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DNI BULHARSKEJ KULTÚRY V CSSR DNI BULHARSKEJ KULTÚRY V CSSR 

Sofijská štátna filharmónia 
orchestru Sofijskej štátnej fU· 
harmónie a dirigentovi J, Da
rovov! v podstate podarilo. Só
lista Mlnčo Minčev vchádzal te
da na pódium za výnimočne 
priaznivých okolnosU. Mendels
sohnov huslový koncert je mi
moriadne náročnou kompoz!
clou nielen po technickej strán
ke. Trt časti koncertu sd pre
pojené tektonicky, no takisto 
po výrazove j stránke tvoria ho
mogénny celok. Pr i Interpretá
cii je teda velkým ·problémom 
zachovať tftto jednoliatosť, no 
zároveň diferencovať poettcký 
obsah jednotllv~ch časU čl dse
kov. M. Minčev dlspotl,uje obdi
vuhodnou technikou~ člst.atou 
Intonácie, dokáže zb sv.ajlch 
"stradlvá.rokw vykúzUt ne jednu 
nádhernd širok-o klenutú kanti
lénu. Predsa však ma na jeho 
v~kone rušil výrazový s tereo
typ, ktorý ovládol Interpretáciu 
všetkých troch času. Na-jmä pr
vá a druhá časf odzneli s !ce 
perfektne, no neboli od seba 
vý·raznejšle diferencované (pre
dovšetkým v zmysle tvorby tó
nu a dynamickej krivky) . Tieto 
kritické poznámky však vyplý
va jft s k-ritéri!, ktoré sd klade-

V druhej čast! koncertu od· 
mela 3. symf6oia Es dar, RtD
aka, op. 97 Roberta Scba1D81lna. 

.Jej zaradenie po Mendelssoh
novom huslovom koncerte bolo 
po dramaturgickej ·Stránke mi
moriadne dčlnné a zauj!mavé 
(netreba obzvlášt zdOrazňovaf 
vllzby · spájajdce tvorbu obi
dvoch velkých romantikov) . 
Jordan Dafov pristupova~ }It In· 
terpretácU päfčasfového sym
fonického cyklu c lrtlllvo a so 
zmyslom pre schumannovský. 
š týl. Hoci R~nska symf6n!a pO
sob! dojmom "odpočlnkového" 
opusu medzi Schumannovýml 
symfóniami, kladie na dirigen
ta vysoké nároky typické pre 
celé skladatelovo symfonické 
dielo. Sndbt sa tu zmysel pre 
detaH tak prtzn&čn~ pre Schu
mannove klav!rne opusy s ver-

Zasllilllf umelec Minčo MIJU!n Sn1mky : arch!v Slovkoncertu 

Koncerte pre husle a OI'Ches· 
ter e mol, op. 14 Felin Men
deluobna-Bartboldybo. V Redu· 
te teda ešte pred začaUm kon
certu vznikla priaznivá atmo· 
sféra očakávania hodnotného 
umeleckého zážitku. 

Dn! kultúry Bľ.R v CSSR vy
vrchollll v Bratislave 4. no
vembra koncer tom Sofijskej 
štátnej fllharmónle. Popredn~ 
bulharek~ symfonlck~ orches
ter má na svojom konte neje
den v~razný zahranl~n~ úspech 
a preto neprekvapilo, ked jeho 

vystúpenie dokázalo naplniť 
Koncertnú sieň Slovenskej fU
ha rmónie viac ako býva zvy
kom. In~m impulzom k návšte
ve koncertu bola pr(t.amnosf vy
nikajúceho bulharského huslis
tu, zaslúžllého umelca MIIU!o 
Minl!eva, ktor~ sa predstavU v 

Prvé č!slo programu repre
zentovala kompozlcla Raad 
hudba od zaslúžllého umelca 
Jordana Dafova. Skladatel, pre
zentujdcl sa zároveň aklo diri
gent bratislavského vys túpenia. 
vytvoru v Rannej hudbe ouver
túrny typ kompoz!cle, ktorá 
svojou bezprostrednos(ou a 
neopakoV>ateln~m temperamen
tom účinne otvorlla koncertn~ 
večer. Pohybova·l'a sa v pod
state v dvoch zákiladných ro
vlnách. Prvá z nich spoč!vala 
vo vtipnej zvukomalbe <prebft
dzajdceho sa dňa (bohato de
lené husle s lm1tovan!m vtá· 
čieho čvlrlkania), druhá rovina 
využ!vala folklórne Inšpirácie a 
zaujala typickými metrorytmlc
kýml zvláštnosťami. Význam 
Rannej hudby nespočlva v myš
lienkovej čl filozofickej závaž-
nosti ; jej účelom je navodlt 
správnu muzikantskú. atmosfé· 
ru a kontakt s publikom, čo sa 

né na umeloov Mlnčevovho for
mátu. Podstatné je to, že M. 
Minčev s trhol publikum a že je
ho výkon, tak čl .onak, možno 
zaradlt medzi špičk-ové. 

koplošnosfou makroštrukttiry 
symfonického cyklu. J. Dafov 
sa však s t~m1to problémami 
vysporiadal dspešne a symfó
nia odznela akoby jedpým dy
chom, spontánne a bezproblé
movo. Najväčšmi na mňa zapô
sobila Interpretácia prekrásne
ho Adagia ( 4. časf) . Vystdpenle 
Sofijskej štátnej filharmónie 
()'l'lnleslo ozaj kvalltn~ zážitok 
a splnilo všetky ·ÓČakávan1a. 

IGOR JAVORSKt 

Baletný súbor Sofiiskei národnei opery 
Bulharské baletné umenie je dnes sve

toznáme zásluhou medzlnárodn~ch ba
iletných sQfažl porladan9ch v prekrás
nom prostred! varňanského letného dl
vadia. Od roku 1964 sa ·konajll ka!d9 
druhý rok. Mnohl laureát! týchto sdfaž! 
dosiahli svetovO Interpretačnú úroveň, 
Ich umelecké prezentácie potvrdzujú nie
len pretrvávajftcu žlvotasch!)pnosf tohto 
divadelného žánru, ale aj jeho v~vojové 
perspekt!vy vo vzťahu k sftčasnostl. 

K varňansk~m baletným olympiádam 
v rolm 1977 pribudla dalšia významná 
udalost : Medzinárodn~ tanečno-pedago
glck~ seminár vo Varne, oboznamujQcl 
Očastn!kov s na jhodnotnejš!mt choreo
graftck~ml dielami ruskej a dánskej kla
sicke j baletnej školy. Je len samozrejmé, 
že početnl bulharsk! dčastn!cl prenášajd 
nadobudnuté skOsenostl do každodennej 
praxe, do metodicko-pedagogickej práce 
ná školách 1 v divadlách. Pôsobenie vy
nika Júclch sovietskych umelcov - cho
reografa Leonida Lavrovského 1 pedagó
gov Fefl Balablnovej a Marlsa Liepu, v 
kladnom zmysle poznačilo rozvoj bulhar
ského baletu, jeho v~razné napredova
nlt.. Klasický repertoár v Interpretácii 
bulharsk~ch tanečn~ch umelcov je v~
sledkom Ich dlhodobej práce. 

Daišou pozoruhodnou črtou bulharské
ho baletu je stvárňovania his toricky v~
znamných udalostr a národných zvyklos
t!. Ba lety_ Nestlnarka, Legenda o jazere, 
Koz! roh, Zbojnlcka pleseň 1 dalšie pO
vodné diela bulharsk~ch sklada telov sa 
teš la záujmu choreografov 1 ob'ecenstva. 

Pre bratislavské s lávnos tné predstave
nia ( 29. a 30. októbra ) sl bulha rsk! 
umelci vybrali novodobý žáner tanečné
ho umenia, rock-balet s názvom Bume
rang (hudba J. Mc LaugbUn) obsahovo 
Inšpirovaný Zobráckou operou Bertolda 
Brechta. Toto dielo z repertoáru balet
ného súboru Leningradského štátneh o 
akademického divadla S. M. Klrova In
scenoval v Sofii jeho choreograf a ume
lecký šéf Boris Ejfman. Upriamil sa: na 
osobitú tanečnú reč, na hladanle adek
vátnych pohybov vyjadrujftclch drsnosť 

života v podsvet!. Nutné uvolnenie dra
mat!ck~ho napätia choreograf využil na 

lyrtcké stvárnenie lftbostného vyznania, 
kde preukázal bohatosť tvorivej Inven
cie napriek tomu, že dueto pries torovo 
plne nerozvlnul. V Silvii Tomovej, Ale
xandru Alexandrovovt a Venclslavovi De
mendzljevovl našiel choreograf presved
čiv~ch predstavitelov h.Javn~ch úloh a 
spoludčlnkujdct sdbor vyvinul maximál
ne dsllle na dokreslenie a tmosféry diela. 

Obmedzený počet dčlnkujdclch sa stal 
podnetom pre vznik nového diela, špe
ciálne komponovaného pre bratislavské 
pohostinské predstavenia v rámci Dni 
bulharskej kultdry v CSSR 1986. Choreo
graf Sofi jskej národnej opery Petar Lu
kaaov sl vybral Elépa a Toccatu Pla
mena Dlaroya a na túto hudbu prezento
val tri páry popredných sólistov bulhar-

ZAber 11 baletu. Bolael'aai 

skej reprezentačnej scény Pavl!nu 
Gelevovú, MUenu Slmeonovd, Sllvtu ·ro
mova, národného umelca BilR Blssera 
Dejanova, Rlnata Imajeva a Alexandra 
Alexandrova. Predviedli neoklaslcké ta
nečné kombinácie bez výraznej dejovej 
štruktllry. Spoludčlnkujdci členovia sd
boru sa a j tentoraz významne podielali 
na vyznen! diela. 

Bol to prlatelský pozdrav z krajiny 
so vzácnou tntclat!vou a medzinárodne 
ftctyhodnýmt v~sledkaml v oblas ti roz
v!janla baletnej kultdry. Teš!me sa na 
ďame stretnutia s bulharskými baletný-
ml umelcami. 

ALICA PASTOROVA 

Komorný koncert z tvorby súčasných bulharských skladaterov 
V rámci Dn! bulharskej kult(lry v CSSR 

sa uskutočnil aj komorný koncert z t'V'or
by sdčusn~ch bulharsk~ch skladatelov 

. (3. novembra v Zrkadlovej slent Prima· 
clá lne ho paláca) . Po jeho odznenl sa 
vynára ntekolko otázok. Tá najhlavnej
šla - pre koho sa porlada jQ takéto ak
cle a čo je Ich poslanlm? Prirodzená 
odpoveď by znela - oboznámlf ~o nll.l
šlršlu verejnosť s kult(lrou našich sprla
telen~~ kraj!n. Pravdou však je, že c k
rem usportada telov a nlekolk~ch zaln
teresovan~ch lud! (ktor! mali to ,.štas
tie" dozvedieť sa o tomto koncerte) tltm 
boli ešte dčlnkujúcl, počtom snád a j v 
prevahe. Ver!m, te s propagáciou ta
k~chto podujat! sd s pojené určité prob· 
lémy, avšak ke!J som pár dni pred kon
certom hladala nejaký oznam s presne j
š!m ro;zptsom skladieb, nenašla som ho 
ani v Hudobnom Informačnom stredisku! 

Úalšta otázka sa t~ka dramaturgie 
koncer tu. Podla názvu ( . . . z tvorby sd
časných bulharsk~ch sklada tel ov) sa da 
la očakávať novšia produkcia z oblasti 
komorn~ch diel, a lebo aspoň logick~ by 
bol v~ber z určitého spoločného desať
ročia, čl už v zastdpen! autorov z jed
nej alebo vlacer~ch generačných vrstiev. 
V skutočnosti však zostavu tvorlll die
la skladatelov formujdclch sa v troch 
v~vojovo odllšn~ch obdobiach (tzv. dru
há, tretia a štvrtá generácia), navyše z 
rôznych štádU osobnostnej kompozičnej 
zrelosti - Plameň Džurov ( 1949), Soná
ta pre klav!r z r . 1975 (v Interpretácii 
T. Lenkonf-HnroYef), Benclon . Eliezer 
(1920) Rondo pre klarinet a kla v!r zo 
60-tych rokov (J. Luptiflk - klarinet a 
V. HrdlDOY6 - k·lav!r), Dlmiter ·chrlstov 
(1933 ) Sonáta pre klav!r, op. 25, č. 3 
zo 60·tych rokov (V. Llcbaeroy6) Vese
lln Stojanov ( 1902- 1969) Sonáta pre 
husle a klav!r z r . 1934 (A. SMt6kod -
hus le, V. Hrdiaod - kl.av!r J. Vasil Ka
zandžlev (1934) Dychové kvinteto z r . 
1970 ( BraUalavské dycbmé k't'inteto) . z 
uveden~ch skladieb ma najviac Z'aujala 
Son6ta pre klavfr od Plemena DIDrOYa 
(bolo to na jnovšie dielo od najmladšie-

·ho autora ). Kompozične pOsobHa naJ
presvedčivejšie vzhladom na použit~ ma-
teriál 1 spOsob tektonickej výstavby. Džu
rov vychádza z niektorých rytmlck~ch 

1 harmonických špecifik bulharskeJ lu
dove j hudby. Sonátový tematlck~ duallz-

mus je riešený rytmicky pohybovým\ 
Qsekml s asymetrlck~m .a často sa strie· 
da júclm taktov~m členen!m v dvojhlas 
nej faktl1re oproti tempovo voln~m ase
kom s primárne sónlckou funkciou. Za
uj!mavé miesta priniesla a j Souáta pre 
klavfr od Dlmitera Christova, na jmä v 
nachádzan( originálnych v~razových 
možnos t! tohto nástroja. Rondo pre kla
lllnat a klavlr od Benciona EUesera pat· 
rl k známym a často hran~m skladbám. 
Autor sám prakticky ovláda hru na kla· 
vlr , biele, saxofón a klarinet, čo malo 
nemalý vplyv na kompoz!cle pre tieto 
nástroje. Ide predovšetkým o rešpektova· 
n ie, ale aj objavovanie nov~ch technlc
ko·v~razov~ch možnost! daného nástro· 
ja. K dalš!m charakterlstlck9m črtám 
patri prenášanie zvláštnost! vokálneho 
prejavu do Inš trumentálnej h ry ( E'llezer 
je autorom početných vokálnych a vo
kálno-Inštrumentálnych diel) . DychoYé 
k'rtntetu od Vasila Kuandlievoe je po
dla mOjho názoru dosf poplatné dobe 
svojho vzniku. Tento v~znamný autor 
bulharskej národnej hudby patril v 60-
t~ch rokoch k prlekopnlkom novýc·h ten· 
dencu v kompozlcll ( vyu! !val dodekafo
nlcké, a leatorlcké, sónlcké a Iné nové 
možnosti kompozičnej práce, ktoré sa 
snažil prepojiť s rytmlcko-me trlckýml 
zvláštnosťami bulharského folklóru) . 
T-vorba VeseUna Stojaoova je známa v 
širšom kontexte európske j hudby. Ako 
jeden z na jvýznamnejš!ch predst-avitelov 
bulharskej ·hudby ·20. storočia a popred
n~ pedagóg pOsoblacl po druhej svetovej 
vojne, v mnohom ovplyvnH hudobn~ vý
voj v Bulharsku. Son6ta pre hu•le a 
kla't'fr vznikla •niekolko rokov po návra
te z viedenských štddU (1926- 1930). V 
tom čase bol s ilne ovplyvnen~ trad!clou 
klaslclsttcko-romantlckej hudby nemec
kej proveniencie, č!m je poznačená a f 
táto skladba. Je koncipovaná ako klasic
ký štvorčasfový cyklus s dOrazom na me
lo_dlcko-harmontck~ rozmer so zauj!ma
vou tretou scherzandovou časťou, v kto
rej sa prejavuje pre Stojanova aj ne
skOr typtck~ zmysel pre humor v hudbe. 

Nakoniec predsa len mofno končiť slo· 
vami chvály l vdaky. Tie však patria vý
konn~m umelcom, ktor! zodpovedne a 
na dobrej Interpretačnej drovnl pred
viedli uvedené sklad·by. 

ZUZANA MARTINAKOVA 



Staccato 
• 16. SEMINAR CESKOSLOVENSKtCH ETNO· 

MUZIKOLOGOV A FOLKLORISTOV sa tohto roltu 
uskutočnll v dňoch 23.-25. septembra v Jihlave. 
Referáty boli zamerané na problematiku miesta, 
funkcie a premien hudobného, tantM!ného a sloves• 
ného folklóru a na nové vfaledky v oblasti folk· 
lórnych druhov. Osobitný 6vodný blok tvorUl vol· 
né referáty na .zvolené témy. 

D. Holý oboznámil prftomnýoh s pripravov·anf· 
mi reedlciaml starilch českých a moravských zble· 
rok fudových plesni. A. Móli nastolil problema
tiku výuky etnomuzilrológle na vysokých ikolách 
umeleckého a pedagogického zamerania. O. Demo 
načrtol v historickom vývoji miesto hudobného 
folklóru v rozhlasových progNlmuch bratislavskej 
stanice. L. Kunz oboznámil prltomnfch s dejinallli 
starého židovského hudobného nástroja iofar a 
jeho význa.mnou obradovou funkciou. Referáty 
O. Hrabalovej, Z. )e lfnkovej a l . Melkusa priniesli 
poznatky o moravskom folklóre z oblasti Horácka 
a Boskovicka, M. Tonerovej a A. Sulitku o pies
ňovom repertoéri obyvatefov Brna a okolia. 
M. Pavlicová načrtla miesto rodového tanca a 
hudby v Starom Meste pri Uherskom Hradiitl, 
H. Popelová referovala o plesňovom reJertoári 
slovenských novoosldlencov v južných "echách 
pochádzajúcich z rumunske j Gemelčlčky. 

Treti tematický .okruh tvorili referáty E. Kreko
vlčovej (Spevácke tradlcie"' Dolnej Por ube a Cič
manoch l. S. Burlasovej (K val.'labllite ludových 
plesni). A. Elschekovej (Svadba a svadobné ples
ne), f. Kováčovej (Vysťahovalecké piesne). O. El· 
scheka (Piiťalkár Vincent Jantol zo Zborova nad 
Bystricou) a Z. Profantovej (K teoretickým vý
chodiskám slovesného folklórneho žánru). 

Referáty sa stali podkladom k živej diskusll 
odzrkadfujtícej záujem o prednesené témy. Prfstup 
k spracovaniu tém bol teoretickej, ale i praktic· 
kej povahy. Prevažovali reflexie nad zvolenou tti· 
mou, respektlve nad výskumnou vzorkou sk6ma
ného repertoäru. Pestrá skladba prednálatefov 
predstavila skúsených vedeckých pracovnikov, vy
sokoiikolských pedagógov, redaktorov a najmlad
liu generáciu vedeckovfskumných pracovn.lkov. 
Zlvý ohlas vzbudili niektoré r eferáty teoretickej 
povahy. Snahu vniesť istf poriadok do taxonomic
kej oblasti vo folklórnom lánri preukázal referát 
Z. Profantovej. Mnohé referáty boli výsledkom 
čiastkových tíloh výskumných plánov. 

Zivtí folklórnu tradlciu okolia Jihlavy priblllil 
účastnlkom 16. etnomuzikologlckého seminára s6-
bor Vysočan. (A. M.) 

• KONCERT Z TVORBY NARODNtHO UMELCA 
)ANA CIKKERA pri prilelitosti jeho livotného ju
bilea uskutočnilo Slovenské národné mO.zeum v 
Bratislave 12. októbra t. r. v Hudobnej sieni Bra· 
tblavského hradu. Zazneli na ňom· ukážky z oper
nej (Mr. Scrooge, Obliehanie Bystrice) a kOJDOnlej 
tvorby (plesňový cyklus O mamičke, klavlrue ak
varely Co mi deti rozprávali, Klavfrne variácie 
na slovlllllBktí fudov6 pieseň, Tatranské potoky) ju
bilanta. Na umeleckej realizácii koncertu sa po
dfefall sólfstJ opery SND Elena Holičková a •Peter 
Mlkulái, sólista opery SD Koilce Frantiiek Bal6n 
(klavlrny sprievod J. Malik a N. Synková) a kla
viristka Ida Cernecká·. V tívodnom prlhovore ju
bilanta pozdravil a jeho dielo prltomným poslu
cháčom priblll il jeho liak, hudobný skladater Igor 
Dibák, iéfredaktor HRHV Cs. rozhlasu na Sloven
sku. 

• NOVf VfROBNO-PREVADZKOvt ·AREAL fs. 
HUDOBNtHO VYDAVATEĽSTVA OPUS v Bratl&la
ve-Prievoxe na Mlynskych Niváoh odovzdali dri 
ullvania 3. novembr-a t . r . ústredným investorom 
stavby bolo Ministerstvo kulttíry SSR, priamym jn· 
vestorom OPUS, čs. hudobné vydavatelstvo, n. p ., 
generáln.ym projektantom bol Projektový 6stav 
v Bratislave, vyillm dodávatefom Priemstav, n. p. 
Bralislava. Auto-rom projektu je Ing. arch. D. M.it· 
terpach. Výstavba a technické vybavenJe si vy
liadaiJ náklad vyie 61 miliónov kortín. Na sláv
nostnom odovzdanf celého komplexu, ktorého na
hrávacie iit6dlo !Svojim technickým vybavenim pet· 
rf k najdokonalejilm zariadeniam svojho druhu 
na svete, sa z6častnil člen Predsedructva ÚV KSS, 
·minister kultO.ry SSR Miroslav Válek a mnol16 
d'allie významné osobnosti slovenského ·hudobné
ho livota. (K novému výrobno-technickému areálu 
OPUS-u a jeho technickému vybaveniu sa vráti
me osobitným prlspevkom v niektorom z d'ali lch 
člsiel -Hudobného livota. Redakcia). 

• PAMÄTNf: MEDAILY FERENCA LISZTA pri 
prflelltosti to-htoročného 175. výnM!la narodenia 
a 100. výl'očla 6.mrtla akladatera odovzdal 27. ok· 
tóbra t . r. generálny lmruul MĽR v Bratislave 
József Tóth slovenskfm znalcom a propagátorom 
LJsztovho odkazu, ktoré Im za llrenie macflll'Skej 
hudobnej kulttíry .'U oú a za upevňovanie čs.-ma
cfarských vzájonmých vzťahov udelil Vfbor MĽR 
pre usporiadanie oo.láv Lisztovho jubilea. Pamät· 
né medaily prenall riaditel Slovenskej filharmó
nie Ladislav Mokirý, dirigent zasi61Jiý umelec Ľu
dovlt ·.Rajter, muzlkológovJa Ján Albrecht, Ľuba 
Ballová, Vladimir Cllik a Alexandra Tauberová 
a podpredseda Klubu prlatefov hudby F. LJazta 
pri Csemadoku Ladislav Schlelcher. [CSTK) 

• KOMORNf KONCERT Z TVORBf FERENCA 
LISZTA pri prtlelitosti 175. výročia narodenJa a 
100. výročia 6mrtia skladatefa usporiadali 27. ok· 
tóbra f . r . v Bratislave (Mo:r.artova sieň) Zvlz 
českoo.lovenských skladatefov, Maďarské kulttír
ne strred.Jako Praha, Zväz slovenskfch skladaterov 
a Zvlx českfch skladatefov a ~oncertnfch umel
oov. Na koncerte vyst6ptli poprednl slovenalú a 
českt íUJDelci - klavirista Milan Langer (Danteov
skA 801láta), basista xasl. umelec Jozef Spaček 
(Gastlblelza-bolero) , klavirista Peter Má" (3 nok· 
turn á Liebestl'lume, Meflsto-nlčlk) a baryto-nista 
Jlf( Bar (vfber z plesňovej tvorby) . Spolu6člnko
vali Darina •Lacková a Drahomlra Rltzovi (~avfr· 
ny sprievod l . 

on er tórium a ooulárna hudba 
Pretrvávajt1cl nedostatok odborne 

vzdelan~ch umeleck~ch kádrov v na
~eJ populárneJ hudbe bol už r-oky 
oprávnen~m terčom kritiky namlere
neJ na na~e hudobné ~kolstvo. Z lni· 
clatlvy vedenia bratislavského kon
zervatória sa po prv~ raz v deJinách 
našich odborn9ch učtll~f . ktor~ch ná
plňou bola v~chova umeleck~ch kád· 
rov orientovaná doteraz v~lučne sme
rom na oblast vážneJ hudby, za kla
dá a j v9učba populárnej hudby. Za· 
tla l sice v obmedzenom rozsahu, a le 
aj to je v9zn.amn~ krok, ktor~ kladne 
reaguje na celosvetové hudobné dia
nie, v ktorom populárna hudba zls
kava stá le v~znamneJ šie postavenie a 
dopyt po odborne vzdelan9ch umelec
k9ch kádroch je aj v tomto hudob· 
nom žán ri čoraz nal!ehavej ~f. Bol to 
prv~ vážny pokus o zv9šenie t1rovne 
najmä Jej a utorske j času a neskOr, 
za loženlm Tanečného orchestra kon
zerva tór ia, aj Jej Interpretačného zá
zemia. 
Dvojročná špecla-Hzovaná v~učba 

aranžmá a skladby modernej popu
lárnej hudby sa začala v roku 1980, 
predbežne len pre záujemcov z ra
dov V. a VI. ročnlka konzervatória. 
Stúdium malo poslucháčom umožniť 
zlskaf v priebehu dvojročného cyklu 
dos ta tok teore tických vedomosti a 
praktlck~ch skt1senostl z odboru 
aranžovania, skladby a Interpre tácie 
modernej populárne j huqby, aby Ich 
vs tup do praktické ho života mal už 
v~razne cha ra kter profesionálnej 
umelecke j činnosti. 

V priebehu doterajšieh ročnlkov 
navštevovalo každoročne túto špecla· 
llzovanú v~učbu v priemere 8-10 
poslucháčov. Záujemcov bol.o vždy 
overa viaceJ, a le neskor~la prax uká· 
za la, že nie všetci prihlásen! sú 
schopn! plnlf vysoké požiadavky kla· 
dené na rtento špecializovan~ odbor. 
Teore t-Ické znalosti a praktické skú· 
senostl poslucháčov zlskané v prv9ch 
dvoch rokoch ~túdla sa posudzovall 

len na základe predlolen~ch prác 
(partU O ry sk:ladieb, aranžmá) bez 
možnosti živého predvedenia. 

V ~kolskom roku 1982-83 vznikol' 
Tanečn~ orchester konzervatória [le 
zložen9 z poslucháčov školy rôznych 
ročnlkov), ktor~ na jednej strane dá· 
va možnost členom orchestra postup
ne sa naučlf správne Interpretovať 
jednotlivé št~ly v oblasti populárnej 
hudby, na druhej strane um~ňuje 
poslucháčom ~peclaUzovanej v~učby 
(aranžmá, skla dba) reaHzovat Ich' 
práce v živom predvedenl. 

Všetky skladby a aranžmá, ktoré 
má v st1časnost!l Tanečn~ orchester 
v repertoári, s ú V·lastné práce jednot· 
liv~ch autorov a st1 v~sledkom Ich 
ta lentu, doteraj~!ch vedomos t! a s kt1· 
senostf. Doslahnuté v~sledky tvorivej 
čJnnostl poslucháčov, a le aj l.nterpre
tačná úroveň členov Tanečného or
chestra sú velmi kladne hodnotené 
poslucháčmi na ver&jn~ch koncertoch, 
ako aj oficiálnou kritikou. 

Koncel"tné vystúpenia Tanečného 
orchestra so skladbami poslucháčov 
sa uskutočnili štyrikrát na pôde kon
zerva tória ( 1983/84/85/88). v televlz· 
nej relácii Stúdlo M ( 4. decembra 
1983) , v priestoroch Gymnázia na To
mášikovej ulici ( 24. júna 1985), v 
PJešt anoch ( 25. jt1na 1985). Tanečný 
orchester nahral v rozh·lase ~tyrl 

s kladby: v januári 1985 Zl~ je~ J. Baá
na a Pleseň do stra tena Z. Iurlšovej, 
v júni 1986 to bola Fatamorgána R. 
Sarkôzlho a Kolaps J. Baána. 

Dosial nafv9znamnejš!m ofl_~:lálnym 
ocenen!m doteraj~ej tvorivej činnosti 
autorov a Interpretačne j vyspelosti 
členov T·anečného orchestra je ziska· 
nde troch oceneni na l. slovenskom 
džezovom festivale v máji tohto roku 
v Zlline: I. miesto v kategórii mo
derného džezu, cena za najlepšie 
aranžmá festivalu skladbe J. Baána 
Kolaps a Utu! Objav festivalu ude
lený trllbkárovi J. Bartošovi za vy
nlkajllcl výkon v skladbe Farebné 

Peter Máté laureátom 

V posledn~ch rokoch sa popri spe
vákoch najmä naši mlad! k'lav1rlsti 
stále v~raznejšle ·presadzujú na me
dzlnárodn9ch interpretačných súťa
žiach a stáva jú sa takmer prav·ldel· 
n9m1 zberatelml vavrlnov 1 na t~ch 
najnáročnej~!ch konkurzoch. (M. Plv· 
ka - Beleh rad, Z. Paulechová -
Zwickau, M. Skuta - Atény, D. Sa
turyová - V.araždln . .. ). Do tohto po
tešlterne sa rozrastajúceho radu prJ
hudol prednedávnom dalš! úspech , 
ktor~ dosiahol klavtrlsta Peter Máté: 
v dňoch 9.- 19. októbra 1986 sa zú
č-astnil na 37. ročnlku s6ťale G. B. 
Vlottlho v talianskom Vercelti, kde 

obsadil 2. miesto a zlskal titul lau· 
re6ta s6ťale. 

Mlad~ umelec, ktor~ v súčasnosti 
dokončuje svoje ~túdlá v triede prof. 
V. Kamen!kovej na pražskej AMU, do
siahol už rad pozoruhodn9ch v~sled· 
kov na domácich sllt.ažlach a pre
hliadkach. Ako žiak L. Kojanovej na 
KonzervatOrlu v Ko!llctach prekvapil 
už v roku 1980 na PMKU v T. Tep· 
liclach, Na prehliadke sa opätovne 
predstavil v roku 1982, kedy zlskal 
Cestné uznanie za najlepši 1nterpre
tačn~ v~kon. Z dalš!ch úspech.ov mol· 
no uviesť 2. miesto na IS MK CSR 
a l. miesto n a IS MK SSR v B. Bys
striel v roku 1985. 

Ako nám P. Máté po návrate pove
dal, na súťaži sa zúčastnilo 68 kla
vlrJstov z celého sveta, medzi ktor~mi 
bol jedln~m reprezentantom CSSR . 
Vlottlho súťaž je však vlacodborová: 
súťažilo sa a j v h re na l)usliach, 
hoboji, v kategórii spevu ·a kompo
zicle. Do druhého kola s1lfaže postú· 
pilo 28 klaviristov, do tretieho 9, do 
štvrtého 5. Nakoniec oproti pôvodnej 
predstave zaradili organizátori aj pta-
te kolo, v ktorom sa rozhodovalo o 
porad! troch najlepšieh. Náš klaviris
ta v 1'\om obsadil vynika júce 2. mies
to, obklopen~ súťažiacimi z NSR -
E. Hei11ger~om (1. mies to) a M. Zeh
nom [3. miesto) . Vo Vercelll súťažilo 
mnoho mlad~ch umelcov najmä z Ja
ponska, NSR, Francúzoska, Anglicka l 

ďalšieh krajin. Jury pracovala pod ve
den!m Giuseppe Puglleseho a zasa
dali v nej popredn! umelci ako S. Do-

Rozhlasový zápisník 
OpakovanO superlatfv - akokolvek 

podlo'i.enO l!/ pravdivO, vetakrtlt prd· 
ve pod ntlporom vypovedanOch slov 
zov§ednleva. Plsat l!i rozprdvat ,,sta
r~ pravdy" bud zvtldza k ztednodu§e
nlu, kedy rutinovane siahneme po o
verenOch tdiomoch, alebo pontíka ces
tu prtlcnet§lu, alarmuttícu vedomie a 
janttlziu, cestu hladanla spôsobov a 
foriem, ktor~ t stokrtlt vypovedan~ 
pravdy {l superlatlvy) zbavia strnu
lost i fr~z a ponechattí Im 'i.lvotnosf , 
autenticitu a vlastnO rozmer. 

SlovenskO komarnO orchester, re
prezentutact vOsostn~ umeleck~ kva
lity, te prtlve tOm pravOm potmom 
na demon§trovante onoho probl~mu 
vytadrenia, alebo znovuvytadrenia 
§peciftk. Teho umenie sa stalo zdro
tom reflexii, zamyslenl, impulzov a 
ln§pirtlctl. Velakrtlt zhodnoten~, uzna
ne a ucten~. Neusttll e nasycovan~ no
vou tvorlvosf ou, krtlsou. A znovu po-

ntíka rad ottlzok, zdanlivo vetakrtlt 
zodpovedanOch. SlovenskO komarnO 
orchester , alebo warchalovct akt stí, 
l!o pre ntls znamena/tí , v l!om ntlm 
imponuttí, l!lm ntls oktízluftí ... ? A 
prtlve z tOchto l dal§lch ottlzok by 
sa dala naskicovat osnova k reltlc/1, 
ktortl odznela 31. augusta na stanici 
Bratislava. Prtle'i.ttostou bola udalost 
- udelenie Ntlrodnet ceny Slovenske
mu komorn~mu orchestru. 

Autorka a redaktorka v fednet oso· 
be dr. Etela C!tlrska sl zvolila atrak· 
ttvnu, no stíl!asne velmi ntlrol!ntí for
mu rozhlasov~ho vyfadrenia - featu
re. Netreba zdôraztfovaf, 'i.e prdve ten
to prostriedok na t lmočenie ztlme
rov vyfadufe značn~ sktísenostt, zna
lost problematiky, cit pre hranice 
naplnenia, vyvtlfenia a rozvrstvenia 
pou'i.ttOch zloflek. Warchalovct in§pt
ruftíc/ - to bol titul reldcie, osnovntl 
t~ma, ale i dvotbodka pre vypovedä.-

blues B. Trnečku. Za tispech mo!n() 
povalovaf aj ponuky na koncertné vy
sttipenla, ktoré Tanečn~ orchester u
skurtočnll, resp. uskutočni v najblll· 
§om obdobi: Bratislavské džezové dal 
( 31. októbra 1986) , koncert v Brne v 
cykle pre mládež (9. decembra 1986), 
v abonomá Slovenskej f.llharmónie v 
cykle M (29. januára 1987), na d!e
zovom festivale v K-ar\o'Q~C\\ 'h.t~\\ 
!marec 1987) a na dtezovom lesu
vale v Zlllne [máj 1987) . 
Niekolkoročná tvorivá a umelecky 

presvedčivé interpretačná činnost 
poslucháčov špecializovanej v~učby 
prináša už prvé ovocie na pro,1eslo
nálnej scéne našej populárnej hudby. 
Mlad! talentov ani sklada tella ( J. 
Baán , A. Popovič, F. Dráfl, P. Kvas
say, K. Mlnaf!k, R. Sarkôzi, Z. Jurt
šová, M. Men~lk a dalšl) sa postupne 
dostávajú do povedomia našej verej
nosti a svojou tvorbou s rôznym št~
lov~m a žánrov~m zameran!m začlna· 
jú kvalitB't!vne vpl~vaf na profil na
šej popudárnej hudby. 

V Interpretačnej oblasti je vstup 
členov Tanečné.ho orchestra na pro
fesionálnu scénu ešte výraznejšl. ZIS· 
kané vedo mosti, technická vysW)losf 
a ~týlová vyhranenosť umožňujú ab
solventom ~peclalizovanej v~1,1čby In
terpretovať s1lčasné žánrové. prQdy 
populárne j ·hudby na požadovaneJ ti· 
rovn4. a pre to väčšina z niet'! ul m4, 
trvalé miesta v n.a~lch popredn~ch: 
profesionálnych telesách: J. Barto~. K. 
Paprčka, J. Griglák, P. Kvassay, B. 
Cerveňansk~. Ľ. Horák, Ľ. Hajóssy, 
A. Popovič, P. Poláček, F. Dräfl, F. 
Kovács a d aJšl. 
V~razné v~sledky dosiahnuté za u

plynulé niekolkoročné obdohle jed
noznačne dokazujt1 potrebu a oprávJ 
nenos f 'tohto typu špecializovaného 
~túdla, ktoré by s menšlml ~pr.avami 
( väč~l časov~ priestor pre v9učbu, 
zabezpečenie pottebn~ch hudobn~ch 
nástrojov a technlck9ch zariadení) 
mohlo ešte viac zasiahnut do proce
su kvalltatlvneho rozvoja našej po· 
pulárnej hudby. 

BOHUMIL TRNECKA 

rensklj (ZSSR). L. Kentner [Anglie· 
koj , F. Clidatová [Francúzsko). A. Ja
SLinsk·i [PĽR) a dalšl odborn!cl. 

Peter Máté sa v poslednom roku 
~túdla zameral na absolvovanie ná
ročn9ch s1lfažl a koncertn~ch vys tú· 
peni. Absolvova l v tomto roku 1 Caj· 
kovského súťaž v Moskve. Pr!člny to
ho, že neuspel, vid! Interpret predo
všetkým vo volbe nie najvhodnej
šieho repertoáru a prlllšnej zodpo
vednosti. To h.o práve privled~o k nle
ktor~m podstatn~m zmenám v plá· 
novanom súťažnom repertojiri pre 
VerceHl v pomerne krá tkom čas()
vom obdobi, čo nebolo celkom bez ri
zika. Ako sa ukázalo, bolo to správ
ne rozhodnutie. Velmi V'hod mu však 
prl~ld a j pozvania SHF a ZSSk na vy
stOpenla v rámci Kultt1rneho leta v 
Bratislave [Klarisky) a v Trenčian
skych Tepliciach, kde už naznačil vá!· 
nejšJe amb!c.le. Na tieto vystt1penJa 
zaradil diela, ~toré potom uviedol na 
súťaži. Hral ol<rem lného Son4tu 
h mol F. Liszta, ktorá spolu s Mefis· 
to-valč!kom na jvJac zapôsobila na po
rotu. Nie je zanedbatelné, že Mál6 .ra
radil do svojho stiť-ažného programu 
l Capriccio I. Zeljenku. Vo fln41e vy
s túpi·li neskorš! laureáti v partner
s tve s Moravskou tllharmOnlou Olo
mouc a s dirigentom Jarom!rom No
hejlom. Máté tu bol sólistom Llsz· 
tovho Koncertu Es dur. 

K 'Peknému úspechu nášho klavim
tu pribudlo at pozvanie na koncert 
vftazov v Strese. Do konca roka bo 
však čakajú a j dal§le koncerty, me
dzi nimi aj v zahranič!. 

GEJZA VAJDA 

n~ 1 naznal!en~ my§lienky. HoPortll 
v net umelci vltldntícl ttlnml, slooantl, 
"farbami a lfniaml, tn§plrovani mates
ttltnosfou a iskrivou potenciou ume· 
nia warchalovcov. A ztfropefl hoPorllt 
ludia dotknutt hlbkou krdsy, sfdlla· 
cou kdesi na hranici tu§enet dokOM· 
lostt. Odznievali nahrdvky skladieb r 

· tou dôverne zntlmou interpreta"nou 
pel!af ou a atmosT~rou. OdznlePall sZo
vtJ, azda l ,,star~ praPdy/ ktorl olak 
plynuli s takou prostou Qprlmnostou 
a dôkazmi prefltgch zd!ltkw, !e uy
povedan~mu prepofl"laoall noug, ne· 
opakovat_elnO dych. 

Reltlcla ako celok poskytla pollu· 
chtUovl nielen ono prltemnl du!n· 
n~ "pookrlatte• a ztf!ltok, ale pripra
vila mu 1 pocit spolutí"astl a ln!plra· 
ttvneho domgnanta. A to nie ft md· 
l o, ved napokon k tomu dospela l PD· 
rota Medzlndrodnet sQfafe rOJhltUO· 
vOch nahrdvok Prix de Radlo B~no, 
ktortl z 29 prihldsengch programou z 
ll kratln Bur6py, Azle a Ameriky 1•1 
udelila 111. cenu t Cenu Sloutruklho 
hudobn~ho fondu. - Id-



MARGITA čESÁNYIOVÁ-heroina slovenskej opernej scény 
Národná umelkyňa Margita Cesánylová 

sa dožila v9znamného životného jubilea 
[narodila sa 28. ll. 1911 v Studienke, 
okres Senica). Vyše štyridsať rolrov pre
žila so s lovensk9m opern9m umenfm, 
stala sa živou legendárnou postavou Slo
venského národného divadla, kde vytvo
rila !lO javlskov9ch postáv, z toho 50 
opern9ch, nepočftajťíc Ich nlekolkonásob
né naštudovania. 

Pri sťíčasnom jubileu sl umelkyňu do· 
vol!me pozdravit citátom jej vlastn9ch 
slov spred štvrťstoročia: "POtate sa na 
sny a tút.by, ktor~ som mala, ked som 
pred tridsiatimi rokmi ukončila §túdium 
na Hudobnej a dramatlckef akad~mll v 
Bratislave ... Mala som Ich, konečne ma 
Ich kat.dO mladO človek. Prizndm sa 
vdm, menef bolo tOch, ktor~ sa splnllt. 
Začnem tOm, t.e som sa pripravovala na 
drdhu opernet spevdčky a napriek to
mu som bola nútend účinkovaf ntekol
ko rokou v operete. To zap6sobllo na 
mtfa velmi silne. E§te §fastle, t.e som 
poulJč§tne účinkovala v klasickom ope
retnom repertodrl. Dame mote umeleck~ 
pldny poriadne skrtt.lla votna, a to pr4ve 
vtedy, ked som mala vystupova( vo VIed
nt v Pucciniho Boh~me. Ale nechatme 
tút.by, nazddvam sa, lep§te te menet ča
kat a byt potom prlfemne prekvape
nd ... " (Svet socializmu, 14. ll .1963, 
A. Smollnsk9) . Margita Cesánylová mala 
však vždy na pamäti slová svojho profe
sora spevu Jozefa Egema: "Operu robi(, 
to nie te len tak. To te fat.kd drina. 
Treba st vybrat - divadlo alebo t.tvot. 
A natmll teraz po votne treba sa pustlt 
do prdce ako nikdy! A pustila sal U! 
počas štl1dla spievala v divadle Fras
qultu v Carmen a po absolvovanf Hudob
nej a dramatickej akadémie r. 1933 sa 
uviedla ako stála členka opery Sloven
ského národného divadla v tllohe Darbel 
v Halévyho opere Blesk. JeJ najv9znam
nejšou opernou postavou v tridsiatych 
rokoch bola Musetta v Pucciniho Bohé
me. Nasledovala plejáda ňou vynlkajtlco 
stvárnen9ch postáv operetného neba. 
Královntl opraty však premohla nežná, 
tichá Dvorákova Rusalka a určila deflnl· 
Uvne mlästo Cesánylovej zasa v opere. 
Pri budovan( o perného repertoáru sa pre
pracovávala z postáv lyrického a mlado
dramatického odboru - Mtcaela v Car
men, Massenetova Manon, Gounodova 
Margaréta, Mimi v Bohéme, Marienka v 

Predanej neveste - k čoraz v9raznej· 
šlemu dramatickému umeniu. Margita 
Cesánylvoá patr( k prv9m lnterpretač
n9m tvorcom pOvodnej slovenskej oper
nej tvorby. Stala sa našou v9chodlsko
vou, ba a! trojnásobnou Katrenou v Su
choňovej Krtltňave. V dvoch naštudova
nlach spieva la Zuzu v Clkkerovom Ju
rov! Jánošlkovl a neskOr stvárnila Mi
lenu v Svätoplukovi. 

Margita Ceúo.yim6 ako Leonora v Bee
tbovaaoroat FldeUovl (SND 1951). 

Snlmka: archlv SND 

Kulminácia umeleckého génia Mar
gity Cesánylovej sa viaže na päťdesiate 
roky, kedy zlskala titul laureátky Stát· 
nej ceny Klementa Gottwalda za vy
tvorenie postáv Katreny a Leonóry z 
Beethovenovho .. Fidella. K mnoh9m pos
tavám, ktoré stvárnila v opere v priebe
hu pradchádzajtlceho desaťročia, sa teraz 
znovu vracia a dotvára Ich. Takou bola 
Cajkovského Taťjana v pamätnej Dom
brovského réfll Eugena Onegina, Dona 
Anna z Mozartovho Giovanniho a Iné. 
Zaskvela sa ako Janáčkova Jendfa, čl 
Wagnerova Santa. 

Nevšedná farba zamatového dramatic
kého sopránu Margity Cesánylovej, jeJ 
ideálne spevácke, ale aj herecké Inter
pretačné umenie bolo a. stále Je stredo
bodom záujmu znalcov opery. AJ počas 
tlčlnkovanla operného sdboru SND v 

Prahe r. 1958 spontánne vytryskol z pier 
hudobn9Ch kritikov obdiv k vteda jšlm 
v9konom dnešnej jubilantky: ,,M. Cesd
nytovd se ukdzala na stupni mnohem 
uyUlm, ba netuy§§lm. NepFetr t.ttost 
tettch vOstupl2, pFechod z~vnOch partll 
v partie akčnl, dynamika muztkdlnl v 
celdm pohybov~m úkonu, wld§t~ v pr
ntm d~tstvl Dalibora, ukazute skutečn~ 
mlstrovstvt! (Mirko OčadHk) ... "Sólls
ttck~mu souboru v~uodt vyntkattct osob
nost M. Cesdnytov~. zp~uačky podmallu
tlcl pFekrdsnou, nezvyklou barvou l kul· 
ttvovanostl cel~ho profevu. Po hrd~ns!c~ 
Milade s ltbeznostt §tfhl~ho ztevu v chla· 
peck~m preuleku vyrostla k vrcholn~mu 
vOkonu v Desdemon~. kterou podala s 
otl'esnou prostotou a dotemnou n~hou: 
(Jarmila Brožovská) . Alebo: " ... um~
lecky nafcenn~J§tm byl nakonec vOkon 
M. Cesdnylovet {Desdemona}, kterd v 
poslednlm aktu Jdt~ pouO§Ila uyzn~nt 
cel~ho pl'edstavenf. Je vskutku radost 
poslouchat, tak tato z~vačka umt na
sadlt tón ve forte l v pianu okrouhlO, 
plnO resonance! (tu) . 

V šesťdesiatych rokoch Margita Cesá
nylová dosiahla rad dalšlch umeleck9ch 
dspechov a zlskala v9znamné ocenenia 
,.za vysoké vokálne majstrovstvo a ml· 
morladne zásluhy o rozvoj národnej hu
dobnej kultdry". Nepochybne k tomu ne
malou mierou prispeli jej nezabudnutel
né verdiovské postavy, za ktoré jej plne 
prlsldcha titul ,.verdiovské speváčka". 
Dôkazom s(l Jet kreácie Leonory (Tru
badtlr), Alžbety (Don Carlos). Desdemo
ny (Othello). Aidy, Amélia (Maškarn9 
bál], Ablgail (Nabucco). Lady Macbeth 
(Macbeth) . 

Margita Cesánylová bola aj poprednou 
lnterpretkou koncerptej, bratórnej a ples
ňovej tvorby a jej umenie poznali nie
len doma, ale aj v zahranič( - v Taliansku, 
Ctne, Indii, Belgicku, Svédsku, Rumunsku. 
Ako operná speváčka pohostinsky vy
sttlpila na opern9ch scénach v Buda
pešti, Kluži, Drážďanoch, Varne . . . 

NaJv9znamnejšlm prlnosom skvelej In
terpretačnej tvorby Margity Cesánylovej 
je jej neodmysliteln9 podiel na raste slo
venského operného života. AJ cez jej hd· 
ževnatd prácu a vzorovd, dokonaltl for
mu umeleckého prejavu sa slovenské vo
kálne umenie pre pracovala na sdčasntl 
svetovd droveň. 

ALlA KRISTA VARKONDOVA 

K život~é~u jubileu ·zaslúžilého· umelca Zdenka Mikulu 

Snlmka: I. Grossmann 
Zaslú2119 umelec Zdenko Mikula sa 

.koncom novembra v plnej sviežosti, dob
rom zdrav! a pracovnej aktivite do!ll 
vyznamného životného jubilea - svDjlch 
sedemdesiatin. Patri k tel generácll skla
datelov, ktorá nemala možnost utiahnQ( 
sa do závetria a v ldylickom prostred!, 
v prlaznlv9ch podmienkach rozvftaf svo
je umelecké vlohy a •realizovať svoje 
tvoriv~ snaženia. Jeho generáciu pozn!l· 
menali životné zložitosti buržoáznej spo
lof nos tl, hrôzy druhej svetovej vojny, 
nadšenie a budovatelsk9 ruch päťdesia
tych rokov, Ideologické zápasy rokov 
šesťdesiatych . Je prlslušn!kom generá
cie, ktorej život bol naplnen9 p.rácou a 
zasa prácou, ktorá často nedala ani vy
d9chnuf - a tak nezostalo času ani na 
starnutie . . . 

Zdenko Mlk.ula sa na rodil 27. novem
bra 1916 vo Vyhniach, v kral! nádhernej 
prlrody a prekrásnych plesni, ktoré jeho 
umeleckO dušu poznačili na cel9' život. 
jeho hudobné nadania sa rozvinulo na 
Učitelskom ústave v Ba nskej Bystrici, na 
čom má valkO zásluhu profesor hudob
ne! v9chovy Karel Sttka. NeskOr prichá
dza na bratislavské konzervatórium, kde 
!ltudov.al kompozlclu u prof. Eugena Su
choňa a dirigovanie u Kornela Schlmpla. 
Konzerva tórium a bsolvoval v roku 1946. 

Mikula pochádzal z nemajetnet rodiny, 
a tak sa na konzervatorlálnych šttldléch 
musel ~vit sám. V rolroch 1939-52 pô
sobil a ko vojenslc9 kapeln!k. V roku 
l952 založil Vysokoškolsk9 umeleck9 s(l
bor, ktor9 viedol do ·roku 1955, stlčasne 
však bol dirigentom v novozaložeoom 
Vojenskom umeleckom stlbore kpt. J. Ná· 
lepku. Tam som ho poznala akQ dobré-

ho komunistu, znamenitého Qrganlzáto
ra, disciplinovaného pracovnlka, obeta
vého funkclonéra spoločensk9ch organl
zácU. Naša dobrá spolupráca pokračo

vala l daleJ, ked bol tvorlv9m tajom
nikom Zväzu slovensk9ch skladatelov 
[1959-6ťl.l , šéfredaktorom hudobného vy
sielania Cs. rozhlasu v Bratislave ( 1966-
74], vedtlclm tajomn!kom Zväzu sloven
'sk9ch skladatelov (1974-78]. Všetky tle
to funkcie zastával svedomite, s pln9m 
nasadenfm sU, s nadšenlm a an·ga~ 
žovanosfou. Spomlnam sl, ako nerád od
chádzal do Prahy, kde pTevzal funkciu 
tajomnlka Zväzu československ9ch skla
datelov, no dnes uznllva aké možnosti 
pre š!renle a popularizáciu naše! hudob
nej kultdry v zahran!čf sa mu tu otvo
rili a ako Ich rozv!ja a rea<llzuje. 

Zdalo by sa, že pri takomto valkom 
pracovnom zafal!enf pOsobenlm na v9· 
značných postoch, kde všade zanechal 
kus svedomiteJ préce, nezostávalo ani 
času. am sn pre vlastn(! tvorlvtl sklada
telsktl činnost. No nebolo a nie je tomu 
tak. 

Mikulova tvorba je rozsiahla a žán
rovo r:lzmanlté. Je zaujlmav9m obrazom 
potrieb našeJ kultdrnet politiky a mol!
nosU, aké poskytovala kulttlrna \lroveň. 
sotlallstickej spoločnosti v tej-ktoreJ v9-
vojovet etape. Lebo Zdenko Mikula vo 
svojich tvorlv9ch snal!enlach vžcJy mys
lel na svojho poslucháča, sltlžil mu (nie 
posluhovall] a mal snahu dvlha( Jeho 
kult(lrne povedomie hudbou, ktord po
chopi. Pritom sa však nespreneveril sám 
sebe a neustupoval z pozlcle profesio
nality kompozičnej práce. 

V päťdesiatych rokoch dominovali v 
jehu tvorbe skladby pre SI:UK, Ltlčnl
cu. Vysokoškolsk9 umelecký stibor, Vo
jensk5 umeleck9 sdbor kpt. J. Nálepku 
11 cta l ~!e. V tejto tvorbe je nemálo td
k~ch !>kladleb, ktoré pretrvali a dodnes 
patria do repertoáru zborovStch tel!es o 
~úborov. Spomeňme Orešlansku veselicu, 
no najmä pôvabné Ltične hry. Vrcholom 
tv!lrby tohto obdobia stl zborové cykly 
Domovina moja a Styr.l plesne milostné. 

Mikulov!, odchovanému krásou a bo
hatou lnvenčnosfou str8doslovenskej ru
dovet plesne, je ludský hlas najmilšlm 
a najkrajším tlmočnlkom hudobnej myš
lienky a Ideového obsahu diela. I v. šesf
deshttych 'rokoch pokračuje v zborovet 
tvorbe a svojimi zborov9ml cyklaml do· 
sahuje mimoriadnych umeleck9ch v9sled
kov. Najmä v cykloch Mota rodné, Por
tréty, Ozývaj sa hora. 

Bolo by však pom9lené "opuncovať" 
Mlkulu ako zborového skladatela (i ked 

to nie je nič menejcenného l]. Mikula 
totll! svojou tvorbou sedemdesiatych a 
prvej polovice osemdesiatych rokov za
siahol do všetk9ch druhov a žánrov hu
dobnej kult(l;y. Počndc komornou, cez 
symfonlckli až po opernú tvorbu. LI
neárne hudobné myslenie prejavuje sa 
zv9raznenlm melodlcket strénky Mlkulo
vej hudby, časté použitie ludského hla
su a básnického textu v komornej 1 sym
fonickej hudbe zostávajtl dominantnými 
l v tvorbe tohto obdobia. Huma nizmus 
a vlastenectvo s(l hlavn9ml témami teho 
tvori>y. Centrom pozornosti, najmä v ko
mornej hudbe, je žena, symbol lásky, 
domova, žtvota. Tak te tomu v dielach 
To bude ráno! pre vyšši hlas a sláčikové 
kvarteto, Ave Eva - variácie na vlast· 
n(l tému pre sláčikové kvarteto l v ted
nom z Mlkulov9ch vrcholn9ch komor
n9ch skladieb - Večný dvojspev pre 
soprán, dvoje husU a klavlr. 

l'ovzbudený úspechom svojeJ komor
nej tvorby podujal sa Zdenko Mikula na 
uskutocnente projektu opernej trilógie: 
Zena - Malva - Izergll. Libreto triló
gie sa opiera o motlvy prózy Maxima 
Gorkého, Mlkulovho obltibeného splso
vatela. ldeov9m centrom te opäť žena 
v rôznych l!ivotn9ch obdobiach a situá
ciách, vl!dy symbollzujdca b.ezlomnli a 
neznlčltelntl silu života. Skoda, že sa za
tial nenašlo operné divadlo, ktoré by 
realizovalo Mikulovu trilógiu, bohatd 
myšlienkovo l hudobne. Presvedčili sme 
sa o tom pri l'·OZhlasovej premiére Izergll 
(s vynlkat(lclm Interpretačným výkonom 
Niny Hazuchovejl] a pripravená te 1 na
hrávka Malvy. 

ZbUženle s dielom Maxima Gorkého, 
tejto velkej osobnosti svetovet Utera
tdry, mšplrovalo Zdenka Mlkulu k na
plsanlu symfonickej predohry Pocta Ma
ximov! Gorkému, uvedenet na IX. t9ždnl 
novej slovenskej hudobnet tvorby. Pri 
tejto stručnej jubilejnej spomienke ne
možno vynechať symfonlck(l poému pre 
velký orcester O velkej láske, lnšplro
vun(l románom Tri gaštanové kone Mar
gity Flgull. Nejde o hudbu, programo
vú, poplsn\1. Mlkulovou snahop bolo v 
te tt..~ trojčasfovet skladbe (žeby pred
zvesť symfónie? l zv9raznit lyrtck(l kon-

. cepclu predlohy, poeticky s tvárnený 
konflikt dobra a zla. Dielo malo premlé· 
ru na XI. t9ždni novet slovenskej hu
dobnej tvorby. 

Mikula svojou hudbou ešte nepovedal 
všetko, čim pulzuje jeho vášnivá láska 
k životu, ku kráse, k domovu a vlasti. 

Zeláme mu vera zdravia a tvorivých 
sil k dalšlm umeleck9m výpovediam. 

ANNA KOVAIOVA 

Slávnostný koncert 
O[UN-u 

Rozhlasov9 Orches ter ludov9ch nástrojov 
( OĽUN 1 pripravil pre milovnlkov folk·lórne j 
hudby slávnostn9 koncert (15. októbra t. r.], 
na ktorom st pripomenul desať rokov svoj
ho trvania. Treba zdôrazniť, že OI:UN má 
velmi široké poslucháčske zázemie a boha
té možnos ti realizácie svojich zámerov v. 
rozhlase. Ich produkcia sa dostáva okamži
te k veretnos ti a to denne at viackrát. To 
zaväzute ved(lclch, tvorcov a ko al exter
ných spolupracovnlkov 'k lntenz!vnet prlpra
Ye množstva n ahrávok, ktoré velmi pod
'>tatne ovplyvňujd estettck9 vkus šlrok9Cb 
más. 

Na slávnostnom koncerte sa nám Jubi· 
!anti predstavlll s t9m natlepšlm, čo sa v 
programe orchestra Qspešne ujalo. Sprle
vodn9 text dr. Svetozára Svehláka, CSc., a 
dramaturgia 1 réžia Ivana Dubeckého a 
dr. Ondreta Demu, CSc. postavll1 do do
minantnej polohy vedlíclch hráčov a 11speš
n9ch sólistov. 

V prvej časti koncertu sa predstavll1 ve
ddc! hráči a dvata speváci. Miroslav Dudfk 
s'pteva l a hral s velk9m ťtspechom plesne 
z repertoáru svojho deda. Natmä jeho spe
vácke dlspozlcle prezrádzaf(l vera spoločné
ho so Samkom Dudlkom. Ide o prejav s oso
bltn9m hlasov9m zafarbenlm a emocionál
nym vkladom. Ako huslista so M. Dudlk za
skvel v náročnej rapsodlcky poňatet sklad
be Jaroslava Juráška Prlmášove nOty a ne
skOr v piesňach z repertoáru Jána Petru
chu z Brezovej pod Bradlom s názvom Pet
ruchova cifra. Prekážala len menšia rozko• 
l!sanosť v s(lhre, čo možno prirátať na mar
go začiatku koncertu. 

nalšou veddcou osobnosť ou orchestra je 
Stefan Molota s bl!zkym vzťahom k folkló· 
ru stredného Slovenska. Tance z Kokavy 
pod nézvpm Suchom pripravil v š t9lovo ver-, 
ml čts tet podobe, ktor9ml oživil majstrov
stvo hry známet muzikantskeJ rodiny Radi· 
čovcov. Na vynlka j(lcej technickej (!rovni 
zahral S. Molota Bázllkove Vrchárske z Pod
polanla. Ospešn9m sólistom večera bol Jo
zef Peško v Andrašovanovet skladbe Ej, fu
Jarôčka moja. Au.tor tu využil v koncertant
nej podobe vynika júce znalosti futarlstu. 
Skladba je prejavom kontinuity programu 
orchestra s repertoárom, ktor9 naplsal 
zasl(lžilý umelec Tibor Andlrašovan pre 
úspešn9 zátazd Orchestra ĽUT do Viedne. 
Vo v9bornet spevácke! forme sa predstavil 
Milan Majerčlk v Piesňach z Horehronia od 
Pavla Tonkovlča. Jeho zvantvo lesklý tenor 
svietil nad orchestrom a t v dynamicky vy
pllt9ch miestach. Kladom Je oddan9 spOsob 
Interpretácie, kde vychutnáva podanie ples
ne a tlmoč( nám tu z pravej ruky, nesna
žlac sa nikoho napodobňovať. Prv(! časf pro
gramu uzavrelo Gemerské pastorále Igora 
Dibáka, v ktorom dominovala dramatičnosť, 
dravá tanečnost, ale aj humor a groteska. 
Náročnejšie tipravy a skladb}: držal pevne 
v rukách dirigent Miroslav Smld. 

Druhá časť programu bola koncipovaná 
ako pozdravy hosti jubilantom striedané s 
llstovonlm v kronike telesa. Z Brna prišiel 
pozdravit svojich kolegov zaslúžilý umelec 
Jlndrlch Hovorka. Zahral st s Jubilantmi 
Horňácke clfrovanf od Jaroslava Jakubička. 
Potom predniesol orches ter a skupina p!š
falkárov Kravlarske plesne z Oravy a sklad
bu Zvonivý hlas cimbalu od S. Stračinu. 
Pr!jemn9m osvleženlm pôsobil pozdrav 
zasl(lžllel umelkyne Márie Mačoškovej z 
Prešova. Ján Ambróz z Horehronia zaspie
va l svoje známe plesne. Jeho vrodené spe
vácke dlspozlcle ocenilo publikum neutl
chaj(lclm potleskom. Zo SĽUK-u priniesla 
pozdrav spevéOka Angela Vargicová. Potom 
sa predstavili ludovl muzikanti z Hriňovej 
a Terchovet a zahrali sl aj spolu s jubllu
j(lclm orchestrom, vzdaj(lc sa svotho pôvod
ného ladenia, čo potom fažko znášali naj
mä speváci. Myšlienka pekná, ale zámer sa 
minul svotho cle l a, pre evidentné kazy v 
s(lhre, ladenl, atd. To najlepšie sl nechali 
jubilanti na záver, kedy sa zaskveli v Tan
coch z Hanušovlec od O. Demu a zaslúžilá 
umelkyňa Darina Laščla ková zaspievala 
zmes svojich známych a obecenstvom oblťt · 
ben9ch ludových plesni z Orav.v v (lprave 
I. Dubeckého. 

Slávnostn9 koncert OĽUN-u ukázal .dobr(! 
Interpretačnú (!roveň mladého telesa schop
ného bezpochyby ďalšieho umeleckého vý
voja. Oalšla cesta v9voja folklórneho žánru 
ostáva naďalej v rukách profesionálnych 
folklórnych telies typu SĽUK, Lúčnica , 
OĽUN a ďalšieh. Ak porovnáme dotera jšie 
v9sledky so začiatkami nast(lpenej cesty po 
osloboden! vldfme člas točn9 odklon od sym
fonickej podoby spracovania ludových ples
nl smerom ku komornejšej podobe v nástro
lovom obsadenl, s prlklonom k pastorálnef 
farebnosti, lyrlčnosti a poetlčnostl výrazu 
so snahou o rešpektovanie špecifičnosti de
dlns k9ch ludových kapiel a spevá)<ov. Po
kusy Iného druhu nenachádzaj(! velkú odo
zvu v radoch publika . Možno predpokladať , 

že zdravé es tetické c!tenle poslucháčov udr
ž! tento trend at v bud(lcnostl. 

Ostáva nám zaželať tomuto mladému ume
leckému telesu vera tispechov do ďalšieh 

rokov tvorivej práce na ceste oživovania, 
hladanla a šlrenla krás slovens keJ ludovet 
plesne. ALEXANDER MÓ!I 



·. 
SLOVENSKÁ 
FILHARMONIA 
30, a 31. októbra 198&. D. Kardol: Moja rodná, aymfo
nlckA predohra quasi fantasta pre nfkt orchester, 
op. 14; J. Brahma: Variácie aa tému J. Haydna, op. 58 a; 
F. Liut: Mill& solennia (Ostrihomská omla), SóUsU: 
Mari6 Ardó - aopt'án, Jol6n SAnta - alt, Attila FtilHp -
tenor, János Martin (30. októbra), Pál Kovács (31. októb
ra) - bas, A. Z6rikod - organ. Slovenaká filharmónia, 
Slovenskt fllharmonickt zbor, dirigent: Ľudovft Rajter, 
zbormajster: Pavol Baxa. 

Dramaturgia Slovenskej fllha:nnónle 1 naša kultdrna 
verejnost uc tili osemdesiatiny svojho dlhoročného dlrl· 
genta Ľ. Rajtera 19m, že mu umožn111 pripravit dvojicu 
otvá ra cl ch koncertov novej sezóny (na piatkovom kon
certe pozdravil jubilanta predseda ZSSk, národn9 ume· 
lee prof. Oto Ferenczy) . Programová zostava večera sa 
skladala z t9ch oblasti, v ktor9ch sa Rajter zashlfll o 
rast nášho prvého· te lesa. Slovensktl symfonlckd tvorbu, 
ktorej ra d opusov premiérovo uviedol cLo hudobného 
života, reprezentovala nová verzia Kardošovej predohry. 
Autor v ne J zllročil svoje dlhoročné skdsenostl symfo
nlka a z pohladu svojho veku prepra{;oval jej formov9 
pôdorys l obohatil lnštrumen~ačný šat. Museli sme ob
divovať •ako dirigent dokázal v diele podčiarknuť jeho 
mladlstvll bujarost l zemltos t výrazu a dat mu pres.ved
člvll zvukov11 podobu zásluhou obojs trannej inšpirácie 
dirigenta l orchestra. 

Druhá oblas t sa !týka Brahmsovej symfonickej tvorby. 
Desa tročla kontaktov s týmto autorom, jeho miláčikom, 
p!·lspeli ku kryštalizácii Rajterov9ch názorov na repro
dukciu tvorby tohto viedenského ro mantika. Skoda, že 
jeho koncepcia nenašla dostatočnll rezonanciu v lise
koch náročnejšlch na sllhru a zvukovll vyváženosť. Ne
presnos ti nástu'Pov oslaboval! u poslucháča dojem z 
účinku rllela. 

Svojim rozhfadom, boha tou praxou l prlznačnou poho
tovosťou sa Rajter výrazne zaslllžll o obohatenie reper
toáru SF častým uvádzanlm symfonlcko-vokálnej tvorby. 
Na tomto koncerte k životnému jubileu zastupovala ten
to žáner Llsztova Ostrihomská .omša. Odznela už v rámci 
jarn9ch poduj·atr SF, takže tu boli pred•poklady k vyššej 
miere uvolneného muzlcloovanla zo strany šlrol,<ého re
produkčného a'Parátu. Interpretáciu však charakterizoval 
určlt9 dualizmus - snaha a koncepcia dirigenta na 
jednej strane a v9sledok·reallzác~a zo strany llčlnku
júclch na druhej strane. AJ ked naše telesá sa dostall 
do štádia vyslovenej fabrikácia umeleckých výkonov 
(počet predplsaných ,.čiarok" pre ne pokladáme za pri· 
vysoký). čo automaticky a j recenzentov nlltl k Istej mie
re tolerancie, jednako vša k sil Isté hranice, ktoré by 
i za takýchto sťažených podmienok nemali byt prekro
čené. Vypočul ·som obe kreácie ,Llsz,to,vJ1o opusu a na
dobudol som presvedčenie, že v.o štvrtok bola koncen
trácia llčlnkujdclch vyššia a v priamej dmere s ňou 
a j úroveň • Interpretácie mala !stli ·hranicu soUdnostl, 
ktorá s a však v piatok už nedosiahla. V rovnakej miere 
polavovala Intonácia, súhra v orchestri , ba aj v zbore 
a temer u všetkých hosťujúcich mada rských sólistov. 
Lisztova Ostrihomská omša, uvedená k 175. výročiu jeho 
narodenia, bola · takto predovšetkým dramaturgickým 
prlnosom, menej už reprezentat!vnym umeleckým člnom. 

ll. a 7. novembra 198&. C. M. von Weber: Oberon, predo
bra k opere (pri .prlletltosti 200. vfroňla narodenia 
skladatefa) ; F. Llszt: 2. koncert pre klavfr a orchester 
A dur; L. Burlas: 2. symf6nia pre velkf orchester -
premiéra. (Venované &5. vtroi!iu vzniku KSC. ) Slovenská 
filharm6nia, dirigent: Bystrik Reluéha. S6Ustka: Aklbo 
Ebi - klavir (Japonsko). 

Séfdirigent SF B. Režucha zaujal vo Weberovej predo· 
h•re správnymi proporciaml čo do volby tempa l dy
namickej v9stavby. Jeho rozvážny prlstup prevažoval a.j 
v dsekoch, kde by sa bolo žiadalo viac vrdcnostl a ro-
mantickej zasnenos ti. 

z rovnakého z.orného uhla pristupovala k Lntepretácll 
Liszta japonská klaviristka Akibo Ebi (momentálne ži
júca v Por! ž!). laureátka vlacer9ch popredných medzi
národných sútažL Od umelca ovenčeného tolkýml cena
ml sa očakáva aj vyhranený pr!stup k Interpretácii. Ebl 
dl·sponuje nemalými technickými predpokladmi (hoci 
nehrala práve na jistejšie ). úctyhodnou zásobou dyna
mických prostriedkov, na jmä smerom nahor. Koncep
cla jednotlivých úsekov zod,povedala konvencii, pod·anie 
malo živý spád, no v poetických miestach sa žiadalo in· 
tenzlvne jšle vlbrovanle citovosti. Brav11rna technika pre
važova la a j v prldavku Choplnovej Polonézy As dur, 
op. 53, kde mala zasa výraznejšie akcentovať a dodržia
vať polonézový rytmus. 

Po vypočut! najnovšieho Burlasovho opusu s om dospel 
k názoru, že dielo postráda vn11torný vztah medzi čas· 
fam!. Aj volba výrazových prostriedkov a nie VŠ'ade 
dôs ledne presadz.ovaná syntéza novšlch postupov s folk
lórnymi prvkami jednote diela nepridali. l. časf (Alleg
ro, alla breve ) s pekn9m pomal9m úvodom (Larghetto), 
nazdávam sa, len málo korešpondovala s hud9bným ma
teriálom, použitým v ďalšieh časU.ach. SkOr by sa dala 
dokázat vnútorná súvislost medzi d alšlml 3 časťami. Ne
môžem neprlzna t, že ma 2. časf (Sos tenulo) svojou vý
poveďou zaujala , že som obdivoval aj spád živej 3. časti. 
Pri 4. časti som sa zamýšlal, čl by nástojčlvé ostináto 
tanečnej témy v hlbokých polohách nebolo zlska lo na 
svojeJ 11člnnost l spe·strenlm dynamickej hladiny. 

Aj ked nám za tial chýba platf•orma pre porovnáva
nie, na základe vypočutia sme nadobudli presvedčenie 
o serióznom prlstupe s akým orchester a dirigent pri
pravili premiéru. Zaujala kvalita jednotlivých deta ilov, 
celkové llnle z hladiska muzlkantského stvárnenia vy
znievali logicky, živšie dseky mali vzru-ch , medltatlvne 
polohy značný emocionálny dopad. I napriek Istým vý
h radám k spôsobu vyriešenia Ideového obsa~u ltreba 
prizna ť , že je to dielo i pre bežného poslucháča ko· 
munlkatlvne. Svedčl!a o ·tom aj srdečná rezonancia p_l,lb
llko. VLADIMIR CI.ZIK 

· .. ._, 

Stretnutie s arménskou hudbou 
Mnohonárodná sovietska hudobná ltalt6ra je lirokfm 

spektrom vfwja a snalenf nirodov a národnoctf. Pro· 
cea formovania novej IOYietakej badby vli!llnou u11118r· 
6uje livá, dynamickA umelecká tradfcia Y apoloi!en.tte 
1 progresfvnymi formami. Niektoré hudobné kulttry So
vietskeho nlza kládli základy nojej profesionálnej 
6rovne al po roka 1945. Amlénaka hudobn6 kulttra k 
nim nepatrf. Tak ako rnak4, ukrajinsk6 1!1 gruzfDska 
mala a m6 svoj charakterlaUckf ltyUsUckf a kompozii!-
nt rukopla, svoje lkoly l oub1101U. . 

Koacert arménakej hudby zaradent do rámca BHS '81 
bol malfm vfberom z komornej hudby úi!aBDfch auto· 
rov. 'Oi!asť dvoch z troch autorov avádzantch diel bola 
podnetom k roahovoru, dôvodom k zamyslenia sa nad 
vfvojom a amerovaofm annénakej hudby, reprezentova
nej vli!linoa len Aramom Chai!aturiaaom. V Bratislave 
sme prJyftaU zútupcu ataňej gener6cle Alesandra Aru· 
tu6ana a skladatera mladlej lkoly Alota Zograbjana. 
Rozhovoru sa z6i!astnll aj dirigent AkademlckAho oper
ného ~hadia v Jerevane Jaklov Ter-Vo.ka6an., ktorf 
uviedol diela menovanfch skladaterov. 

Skladater Alesendw ArututiaB Snlmka: D. Jakubcová 

Hudobné diela arménakych skladaterov vli!llnou vy
chédzaj6 10 livota folkl6mej ll'adfcle ..• 

A. Anttu6an: ... a treba predovšetkým povedat, že ar
ménska hudba, ·podobne ako hudba Iných národov, naj
mä európskych, sa rodlla v Jude, v roln!ckej plesni. 
Popri rolnlckej plesni 18) v cirkevnej arménskej plesni , 
k torú poznáme už z čias Nase Snurallho, nášho bás
nika a &kladatela. Dešifrované .a upravené plesne tohto 
umelca prež!H až do našich čias. Arménska národná 
pleseň je jednohlasná, na rozdiel od napr. susednej gru
zlnskej vlechlasnej národnej plesne. Zrod polyfónneJ 
arménskej hudby sa približne datu·je od polovice minulé· 
ho stťlročla. Je spojená so skladatelom Tlgrldom Cu
chadžla.nom, pOsoiJ:Iaclm aj v Ta liansku, a 'Preto jeho ru
kopis nesie zna·ky talianskeJ školy. Vplyv talianskeJ 
hudby a predovšetkým Verdiho, bol ta k Inšpirujúci, že 
Cuchladflan skomponoval prvé arménske opery, ktorými 
sú Aršak II , Zemlré, čl Predavač ·hrachu. O kvalite a 
oblube opier svedč! fakt, že Predavač hrachu a histo
rická opera Aršak II, sa l v súčasnosti uvádzajli na scé
ne nášho Akademlckéh() operného divadla. 
.. ·-Zakladatelmt profesionálneho zborovébo •• spev~ boli 
Kara Murza a Maka.r Jegmalan, no ešte v č!rej homofón

' nej podobe. Skoro sdčasne, ale' ·predsa Jen o· niečo ne
•skOr,""Jlľlchédza- V1!lk9" Komlta:s • ( Segomon " Gevorkovlč 
Segomoňan). Je to on, ktorý do ll!ašej hudby vnáša po· 
lyfónlu. Základom jeho diela je lltuTgla, no nie preto 
nazývame Komltasa vefkým, ale preto, že zozbieral per
ly našej ludovej tvorby, upravil Ich pre zbor, dal Im 
novli kvalitu a povýšil armé·nsku ludovQ pleseň na dro
veň európske j kultúry. Mus!m spomenlif fakt, že napr. 
CJoaudé Debu'SSy sl ho vysoko véžll a Komltasove diela 
považoval za vysokohodnotné a originálne skvosty. 

Alexander Splndlarov, vynLkajllcl žiak Rlmského-Kor
sakova, vytvoril základy arménskej symfonickej hudby. 
Jeho dielo, hudobný obraz Tri palmy pre symfonický 
orchester, nap!sané podla rovnomennej poémy Lermon
tova zaujme najmä formou, akýmsi rozvlnutrm symfo
nického hudobného pllítna. V roku 1903 bola kompo2!cla 
odmenená Zlatou medailou M. I. Gllnku. Sam<nrejme, 
že hned potom sa objavu je celý rad skladatelov budu
jdclch na dobrých základoch. P!šu prevažne vokálne 
tllela, ale 1 diela symfonické, opery, romance a prak
ticky využiva jú všel'kY hudobné foi'IIly. Mysl!m už na 
sklada telov pôsobiacich asi 20- 30 rokov po Splndtaro
vovl (MeUklan, Muntlan, Zakarlan, Mlrzojan, Step8Jňan 
a tni). Na začiatku 30-tych rokov zaflarl svetová hviez
da - Aram Chačaturlan. Od uvedenia jeho l. symfónie 
(Moskva, 1934 J. pd ta l pozornosť celého hudobného spo
ločenstva. Nezvyklll metrorytmlku, národný kťllorlt, svoj· 
ský Intonačný a harmonický jazyk, tr blletavý .a neopa
kovatelný š týl sl zachoVI8! po celý svoj tvorivý život. 
Svojim géniom povzniesol rarménsku hudbu na medzl
národnli úroveň. 

A potom prišla naša generácia - Baba.džaňan, E. Mir· 
zojan, Serlan, Chudojan, ja a mnoho Iných. Slová Cha
čaturloana, aby sme tvorivo rozvljall arménsku hudbu, 
sme chceli dôsledne plnlf a mysllm sl, fe sa n~m ro aj 

POZDRAV MLADI 
V dňloch 28.-30. októbr.a 1986 sa vo všetkých priesto

roch Paláca kultfiry v Prahe uskutočnl!a celoštátna pre
hlladka výsledkov práce predstavltel ov mladej umelec
kej generácie a záujmovej umeleckej činnosti .zo vše t
kých umeleckých odborov, k·onclpovaná ako pozdrav 
mladej tvorivej generácie XVII. zjazdu KSC, pod záštl
tou člena predsednlctva Ov KSC a predsedu vlády CSSR 
súdruha Lubom!ra Strougala. V predvečer pr.~hlladky 
sa konal aktlv mladých zástupcov umeleckých zväzov 
k záverom XVII. z jazdu , na ktorom sa zllčastnpa s tra
nicka '8 vládna delegáola ( ta jomnlk Ov KSC Josef Hav
lin, podpredseda vlády CSSR Matej Lličan, podpredseda 
Ov NF CSSR Tomáš Trávniček, minister školstva CSR 
Milan Vondruška, predseda Ov SZM Ja roslav Jenerál) , 
č lenovta predsedn!ctlev umeleckých zväzov (Zväz česko
slovensk9ch skla da telov reprezentoval jeho predseda 
dr. Zdenko Nováček) a ďalš! predstavitelia českosloven
skej kult úzy. 

HJoavný prejav predniesol s. MateJ Ldčan, ktorý po
zdravil účastnikov II'Okovanla v mene Ov KSC a federál
ne j vlády. Vo vystdpenl pripomenul mlad9m umelcom, 
že závery XVII. zjazdu sd platné l pre oblast kultúry 
a umenia, · Moré majd n ezastwpltelné miesto v ·snahe 
o zvyšovanie spoločenskej úrovne nasledujúcich gene
rácU. Zároveň sl treba uved'Omlf, povedal slid.ruh LQ-

poda rl!o. Spomeniem diela, ktoré už vošli do fondu 
sovietskej hudby, ktorých kva litu už preveril čas. Hrdlo· 
ski\ balada pre klavlr a orchester, odmenená v roku 
1951 Státnou cenou ZSSR, reprezentuje tvorbu A. s·a
badžaňana ta.k dobre, ako jeho Sonáta pre husle, Kla
vlrne trlo, Koncert pre violončelo a orchester ~l Sláči
kové kvarteto venované D. Sostakovlčovl. Symfónia, Sl6· 
člkové kvarteto a Sonáta pre violončelo E. Ml'ľZOjana 
s(! pokračovanlm v budovan! našej ·kultQry. Z vlastn9ch 
diel spomeniem aspoň Kantátu o vlas ti, ktorá odznela 
v mnohých európskych krajinách a Crne (v člnštlne) 
a v roku 1959 bola uvedená na Pražskej jari. Dielo po
ctlll Státnou cenou ~SSR v r. 1949. Svetoznámy Kon
cert pre trúbku a orchester, uvádzaný o. l. v Austrálii 
a na Flllplnach, a S!ávnostn11 ouvert(tru premiérova! 
v Leningrade J. MravJnsklj. 

Stále však prichádzajú nové generácie a prlnášajd no
vé prúdy a smery, nQvý d..xJOh. Muslm poznamenať, fe 
pri formovani našej avantga l·dy významnd lilohu mala 
Varšavská jeseň. účast na festivale bola pre nich akým· 
sl š tudijným pobytom, na ktorom sl rozširovali svoj 
obzor. Z mien, ktaré už vniesli s voj vklad do hudobneJ 
kultdry, treba predovšetkým spomenlif Edgara Ogane· 
stana, autora 5 baletov, Klavlrneho kvinteta a vObec 
velkého množstva komornej hudby, ·podobne ako Ter
Ta tevoslana, velmi zaujlmavo· plšdceho skladatela, tvor
cu 4 symfónii, 4 sláčikových kvarte! a Iných diel. Po
zastavlm sa pri mene T. Mansurlana, skladatela spočiat
ku výrazne orlentujdceho sa na aleatorlku. Je typlck9m 
predstavltelom moderného trendu v sllčasnej arménsket 
hudbe. On sám uf má vlastné tvorivé cl·ele, ku ktorým 
sa prikláňajú mlad! poslucháči jerevan:ského konzervató· 
ria, reprezentujdcl novli skladatelskú v lnu. Ale to všet
ko je zákonitý proces. 

Akt po.toj k novej v:lne m6 darila generácia sklada
terov? 

A. Aruťuňan: Muslm povedať, fe staršia gener~cla chá· 
pala vývoj ako čosi prirodzené, čo r<nvlja našu hudbu 
a posdva ju dopredu. Preta posky,tuje priestor, v kto
rom sl expBil'lmentátorl mOžu povedať svoje slovo. Pri 
hodnoten! tvorby mladých arménskych skladatelov v 
rámci všezväzových prehUadok sme konšta tovali, že mé 
pevné miesto v kontexte sovietskej hudby, 

A xa hranicami? 
A. Arťu6an: Arménska profesionálna skladatelská ško

la má svojich obdlvovatelov aj za hranica mi, o čom 
svedč! jednoduOhý fakt, že za posledných 10 rokov 
v štatlstlkáC'h VAAP·u sa objavujeme na popredných 
miestach čo sa týka uvá.dzanla diel. Nesmierne vzrástol 
záujem p<norovate lov, ktor! v snahe hlbšie sa ob<nná
mlf s našou hudbou, prlchádzajli priamo do Arménska. 
Nahrávky pre gramofónové fll1IIIy a telev!zne spoločnos
ti sd uf ta kmer pravidlom. ' 

Aké je interpretai!né &úemle arm~nskeJ hudby? 
Ter-Voskaňan: Každá hudba má svojich propagátorov. 

Propagátorml a rménskej hudby sú predovšetkým .diri
genti. v prvom rade domáci, a le l zahraničn!. Chcel 
by som spomenúť jedného z nich , Konštant!na Saradže
va, popredného štrltel a a hliavne zakladatel a arménskej 
dirigentskej školy, a to nielen al1IIIénskej, ale sovietskeJ 
všeobecne. Máme velmi zaujlmavC! lnterpretačn.11 školu. 
Ved meno vynlkaj11ceho Komltasovho kvarteta , ktoré ne
dávno 'slávl!o 60. výročie svojho založenia, ie nielen 
zárukou lnte!1pretačných kvalit, a le al dôkazom vyspe
losti kultdry. Dôstojnými reprezentantmi vo svojom žán· 
rl sú aj naše zbory. v Jerevane sú dva symfonické or· 
chestre: Symfonický mchester filharmónie a Orchester 
rozhlasu a televlzle. Státny komorný orchester a Jere
vanský komorný orchester uvádzaj11 predovšetkým dl&
la domácich skladatelov, a nie len uvádza jli, ale sd pod· 
necova telml tvorby komornej hudby, čo spôsobilo, že 
za posledných 10 rokov sa premlérovalo mnoho zaujl
mave j hudby od sklada telov strednej l mladeJ gene
rácie. 

Samostatnou kaJ?!tolou sil sóllst,l. Vawlny z mnohých 
sovietskych a medzlnánodných rpodujaU sl doniesli napr. 
vynlkajlicl huslis ta Ruben Agaroňan, klnvlrls tka Svetla
na Novoserdanová čl Analda Nersesjanová. VIolonče
listka Medea Abramjan·ová je predovšetkým poprednou 
propagátorkou domácej hudby. AJ na poslednej Cajkov
ského sllfafl sme zlskall laureátstvo v bre na violončelo 
a husle. Zastúpenie sóllstov je teda velmi silné. 

Ako dnes uplatňuJe nél'odn.f prvok vo svojeJ tvorbe 
mladé generácia? 

A. Zograbjan,: Mlad! skladatelia začali čerpaf mate.rlál 
z náirodnej plesne. Nepoužlvajli ju ako citáciu, ale aloo 
materiál, ktorý tvorivo flltru·jll cez svoje crtenle, z čoho 
vzniká zaujlmavá komblnácta. Zaznieva hudba, ktorá je 
akýmsi novým s lQvom, novou matériou v tvorbe. Máva· 
me odposluchy, na ktorých konfrontujeme a rménske 
kompozlcle s inonárodn9ml dielami a je patešujdce, že 
aj ked čer.páme z minulosti - čo sa zatial jav! ako 
správne - nezaostávame za s11časn9m trendom. Vyrov
nať sa sveltovej špičke, je na k·onlec s nahou nielen ar· 
ménskych skladatelov, ale všetkých tvorcov. 

Pripravila: EVA SLANINKOVA 

čan, že bez dôkla dného p<nnania hodnOt vytvorených 
predchádzajdclml generáciami, sa pokrok nemOže do
siahnut. V <llskusll, ktorá po prejave nasledovala, vy
stúpili s prlspevkami zástupcovia mladej umelecke j ge· 
narácie z radov splsovatelov, hercov, hudobn!kov, arch!· 
taktov, výtvarnlkov, ako aj poslucháčov umeleckých š kOl. 
Vo svojich vystllpeniach zhodnotili klady a zápory spr&
vádzajťice umeleckú 1prácu. Odsúdili neadresnosf, for: 
málny prlstup, vyzdvihli snahu o s polupracu umeleckých 
zväzov s mladými tvorcami (v pr!pade oboch zväzov 
skladatelov), volali po užšom kontakte zo stra ny orga
nizácii SZM s pobočkami' tvorivých zväzov. V rámci dis
kusie prehovoril aj s. Jarosla v Jenerál. Ubezpečil prr
tomných, že Ov SZM ze prvoradú pollitickl1 lilohu po· 
važuje p rácu s ml,adou umelecko u generáciou, k čomu 
v budl1cnostl treba pristupovať plánovite a ·systematicky. 
Záverečné slovo v dlsk>usli.J>alrllo národnému umelco

vi s pisovatelovl Bohumilovi Rlhovl, ktor9 mladým auto
rom odo'vzdal svoje skdsenostl umelca-tvorcu a ubezpe
čil Ich, že sd, s poluzodpovednl za budova nie kulttlrneho 
a spoločenského vedomia cele J generácie. AkUv s vojim 
vystdpenlm spestril východoslovenský folklórny sl1bW' 
2elezlar z Košic. 

Na záver zťičastnenl spoločne prl}all a odsllhlaslll 
znenie listu adresovan ého Ov KSC a tex.t mierovej v9· 
zvy, ktorá po da lšie tri dni prehliadky bola k dispozicii 
na podpis všetkých dčlnkujl1c!Ch 1 návštevnikov tejto po
zoru·hodnej a kcie. - EdB-



Medzinárodný hudobný festival Brno '86 
Tohtoročn9 21. ročnJk brnenského 

medzinárodného hudobného fes tivalu, 
nesdcl vo svojom tema ticko m záhlavl 
hes lo .,Hadba a net drimy", bol opllf 
pr!kladom toho, že táto festiva lová 
!dea sa premietala do lednotllv9ch 
koncertov často Jba velmi voJne, ba 
dokonca v nlektor9ch programoch ab
sentovala vôbec. Našťasti e tá to sku· 
točnos( · neovplyvnHa celkové· vyzne
nie ll-dňového pestrého sledu naj
rOznejš!ch festlvalov9ch poduja ti. 
Publikum totiž predovšetk9m láka j(i 
zvučné mená Interpretov, programová 
atraktlvnosf, trebárs l s pr!chuťou 
exotiky.' A ~ak sa záujem verejnos ti 
sds trecU! na ntekolko dramaturgtcko
lnterpretačn9ch dominánt, ktoré by 
bolo možné Tepr!zova f al nlekolko
krá t. To je pr!pad recitálov I. Olstra
ch a, P. Sch retera s K. Ragossnlgom, 
kubáns keho gitaristu A. Rodrlqueza 
(ten nako niec jeden koncert pridal). 
Tokijs kého baletu l baletu Národ
ného divadla s Rtedlbauchov9m Mnc
be thom, no so slabšfm návš tevnfckym 

Dirigentovi Petrovi Vronskému bol 
~verenf. otváracl koncert fesUvalu. 

Sn!mkn: v. Vaňák 

záujmom sa stretli vystúpenia stíboru 
lips kej opery s Carokrásnou pani 
majstrovou U. Zimmermanna, Státne
h o akademického symfonického or
chestra Ukrajinskej SSR, Siovens kého 
národného divadla so SostakovJčovou 
Katarfnou Izmajlovovou a niektoré 
dalšie poduja tia. Vcelku však mož
no povedof, žé c:t6j>yt po vstupenkách 
prevyšova l kapacitné možnosti sien!, 
čo samo o sebe signalizuje značne 
v9razné pozlt!vum. 

Tohto roku po prv9 raz oboha tilo 
fes tlvalov9 morntón Bienále 11U!asnej 
hudby, ktorého cielom bolo, citu je· 
me .,podnie t i ť vznik nove j tvorby a 
us!lovat o jej širšie spoločenské upla t
nenie". Jeho snahou bolo tiež zame
ra t sa najmä na diela s klnda tefov 
wladej n s tt·ednej generácie a na nad
viazanie konkré tnych medzlnárod
n9ch kon taktov. V te jto súvislosti pG· 
dot9kam, že prfležltost na koniec do
s tall - ak opomenieme nlekolkG m á
lo v9nlmlek - predsa len autori s kú
senejšf, vekovo s tarš!. A pokta r Ide 
o rozšfrenle medzlnárodn9ch väzieb, 
v9sledok sa prejav! až v budúcnost i. 
Bienále však vďaka svojej žánrovej 
pest rosti znhrľluj úcej širokú š kálu 
produ kci! od komorného koncertu až 
po celovečerné baletné a operné 

predstavenia svGju životnost plne do
kázalo. 

Ak hovorfme o festivale ako o u 
meleckom maratóne, vynára sa otáz
ka, čl celkov9 tohtoročný počet 29 
iJOdujaU je nn ll dnf vera alebo 
málo. Odpoved by mohli poskytnllf 
va·rl U, ktor9m sa podarilo absolvo
vať denne niekedy l tri programy. Na 
druheJ s trane, ak sa zamys lfme nad 
tym, čo všetko sl festivalová dra
maturgia vy·t9čila obsiahnut, Je jas
né, že niektoré stlmulujtlce progra
mové faktory mohll byt zohladnené 
Jen velmi skromne alebo .Jen sym
bolicky. Festivalová koncepcia chce
la totiž umelecky zachytiť hlavné po
litické udalos ti tohto roku v živote 
našej krajiny, teda XVII. zjazd KSC 
a &5. v9ročle za-loženia komunistic
kej strany, l posols tvo Medzinárod
ného roku mieru. Domnievam sa, že 
práve úspech Bienále tieto aspekty 
vyjadril priamo proklamauvne. Rov
nako tak mali byt zohladnené hudob
né jubileá, ako napr. dvojité výročie 
F. Liszta (1811-1886) a 200 ·rokov 
od narodenia C. M. von Webera. Oa!· 
š!ml jubilantmi boli B. MarceHo, D. 
Sostakovlč a F. Benda. Tu už myšlien
ka dOstojného pripomenutia odkazu 
t9chto autorov sa s praxou rozchá
dzala. Dovody boli najrOznejšle. Ked 
napr. odpadol koncert talianskeho sil
boru I Music! Venetl, Marcello v 
priebehu festivalu nezaznel vObec. 
Weberovn tvorba bola zasa zasttlpe
ná Iba v Schrelerovom recltáll nle
kofk9ml ukážkami, ale vďaka 1 za ne! 

Relatfvne najdOstojnejšle bolo prl
pomenuté dvojité v9ročle F. Llaata, 
a le a1 tu sa vynára otázka, čl to na
pokon nebola voči skladaterovl med
vedta s-lužba. Na otváracom koncerte 
ma!a n apr. zaznieť Stravinského me
lodráma Perséphone , no keď brltsk9 
tenoris ta Nell Jenklns do Brna ne
prices toval, bola do programu kon~ 
cer tu pohotovo za radená trojica Llaa
tovtch skladieb: Mafistov vall!lk, Or
feus a Ta11o. V prve j časti koncertu 
predviedla Stétna fllharm6ala Brno 
pod taktovkou P. Vronskébo predo
hru k opere Novi zem od A. HAbu 
a potom l. Saékely predniesol só
lov9 pa·rt Li11tovbo Koacertu pre kla· 
vlr a orchester i!. 1, E1 dur, čfm sa 
pôvodná p rog ra mová koncepcia yeče· 
ra úplne zmarila a Hábovo dielo sa 
dosta lo do v9raznej Izolácie. ,Székely
ho vj kop PQ, technicke j stránke boi 
s!ce suverénny, a le ch9ball mu para
metre oslnlvostl, Jédlnečnostl. Opráv
neuos t tvrdenia, že LlszttiV'B· 'dielA ób- • 
sahujú množstvo prekrásnej hudby, 
že nesú peča t genia lity, ale že sú v 
nich l .,prázdne miesta " , boli tento· 
raz opä f aktua lizované. S ods tupom 
času vari možno vysloviť náror, že 
Llsztov programov9 svet, vefkoroman
tl<. k9 (a h Jeh o orchestrálnych die l ak
ct:tntovan9 efektnou Inštrumentáciou, 
žiada od Interpre ta zdOraznlf všet
ky finesy, ra finovanos ti a brllanclu, 
s krá tka le tu úloha vytvorit zo sym
fonlck9ch básnf .,hudobntl prskavku" 
v tom na jlepšom zmys le slova. To sa 
však, žla l , pri všetkeJ s nahe tentoraz 
nesta lo. Pooobné pocity s a nás zmoc
iiova ll aj na recitáli šva jčiarskeho or
ganis tu H. KUbaera, ktor9 p_rekvapil 
monoterna tlck9m programom .,Ferenc 
Llszt - Jeho učltel, jeho llact". 
On9m učltelom bol všetkým dobte 
známy Ca rl Czerny, z jeho tvorby za
znel v9ber prelúdlf a fúg. Llszt bol 
zastúpen9 dvoma kompozfc laml: pro-

E!ramovou Evocatlon l la Chapelle 
Slxtlne a Preltldlom a tQgou na meno 
BACH (prvá verzia z roku 1855). A 
jubilant, mies-to toho, aby sa mu do
stalo zadosťučinenia, sa zrazu stáva 
temer problematlck9m autorom, !Ivot
nos{ a komunJkatlvnosf jeho diel, 
resp. Ich časU je spochybňovaná. Pro
stm, ked sa takáto lnvekUva dot9ka 
Méijstrov9ch žiakov, z ktorých boli 
aspoň na chvflu ·Objavenl Paul Ertel, 
Marie-Joseph Erb a Jllllus Reub-ke. 
V9razná osobnost Interpreta by však 
mohla, aj ked nie celkom zachrániť, 
tak aspoň dielu .,napomOcf", ale KOh
nar takou silnou lndlvlduaHtou ne
bol. 

Naše riadky sl nerobia nárok dot
kntlf sa všetkých festtvalov9ch pro
dukcii. ChcQ len v stručnosti upozor
n!( na tie z nich, ktoré tohtoročn9 
rc.čnfk profllovall. Za jeden z v-rcho
lov festivalu mo!no pova!ovaf vystQ
penle TokJJikébo balata, ktor9 v 841-
JartoveJ choreografii uviedol samu
rajsk9 prlbeh Kabald s hudbou T. 
Myuulllibo, ktorá samotná pOsobl su
Resuvnym dojmom a silou lnšplnl!
n9ch zdrojov. Velkým prekvapenlm 
bol BrazUčan A. Mea ..... , ktocy osl
ntv9m spOsobom zvládol sólov9 part 
KoDCnrta pre vlokNli!elo a orch•tar 
i!. 1, Es dar, op. 107 D. S•talrorii!a. 
Predvedenie nefahkého diela tak z 
hladiska Interpreta ako l posluchá
ča možno bezpochyby oznai!lf za vr
cholné okamihy festivalu. Ten •Istý ve
c'!er dosiahol J. Bllohlbek na čele 
Symfonického orcbutra hlavaébo 
muta Prahy F.OK velkého Qspechu 
ve:kolepou Interpretačnou koncepciou 
Sakovlw Aaraela. Velké nadšenie 
vzbudil l Rledlbaachov Macbeth ako 
nádherné baletné predstavenie s ob
dlvuhodn9ml v9konml hlavn9ch pred
s tavltelov a n4padlt9m v9tvarn9m rle
šenrm, l ked pochybujeme, že by hud
ba sama, napr. vo forme suity, zauja-
la rovnako silne. K festtvalov9m sviat
kom zaradujeme l vysttlpenle P. 
Scbrelera s K. RasouDisom, znal!n9 
záujem sa stlstredll l na premiéru 
Baletu macabre -s hudbou L. Faltasa 
a M. Stldroňa, kt.or9m festtva!Gvý pro
graľ:l obohatilo Divadlo aa provAaku. 
Nov9 titul stlboru vyznieva ak·o od
súdenie všetk9ch foriem násllla 
Scherhauferova réžia a choreografi~ 
P. Boria tltočl na diváka a provo
kuje ho k uvedomeniu sl pods taty 
absolt1tneho n~stpa. ~app!lk . .,Qdzbro
jujllca naivita Inscenácie Predaaet 
aevesty, v ktorej bol tentoraz hlav
n9m klasikom K. Sablna1 muselaizlep-" ' 
šiť náladu l u toho najtvrdohlavej
šteho · vnfmatela. Bola to povzbudzu
JOca Injekcia zásluhou osobitej poe
tiky Vfcbodoi!a.kého . bábkového dl
vadia Drak z Hradca Králové! Azda 
najviac dlskusU, ktoré prechádzali nf 
do zjavného nestlhlasu a odporu, zo-
1ala p.ová Inscenácia JanAi!koveJ KA-
tt Kabanovovej v r éžll F. Prelllera, 
s ktorou tlzko korešpondova-la scéna 
D. Dvof6ka. Nové naštudovanie ne
zachr4nl·lo ani renomé dirigenta G. 
Rolde•tvenského, ktor9 okrem pre· 
mléry dirigoval ešte prvtí reprfzu, 
os tatne podstatne slabšie navštlventl 
Tradičná festivalová bodka, JanAi!~ 

kova Slnloaletta, ktartl vo v9bornej 
kondlch zahrala Stétna fllharm6nla 
Bmo pod taktovkou Ca.para Rlabtera 
zo Západného BerUna, za hnala všet
ky chmáry a svo jfm optlmlstlck9m vy
znenfm azda l predznamena la budtlcl 
festtva lov9 ročn!k. VLADIMIR CECH 

Medzinárodné brnenské muzikologické kolokvium 
Konalo sa v dňoch 6.- 8. októbra mnohé z Mukarovského záverov, 1860. RadoU Pei!man hovoril o ka· 

19116 v rámci 21. medziná rodného hu- up la t i'lu j ťic or l tom súčasné metodo- tegórll tragickéh o v Hostins kého es-
d obného festivalu. Organizá tori (Me- logické hladls ká marxisticko-lenin- tetlke a Miroslav Blahynka upozornil 
dzinárodn9 hudobn9 fes tiva l v Brne , s l\el este tiky. Syntetlck9 pohlad na na kontinuitu Hostinského muzlkolo-
Ka tedra vied o umenf FF UJEP v Br · odkaz E. Husserla pre hudobnoeste- glcke j a estetic kej školy. 
n e, CHS, CSAV, SAV, SCSKU ) mu dn- tlcké pozna nie pr iniesol referát JI-
ll názov Hudba v premenách estetic- flho Vysloullla. Vysloužll v.vštel zo 
kých kateg6rll. Aktuálne problémy a slávneho Husserlovho die la Loglsche 
otázky hudobnej este tiky oredst.avujO t:ntersuchungen a poukáza l na pO· 
tel ý rad rôznych vrs tiev bádania, kto- sob1vosf Husserlovho poi\ a tln fenome-
ré často presahujú možnosti čisto . n ológle pre da lšie estetické bádania 
muzlkQloglckého poznania, a Je teda v 20. s toroč!. 
potrebné sa uch9llf k ln terdlsclpll- Otázky dot9ka júce sa este ticke j 
nárnym prfstupom. V súčasne j este· pods ta ty hudby a ka tegórie hudob· 
tlke sa jednotlivé metódy a formy bá- ného krásna nas tolili prls pevky Jlfl· 
da nia odvfjajtl práve z tohto v9ch o- ho Kulku, Eberbardta Llppolda, Mar· 
diskového prís tupu. T9m sa s táva ešte tina Wehnerta. 
väč~ml podnetne jš!m konfrontovať Mimor iadnu pozornosť konferencia 
rôznu hudobnoestetlcké školy , náhla- venova la problema tike premien ná-
dy prfstu py . . . hladov na fenomén hudobného krás -

Ovodn9 hlavn9 referát predniesol na v de Jinách este tického myslenia. 
dlhoročn9 aktfvny ťičastnJk brnen- O aspektoch hudobného krás na v es-
s kých kolokvU - Han• Heinrich Eg- tetlke 18. st oroč ia ·referovali Pavol 
gebrecht. Zameral sa na všeobecnej· Polik a Walther Slegmund-ScbÚitse. 
šle otázky podstaty hudobného k rás- O v elmi zauj!mavom obdob! ranoro-
na. dôkladne analyzoval ookaz hu- mantlckej hudobne j este tiky hovor ili 
dobnoestettckéhô bádania, na jmä v ChrlsUane Eggebrechtová a Max Bec-
n emeckej duch ovedne orientovane j ker. O hudobnoestotlck9ch koncep-
es te tike a tvorivým spôsobom objas- clách 19. storočia refe rovali Martin 
nil vzfah estetického zážitku a este· Jenaen, Malgorzata Nawrocka, Mlro-
tlckého povedomia k hudobnému llav K. Ceraý. Pre zahranlčn9ch há-
krásnu. Jaroslav Jlránek vo svojom da telov boJI za iste podne tné prfspev-
referáte nadviazal na Mukal'ovs ké- ky venova né českému hudobnoeste-
h o š ttldlu o esteti ckej funkcii, nor- tlckému báda niu. Petr VIt sa zaobera l 
me a hodnote zo sociálneho hladiska p'ľemenaml pojmov v českej es tetlc-
a podnetn9m spOsobom domyslel ke j 11terattlre v rokoch asi 1760-

Speclálne miesto v 'ľokovanl ko· 
lakvla našli a j ana19zy jednotllv9ch 
kategóri[ vlažtlclch sa k fungovaniu 
hudby alebo je j tlčlnkom. Magdaléna 
HavlovA hovorila o formovani kate
góriE herolčna, Mllol Sttdroň sa ve
noval otázkam t riviálneho a banál
neho v hudbe, Slesfried BlmberR za
sa o vztahu es tetlck9ch kategórii a 
hudotmej T9Cepcle. 

Syntetlck9 pohlad na problematiku 
estetlck9ch kategórU v 20. storoč! pri· 
niesol referát Ivana VoJtlcba. z ob
las ti súčasnej estetiky boli lnšplra
tlvne prfspevky venované estetike A. 
SchOnberga (Rela hard Gerlach, HaDI 
Joacblm Bracht), problémom kon
š truktivizmu (Berud Powileit) a 
a vantgaTdlzmu (Marija 88111&1111, Bri
gite Burkhartd). 
· Záverečn9 blok kolokvia ukázal na 
možnosti vs"tupu (ale zárove~ aj na 
potrebu tohto vstupu) e&tetlky do ak
tuálnych hudobn9ch kontextov dneš· 
n ej doby. Nie Iba hudobné krásno v 
tradičnom s lova zmysle je predme
tom hudobnoestetlckého sktlmanla. Je 
povinnosťou estetiky ako vedy, aby z 
jej zorného pofa nevymlzll všetky 

(Pokra~ovanJe na 7. s tr. ) 

CRAMORECENZIA 
JOHANN SEBASTIAN BACH: SUITY PRE ORCHES
TER, BWV 1011-1019 
Slueukf Jtomornt orcbuter, amelecký ved6cl 
Bohdan Warchal 
DIGITAL RECORDING Stereo 9110 11111-19 

Pri jubilejnej sumarlzácll práce, v9Sledkov a 
tlspechov jedného sllboru bezpochyby vyvstanll 
mflnlky, ktoré merali nielen dlžku, ale 1 velkosf 
a závažnost v9sledkov tlsllla skr9vajtlceho sa za 
dlhodob9m tvorivým zápasom, nnpredovanfm a 
kódovanrm toho osobitého a neopakovatelného, čo 
rostane fixné a jedinel!né v slovenskej hudobnej 
kultdlre. Ak hovorfme o jubileu, tak mysUme n a 
Slovensk9 komorn9 orchester s umeleck9m vedtl· 
clm Bohdnnom Warchalom a Ich uplynulú dvad
siatu platu sezónu. Pripravovali sa na ňu lnštl
tQcle, poslucháči, ale predovšetk~m samotn9 sil
bor. Chcel v nej potvrdi( záva!nosf svo jho úsilia, 
oprávnenosť zásluh l vysokého ocenenia. Drama
turgiou vlastnou - v retros pektrve na roky za
l!fnajtlce l v perspektrve tlsllla o nové - potvrdil 
svoju neutrchajtlcu Invenciu prameniacu z ume. 
lecky provokujtlcej osobnosti B. Wa rchala. Pódium 
warchalovcom vzdalo hold stál& ls krlaclm doty
kom, politické orgány ocenili Ich prines pre slo
vensk(! hudobntl kultQru udelenfm Národnej ceny. 
rozhlas zapoJil Ich umenie do medzlnárodn9ch 
konfrontácU, gramofónové spoločnosti Ich vyzvali 
k spolupráci na tituloch, ktoré sil syntézou dote
rajšieh sktlsenostr. 

Ak sme hovorili o mflnlkoch, tak u wa rcha
lovcov Ich predstavuje predovšetk9m hudba tn
llanskeho ba·roka a pôvodné die la slovensk9ch 
autorov Inšpirované Ich umenfm. Na js kryte jšfm 
želanrm B. Warchala 1 t9ch , ktorr sa prlčlňujú 
nielen o dramaturglcko-lnterpretačn9. ale t vše
obecne umeleck9 rast te lesa, je zmocniť sa tvorby 
Johanna Sebas tlana Bacha. V dOsledku Inštr umen
tálnej zostavy s tlboru. nevhodnej pre Interpretá
ciu Bachov9ch diel, Warcha l sa dlho zrieka l t~ch
to skvostov komornej hudby. Napokon k prvému 
pokusu, l za cenu transkripcii a tlpr av , sa odhod
lal naštudovanfm a neskOr l nahrávkou š iestich 
Brandenbursk9ch koncertov. Musfme však kon
štatovať, že táto nahrávka nezodpovedá plne n á
ročným kritériám súboru a jeho umeleckéh o ve
dtlceho. Preto nn dalš lu bachovsktl na hrávku sa 
pripravovali s patričnou dôslednosťou. e to tak 
zo strany samotného s úboru ak o 1 v9beru exter
n9ch kolegov-dychárov. Warchal s t zvolil exce. 
lentn9ch sólistov zo Slovens ka 1 Ciech, vrátane 
vynlkajtlceho franctlzskeho trObkára Guy Touvro
na (u nás známeho z verejn9ch koncertov 1 na
hrávok). Takáto Umová rezonanc~a našla svoju 
adekvátnu v9poved v zne jtlcom zázname Styroch 
orche'strálnyc.h suft J. S. Bacha. Nahrávka umoc
nená postojom umeleckého vedtlceho k Bachovmu 
dielu, vybrtlsená zaujatou Interpre táciou s ozónom 
entuziazmu a tvorive j fantázie dirigenta B. War · 
cha la, zostane trva lou hodnotou tohto ojedtn'e!é
ho lnterp\'etačného rukopisu. Je evide ntné, že 

,,,vznikla h~sJutw.l\ do)tona le l zn111osM P.lliit,I,(O~: ta
lianskych ma jstrov s Ich odfahčujtícou kantabl
lltou, ale l francúzskej hudby rokokového obdo
bia, prežiarenej noblesou, šarmom, zvukovou dráž
divosťou. Jej zákonit<>stl dokonale ovládol a j J. s. 
Bach, ba ako prezrádzajtl suity , necha l sa ňou 
dokonca silne Inšpirovať. Pre to sa hovorr o t~ch
t·o skladbách s trochu hanllv9m orfzvukom, preto 
bachovskl puritáni Im dlho neprlplsova ll väčši 
význam v jeho odkaze. Dnešn9 poslucháč však 
objavuje v nich hodnoty predovšetk9m zviazané 
s kvalitnou Interpretáciou a tá to v prfpade war
cha!Gvcov dosiahla u neho p11taznlvé prijatie. v po
rovnani s ln9ml je viac franctlzska než nemecká 
a svieža V<l všetk9ch časti ach - okrem ouverttlr. 
I Ile, pfsané vo fra ncúzskom š t9le, pompéznosť 
ožlvujtl lúbozvučnnu h armóniou Inš trumentácie 
ktorá tm s fce prlvlastňuje právo vznešene j dOs toj ." 
nosu, ale v duchu elegancie francúzskeho dvora 
Warchal napriek odlnhčenostl te jto hudby udržu · 
Je punc závažnos ti bachovs kej v9povede v zmysle 

. celkovej v9s tavby. Zvolňuje sfce pravidlá nemec· 
ke j prfsnos tl v prospec.!!..!:_ozvlnute jšej lnterpretač· 
neJ fantázie, a le pods ta tu bachovskeJ harmónie 
oapli\a presn9m lnterpretačn9m tvarom zachová· 
vajtlclm ch ijrakter doby. Akoby antlclooval s lové 
o\lberta Schweltzera: .. V. tanečn9ch melódiách 
t9chto suft sa zachránil pre našu dobu kus za
padnutého sve ta , sve ta g rácie a e legancie. Sú 
Ideálnym zobrazen!m doby rokoka. Caro t9chto 
skladieb spočlva v dokonalos ti , s a kou sa v nich 
pre lf na zemitosť a ušfachtllá prltomnos t." 

Zvuková vyrovnanosť h os tt l súboru warchalov 
cov presvedčivo vyznieva v prekrásnom zvukovom 
opare kvalitne hrajtlc lch nás t rojov. Vyn ika júci je 
Touvron v exponovan9ch miestach c la rtn tretej a 
š tvrtej suity, spoločne s česk9ml kolegami Miro
slavom Kejmarom a Zdeňkom Sedlv9m. Milan 
Brunner presvedčil o kva litách popredného flau 
listu v Suite h mol, hoboJLs tl Jlrt Krejčl, Gabriela 
Krčková, Ivan Séquardt prispe li na jmä k Inštru
mentálnemu majs trovstvu štvr te j s uity. Ak hovo 
rlme o kva litnom v9kone warcha lovcov a Ich ex· 
tern9ch spolupracovnfkov, nemá v9zna,.m poukazo
va( na menšie kolfzle v nás tupoch, vyrovnanosti 
tempa, čo v porovnanr s celkom s il zanedbatefné 
detaily. Celok pOsobr s ugesUvne, zaujme v zmysle 
kvality Interpre tácie l drama turgie , ved tento 
komple t zasa pos unul nároky súboru o niečo vyš
š ie, pretože prispel touto na hrávkou do nevefkého 
počtu cykllck9ch titulov. Po Corelllho Concert! 
gross!, op. 6, Händlov9ch K.Qncertoch pre organ. 
op. 4 a Concert! gross!, o p. 6, BachGv9ch Bran
denbursk9ch koncertoch, Vivaldiho Styroch roč· 
n9ch obdobiach a Gemlnlanlho Concert! gross! 
je to titul, ktor9m zv9raznlll zás toj SKO v rámci 
svojho 25-ročného jubilea v slovenskej hudobneJ 
kulttire. Nemožno nespomentlf aj kvalltn9 Um spo
lupracovnfkov podle lajtlclch s a na realizácii tltu 
lu - zvukového režiséra Leoša Komárka, zvuko
vého majs tra Ing. Juraja Solana, autora sprievod· 
ného textu Ladlslav.a Kačica a editora Jána Pa! 
kovlča, ktor! majtl na dobrom v9sledku nah rávky 
svoj osobn9 podleJ. ETELA C"IRSKA. 



dvestoročnici Carla Mariu von Webera Zo zahraničia 
Oallf r~nfk mecb:lo6rocloej kla· 

vfrnej atfale Bach-Hiodel-.Scarlat· 
ti aa aMnt~nf YO Varaldfoe llr 
septembri 1987. Predsedom kos
sie je oplf Rudolf Kehrer. Pred· 
pokladA aa 1Jrok6 6čaaf oajmi 
z eur6~kych krajin. InformatfYDJ 
bullet.ln prlnUa aj nlekolko foto· 
grafU lllinulorol!nfch ylfazOY ni· 
tane bretialavakej kJa•lriatky Da· 
ny Saturyovej. 

Carl Maria yon Weber. Olejomalba ocl ne· 
&o6meho umelca, ul!latok 19. atoro~la. 

Po velkej franc6zskej revol6cll a napo· 
leonsk9ch vojnách sa namiesto kozmopo.. 
lltlcky orientovanej šfachty nostterom kul· 
t6rnych hodnOt stáva meštianstvo, ktoré sl 
začlna uvedomovať svoju národn6 spolu· 
patrlčnosf, zakladajúcu sa na spoločnom 
národnom jazyku, spoločnej minulosti, rov
nakom spôsobe života a spoločn9ch ldeá· 
loch. T9mto obrodzu jllclm procesom prešli 
- s kOr alebo neskOr najmä tie európske 
národy, ktoré dovtedy neboli nosl tefml hlav· 
n9Ch v9vlnov9ch pr6dov. 

DOležltt1 lllohu v národnouvedomovacom 
hnuti mala opera. Námety z národn9ch de· 
jln a povesti, často s vlasteneck9ml motlv
mt, tn~plrovall skladaterov k hfadanlu rov
nako typicky národného hudobného v9razu. 
Prlekopnlkom nemeckej národnej hudby a 
tvorcom prvej nemeckej národnej opery bol 
Carl Maria von Weber - klavlrny virtuóz, 
dirigent, organizátor, pub-licista, autor vyšo 
osemdesiatich opusov. 

Bol súčasnlkom Beethovena a Schuberta. 
Narodil sa 18. novembra 1786 v Eutine 
(Holštojnsko) nedaleko LUbecku - ako de· 
vlnte dieťa (prvé z druhého manželstva) 
dobrodružne založeného a nesolldneho otca 
(ktor9 sl navyše svojvorne prisvojil šfach
tlck9 predlkát) a jemneJ, Inteligentnej a 
vzdelanej matky. Vyrastal v prostredi ko.. 
čovnej divadelnej spoločnosti, kde sl osvo.. 
jil reálny a samostatn9 pohfad na život. 
Talent, Inteligencia a mimoriadna usilov
nosť mu pomohli preklenllť nedostatky vo 
vzdelani, zaprlčlnené ustavlčn9mt zmenami 
pobytu. Už ako dieťa precestoval celé Ne
mecko a poznal život, zm9šfanle a obyča· 
je nemeckého rudu. Bol taktiež svedkom 
prv9ch pokusov o domácu operu, ktoré vy
chádzali z tradičného Judového slngsplelu. 
Jediné v9znamné dielo tohto druhu pred
stavovali vtedy lb.a Mozartove opery Oooa 
zo serailu a Figarova svadba a Beethovenov 
Fidelio. 

Nemal ešte an i 18 rokov, ked dostal 
miesto operného dirigenta vo Vratislavi. 
Nik to však nebral vážne mladého horllv· 
oa, ktor9 mal prlvefké nároky a chcel všet
ko reformova ť - a tak po necel9ch dvoch 
rokoch oéiuar odišiel. Nlekofko mesiacov 
prežil na zámku v Karlsruhe, kde pre umel· 
cov vojvodského orchestra zložil okrem 
dvoch symfónii aj koncertné skladby pre 
lesn9 roh a violu. Vojnové udalosti ho pri· 
nlltlll uch9liť sa k vojvodcovmu bratovi do 
Stuttgartu, tu robil tajomnlka a domáceho 
učltefa hudby a vo vernom čase kompono
val svoju štvrtil operu Silvana. No jeho po
byt sa skončil zle. Coskoro sa k nemu na
sťahoval jeho otec. Večne zadlžen9 mladlk 

s.a spolu s rum zaplietol do sprenevery a 
bol dokonca uväznen9 a zakrátko vypove
dan9 z krajiny. V nasleduillclch troch ro· 
koch (1810-13) sa živil hlavne ako kon· 
certn9 umelec a precestoval najprv. celé 
južné Nemecko a Svajčlarska. Na každej 
zastávke svojho putovania sl dokázal vytvo· 
rU krúžok oddan9ch prlaterov, s ktor9ml 
sa dobre za bavil a pri odchode ťažko llí· 
čl!. V tomto čase sa napr. zoznámil s 19· 
ročn9m Jakobom Bearom (ktor9 s.a neskOr 
preslávil ako Glacomo Meyerbeer) a s E. T. 
A. Hoffmannom a prv9 raz sa stretol s pri-' 
behom o čarostrelcovl, ktor9 s.a neskOr stal 
podkladom jeho slávnej opery. V septembri 
1810 sa mu podarilo vo Frankfurte uviesť 
operu Sllyaoa a v jllnl 1811 v Mnlchove ko
mlckt1 operu Abu Hasaaa, ktorá mala prlaz
ntv9 oh las. 

Koncom r. 1811 sa vydal s klarinetistom 
H. Bärmannom, pre ktorého zložil svoje 
slávne klarlnetové· koncerty, na dlhšiu kon
certnll cestu do severného Nemecka. Dňa 
l. decembra 1811 koncertovali .v Prahe. We
ber tu nadviazal kontakty, ktoré mali pra 
jeho ďalšiu umeleckll dráhu rozhodujllci 
v9znam. Zájazd pokračoval cez Drážďany , 
Lipsko, Gothu a Weimar a vyvrcholil pol
ročn9m pobytom v Berline. Tu bol Weber 
hosťom Meyerbeerov9ch rodičov a st9kal sa 
s členmi oboch popredn9ch speváckych 
spolkov, pre ktoré naplsal nlekofko zborov. 
Povzbudenfm preň bolo prlaznlvt1 prijatia 
jeho opery Silvana. 

Na spiatočnej ces te, ktorá viedla opil( 
cez Prahu a mala pokračovať do Taliansku 
a pripadne aj do Francllzska, mu ponllkli 
miesto operného rladltera v pražskom Sta· 
vovskom divad le. 26-ročn9 Weber ponuku 
prijal nielen z umeleck9ch dôvodov, ale aj 
s v9hfadom, že konečne "bude mOc( splatiť 
svoje dlžoby ako s tatočn9 chlap". 

Pražská opera bola po odchode Webe
rovho predchodcu V. MUllera, populárneho 
skladatera spevohern9ch frašiek , v neute
šenom stave. Weber dostal vofnú ruku na 
jej reorganizáciu. Všetko nasvedčuje tomu, 
že sl počina! ozaj Inteligentne a clefavedo
me. V troch rokoch svojho ·pôsobenia, ku 
ktor9m sa zmluvne zaviazal (1813-1816), 
sa mu podarilo vytvorit z pražskej (vtedy 
ešte nemeckej J opery seriózny umeleck9 
Qstav. Weber svoju činnost neobmedzil Iba 
na dirigovanie predstavenl, a le stal sa pra
v9m opern9m šéfom v modernom slova 
zmysle. Zreorganizoval opern9 sllbor, zme
nil rozmiestnenie nástrojov9ch skupin v or
chestri a a ko prv9 začal pri dlrlgqvanl po
užlvat taktovku. Určil presn9 plán skt1šok, 
dbal na dlsclpl1nu a nekompromisne žiadal 
dodržiavanie notového záznamu. Okrem to
ho usmerňoval aj prácu hercov a v9tvarnl· 
kov. Vo svojom pokuse o autobiografický 
román (Zivot hudobnlka, 1809-1820) za
značil svoju predstavu o nemeckej opere, 
ktorá má byť ,.uceien9m umeleck9m die
lom, kde všetky časti a zložky použlt9ch 
prlbuzn9ch umeni spl9vajll, miznú, a takto 
zanlkaj6c lst9m spôsobom vytvárajll nov9 
svet". Na t llto myšlienku nadviazal o štvrť
storočie nes kOr R. Wagner svojou požia
davkou "Gesamtkuns twerku". 

Weberova umelecká náročnosť sa preja
vila aj v novej koncepcii dramaturgického 
plánu, v ktorom prevládali diela francllz
skej proveniencie. Boli tu však zastllpené 
aj Mozartove opery a Beethovenov Fidelio a 
nech9ball ani novinky opernej literatllry. 
Weber vychovával svoje obecens tvo uverej
ňovanlm "hudobno-dramattck9ch poznámok" 
v tlači. Okrem nich plsal a j ohfaduplné, 
no spravodlivé kritiky na vystlipenla ln9ch 
umelcov. Aby sl lepšie porozumel s členmi 
svojho orchestra, ktor! boli väčšinou Cesl. 
naučil sa česky. V čase svojho pražského 
pobytu zložil len klarlne tové kvinteto, kan
tátu a nlekofko plesni a zborov na verše 

T. Kôrnera, ktoré v Nemecku vzbudili vel· 
ké nadšenie. 

Od začiatku r. 1817 pôsobil Weber v Dráž
denoch, kde mu zverili ťažkú lllohu - vy
budovať v tejto "poslednej bašte talianske
ho operného umenia" nemeckli operu. We
ber tu uplatňoval svoje sklisenostl z Prahy, 
no za tažšlch podmienok, lebo mu život 
všemožne strpčoval kapelnlk talianskej ope
ry F. Morlacchl, podporova n9 kráfom. Tož
ko sl možno predstaviť, a ko tento lltly, ChO'r· 
rav9 muž zvládol všetky povinnosti, ktoré 
sa nai'i nakopili. Už v tomto čase začal 
pracovať na Caroatrelcovl, no práca na ope
•re napredovala velmi pomaly. Nerušene mo
hol komponovať Iba v čase oddychu vo svo
jom vidieckom dome v Hostervltzl nedale
ko Dráždan, v ktorom je dnes umiestnené 
malé weberovské mlizeum. Tu zložil o. l. oj 
svoje 'slávne klavlrne rondo Vyzvanie do 
tanca. Koncom roka 1817 s.a oženil so spe
váčkou Karolinou Brandtovou, s ktorou pre
žil osem velmi šťastn9ch rokov, skalenýr.h 
len postupujťlcou chorobou - .tuberkuló
zou. 

Po dokončenl Caroatrelca (v auguste 
1820) podnikol nlekofkomesačnli list>ešnll 
koncertnťl cestu po severnom Nemecku a 
Dánsku. jeho priaznivcom sa medzlt9m po· 
darilo dosiahnut, aby operou Caroatrelec 
bola otvorená operná prevádzka v zrekon
štruovanej budove Národného divadla v 
Berline ( teda nie v Dvornej opere, kde v te· 
dy vládol Spontlnl). Jej premiéra sa us kú· 
t očnila 18. jllna 1821. Vefkll čast obecenstva 
tvorila nemecká vlastenecká Inteligencia, 
ktorá dielo prlvltala s obrovsk9m nadše· 
nim, Caroatrelec plne zodpovedal jej pred
stavám o nemeckej národnej opere. Bola to 
predovšetk9m Weberova hudba, Inšpirovaná 
Judovou melodikou a obohatená hov9ml 
harmonlck9ml odtienkami a Inštrumentálny· 
ml farbami, ktorá akoby do nového svetla 
postavila starodávny prlbeh o prost9ch ru
doch v konfrontácii s dlabolsk9ml silami. 
Opera r9chlo prešla všetk9ml nemeck9ml 
scéna mi. Po jej triumfálnom uvepenl vo 
VIedni sl Weber zaplsal do dennlka: "Väčši 
entuziazmus nie je možn9 a boj!m sa bu· 
dllcnostl , lebo je sotva mofné dostat sa vyš· 
šiel" 

Jeho obavy sa potvrdili pri jeho dalšej, 
netrpezlivo očakávanej "herolcko-roman tlc
kej opere" Euryanta (Viedeň 1823]. ktorej 
úspech bol sice vefk9, a le nie trval9. Za
vlnilo to zlé, neprehradné, vefakrát prerá
bané a predsa nezrozumltefné libreto, no 
rozhodne nie Weberova "majstrovská a du
chaplná hudba" (ako ju neskOr ocenil R. 
Schumann J, ktorá poväčšine žije Iba v kon
certn9ch slet'\ach. Z - h istorického hladiska 
v~ak Eu.ryaota predstavuje v mnoh9ch ohla· 
doch krok vpred smerom k Wagnerovej 
hudobnej dráme - a to po formál nej aj 
obsahovej stránke. 

Poslednll operu Oberon plsal Weber na 
objednávku lond9nskeho divadla Covent 
Garden v čase, ked už vedel, že jeho dni 
sú spočltané. Naučil sa anglicky a vytvoril 
dielo podla anglického vkusu - v9prav
n(1 "činohru s hudbou", v ktorej sa rytier 
ske prvky prel!najú 50 shakespearovs kou 
rozprávkou a orientálnym koloritom. V jej 
librete sil nápadné - hoci povrchn.é a psy
chologicky nezdôvodnené - paralely s mo
tlvml Mozartov9ch slngsplelov. S ·vypi! tlm 
posledn9ch sil cestoval Weber cez Parlž do 
Lond9na, kde dielo dokončil, naštudoval a 
uviedol. Tie najvyššie pocty, ak9ch sa mu 
dostalo v Par!žl a Lond9ne, ho však viac 
unavovali a ko tešili. Stihol ešte oddlrlgova ť 
všetky sfllbené predstavenia (dovedna dva
násť) a nlekorko koncertov. no domov 
k svojej žene a dvom deťom sa už nevrátil. 
Deň pred nastúpenlm spiatočnej cesty 
( 5. jlina 1826 J skonal. 

LJUBA MAKOVICKÄ 

Známy západonemecltf akladater 
Wolfgang Fortner oalbl na bud6· 
ci rok svoje osemdesiatiny. Vyda· 
vatelatYo Schott •ydalo pri tejto 
prllelltoati rad propagal!n.fch le· 
táko• o jeho trorbe. Fortner •Y· 
nlkol najmä v opernej oblasti. 

Západonemecký akladater Haoa
)Urgen •on Bose je autorom lyric· 
kých operných scén naz•anfcb 
Utrpenie mladého Werthen. Goe· 
theovaké scény a6 tu llroko roz
pracované a 6dajoe prln61aj6 dl
Yákovl zaujfmavé z61ltky. Kritika 
nazvala operú zasnenou Idylou o 
Wertherovl a anlmky z pndata· 
venf aa zépadonemeckfch oper· 
nfch scénach zvfrazňuj6 krehki 
podobu javiskového atr6rnenl~ 

Spoločnost Franza Schmidta pri· 
pravlla v Rak6aku ltyrl večery 
z jeho komorne j tvorby. Opiť aa 
potvrdila llvotnoat Scblllidtonj 
tvorby. 

Rak61ky prezident udeUl Wolf
gangov! Schnelderhanoyl titul 
Dvorný radca. OcenlU aa tfm 
Schnelderhanove z6aluhy oa ros
voji rakélkebo koncertDého liYO· 
ta. 

Koncom okt6bra uskutočnil aa 
vo Viedni trojdňOYf seminár na 
tému Vzťah a6čamej hudby a a6· 
časne j poézie. Rad odbornfkov ob
jasňoval tieto problémy z viace· 
rfch strán. 

Vo VIedni vydali katal6g vojen
skych kapelnfkov. Zachytáva l!a· 
sový 6sek rokov 1953-1978. Je to 
dubr4 prfručka pre dejiny vojen
ských hudieb a prlnála l vz6cne 
materiály zo atarlej doby. 

V Dráldanoch aa konalo medzi
národné aymp6zlum o C. M. von 
Weberov! a jeho vplyve na ni
rodnú operu. Vlacerf muzikol6go
vla objasňo•aU Weberov význam 
a podl!larkll jeho zásluhy o roz
•oJ hudby. - ~ J ~w 

Vo veku 93 rokov zomrela 9. aep· 
tem bra t. r. v Rio de Janeiro alb· 
na brazllska klaviristka Magda 
Tagllaferro. St6dium oa perflakoa 
konze"at6rlu, kde k Jej ul!ltefo• 
patril l Alfred Cortot, ukončila 
r . 1908. Obdiv a uznanie al zla
kala ako neúnavná Interpretka l 
ako pedagogička. Koncertovala po 
celom nete - hrala v Eur6pe, 
oboch Amerikách 1 na Oalekosa 
vfchode. Ca1to bola členkou po
rôt na významnfch svetových kla· 
vfrnych s6ťallach (Chopinon at· 
ťal vo Varlave, 1932 a 1955; Caj
kovského a6ťal • Moak•e, 1912 
a Inde ). Hrala a najpopredoejll· 
mi orchestrami neta a pod tak
tovkou najvfznamnejllcb dirigen
tov svojej doby. Oln:v161ť vynikla 
ako interpretka klavlmej trorby 
G. Faurého, C. Debuaayho a F. Pou· 
lenca. V roku 1957 bola po net 
pomeno•an6 klavfma dťal. 

NAS ZAHRANICNf HOSŤ 

irigent EMIN L. CHAČATURIAN 

n9 umelec. Ztvot na vernej nohe ml 
umožituje stretnutia s množstvom zaujl
mav9ch rudi 1 umeleck9mt telesami, čo 
pre mňa znamená neustále obohacovanie 
- !udské l umelecké. Ale je možné. 
že sa v bllzkej budúcnosti rozhodnem 
pre spoluprácu s nlektor9m z ponOka· 
ných orches trov. 

Stretnutia s mimoriadnymi umeleck9· 
ml osobnosťami patria z.akažd9m k ne
zabudnutefn9m udalostiam. V rodine 
Chačaturlanovcov poznáme nlekofko vy
nlkajllclch umelcov z oblasti hudby: 
chýrneho s kla datera a dirigenta národ· 
ného umelca ZSSR Arama Chačaturlana 
i jeho synovcov - hudobného skladate
ra národného umelca RSFSR Karena Su· 
ranovlča Chač.aturlana a dirigenta ná· 
rodného umelca RSFSR Emlna Levonovl
ča Chačaturlana , ktor9 pOsobl v Moskve. 

Vedeniu Slovenského národného divad
la 58 podarilo nadviazať kontakty s Emi· 
nom L. Chačaturlanom, ktor9ch v9sled
kom bolo jeho prizvanie k spolupráci na 
pripravovanej premiére baletu Alexeja D. 
Mačavarlanlho OTHELLO. Toto pOvodne 
tri hodiny trvaJlice dielo sa zásluhou 
spolupráce so spomlnan9m ma jstrom po· 
darilo upravlt, orlbl!žlf ho dramaturglc
k9m požiadavkám dneška ·a tak umocniť 
jeho v9sledn9 divácky Očln. Už počas 
týchto prlpravn9ch prác bol majster 
Chačaturlan poradcom hosťujllcemu cho· 
reografovl a režisérovi Jozefovi Sabovčl· 
kovl ako aj vzácnym pomocnlkom všet· 
k9m damm odborn9m spolupracovnlkom. 

Využili sme prltomnost majstra Chačatu
rlana v Bratis lave na bližšie zoznámenia 
čltaterov 1-lurlobného života s jeho osob
nosťou a prácou, ako aj s jeho plánmi 
do bud6cna. 

Vieme, le ate Bratislavu uadUvill •Iac 
ra:~y . Prl•ledli v6a do Bratlaluy pn· 
covné povinnosti alebo akftr obdiv k na: 
lej kr6aavlcl na Dunaji? 

- v CSSR som bol vefakrát, v Brat!· 
slave zatla! pracovne len málo. Ale mám 
tu vera prlatefov a nádej na zaujlma
vú spoluprácu. Dirigoval som pohostln· 
sky brniansku Státnu filharmóniu, v Pra
he Symfonlck9 orchester FOK, ako ~l 
vynlkajllcl Komorn9 orchester v Cesk9ch 
Budi!jov'lclach , zakažd9m k obojst ra nneJ 
spokojnosti. Preto k vám prlchádr:am 
s vefkou radosťou. 

Vale vzťahy k n61mu mestu istotne 
formovali aj vall l!eakoalovenakl priate
lia pôsobiaci v Bratislave. Vari najmoc· 
nejlle puto prlatefatra vás uri!Jte sp6ja 
1 Jozefom Sabovl!lkom, choreografom 
bratislavskej Novej acfny a profesorom 
choreografie na VSMU, zn6meho nalet 
verejnoat.l aj z poaorahodnej umeleckej 
l!lDnoati v zabranil!l. Spolol!ne a yaml 

Josef SabOYčlk pred dvoma rokmi naitu
doval • Gdal\sku jeden z naj6apelnej· 
lieh baletov válho atrfka, Chačaturianov 
balet Spartakua. 

- Ano, bola to mimoriadne pekná 
spolupráca a rád sa k nej vo svojich 
spomienkach vraciam. 
Prezraďte nám niečo o nojlch pra

cOYnfch plánoch - aúčaanfch l do bu
dtcnoati ... 

- V sOčasnosN pracujem a ko slobod 

Co •6a aaujaľo na Othello•l, oa aha· 
keapearovakej téme známej oajml • 1!1· 
nobernej a opernej lnterpret6cli? 

- Upútala ma konfllktnosť tohto diela 
umožňuJt1Ca uplatniť množstvo cltov9ch 
nuansl. Zaujalo ma citové vzplanutie člo
veka l jeho zánik, zaprlčlnen9 Judsk9m 
zlom. 

Podarilo aa, podla dlbo núoru, re
l!ou hudby yyjadrlť t6to tl'Bgécliu Jud
ského zla? 

- Práve o toto som sa usiloval. Ľud 
ské strasti obsiahnuté v partit6re sice 
rozprávaj(! prlbeh z uplynul9ch stáro· 
čl , ale podobné tragédie sa vyskytujll 
aj dnes. 

Co ds najvll!lml up6talo na hudbe 
k tomuto dielu? 

- Hudbe tohto baletu sa dari vyjad riť 
jemné odtiene správania rôznych Jud
sk9ch charakte rov, Ich ~lvotn9 prlbeh. 
V spolupráci s orchestrom a baletn9ml 
In terpretml sme zamerali naše tvorivé 
úsilie na spoločn9 cle! : vyjadri( všetko 
tak, aby to bolo pre diváka zaujlmavé 
a zrozumltefné, uplltalo ho a zapôsobilo 
na jeho city. 

Prtpravlln : ALICA PASTOROVÁ 



ubil nt [UOOVÍ 
Netlnavnf pllťdeslatnlk, l!love~, ktor~ 

sa sna!l v!dv zosdladlt všetko neorga
nlcké a vniesť do riešenia ka!dého prob
lému aspekt akéhosi celostného "per
spektlvnehow nazerania. Systematika, 
koncepl!nosť, dobré organlzal!né vlohy, 
toto všetko ho predurl!llo k ·lomu, aby 
na rozhlasoveJ pOda zastával riadiace 
miesta. Za vyše štvrťstorol!né pOsobanle 
v Cs. rozhlase Bratislava, presnejšie v je
ho Hlavnej redakcii hudobného vysiela
nia, prešiel v.lacer~ml stupňami postu
pového rebrll!ka - od v~robného redak
tora počntlc, cez dramaturga, veddceho 
•redakrora Redakcie symfonickeJ, oper
nej a komorneJ hudby a zároveň zástup
cu šéfredaktora, a! k dnešnému postu 
šéfre!lséra hudobného vysielania. Na 
všetk~ch stupňoch odvádzal poctlvtl prá
cu s plnou zodpovednosťou. Dodnes sme 
svedkaml jeho snáh riešiť problémy s 
nadhfadom, bez náladov~ch afektov, prl
l!om kddá Jeho pracovná l!lnnost sa 
odv!ja v!dy s akousl vndtornou skr~
nostou. Ak o!lhlladneme od jeho štu
dentsk~ch rokov - absolvoval štddlum 
organovej hry na Konzervatóriu v Prahe 
- od r. 1959 pracuJe nepretrlite v Cs. 
r.ozhlase. Z mozaiky Jeho tvorivej akti
vity spomeniem jeho pOsobenle ako ve
dtlceho redaktora Redakcie symfonickej, 
operneJ a komornej hudby (od r. 1975). 
V uvedenom obdob! pracute ako člen 
programovej komisie Brallslavsl{~ch hu
dobn~ch slávnos!!, je l!lenom v~berovet 
komisie Interpódla. Zároveň zastáva 
miesto predsedu medzinárodneJ poroty 
Prix. Brno a taktie! je členom hudobnej 
k<lmlsle celoslovenskej rozhlasoveJ !at
vy. V t~chto rokoch sa zač!na uvádzať 
rad cykllck~ch relácii o hudbe soclalls
tlck~ch kra jin a odvyslelajtl sa mnÓhé 
priame prenosy, v ktor~ch sa propaguje 
1nterpretal!né zázemie sprlatelen~ch ná
rodov. Viedol a organlzov1111 dva rol!n!ky 
poduj&tla "OIRT Interštddlow, ktorého 
bol Iniciátorom. Ostatn~ch desať rokov 
riadi oddelenie hudobn~ch re!lsérov, čo 
v stll!asn~ch podmienkach te taktie! ver
ml nárol!ná tHoha. Odborná, no zároveň 
umelecká, nanajv~š zodpovedná práca, 
preto!e v rozhlasovom systéme stoj! na 
začiatku reťaze a •tu sa práve rozhoduje 
o prlj!man! lnterpretal!ntch vtkonov pre 

M. VAJDIČKA 
budťíce vysielanie. Zlaf, v ma::;médlách 
rozhlasového typu, a to nielen v našich · 
podmienkach, sa dostáva akosi primálo 
pocty a publicity týmto primárnym tvor
com zvukových konzerv. Ak odhliadne
me od v~nlmky priamych prenosov, stl 
zahalenf do rdcha anonymity. Dnešnt 
vtvoj techniky a digitalizácia vy!adujtl 
od človeka, ktorému má primárne sld!lt, 
priam absolOtnu a totálnll oddanosť. Oso
bitne podčiarkuJem v teJto stlvlslostl sku
točnost, !e 1 umelecké školstvo akosi 
pozabudlo na pr!pravu hudobného re!l
séra. A tak, samotná priprava ka!dého 
"re!lsérskeho elévaw, jeho vkomponova
nle do kolekUvu ako rovnocenného part
nera pre umelcov v šttldlu, je procesom 
mo!no 1 viacročným. Výsledky a plody 
tejto neQnavneJ a dldakllcket pr!pravv 
dozrlevaJtl vefml pomaly a priam a! 
mravčia práca niekoho v tlzad! sl ne
cháva na svoje plody pol!kat. Pravda, to
to všetko znásobuje kvas rOznorodtch 
názorov na zvukovo-re!ljné a estetické 
Ideály. Ľudov!ta Vajdll!ku poznajtl natmll 
U mladšl ako dobrého metodika a "kan
toraw, no zároveň nekompromlsného v 
po!ladavkách v rozhlase u! presláventch 
konkurzných pokračovanf. 

Re!lsérska práca v rozhlasov~ch aná
l<lch nie je Iba prácou so !Ivou ma
tériou. Jubilant vypracoval v spoluprá
ci s experimentálnym štQdlom metodiku 
akejsi "renováclew, resp. steroofonlzácle 
staršlcb, z lnterpretačnéh<l hladiska ne
nahraditefných nahrávok. Za mnoho
stranne preukázané aktivity udeltll me
novanému l vyznamenanle Vzorný pra
covnlk Cs. rozhlasu. 

Okrem pOsobenla v materskeJ organi
zácii 1e 'potrebné sa zmieniť l o jeho 
publlclstle'kej l!lnnostl (v spolupráci s 
Encyklopedlcktm tlstavom SAV vypraco
val do Encyldopédle dramatlck~ch ume
nl Slovenska heslá o rozhlase). Ako his
torik (absolvent HudobneJ vedy na FFUK 
v Bratislave) sa zaoberá históriou hud
by 16. a 17. storol!la na Slovensku (sQ
pls hudobných pamiatok - rukopisy, 
nototlal!e a duchovná pleseň), základ
ným hummelovským výskumom a histó
riou hudobného vysielania u nás. 

ONDREJ ~UHAJDA 

Mladí interpreti hrajú slovenskú hudbu 
Hlavná redakcia hudobného vysielania Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave 

u! nlekolko l'okov porl!ada cyklus koncertov "Sttldlo mladých w, prezentuJtlcl sloven
ské interpretačné a skladatefské umenie. Dňa 12. novembra t. r. sa v ll'ámcl uve
denéh<l cyklu uskutočnil v Hudob!l<lm šttldlu Cs. rozhlasu v Bratislave koncert 
z tvorby slovenských skladatefov pod názvom Mladi Interpreti hra jtl slovensktl hud
bu. Dramaturgická koncepcia skladieb stlčasnej s lovenskej tvorby vychádzale z ta
kých diel, u ktor~ch bolo badať snahu po zrozumitefnom, <lbsahuplnom myšlienko
vom stvámeni diel, lnkllnujtlclch k črtajtlcemu sa programovému suJetu. 

úvodnou skloadbou večera bolo Trio pre bule, 'riola a 'riotoal!elo mladého sloven
ského skladatera EJODa Krika, ktorého z<XI:nam doteraz verejne uvedených skla
dieb nie je vefký. V trojč'astovom členen( T.rla vysttlpll do popredia dramaturgický 
koncept: tretia čast sa javila ako syntéza prvej, rytmicky svle!ej OO<sll a kon_trastnej, 
lyricky znejtlcej druhej častl. Autor sa nesnafll vyjadrlt problémové situácie, ale 
stlstredll sa na otázku dynamickej rovnováhy Inštrumentácie, čim sa mu podarilo 
vy.tvorlt kompaktný, zvukovo vyvá!ený celok. O myšlienkové a výrazové dotvorenie 
diel·a sa vefkou mierou zasl11!lll lntel'l)ret1 - Pnot Bo1acs (husle] , Mllaa161 BlaM 
(viola) a Peter Baru (violončelo). 

V premiérovom naštudovanl klaviristu Marl6Da Varlaaltebo :r;aznela aj klavlrna 
skladba Ml~wa Pejhonk6bo Na trt apOaoby, osclluj11ca medzi Impresionistickou 
zvukovou kolorl11tlkou ( Vodotrysky, Quasl ostina to] a quasi prokoflevovskou gro
tesknosťou (Allegro all'a Marcla) . Určujtlclml prvlalml kompozlcle boli - jasná kon
štrukcia, výrazová prostota, ·rytmlck<HDelodlcký motorizmus, odka.zuj11ce na lnšp!R-
t!vne vzory skladatera. · 
Jednočasťovou Soa6tloa pre kla·flr s podtttulom Zlaa Y borieb nadviazal Vffa

&OilaY Kabi&a na svoju predchádzajtlcu skladbu, Jamtl sonátu pre violu a klavlr. 
Tektonicky dielo prlpomlna jedn~m ťahom vybudovaný obltlk charakteristický neu
s tálou gradáciou vrchollacou v slede akorolckých kombinácii a záverel!nou subtllnou 
zvukovou paletou. Sonáta reprezentuje Kubll!lrove .najlepšie s tránky: striedmosť na
rábania so zvukom, zmysel pre de~all l celok, a stlčasne rozširuje v~azové spek
trum a dramatická, rytmicky pregnantntl ·polohu. Dielo zaznelo v Interpretačnom 
stvárnenl klaviris tu Petra Mbaútka, ktorý ho ,predviedol s dávkou muzllrallty a su
verénnej techniky. 

Stredntl skladatefsktl generáciu reprezentoval na koncerte skladatel JaraJ P•pflll 
V1Uooakoa baladoa pre klarinet a .klnfr, ktoro charakterizuje tónová a zvuková 
fragmentárnosť a plastické odtleňovanle nástrojov vo vzájomných dialógoch. Inter
pretačne je dielo náročné, a preto mo!no vyslovlt U7Jilanie klarlnetlstovl Petrori 
DliUI!kori a klavlrf!Stke Aleae UllokeJ, ktorl prenl•kl1 do jeho p<Jdstaty oa mtocnjll sa 
ho s neobyl!ajným majstrovstvom a citom. 

Ako posledné zaznelo na koncerte Sl61!tkow6 kvarteto lrla SaeJhyoyaJ v !lokonalej 
Interpretácii členov MOJIMOYbo barteta, ktoré bolo kulminačným vrcholom kon
certu. SpOsob kompozll!ného vyjadrovania Iris Szeghyovej determinuje primárna in
venčná melodika, formové sád~t, striedmosť hudobného procesu a presvedči
vosť výrazu. Tieto črty sa naplno prejavlll l v Slál!lkovom kvartete, za ktoré autor
ka z!slrala prvO cenu v stlta!l ,~ladých skladatelov Generace '85 v Ostrave. 

Na záver mo!no konštatovať/le .kladom koncertu bola nielen spomlna ná drama
tuTglcká koncepcia, a le predovšetkým zodpovedne 18 umelecky zainteresovane pri
pravené výkony všetk~ch Qčlnkujúclcb. ALENA CIERNA 

Medzinárodné brnenšké muzikologické kolokvium 
(Dokončenie z 5. s tr. ) 

pozltlvne mtmoestetlcké funkcie hudby, 
ku ktorým sa estetická funkcia prld·ru
!uje v najrOznejšfch typoch vzájomneJ 
sťldr!nost1 . 

Zmena mJ estetickej recepcie hudby sa 
zapodlev!l'l Manfred Waaaer. Jlff Fakai! 
poukázal na §lroké mo!nosti estetické
ho a j mimo8Sitetlckého fungovania hud
by v naJrOznejšfch ka náloch, cez ktoré 

sa dnes prljlma. Josef Verel sa zameral 
na dOsledky a modifikácie kategórie Ju
venlllty v hudbe. Aaaa Saamere sa po
kdslla dať odpoved na otázku: Prečo po
pulárna ·hudba odoláva hudobnovedneJ 
analýze. 

Brnenské kolokvium 1986 nebolo Iba 
burzou este tických koncepcii a náhla
dev - bolo tie! lnšplratlvne pre dalšie 
vyt~čenle 11loh hudobnej estettJ.kv stlčas
nostl. MILOSLAV BLAHYNKA 

Balet SND opät s dramaturgickým otáznikom 
Baletný stlbor SND sa 6. a 7 . novembra 

· t. r. ' preds tavU v prvej premiére sezóny 
1.986-87. Pri prllefltostl otvorenia Mesia
ca československo-sovietskeho prlatel
stva uviedol pOvodný balet národného 
umelca ZSSR Alexeja Dawldowli!a Mai!a
warlaaJbo - OtheUo. Inscenácia Je die· 
lom choreografa a re!lséra Jozefa Sa. 
bowl!fka a. b., dirigenta zasltl!llého umel
ca RSFSR Emlna L. Cbal!aturlaaa a. h. a 
výtvarnlka JOHfa JeUaka a. h. Predsta
venie sa teda stávalo atrakt!vnym nie
len svoJim námetom; mnohé sfubovala 
aj spomfnaná tvorivá spolupráca, ktorá 
posunula cel~ predstavenie za rámec Slo
venského národného divadla. Dramatický 
odkaz W. Shakespeara preds tavuJe nevy
čerpatefný zdroJ Inšpirácii pre tvorcov 
hudobno-dramatických diel. Na jednej 
strane poskytuje nedozierne mo!nosll v 
zmysle dramatickej tlnosnostl a perma
nentného dynamizmu akcie, no na dru
hej s trane vy!aduje maximálnu stlstre
denosť na psychologizáclu postáv, na 
postihnutie zlo!ltého myšlienkového pod
te~tu a filozofického smerovania. Z toh· 

Non Mardakod (Deademoaa) 
Snlmka: A. Sládek 

to 'hladiska je Othello kolosálnou sub
stanciou autorovho štýlu obdobia vel
kých ·tragédll. 

Balet Othello je však z hudobného 
hladiska prlna tmenšom problematlck~m 
dielom. Pou!bt~ml hudobnovyjadrovaclml 
prostriedkami zasahujtlclmi a! k hranl
cLam bezbrehého epigónstva do značnej 
miery splošťuje a deformuJe Ideové vy
znenie othellovskej tematiky. A. O. Ma
l!avarlani sa vo svojom kompozičnom 
štýle jed•noznačne obracia k tradfcll, pri
čom sa zrieka akéhokofvek originálnej
šieho pretavenla jednotllv~ch Impulzov a 
výsledn~ •tvar pOsobf ako mozaika, resp. 
ako koláŽ zostavená z kompozlclf S. Pro
kofleva, A. Chačaturlana, O. Sostakovlča, 
M. Ravela. Da lo by sa pokračovať vo vy
mentlvanl konkrétnych diel, ktoré mimo
riadne lntenzfvne vy!arovall z partlttlry 
Othella - nechýbalo medzi nimi not<l
Ticky známe Ravelovo Bolero, Chačatu
rlanov Sabfov~ tanec, ktorý doká!u bez
pečne Identifikovať at lf najmenej skú
senl návštevnlcl divadla, vo výstupoch 
Othella a Desdemony sa hudba a! prlllš 
prlbll!ovala k slávnemu Adagiu z baletu 
Spartakus, v dramaticky exponovanejšlch 
momentoch zasa k TybaldoveJ smrti z 
Prokoflevovho baletu Romea a JúHa. Ok
rem týchto nespočetn~ch vplyvov vyu!l-

KONKURZ 

va Mačavarlani v partitúre Othella prvky 
gruzfnskeho folklóru, Mor~ Je vari tým 
najatraktfvnejšfm, čo hudba k baletu 
poskytuJe. Avšak ani v tomto smere skla
da tel •nedosahuje kvallt A. Chačaturlana ; 
ten tu vystupuje opať ako svetlý vzor. 
Zo št~lovokrltlckého hladiska je Othello 
skutočne problematlck~m dielom a udi
vuje ma, že dramaturgia baletu SND z 
mno!stva sovietskych baletn~ch partltQr 
siahla práve po Mačavarlanlho diele . .. 
Rozpor medzi charakterom predlohy a 
jej hudobným spracovanlm je v Othellovl 
a! pr!llš zará!aJQcl. Mačavarlani sa sf· 
ce sástreduJe na podrobntl charakterizá
ciu postáv a akci! ( prlnclp návratnosti 
určitých konštantn~ch motivických prv
kov pou!lt~ch v zmysle kvázi leltmotl· 
vlcke J techniky) , no samotn~ hudobný 
obsah a povaha hudobnej matérie pOso
blll na mňa skOr dojmom rozprávky než 
strhujllcej tragédie. Hudba je presýte
né temperamentom, no chýba ,Jet potreb
ná dávka dramatlzmu, moment prekvape
nia, dynamická vyhrotenos t. Po v~razo
vet stránke sa ml zdala byť Jednotvár
nou a často nezodpovedala scénickej ak
cii. 

Ch·oreograf a režisér J. Sabovčlk sa 
pri konclpovanl pohybového stvárnenia 
diela nachádzal v značne zložitej situácii. 
Bol postaven~ pred Qlohu vytvorit pred· 
s tavenie v Intenciách shakespearovskej 
!ematlky, no na podklade problémovej 
hudobnej predlohy. Možno povedať, !e 
naplno vyu!ll svoje bohaté SKúsenosti a 
vyťažil z partltďry maximum. Vo svojom 
choreograflckom rukopise ta!! z klasic
kého pohybového tvaroslovia, ktoré mies
tami efektne "okorenf" prvkami moder
ného scénického tanca. V podstate teda 
správ.ne vystihuje vlastnosti hudobnet 
predlohy a čo je najsympatlckejšle, v 
mnohých momentoch doslova zachraňuje 
situáciu, ked na scénu vnáša v~razové 
prostriedky, absentujtlce v partitúre ba
letu. Za vše tky spomeniem 5. obraz, scé
nu s lávnosti, ktorá na mňa st·lne zapOso
blla nedeflnovatefnou bizarnosťou, spo
člvajQcou na majstl.'ovskom konfrontova
n! tragédie ludského subjektu s dehu
manlzovanou spoločnosťou (kont rast v 
konclpovanf a kcie O~hello-Desdemona a 
robotlcky vyznlevaJáceho ta nca dvorných' 
dám a gavalierov). Sabovčlk upria muje 
pozornosť na citllvťl charakterlzačntl di
ferenciáciu hlavnS'ch hrdinov, no Jeho 
pozornos ti neunlká a ni moment vykres
lenia spolol!enských vzťahov všeobecne. 
V centre diania sa nachádza dvotlca 
Desdemona-Jago. Krehkosť a subtflnosf 
tu od za~latku s toja proti obludnosti 
zachádzaJúceJ a! k a ketsl tnfernálnostl 
postavy Jaga. Postava Othella, naopak, 
prechádza postupným kryštalizačným 
procesom a n aplno sa a ktivizuJe až v 
záverel!ných obrazoch ba,letu. Profllácla 
postáv kladie na Interpretov vysoké po
žiadavky, no predovšetk~m dvottca Nora 
Martlnkov6 ( Desdemona) a Libor Vacn
Uk (Ja go l naplno presvedčili o svo Uch 
kvalitách - nielen technlck~ch, a le pre
dovšetkým pohybovo-v~razov~ch. Velmi 
tlčtnné te scénické a k<lst9mové riešenie 
baletu, ktoré kráča v 1ntenclách jasnej 
charakterizácie postáv. Napokon s prá
cou J. Jellnka sa .nestretáva bratislavské 
baletné publikum po prv~ raz. Vyčftat 
nemo! no nič ani orchestru SND, ktort 
pod vedenfm E. Chačaturlana podal je
den zo svojich lepšieh v~konov (treba 
poznamenať, !e pri repr!zach Othella bu 
de stáť za dlrlgentsk~m pultom Pavol Se
lecký). 

Záverom vari tolko - Inscenáciu bale· 
tu Othello, a kokolvek úspešne reallzova
ntl, nemo! no označit za drama turgický 
progres. Prináša so sebou prfllš vera 
otáznikov smerujtlclch opäť k úvahám 
nad spoločenskou funkčnosťou tanečné· 
ho umenia , k avahám, kror~ch princ! 
plálny charakter by nemala obchádza t 
ani jedna divadelná dramaturgia. 

IGOR JAVORSKt 

RJadlteratvo Sloveaakej filharmónie vypisuJe konl<un: do orchestra Slovenskej fll
harm6ale aa mi•to hrál!a na ldal'Jnete a .povinn•ťou hry na basldarlnete. 

KOAkurx aa uakutoč:al dňa 9. jauuAra 1987 o 9,00 h v lroncertneJ sieni SF. 
Prtbl61ky 80 liwotopt.om lpOaielajte na adresu: Slovenská filharmónia, kádr. a Jiel"' 

801161. odd., Pa1ackého 2, 111& Dl Bratislava. Pocbnienky konkurzu oznámime prlhlise
Dfm a.ob6dsai!om pt.omae. 
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40 rokov Novej scény 

pevoherné retrospektívy 
V posledný tohtoročný novembrový deň bolo tomu 

presne 40 rokov, kedy v bratlslavsk<>m Zivn.odome na 
Kollárovom námesU - v bývalom zadaptovanom kine 
Alfa - s lávnostnou premiérovou Inscenáciou Shakespea
rovej komédie Skrotenie zlej ženy začala svoju činnost 
Nová scéna, nové bra tislavské d!vadl<>, ktoré v povojno
vom obdobi sJubnýC'b perspektlv vzniklo zo spontánnej 
t úžby oboha tiť kultúrny život hlavného mesta Sloven
s ka. p.opr i súbore činohry súčasťou novovznlknutého 
divadla sa s tal l súbor, ktorý dostal za úlohu venovaf 
sa .,Jahkej múze" - uvádzaniu diel hudobno-zábavného 
žánru. Myslelo s a sprvu na operetný sObor, no v zloži
tých his torických l kultúrno-spoločenských podmien
kach po osloboden!, ale l v dOsledku vtedajšlch nespráv
nych názorov na operetu, kt<>ré hraničili až s požia
davkou vyl(lčenla operety z nášho divadelného orga niz
mu, sa pôvodná myšllenk·a založenia operetného sOboru 
na koniec nereallozovala. Miesto neho vznikol s(lbor Hu
dobnej k<>médle špeclallzujOcl sa .od počiatku ·na uvá
dzanl tzv. hudobnej komédie, ktorá údajne väčšou pruž
nosťou, pohotovosťou a akcentom na súčasnost mala na
h radlf s tarš iu opotrebovanO operetu. Hoci sab.or Hudob
n ej komédie, združujOcl také osobnosti vtedajšieho slo
vens kého spevoherného divadla akým! boli F. Krištof
Veselý, S. Munk, J. Krepela, J. Láznička, D. Zlvojnovlč, 
F. Hudek, V. Prokešová a ďalši, vyvljal nemal(! aktivitu 
(za svojej 5-ročnej existencie uviedol dovedna 36 ti
tulov) jedna ko len neuspel. Prlčlny nel1spechu spočlvall · 
v tom, že s(lbor a ko .,hudobné komédie" uvádzal zväčša 
osvedčené činoherné tituly opatrené nlekoJkýml hudob
n ým! člslaml, v ktorých jednak absentovala pr-o-klamo
va ná súčasnost, jedna k sa nedosia hla rovnováha texto
vej a hudobnej zložky e. hudba zostávala len v doplnko
ve j funkcii. V tejto podobe hudobná komédia nesplnila 
očakávanie a nádeje do nej vkladané a obJOberul opere
tu nenahradlla. 

v sovietskej tvorbe, ktorá v hladanl nového obsahu 
mala pred nami určitý predstih. Preto v repertoár! sO
boru tohto obdobia domlnov:a li súčasné operety soviet
ske (Volný vietor, Pleseň tajgy, Biely agáJt, Zla tý dáM, 
Moskva-Cerlomušky), ale l maďarské (Obchodný dom, 
Pod južným krlžom) . Osll!e dra maturgie od saméilo po
čiatku smerovalo a j k podpore pôvodnej domácej tvorby. 
Už v roku 1954 mala premiéru opereta Zlat~ rybka, 
ktorou sa jej autori - skladater G. Duslk a libretista 
dr. P. Braxatorls pokOslll vnlesf do operety sociallst!cktí 
prltomnosf. O dva roky neskOr uviedol sObor vari naj
lepšie dielo te jto autors·kej dv<>jlce - operetu Hrnčiar-

v domácom kontexte na jedno z čelných miest a o jeJ 
Inscenáciách muzikálov sa hovor!lo s obdivom l v za. 
hraniči. V tien! dom!nujáceho zahraničného muzikálu 
zostall .však IIIISCenácle k·lastckých l postklas!ckých ope· 
rlet, a ko a j hudobných komédlf. Negatlvnou črtou tohto 
obdobia bola otlplná absencia pôvodnej domácej tvorby, 
a tvorby zo socialistických kra jin, ktor á v repertoári 
zachraňovala nlekolkýml titulmi Iba česká tvorba (LI
monádový Joe, Dobrý rojak Svejk, C!erna mačka a Iné) . 
Novými tváram! v sábore a stíčasne jeho výraznými 
pos11aml sa s tali J. Vašloová, B. Polónyiová, D. Marko
vičová, L. Mlškovlč, I. Krajlček a K. Cállk. Spomlnanf' 
umelecký rast sáboru v tomto obdobi je nerozlučne 
spätý t iež s menom r ežlsér.a B. Kra.mos!la (od roku 
1962 umeleckého šéfa sá boru) , ktorého osobitý režljnt, 
rukopis vtlačil pečat zrelého diva delného umenia .mno
hým, na jmä muzikálovým i iiiSCenáclám. 

Poslednou premiérou jublluj6cej spevohry Novej scény 
bola nov6 inscenácia slévneho muzJk,lu My Fair Lady. 
Na anfmke I. Telucba pohlad oa hlavné postavy muzi
k61u v stv6menl protagonistov sAboru. 

Na začiatku sedemdesiatych rokov nastal v stíbore 
obrat v dramaturgickej orientácii. Dramaturgia sa zbav!· 
la Istej jednostrannosti charakteristickej pre predchá
dzaj(lce obdobie, nadviazala opäf konta kty s najbllžšlmľ 
krajinam! a začala venova f zvýšen(! pozornosť pôvodnej 
slovenskej tvorbe. Na repertoár sa po nlekolkých ro
koch znovu dostali muztkály a hudobné komédie zo so
cialistických kra jin (ZSSR, Ma darsko, NDR) a Juhoslá'
v!e, z ktorých viaceré boli skutočným drama turgickým 
objavom (Cervená karoavána, Dundo Maroje, Krečlnsklj , 
Traja mušketier! a Iné ) a významne prispeli k oboha
teniu repertoáru. V úzkej spolupráci dramaturgie ( dra
maturg Ka roU Peteraj), umeleckého vedenia saboru 81 
autorských kolektlvov vznikol rad •pôvodných s loven
ských spevoherných diel. Do repertoá ru sáooru postup
ne vstúpll! nové ·hudobné komédie (výoozným áspechom 
boli najmä Plné vrecká peňazl : I. Bázllk/J. Satlnskt/M. 
Lasica, 1975), zrodil sa prvý slovenský muziká l ( Revlzor: 
T. Sebo-Mar tlnský/B. Kramosll/J. Turan , 1973 J 1 jeho 
doterajšie umelecké vyvrcholenie (Cyrano z predmestia: 
M. Va rga/ P. Ha mmel/A. Vášová/K. Peteraj, 1977 ). 

S pokračujacou kryštaUzáclou názorov na operetu a 
p ostupným legallzovanlm jej miesta v našej divadelnej 
kult(lre, s ilnelo v sa bore Hudobnej komédie (!silte 
opäf hraf operetu. V priebehu roku 1951 ~ochádza 
k jeho postupne j premene - prlangažovanlm zboru, ba
letu a rozšlrenlm orchestra vzniká sObor spevohry Novej 
scény pripravený na opätovné uvádzanie operety. Uve
denfm Székelyho operety Zlatá hviezda, no predovšet
kým Duna jevského operety Volný vietor (november 
1951) začal svoju člnnosf novosformova ný spevoherný 
súbor Novej scény, v ktorom sa v pr iebehu 50-tych ra
>kov postupne sas tredlll na j·lepšl reprezent·anti tohto žán
ru na Slovens ku - k už menovaným pribudli dirigenti 
B. Slezák a Z. Macháček, režisér F. Rell, choreograf 
B. Slovák, sólis ti B. Turba, J. Rozslva l, E. Kostelnlk, 
I. Strelka, J. Kuchár, L. Fecko, K. Vlach, A. Baláž, 
G. Veclová, O. Gallová, E. Sálková, E. K!ttnarová, M. 
Schwelghoferová. Nemožno tiež nespomenOf rozhlade
néhQ dramaturga D. Hegera , určujOceho dramaturglcko
repertoárova lln!u saboru po vyše 20 rokov. 

Pred spevOherným s(lborom vyvs tali náročné umelecké 
1 spoločenské úlohy - dramaturgickou orientáciou a 
tnscenačnýml výsledkami mal demonštro\taf zohladnenle 
všetkých tých požiadaviek, ktoré sa kládli na spevo
h erné divadlo v novej kult(lrno-spoločenskej 1\ polltic
·ke j situácii. Drama turgia sa or!entoval·a predovšetkým 
na uvádzanie tzv. obrodenej operety, pod k1torou sa r o
zumela súčasná opereta odrážaj(lca v •plnej šlrke život 
ludl novej epochy. Vzor ta kejto operety sa videl na jmä 

sky bál, dnes už <klasické národné spevoher}lé dielo. 
Kva lltatlvnym prlnosom bol! aj dve diela M. Nováka -
opere ta Plná poJná lásky (1957 ), dejovo čerpa·j(lca zo 
! Ivota našich voja kov a hudobná komédia Nie je všed
ný deň (1960), nesúca výstižný podtitul .,hudobná po
hla dn!ca zo stíčasnej Bratislavy". Svoje miesto v re
pertoár! dostala a j klasická opereta. Dramaturgia pri 
jej výbere postupovala však velmi uvážlivo a zarad ova la 
do repertoáru len diela vy;hovujace svojim! hudobnými 
1 myšlienkovými hodnotam! ( Zobravý študent, Polská 
krv, Neto,p ler, Giudltta, Fialka z Montmartru a Iné). Ve
dtícou režisérskou osobnosťou v tomto obdobi bol F. Kriš
tof-Veselý, popr i ňom sa uplatňovali tiež S. Munk a 
F. Rell, velmi významne poznačil druhtí polovicu 50·tych 
rokov svQjlml réžiami pôvodných diel domácich l zahra
ničných vtedajšl r iaditel divadla Ján Kákoš. 
Začiatkom šesťdesiatych rokov sa spevoherný sObor 

začal čoraz viac orientovať n a moderné diela hudobno
zábavného žánru, predovšetkým na zahraničný, .obzvlášt 
americký muzikál. Zásluhou progreslvnej dramaturgie, 
.ale 1 vzorovej Umovej práce vedtíclch umeleckých osob
nosti, s(lbor pohotov.o a zväčša na vyn!ka!(!Cej Insce
načnej (!rovn! uviedol v 'tomto desafročl na jvýznamnej
šie a na jtíspešnejšle americké muzikály - Pobozkaj ma, 
Katarlna, My Fai r Lady, Hello , Dolly!, Don Qui jote, Fidli
ka nt na streche, West Side Story, Zorba, Loď komedian
tov. Tieto vrcholné muzikálové diela lnšp!ratlvne p0so
b111 na celý sObor svojimi myšlienkovými l umeleckým! 
hodnot·aml, ako 1 novou forunovou štrukttírou , a odkrý
val! v ňom dovtedy netušené tvorivé dlspozlc!e a sch op
noot!. Muziká l a ko najmodernejšia forma st1časného spe
voherného diva dla sa s tal pôdou, na ktorej súbor spe! 
vohry neobyčajne rýchlo umelecky rástol a vytvoril sl 
vlastný lnscenačno-lnterpretačný š týl. Výnimočnými In
scenáciami spomlnaných amerických muziká lov sa spe
vohra Novej scény zarad1la medzi saborml svojho typu 

Od konca sedemdesia tych rokov až po dnešné dni 
prechádza sabor zložitým! vývinovým! peripetiami. V dO
sledku pr!častých zmien na vedúcich umeleckých pos
toch, generačnej výmeny v sóllstlckom ansámbl! spoje
nej so značnou migráciou l umeleckou tímr tnosfou (z 
tých sólistov, ktor! za posledných 15 rokov do súboru: 
prišli a v ňom zotrval!, pla'tnýml posilami sa stal! 
I. Heller, J. Benedik , J. Svercelová, Z. Madarová, J. Kon
stanty, E. Macháčková, M. Androašova nová) i mnohých 
d·alšlch ·prlč!n (nedOIStatok progreslvnejš!e zameranef 
drama turgie, uspokojovanie sa s priemerným! predlo
ham! 1 !nscenačnýml výsledk.aml, čoraz väčši prlklon 
ku klasickej operete ) s (l bor ustup uje z čelnej pozlc!e 
medzi spevohernými divadlami u nás, na ktorej sa zá
slu"ou svojich aspešných umeleckých výsledkov na chá
dzal v nedávnej minulost!. Ak k spomenutým vntítrosá
bor ovým problémom p rirátame aj v súčasnosti prebleha
j(lcu rekonštrukciu materskej scény v Ztvnodome a z nej 
následne vyplýva j(lce viacročné prevádzkové provizó
rium v náhradných priestoroch (má trvaf do konCBI 
j(lna 1989), potom muslme uznaf, že s(lbor v čase svo jho 
40-ročného jubilea sa nachádza v nezávideniahodne j si
tuácii a za daných podmienok bude mOcf len s vypätfm 
všetkých sil pr·odukovaf umelecky plnohodnotné lnsce·
nácle. 

RECENZUJEME 
HlJDOBNf ARCHIV 9, MaUca slovenski, 
Martin 1985 
Zostavovatel: Emanuel Muntig 

Referáty z muzikologickej konferen cie 
usporiadanej pr! prlležltostl 140. výročia 
narodenia Jána Levoslava Bellu v jeho 
rodnom meste Liptovskom Mikuláši v ro
ku 1983 vydala Ma·t!ca s lovenská v 9. 
člsle zbornlka Hudobný archlv. ~tTnásf 
referentov predostrelo !nforma tlvny po
hlad na skla da telovu tvorbu a jej hod
notenie očami súčasného muzlkológa. 
Niekde h lbšie zacielený, n iekde povrch
nejšl, ale v každom prlpade obohacujtícl 
o poznanie, že Bellova osobnost priná
ša s tále nové podnety pre plnšie pozna
nie kontextu vývoja slovenskej hudby. 

ú vodný r eferát Naia podllnosť 1. L. 
Bellovi, prednesený Otom Ferenczym, už 
v názve vyjadruje nedôslednosť doteraj
šej akcep'tácle skladateJa v dejinách na
šej hudobnej kulttíry. Pre budácnosf sme 
povinn! pr!bllžlf n ielen jeho dielo , ale 
rôznymi Inými formami a j prejavU Octu 
k Bellovej osobnosti. . 

Ladislav Budu vo všeobecne koncipo
vanom prlspevku 1- L. Bella vo vfvoji 
slovenskej hudby na životných osudoch 
a utora demonštruje jeho zaradenie do 
celkového kontextu vývoja. Ballov zástoj 
vid! v dvoch po-Ioháclť, ktoré, a ko plše, 
maj(! "dvojjed!ntí Olohu" - snaha po 
a kulturáci! a sebareallzácH. Odchodom 
do Sedmohradska sebareal!začný_ mo
ment, teda snahu o vytvorenie osobite j 
slovenskej národnej hudpy, nestač11 Bel
Ja realizovať. Dnešný pohJad n a ného je 
pohJadom generácie, ktorá ži je a tvori 
v obdobi, kedy progr:am národnej hudby 
sa už naplnil. Tak na Bellu v našom vý
voj! nazeráme ako na umelca akcentu
jOceho unlverzallstlcký char akll:er hud
by. 

Na tieto myšlienky nadväzuje p rlspe
vok Rlobarda Rybarie& - Slovenaki ú 
~ hudba pred nirodnful obrodenlm. 
!Názor hlstor.lka vybudova ný na zák-lade 
s kOmania pramennébo .materiálu čl·astoč
n e reviduje doterajšie 'teórie o ka tegóri! 
tzv. národnej hudby. Konš.tatu.je, ! e 19. 
storočie prinieslo sice novtí kvalitu vo 

vývoji hudby v súvislosti s o sebarefle
xlou toho-ktorého národa, nejde však o 
vznik národnej hudby a kultúry, preto
že táto sa už po viac storoči formovala 
sáčasn~ s vývojovými procesmi odohrá
va júcim! sa na konkré tnom (!zemi. V ob
dobi, kedy prebiehal proces sebarefle
xie z podhubia boha tej hudobn~ minu
los ti aj na Slovensku vyrás tla nová kva
lita. Táto sa v diele J. L. Bellu dostala 
na Is tý vývojový stupeň, ktorý do fl 
ná'lnej podoby dotia hli až da lšie gene
rácie. 

1. L. Bella v lfnii česko-slovensk6bo 
konteztu je prlspevok Jozefa Tvrdoňa, v 
ktorom autor stručne naznač11 proble
matiku terminológie, načrtol všeobecný 
h!.Storlcký rámec s kámaného obdobia, 
konkretizoval vztahy slovenských hudob
nikov k· českej kuHtíre ·a napokon vy
s lovU nlekoJko myšlienok k danej téme. 
Cltatelovl však nie je umožnené jedno
značne akceptovať zaradenie Bellu do ll
nie česko-slovenského kontextu napriek 
tomu, že jej smer je viac razy nazna
čený. 

Faktografický prlspevok Boriu Ban6-
Tyho - Pobyt l· L. Bello v Kremnici 
chronologicky opisuje Judský a umelec
ký vývoj osobnos ti skla da tet a počas ob
dobia dvanástich rokov strávených v 
tomto meste. 

úvaha Piasňov6 tvorba 1. L. Bellu z 
pera Jozefa Kresinka upozorňuje .na štý
lovtí odl!šnosf plesni komponovaných v 
rôznych časových tísekoch. Plesne z 
kremnického ot>dobla, v ldtorých sa zr
kadli pre romantizmus chara kteristická 
rozorvanosť umeloovej duše, sa napriek 
určitej prlbuznosti so schumannovským 
typom plesni osobitými umeleckými die
la mi. 

Klavlma tvorba 1- L. Bellu je predme
tom prlspevku Evy Michalovej. Autorka 
v chronologickom zoradenl predkladá 
skladby pre klavlr, k-torých je nevelkf 
počet a v referá te prináša tcb stručntí 
a nalýzu. 
Pozoruhodnťi tému má prlspevok JAna 

Albrechta - Bellove slii!lkové kvartetA 
z aspektu vfyoja jeho b'udobného ltflu. 
Predovšetkým zaradll Bellu časovo kon
krétne. a tým sl čita tel mOže ujasnlf Jeho 
slohov~ . prlslušnosf. Za zisk p re sloven
skO hudobntí kult(lru považuje' vplyv 
eurOpskeJ .. hudby na Bellu. Tým, že sa 
Bella dokázal orientovať v jej najnovšfcli 

Spevoherný sábor Novej scény má za sebou 40 -rokov 
tvor ivej práce, 40 rokov poctivého (!sUla o kvalitné hu
dobnod!vadelné umenie s atr!b(ltml zábavnos ti. Treba 
len ver lf, !e s tíbor , ktorý sa ta k výrazne zaplsal do de
jln n ášho divadelného umenia, šfastne prekoná všetky 
sáčasné prekážky a fažkostl a bude 1 naďalej s úspe
chom .kráčaf po ceste z·a moderným spevoherným dl· 
vadlom dneška. ALFR~D GABAUER 

výbojoch aj slovenská hudba prostred
nlctvom neho absorbovaLa do seba tú 
In špiráciu, k torou bol poznačený celo- ' 
európsky hudobný vývoj. Z klas!cko-ro
mant!ckého dedičstva s klada ter vytvor ll 
najmä v žánri kvarteta svojrázny ume
lecký útvar , ktorý Albrecht považuje za 
medznlk vo vývoj! slovenskej hudby. 

Ivan HruJovskf v tívode referátu Or· 
cbeatr61na tvorba 1. L. Bellu upozorňuje, 
že k téme pristupuje z pozlcle s(lčasné
ho hudobnlka. Deväf orchestrálnych diel 
h odnoti nielen na záki1ade -stručnej ana
lýzy, a le uvažuje aj o pros tredi a pod
mienkach Ich vzniku. Absen ciu fllozo
f!ckého náooja , tak prlznačného pre 
tvorbu z raného a stredného obdobia, 
považuje Hrušovský za prlč!nu toho, že 
v orchestrálnych skladbách n eskoršieho 
obdobia n achádza u Bellu len zolomky 
gen!al! ty potencionálneho symfon!ka. 

Komparatlvny pohlad má obsiahlejší 
prlspevok Ota Ferenczyho - Wagnerova 
dramaturgia a Bellova opera Kov61! Wie
land. Zaraďovanie Wlelan'Cla do vývojo
vého radu v čase wagnerovskeJ reformy, 
ktará však neznamená untverzá:lne plat
ný model, zá>ležl od poznáva nia Indivi
duálneho prlstupu k výrazovým pros
triedkom. Te;>, že Ide o novoromanrtlcktí 
operu je prvok spoločný, avšak Wieland 
je dielo svojrázne poňaté. Ferenczy upo
zorňuje na formá lne l obsahovo odl!šné 
prls tupy k opere u oboch autorov. 

Svetské kant6ty 1. L. Bellu sa témou 
prlspevku Ľudmily Michalkovej. Au tor
·ka sl zvol1la metodologicky presný po
hlad na sktlmanú problematiku. V prvom 
rade pojednáva o ka ntá te ako o kate
górii formy. Z tohto aspektu sa jej vy
nára otázka , ktoré z BellovýC'h diel tre
ba za ka111táty považovať. Predmetom jej 
z!ujmu nakoniec zosta lo šesf skladieb. 
Diela analyzuje po formovej, melodickej 
a ha rmonicke j stránke, z hladiska štruk
tOry, rytmu, inš trumentácie. V závere au
torka uvažuje o hodnotách Bellových 
kantá-t pre stíčasného recipien ta. 

Casfou duc-hovnej tvol'by skladatet a 
sa zaoberá prlspevok Karola Wurma - · 
Bellova organuvi tvorba a protestantski 
hudba. Uvádza t-r! velké organové sklad
by, Bellovu reformu chrámového spevu a 
duchovné skladby zo slblnskeho obdobia, 
ktoré vypoveda jú o skladMeJovej spolu· 
patrlčnosti s veJkýml duchmi evanje
lickej cirkevnej hudby_ 

Oalšlm referátom je Prehodnocovanie 
tvorby 1. L. Bellu na Slovensku od Na
de Hrekovej. Bel>J.a, vo vztahu k potrebám 
slovenského etnika , Bellovo umelecké 
dielo ako sOča~f vývoja slovenskej hu
dobnej tvorby, hodnota Bellovho odka
zu a jeho trvalá esretlcko-umelecká plat
-nosf - to sa tri aspekty jej hodnotenia. 
Na letmom h istorickom exkurze demon
štruje recepciu Bellovho diela u nás. 
Konštatuje, že autor ovplyvnll cestu slo
vens kej hudby a pomáha:! tým vytvárať 
historické a národné kul ttírne povedo
mie. 

Prlspevok MUola Kovai!ku - Iniciatt
va J. L. Bellu v ltudentskom literárnom 
livote Ban.skej By•trice v lesťdeslatych 
rokoch 19. etoroeia sa zaoberá činnosťou 
študentského spolku Kolo, kde mladý 
Bella akitlvne pracoval. CHater má mož
nost oboznámiť sa s deviatimi Bellovýml 
básňam!, ktoré autor cituje so struč
ným komentárom. V kontexte hodnote
nia študentské ho l!terárneho života v 
Banske j Bys trici BeUovl patr! jedno · z 
najvýznamnejšlch miest. 

Zbornlk uzatvára práca Emanuela 
MUDtiga - BeJlova tvorba vo vtedajle) 
kritike. Nekomentované citácie novino
vých kritik uvádza však len z dvoch ča· 
sov~ch úsekov skladatelovej tvorby, prá
ve tých , ktoré Bella prežlval na našom 
(!zemi. 

Zo všetkých prlspevkov sa ozýva žela
n ie, aby sme splatil! dlh slovenske j hu
dobne j h istórii, aby sme dokonale spo
znal! Bellovo dielo, aby práve načrtnu
té kontOry jeho miesta ako romantic
kého sklada teta vo vývoji našej hudby 
dosta l! pevný tvar. 

Predkladaná publlkáclu, spestrena ob· 
razovou prllohou, ako devia tu v rade 
zbornikov MBJt,lce s lovenskej .zostav!l 
Emanuel Muatig, lektoroval! Miroslav 
Blellk a Ivan Mačák. V zbornlku čitatel 
n a razi na viacero tlačových chýb, kto
ré nie sá na jlepšou vizitkou VydavateJ
·s tva MS, čl Tlačiarni SNP Martin. (A 
ešte ma lá poznámka: Nemo~no uvažovať 
o tom, aby ma·terlály z podobných mono
tematicky zameraných konferenc!f boli 
vydáva né ako samostatné publlkác!e?. 
Hudobný archlv by mal predovšet kým 
slOžlf svojmu áčelu - zverejňovaniu no
vých pozn BJtkov z našej hudobnej histó
rie - s koncep~nejšlm prlstupom k jeho 
náplni. l EDITA BUGAl.OVÄ 


