovn9 obsah Interpretovaného diela. Ak sa v Beetho·
venovl s koncentroval viac na vyzdvihovanie tanečnostl
a zdOrazňoval rytmlck9 pulz l detailnú kresbu diela , v
Sukovl sa sústredil s kOr na v9raz, plochu, monumen·
talltu, vnútorn9 dynamizmus. jednotvárnos ť bez vzruchu
je mu cudzia, hudbu chápe v jej mnohorakej celistvosti.
U každého autora dokáže nájsť Istú črtu, ktorú vyzdvlh·
. ne n po tom k nej nenásllne pridáva ostatné komponenty. Uvedomili sme sl to najm!! pri Sukovl, ktor9 nie
je kmeňovým repertoárov9m čfslom SF. Obdivovali sme
pevnosť formujOcej ruky, Intenzitu citovej úprimnosti,
vnútorn9 dromatlzmus , ra d krásnych nástrojov9ch sól,
s ťaby pevné ťahy štetca, ktoré pred posluchá čo m načr táv all ťnžlvú a tmosféru symfónie.
VLADIMIR ClliK

Z NOVINIEK VYDAVATEĽ.STVA 'PANTON
K 90. u!}r ot!iu CeskeJ filh armónie pripravilo uydaua.
tefstuo Panton r eprezentatlunu duofplatffu zachytduafllcu niekolko tuoriu!}ch počinov telesa od roku 1929
po sllt!asnos(. Na platniach sa nd~ popredn!J orches ter predstauufe s tromi dirigentmi, ktorl nafpodstatnefSou mierou formovali ;eho umeleck!} obraz - s Vdcla·
uom Tal/chom (llryuok zo Smetanouef Sdrky, f. S. Bach
Koncert pre klaulr a or chester d mol, BWV 1052,
na klaulrt hrd S. Richter J, s Karlom Ant!erlom ( M. P.
Musorgsk/f Plesne a tance smrt /, spieva L. Mrdz}

v:~~ag~,mB~~~~~~3o~ r:ýn?t~~~~~fa~~~:J~~: ~u::~:

r:a:a
ta nahrduok znouu poturdzuje zndme poznatky o uyllr anenos/1 interpretačn~ho ndzoru i o fedtnet!nosti každ~ho uystllpenla Ceskef filharmónie. Okrem hudby znie
z platni aj slouo, a to u troch prlpadoch zapofen~ funkt! ·
ne, u !iturtom nefunkl!ne. Pru~ tri pripady prln d~afú
zdber zo skú~ky V. Tal/cha, spomienkou!} prlhouor
K. Ant!erla a umeleck~ vyznanie V. Neumanna o B. Mar./lnú. Prlkladom zbytol!n~ho sloua fe tzu. sprieuodn~ sla1
uo z pera V. Stefla (houorl R. Lukausk!}) , ktor~ sa po1
kll!ia nauodlf u posluchdl!ou/ atmosf~ru fednotliu{jch uystllpent CF. Tdto atmosf~ra u~ak sama uypl{jua z kuall·
ty interpretdcie. Album obsahuJe a; sllpls nahrduok CF
na gramofónou!}ch platniach real/zouan!Jch u r okoch
1929- 1985.
-B-

DISKU SNA TRIHO NA

OTAZKY

HUDOBN~HO

Prlspevkom doc. dr. Ladislava Bn-riasa, DrSc., otv6ra·
me nové rubriku Diskusné trlb6na, v ktoreJ sa budeme
venovať nlektorfm aktu6lnym ot6skam. Pnon témou,
ktoré chceme osvetliť z vlacerfch pohladov, Je problematika hudobného vkusu.
Hudobný vkus charakterizoval P. R. Farnsw orth ako
sl1bor h odnotiacich a selektlvnych postojov voči hudbe.
Ide o očakávania kladené v procese hudobnej komunl ·
kácle na hudbu, o súdy o tom, čo prl jfmame ako blfz.
ke, zaujfmavé a esteticky C!člnné a opnčne, čo odmle·
tame ako opa k spomfnaných kvalit. Nie je od veci spomenúť koncepcie vkusu, ktoré sa pre n ás nachádzajú
mimo hranic prlja telnosti. Id e napr. o metafyzlck9 a
nehlstorlc k9 náhlad, podla ktorého hudobné diela sú
krás ne a dokonalé, lebo vznikajú na základe stabilných
zákonitosti, ktor9ch platnosť sa rovná prfrodn9m zá·
konom. Už Sp<Jmfnan9 Fnrnsworth uvádza a ko priklad
klasický názor z C!ny, že pentatonlcká stupnica je
sp rávna preto, lebo zodpovedá počtu piatich planét a
a j škála môže mat preto päť prvkov. Achtéllkovo zdôvodňovanie tzv. prirodzenej stupnice z ali kvotných tO·
nov, vyvodzovanie priority durového kvlntnkordu z alik·
votn9ch tónov svedčia o tom, že nj e urópska hudobná
teórln hla dala svoj .,bod Istoty" v prfrodných záko·
n och. Známe s(! tiež nie ktoré pokusy vy svetlov a ť určité
vkus ové dlspozlcle z n eurologlck9ch u psych ických dls·
pozlcll. Psychológ A. Wellek v 30. rokoch sa pokllšal
odvodzo v ať vkus z typológie poslucháčov (tzv. Geh1l r ·
typ) . Na rovine sociálnej psych ológie prv9m pádnym
nrgume ntom voč i fyzikálnym a neurologlc k9m argumentom, resp. voči metafyzlck9m koncepciá m vkusu boli
skúsenosti pedagogické, ktoré jed n označ n e dokázali väč
ši význam v9chovnovzdelávacfch faktorov pred danos·
fnm! dedlčn9ml. T9m. samozrejme, nechceme n ego vať
význam genetlck9ch dispozicii pre určltll hud obnú pr o·
feslu a hudobný záujem. Hudobn9 vkus je však v urč u jOcej miere vfsledkom soclallsal!nfch procesov, v rám·
cl ktor9ch sa formuj (!, vyvfjajú a merua· postoje k hud·
be. Známe sú pokusy Ch. E. Osgooda a kolektlvu ( 1957) .
k tor! pomocou hodnotiacich stupnfc skúmajO v9znamo~ zložky tzv. sémantického diferenciálu. J. H. Mueller
('1963) chara kterizu je hudobn9 vkus ako systém špeCI·
flckých zvukovo-zážltkových návykov a s kúsenosti, kt oré
zfskava jedinec ako sOčasť komplexnej kultúrnej s kupiny. Z obje ktivizovaného (spredmetneného) krásna v
h udobnom diele sa s táva pomocou Individuálnej a ko·
lektfvnej s kúsenosti osvojené ( odpredmetnené) krásno.
Tento proces má však svoje nevyhnutné kultúrne zázemie, spo loč ensk y a Individuálne utvorené podmienky.
Sociálne a sltuatfvne fa ktory kultúry určuj(! jej dl
ferencláclu na tzv. subkultllry, a ko je napr. populárna
hudbn, kultúra puber tujOcej mládeže a pod. Skupinové
n ázory dor as tajOcej mládeže majú ta k9 vplyv, že jedl·
nec, a j ked l!l osamote alebo v Inej spol očnosti (nnpr.
dospel9ch). snaž! sa sprá v ať tak, akoby sa nachádzal
v Sp<Jioč nos tl názorove spriaznených rovesnlkov. V rámcl s kupinovej, resp. gener ač nej prlslušnostl zallča sa
jednotlivec aj detailom, čo vlastne má z určitého typu
hudby .,vypočuť", osvojuje sl názory na Iné typy hudby
a ohra n ič u je oblast svojich hudobn9ch záu jmov.
Osobná Identifikácia s určlt9m typom hudby v rámci
kolektfvu má sv~j u .,anatómiu" a svoj procedurálny
proces. Ide napr. o vznik obdivu voči najrozhladenej·
šlm jedincom, ktor! maj(! akoby vsugerovávnť svoje po·
znatky a k·o normotvorné. Nezanedba tel n9 je v tomto
smere aj vplyv pedagógov. Na nlektor9ch gymnáziách
na Slov ensku prekvlta jú mládežnlcke spevácke zbory ,
poklai tam pôsobi určit ý pedagóg. Po jeho odchode
začfna práca zboru upadať, hoci objektfvne pod mienky
pre existenciu zboru oQStávajú n emenné. V ln9ch prlpadoch b9vn zasa škola ,.v9robcom" negntfvnych postojov
k hudbe. Známy je v9rok Zoltána Kodálya , že ho to tnk
netrápi, nk je v bud apeštia nske j opere zlý zborov9 dirigent, lebo ten sn tam aj tak dlho neudržf; mrzf ho
viac, ak v Kecskeméte na základnej š kole je zl9 uči·
tel hudobnej výchovy, pretože z tohto miesta z dôvodu
nespOsobllostl ho nik nevyženie a ten p<Jčas tridsiatich
rokov svoj ho pôsobenia odradi tr l dsnť ročnf k o v deti od
hudby. Známy je dualizmus poňntla hudby v rámci škol·
s kého vyučovania a v rámci osobnéh o, resp. skupinového záujmu deti o hudbu (napr. rockovú ). Vo v9vojo·
v9ch obdobiach mládeže, ktoré naz9vame obdobfm negácle, nn! š kola, a ni hromadné oznamovacie prostrled·
ky nie sú také smerodajné pre utváranie vkusov9ch a
hodnotových postojov, a ko je skupinová norma.
Ako sa meni vzťah k určitému typu hudby , do kazujú
výskumy G. L. Duerksena ( 1972). podln ktor9ch opa·
kova né počúvanie určitej skladby, komentár, Informácia
n verbálny úvod vedú k prlaznlvejšlemu hodnoteniu
sklndby. Zaujlmavá je aj tzv. prestrlna sugescia, ktorO
nnpr. úspešne využfvaj(l v Cechách vo forme tzv. koncer tu-besedy, ked s OčlnkujOclml je na koncerte prf·
tom n9 aj a utor ako komentá tor svojej skladby. Slovná
komunikácia , informácia o diele, ktoré poslucháči budú
mat možn osť počuť, pozoruhodne znižu je pnstojovú rezervova nosť voči neznámej, a naj m!! súčasnej skladbe.
Popr! s kupinov ej prlslušnostl má vplyv na utváranie
vkusov9ch úsudkov oblast hromad n9ch komu n ikač ných
pros triedkov , a to aj v súvise s kultúrnymi pomeraml v
rodine (bude sa pozeraf detektfvk a čl opera? ). Ide p redovšetk9m o vzťah k vážnej hudbe. Návšteva koncertov n opern9ch predstavenf v rámci rodiny má doká ·
zan9 vplyv na zvyšovanie záujmu o túto oblasť hudobné·
ho umenia. Predstavy nlektor9ch rodičov, že hudobnO
a estetickú výchovu svojich dell zabezpečia zapfsanlm
dleťafa do ĽS U a potom už len dozrú, čl dieťa navšte·
vuje školu a má zn esltelný prospech, sú prinajmenej
veTk9m zjednodušenlm. Návyky nn návštevu koncertov
a opern9ch predstavenl by sn mali zfskavaf v rodine,
ale a j v mládežnfckom kolek !Ive. Známy je priamo
C1mern9 súvis medzi vý škou a ťí r ov ňou škols ké ho vzd.e·
lanla a záu jmom o umenie a kultOru. Tento súvis je
vša k štatistic ký a kollsav9. Rodinné prostredie, š kola,
mládežnfc ka organizácia a odborová kultúrna a ktivita.
prácn domov osvety a kultúry, kultúrnych domov by
mali by( vo vzájomnej spolupráci na pozltlvnom socio·
kultllrnom formovani člo"'ka. Ak sa hovori, .,povedz
mt. čo člt uš , poviem tl, a ký sl č lov ek". malo by su

VKUSU

čo po... ".
Medzi tzv . psychologicky varia bilné faktory patri vek
človeka . P. Arvldson ( 1974) zistil určité preferenčné
zmeny vo vzť n hu k žánrom podla vekového oblúka člo
veka ( t a nečná hudba, šláger, beatová hudba sa tešla
väčšiemu záujmu mladých lud_f; s pribúdajúcim vekom
stC!pa reze r vovnnos ť voči nov9m smerom a módam sOčasnej hudby) . lnt ellgenčn9 kvocient má priamo llmerný súvis so vzťnhom k novej hudobnej tvorbe najmli
v oblnstl vážnej hudby. Znujlmavé sú výskumy E. J.
Alekse jeva a G. l. Golovlnského v moskovsk9ch mlá·
dežnlckych kluboch ( 1974 J. podla ktor9ch nemožno dá·
va ( do spolahlivého súvisu sc h opnosť vlastného hudobného výkonu so záu jmom o rôzne typy hudby. Zato však
Ich v9skumy potvrdili súvis medzi osobnostným prof!·
lom a preferenciou určitého typu hudby. Autori v9sku·
mov volili štyri typy hudby ( klnstcká hudba, sllčasná
tvorba, šláger, tanečná hudba) n dokáznll nezanedbatelné rozdiely u ludf ext rovertn.9ch, emocionálne labll·
n9ch, u Iudf so sklonom k C!zkosuam a u ludl so sna·
hou presadlt sa a upozorni f nn seba (tzv. autorltatfv·
ny typ). Neurotické typy ludf časte j ši e odmletajll sl1·
časnú hudbu a uprednosN\ujú hudbu tradičnú . Ambiciózni a autoritatlvnl ludin prljfmajO n ovú hud bu priazn ivejšie. T. W. Adorno oproti tomu dospel dávnejšiu k
opačnému poznatku, že a utorltatfvny typ charakteru je
nepriaznivo orientova ný voči novátorskému umeniu, na jmä a k h o r uši vo vlastnej sebaistote.
tra n sponov ať

aj do hudobnej verzie .,povedz ml,

čúvaš

Ilustra č n á snlmka: GLilltavc Oejonghe .,Une mélodia
de Schubert". Domáce muaiclrovanle v poslednej ltvrti·
ne 19. storol!ia. Prevzaté z Musikgeschlchte In Blldern ,
Lipsko 1982, sv. 4, 1!. 3, obr. llli.

jedným z vážnych poznatkov je, že znalost ur čité h o
typu hudby (št9lu, žánru} rozhoduje o priaznivom postoji (Br1lmse-K1ltter, 1971). lnf bádatelia zasa považu·
jú za dOležité, aké množstvo estetického zážitku kon ·
krétne di elo poskytu je, !nl zasn, a ko sil od seba vzdla ·
le né žánre neoblúbené od žán r u oblt1ben ého (na pr. čl
nadšenec pre kom ornú hud bu mOže byt oddan9m poslu·
cháčom dychovej hudby t ra di č ného typu). Z. Llssa ro·
zoznáva u jedinca hud ob nokomunlk ač né v9znamové po·
le, v ktorom s ú tzv. miesta zahustenla, kd e apercepčné
schopnosti fungujú nap lno, na rozdiel od miest menej
nlebo vôbec n eobsaden9ch významovou a zážltkovou
s kúsen osťou a tam dochádza k neapercepcll a lebo k
dlsapercepcll diela. Hudobná skllsenost je teda pros·
trled kom otvárajúcim cesty k hudbe a aj k volbe
adekvá tnych a lternatlv podla zá lub a preferencii. Na ·
vyše sl však treba uvedomiť , že medzi odbornfkml· hu·
dobnlkml dochádza k v9raznejšej diferenciácii v názo·
roch na konkrétne hudobné dielo_. Niekedy je to tak
v9razné, že trebn uvažovať, čl cesta k poznaniu kva ·
lltnej hudby te vôbec v podobe čiary, čl to nie je vlastne celá sp leť ciest, ale aj komplex .,ctelov"; čim chce·
me tiež povedať, že Iba za určlt9ch okolnosti môžeme
hovoriť o hudbe v jednotnom čfsle. V prlpade, ked skú·
mame načrtnut9 problém, Ide totiž o .,hudby" , neh ovo·
rlac o tom , že dalšie .,hudby" jestvujú nn rôznych kon·
tlnentoch sveta.
Dva problémy vyv s u!vajú a ko otvol·ené čl akútne nie·
len z hladiska teoretic kého. a le l pra ktic ké ho. Hovorilo
sa o nich aj nu nedávnom V Il. zjazde Zvl!zu sk ladatelov
ZSSR. Ide o určité vákuum medzi vážnou hudobnou
tvorbou čl je j prime runým publi kom. Tento problém nie
je rieš ltefný len osvietenským programom. t. J. ten ako
problém lepšej a komplexnejšej hudobne! výchovy (ho·
cl nesporne hudobná v9c hova hrá v tomto probléme
ústrednú toh u}. Ide totiž o viac, o zmeny v životnom
štýle 11 o zmeny v hierarchii hodnOt a tento problém
nie je možné ,.zaveslf" na jeden predmet, a to notabene
vyučovan9 len v rámci nlekoTkých roč nlkov všeobecno·
vzdelávacej školy. Druh9 problém sa dá form ul ov ať ako
otázka: Prečo Tudla strácajú (n ie bo nemajú J schopnosť
rozoznávať dobrú hudbu od menej dobrej , prečo táto
sc hopnosť sa výrazne jšie neuplat ň u je v praktickom ži·
vote ? Táto otázka je za u jlmavá na jmä v súvislosti s t9m.
že aj ludin s určitým hudobným vzdelanlm sa orientujú
v hodnotovom svete hudby Inakšie, než by sa od nich
oča káv a l o a bo lo Im primera né.
Na ša odpoved je prlllš skromná na ta k závažné otáz·
ky. Pojem vkusu vždy spočlva na v zťahoc h medzi .,hudbami" a stanovis kami rud i k nim. Niektoré typy hudby
sa dos tali od seba dalej, Iné so dos tali do výraznejšfch
p r otl re čenl. Kto považuje hudbu zn uzavret9 systém
a nevyvlja sa s dynamikou celej hudobnej kultOry , me·
nf sa aj jeho miesto v kontext e kultt1ry.
LADISLAV BURLAS

Pôvodná slovenská hudobnodramatická tvorba v repertoári spevohry ·DJZ v Prešove

ŠTUDE SKÁ R M N A
Studentsk6 r omaRca. Hudobn6 komédia.
Libreto a texty plesni: Peter Seve r . Hudba: Miroslav Brol . Rélla: Slavomlr Benko. Dirigent: J6Uue Seli!an a. h . Vfpra .
va: Mlroelav Ma tejka a. h. Choreografia : Elena Z6hor6kov6 a. h. Zbormajster:
Ivan Pacanonkf. Očlnkuj6 s611stl, zbor
a orchester spevohry Diva dla Jon61a Z6bonké ho v Prelove.
Celolt6tna premiéra 28. febr u6ra 1981
v spevohre DJZ v Prelove.
Hudobné divadlá, ktoré chcú zohladnlt v drama turgických plánoch 1 súča s 
nú pôvodnú slovenskú tvorbu z oblas ti
hudobnozábavných foriem, n emajú fahkú úlohu, kedže produkcia je sporadická , cha bá kva ntitou , čo retardačne vplýva nie len na možnost selekcie, a le aj na
možnosti štýlovej konfr ontácie. Každá
novinka je pr eto viac ako očakávaná.
Zrod novej slovens kej h ry so spevmi
a hudbou s názvom Studen tská romanca autorov Pet ra Severa (libreto a texty piesn!) a Mirosla va Br oža ( hudba)
podnietilo vedenie DJZ v Preš ove, na če
le s rladJ tefom zaslúžilým umelcom J.
Silanom. Fabulou Studentskej romance,
ktorú uviedla prešovská spevoh ra v celoštátnej pr.emlére, tvori protestný a demonš tratlvny odchod slovenských študentov z br atislavského lýcea - po po·
zbavenl r:. Stúra profesúry - do Levoče v roku 1843. Táto kapitola z dejln
konštitujúceho sa slovenskéh o národa
v 19. s t oroči, aktuálna 1 po 140 rokoch ,
inšpirovala autorov novej "hudobnej ko·
média". Ne s totožňuj em sa vša k s týmto žánrovým označenlm, ta kto uvedeným
v prešovskom bulletine, a le prikláň a m
sa k oz načeniu hudobná hra či spevohra.
P. Sever spracoval námet výsostne dl·
vadelne: libreto má ucelenú dramaturgickú výstavbu a javis kový spád , čo je
pozltlvnym rysom uvedene j hudobne j
hry. Na druhej strane forma s pracovávania námetu, t. j. zv olené výrazové
prostriedky prlllš prlpomlna ll duch UL'·
bánkovsko-palárlkovských hier 19. s toročia, a koby sa autor obáva l Ine j ako
vžitej preds ta vy o ,.nedotknute lnostl"
nl'mbu.
Skladatel M. Brož vytvor il k libret u
a textom plesni hudbu sw ingového chara kteru vo vynikajúcom aranžmán pre
ta nečný orches ter. Brožova hudba je uzavretým n zmysluplným celk om, so
znakmL návratných h udobných motlvov
l celých uzavretých člslel , a ko napriklad nlekolkokrát zopakova ná pl eseň
lásky, p rv ŕ k rá t a ko dueto Slávu Korca
a Marlen ky v l. dejs tve, č l dievče ns k ý
zbor "Sit, šiť . . ." a Iné. V kra tučkej pre-

dohre k l. dejstvu i v kód e 2. dejstva
citoval skladater v zmysle hudobného
kr yptogramu motlv š tudentske j hym ny
Gaudeamus Igitu r. Podobnú úlohu zastáva 1 vlastenecký mužs ký zbor " Hory ,
hory, hor y čierne" v 2. dejstve. Niekofko plesni má tendenciu ex i stovať 1 samostatne, a ko napriklad fi ná le 1. dejstva - Plese ň o Bratislave (zverená v
hudobnej hre Berte a zboru), čl zbor
dievč a t z 2. dejstva "Sit, šl t ... " a iné.
Skladatelova s naha o hudobnú chara k-

terlzáci u madarónskeho živlu, zosobne ného radcom Helméczlm a jeho dcérou
lldl kó bola vyjadrená HelmécZ!ho plesňou a ča rdá šom v novouhors kom š týle v l. de js tve.
O velmi dobrú inte rpretačnú ú roveii
orchestra prešovskej spevohry sa zaslúžil aj autor M. Brož, ktorý - po nlekofkých predchá dzajúcich skúš kach dirigova l premiéru. Nemalú zásluhu na
úspechu ma l vša k l Július Se lčan , hosťu jú ci dirigent z prešovského PUI:S-u, ktorý orchester p rip ra vil až po posledné
a utorsko-dirigentské úpravy M. Broža.
Orchester bol vyrovna ný, ani pri svoje j
zvukovej plnosti a nosnosti nepre krýval s ólistov a zbor a p rispel tiež k pohode, j<torá va nula z dobre pripravene j
premiéry.
Réžia Slavomlra Benku bola nápaditá

Nová premiéra v opere Státneho divadla v Košiciach
Otar Vasillev lč Taktakllvlll: Mlndla. Ope ra v troch dejs tv6ch. Libreto: Reval Ta bukalvill. Preklad: Mllol Krno a Drahomir a Ba rgárov6. Dirigent: Boris Velat.
Rellsérka : Dra homlr a Ba rg6r ov6. Choreograf: Miroslav K6ra a . h. Scé nlckf
vftvamlk: Ladislav Sestlna. Kostf mov6
vf tvarnlč ka : Jarmila Opletalov6
a . h.
Zbormajs terka: J61ia Ráczov6. Účinku jú
sólis ti, zboŕ, ba let a orchester Stétneho
divadla v Koliclach.
l. premiéra 21. marca 1981.
2. premié ra 23. ma r ca 1981.
Premiéru opery Mindla g ruzfns keho
s kladatela O. S. Ta ktaklšvlllho v opere
Stá tneho divad la v Košiciach možno po
l n te r pre tač.ne j
s tránke h od notiť ako
uspokojivú , predsa vša k sa vynorila
otázka opod s tatnenosti dra matu rgickej
volby. Opera , ktorú v Ceskoslovensku
uviedli už scény v Plzni a Olomouci
( 1975 ). mohla - sa mozre jme - v čase
vzniku (1961) zohra ť vo svojom žá nr i
pozltlvnu úlohu . Treba vša k konšta tov a ť , že z pozlcil s ú čas n ýc h Inscenačných
požiadaviek na kvality hudobnodra matic kého diela je tá to opera z estetické ho i um e leckého hladiska prekona ná ,
a to tak z aspektu hu dobnok o mp oz l čné 
ho l [ormou llbre tis tlc ké ho stvárnenia
fabu le.
Libre to opery naplsal Revas Tabukašv<ill na motfvy die la gruzlnskeho básn ika Važu Pšave lu (a nie Pšaveliho ako
uvádza bulletin opery So genltlv tva ru
mena Važa Pšave la: ten to bás nik, vlastným menom Luka Razikašvill, žil v rokoch 1861- 1915 ) . Libreto je s tatic ké v
zápletke l v rozvl ja nf charakterov, kt oré sú dopred u d!jné s vý rélznou te ndenciou čierno - bi e lyc h hl'dlnov . V kompoz!cll libre ta abse ntuje prlnc fp práce s
nahodeným motlvom , reso. motlvml , a k9ml s ú v opere nn tinóm ia krvnej poms ty
a svedomia, lás ka k žene , k vl asti , prirodu ako obrod zujúca sila a dalšie. O.
Taktaklšvlll sa hudobne opie ra o štylizova né g ruzlns ke folklórne prvk y v me -

Jose l ry tm e (i ked v Inej gruzfnske j
opere - v opere Le la od R. j. Lagr,Jdzeho, uvedenej v Košiciach v roku 1979
bola š tylizácia koncentrovanejšia). z
hla dis ka vlastnej hudobnej Invenc ie i
k o mpo zič ný c h postupov je opera Mlndla
nepôvodn á, dramaticky málo vyhrotená ,
s nád ychom Istého klišé v pos tupoch
harmo ni c kýc h, v Inštrumentá c ii a j v ďa l 
šfch výra zových prostriedkoch .
In te rpreti sa prezentovali hod notnými
výkonmi. Bo li to sólis ti : zas !. um. joze[
Konder v tit ulnej úlohe (Mind la). Eliška Pappová, prle razne jšla Mzla a ko Soli a Vá rad iová v prvom obsadenf, Fra ntiše k Balún (Ca lchia), Jut·aj Somorjal 1
I:ud ovlt Kovács, obaja v pos tave Chevdsberlho , i Gejza Spi šiak (Posol). Spofah liv é bol o hud obné na š tudovan ie Borisa
Vela ta a interpretá cia orchestra 1 zbor u, r ozšlreného o č l en ov zboru Co lle gium technicum (zbormajs ter ka júlia
Ráczová ).
Kos týmy, navrhnuté Sť as t nou ruko u
jarmily Opleta lovej a. h. sa pôsobivo vy nlmall na scéne, rámcovanej exteriérom
s ká l, s premietanou pro jekc,i ou ho rskej
prfrodnej scenérie, ktorá pa trila k posledný m scé nog ra fi c kým návrh om náhle
zosnulé ho zas i. um. La dis lava Ses tln u
( 10. 3. 1925 - 3. 2. 1986 l.
Chore og rafia v opere bolo s účas ť o u
režisé rskej koncepc ie D. · Ba rgá rove j u
preds táv o úl ohe pl'!rody ako o č i s tn e
pôs obia cej s ily. Pl'lpra vil ju pozvan ý
host z Pra hy , choreogra f ND, v 50. rokoc h sám sólis tu ba letu v Košiciach národ ný ume lec Mirosla v KOra. Personifi kova l prírod u v ~ tyli z ova nom ta nečno
pohy bovom pre jave s č l e nmi ba le tu So
prlrodu však zoso b•"Lovall a j členovi~
zboru v s tati c kých zborových pasá žach.
M. Kilrn us me m ll a j niektoré arti kula č
né pohybové a plikáci e sólis tov v intenc iá ch réžie.
V režis érs kom vid enl i s tvárnenl predloh \' Drahomiro u B<H glirovou prevládli
ges tic ké s ymboly. Réžia sél ma ose be mala s voju koncepc iu, no v S(lvls los ti s
opernou predlohou, v k tore j a bsentu je
prvok pres ved č lv é h o d rnmut lzmu , bola
a utokrutl ckl' teu trálna.
DITA MARENCINOVA

Gramorecenzia

pozornosť

Zá ber na prelovskú realizáciu pôvodne j slovenskej hudobne j hry Studentská ro·
r oma nca. V popredi Cyril Kapec a ko radca Helméczl a Vladimir Tlm oč k o a ko
Slho Korec.
Snlm ka : r:. Ma rko

of

MIN DIA

dynamická. Režisér venova l osoblt(l
diferenciácii charakterov h lav ných pos tá v, no aj tvorivej práci s č len 
mi zboru, najmä jeho mu žskej čas ti. Pra ·
vldelný temporytmus Inscená cie š ťastne
podporili veselé, pre societu š tudentov
c hara kteris tic ké úsmevno-komlcké vý ·
stupy , vtipné v režisérskych 1 pohybových nápadoch aj v p redvedenl. Dyna ·
mlc kú krivku jednotlivých výs tupov 1
celého preds ta venia kladne ovplyvnila
choreograflcko-pohy bová priprava a práca s členmi spevo hry , ktorú odviedla
Elena Záhoráková a. h .
Dobré výk ony sólistov l č lenov zboru ,
ktorý pripravil Ivan Pacanovský, umocnili mlad osť a ·herecký temperament
predstavltelov a rezonujú ca spolupráca
tt

s celým tlmom rea lizá tor ov. Nevti eravo
kontŕolova ným prejavom v polovážnej
postave Juraja Sli má ka zauja l Róbert
Sudlk, ktorého výkony možno v súčas
nosti všeobecne považ ovať za vzostupné.
Postava Marlenk y Domskej dostala v poda ni Svetl any Sarva šovej jasnejšie klenutie i prler a znos ť než a ké mal Marlenkin milý - Slávo Korec v s tvárnenl VIHdimlra Tlmočk u . Výrazná bola pos tava
Katky , Jura jovej verenlce, v podan! Otriny Gerjakovej, no obzvlášt tep lými fa rbami fo rmovala svoju Berlu júlia Korpášová. Stefa n ]en lk presv ed čil už ne raz
(napos ledy v Povodni S. Buntu a I. Pa canovs kého ) o zmy sle pre c ha ra kterové postavy. Tentoraz na ma lej ploch e
velmi vydaren e rozoh ra l posta vu mešfu nostu Ungváryho. Insce náci u do tvá rali
Cyril Kapec ( radca Helméczi ), Do rotd
Kul ová ( Uršula). Zoltá n Les kov ec (Domsk ý l a ďalš!.
.
Vo výprav e Miros lava Ma tejk u a. h.
dominova lo pozadie s vyobrazeným Bratis lavským hradom na jednej a levocskou radnicou na d ruhej jeho polovici.
Lokalizác ia dej a určila potom prekr yti e
jedného zo symbo lov vetvou stromu. Inscenácia vyvrch olila v scénickom riešen!
a poteózou na spo l upa tričnosť a súdružnos t s lovenských š tudentov-národ ovcov .
čo symbolizova l rozkoša ten ý strom, spustený na scénu počas tónov Ga udeam us,
na konároch ktoré ho boli povešané s tuhy v národných far bá ch slov ens kýc h.
x x x

Cs. uydaua t el ~l uo OPUS pnnteslo na trh
ako novi nku kumpak t n~ pl atne (Jedna
z nl_ch n a obr .}, ktor~ začali uyrdbať
u spolu prdct s fir mou f VC Vlctor u f a ponsku. Toh t o roku sa md do predaJni
OPU S-u dosta( asi 16 kompaktných plat nl s udZnou hudbo u . Zatial sa budú predduat u predaJniac h u Bruti ~l aue { na
Leningr adskej ul . a Hybnej brdne ;, kt or~
budú ntaf pr/s/u !;n~ pre hrdl/aČP .

NEMECKA ROMANTICKA OPERA
(Vfber z opier: ALBERT LORTZING
CAr a teú r , Py11lak ; CONRADIN KREUT·
ZER - Noclah v Granade; RICHARD
WAGNER - Tannhäuser, Majstri spe v6cl
norlmberskl)
HERMANN PREY, ba ryt6 n
SLOVENSKÍ FILHARMONICKf
ZBOR.
zbormajster STEFAN KLIMO
SLOVENSKA
FILHARMONIA, dirigent
KURT W0SS
OPUS, Ste reo 9111 1409-10

Vydavatelstvo Opus v koprodukcii so
západonemeckou firmou Delta Music nahralo v decembri 1982 v koncertnej s ie·
nl Slovenskej filharmónie 'uvedený titul
a ko koncertnú digitálnu live na hrávku
d·o máclch telies Slovenske j filh armónie
a Slovenského filharmonického zboru
pod vedenlm rakúskeho dirigenta Kurta
Wtlssa, ktorý so SF' spolupracuje častej 
šie, a za spol uúčlnk ovanla prominentného barytonlstu Herma nna Preya. Ako
dvojplati\ový album ju predložilo verejnosu o dva roky neskôr. Dra maturgicky - ako naznač uje už názov - a lbum
obsahu je výber populárnych a známych
čfslel predohry, árie, scény, jedno Inš trumentálne č!s lo ) z n emeck9ch opier
19. storočia v zastúpen! troch autorov
(C. Kreutzer , A. Lortzlng, R. Wagner ),
pričom dominanta s p očf v a na Lortzlngovl a Wa gne rovl. V s úvis losti s náplňou da lo by sa uvažovať o ši ršom d rama turgic kom výbere. ktorý tu bol zre jme determinovaný koncertnou prfležlt ostou.

Magnetom nah rávky os tane bezpoch yby sólis ta Hermann Prey, ktorý sa zapfsal do s fdc mllovnl kov opery ako neprekonatel ný moza rtovs ký a wagnerovský Int erpret, vzor rossiniovskéh o Figara, a le a j ako vynika júci p l esňov ý spevá k. U Interp retov jeho rangu je zby t oč né hovori t o te chnic kých otázka ch.
tie sú podmienkou sine qua non. Prey
dáva dôraz v prvom rade na kultiwJva ný a ušfachtllý spev, ktorý um ocňuje jeho farebne sýty timbre. V Lortzlngovl
(Cár a tesár: obe á rie Petra l - Dieses Wogen , dteses Streben ; Sonst splelt
Ich mit Zepter; Pytlia k: ária grófa z
Eberbachu - Helterkelt und Frtlhlich kelt) decentnou a kcent áclou zdôra:Dňu je
ludovýml prvkami predchnutý plesňový
cha ra kte r lllelódle bez toh o, aby upadol
do lacnej maniery páč iv os ti . Pri vok(llnom kreovanl Wolframa von Escbenbach z Wagnerov ho Tannhä usera ( Bllck
Ich umher In diese m edelen Kretse; Beg !Uc kt da rf nun dl ch : O, du me in holder Abend stern ) je v Preyovom preja ve na jvzácnejšia vnútorná gradácia a
na pä tie, čo je ta k potrebné pre vystihnutie esencie Wag ne rovej exp reslvnej
hudobnej r eči.
Koncepcia dir igenta Kurta Wtlssa je
prill e ha vá predovšet kým v dielach Lortzinga a Kreutze ra, v plnej mie re ak centu je klas lc isticko-roma ntl cký rá z hu dobného mysfe nla oboch a utor ov. O niečo exta tic ke jšl preja v sl vyžAdujú Wagnerove opery. na nah rávke najmä Ma js tri spevá ci nori mbe rskl. Na priklad predohre k Majstrom spevá kom ch ýba la
v!lč~ ia plastlc kosf hlasov a výra zová expres ivita. Orc heste r Slova ns ke j filhar mónie podal š tandardný výko n, čo už
do ta kej miery nemožno hovorlt o Slove ns kom filharmo nic kom zbore. ktor9
spieva l v nie naj lepšej ko ndlcll. Zrejme
v ús ili po čo najdyna mlc kejšom vyjad reni hudobného textu došlo ku kvalita tívnej zmene v ku ltiv ova nosti tónu, ktorý dostával vo vyššh::h poloh á ch soprá nov u tenorov nep rfj emne os trý cha ra kter (napr. zb'o rová čas t Gre lfet an v
Lor tzingovom Cárovi a tesá róvi a lebo v
Prlchod e hos tf na Wa r tburg vo Wa g ne rovo m Ta nnhllus erovlj. To potom na rú šala celkovo dobr ý dojem z tnt epr e tťi 
cie.
Reprezenta tlvuos t albumu zv ýra z ňuje
g ra fi c ký návrh P. Danay a s použitim
fo tografi! l. Grossma nna. Technickú kvllll tu nahrávky "us trážili" P. Breiner, P.
Lae nger , G. Sora l v reda kc ii O. Spa nkovej. Pohlad na nemec kú ope ru 19. stor oči a a jej vývoj podal vo výstižnom
sprievodnom slove l. Marlon , hoci treba
pozna mena r. že A. Lor tzing nebol i en
p red s tavit e ľom
hudby obdobia biede rmeie ru , a le jeho diela obsa hu jú a 1 progreslvn e te ndenc ie [ na diskusi u na tú·
to té mu nie je vša k r ubrik a Gram orecenzie prl hodné miesto) .
JANA LE NGOVA

Premiér~ Košičanov
Bola t o zvláštna, šť astná silhra náhod , ktorá priviedla orchester StAtnej fllharm6Dle 1
Kolte na čelné európske pódium - do Karajanovej Filharmónie v Západnom Berline .
Slovensk9 orchester sa po prv9krát predstavil medzinárodn ému .Publiku v spolupráci s
BerUn1kym k·o ncertnfm lborom, oficiálnym západoberllnskym telesom Karajanov9ch
Berllnskych filharmonikov, s
ktor9ml k aždoročne ú.člnku je
na reprezentačn9ch koncertoch
s vrcholn9ml dielami oratórneho a ka ntátovéh o repetoáru.
Zánrovou doménou Berlfns keho
koncertné ho zboru sú. predovšetk9rn velké oratóriá. V cykle piatich sezónnych abonentn9ch večerov zaznelo po dlhej
dobe v západoberlfnskej Filharmónii Ha ydnovo oratórium
Stvoro ročn9ch obdobi. Naštudova l ho prof. Fr1t11 Weiase,
ktor9 prizva l k sp olupráci okrem švéds kych a západonemeck9ch sólistov orchester košickej Státnej filharmónie. Požiadali srne šéfa Berlfns ke ho koncertného zboru prof. We lsseho,
a by nám niečo povedal o čln
nosti svojho te les·a a o spoluprllcl s našimi ume lcami.
"Haydnovo Stvoro ročn9 ch
obdobf srne študovali pre jedln9 koncert v západoberllnskej
Filharmónii, ktor9 bol s nap_ätfm a záujmom očakáva n9 a
llplne vypredan9. Spolupráca
Berlinskeho koncertného zboru
a v }·znač n9ch sólistov s košickou filharmóniou bola rad ostná u 11spe šná. Zaznamenali sme
ju a ko vôbec prv9 konta kt nášh o zborového telesa s čes k oslo
vensk9m orchestrom a vdačfrn e
za toto· sprostredkovanie Slovkoncertu. Navšt!vll s om pri tejto prlležltostl Košice, kde som
intenz!vn e pracoval tri dni so
slovens k9rn orches tr om, k tor9
prišiel na záverečné skl1šky do
Západného Berlina. Koncer t sa
vyda ril , ako nasvedčujl1 l pochvalné kritiky západoberllns kych hudobn9ch odbornfkov.
Denn!k Berliner Morgenpost
napriklad uv!ta l zriedka uvádzané Ha ydnovo dielo, ktoré je
neobyčajne nároč né a obťaž n é.

Jej Taťja na
V štvr tom 'tohtoroč no m č!s l e
nášho ča s opisu sme uverejnil!
krátky profil národne j umelkyne RSFSR s opra nist ky Galiny
Kallninovej. Pri pr!ležltostl jej
hosťovania
na scéne opery
SND, ktoré sa uskutočnilo 15.
marca t. r., sme ju požiadali ·
o rozhovo r , v s nahe prlbl!~!t
našim člta te lom tl1to v9razn11
o s obn osť s oviets keho vokálneho umenia.
Bratislavské obecenstvo sl
vás pamllt6 ul od roku 1976,
kedy ste sa stali laureátkou
Medzinárodnej trlb1iny
mladfch Interpretov UNESCO v
rámci BHS. Zhodnoťte nám
stručne svoju umeleck1i cestu
za uplynulé de1aťroi!le .. .
Na akékol ve k bilancie
mám eš te dos ť času , nuž, a le
ked c hcete . .. T9ch 10 rokov ,
ktoré u plynuli od mô jho prvého ú. č lnkova nla v Bratisla ve.
bolo vyplnen9ch naš tudova n!m
množs tva nových Oloh, h os ťo 
van!m na mno h9ch ope rn9ch
scénach Európy . Vel kej Britá nie , Austrálie l USA, no a samozrejme - vys tl1penta ml na
ma te rskel scéne mos kovs kého
Velkého divadla. Spievam Ta fjanu v Eugenovi Oneglnovi , Ll ·
zu v Plkove J dám e, Arnéllu v
Ma škarnom bále, Leonoru v
Trubadúrovi 1 Alžbe tu v Donovi Carlosovi. Onedlh o ma ča
ká kr e écla Tosky vo Velkej
Britá nii a v Nórs ku Madam e
Butte rfly. Mne sam e j ťažko hovorlf o l1spechoch, o tom rozh oduj(! pos luc háči , obece ns tvo.
Ra da by som však spome nula,
že v roku 1978 ml ude lili um elec k(! cenu Lenins kého Komsomolu, ktorá je pre mladého ume lca 19m naj kra jšlm ocenenlm.
Na naiic j operne j scéne s te
•ytvorlli postavu Taťja ny . Co
pre vb táto 6loha znamené, sa ma oeebe i v porovnani s ostatnými ilobaml7
- Mám ra do Taťjanu , s touto pos tavou sú spoj e né moje
umelec ké za čiatky , ňou som
debutova l<t na scéne Me tro po-

v Karajanovej Filharmónii

U hos ťujl1ceho slovenského telesa kritik vyzdv1hol de tailné
a farebné poda nie. List Ta gessplegel nap!sal , že košická
filharmónia podala pr!kladn9
a zodpoved a jl1cl v9kon."
Co by ete nám pre11radlll o
Berllnakom koncertnom 11bore
ako teleee, ktoré etojl na i!ele
llépadoberUnekeho hudobného
Jivota?
- Berlfns ky koncertn9 zbor
zaujhna v rade západoberllns ky ch vokálnych telies zvláštne, ojed inelé postavenie. Vo
Filha rmónii absolvuje v každej
sezóne vlastnú. sériu koncertov.
V tohtoročnom obdob! to boli
Verd iho Rekviem a Bachovo
VI anočné oratórium, ktor é srne
predviedli zvláštnym s pôsobom
v realizácii na s tar9ch nás trojoch a so zborovým9 spevom
koncertné ho publika . Podla ztsten! bádatelov J. S. Bach reprodukciu tohto diela takto zarnýšIa l a koncipoval. Chcel poslu chlíčov privies ť k aktfvnej l1·
časti na koncertnom dlani. Ak
koniec- koncov na hliadneme do
histórie, je to vlastne spOsob,
ktor9 refle ktuje zásadu chorálneho spevu. Po prv9krát srne
to s kťí slll v praxi a dobrou koordináciou l1čl nkuj11clch a publika su to poda rilo. Berllnsky
koncertn9 zbor je v Západnom
Berline velmi populárny a v
posledn9ch rokoch sa velmi
rozrástoL Jeh o s ta tus je amatérsky, l ked sl v:;chováva spevák ov na profesionálnej ú.rov nL Na našom budú.com konce rte uved ieme Beethovenovu Mlssu solernnts s Karajanov9ml
Berllnskyrnl fllharmonlkrnL Potom odchádzame v máji na
š tv r t9 za hra n tčn9 zájazd - do
Izraela , kde vystú.plme s Je ruzalems k9rn orch es trom. V jl1nl
t. r. chystáme koncertné uvedenie Gounodovej opery Faust
a Margaréta , kde sa u jme titulnej sólovej lllohy slovenská
speváčka Magdaléna Ha jóssyová.
vychováva
Berlfnsky
Ako
koncertný zbor svojich epevákov a a6llstov?
- Podla zása dy a maté rskeho telesa spevá kov a ni sólistov n ezarnes tnávame. Kladieme

-

dramatická

lltnej opery , je to pre mňa l11oha na ce1 9 život. Chápem ju
a ko dra ma tickú. postavu spä tú
nielen s minulosťou, a le a j s
dneškom. Na druh e j strane je j lyrika ml prlpom!na kreh kl1 lyriku Jesenlnovej poézie.
Táto pos tava je ml vel mi d rahá,
no v poslednej d obe môj v z ťah
k nej je za tláčan9 Inou " opernou láskou " - L!zou z Plkove j
dámy.
Znamená to, Je sa 1 niektorou z valicb poet6v ako člo 
vek, ako Jena, stotolňujete?
- Ano 1 n ie. Pri každom
preds tave n! sa d oslova prevte fujem do s voje j pos tavy, som
na nlekolko h odin Taťjanou, L!zou čl Toskou. No z ároveň už
š tudujem novú. postavu a v
tomto štádiu chÓd!m plná tej to novej l1lohy, mus!m sa do
ne j vhlbiť nielen po h udobne j
stránke, ale aj po s tránk e chara kterovej. To sl1vlsf a j so zos l1laďov a n!m speváckeh o a hereckého s tvárnenia danej posta vy. Prvoradou je pre mňa
vždy stránka hudobná. Vokál ne v ypracovanie postavy podmieňuj e aj je j her ec ké s tvá rnenie, dra ma tizrnus vyjadren ý
v hudbe, v s peve, určuje l he rec kl1 a kciu, vynucuje s l Isté
herec ké gestá, m imiku ... )e to
Is te dis kuta bilná o tázka , no
mOj názor je ta k9. že v opere
je prvora d9 spev. Veď doka zuje to l s ku t očn os t . že operu
možno uvád za ť i koncertne.
bez scénického stvárne nia a
hudobné dielo t9m nestr áca mt
krás e. No naopak sa to nedá . . .
Aký význam prikladáte kon certnfm
vyst1ipeniam
popri
1vojej prvorade j či nno sti operne j sp eváč ky?
K aždoroč ne Sl pripra vu jem piesi\ov9 recitál s nov 9m
programom. Komorná , pl esňová
tv or ba nes tojl u mňa v prot ikla de k ope mérnu spevu. práve
naopa k - velmi ml pomá ha.
Pri in terpretác ii ple:;ne muslm
na ma lej ploche vys tihnl1t jej
náladu, cha rakt e r. V pl es ni so

Zo

zahraničia

Zn6my
rak1isky skladatar
Friedrich Cer ba 18 doJil vo februári t. r. IO rokov. Jeho vf·
znam st1ipol najml po uvedenl
opery Baal a po dokoni!enl Bergovej opery Lulu. Cerha viedol
dlhf 1!81 avantsardn6 lnterpretai!n6 skupiny, v posledn.fch rokoch umelecky d0111'el a vyhranil sl kompo•li!nf ltfl.
Známy dirigent Nicolaus Harnonconrt vydal v KaueU obsaln6 knlhu Hudba ako nuková rei!. Kniha je cenná tým,
le autor v ne j uplatnil bohaté
skeisenostl z uvádzania a 6prav starej hudby.

Budova západoberlfnskej Fllbarm6nte.
na nich ale profesionálne meradlá a n ároky. Tl1to l1roveň
mOže u nás dosiahnuť spevák
na jskôr za pät až šest rokov
individuá lnej v9uky, ktorú. mu
poskytujeme
v samos tatnom
štl1diu s u č it e lom s pevu. Rozhodu jú.cl vek pre prija tie ta kéhoto kandidáta je medzi 14
až 20 rokmi. V zbore sa speváci zdokona lujú. na skl1ška ch
trikrát t9ždenne. Okrem zboru
dospel9ch márne a j chlapčen
sk9 a mlešan9 de tsk9 zbor, kde
zač!na me hudobne
š k oliť
od
šies tich !'Okov. Záujem o l1 čas ť
v zbore je enormná a presahuje naše možnosti. Väč šinou
kandidáti č a k a j(! na prija tie
dva a! tri r oky.
Je to snácl vplyvom výuky a
koncertnej ponuky?
- Bezpochy by. Na miesto pla ten9ch produkci! dosta ne ka! d9 člen zboru dok ona l(! v9uku
na spevá c ke povolanie. Rad našich 11č lnku jl1c i c h sa ď a l e j tomuto povola niu profes ionálne
venuj e a nie je v9nlmkou. že
sl1 z n ich i zda tn! sólis ti. SkoHrne Ich na profesionálne j l1rovnl [v Intonácii, dychu, g ym nas tike, technike s pevu , repe rtoári, atď. ) . NlektQr! z našich
a bsolventov sa stáva jú. neskOr

•
l
čas to

Snlmku : J. Vltula

sami učltefml spevu. Mysl!m,
že náš spOsob sa bla hodarne
odráža l na hudobnej v9chove
mládeže, najmä v jej vzť a hu k
vážnej huďl~e. Každ9 rok v lete usporadl1vame na nákla dy
zboru tzv. Pracovné t9ždne v äč š i n ou v NSR (Ba vorsku, Por9n!) , kde z!s ka vaj l1 vybra n!
speváci dovtšené vzdela nie. V
l1plnom tichu a sl1s treden! poznévajl1, č o zna me ná pre zdrav9 duševn9 život spev. V t9ždenn9ch k urzoch je to tiž prlsn y zákaz magnetofónov a r epr odukova ne j hudby, vrétane
rozhlasu a telev!zle. Táto c;luševná h ygiena
prispieva
k
správnemu poch openiu na pr.
re n e s a nč ne j
polyfónle a lebo
roma nti ck ých zborov a cap pella a k o neč n e l mode rnej hudby, I ntonač n e zložitej a ná ro č
n ej. T! mla dš! sa musia a le najs kôr os trlela t na dokona lej reprodukcii Bachov9ch motet.
Aké máte sk1isenostl a plány
s českou a slovenskou tvor bou 7
- Osobne zbožň u jem DvoM ka. Naštudovali s me už t rikrát
jeho Sta ba t ma ter a r az Svad obn ú košelu. Teraz padla vorba na Dvofá kovo Rekviem ale to bude až v roku 1987.
Jlltl VITULA

-

,
lyrická zaroven

skrýva malý pr!beh , k tor9 by vela kr át mohol byt rozveden9 do v1:ilkého hud obnodrama tického, opernéh o l1 tva ru. A ja mus!m v priebehu nlekolk9ch mlnl1t - v 91 u č n e Iba
hlasom - vyj a driť všetko, čo
autori, skla da ter 1 básnik, d o
nej vložil i. Uč ! ma to l1čl nn é mu
vokálnemu pod an iu, a to je
predsa potrebné l v opere.
Pôsoblte i pedagogicky, alebo uvalujete v bud1icnos tl o
te jto molnosti?
- V s l1čas nostl nu pedago gickO či nnos ť nemám čas. Uči(

zna mená pre m ťla brat za niekoho zodpov ed n osť, nie iba za
Jeho hlas, ale za jeho ce lkov9
vývin. Práca pedagóga sl vyža du je seriózny postoj, tento proces nemožno rob!t prerušovane č l sporadic ky, a pre to v sú čas n om š tádiu môjh o akt!vne ho pôsobenia pre m ňa tát o čin 
nos t neprich ád za do úvahy . So
svetom hudby sa vša k už ne chcem nikdy roz l l1čl f , preto si
mysl!m, že a ni tá to možnost
ml neunikne.
Pripravila:
ZUZANA KOLLÁTHOVA

V Berline vyiiel 11bornlk z
Pf.itznerovho symp6zia z roku
1981. Odborné kruhy 18 hlbiiíe oboznamuj6 1 Plltznerovfml umeleckfml zásadami a Y
pods tate prijlmaj1i pozltlvny pohlad na jeho zásluhy.

Vo svete vychádza pri prllelltostl Lisztovho roku niekolko zbalnfch knih. Objasňuj6
význam viacerých Llsztových
prlatelov. Zd6 sa, le najvýznamnejlia je kniha Neskorile
dielo Franza Liszta od Dorothy Redeppeningovej. Autorka
si vilma Llsztove schopnosti
improvizácie a doc eňuj e viaceré je ho osobitosti.

-

Hudobné zbierky mesta Viedne a Krajinskej knll nice boli
obohatené materiálmi z korelpoudencle vydavatelstva Universal. Zvláiť cenný je archlv
koreipondencie,
kde
medzi
40 000 exemplármi sCi vzácne
listy Jan6č ka , Schilnberga, Kodá lya , Berga a mnohých dalilfch.
Na j eseň 1985 zalolili v
Stuttgarte medzinárodn1i spoločn osť Huga Wolfa . Má podporiť záujem interpretov o jeho dielo a v e novať sa dôslednejiie jeho tvor be.
V Rak1isku venujú v pj)slednom čase zvýilen1i pozornosť
skladaterovi Karlovi Schiskemu. Pri prUelHtosti jeho lesť 
desiatky mu venovali viac 1!16n kov a snalia sa určiť
jeho
miesto v s1ii!asnej rak1iskej
hudbe. Zv láilť sa zdôrazňuje
jednota jeho lltýlu.
Hudobný svet oslávil v Ja nuäri sté v ýročie narodenia
Wilhelma Furtwängle ra . Vietky
medzinär odné hudobné časo pi 
sy priniesli články o t omto jubileu a rad hodnoteni, kde vy·
soko vyzdvihuj1i jeho dirigentské kvality. Rakúsky rozbia•
vysiela dlhodobý cyklus s Jeho
nahrävkami.
Viedenská Státne opera uviedla Korngoldovo Mŕtve mesto. Odborná tlač die lo vysoko
hodnoti a prihovára sa, aby sa
venovala tomuto tvorcovi v äč 
šia pozornos(.

250 rokov od smrti G. B. Pergolesiho
Len 26 rokov ma l Giovanni
Batt11ta Pergolesl, táto .,jesls ká
l a bu ť" , a ko ho ktosi na zval
podl a r odis ka )est n e ď a l e k o
Ancony , ke d vyhasol jeho mlad9 živ ot, podlomen9 pravd epodobne tuberkulotlck9m bacilom. A predsa pa tr il k t9m málo skladatel om s po medzi svojich sú.č a sn!ko v , ktor9ch d ie lo
neupa dlo do zabudnutia a ni poČ as nasledujl1clch st oroči. Ba
popu la rita jeho mena bola taká ve lká, že množstvo falz ifi kátov , vyda n9ch pod menom
G. B. Pergolesl v 18. s t oroč! po
teho smr ti , ešte a j v sú.čas n os t i
~ p ôsobuj e
báda te lom
mnohé
sta ros ti. Prvým pokusom o súborné vyda nie Pergoleslho d iela bola 27-zväzková Opera Omnia di G. B. Pergolesl (R!m
1939- 1942 ). ktorej ed itorom
bol F. Ca ffarel!L Obsa hu je však
vä čš in o u diela v klavlrnom výťahu a nerešpektu je na jnovšie
v9s ledky bádani, takže - ako
sa domnieva pe rgolesiovs k9 bá dater Marwln E. Pay mer (od vo láva me su tu na č l áno k Sempre In contrast! od )Urgenu
Blumeho v Neue Zeitschrlft f Ur
Musik 2/ 1986) - zo 148 d ie l.
publlk ova n9ch v Opera o rnniu.
je 69 nesprávne prlp!san9ch

Pe rgoleslmu , u 49 možno vyslov!t pochybnos ti o autors tve a
len 30 diel je a ut entických.
Tento fa kt vSa k Pergoleslh o vý zna m v ničo m nezmenšu je.
Giova nni Ba ttlsta Pergolest
( 1710-1736). odchovanec nea pols ké ho
konzerva tória
(v
kompoz!cll žiak G. Greca. L.
VInciho a F. Duran teho ). zač .tl
svoju k rátku, a le úspešn ú č i n
nos ť skladatefa roku 1731 vere jn9m
uveden!m drammy
sdcro La conversione di San
Gugllelmo. Pergolesiho nesmrte!n9m di elom sa však sta lo
In termezzo
k
dvo jdejstvové
vlas tnej opere ser ll ll prlglone su per bo - La serva padre na [Slllžka pa ň ou ) z roku 1733.
"Zá bavn9 a ostr9 pamfl e t o
žens kej pref!ka nostl a o s tareckej ť arba v osti", a ko s is tou
chara kterizoval
na dsád zkou
dielo B. Szabolcsi. A predsa
tento motlv, ktor9 má svo je korene eš te v talia ns kej commedl! dell'arte, prež!va na novo
dale j o nachádza nespoče tn é
nové zhudobnenia od Donize tti ho až po R. S tra ussa. Z his tórie
je známe, že Pergolesi svojou
La serva padrona su s tal nie len spo iu za klado terom ta lian s ke J buffy. Ale Je l druh é uve -

den ie v Pa rl ž l ro ku 1752 l' OZ·
nietllo di šput y buffon lstov a
a nti buffonlstov, čim Pergolesi
nepriamo prispel k vzniku
fra ncl1zske l
komic kej opery.
Možno a j tieto mlmo hudobné
okolnosti prispeli k tomu, že
najznámejšlrn Pergoleslho opern9m dielom ostala La serva
padronu, hoci nap!sal najmeneJ
10 diel v tomto žánri [ ktor 9ch
autorstvo je nesporné).
Pergolesih o lab uť ou piesňou
sa s ta la Staba t mater pre sop·
rá n a alt sólo, s l áč ik y a basso
conti nuo. Je to die lo, v ktorom
sa zas kve lo Pe rgolesiho umenie melod ic keJ kresby, lyrickej
rozt úženosti a formovej zovretost i. A predsa mu nie ktor! sú vek! hudobnl vzdelanci oko
Pad re Mar tini či A. K!rnberger
v yč!tall
pr!llšnl1 p r ofánnosť.
Tých . ktor9ch sugest!vnost Staba t mater doj!rna la , bolo vša k
via c. Prlchodi Jen rutova ť,
okrem týcht o dvoch opôr Per golesiho tvorby ( La se rva pacirona , Stabat mater ) sa v koncertnom č i divadel nom repe rtoári neob javujú a 1 s klada telove dal šie opery. soná ty pre
rôzne nás t roje a č i vokálne d iela 1motetá, árie) .
-JL-

že

Z

omorných koncertov
MDKO
t• l v

Konc~rt súrodencov Jána Galiu a Aleny Gallovej-Dvorskej patril rozhodne k
tým najatraktlvnejš!m, ktoré MDKO spomedzi vokálnych koncertov v poslednom
čase pripravil a uviedol v Zrkadlovej sienl Primaciálneho paláca ( 18. marca
1986). U oboch mladých talentovaných
spevákov , odchova ncov prof. Idy Cerneckej [sopranistka sa momentálne doškoluje u známeho bulha rského vokálneho
pedagóga l. Joslfova) ide o zjavnú orien táciu na taliansky vokálny Ideál, čo sa
čiastočne prejavilo aj v dramaturgii koncertu. Tento bol už tradične koncipovaný ako plesňový v prvej a operný polorecitá l v druhej časti, pričom opernú
čast vyplnili výlučne árie ta lianskych
skladatelov [Verdi, Cllea). kým v plesňovej časti bol zas túp en~ rôzno rodej š!
repertoár. Z hladiska osobnostnej orientácie s pevákov je vša k obom z nich pod statne bližš! svet opery než svet plesne,
čo je os tatne pochopitelné (Ide o sOlistov operných súborov v Bratislave a
B. Bystrici) .

.,ltalianlta" basistu J. Gallu je zakliata predovšetkým v bohatej farebnosti
jeho hlasového materiálu, a le tiež v
schopnosti udržania plynulej kantilény
v citovo bohatých a vzrušlvých partoch
Verdiho basových ári!. Z nich sl v porovnani s koncertom na BHS '85 spevák
zopakoval len áriu Banqua z Macbetha ,
ktorá bola vrcholnou úkažkou jeho súčasných Interpretač ný c h schopnost!. V
dvoch ďal šieh Verdiho áriách [Atilla a
Za c harláš z Na bucca) bránila k dokonalosti troch a privelká dávka expres!vnos11, resp. nedostatok dôslednejšej sebakontr oly, ku ktorej Ga llu zvádza jeho
a kus ticky n e o b yčajne sýto až perliv o
znejúce forte. O čosi mene j zau ja l Galla
v prvej čas ti koncettu , kedže pri inte rpre tácii Mic hela ngelovýc h ples ni H. Wolfa mu išlo predovšetkým o es tetic ký
úč inok ce lku , a nie deta ilu. Táto vlastnos ť výrazne odlišuje Ga liu od druhej
osobnos ti našej mladej basovej generácie - P. Mikuláša. Tri z canzonet P.
Tostlho s i už takúto výrazovú vybrúsenos ť deta ilov nevyža dujú a s pevák im
dal primeranú farebno s ť , vrúcnos ť i uhl a denosť, no nie vždy dos ta čujúcu lah ko s ť a hravosť , akú poznáme z tenorových, čl barytónových Interpretačných
podôb Tostlho.
Pr!jemným prekva penhn bol výkon
Aleny Dvorskej-GallovBj, vlastniacej pe k·
ne sfarbený mla dodramatlcký soprán ,
ktorý s výnimkou vysokej polohy ovláda úplne bezp ečne . V prvom rade vša k
prekva pilo jej - v našic-h pomeroch
zried ka vé - vystihnutie vokálneho ideálu talianskej opery, demonštrované orientáciou na tmavý , gulatý tón, ušlachtllú
Hniu vedenia hlasu a fa rebné mezza voce. Je j dynamicky l výrazovo prepra cované árie Desdemony, Leonóry zo Sily
osudu l Clleove j Adria ny pôsobili presv e dčivo a štýlovo. Z plesľio v ej čas ti, v
ktorej odzneli tri z najznáme jšlch Ca jkovs kéh o roma nci, po jednej plesni z
Dvo l'áka a Schne idra-Trnavs kého , sa jej
bytos tne najbližšia zda la byť ..ne plesňo 
vá " Pena ďamore P. Mascagniho. Skoda,
že celk ove neobyča jne priaznivý dojem
do iste j miery znižuj e technicky eš te
nezvlá dnutá vysoká poloha s pevá č ky , v
ktorej je j tón na jprv s tráca prirodzenú
vl bráclu, potom (v extrémnejš lch vý škach l je j má zasa až pri vela a poc it
kultivovanos ti tónu je vy striedaný pocitom forslrova nla.
S. ALTÄN

VIolončelový recitál Richarda Vandrll
a klaviris tky Dany Rua6ovej s ta via hudobného kritika pred nelahkú úlohu:
hod notiť Interpre tačnú osobnos t, ktorej
ume lecký rast, zdá sa, je už dopovedaný - v mys lenl, v tvarovaní tónu, v celkovom prístupe k interpre tova ným dielam. A pritom R. Vandra ponúkol 25. III.
1986 v Zrkadlovej sieni Prima ciálneho
pa láca sk ut oč ne bohatý výber diel, teda
pestrú dramaturgiu prepletenú 1 pôvodnou s lovenskou tvorbou.
Začnime však Bachovou Son átou D dur,
č. 2, BWV 1028. Ked Vandra dohral
svojho Bacha - povedal v podstate o
sebe všetko alebo aspoň to na jpods ta tn ejšie. Do Interpretačného výzoru diela
siahol hranatým, tvrdým až s urovým
tónom. Svoju h ru výrazovo vyhrotil, zopár sUšených polôh vyznelo len ,.na š tudovane", a nie za žito, precltene. Bol
to Bach chladný, odmeraný, odosobnený - navy še s lntonačnýml kol!ziaml.
Vandrova hra pôsob! násilne, niet v nej
jemnosti, ušlachtilostl.
Bokesovu Sonatlnu pre violončelo a
klav!r, op. 39 umelec nezara dil dramaturgicky práve najvh odnejšie po Bachovarn diele. Mysl!m sl, že Brahmsova Sonáta e mol , ktorá n asledovala po Bokesov!, by bola na tomto mieste pr!hodnej ~la. Treba však povedať, že Vandra
hral Bokesa rovnako ako Bacha - s
ostrým, sline rozkmltaným tónom, využlva júc pritom len vrchný dynamický register. Inak Bokesova Sonatlna je vcelku sol!dnou komp ozič nou prácou; no
na jm!l v I nvenčne] a variačnej práci sa
v nej prejavuje Istá š ablónovitosť. Najlepš ie je Scherzo: vtipné, hra vé, roztopašné ; a le práve ono bolo i nter)2retované hrmotne a ťa žkopádne.
Rovnako v Brahmsovej Sonáte Vandra
za budol na muzic!rovanie, na to, že hudbu treba tv orU, a nie hrať. Tak sa žiada lo as poň chv!lu hovoriť šeptom, zvrásniť hudbu rubata ml , d a ť jej vzruch a
o d po č i nutie ten večný prlllv a odliv.
V eď pri klav!rl sedela taká vynikajúca
klaviristka a ko D. Rusóová, ktorá dobre
vie, čo zna mená slovo Interpretácia. Lenže k muzlc!rovaniu sú potrebn! v tom to
pr!pade dvaja.

V druhej čas U programu odznela Parikova Sonáta pre sólové v iolončelo. Par!k svoju kompozlclu atomizuje na re ťa zc e článk o v. Dobre rozč l eňuje ča s a
prlesto ľ na hru de ta ilov. V Soná te je
la h.kost, priezračnosť; je tu ve ra vnútornéh o priestoru a č as u. Je to hra, zába va, ktorá však upúta a poteši. Výborné dielo, poznač e n é láskou k Webernovi - a le nie ekle ktické. Je to Parlk ma js ter hudobne j minia túry .
V š ľro k e j ponuke Vandrovho recitálu sme sa s tretli i s o Soná tou č . 2 B.
Martin O. Je to dielo, v ktorom sl česká
a fra ncúzska postlmpres lonls tická hudba podávajú ruku. Rozospievané, fa rbaml r ozohrané; je plné s vi ežosti, jasu a
radosti. A keby i nte rpr e tač n ý vkla d zúroč il všetko bohatstv o, ktoré notový zá·
zna m obsapuje. bo lo by to tejto p rekľá s 
ne j výpove di len pom ohlo.

MARCOVÉ HUDOBNÉ DNI V RUSE

Gabriela HoUčov6 , učite fka klavlrnej hry
na ĽSU Obrancov mieru v Bratislave.
Medzinárodný festival Marcov~! hudob·
né dni v bulharskom meste Ruse sa sta l
tohto roku ( 15.- 29. ma rca 1986) už po
26. r az slávnostnou prehliadkou host u·
Jllcich , a le l domácich umelcov. K pro
fllácii festiva lu pa tr! aj za radenie [ tohto
roku 3. ročn! k l Koncertov mla dých ume l
cov hudobných učll!šť v Bulhars ku (Sta ra Zagora, Pleven, Ruse, Burgas, Sofia.
Plovdiv, Varna) l družobných miest (Bra·
tis la va, Pos tupim, Riga, Sinferopol ) pod
heslom ..v znamen! mier u" . Ke dže Bra tislavu r eprezentova la Jediná klavlris t·
ka , mimoria dne talentova ná 9- roč ná Zuzana Zamboraká, žia čk a Ľu d ov ej školy
umenia, Bratis lava l , Obrancov mie ru 6
- z triedy Gabriely Holičovej , požiadali
sme vyučujú cu o rozhovor, ktorý by
nám prlbllžll atmos fé ru mládežnlc kyc h
koncer tov v Ruse.
Primátor hl. mesto SSR Bratislavy vyslal ds i valu !lačku na medzinárodný
hudobný festival, tak dôldlté a významné podujatie. Ako ate prijali výzvu r eprezentovať naie mesto v Ruse?
- Bola to pre nás čes ť l rados t zá·
r over1. Zuzku len nedávno zls ka la úspech
a ko la ureátka Medzinárodne j klavlrne j
s úta že Virtuosl pe r mus ica di pla nofor te
v ús t! nad La bem. Mysllm. že to bol
dos ť závažný moment na
ľO Z h o d nutl e
o úča s t i na ru sens kom festiva le.
Mali s te mož nosť sledovať a porovnávať výkony mladých hudobnlkov z rôznych krajln. Aké bola úroveň mlédetnlckeho koncertu?
- S bulha rs kými d eťmi a ic h u či te r 
ml som sa s tret la už na s úť aži v ú s ti
nad Labem. Konce rt mla dých umel cov.
š tud entov a žiak ov hudobnýc h u č ill š f
ma l boha tý progra m, ktorý pozos tá va l z
21 čls l e l. Mo ja žia čka Zuza na Zam bors ká mala ve fk ý úspech. Interpre tova la
sk lad by P. l. Caj kovs ké ho. Kl. Sla vlr.

ké ho u 1.. Dlbáku. Bulharsk! učitelia, ktor·l nAm prišli po kon ce rte gratulovať , oceni li jej tvoriv ý prfs tup l spevný tón.
Séf kuted ry strednej hudobnej školy v
Ruse dokonca povedal, že Zuzka má prejav dospelého č lovek a. Te raz je j odpo·
rú ča už len vera cvi č iť. Z ost a tný c ~ výkonov mlia osobne za u jala lO- ročná hus lis tka zo Sofie Mila Geor·gieva . Hrala
skladby Ta r tiniho, Krelslera u Schube rta. Celá bola preniknutá hudbou. . . A
techniko? Na úrovni vyso ke j školy. l
znám y bulha rs ký hus lista M i nč o Min čev
sa vyjad ril, že je to geniá lny ta lent. Program koncertu bol na vysoke j ume lec kej
úrovni.
Družobné stretnutia prin6iajú milé zážitky i spomienky na pobyt v cudzine.
Co vo vás zanechalo najväčiil dojem?
- Za u ja l ma vzť ah a výchova k hud be pestovaná už od útleho ve ku det i,
a le preh lbovaná l u dospelých. Nap rikla d na uli ci v Ruse v jednej výkladne j skrini 6 telev!znych p r !j! ma čov vys ie la lo koncer t, ktorý odznel der1 pred tým na hudobných s lávnostiach. Pred výkladom bolo zoskupené množs tvo ludf,
ktor! i na priek nevlúdnemu poča siu nerušene a za u jate sledova li a po čúv a li
konce rt.
Deti družobných iikôl mali molnoať
stretnúť sa a bulharskými prlatelml, po·
dobne učitelia besedovali medzi sebou
a konfrontova li problematiku néstrojovej
hry . ..
- De ti družobnýc h miest boli pozvané medzi žia kov na zá kladn ú školu, kde
zopa kova li svo j koncertný repertoár. Privlia li Ich s ta rým s lovans kým zvykom,
ch le bom a solou a obdarovali suvenlrml.
Primátor mes ta Ruse vyjad•r ll svo ju rad osť na d výkonmi mladých ú ča stni k ov
koncertu, na ktorom sa s tretli ta lentované deti z rôznych krajin. Vy jadril nádej. že tito mla d! ludla vyrastú v ume lcov u bolQ jeho žela n!m na ď a l e j sledov a ť n pozo r ov ať ich rast, a to na budú·
c lch fes tiva loch v Ruse. Pri tejto pri·
ležitos tl národný umelec Mlnč o Minčev
naplsa l Zuzke do prog ramu venovanie s
prla nfm za hrať sl v budúcnosti spolu na
koncerte.
Valu liailka Zuzka Zamborsk6 prejavuje a j kompozičné sklony. Naplaala niekolka skladbičiek, ktoré 11rezr6dzajú jet
dtlts kú fantáziu. V Bulhanku vychádzajú knihy venované detským tvorivým prlspevkom. jednou z nich má byť l publikácia .,Dunaj, rieka družby a mieru"
- Ano, na besede s me sa dozvedeli.
že kniha vy jde už budúc1 rok v Rus e
a obsahu je ume lec ké výtv ory, hudotmé
s kla dby, poviedky a b á sničky dell d o
š trnástich t·okov. l my by s rne rad i p ľl 
spell do tejto publikácie.
Pripra vila : BOtENA DLHAtii OVA

Záver patril Spanielskej suite J. N. Nina; týmto p os luchá čs k y vďa čným die lom
Vandra uk o n č il svoj r ecitál. Spome nuté
výhra dy, ktoré za č!n a jú už tvoren!m tOnu , je ť až ko v je ho ve ku napr áva ť. Ale
predsa by stá lo za to hlad a ť klúč k výrazove j plura lite, na uč lf sa na ráb a ť s
fa rba mi u s pi e v a ť l šeptom.
IGOR BERGER

Zuzka Znmborská hrá na koncerte v brulislavskom OPa MKG 5. decembra 1985.
Ciovek ešte nikdy ne muse l s voj e dianie uvádzať do s úla du s tolkýml javmi,
ud a l os ť a mi , s tak ou explóziou Info rmácii
a real!t a ko dnes. Preto je všeobec ne
znám e, že naša socia lis tic ká škola sa v
s úča sn os ti pedagogicky vyrovnáva nielen
s mohutným rozvo jom vedy , techniky ,
ale ta ktiež i s posta ven!m a významom
estetick ej výchovy, v r ám ci ktore j sa
ukazuj e, že je nevyhnutné p o lož iť a k·
cent najm!l na hudo bnú výchovu. Z tohto dôvodu v súlade s o zá v e reč ným uznesenfm l. ce loštátnej konf e ľenc l e Hudobná výc hova v procese form ova nia vedomia mládeže v soc ia lis tic ke j spolocnosti (Nit ra 1984 l pripravuje s a pod
uspo rlada tels kou egidou vi aceľýc h hu dobnokultú rnych inštitúcii U. celoit6tna konfer encia pedagogických, umelec kých a kultíu:no-politlckých pracovnikov
na tému Pr iprava učitelov hudobnej výchovy. Konfe renc ia bude r i eš i ť komple x
otá zok týka júc ich sa pedagogických , or·ga nl za č n ý c h a kultúrno-po litic kýc h p roblémov súvisiac ich s pr!pra vou bud(r c ic h
u č it e r o v hudobne j výchovy pre s t ľed né
pedagogic ké školy, zá kla dné š koly a
preclš kols ké zariade nia. Cielom ce l o~ t á t ·
neho rokova nia je ro z pľucov a f všeobe cne formul ova né zásady konfe rencie Nit ru Hi84 - nu proble ma tiku hl<rvných

oblas t! hudobnovýchovného procesu. Vo
svojom progra me sa bude u s ilov ať o noplne nie požia d11vie k ce loštá tnej pedagogic kej k o nf e ľe nc i e, kona ne j v máji 1981
v Pra he, v zmys le neus tá leho zvyšovaniu
úč innosti
čes k os l ove n s k e j
výchovnovzdelávace j sústa vy, a to na jm!! cestou
odkrýva nia nedos ta tk ov a využlvanla rezerv v oblas ti hud obne j výchovy . Zárover) konfe renc ia sa bude za m ýš fa ť nad
plnenlm úloh , vyplývaj úcich z ro kovania
XVII. zjazdu KSC ta k, 11 by č o naj efe kt!v ne jš'le 11 čo na jkva litne jšie stanovila cestu vpred . Toto ce loštátne rokovanie vedec kých, pedagogic kých, ume lec kých d
kultúrno-pplltických
pracovnik ov.
Sd
u s kut o čni na Pedagogic ke j fa kulte v Ni t·
re v di\och 11. - 13. nove mbra 1986. Z
o rga ni za č né h o
za b ezp eč eni a
hla dis k11
konferencie je potre bné prihl ášky, a ko
a j žia dos ti o ubytovanie za s l ať na Kated ru hudobnej výchovy Pedagogic kej
fa kulty v Nitre do 15. má ja 1986. Organizá tori toh to pripra vova ného kultúrnopolitic kého podujatiu zá rove i\ dú fa jú, že
výs ledky rok ovan iu vo v ä č š e j miere u ·
možnla dorHs ta júcej gene rác ii rýchle jšie sl p r·e kl l es n lť ces tu k naplne niu profilu všes tra nne r·ozvi nute j osobnosti.
JOZEF VERES

KONKURZ
Minis terstvo kultúry SSR a Stov:enský hudobný fond v snahe vytvoriť priaznivé podmienky pre vilestranný rast mla dej generácie hudobných skladate lov.
koncertných umelcov a hudobnýc h teoretikov, ako i komorných súborov (do
5 členov) vypisujlí konkurz na poskytnutie tvorivých l tipendll pre absolven tov konzervatóri! a vys okých hudobných i kôl. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do
konca aprfla 1985 v Slovenskom hudobnom fo nde , referát fondov e j starostli·
vosti , F učlkov a 29, Bra tislava.
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dostač . Up la tnil sa uko huslista 1 h r á č
na krldlovke a hluvne mnohému sa naučil. Otváral sa pred nim nov9 svet,
s poznával mená i diela osobnosti európs kych dejln hud by. Hudba ho zaujala notolk o, že zača l rozm9šla(, čl by sa ne
mal stať profesionálnym hudobnlkom.
Keď sko nčil vojenskt1 s lužbu , doma ho
opä( zlákal otcov priklad a nevedel sa
už vzd a ť a ni pocitu toho , č o tak dobre
poznal a nepresta l mat rád. Ten pocit sa
vraca l zakažd9m , ked videl rá:;t stavbu,
ked plány začali dostávať konkrétnu podobu. A to rozhodlo, že sa vrátil k pOvodnému povolaniu.
Nevedel odola ( a le ani druhej mt1ze.
Už v r oku 1923 vs tOpll do robotnlc ke·
ho spevokolu Slobodná pleseň ( Lledes frelhelt), ktor9 práve vtedy oslávil trid siate v9ročle trva nia a v Bra tislave bol
známy nielen svojou dobrou t1rovňou ,
ale a ) pokrokovou orientáciou. Spomlen•
ky na roky prežité v tomto spevokole
patrlll v živote VIliama Dobruc kého medzi najkrajšie. Tu dostal prlležltosť sple·
vat prvé sóla, tu sl ho vybrali za zbormajstra a v tomto spevokole sa prejavi·
la vzájomnosť vzťahov ta k9m spôsobom,
že ťažko ná jsť obdobu Inde. "Náš zbor·

Knedožitým 85. narodeninám Viliama Dobruckého (1901-1986)

MAJSTER DVOCH UMENÍ
VIliam Oobruckf zomrel na jeseň ml nulébo roka (2!5. novembra 198!5). !Ivot
a vtsnam jeho oaobnoati v konteste budobnokult6rnebo llvota Slovenaka al pri·
pomlname prlapevkom dr. I:. Ballovej, CSc.

tolkou Istotou a takou v9razovou pokorou, že presvedčil pos lucháčov o svojej
vzácnej hudobnosti a umeleckej vníma·
vostl, čo daleko presahuje rámec ochot·
nlckeho pestovania spevulll "
NEKA!OODENN-r !IVOTOPIS

VIliam Oobrucký, aal v roku 1930

Plagáty Slovens kej filharmó nie oznamova li predvedenie velkého vokálno-Inštrumentálneho diela Staba t mater od A.
Dvol'áka na 10. n ovembra 1949, ale deň
pred vys ttípenlm jeden zo sólistov ocho·
rei. Séfdlrlgent Slovenske j filharmónie
LadislaÝ Slovák, aby zachránil prlpraven9 koncert, sa musel rozhodntíf r9chlo. Zašiel k Univerzitnej knižnici a vyd9chol sl, ked uvidel na lešenl VIliama
Dobruckého re š taurova ť fasád u tejto historic kej budovy. Nasledova l celkom
krátky rozhovor a majster Dobruck9 onedlho s tál medzi sólistami Máriou Klšoňo vou - Hub o vou , Olgou Hanákovou a
Gus távom Pappom.
Koncert sa vydaril. VIliam Dobruck9
s rovnakou Istotou a ko na lešenl, stál a)
na koncertnom pódiu. Iba bielu kombinézu zamenil za čier ny smoking. Obecenstvo s nadšenlm tlies kalo a v novinách sa obja vila kritika muzlkologlčky
Z. Bokesovej : " .. . koncert Dvol'4kovej
Stabat mater, napriek prekvapuj11cemu
v9sledku Slovákovej práce, mal ešte lntí
svoju kuriozitu: za basistu Ferdinanda
Krčmá l'a . ktor9 zo zdravotn9ch dôvodov
odriekol v poslednej chvili (!časf na
koncerte deň pred vysttípenlm, spieval
hudobne l v9razovo velmi ná roč n9 ba sov9 part barytonista VIliam Dobruck9,
člen Robotnlckeho spevokolu
ROH v
Bra tislave, ktor9 bol na pódium prlveden9 v ostatn9 deň , priamo z pracovis ka. Obstá l velmi dobre a spieva l s

VIliam Dobruck9 sa narodil 6. januárd
1901 v Bratislave a ko prvé dlefa v rod i·
ne murárskeho ma jstra. Na ďa l šie h sll·
rodencov nemusel dlho čakať, brat Lojzo
prlš lel na svet hned po r.o ku a ostatní
prlblldall ta km&r s prav idelnosťou kalendára. Ked sa u Dobruckovcov malo narodU Osme dieťa, vypukla prvá svetová
vojna. Otec musel nar ukovať a štyri roky prežil na bojiskách a v zajat!. VIlo
a Lojzo ma li vtedy Iba po t rinásť a dvanásť rokov, ale vo jna a j Ich postavila
pred prvo fažkll žlvotnll skúšku. Vyučili
sa za murárov a list šestnásťročného Vl·
la otcovi do zajatia prezrádza, ako
zvládll náročnll tílohu: " .. . ja s Lojzom
sme pracovali celú zimu, nevynechali
sme a nl jedln9 deň , hoci boli tuhé mra·
zy - 15 až 16 stupi'lov. Každé ráno muslme v s táv a ť o štvrtej ... "
Priš iel rok 1918. Znamenal koniec vojny a návrat otca. V t9ch d<ňoch vracal
sa domov aj VIlo - pracoval totiž začas v Budapešti, lebo vo vojnov9ch rokoch bolo čoraz ťažšie nájsť prácu. Už
v· Budapešti sa aktlvne zapojil do orga·
nlzova ného hnutia robotnlkov a v Bratislave potom spolu s bratom Lojzom
s táli pri zakla da ni spevokolu s p rl znač
n9m názvom Jednota. Medzi stavebn9mi
robotníkmi boli otázky národnosti aktuá lnejšie a ko Inde, a preto bolo t reba
venov a ť zv9šent1 pozornosť Ideám lnternaclonallzmu. ,,Jedn9m z konkrétnych
prejavov tohto 1lsllla," spomlnal VIliam
Dobruck9, "bol bezpochyby koncert, na
ktorom p-lesne rozllčn9ch národov sa
spieva li v št rnástich jazykoch. Ale Interhaclonálu sme zakažd9m spievali trikrát,
po slovensky, nemecky a maďarsky."
Vstup do spevokolu Jednota nezna·
. mena! pre osemnásťročného VIla prvé
stretnutie s hudbou. Vtedy Iba, ako sám
hovorieva l, " zložil husle zo s krine". Otec
mu Ich ktípll, ked mal šes ť čl sedem
rokov. Odlofené ale neboli preto, že by
nerád na ne hral, to nie, ale len čo šiel
do uč e nia, na husle nebolo ut anl pomyslenie. Priš il nové starosti a ruky
dv a ná sťročnéh o chla pca tvrdli od ťažkej
práce. Teraz sa začal u člt znova, sprvu
s11kromne a potom v novozaloženej Hudobnej škole pre Slovensko. Vysvedče ·
nla dokazuj(!, že bol na da n9m l usllovn9m :!la kom, popri husliach zvládol aj
hru na krldlovke, a to až natolko, že
ked narukoval, prijali ho hned do vojenskej hudby. Bratislavská vojenská
hudba bola v tom čase na velmi dobrej
tírovnl a prlležltost! vystt1plt bolo na.

UMENIE MOBILIZUJÚCE [UDÍ
z l . str. l
Máme rezig novať na Ic h pomoc ? Má·
me dnes azda v republike menej vzdela n9ch a po kultt1 re ttížlaclch ludl a ko
pred t9m? Dobre vybudovanej štruktúry
"pracovnlk miestnej kultt1ry" sa podla
osv e dče n ej tra dlcle držia naj mä duchovnl jednotllv9ch cirkvi. Pripomeňme sl
len, kolka vysokoš kolsky vzdelan9ch,
mlad9ch , a kt!vnych l udl v poslednom
desatročl prišlo pracovať do nášho polnohospodárstva. Pripomeňme sl, ale tentoraz J.rochu Inak, čo všetko chceme od
učltelov a a ko sa nám napriek opačn9m
tradlclám dari znižovať Ich spoločen ·
sk11 a utoritu. Má to svoje konkrétne pri·
čl ny. S pom eňme le n pretrvávajtícl n edostatok kvaliflkovan9ch učltelov v n lekt or9ch mestách, na prikla d v Prahe. Ale
to stí na koniec známe veci, nechcem Ich
opakovať, pretože opa kovanie b9vn nie·
kedy u) macochou mtídrostl.
Rozdiely názorov by sa ma li riešlt Ich
v9men ou. diskusiou, polemlkou. Prirodzene, musi Is( o polemiky vedené z
hladiska marxisticko-leninského svetoná·
zOl' U. Rozpory alebo r ozdielne názory.
rozdielne hodnotenia umeleck9ch diel,
to nie je v tom to prlpade nič , čo by nás
malo znepokojova(. Ako sa hovori, pravda sa rodi v spore, neprlvádzajme ju na
s vet cisárskym rezom. Márne by sme potom čakali na aktivitu umelec kej kri·
tiky. Zlal, pravdou ostáva, že znač ná
časť umeleckej kritiky a zda len s v9nlll\r
kou literárnej kritiky , sn do s porov o
pravdu vel mi nehrnie. Vysoko sa hodnoti práca umelec k9ch zvllzov. Stíhlaslm,
a le dodávam : Kto ln9, a ko umelecké zväzy. by sa ma l stara ť o mlad9ch adeptov ?
Potrebujeme umenie moblllzujt1ce lud í
k a ktlvne ) t1častl na reallzovanl progra mu strany, umenie použlvajt1ce zrozuml·
teln9 polltick9 jazyk l umenie pôsobia ce na rudi subtllnejšle. ale a) dlhodo( Pok rač ov anie

častnJio

pribli žne s to robot nl kov-spevá
kov ; z nich je asi sedemdesiat neza·
mestna n9ch, ktor! žijú zais te vo velkej
biede a na priek tomu majt1 zmysel a rados( z nezištnej kultt1rnej práce. Ako
vysoko morálne prevyšujú Uto hladujtí·
cl robotnici mnoh9ch dobre situovan9ch'
mešťa n ov . čo z a čntí mat radost zo spevu
11:! po polnoci pri burči a ku." Jasné slová o spol očenskej triede, ktor11 hospodárs ka krlza ranila najcitlivejšie.
Udalosti začali dostávať velmi r9chly spád. Aj v tejto zložitej situác ii so
vedel VIliam Dobruck9 zo r ie nt ov ať, vedel, kde Je jeh o miesto. Bol aktivistom
komunistic ke j s trany a lntenzlvne sa venoval politickej práci, a to aj naprie k
tomu, že cesta, ktort1 sl vybra l, bola zo
dňa na deň nebezpeč n ejšia. De1'\ pred
vyhlásenlm vojny, práve a ko dospieva l
sOlo v IX. symfónii L. v. Beethovena,
ho uväznili spolu s t9mi, čo boli nebe zpeč n!. Z tohto l dalšlch väznenl sa
mu podarilo dostat a ani kruté v9slu·
chy ho nezlomili. Aktlvne pracoval v
odboji až do konca vojny. Os t a ť v Bratislave bolo neb ezpečné a napokon ťažko
sl tu už nachádzal prácu. Striedal pôsobis ká , pracoval na Sli ači a v Dubnici.

Vlllam Oobrucký pri reitaurátorskej pr6ci v bratislavsk o m DPaMKG.
Obe snlmky: Hud. odd. Hú SNM

majster," spomlna l, " ktorého sme sl verml vážili a mali radi, bol už dlho nezamestnan9. Prá cu sl našiel až na Morave, a - tak sa vynorila o tázka , kto bude
dalej viest spevokol. Vel mi ma prekva pilo, ked čle novia vybra li mňa. Mal som
obavy, čl na to budem stačiť, a pret o
som povedal, že neviem hra ť na klavlrl.
čo je pre vedenie zboru nevyhnutné. Ctenovla napriek tomu naliehali a napokon
navrhli, aby som sa š iel učit do hud ob·
nej školy , že za mňa budtí plati ť škol né , a tak potom budem môcť zasa ja
Ich učlf. Takú velkoryst1 ponuku som
nečakal. Bol som Im vďač n 9 a táto spomienka vlne než čoko lv ek Iné odzrkad·
lu je atm~sféru v Slobodnej plesni."

•

bejšle, umenie kultlvujtíce duchovn9 ži·
vot č lov eka, medzlludské vzť ahy, soc la·
llstlcktí morálku. To je aj v Intenciách
politiky strany. Predovšetk9m však po·
trebu jeme dobré umenie. Ak hovorime
dobré, mám na mysli jeho vysokú Ideavil a umeleckt1 llroveň, pretože len pri·
tomnosť oboch t9chto zložiek , Ich jednota zaručuje kvalitu. Teoreticky je to
jasné. Prax je zložitejšia. Ma l! by sme
sa zmierU s 19m, že my osobne nemusima ma ť patent na r ozum, že náš osobn9 vkus nemusi byť absoltítnym meradlom hodnOt. Nerád, a le muslm konš ta tova ť, že naša nie .najlepšia národná
vlastnosť, obdivovať to, čo má cudziu
provenlenclu, sa nás drži a ko klieš ť. A
pritom, poklaJ Ide o tíroveň našej kultl1ry, o všeobecnl1 vzdelanost a kvalifl·
k ač ntí llr oveň , nemáme sa za čo hanbiť. Očastnlcl Kultl1rneho fóra v Budapešti mOžu Is te potvrdlf, že intelektuál·
na 11roveň delegátov zo soclalls tlck9ch
krajin, teda l od nás, bola č asto v9·
razne vyššia a ko Oroveň mnoh9ch Ich
partnerov z k rajin ka plta llstlck9ch. Socializmus vychováva vzdelan9ch ludl. My
však muslme ' byť n espoko jnl. Chceme
viac.
Muslme predsa vedlet, že stojlme na
správnej strane, na strane historickej
pravdy a pokro~u. že sme členmi socla·
llstlckého spo ločens tv a, ktoré - a nemysllm sl, že je to fráza - je nádejou
ludstva, je jedinou reálnou silou schopnou ubrániť mier.
Už mnoho rokov sa t1s pešne rozvl)a
v9mena kultllrnych hodnOt s ln9ml kra jina mi. predovšetk9m so socialistlck9ml.
Co je mimoria dne potešitelné, to je fakt ,
že v posledných rokoch sa nám tíspeš ·
ne dari aj spolupráca pri riešeni nlektor9ch problémov riadenia kulttíry. MImoriadne lntenzlvna je táto spolupráca
najmä medzi Ceskoslovenskom a Soviets kym zväzom.

Majster Dobruck9 sa opllt s táva žiakom, tera z Mes tskej hud. š koly. Už za prv9 rok dosiahol ta ké dobré v9sledky, že
ho oslobodili od školsk9ch poplatkov.
Zároveň profesorka spevu Gusta Kra[fto.
vá , dcéra Jána Levoslava Bellu, ho upozornila na vrodené dlspozlcle t nadania
na sólov9 spev. Ani tOto hrivnu nene chal zakopantí. Urobil všet ko pre to, aby
sa stal žiakom Eleméra Johna, uznávaného pedagóga. Viliam Dobruck9 sa aj
v tejto oblasti zakrátko stáva majstrom ,
vyhl adávan9m sólistom. Popredné bratislavské spevokoly ho čoraz častej ši e
poz9vajl1 sp iev a ť n ároč né sóla. Pozvania
prljlma. študuje neznáme skladby a jeho
repertoár sa neuverltelne rozširuje. Spoznáva diela velikánov hudobn9ch de)ln
- J. S. Bacha, J. Hayd na, L. v. Beetho·
vena ... Z obecenstva, ktoré mu tlleska.
sl má lok to uvedomu je, že tento sólista
aj v d eň koncertu musel v stať zavčasu
rá no a pracova f na stavbách celý dei\
1 v nepriazn i počasia.
Napriek úspechom s vervou jemu
vlastnou sa venoval funk cii zborma jstra
Slobodnej plesne. AJ vo svo jich spomienkach sa k tomuto spevokolu vracal najradšej: "Rád sl pr lpomlnam najmä jeden
z koncertov, na ktorom s me vystupovali
spolu s vlacer9ml bratlslavsk9ml spevokolmi. Vystt\penle Slobodnej plesn e sa
v tento deň mimoria dne vyda rilo na rozdiel od Iného spevokolu, ktor9 sa natolko rozišiel, že musell p,restať spie v ať.
Tento zbor navyše viedol profesionálny
dirigent, po koncerte prišiel zn mnou
a vysvetloval ml, čo sa Im stalo. Na to
jeden z členov Slobodnej plesne poveda l ostatn9m, aby sa pozreli, a ko sa profesot· ospravedlňu j e murá r ov!."
Hospodárska situácia sa začala vyos tr ovať. S končilo "desa ťročie Ilúzie" .
a ko sa zvykli naz9vat dvadsiate roky
nášho storoč i a. Slovo neza mestnanost sa
stalo vari najfrekventovanejšie a táto
skut oč nosť nemohla ostať bez vplyvu na
či nn ost spevokolu. A predsa. Kritika ju ·
bllejného koncertu v roku 1933, ktor9m
Slobodná pleseň oslavovala 40. v9roči e
svojho založenia, dokumentu je Ich morálne vlfazstvo : ..... ešte jedno trebn
p rl pome nllť zvlá šť. Na ko ncerte sa zú-

Medzlt9m ešte nakrátko sa dostal do
Bratislavy a tu v roku 1943 zorganizoval
úspešn9 š trajk s tavebných robotnlkov.
Po s končen i vojny sa vrátil do Brali ·
stavy už natrvalo. Rodné mesto ho poll ebovalo. Bolo treba ur9chlene odstrániť násled ky vojny, stavať nové domy.
Vy tvorili sa neb9valé možnosti Q.OStupne
prina vraca ť
krás u h ls torlck9m budovám. AJ v tejto oblasti sa Viliam Dobruck9 sta l vyhladáva n9m majstrom. Nle
je to lahká práca. za každ9m sa vynárajú
nové problémy, pri obnove každej ďal 
šej pamiatky Ich treba l'iešl t na novo. s
rovnakou pokorou a úctou, s akou pri·
s tu poval k Interpre tácii hudobn9c h diel ,
prekonáva ! a) úskalia reštaurá torského
umenia.
S oduševnenfm. a ké cha ra kterizovalo
jtl ho prácu na stu vbách , organizova l aj
obnovenie robotn)ckeho spevokolu. Ani
teraz nezabúda! nu overent1 skúsenos t:
ani majster sa nesmie prestať učlf. Hlas
sl zdokona rovul nu pra vldeln9ch hod inách u pedagogičky Ruženy Chovancovej a v ~lvo t e naplnenom povlnnos(a .
ml a prácou nevynecha l a ni jednu ho·
dinu. Ked sa v Bratisla ve zrodil Spevác ky zbOJ' Cs. rozhlasu. prijal v9zvu a stal
sa jeho zokludaj11clm č len om , a exter·
n9 m členo m bol aj po tom, ke.ď sa zbor
o rg a nizačne prlčle n ll k Slovens ke j fll .
harmónii. 1\ práve tu mu v roku 1969
pripravili nezabud nutelnú oslavu nezvyča jného Jubilea: po l storoč nlcu z borové ho speváka. l'l:ltdeslat rokov, ktoré uplynuli od založenia robo tnlckeho spevoko·
lu [edno tn nap ln e n9ch usilovnou prá cou pre rozvo ) zborového spevu a záro vel\ ús pešn9c h vystúpeni sól!stu.
BRATISLAVA -

MESTO HUDBY

l'rlvlas tok mesto hudby pridali Brati ·
::: luve už dé vno. a preto sa o tom napisa lo už mnoho zau jlmavého. Nie zrled·
ka sa ale v tejto súvislosti spomlna)O
iba slávne osobnos ti európskych dejln
hudby, ll, čo sa v meste narodili, alebo
ll, čo prichádzali do Bratisla vy predvá dza( s voje velké umenie. Nemali by sme
a le zabl1daf a ni na t9ch Bratisl avčanov .
ktor! celý svoj život venovali úsiliu pokračov ať a rozvlja( tradlcle v stí čas nos
tl a za ch ov ávať Ich pre nasledu)tíce ge nerácie.
Viliam Dobruck9 zosvll tll svo j život
dvom druhom umen iu. Nemal9m pod le ·
lom prispel k novému vzhfadu h lstorlc·
k9ch budov mesta: hra du, stare j radni ce, korunov a čnému dómu. palácov Mir·
bacha , Eszterházyho, Grassalkovlcha, ope·
ry Slovenského národného divadla aby boli nielen svedkami minulosti a
ozdobou mesta v s t1č as nostl , a le aby v
obnove ných ko ncertn9ch sieňach a ná ·
dvorlach mohla opli( zhl e ť hudba. Za·
radi l sa tak medzi t9ch, ktor! sa zaslú·
žili o to. že epiteton mesto hud by sa
Bra tis la ve prtdáv a právom.
WBA BALLOVA

