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Národný umelec prof. Ján Cikker sa dožíva 75 rokov 

SKLADA TEI · MEDZINARODNÉHO VÝZNAMU 
O podiele národného umelca Jána Cikkera na formo

vani slovenskej hudobnej kultúry azda nie je treba pre
svedčovať. Možno by pre orientáciu niektor9ch mene j 
zasväten9ch s·tačllo spomenúť, že je autorom tak9ch 
pmeleck9ch diel. ako sú opery juro j ánošik , Beg Baja
zld, Vzkriesenie a dalšie. Patria totiž medzi v9kvet n a· 
šej nár odnej hudobnej tvor by, ale sú len malou časťou 
z velkého počtu diel, overovan9ch na domácich i zah·ra
nlčných koncertn9Ch pódiách a opern9ch javiskách. j e 
to umeleck9 v9sledok nesmierneho tvorivého potenciálu 
skladatel a a jeho mnohoročnej systematickej práce. 
V slovenskej hudobnej kultúre predstavujú neocenltel 
ný prines. Mnohotvárny kompozlčn9 techniclzmus, re· 
prezentovan9 modern9ml európskymi prúdmi, ktoré sa 
zameriavajú na obohacovanie šká ly v9razov9ch pros
triedkov hudobn9ch . procesov, Cikker podriadil ch a
rakter u idey, ktorá h4dobnou tematikou koreni v ná
rodnej pôde a obsahovo tlmoči v9r azné humanistické 
posolstvo. v tejto s tručnej definácli sa skrýva Cikker o
vo kompozičné majstrovstvo: predstavuje skladatelov 
celožlvotn9 ideov9 a umeleck 9 v9vin, j eho vzťah k r od 
nému pr ostrediu , k slovenskej pri rode a k nášmu rudu : 
jeho pr ofil však dotvára aj rešpektovanie a úprimný 
obdiv tvorby velk9ch osobnosti rôznych národn9ch hu 
dobných kultúr a v9vinov9ch epoch, najmä však česk ej. 
ktorá rozhodujúcou mierou pomáhala formovať oudob
né myslenie skladatera, jeho emocionálny svet, tvorivú 
obraznosť a obdivuhodnú schopnosť umelecky vyjadriť 
každý myšllenkov9 a c1tov9 záchvev. V operách je to 
dané šfrkou obsahovej dimenzi e, v drobnokresbe stvár
ňovanej výv inom dramatlck9ch postáv, každou povaha· 
ve rozdielnou situáciou rozmanitosťou psychlck9ch a 
náladových premien CJtd · •• J táto skutočnosť spôsobila. 
le Clkkerova hud ba s uspcchom prenik á na domáce 
1 svetové pódiá a postupne sa stáva kultúrnym ma je! · 
kom medzinár odnej spo ločnosti. Pre skromné slovenské 
pomery je to potešltel né o to viac, že práve zásluhou 
takýchto osobncs tl sa slovenská hudba dostala na úro 
veň vyspelých európskych národných hudobných k u:
tú r. 

Rodné banskobys tr ické prostredie nedisponovalo sice 
kultúrnymi možnos ťa mi velk9ch miest , ale po stránke 
hudobnej kultúry nebolo celkom zanedbatelné. Od del 
stva mal možnost hrávať na k lavi·rl pod vedenim mat
ky, klaviristky , ktorá sa venova la vyučovaniu hudby a 
cielavedome sa usilovala rozv !ja t a 1 vlohy vlastnéh o 
syna. Podnety na zvyšovanie záujmu o hudobné ume
nie prichádzali aj zvonka. Cikker rád počúval vted aj šl 
ocholnlcky orchester, ktor9 viedol V. Figuš-Bystr9. Ai 
neskoršie Pohronské orchestrá lne združenie mnoho ráz 
zaujalo jeho pozornos ť . ba inšpir oval o k tomu, že na 
ptsal Symfóniu c mol. o ktorej rád dodáva, že mala 
velké sólo pre tubu. Cinnosť Horáčkovho kvarteta pod · 
niel ila zasa Cikker a k naplsaniu Sláčikového kvarteta 
B dur. Ci kker sa však postupne zoznamoval aj s rôznou 
hudobnou liter atúr ou. Rád hrával skladby J. S. Bacha . 
w. A. Mozarta, L. v. Beethovena , ale a j F. Chopina. 
f . Schuber ta . E. H. Griega atd. Ako 9 - ročn9 pr v9 r az 
počul v Budapešti operu Tannhäuser. Bol to zážltok na 
celý život. Stúdium na banskobystrick om gymnázi u 
sprevádzal a j jeho zvyšujúci sa záu jem o hudobné ume
nie v celej šl r k e. Osvedčova l sa ako skladater, ale a j 
dobrý klavirista, ba čoraz čast ejšie sa vynárala t iež túž
ha postaviť sa pred orches ter ak o di rigent. 

Umeleck(! záujmovú sféru j éna Cikkera v tom čase 
dopli\al aj záujem o doméce prostr edie, o poznávanie 
prirody, l udu. jeho kultúrnych prejavov . najmä však 
piesni , inštr umentálne j hudby, tancov, ale a j kultúry Ž I 

votného p1·ostred ia. Mnohé prechádzky ·do prlrody. 
chlapčenské vyhiadávanie neznámych zákuti a tiché 
nádeje, že objav! skryté jénošlkovské pok l ady , oboha
covali jeho tvorivú fan táziu o množstvo dojmov, ktoré 
neskôr pomáhali skladatelovi nachádzať v lastné pole 
pôsobnosti a svojsky rozvljaf a rea lizovať podnety . v 
umeleckej tvorbe. Stúdium na pražskom konzervatónu 
v rokoch 1930-36 v t ri ede prof. J. Kričku ( kompozlc ia l . 
pro!. P. Dédečka (d i r igovanie] a prof. B. A. Wleder 
manna (organ l a na Majstrovskej škole pr ažského kon· 
zerva tória u pr of. V. Nováka ( kompozicia l u tvorilo Já
novi Cikkerovi priestor no plnú umeleckú sebarealizá 
ciu. Už školské práce - k l avírna Sonatlna. Symfonic ký 
prológ, dve Sláči kové kvartetá, Symfonické capriccio, 
Kiav!rne variácie a i. dokumentuj(• jeho umel eckú eru
dlciu, ovládanie matérie a schopnosť podrobovať ju 
vlastným ldeov9m zámerom. Nejde však iba o technic
kú stránku tvorby. Ide a j o jej člsto umelecké h odnoty . 
Možno ich prirovnať k velk9m tvoriv9m v9sl edkom vte 
dajšej čes k ej hudby, reprezentovanej najmä tvorbou Vl · 
t&zslava Nováka, Josefa Suka a ďal šieh . Zo spomlna
ntch diel každé, al e na jmä kvartetá v9razne pripoml
najú estetické kvality tvorby jeh o učitela V. Nováka. 
Cikker však zos táva osoblt9 vo v9razovej pa lete, vo vor
be hudobnej tematiky, v jej spracúvan!. Osvojil si v Sak 
spOsob práce s hudobn9m materiálom, ktor~ v koneč
nom kompozičnom tvare sprlstupňute vo vzneSeneJ. 
hutne znejúcej podobe. kde pr iam h9rl sl ovenskoofou 

nálad, melodiky a rytmu, ale aj celkovou atmosférou 
obsahového zamerania. Nie je to nepochopl1elné, ked 
už v Sonatine znie ak o jedna z tém typická v9chodo
slovenská ludová plesei\ Hej, zalužlckl polo, s ružami 
okolo. Velkú popularitu tej to p lesn i urobil totiž v trid 
sia tych rokoch Plic kov film Zem spieva, ktor9 Cikker 
zrejme videl a u tkvel a mu v pamäti pleseň, jedna z 
najkr ajšich, a jej mel odika našla majs trovsk é uplatne
nie práve v Sonatine. 

Všetka táto, ale a j neskoršia tvorba. vrátane Sloven
sk ej suity a Concertina pre klavlr a orchester ( a tm 
predchádzajúca Jarné symfónia, ktorú dedikoval V. No· 
vákovi ), bola výrazom niel en velkej tvorivej sponta 
neity, v9razom l ásky k životu, ){l(or9mi sklada ter zachra 
ňoval .,mladosť svojho srdca" (vzťahovalo sa to na jm il 
na Concertino), ale aj ma jstrovsk9m dokladom jeho 
prenikavého pohladu na ludovú mel odiku a jej osvoja 
vanie si spôsobom. ktor 9 natrva lo ovpl yvnil Ci kkerovo 
hudobné mysl enie. Táto tvorba dokumentuje syntézu 
globálneho vzťahu sklada tel a k celému rodnému pros
trediu, k slovenskej pôde, náSmu rudu a všetkému, čo 
po stár·očla formova l o všetky form y jeho prejavov. Ho
ci tie to estetické a vôbec tvorivé tendencie pretrváva
jú aj v niektorých jeh o neskorších dielach. zači a tkom 
štyridsiatych rokov sa jeho hudba zač!na orientova f 
na životne závažné témy. Ako vojak sa dostal na front. 
kde zblizk a sa zoznamoval so smutn9m údelom č lovek a 
v pod mienkach vojnove j k ataklizmy, s nezmyse1n9m 
v raždením. drancovaním a nlčenim materiálnych a du · 
chovn9ch hodnOt ludŠkej spol očnosti, nadobúdan9mi 
stáročiami zápasov o poznanie a napredovanie, o úsilie 
vymaniť sa z područia tmárstva, nevedomosti , duševnej 
zaos talosti . sociálnych a nár odnostn9ch útlakov. Tieto 
primitivne formy spoločensk9ch formácii sa nemecký 
faši zmus usiloval obnoviť v ovela krutejšlch podobách . 

Cikker však v tomto čase , na rozh ran! rokov 1939·40 
sa ešte hlbšie nezam9šl al nad pričinami te j to skut oč · 
nosti. Svoj protes t proti vojne vyslovoval ako proti vše
obecnému zlu. ak o nesúhlas s nésilim, s h romadn9m 
usmrcovanim nevinn9ch. Jeho kantáta Cantus rt liorurn 
na slová Vlad lmlra Reisela je jednou z prv9ch skladieb 
sl ov ensk9ch skladater ov, ktorá vyslovuje nesúhl as s dä 
nou skutočnosťou. Lenže Clkke•· tieto svo je názory vtes· 
nai aj do klavírnych skladieb V samote a do cyklu 
piesni O mamičke. Každ9m nov9m dielom a s chladom 
na vývin medzinárodnej situácie sa Cikker ov postoj k 
životu vyhra 1~ova l aj v politickom pr ofile jeho prejavov . 
fažko si tot i ž Inak vysvetliť obsahové zameranie t ri ló· 
gle symfonlck9ch básni O živote. Prvá z nich Vojak u 
matka (Boj) sa znova vracia k trpk9m záži tkom z vojny 
proti Polsku. Dielo však slúži ako úvod k ďal še j sym
fonicke j básni Leto. Pisa! sa rok 1943. V slovenských 
hor ách sa objavova li partizáni , udalosti na f r onte za· 
znamenávali nevyhnutn9 zvrat. Letné bezsta r ostné ná 
lady dostáv ajú nov9 význam a menia sa ChCJrakterovo 
i obsahovo. Búrl1v9 dr amatlzmus je prorockou veStbou 
prichodu nov9ch čias . Sklada tel tot i ž naznačuje to. čo 
znamená na jvýraznejšl historlck9 medzn!k v živote náS· 
ho rudu. Bllži sa vznik Slovenského národného povsta 
nia: Cikker ho pri vital známou znelkou pre Sl ovensk \i 
slobodn9 vysi el ač v Banskej Bystrici. ktorá s11 stal a 
motfvom pr e jeho Povstaieck9 pochod. Dielo. ktoré za
znieva po všetky rok y od oslobodenia. sa in terpr etu je 
v r ozmani t9c h podobách a vždy vzbudzu je adekvátne 
nálady vzdoru. odhod lania a vita zstva. Cikker sám 
sa zapojil do č innos ti v revo i učn9ch or gánoch. o ru s
kej ludovej piesni prednášal v povsta leckom rozhlase 
a pomáha l pr i formovani nového. revo lučného myslenia 
nášho rudu. Vyvr cholen!m tejto tvorivej etapy je u Cik· 
k e1·a symfonická báseJ) Ráno. ktorá uza tvára t r i lógiu 
O živote. V nej sa sk ladatel vracia k podnetom národ· 
nedemokratickej revolúci e. v diel e zaznieva ohlas na 
Slovenské národné povstanie, al e teho druhé polovi cél 
je v9razom velk9Ch dramatick9ch vzostupov, charak· 
terizujúcich oslobodzovaci proces našej vlasti Soviet 
skou armádou. Prekrásna téma s typickými ruskými in· 
tonáclami znie v závere skl ad by a prlnáSa uspokojenie 
búrlivých ná lad , nie však bezstarostn9ch . samopašn9ch .. 
ale iba naznačujúcich začiatok nového života. 

K téme Slovenského národného povstania a oslobode· 
nia naše j v l as ti sa Cikker neustále vracia. Vzáp!lti 
vznikU jeho Spomienky pre komorn9 orchester, pr iamo 
k oslobodeniu sa viaže Symfónia 1945. Al e takto možno 
spomenúť jeho Epltaf Nad star9m zákopom, Dramatickú 
fantáziu až po kantátu Oda na radosť na báse1~ Mllano 
Rúfusa. v ktore j akoby bilancova l r oky budovania nášho 
nového polit ického. hospodárskeho i kultúrno-umelec.; · 
kého života . Túto Cikkerovu Id eovo-estetic kú tvoriv ú l l · 
niu dokumentujú mnohé d alšie orchestrálne. komorné 
a vokálne diela. Najmarkantne jšie však doter ajšieh de 
v!lť opi er. Až vo svojej štyri dsiatke sa odvážil na ná
ročné pole hudobnodramatickej tvorby. Siahol po ná · 
mete, ku ktorému prechovával c itov9 vzťah od detstva. 
Libreto S. Hozu na tému jur"o j ánošik vy hovovalo jeho 
predstavám a v diele Cikker vyjadril odbo j ludového 
hrdinu, ktorého meno si pri·svojovali skupiny hr dlu 
sk9ch bo jovnlkov v slovenských hor ách v čase SNP. Aj 
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jeho oper a Beg B11jazid sia ha do histori ckých období 
slovenského Tudu. Bol to znova skladaterov hold hrdlo 
sk9m zá pasom 11Hll ého nár oda v st rednej Európe. ktorý 
nevlda nou vi talitou sa zachrán il v mo•·i cudzej. od ná 
roch~ ovacej nadvl ády, prek onal. nást ra hy vojen, epidé
mi i. desiatok povstani a následn9ch t r agédi!. aby napo· 
kon zdv ihol zás tavu viťazst vo socialistick9ch idei. Myš· 
lienky vlastenec tva. odsudzova nia nespravodl i vostl. Tud 
s kosti a porozu menia sú zékl adn9m i ideov9mi znak mi H 1 
jeho ďalšieh opi er . Na Di ck ensov námet Via nočnej ples 
ne nap!sal operu Mister Scrooge. v k to•·ej zobrazuje 
C1bohos ť l akomca ':icroogea, nezm yselnosť jeho nelud 
ských č inov . V9chov n9 ciel toht o d iela je zjavn9. j ed 
ným z v rchol ov je Cikk erova opera Vzkri esenie podTu 
románovej predl ohy L. N. Tolstého.- VeTdielo svetovej 
l i ter a túry naš lo v skladatel ov i pr imer aného majs tra tó· 
nov 11 opera sláv i la triumfy na mnoh9ch eu róps kych 
javiskách. Strhujúci pr!beh Ka ťuše a Nech l ud ovovo uve 
domenie si svo jho podielu na je j tragickom osude s(J 
stá le pôsobivé a v opernom tvare priťaž iivé. O man · 
želske j vernosti hovor ! opera Hra o lás ke !l smr ti podla 
ht·y R. RoilHnda. Cor iola nus na námet rovnomennej hry 
W. Shakespea r a je v9razom lásky k vlas ti. al e a i obra
zom po tupnej smrti uadcu. Rozsudok podl a novely 
H. v. Kl eista Zemetrasenie v Chile je k ri t ickým pohlll 
cl om autora nu zaos ta l osť Tuclského mysleniu . na vzf ah 
ci rkv i a jednot l ivca. na doznievajúce pr aktiky i nkvizi 
ci e, ked pod egiduu žalmu Dies irae. dies ilia ... Si.l 

vražd ia nev inn! l udia. Aj dal ši e Ci kker ovo dielo ObJie· 
hanie Bystrice, inšpirova né Mikszátovým románom Po:~ · 
Jedný hrad ny pán jP. obrazom tr agikoalického usmevu 
nad zttos ta l o~fou mysl enia a neschopnosti č l ove ka po· 
chopil premeny č iCJs . donqui jotsky zachovávajúceho 
dávno prci<onHné l vyky minulos ti. Zat ial posledn ým 
Cl kkerovýnt hud olmod r anwtlck9m opusom je opera Zo 
živo tu hntyzu potil;, hry brntov Cupkovcov. Hrozba no 
Vt:f vojnovHI l<alll~t ro fy burcu je svedomie skl adateT<t . 
C1 k ker , k tory s prewedčcnlm socJal lstického umelca po 
máhul budovu( na~u hudobn(t kullú r u a súča sné ume 
nie. nemôže zust.Jf lŕlhosJa JOÝIII k vývi nu teraj ~ej mc 
dzinárodnej si tuácie. 

S rozširovan!m temat iky operne, a m ej hudobnej 
tvorby sk l a dateľ s účasne pr ehlboval funkčnos ť hudob 
nost i: oboha cova l paletu v9razov5•éh prostr i edkov o 
zloži té akordi cko-kont ra punk tické postupy 11 primeru 
né dynamic.; ko-agogické a l nštrumentačné tvary, zodpo 
vedaj (J ce ná ro kom modem osti ale nez l avujúce v reali 
zácii z vysokých umelec kých zámer ov. Od opery Mis te• 
Scrooge sa demokra ti zmus jeho hudobnej rtlči znárol! 
Mval. ale k dôslednej polytonallte sa Ci kker prepru 
cova l až v opere Hra o láske a smr ti. Po ne j nasledu · 
Júce operné dlela, ako aj nicktot·é sy mfonické a komor · 
né opusy sa takmer dôsledne pridržiavajú úrovne t9Ch· 
to technic ko-kompozičn9ch v9dobytkov. K modernému 
hudobnému mys leniu viedol umelec aj svo jich žia kov 
no VSMU. Potvrd zuje to ich súčasná tvor ba , k tor á r oz 
~! ru je na ~u hudobnú kultú r u o da lši e dimenzie. 

Národn9 umelec j án Cikker , ktor 9 sa 29. júl a t. r . 
do?.lva 75 ro kov . vždy stál na st rane pokrok u. úsi lia 
o napr edovanie a mieru. Tej to pol itike na ~ej súča snosti 

zostava verný u my. k tor! ho pozname CJ máme rad1 . 
č e rpáme podnety z toh to jeho prík iadného postoja k 
živ otu . k vlasti et k nMmu luci u. 

MICHAL PALOVtiK 



STACCATO 
• VÍBER BRATISLAVSKÍCH TALENTOV. Dňa 10. jd

na 1986 sa v Ľudovej likole umenia v Bratislave-Petrlal
ke konala prehrávka najtalentovanejlilch tlakov bra
tislavsk~ch ludov~ch likôl umenia, ktorým sa poskytuje 
rozilrenle vyučovania hlavného predmetu a ktorf pre
javujú schopnosti pre budúce odborné ltúdlum. Cielom 
rozilrenia vyučovania je predoviietk~m rozvljanle este
tického vkusu, tvoriv~ch schopnosti, ale aj dosiahnutie 
dokon alého ovládania techniky predmetu, prebCídzanle 
tvorivej fantázie a zmyslu pre samostatn~ umeleckf v~
raz. Odbornej komisii predsedalo krajská lniipektorka 
dr. Mária Žikavská a celú prehrávku viedol riaditel 
hostiterskej školy Fridrich Malliiek. Tohtoročná pre
hlia~ka ukázala prllev nov~ch talentov na ĽSU, bola 
(Jrev1erkou práce a hudobného rastu tých tlakov, ktn
r~m sa u! v minulosti poskytla molnosť roziilreného 
vyučovania , a vo velkej miere poukázala na náročnlí 
a obetavlí prácu učitelov, k tort s detsk~m talentom ve
dia pracovať, rozvljať ho od samotn~ch počiatkov a cit· 
llvo, prezieravo viesť svojich žiakov al k vysokej pro
fesionálnej úrovni , ktorá je predpokladom iitúdia na 
stredn~ch a vysok~ch umeleck~ch lkolách. -EV-e MEDZINARODNA AKORDEONOVA SÚŤA.Z V KLIN
GENTHALI (NDR) sa konala v dňoch 10.-15. mája 1981il. 
V rámci Vogtlandsk~ch hudobnfch slávnosti sa tnhto 
roku súťažilo v hre na akordeóne v iityroch kategóriách 
rozdelen~ch podla veku. Slovensk! akordeonlsti sCíťalill 
v staršlch kategóriách - a úspeiine. DruhCí cenu zlskal 
študent žilinského konzervatória Róbert Jurčo a v ka
tegórii do 15 rokov 5. miesto Ľubomlr Klanička. V ka
tegórii nad 18 rokov zlskal l. cenu Róbert Opiola z PĽR 
pred Margie Jelovčičovou z USA a Tatianou Lukičovou 
zo SFRJ. V kategórii do 18 rokov zlskal l. cenu Sinisa 
Voljavec zo SRFJ pred naliim Róbertom Jurčom a Nor
bertom Donadeim z Francúzska. Slavenski akordeonlsti 
predviedli umenie vysok~ch kvalit a potvrdili dobré 
meno slovenskej akordeónovej iikoly. O dobrej úrovni 
našej hudobne j literatúry svedčil fakt, le diela česko
slovensk~ch a utorov - Felda, Dvoŕáčka, Hatrlka, Pod
prockého - boli v repertoári zahraničn~ch a nalich 
hráčov. Na záverečnom zasadnut! medzinárodne j poroty 
boli dohodnuté podmienky pre budlici, v poradi ul 
XXXIII. roi:nlk súťaže. Na zas11dnut1 poroty sa tiel zhod
notilo kolokvium z roku 1985 a určil sa okruh tém pre 
kolokvium na r ok 1987. CSSR v porote zastupoval akor
deonista Vladimir Cuchran, ktorého na záverečnej po
rade urč ili za stáleho zástupcu SSR pre medzinárodnú 
súťaž v Klingenthali. CSR zastupuje v tejto významnej 
medzinárodnej súťaži Jan Ende z Prahy. -Cu-

e K NEDOŽITE} SESŤDESIATKE VOJTECHA ADAMCA. 
Jednou z najv~raznejšich osobnosti hudobného života 
východného Slovenska bol v n edávnej minulosti Voj
tech Adamec (12. 7. 1926 - 27. 4 . 1973) . Narodil sa 
v Spanej doline , blizko Banskej BystricP. Otec-r 'Jbotnlk 
bol zapáleným ludov~m muzikantom. Ľudovä hudba a 
pieseň prebudili v mládencovi čoskoro túžbu aktívne 
pe!l l ovať hudbu, a tak hrá na husliach. n eskôr no kla
vlri , harmonike i organe. Od r. 1945 študuje na Učitel
skej akadémii, po ukončeni ústavu uči v Liptovskom 
Hrádku, Važci i vo svojom rodisku , Ľubietovej a Hy
biach. Vedie robotnlcky spevokol v Ľubietovej a robi aj 
prvé skladatelské pokusy. V r . 1947-1950 iituduje na 
Pedagogickej fakulte v Bra tislave, no na základe kon
kurzu ziska miesto zbormajstra v novozaloženom 
SĽUK-u a od r. 1948 po šesť rokov buduje základy spe
váckeho zboru a zožlna s nim prvé domáce i zahranič 
né úspec hy. Dia fkové štlidium dirigovania na VSMU u 
pror. Talicha a Strelca bolo prirodzen~m dôsledkom 
te jto novej orientácie. V r . 1955 nastupuje Adamec ako 
dr uhý dirigen l Košického rozhlasového orchestra a už 
o rok neskôr s a ujíma a j vedenia Ľudového spevokolu 
učitefov Slovenska i Okresného učitefského spevokolu 
Koš ice-vidiek. Tento zbor sa spája v roku 1964 so Spe
vokolom košických učitelov a Adamec sa stáva jeho 
dirigentom. Kratš i čas pracuje aj s prešovským učitel
ským spevokolom Moyzes. 

Na spoluprácu s Vojtechom Adamcom si radi spoml
nlljú aj členovia Spišského učitefského speváckeho zbo
ru so sld lom v Sp. Novej Vsi , ktorý viedol od r. 1958, 
oživil jeho činnost" a pripravil ho na Slávnosti zborové· 
ho spevu v B. Bysh·ici. V. Adamec spolupracuje spora
dicky a j s ludovým súborom Branisko, usilovne kom
ponuje a v poslednom obdobi ži vota sa vracia i k pe
dagogickej činnosti : na košickom konzervatóriu vyučo· 
je základy dirigovania , intonáciu a zborový spev. Ako 
inštruktor dirigentov speváckych zborov často sa zli
častňovat rozličných kul'Zov a školeni a zasadal i v sú
ťažn~ch porotách. Kompozičné práca V. Adamca sa do
týka la predovšetkým oblasti scénickej hudby pre di
vadlo , televlziu a rozhlas, no nechýbajú ani zborové 
úpravy a piesne. ·RS-

e 6. ROCNIK SEMINARA MLADfCH KRITIKOV A MU
ZIKOLOGOV, ktor~ pravide lne usporadúva Zväz českých 
skladate rov a koncertn~ch umelcov, sa konal v dňoch 
29. mája - l . júna t. r . v Hukva ldoch. Program stret· 
nutia mlad~ch bol zaujímavý a podnetný. Vedenia ak
cie sa zhostil )i i'l 'Stilec ml. Očastnlci mali možnost" v 
ostravskom rozhlasovom štúdiu zoznámiť sa s novými 
elektroakustick~mi kompozlciami, ktoté uviedol sklada
lcr Milan Slavický. Sličasťou seminára bola prednáška 
dr. Jif lho Bajera, DrSc., ktorý sa zameral na niektoré 
aktuálne problémy súčasnej hudobnej kultúry, analyzo
val stav nášho dnešného historické ho vedomia, ktoré 
v nejednom obrade zaiste nie je na takej úrovni , aká 
by bola ideálna. V druhej časti prednáiiky poukázal na 
potrebu lyriky, ktorá patri k integrálnym zložkám hu
dobne j výpovede a v mnoh~ch prlpadoch akoby zo sú
časne j hudby vymizla. So svojou kompozičnou poetikou 
zoznámil prltomn~ch Petr Eben. Prlspevky mlad~ch mu· 
zikológov a 1 keď rôznorodého zamerania boli dokladom 
postupného dozrievania mlade j českej muzikologickej 
iikoly. Nll záver seminára si účastnlci vypočuli vlt'azné 
kompozlcie ostravskej sliťaže Generácia '85. -B-

e KONCERTY PRE MATERSKt A ZÄKLADNt SKOLY. 
Riaditefstvo a učitelský zbor Ľudovej lkoly umenia v 
Komárne z iniciatlvy odboru ilkolstva ONV usporiadal v 
aprlli a máji t.. r. rad koncertov pre materské lkoly 
a pre ~.-4. roč. obvodn~ch základn~ch iikôl. Program 
koncertt~v bol v súlade s učebn~mi osnovami MS, prlp. 
ZS. Realizátori podujatia zvolili nezvyčajnú formu na 
predstavenie hudobn~ch nástrojov, na ktorých sa vyuču · 
je na komárňanskej ĽSU . Deti hrali deťom. Medzi jed· 
notliv~mi hudobn~mi člslaml sa pre deti materských 
ikôl uviedla rozprávka, čo ony prijali s velkou rados· 
ťou. Takto pred prijlmachni s kúi kaml kladná motivácia 
pomáha vzbudiť záujem dett o iit6dlum na ĽSU . -Bo-

Koncerty pre Kruh priateľov SF 
Možno keby sa boli plsall re· 

cenzie na jednotlivé koncerty ur
čené pre Kruh prlatelov Sloven
skej filharmónie (cyklus K l bo ll 
by sa sice podrobnejšie hodnotili 
interpret-ačné výkony, ale snáď by 
tak trochu unikol celos tnejšl po
hlad na tento cyklus, ktorý má 
svoje poslanie, s vojho velmi kon
krétneho a adresne pomenované
ho poslucháča, a pre to l svoju vy
hranenú dramaturgiu. Azda nebu
dem velmi ďaleko od pravdy, ak 
poviem, že základná myš llenka 
t9cht·o Osmich koncertov bola vy
jadrená v konfrontácii klasickej 
kvartetovej literatúry a prirodze
ne l takých komorných súborov, 
akými sú napriklad Filharmonlc
ké kvarteto, Slovens ké kvarteto, 
Moyzesovo kva rteto, Panochovo 
kvarte to, čl Koclanovo kvarteto. 
So spomlnanými kvartetami spolu
účinkovali tak! renomovanl klavi
risti a ko P. Toperczer, M. Lapšan
ský a l. Ga jan. Bol tu však l kon
cert SKO, vystúpenie súboru Cap
pella Istropolitan a a plesňov9 re
citál M. Hajóssyovej s klaviristom 
J. Panenkom. Za výrazný prlnos 
možno považovať predvedenie 
Bergových Siedmich plesni [ E. Bla
hová - soprán, M. Starosta -
klavlr l a Bergovej Lyrickej suity 
v podan! Moyzesovho kvarte ta. 
Spomlnam tieto momenty najmä 
preto, že koncerty pre Kruh prla
telov SF by sa mali uberať prá
ve touto cestou. To znamená, že 
tento okruh milovnlkov hudby by 
sa mal v budúcnosti čoraz častej
šie stretávať s hodnotami, ktoré 
sa bežnému po~ucháčovl abonent 
ných koncertov mOžu zdať prlllš 

náročné. Mysllm predovšetkým na 
hudbu 20. storočia a prirodzene 
l na p0vodm1 s lovenskú a česklí 
tvorbu. Zdá sa, že podl1nosti stí 
v tomto smere nemalé. Ale bo· 
lo by zase nesprávne chcieť od 
dramaturgie, aby s a jednostran
ne uberala týmto smerom, aby 
jednos tranne , akcentova la len kla
sikov nášho storočia. Veď práve 
tak máme velké podlžnosti l voči 
hudbe iných štýlových obdobi. A 
potom - chýbajú nám l velké só
llstické recitály huslové, klavlr· 
ne, vlolončelové . . . Nazdávam sa. 
že nepostačujú tie, ktoré sa spo· 
radlcky vyskytujú v rámci komo r
ných koncertov. Pri vypracovan! 
dramaturgickej koncepcie na bu
dúce obdobie bude potrebné tak 
ako doteraz mať stále na pam!! · 
ti návš tevn!ka, ktorého chceme vi· 
die( v Kruhu priatefov SF. Pred 
klada ( mu tradičný repertoár, kto
rý má pravdepodobne v domácej 
diskotéke čl fonotéka, nemá :z,my
sel ; skOr treba rozširovať jeho 
obzor o nové, neznáme, čl neprl
stupné hodnoty. Ak už tradičný 
repertoár, tak v objavnej interpre
tácii - to je jediná cesta, ktorá 
v očiach návštevnlka nachádZA 
opodst-atnenie. Bolo by snáď dob
ré už dopredu niekolkýml veta · 
ml Informova ť o cle loch drama
turgie konkr6tne pre Kruh pria
telov SF. V minu loročnej koncert
nej sezóne dom inova la kvartetová 
llte ra túra, v novej koncertnej se
zóne to mOže hyf napr. sonátová 
litera túra pre husle, violu , violon
čelo , li teratúra pre dychové ná
s troje, plesňová tvorba 20. s toro
čia a podobne. Is teže, náme tov by 

Zasllílilá umelkyňa MasdaNII 
Hajóssyová. 

Sn!mka : K. DlugollnNf 

bolo vera, zatial čo pri Ich reali
zácii sa zákonite naráža na mao
hé ťažkosti. Veď hovorit do drt 
maturgle by chcel dnes kafllf, 
pr eto nie je c ielom tohto krAl· 
keho poobhlladnutia sa radlf, ll 
poučovať lud!, ktor! ovela kom
plexnejšie vidia do uvedenej prob
lematiky. 

Koncerty pre Kruh prlatelov Sf 
sú znamenitou myšlienkou, ktort 
t reba rozvt jaf a ďalej dotvára! -
nie v zmysle radikálnej lnov&clt, 
ale tvo(lvého obohacovania uZ Dt 
čatého diela . IGOR BERGD 

Stretnutie mladých muzikológov v Dolnej Krupej 
Už po tri nás ty raz sa konal v Domove slovenských 

,skl ndotelov v Dolne j Krupej seminár mlad~ch muzi
koiOgov pri ZSSk (3.-4. júna 19861 , ktorý tvorivou 
a na deba tv plodnou a tmosférou nadviaza l na pred 
chádzajúce ročn íky tohto podujatia. 

V rámc1 Is te j ustalen ej programovej !>truktóry od
zneli dve za ujimavé prednášky. Dr. Ľuba BoJlová, CSc. 
v svojom príspevku Otázky dokumentácie A spraco· 
vanla tematiky robotníckej kultóry poukázala na to, 
že ešte aj dnes sa dosť často stretávame so zóženým 
chápanlm predmetu výskumu robotn!ckej kultúry , s 
a kýmsi Izolovaným pohladom z hladiska zaradenia 
do celkového hudobného života, umeleckej úrovne l 
polyfunkčnost·i robotnlckych hudobných združen!. 
Doc. dr. Naďa Hrčková, CSc. pertraktovala aktuálnu 
tému K možnos tiam verbalizácie hÚdby v hudobne j 
kritike. Načrtla historické pozadie hudobnej i ume· 
leckej kritiky , zmienila sa o funkcii , cteloch l mož
nos tiach hudobnej kritiky predovšetkým v sóvJslosti 
s tvorbou. jej teoretické vých odiská sa v konkrét
nejšej podobe rozoberall v rámci dis kusie k tejto 
téme. Hosťom poduja tia bol aj hudob-ný skladater 
doc. Ivan Par!k, ktorého slovné vyznanie o hudob· 
ných i nehudobných .,lás kach " i o tvorivej kompozič
nej ceste doplnili hudobné ukážky z jeho diela (mo
derova la dr. Z. Martlnáková l . 

V rámci bloku Muzlkologické rozpravy sa predsta
vi lo referátmi devať mladých muzlkológov [M. Bla· 
hynka, E. Bugalová, z. Czagányová, Ľ. Cerven á, B. 
Dlháňová , S. Fecsková. V. Fulka, J. Lengová , P. Smo-

Televízny zápisník 
V strede pozornosti ďalSieho pokračovania cyklu 

NatkratSia hudba môjho života, odvysielanl!ho v Cs. 
televlzii 8. júna 1986, stdla fudovd pl~sel'l a hudba. 
Ukdzal o sa, Ze rozSirenle zdberu cyklu za hranice 
vdžne; hudby bolo Uastnou my!llienkou. Dramaturg 
reldci e Rent! Lužica si pri zval k spoluprdc i vedúcu 
vedeckú pracovnlčku Ndrodopisnl!ho ústavu SA.V 
PhDr. Soňu Burlasovú, CSc. (zdrovel'l spoluautorku 
scendra ) a akademickl!ho maliara VIliama Horndč
k a. Konfrontdcia vedeckl!ho, prof esi ondlneho prlstupu 
k ľudovej piesni a vzt ahu, ktorý sa dd označlf ako 
zdkl adný, primdrne ludský v podobe radost i z hry, 
spevu. z vl astnl!ho pretavu, sa stala hybnou silou 
cel et re/dele. Iste nie ndhodou vyústila do spoloč 
nl!ho úprimnl!ho obdivu k l udovet hudobnet kultúre 
a k tef nosit eľom. V prlpade vedeckl!ho pracovnlka 
t o nebýva vždy samozrefmost ou. U Z samotnd povaha 
teho prdce vyžaduje istý nadhľad a odstup od skú· 
manl!ho materidlu. Rovnako intenzlvna pozornosť, 
akú poprednd sl ovenskd folkloristka dosial venoval a 
n.dročnet zberateľskej prdct v t erl!ne popr i prdcl 
teoret ickej, tento obdiv potvrdzuje. Dlvdk mal tak 
možnost zlskat na fednej strane 'tlvú predstavu o 
pracovnef ndplni folklorlstu a etnomuzlkológa od t e· 
r l!nnych výskumov, založených na úzkom kontakt e 
a prdcl s ľuďmi, cez transkripciu zozbl eranl!ho ma
t eridlu a't po teho spracovanie. Na druhef strane 
obraz o sl ovenske/ rudovet piesni ako o mlkroútva· 
re , v k torom te na mal ef ploche sústredend nevSed
nd pol!zla, často i prekvapufúcl hudobný ndpad, a co 
predovSetkým v tet star!llch vývi nových vrstvdch. Vý
ber ukd'tok v re/dell sa zameral natmit na ne ( u spd 

llk) . Hoci toh to roku prevládali prtspevky s histo
r ickou problemMlkou , nech9ba li ani š túdie o sCleat 
nej slovenskej hudobnej tvorbe, resp. jej tvorcocl 
a referáty orlentujúce sa na o tázky hudobnoestt 
tické, filozofic ké l pedagogické. Každý referát vzbu· 
dll adekvátny ohlas i neformálnu diskusiu . čo mol· 
no poč!tať k ďalšlm p ozlt!vam dolnokrupianskebO 
podujatia mladých. Nie je totiž dOležité len to, abt 
muzikológ dokázal plsom ne formulovať svoje názory 
a by sa dokázal tvorivo zmocniť s kúmaného predmt 
tu, ale aby dokázal svoje názory a v9chodiská prt 
dos trieť v koncent rova nej podobe a i v rámci dlskt 
sie. Lebo zdá sa, že umenie diskutovať nepatr! Ul 
k oblúbeným ani k si lným stránkam nielen spomlna· 
ných stretnuti mladých. Práve v diskusii sa objavlb 
podnetné myšlienk y týkajúce sa napriklad vydávania 
korešpondencie významných osobnosti hudobnlkOI 
čl memoárovej literatúry , do a ke j miery sa mo!Do 
naučlt a lebo nenaučlť plsa ť umeleckú kritiku (zdô
raznenie Idey V. HeHerta o vrodenom talente pre 
umeleckú kritiku) . čl sa možno v recenzii zameral 
výlučne na jediné dielo - Inte rpre táciu (s ohladOIII 
na budúcu his tóriu ] a pod. Zvláštnu pozornos! vy
volali i otázky metodológie hudobnej anal9zy. Mu· 
zlkolog!cké rozpravy vledot predseda KMTK ján Al 
brechlt. 

Hoci počtom účastnikov . nemožno mera ť úspešnost 
poduja tia , prl bližn9 počet vyše 20 pr!tomných kaldy 
deň dáva tušlt, že o dolnokruplan s ky seminár mia 
dých muzikológov záu jem je. Kiež by mu svieži a tvo 
rlvý duch vydrža l l do ďa l š ieh rokov. - JL-

vanka z Liptovských Sliačov, trdvnica z Horehro 
nia). 

Cesta akademlckl!ho maliara V. H orndčka k /udo 
vej hudbe naznačila, ak o často na jej začiatku stop 
v lastne l en ndhoda. Umožnila mu prvý kontakt s lu 
dovou hudbou, piesňou, tancom a ich osobitou atmo 
sfl!rou v Hrochoti. Ten prerdst ol do zdujmu o ulllJt 
ný prejav - spev, dovtedy prerlho nezndmu hru /Ul 

piUalke a najmli na husliach. Ndhodnl! st retnuti! 
vyústilo, ako stlm pri znal, do trval l!ho, vernl!houzta 
hu na cel ý život. Charakterizoval ho výstižne melen 
za seba, al e za mnohých, ktorým pôvodnd ludOIId 
hudba učarovala podobným spôsobom. Divdk sa o 
tom mohol napokon stlm presvedči( . Spolu s p11a 
tetmi, ktorých si do Stúdia prizval, sa v . Horndfet 
predst avil ako prednlk sldčikovej t r-otky, roz§lrellll 
o cimbal , reprezentutúcej hru podpolianskych vrclulr 
skyc/1 muzlk. Bolo by ist e zauttmavl! počuť podrob 
netSie rozprdvanie o tom, akým spôsobom sl tento 
Stý / hry osvojil, pripadne od koho a pod. K reg/61111 
Podpoľania sa viazali at ďalSie hudobnl! ukdžky l'f 

Idete - rozkazovačky z Hrochote a snlmka ludootl 
hudby z Detvy s prednlkom Ondre jom Mol otom. Azd4 
prdve spontdnnosf, bezprostr e.dnost, žtvosr tohto {ltf 
javu spôsobuje, že si k nemu môže ndtst cestu nie· 
l en umelec so zvý!lenou citlivosťou k esteticky hod 

notnl!mu, a le prakticky každý. V reldcii sa podarili 
naznačlt, ako tradlcia ľudovej hudby dnes nachddu 
svoje pokračovanie v S/rokom rozptyle od pôvodnýc~ 
t radičných foriem až po amatl!rske pestovanie. 

K Ztvet atmosfl!re re/dele prispeli .predovSetkg• 
jej host ia ako akllvni spolutvorcovia. Vhodne oy 
branl! ukdžky pripomenuli, že autenlicket podobe It 
dove; hudby by sa v televlznom vysielani malo ot· 

nova( azda v iac pozornosti ... 

HANA URBANCOVI 



HUDOBNODRAMATICKÁ TVORBA JÁNA CIKKERA 1:1e hlusov, preros tujúc1 7.vllč!>a v hetero 
fónlu. To všet ko mulu dopad na mnoho 
vrstevnos f vo vo1 tll<l!lnej zložke ( blto 
nallta, biakordi lw, intervulovil stuvl.H 
akordov 1 l Cikker poci t il ntJzudrž<Jtor 
ný prúd smerujúci k uslabovamu t•·a 
dične chápaných ~lii tJ C kých u kmotic 
kých sil v zmysle tonallty. Chá pal však. 
že konštantami môžu byť velmi rozmo 
nlté elemen ty melodické . rytm1cké. har 
monlcké. konsonantné, čt limbrové. Cik 
ker teda pnijlmal i ked kriticky, predsa 
len dos ť lntonzlvne kom pozičné prlncr
PY hudby 20. storoč ia . j e zaujl mnvé, že 
napriek tomu ni kdy nerevoltoval voči 
romantizmu. Milov 1:11 Wagner a, no r ov
nako l Dvoráka - bo l a zostáva r oman
tikom celou dušou. 

Po premié1·e jura jáno!>lka v r oku 
1953 ( po !:iuchoiJOvej Krúll1uvc to bola 
d•·uhá sl ovenská národná oper.t l začlnrt 
sa v tvor be Jána Cikkera nová, dovtedy 
nerušená vel ká kapitola, v k tor ej sa dos
táva nad orchestrá lnu a k omornú tvor
bu oper a. T o, čo predchádza lo tejto drá
me o slovenskom zbo jnlkovl odohrávajú
cet ~-• začiat kom 18. s toročia nemožno 
nazv,ti v iiadnom pr lpade l en pred prl 
pravou na vcfkó hudobnodramatické 
prolnk ty (jarná symfónia. Leto, Boj, Rá
no, !:ipomienky . . . ). V podstate celý ten 
grandi ó7.ny u•·o j ckt doposiaf naph1anvch 
dcvi Pti ch opi er (Juro Jánoilk , Be.11 Ba ja
zid, ~I r . Scrun,2e, Vzkriesenie. Hra o lás
ke a smrti. (;urJol anus, Rozsudok Oblie
hnt, iu Hvst rice. Zo i ivuta hmyzu) molin o 
r u:r.delit oa 1ri vý ;r.namovo rozdielne tvo
rivé ukruhv. ktor e sa napálalú na Jeba 
v ncuel i fefne j kompozične J kontinuite. 
Sú po~olletané l význumnou orchestrál· 
not• tvoriJOu. ktorá bv mohla tvori ť dal· 
šiu /.ávazn ú kapitolu o skladaterovej 
tvor be. 

V orvej tvoťive j otupe hudobnodrama
tl cke l tvorhv J. Clkker11 te 7rotmá hl ho
ká zn korenenost <lv och stnvonskvch ná
rodn \ich opier v domácej pôde. a to nie
len co S<t týka delovej osnovy. ale l sa
motnej kompozlc not zl oiky. Napriek tej
to ;:akorenPnostl vsa k cltl ť že Cikkera
va hudlla vvras tl1l:1 t• clnzrievala na krl
~ova t k ách kultú r ( PrniHl. Viedeň ], ze 
tvorivá poučencs t z Wa.l(nera dotvorila 
sa pod slova nský m nebom. Takže poly
personall ta osobnos ti nespočlva len v 
osciláciách medzi modull tou. dla tonlkou, 
chromatikou, h omofóniou, poly fónlou, 
heter ofónlou , ale 1 v absorbovanl ro z
manitých ku l tú r a vp l yvov, ktoré du
chovný prievan zahnal na spomenuté 
dve v ýznamné hudobné križova tky. V j á
nošlkovl to cltlť e~ te evidentnejšie než 
v Begovi Bajazldovl - QlYSllm tým pre
po jenie etnického a európskeho ded ič
stva, to, že Jánošl kom (a predtým Su
chol~ovou Krú tf\avou ) ~me začali dobie
hať stra ty , k toré m al o na konte n ie na j
šťas tneJ šie ded ičs tv o m111u lostl. Tvorivý 
duch J. Ci kker a ni elenže sa musel na 1-
prv za koreni ť v domácej pôde, ale po
zna júc tento zdroj, z k torého čerpal, po
treboval pos tupne čoraz dôverne jšie 
splynúť s duchovným dedičstvom európ
skych kultúr. 

Tak sa zrod i l Mr . Scrooge, k torý svo
Jim odpútanlm su od domácich lnšpirač
nych zdrojov (nie v~ak odcudzenl m sa 
ale skôr hľadunlm a nachádzanlm no: 
vých mos tov ) znamená začia tok dr uhe j 
etapy, povedzme druhého tvorivého 
okr uhu. Scrooge na rozdiel od j ánoši ka, 
čl Ba jazlda nezápasl už so silami mimo 
seba. Je to č lovek v plnos ti svojich roz
POI'ov. Scroogeom sa začlna Clk kerov zá
pas o očistu rudského j edinca. j e to ope
ra o stratene j a znovu ná jdene j lásk e. 
Clk k e1· - ako vieme - siahol tu po 
Dick ensovej Vianočn ej piesni ak centu
júc myšlienku, že 1 ten najhoršl jedl
nec sa môže sta t človekom, že hlas 
srdca, výzva ku k onaniu dobra nie je 
myst ickým tajomstvom. Tu sa au torovi 
podarilo ma jstr ovským spôsobom zachy
tiť k ompozične 1aviskovú situáciu, t rans
formov a ť psychický svet svojich pos táv 
do hudby a jej tvar ov. Ved Dlckensov 
a Ci kkerov hnlina žije v urči tej dobe, 
je reprezentantom pr avdy, ktor á ži je v 
každom z nás. 

Na dvl.lzujúc na svo ju predchádza júcu 
tvo1·bu. Ci kker h fadá a nachádza stále 
vofne jšl výklad svo jich harmonickýc h 
výbo jov a li neárne sa pohybujúcich h la
sov. V hfada nl nových ciest a nových 
mostov k vef kým európskym k ultúram, 
os lovu je nás jedno z na jväčšlch skla
daterových hudobnod r amatick ých diel 
- Vzk ri esenie (pod fa r omá nu L. N. Tol · 
stého l. Je to svedec tvu o zložitosti u 
ne jednoznačnosti rudského k onania, o 
zápase a zmletanr sa medzi pudom, cl 
tom a rozumom - návra t k Ideálnej 
ludske j podobe cez poznanie vlastnej vl
ny. Nechfudov n ie je schopný predvldat 
d<lsled ky svo jich čl n ov. k ým sa nesta
ne tr ag ic kou obe ťou sl abosti seba samé
ho. Nič mu už nemôže prinav rá t i ť stra 
tené šťasti e. Je to opera o od pusteni 
a uznan i v lastnej vl ny, ktorá má do
svedčiť , že fudskú dôstojnosť nemožno 
za žiadnych ok olnosti zabiť. Umlča( 
snáď áno, ale zabiť nie. V h udobnej 
reči sa prehl bu je sa mos t a tnosť hlasov. 
oscllu júca neruz medzi poly fónlou a he· 
terofónlou. Autor sa vyhýba funkčne j 
harmónii v tradičnom slova zmysle a 
terciovej stavbe akordov. Dôsl edne vy
užlva ch romatiku v dia lóg u s diatoni 
kou. Vokálna a Inštr umentálna zložk a 
tvor iac nedelltefný celok neustál e zá
pasia o svoju prior itu. Dejový spád tej t o 
velkej d1·ámy nie je v podsta te nlčlm 
Iným než výv o jovou peripetiou - evo
lúciou od zl a k dobru. Vo Vzk rl esenl te 
k prerodu čl oveka potrebné\ nevtnná 
obeť - v Scroogeovl to bola sk Or pr ed
tucha smrti. 

V Hre o láske a smrti Cikker siahol 
po li terárnej pred lohe R. Rollanda z 
obdobia Velkej francúzskej revolúcie. 
Ako sa vyjadril sám splsovater, nejde tu 
len o hrd insk ú drámu zo sta r ých čias , 
ale o pohfad na podstatu moci a h l·a
nfcu života a smrti. Podla li terárnych 
vedcov nepatr ! sice Rollandova hra k je-

C:.elkovy pohľad na sctínu opery Hra o 
láske a smr ti . k tor ú naštudovalo Národ
né divadlo v Prahe roku 1973. 

Snlmka: urchlv ústavu umeleckej 
k l'itlky a divadelne j dokumentácie 

ho vt·cholným dielam, no napriek tomu 
nastofuje zázračný súzvuk medzi etický
ml a občianskymi postojmi. Vo vlre fran
cúzsk ej revolúcie dochádza k lntlmnej 
dráme troch rudi. V tieni gl lotlny sa 
váži skutočná cena l ásky, pr laterstva 
a sta t očnost i. Ak oby vlastne ani nezá
ležalo na tom, kde sa prlbeh odohráva 
- čl v Anglicku, v cárskom Rusku, Pa
rlžl, Rlme, Santiagu . .. To pre autora 
n i kdy nebolo r ozhodu júce ; jeh o postavy 
sa museli rozhodnúť vždy v konkré t
nych životných si tuáciách - a navyše 
museli sa v ždy osvedči ť , obetova ť sa, 
zosta ť sebe v ernl. O opere v tra dičnom 
slova zmysle an i nemožno hovoriť. tud
sk ý h las nedeklamuje slovo ani neak· 
cen tu je ari6zny mel odický spád. Op á ja 
sa tok om svo jho Inštr umentálneho spolu
pa•·tnera, rešpektu je ho v snahe dopo
vedať všetko to, čo sám nemôže, ba nie
k edy sa mu úplne pod riad i. V lnštru · 
mentálnej sfér e sa odohráva neraz to 
najpodstatnejšie: tu sa priam so selz
mogr art ckou dôsl ed nos ťou odvl ja pú tav ll 
látka hud obného de ja, reaguje sa na 
ka ždé vypovedané slovo. Inštrumentál · 
na zložka v podstate komentu je de j. 
Cudsk ý h las vy povie slovo, ozv láštni ho 
svojim Inštrumentá lnym spádom odme
r iavajúc v dialógoch , čl monológoch ex
preslvnu údernosť svo jich myšlienok. 

Na podobnom pr l nc(pe je ZE\ložený i 
COI'lo lanus (pod l a I'Ovnomennej tragé
die Shakespeara ). Po stránke kom pozič· 
ne j nad vok álnou zložkou dominu je ne· 
raz súv islý symfonic ký tok . Azda len v 
zbor ových pásmach sa stáva fudský h l as 
(po str ánke tvarovej) dominujúcim fak
torom Tu zaznieva jú l súvisl ejši e kan
l abil né pásma - vypuklé vokálne obra· 
zy. Po Cor iolanovi už nemožno s tav a ť na 
ďa l še j hypertroll i kompozičného jazyka. 
Východiskom je l en návrat k uvornenej · 
šlm tvorivým väzbám. V tej to - na 
rôznohlas bohate j - krajnosti žije tak 
ti ež neo pa kova tefná p ríťažlivosť. je 
p1·avda. že vo viacv r stevnej huste j sp le 
ti mnohohiasu niet pries toru pre vzduš
nú vert ikálnu, či horizontálnu sadzbu a 
orientácia v teJ tO spleti hudobného to· 
ku kladie na pos l uch6ča m11noriadne ná· 
roky. Polytonalu a akos i dobre k or ešpon· 
duje s heterofóniou - nu jmll ak je na
sý tená pol tónovýml suvzťu žnosfa m l. Niet 
tu uspok oju júceho momentu, niet stn 
t ick ého bodu v pn eswre u ča5e: existu 
je len neustá le plynutie pohá1h né súko· 
11m už oplsaných nas lednostf. 

Cikker te predov~c t kým ve!k ý dr amu 
tik. lnštr umentálnd zložk a nepodmuru
váva rudsky h las - c hce by ť symfoni c
k ým fenoménom. V hudobných drámach 
Cikkera sme svedkami velk ých syn téz, 
akoby sa uza tvárali kapi toly. A tak vzni· 
ká pocit, že 1ýmto ~merom dalej Is ť ne
možno. Budeme asi n1:1 novo objavova ť 
krásu vokálnych kant ilé n. nové neoslo 
hy a zárovei\ čerpať poučenie z výdo
bytkov nášho s t o roč i a. Zdá sa, že Corlo 
lanu s bude ma ť svo jich večných stúpen· 
cov l odpor cov - čo je vonkoncom pri 
r odzené, ak berieme do úvahy že sa tu 
odst•·ánil r ozd iel medzi vokálnou a l n 
~ trumentálnou zložkou , a to do takej 
mier y. že to tJ'adlclou "zaťažený" poslu· 
cháč môže považovať až za vstup na 
zakázanli zónu. 

Napokon l sám Cikker v nas ledujúcej 
opere Rozsudok (podla Kleistovho Ze 
metrasenia v Chile) vy k ročil smerom hu 
kantabilne jšiemu opernému typu - ako 
by sám poclt ll po Corio lanovl, že sa dal 
šle cesty týmto smerom uzatvár a jú. Več 
ná otázk a i v ýči t ka " rudla , prečo vraž
dila nevinných" sa v Rozsudku nasta
ruje ako apel na svedomie čl oveka , vy
stavené v každe j dobe nebezpečenstvám 
nerudskosti, nenávisti a hnevu. Na roz
diel od skladaterových predchádza júcich 
diel je Rozsudok tr ochu romantickejšie 
zameraná opera [ n ie však v pejo t·a trv 
nom slova zmysle ). Premenlivos ť a bo
hatstvo dejove j postupnosti vytvá ra 
priestor tak pre pol ohy lyrlcké, ako 1 
expr eslvne a dramatické. l tu je v!>ak 
dráma zavŕšená vr aždou zo slepe j nená
visti, k torú nevedela zm eni ť ani katak 
l izma zemetr asenia. V Rozsudku na ľOZ· 
diel od Coriolana sa melos azda vypu k-

lejšle vyč leňuje z hetcrofónne1 kuntmu1 
ty, aby stál jednozuacoe v službách rud 
sk ého hlasu ako kantabilný č l llnok v 
lyrlckých a mcdlta tl vnych úsekoch roz 
š i ru jo Cikker svoju výrazovú škálu o 
prvky takmer komom e rozohrané, čln• 
sa výrazová a kompozlčná šká la obohu 
cu le o dalšie rozmery. 

Po ve!ke; hypertrofi i kompo?.ičných 
prmclpov hudobnej dr!imy nachádza 
Cl k l<CI' momen ty, k tor é od !ahč: u jú všet
ku zl•,::!tosC. k u ktorej sa sám prepr a 
coval. Mosty k verkym eur ópsk ym kul
túram boli postavené (Dickens. Tolsto j. 
Rollnnd, Sh!lkespoare, Kleist ). a pre to 
možno sa vrá t iť na domácu pôdu. 

A t:Jit sme pri zrode tretieho tvorivé 
ho o•Jdobia v hudobnodramatickej tvor 
bo :>k ladatera. Prvý nl\vrat na domácu 
pôdu badáme v Obl lchanl Bystrice 
prost r ed nic tvom tllerl!rnet predlohy l< 
M1kszátha. Mám na mysli predov~e tkým 

nlivru ty z hladiska hudobného. kompo 
zi čnéh o. to, že Sd v Clkkerovej hudbe 
opllt z javu je slowmska rudová melodl 
ku, slovenské l ntonl!cle. Napriklad tzv 
stolová hudba (Tal cl musik) v rytme o cl 
zemku v prvom obraze výstižne charak 
tcr lzu je slovenské prostredie alebo du 
vaj .,Ked som ja bojúval" v tre ťom 
obr aze. Po stránke hudobnej 1e azda naj 
úchvatne jšl ob•·uz pri Váhu. Nespom e 
sú tu kompozičné analógie medzi Oblie
ha nim Bystrice a Jurom jánošlkom, nJj 
mä čo sa tý ka pôsobnosti ry tmicky 
pregnatných plôch, ako 1 tanečných o 
pochodových k rel\cll. Odfahčujúclm prv 
kom [ vzhladom na spomenutú hype t· 
trofl u sklada telovej hudobnej 1·ečl l jt>. 
tu komickosť , čl skôr tragi komickosť de 
ja. Mysllm na ta k ú komickosť, ktorá jl' 
prod uktom absencie fudských cltqv. Nej 
de tu oni o výsmech z prežitku l gróf 
Pongrácz - ako posledný hradný pán) 
ale skôr o spätosť protlreccnl. z kt o 
rých vyviera ono traglkomtcké tlko lC 

nomén spá ja júci prvok komický s dra 
matlck ým. Cikker vie. že smiec tJ nemC. 
že by ť jedi ným ukazovateľom komedlái · 
neho chara kteru, lebo skutočná kom6 -
dla je neraz podla na jhlbšieho a nal
v lastne j~ieho zmyslu smutné 11 trpká. 
j e to vlastne paradox Koméclll: ' t"l i• 
moment zblizu júcl kom6Lliu s t ,,g,.,d,ún. 
Ved koméd ia je vlastnn len p<HútlJ0\1 
tr agédie a tragikomédtd JC clm'it nk•1 
vážnou koméd iou. l\,t<l po~ t wou nc~t 
Pongr ácza sa možno azd<J viac Z<llil~ ~· 
ra ť než smiať. Nepoch ybne te to rudsky 
preži tá traglkomlckost, a tOdtl n ie 
prlbeh groteskných ga~ov. Pochopi tef · 
ne, s pr vkami a obrazmi vysl ovene 
úsmevnými sa stretáva me i v hudbe. 
sú to neraz vef m1 vtipne rozohrané pr le 
nlky k sl ovensk ej fudovej melodi ke: Je 
tu nasto lená sugestrv na karikatúra po 
chodu paródie tnnečne ladenvch epizt'ld. 
Celkove však možno povedal, že C!kk1J 
rovu hudbu v Icl prlslovečnej heterogén 
nosti dôsledne preniká dramatiCký nerv. 

Nu domácej pôde zotrváva Cikker i v 
o~ev:atej opere Zo ilvo111 hmv7u l pocJT.1 

Vrodená hudobnos ť pôsobi ner az v je
ho tvorbe ak o samovofný činlte r . Na 
jednej stra ne sublimoval do svojej tvor
by mladlcku vesel osť, životnú energiu. 
spojenú s prostotou. n iekde až detsk ou 
naivitou ( Sonatlna pre klav lr, Concer
tino pre klavlr a or ches ter) alebo pr e
miešanú prvými nárazmi konfliktov 
[Symfon ický prológ, Jarná symfónia ). 
inde to bolo rýdze vyznanie umelca. 
vyjadru júce najposvätnejšie city ( Plese•'\ 
o mamičke ). jeho tvorba sa spá ja tema
ticky s drsnou reali tou, s prlznačnou 
umeleckou vidinou vo jny (V samote, 
Ca n tus flllorum. Vo jak a matka, Spo
mienky). 

Druhou zá kladnou oblasťou je Clkke
' o va lntenzlvna láska k pr! rode a na j
•~Hl k hor ám [ Nlzkym a Vysokým Tu t
rá m ). Táto prlrodná tema tika vždy bola 
v Cil<kerovej tvorbe národne lokalizov a
ná a s pá jala sa so sl ovensk ými fo l klór· 
nynH tn tonačnýml podnetmi. Slovenský 
pastorálny a selank ový ko lorit pr enl 
kel nt~ prlkl,ld do opier j uro j ánošlk, 
DeR Ba jaz id a orches tr álnych diel Leto, 
Slovenská su. ta, Selanka . . . K prl rodnej 
tematike možno zaradiť tematiku vla· 
nočnú, obr azy zimnej poézie sl ovensk ých 
Via noc v Ich prl r od nej 1 ludov ej zvy· 
kove) forme. V prlpade oper y Mis ter 
Scrooge vša k vystúpil do popred ia sl! 
ný etick ý katarzický aspek t te jto témy. 

Dolšou ve ľkou I nšpiračnou obl as ť ou 
Cikkerovej tvorby je etn ické prostredie 
slovenského vidieckeho rudu so všet
kými jeho mnohotvárny mi životnými pre· 
javmi, psychi kou obyča jmi, zvykmi a 
nil rl ov~etko s jeho svoj rá znou rečou a 
hucbhn~m prr.javom. V istom obdobi Cik
IH;:·ovu t1•orlm prrnikll prvok aktuálny, 
polittcltý. <:ociálnv a národno-demokratlc · 
k~ 1 Pochod pov-;t.'llcuv, symfonic ká bá
sc t't Ráno. hudba k filmu V lčie dlea·y, 
ope•·n juro jánošlk ). Zbo jnlck a lema tika 
ako sk ladatef ova ob!úbená, Intonačne 
vy hranená oblasť zllcvn sa tu čnsto s 
progra mom povstaleckého odbo jn a ná
rod ného os lobodenia. Cikker sa na j čas
tejšie opier al o poh ronský fol klór alebo 
lolklór detvianska-zvolenskej oblasti. 
Napokon ve f m1 dôležitým formovacim 
podnetom Cik kerovoj psychiky bol h l bo
ký i n tm·e~ o neznáme, skryté strán ky 
fudskoho životu u psychiky [Mr. Scroo· 
ge, Vzkriesenie). Tu nastoluje tásku ako 
hod notu. ako symbol najskvost net~lch 

kv;lllt človt k.t. V knmpozi(;net práci to 

Scéna v nevestiltct z u pery V/.kt u!M!IIIa.:, k lu •·•• uv a..:d l u v 1 nlu a 1!171) Stoven~>ktl nát•ul.l 
né divadlo. V stl'ede Pavol Gábor ako kupec Smefkov . Snln1k.o 1 Vuvro 

bratov Capkovcov) . Kedže toto dielo 
ešt e nebolo pr edvedené. konta k ty s mm 
existu jú za tia l len v polohách čltanla 
rukopisu partitúry. Zlvot hmyzu pripo 
ml na jú c l ži vot f u dl a mnohé rudské 
k lad né t zápomé v las tnos ti , k tomu pre 
krásno postava tuláka ako svedka. k to 
rý komen tuje v personifikovanej rovme 
v~ct ko to, co so pred nim od oh rá va -
to te projekt hudobneJ drámy. Ci kke 
rova hudba ostávu sice naďale j ner vne 
d rama tická. ale sk ôr súci t! s č l ovekon\, 
ktorému autor nastavi l zrk adlo 

Hfada júc rozdiel nos ti , špecifické č rty 
vývoja a tvorivých premien tvor by j á
na Ci kkera. pokúsime sa nájsť najmä 
po stránke h udobnet 1:1 sniíď l fllozo 
f1ckoj to zjednocu júce. osobité č l pri 
znač 116 p re celoživotné dielo sklada t eľa. 
Po str ánke kom pozične j môžeme kon~to · 
t ova ť tendencie smeru tú ce k vedomému . 
ale l laten tnému monotemau ?.mu. My?; 
lienkové prlbuznosiJ ~ll zväčša l v naj 
kontrus tnejšich tvHrových r ov inách roz
poznatefné. !:i pl·incipum monotenw tizmu 
ako v h udobnod ra mat icke j ta k l v Ol'· 
ches trálnej a komorne j tvorbo úzko su
v ts! pr111clp kontrupunktlcket orgam7.á 

pociťujeme tikO ~vrawvú I)Odma n ivo~t 
ne•·az ako strhu J(I CU živelnosf -;en 
zuallzmu~ él emocJOnalitu. 

Ci k ker nikdy nevysluvuJP. svote my~ 

lienky v naclsuclenych ('1 extHtlck y pre 
piatych polohách jeho Ci tov~· fond Itl 
vystavun(• 7. ptJvnych kvAdrov. má hlbo 
ké korene u pevné d tklady Nie sú to 
sentlmentálnll vzpl<mutJH, ale vždy pev 
né stonov1sku. trvalý postoJ. Nu slovo. 
no myšlienk u nerenguje len ako umel ec. 
11 fo l uk o človek Slovo - najmä bás
nické. umelecké vždy pr ebúdza lo ta 
jom né tvorivé si!y skladatera. k torý ne
vnlma l len slovo, ale a1 hudbu. čo mu 
ono evok ovalo. Vedel , že hud ba to n ie 
S(l noty, ale ta1omné sily - nevysvotll · 
te!n ti, prichádza IC• ce k nám z neznámych 
p rlčln d dial av. 

Hudobnod ra matická tvor ba jána Cik
kent n ie je dnes 11111 zďaleka dopove
daná a ani teor eticky pr eskúmaná. V 
kontextoch. ktoré však prekračuj(! rá 
mec u h ranice naše j k ultúry. vieme, že 
Ide o velkú umeleckú osobnos ť, kt orá 
v re tlic i fich ccloeur6pskych vážne pre· 
hovorila do vývoju hudobnej d1·ámy v 
1111~0111 s t oroči. JGOR BERGER 



Konferencia 
Spoločnosti 
pre starú 
hudbu 

Na pôde Spoločnosti pre starú hudbu 
pri Ceskej hudobnej spoločnosti sa v 
dň och 16. a 17. aprlla 1986 konala v 
Pra h e konferencia na tému Mesto v stre
dovekej a renesančnej hudobnej kult6· 
re. Vďaka úspeš n e j organizačnej a ktivi
te s u bk omisie pre s tredovek a renesan 
ciu Spoločnosti sa tento rok u ž t reti
krát st retli odbornfci a záujemcovia o 
hudobnú ku ltú ru 15. až 17. storočia . 

Dva ds ia ti prihlásen! účastnlci prezen 
tovali v9sle dky svoj tch v9skumov v n1e
koTkých problémových o k ruhoch : lite
rátske bratstvá a ich repcl"loiir l O. VA
nišová, O. Urbéln, O. Settat•i) . p ndmienky 
pestovania a charAklttf hudobného re· 
pertoára v jednotllvý1:h ,.,eslách (T. 
Stra kavá, j. Seh nRI, M. Horyna. M. Hol
ková), hudba na mestských iikolách a 
na univerzite ( R. Peémun, M. Kabelka· 
vá , ). Ber kovec ). odraz náboženských 
premien v hudbe ( M. Kučeravá , j. Vá l· 
ka , Z. Uh lli·) , inte:·pretočná prAx chorá
lu (K. Muý rová), notollal: j. Nlg rýna (f. 
Dani:! k J. Hodnotn í•m o boh a te nlm konfe
ren cie boli referAt)• histo rika B. Zllyn
s kého a j. Peskn .t umelec kej historičky 
j. Ze!! klttzovet v tazu né n a pražské pros
u·edie, ktoré odhal tll p re mu?.ikológov 
málo známe skutočnos ti, suvls iaco so 
všeobecnou ku ltúrnosťou mešťanov. ZA· 
verečný referát patril j. Cernému, kto· 
rý h ovori l o repertoári zachova ne j 1 
s trate ne j ( t. J. iba evidova nej ale bo frng
mentál ne j] po ly fónnej hudby v 16. s to
roči. 

Pozo t·uhodná bola početná účas t m la 
dých hudobných h ts tortkov. Ich prlspev
ky sa st retli so živým záu jmom s kt1se
nejš ich od bornlkov , ktor9ch podnety vy · 
slovene v dls kus ti mohli ln šplra tlvne 
vpl9vať na dal šte prehlbenie a spracova· 
nl e pr·ed nescn ých tém. ( Siršla verejnost 
sa s obsahom refe rá tov bude môct oba· 
známlť nn s trán kach časopisu Hudebnl 
véda.] 

Co su t9 ka zns tupenos tl muzikolOgov , 
dominova la účast odchovancov pražskej 
u brnens kej univerzity, za t ia l čo Sloven · 
s ko holo s labo zastú pené. Uka zuje sa 
v~ak potrebu rozšíri ť , porovnať n pre
ho dnOti! doterajš ie poznatky o vzťahu 
česka-moravského a s lovenského e tnika 
( ten tóri u l v oblasti hudobnej kulfQry. 
Podnecovali k tomu at viace ré referá ty, 
n a pr otázka rozi\11·en os ti hud o bných tl a
čl j. Nlg rýna , č l s kladieb j. Hnn dln·Gal· 
lusa na úzom! Slovenska. 
Trndičný večerný koncert - tentokrát 

v Pantheone i\iírodného múzea za účln· 
kova nia Pt·a žskych mad r ig a listov (ume· 
leck ý vedúci ::, . Jány~ ) - o?.lvujúci hud· 
bu pt•ed bte lohorskei doby , dodal vedec 
kému s tre tn utiu s lá vn os tnú náladu. 

Trebu uvltat a vážiť St ln lcla tfvu u 
orgnn•začné zabezpečente to hto pod utu · 
t ta - prlp rov ny výbor konrerencle: J. 
Cerný . P. Danék, j. Novotnft . Z. Kuka lo· 
vá -. ktoré vytvára prlležitos( na užl 
ročn(! konfrontáci u nu jnovM~:h v9sku 
mov v oblus ti hudobnej ku itury sporn! 
na n ých s toročí v celo~tát nom met·adl ... 

MARTA HULKO\ Á 

RECENZUJEME 

.Hudobný vkus a mládež 
Vkus je sys tém preferenci( a hodno

ten!, uplati~ovaný v oblasti umenia, mó
dy, životného spôsobu u pod. K9m v mi
move deckom myslenf sn zdôrazňuje s kôr 
subjektlvnost a arbitrérnosť vkusu, v 
teoretickom mys lenl prevažuje názor. že 
pri formovani o uplatilovanl vkusu sa 
prejavu je kultúrna de te rminácia reali
zovaná sys témom tzv. kultúrnych vzor· 
cov. Konkrétn y vpl yv n a jedinca vvkoné · 
vaj ú predovšetk9m mikroš t ruktúry l ro· 
dina , rOzne neformálne s kuolny ··- napr. 
s kupiny teenagerov s úzko vymedzeným 
polom záujmu, tzv. ,.partie" a pod. ). No· 
sitelom vkusu je ruds ké indivlcluum, 
osobnosť. Vkus sa ta v! a ko teclnu 1 v9· 
razn9ch manifes tlicll oosto lov, a lP.c\a 
motlvačn9ch š truktúr. 

Hyootetlckv je možné s tanoviť t r l 
hlavné momenty, podteratúce !'ft m• vy
tvára ni hudobného vku!IU. Prv~rn te src
ra hudobných sk6senostJ jednotlivca. kd e 
systém hudobn9ch schonnostl preds tav u
je skOr len limitujúci oredooklad a kde 
dOležltejšlu úloh u matú kla dne l záoor
ne emocionálne oriento va né hudobné 7á· 
žilky predovšetký m z forma t!vneho oh
dobia v9voja (ontogenéza osob ncstl ). 
Druhým, v9znamnejšlm momen tom te 
sféra mimohudobnii. Do zlozitej s t'•h r y 
tu vstupujú vrstvy osobnos ti. vlastnosti 
osobnosti, vOla . schOPI'OSti , 'l'Otivácia 11 

p od. Ako integr..t lú cl či nltef tu H eim o 
vystu puje Inte ligen cia nko š truktúr11 vy 
tvára júca určité formy konta ktov me· 
dzl s ubje ktom a objektami. Tre tlm mo
men tom je sféra kult6rnej determiná
cie v n a jšlr šom s lova zmysle, ktorej jed · 
nu, a však oodstatnú 1.ložku tvori kul
~úrn a ko výchova a vzd elanie. teda ra 
c lonálne preberanie hi s toricke j s kúse· 
no~ti fud stva. Z teJ to tre te ! sféry s(t od
vodené možn os ti a llmitv vk us u , znua r 
čo .,osobn ý index" vkusu te za kotvený 
v prvej a druhej e tape, resp. v tc h väz
bách. 

V obdob! ontogenézy osobnosti má na 
formovani a vývoji hud obného vkus u 
rozhodujúci podiel práve sféra kultú r 
n e j de terminácie. Jet dôležitou zložkou 
Ie hudobná výchova. Podiel životných 
a konkrétne hudobných s kúsenos ti na 
tvorbe hudobného vkus u a s n imi úzko 
súvi siaceho axioloj~lckého aspektu v pro
cese hudobného vn!mania je v de tskom 
veku ve fmi ma lý. Ten sn z11čln a v~ r·ftz 
nejš le prejavovať až v počiatoč!"e j fáze 
puberty. jadrom hudobnej výc hov y te 
odovzdávanie umeleck9c h ob~ahov, teda 
es te tic k ý proces, k tor9 te vš11 k •nf'Žn~ 
len pri osvo jeni, resp. s tálom osvoja· 
van! hudobno-komunikačného kód u . 
Osvojovanie kOdu zah ŕ t1a nie lAn zvlád
nuti e určitých š peciálnych znalos t! di e 
p redovšetk 9m rozvoj š pecifick ých schop
nost!, formova nie pos tojov a vôbec tvor
bu celej osobnosti. A p ráve v hudobno· 
v9chovnom procese dochádza ku vš teoo· 
vo n iu hudobných skúsenos ti a zážitkov, 
ktoré ma jú v neskoršom obdobi (poči
n a túc puberta u l značný podle! na cfal
~om fo rmovani hudobného vkusu ted
notlivca. Miera osvojenia závisl jednak 
od kvality hudobnov9chovného procesu, 
jednAk od š truktúry osobnosti, od Jel 
vlas tn ost!, s lupi~a Inte ligencie, teda od 
~ ·npt~a rozv inutosti osobnostných ch a
"" literi~ ti k. 

Z hladiska zacielenia možno hudob 
nO v9chovu deliť na vleobecn4 (na vše· 
obecnovzdelávaclch školáoh). vfberovo 
lpeclallzovan6 ( na š kolách ty ou r:Su l a 
profeaJonálnu (výchova hudobnlkov z po
volantu) . 

Hudobná výchova le však len jednou, 
a l i< e d velmi Vi zna mn ou zložkou v rúm 

llust ra i; uó ' nimka: Atmosféra a spontán
ny prejav mladého publika na koncerte 
populárnej hudby. 

ci s fóry kultúrnej determinácie. V det
s kom veku má okrem neJ na tvorbu vku
sového pos toja pomerne značn9 vplyv 
rodina, rodinné pros tredie. Jej v9znam v 
pubert l\lnom obdobi ustupuje vplyvu u 
kovo homogénnych skupin (naj rOzne t
šle skupiny rovesnlkov, .,partie" a pod. l . 
Ako leden z hlavn9ch zjednocujOclch či
nuerov tu vystupuJe preferencia určité
h o druhu populárneJ hudby, ktorá za
s táva významnú soclálno-1ntegračn11 
funk ciu v živote teenagerov. Pre obdo
bie puberty je táto Jednostranná orien
tácia n a n on a rtiflclálnu hudbu tyolcká. 
Hudbe a rtl(lciálnej venuje pozornost len 
malé percento dosplevatOcej mládeže, 
väčši n ou ti, ktor! už v detskom veku 
preš li intenzlvnym hudobnov9chovným 
procesom v rámci ĽSU, prfpadne profe
sionálne orientovan! š tudenti konzerva· 
tórif. 

To to konš tatOvanie len po tvrdzuje, 
a kn dOležitú Olohu zohráva hudobná v9-
ch ovo v živote jednotlivca. Preto by bo
lo potrebné venova ť mimoriadnu pozor· 
nost najmä všeobecn e j hudobnej výcho
ve, ktorá má v dOsledku zaradenia na 
všetk ých typoch základn9ch škOl naj · 
väčšie možnosti pôsobenia v obdobi for
matfvneho v9voJa jedinca. Prax však 
ukazuje , že práve hudobná v9chova má 
vo vyučovacom syst~me okraJové zara· 
denle, a tak sa nie t čomu divlf, ak nn 
vyvljaj(tcej sa osobnosti nezanecháva 
hlbšie s topy. Nedostatok hudobn9ch skO· 
senostl a zážitkov z t·ohto obdobia má 
za následok vkusovo a hodnotovú de
zorientáciu. Hudobne "nepripravený" je· 
dlnec Je v obdobi puberty vystaven9 čas
to nežiadúcim vonka jšfm vplyvom, ktoré 
jeho d ezorientáciu dalej prehlbuJtl, a 
preto podlieha tendenciám po unifiká
cii vkusov9ch postojov v rámci veko-

v9ch s kupin rove::mlkov . V9sledkom it 
Jednos tranná orientácia na vyhrHnen~ 
druh pop music o odmietanie akého· 
kolvek iného hudobné ho prejavu. Uplat· 
oovanle vkusového postoja sa tak v tom· 
t-o obdobi prenáša predovšetk9m n a ro· 
vlnu populárneJ hudby. Sfrka a charak· 
te r vkus ového záberu te tu v najtesnel· 
šej sOvislostl s motiváciou kontaktov 
s hudbou. Ak v minulosti vystupoval 
man1festovan9 vkus a ko Index spoločen
ského statusu , v tejto súvislosti vystu· 
puje pred{)všetk9m ako Index s kuplno
v9. Vkus je teda vo sfére nonartlflclél· 
nej hudby viac produktom pôsobenia 
okolia než vnt1torn9ch možnosti lndlvl· 
dua . Napriek silnému vplyvu okolia 
však pri analýze vkusu jednotlivcov ne· 
možno vypustiť spomlnaný "osobný In· 
dex" vkusu, pretože je zrejmé, že exis· 
tuje tes n á väzba med zl osobnosťou (čr· 
ta ml os obnosti) a vkusom (črta ml vk u· 
su]. Z toho vyplýva, že a j na rovine no· 
nartHlclálnej hudby pri uplatňovani 
v kusovéh o pos toja hrajú úlohu vrstvy 
osobnosti (vlastnosti, schopnosti , moli· 
václa, inteligencia a pod. ) a takis to sfé· 
r a hudobných s kúsen os ti. 

Z hiftdls k u vkusového a hodnotiaceho 
postoja možno teda s pomedzi generácie 
teenagerov vyčleni ť dve základné s ku 
pľny, vnútorne ešte daleJ bohato dife· 
~encov&né. Cast mládeže preferuje V9· 
razovo náročnejšie prejavy nonar tlflclál· 
nej hudby (najnáročnejšie formy rocku, 
džez, pripadne Ich kombinácie ) a mo~no 
u nej pozorovať v!lčšlu dávku prlprave· 
nosti , v9raznejšie diferencované vkusové 
postoje, vlne hudobnej skúsenosti ; no· 
nartiflclálna hudba tu v dOsledku od· 
mletnutia tradičnej európskej hudobnej 
kultt1ry vystupuje a k o akási adekvá1na 
náhrada, Iná, nová hudobná kultOra. 
Druhá čast mládeže uprednostňuje jed· 
noduchšle, často komerčné žánre pop 
muste : t&to s kupina je velmi lahko 
ovp'lyvn1telná dobov9m vkusom, módou, 
produkciou masmédll ; jeJ hodnotová 
stupnica n emá pevno štruktúru. 

Z hladiska motivácie konta ktov s hud· 
bou možno opät vyčlenlt skupiny, pre 
ktoré nona rtlflciálna hudba preds tavu 
je skutočné umenie s presnými estetlc· 
k9m1 parametrami (máme na mys li né· 
ročnejšie žánre tejto hudby], pripadne 
funguJe ako "speaker" revolty, vzbury 
voči konformite, a ko tlmočnfk estettc· 
kých a fllozofick9ch názorov určitej ge 
nerácle a pod. Ako protipól tu rtguru· 
je tá časf dosplevajt1cej mládeže, ktora 
hudbu prljlma len ako prostriedok za. 
bavy, uvolnenia , a ko zvukovú kulisu. 

Toto členenie je skutočne len orien 
tačné a značne zjednodušené. Dôkladntlj 
š le • rozvrstvenia generácie teenagerov, 
ich d lferenclácia na základe vkusov9ch 
postojov by sl Y}lžadovall jedna k vl!čšl 
pries tor, jedna k dOkla dný sociologicko 
psychologlck9 v9skum. 

Vzhla dom n a nezamenitefnosC 8 ne 
opakovatelnosť fud sk9ch osobnosti (na ' 
prlek exis tencii typov , homogenizačn9ch 
tlakov, U·tcf.l p reds ta vuje 1 skupinov9 
vkus s kOr m n ožinu vkusov. Toto zis tenie 
plati najml! pre motiváciu vkusových 
rozhodnut!. Velké vrs tvenie vkusov te 
teda vec ou zákonitou a logickou. Kult tí t 
nn determinácia so pre javuje neprl~ 
mo v d e terminovanos ti daného lndlvl 
dua. priamo zas!! v možnostiach, v kto 
rých sa vkus mOže prejavte. Sociálnokul· 
tt1rne je determi n ovaná najm!! hodnoto 
vá š kála , na ktorej su toto vrs tvenie 
realizuje. Možnos ti na op lyvftovanie vku 
su je však treba vid ieť vo vz á jomn9ch 
väzbách v~etk9ch pripomenut9ch rovin 

DANIEL MATEJ 

CARL ADOLF MARTIENSSEN: TVORIV~ VY
UCOVANIE KLA VIRNEJ HRY 

šla v Lipsku dvakrát, v r. 1954 a 1957. Stúdia podáva 
celý systém názorov C. A. Martienssena , jeho planls
tlcko-pe dagogické skúsenos ti, ktoré ziska! pOsobenlm 
na vysokých hudobn9ch školách v Lips ku ( 1914-1935) . 
Berline 11935- 1945], Rostocku ( 1945- 1949 l a op!!t v 
Berline (1950- 1955 ). 

Kniha vzbudila v hudobnom sve te velk9 záujem. PI
sal ju predsa skúsen9 pedagóg -praktik a metodik s ver 
mi bystr9m pos trehom, vzdelanec s v ynika jt1c lm1 vyjad
rovaclml schopnosťami. Na základe l<rlt lckého štúd ia 
všetk ých základných materiálov pri ~i e l Martlenssen k 
názoru , že je n evyhnutné uskutočnlt zá sadnú zmenu 
v zameran i klavlrnej pedagogiky : n ah radi( fyziologic ké 
v9chodlská vyučovania klavlrnej h ry - psychologlck9· 
mi. Vyučovanie musi smerovať " zvnútra navonok", t . j. 
má vychádzať zo s luc h ov9ch predstáv a za pomoci tec h 
ni c kýc h prostriedkov klavfrnej hry smerovať k reallzll
c li hudobného obrazu každého hudobn é ho diela. 

typoiOgll - 'i tvoriveJ klavlrnej metodike na rôznych 
stupi\och vyučovania klnvlrnej hry. Budovanie technt 
ky prináša rad problémov 1 ús ka li a, ba nie kedy dokon 
ca chorobné prejavy hrac ieho apa t·átu. Ich prlčiny 11 

prejavy sO rOzne. Zao berojCt sa nimi ka pitoly o náprHve 
pokazenej techniky. A napokon dochr!d za k lnte t·pre 
tačnej syntéze jednotliv9ch zložiek zvukovej tvor lvos 
ti - k zameranostl Interpreta n a s tvámenie obsahu, 
či že zn ejOceh o tvaru h udobného umelec kého diela . Vel 
mi cenné sa Martlenssenove kapitoly o ped allzá~:lt p t ~ 
nis tlckej typológii (jedna z n a jor lginé lnejšlch pu r tlt 
Ma rtienssenovho učen i u] , pr edpo kladoch a vý~:hovr pe 
dagogického nadania . o začiatočnom vyučova ni 1 tomu 
to sa venuje 1 záverečná kapitola ch ýbujOcej ču~ 1 1 knt 
hy) . 

OPUS, BRATISLAVA 1985, 158 str. 

S lovens kému č llilt e rovt a predovše tkým š irok ému 
okruhu hudobnlkov 11 pedagógov so dos táva do rOk pre
kl a d Carla Adolfa Martlenssena ( 1881- 1955) Tvorivé 
vyučovanie klavlrnej hry. Vydava teTs tv o OPUS i'lou splá
ca ča::.c d lh u známe J prac! vefkého nemeckého učenca, 
klav lrneh o pedagóga p rvej po lovice 20. storočia a zap i· 
i\a súčt1sn e 1 medzeru , kto ré spoč!vu v súčasnom n e· 
dos tatku metod o logicke t hudobnej lite t·atú ry n a našom 
:tn lžnom trhu . 
Cast dlhu - m ysllm tým skutočnosť, že práca vydaná 
v sloven s kom tazyku n eprináša pod uve deným titulom 
celú knihu Martl e nssen a SchOpfe r ischer Klavierunter· 
r lcht (z nemecké ho vydania v roku 1957 ) Prekl ad u 
ch ýba pribllžn e záve t·eč nr! tr e ti na pôvodne j práce ( 18 
kapito l Metodiky ln cll vlclu il ineh o vyučovania klavlrnej 
hry l · Táto časf kn ih y tvori v o r ig inál! vlastne logické 
vyús ten ie cele J pr·edc hádzajúce, knihy, preds tavuje tv o 
rlvé doplnenie a rozšfrenie llsz tovske j klavfrnej met a · 
dlky . Martie nssen a ko žiak dvoch priamych žiakov 
F. Liszta - K. Kllndwortha a A. Relsenauera - mal 
k tejto problematike bllzky vzť o h a podáva rozšlren(t 
llsz tovs kl1 metodiku ako vzor pre mnoh é i súčasné kla
vlrne metodiky. Os tatne. Llsztova škola bo la ne pochyb
ne do is te j miery predc h odcom psychofyzlologlck9ch 
metodik 20. storočia . 

Mal'tl e nssenova knižka vznlklh prepracovanlm H s pa· 
1enlom dvoch s korš ie napls an9c h prác z trids iatych ro
kov : Ind ividuálna klovl rn a technika na zák lade zvuka· 
ve j tvorivos ti ( Lipsko l930) u Metodika tndlviduálneh o 
vyučovania klavlrne j h ry [ Ltps k o 1937 ) Obe pri! ce s tí 
zjedn otené d o zmys luplné ho celku - k nihy . kt orA vy 

Proces mys lenia a v9kladu Martienssena je v mnohom 
bllzky 1 prácam a myšlienkam najv9zn a mne jš!ch jeh o 
súčasnlkov u mám tu na mysli i znkladaterov soviet· 
sket klavlrnej š koly. Mnohf z nich a koby tvorivo rozvi· 
jali ta kme •· totožné tézy : ,.Zrelosť pedagogické ho ume· 
nl a spoč!va v schopnosti vies t žiakov k chápHnlu ume· 
leck 9ch di e l a súčasne n e p rekáža! v9vlnu Ich vlastné· 
ho umelecké ho života. Pedagóg kluvlrnej hry ro mOže 
doslahnťtt Iba vtedy , ak os ta n e sám umelcom vo svoje\ 
činnosti a uk sn z dOvodov prebývanla v zt1ženom s vete 
vlastného .myšlienkového sve ta· a ko to čas to b9va, n e
od cud zi životu a svojim žiakom." 

Martl enssenove práce s ú úrovň ou s vojho rnyslenla a 
výklad u neobyčujne nát·očné i n a prekludate l a. Cita te r 
sa s tretáva s mnohými Martienssenov9ml origlnálnymt 
pozorovanla ml , exak tným vedeckým postupom, prehlad· 
ným č lenenlm materiá lu . Vo vyja drovanl sa vys kytujú 
mnoh é neo Jog izmy . k tor9ch p reklad do s lovens k éh o ja 
zy k a pokladám za velmi šťastný. 

Od ana 19zy jav u zv ukovej tvorivos ti ako základnej 
s ily hudobného Interpretačného Pt"ejavu i ce'lej Mar· 
tlenssen ovej kla vlrnej pedagogiky, vedte nás a utor ka 
pitolami o tvorive j klavlrne j technike, o pianls tlckej 

Murtlenssenova kn ih!l je obsažné o uži t očná . Pnné~H 

mnoutvo sviežich a plodn9ch myš lienok do moderne! 
klavfrnej hry a pedagogi ky. jej význ!lm uezmen~u jú am 
drobné nedostatky , vypl9vajúce naprlkl!ld z pregn onr 
nej snahy autot'll o presné kategori zovani!! poznotko\ 
n a pr. pianls tlckej typológ ie, jej troch zA ki adn9c h typov 
či napriklad ln9ch detailov v tndivlcluá lne) metodikfi 
(v nepublikovanej časti) . Ume lecká n pedagogtc kll prux 
býva vždy bohatšia n o p rejavy. ta kti ež výVOJ pian is ti(· 
kej typológ ie pokračuje oko jav pt·ocesu vývoja samot 
n ej hudby a života . iné s (t tiet na~e marxis tic ké we 
tonázorové kategórie, preto sa s Martlenssenom nemož 
n o vo všetkom s totožnil. To napokon rtešt primeranou 
formou už predhovor ku knižke. 

Treba vyzdvlhnOt kvalltn9 slovenský preklad Miku 
lá~ä St·rau'S za . vynikajúcu Jazy kovú ťtpravu PhDr. Si!Vlij 
Cervenčlkovet, vkus n9 prebal . vl!zbu t typ ogra[lc kú 
Opravu Petra Danaya. V•las tn9 autors k9 text je uveden9 
velmi d0kladn9m, odborne rundovan9m predhovorom 
prekladatefa . Pri tomto v9znamnom tit ule vyda va te rs tva 
OPUS ostáva e~te vyjadriť žela nie - doplniť v najbli~· 
šej budOcnos tt 18 ka pitol pôvodne j práce a skompleti · 
zav ať ta k prepotrebnO odborn(! prekladovú prácu so 
závažným celospoločensk9m dosa hom. 

MILOSLAV STAROSTA 



JURAJ HRUBANT PÄŤ 
Prológ - l t6dl6 na VSMU. Pred

~tavenia budúcich adeptov oper
ného spevu v štúdiu VSMU n n roz
hranl päťdesiatych a šes tdesin
. tych rokov mail zvláštnu ntmosfé· 
ru a slubnú kvalitu. Po silnej ge
nerácii Kucharského, Baricovej, 
Onlščenka n astupovala v nich dal 
šla garnitúra talentov a medzi nl
mi aj dnešn~ jubilant - znslilžil~ 
umel ec JURAJ HRUBANT. Nn kva· 
litu t~chto preds tnv enl poukazuje 
aj skutočnost, že väčšine Hruban
tov~ch par tnerov v nich skončila 
v sl ovensk~ch opern~ch liVIId· 
!ách, ba i v zahranič!. Or, ,;ám 
ohúril publikum najm!l prv~m v~
konom eko Matúš v Hubička a 
dalšie kvalitné k reácie vytvoril v 
operách Mignon, Poup!!, Traviata 
a Cosl fan tutle. 

Dejstvo pr vé - opera SND v 
rokoch 19&3-&5. Za trt roky sa tu 
Hrubant podlelnl nn prlprave de· 
vla lieh premiér, okrem toho si do
študoval postavu , Escamilla. jeho 
vtedajšie .,pend lovan ie" medzi ba
rytónov~m a basov~m odborom ne· 
bolo dôsledkom obmedzeni v hla
sovom rozsahu, ako to ilustrovalo 
aj jeho odvážne n eplsané ,.g" v 
závere tretieho obrazu Carmen. V 
dvoch lllohách basov~ch ( Ferran
do a Samuel) v~znnmne prispel k 
vysoke j úrovni inscenácll Verdiho 
Trubadúra a Maškarného bálu. Z 
úloh barytónov~ch zau jal mimo
riadnou hlasovou prlernznostou a 
démonlčnos ťou jeho Gašpar z Ca· 
rostrelcn a šarmantn~ . herecky U · 

volnen~ a hlasovo svieži Tomsklj 
z Plkovej dámy. Kvalitná kreácia 
Dona Ca1·1osn zo Sily osudu pred
sn len naznač ila, že velké ver· 
dlovské bar ytónové postavy, sta· 
vané na ln~ch vokálnych princ!· 
poch, nebude• jeho nn jvlas tnejšou 
doménou. 

Deji'tvo dr uhé - Lipská opera 
v rokoch 1965-69. Tu sl zopa k oval 
niektoré úlohy zo SND, no pod
statne rozšlril svoj repertoár, a to 
•·Oznym smer om. Spieval tu Posu 
z Dona Carlosa, Dunolsa z Panny 
Orleánsk ej . Tlmočnlka v Carovnej 
flaute, Mandriku z Arnbelly, ti
tulnú postavu z jedinej Borodlno
veJ opery, no predovšetk~m dve 
profilové úlohy jeho nesk or šieho 
pôsobenia v SND - Plzznra a Por· 
gyho. V rokoch sedemdesiatych sa 
rád vracal do Lipska a naštudo· 
val tam Or esta zo Straussovej 
Elek t r }. 

Dejstvo tretie - opera SND v 
rokoch 1969-86. Toto obdobie Je 
čt• sovo na jrozsia hleJšie, vnlltorne 

najčlenitejšle a predovšetk~m ne· 
uzav rené, zasahujúce až po naj· 
čerstvejšiu súčasnost. Pred časo· 
vou chronológiou dávame pred
nost mapovaniu jeho prlnosu pre 
jednotlivé repertoárové oblasti. 

Mimoriadne velk9 počet kreác1l, 
ale aj Ich nesporné kvali ta nás 
oprávňujú zača ť práve oblasťou 
opernej moderny. V pôvodnej slo
venskej tvorbe začal Hrubant Su· 
choňov~m Mojmlrom (1970). po
kračoval Cikkerov~m Uhorčlkom 
( 1972) a najvllčšl llspech dosta
hol ako citovo zaan~ažovan9 
Nechludov v spoločnom naštudo
vanl Vzkriesenia dirigentov Koš
lera a Lenárda (1976 ). Nie bez
v~znamné boli vša k aj menšie lllo· 
hy v ďalšieh Cikkerov~ch operách 
a Urbancovom T11nci nad plačom 
l špán Dragomlr v posledne j In· 
scenácll Svätopluka. Vari ešte v~· 
znamnejšle boli jeho kr eácie zo 
svetovej opery nášho storočia. kde 
Jednoznačne sto ji v popredi lllo
ho Por gyho z Gershwlnovej opery. 
V nej Hrubant dokonale prepoj i! 
speváck y v~kon s hereck~m a v9-
bornou gradáciou v~konu dokázal 
geniálnemu záveru opery vtlačit 
naozaJ pečat optimistického vy
znenia a viery v ozatstné ludské 
hodnoty. Vysoké parametre mali 
aj dalšie postavy : knieža Modro
raz ( 1974). revolucionár z Tak ta· 
kišviliho Troch životov ( 1974 J a 
Nick z Osudu zh9ralca ( 1982) . 

Velk~ počet úloh klasick ého 
svetového repertoáru môžeme roz
deliť do dvoch základn~ch sku
pin: repertoár taliansky a mozar· 
tovsko·beethovenovsk9, pričom 
pomimo nám zostane Jen zopár 
neverml d0ležit9ch kreácii z Pr e· 
danej nevesty , Carmen 11 Elektry. 
Taliansky reper toár si znča l Hr u· 
bant budovať hned na Zllčiat ku 
tohto obdobia individuálnym do· 
~tudovanlm pos táv MlchP.leho z 
Pucciniho Pláš ťa a titu l nej posto· 
vy Verdiho Nabucca. Prvá z úl oh 
mu sedela, no dielo čos koro 7.1111Z 
lo z r eper toáru, druh ej ~~~ vzdal 
sAm spevák. postupn1~ su p t·e· 
orien t úva (ú ci op !Iť na verdi ovské 
basové úlohy, reso. barvt()novO (l 

lo hy druhého sledu ( Atblant J. j e 
dinou v~nlmkou v tomto smere 
bol Amonasro z Al dv ( 1971\) . Hru
bant si vybudoval a( solldnv ve
rlstlck~ repertoár o s v~n lmkou 
d'Albertovej N fžlny nech9bal or! 
premiére Jediného ver istl ckého 
diela. Vari najvydarene Jšou k reá· 
clou v tejto podoblas ti bol 
Schaunard z Bohémy. kde eplzo 
dlckll postavu pov~šil na rovno· 

Takmer nepovšimnutý koncert 
Mlad~le generáci e nu~ej hudob· 

nej vere jnos ti so tva vedia, že Bel· 
lovu lásku k hud be zdedili a j Je· 
ho potomci. j , L. Bella si za l ožil 
rodinu až po svojom odchode zo 
Slovenskn - v nemeck om prostre· 
dl Siblne ( n 11 územi dnešnej RSR]. 
kde pô!'obl l š t y rid sa ť r okov . Tu 
vychovuJ oue svoje deti ·- dcéru 
Gustu, koncertnú s peváčku a ne· 
skôr učltefku spevu ( Is t ~ čas pO
~obil a aj v Bra tisl ave. kde k Jej 
tlakom patrili al viacer ! vtedajšl 
~ólis t l operv !:> NDI n synn Rudol · 

Prof. Dagmar Stur liovti -8cllov6. 

la. ktor9 v y~tudova l di rigovanie 
rl kompozlclu v o Vledm . Po rôz· 
nych prechodn~ch pOsoblskách su 
Kudol f Bella napokon usadli vo 
Svotčio rsku 1:1 uplatnil sa tu ako 
di rigent, skladater a pedagóg. je· 
ho dcéra (vnučka j . L. Bellu l sa 
~taJa speváč kou . R. Bella po sebe 
zanechal vyše štyridsa C opusov , 
medzi ni mi aj or atOrium. rekviem 
a symfóniu. Kompozič ne vychádzal 

z neskororoman tlckého cltenla , 
pričom však jeho dielu odzrkadfu
jú už a 1 novšie tendencie - naj
mä vplyv R. Straussa. Rozhodne 
nie je pre nás bez zau jlmavostl 
počuť, ako komponoval syn náš· 
ho j . L. Bellu. Umožnilo nám to 
vedenie bratislavského konzerva· 
tória, k ed di\a 29. mája 1986 
usporiadalo besedu s vnučkou j . L. 
Bellu - prof. Dagmar Sturllovou
Bellovou. Starš! z nás sa vari ešte 
pamlltajll, že r . 1928 sa staručk~ 
Bella na Slovensko vrátli spolu so 
svo jou manželkou. dcét·ou Gustou 
a 7-ročnou hudobne nadonou 
v nučkou Dagmarkou. OugnH.tr rást· 
IH pri svojom starom ol!:ovi u?. 
do svotho 15. r oku a zfskol a od 
neho veru hudolm 9ch pod netov. 

'Ak o 13- ročná vystu pil.t v ura l ! · 
sl avsk om rozhlnse. ak CJ 16- ročná 
mala su mostu tny ro lovcčerný k l a· 
vlrny recitál vo vwd:ljšet Ume· 
lecke j Besede. \ tu1n čase už do· 
chád zala do VIIJdno. kde ~ tudova · 
In v majst rov..;J<et triede Emilu 
Sauera. posledného priameho žlu · 
k11 F. Lisztu. Absol vovala ju s vy 
znamenunl m už ako 17-ročné . no 
Sauerovou žiačkou osta la a ( no
dalej. Neskôr s.t ešte zdok onalo· 
va l a pod vedenlm popredného ne· 
meckého kluviristu Wilhelma 
Kempfo. Od r . 1940 ži l a s matkou 
vo Viedni a po vojne su stala pro· 
f esork ou viedenského konzerva tó
r ia. Popri svo je( pedagogickej čln
nosti tiež vere jne vystupov ala s 
náročným planistlck~m repert oA · 
rom a zlsknla si uznanie krlllky 
svojou suverénnou technikou u 
mužn~m p•·e(avom. VIackrát hraln 
a l na Slovensku - zväčša pri bel · 
Jovsk~ch Jubileách . ESte pred dvo· 
ma rokmi vyst(tpilll vo Svajčlar 
sku a vo Vel kej Británii. Je ted!! 
Jen prirodzené. že st želala aktfv· 
ne prispie( k oslavám 50. v~oč l u 
úmrtia svojho starého otcu. Do 

Sn fmka : j . Vavro 

cennú ostatn~m bohémom. Z 
predverdiovsk ej tvorby dvakrát 
vytvoril postavu uč itera hudby a 
pokry tca dona Basilla, najprv v 
Palsiellovej ( 19781 potom Rossi ni · 
ho opere ( 1985]. Obe kreácie boli 
prekvapenlm. Hoci Hrubant patril 
k herecky zdatn~m spevákom. je· 
ho herectvo sa uberalo dovtedy 
dvoma smermi: ku kreovaniu pos· 
táv ,.sympa ťákov " , pričom využi· 
val danosti sv ojho prltažlivého 
zjavu. alebo k portrétom negat!v
nych vážnych hrdinov (napr. 
Scarpla]. kde zasa ťažil z kon
t r astu medzi sympatlck~m zovňal· 

~kom a záporn9m charakterom. 
Predstava Hrubanta ak o tvorcu 
komick~ch f igúr vyzerala neprnv· 
depodobne. ale umelec ju llspe~ne 
naplnil zmyslom pr e nadsádzk u. 
nie oJ pre mi eru. 

Zcstula nám mtpokon repert oá 
r ová obla sť mozortovsk il . ku kt o· 
•·ej sme p ričlenili a 1 Plzzarn z FI· 
delia , k torého oiJdul'i l vokálnou (t · 
činnostou a d r<~tnutick ým pátosom 
nt~jm11 v i n~ctmác ll z r oku t974. 
Co bol var1 na iút·odnej!';f rok jo· 
ho l! O til ruj~e l umelec kej dráhy. 
Spevácke dcmosti Hrubonl lt sice 
r.!J jak tJ zvlá ~t nekore~pondu jó s 
;OetJ inou predstuvou mozon ovskO· 
ho i n tt;t·p t·etn. ktorého sto toži\uje· 
me skôr s k omornetšlm fondom 
,. techntCI!>!Jcky hrnv9m prejavom. 
\ prosp1..ch spevákovej lnteliRen
cle • šuk svedči , že napri ek ty · 
povel odchodnosti. (eho mozatov· 
~ké k reáci e dosiahli dobrú (don 
Giovanni , Alfonto) až ve rm i dob· 
r ú úroveň (Figaro v lns(;enáciách 
z rokov 1971 a 1980] . 

š . ALTAN 

Bratislavy pri!;lu koncom májll no 
pozvanie Zv!izu slovensk~ch sk L 
rta tefov al<o čestn~ hosť bellu' 
sk~ch osl áv. Vedenie b•·atislavsk.: 
ho konzervatória velmi poh otov o 
vyšlo v ústrely jej i nlciatlve. no 
nemohlo rá tat s t ~m. že nojatrak· 
tlvnejšle podu jatia Pražskej juri 
práve v dei\ besedy odlákajú naj· 
vážnejšlch záu jemcov z r adov štu · 
dentov univerzity a VSMU a že 
zlyhá aj Večcrnl k. ktor~ prlslúbil 
uvere jni l not!c ku o tomto nezvy· 
čajnom podu jntl. Počtom nevelké 
obecenstvo ( tvorili ho zväč ša št u· 
dentl a niekofkl pedagógovia ško· 
Ir ] mul o možnosť vypočuť si ok· 
r em dvoch dlhšlch. náročn~ch cyk· 
llc k~ch skladieb R. Bellu ( Variá · 
cle na vlastnú tému h mol, op. 70 
~~ Va riácie na vlastnil tému C duri 
!l ( zr ied kavo alebo vari nikdy ne· 
hrané klovlrne skladby z prvého 
tvo•·ivéh o obdobia J. L. Bellu ( via · 
r.ero caprlccil , pOvabn(l Krernnic· 
kú hasičskú polku, Variácie na 
sl ovensl<ll ludovú piesM Let! , Jetl 
roJ a jednočasťovú Sonatlnu 
e mol] . Autorka čllmku sprievod· 
n5m slovom uvádzal a jednotlivé 
diela. Ten1o pro~ram otvoril zbor 
z Bellove1 j ll no~fkove J svadby, kto· 
rý zaspievali ~tud ent l konzervotó· 
rid pod vedcnfm prof. O. Bil la, o 
uzavrel sa r ozhovorom s umelky-
•1ou. ktora hovor i dobre po slo· 
vensky. Prf tomnt ne~et rlll prejav· 
m1 ut nania: ocenil i najm!! tech· 
nlckll Ctrovell tel hry a pam!!(ovó 
spolahlivosť. j . L. Bellu by bol ur 
čite so svojou vnučkou spokojný 
- o tu viac, keby navyše vedel. 
že ma la za sebou ozu i ťažk ý do il : 
cel é dopoludnie totiž nuhrával n 
pre C~. rozhlas O pred S!llllOtn ~lll 
koncertom ešte a 1 p1·e Cs. televr
zlu . k torá ta kto zlskané 1.ábery 
uvedie pravdepodobne koncom 
septembru v re lácii Musica vlvo . 

LJUBA MAKOVICKA 

GRAM O RECENZIA 
Edvard Hagerup Grleg: Peer Gynt, auity č. 1 a Z, op. 41i 
a 55 ; Z Holbergovfcb l!iaa, aul ta G dur v •tarom alob\l 
pre alál!ikový orchester, op. 40 
Slovenské filharmónia. Dirigent Libor Pelek. 
OPUS Stereo 9110 1640. Olglt6lna nahr6vka . 
Vydané v spolupráci a firmou Audlophon GmbH, Milo
chen. 

Napriek tomu. že Grlegove suity su už neraz stali 
predmetom záu}mu našich u svetov~ch gramofónov~ch 
vydavMel stlev , s nndšenlm som pl'lvltal Ich najnovšiu 
realizáciu. Pred orches trom SF a dirigentom Llborom 
Peškom stála nefahká llloha. ak sa podujali interpre· 
tovat Grlegove skladby. Ich popularita automaticky pri 
náša so sebou určité sprlsnenie poslucháčov~ch hod
notiacich krltérll. Nová nahrávka OPUS-u však nielen 
že obstála, ale zaradila so jednoznačne medzi najkvallt· 
nejšie nahrávky vydavatelstvo vôbec. Stal o sa tak v 
prvom rade z~sluhou perfektného v~konu Slovenskej 
filharmónie, pod ktor~ sa podpisa! op!lt Libor Pešek. 
S jeho menom akosi spontánne prichádza predstavn 
dokonalého, spolah llvého v~konu. tudské a u melecké 
kvality tohto di r igenta sa už v nejednom prlpade stali 
platformou, na ktorej sa daj\1 budovat aj tie najzloži
tejšie kompozičné projekty hudobn~ch dejln. Griegove 
suity sice nepatria medzi najzložitejšie projekty, no 
naopak, svojou tektonickou a v~razovou priezračnosfou. 
zrozumitelnostou, prehfadnosfou faktúry a krehkou ly 
r l kou rovnako .,vytestujú" každého Interpreta. Libor 
Pe~ek rešpektoval do dOsledku všetky črty Griegovho 
orchestrá lneh o št ~lu a v~sledn~ tvar strhne poslucháč u 
na jednej strane dokonal ou prostotou. no na druhej stru· 
ne emotlvnou hlbavosťou a dynamizmom. Medzi svoje 
najkrajši e ,.gyntovské" zážitk y môžem smelo zarad i ť 
druh.:i Čh• f l. suity Sm•·C Aasy, určenO sláčikovému or
chestru, ktorá ma fascinovala nádhern~m šťavnat~m 
zvukom, vnútornou tenziou a velkolepo konclpovan~m 
gradačn~m a retrogradačn~m oblOkom . V obidvoch tan· 
coch. t. j. v Anitrlnom tanci o v Arabskom tanci som 
obdivoval brilantné graztoso, u mocnené v .,triu" Arab
ského tanca neobyčajne krásne reallzovan~m legatom 
prv~ch husi!. ObTúbené finále p1·vej suity (V jaskym 
k ráfu hôr] Pešek neponlma ako poco acceler ando. ak o 
su táto časť zvykne Interpretovať. T~m vlastne bez zvy~ 
ku - a vysoko óčinne - rešpekluje notový zápis auto 
ra. V lngridinom náreku sice Ide naozaj o nárek. avšah 
hud ba je zbavená akejko l vek dávky neopod~ tatneného 
sentimen tu, čo do určiteJ mier y plati d j o Solvejginej 
plesni. V prvej časti l . suity, v Ranne j nálade. sa pre 
Javil Peškov zmysel pre detail. Posluchllča totiž nemOže 
nezau)af preclzne vypracovaná ornamenti k a v závere 
sk ladby ( trllok fláut a k larinetov, prfr nz hobo jov) . Né· 
vt·u( Peera Gynta je výsostne dramaticky ponlman~ . no 
zu touto strhujllcou hudbou neustále r ltlť pu11. Gri egov 
ho vefkého lyrického srdca. Dramaturg iu platne dotvára 
suita Z Holbergov9ch čias , čiže dokonal 9 Grll!R v st ., 
rom slohu. Dokonal9 kompozične !l v tomto prlpade aj 
interpre t ačne. Sláči ková sekcia SF so s nt•\'Cfliou 1 il 
predsa takou velkou] .,parti túrkou" vy..,porl.•d,:ln obdi 
vuhodne suverénne, u t~m znvt Mi a mul vynlkto lúc• do 
jem z posluchu platne. 

Slová obdivu a uznania musime V\ ~. Jovi t <•l l'ea hzač· 
nému tlmu nahrávky, k t or~ tvorili hudobn í· •ežisér 
All red Sch olz a zvukov! l'e2!sérl t. ,.., MlH l,,:t ;1 Gustáv 
Sora l. Pôsobivý dizajn poohádza od !\lll"'~J ;.·. 1 Záčk .1 
(fotografia Vlad imh·a Šimeka J. O -.1 ~ul' nt• vs·st l tne 
sleeve-note sa postar a Ja dr. M . Fbl<ll'~•H'H :>; ;, (ov P-r by 
som nov~ titul OPUS·u rád odpor itl'.tl <.lu pozurnostl v?;et 
k~m zl!u jemcom o peknú. hodnotnú hudhu a vynikli 
)úci umeleck~ výkon. 

Jt;OK JAVORSKY 

Trnavské 
hu obné po v če 

Okrem Hudobnej jari Mlkulála Schneidra -Trnavskéhu 
a jesenného cyklu koncertov usporiadaných Mestským 
osvetovým strediskom v Trnave, konaj6 sa v Trnave ul 
treti rok viac-menej pravidelne vidy v utorok malé 
koncerty v miestnostiach tzv . .,Olahovho seminára" Zé· 
padoslovenského m6zea. 

Prv~ koncert sa uskutoč nil v spolupraci ~ Ľudq,vou 
školou u menia v Trnave v Roku ceskej hudby (1984) 
a mimoriadny zl!ujem o toto podujatie pod nietil aktlv· 
nu a nadšenú pracovnlčku m(lzen, muz l kologičku Editu 
Bugalovú k pokračovaniu a vyt váraniu t radlcle podu · 
ja tl. 
V~born~m Impulzom bol Medziná rodný •·ok hudby vy· 

h lásený v r oku 1985 Medzinárodnou hudobnou radou 
UNESCO v súvislo&tl s jubi lea mi j . s. BachA a G. F. 
Händla. Koncerty sl počus tohto roku zlsk t!ll stále 
obecenstvo . o tal< sa uskutočni lo v roku 1985 už šes ť 
koncertov. 

Uspor iadatelia su usi lu j(• o ~pecl fic ké drumaturgické 
zomeronle: oživovať hudobné zbier ky trnovského mú 
zea, predovšetk~m materiály tr navského regiOnu H po 
pu larlzova( d ielo Mikuláša Schneid ra -Trnavsk ého. Nd 
podvečeroch už odznelo ne jedno rlosiu f vôbec neuvede· 
né dielo trnovského mu JSi rn. 

I nterpre t ačne sa nač i era poväč šin e do mies tnych 
zdr ojov. P rt:ld ov~etk~m sú to uči telia r:Su , klavi ristka 
Helena Uhll!rov3 . absol ventka VSMU, čl huslistka Alžbe· 
111 Sevečkova . absolventka bratislavského konzervató 
l' ltl 11 ďn lšl. vytvára júCI rôzne nástrojové zoskupenlil . 
Očlnkujó často l poslucháči Katedry hudobnej v~chovy 
Pedagogickej fakulty, llll jm!l vokallstl. ll kn?:Ujú •;o snah y 
7.n lotlť stabi ln~ súbor sta rej hudby. 

Koncerty v m(lzeu nechcú konkurovať ,.oficiálnym " 
koncertn~m cyklom. Ma j(t svoje publikum, ktorého ča ~f 
rvorl ft tak t pos lucháči . čo nav~tevujú aj ostatné kon 
certy a možno predpokladať. že ti ďalši časom zlsk ajú 
tR k ý záu jem o hudbu, že so stnnll pravldeln~m l náv· 
.~ tevnlkmi v~etk~ch koncer•tov. 

Hudobné predvečery v trnavskom múzeu s(l dokladom 
toho. čo te možné dokáza(. k ed sa spoji nadšenie a zna 
Jose veci s organlzačn9mi schopnos ťam i. R sú 1 krásnym 
prlklndom pôsobenia mlestnet kult(lry. oko sa o net 
hovorilo na zjazde mt!lel strany 

ANNA KOVAttOVA 



Händlove slávnosti 1986 
Cesta do Ha lle vedie cez dve najväčšie 

hudobné cent rá NDR - Drážďany a Lip· 
s ko. Moja ces ta bola o to znujfmavej · 
šla. že som mala možnos t vi d iet v dráž· 
dans ke! Semperovej opere Inscenáciu 
Wolfganga Wagneľ!l Majstri speváci no· 
rlmberskl vo v9bornom hudobnom na
študovanl Stegfrleua Kurza a so spe· 
vá kmi Ekkeh ardom Wlaschlhom. Petrom 
Schrelerom, Mnnfredom Schrenckom, 
Helgou Thledeovou, Elisabeth Wllkeovou 
a dalšfml, v Lipsku pok loni( sa velkému 
Snehov! v tomášskom kostole a preuteť 
st Bachova múzeum s pôvabnou komo r 
nou slei,ou v reštaurova nom Bos ehaus 
a napokon sl edovať to, čo dramaturgia 
35. ročn l ka Händlových slávnosti (Hlin· 
de lfestsplele) v Halle pripravila pre svo· 
jich návštevnlkov. 

Spohra, Sora u súčasnlka Mlttergrad
neggera (rozkošný cyklus Herbarium J 

recitál rakúskeho huslistu Eduarda Mel· 
kusa ( hráča na bat·okovom nástroji l za 
čembalového sprievodu Georga Kissa v 
dielach Händla , Telemanna , Bacha, kon
cer t vlrglna tovej hudby v podani Jeana 
Ferrarda. Prekvapenfm bola Oroveľ\ do· 
máctch amatérskych zborov z Halle, Ros · 
tocku u Zwicka u v ódach a kantátach 
G. F. H!lndln za sprievodu StAtnej kapely 

hudobné naš tudovarue mul Christian 
Klu ttlg (Ca rovná flau ta bola uvedená v 
prekrásnom ~t9 1ovom Goetheho di vadiel · 
k u v kúpe loch Lauchs tädte ). A na pokon 
jediná opera G. F. Händ la Partenope 
(libre to S. Stamptglia ), v rea lizácii u ve 
cteného umeleckého tlmu. mala vyslove 
ne tradičné vedenie . 

Ha llská opera teda odzt'kadluje cel9 
v9vojov9 trend nemeck9ch opern9ch dl· 
vadlel. je akýmsi proto ty pom toho. čo 
sa dnes v NDR na scéne robi Kam to 
smeruje , ukáže budúcnost. 

Spevácke zázemie i keď nie vefml ho 

Hl! nd lovou tradlc10u je pt·estaknuté 
celé rodné mesto baro kovéh o velikána. 
Stalo sa súčasťou zivota jeho obyva telov . 
Pripomfnajú ju dominanty mesta: Hl!nd· 
lov pam!l tnik na hlav nom námesti, š tý· 
!ovo reštaurovaný rod ný dom skladate
l a s koncertnou sá lou a citlivo tn~tulo· 
vu nou expo?.lctou zo života a tilela skla
da tera a napokon ceny mesta , ktoré su 
každoročnf' odovzdávajú kultúrnym pra· 
covnlkom pri otvoren! feFtivalu. nehovo
riac o školách , rôznych ullleleckých sú
ťažiach. ktoré prebieha ILI so záh lav!m 
mena Georga Fnedt·ichu Händla. 

Dramaturgia Hl!ndlov9Ch s lávnosti sa 

Z lnscenlicle opery Ch. W. Glucka Orfeus n Eul'ydlka . scéna ~ Puh·ou Ino~ StrA 
teovou. 

v minulos ti zameriava la v91učne na Weimar pod taktovk·ou s vo jich dirigen 
tvorilo G. F. Hllndla so zvláštnym ak· 
centom na dielo operné. Súčasnos t zme- tav. 
nll n i v tomto zauživan ú tradlclu a dala So záujmom som sl tiež pozrela s po 
volnost fantázii , upt·ednost"'ujúcej vysoe· mlnané opemé Ins cenácie. Nie pre spe 
Jé domáce Interpretačné zázemi e, ktoré vácke a hudobné naštudovanie, to hra 

nl čllo s priemerom. ale pre neobmedze 
sa prezentuje v širšieh reoertoárovvch nosf fantázie režiséra , ktorá zachádza 
nudvilznostinch na dielo Händ lovo. V 
opere ktorá do teraz tvorila doménu fes· la za št91, ba l experiment. Slúžilo skor 

na orientáciu , kam až v NDR siaha moc 
tlvalu. so prešlo od Hlindla k titulom, režiséra, čo st môže s hudbou a obsaho· 
ktoré viac reprezentu lú súčasné trendy 
práce t•ežlséra. Postavenie režiséra v vou predlohou tvorcu Glucka a Calzabl 
tomto divadle totiž nadobudlo priam glho dovoliť. Symbolika, hraničiaca ~ 

možnosCou vyjad renia, expresivita, vy · kultov9 charakter. K nemu sn zbieha jú 
a od neho odvljajú súradnice diania nie- mykajúca sa pred lohe, psychická nároč 

nos( zasahujúca za únosnost poslucháč· 
len na javisku, ole možno povedať v s keho prljlma nla. Co ch cel režisér Peter 
celom živote opery. Dramaturgia zaradi· Konwitschny touto svojou predstavou vy 
la do programu nielen IIHnd love opery, povedať , by bolo potrebné s kOr vysvet 
a le a j Inscenácie Glucku. Moza•·ta . ba l lit slovami. Bulle tin v ~a k nepomohol k 
súčasnl ka Bredemeyera. Bola to skutoč- orlentAcl l. Odborntk zaprotestuje. poslu 
ne konfrontác iu nei.Jýval9ch pohlndov cháč odmietne. Tu bolo zrejmé 1 z náv 
na hudbu s tar9ch majstrov . .. v osta t-
n9ch žá nroch dramaturgick9 záber sa š tevno ll podujdtiu, na ktorom okrem 
tiež pohyboval v šir!;lch súvislostiach. fes tivalových hustl zlvall stolič k y prázd · 

notou. Ak poslucháčov! sú takéto ,.ume-
Vychád zaj llc alebo ús lloc do osobnosti lecké" prejnvy cudzie, pre koho sa tn 
Hti ndla. scenujú. . . I Mozar tove opery únos zo 

Z toho, čo som malo možnosť počuť, Serailu a Carovná fl&uto poznačil expe· 
prvens tvo si zas lúžia koncer ty hostr - rlment re2t sčra tykajúc! sa a ktualizácie 
predovšet k9m ptest1ový večor Pe tra - nic v~ak deja , ale jeho vyjadrenia 
Schreiera s lutnlstom Konradu ·n Rn.l'(oss- (scéna . koo; týmy. v9raz expresie až hys 
n_t""'g'-o_m __ v_ c...;y;..k_I_o_c_h __ w_e_b __ e __ r..:a..:. _:G.:..:".:u..:ll:.:a::n:.:i h:.:..:.o:... _ .:,lé::':.:'l.::e..:.I.:.....:O ~o __ re_'l._lt~-" J_ And re as Ba um a nn, 

h a té i6 na slu~net umelecke! úrovnt 
Všetky s pomlnané predstavento bol• v 
hlavn9ch postavácn obsadené t9ml tstý 
ml spevákmi. Tvorili tch sopranistka Pet 
ra lnes Strateová , mezzosopranistka Mo 
r io Petrasovska, tenorista JOrgen Wasch 
muth a basista JOrgen Trekel . okretn 
ďal šieh - pre menšie postavy volen9ch 
- spevák ov 

Popri koncer tn9ch a operných podo 
jatlach hallsk9 fest iva l obohatilo muzt 
kologlcké kolokvtun> venované oh lasu 
Händlovho diela v roku jeho jubilea rl 

otázkam št91u mterpretácte skladatero 
v9ch dleJ . Hoci nu kolokvium boli po· 
zvanl predstavitelia viacer9ch západ· 
ných t soctallstlck9ch kra jin. jeho úro 
veň sa pohybovala bez ná roku na širši 
svetov9 záber. Ceskoslovens ko zas tupo· 
val doc. dr. Rudolf Pečman CSc. z Brna . 

H!!ndlove slávn osti st nenárokujú na 
ta ký ohlas, a ký dosa hujú festivaly so 
svetovou konfrontáciou v hlavn9ch cen· 
trách NDR - Drážďanoch , Berline, Ltp· 
s ku . Predstavu jú s kôr úsilie koncentr u· 
júce sa no vlastné Interpretačné záze
mie. prost rodnlctvow ktorého sa prezen
tuje hudobná minulost i národná h r· 
dosť vyše tisic rokov s ta rého mesta. 

ETELA CARSKA 

Nikolaus Harnoncourt a interpretácia historickei hudby 
Nikolaus Harnoncourt pat ri unes k 

jedn9m z najv9znamnejšlch in ter pretov 
a znalcov renesančnej a barokovej h ud · 
by. jeho s naha I n terpretovať diela adek· 
vátnymi prostriedkami sa rozšlr ilél v 
novš om čase 1 na predstavitefov klasi
cizmu, predovšetk9m na Mozar ta a do
konca na Schuberta, Inš trumentár kto 
r9ch začal prispôsobovať dobovým orga
nologick9m da nos tiam. čim rozšlrll Ideu 
"dobového" Inštrumen tára aj na klasi
cizmus a roman tizmus. T9mto počinom 
zat·ad il l diela klas ikov do ka tegór ie 
.. s tarej hudby" Pri interpretácii sporní· 
nun9ch ma jstrov sa vraca l vždy, kde to 
bolo možné a pokta r vydanie diel sa 
odmovalo od rukopisného záznamu au· 
tora. k pôvodnému výzo ru par lllúr. 

Harnoncourtove knihy Musik ats Klan
grede a Der musikalische Dialog (Re· 
sidenz Verlag Wien) obsahujú množstvo 
pos trehov, s kúsenosti a úvah, ku ktorý m 
dospel él kO In let· pret ( býva19 vlolonče· 
lis ta l v rámci vlas tnej umeleckej činnos
~ i. l keď myšlienky a sta te vychádzajú 
l akéhosi uceleného názorového postu , 
jeho kn ihy nereprezent ujú jednolia ty ce· 
lok. lebo jednotlivé šl lldle a ski ce ne
vznikli oko koherentn9 blok. Sú to sta 
te, pochádza júce ako Izolované článk y . 
prednášky 11 po lemtcké prlspevky z po
merne velkého Čélsového rozpätiu. nap r. 
čiast očne už z ro ku 1954. 

No ni e vSetky názory Harnoncourta sO 
bez zvyšku prlja te fné . Najmene j pre
svedčivé pre kritického člta tela sú jeho 
východis ká. Týka sa to na priklad názo 
ru o negatlvnom dôsledku francúzskej 
revolúcie. Tvrdi, že po roku 1800 hudbu 
s tráca svoj špecif ický chara kter "reči" 
kvôli s nahe komponovať hudbu. ktorá 
sa ma páči( každému. To ju zbavu je -
podla Harnoncourta - rečového rozme
ru : vyslovuje dale j názor, že do roku 
1800 hudba .,kresli", kým po tomto ob· 
dobi začlna " malovat". 

Metafortck9 význam te azda čltatelo~i 
jasný, pričom sl však nevie predsta viť 
reálnu podobu tzv. kreslanla v hudbe. 
Isté te. že Harnoncourt vychádza z pred· 
s tavy , že hudba te a kýmsi jazykom, Jen
že nev ie túto jazykovos t jasne oddelif 
od sémantického obsahu pojmovo-Jogtc· 
kého média. V nejasn9ch preds tavách sa 
mu vybavu jll určité vlzte o Intera kcii 

rečového a hudobného média. Vidiet to 
jasne z teho v9kladu monódle a recit~ 
no-deklamačného §týlu v hudbe. Je na · 
klonenv vidie t' z prispOsobujúceho sa 
združovan ia hudby so slovom akési na · 
plnenie hudobn9.ch tvarov pojmovo-re· 
čovou v9znamnosťou . Nikde sa však no· 
pokúša tl elo myšlienky presnejšie roz
vies ť a lebo dokonca exa ktne dokáza(. 

Rlešenlm tejto s ituácie bolo Iba dtrc· 
rencovaf obsahy č is to odllšn9ch médii a 
vidief Ich fi nálnu koordináciu tba na vyš· 
šej rovine , vo vedomi človeka . či prl lf· 
ma tela hud by. V9vojovA bari éra. ktorú 
sl Ha rnoncou rt vybudovu l rokom 1800 
sa s pája eMe s činnosťou parlžskeho 
"conservatotre", na ktoré sd diva ta ktiež 
a ko na dlabollckú Inš tit úciu. Co vid! , je 
orientácia hudobnej didak tiky a pedago
giky na špectaltzované zvládnut ie inšl rtt· 
mentálnej hudby. Má pravdu v tom, žo 
nastáva určitý proces odt rhnutia tnštru· 
mentá lnej hry ako int erpretačného pros · 
trled ku z Integrovaného súboru hudob· 
nej erud lcte, tnvolvujúcej aj čiastkové 
úkony. z ktorých tedn9m je inštrumen
tálna hra. To bol št9l učebnlc ešte v 
17. s toroči , ale už v 18. storoči zučlna 
trend vydáva nia š peciá lnych dldak ttc 
k9ch diel , ort.entovan9ch na hru na ur 
čitý nástroj. ~i to je C. Ph. E. Bach . 
J. J. Quantz. F'. Gemt niant alebo L. Mo 
zor t. Nemožno pre to vidieť v tomto v9 
voj i len negatlvne ten dencie, ole sklad 
bou, čiže hudobnou ma tériou postulova 
n9 rozvo j inš trumentá lnej h ry . čo bolo 
možné realizovať Jon š pecia lizáciou. 

Podla Harnoncour ta ,.consorvutotre" 
totiž podmleilUje novodob9 trend vytvo· 
rlt hudbu, ktorá sn každému páči, a to 
bez rozdielu na s tav a vzde lanie. Cle 
lom bola predsa hudba, ktorej netreba 
rozumtet, ktorá su len jednoducho pli · 
člla. Porozumenlm hud by rozumie Har· 
noncourt s kontaktovanle sa prljlmateru 
hudby so schopnosťou dešifrova ť séman· 
llcký v9znam onej hudobnej reči , ktor ú 
naz9va Klangrede (Rede - reč oko "pa · 
role", nie a ko "language"). Mešti anstvo 
a ko novodob9 objednávater a prl!fma 
tel umenia sa už dávno hlási k s lovu : 
no po vyžarovanl ducha ft·ancOzskej re· 
voJOcle sa meštianstvo e tablovalo ako 
pro ta gonista spoločenského diania. Ne 
možno pochybova( o tom. že tento už 

Preba l knihy Nikolausa Harnoncourta 
Musik ols Klangrede. 

dávno evol učne PI'I~J ravovan9 proces, do· 
slu hnuvSf vtedy hod obra tu, si vy nút il 
nové v9VOJOVé aspe kt y u pos to je v ume· 
nl a1 v hudbe. TPntu novodob9 demokra · 
tizaču9 proce~ nem ožno v~uk poklada! 
za od mocnujuci 1 keď to Harnoncou • l 
dos lovne netv rdí plýnie lo v ~n k j<ts tlt! 
z jehu myš ltonkov9ch postupov. T9mt u 
čluom ~a Hflrnoncourt u7.atvárd do en
kWvy, do prtestoru bez vývoja . či do 
priestoru Ml zastavenou evolúciou . 

Harnoncour tove kni hy nastolu jCt vorn 
ďul šf ch problémov . ktoré tu nemO'žemc 
rozoberať. Z jeho č lc1nkuv citiť čl oveku 
oddaného svojmu ideálu, mysliaceho in· 
ter pretu 11 umelcu , kt or9 svojim Ideá lom 
dokáže dať l p(tl avú slovn ú, doko nca ja· 
zykovú formu láciu . Vie presvedčiť a zis
kat č l oveka pre svo je Ideá ly. lebo mno· 
hé urgumen ty sll podmurované ~!rokou 
znalosťou problematiky, teórie u hudob 
net histórie. je to fa nati k. ktorý svoje 
ctelP mysli vážna. JAN ALBRECHT 

l 

~ZAHRANIČIA 
Západonemecký skladater Wllbela 

Klllmayer naplsal cyklus piesni na t ... 
ty z vrcholného obdobia F. H6lderllu. 
Premiéra bola vo februári t . r. v MnlcbO
ve a kritika plie o silnom autobiografic
kom akcente básni. Hovori sa , le s6 ll 
mlnldrámy, ktorá vra j viac vynliiajO 11 
povrch osobn(! idylu tvorcov. 18 pletll 
vytvára celý cyklus a Pe ter Schreler do
konale zvládol premiérové prodvcdente. 

Amsterdamský bale t uviedol cite pretl 
letnou se~ónou v choreografii Jlrlho KJ. 
llána Janáčkovu Symfonluttu. Kritici 'fJ· 
soko hodnotia toto naštudovanie a 011-
bitlle vyzdvihuj(! novú vynaliezavo cbo
roograflu českého choreografa. 

Opera vo Frankfurte n. M. tNSI) 
uvedie koncom septembra t. r . Jaúe· 
kovu operu Vec Makropulos. Toto nf· 
kolepé dielo inscenuje Ruth Bergba~~~~o 
vii hudobná naštudovanie mii PIICir 
H.irsch. V divadelných kruhoch sa U· 
to inscenácia ohlasuje ako kult6ru 
udalosť. 

Vo Franc6zsku vytvorili Asociáciu m• 
dzlná rodných francúzskych hudobntc• 
festivalov. Podla vydaného bullet111 
mo! no us6diť, ako sú jednotlivé f• 
tiva ly koncipované, kto na nich úi!lnkaJI 
a v ktorých priestoroch sa koncerty rtl' 
llzujú. Na festivale v Dijone vyst6plla 
l Ceská filharmónia s V. NeumanDOII 
a hrala okrem Iného l Dvofákove a S•• 
tanove diela. Zastúpené je l sovietlltl 
koncertné umenie. 

V Bilbao sa uskutočni na rozhtanl •• 
vembra a decembra medzinárodné 111" 
vácka s6ťa! v ka tegórii mul ov a lin. 
Zvllliltny dOraz sa kladie na opent 
árie, oratoriálny a kantátový spev. CIIIJ 
s6 pomerne vysoké. 

Tohtoročné Fes tivalové stretnutie 1111· 
dých v Bayreuthe (ii.- 26. augusta) b1· 
de venované predovšetkým dielu F. Lia· 
ta pri prlle!itostl s tého výročia jebo 
6mrtla. Okrem lt6dia Lisztovýcb or· 
chestrálnych, vokálno-orchestrlilnrcl 
komorných a sólových skladieb bud6 t· 
častnlcl llsztovského seminára venonl 
pozornosť aj experimentálnemu hudo~ 
nému divadlu. Formou scénickej hndo~ 
nej kolá!e sa pokúsia o vystihnutie Liu· 
tovbo ! Ivota, diela a doby, v ktorej 
tvoril. 

O dobr6 hudbu pro domáce muzlci· 
ruvanie je zrejme záujem v kafdej do
be. Dôkazom toho je vysoká odmnl, 
ktorú vyplsalo západonemecké vydan· ' 
te lstvo Bärenrelter v Kasseli v dťdl 
o najlepllu skladbu na tento 6čel. 

Dňa 9. augusta t. r. uplynie 300 rokn 
od narodenia význačného talianakellt 
skladatera. básnika, splsovatefe a poll
tika - Benede tla Marcella. Ben61UJ 
rodák š tudoval hudbu u F. Gaspariallll 
a A. Lottiho. Ako s kladatef sa pral6-
vil opernou, oratorlálnou, kantlitottll, 
madrigalovou a komornou lnštrumenW· 
nou tvorbou. )elto dielo najmä od k• 
ca 19. storočia vyvolalo pozornosť ll• 
dobných nakladatefov aj lnterpreiO'f. 
Známy a často citovaný je tiel jeho spis 
ll teatro alla moda, ktorý pranienlt 
s6dobé nezdravé operné maniery. 

Vydavatelstvo Schott prinieslo u 
knil ný trh knihu o jednom z najlflr. 
lieh, no stále livých umeni fudstva -
tanci. je to Tanz-Lexlkon, ktorého aall
rom je Otto Schneider. Kniha poskytl
je základná informácie o fudovom, kll
tovom, spoločenskom a umeleckom 111· 
cl , balete, tanečnlkoch, tanečnlclad, 
choreografoch i o skladateroch, kom,. 
nujúclch baletné a tanečné diela. Cbrt
nologicky siaha od počiatkov tobtl 
umenia al po súi!asnosť. Lexikon 81 
624 strán a 358 notových uklllok. 

Janáčkovo operné dielo sa objanjt 
čoraz častejšie na zahraničných Olllf' 
ných scénach. Po Brémach uviedla lj 
Nemecká opera nad Rýnom DUsaeldorl· 
Duisburg 19. júna t. r. premiéru Jal» 
kuvej menej známej hudobnodramaa. 
kej práce Osud v rálli B. Herllachka 1 
v hudobnom naitudovanl j. Konta. 011-
nosaské lltá tne divadlo v Hannoveri pn. 
pra vllo na 27. j6na t. r. takisto prelllf. 
ru jednej z najznámejilch opier skla .. 
tela )ej l pastorkyňa : ré!iu mal W. 5111-
dln, dirigentom bol W.-D. Hauschild. 

V moskovs kom Hudobnom din• 
K. S. Stanislavská ho a V. l . Nemirotlet
Dančenka ~a konalo jubile jné 1000. pretl
stavenie Cajkovského ba le tu Labutie je
zero. Premiéra baletu bola 23. aprlll 
1953 v novej redakcii známeho sofill. 
s keho choreografa V. Burmejstera, & 
dobne dielo naitudovai V. Edefman. Pet 
tavu Odetty-Odllie premiérovo s tv61'1111 
V. Bovtová. S inscenáciou moskovské • 
vadia hosťovalo nielen v mnohých -
tách ZSSR, ale aj v NDR, MĽR, CSSL 
Grécku, Indii , Cine, Ta liansku, Japo .. 
a v krajinách Latinskej Ameriky. V 11-
bilojnom 1000. predstavenl v hlavnfl' 
6lobách sa predstavili M. Drozdovod 1 
V. Tedejev. 



NEDEtNÉ DOPOLUDNIA V GALERII 
Otváracl koncert májového 

cyklu v bratislavskom Mirba
chovom paláci, ktorého uspo
rladatelml sCt ZSSk, MDKO a 
GMB, už tradične patri mla
dfm slovensk9m skladatelom. 
Komorn9 koncert z Ich tvorby 
na počesť 65. v9ročla založenia 
KSC uskutočnil sa 11. 5. 1966. 
To. fe tvorba mlad9ch s loven
sil9ch skladate!ov vzbudila zá
ujem, nasvedčuje l ho)n9 po
čet návštevnlkov tohto podu
jatia. Z pia tich uveden9ch diel 
tri sme mail možnost vypočut 
sl v premiérovom naštudovanl. 

zrnu s opakovaných tónov , na 
jef v9stavbe sa Ctčlnne podlela· 
la tiež klaviristka Daniela Ru
sóová. Druhé časf (Largo soo
tenulo) nadobudla charakter 
rapsodlcky zvlnenej meditácie. 
kde v sólovej virtuóznej ka · 
dencll Bogacz preukázal znač 
né umelecké majstrovs tvo. 
Atacca nadväzujúca 3. časf 
(Allegro assa l l vyznela bOril
vo a brilantne. Romantické ku
sy op. 75 A. Dvofáka pôsobili 
v poda ni oboch umelcov ob
zvlášt lntlmne. Jemn9 vkus. 
kludná zasnená melodlčnosf. 
pikantné zvukové farby, nála
dová vášnivosť, bolestne zadu
maný cit - to všetko sme na~-
11 v celkovej Interpretácii die 
la. Snáď miestami v snahe hus 
listu o čo najušlachtilejšl vý 
raz, tOn hus ll pri nasadzova.rnl 
sláčika v pianách zne l rozkol!
san e, neisto. No 1 túto nepa tr· 
nú nuansu prevážila vrl1cnosf 
a pOvabnosf krehke j dvorákov
skej poetiky. 

l ked o Ctrovnl tohtoročného 
koncertu v porovnani s minu
loročným nemôžeme hovorlf v 
superlatlvoch, treba vys oko 
hodnotlf snahu mladých skla
datelov po zrozumlte!nom, ob
sabuplnom, originálnom myš
lienkovom stvárnen! diel, ln
illlnull1clch hudbou prevažne k 
oevyslovenému, ale zretelne čr
tajllcemu sa programovému su
jetu. Skladba VIvat leto! napi
sena vo forme malej suity pre 
klarinet sOlo Iris Szeghyorou 
patri k 11spešne reprlzovan9m 
dielam tejto autorky. Odznela 
vo vynlkajCtcom Interpretačnom 
stvémenl klarlnetistu Petra 
Drlll!ku, ktor9 predviedol kon
trastu jl1ce časti s mlmorlad
oou dávkou muzlkallty a suve
rénnej techniky. Konclznosf, 
myšlienková sviežosť a zvuko
vé nápaditosť vystúpili do po
predia Interpretovaného diela, 
v ktorom Szeghyová dokázala 
maximálne využit tOnov9 roz
sah a technické možnosti ná
stroja so znmeranlm sa na zvu
komalebnl1 kolorlstlku a vy
stihnutie mlmohudobného ob
sahu. K osvedčen9m 'reprlzam 
patrila l Ciarlnettlna - Sona
tina pre kla rinet In B a kla
vlr Petra C6na. V klasickom 
trojčastovom členeni do popre· 
dia vystupu je ši roko konc lpo
van9 dialóg nástrojov v kom· 
plementárnom, pregnantnom 
akordlckom s tvárnenl klavlra a 
dynamicky l polohovo exl)ono
vaného klarinetu. Dielo v po-

dani Petra DrU«!ku a Aleny 
Ulfckej sa stretlo s prlazniv9m 
ohlasom· pr!tomného publika. 
Novou jednočasfovou skladbou 
Sonáta pre klavlr s podtitulom 
Zima nadviazal Vftazoslav Ku· 
blčka na svoju predchádzajl1-
cu Jarnl1 sonátu pre violu a 
klavlr. Nenápadná polyfónna 
práca v kontrapunktickom 
spracovani dvoch tém zdobe
n9oh ornamen tikou, postupne 
prechádza do rytmicky preg 
nantného rozvedenie, drama tie 
ky vygradovaného dielu v mo· 
hutnom akcentovanom slede 
akordlck9ch kombinácii, pri
čom v závere kompozlcle do
minantnosť na dobl1dajCt sekun· 
dové zhluky a prekvapivo sub
Ilina zvukové paleta. Skladbu 
presvedčivo premiérova! klavi
rista Peter Min6rlk. Zrkadlá 
[ P'remlérovo naštudovali Fran
tilek Magyar - viola, Marta 
Magyarod - klavlr) pre violu 
a klavlr od Antona Viskupa 
vychádzali z racionálneho zá
meru využit zvukovov9razové 
možnosti v zmysle punktuallz
mu. I ked Ide o zaujlmavll 
kompozlclu z hladiska technlc· 
ko-š trukturálneho, navodzujú
eu ná ladu prchavého dojmu. 
n ezbavili sme sa pri počúvan! 
pocitu zdlhavosti a jednotvár
nosti. Na záver premiérované 
tri Uspávanky pre ]ana Skáce
la od Vladlmfra God6ra [Inter· 
J)Tetovall Jozef Gunal - flau
ta, Jozef Podhoranskf - vio
lončelo, J6n Vladimir Michal
ko - čembalo, Jana Val61kod 
- soprán ) P'rlnlesll - podob
ne ako predchádzajQce diela 
skladate!a - Ctsllle spojU sil· 
časné cltenle s odkazom maj 
strov minulých storoči. V čes· 
kých textoch našiel Godár 
adekvátny podklad pre vystih
nutie čarovnej moci sveta roz
právok [námet: Popoluška a 
oriešok, O studničke a hviez· 
da ch), bezsta rostnosti, hravos
ti a veselosti [Uspávanka s 
Mozartom). Náladotvornosf ako 

Skladaterka Iris Saegbyov6 Druhá polovica koncertu pa t
rila klav lrl&tke Vilme Lichne
rovej; prezentova la sa suverén
nou technikou, sústredenosťou 
a os obnos tn9m vkladom vo 
vztahu k jednotlivým tvorcom 
Ci už to bola La l egglerezz~ 
z cyklu Trols ca prlces Poétl
ques F. Liszta, čl Hudobná vi 
d ina n Jo:iégta S. Rachmaninova 
a lebo Hry vody M. Ravela. Nie 
vždy v~a k vyšli bravl1rne expo
nované pasáže ako dôsledok 
preforsl rované ho peda lizova
nia , čim mles ramí vznlkl\ lt r u
šivé , nezrozumtte lné zhluky. 
Osobitne sa zastavlme pri pre
mié re Baga tel pre klavl r oo. 
103 Jána Zimmera. V9ber šty 
roch bagn te l z desiatich s kla
die b ryklu zdOraznil priezr·ač 
nú zvukovú krás u, lmpreslonls
llckú kolortstlku, hoc i nech9· 
bal ani expres ívny hudobný vý
raz. POsoblli a ko klnvlrne prs
kavky, minia túrne náladové ob
rázky. V. Llchnerová Ich pre
mlérova la presvedčivo a suges
tlvne. 

stav Nesbyba za spolutičlnko
vanla klaviristov Tomála Gaála 
a Márie Burel ovej. E. Prochác 
v Interpretácii diela Suita plc 
eoin Ivana Hrui ovského vys ti 
hol v9razn Ct melodickú kresbu, 
ktorú lmpreslvne a citlivo vy
vážil klavlr ny part v podani 
T. Gaála. Zvlášf finálna čast 
zaujala temperamentnou pulzá
clou veselej glguy. Cyklus Sul
chana Cincadzeho Päf kusov 
pre violončel o a klavh· upútal 
vybrúsenosťou krátkych for
mov9ch tvarov ; odrážali sa v 
ňom a j š tylizované prvky gru
zlnskej národnej hudby. Jed
notlivé časti E. Prochác stvá r
nil technicky pe!'fektne, so 
zmyslom pre ši rokú kantilénu 
a orna mentálnu drobnokresbu. 
Sólista oper y So Košice Ladi
slav Neshyba s l pripravil kva · 
lltny koncer~ný re pertoár, kto
rý umocnil he reck9m pre javom 
a sonórne znejúcim, tvárne pO 
soblv9m hlasom. V prve j polo 
vlci svojho vystúpenia sa za 
meral na vokálne dielo W. A. 
Mozarta [interpretova l v9ber 
troch plesni , koncertnl1 pleseň 
Mentrl dl lasc lo, áriu Leporel
la z opery Don Giovanni ). kto
ré tlmočil so zjavnou muzika· 
lltou a vnúto rnou uvolnenos 
tou. Ária Lepor ell a nadobudla 
tiež vzrušuj úce napä tie a dra
ma ti cky vyh rotený spád. In
venčnos ť cyklu plesni pr e bas 
a klavlr na poéziu M. Válka 
Panpulónl od Ladislava Holoub
ka vyznela v plnom Interpre
tačnom zmocnenl sa diela mia 
d9m umelcom. Solldny výkon 
klaviris tky M. Burašove j pr•! 
spel k dobrému dojmu z ume · 
leckého vystťlpenla L. Neshy bu . 

dobnej reči - s evokáciou na 
mozartovský š t91. l táto pre
miéra vyvolala u publika nad
šen9 ap lauz, o čo sa v nema
Je j miere zas lúžili aj lnterpre· 
ti prec!znym naštudovanlm 
diela. 

l poetlčnosf textov ožili v Go
dárovej cha rakteristicke j hu-

Na druhom koncerte [18. 5. ) 
vystCtpill: huslista Pavel Bo
gacz v spolupráci s klavirlst
kou Danielou Rus6ovou a a ko 
sólis tka klaviristka Vilma Lieh· 
nerová. Program obsahova l po
pulárne diela romantikov a 
predsta.vlte!ov hudby 20. s to r., 
pričom uvedenlm diel F. Llsz· 
ta a J. Zimmera pripomenul l 
a ktuálne výročia . P. Bogacz sa 
prejavil a ko muzikálny a tvori· 
v9 typ umelca s vysoko vyvi
nutým zmys lom p re eleganciu 
prejavu. Zaujal na jm!! výstav
bou r ozsiahlych dynamických 
obll1kov , sý to znejúcim tónom 
jedinečne t ieňovaným a prl
sp0sobovan9m obsah u hudby 
ná r. um. E. Suchoňa [Sona tl
na op. ll ). V l . časti [ Alleg
ro con agl tatione ) dos iahol žia · 
dané grandl oso stupňovanlm 

dynamiky stmelu júc motor!-

Na záverečnom ma tiné [ 25. 
má ja l účlnkova ll violončeli s ta 
Eugen Prochác a s pevák Ladi · 

Na záver chceme ad resovať 
poznámku orga r t.látorom Ne· 
delných podujati v GMB. v bu
dúcnos ti by sa žiada lo uvádza( 
aspoň základné dá ta l pri me· 
nách s klada telov a nepodceňo
va f tiež za bezpečenle včasného 
dodania progra mov 1 nie tak, 
a ko sa to sta lo v prlpade pos 
Jedného koncertu , že program 
nebol návštevnlkom do posled 
ne j chvl le k d lspozlcll). 

BOZENA DLHA~OVÄ 

Koncerty šKO žilina 
S.Jrlu posledných štyroch koncertov 

roh rCiročnej sezóny Státneho komorné· 
ho orr.hestra Z Ilina otvoril koncert [ 12. 
••pr. u 1986), ktor9 bol zárovei'l záve
rečným koncertom Prehliadky slovenské· 
ho koncertného umenia [pozn. red. -
rcctJnzlu o ňom sme priniesli v HZ 9, 
198o v článku Prehliadka slovenského 
koncet·tného umenia v Z Iline l. 

Oalšl koncertn9 večer [23. aprll a) pre
zfntoval na úvod op!lf dielo súčasnlka 
·- Francúzs ku suitu c mol, op. 62 od 
j. Zimmera. Skladba vych ádzala z ba
rokového formového typu l charakteru 
tanrov. Sekciu sláčlkov9ch nástrojov 
obohatili virtuózne hoboje a lesné rohy. 
Orchuster pod vedenlm dlrlaenta P. Si· 
~len prejavoval spontánnu radost z 
muzlclrovanla, v9siedkom čoho bol kva 
lltný, plný orches trálny zvuk. Po úspeš 
nom l1vode nasledoval Koncert C dur 
pre flautu , ha rfu a orchester KV 299 od 
\'c A. Mozarta , ktorý sa stal centrom 
podujatia. Sólistami boli J. Figura ml .. 
!lauta a M. Vlldner, harfu. J. Figura sa 
predstavil ako citlivý muzikant s vý· 
bornýml technlck9ml predpokladmi 
pekným tónom. širokou dynamickou š ká
lou [najmä v planovom póle ) l vzťahom 
k štýlovému poňatiu. Hra jeho partnera 
bola technicky bezpečná a spontánna. 
Obdivuhodná zhoda oboch sa prejavila 
v kadencii Allegra , a to po stránke mu· 
zlkants kého precltenla , sl1hry a poda
nia. Hlavnou črtou s kladby sa teda stn
ll Istota a muzikalita sólis tov. Haydna
va Symfónia č. 98 B dur, Hob. 1./98 upl1 
rala vn11tornou logikou aj napriek via 
cerým preh reškom orchestra [rozkol! · 
sa né nástupy, ne pres nosti v súhre, In
tonácia ). 

Na počesf oslobodenia mes ta Zill!ny sa 
uskut očnil klavlrny recitá l Ivana Gajana 
(29. aprlla ). Tento s kromn9 a málo prle
bojný sólista SKO disponuje neobyčaj 
nou tOnovou ku ltl1 rou a hlbokou výra
zovou sústredenosťou. Zvolený program 
ukázal len časf slohového záberu jeho 
repertoáru a súčasne najsilnejšie st rán
ky jeho zrelého Interpre tačného ume
nia. Cit pre št91 a zároveň vynlkajCtcu 
prstovú techniku upla tnil v úvodnom 
Mozartov! (Sonáte F dur č. 12, KV 332), 
ktorý bol Ideálne zreteln9 a čist9, a le 
vhodne zaraden9 na úvod. V Sonáte 
C dur, op. 2, č . 3 od L. v. Beethovena 
sólista s velkou tvorivou koncentráciou 
vystaval architek túru diela v mohutnom 
oblOku a s dOrazom na beethovenovs kfr 
mu!nl1 emocionalitu. Preh1dlum g mol , 
op. 23, č . 5 od S. Rach maninova umelec 
predniesol ako virtuóznu skladbu s ob
divuhodnou bezpečnosťou 1:1 prirodzenos
lou. Svoju muzikalitu plne uplatnil v Su-

Klavirista Ivan Gajan 
Snlmka : K. Dlugolins ký 

choiiovej Male j suite s passacagllou, In 
te rpretácla ktorej sa vyznačova la fo r · 
movou stmelenosťou a vyváženosťou. Na 
te jto platforme vyrasta la spevnos ť 
[ Arletta) l kontempla tlvnosf , a le d 1 
osobný zástoj Interpreta . Záverečná Cao
plnova Balada g mol, op. 23 spln!Ja nad· 
mieru očakávania publika. l. Ga jarl má 
k Choplnovej hud be premys len ý, kultl· 
vovane muzikálny a z hladiska v9ra zo
vého a j pevne s tanoven9 prlstup: es te
tično celkového zvukového obrazu sklad
by zrovnoprávni ť s vyjadrenlm jej ob
sahu. 

Dvanástu sezónu SKO !Ilina uzavrel 
koncert [5. IOna ). na kto~om zaznela 
Suita rus tl ca V. Lldla, Koncert C du r, 
ť. l, op. 15 pre klavlr a orches ter L. v. 
Beethovena a Sta bat ma ter G. B. Pergo
Jeslho. Koncert dirigova l O. Dohnányi. 

Suita rustica prezentovala na male j 
ploche tie kompozičné prvky, ktoré d_o· 
mlnujl1 v tvorbe V. Lldla: prudké strihy, 
prekvapivé kontrapozlc le zdanlivo ne
zl u člteln9ch dielov, technika koláže (na 
priklad mohutný valčlk Pri kolotoči , mo
dálne naplsaný Večer na sa laši) . . Inter
pretačne suita odznela bez vážnejšlch 
rušlv9ch momentov. Plne zodpovedala 
funkcii úvodne j skladby. 

Sólis tom v Beethovenovom koncerte 
bol l . Gajan. Tento mladý kl aviris ta uká 
zol už neraz m1 žilins kom pódiu svoje 
kvality , no posledné jeho vys túpenie sa 
stalo nezabudnutefným zážitkom. Od pr-

vých tónov nás tupu bolo clti f uvo rne· 
nost a tvorivé muztclr ovan ie - s opo
rou v bezpečnom vedeni dirigenta. Ume
lec v s kladbe zúročil svo je prednosti : 
zretelnú [a čistú) perlivú hru v tem 
pách , dodržova nie klenby fráz a obdi
vuhodné sepa rá tne modelovame oboch 
rl1k. Doposlar s me u Ga jana obdlvov!l ll 
najmä mozar tovs kú št9lovos ť , v Bee th o
ven ovl ju však rozšlrll vel mi c itlivo o 
nové v9vo jové prv ky. 

Záve r koncertu pa tril Pergoleslho Sta
ba t mate r so sólistami Ľ. Zubalovou, M. 
Adamcovou a Dievčenskfm speváckym 
zborom konzervatória so zbormajst rom 

A. Kállayom. Zámeru s kladatela zane
chať vrúcny emocioná lny od kaz zosto 
ll Interpre ti d lžnl ln tenzlvne jšl tvorlvy 
vklad. Mlad e sólis tky sl počlnali vcelku 
ús p i.ne: Ich hlasy sú komorné, tech
nicky dobre dis ponované. Výkon a ltist 
ky mles tamt poznačilo dls tonovanie. Or
chester pod vecl enlm O. Dohná nyiho ~d 
zhos t il svo jej úlohy úspešne, s maximá! 
nou sna hou o presnos ť. 

Reprezenta tlvnym programom skončll n 
t ohtoročná XII . sezóna SKO Zilina, kto 
rá priniesla chvlle vzácnej pohody u 
celkove mnoho si lných umeleckých zá · 
ž it kov. KLARA CENKOVA 

Z Komorných koncertov MDKO v Bratislave 
V rámci Komorných koncertov. ktoré v Bra ll!> lave organizuje MDKO, predstavilo 

su 20. má ja 1S86 v Zrkad love j s ieni Primaciá lneho paláca klav lrne duo sovietskych 
Inte rpre tov Nora Noviková - Ratfl Churadl ai\an. Obaja sú zas lúžll9ml umelcami 
Lito vske j SSR , pedagógmi rižského konzerva tória a odchovancami leningrads kého 
konzerva tória , kde študovali pod vedenlm prof. P. Serebria kova. 

Tito - u nás doteraz neznámi - umelci zaufa ll nezlyhávajúcou technikou , po
merne širokým spekt rom dynamlck9ch odtienkov a vyclbreným muzlkantsk9m cl 
tenlm. Stvorručná hra má tiež svoju lite ra túru , l ked je v rozsa hu a kva lite do 
Istej miery limitovaná. Napriek tomu bola stavba Ich prog ramu pomem e zaujlmavá. 
Nemalou mler·ou sa o to zas ll1žlll úrovľíou svojho podania . ktor·á niesla vše tk y 
znaky profesiona lity, väčše j s kúsenos ti a najmll dôkladnej l poct ive j práce. 

V prve1 polovici večera odzneli opusy známych klasikov svetovej hud by. V Inter 
pre tácll dôraz na súhru, zvuková vyrovnanosť a úsilie o udrža nie tempa prevlád ll 
nad zložkou tvorivou , fantazi jnou. Týka sa to najmll známe j Mozu rtovej SonAty 
O du r, KV 381 a Troch vojens k9ch pochodov, op. 51 F. Schuberta . V i ac presved čl·ll 
12 rus k9ml ludov9ml ples t'lami P. l. Ca jkovského a Styrml legendami A. Dvofáka. 
Ak v spomlnan9ch dvoch s klad bách dominova la velká miera a kademickos ti, v in 
ter pre tácli Cajkovs kého a Dvoi'áka pribudla l Istá miera c itovosti , zvýšený dOra7 
na fa rebné tieňovanl e dynu mick9C h hladfn, ts té vn útorné tvorivé uvoYnen le. 

Za najväčši prlnos večera pokladá me preto druhú polovicu pod u ja tia . Pozos tá 
va la z tvorby dvoch súčasných soviets kych au torov. kt01·9ch mená k nám eš te 
dote raz velmi neprenikl i. Odzne li tu 4 s klad by z cyk lu Mozai ka od B. Kalsona 
a 12 obrázkov od v. Gavrlllna. Pes trost nálad. s kvelé využitie možnos ti š tvor 
ru č nej hry [s triedanie hráčov , rúk , rôznych druh ov techniky ). nápaditosť autorov 
znamenite zorientovaných v kompoz ičných výbojoch hudby 2. polovice nášho s to 
roč la, pre tavujúclch do svojho hudobného mysleni a a l národné prvky [použit ie 
modality a ryt mických modelov prlpomlnajt1clch rudovú t o nečnos() našli v hos 
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O HUDOBNOM MYSLENÍ jÁNA CIKKERA 
Motto: 
Nemôžem uyjadrlf suo;e city a 
suoje my~ltenky uo uer$och alebo 
uo farbdch , pretože nie som ma
liar ani bél.snik, ale môžem Ich uy 
Jadrl( u t ónoch, pretože som hu
dobntk. 

(W. A. Mozart) 

Otázka umeleckej typol Ógi e znepoko· 
jovala mnohých myslltefov, filozofov. 
psychológov, ba l básnik ov, pok t1ša jú· 
clch sa vytvorit systémy založené na 
polarlte vzájomne kontrastných typov 
umeleck ých osobnosti. JAN CIKKER svo
jim naturelom, mentálnym založen!m l 
charak teri stickými rysmi tvorby je s! 
ce sklada tefom dlonýzskeho typu, sen
zuallstom, romantikom so sk l onom k 
básnick y hudobnému (a nie rýdzo hu
dobnému) , nemožno mu v~ak uprieť 
zmysel klasika pre tektoniku kompozl
cle l výrazotvornCt prepojenosť l yriky s 
epikou. .,Inšpirácia navštevuje len ust
lovných fudl" - IO SÚ Ci kkerove vlast 
né slová, potvrdzujúce jeho tvorlv Ct pod
statu senzitlvneho empiri ka. Zdôrazňujú 
vša k aj nu tnost každodennej kompozič· 
ne j práce, podloženej remeslom a zruč · 
nos tou. ktorá akoby sk l adatera udržia
vala v neustálom tvorivom nap!ltl, evo
kujllcom v ýbor rôznych r i ešeni a mož
nosti v kon texte danej kompoz!cle. 

Pozoruhodnú myšlienku o skladatefo
vom naturel e vyslovil už jozef Kresánek 
v štúdii Nad dielom 50-ročného j ána 
Cikkera, kde charakterizuje Cik kera ako 
polypersonálny typ umeleckej osobnosti 
n euzatvárajCtcej sa pred žiadnymi von
kajšlml l vnCttornýml vplyvmi. Možno 
vymedzi( štyri najpodstatnejšie okruhy: 
1. láska k pr!rode, úzko zviazaná s prv
kom slovenskosti, 2. láska k matke a k 
človeku vôbec, 3. tanečný prvok, 4. ref
lexie o živote a smrti. Uvedené inšpl· 
ročné okruhy tvoria základný obsahovo
tematický materiál, ktorý skladatef ob· 
mleJ)a a konkretizuje. j e prirodzené, že 
au tor v zrelom tvorivom obdob! upred
nosll'luje !lvahy o večných otázkach fud
ského bytia pred ldyllckýml čl pasto· 
l'álnyml a lebo temperamentne tanečný
ml obrazmi. Treba v šak poznamenať, že 
štyllzácla tanečného pr vku má aj v die
lach z posledných r okov svoje uplat
nenie, avšak nový kontext (Oda na ra 
dost, Oblieha nie Bystrice) . 

Cikkerovo hudobné myslenie formova
lo nlekofko rozmanitých zdrojov rôznej 
proveniencie 1 štý lového zamerania. St1 
to najmä: neskorý roman tizmus, Impre
sionizmus. slovenská fudová hudba, ba
chovský kontrapunkt, beethovenovská 

Divadlo J. G. Tajovsk ého v Banskej By • · 
tr lcl pripravilo v r . 1972 baletn6 inscen6· 
clu na hudbu J. Cik kera s názvom Keď 
srdiečko pobol ieva. V strede M. Cabano
vá ako Nevesta a P. Lukáč ako Zen!ch . 

Obe snlmky : arch!v ústavu ume 
leckej kritiky a divadelne j doku 
mentiíclc 

dyn!lmlc(<á forma, prvky európskej mo 
derny. V sklada tefovom prejave sa však 
!leto vplyvy preskupujú. vyrovnávajú a 
vytváru j(J homogénny celok typicky cl k · 
kerovsket hudobne j cllkc ie. 

Hud hu ne~l<arého romantizmu stupňo 
vu la lfll) sHI p1·e dynamickú formu l prP 
vnútorn\1 ,l(rudt\clu a nap!lrle. vyplývajll 
t:e 7. p1·efer enctc chromatiky: navy~o 
7. násobova la mo2:nustl inštrumentácie. 
Nečudo, 2e nuJvlnstJlejšlm vyjadrovaclno 
prostried kom su s tu! Cl kkerovl práve 
vefký symlo111cký orchester. a to tak 
v ohlasll sonorlstlky ako tvarovosli l dy 
numlzmu. Typický clkkerovsk ý spôsob 
tormovanlu melodickej llnie vyrastajúce) 
často z jediného jadra u rozvi ja jC1cej sa 
na pomemo dlheJ ploche koreni v hud 
he neskororomnntlckej . 

Impresionizmus mcll v Clkkerovom hu 
dubnom myslenl najvýraznejšl vpl yv nH 
stavbu uko,·dov. Ci kker sa pomerne Zo· 
včdsu stototnl l s názorom. že štruk lli 
J'u akordu možno chá pať 1:1j Inak ako 
po terciách. podobne - v sú lade s De· 
bussyho stanoviskom - začal ponlmať 
ukord uku výsostne zvukQvý fenomén. 
Datšfm podnetom Impresionistickej hud
by boli inštrumentačné fi nesy. zamera 
né na sonorlst1ku. 

v Clkkerových dielach - najmä z ra 
ného obdobiu - sa vefm t zretefne pre 
tnvu je prvok slovenskej proveniencie . 
keď,.e prP.dstnvlterom slovP.nskej hudob 

nej moderny šlo o programové naplne 
nie pojmu slovenská národná hudba. 

Významným člnl tefom a dalšún zdro· 
)om Cikkerovej h udobnosti sa stal ba 
chovský Inštrumentálny kontrapunkt -
nie v zmysle akejsi adaptácie Bachovho 
kon trapunk tu na h udbu dnešných dn!, 

Isto hierarchiu. Hoc1 sa zdá, že v 20 
storoči dominantná úl(}hu melosu usru
puje pred zložkou sonorlstickou a dy 
namick ou, väčšina skladatefov nakoniec 
dospela - súhlasne s Prokoflevom -
k poznaniu, že vlastne ,.milu je mel ódiu". 
Podobno ako Stravinsk ij na sklonku 

Po pr emiére opery Jána Cikkera Beg Bajazid v Sl ovenskom národnom divadle 
v roku 1957. zrava doprava: sopr anistka Ste(ánla Hulmannová (stvärnila postavu 
Katky), skladater Ján Cikker, di r igent Ti bor Frešo a básnik )An Smrek . 

ale ako podnet, ktorý určova l sklada 
tefovo lineárne myslenie. Cikker sa ne· 
zrieka vofného kontrapunktu, ku ktoré· 
mu dospel neskorý romantizmus, no ide 
e~te ďalej a využlva možnosti, čo mu 
dáva hudba 20. s toročia. Vo forme fúgy 
napriklad skomponoval finálnu časf 
Spomienok pre p!lf fll kac!ch nástrojov 
a sl éčlkový orchester. 

Clkkerovská dramatickosť a vnútorný 
dynamizmus poukazujú v zásadných 
prlnclpoch na beethovenovskú dynamlc 
kO formu, na jma čo sa týka zhustenla 
dialektických kontrastov v tematickej 
stavbe. V skl adatefových inštrumentál 
nych a orchestrálnych kompozlciách 
možno pozorovaf dôraz na kontrasty 
vznlkaj t1ce Istým hromadenlm napätia 
vnlltornýml gradáciami, technl kou v su 
vlek. V hudobnodramatických dielach 
majll podobnll funkciu orchestrálne me 
dzihry, čo déva tušlt, že Cikker sa aj 
v operách prejavuje ako skladater In· 
št rumentálneho cl tenla. Zvlnená krivka 
dynamickej formy sleduje viac rozmanl 
té psychick é nuansy - no nie na úkor 
celkovej Idey diela. V hudobnom mysl e· 
nl Cikkera - podobne ako u Beetho
vena - sa stáva motlv evolučným člnl 
telom, ktorý v sebe zdr užuje všetky 
tvárne zložk y u stáva sa základom je 
ho dynamickej formy. 

K~ždý citlivý hudobnlk 20. s to ročia 
sa nutne musel vyrovnať s podnetmi, 
k toré priniesla sch1lnbergovská myšlien
ka vornej tonality a dodekafónle l Im
pulzy európskej moderny. U Cikkera sa 
to prejavilo v llsll! o uvedomelú syntézu 
emócie a rátla - a j keď treba pozna
menať že Ci kker vždy bol a zostáva 
emouv'nym typom hudobn!ka. Ako pr! 
klad uveďme Orchestrálne štCtdte al ebo 
Medltác1u na tému H. SchUtza, kde po· 
užll kompozičnú techniku vofnej dode 
kafón le. v opere Corlolauus sa tento 
prlnclp upla tňu je čiastočne. t. j. pro
striedky hudobno-výrazové podmieňujú 
využitie techni ky 12-tónového radu. 

Ana lyzujúc Clkkerovu ranú tvorbu po
važuje Ivan Hrušovský za na jchar akte 
rlstlckejšlu črtu skladatefovho hudobné 
ho myslenia dôslednú monotematickosť, 
ktor á ,.na jednej strane sice koncen
truje, dlsclpllnuje Invenci u smerom k 
jednému alebo nlekofkým motivickým 
jadrám. ale s(lčasne s týmto obmedze 
n!m. ktoré je po tencionál ne obsiahnuté 
v akejkofvek monotematickej organizá 
eli. dávo sklndatefovl do rúk možnosť 
permanentne evoluclonlzovat proces v 
každom parametri hudobnej formy" . Prí 
márnym čl niterom autorovej Invencie je 
tedu prudká emotlvnost. ktorá m~ dlktu 
je reakcie na podnety a vzrušenu paslo· 
nát nu dikciu skladobného procesu . Cik 
ker sa vo svojich zrelých diel ach orlen· 
lu je na prlnclp modality, atonality (rov
noprávne využl vanie všetk ých 12 tónov 
ch romat ickej stupnice. neopúšťajúc pri
tom prlnclp tónovej cen tralizácie). ba 
dokonca sonorlstlckej hudby (časté 
sekundové Intervaly, využ!van.le gllssánd 
nástrojov l l udsk éh o hl asu, tónov neur· 
člte l výšky a pod. ). Skladatef sa vša k 
nezrieka Ctplne tradičných postupov, ale 
so usiluje dosiahnuť novú kvalitu syn· 
tézou tradlcle s novými výrazovým i a 
kompozlčno-t echnlckýmt postupmi. 

Pre Cikkera je typ ic ké lineárne vede 
nie hlasov , p ričom v jeho koncepcii do· 
chádza skôr k vrstvenlu samosta tných 
melodických hlasov (l pásiem). v r ám 
cl ktor~ch možno zretelne rozpoznut 

svojho 11vota prehl ésil: .,začlnam chá 
pa t , že melódia sl mus! udržať svoje 
miesto v čele hierachle zložiek, ktoré 
vy tvárajú hudbu" . Rovnako al o Cil1ke 
rov! možno povedať, že je melodtkom 
v najvlastnejšom zmysle slova. jeho me 
los má však Inštrumentálnu povahu, a 
to aj vo vokál nej zložke hudobnodrama 
tlckých diel. Treba konštatovať - Lhod 
ne so zna l cami majst rove j hudobncdru 
ma tickej tvorby -, že Cikkerove ope 
ry sú vlas tne ,.symfonickými operami" . 
Avša k po wognerovskej reforme a čl 
po Bergovom Wozzeckovl to ani inak ne 
môže byf. 

DôležitO úlohu má v clkkerovskej 
sadzbe ostina to a zádrž a ko dv a proti 
kladné kompozičné postupy, ktoré sa v 
skladatefových dielach často dopjiía jC•. 
hoci z tektonického 1 architektonického 
hladiska nadoiJCtda významnejšie postfl 
vonle osttnato. Ostlnato ako kompozlč 
no-technický prvok zal ožený na opak o 
vani Istého modelu sa stáv a hybným č1 
nltefom pri g r adácii a znásobovani dru 
matlckého naplltla. Psychologická, ale tlf 
formotvorná úl oha ostmata je najzrej 
mej~l o v hudobnodramat ických dielach 
(nepokoj, vzru~enle. predtucha niečoho . 
citový stav ll pod. ). V Inštrumentá lnych 
dlelnch so os tlnato čas t o objavuje na j
ma v úsekoch Rrudačných. Genézu ostl 
nata v clkkorovských prácach možno vi 
dieť na jm!! v celkovej renesancii toh · 
to sta ronového kompozičného postupu 
v hudbe n iektorých predstavitefov hud 
by 20. storočia, dal ej v domestlkácll u 
štylizácii ta nečného elementu a v llstll 
po vnú tornej pulzácll hudobného pro· 
cesu l v celkovej boha tšej ar tikul ácii 
vnt1torných hlasov. V hudobnodraméltlc
kých dieloch so ostlnato objavuje nie· 
kedy na pomerne dlhej ploche - vý 
stup, ba 1 celý obraz môžu vyrasta ť z 
ostinótneho opakovania základného mo 
delu. Zádrž so naproti tomu viaže na1 
mä no retardačné miesta, pričom v hu · 
dobnodramatlckých dielach ju skladatel 
povy~uje na chara kterizačný prostrie
dok. Spome11me ako priklad neuverltel · 
ne konclzny o zvukovo plast ický obraz 
1. lntel'lnozza z opery Vzkriesenie -
monológ Kaťu~e. ktoréh o hlbka psycho 
logickej kresby azda ani v nas led u jú· 
clch skléldo telových dielach nebola pre
kononli. 

Vefký symfonický orchester rozneCuJe 
funtliziu tvorcu poskytujúc mu rozmanl 
té stavebné, motlvlcko-tematické. dynn 
micko-evolučné a sonorlstické možnost• 
na vyjadreni e hudobnodramatickej kon 
cepcle 1 mylll\onkového zámeru. Kom01 
ná tvorba a drobnej!.io i nšt rumentálne 
l vokálne mlnlalury akoby ustCtpill roz 
fahlojšlm symfonlckym a predov~etkým 
hudobnodramatlck~m dielam. Nap1•iek 
tomu skladatef sa Ctspešne vyhol pátosu 
a proby točnej monumentalite - javom , 
čo sú tak cudzie jeho naturelu. Cikke 
r ova l n~trumcntácla tati vždy z nálady 
a chara kteru okamihu, čl už je to v bu· 
kollcko-pastorálnej Slovenskej suite al e
bo v neskoršej symfonic kej Palete. V 
h udobnodramatických dieloch syntézu 
tvarovostl a sonorlzmu sa pr ejavu je do 
koncu v istých situačných a charakteri 
začných symboloch. Celkove sa op!l tov 
ne dostáva do popredia hudobný senzuu 
llzmus, radosť zo zaujlmavých zvuko~ 
vých u larcbných kombinácii. čo je však 
1ba dôsledok h ladačského úsilia o adek 
vá tny výraz, expreslvnos f a neobyčajny 

illJ'ehný kolorit 

Istým prfznačn~m znakom Clkkerove) 
výstavby hudobnej formy je moment ná 
vratnostl, ktorý sa, samozrejme, preja 
vujc v prvom rade v symfonických die 
Iach. V nllznakove j forme sa pretavujb 
aj do hudobnodramatických diel ako !stf 
dôsledok vztahu medz! Inštrumentálny 
mi a hudobnodramatickými dielami 
V!lčšlna Cikkerových opier p-redstavuj!' 
totiž (s väčšlml čl menš!ml odchýlkami) 
hudobm1 for mu, v svojom pratvare pre 
brat(! z lnštrumen télnych foriem. Archl 
tektonika, tzn. charak ter a pr!značné 
znaky statickej povahy hudobnej for
my netvoria h udobnO. formu ako takO. 
V Clkkerov ých kompoz!clách vlastné 
umelecké dielo sa realizu je predovšet
kým vo sfére psychickej, v krivkách na 
pat ta a uvornenla , ktoré prinášajú no 
vost vznikania a rozvoja. Hudobnú for 
mu skladatefa charakterizuje vzájomný 
vzťah medzi dynamizmom a formovýmt 
kontO.raml, v ktorých sa dynamizmus 
uplatňuje. Z tohto hladiska možno Cik 
kerove diela označiť ako prúdiacu silu. 
ktorej organizmus funguje ako rozlože 
nie par ciálnych sll v priestore. 

Dostávame sa nakoniec k poznaniu 
te Cikkerovo hudobné myslenie sa fo• 
movalo v Inštrumentálnych kompozl 
clách a tieto prlnclpy sa adekvátne pre 
tavili oj do hudobnodramatickej tvorby. 
To v~a k neznamená, že vokálna zl ožka. 
Cikkerových hudobnodramatických prác 
je priamo závislá na lnštrumentaliz 
moch, Ide tu o tvorivé prenesenie typu 
Inštrumentál neho hudobného mysleniu 
na vokál ne mysleni e. Skladatefov dr a 
mat lcký talent sa nepriamo prejavoval 
v programovostl jeho raných lnštrumen 
tálnych (orchestrálnych l komorných l 
kompozlcl!. Progr amovosf svojou vla 
zanostou na zvolený námet bola Istým 
silným vnútorným Impulzom, podnecujú 
clm skladatera k upriameniu pozornos 
ti na syntetický tvar hudobného dlvad 
la - hudobnodramatickú tvorbu. Vplyv 
Inštrumentálneho myslenia skladatefa s~ 
prejavuje v celkoveJ koncepcii hud obno 
dramatick ých diel (dôl ežitá úloha sym 
fonlckého orchestra, evolučnost hudob 
nóho procesu. tvarovosf vokálnej l In 
štr umentál ne j zložky) 1 v mel ose a cel 
kovej výs tavbe vokálnych partov. Cik 
ker v orchestri nachádza dôležitý reno 
mén dramatlčna i dynamickosti , ktorý 
mu umožiluje vy jad riť neobyčajne pr es 
ne dJ·ama tlc kú si tuáciu t psychologickú 
kresbu postáv. Sv ojim výrazovým 1 zvu 
kov 9m potenciá lom poskytuje l akme• 
neobmedzenO paletu nuansov hudobnet 
v9povode, dôležitú Interakciu hudby ~o 
scénou a hud by so slovonc. 

Cikker wk v ln~trunu.n tlltn }Ch oko 
juviskových dielach je dr"matlkom pa1 
oxcollence. Dramatlckost ru vyras tá z 
prirodzenej povahy tvorcu i nkllnuj(Jc 
k napUto-vzrušenému. vnutorne nosnA 
mu a tn~plrallvnemu preJrlVu. 

Vývinovo l!nla tvoriveJ re<;ty JátHo Clh 
kera JB zároveJ) obrazom vnútorného bu 
ha tého života 1voreu : odráža v umelec 
kej podobe prerastante mladis tvej h rA 
vostl o opojnéh o hedonizmu v reflexl v 
ne úva hy. obohatené o humanlstlckl\ 
vyznonle čl ódlckú r !ldos(. 

V prodchádzajťJ clch riadkoch sme su 
viat: zamerali na hlavné prlnclpy hu 
dobného myslenia Jána Cikkera, na ul 

Autograf Ody na radost JánA Cikkm•ll . 

ver s• dovollme uvlest cl tlir Igora Vaj 
du. nap!saný no margo opery Hry o lés· 
ke u smrti, ktorý vystlžne vyjadruje zá 
kladné es tetické A etick é krédo sklada 
tefa : ,.Vefkl umelci zrejme tušl1.1 budúc 
nosf. Ut Mr. Scroogeom a Vzkrlesenlm 
Cikker sign!llizoval , že hlavným problé 
onom sveta. v ktorom žijeme, je prob 
l ťim etický : preto so snažil . tým ito die 
lami burcovať svedomie rudi. Hra o lá~ 

k e a smrt i je zasa obr azom spoločnosti 
k tot·á popier a platnosť záväzných morlll 
nych nor iem v~efudského humanizmu. o 
to sll ne j~le sa však jeho prlnclpy upla t 
l'luj(o v konani tých. ktor! nezabudli . ču 
znamenA skutočnP. byť človekom . " 

JANA LENGOVA 


