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HUDBA - ŠPECIFICKÁ FORMA
[UDSKÝCH .DEJÍN
Bratialavaké hudobné albnosti, čl en
Európskej aaocl6cle hudobnfch festiYB·
lov a najvf&namnejlle alovenské hudob·
oé podu jatie, nt1íplll tnhto roku do svoj·
bo 22. roi!nlka. Za vyše dve desiatky
1·okov sl zlskall s tálych priaznivcov nielen z radov domácich, ale aJ zahranič·
n9ch m1lovnlkov hudby; zároveň overili
metódu "otv<>reného systému" festi valovej š truktt1ry, ktorá má základn9 skelet
s možn<>Staml ďalšieh Inovácii.
Slávnostné tóny festivalovej zvu čky
dňa 25. septembra, t. r. zazneLI ako hudobná preambula k popoludňajšlemu
otváraciemu ceremoniálu. Aktu otvoreoJa festivalu sa ujal Ovodn9m slovom
predseda Festivalového v9boru, riaditel
SlovenskeJ filharmónie Ladislav Mokrf.
Prlvltal ministra kultOry SSR Mlr<>Slava
Vál ka , primátora hl. m. SSR Bratislavy
Stefana Bartáka, ako aj ďalšieh v9znam~>9ch predsta vltelov s tra nlckych a štá tnych orgánov, domá cich l za hr a nlčn9ch
hos ti. Slávnos tn9 prlhovor prednies<>!
minister kultQ ry Mlroalav V6Iek . ZdOraznil v ňom nezastupltelml tUohu hudobného umenia a Jeho v9znam v živote človeka l spoločnosti. Vyslovil podnetnO myšlienku, že hudba Je š_peclflckou formou ludsk9ch deJ In; jeJ hl s ťOrla ·
l v9voJ ukazu)O, že hodnoty, ktoré vytvoril človek nezanikalO, ale vstuputO
do konfrontácie a znásobuJQ kultOrne
bohatstvo ludstva. Pripomenul v9znam
tohtoročného Medzinárodného roku mieru, v ktorom mierová myšlienka a mie-

rové lnlcla tlvy dostáva)O nový rozmer:
práve tvorivé s ily človeka sO náde jou,
a le a J výrazom presv edčenia, že jedine
č lov ek mOže prispieť k dOstojnosu člo
veka, že v dnešnom svete plnom racionali ty, má právo na existenciu len ta,
čo ludstvo urobi lepšlm a sllnejšlm. Me·
dzlnárodný rok mieru Je mementom l
otázkou, aby sa človek rozhodol, a kou
cestou Ist v záuj.me budOcn<>Stl l zachovania života na na šej planéte. Pre nič
Iné sme sa nezišli, Jen kvôli hudbe, povedal M. Vá lek; lenže hudba - to je
špecifická forma ludských dejln ...
Tohto roku pripadla čest ná Oloha
o tv ori ť vlastnO hudobnO čas t fes tiva lu
mladému ambicióznemu a nsámblu
Moyzesovmu kvartetu. Stastná ruka dra·
maturgle festivalu zvolila aj tentoraz
správne mená. VystOpenle Moyzes<>vho
kvarteta, ktoré tohto roku vs tOpllo do
druhého decénia s voje j člnn<>SU a od Januára t. r. sa s talo sOborom prlčleneným
k Slovenskej filharmónii, celkom jednoznačne ukázalo, ako s lovenské Interpret ačné umeni e vstupuje do európskeho
kontextu. V9kon kvarteta bol totiž vskutku hoden európskych parametrov. V
rámci programu sa vedra seba dostali
Alexander Moyzes a Dmitrij Sostakovlč,
obaja s prlpomenutlm " k n edožitým
osemdesiatinám". Moyzesovo S láčikové
kvarteto č. 2, op. 66, zrelé svojim rukopisom , podnietilo mladých umelcov ku
koncentrovanému a s ugestlvnemu výlronu, ukázalo vša k aJ problémy tvorcu v

riešeni finálneJ časti. Kým prvé dve čas 
ti diela boli neuverJtelne oslovujOce,
presvedčivé a plné napll.tla, finálna čast
svojou akoby kompozičnou cudzorodosťou v rámci celku kládla na Interpretov
nemalé nároky t9kaj0ce sa koncepcie 1
ce lk CJ v~ho uchopenia. Je však otázkou
do diskusie, čl možno Interpretačne bez
ujmy preklenOt onO kompozlčnQ zložitosť a h eterogénnosť. Meno Dmlttija Sost(J kov iča te pre stičasnikov sym bolom
čluveka - velikána, človeka plnéhQ proth ečenl , a predovšetkým hudobného génia. Jeho hlboko humánne dielo sa dnes
stalo stálou sOčas tou repertoáru sólistov
i sOborov. Moyzesovo kvarteto, ktoré st
v lnt811>retácil hudby 20. s toročia, vydobylo v9razné zásluhy, prlsttipll_o k Interpretácii Sláčikového kvarteta č. 8,
op. 110, známeho aj v redakcii pre komorn9 orchester (Komorná symfónia na

VystCípenie Moyzesovho kvarteta v umeleckom programe sl6vnostného otrorerua
BHS v Zrkadlovej aieni Primaciálneho pa16ca.
Snlmka: S. KOnOzsl

Predfestivalové STRETNUTIE S HUDBOU
D<>br9m zvy kom posledn9ch rokov sa stali predfestiva lové podujatia BHS, predz.namenáva)Oce nie le n festival , ale aj nastáva·JOcu k oncer~nO sezónu. Hlavn9 u sporiadater festivalu Slovkoncert v spolupráci so SJ()venskou filharmóniou a Mests kým dom()m kultťíry a osvety
v Bra tis la ve venoval prvé tohtoiiOi!né predfestivalové podu jatie, nazvané Stretnutie a hudbou, llvotnému jubi·
leu - 75. narodeninám zaslCílllého umelca prof. dr. Ju·
raja Haluzlckého. Na zborovom koncerte (9. septembra)
vysttiplll v Konce rtnej sieni Slovenskej filharmónie tri
naše reprezent ač né zborové telesá: Bratlslavskf detskf
zbor pri MDKO, Spevácky zbor Slovenskfch ui!itefov a
Slovenskf fllhanuonJckf zbor. Nešlo tu o konfrontáciu
nášho amatérskeho profesionálneho zborového umenia,
ale o prezentáciu výsledkov práce telies, s ktor9m1
prof. Haluzlck9 dlhé roky či už priamo a lebo nepriamo
spolupracoval. Z priamej spolupráce sp omeňme jeho
umelecký patronát ·nad Bratislavsk9m detsk9m zborom
pr.l MDKO a dirigentské pôsobenie (1954- 1977) v Spevác kom zbore slovenských učlt e l ov ; z nepriamej v9dhovu absolventov odboru zbor<>vého dirigovania na
VSMU (celkove do 30), z ktor9ch traja práve tento koncert dirigovali: Elena Sara.yov6, Peter Hradil a Pavol
Procházka.
Jednotlivé zborové bloky prezentujticich sn telies pozostávali z výberu z Ich km eň()véh o repertoáru s orientáciou na 'tvorbu slovensk9ch a českýc h (prevažne súčasných l skladatelov. Po Ovode Bratislavského dets kého zboru pri MDKO so skladbou Máj zo zbierky Detské obrázky, predniesol jeJ a utor, nár. umelec prof.
dr. Oto Ferenczy, predseda ZSS k, s lávnostn9 prlhovor
s gr!l'tuláclou jubilantovi. V prfhovore zdôraznil jeho
všestrann9 prlnos - zbormajs terský, orga nlzač n9 (prof.
Ha luzlck9 pôsobil o. l. dvanást rukov ako predseda
Festivalového výboru BHS), pedagoglck9 1 kriticko-publicistický - na poll s lovenskeJ hudobnej kultOry.
Po prlhovore uviedol Bratlslavsk9 detsk9 zbor pri
MDKO s dirigentkou Elenou Sarayovou ucelen9, drama lturglc ky vhodne zos tavený blok sk ladieb (autorov L
Hru šovs kého, E. S u ch oľ\a, L. Burlasa, K. Slavlc kého,
J. Kťlčku a M. Koťlnka), ktor9ch obťažnosť zodpoveda·
la možnostiam a pr!p rave mlad9ch spevákov. Na ich
výkone bolo cltlt pravdepodobne prázdnlnovti hlasovti
. pauzu (na jmä v krajných hlasov9ch s kupinách , v občasnej dl stonácll, v nie ktorých nesmelých nás tupoch,
č l reakciách na dlrigellltkino gesto ). To však len má lo
ubralo na celkovom d()fme a potY.rd llo, že teleso je fed·
n9rn z najlepšieh svojho druhu na Slovensku. Najvy.rovnanajšha v9raz<>v0 polohu zbor dosiahol v s kla dbách
lyrlckejšieho charakteru s o skromnejšie volenou dy·
· na mlc koll škálou (l. Hrušovsk9 - Dunl vetrlk dun! ;

pamiatku obeti fa!Hzmu a vojny, op. 110
bis), s pletou. Bolo by pleonazmom hroma dU epltetá na margo vyznenia diela.
Znelý hud<>bný tvar kvarteta v podani
moyzesovcov bol strhujticl; pre mňa
osobne ostane zážltkiom ako vygradovali
dynaml ckťí formu ako expreslvne, ale 1
plasticky a vrOcne stvárnili obe rýchle
časti i krehkO ly rJku a n e konečnťí ttižbu
pomalých čas ti päťdielneho cyklu, ako
sa zahlblli do hudby, ktorá Je viac ako
hudbou, je posolstv•om.
V čase, keď boli plsa<né tieto riadky,
Bratis lavské hudobné s lávnos ti ešte len
začlnali, v čase, k eď ich člta tel dostane
do rOk, uplynie už zopár dn! od ukonče n ia festivalu. Nech teda tieto slová
tlmoči a onti slávnostnti a na hudobné
zážitky bohatti a tmosféru, ktorá sa niesla Bratislavou v posledných septembrov9ch dt\och.
JANA LENGOVA

J. Kťička - Hraj ti na Maru) a hravosť, uvolnenosf a
rozos plevan <>St v závere vystOpenla v pOva bných dvoch
čas tiach z Kantantlny pre detlský zbor od M. Kor!nka
( Int ráda; Smejeme sa, tešime sa l .
Spevácky zbor slovenských u čltelov s dirigentom Petrom Hrad !lom (prevzal vedenie zboru po prof. J. Halu·
zickom v r. 1977) dôstojne a reprezentačne oslávil )ubi·
leum s vojho dlhoroč ného um eleckého šéfa. Dôkazom
toho bolo l siahnutie za kmeňovými s kladbami, ktore
ešte on "postav11". Generačn9 problém, ktor9 zbor v s očasnosti prekonáva, nepoznačll v9kon te lesa v nega tlvnom slova zmysle ; práve naopak - "omladenlew člen
skej základne bolo citelné n a jmä na celkovej hlasovej
kvalite. Občasná chýbajtica istota a v9razová "zažitos f"
s kladieb - to s O al'rlbOty, kltoré vyrieši čas. Dovollm si
s náď jednu pripomienku čiast očne by sa žiadala väč 
šia sebakontrola jednotllv9ch člen ov (v miestach so slinou dynamikou najmä v tenorovej hlasoveJ skupine ) ;
uvolnenost prejavu je sice ospravedlnltelná vzhladom
na zanietenie spevákov , kl~or9m sa spevu oddáva jti, a le
je nn š kodu cel kovej vyrovnanosti zvuku telesa. Cltel ·
né to bolo najviac v Dvoch regrOts kych od J. Cikkera;
v Moyzesovej Santa Helene zo zbierky Mi esto venca
sa občas akoby s trácala plastickos ť celkovej v9Sitavby
zbo1·ove j kompozlcle. P~rllieha v é frázovania a prekrásne
dyna mické tieňov a nie sme zaznamenali v Sviatku Slovenska od J. L. Bellu a už "rutlnovanti" oduševnenost
v kom poz! eli Vl!no -od B. Smetarw.
Naše prvé zborové teleso Slovenský rtlharmoruck9
zbor predviedol v závere koncertu pod vedenlm diri genta Pavla Procházku skutoč n e profes ionálny v9kon a
najviac upOtal prv9m a posledným zborom (Reminiscencia a Mys llm , že je to mier) náročnej š tvorzborovet
kompozlcie L. Burlasa Dobr9 d eň na poéziu L. Novomeského. V jeho v9kone bolo cltit vzácnu vyrovnanos!
a presnosť, náležitú dynamick\1 výstavbu, lntonačn\1 čls
bOtu, pohotové reagovanie na d~l\lgentovo gesto; z hlasových skupin sl n a jväčš! obdiv zaslOžll a lt.
Po zlívertlčnej kompozlcli Na veselici, z cyklu O č l o
ve ku od E. S uc h oňa, zástupcovia všetkých z0čas tnen9ch
zborov9ch telies ešte raz verejne zablahoželali jubilantovi, zas!. umelcovi prof. dr. Jurajovi Haluzlckému, ktorého vklad do zborovej hudobne j kultťíry nášho národa
s l zasluhuje nielen obdiv a Octu, a le at poďa k ov an·le za
nás vše tkých.
EVA HOLUBANSKA
Druhým predfes tivalov9m koncertom BHS bolo vystú
penle Slovenskej filharmónie s dirigentom Richardom
Zimmerom, ktoré sa konalo dňa ll. sep tembra 1986 d
bolo venované Med zinárodnému roku mieru ProgrAm

koncentu bol dramaturgic ky nosný a pr!tažlivý. Prvou
s kladbou večer a bol Koncert pre husle a orchester
E dur, BWV 1042 od Johanna Sebastlana Bacha. Sólov9
part predniesol Ewald Danel. Nemôžeme, žla l, konštatovať, že by Ewald Dane! v Bachovom koncerte zažiaril.
Danela poznáme ako husJ,i stu, pre ktorého je prlznačn9
určlt9 int erpretačný štandard a ktor9 sa usiluje o pomerne šlrok9 štýlový a žánrový záber. No na Bachovom
koncerte ča ká Danela eš1e kus práce - predovš etk9m
z hladiska adekvátneho vys tlhnutta št9lovej podstaty
Bachovej hudobnej reči ta k v detailoch , ako aJ v celkoveJ architektonickej klenbe. Danelovo poňatie jedno·
značne smerovalo k prtpodobňovanlu Bacha romantlzujOcemu Interpretačnému prlstupu. Aj keď orchester maJ
k Bachovi bližšie a ko sólis ta , zdá sa, že podobn9m lnterpretačn9m kreáciám pomaly už odzvái~a a že v bu dOcnostl bude hlavn9 prOd predvádzania starej, a teda
aj Bachovej hudby nesený vyhranene orlentovan9ffil komorn9ml orchestrami.
Za uj!mav9m do kladom dozrievania mladej s kladarte ls ket osobnosti tio! hudobn9 obraz pre barytón, recltá ·
tora a orchester - Reportáž spod ši benice Petra Martinčeka. Martinček, ktor9 sa doteraz venoval prevažne komorntlj hudbe a menšlm formám, podal t9mto dielom
dôkaz, že je zároveň dobre dramaticky cltlaclm autorom so sc h op no s ťou <kompozične zvládnuť aj velký Interpretač ný a parát. Pôsobivým tvarom svojho diela jedinečným spôsobom vystihol povahu a posolstvo Fučí 
ko ve] literárnej predlohy. K esteticky hodnotnému vy zneniu di ela nemalou mierou prispelo ve lké zaangažovanie s a recitátora nár. um . )tillusa Pántlka a baryton1stu
Ras tis lava Uhlára , ktor! svojim výrazom zdôraznili olvil·
n9 charakte r aj hlboký humánny od kaz diela. Podobne
orchester SF s Richardom Zlmmerom prls tOplll k dielu
s nevšednou pozornosťou. Dobre pochopili predovšetk9m široké farebné spektrum diela, a ko a J jeho dyna mickO premenlivost.
Druhá polovica večera patrila s kvostu symfonickej
llteraotOry 19. s toročia Dvorákovej Symfónii č . 9
e mol, op. 95, Z nového s ve ta. Richard Zimmer preja vil
už neraz svoje velké zaujatie pre 11elké symfonic ké
komp<>z!cle vrcholného romantizmu ; jeho Dvoťák je ďal 
šlm výrazným krokom dopredu. SOstredil sa prirodzene
na jasne a koncepčn e jednoznačne vys tavaný výsledný
tvar diela , v ktorom sa proporčne vyvážene sn Oblli silná
a eruptlvna emoclonálnoot s pevnos ť ou základn9ch kontOr. Dvoťákovl dal vhodne zvol e né tempá a nenásilne
podčiarkol mnohé typic ky dvorákovské la hôdky v ob·
last! harmónie a Inštrume ntácie. Jednotlivé časti sa vyznač<>vall dramatic kou pulzáclou a s kvelo vygradovan9mi vrcholnými miestami , ale af kludom, pokojom a
meditat!vnostou " lyrlckýcb mies tach. Zimmer pod nie til
orchester SF k mim oriadnemu a š pičkovému výkonu,
ktor9 s a s tretol s nadšenou odozvou u poslucháčov .
MILOSLAV BLAHYNKA

A OLVENTSKÉ KONCERTY VŠMU V BRATISLAVE

Staccato
• VYDAVATEESKt CENY OPUS-u ZA
ROK 1985. Na slávnostnom akte, konanom diia 24. septembra 1986 v prieat()o
roch Slovenského hudobného fondu, odoudal riaditel Cs. hudobného vydavateratva OPUS Ivan Stanislav vydavatefské
ceny OPUS-u zo uplynulý rok piatim reprezentantom slovenskej hudobnej kulttiry. Výročnou cenou OPUS-u (za prfnos
v oblasti neperiodlck:fch publikácii) odmenili v:fznamného slovenského historika PhDr. Richarda Rybarii!a, CSc., ved6ceho pracovnlka oddelenia hudobnej
histórie sekcie hudobnej vedy Umenóvedného Cístavu SAV, za dielo Dejiny hu'd obrej kult6ry na Slovensku 1, zahriiujCíce v:fvojové obdobie dejln hudby stredoveku, renesancie a baroka. Zlat:f erb
OPUS-u (za prlnos v oblasti gramofónov:fch platni) zlskall Uto umelci: v oblasti vélnej hudby zas1611l:f umelec Sergej
Ko~ák, sólista opory SND, za umeleckO.
realizáciu Suity pre bas a orchester,
op. 145a D. Sostakovl'i!a a Marián Laplanskf, laureát St6tnej ceny Kl. Gottwalda za umeleck6 realizáciu Koncertu
pre kÍavlr a o~cheater i!. 2 g mol S. Prokofieva ; v oblasti hudobného folldóru
Anna Hulojov6, interpretka fudov:fch
plosnf, za 6spoln6 platiiu Co robil, Hanka, Hanil! ka, Hanka ; v oblasti populárnej
hudby spevák Peter Nagy za profilové
platne Chráň svojo bláznovstvA a Mne
aa noscbov61.
• NOvt RIADITEĽ KONZERVATORIA
V KOSICIACH. S .ústupom od 1. septembra 198& vymenoval V:fchodoslovonskf
KNV v Kollclach za nového riaditela
Konzervatória v Koliciach PhDr. MateJa
Lengyela, doteraJileho zástupcu riadite•
fa a pedagóga tohto hudobného ui!IUifa.
• HOSTOVANIE OPERY SLOVENSKlHO NARODNlHO DIVADLA V SPANIELSKU. V diioch 11. al 20. septembra t. r .
hosťoval opern:f stibor SloYenského nérodného divadla na 33. roi!nlku hudob- ·
ného festivalu v lpanielskom Oviede.
Predstavil sa operami Verdiho Malkarnf bál, Donizettiho Lucia z Lammermooru a Nápoj lbky a Musorgského Boris
Godunov. O v:frunom O.spechu poh08tinakého vyst6ponia nalej pnej opernej
1cény nedi!f aj 1kutoi!noať, le vletk:fch
pllf pred1tavenf festivalu bolo 6plne vypredan:fch. Svojimi v:fkonmi . si slovensk( umelci zlskall priazeň a uznanie
publika, mimoriadnu odonu mali spevácke k.reácie národného umelca Petra
Dvorikého, ale aj mlad:fch sólistov opMJ
Evy Antolli!ovej, Idy Kirilovej, Jozefa
Kundl6ka a dallfch. Ospech tohtoročné
bo, y poradi ul tretieho hosťovania .,
0Yiede podnietil organlzátorov podujatia k uzayretlu zmluvy na dallie budtoo·
ročné hosťovanie operného s6bom SND
na spomfnanom festivale.
• NITRIANSKA CITHARA AEDICULAE.
Divadlo humoru a satiry pri PKO ., Nitre usporiadalo v dňoch 30. septembra al
4. októbra 198& ltvrt:f roi!nlk cyklu gltarov:fch koncertov nanan:fch CITHARA
AEDICULAE, ktoré sa konali v Oblut·
nom nitrianskom m6zeu. Ul po minulé
r oky sa nitrian~kemu pnbllkn prodstavlll výbornl čs. umelci :- hráči na gi.
tare, tohto roku v rámci cyklu hosťo
vali Ján Labant, Jaroslav Bláha, Milan
Zelenka, Stipán Rak a Prahké gitarov6
trlo. 'li tom čase zároveň inltalovali .,
Oblastnom mtzon vfstavu fotografii OndreJa Llchtnera pod názvom .,Cithara
'85'. Koncerty olivlll slová poézie Miro·
1lava V6lka v podani členky Bábkového
divadla v Nitre Marty Slkovej. Ul tradi č ne se s6i!asťou cyklu stávajt besedy a
posedenia s hosťuj6clmi umelcami.
(P. A. )

•
SPRAVODAJCA BARDEJOV. Pred
pltntiltlmi rokmi v auguste 1971 začal
vychádzať bardejonk:f kult6rny melKnik, postupne obmleňajtc svoj náw'f na
KnltO.rny spravodaj, SpraYOdaj a Spravodajca Bardejov. Vydáva ho rada MsNV
v Bardejove. Olohou mesai!nlka je informovať llrok6 verejnosť mesta a jeho
okolia o politickom a kulto.mom dlanf v
Bardejove. V tomto programe st naiU
čestné miesto pravidelné koment6re, re·
cenzle, kritiky, lt6dio a tvahy o s6i!as·nom hudobnom livote v Bardejove a
Bardejovsk:fch K6pefoch, ako aj fundo vané pohlady do hudobnfch tradicU Bardejova (Josef Grel4k, hudobné lkolstvo,
Oldfich Hemerka, Béla K6ler, českl mu·
zlkantl, dr. Andret Koatolnf, soclologlck:f prieskum hudobnosti ., Bardejonkom
okraae a pod.) s pera mladej muzlkolo•
gli!ky Silvie Fecskovej. Hlavne jej a6aluhou objavili Bardejovčania svojho rodáka
zasl61ilébo umelca Jozefa Greláka, nedoceno~á ostala jef nozlltn6 iniclatfvnoať
pri organizovani a ~opagovanf koncertného livota v meste. Vyalonjeme t:fmto
prianie, aby sl Spravodajca Bardejov
t v dali lch roltoch Rdrlal svofu t.roveň
i z6ujem o bndolla:f li'fot • meste.
(O. S.)

•

ORCHESTER A SBOROVA SAZBAje nAzov knihy Jaroslava Ztcba, ktori Y
tomto roku vydalo aakladatelstvo Pan· ..
toa. ~ plie ., bode autor, kniha m6
prakt.lekf ciel oboznámiť adeptov komp81k:ie, ale aJ lnfcb záujemcov so dkladafJBl ot6zkami initrument6cie a or·
cbestr61nej prne.

Napriek nezvyčaj ne velkému počtu v
aby poslucháč mohol nerušene vnlmať
Peter Kiil'éf z triedy odb. as. J. Podhoškolskom roku 1985-86 končiacich absolkrásu plného zvučného tónu husU. V ná- lľ.a nské ho. Interpretácia skladieb, ktorý·
ventov sláčikového oddelenia VSMU lch
ročnom programe, ktor~ predviedla ( J.
ml sa predstavU, svedčila o velmi sv&diplomové koncerty sa nevyznačovali
S. Bach: Ciacc ona pre husle sólo; L. van domltom prlstupe. Predvedeniu Sonáty
velk~m l rozdielmi úrovne, ktorú možno
Beethoven: Sonáta F dur op. 24, jarná; g mol, J. S. Bacha nech~ba la premysleaž na pár v~nlmiek oz načiť ako š tanC. Franck: Sonáta A dur; R. Sčedrln: V , nost do najmenšlch podrobnosti. Na
technicky náročných miestach sa však
dardnú.
št~le Albenlza; H. Wieniawski: Polonéza
Roman Sotola (z triedy odb. as. A.
o dur) sa opäť potv rdila technická spo- žiadalo viac rozšlrlt farebnú š kálu. Va·
lahlivost · huslistky a pre ňu tak ch.aSestákovej, za klavlrneho sprievodu ex·t.
rlácie pre violončelo sólo W. Lutoslawped. M. Blesákovej) do prvej časti svojra kt erlstlck~ temperamentn~ v~raz.
ského, ukončené pOvabným záverom , mu
ho koncertu zaradil Sonátu a mol op. 23
U nár. um. doc. B. Warchala študoumožnll1 predvies ť menej tradičné spôsoL. van Beethovena a Sonátu a mol op. val aj ďal ši tohtoročn~ dlplomant by hry na nástroj!. Koncert C dur
105 R. Schum~ nn a. Prvú skladbu poznaMllol Valent. Je typom hudobnlka, u ktoJ. Haydna a , SonáJta d mol C. De bussyho
člla nervozita Interpreta, ktorú podmierého citlivá vnlmavost a v~bušn~ temniesli všet~y znaky detailnej vypracova·
nm aj vonkajšie okolnosti (velmi nlzka
perament prestupujú celtl jeho h·r u. Odnosti, muzikantskej zanietenosti 1 tech·
teplota v miestnosti). Počntlc d'!"uhou Soráža sa to ta k na tóne, ~torý je jemný, nick ej brilantnosti (najmä v 3. časti
náoou bola Sotolova hra koncentrovanejml!kk~. Inokedy expreslvny, ·a ko aj na
Haydnovho Koncertu). Na klavlri s pre·
šla, v plnej miere sa prejavila muzikapoňaU každej skladby. V dramaturgii
vád~ala odb. as. Z. Poulová.
lita Interpreta a najmä v 2. čas.! l vynikol
koncertu (T. Vltall: Chaconne ; L. van
Katerina Ja.rulkov6 bola taktiež jedl·
jeho jemný mäkk~ tón. V druhej poloBeethoven: Sonáta G dur op. 96, č. 10; nou absolventkou vo svojom odbore vl cl koncertu predviedol Soto!a Sona tiJ. Brahms: Sonáta d mol oo. 108 ) naj- hre na ·harfe. Vedtlcou diplomovej práce
nu pre husle sólo L. Burlasa, ktorej rozviac zaujaLa posledná skladba, v ktorej
harfistky bola ext. ped. S. Jarh nová. V
dlelny charakter jednotlivých časti sa
sa o pečat strhujtlceho výkonu vo verPar tite starých tancov a ár)! talianskych
mu podarilo dostatočne vystlhntlt. V Mekej miere klavlrnym sprievodom zaslt1anonymov 17. stor. v úprave A. Surta·
16dll a Scherze P. l. Cajkovského a hlavžil odb. as. c. Dlanovský.
nlho, pOvodne naplsanej pre lutnu, dala
no v Balade V. Ovčlnnlkova svietivo zaTaktiež výkon huslistu Jozefa Kuruca
J.arušková v rámci terasovitej dynamiky
zneli tóny husll nielen v nlzkych a stred(z l!rledy ext. ped. J. Kopelmana, pri klaplne vynlkntlt farebnej rozmanitosti svoJ·
ných, ale aj vo vysokých polohách. V vlrl odb. as. V. Hrdinová) možno povaho nástroja. Muzi kálne a technicky vypredchádzajtlcich skladbách tomu bránižovat za hodnotn~. Jeho pekné,mu kulti- lr.ovnane zahrala Andante z Husrove j sola stlstredenost pozornooti viac na ravtl
vovanému tónu najmä v Bazskom capnáty č. 2 J. S. Bacha - M. Grandjanyho.
ruku.
ricclu P. de Sarasatea škodili malé dy·
Fischerove 2 etudy pre harfu sólo a Senamlcké k·Ontrasty a ry.tmlcké a intonačbekovu náročntl Sonátu pre violu a barMiloslav Skukallk (z triedy odb. as.
A. Sestákovej l patri k huslistom, dis poné nepresnosti v technicky ná'!" očných
tu (viola - Svätopluk Rak). v ktorei
nujtlclm nielen velmi dobrou technikou
pasážach. Zo Sonáty č. 8 L. va n Beethosa s citom ujala sprievodnej úlooy. Za
oboch rtlk, ale a} s~tym a ušlachtil~m
velia vystaval logicky uzawetý celok,
Interpre t ačný vrchol recitálu možno potónom. Konce·rtntl sonátu e mol F. M.
pričom najzaujlmavejšie vyznela 2. čast
važovať skladbu M. Tournlera FeéVeracclnlho, zvládol na náležite j tlrov.ni
zádumčivého charakteru. Vrcholom reciria, v ktorej harfistka n8'J)lno rozvinu la
výborom adekvátnych prostriedkov na
tálu bol Koncert pre husle a orchester
svoj ctrový fond l technlcktl, ba až vlrzv~ raznenle rytmlck~ch, dynamických čl
( klavlr) o dur op. 35 P. I. Cajkovského. ltuómu zdatno sť.
náladových kontrastov. Popri BrahmsoveJ Tu sa preukázala Kurucova scho?nost dlRadOSlav Salina študoval hru na kon·
Son áte č. l op. 78 G dur, ktorej chýbala
ferenc lácle v~rawvých prostriedkov a
trabase pOvodne u ext. ped. K. Illeka,
Istá vntltorná poh.o da, Ysayeovej Balade
technická vir.tuozlta v službách muzikálvedtlclm diplomovej práce mu bol. odb.
pre huS'le sólo op. 27 a Wlenlawskétto
nosti.
as. J. Pod•horansk~. Na vysttlpenl sa o
Koncertnej polonéze D dur op. 4 zrelý
Michaela Sl6mod (z triedy odb. as. J.
klavlrny sprievod vysokej tlrovne zaslú·
umelecký výkon podal v Poéme macabre
Hošeka) patri k violistom, ktorých hra· žila O. Sa.turyová. Ovodné Concerto per
E. Suchoňa, dielo sa stalo tnterp retačsvedči o schopnost! velmi citlivo vn!·
ll contnabasso K. Kohouta bolo len pred
mat hudbu akéhokolvek št~lu. Presved- nlekolkýml rokmi objavené vo VIedenným vr~holom večera. Pri klavlrl huslls tu sprevádzala opäť ext. ped. M. B!esáčlla o tom aj na dl•plomovom koncerte,
s kom mtlzeu. Už v tejto skladbe Sašlna
ková.
ktor~ možno celkovo hodnotiť kla dne.
ukázal majs ~rovstvo, s akým nástroj
Vladislav Kvapil (z triedy prof. J. Skla·
Program, ktorý predviedla (Sonáta g mol
ovláda. V ďalšej skladbe - Koncerte
daného a ~a klavlrnej spolupráce odb.
J. S. Bacha, Sonáta Es dur op. 5, č. 3
č. 2 D dur J. M. Spergera zaujal Sašlas. V. Hrdinovej) predviedol v prvej čMf. N. Hummela, Romanza op. 85 M. Bru- nov kulti vov an~ a sýty tón; nástro j mu
t! koncertu dieLa G. F. Händla., L. va n
cha, Sonáta č. ll op. 4 P. Hindemlt·ha)
znel veJmt pekne vo všetkých polohách.
Beethovena a D. Kardoša. Intonačné n e· · svedčil o zodpovednom prlstupe a snaPodobne sa kontrabasista prezentoval aj '
presnosti u~all jeho tónu n a Istote,
he správne pochopU skladatelov zámer.
v Elégii a taranteHe G. Bottestnlho, vel·
a ~ak napriklad Beethovenovej Sonáte Citlivým klavlrnym sprievodom v~kon
kého romantického virtuóza, naz~v a ného
D dur ch~bala potrebná vrúcnosť. POsopodporila odb. as. z. Poulová.
Paganln.lm kontrabasu. V Sonáte P. Hinblvo však vyzne la na jmä 3. čast z KarDruhým violistom z triedy odb. as. J.
demltha ~yužll Saštna nielen pekný tón
došov~ch Troch sk ladieb, v ktorej InterHošeka, ktorý sa predstavU za klavlmea h ravosť, no ukázal aj zmysel pre rapret využil bohatú dynamlcktl paletu.
ho sprievodu odb. as. z. Poulovej Sonácionálnu výstavbu diela. R. Sašlna po~.nterpre,táfla . Janáčkov ej Sonáty a Ovotou g mol G. F. Händla, Sonátou B dur
dobne ako traja ďalši už spomenut! abrákovej Maiurky v 2. časti koncertu však
K: Stamlca, Meditáciou I. Parlka a skladsolventi - V. Rosypalová, M. Valent a
vyvážila predchádzaJtlce nedostatky.
, ,bou Brácsáverseny G: Dávida ·- bol RaP. Klrál - je tiež č lenom súboru Musica
Koncert hus listky Vladimll"f· Ro.,.,alo"' \"' doal• 41nell:"l1la klady jeho tn'ter-pretai!•' .caetern!!.: ktorý • spolullčlnkl>Val v záveYOj (z ilrledy nár. um. doc. B. Warného prejavu možno označiť pek n~ :me·
rečnej skladbe tohto recitálu. v Concer·
chala) patril medzi najlepšie recitály abl~ tón, vitálnu muzikalitu, technlckl1 dls·
tlne pre k·o n.trabas a sl áčiky op. 45
solven<tov sláčikového oddelenia. Rosyponovanost. Osobitý charakter zlskala
č. ll švédskeho s kladatela L. E. Larsona
palová vo svojom programe ukázala, že
Parlkova Medltácl•a vlolistovou hlbokou
sa R. Sašlna v náročnom sólovom parte
pr! stvárnenl skladby vie na pravom
emocionálnou zainteresova n osťou . Celkokontrabasu zaskvel v dokonalej súhre so
mieste upl atni ť talent l sch opnosti , k'toré
vý v~kon violistu však poznačll1 pamäťo- stlborom. Absolventské vysttlpenle konpočas šttldla nadobudla usilovnou právé chyby.
trabasistu jasne na značilo perspektlvu
Jediným violončel!stom, ktor~ v šk. r.
cou. Jej hoo nesie známky dokonalej
jeho upla.tnenM aj ako sólovllho hráča.
technickej prlpravy nevyhnutne j na to,
1985·86 ukončil šttldlum na VSMU, bol
IRENA KRISTMANNOVA

K jubiléu ·pedagóga

umožn'll vytvorenie modernej teoretickej
stlstavy. Ako máloktor~ jeho generačný
kolega nielen obohatil konzervaoorlálny
vyučovacl systém , ale priam vytvorU
komplex, krtorý Je svojim spôsobom oje·
dlnel~. celoštátne akceptabUný a dodnes
moderný. Jeho Učeb nica Intonácie, Učeb
nica e lementárneho rytmu, Hudobné for·
my a Učebnica tonálnej harmónie stl
diodnes moderné a navyše overené mnohoročnou vyučovacou praxou bratislav'Ské.ho konzervatória. Ich prednosťou je
logická nadvllznost, praktické zdôvodnenie všetkých 'l'ozhodujtlclch s.tldov a tlmerné využitie študentov~c'h vedomosti.
Tieto atrlbtity v~razne , profllujtl spomlnané učebnice. Vo vlacer9ch · previerkach konzerva torlálne j teoretickeJ llterattlry vyšli tteto knihy vždy tlspešne.
Záslužntl prácu vykonal 1 a-plikáciou
Orffovej školy na hudobntl vých ovu na
ĽSU. Je to jeden z tých pokusov, ktoré
sa uskutočnili vo všetkých ku!H\rnych
štátoch, a jedna z pOet Orffovl. V U!rčlteJ
etape priniesol nlekolko závažných prlspevkov k hre na l ahkoovládatelných
nástrojoch a týmto otázkam venoval dve

zbierky. Ukázal sa '1 a ko znalec tejto
problematiky, pričom · jeho zbierky sa
•h rajú na patrlčn~ch školách a neraz vyplnll1 medzeru, 'k torá tu dlho pretrváva.
Skoda., že Pavol Zlka prestáva kompon ovať, veď naprikLad jeho symfonická
báseň PalečkOv tlsm!!v a pláč dokumentuje Jeho .skladatelský ta lent a tiež niektoré jehiQ skladby pre a kordeón alebo
husle nemožno podceňovať.
Pavol Zlka je užloočný l v . ln~ch sme'r och. Ako vedtlcl oddelenia teórie, skladby a dirigovania buduje tieto predmety
so značno u ná ročnosťou, pričom zdôrazňuje Ich modernosť a niektoré typické
rysy, ktoré stl vlastné Ceskoslovenskému
mysleniu. Rlra dltelstvo konzervatória sa
mOže na neho obracať s Is totou, že kva ·
llflkovane postldl 1 najzložitejšie otázky.
Ak k tomu prlpočltame Zlkovu ochotu
pomOcť v mnohýc.h mimoškolských záležltostlaoh, jeho vlas tenectvo a dobrtl orientáciu vo sveoovej hudbe, doplni sa
ném profil vzdelaného, spoločnosti potrebného a stále ešte a ktlvne ho odbor·
nika.
Z. N.

PhDr. Viera Polakovtčovd, CSc., ktord uf.
viac rétz upozornila na suote schopnosti
u tettä furme hudobnopubllclstlcke/ tvorNedof.lt~
osemdesiatiny
nd-rodn ~h o
by. Md ptítav~ a nd-padlt~ obrazov~ viumelca ALEXANDRA MOYZESA podnle·
denie, zmysel pre graddciu spracovania
tlll v~etky masovokomunlkalJn~ prosndmetu l ucelenost formy diela. Vo fil triedky k prlpomenutlu sl tejto význam·
me zd6raznlla vztah Alexandra Moyzesa
nej osobnosti - lJi uf. formou spomienk prtrode a slouen.sk~mu ludu, ktorých
ky tíuahy alebo hodnotenia.
·
stíčasfou sa uf.dy cttll a ktor~ boli teho
Ce3koslovenskd teleulzla pripravila k
hlavným ln~plračným zdrotom v umelectetto prllef.ltostt Hudobný večer (9. sepkej tvorbe. Nddhern~ zdbery Vysokfích
tembra 19ll6 J, vytvorený u dramarurgtc- . Tatier, skladatelovet untkdtnet drevenikej dielni Rut Bergerouet. LHil sa od obce u Zdlarl, doplnen~ umeleckfímt f otovyklých Hudobných ve/Jerov vo suotel
grafiami V. Marttnčeka uytutiralt proskoncepcii. Namiesto zauf.lvanet diskusie
tredie pre Moyzesovo r ozprdvante.
"okolo okrtíhleho stola•, kde zasvlttenl
Vo svotom p6uabnom rozprctvanl Moyodbornlct hovorili, čl uf. priamo s tubl ·
zes zr efm e odpovedal na otdzky, ktor~
lantom alebo o /Ubllantovl, Bergerolid vovo filme neboli vysloven~. To sp6sobovalila lntí f ormu. Pouf.ila u prve/ lJastt velo niekedy dotem nestíulslostt, af. prud·
čer~ film o Moyzesovl, natočený pred
kých skokov. (Z Prahy do Levoče k Matnlekolkýmt rokmi, v druhe/ časti nahrtfvstrov/ Pavlovi a hneď zase do Rusoviec
k'!- Jubllantouej Symfónie č. 12.
k SĽUK - u a do Vfíchodnef.J Mof.no, f.e
Film scendrlstlcky l ref.ltne vytvorila
tu do~lo k zostrihu za účelom skrdtenía

no tfím nechcem popiera( zauflma
vos( slou n~ho l hudobn~h o materilflu.
ktorý film obsahoval. Oryuky z tvor by
skladatela boli vybran~ uudf.ene a poskytli ucelený obraz o autorovi ako z
hladiska f.dnrou, tak tvorivých obdobl i keď by sa bol o f.ladalo utac hudby .
D6stofným zakončenlm Hudobn~ho ve ·
lJer a uenovan~ho nedof.ltým osemdeslatindm ndrod n ~ho umelca Alexandr a Moyzesa bolo predvedenie autor ovef posled·
net 12. symfónie u lnterpretdcll Slovenske/ filharmónie pod taktovkou Bystrlka
Ref.uchu (snlmka z premMry na IX. týždni noveJ sl ovensk e/ hudobnef tvorby v
roku 1984}. Te to dielo ospeuuftíce ! Ivot
a človeka: ! ivot, u ktorom krdsa, radosť,
boles( l sklamania rňatlí svote zdkonlt~
opodstatnenie, a lJloveka, ktorý mtf silu
v~etko prekondvat a tvorivo pretauovaf
v hodnoty. fe t o symfónia, známena;CJ.ca
f.lvotné vyznanie Alexandr a Moyzesa.

Popredná osobnost bratislavského konzervatória PAVOL ZIKA sa dofU šestde·
slatky. Výrazný hudobný talent ho priviedol na pražské konzervatórium kde
na neho n'aJsUnejšle V•plývall profesori
Hradecký, DMeček, DoležU, Mod r a tni.
Zlka tu ziska! celkovtl profesionálnu
orientáciu, ktorll sl rozšlrll v Clkkerovej
triede na VSMU (1949-1954 ). Obe školy
mali vtedy viac sp oločných rysov, praf...
ské konzervatórium disponovalo vysokou
tlrovňou teoretlck~ch pTedmetov, Cikkerovo trieda modern~ml názormi na vy·
učovacl proces. Zlkovl vyhovovali obe
koncepcie; cltll ako sa jeho osobnost
obohacuje a uf. tu sa vlastne pripravova l na svoju budtlcu systemartlcKtl teore·
ticktl prácu.
·
V roku 1955 prišiel učlt na bra tislavské konzervatórium, kde sa postupne vy.pracovával na jednu z popredných osobnosti. Mal vedomosti, lásku k pedagogickej P'r ácl l pocit nová'torstva, ktor~ mu
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V. MA HUDOBNA KULT'ORA SVOJE PROBL2MY
SOhlasne s o závermi XVII.
zjazdu KSC a v9ch odlskaml v9hladovej koncepcie rozvoja hudobne j kult11r y do roku 2000
t na základe plánu čl nnostJ.
P!ľedsednlctva
Zväzu slovens k9ch skladatelov konalo sa
stretnutie Predsednlctva ZSSk
s predstavltelml štátnych orgánov a reprezenta.ntml hudobneJ
kultl1ry Západoslovenského kraja 13. j\lna t. r. v Qle šťanskom
Dom e umenia. Stretnutie, ktoré
viedol doc. dr. Ladislav Mokr9,
csc., otvoru prot. dr. Oto Ferenczy. Refer át o sťlčasnom stave a m<>žn9Ch perspektlvach
hudobnej kultťlry v kraJI predniesol Vendelin Kufe l, zás tupca vedOceho OK Zs KNV. Podu jatie ukončlla n a obsah l čas
b ohatá
diskusia.
Nlekolko
problémových okruhov, ktoré v
ten deň okrem množstv a
ln9ch - odznell, ma skutočne
vyprovokovali k nasleduj11clm
llvahám.
PROBL2M MIESTNE) KULTOty je podla mňa ozajstn9m
problémom. Nerovnomernosť vo
v9vojl hudobnej kultt1ry vo
vzťahu Bratislava a vldlek je
velmi
negatlvnym
javomc
Orientácia dramaturgie hudobn9ch podujati v cen tre, kde
velkll časť recipientov tvoria
poslucháči
s profesioná lnym
záujmom, nemOže by( rovn:ak·o predkladaná poslucháčom
vidieckym, ktor! sťl väč š in ou
hudobnl Jalci s absenciou ·pravidelnej estetickej·v9chovy, čo ,
žlal, pre jednu celO generáciu

Znei. pie
V9s kum robotnlckej hudoDnej kultt1ry na Slovensku nemá ešte dlh\1 tradlctu. Da tuje
sa zhruba od plltdeslatych rokov a donedávna sa nim zaober a li len nlekt<lrl jednotlivci,
ktor! s voje výsle<l.ky sporadicky publlkovall hlavne formou
š tt1dll, pripadne knl!nfch pubhká cll (n a jmä J. KUmo a Z. Nováček) . V os tatných desiatich
rokoch sa teJto téme venuje
sys tematickejš ia pozornosť zo
s tra ny muzlkológov ( konferencia v rámc! BHS Robotnlcke
spevokoly a robotnlcka kulttlra
na Slovens ku v roku 1981 ). ale
a J pracovisk mOzetného a arc hlvneho typu. Dokladom toho
boli aj výstavy P les eň v bo11
zacelená (MS Martin, scenár
dr. Emanuel Muntág, 1977} a
Spevom k slobooe (SNM Bral!ls lava, dr. Ľub a Ballová, CSc.,
1982) . T.retou výsta vou tohto
druhu na Slovensku Je wfatawa

plati. Zároveň t9m, že v centre jestvuje možnosť v9benl,
porovnania, cibri sa umelecký
vkus aj bežného návštevníka.
V ne pos lednom rade i otázka
propagácie, ktor á v centre je
vä čši nou na vysokej profesionálnej ťlrov·n l , zohráva p()Zitlvnu ťllohu vo vzbudzovanl záujmu o konkrétne podujatie. Poslucháč na vid ieku má možnosf
sledovať Importované profesionálne umenie, )ftoré je ale čas
tokrát pre neho neadresné. Ne·
stači ani na dobudnOt vzťah k
telesu, často a n! k repertoáru,
nemá totiž možnost sledova(
jeho umelecký rast, čl bllžšle
sa oboznámlt s jeho činnosťou.
PodporU zvedav·os t u poslucháča
je prvým predpokladom
vzbudenia jeho záujmu: Predovšetk9m každý potencionálne
kultt1rny človek je zvedavý na
všetko, čo súvisi s regiónom,
v ktorom žije. Prečo my nevyhovieť ? Prečo nehladat novll
kva'lltu v ponuke hudobných
poduja ti ? Je chvályhodné, !e
import profesionálneho umenia
pokr9va
väčšinu
vld:leckych
miest, mestečle.k aj dedin. Bo.
lo by vša k treba uvažovať nad
t9m, a ko dramaturgicky pro.
gramy pripravit. Mys llm, že by
stálo za úvahu predostrieť vidieckemu poslucháčoV'l koncertn9 cyklus , počas ktorého
by odznela hudba vzt·a!hujťlca
sa k jeho regiónu od na·jstaršlch pamiatok a! po sllčasných
aut<>rov. Ak bude mat recipient
možnosť oboznámiť sa s takto

eň

v

slávna. vz sen

Základom koncepcie výstavy
te chronologická llnla J'ozčJa·
nená tematickými
celkami,
ktorá umo!nlla predst,avované
skutočnosti zaradiť do prlmeraného vývojového a obsahového ko n textu. V llvode vychádza autorka !i_Cenára z medzntkov revolučnej ak.tlvlty európ·
s keho proletariátu, pričom dch
a plikuje na konkrétne podmienky v uvedených slovenských dokalitách a dalej Ich
doplň a o význa mné medznlky
vo vývoji robotntckebo hnutia
v Ceskoslovensku. Tri zákla d·
n é tematické celky (19. stor. 1918, 1918-1945, 1945-1986)
vhodne uvádzalO výstlf.né cltá·
ty v netra dičnom výbere (A.
Lunača rsklj,
Z. Nejed•lý, S.
Zwelg, M. S. Druskln). Na podklade spoločen&ko-polittckeJ st·
tuácle
predstavuje
výstava
vznik a uplatnenie hymnických
a politických plesni, prvé orga-

z otvorenia vfatny Znej, pleaeii &liwaa, nneleai " Lileril'llOIIl
a hudobnom mizeu v Banskej Byabici.
Snlmka : M~ PáuUk
Znej, pl.eseii &16vaa, w:melea6,
ktori pripravilo Literirne a
hudobné mtzeum v Banskel
Byalricl pri prlle~ltostl 65. výročia KSC a na počesť XVII.
zjazdu v máji tohto roku (scenár Ľudmila Cervená). Je prezentáciou výsledkov nlekolkoroč.né ho bádania a zberatels kého tls1lla pracovnikov mtlzea v
Ba nskobys trického
lokalitách
okresu a širšieho okolia (Tisovec, Zvolen, Ba ns ká Stlavnlca) .

koncipovanou ,.hudobnou prechádzkouw po s vojom meste doplnenou a j sl<>vnou, pripa dne
obrazovou formou, stane sa Cičastnlkom ,.seriálu w, na pok.račovanle ktorého bude urč.He
zvedavý. Táto ťlvaha nadväzu je na dalšl problém.
SPOLUPRACA A KOORDINA.CIA INSTIT0CJI A OTAZKA
KA.DaOVA. Tu je každá rada
drahá. Kulttlrne a osvetové zaria denia, ktoré f inančne tieto
podujatia zabezpečujll, stl ria·
dené rôznymi s tupňami národ ných v9borov. Centrálne lnšt1tllcle zasa ministerstvom kuJ ttlry. Kádrové obsadenie miestnych zariadeni nle je pok ryté hudobne erudovanými pracavnlkm1. Ako teda pripravovať dramaturgiu? Ako robiť hudobnohlstorlcky výskum? Ako
rozmnožovať
ma teriál nachádza jllct sa v archlvoch, kde je
väčšinou ul<>žený bez splnenia
požiadavky na hudobnoarchlv·
ne spracovanie? vera z týchto
otázok by mohla v yriešiť systematická práca Kruhov prlatelov hudby, HudobneJ mládeže,
či nadšenci pôs obiaci v rôznych st1boroch ZUC. To je už
problém člslo tri.
POTREBA
SYSTEMATICKEJ
POZORNOSTI KPH, HuM. Spolupráca Ra<ly Kruhov pr:tatelov
hudby pri Slovkoncerte l HudobneJ mládeže s Kruhmi a
HuM na vidie ku nie Je tot!!
Ideálna. Práve tieto orgány by
mali metoolcky viac pôsoblt •a
ovplyvňovať činnost hudobných
nadšencov. Za llvahu stoji tak
pripravovanie náplne činnosti
ná celO sezónu pre akcie čle
nov Kruhu prlatel<>v hudby, ako
aj spolupráca s kultllrno-osvetovýml zariadenia mi na dramaturgickom pláne hudobných po-

nlzované robotnlcke spolky a
Ich kulttlrnu činnosť, llčlnkova
nle hudobných telies ( spevokoly, dychové hudby, tamburášs ke stlbory) , výstavbu robotnlckych domov a činnost federatlvnych robotnlckyoh telovýchovných jednôt, ktoré boU
centrom pokrokovej kulh1Tnoosvetove j aktivity robotnlkov.
Prlnosom je sledovanie k.on11 ·
nulty- vývoJa v tejto oblasti v
etape demokratizácie a soc:la·

,

llzácle kulttlry po roku 1945
a hlavne 1948 po sllč asnost
( krtl!ky a s Obory ĽUT a záujmovej umeleckej činnosti pracujtlclch, profesionálne lnštltllcle, ktoré pre ne vytváraJil potrebné zázemie} . V JednoNIvých celkoch sil obsiahnuté Informácie aj o zlo!ent repertoáru hudobných telies a o rôznych po<lujatlach, prehliadkach
a festivaloch, na ktorých úč.ln·
k<>vali. Posledn6 čast výstavy
venuJe pozornosť odkazu revolučných Idei v tvorbe stlču
ných slovet16kých skladatelov.
PT-l realizácii v9stavy boli
pou!lté predovšetkým materiály zo zblerkcwého fondu LHM
a niektoré predm&ty a dokumenty boli zapožičané zo SNM
Hudobného oddelenia HO,
Univerzitnej knižnice v Brat1ilave, Matice slovenskeJ v Martine, Stredoslovenského mllzea
a Státneho oblastného a rchlvu
v Bans kej Bystrici. Inš ta lované
boli na 22 paneloch , v štyroch
vltrlnach a vo volnom priestore, Jednotlivé skutočn()S~l sO
zasttlpené prHa!llvým fotogra rtckým materiálom hlstorlck'9j
hodnoty, hudobnými nástrojmi,
výtva rným umenlm a dalšlml
zaujfmavýmt
predmetmi.
Je
potrebné ocenlt Ich výber a exponova nie vo vzáJomných sllvlslostlach a vzťahoch. Za pozornosť stoji aj názov výstavy,
vtipne riešený notovým a textovým tnclp1tom Plesne práce,
ktorá adekvátne symbolizuje
danll tematiku.
SJávnostné otvorenie výsravy
sa konalo 28. mája 1986 za očasu významných preds tavtterov okresných stranlckych a
štátnych orgánov. V kultl1rnom
programe vystllpll sólista <Opery DJGT v Banskej Bystrici Ml·
kuláš Doboš (klavlrny sprievOd
Jarosla v Kll'átký), ktorý na vysoke j umeleckej ll rovni a 9 osobným' tvorivým vkladom interpretoval .revalučné plesne. Nelro!d<ldennou pozorn<lstou voči
llčastnUrom vernlsá!e bolo, že
každf z nich bol delrorovaný
červeným kvetom prfznač
ným symbolom pre tl1t<l tému.
Vyu!ltle pam'latok pri výchove a vzdelávani občanov a
mo!n()Sf hlbšie spoznať aj menej známe llseky a oblasti našich pokrokovýc h dejln a silčasnosti sll hlavným pozltiVIOm
tejto výstavy.
MARIANNA B.ARDIOVA

dujatl. Problém š tvr t9 nazvl
me:
KDE SO HUDOBNI NADSENCI? SOvlst s výrokom: Na
všetko máme pla tených Judl.
Je to sice pravda, ale časy všes tranných u čltelov , ktor! kedysi v svoj om pôsobisku suplovali celý štáb platených .,kultl1rnlkov" sme pr!l1š rýchlo
p res kočili.
Ved to na koniec
konštatoval l minis ter kulttlry
SSR národný umelec Miroslav
Válek vo svojom vysttlp enl na
XVII. zjazde KSC. Dnes sa na
takýc hto oJedinelých n a dšel\r'
cov dlvame a priori s podozrenlm. Prečo to robi? . . . Namiesto toho, aby sme v miestnych
podmienkach využl'il a správne
podchytili jeho zdravý elán a
chuť pris pieť k spo ločn e J veci.
Nemal\1 ťllohu by vo vidieckych mestách mali zohr a ť u č i
tella hudby na ludových ško·
lách umenia, ktor! majll azda
na jzodp<>vedneJšlu úlohu :
VYCHOVÄVAŤ MLADO, HUDOBNE VZDELANO GENERA·
ClU. To Je vša k problém d alšf. Co treba od teJto výchovy
očakávať? Nesnažlt sa za každO cenu chtlit virtuózov. V pr·
vom rade by bolo treba podla
miery talentu a schopnos ti dett
rozllšlt - perspektlvnyc h Interpretov, čl ln~ch hudobných
profesl-oná1ov a perspektlvnych
poslu ch áčov a záu jemcov o hudobnO kultťlru . Podla toho rozvrhntlt osnovy a ťlspešnost školy nemera ť len 11ča s tou na sOťažlac h . Prečo sa stáva, ! e väč
šina deti berle toto štúdium
ako nutné z'lo a po absolutóriu,
ktoré dosiahne viac-mene J pod
nátla kom rodičovskeJ a utority,
n eprejavuje sa ako v,zdelaný
milovnlk yážnet hudby? Chyba
je okrem mnohých Iných fa kto-

rov a j v tom, !e rozdiel medzi
,.vážnou w a " nevážnou " hudbou
sa s triktne dodržiava už od prvé ho vstupu do ĽSU. Prečo nemožno spolu so !lakmi vtipnou
formou
ld ent1 !i kov a ť
tlryvky
diel klasi kov vá! nej hudby z
disco-na hrávky LondýnskeJ flil·
harmónie? P rečo sl nedemonš trova ť zvuk a nástrojové obsadenie s láčikového kvarteta prá·
ve v t a kejto 11prave známej
s kladby s kupiny Th e Beatles
Yesterday? Výchova k a per·
cepcll vá žne j hudby sa mô!e
aplikovaf tie! na konkrétne
podmienky, ktoré v mies te ško·
ly s ťl . Nielen 11č as ( na výchov·
n ých koncertoch, !lakom sice
adresovaných , a le č as to k r át nekorešpondu jtlclch s u č ebným i
osnova mi, a le l prfprava a ná sledné zhodnote nie kon certu
u rčeného š iroke J vere jnos ti. To
vša k predpokla dá, že učitel pozná drama turgiu, ú č inkuJ úcich
a celý obs ah ta kéhoto hudob·
ného poduja tia . A s me zása pri
probléme:
SPOLUPRACA PRI USPORAD0VANI
PROFESIONÄLNYCH
HUDOBNÍCH PODUJATI. Z ača
rova ný kruh?
na
s pomlnanom
Diskusia
stretnuti re ťazovito odkrýva~a
problém za problémom. Zatial
zostali nač rtnuté Iba v hrubých rysoch. Ak by sa chceli
rleš lt komplexne Jšie, ba lo by
potrebné ta kéto s tretnutia zvoláva t pra videlne. Len vzájomnou I nf ormo vano sť ou o s1tuácH
ve lkých a ma lých sve tov, Ich
velkých a ma lých problémov,
doká žeme zlskat pravdivý p()·
hla d na pe rspektlvu komplexu
našeJ hudobneJ kultl1ry v de·
ta llnej šom s ve tle.
EDITA BUGALOVÄ

Lisztovo oratórium na nádvorí radnice
v roku Llsztových jubllel sme v rámci bratislavského Kultťlr·
neho leta '86 mali možnosť oboznámlt sa a j s jednfm z oboch
dokoni!en.f ch Liutovfch orat6ril - s oratóriom Krittul. Odznelo
1. a ugusta 1986 n a nádvorl starel radnice " podani Spev6ckeho
zboru ID8Sta Bratlslawy, aymfonickébo orcheatra zlolenébo z čle-
nov bratislankfch Ol'cheatr6lnych teUet a llestlch s6Ustov (Liwla
Aghov6, )aro&lava Horská, Hana Bandov6, Jozef Abel, )án Ouri!o
a Rutialaw Ubl6r}. O naštudovanie sa zaslOžlll - zbormajster
Ladl&lu Hol6sek a dirigent OUnr Dohn6nyi. Velký záu jem obecenstva spôsobil, že pred konce11tom u! neboli n iJaké vstupen:ky.
Absenciu programových bulletinov ospraved lňu je fa kt, !e koncert
bol vlastne Lba akousi generálkou pred zájazdom celého súboru
do TaliaMka, kde našl umelci oratórium predviedli 10. augusta
1986 v bazilike sv. Fr a nti ~ka na ~etnom hudobnom fes tivale v
Assisi. No aj tak by sa bolo žiadalo - ked predpok l ~dám e, !e
s6llstov, zbormajstra a dirigenta pozná ka!dý ,.z videnia - čo- to
sl prečfta( a9poň o samotnom diele.
Llszt .realizoval v ora tóriách svoj ddvny zámer - obrodU du·
chovn\1 hudbu hudbou dTamatlckou. Táto sekularizácia sa v äčšm i
jav! v Legende o svlltej Alžbete ( 1862 J. no meneJ v Kris tovi
(1866, premiéra celku vo Weimare 1873 J. ktorým sklada tel vyjadril svoj osobný vzťah k biblic kým prlbehom. TvorU 'ho v čase,
kedy po prekona n1 viacerých bolestných !tvotných Oderov zača l
hladat 11techu v nábo!enstve. Jeho poztcla vo Weimare bola otrasená. Roztržka s Wagnerom na jednej strane, verejný dtok Bra-hmsových prlvr!encov na druhej, predovšetkým však smrt jeho
jediné ho 21-ročného syna Daniela a zakrá tko a J staršej dcéry
Blandlny, ako aj 71marená nádeJ n a s obáš s kňa!!nou Karolinou
Sayn-Wittgenstelnovou ho napokon previedli k rozhodnutiu prijat
n l!šle sväten ie a titul ,.abbé" (1865) .
Text k oratóriu Kris tus sl Llszt zostavil s ám z biblických ťlryv ·
kov a prlslušných slov rlmskoka tollckej liturgie. Dielo má tri
časti (Vianočné oratór,lum , Po zjavenl Pá na, Utrpenie a v;;krlesenle) . Lls~t na iíom pracoval s koro sedem r okov, no použil v ňom
a j svoje trl staršie skladby (čl sla Kázeň na hore, Otč e ná š a Zalo!enle cir kvi - všetky na začiatku 2. ča s ti) . Ce lok zjednotil
gregoriánskymi melódiami, ktoré sa na rôznych miestac h viackrát opakujtl. Jeh o zámerom bolo z!Očlť liturgicktl tradlclu s mo·
dernou symfon lcko-programovou výrazovosťou. V tradlcll zakotvené stl - okrem troch u! s pomenutých staršlch č lsle l - a j
mys ticky bolestné StabM Mater dolorosa a slávnostné polyfonlcky spracované Resurrexlt s llčas tou o rganu, zboru, sólis tov a celého orchestra, ktorým sa dielo konči. Naproti tomu obe záver eč 
né č fs la 2. časti ( Utlš enle Mrky a Prlchod do Jeruza lema l sil
akoby vys trihnuté z Llsztových symfonických básni. Na jmä malebné zobrazenie bťlrky s výkrikmi ohrozených rybárov je priam
divadelne pôsobivé.
Dobre pripravený zbor s pievali · prirodzene, pr ičo m 11spešne zvlá·
dol aj ex~rémne dynamické a výrazové protiklady diela (na Jed·
nej strane vzdušné Stabat Mater spectosa, na druhej napr. e ner·
glcké Hosanna). V lrutonačne háklivom Otčená š!, sprevádza nom
Iba slabo znejúcim organom, š ťastlivo prekonal prechodne krltlcktl situáciu. Neobvykle velký počet sólistov (6) nie je pr.la mo
tlmerný Ich sólistické mu uplatneniu v skladbe. Poklal Ide o kvalitu Interpretácie, výborné sólistky daleko prevýšili svojich mu!s kých k<llegov, ktor! - a! na tenoristu - os tali dielu vera dlžnl.
Baryton1stov Mas v dlhom deklamačnom sóle (Káza nie na hore
v 2. časti) spočiat ku nebol ,.v pozlcllw, basista zasa v svojom
člsle (Smutná je moja duš a v 3. časti) ukázal sfce pekný, a le
technicky nle celkom ovládnutý ma teriál, čo sa prejavovalo v znrženet kvalite niektorých tónov, ale hlavne v nevyctbrenej, a teda
a j n ezrozumlte lnej dikcii. Orchester v Llsztovom ora tóriu nielen
s prevád za, ale má ta kpovediac hlavný podie l · na zobrazovanl
niektorých epizód. Možno pov edať, !e svoju úlohu zvládol velmi
dobre vd.a ka presvedčivej koncepclt dirige nta. O ceniť treba aj
pekné husrové sólo v l. čas ti.
Llsztovo oratórium Kristus sa svojho času nestr&U o s pochopenlm cirkevných kruhov. Cirkevn( ,.tradlc tona lls tiw Llsztovl zazlievali, !e ,.štýlov\1 č is totu " obetoval "lasclvnemu a neči s tému
ča ru svetskej hudby w a nezverill mu te da Teformu ch r ámovej
hudby, o ktorej o<1 mladosti snlva l. Táto s kutočnos ť vša k dnes
vyznieva v jeho prospech: ved hudba, ktorá hovori o Judskej
duši, nemO!e obchádzať prostriedky, vyja dru jt1ce jej proti reče
nia . . .
L)UBA MAKOVICKA

•
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Zdrav'ica k ·sedemdesiati am
Ladialu Galko (nar. 17. okt. 1916 v
Trnave). známy v súčasnosti predovšetkým ako prfkloadný editor významnej ná<rodnej kultúrnej pamiatky Slovenských
spevov, má na svojom konte rozmanlttl
hudobnú člnnosf Interpretačnú , pedagoglcktl, organizačnú a yedeckú. K svojej
životnej úlohe, doplnenému , kritickému
a dokumentovanému druhému vydaniu
Slovenský<!h spevov dospieval postupne.
Ako absolvent Učltelského Ostavu v
Modre pôsobil kratši čas pedagogicky na
viacerých školách. Už v Učlte lskom
Ostave, kde mu bol učltelom český hudobnfk, zberater slovenských rudových
plesni Emil HOla, mu zverili ~lrigovanie
školského spevokolu a študentského orchestra. Na školách, na ktorých pOso·
bil, vyuflval tieto svoje schopnosti , zakladal a viedol spevokoly.
Vedel hraf na viacerých hudobných
nástrojoch , preto aj po narukovanf do
základnej vojenskej služby v r. 1941 hTal
vo vojenskej hudbe t r enčia n s keJ posádky , odklal sa rozhodol roblf konkurz do
Armádnej hudby v Bratislave, aby bol
bližšie ku konzervatóriu, p retože Jeho
ambfclou bolo študovať na ňom kompozfclu. V Armádnej hudbe prevzal po ).
Kresllnkovl výchovu elévov a zárovei\
hral v orchestri na viole, V r. 1944 sa
mu konečne prlblfžll na dosah ruky jeho sen študovať na konzervatóriu, ked
zložil Ospešne ·p rljfmacle s kCíšky. Vypuknutie Slovenského nár odného povstania
však túto mofnosf znovu odsunulo, pre't o sl štúdium na lltľádza l formou samovýučby. Po skončeni vojny nastúpil ako
uč !tel do Košolnej a od tla l ·ako riadi ·
tel do Suchej n ad Parnou, kde svoje hudobné ambfcle realizoval založenfm spevokolu, vedenfm miestnej dychovky, ale
aj n a cvlčovanfm operiet.
Ked Matica slovenská usporiadala v r.
1948 dirigentský kurz pre a matérov, absolvoval ho ako najlepši \lčastnfk. V
dôsledku toho, ale aj preto, fe prejavil
aktfvny záujem o problematiku amatérskych hudobn9ch súborov, priJala ho
Matica slovenská za vedúceho ústredia
thudobných krtifkov ludovej umeleckeJ
tvorivosti. Zúčastnil sa evidencie vzni·
i<'ajúclch súborov priamo na dedinách,
spolupracoval na redaKcii časopisu Hudba, spev, tanec, vydávaného na pomoc
stiborom Ľ U T a organizoval aj prvé prehlládky sprvu Iba dychových hudieb, neskoršie amatérskych orchest11ov, a to ok·
kresné aj celoslovenské. UspoN!dúval
tlel! dirigents ké kurzy pre lnštr umenta·'
listov a ako prflohu spomfnaného časo 
pisu vydával rozličné pomocné hudob··
né materiály pre orchestre.
Po reorganizácii Matice slovenskej v
r. 1952 rotzhodol sa neodfsf do novoutvoreného Osvetového ústavu pokračovať v
tej IsteJ práci, le! ostal v Matici slo·

venskeJ s novou pracovnou náplňou, ktorll sl sám lnlclatfvne vybral. Chcel sllstredlf všetky hud·o bné pamlatky roztrOsené v Literárnom archive Matice slovenskeJ a zaevidovať Ich v rámci hudobného archlvu. Postupne vybral asi
100 000 rukopisov a zaviedol systém evidencie. Táto mravčia práca, pri ktorej
nešlo Iba o prenesenie pamiatky do nového systému, ale často o kompletlrovanle celkov časom od seba čiastočne
oddelených, a ko aj o Identifikovanie autorské, čl časové , mala nesmierny kul ·
tllrno-hlstorlcký význam. Ziska! pri neJ
časom rozsia hle faktografické vedomosti
a skúsenosti, ktoré mu v budOclch ro·
koch umožnili neraz vysloviť zásadné
stanovisko o autorstve alebo o dobe vzniku viacerých rukopisných pamiatok, s
ktorými pro<~covaU aj In! autori. Takto
objavU tiež viacero vzácnych pamiatok,
ktorým postupne venoval hlbšiu odbornO
pozOTnosf.
V roku 1958 vydal l!udové piesne 1
Llptou a Oravy, podla 1blerkv Jo1efa
Clupra 1 polovice 19. atoi"CH!la. Ide o
najväčšiu z rukopisných
zbierok pred
Slovenskými spevmi, obsahujúcu 253
plesru, ktorá významne doplňuje predstavu spevnosti prfslušného obdobia, naJmä V2lhfadom na to, fe všetky zápisy
.sú notované. Rukopis zbl8'ľky nebol pOvodne kompletný, a! postupne sa L. Galkov! podarilo zlskaf titulný list a prvé
stránky (v pozostalosti B. Bull u) , a tak
ldentlflkovaf zaplsovatera - ). Czupra,
učlteY hudby a pravdepodobný čas
vzniku. U! toto vydanie prl!pravil L. Galko s kritickým .a porovnávacfm prfstupom. Plesne zbierky POIIOVnáva so všetkým! záplsml plesni vydaných v 19. storoči.

Ked vydal v r. 1970 Kytica aloveuskfch
ludovfcb plesni, v rámci 150 plesni zo
zápl·s ov 19. storočia zaradil do neJ na
prvé miesto dnes uf temer nedostupné
a širšeJ verejnosti preto neznáme plesne od Martina Suchá1'\a, ktorý zaznamenal nleko~ko melódlť na texty zbierky
P. J. Safárika Plani avltské lidu aloveu·
akého v Uhflch ( 1830 - 12 plesni) a
·hned za n1ml všetky plesne zbierky La·
dlslava FUredyho N6plvy ku Zplvank6m
vydaným od )á na Kollára ( 1837 - 25
plesni). I ked v tomto prfpade Išlo o
vydanie populárne. sprlstupnll v ňom hlstoMcky vzácny materiál.
L. Galko v r. 1961 prešiel z Matice
slovenskej do vtedajšieho ústavu hudobneJ. ,ved,y , SAV, kde jednak doplň a l
vtedy u! v pods tate pripravené druhé
vydanie Slovens kých spevov, ale zároveti
pracoval aj na Iných úlohách. Dlhé roky
sústreďoval lkonograflcké dokumen.ty k
problematike •h udobných nástrojov celé·
ho sveta, a to V() forme fotoreprodukc.U.
podrobných bibliografických záznamov a
opisov nástrojov. Táto jeho dokumen-

islava Galku

tácla mu slúžila ako podklad na spracovanie h esiel o hudobných nástrojoch
do MaleJ encyklopédie hudby (Bratislava 1909), čim však zďaleka nebola vyu21tá a čaká na svoje uplatnenie v budúcnosti.
Venoval sa aj otázkam katalogizácie
ludovýc.h plesni. Navrhol lndentlflkaoo~
hudobnolnclpltový katalóg pouffvajtlcl
čfselné označovanie tónov, s ktorým sa
pracuje jednoducho a rýchlo. Týmto spOs obom spracoval rozsiahly plesňový all'chlv Umenovedného ústavu SAV, ·ktorého notovO časf mal dlhé roky v starost·
llvostl. Presvedčil, že týmto systémom sa
dá pracovať pružne, jednoducho a rých·
lo na lden11flkácl.l melodických varian·
tav. Oalšl katalogizačný prlnclp, zdOrazňujúcl metrorytmlcko-melodlckú štruktú·
ru plesni, videl v dvoJ- nf trojtaktových
jednotkách. (Sttldla vyšla v zbornfku
Method en der Klasslflkatlon von Volks·
lledwelsen, Bratislava 1969.) L. Galko sa
zaoberal tie! autorstvom mnofs"tva zrudovených plesni, ktoré sú medzi Yudom,
ale často a j medzi odbornlkmt známe
Iba oanonymne. Pomocou rozličných pra·
meňov Identifikoval autorov textov mno·
hých z týchto plesni a utvoril Ich katalóg, ktorý by bolo žladllce zverejniť.
Aby sme nevyneollall nič zo širokého
záberu aktivit L. Galku, !treba povedať,
fe vydal dve zbleročky pesničiek pre
najmenšfch , ktoré zložil na texty M. Rá·
zusovej-Martákovej a Iných slovenských
literárny ch autorov. VIaceré z nich sple·
va jú deti <11 j dnes, podobne a ko prlbuzné, pôvodom Yudové pesničky k detským
hrám.
Zlvotným dielom L. Galku je však Drahé doplnené, kritické a dokumentovan6
vydanie Sloven•kfch spevov, zbierky ludových plesni z konca minulého storoč ia, ktorá Je unikátnou kultllrno-hlsto·
r iekou pamiatkou Slovákov. L. Gall<o -pri
prc1cl s hudobnými rukopismi v Matici
s lovenskeJ postupne objavoval a sOstredoval rukopisné zbierky jednotlivých
zberaterov, ktorých časti boli základom
vydania s pomenutej zbierky v . rokoch

BRATISLAVSKÉ KUHORNE LETO '86
Dni organovej had by - podujatie,,!(!().
najOce sa v Hudobnej sieni Bratislavského h ľltdu ako súčasť KultOrneho leta, má
už dlhoročnll tradfclu. Tohto roku to bolo osem koncertov v rC>Zpätť od 12. do
30. augusta (deviaty koncert odpadol
pre ochorenie umelca z Austrálie). Me·

Organistka Anna Zirlkové
dz1národné zastú penie bolo aj tak bohaté, bolo čo porovnávať , najm!l ked v
mladšej kátegórll umelcov sa ·predsta vili vffazl a laureáti medzinárodných sG·
fažt, kým staršiu kategóriu zastupovali
r uttnovant umelci s dlhoročnou úspešnou
karlérau: Dramatur~ Jfnla - súdiac
podla konkrétnych prograriiOV- - bola
•r ámcovo vyhranená : Bach oalebo Iná ba
roková tvorba , ukážka z vlastnej ná ~od
nej tvorby · a volný výbe1· zo SYetoveJ
tvorby (· občas s prlhtladnuttm na llsztov

ské jubileum). Umelci apllkovaH tllto
schému dos f voJne: u niekoho figurovala
národná tvorba len symbolicky, u flalšlch výraznou mierou. Iste nie 1e náhodou, že predstavitelia dvoch najvýznam·
nejšfch organových kulttlr - nemeckeJ
a francOzskej - s·a sústredili výlučne na
vlastnfi národnú tvorbu, kedže obsa·
huje bohatý zdroj diela z barokoveJ.
TOmantlckej J modernej epochy.
Pri hodnoteni prehlladkového cyklu nie
je možné vyhntlf sa vzájom!J.~m porovná·
va!Uam, ktoré práve v komplexpom celku demonštrujú charakteristické črty .
Posudzovanie Interpretácie v prfpade or·
gand je skomplikované čisto technický·
ml danosťami : na rozdiel od Iných umel·
cov, pouffvajOclch vlastný nástroJ 1neplat! to o klavlrlstoch, klavfry sú však
čo do základných parametrov predsa
len unlfJkované J, organis ti hrajú na cel·
Organistka Zsuzsa Eiekosov6. MJ:R
kom neznámom nástroji a často až na
mieste zistia, fe niektoré skladby nemO·
ako keby sa väčšina organistov spolle!u realizovať podla vlastných predstáv.
hala len na Istý výber najosvedčeneJ fažko potom hodnotU registráciu, ktorá
šfch diel.) Blalkova Interpretácia Bachu
1e často Improvizovaná, nlldzová. Na or
bol•a disciplinovaná, vyrovnaná , no pred·
gane nie je možné dynamicky zvýrazňo ·
sa pôsobila akoby .,oddramat1zovane".
vaf jednotlivé hlasy, plasticky vyzdvlhochýbal jeJ umelecký zápal. U Liszta sme
vať tému vo vnlltorných hlasoch a väč ·
sl uvedomili, fe antagonizmus medzi ro~lnou ani v soprána, z čo ho vznlkajll
mantlckou tvorbou a klas icky konclpo·
dohady, .,čl umelec cftl hudbu~ , čl nehrá
vaným nástro jom nie Je absolt1tny : po.,strojovo" a pod. Organ ista mOže ohúrlf
klal .romantické dielo nebazfruje na neupubllkum prlvalom burácajllcJch zvukov,
stálych dynamických zmenách, ale su
ktorý sám osebe má Istý estetický účl ·
uspokoJI s nlekolkýml plochami. dobre
vyznie Iii! na dnešných nástrojoch.
nok, 1 ked sa detaily obsahu strácajú.
P.rl hladanf objektfvnych kritéri! by som
Stereotypný výber s kladJeb nemožno
dal prednosť takto postavenej otázke:
vyčftaf Chrlatophovi Albrechtovi (NDR) .
Mohli .bY sme ten-ktorý výkon pouflt
ktorý popri dvoch Bachových opusoch
1BWV 572, 541 J Interpretoval väčšinou
ako kv11lltnO nahrávku? Toto hladiska
velmi zjednoduš! posudzovanie výkonov
pre nás nové a lebo málo hrané diela :
Ilenborgha, Bruhnsa, štyri Schumannove
a oslabi subjektfvne výklady.
Dni organoveJ hudby otvor:!! mladý polfúgy B·A-C·H, ). H. Schelna (vo vlastneJ
s ký umelec ADdnej Bielko. Po krátkych
úprave) 1 vlas tnú skladbu na motlvy Zeukážkach zo starej polsk eJ tvorby (Mlnevského psaltéria. llenborghova skladba, vychádzajúca zo Stendalskej tabula·
kola] z Krakova a ). Podblelski) pred·
niesol 1trl Bachova s klad!)y, dalej na
tllry z 15. stor. evokovala atmosféru
s tredovekých plesni , gregoriánsky rozlet
..kontrastné aseky bohatú a vďačnú Re·
gel'ovu skltrdbu-{-op... 135b) a Llsztovu
· melódii, maximálne jednoduché halľl1ló ·
B·A·C·H. 1Mimochodom : udivuje, ""1rnfk6- - .....nle.,_o ">čas len člsté kvinty a kvarty . Al
krát na organových koncertoch p~ujev Scnu-mähnov9t!• t~ach ll~!!_al Alme znova a znova tie Isté skladby brecht, f e sl zaslútla v!l čš lu pozornost:

1830-1899. Pôvodné rukopisné tblerky
boh využité Iba čiastočne, čo sa najzre·
telnejšle jav! v tom, fe prvé vydania
obsahuje do dvoch tlsfcok plesni, kfm
druhé vydan ie Ich má vyše štyrltlslc.
L. Galka sl pri druhom vydani počfnal
neobyčajne precfzne, s úctou k vysokeJ
hodnote spracovávanej pamiatky. V pr·
vých troch zväzkoch, ktoré reprezentu·
jú pôvodné vydanie, rešpektuje Ich uspo·
rladanle, doplň-a však vynechané časti
textov l odllšujOc doplnky spOsobom tla·
če 1, ako aj rozličné údaje o zberateloch,
lokalitách a pod., kým v dalšlch trocb
zväzkoch uvádza doteraz neznámy ples·
1'\ový materiál. Význam aktuálneho vy·
dania teda nespočfva Iba v pr.!,llllfenl
teraz uf nedostupnej zbierky, ale aj v
Jej upresnenf na základe originálnych
rukopisov, a pravda!e na jeJ podstatnom
rozšlreul. Nejde teda Iba o vydavatar·
~ kll, ale aj o objavltelskú prácu.
Význam zbierky Slovenské spevy sl vy·
žiadal aj rozsiahlu pomocnú dokumen·
tačm1 časf. Bude ju tvorlf siedmy zv!·
zok, ktorý na rozdiel od š!estlCh zvllz·
kov vydaných doteraz vydavatelstvom
Opus, Je ešte v rukopise. Tento zvBzok
bude obsahovať pomocné registre rozllč·
ného typu. Okrem konvenčného zoznamu
plesňových textov
Slovens kých spevov
bude obsahovať aj zoznam zberatelov,
lokalit a viachlasných plesni. Register
osobných vlastných mien a zemepisných
ná2'vov nachádzajOclch sa v piesn leb,
zachytáva dnes uf predstoročn9 Ozus,
ktorý sa v mnohom odlišuje od sOčas·
néh·J a Je vzácnym hlstorlck9m dokla·
dom. Velmi cenný bude Teglster hudobných lnclp1tov, a to nielen zo Sloven·
ských spevov, ale zo všetkých zbierok
19. storočia, z J<;torých L. Galka uvádza
bohaté porovnávacie Oda je u! v predchádzajúcich šiestich zväzkoch pri Jed·
nctllvých piesňach. Najrozslahlejšf bude
porovnávacf register samostoatných ples·
ňových textov, čo uf samo svedči o dl·
hodobel sústredenej práci autora na teJ·
to vzácneJ pamiatke, ako aj na celom
piesňovom materiáli z 19. st oročia . Vy·
danfm Slovenských spevov, zbierky
J. Czupru a malých zbierok M. Suchéf.n a L. FUredyho sprfstupn:ll L. Galko
podstatnú čast notovaného plesňového
mateJ1álu vydaného v 19. storoči.
V súča s nosti má L. Galko rozpracova·
nO reedfclu Safárlkových Plani avltskfab
lida slovenského v Uhflcb (l. zv. r. 1823
a II. zv. r. 1827 v Pešti). NepOJde zasa o
jellnc.duchO reedfclu, ale sOčasne o doplnenie predstáv o hlstorlcktch pod·
mienkach vzniku tohto prameňa a o RO·
vý, historicky podlofen9 pohlad na otáz·
ku Jeho autorstva.
Významné životn~ Jubileum zastihlo
neúnavného bádatela nad ot6zkamt hÚ·
dt::bných prame!\ov ll. storočia v plnom
pra covnom nasadenf. Zeláme mu do dal·
šfch rokov všetko najlep§le a 1olko zdra·
vl 'l. aby mohol svoja rozpracO'V'IIné témy
priviesť do finálneJ podoby.
,, , .
, .S9RA BURLAS VA
sú hodne kontrastné a! dramatické. Skoda, fe v záverečnom Bachovom PretO·
d:lu G dur nasadil neomerne rýchle tem·
po: výsledkom bole, virtuózna brllantnosf, no na Oker zrozumltelnostl. (Tejto
chyby sa práve v známych skladbách
dopustili všetci Interpreti staršej, Inak
umelecky zrelej generácie. 1
Mladý český umelec fotef Popelka l'lll·
radil do prvej časti svojho programu
známe diela (W.alther, Buxtehude, Bach}.
Popr.! vš etkých kladoch Interpretácie sa
zdalo, že mu chýba Istý nadhlad, prt\d
skladby ho strhával, v prednese bolo
málo agog.lky a zo všet~ých umelcov
cyklu mal najviac prehreškov orotl čis
tote hrv. V LlsztoveJ Fantázii "Ad nos"
zvádzal boJ s nástrojom o adekvátnu
zvukovft realizáciu, kedže dant organ
vonkoncom nestačf na reprodukciu po·
dobného diela. Záverečná mozaika J. FI·
lasa ako ukážka z českeJ tvorby mala
nlekolko zaujfmavých tlsekov.
Slovenské organové umenie ako jediná
reprezentovala ADna Z6rikod. Na roz·
diel od Iných trochu predlmenzovala
ukážky zo staršeJ tvorby slovenskej proveniencie l Zborn! k z Lubenlka, Zbornlk
). P. Roškovského, J. N. Batka}. išlo to·
tlž o cykly sice svleflch, kontrastujOclch,
no štýlovo vlne-menej rovnakých pred·
klasických , resp. klaslclstlck9ch sklad·
biči ek. Dobre sa vysporiadala s Llsztovým
B·A-C·H. takisto s bachovskou časťou
programu, o. l. s Toccatou a fllgou d mol
a s velkým Preh1dlom a .f11gou e mol.
Chybičkou krásy v Inak dlsclpllnovatom
výkone bola dynamicky preexponovan6
chorálová melódia (BWV 622) na Okor
poetickosti tejto skvostnej skladby. Vf·
kon ZllrlkoveJ sa však zaradil medzi naJ·
hodnotnejšie v rámci cyklu.
Oaišf umelec - dnes vlastne uf je·
den z najstar!lej generácie plnoaktfv·
nych československých organistov - JIH
Ropek rostavll prvll časf svojho progra·
mu z diel starých matstrov, no bez Ba·
cha (Titelouze, Schllck, Buxtehude, Cou·
perln, Mozart J. Presvedčivo navodil at·
mosféru francllzskef l nemeckeJ baroko·
vej hudby, demonštroval zrelý prfstup
s umeleckým nadhladom a plasticitou
výrazu. Kuriozitou tejto časti bola Stra·
hovská Improvizácia W. A: Mozarta, kto·
rú podla zachovaných tlryvkov dokompofPo kračovanle na 8. str.)

PROFILY

Sopranistka
ELENA HOLIČKOVÁ
Ces ta sopranistky Eleny HQlifkovej na operné a kon·
certné pódium sa začala dosť netr a dičn e, š túdiom fl auty na bratislavskom konzerva tóriu, . ktoré ukonč lia v roku 1972. jej dalšie umelecké amblcle však viedli na Vy1lOkl1 školu múzlck9ch umeni, kde pod vedenlm národnej
umelkyne MArte Kl šoňovej-H ubov ej študovala opern9 n
koncertn9 s pev. Už počas §tl1dll sa predsta vll a brali·
s la vs kému publiku na scéne opery SND v menšlch úlohách (Frešo: Ma rtin a Slnko - Pastierik, Verdi: Rigoletto - Páža, U rbanec~ Pani 11svltu - Andrés ).
Po ukončeni š tl1dla na VSMU v roku 1977 sa stala
elévkou opery SND a prezentovala sa v nle-kofk9ch 1110·
hách (Frešo: Martin a Slnko - Milica, Pucclnl: Madame
Butterfly - S8$ternlca, Verdi: Alda . - Kňažk a bohyne
I zldy). Od roku 1979 pôsobi ako sólistka opery SND.
El ena H ollč ková prišla na našu národnO opern\1 scénu
v čase jej umeleckého vzostupu , kedy sllbor disponoval
tak9ml sóllstaml ako M. Hajóssyová, S. Haljaková,
P. Dvorsk9 a S. Kopčák . Sllná konkure ncia a tvorivá
družná a tmosféra nenechali anl nov9ch členov, ktor9ml
boli aj Elena H ollčková a Peter Mikuláš, mimo umelec kéh o dia nia. Z prlpravovan9ch premiér s ezóny 1978·
79 [Cajkovs.kého Eugena Onegina, Suc hoňovej Krútňavy,
Palslellovho Ba rbiera zo Sevilly, d'Albertovej Nlžlny a
Urbancovho '1\anca nad p lačom ) dos tala mladá sólistka
pr!ležltosť v troch Inscenáciách (Krútň ava - Pastierik,
Nlžlna - Nur!, Tanec nad p lačom - Adela). NeskOr doštudovala aj dalšie postavy repertoáru ( Gershwln: Porgy a Bess ..l.. E'r_eda v ačka jahOd , Gounod: Faus t a Margaréta - Slebel). -Vďaka s vojim umeleck9m dlspozlclám,

Chceme
'

mať

Sn!mka: J. Vavro
boha tému hlasovému fondu a kultivovanému pTejavu sl
Elena Hollčková dokázala z!skať 'PUbllkull), o čom sved·
čla a j d alšie, s tále náročnejšie postavy, ktor~ jej boU
v nas ledujúcich sezónach zverené. Z pomerne rozsiahle·
ho oper.ného repertoáru sóllstky s l dnes zas lú!la pozorn osť diela klasické, predovšatk9m opery W. A. Mozar·
ta. v jednej z nich dostala pr!le!ltosť u! na počiatku
s voje j k ariéry v sezóne 1979-80. Bola to postava Che·

letný operný festival?

Do záplavy letn9ch opern9ch festivalov v južne j a srrednej Európe pris pieva
Slove ns ko zatial lb11 poskromne. Od roku
1979 ma j\1 Zámocké hry zvol ens ké aj
opern\1 čas t , ktorá najmä vo s vo jich počiatkoch znamen.a'a
obohateni e nášho
operného života. Priprava podujatia však
predb e~e lež! skOr na pleciach lnlclatlvnych jednotlivcov. Preto ZHZ neznamena jú pre n ašu kultúru tolko, kofko
by znamena ť mohli , a pre to sa tiež Ich
doterajš! nesporn9 prlnos v širšej kul·
túrnel verejnosti celkom nedoceňuje .
Najmä prl stále zrledkavejšlch hos ťova
n lach za hra nlč n9ch spevákov v našich
opern9ch div-ad lách poskytujtl hl'y na
zvolenskom nádvor! vltanl1 možnost umeleckej konfrontácie.
OpernO č as ť v tohtoročnom 13. ročn!·
ku ZHZ tvorlll dve predsta venia domáceho bans kobystrického a dve predsta·
venla košického operného súboru. Opera
DJGT uviedla najprv Cileovu Adrianu Lecouvreurovt a miesto jej ď alše j reprlzy,
o ktorl1 n ejavll o zvolenské publlkum prlllš . vefk9 záuj em, zar adila do progra mu len nedávno premle rova n9 LoeweboLernerov muzikál My Fair Lady. Tento
\lstupok publiku .niesol v sebe a l cenné
poučenie do budllcna. P-o ukázal na to, že
každ9 titul na ZHZ, pokla l nle je pre

zvolenské publikum dramaturgickou novlnk ou, mus! byt ozvláštnen9 11čas ťou a t·
ra kt!vnych h os ťujú cic h s pevákov. ZáTovei'\ a le ti ež po tvrdli, že a j v · priestorovo stlesnen9ch pomeroch zvolenského
nádvoria dá sa ponťíknuť divákom nie·
len krásny spev, ale aj plnokrvné divadlo. A to nielen za ťa žko splnltefného
predpokla du špecifickej prlpoovy Inscenácie pre zámocké priestory. Riešenie
je u! v s právnej vofbe titulu a potom
aj v d os t a toč nom časov om Hmlte pre
jeho divadelne tlčlnné do tvorenie na nádvori zám ku. Z tohto hladiska operná
čas t ZHZ ešte nevyužila všetky možnosti
a spolieha sa zatial na vo kálny účinok
a prltomnos t speváckych osobnosti.
S6bor opery So v Kollclach sa p r edstavil dvoma predstaveniami Verdlho
Aidy. Al ked rozhodujllclm ·vkladom pl'a
festlvalav9 punc t9chto predstavenl bo·
la úč as ť h osťuj ťíclch sóllstov, 1reba oceniť a j v9kon košickéh o orch estra, vede·
ného s kúsen9m a talians ku operu dobre
cltlaclm dirigentom 8. Velatom. Menej
sa darilo zborovej zložke, zo spevákov na seba upozornlll }. Somorjal
(Ramfls) a A. Mrtzová (K ňažk a ), v baletn9ch scénach pohotovo zaskočl ll č le·
novla bans kobystric kého baletu. V kva lltatlvne vyvážen9ch kreáciách oboch

RECENZUJEME
MUZIKOLOGICKfl BILANCIE '86 je názov už tretieho
z bornlka, ktor9 - zhrňujúc pr!spevky zo seminárov
konan9ch pri rO:z.nych prlle~ltostlach - vydal Zväz slovensk9ch skladatelov (zodpovedn9 redaktor dr. A. Luk·
nár, vedeck9 reda ktor dr. L. Mokr9, CSc., r eda kčn e
zbornfk prlpravlla dr. T. U11Sinyová ). Obsahom zbornlka
je v9ber referátov z muzlkologlokéh o sympózia na tému Syntetlzujtlce a dlferen cujllce te nde ncie v s love ns kej muzikológii, ktor9 sa konal v roku 1983 za gestorstva Ka tedry es tetiky a vied o umeni FFUK v Bratis la ve a ZSSk a bol venova n9 muzlkologlckému dielu
prof. dr. Jozefa Kresánka, DrSc. a doc. dr. Miroslava
Fll lpa, CSc.
Autori väč šiny prlspevkov (L. Burlas, r:. Chalupka,
S. Burlasová, J. Vys loužll, M. Adamčia k, T. Liptá k, A. FI·
scherová, I. Pol edľ\ák, J. Fukač, R. Pečman, O. Múdra ,
M. Pote mrová, V. Fulka, M. Bla hynka , Z. Ma rtlnáková,
A. Móžl, J. Pavllns ka, ). S9korová ) sa venovali zh od·
notenlu, pripadne pos tlhnutlu základn9ch rysov diela
v9znamného slovenského muzlkológa jozefa Kresánka,
ktor9 dnes už, žlaf, nie je medzi nami ; autori da.lšlch
prlspevkov ( J. Kresánek, A. Speld a, F. Branlš , K. Izákov á, M. Hlaváčková, F. Turák, J. Ma tllšová, K. Cmorejová l
s l vyt9čll l ciel osv e tliť člastkov9mt pohfa dml pr!nos
predčas ne zosnulého popl'edného hudobného teore tika
a a kus tik a Miroslava Flllpa. Referovali 'renomovanl l začlnajtlcl mladf muzlkológovla, a ko a j hostia z Ciech a
lrafA9 z nich sa zhostll zvolenej témy s patrlčn9 m nadhladom 1 presvedčivosťou. Vytvorll sa tak plas tlck9 ob·
raz dvoch hudobn9ch vedcov, známych s vojou činoro 
dosťou a mnoh ostrannollfou svojej pOsobnos tl.

AJ ked by bolo potrelm~ pristaviť sa pri n1ektor9ch
prlspevkoch podrobne jlle a venova( Im v!lčšlu pozol'noeť tla da sa hovori( o . Inom o po~re bnostl a ufl·
toi!nostt vydávania zbornfkM podobného typu nie pr!,le!ltos tl, ale pravidelne v st41ej edičneJ sél'll. Ony sil
totl! niélen dDklad~m ittfbo stupňa v9voja muzikologickeJ obce, ale a j dokumentom o konani toho-ktorého
podujatia, easto ziva!ného a podnetného· svojim v9znamom a poilanf•. Nejde len o spomfnané s ympózium,
ktoré -sa bsota vyhl'a nllo v sympózium mlad9ch , •a le a l
o d al§te ,.muztk.ologtcké bila ncie", stretnutia, semináre

rublna vo Figarovej s vadbe, o dva roky neskOr úloho
Desplny v opere C~ fan tutte a v sezóne 1983-84 Dona
An.n.a opäť v Mozartovej opere Don Giovanni. Prednostl
a umelecké kvality sopranistky Eleny Hollč kovej však
nemožno lokalizovať len na Istú oblasť hudobn9ch št9lov. Jej zamatovo sfarben9 hlasov9 register s náznakom
dramatičnosti našiel uplatnenie aj v ln9ch dlelac.h hudobnodl'amatlckej literatúry. V BOI'\Isovl Godunovovl to
bola postava Flodol'a, v Elektra Slúžka, v Donovi Carlosov! Tebaldo, v Bobéme Musetta, v DaLiborovi Jitka,
v PredaneJ neveste MaTienka, ktorej kreáciu ocenila aj
če s ká kritika pri predstavenl v rámci znovuotvorenia
Národného divadla v Pl'ahe. To je vša k Iba pnbll!n9
v9počet stvárnen9ch postáv, ku ktor9m sa radi a j Hollčkovej amblcla Interpretovať pôvodnú slovenskO operno tvorbu. Okrem spomlnan9ch Oloh v operách B. Urba nca a T. Frešu s tvárnila v sezónach 1983-84 postavu
Apolónia Trnavskej v Clkkerovej komickej OP.ere Obliehanie Bystrice a v predchádzajúcej sezóne postavu Mlleny v Suchoňova) opere Svätopluk. v budllcnostl ča k á
Elenu Hollčkovll dalšia náročná a zaujlmavá úloha .
Bratislavskému publlku sa predstavi ako jentlfa v janáč 
kovej opere Jej pastorkyňa , ktorej premiéru SND pripravilo na záver BHS 1986.
Hollčkovej lnteJlretačn9 prejav nle je zamera n9 v9sostne na divadlo, aj ked opera tvorlla a tvori hlaynO
časť jej umeleck9ch záujmov. DJspozlcle k adekvátnemu
vystlrh nutlu atmosféry a komorn9 prejav jej dávajú širokO §kálu možnosti aj v konc811tnom s peve, ktor9 ani
počas svojich dlvadeln9ch povinnosti nikdy nezanedbá·
vala. Koncertnej činnosti s a Ospešne venuje dopostar.
V jej repertoárJ sO zastllpené diela klasické, l'Omantlcké, čes ká l slovenská sOčasná tvorba l ná ročné dl ~l a
skladaterov 20. s toročia .
Ocenelllle umeleck9ch kv.a llt sopranlst·ky E. Hollčkov ej
dokumentuje viťazstvo na speváckej sOťažl A. Dvo!'áka
v Karlov9c-h Varoch v roku 1983, kde obsadlla prvé
mies to. O rok neskOr jej udellll za a ngažovanú Inte rp retáciu súčasnej slovenske j tvorby Cenu Frica Kafe ndu.
Elena Hollčková je speváčka muzikálne a technic ky
na vysokej Orovnl, ktorá robi dobré me.no slove ns kému
reprodukčnému umeniu nielen doma, ale aj za hra nicami na šej vlasti.
JOZEF SLOVAK

predsa len najväčlllu pozornosť
s trhll na s eba predstavltelky lllohy Amner1s. Bratislavská l. Kil'Uod, ktorá od
č ia s pôsobenia v Kolllclach urobila obl'ovsk9 v9konnostn9 skok, jednoznačne
s tavala na dramatickom llčlnku , a le l
š t9lovostl zvládnutia partu. Oboje do·
kázala strhujfico. Bulharka R. Troevod
očarlla nádhernou farbou hlas u najmä
v nlžšlc h polohách, a le l bezpečnou
technikou a dynamicky l v9razovo až nezvyčaj ne prepracova nou kreáciou. Svoj
v9kon umocnila aj účlnn9m pohybovomlmlc k9m prejavom a p0soblv9m zjavom. Jej krajanka R. Maldrakod, s pleva jllca tltulnfi filohu, je umelkyňou 11plne Iné h o typu - s tOpenkyňou krásneho
technického spevu, v ktorom sa vša k
pomerne málo zrkadlia city a duševné
s ta vy Inte rpretova nej postavy. Pocit Isté·
ho c hladu znásobu je <B.j s ta tlcké javiskové stvárnenie. Jel s pev sl však udržuje
priam unikátne farebnú jednollatosť a
plynulos ť , čo poslluje dojem technickej
suverenity, a le aj Istej v9razovej monotónnosti. V prvom predstavenl A. Starostové z opery SND bola modernejšou,
v9razovo plastickejšou, citovo zaln1eresovanejš ou a pritom št9lovou Aldou, hocl jej Interpretácia ešte nie je natofko
zažitá, ved ju spievala len druh9krát
(a prv9 raz po tallans kyl). Odllšnl boll
predstavitelia Radamesa. Pražsk9 L. M.
Vodička je estetikou tónu bllžšl novodobej českej š kole než generácii spavá·
večerov

a konfere ncie, ktor9ch garantom je čl u! ZSSk a lebo
viacero oo~.~ s porladate f sk9ch lnštitOcll. Nazdávam sa, že
zaradenie t9chto pr!spevkov , do periodik ako Hudobn9
a-rchlv, Musica viva, Muslcologtca slovaca nie je práve
š ť astn9m rtešenlm. Al ked poznáme problémy č is to pra k-

kov, !<tor! trlumfovall na svetov9ch javiskách aj v talianskych operách (Buria n , Mafák, KublaJ . Odviedol však spolahllv9 v9kon a uplatnll sa n a jmä v
dramatic ky vypät9ch zborov9ch scénach.
Američa n W. Inale bol overa lyrlckejšlm
Radamesom, s vrcholmi vo vs tupnej árU
a závere opery, teohnlcky však n eobyčajne kvalltn9m, preclznym, š t91ov9m l
v9razovo bohat9m. Devlzou rumuns ké ho
barytonlstu E. Iurasc11 bol s9ty , nád herne sfarben9 drama tlc k9 fond s údernou vysokou polohou. Na úlohu Arno·
nasra to s t ačllo vrchova tou mierou. Druhé predstavenie Aidy sa va ri najviac p rlbll! llo 11rovnl pamätného TrubadOra z
roku 1980.

Oalšl kva lltat!vny raSit ZHZ sl žiada
nielen zabezpeči ť v predstihu kvalltn9ch
zahranlčn9ch spevá kov, a le aj Ich Orovnl adekvátnu propagáciu, aby sa predsta venia dali využiť a j pre medzlnárodn9 cestovn9 ruch. K uznáva nému medzinárodnému letnému festivalu eš te
zvole ns k9m hrám organizačne predsa len
čo - to ch9ba. Okrem faktora časovéh o
(prlskor9 termln) aj viac pochopenia
a vefk orysostl zo strany kompete ntn9ch
miest určujOclch alebo aspoi'\ ovplyvňu ·
júclc·h celkovú koncepciu poduja tia. Za·
tlaf meno ZHZ šlrla do sveta hla vne
kvalltnl za h r aničn! s peváci, kto r! sa zo
Zvolena rozchádzajfi na popredné medzinárodné scény. A to je devlza, ktortl neS. ALTAN
radno premrhať.

ttlckého rázu ( tlačiarenské kapacity a pod.), riešenie by
s a Isto našlo; pomocnú ruku by mohol podať napriklad
Slovens k9 hudobn9 fond, ktor9 už t.afko vykona l v prospech s lovenské ho hudobného um enia.
JANA LENGOVA

DONIZETTIHO FAVORITKA

na· brnenskei scéne
Brnenskf opernf 16bor uzavrel
sezónu 1985-86 celoštá tnou pr emiérou u nás málo známej opery
Gaetana DanJ1ett1ho Favoritka. Br·
nenská opera správne zvollla z
troch možnos ti - f,ra ncťízskej ver·
zle a talianskej trojdejstvovej a
štvordejstvove j verzie - t ú poslednO, najsprávnejšiu a dnes aj
na j častej šie uvádzanťí verziu. Ku
ot! Inscená torov slllžl, že nevynechall baletné č! sla , ktoré ča s to nenájdeme ani na svetov9ch na hrávkach tejto opery. Ostredn9ml postava mi o pery sťí: Leonôra , favo·
ritka kastllskeho král a Alfonsa XI.
a mrúch Ferna ndo, ktor9 sa za·
mlluje do Leonóry a opus ti kvOJJ.
nej kláštor. Sta ne sa dOstojnlkom
král a a za c hrabros ť je odmenen9 Leonórloou l'Ukou. Prlllš n esko·
ro sa dozvie, že Leonóra je dámou
s minulosťou , č o ur áža jeho čest
a znova sa vráti do kláš tora preklfnajllc ju. Leonôra ho vyhfadá.
a proslac o odpustenie umiera v
jeho náru!!!. Re!.lsérovl V6cluovi
Vllafkowl sa podarllo na jednoduchej, a le efe ktnej scéne hostuj\1coho v9tvarrúka Ladllla.a Vychodila vytvorH prav O roma ntickO atmosféru s pulzom vychádzajllclm
z Donizettiho hudby a bez drastlck9ch zása hov do partitúry, s
11k9m1 sa dnes čas to s tretávame
na tn9c h scéna ch pri uvádzanl ta-

lla ns kych opier. St9lové so aj kost9my hostujOceho Jo~efa JeUnka.
1'až1sko porornostl pa tri vša k ús trednej dvojici - Leonóre a Fer·
nandovl. Titulná 11loha patri k najefektnejšlm postavám mezzosopránového
talianskeho repertoáru.
Jitka Pavlovi po počlatOCn.ej nervozite naplno nechala rozoznieť
svo j hlas a s fahk osťou dokázala,
že je dnes prvou mezzosopranlstr
kou brnenskej opernej scény.
Pre kvapenlm večera bol o bjavn9
v9kon Milana Voldficha v nelahkeJ splnto 11lohe Fernanda. Aj ked
je ho hlasov9 materiál nie je verkého formátu , ušlachtllé a e konomické vedenie hlasu dalo jeho
kreácll vys ok9 umeleck9 punc.
Vzorovou bola a j zrozumHefnosf
s pleva ného tallans keho textu! Majestá tnym kráfom bol s kúsen9 Pa·
nl Kaau, obhajujllcl kvallty prvé ho čes k oslo vens kého barytonlstu. Sklamanlm bol Iba Baldassare
Richarda NovAka, ktorého majestátny hlas forslrova rúm na nlelr.tor9ch miestach partu znel rušivo.
Magde Kloboafkovet a VladJmfm. vi Krefi!ikovi sa a j z epizódnych
llloh Ines a Gaspara poda'l'llo vytvorU osobitné š tOdte. Vefkou ml'erou sa na Ospechu Inscenácie podlefalo aj preclzne hudobné naštudovanie dirigenta Jlffho Plnka-

Milan Voldflch ako Fernando a
Jitka Pavtod ako Leonora v brneMke1 inscenácii Doni11ettiho F.a·
vorltky. Scéna 10 4. detstva.
Snfmka : V. VaMk
sa, ktorému po nedávnom naštu·
dova,rú Nabucca už n ech9ba pravé
tallanske brio, tuk nevyhnutrné
práve v te jto opere. Moravsk9m
susedom sa vďa ka osobnos ti nášho
operné ho sve tobežnlka
režlsára
Vi!! nlka znova podarilo dokáza f,
že možno sia hnuť a j po u nás me
nej známych tituloc-h. Vytv orili
ta k jednu z na jzaujlma vejšlch
opern9ch produkcii
v sezóne
1985-861

ALEXANDER HANUSKA

K nedožitei osemdesiatke Dmitrija Sostakoviča

JEDINE AVÝLUČNE HOV IŤ PRA DU
,.Som velmi nespokojný, lebo si uvedomujem svoju bezmocnosť pri sna h e
aspoň čiastoč ne vysve tliť jeho osobnost
tak, ako by sa mi žiadalo ... " Citované
s lová Dmitrija Kabalevského plne vy·
-stlhujú pocit, ktorý s prevádza moje vlastné ús ilie dopátrať sa podsta ty, alebo
as poň z môjho aspektu formulova ť <to,
čo tvori podsta tu umenia Dmitrija Sostakovlča .

O Sos ta kovičovl sa vela naplsal o. Aj
to je trochu handicap. Hovorilo a h ovori sa o 1'10 m rôzne. Prvé asociácie,
k toré sa takmer a utomaticky vybavujú
v našom vedomi v súvislosti s menom
Sostako vič, sťí ch ronicky známe s kutoč- ·
nos ti , týkajúce sa jeho osobnostného a
umelec kého rastu, spo loč ens ko-politické
lho zázemia, ktoré determinovalo jeho
vývoj, problémov a ťažkosti , s ktorý mi
tvrdo zápasil. Nevšed ný talent, génius,
rus ký symfonlk par excellen ce, často vys ta vovaný tvrdým kritikám, umelec, ko ncipujúc! sebak ritiky , preko návajúc! krrlzy, vltaztac! v tvorivých zápa5och. Clovek neobyčaj ne skromný, hťíževna t ý,
dobrotivý, neurotlcký, obdarený velkým
zmyslom pre humor, skeptik... Da lo
by sa dlho pokračov af.
Aká je Sos takov!č·ova h udba, ktorá vo
s vojom tvare už nepodlieha zme nám >tak
ako názory na ňu ? Clm oslovuje súčas
ného poslucháča, čim ho upútava, čo
mu dáva?
Sosta k ovlčova hudba patri k tomu typu umenia, v ktorom prioritné postavenie prislúcha v~povedt. Idea je rozhod ujúca , jej r ealizácii je podriadený výber materiálu i k ompozičných prostriedkov. Majs.trovo základné umelecké výc hodisko treba vidief v jeh o potrebe vy'J)ovedaf o sebe vo vztahu k svetu, ves·
miru, prirode. Sootakovič tvrdošijne usiloval vymedziť bod ,.ja" vo s vete, sús·
~avn e st kládol zákla dné existenčné o>táz·
ky človeka, týkajúce sa jeho bytia, zmyslu života, s mrti a vytrva lo hladal n a ne
od poved. Sám bol predchnutý s kepsou,
p ochybnosf>amt. T<> všetko je v jeh o hudbe. Ona je plná tragizmu, smťít ku, melanchOlle, pátosu, ale 1 nežnosti, elegan-

Pohľadnica

zIstanbulu

Dve hodiny letu z viedensk~ho letiska
Schwechat na palube Austrian Airlines a
už sa sptíUame zo strany Cterneho mora
lc IstanbulskOm brehom. Na horizonte sa
obfavuftí svahy architektonlckgch arktfd,
terasy celgch komplexov domov, ktgr~
stí akoby vystrlhnut~ z cestoplsn~ho fil mu o tomto meste. Spofovacte tunely ru2s
navtguftí k boxom, kde sa odbavufe colnd a pasovd kontro la a už čltam svote
meno na verkom kartóne nastoknutom
na akefsl paličke. Zoznamufem sa so
svotfm sprievodcom mladOm H asanom
Celengfllm a saddme sl do auta, ktor~
smerufe do h otel a Eresin. Tu budem b!í·
va( celg t!íždetf od 14. 7. do 20. 7. 1986.
Zaraďufeme sa do organizovan~ho chaosu
nekonečn~ho labyrintu dut, kde platf len
f edno pravidlo; pravidlo skuto čn~ho mafstrovstva, dlJvtipu a vynaliezavosti. I deme okolo zdltvu Zlatg roh, cez most Atatflrka, potom tízkymi ortentdlny mt ulič
kami s nekoneč nOm množstvom obchadov so zeleninou, ovoctm, rybami, stíčiastka mi na auta., suvenfrmi . . . Sme v
hoteli. Začtnam konečne v hotelovef izbe
ltstova( v prospektoch Istanbulsk~ho hudob n~ho festivalu, ktorg sa kona. v dtfoch
20. 6. - 21. 7. 1986. Cttam na strttnkach
programovgch bulletinov mena. interpretov i telies, čo už maftl za sebou svote
:festivalov~ vysttípente: Lazar Berman.
Vladimir Spivakov, Vdclav Hudeček,
Vdclav Neumann s Ce1kou filharmóniou,
Paul Badura-Skoda, Trlo Amadeus, Andref Gavrtlov, Mario Maya · Flamenco
Dance Theatre, Ballet fazz de Paris, f apan Folklor tc Art Dance Tr oupe . ..
Z ostdvaftíctch koncer tov a hudobngch
podufatf som sl teda vybral to, čo sa da·
lo zabezpeči(. A tak som v rdmci Istanbulsk~h o hudobn~ho f estivalu nav~tfvil
tiet o podujatia:
klavfrny r ecttdl mladej tureckef
umelkyne Htílye Tarcanovef (C. Franck:
Preltídium, chordl a ftíga; F. Chopin: Sondta č. 2; F. Liszt: Scmdta h mol],
- Sal zburger Mozartsolisten s tureckOm dirigentom Hlgmetom Simsekom a
s mladOm vynikaftícim raktískym viol onč elistom Clemensom Hagenom ( okrem
diel W. A. Mozarta odznel a na ich koncerte i Mald nočnd hudba stíčasn~ho tu•
reck~ho lkladatera U. Usmanbasa a
Haydnov Violončel ovg koncert C dur],
- U.;ktldar musik Gemiyeti (koncert
staret vokdlno-tn§trumentdlnef t ureckef
hudby s histortc-k!ími ndstrofml},
Theatre ďarte Cinecltte (muztkttl
OllliJ..llrilsil Piera Benedetta Bertoliho a
'Anfo nia Calendu},
- a napokon Moskovskg balet, letorO
predviedol podra libreta a choreografie
Natalie Kazatkynovef a Vladtmira Vasi·

DmitriJ Sostako-.ii! na precb6dzke ., Replne roku 1913.
cle, hra vosti a! šantivosti, dôstojnosti,
vážnosti, emotlvneho gesta, bizarného
výsmechu, sa tiry 1 trpkej sebalrOn!e. Je
v n e j na jednej strane rezignácia, bldd ivá melodika, k<rú!!aca o·kolo stredu,
ktorého a koby sa nechcela dotknťíf, na
druhej s trane búrlivá revolta, erupcia
odhodlania. SosMkov ič je raz snivý, meditutúc!, lyi\Ický a Inokedy s nadhladom vecný, výsmešný alebo groteskný.
Sostakovič sa spomenutými ,.večným!
otázkami" zaoberal predovšetkým vo
svojich velkých symfonických opusoch.
V tomto zmysle rozvljal beethovenovskd
tradlciu, a to tak po s tránke formovej
a ko l obsahovej. Mal i Iné vzory, sp<>meňme len Gustava Ma.hlera, osobn osť
Sostal.<ov!čov! velmi bllzku, ba viac, s
nim duchovne spriazn end. V tejto sdvlslosti sl možno poLofl.f otázku, kam
smerujfil vývoj hudobného procesu v Sost akov!čový c h kompozlciách ? Kde vyú sťu 
jú konflikty, protirečenia dvoch základn ých polôh, t·o tiž smútku a grotesky,
bldd!vej skepse a ·tvrdého napredovania,
vášnivej vre losti a s ebairónie, dotyku
lieva balet . Stvorenie sveta na hudbu An·
dreta Petrova.
Na margo ' t!íchto k oncertov by sa dalo
poveda( vera, na vyslovfm tu len zopdr
pozndmok. Možno poveda(, že Usmanbasova Mald n očru2 ltudba koketufe s neoklasicizmom; kantil~ny stí rahk~, prevzdu~nen~, v meditdcidch te hlbavg až
tafomng. Nečerpd z bohatstva rudovef
melodiky, ornamentiky, či metro-rytmiky
svotef krajiny, ale vyhTadttva untverzdlne platn~ tvary akoby na elementdrnet~om stupni vgvota melodiky. Musfm sa
zmieni( at o staref tureckef hudbe, ktora. bola tnterpretovand v tel archatckef
podobe. Tdto hudba 1.1fe už len na koncertngch pódtdch. Pravda, plJsobf prdve
dnes relaxačne, ukrudtluftíco svofou melickou pytrvalosfou a zložitou, bohatou rytmick ou pulzdciou. Te v nej filozofia pokofa, poču( v net veky a stdročia. f e to predov~etk!ím hudba tslam sk~ 
ho človeka . Nuž a pri stručn om referavant o I stanbulskom hudobnom festivale
nemožno nespomentíf balet A. Petrova
Stvorenie sveta. Nemyslfm teraz len n·a
skveltí, vskutku baletntí hudbu, ale l na
chore ogr afiu a vlJbec na célé potlatie divadla. Stíči nnosf pohybu a hudby vyfadr ovala neobvykle verk~ množstvo my~
llenok a pocitov, stavov a nttlad. Asi t ak
to v~etko prežfvalo at obecenstvo v amfi·
tedtr i, pretože ovdci e nemali k onca.
Ndv~teva koncertov - to nebol feding
dôvod motel cesty do Istanbulu. Na unt•Jer zite Mimar Stnan som mal dtla 18.ftí·
l a predru2~ku na t~mu Nova. slovenskd
hudobnd tvorba. Mal som zdrovetl mo1.nos( obozndmlf sa trochu i s partittírami stíčasngch tureckgch skladaterov.
Keďže som tu prezentoval diela J. Cikkera, E. Suchotfa a I. Zelfenku, zauffmal
som sa už vopred o hodnoty domd:cet
tvorby, pretože Turci podobne ako my,
začali budova( zdklady svofef hudobnej
moderny až v 20. st oročf. Na čele ich
prvef umelecke/ vlny bola tzv. Turecka.
ptif·ka - Ahmed Adnan Saygun, Cemel
Rastt Rey, Nectl Karine Akses, Ulvi Cemal Erkin a Ferlt Almar. Obozru2mtl som
sa at s tvorbou ďal~fch generdcif - · Bill enda Tarca na, Ukana Usmanbasa ... Turecka. pll(ka, ako zakladaftíca generdcta,
sa vgrazne orientovala na tvoriv~ využitie Idiómov tureckeJ Tudovef hudby. I ch
tvorbu ovplyvnil Bartókov umeleckg prtklad a taktiež teho zberaterskd činnost
v Anatólii. N o a sndd i Hindemtthove
kontakty s tureckou kulttírou. V Turec ku te naprfklad vera Koddlyovgch f-iakov a zopdr tureckgch skladaterov ~tu 
doval o kompozfciu at v Prahe. Po motel
inf ormatfvn ef prednd~ke, po prezentavanf Suchotlovef Fantdzie 8-A-C-H, Cik ·
lcerovgch Spomienok a Slovenske/ suity,
Zelfenkovef El~gle a Husrov~ho koncer tu, rozprtídtla sa neformdlna diskusia.
Prftomnf - nafmlt posluchdčl univerzi ty - sa zauffmali o tvoriv~ orientdcle

smrti a triviálnych motlvov? Konči a konfrontácie v očlsťujťícom katarzls, v
uvorňujťí c om , povznášajúcom závere, tak
a ko je t·o mu na pr. u Beethovena, Ma hlera?
Domnievam sa, že nie. DramatuTgla
Sostakovlčovej sy mfónie je iná, svojská.
Skladater akoby nechcel všetko dopove·
dať , uZJavr!ef to, čo sa celkom uzavrlef
nedá. V poslucháčov! zostáva kus napiltia, i ked hudba už doznela, zostáva
priestor pre meditáciu. Sostakov!čova
hudba dospieva k osobitému spôsobu
vyrovnall!la sa. Majstrova forma zmieru
nemá t rad ičný charakter kata rzls, ktor9
zabúda a odpúšť a, dokáže sa pozrieť na
pr·oblema t!ku z nového kvalltatlvne iného zorného uhla pohladu, a koby z iného
sveta. Sostakov!č aj pri zmiereni sto ji
na zemi upros tred rea~!ty a nepodlieha
chiméram. Sostakovlč človek pr!jlma pokorne zákonitosti pr!rody. ktorej
s(lčastou je i človek, akceptuje smrť ako
prirodzený koniec Judského bytia. To
však nezniNTlaná, že by Sostakovtčov postoj bolo možné s totožniť s beznádejou
alebo pesimizmom. Je pra vda, že skladatel často preJYadával vlas tnej skepse,
ktorá bola zakorenená hlboko v jeho
vnútri. Bezv ýchodiskov os ť, hlboký smťí
tok, m ožno i strach, do ktoTých vyt1sťo
vala, sa úporne snažil prekonávať v úsekoch scherzOznycti. Sostakov!čove sch erzá spravidla nie s ú "dsmevné", skladatel v nich naplno rozvlja celd svoju
koncentrova nú energiu, preto v popredi je v!dy pohybový, motorický element.
Sosre·kovlč hlada l východis ko zo svojich
s keptických pohnUenl ešte aj v Inej
polohe, totiž v tvrdej nelíprosnosti, naliehavosti. Hudobný priebeh Sostakov!čo
vých sklad ieb je relat!vne málo členi
tý, je ,.hra na tý" , spomenuté znaky - na
seba tvrdo na ráža jú, ta·kže jednotlivé
plochy sa často doslova o seba trd. Je
t omu !lak preto, že Sostakovič je vždy
priamo posadnutý tým, pre čo sa rozhodne, je obsedantný, je neúpr.o sný voč!
sebe 1 Iným. Je nekompromisný, vkladá sa do hudby celý, taký, a ký je, bez
pretvárky, bez ohla du na to, ako to s končl. Nie je v hudbe vypočlt a vý nie je
alibista, na opak, je hlboko pravdivý. V
živote i v umeni sl nadovšetko vážil
pravdu, a ko to sám formuloval: ,.Celý
život by sme mail jedine a v ýlučne ho·
vor!t pravdu." To je pre nás velký odk.az. A velká amblc!a.
ĽUDMILA TUHOVCAI<OVA·MICHALKOVA.
na~ef

nafmlad~e t a strednef sklad'!terskef generdcte. Dd sa poveda(, že mladf
skladatelia v Turecku zdpasia s podobnOmt tvorlv!ími probl~mami ako u nds. Hradaftí tak~ hudobn~ archaizmy, hoci i z
vlastnef proveniencie, ktor~ by boli blfzke at ďal§fm kulttíram. Stíčasnd slovenska. hudba tch zauttma nielen preto, že v
net chctí poču( to, čo fu od stíčasnef tur eckef hudby delf a odlt§ufe; mlad~ a
stredn~ generdcie hladaftí spoločn~ spoflvd v tvaroch, v dynamike, v sonoristtke. Uvedomuftíc st v~etky r ozdielnosti,
ktor~ tu stí, hradaftí i v na~et kulttíre
segmenty ak~h osl hudobn ~h o esperanta.
A t o, prirodzene, žiada/tí at od svofich
s~ladaterov. Preto ak by sme chceli vldie( v stíčasnef tureckef hudbe len transparentne ordmovan~ domdce etnomuzlkologtck~ segment!{, r esp. melologjck~
prvky kordnu, či ndnosy z okolttgch
arabskgch kulttír, nechdpali by sme tvoriv~ or ientttcte tetto 50-mtllónovef kraflny. Turci stí Arlfc i, podobne ako naprfklad Irdnčania {i keď pochddzaftí z roz dielneho kmetla ako oni ), s arabskgm
semitskgm svetom ich spdfa v~ak puto
naftesnef~ie, a tgm fe ndboženstvo - kordn. Toto spoločn~ puto, ttíto fil ozo1tu
islamsk ~h o človeka naflep~te pochopfme v džamlldch (modlttebndch] a prirodzene v histortckgch mtízedch
tett o
kraflny. OdrtUa sa tu ddvna snaha
Osmanskef rf~e o lslamizdciu sveta, kry~
talizufe sa pohrad na in~ ndboženstvd,
pres nef~le, okrem mohameddnskeho na
dal~te dve na tudaizmus a kresfanstvo . . . Len pr e zautfmavosf, brahmanizmus a budhizmus sa tu považuftí len
za filozofiek~ učenia, nie za ndboženstvo. V~etko to, prirodzene, vermi tízko
stívisf s hudbou; nafmll. v etnomuztkológll zrkadlf sa v~etka tdto zl ožitosf hudobnd l mimohu_d_obnd. Preto tel v
rdmc~ hudobnovedn~ho ·~ttídia venu.ftí v'gnimočntí pozornos(.
·
·

. Prirodzene, žiadalo by sa podellf. i o
ďal§te dofmy. Podrobnef~ie sa dotkntíf
obrovsk~ho bohatstva ukryt~ho v Istanbulskom Serallt, v Topkapasovom paldci
a v ďal§fch mtízedch, džamtldch, tureck!ích ktíperoch. Hovori( o verkom moste, ktor g spd/a európsku a dzifsktí čas (
Istanbulu, o Bospore, o vofenskgch pevnostiach pozdl ž Marmansk~ho mora, o
zrtícanlndch Konstantlnopolu . . . Do pohTadnlce z Istanbulu sa zaist e nevmestt
.v~etko. A preto na zdver - vychddzaftíc zo samotn~h o poslania motel cesty
- chcem poveda( len torko, že zdufem o
sl ovensktí hudbu v Tur ecku te v!ísledkom
pr!rodzenef snahy nadviaza( styky i so
vz~ ta le n ef~fmt kulttír amt. Mofe prv~ kC!_ntakty na univerzite Mimar Sinan l r ozhovory počas koncer tov ma utvrdili v /ednom, že o d obrtí hudbu a dobr~ umenie
'te v~ade zdufem.
IGOR BERGER

Zo

zahraničia

Romancu F dur pre vio lonč e lo a or·
chester, dielo z mladosti Richarda
Straussa, uviedol v pôvodnej premiére
orchester Staatskape lle Dresden v Sem·
pero-.ej opere. Dielo vzniklo v rokll
1883 pre drélďansk ého violo nčelistu Ferdinanda B6ckmanna. V stičasnosti ho
pred-.iedol violončelista Jan Vogler, čl en
a sólista drálďanského orchestra, diri gentom bol Giinther Neuhold.
V Amsterdame sa konal v dňoch 8.13. septembra t. r. festival s názvom In·
ternationale Gaudeamus Muslcweek, na
ktllrom uviedli diela mladých skladatero-. • 11 krajin.
Na zahraničný kDilný trh sa dostala
zaujlma-.6 kniha Charlesa Sussklnda s
nAnom Janáček and Brod (Yale Uni'v erslty Press, New Haven /London 1985,
s. 189). Autor v neJ U č i vzťa h moraY·
ského barda Leola Jan6čka a pražského
spisovatera Maxa Broda po prenlkavom
6spechu skladatelo-.ej opJ~ ry Jejl pastorkyňa v pralskom N6rodnom divadle "
roku 1918. AJ dsluhou Maxa Broda sa
Janáčkova hudba dostAvala rýchleJšie na
zahraničné pódiá, a to vďaka jeho výborným prekladom do uemčiny - libre·
ta Jejl past.orkyn6, ale aj Z6plsnlka zmizelého, Káte Kabanovovej, Prlhod lliky,
Bystrouiky a Z mftveho domu. Kniha Cb.
Susskinda argumentuje početnými Usta·
mi a dobovými dokumenbnl. V recen·
zi6ch sa pozitl-.ae hodnoU čitatelsky pri·
fallivý ltýl diela i vykreslenie dobovej
kultúrno-historickej scenérie Prahy.
V so-.iet•kom -.ydavatelstve Muzyka vy·
iia minulého roku kniha 10vietskej muzikologičky L. Michejevo-.ej, venované
osobnosti Eduarda Nápra-.nlka, dirigen·
ta a skladatela českého pG-.odu pôsobia·
r.eho -.yle 50 rokov v bývalom Petrohrade. Kuiha 1 názvom Eduard France·
vii! N6pl'avnlk, -.ydan6 v popÚláme j 541ril "Rnskl a so-.iet•kl dirigenti", Je cenná tým, le prin6ia okrem známych poznatkov i no-.é fakty, týkajúce sa jeho
p6sobenia v Mari1n1kom divadle.
Pod titulom .,Festlicher Sommer in der
Wies" sa konal tohto roku ul po 23. ru
letný festival v dpad,onemeckom meste•
Wie• (&. júl al 15. august). Na i iesticb
koncertoch zazneli prevalne diela -.iedenakých majatro-. Mozarta, Beethovena,
Schuberta, BruckDera, ale aj Pergoleli·
ho, Boccheriniho, Rossiniho. Dirigentom
detkých koncertov bol Joseph Kraus.
Dramaturgia maďarského gramofónu·
dbo -.ydantelstva Hungaroton je ·pes·
tri a n6padit4, pričom ., ostatnom čase
sa zamer.ia-.a aj na zaznamenanie málo
zn6mych alebo zabudnutfcb diel skJa,
datero-. mlnulo1U. K nim patri Uel nahrA-.ka opery Antoala SaUeriho Falltaff,
kt.or6 naitallonl a dir\luje Tamb Pál,
hla-.n6 postna Falltaffa na1pieval J6·
nef Gregor. Ide o neto-.6 premiéru nahrbky diela.
Vo -.eku 91 roko-. zoml'tll -.o Varian
Kazlmier Sikorski, skladater, teo1'8tlk a
pedagóg. Po ltidiách -.o Varlave a Pa>llli predn6ial na Vy10keJ hudobnej ikole vo Varian a zlskal si renomé -.yllikajúceho pedagóga· a teoreticky fundonnébo odbornlka najml pre ottzky initrumentlcie, harmónie a kontrapunktu.
V r . 1953-59 bol Sikonki predsedom Zvä·
•u polskfch skladatelov, -, r.1957-88 rek·.
torom varlankej vysokej hudobnej iko·
ly a dlhoročným predsedom Spoločnosti
F. Chopina. Ako skladatel plsal predoviietkým inJtr ument6lne a orchestrálne
diela, ale aJ piesne, 1ípravy ludovfcb
piesni, scénickú a filmovú hudbu.
Kollnske divadlo Bilhne n der Stadt
pripravilo na september tohto roku dn
zaujlmavé premié ry. Dňa 24. septembra
uviedli Straussovu Salome v rélii J.-P.
Ponella a v hudobnom naitudovanl H.
Wallata. O deň neskôr 25. septembra
sa uskutočnil a premiéra jednoaktoviek
Florentlnska tragédia od A. Zemlins~
ho a Gianni Schicchl od G. Pucciniho,
obe diela relijne inscenoval W. Dekker.
hudobne pripra vil H. Fricke.
Vydavate lstvo Peters pripravilo pri pri·
lelitosti dvojité ho jubilea Ferenca Liszta vydanie jeho KlaviTneho diela v 12
zväzkoch, ktorých pôvodným editorom
bol Jeden 1 posledných Lisztových liakov, vynikajúci klavirista, pedagóg a
skladater Emil Sauer.
Cenu Preis de r deutschen Schallplattenkritik za druhý itv rťrok 1981 dostali
o. i. Cyprian Katsaris a Liutov komorný
orchester za nahrávku 4 klavlrnych kon·
certo-. J. S. Bacha (Teldec) , Kvarteto /l.
Berga za nahrbku sláčikového kvarteta
C. Debussyho a M. Ravela (EMI) , Vladimir Ashkenazy a Concertgebquw·Orchester pod vedenlm Bernharda Haitinka
za uahr6vku Raobmaninovových Klavlr·
nych koncertov č. 2 a č. 4 (Decca).
Dňa 11. septembra t. r. uplynulo 200
rokov od narodenia nemeckého skladate·
l a Friedricha Kuhlaua (1788- 1832), kto·
rý vii!iinu livota prelil v D6nsku a zaslfilii sa o rozvo j umeleJ dánskej budby
opierajácej sa o ludový základ. Studo·
val v Hamburgu a od roku 1813 pôsobil
v Kodani ako dvorný hudobnlk, sklada·
tel a pedagóg. Z Jeho rozsiahlej tvorby,
obsahuj1íceJ komorné, inJtrumentálne,
orchestrálne i operné diela, sa dnes hra·
j6 výlučne klav!rne kompoz(cie.

Za zaslúžilým pracovnikom kultúry

XII. CYKLUS KONCERTOV V KLARISKÁCH

DUŠANOM DOBRIKOM
kladnej lkoly, odklar odlliel v roku 1973
do funkcie rladltela Literárneho a hudobného m6zea, ktoré za svojho sedemročného vedenia dostal ako jedin6 Jnlti·
tlíciu tohto druhu na Slovensku do povedomia llrokef kultlírnet verejnosti, a
to vd'aka koncepčnej, organizačne · vfbome riadenej práci, ale aj obsahovej
náplni, podchytenej nemalou publicitou.
Táto lnltitlícia bola stále miestom, kde
sme sa 1 Dulanom Dobrfkom stretávali
ako členovia Muzeálnej rady.
Systematika,

koncepčnosť

a organiroku 1980 predurfunkcie riadltera
DJGT. Hoci kultlírna, ale naplňou práce
odlilná lnltlt6cla priniesla na jeho plecia nové povinnosti a lílohy, Dulan Dobrlk svojou ronahou v náročnej prici
postupoval s plnou zodpovednosťou. Sme
nedkaml jeho snáh o priaznivé materiálne a personálne vybavenie · umeleckého dboru, čo pre realizáciu vyladovalo často nesmierne 6al1Je. Dnes s trpkosťou apomlname na ch•lle, kedy .., kruhu svojich bllzkych prlatefov namačll
zdravotné ťalkoati. Pri jeho vitalite, .obdivuhodnom klude pri rlelenl problémov,
bez náladovfch afektu• a vidy a vn6tornou skromnosťou sme verili v jeho vytrvalCi a neutlchaf6cu pracovn6 člnoro- .
dosť. Prflilnf pracovnf ruch a zaťale
nosť v poalttdnom obdobf vlak prevalovall nad liadlíclm oddychom.
StratllJ sme uácneho človeka - to
nie je posmrtné nolanie, ale uvedomenie 11 skutočnosti, le •Iac nezasadne
s nami za porotcovakf at81 rôznych lnterpretačnfch s6ťall detf a mládele, viac
sa neporadlme s nim ako d'alej so zborovým spevom v nalom meste (bol čle
nom rôznych prfpravnfch výborov) , nebudeme avedkami jeho radosti z dotyku
so livou hudbou ...
Hudba ale znie a llvot Ide d'alet. Ostalo v ňom svetlé miesto. Cesť teho pamiatke!
EVA MICHALOV A
začné scbopno.tl ho v
čili na meiUlvanie do

.t1vot čloYeka je tou náciUlu hodnotou, kton al najylac uvedomujeme pri
foho strate. Tá prichádza často nečaka
ne, prekvaplYo, bolestne. O to liac, ak
čas nedollčll naplniť čelu llvota 6plne.
Tak nečakane nb prekvapila nesť o
smrti rladltefa Divadla Jozefa Grell!!raTajovské ho v Banskej Bystrici, zasl6Tilého pracovnlka kulttry DUSANA DOBRIKA, ktorý zomrel uprostred tvorlYej prica 19. augusta 1981i YO veku 51 rokov.
falko sme verili tejto krutaf skutočnosti,
pretole smrť ho zastihla vo chvllach
práce na 16stredenf speváckeho zboru
HRON, s ktorým dlhé roky praconl ako
zbormajster a dosiahol nlekofko •fraznfcb 6apechov. Hlboký vzťah k hudbe
vychádzal u neho nielen z jello profeslonélucho záujmu - hudba bola pre neho
livotnfm krédom, cbápal ju ako poslanie, ktorým ai 'Yytváral okruh prlatelakfch kontaktov. Vyle 20 rokOY pôsobil
v BanskeJ Bystrici a rodnej dedine Selce najprv ako učitel , neak8r riaditel zá-

Kromerížske intermezzo '86
Spo l očnost pre starú hudbu a ko jedno
z vlacer9ch záu )mov9ch združeni Ceskef hudobnej spoločnootl usporadúva
podnetné n zau)lmavé pravidelné stretnutia svo jich členov prázdninové
kurzy v Kroméflžl. Tohto roku od 5. do
12. Júla patril Internát a ~ kol a Stredného odborného potravinárskeho učilišta
do tristo Qčas tnlkom tzv. Kroml!fllakebo
lntermena. Podujatia organizuje Interpretačná a pedagosick6 komisia s~
ločnoatl pre star6 hudbu, garantom ktorej je prof. Miroslav Venhoda. Prázdnlnov9 pobyt viacer! členov.la využili zároveň a ko "rodinnú dovolenku u, pretože
každ9 člen rodiny mal sa možnost aktlvne zapoji f do každodenného muzlclrova nla. TI najmenš! sa schádzali v telocvič ni , kde sa pod pedagoglck9m vedenim Jiflny Rákosnlkovej, učltelky taneč
ného odboru ĽSU P.raha 9 [za p·redchádzajQce f spolupráce dr. Stolaflkovef a
dr. MlšurcoveJ) u čili de tské ludové hry .
ta nce, plesne a reči\ovanky . Staršlm de·
tom sa venoval Lubomlr Nová k, učtter
hry na dychov9ch nás trojoch z ĽSU Praha 3, ktor9 te tiež vedúcim súboru starej hudby Bnstlfa . Ako hráč na sta rš om
nástroji cink pôs obil 1 viac rokov v silbore prof. Ve nh odu . V Kroméflži vyučo
va l de ti, ktoré sl prinies li so sebou hudobné
nás troje. Prevažovali zobcové
flauty, me ne) s láč ikové nástroje ; z tohto ,.JlOZbl e raného" s úboru da l dohromady · rozkošné hudobné teleso, v ktorom
deti nemuseli, ale chceli muzlclrovaf.
Deti, ktoré prišli bez hudohn9ch nástrojov, sa uja la z vlas tnej lnlclatlvy učttel 
ka Svatoslavn Kubová a na cvlč ll a s nimi
nlekolko zborov. Dospeli l mládežnlci sa
rozdelili podla záujm ov do vtncer9ch
~r i ed n s kupin. S láčikárl sa súgtredi l1
okolo jana Kra j či h o , koncertného mat·
stra orches tra Národného divadla v Prahe. gita ris tov viedol Stanislav JuNca,
profesor pa rdubického konzel'vatórla,
hrá č i na zobcov9c h flautách hra li pod
dohladom Ing. Vladlmlra Jelena , umeleckého vedQceho súboru Alla Breve pri
OKO Praha 8, gamblstl pracovali pod vedenlm Ing. Lubomlrn Moravca z Pardublc, žensk9 komom9 zbor z Pline pod
taktovkou Bedflcha Mn cenauera doplnlll
viaceré záujemkyne o zborov9 spev, hlasovej v9chove sa venova l Jaroslav Korejs z Prahy, Inštrumentálny slíbor zostavil a zaujlmavú prednáš ku pre deti o
starých hudobn9ch nástrojoch prlpr.avil
Ing. a roh. OLJnlel Splčkn , vedúci sl1boru
Renesex z Prahy, madrlgalov9 slíbor
viedla VIera Jank ovi čová , korepetlclu na
klavlrl tt čemba l e zabezpečova la Tamara Francová a na pozoruhodn~ pokus
uv iesť ~ a s ti hry Herodes z 12. storoč iu
sa podujal dr. Eugen Klndler, vedúci
pražsk9ch sQborov Mus ica poetlca a Bysantlnos. Publicis tickú komisiu muztkoiógov pri Spoločnosti pre sta rú hudbu
zas tupovala dr. Ka1efina Ma9rová, boha tý notov9 a rchlv s i(J~I a cl vše tk9m 11-

Mali muzikanti so svojim
mlrom Novákóm.

učltelom

Lubo'

ča stnlkom op a t ~ ova l Leoš Grlmm a pár
dni na tomto krásnom poduJati s trávll
l dr. Alexande r Móžl , ktor9 prišiel na·
čerpať s kúsenos ti pre novovzn!kaj!J.cu
Slovens kO hudobnú spoločnost.
Každé ráno sn 11čas tnl c l s ús tredil! v
spoločens k e j sále , kd e s l okrem zaujlma·
vého v9klndu prof. Venhodu o s tarej
hudbe, a ko a f potrebn9ch org a nlzačn9c h
pokynov v ypočuli tiež ukážky snaženia
nlektor9ch kolegov a pravid e lne sl spol oč n e zaspievali. Predveč e rom a večer
sa nnvzá jom oboznamovali s v9sledkaml
nlekolkodennej práce ,zl1ča s tn e n9ch. Prekrás ne pros tredie kroméfl.žskych parkov
dalo t9mto lmprovlzovon9m koncertom
rámec nefalšovane j his torickej atmosfé·ry. Deti očarili divá kov v kolonáde Kvetinovej záhrady bez-pros tredn9m · preJa ·
vom , komorn9 s láčlkov9 orches ter, žensk9 zbor čl pražská s kupina Vaga ntl v
nád.hernom priestore pod lunetami Maxa
Svabins kého v Zámoc kej záhrade. VIaceré skupiny, slíbory, sólisti sa pred·
gt avlll l priamo v pries toroch Stredného odborného učilišta . Tak aJ mladý vokálno-Inštrumentálny súbor Audite sil ete muslcam , ktor9 sa sformoval z poslucháčov PdFUK v Trnave v roku 1983
a v Kroméflžl sl zls kal velké syinpatle.
Okrem konce rtn9ch vystúpeni boli veče 
ry spestrené l vla cer9ml prednáškami
(dr. Dagmar Stolaflková - o hudbe a
pedagogike, dr. Vla dimir Chvá la - o
hudbe• a medlclne, prof. Miroslav Venhoda - o opere J. J. Fuxa Costanza e
Fortezza 1. V jedno z prv9ch popoludnl
prluro vlll program pre ~ lenov CHS zás tupcovia pll'rtners kej organizácie - Kulturl>und der ODR ; vys túpilo amatérske
komorné teleso Kamme rmustkJ<.rels des
Kurt-Neubert-Klubs z mesta Sômmerda.
ktoré sa rovnako zameriava na Interpretá c iu hudby s taršlch obdobi.

D1'\a 21. jQla 1986 sa v Klariskách
v dramaturgic ky bohatom, n o vzácne vyváženom pod u tati prezentovali plati
umelci: Hana Stolfová-Bandová (mezzosoprán 1. Tatiana Lenková-Hurová (k la·
vfr), Daniela Ruaóová ( klavlr), JAn Slávik [violončelo 1 á Vojteoh Samec ( flau ta l. Int erpretač ná konštelácia teda mnohé slubova la - a napokon splnila všetky očakávania. H. Stotrová-Bandová napriek momentálneJ zdravotnej indlspozlcll citlivo a kore,k tne Interpretovala
na Jprv tri plesne F. Liszta ( F·reudvoll
und leldvoll , Eln Flchtenbaum, Es muss
eln Wunderbares seln 1. Subtllny, no Isto
posadený mezzosoprán priam oredurču 
fe H. Stolfovú-Bandovú na Interpretáciu Jyrlck9ch plesňov9ch kompozlcll romantlc k9ch a utorov. Predvedenie cyklu
plesni pre nižši hlas a klavlr O mamič 
ke op. 18 od J. Cikkera však vzápätl
poukázalo na soeváčkln bllzky vzťa h k
novšeJ tvorbe. [Spomeniem v tejto súvislosti predovšetk9m Ha tr lkovu Canzonu, ktorú umelkyň a minul9 rok úspešne
premlérovala. l Vynlkajl1clm dojmom na
mňa zapôsobil v9kon komorného dua
Daniela Rusóová - Ján Slávik v Sonáte
pre violončelo a klavlr d mol C. Debussyho. Jána Slávika pozná širšia vereJnost viac ako č l e n a Moyzes ovho kva rteta. V Debussyho Soná te suverénne a
brilantne pre s vedňll o svojich s6llstlck9ch dlspozlclách n fascinoval š ťa vna
tosťou tOnu , schopnos ťou cit livo modelovat jednotlivé frázy čl v9razové odtiene. V dokonalej spolupráci s perfektnou
D. Rusóovou vy tvorili velkolepo pOsobincu koncepciu, ktorá musela s trhnúť
po každej strá nke. Inak tomu nebolo ani
v Interpretácii Sonáty na pamät Viktora
Sklovského pre violončelo a klavlr v.
Godára. Slovami sa nedá vyjndrlf to, čo
vyvolalo predved enie tejto silne pôsobiace) kompozlcle v Klariskách ; čosi podobné nevldaf na komorn9ch koncertoch. Nadšené publikum absolútne s pontánne vyja drova lo s l1hlas s t9m čo práve počulo, Klarlskaml sa niesol enorm!le dlh9 aplauz. oz9valo sa " bra vou. V.
Godár op!lf dokázal. že akokolvek stri ktne chápaná konštrukcia sa dá n aplnlf
hudobn9m obsa hom nespreneveru júclm
sa prvoradef funkci! každého umeleckého druhu komunlkatlvnostl. Mlad9
sklada tel sa vydal v súčasnosti eš te tfnlstou ces tou, no každ9m svojim opusom
dokazuje, že sa bezpečne zaradll medzi
vedúce osobn osti našej hudobneJ kultOry. Uvedomili sl to Istotne aj návštevniet Klaris ie k n neváha li prej avU svoje
nad~ enle. Ovácie však boli adresované
t a~{~to , dyoJICI ~us~oyá Slávik, nakolka Ich v9kon svojou dokona los ťou umocnil hlbku sklada tel ovej v9povede.
Posledn9m čls lom progra mu boli Plesne
na čln sku poéziu pre flautu, alt, klavlr a vio l ončelo M. Bázlika. Všetc i Interpre ti (T. Lenková-Hurová. H. Stolfová-Bandová, J. Slávik a V. Samec J poda li v9borné v9kony a t9m prehlblli celkov9 pozltlvny dojem z ús pešného poduJatia.
Chudobná nádielku lisztovsk9ch poduJati, ktorú som zaevidova l v uplynule j
koncertne j sezóne, obohatili tra fa mladi
klaviris ti na komornom koncerte v Klariská ch dJ'\a 28. jQia 1986. Peter M6té,
Tomál Gaál a Zuzana Paulechová venova li cel 9 program v9lučne klavlrne ) !porbe F. Liszta. Bola to zároveň s kvelá prlležltost na konfrontáciu Inte rpretačných

koncepcii troch v9 razn9ch planls tlck9c h·
talentov. Rozdiely boli dos ť ma rkantné
P. Máté je technic ky mim oriadne dlspo
novan9m kl aviris tom, čo srša lo z každého iaktu velkolepe j Sonát y h mol. ZdA
sa však , že os táva na pov rchu a nevyužlva dostato č ne svoj h rá čs k y potenciál
na hl bšl prienik do obsa hove j š truktl1ry
kompozlcle. Podobn9m prls tupom trpl
Llsztova tvorba velmi čas to ; stáva so
prostri edkom exhtblcle technickej bravúry. ľravd a , niektoré zo skladatelov9ch
kompozlcl! sa orientu jú t9mto smerom
a poskytuJú hráčom dostatok priestoru.
Soná ta h mol k nim však rozhodne nepatri, nuž o v podani P. Mátého trochu
utrpela , hoci Ju klavirista za hra l perfektne. Sen lásky č . 3 vyznel z tohto
hladis ka eš te mene j pr esvedč i vo. T. Ga ál
bol rozhodne š fastne)šl vo v9bere kom·
pozlcll. Aj u neho sa na tomto koncerte
prejavil sklon k up rednos tňov a niu tech
nlckého perfe kcionizmu, a však Meflstov
sk9 valčlk, a ko aj La campa nella t9m·
to prls tupom netrpe li na tolko a ko Soná ta . Tomáš Gaá l zvlá dol Inter pretáciu obi
dvoch s kla di eb na v9bornú a za pôsobil.
Vari s na j č ls te j šlm šil tom odchádzala z
koncertu Zuzana Pa ulechová. Etudy Su
mente lesa a Tanec škriatkov Interpretovala technicky bra vúrne, n o nech9b'a l
ani moment plastického profllovanla v9·
razovej roviny, neboli te da len remeselne odobrané. Práve z toho dôvod u ml
Je j koncepcia konvenovala n a jväčš mi zo
všetk9ch.
Vo velmi dobrom svetl e sa na s vojom
koncerte dňa 4. augus ta 1986 predstavi·
la návš te vnlkom Klaris iek mladá ha rfistka Soňa }ahnov~. Koncert bol vlas tne
akous i generál·kou pred medzinárodnou
súťažou v Zeneve. ktorá s a uskutočnila
koncom a ugusta. s. Ja hnová sl p ostavila obrovsk9 prog110 m za hrňuJúci všetky
iit9lové obdobia počnQc barokom a končiac bezpros trednou súčasnosťou. Vstupné Bourrée J. S. Bacha poznamena la sice
nervozita, čo sa prejavilo v rytmickeJ
nevyváženosti, v nasledujúcej Sonáte pre
harfu G dur C. Ph. E. Bacha vša k ne.rvo;
zita zmizla a hudobn9 proces sa bez zaváhania vyvljal rešpe ktujúc št9lové korene kompozlcle. V9 nlm očne
pOsoblve
bolo Adagio druheJ ča s ti vyznačujúce sa
kreh kou nádherou typickou pre tvorbu
Bachovho syna. Soná ta č . l, op. 8 pre
harfu a husle F. A. Boleldleua nepatr!
k hlbav9m kompozlclám, je určená skOr
pre s alón, no v podani S. Jah novej nadobudla nn pOvabe a ša rme r9dzo francúzs kom . .Skod a, že spoluúč l nkufúcl Jozef }abn (husle]. markantne zaostával za
v9konom svojej ma!Uelky, a t9m do
značn ej mie ry s kresloval celkov9 dojem.
Jedn9m z vrcholov v ečera bolo predvedenie Dvoch etud J. F. Fischera , pozoruhodn9ch s kla dieb naplno využlva jl1clch
možnos ti ha rfy. Aj s t9mlto nezvykle ná·
ročn9mt kompozlclaml sl s. ja hnová poradila celkom suverénne. To plati aj 0
skladbách druhej ča sti koncertu 0
Impromptu A. Roussela a Sonáte pre
harfu M. Nováka. Z dramaturgického
hladis ka bolo podla mňa omy lom zara denie Etudy W. Pose ho n a záver pro81l'amu. Skla dba zaváň a jOea nas lad lým g9čom v žiadnom prlpade neda la pe knému
konce rtu zlatú korunu, čo plati a f o prl da vku, ktor9m S. Ja hnová počas tova la
vďačné obecenstvo. Ta k čl ona k v9kon
mlad e j ha rfis tky je hoden chvály a ob·
divu .
IGOR JAVORSKf

Organizačne toto pozoruhodné podu Jatie za bezpečovali k 9pokojnostl úča st 
nikov pra c o vn lč ky se kretariátu CHS
Zdeňka Kuknlová, Hedvlka Rejš ková , Jana Mnrešová. Spolu s tajomnlkom spol očnosti dr. Stanis lavom Tes nrom musia
7.vládut širokú paletu akci! pr lpravovan9ch l dalš lml š trnástimi záuf mov9ml
združeniami sústreden9ml v Ceskej hu·
dobnef spoločnosti .

Zážitky z tohto t 9 ždň a plné ho hudby
s ú s kut oč ne krá sne. Pre rod iny , ktoré v
Kromeffžl pobudli 1 s deťmi , s ú vša k o
to cennejšie, že hudobné spomienky na
pár dni s tráven9ch v za jat! hudby s l odná ~a ll domov. Nové melódie, plesne 11
kánony Im rozšlr lll možnosti sp olo č n ej
aktlvnel zábavy v da lšlch prázdnlnov9ch
dfíoch .
EDITA BUGALOVA

Konkurz
Riaditel Slovenskej filharmónie Yypisufl! konkurz do Slovenského komorného
orchestra na miesto hráčov na
- husliach,
- viole,
- violončele .
Konkurz sa uakutrn!nf y dňoch 26. a 27. 2. 1987 o 9,00 hodine v Slovenskej
filha rmónii. Prlhlálky posielajte na a dresu Slovenské filha rmónia, kédr. a personálne odd., Palackého 2, 816 01 Bratislava. Podmienky konkurzu omámime
prlhláaeufm uch6dzačom plsomue.
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Kniha pre orientáciu

ČESKOSLOVENSKEJ ORGANOLĎGIE

Dr. Alexander Bnchner

ra zný vzos tup jeho . či nnos ti hudobnoorganizátorskej, publicis tickej aj prednáškovej Vlrátane krátkeho pedagogického pôsobenia na KU. Roku 1952 napriklad vybudoval trvalO expozlclu historických hudobných nástrojov v Prahe na
Malej Strane, ktorá za viac ako tr i desa ťroči a jej trvania sa stala jednou z
najvýzna mnejšlch vo svete. Za zmienku
rovnak·o s toji aj Buchnerov aktlvny podiel na zn.ovuvybudovanl Pamätnlka W. A.
Mozarta v rekonš truovane j his torickej
pražskej Bertramke. V roku 1974 uspoll'ladal na hrade Kflvoklát dovtedy. nikde
vo svete neuskutočne nO expo·z lclu stredovekých hudobnýc h nás trojov, rekonš truova ných podla vedeckých výskumov,
o štyri roky neskOr ( 1978) vytvorH pre
hrad Bltov na južnej Mora ve osem unikátnych znejOclch a eoolových h armonik
a td.

MATICA SLOVENSKA' ·~·-··
Ceskoslovenská organológla zazna menala v druhej polovici nášho storočia
výrazné pokroky vďa ka úsiliu nlekoJkých významných osobnost!. Kým ku
~:~~KK lr,li.Jt;{~ ·~
koncu 19. s toročia vznika li v mnohých
L·- ·~1
.. ~-o.<--~
,
/ -;
štátoch západnej Európy velké múzejné
NA
zbierky (na priklad v Pa r!!!, Bruseli , KoM JC'I'J$NÝCH STUDENT SKÝC H DN I
Une nad Rýnom a Iných metropolác h).
V TURtiANSKOM SV. MARTINB 1&.- 19.
u nás s me pred 2. svetovou vojnou mail
M.\)A 19'19 I>ODr.A P RISOOENIA !>RlZISKAL
~
Iba kolekciu z Inventára pr a~ kého konSLU sNB) POROTY z
S.J<ALA
. zervatórla; tá . bola vytvorená pr edovšetCENU
"' ,(... ....,._ ~~.
-. _
kým pre potreby študentov, ktorým sa
jednotlivé exponáty požič iav a li. BrnenV TU RC lANSKOM SV. MARTINE
ská zbierka pri vteda jšom Moravs kiorn
V MÁ) I t9'l9
zemskom mtlzeu v podsta te nema-Ia pre
ZA MA T I C U SLO YBN S JUl
konc epčný vedecký výs kum záva ž.nejšl
význa m.
TI~ naša pôvodná odborná liter a túra
sa v tejto o blasti obmedzovala via c-menej na prlležltos tné publikácie. Za zvlášť
prlnosné možno pova žov a ť Iba nlekolko p rác, naprikla d Skuhe rského monografiu z roku 1884 o organoch a nes koršie Náuku o nástrojoch od K. Knlttla V roku Í929 pripravila Matica slovenská
v Martin-e sdťal v rémol Matlčnfch ltu(Praha 1905), čl publikáciu C. Z!brta
Ako sa kedy v Cechách tancova lo (Pra- dentakfch dni, na ktorej sa zCíčastnil aj
A. Bucbner. Zlskal 2. cenu v hre na husha 1894) s Info rmáciami o s tredovekých
Hach, ako o tom svedči publlkovanf !oa Judových nás trojoch.
todokument
Ich pokračovatelia - ku ktorým pa tObe snlmky: a r chlv a utora č l á nku
rili pražskl pedagógovia Antonin Modr
a Josef Hutter, brnenskl muzlkológovla
Z mnoZstva jubila n tových Ospecbov
Jaroslav Ušák a Bohumlr StMroň , dalej
pr ipom eňme
as poň.
najzávažnejšie: na
s klada teJ Ja n Rycbllk, organista Vladlml·r
sve tovej výsta ve v Bruseli roku 1958 mu
Ni!mec a In! - preto v svojich temaude lili VelkO cenu za knihu Hude bnl
ticky za meraných knihách vlastne ešte
nástr.o j e od pravi!ku k dnešku , v roku
len vytvárali zákla dy systematic kej or ganológle, zatia l čo Ich .nasledovnlcl (te- 1960 ocenili v celoš tá tne j umeleckej súťaž i k výročiu os lobodenia CSSR jeh9
da našl stlčasnlcl) už ttlto vednú dls·
uniká tnu prácu Hudebnl a utoma ty, o paf
cllplnu rozširujú na s olldnom zákla de
moderného muzlkologlckého nazera nl·a.
r okov dos ta l štátnu cenu za publikova ný
Jedn~m z nich je Hutte rov žia k, ·tohtokritic ký s úpis pozos talosti Os~a·r a Nedročný päfasedemdesla tnlk dr. Alezan:--tba la - ( t-ohto r oku vychádza monografia
der Buchoer.
o skla da telo vl v r eedlcll z produkcie vyNarodil sa 3. septembra' 1911 v Predava teJstva Panton) .
Za
publikáciu
šove a už v rodLnnom prostredi bol veFranz Lls zt In Bôhmen ho menovali za
dený k hudbe. Po štúdiu na prešovs kom
čestného čl ena medzinár odne j lisztovs kej
kol6glu zmaturoval roku 1930 v 'Koši.spoločnosti.
ciach na r eálnom gymnáziu. HusJovú hru
Nlekoiko desiatok Buchnerov~ch k·nlžsa spočiatku učlol u prešovs kej peda ných prác sa vyznačuje s triktnou vegoglčky Ma rgity Pálovej 11917 _ 1922 ).
deckou systematickosťou a všestrannou
neskoršie ž do roku 1930 u Ladis lava
erudovanosťou. V hodnoteni jeho knihy
a
o hudobných a utoma-tofónoch naprikla d
Drumár a v Košiciach.
naplsal prof. dr. Jozef Kresánek, DrSc.
Po štúdiu n a pražskom konzerva tóriu
o. 1.: .... . t.reba tu ocenlf znesený velmi
v hus Jovom oddeleni Rudolfa Relsslga
boha tý o0bll'azový ma teriál - literá·m e dosa zaplsal na Ka rlovu univerzitu. Absolku~enty, súpi•S skla dieb. : . všetka jeh o
~rova! ako poslucháč Zdeňka Nejed1ého
č innos t spolu s prlpojenou kandidátskou
a Josefa Huttera (hudobná veda l a Otadlzertáe!ou
dokumentujú
Buchnerov u
kara Zich a (estetika ) roku 1936 zis ka- muzlkologlc kú erudlc lu . . .".
nim doktor átu z fllozof·le. Vrátli sa však
PhD r. Alexa nder Bucbner sa právom u
nás a j v zahra nič! p ri raď uj e k najvýna rodné výc hodné Slovens ko, kde pOsobll ako hudobný pedagóg a hud obný
znamnejšlm čes k·o slovensk ým muzlkol6referent košic kého rozhlasu. Už z toho
gom. Zozna m jeho knižných 1 časoplseco bdobla sa datujú jeho prvé teoretické
kých prác, publikova ných doma aj v
cudzine, vzbudzuje oprávnený obd.! v a
prá ce, venované organológll (Náuka o
hudobných nástrojoc h z r. 1938 a Iné) .
úctu k jeho ce ložlvotné·mu odka zu, ktoPo ·roku 1948 s a dr. Buchner stal predrý pripomenuli aj renomované za hranlč nostom hudobného oddelenia Národného
né odborné lexikóny.
múzea v Prahe. Od týc h č ias nastal výTOMAS HEJZLAR

SVEDClZB~-~~

·-·

Mi~ulého roku vylla v Moskve vo vydavatelstve Sovietsky skladater zaujlmav6 kniha Stati, poznémok a recenzif o
sovietskej hudbe v rokoch 1917-1982 s
názvom v origlnéll Sovetskoj rodine posvialčajetsia. Už zá me r je pozoruhodný
a každé ho napadne, že ide vlastne o kritic ký výber mno hých zau jlmavých diel
z obrovs ké ho množstva sovie ts kych skladieb rôznych žánrov. Zámer je o to vzácnejšl, že mn ohonárodnos tné sovletskill
hudba potrebu je a kúsi prehladnú rukov ä ť, ktorá by umožnila vs tup do tohto
množstva hodno tných skla die b. Tvorca.vla zbornlka rozdelili lá tku do t~chto
ka pitol: Cesta Októbra, Za vlast sovle~ov , Piesn e v srdci národov, Svätá vojna,
Z budova nia ve l kých s tavieb, Stroká
strana moja .rodn á, Nech vždy svieti slnko. Toto tematické rozde lenie sa doku·
mentuje v každe j kapitole mno.ž stvom
odkazQV na jednotlivé diela.

Po úvode, kto r ~ sa us ilu je zm apo-v a ť
vývinové etapy sovietskej hud by, sa
kniha venu je jednotlivým s kil adbám. Za u jlmavé je, že a utori sa n eboja daf vedJa seba úspešné plesne a symfón1e a
zasa opery vedia oratôril.
V prvej kapitole sl treba povšl mnúf
s kladby, ktoré zatial u nás málo poonáme. Na prikla d Symfóniu p.re orc heste r
a zbor Saporlna, niektoré symfónie Mlaskovského, Poému o ko munizme Gadžleva . Pozdrav Ok tóbru Salmanova. Knih a
s pomlna a výbermi z kr itik dokladá rad
ďa l š ie h skLadieb, kto ré by mobil za u ja ť
drama turgov našich t~Jies a or-Jentačne
l hudobnú kritiku.
Druhá ka pitola sa opiera o známe opery Chrennikova, Prokofieva, Chol mlnova,
Musajeva a Takta klšvlllho. Väčši nu z
nich uviedlli aj u nás a pr edst.a vu je určitú v ~voj ovú etapu v sovietskej hudbe. V knihe sa opery zaradu jú do rôznych súv islosti, lepšie Ich možno poch a.pl t a adekvá tne u rč it Ich význam. Autori nezabúdajú a ni ·na viaceré piesne,
ktoré m imor iadne v~zn am ne zapadajú d-o
tohto tematického ok·ruhu.
Pln ých 21 strán venujú a utori lenin s kej temati ke v hudbe, · pr ičom v äčši na
tu uvá dzaných s kladieb u nás ešte nezaznela (Fa tetie k á poéma Petrova, Úda
na Lenina Salmanova, Symfónia Muchame džan ova ). I ked je to len skromný výber z ~ enlns kej tematiky, predsa vyvoláva našu zv edavosť rozšlrlt st vedomosti
a pom O cť sl tam, kde nechceme len o pak ova ť máme s kladby.
Velká vlastenecká vojna (Svätá vojna ) je nevšedným zdrojom sovietske j
hudby. Vracali sa k nej ta kmer všetci
skla datelila a najmä hlavni reprezentanti
vy tvorll1 diela obl'lovskej hodnoty. Nie je
to nija ká teória, že tento In špirač n ý
zd.roj (hr dinstvo, vlastenectvo, sila národn ého clt·e nla, vidina budúcnosti , osliava socializmu, cena Yudskéh o života,
a td. ) hrá v sovietskej hudobnej vzdelan•o stl tak závažnú úlohu ; ved už tu citovaný výbe r vyvoláva obdiv a d o kona~e
dokumentu je. a ko sa sklada telia dodnes
k tej to té-me v.racajú a s tále ju nepa.važu jú za vyčer pa n ú. S t ači spomenúť
Sos ta k ovlč ov u
Len in grads kú symfóniu,
Chača turlano v ba~et Ga jané, Prokofi evavu V. symfóniu, Kaba levského IQperu Rodina Tarasova, M o l ča nov o vu operu Neznámy voja k, Poému Petrova, ale i piesne Solovleva -Sedéh o, Zacharova , Ta bač 
nlkova, Mokrousova, Terentejeva, M olča 
nova a desia tky ďa l šieh . Tál!o kapitola
tvori vhodné východlsk·o (dokumentu je
ju množ.s tvo citátov a vyznani ) k pochopen iu určitýc h etáp sovietskej hud by
1 jednotlivých zásluh n iektorých skla dataJov .

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE LETO '86
(Dokonč enie zo 4. s tr.)
nova! J. Ropek. Druhú čas f progr a mu
tvor ili ta ktiež menšie, pom erne málo
fre kventova né s kla dby ( Dupré , Alain,
Roberts, Glgout). Osobitne t reba vyzdvdhn úf - a ko ukážku česke j tvorby - W!edermannovu Chorá l o ~ú predohru, s harmonicky obdivuhodne boh a tým a umelecky pôsobivým kontra punktom. Záver eč ná Tocca ta E.' Gigouta bola typickou
ukážkou francúzskych toccat (téma v
pedál!, v ma nuá li ohň ost roj pasáži a
rozložených akordov) .
Dra maturgic kým kontrastom bol koncer t Zsuuy Elekesovej (MĽR) s vyh-ran e nou s tavbou: Bach ova dórlc ká Toccata a fúga , Me ndelssohnova Sonáta B dur
a dve ukážky od madarských autorov.
Ak sa tu s pomlna l a ko na jvyšši Ideá l
koncertný výkon, ktorý mom o použi~
ft'k.o kva litnú nahr ávku, plat! to pre dovšetkým o vys túpeni mlade j ma darskej
umelkyne. Pra kt.lc ky vo všetkých s kladbách preja vila malO!málnu dlscl_pHn ovanosf, vLrtuozltu bez prehnan~ch !l:em!p',
cJ.tltvO reglstráclu. Ak máme n iečo vytknOf: pomalá čas f Mendelssohnovej So-

náty mohla byf vrúcne jšia (pomalšie
tempo l . Z dvoc h skladieb ma da rských
autorov bola konvenčne j š ia Idyla T. P!kéthyho, kým Sonáta F. Hldasa - 1 ke(f
sline ovplyvnená f·rancúzskyml vzormi vyznela e fektne, strhujúc.o, okorenená
ma ďa r ským temperamentom a hlavne be:~.
hluchých úsekov. Dnes, ked je tolko
n eza ujlmavých, nič nehovorlac1ch· orga nových skla dieb, nie je to má lo.
Ursula PhiUppiová ( R.SR)
uviedla
skladby Muffa ta, Buxte hudeho a tr i Bachove cho rály , potom roZSiahlu Llsztovu
Fa ntáziu " Welnen , Klagen". Zaujlm av ~ni
dramaturgic kým obotiatenlm cyklu boJI
aj uká žky z rumunske j t vorby (Toduta,
T.Qr k), kým Messlaen bol zast úpený - v
rám ci svo jej tvor by - mene j výraznou
skladbou. Um elkyň a, .1 ked ov enčená
ús perhml zo sú ťaži, má skromné až plaché vys tupovanie, žia dne okázalé a d·rama tlcké gestá pri hre, čo napodiv a j u
zasvätenejšlch vyvo láva dojem c·hia dného prls tupu bez ume leckéh o temperamen tu. Je to však zl'la kový klam, samotná zvuková r eal1zácla bola na vysoke !
íím vnl s preclzne vypracoval).ýml de ta l

Organista )ean Costa, Franciulcio
lami a celkový dojem bol vel mi presv edč i vý .

Hodku za toh tor,očnou prehlia d kou
urobil Fra ncúz Jean Cos ta (nar . l 924) .
Francúzs kn organové budba le· popri

.Oaiš! vefk9 tema tický okruh sa vlaže ku gran dióznym stavbám sovietskeho
štátu, ale najmä k novému videniu úlohy č lovek a v bojoch s pr ť ro dou alebo
pri prekonávani vlastných sil. C!tame tu
o vefkom patetic kom oratór,iu Svlrldova.
o skladbách Gllera, Sostak ovlča, Karajava, Cholmlnova, Zlga nova, Amlrova,
Rachmadžljeva, Muradelllh o a ďa l šieh. Z
poznámok k jednotlivým kompozlclám sa
dozvedáme o Ich umeleckom zamerani,
Pflpa dne štýlovom východis ku. Kniha
poukazuje na velkú rôznorodost sovietskej tvorby a nevšedné r ozv.rs tvenle talentov.
Význ a m komunistic ke j stra ny v sovietskej spolocnosti je dostatoč ne známy a
kniha sl úmerne všlma takmer tri desia tky skla dieb, ktoré bud vyjadru jú vdaku stra ne, a le bo opisuj ú je j úlo hu v sovietskej spo ločn os ti. Poukazuje sa tu na
množstvo plesni, ktoré s ú zviaza né s
funkciou s t.rany, preslávili sa a dodnes
pôsobia v spoločnos ti (Novlk<>v, SolO'vlev-Sedoj, Flllpenko, Kolma novskl j, Duna jevs klj atd. ).
Posledná ka pitola .l·n šptrač ne VlChádza
z poc itu ·Optimistického videnia vývoja
sovietskej spolo čnos t i. Ani tento tematic ký <>kruh nezostáva! na okraji sovle~
skej tvorby. I ked tu ide le n o výber.
a realita je daleko boha tšia, predsa to
charakter izuje jednu zo soviets kych kvalit - p osta viť hudbu do slu!leb v eJk ~ch
Ideálov sp olo č n os ti, hJa daf pr ime r ané hudobné výrazy a postupne n ový-ml kompoz ič n ~m l člnm i dopracová vaf sa k hudobnému vyjadreniu t ohto o bsahu.
Knihu treba správ!lle č ltaf a neh ladať
v ne j sk•la dby, ktoré neobsahu je, skôr
s l Ich domýšJaf a v eriť, že budúci diel
na tieto skladby upozorni.
Sovietska hud,ba zaznamenáva obl'IOYský rozvo j v jednotlivých zväzových republikách a má silnú generá ciu pä ť de
siatn ikov. Mnoh! sa presadili len v posltldných rokoch, ale už sú známi v ši roke j domácej konkurencii. Najnápadnejšle
r.;., uokázal posledn~ zjazd s ov ietskych
sk1ladatelov a reprezentatlvna prehliadka
noveJ tvorby.
Po prečlt a nl knihy nikto nemOže tvrdiť, že všetko, čo sa tu spomlna, už
trvale za kotvilo v n ár<>čných hodnotov~c h s ys témoch sovietskej hudby. Pribúdajú s tá le nové a nové skladby, ktoré
prevyšujú viaceré s kla dby minulosti, a
ta k 1 tu prebieha no rmálny pll'Oces pr evrstvovania hodnôt a usta iovanla na jvy:išlch h.Odnotovýc·h Ideálov.
Každý dnes prežlva u pevň ov anie obdivu k domác.[m klasikom nášho storočia a je len potešlte iné, že tvorbe Prokofie va, So s t a k ov lča , Ch ača tu rlana, Gitera, Mlaskovského, ale l Sčedr lna a via cerých ma jst.r ov menšlch sovietskych národov sa venuj e úmerná pozornos ť.
Kniha fascinu je viacerými obr á zkami,
z ktorých sú na jzaujlmavejšle fotografie
hud obných situácii z Velkej vlasteneckej
vojny. Viaceré z nich vldlme po pll'Vý
raz ( napr. Sosta kov lč vo v teda jš! ch leningradských nemocniciach ,
Novlkov
medzi Moskov ča nmi te j doby, zábery 7.
vteda jšlch Chača turla no v ýc h premiér, vystúpenia hudobnlkov na barlkádac·h, v
prve j vo jnove j Hnil a pod. ).
Kniha, ktorá má takme r 400 strlln,
otvá ra nle koiko prls tupových ciest k sovietske j hudbe, aj ked zďaleka nevyčer 
páva celú jej podsta tu. Prlpomlna osobnosti, ktoré budova-ll jej profil a vzbudzuje zv edavos ť, čo všetko sa udialo mlmo spomlnaných situácii a mimo spo·
mlna nej tvorby. Je vhodná pll'e drama turgov, študentov, novinárov; atle l da•!•
šlch záujemcov.
- ESnemecke j historicky n aj komplexneišla,
na jvyspele jšla, preto bolo n esmierne zaujlmavé sledovať a utentický pr ejav rutinovaného umelca v dielach L. Marchanda, N. de Grlgnyho, L. N. Clérambaulta.
Druhú časf programu sme prljlmall už
kritic kejšie: prehnané tempá vo Fl'anckovom Pastorale a a koby zja vné úsllile
o vonkajšl efekt v skladbách ~ldoora ,
Messiaena a Duprého, kt-oré sú už pevnou s účas ť ou repertoá ru aj našich organistov, ntltiLI ku konfro ntácii prlstupov.
v každom prlpade bolo sympatické a
trochu a j symbolické, že na záver Dn!
orga novej hudby sa objavila typická orga nové a trakc ia : Improvizácia na danfi
-tému. J. Cos ta predviedol Improv izačné
umenie hodne odlišné od prlsnych nemec k ~ch vzorov, no samotný fenomén
žive j improvizácie a ko dnes už zr-Iedka vý jav zanecha l hlboký dojem a na značo v a l n iekdajšie komplexné chápanie orgrmového umenia .
Keby. s me mail u robiť s truč né resumé: v t oht oroč nom cykle vyst úpili traja
umelci sta r šej, s kúsenej generácie a plati mladi. Prehl1adkové podujatie nie je
sú ťa žou , keby sme však ch celi! predsa
vyzdvlbnúf niektorých , svoj hlas by som
dal trom ženským t1čas t n lčlq.t m podu jaLADISLAV DOSA
tia .

