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ANKETA HUDOBNÉHO ŽIVOTA PRED VIl. ZJAZDOM ZSSk
Redakcia Hudobného života v a6vlslostl a bUflaclm aa VIl. sja1dom Zvli1u alonoskfch skladaterov požiadala nlekolko paprednfch osobnosti nélho hudobného
llyota o odpoved na dve otbky:
a) Co očakbate od! sjasdu Zvisu slovenskfch akladatefov?
It) Ako hodnoUte obdobie od VI. sjudu ZSSk s hradiska vfvlnu slovenskej hudobnej

kult6zy7
Prio6iame dokoiK!enle ankety.
ZuiUllf umelec
Doc. PhDr. LADISLAV BURLAS, DrSc.,
ladobnf skladater a mu1lkol6g

a) Zjazd by mal
na vedomie
nové P,rlnosy skladatelskej
tvorby
posledných piatich
rokov a s nimi aj
určité generač né l
prehodnotové
vrstvenia. Mal by
oceniť Impozantný
rozvoj nášho kon.
certného a interpretačného
ume.
n!a s citlivým rozl!šovanlm, aby sa
negeneralizovalo. Kriticky a spravodlivo
bodnotlt je treba nielen skladatelsk11
tvorbu, ale aj ostatné hudobné aktivity.
Mala by sa povedať "pravda o populárnej hudbe" (využlvam názov čl ánku Ľu
boša Zemana z Pravdy, zo dňa 12. 2.
1987) a mala by sa doplnlt pravdaml aj
o tom čo sr tleje v tejto oblasti mimo
tlrofesionel n\Jch inštlt1lcll [rozhlas, televlzla, vydt:lvatelstvá a 1.). Aj ja mám
eo korlgovat v rigoróznej jednostrannosti voči tomuto žánru, nebolo by však
vhodné nevidieť dianie v populárnej hudbe nedlalektlcky. Mala by sa morálne
ocenlt nemalá a kvalitná muztkologlcká
tvorba, a to aj teoretické reflexie o
S(!fasnej hudobnej kult1íre, ktoré sved čia
o nároč nom a zodpovednom pr!stupe k
' stlčasnému hudobnokultúrnemu dianiu.
Ak9 diel z tohto prlstupu reprezentuje
hudobná publicistika a kritika, a ké sťi
jej pozlt!va 1 dlhy, bolo by treba sk1ímat
v sllvlslostlach komplexnejšlch, než Je
Individuálny s1íd a výkon jednotlivcov.
Zjazd by mal napokon udat tón v novom pr!stupe k problémom s1íčasnej tvorby, sllčasnej hudobnej kult1íry, určiť
' s\lradnlce na šej vývinovej situácie a načrtntlt aj úlohy a formy práce, aktivizácie členst va v kontextoch adekvátnych
našim celospolo č en ským l kultťírnym
programom.
b} je to obdobie, v ktorom sa opät
potvrdilo, že v skladatel skej tvorbe roz' hodujllcu ťílohu má mat kvalita pred
1 kvantitou. Nekvalitným
skladbám sme
nedokázal! konzekventnejšie odoprlet Ich
pr!tomnost na Týidňoch novej slovenskej
hudobnej tvorby, pripadne po Ich odznenl
1
sme nenašli vžd y dosť odvahy túto pravdu prejavU. Aj a utori by boli mohli byt
1 viac sebakrltlckl a nemal! by tba čakať,
1 le Im to zrátaj1í druh[. O to je neradostnejšle, že kritickú odvahu prejavujeme voči mladým autorom, aj ked pr1nášajll nové pohlady na skutočnost, nové
1 umelecké kvality a podnety. Im radlme,
' aby sa "n aučlll komponovať" (hoci to
ča sto "vedia" lepšie než niektor! skOr
,. naroden!) , tm plšeme spochybňuj1íce posudky na skladby, ktoré sa potom ne8 potvrdia &ko správne. V organizme hua dobnej kultťíry sa prejavlll azda výraz- ·
0
nejšle protirečenia nielen v skladatelakej tvorbe, ale aj medzi kvalitným potenciálo! koncertného umenia a neadekvátnyhl spoločenským zhodnocovan[m
najm& v koncertnom živote mimo hudobn1ch centier. Protirečenia v!d!m medzi
ttm, čo môžeme našej spoločnosti ponťík
nut ako najlepšie a vzdaJovanlm sa záujmov obecenstva od tejto ponuky. Tam
zač!najú "kontextuálne" problémy medz!
'1ednotllv9ml hudobnými žánrami vo
avetle rozqtylu záujmov a estetických patrleb ob ~enstva . Opäť muslme opakovať,
vziať

že otázka pripravenosti obecenstva je
vecou nielen školskej hudobnej výchovy
a vzdeláva nia , ale aj úlohou kultllrnaosvetovej práce a je problémom ovela
š!rš!m. Problémom, ktorý sa mus[ riešiť
nielen "zhora" v centrálnych inštitúciách,
ale aj "zdola" v oblast! ZUC a v organizovan[ miestnej •kultOry. NaučlH sme sa
už lepšte diagnostikovať , než v zmysle
dta.g nózy užitoč ne a 11člnne konať. S tým
by sme sa nemall uspokojiť.

HANUS DOMANsxt,
hudobnf akladater
a) Každé zjazdové rokovanie je v
živote Zväzu významnou udalosťou.
Hudobný umelecký front tak predstupuje pred verejnost s výsledkami
tvorivej a umeleckej aktivity našich
č lenov. Zjazd kriticky a náročne
zhodnoU
kvalltu
hudobnej tvorby, Oroveň nášho lnterpre•tačného umenia, činnost a výsledky náš·hO hudobnovedného ~ázemla. Iste sa bude hovoriť nielen o problémoch tvorby, ale
aj o mnohých problémoch, týkaj1íclch sa
napr. hudobnej výchovy na školách, po.
treby cleJavedomého sysl'ému výuky estetickej výchovy, Orovne prlpravy odborn ých hudobných ·kádrov, rozvoja koncertného života na Slovensku, problematiky
prenikania našej hÚdobnej kult11ry do
zahraničia, atd. To je letmý výber tém
a otázok, v ktorých ball dosiahnuté
úspechy, no vera z nich treba naliehavo
rloolt a hloadat nevyužité možnosti.
b) Ako predseda Tvo.rt vej komisie sklada tel ov považujem za významný 1íspech
sku točn ost, že sa podarilo vytvorit podmienky na širšiu prezentáciu slovenskej
tvorby v rámc! nášho hudobného a koncertného života. AJ ked nie je ešte zďa 
leka situácia podla našich predstáv, ve·
la v tomto smere urobili naše symfonické a komorné telesá 1 Interpreti, medzinárodný hudobný festival BHS, Cs. roz.
hlas, Slovenský hudobný !ond, OPUS; po.
darilo sa napr. r ozšlrlt Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby aj mimo Bratislavu, do ďal ši eh slovenských kultúrnych a ekonomických centier. Ukazuje
sa, že v tomto procese je nevyhnutná akUvna spolupráca viacerých tnštit1ícU a
treba v nej aj naďalej tntenz!vne pokračovať.

JURAJ HATRIK,
hudobnf akladater
a ) Zjazdy podla
sO na to,
a by sa od nich niečo "očakávalo" mOžu len, ak sa
vydaria, vystlhnOt,
formulovať a projektovať
reálne,
spoloč e nsky
užit očn é trendy.
Ak
by to naozaj malo
byt a j v prlpade
nášho
nastávajOceho zjazdu Zväzu s lovenských s kladatel ov, muslme v čistom ovzduš! poctivo
zasadnllt za čistý s tOl. Cistota sa ml
odjakživa spája s predstavou detského
pohladu, detskej duše, ktorá neváha zvolať "král je nahý" a ktorá kladie nekonečné a presné "preč o? " . Rád by som
dosta l odpovede n a viaceré " pr eč o ?" . . .
mňa •Dl&

Prečo dodnes nemáme, na11rlek uznesenlam a rečiam o potrebe kritiky a odberných konfrontácii, ďalši časopis, kde
by sa mohla táto problematika pertraktovat? Prečo hodnotné diela slovenskej
hudby za posledné roky neponúkame na
festivaly ISCM, kongresy !SME ( donedávna a nl na Trlb1íny UNESCO)? Pr ečo sa
o cenách ZSSk, obsadenl festivalov, študljných cestách, výbere diel na pr ehl! ad.
ky, zahraničné koncerty a o Iných vážnych krokoch nerozhoduje alebo asp oň
predbežne nediskutuje na plenárnych za.
sadnutlach tvorivej komisie (ved nás
dohromady nie je ani pät desiati)? Preča, ked už rozhodnO komisie a orgány
Zväzu, nie sme my, radov[ členovia, Informovan[ o 1ívahách, dôvodoch a podkladoch, z ktorých sa vychádzalo? Prečo na st.r etnutiach s umelcami, diskusiách
o tvorbe, kolokvléch a podobne spravidia 'llevldlme a najmä necltlme tých,
čo maj1í vedenie Zväzu oficiálne v rukách? Prečo sa resumé odborných disku.
sU nepremletajO do oflcUHnych hodnotiaclch a hodnototvorných inlclatlv Zväzu?
Prečo Iba mladých ktmime "sunarom"
zahraničných kontaktov _ my "zostarnutl" azda nepotrebujeme st·retnutle so
zahraničnými kolegami? Prečo sa o hudobnej výchove Iba nezáväzne debatuje,
prečo zodpovedn[ a kompetentnl nepomáhaj11 presadzovať konkré~ne, odborne
fundované požiadavky na štátne orgány,
prečo .s a ti nemnohl, medzi ktorých sa
bez fal ošnej skromnosti rátam l ja sAm,
pracujOcl vo sfére výchovy, musia pechOI•lt v absut~dnej sizyfovskej atmosfére,
kde u, čo .by mohli konať , iba krčia plecami, aby z ·nich zhodili svoj podiel
zodpovednosti? Ale dostl
b) Za obdobie medzi dvoma zjazdaml,
ale už aj pred rum, sa, ako vidno z nekooečne sa množiacich "prečo", nahromadilo veta neriešených problémov. Som
presvedčený, že je v na.šej spoločnej
moci ich prekonať. Podmienku vldlm v
prldržlavanl sa toho, čo absolOt.ne presne
formuloval sOdruh Gorbačov na s tretnuti
s predsbavltelml oznamovaclch prostriedkov: " ... 'JJreba upevňovať človeka , jeho
ducha a jeho názory. Cloveku s rozdvojeným vedomlm sa ťažko žije a pracuje.
Stráca orientačné body, nie je schopný
prestavby. Treba ho podporovať a upevňovať. Ak ·n ie je narušené vedomie, potom sa všetko podari ..."

Prof. PhDr. IVAN HRUSOVSKt, CSc.,
hudobnf akladater a musikol6g
a) Zjazd Zväzu
slovenských skladatelov bude nesporne rekapituláciou, zhodnocujOclm zhrnut!m pred.
chádzajOceho vývoja. V tom sa ne.
bude odli š ovať od
Iných zjazdov. Od
zjazdu očakávam
objektlvne, nefrázovité hodnotenie tvorcov a Ich dlel, potvrdenie vysokých kvalit nášho lnterpretač·ného umenia a takisto potvrdenie štý.
lového pluralizmu ako jedine mo~ného
trendu našej hudobnej kultOry. V našom
hudobnom ~ lvote je ešte vera nedostatkov - nemuslm snAd an! hovorlt o več 
nom probléme hudobneJ výchovy, ktorý
sa neraz dostáva do ak1ltnych polOh. V
tomto smere od zjazdu očakávam zásadné, Invenčné, skutočne praktické riešenie problematiky, nielen frázovité opaka.
vanie neutešenej s kutočnosti, ktorá sa
vleči e už nlekolko desatročL Neroblm
st však žiadne !lOzte. Takisto treba vera
uroblt v oblast! stykov s českou hudobnou kultOrou, ktoré sO sice už rozvtnutejšle, a le predsa mám niekedy dojem,
že tá to k ultťíra je pre nás hermeticky
uzavretá niekde na Ju~nej pologuli. Mám
radost zo stále ra stťíceJ prestlže s lovan-

skej hudby na zahraničných fórach
našim vynlkajťíclm Interpretom _
h 1 J t b
d
hl d
oc a
u Y sa a 1o, vz a om na
kvalitu viacerých s lovenských diel, uroblt ešte veta, vo všetkých formách prapagácle a v osobných stykoch. Akost
vďaka

v tom nevieme ešte chodlt.
b) Nie som povolaný hOdno tlf predchádzaj1íce obdobie vývoja slovenskej
.
hudby, k objektlvnemu, nezaujatému hodnotenlu je potrebný Istý časový odstup,
ktorý zatla l neexistuje. Niečo zo svojich
názorov som už povedal vyššie. Slovenská hudba vo svojom celku nesporne
vpred mnohými pozoruhodnýml umeleckými hodnotami 1 rastOcou ak.
tlvltou hudobného života a organizácii
pokročila

r 02lneho druhu. Nedoriešila sa však otáz~ nášho hudobného školstva, slabá alebo takmer nijaká kontinuita jeho jednotUvých stupňov. Mysllm, že sa dostatočne
neprlhlladalo ani na rozvoj amatérskeho
hnutia, ktoré tvor[ východisko, skutočný
základ našej hudobnej kulttlry.

' PALOVCIK, CSc.,
PhDr. MICHAL
mu1lkol6g
a l Bilancia čin
nost<!
hudobných
skladatelov, koncertných umelcov,
muzlkológov, teoretikov a kritikov
je za obdobie od
predchádzajOceho
zjazdu Zväzu slovenských skladatelov celkove priaznivá.
Vznl,kll desiatky nových skladieb. Ich
kvality sprlstupňujO publlku každoročné
Týždne novej slovenskej hudobnej tvorby, časf z nich znie na Bratislavských
hudobných slávnostiach a niektoré zévažnejšle prtnosy sa dostávajťi aj do
koncertných programov orchestrov, komorných sOborov a sóllstov. Tieto mo!nos tt spoznávania Ich hodnOt ukazuj\1,
že naše niektoré skladatelské osobnosti
pos1lvaj1í vývin slovens kého hudobného
umenia o pozoruhodný krok dopredu.
Velk\1 zásluhu na tom· majO našl koncertn[ umelci.
Nie zanedbatelné výsledky sa dosiahli
na 11seku muzikológie. Podarilo sa ve.
decky obohatiť pohl·a d na historický vý.
vtn hudobného umenia na Slovensku a
rovnako zodpovedne spracovať cf·a lšle dOležlt<é oblasti. Náročné vedecké práce
Burlasa, Rybariča, Elscheka, Hrčkavej a
ďalšieh s11 velkým prlnosom pre postup.
n é sprac1ívanle muzlkologlckých tém a
podnetov, ktoré poskytuje náš rozv[jajOci sa hudobno-umelecký život.
b) Závažným nedos ta tkom zostáva skutočnost , že nová tvorba sa ešte stále
nedostáva v plnšej miere k širšiemu
po slucháčsk e mu zázemiu. Náš koncertný
život potrebuje ďalš[ symfonický orches.
ter, ďalši profesionálny miešaný zbor.
Treba rozširovať počet komorných súborov, ale najmä roz širovať siet usporladatelských ·o rga nizácii, tie dotovať odborne
pr.lpra venýmt pracovn!kml aj s primerane riešenými pekunlárnyml otázkami. Z
tohto hladis ka je trocha prekvapujOce,
že š tťidium hudobnej vedy na UK sa
dostalo do závislosti na Iných "dOležltejšlch" predmetoch, hoci vo výchove
týchto kádrov stále zaostávame. Zásadnou úlohou by sa malo stat - clelavedome budovať na Slovensku dalšie kultúrne centrá so všetkými nálež1tosfam1.

Staccato

Kiubileu skladatera JÚLIUSA KOWALSKÉHO
Významné životné jubHeum )OLIUSA
(nar. 24. februára 1912)
pon6ka možnost k spomienkam na uplynulé obdobie sedemdesiatych rokov, kedy som bližšie spoznávaLa umeleckú osobnost tohto tvorcu obdareného vš&stTannostou, h(lževnatostou, srdečnosťou
a predovšetkým nesmiernou vytrvalosťou
v organizátorskej č innosti. "Kowalského
bra tislavská škola", ako sme ju medzi
sebou nazývali, Q:nela od rána do več era
hudbou. St(ldlum v Colleglu musicum Posonlense sa striedalo s pedagogickou
prácou. Ako riaditel Ľudovej školy umenia clelavedome a perspek·tlvne s taval
tí'lohy; rád učil mladých lud! a mal
Nldost z toho, ked sa žiaci - velk!, čl
mal! - umelecky prejavili. Pedagogický
zbor viedol k aktlvnej činnosti a práca
pod jeho veden1m mala vždy záruku profesionálnej umeleckej kvality. Jeho prl čl 
nen!m boli sme n(ltenl neustále pripravovať a spoznáva( repertoár od starej
hudby po modernu a ako zadosťučinenie
dostá.v8Ji o sa nám mnoho pekných zážitkov, ktoré sme sl odnášali z koncertných <turné po zahranič! l v domácom
prostredi, kde sme absolvovali s Collegiom rad vyst(lpenl - vo Viedni, Eisenachu, Gothe, Ruhle, Berl!ne, Gl:lrlltzl,
~rakove a pod. Družobné kontakty pestoval l s domácimi §kolami. úspechy dosahoval najmä so žiackym komorným,
neskOr 45-členným a nsámblom, s ktorým v r. 1973 ziska! I. cenu na európskej sdfažl v Belgicku a o rok neskOr
dalšie vrtazstvo v holands kom Burmelende.
J(lllus Kowalskl sa dlhé roky podlelal
na kryš talizácii a rozvoji hudobného
školstva na Slovensku. Jeho bohatá pedago.g lcká a výchovná čtnnost sl zasluh.uje tlprlmnú dctu a uznanie.
Kowalského mnohostNinná orientovanosť (komponovanie, pedagogická čln
nos(, organizovanie a vedenie speváckych zborov, dirigovanie orchestrov, llčlnkovanie v komor.ných súboroch) poukazuj e na umelecky ambicióznu osobnost. Ako dirigent viedol viaceré spevokoly - v Prahe Slavoj, Tovačovský,
K!'!žkovský; v Juhoslávii zborové telesá
v Sriemskej Mltrovlcl a Belehrade. Dirigoval ·tiež viaceré rozhlasové orchestrálne telesá, ako korepetltor a zbormajster
pôsobil v divadlách v Prahe, Belehrade,
Sal~burgu a v opere SND v Bratislave
(•tu bol zbormajstrom a dirigentom). Po
osloboden! viedol tiež nlekolko umelecKOWALSK~HO

• KRUH PRIATEĽOV HUDBY PRI PAR.
KU KULTORY A ODDYCHU A LITERARNE
A HUDOBN~ MOZEUM V BANSKE) BYS·
TRICI už po itvrtt raz usporiadali Novoročnf koncert Trhnlčkovho kvarteta
vo vt•tavnfch priestoroch m6zaa (15. Ja·
nuára 1987). Umeleck6 atmosféru koncertu dotvárala vfstava Llterattíra a hudba
- prameň zobrazenia, ktorá predstavila
vftvarné diela v zbierkach LHM. Podujatie pozostávalo z koncertnej časti a z
besedy s členmi Trávnlčkovho kvarteta,
doplneneJ premletanlm dlapozltlvov z domácich a zahranlčnfch koncertov, stíťa11 a stretnuti 1 vfmamnfml hudobnfml
osobnosťami. V koncertnej časU odznelo
Prvé sláčikové kvarteto, op. 13, č. 2 od
nár. um. ). Cikkera a Sláčikové kvarteto
1!. 1 e mol "Z m6ho lh·ota" B. Smetanu.
Je potrebn6 spomen6ť , že Prv6 sláčlkov6
kvarteto ). Cikkera bolo od svojej premi6ry Y roku 1935 v Prahe verejne predveclen6 prvf raz v celam zneni al teraz
(na koncerte 2S. 8. 1986 v Mirbachovom
paláci v Bratislave uvledU trhnlčkovcl
z ·neho len časť), a to v mimoriadne
61peinej interpretácii. Program podujatia a sprievodn6 slovo k uvédzanfm dielam, Ich tvorcom a k besede pripravila
PhDr. M. Bárdlová. Po koncerte sa uskutol!nlla členská schôdza Kruhu prlaterov
hudby, na ktorej jeho predseda, hudobnf
lkladater A. Zemanovskf zhodnotll čin
nosť v uply·nulom roku a pod'akoval sa
aktlvnym členom. Na 1nlmke M. Paullka
Trávnll!kovo kvarteto v pri81toroch LHM
v Banskej Bystrici.
-AR• HUDOBNA MLADEZ V PIESfANOCH.
V dňoch 24.-26. 10. 1986 sa v Plelťa
noch ulkutočnllo ul tradll!:né stretnutie
ved6clch a zástupcov klubo't' Hudobnej
mládele Slovenlka. O záujmoch a cleloch tohto mládelnlckeho hnutia sa y.l ackrát plsalo na stránkach Hudobn6ho 11vota - toto stretnutie opiť potvrdllo verkf podiel jeho podujati na riii&YOjl met6d
a foriem pri vfchove mlad6ho posluchál!e. Medzi mladfch sem pravidelne
prlchádzaj(i poprednl slovensk! umelci.
Tentokrát prijali pozvaole V. Stracenská
(mezzosoprán) , P. Mlkulái (bas), M. Starosta (klavlr), K. )urkovil!ová (klavfr)
a skladatel zasl. um. P. Bagin. Oba vokálne koncerty predstavovali kvalitou
precln81u lpičkov6 6roveň, čo má pri
zfskavanl mladfch záujemcov o hudbu
velkf vfznam. Núol!nf, ale priťaiUvt
program ( G. Enescu - vfber zo Siedmich plesni, trl ple1ne F. Schuberta, E.
Suchoň Nox et solltudo a H. Wolf Tri plesne na Michelangelovu po6zlu) prvého koncertu, ktorf zaujlmavo uvádzal
1polu s Interpretmi skladater ). Hatrlk
a tlel program druhého koncertu (tri
pieiR8 od A. Albrechta a cyklus Ranná
rosa od A. Moyzesa) sa stretol 1 velmi
dobrfm ohlasom u publika. Na druhf
deň, ktorf sa nle1ol vo velmi drulnej
atmosfére, slovom sprevádzal koncert i
besedu so skladaterom P. Baglnom predseda Hudobnej mládeže SSR I. Parfk.
Popolud·nl rlellll účastnlcl vlastn6 klubov6 problémy 1 vyhliadkami na llallle
obdObie. Večer 1a konalo svojho druhu
prv6 hudobno-sloyn6 pásmo o IIYote a
tvorbe A. Moyzesa, ktoré pripravlll čle
novia klubu z Humenn6ho.
-zn.

Televízny zápisník
z.

Na Stedrý de ff (24. i 1986 J sme boli
svedkami velmi dobref hudobno-slovnet
reldcte nazvanet Dialóg s hudbou. Szo o
besedu ndrodn~ho umelca Petra Dvorsk~ 
ho s prtatelmt, ktorf spomfnall na svofe
prv~ stretnutie s týmto svetozndmym
slovenským umelcom. Besedu viedol Msnik Peter Stutcha, ktorý bezprostredne
a vtipne uvddzal vstupy ú~as tntk ov besedy. VIeme, že Peter Dvorský md vera
ctttelov a obdivovateľov, no "fandovstvo"
tak~ho stupila ako u brnenských manželov Vackovcov dtvdkov Iste prekvapilo.
Cestuta takmer na každ~ umel covo ~es 
koslovensk~ vystťlpente s magnetofónom
a Ich zbierka pdstek dokumentufe Dvor·
sk~ho umelecký vývof. Ten to vzdcny matertdl md velk(J hodnotu t pre budťlc
nosf. V~etct a~astntct besedy so sympatiami "kresllli" profil Petra Dvorsk~ho
- ~l už s vtipom ( D. Taragel, manželka um elca} alebo citlivo ( D. SttltchovdSuchorlovd, dr. z. Novd~ek, zasl . umelec
Ľ . Marclnger J. V zdvere sa umel ec pros-

kých s úborov (dychový orchester, sláči
kový orchester, komorný súbor, malý
spevokol), patriacich pod správu vtedajšieho ministers tva sp<l'jov, a s nimi
a·bsolvoval mnohé zájazdy •PO Slovensku.
firlčlnll sa tiež o založenie Bratislavského robotn!ckeho kolektlvu, s ktorým
dokonca macvlčll operu A. Ch. Adama
Norlmberská bábka v preklade Jarka
Elena. Na post rl.adltela Hudobnej š koly
sl zastal najprv v Skalici (1954- 56) a
potom v Pezinku (1 956-57), v rokoch
1957-79 matrvalo zakotvil v Ľudovej
škole wnenla v Bratislave.
Zvláštnou črtou osobnosti J(lllusa Kowalského je l výtvarné c!tenle. KreslU
a malovat začal už v detstve. Je a utorom asi 150 obrazov, z ktorých čast bude
poča s jubllejn9ch skladaterových osláv
vyst-avená v Mirbachovom paláci v Bra·
tl•s lave. Inšpirovali ho predovšetkým mestá našej vlasti, ale aj zauj!mavé miesta
v zahranič!, ktoré precestoval. V jeho
krajlnkárskej výtvarnej tvorbe domLnuje
tempera, olej a akvarel.
Meno hudobného s kladatera J. Kowalského ( použfval aj pseudonym Alexander
Domtnl·k), rodá.ka z Ostravy, autora prlbllžme 160 opusov, preniklo do povedomia našej •kultúrnej spoločno sti. Pri pohlade .na umeleck(! činnost tohto absolventa pražského konzervatória a Majstrovskej školy, žiaka R. Karla, P. D!!dečka, R. Relsslga, neskOr J. Suka a V.
Tallcha vynáraj(! sa nám jednotrlvé vý·
vlnové etapy v jeho skladatelskej tvorbe.
Spočiatku ho výra ~ne ovplyvnil Impresionizmus. Neskorš! vplyv A. Hábu, prlekopn!ka š~vrttónovej a šestl·notónovej
hudby, vniesol do Kowalského tvorby
prvky konštruktivizmu a expresionizmu.
V tomto štýle nap!sal niektoré menšie
skladby, avšak svoju kompozlčn(l orientáciu za·meral Iným smerom. Dokazuje to
už jeho l. symfónia, absolventská práca
na pražskom konzervatóriu. Tá sa však
nezachovala; na zá·klade s kle ju s kladater prepracoval - v tematike diela
cUI( O\llplyvnenle Iudovýml prvkami. V
kompoz!cll mal Kowalskl hned od počiatku vyhranený
vzťah .ku komornej
tvorbe. Sám ako vynikajúci komorný hráč
už v rokoch št(ldll spoznával množstvo
hudobnej tvorby, čo ho podnecovalo k
vlas tnej tvorivej činnosti. Kowalského
6 sláčikových kvarte t najprlmeranejšle
odráža skladatelov v.ndtorný vývin: lmpre slon~stlcké nálady strieda zemltejšf,
jadr.nejšl výraz a kompozlč ná práca zod-

Memoriál JANKA BLAHU
·

Memoriál )anka Bla·hu - bol názov sdfaže vo folklórnom speve Zá;padoslovenského regiónu, ktorá sa u skutočnlle 29. novembra 1986 v malej sá le Domu kult(lry
Ružl·nov v Bratislave. Usporiadali ju ObKaS Bratislava II. a Závod·ný klu·b Slovnaft.
Zišlo sa na nej vera s(lfažlaclch vo veku 5-60 rokov. S(lfaž bola rozdelená do
troch kategórii: deti do 15. roku, mládež od 15. do 19. roku (táto kategória bola.
žiar, m:ajmenej zast(lpená) a dospel! od 20. roku vyššl·e . Sedemčlennej porote predsedal rlad.tter Lllčnlce PhDr. J. Ranlnec. č lenmi poroty boli o. 1. popred·né znalkyne
folklórneho spevu - Ľ. Paulovlčová-Baková a doc. M. Skyvová-Dalmadyová, a ko
aj syn nár. umelca dr. J. Bla:hu - P. Blaho. Dušou podujatia, ktorá všetko zorga nizovala, nadchla a viedla, bola dcéra J. Bla hu - H. Jurasovová, mllovnfč ka a v9bor.ná speváčka ludových plesni (dokáza J.a to tým, že na (!vod sútaže sama zasple·
vala, čfm navodila vhodn(! atmosféru). Porozpr ávala pr!tomn9m o svojom otcovi,
ktorý sa najmä v posledných rokoch života lntenzfv.ne venoval zbieraniu a propagovanlu ludov9ch piesn! svojho rodného Záhoria. Prftomnl sl okrem toho vypočuli
aj záznam rozhovoru s n!m a ukáž·k u jeho spevu a navyše naživo aj hru fudov ej
kapely Rlnalda Oláha.
Cielom s(lfaže bolo o bnoviť a udržať záujem šLršej verejnosti o Iudovú pleseň,
ktorú, žlal, v posledalých rokoch vytláč a z povedomia rudu komerč ný hudobný brak,
šfrený maso vokomunikačnými prostriedkami. Sllfa žlacl spievali so sprievodom jedného alebo viacerých nástrojov (hus le, harmonika) , ale väčšinou len tak - be-z
sprievodu. Okrem sólistov s(lfa žlll aj dvojice a trojice spevá·kov. Usporiadatelia
kládli dOraz na obj-aWlOSt repertoáru, a tak sme tu bežne známe plesne takmer
ani nepoč uli. Zato <tie, ktoré na s(lfažl za~nell, ·boli znej(lclml dôkazmi vynachádza.
vostl a bohatej fantázie spev-avého zá.padoslovenského rudu. Okrem piesn! sa hodnotila aj originálnosť a autentic kos ť prejavu, v dOsledku č·oho napr. vyumelkovan9
("hraný") prednes nedosiahol uzna·nla.
V I. kategórii sólistov (deti) zv!tazlll: 1. Z. Hajddová, 2. M. Barteková a 3.
L. Stefankovll!ová spolu s A. T6thovou (všet ky zo súboru VIenok p.rl Slovnafte ).
V ll. kategórii zvftazlla A. Sleaáková (zo s(lboru DlmHrovec). V Ili. kategórii (dospel!) sl 1. cenu rozdelili F. Gavllk a P. Poult-ka (obaja zo s(! boru S k a ličan ), 2. cenu,
a ko aj zvlá§tnu cenu poroty za najautentlckejšl prejav dostala S. Matovlčová (Ca taj),
3. cenu V. Malcovlčová (Kuklov) . V speve dvoj!c z!skall 1. cenu ). Kadllcová a V.
Malcovlčová (Kuklov ), 2. cenu bra·tla M. a ). Splrkoycl (Mokrý Háj). Cestné uznania
dostali najmladš! (lčastnfcl J. Labalová a P. Kem, dalej trojica Fischerová Kučerová
Kaloulková (ZDS Nevädzová) a dvojica 01lejová - Konečnf ( Jab!o.
nlca ).
L)UBA MAKOVICKA

týmt a presved~lvýmt slovami vyznal z
ldsky k domovu a k vlasti. Besedu dopliialo nlekolko drtf a plesnt.
Pri sldvnostnom novoročnom koncerte
(l . l. 1987 / sme s vďakou prlfall "tnovdctu" dramatur.gle. Vy.padol baletný pdr
a recttdcle, a tak sa z umeleckef estrddy stal skuto~ný koncert. V programe sa
vedla diel Smetanu a Dvofdka obfavtlt
diela fandčka a Mal'ltnll a zo slovenske/
tvorby Or ganový koncert zasl. um. L.
Burlasa v tnterpretdctt zasl. um . F. Klin du. Skoda, že tba Jedna časf - žiadali
sa aspoii dve, lebo u Burlasa býva nat tntenzfvn ef~la my~ltenkovd koncentrdcta
v pomalých častiach.
Už ddvnef~le sa obfavovaU prtpomtenky k stdle sa opakuJťlceJ tnscendctt Predanef nevesty v novoroCný ve~er. Tento
rok televfzta prekvapila zdznamom z prenosu tnscendcie SND Suchoiiovho Svatopluka. Velmi dobr~ predstavenie, natmtt
po hudobneJ strdnke. Dobre hrafťlcl orchester pod taktovkou zasl . um. O. Lendrda, vyntkafťlce spevdcke výkony hlavných predstaviteľov prispeli k poznaniu,
že tt, ktorf po prvom uvedenf diela za·

pochybovali o teho životnosti, nemali
pravdu. Te to velkd opera a v sl ovenskeJ
operneJ tvorbe znamend nemenet ako
v Ceskef Smetanova Ltbu ~a . Nielen atrakttvnym ndmetom, ale nafmä Jeho pokrokovOm spracovantm, dramatlckfím spddom a sacasným pochopenfm výkladu
ndrodných deffn. Zdôraznila to r~žla B.
Krl~ku l herecko-spevdcke kredcte protago.n lst ov opery, nafmlt O. Malachovsk~ho
v titule/ postave. Presvedčivo vyzneli at
ctal~te postavy: Cabanov Mo.f mtr, hlavne
v zdvereCnef drU, ~~ Handkovef nezabudnutelnd Blagota v dril z l. deJstva; upa .
talt l výkony E. Homkovef, f. Abela,
F. Ltvoru, f. Hrubanta.
Napriek ždnrovef bohatosti a vysoke/
kvalite sviatočnýc h hudobných televtznych programov treba kon~tat ovaf, že
chýbali polorecttdly alebo aspoii krat§te
vysf.apenla na~lch - medzlndrodnou sldvou
oven~ených
tnter.pretačných
"lwtezd", ktorých mdme čoraz vtac a
na ktor~ sme prdvom hrdf. Televfzta by
mala viac prlsptevaf k Ich popul arlzdctt.
(D okončenie

čista

HZ )

z predchádzajúceho
ANNA KOVAROVA

pove dajúca modernému vyjadrovaniu.
( dvanás ttónová technika). V polovici
plltdeslatych rokov napísal cykly plesni
Antitézy, .O slobode. Obdivova l pritom
básne s lovenských .klasikov, Ich poetiku,
a la najmä Ich Ideovo-obsahov(! funkčnosť
národné zanietenie. Bohatá Kowalskéh~
lnštrukt!vna tvorba pramenila z úsilia
napomáhať riešeniu problematiky výchovy mládeže. Skomponova.J množstvo komorných, orchestrálnych a Inštrumentálnych s kladieb pre rOzne mládežn!cke s(l.
bory a nástrojové obsadenia. Známa je
l jeho opera pre mládež Rozprávka pri
praslici, napfsaná na podklade slovenskej
Iudovej l"OZprávky na text Ľ. ZeUenku.
Premiérovo ju uviedli v Chebe, dalej
tlel! v Košiciach, v Banskej Bystrici 1 v
televlzll.
Tvorba J(lllusa Kowalského je bohatá
nielen počtom skladieb, ale aj rozmanitosťou žánrov. Dom!nuj(lca postavenie
sl ziska! najmä jeho symfonlck9 triptych
- IV. symfónia Revolučná, V. symfónia
Partizánska a VI. symfónia Mierová. Skladater .nimi reagoval na vef,k é historické
udalosti, významné čl ny a deje, ktoré
zostávaj(! trvalým podnetom pre umeleck(! aktivitu tvorcov. Svojou tvorbou sa
zapojil do všeludského zápasu o zachovanie mieru a prlatelstva medzi národmi. Umelecké výsledky jeho všestTanného úsilia boli ocenené vyše 30-tlml
vyznamenaniami, z nich spomenieme
vyznamenanie "Zas!(lžllý učltel " z r.
1975, Výroon(l cenu ZSSk za V. a VI. sláčikové kvarteto z r. 1981, Zlat(! plaketu
mesta Bratislavy "Za tvoriv(! činnost" z
r. 1982, Plaketu Mlnl·s ters tva kulttlry PĽR
"K. Szymanowského - 100 ~"·" z r. 1983.
BOZENA DLHAIQ'OVI

BELLOVA SONÁTA
V SYMFONICKEJ

PODOBE
Seminár o J. L. Ballov! konaný v roku
1983 v Liptovskom Mikuláši priniesol viacero nových postrehov o skladaterovl 1
prehodnocovacle stanoviská k jeho dielu;
no skladatelov odkaz v konečnej fáze
mOže najideálnejšie naplniť Iba živá, zne.
j(lca podoba jeho hudby. 50. výročie (1.
mrtla tohto nestora slovenskej hudobnej
kultllry pripomenul aj koncert ( 3. decembra 1986) Symfonického orchestra
KiRlaervat6rla v Koficlach, ktorý pod tak tovkou svojho dirigenta Bartolomeja Buráta uviedol ako československ(! premiéru Bellovu Symf6niu b mol v 6praye a
inltrumentácil Vladtmlra Bokesa. Ide
vlas tne o Bellovu Sonátu b mol pre kla .
vlr z rokov 1880-1882, dokončen(l v Slbin!. V. Bokes Sonátu upravil do symfonickej podoby transponuj(lc ju to tóniny
h mol. V lnštrumentovanej podobe ešte
výraznejšie vyniklo jej novoroma ntlcké
zázemie, monumentalita výrazu, ale aj
nadmerná prehu st enosť v sadzbe. V. Bokes s vojou (lpravu zvýraznil, ale aj sprehladnll niektoré štrukt(lrne prvky, najmll
v 4. časti. Zlnštrumentovaná podoba k!a.
v!rne j Sonáty b mol, ktorá patri k ojedinelým dielam v slovenskej hudbe 19.
storočia má svoje plné
opodstatnenie.
Ešte plastickejšie prlbllžlla kompozlčn(l
vyspelo sť skladatera, tlesneného celý ži·
vot malými pomermi nielen v malých slovens kých mestách, ale a j v rumunske j
Slbin l.
Dirigent B. Buráš zvládol s orchestrom
koš ického konzervatória neobyčajne do
bre náročn(! (l!ohu, ktorú kladie inter pretácia tejto š tvor častov e j cyklic kej
skladby aj so všetkými inštr umentačn9 ·
ml finesami.
Okrem Bellovej Symfónie zazneli na
koncerte: Predohra k opere lflg6nla v
Aulhfe Ch. W. Glucka a symfonická báseň Vodnlk, op. 107 A. Dv.o fáka. Dlrl·
gent B. Buráš sa na če le symfonického
orchestra konzervatória prezentoval už
nlekolkokrát velmi llspešne. Zvýšli peda.
goglcké požiadavky v prfprave a z nej
plyndce umelecké nároky. Interpretácia
oboch diel bola bezprostredná, ba niekedy, najmä v G!uckovej predohra, dosiahla až Iskru profesionálneho nadhl adu a
éterickej vzdušnosti.
Záslužný či n, akým bolo naštudova nie
a uvedenie Bellovej Symfónie v 6prave
V. Bokesa, sa znásobil umelecky presvedčivou Interpretáciou
Symfonického or.
chestra Konzervatória v Košlclach.
- md -

K šesťdesiatke IVANA HRUŠOVSKÉHO

SKLADATE[ REFLEXÍVNEJ VÝPOVEDE
Na awete 16 vefk6 ally,
ale lllneJIIe ne! človek
Die Je vo veamlre nli!.
Sofokles
Sa ludla, ktor( dá vajú. viac a ko In(.
sa Judla, ktor! ma jO. to štastie do stá vať
wlac ako tni. A sO. chvlle, kedy sl • to
uvedomujO viac ako Inokedy . ..
Bolo mt dopria te stretnO.t sa s nlm.
S človekom , pre mnohýc h v našej sO.čas
nostl nepostrádatelným. Svojim ume nlm
skladatelským a j pedagogickým dokázal
w minulosti l teraz o bohac ovať všetkých,
lltorl sl k nemu otvorili cestu. Jeho Jud.
1116 vlastnosti vytvorili z ne ho č lov e ka
wateného, obkl openého s ku toč n ý mi prlate!mi.
Pamatám st na svoje prvé stretnutie s
IHDOIII Hrulovakfm. Pred viac a ko dellatlml rokmi (ešte v čase mojich š ta dU
DII konzervatóriu) pr išiel k ná m na hoSpltaciu v rámci predme tu hudobnej te6rle. Spomlnam si, akým prekva puja co
ludským a priatelským dojmom na nás
upOsobll.
V tom čase som ešte nevedela vera
o ňom, o tom, č o predchádzalo jeho
lttldiém kompozlcle na Vysokej škole
mazických umeni a hudobnej vedy na
Filozofickej fa kulte Univerzity Kome nského. Bolo to r odinné pr ostredie (otec
- JAn Hrušovský, známy splsovatel a
novelista; bratanec akademik Igor
Hrušovský, . významný fil ozof) , ktort formovalo jeho vztah k rôznym drubom umenia, jeho filozofický postoj k o.
túkam života. Možno to bol genetic ký
predpoklad, či Iné zlskané vlastnosti,
lltoré ho predurčili stat sa skladatelom,
ale ani vedecké amblcle nenechalt na
•ba dlho čaka't (už koncom 50-ty ch a
w priebehu 60-tych rokov vzniká celý
rad čl6nk ov a krltlk, týka jO.ctch sa problematiky slovenskej hudby, štO.dle a
IID!tné publikácie - Obdobie klasicizmu
DII Slovensku, Slovenská hudba v proflloch a rozboroch, Clkkerova opera
Vzkriesenie, Genéza hudobného myslenia
J. Cikkera, Vývoj slovenskej hudby v rokoch 1939-46, monografia A. Dvol'ák, vyIOkolkolské skriptá Ovad do štO.dla te6.
ria harmónie, jeho najnovšia práca Pr tnClpy riadenej a leatortky z kompoz ič né 
bo a teoretického hla diska z r . 1982 je
utlll! v rukopise) .
NeskOr som ho spozná vala ako peda&6&a, na katedre hudobnej teOrie VSMU.
Vtedy, ked nás u č il v rámci seminárov
analýzy skladby prentkat do ta jomných
,.vnatrob" skladobných konštrukcll , pre
ús o to záhadnejšlch, že sa týkali obdobia 20. storočia , som ešte netušila, že
dujem o tOto sféru, ale a j o sa č a sna
budbu u mňa potrvá aj po sk ončen( štO.dU. Svoje názory nám nikdy nepredkladal ako hotové, uzavreté výroky, a le
predostrel ném Ich ako problém, o ktorom bolo treba uva ž ovať. Pomáha l n ám
cll6pat analýzu skladby ako dynamický
proces, ktorý sa meni od prlpadu na pr lpad (a nie v zmysle schema tic ke j popisnosti parametrov) . Bol jedným z hlavllfch podnecovatelov pri mojom rozhodovani venovať sa otázkam vývoja slonnskej hudby, čo mt umožnilo zároveň
101naml! sa s jeho tvorbou dokonalejšie
- aj cez poznanie historicko-vývinových
16vtslostl.
Poči atky profllácle komp o zi č n ej reči
Inna Hrušovského sO. pozn ače n é štadtom
u Alexandra Moyzesa, ktorý ho viedol
ll dokonalosti zvlédnutla ,.klasického"
lllladate!ského remesla. Od svo jich rantch diel, nesOclch peča t vyrovnáva nia
a 1 európskou tradlciou l domácimi folk16rnyml zdrojmi, sa postupne obohacuje
o poznanie novšlch kom p oz ič ných prO.dov, tntenzlvnejšie k nám prenlka jactch
lloocom 50-ty ch a v 60-tych r okoch (ka ntatova trilógia Proti smrti - Hirošima,
Biela breza, sestra moja a Sen o člove
liu). Nastáva obdobie prljlmanla a pretavovanla Impulzov z oblasti tzv. Novej
lladby, ktoré ho však neovládll, ale priIPOIObll Ich vlastným vyjadrovaclm proltrledkom, stojacim na pevných zá kladoch hudobnej tradlcle. Mnoh é skladby
1 tohto obdobia by mali čo pov e d ať a j
16easnému poslucháčovi ( Comblnaztont
10norlche, Sonáta pre klavlr - prvé aleatorlcké klavlrne dielo, Trt madrtgaloté Impresie, Tri skladby pre klavlr, Mulica nocturna a !.) . Vedomú polyštýlotolf, ktora Ich charakterizuje, vys trieda
' 70-tych rokoch väčšia koncentrácia vyJadrovacieho aparátu, savtslaca aj s tevtlučným zameranlm sa na zborova
ttorbu pre amatérske 1 profesionálne te1114. Určité obmedzenia, ktoré sa dané
aolnosfaml zborových technik, však ne.
IIDIJIIenall vo vývoji kompozt č n ého myslellla Ivana Hrušovského retar dáciu. Na opak, vytvoril sa mu priestor na ziskatanie nových sktlsenostr, jedna k overonnlm st postupov z predchádza jOcej e-

DISKUSNÁ TRIBÚNA
O niektorých aspektoch
hudobného vkusu
Postulá t všestra nne, ha rmonicky rozvinute j osobnosti je norma, ku ktorej
sp olo čens k ý vývoj zatial len smeruje ako
k perspektlvnemu clelu, nie je to teda
uko nče ný pr oces. Nemala by to vša k by ť
ani žiadna utOpia. Mnoho tu bude záv i si e ť od celkovej stra tégie, od vol by
metód a pr os triedkov, ktorými budeme
spr e dm e t ňova ť pr edsta vy o Integrál ne j
osobnosti, hodneJ výdobytkov 20. storočia.

Nezas tuptteln(l (a žlal nedocenenG)
Olohu v tomto zá pase o novO kvalitu zohráva estetická výchova. O jej nedo.
sta toč nosti V systéme školskej 1 mimoš kolske j výchovy sa hovorilo a plsalo
už mnoho. Nebudem preto k zná mym
konšta táciám pridávať ďalšie, nielen preto, že by to bolo nosenlm dreva do lesa, ale aj preto, že doteraj šia a rgumentácia je ta ká pre sved č ivé , že nepotrebuje
žiadnu posllu. Chcel by som sa skOr zamyslie ť nad niektorými aspektami kategórie hudobného O.sudku a hudobného
vkus u, prostrednlctvom ktorých sa tiež
ma nlfestuja výsledky umelecke j výchovy,
a teda aj rezultá ty kultivácie osobnosti
v smere vy ššie naznačenej per spektlvy.
Hudobný ťi sudok je kategória, ktorá
má širši rozsah, než napr. Iba nejaká
verbálna výpoveď o práve vy po č utom
hudobnom diele. Za hudobný Osudok treba považovať napr. aj demonš tráciu takého pos toja , akým je rozhodnutie o kape hudobných tova rov (napr. gramofónove j platne ). sahlas alebo nesahlas s
hudobnou ponukou (sprostredkova nou
napr. rozhlasovým čl televlznym vyslelanlm). návšteva alebo odmie tnutie návštevy hudobného (koncertného, operného a
l.) podujatia a pod.
Komplexnosť Osudkového
pos toja je
č asto redukovaná do jednej dimenzie:
mám rád - nemám rád. Hudobný Osudok má každý, a je lahosta jné, č l má
o hudbe vera alebo málo poňatia. Dokonca v praxi sme neraz svedka mi na
prvý pohlad paradoxného javu, pri ktorom býva Osudok o hudbe vys lovovaný
tým lahšle (presnej šie - tým Iahkovážnejšle) , člm menej poznatkov (a téda 1
predpokladov) je k dlspozlclt u subjektu, ktorý takO.to výpoveď formuluje.
Hudobné asudky , a ko vieme, s une mo.
ttvuj\1 vnlma nle. SO za pá lené pre jeden
hudobný štýl, ale odmietajú. Iný, sa ješ ltné za jednotlivé dielo avšak a verzné
voči Iným. Te nto s ilný ,.nábo j" hudobných a sudkov sl treba uvedomiť, pretože, a ko ukazuje prax, sa to pr áve ony,
ktor é nie zanedbatelným spôsobom rozhoduj\1 o hudobnom vývoji a o socializá cii na jmä mladých ludf.
Zo sociologického hla diska maja pre
osve tlenie niektorých aspektov hudobnopostojových foriem viac čl menej rozhodujO.ct význam a j stereotypy, ako kategórie zosobňuj ace jednomyselný postoj
určitej sociálnej skupiny. Znamená to,
že urč i té Osudky sa zovšeobecňované, nakolka sa v Istej sociálne j skupine stali
samozrejmými. Je tu však nebezpečen
stvo, že tieto stereotypy mOžu lahko
prej s ť do 11sudkov. Vznik stereotypov je
vla stne založený na generalizácii poznatku, podla ktorého v hudobných postojoch existuje množstvo lntertndlvlduálnych zhOd.
Hudobný vkus sám osebe neexistuje.
Vkus je doslova vždy relatlvny, a to ako
vo vzť ahu k subjektom alebo skupinám,
ktoré ho prezentuja, tak a j vo vztahu k
r ôznym štýlom a žénrom hudby. Exlstuja
názor y, podla ktorých niet zá konitosti,
ktor é by riadili hudobný vkus. Niektor!
a utori (na pr. A. Welle k) sa domnievaja že hudobný vkus je závislý od posluchového typu, ku ktorému daný subjekt
prlnáležL A pretože ten je de terminovaný a ko teritoriálne tak ded ične , a j hudobný vkus sa vraj musi vyvljat na báze
týchto determiná nt. Ta kémuto po ňa tiu
však od p oruj ťi zistenia sOčasných výskumov. In! a utori (medzi nlmt aj P. R.
Farnsworth) uvádzajú., že existuj O Isté
zá konitosti s rela tlvnou platno sťou , podmienené mnoh ými fa ktormi. Zistilo sa
tiež, že postupom času dochádza k urči
tým zmenám v hier a rchii popula rity sklada telov, čo by dokazovalo, že hudobný
vkus nie je neme nnou v elič in ou , a le že
je to dy na mická š truktOra .
4

Snlmka: I. Grossmann
tapy a na stra ne druhej objavova nlm
nových skladobných riešeni. SOčas ne dochádzalo k vzá jomným Intera kciám vokálneho a In štrumentá lneho myslenia,
č oho výr azom bol znač ný kvalltatlvny
posun v oblasti zbor ovej tvorby. SkOsenostt z tohto obdobia a utor využlva v
nasledujO.cej tvorivej fáze (koniec 70tych r okov), kedy pocttu jOc a bsenciu osta tných hudobn ých druhov sa opl!ť vra.
cla k Inštrumen tál nej tvorbe (Sona ta in
modo classico per ll cla vlcemba llo, Konfr on tácie, Tri ká nony pre husle a č emba 
lo, Suita quasl una fantasta, Dlaloghl in
rltmo pei: or gana e percusslone) . V doterajšom vývoj i jeho komp oz ič n é Osllle
vrcholl v mimoriadne závažnej a silne
emocionálne pôsobivej skladbe S láč ikové
kva r teto (1983), venova né pamiatke svojho syna Romana, ktor(! bez nadsádzky
možno za radlt medzi na jlepšie diela, kto.
r é v oblasti komorne j hudby u nás vznikll. Dochádza v nej k štýlovému posunu
smerom k hlbšej tematickej koncentrácii, na báze pre Hrušovského typických
syntetlzujGclch sná h. Nejde mu o vytvorenie ,. č i stého štýlu", ale o pretavenle
a z árove ň prekonávanie dovteda jšieho
vývo ja hudby cestou selekcie 1 spájania
toh o, č o mu bytostne vyhovuje. V tomto
smere nikdy nestál na vyhranených pozlclách výlučných kompozičnýc h smerov
v zmysle "redukcie" na urč itý skladobný rozmer (napr. preferovanlm technologických postupov, rôznych racionálnych
metód v ére ava ntga rdnej hudby, čl návratov tonallty, obmedzenia sa na mono.
rytmlckO pulzáclu, romantickO. výrazovosť a td.
v Intenciách postmoderny) ,
ale vždy sa snažil o komplexnosť vyjadrovaclch prostriedkov, o mn oh oz načnO
hudobnO výpov eď. Hrušovského dielam
nechýba logika tvarova nia hudobného
materiálu a spôsobu te ktonickej výsta vby, ani schopnost "Vzbudzova nia
citov", dá sa povedať rovnováha emocionálneho a racionálneho (v hudbe tolkokrát diskutovaná) .
A sp oň st ruč n e sa žiada spomenať sféra záujmu o domáci hudobný folklór,
odráža jaca sa v p oč e t11ých spracovaniach ludových plesni pre mieša ný zbor
A ca ppella , pr e vokálno-In štrumentálne
obsadenie, tiež s ele ktroakustickou apravou, z ktorých niektoré zlskall ocen enia
a j na Prix de muslque folklorlque de Ra.
dio Bra tislava. Prilá kali ho a j nové možnosti práce s elektroakus tickými kompozlclaml (Invokácie, Jdeé fixe ). Vysoko
humá nny cha r a kter kompozl č n é ho umen ia Ivana Hrušovského nadobudol doteraz
najsilnejšiu podobu v devä ťčasťovom ora.
tOrtu Cantlcum pro pacem, pre recitátorku, mezzosoprán, bas, miešaný zbor
a velký orchester na staré la tinské texty a tlryvky z básnickej zbierky Ntoba
matka na ša od P. Horova, ktoré na svojej premiére ( počas BHS '86 ) bolo prijat é s velkým nadšenlm.
Výrazom dlhoroč nej O.spešnej práce v
oblasti kompozicle l pedagogiky Prof.
PhDr. Ivana Hr ušovs kého, CSc., bolo udelenie pr ofesOr y l funkcie vedaceho Katedr y s kladby a dirigovania ne VSMU.
Tým sa ťažisko jeho pedagogického pôsobe nia presunul o z hudobnoteore tlckých
dlsciplfn na výchovu mladých adeptov
kompozlcl e. N aďa lej však patr( k uznávaným hudobným vedcom (je často prlzývaný na obhajoby ka nd idátskych p_rác ,
na kon ferencie a Iné vedecké podujatia) .
Významné životné jubileum č l o vek a je
prfl ežltosťou na zamyslenie sa nad celým jeho doterajšlm životom. Ten, ktorý
dosta l stoji za Iva nom Hrušovským, je
plodný a bohatý na zlskan é l odovzda·
né skO.senostl. Je a r odn ou bilanciou, ale
zá roveň aj predpokladom ďalšej žatvy
v nastáva j(lcom obdobi na poll um en ia,
vedeckej l pedagogickej č in n o sti .
ZUZANA MARTINAKOVA

Je nesporné, že hudobný vkus je výsledkom procesu socializácie. v tom to·
velmi význa mnom soc ializač n om procese, a ko vieme, sO upevň o v ané fo r my hudobných pos tojov, ktoré sú za ujlmavým
pr edmetom štOd la. Sil nými socla ll zač n ý ml
fa ktormi, ktoré ma jO vplyv na povahu
hudobného vkusu, sú ved ia spolupat rič
nosti k ur č itej sociálnej skupine a j pôs obenie školy a m a so vo k om u ni kač n ých
médii. Samozrejme, hudobný vkus sa výr azne formuj e a meni l pod vplyvom
psyc hologických fa ktorov.
Velmi dôležitým fa ktorom, vplývaj(lclm
na povahu hudobného vkusu, je hudobná
skasenost. Opakovaná p e rc epčn á či nnosť,
hudobný ,.tréningu je faktor, ktorý snád
najsilnejšie a najtrvale jšie o vplyvňuje hudobný vkus. Zážitok z hudby, ako to
potvrdzu jú. mnohé výskumy, sa stu pňuj e
jej opakovaným posluchom. Pravda, 1 tu
sa skOr ale bo neskOr dosiahne optimum,
potom hodnote nie opäť klesá ( dokonc11
mOže v yv o l ať efekt odmietnutia) . Dokumentuje to napr. situácia, v ktore j sa za
normálnych okolnosti drži titul v listine
hltov v priemere asi dva mesiace (l ked
paralela medzi rôznymi hudobn ými ob·
J asť am l je viac ako neprlpustná) .
Osobitnou otázkou je jav preferencie,
ktorý sa sline m anifestuj e v hudobnom
vkuse. Sta tisticky významné rozdiel y
(zistené mnohými výskuma mi) sa prejavujú., a ko je známe, v pr iamej závislos ti
od ge ner ač nej prlslušnostl. Sta ronov ý
problém názor ového stretnutia generáci(
je r ovnako evidentný a ko opods tatnený,
a to niele n v oblasti tvor ive j, a le a j v
oblasti receptfvnej. V jednom l druhom
pripade je tá to kon frontácia ,.hnaclm
motorom", bez ktor ého by vývoj stra til
svoju dynam iku. Avša k, za tial čo v tvorivej oblas ti toto s tretnutie sil sa nielen
všeobecne kon šta tu je, ale aj hodnoti po.
zltlvne, v r eceptlvnej oblasti podobná tolerancia n ie je takou sam oz r ejmo sťo u.
Ta ká to op a trn osť je niekedy opods tatnená , no v okamihu, kedy sa stáva normou,
pr ináša so sebou r iziko nás ilnéh o vzdaIova nla hladlsk, a to práve tam, kde by
sme sl priali naopak Ich zblfženle. Nie
zblfženle v zmysle straty identity, ale
v zmysle tolerovania tnéh o e kvivalentu
hudobnej r eality, pravda, za predpokladu
zachovania Istej arovne umeleckých ašpir ácii pohybujO.clch sa v zóne vla stného
žánru. Cit pr e Ich správny odhad, spolu
s nutnou mierou vzájomne j toler a ncie,
je to, o čo by sme sa mali snažlt nielen
vo verbálne j, ale aj v č innej rovine. Rád
sa v tejto savlslos tt odvolávam na velmi
jasne formulovaný názor J. Albrechta
(Eseje o umeni, Bratislava 1986, s. 65 l :
"Keď r M- vieme, ~e mlad!} č lovek pr e
to spieva svofu v lastntí .p/eseti, lebo chce
byf sdm sebou a nechce sa daf vtlah
nuf do star!}ch životných <
r /el'!§f , p!}tlJ
me sa, l'o by sa vl astne stalo, keby sme
sa usilovali vžlf do dlmenzlt nových prefa vov. p.r el omtll by sme hr dd ze, ktor~
nds oddeluftí od mlad!}ch ludt, pacho
p/11 by sme viac z Ich ~ I vota. Tým, že st
osvafufeme n ov~ rečou~ vtl zby a v!}zna
my cantlcum novum, e§te nestr dcame se
ba, ale ncwpak, upi erame pohrad na no·
v~ oblasti ~ Ivota vl astn ~ho ž/vata, a
prJ bl l ~ ufeme sa zd.roveti no v~mu spola
l'enstvu, nov~mu ~lvot u, mlddefl. V§etko,
čo čl ovek prtttma, zal'lno patrlf k nemu
sam~m u, stdva sa ntm ako td ptese1l, kt or lí.
spieva svofmu vlas t n ~mu ;a ; pr it om vždy
rozhodufe to, l'o te schopniJ s pr tvlastifo
vaným bohatstvom urobtf, l ebo bez ohl adu
na to, z l'oho čl ove k vychddza,feho sku
točn(/m vlast ntctvam sa stdva len Jeho
t vortvv čln ."

Je Isté, že taký percepč n ý výkon , ktorému je vlastná tvor i v osť ma nlfestovaná
zodpovedaj Ocou úrovňou hudobného vkusu, nie je možné osvetlovat Iba ako po .
s l uchova diferenciáci u ( v ýš ko vťi , r ytmlckO, farebn a, harmonlck(l ap. ), ale ove la
viac a ko umelecké osvojovan ie, pri ktor om hrá podsta tnú O.lohu celá životné
skťi senost subje ktu. Úloha socializ ač nýc h
fa ktorov v procese hudobného vnima nla
je oezastupltel ná. Tak ako hudba nemOže vzn1kat vo vzduchoprázdne, tak a ni
vo vzduchoprázdne nemOže byt osvojova né - to je diale kti ka hudby a umenia vôbec.
'RUDOLF BREJKA

SLOVENSKA FILHARMONIA
22. a 23. januára 1987. L. v. Beethoven: Koncert pre klavlr a orchester
5 Es dur, op. 73; A. Bruckner: Symf6nJa č. 4 Es dur, Romantické.
Slovenské fUharm6nia. Dirigent Ondrej Lenárd. S6Usta Ken Ara, klavlr.
č.

Dovo.fte, aby som svoje poznámky
k r ecem;ovanému koncertu Slovenskej

fil harmónie ( navš tlven9 bol pia tkov9
koncer t) podala 1a k trochu "za os tre·
n9m perom" . Nazd ávam sa, že ti , čq
sa toht o podujatia zúča s tnili, iste sa
tiež zamysleli nad mnoh9mi otázkami.
Na pr ogr ame boli dve známe diela
s klada telov nemecko-ra kúskej pr.ove·
nlencle. Standa rdnú úroveň malo
predvedenie Beethovenovho Koncertu
pre klavlr a orchester Es dur v po·
dan! japons kého klav.irlstu - i u nás
nie neznámeho - Kena Aru, ktor9
od zač iatku 60-tych mkov žije v Zá·
pa dnom Berltne. Mus!me vy s loviť len
slová uznania, pretože hos ť - a•ko
lnformova la priložená poznámka v
programov om bul-l etine - hral s vy·
s okou horúčk o u a preukázal tt9m nielen zo dp o v ednos ť umelca, ale a j !udské morálne kvality. Sóiistova koncepcia nadväzovala na tradlclou po·
zn a čen é poňatie diela, čo však netreba považovať za mlnus, a 1 keď sa
v s úč asnos ti Iste vlne hodnotia Interpret ačn é koncepcie s ozvlá §tňujúclm1
momentmi. Vnútorné napätie mali naj·
mä prvé dve čas ti , z pos ledne j časti
akoby sa bola vytra tila s údržno s ť a
jednotiaci gra d ač n9 oblúk. Súhra s
orches trom l 1nadhfad dl-rlgeruta On·
dr.e ja Lenárda boli lmponujúce.
T ~_!1u. fnú kapitolu tvor! predvedeni e va•rl na j:zmámejšej a najhráva·
nejše j Brucknerovej Symfónie č. 4
Es dur, Romanticke j, ktorej ako jedl·
nej VIO sv.oje j symfonickej tvorbe dal
sám autor programové označenie. Sťa·
žujeme sl, že Brucknerov·O dielo ako·
s l nenašlo cestu k .nášmu slovenské·
mu posluchá č ovi a že akosi nezakot·
vilo na koncertn9ch pódiách. Ak by
odpoved závisela od recenzovaného
koncertu, v mnohom by sme odhalili
pods tatu tejto ,.brucknerovskej od·
mletavostl ". Neuveritelné množstvo
technick9ch .nedos ta.t-l<'ov elementárnehq charakteru v sekcii dychov9oh
nástrojov, pošpatlli zvukov9 tvar diela. Pritom exponované dychy sú prá·
ve tou es enciou, čo dodáva pravú arómu -symfóniám viedens kého majs t-r a.

Na vyše, a k Ide o Symfóniu č . 4, čiže
o symfóniu, v ktorej Brucknerov
vzť a h k prlrode sa pretavuje 1akpo·
vedia c d o pastorálno-bukollck9ch čl
ln9ch pr lrodn9ch scenérii, a to v ce·
lom diele, nielen v l. ča·s tl a čl v
3. č as ti, dokonca sa motn9m &ruckne·
rom ozn a čenej za obraz polov-ačky .
Zdá sa, že ·nevydaren9 nás tup lesného rohu hned v úvodnej partii l. čas 
ti "na ln(lkoval" kolegov ·nielen z
vlastnej se kcie-, aby " boli s olidárni".
Z tohto hladiska vyz.nleva prlnajmen·
šom diskutabilne gesto dl'ľigenta na
záver koncertu , ktor9m vyzdvihol hrá·
č ov na dychov9ch nás~rojoch. Nároky , ktoré kladú Brucknerove partl.t ú·
ry na jednotlivé ná.s trojové party,
ča s to pon!mané bezmála ·sólisticky, s ú
n á m známe, no vie s a aj o tom , že
nie -s ú neprekonatef.né. Veď tento fakt
dokumentujlí o. i. l live-nahrávky -s
Brucknerov9ml tLtulmi.
Dirigent koncertu Ondrej Lenárd sa
usiloval dať celkovému vyznaniu die·
la tie monumentálne, ale a j •h umán·
ne rozmery, ktoré Brucknerovým ko·
losom prlinádežia. Orchester a dlri·
gent sú vša·k ako dve s pojené nád!o·
by, a tak nemožno do detailov pre·
nlknúť do koncepcie, ktorú O. Lenárd
predostrel. Postrehli sme vša k, že základom dlrl g en~ovho lnte r pre1ačného
poňa ti a bola Istá reliéfnos ť v stavbe
mal9ch l v äč šieh plôch ; no v tera j·
šom bruckne11ovskom ln te r p<r etačnom
trende sa naďalej dáva prednos ť pozvoln9m g radačn9m oblúkom, onomu
typickému vlneniu, zakódovanému v
evolu č nom
rozv!j anl či neus tálych
návratoch brucknerovsk9ch hud ob·
n9ch myšlien ok.
Mus!me n a tomto mieste ešte pripomenúť známu dilemu: čo je prljatelnejšle, či s ugest!vne muzlc!rovanle s
menš!mt technlck9ml nedos tatkami
alebo technická perfekclonallta so
znlž!lnou dávkou muzlcfrovania ; pri·
tom o ideálnom stave ne trebjl. disku·
tovat. Technické kazy však nemôžu
prekročiť únosnú mieru, ako sa to
stalo na recenzovanom podujat!.
JAN A LENGOVA

-r•v3Q•. janu6ra ,1187. I., Hrulonkf: HudM k VIncentovi Hlolnfko·d (preml4ira);
W. A. Mosart: Koncert pre klawk' a orchester B ttur KV 595; G. VlercB:

Quattro paul sacrl. SlovenskA fllharm6nJa, SIOYenskf lllharmonlckf zbor.
Dirigent Oliver Dohnúyl. Zbormajsterka M.uglta Ger1elod. S6llsta Daridl Ltvely, klawlr.
Hudba k Vincentovi Hložn!kovl je
sice v Hrušovského tvorivej dielni
prvou s kladbou Inšpirovanou v9tvarn9m prejavom, nes toj! však osamotene. Prot1vojnov9m zameran!m nadväzuje bezprostredne na nedávnu tlspešnú premiéru oratória Can!lcum
pro pace. Pokia! jednoča sťová freska
tdeov9m posolstvom pokra čuje v oratóriu, jej kompozlčná poetika tvor!
akúsi syntézu polyšt9lovostl predchádzajúceho diela. Nazvala by som ju
esenciou nevšednej lnvenčnostl hudobnej fantázie Ivana Hrušovského,
vyselektovanou jeho umn9m kompoz lčn 9 m ma jstrovstvom. Použité kompozičn é pros triedky autor skoncentroval na ploche šiestich minút do
údernej umeleckej v9povede.
I ked Hudba k V. Hložn!kovt je
hudobn9m pendantom velk9ch protlvojnov9ch plátien maliara, Hrušovsk9
sa diva na Hložn!ka cez prizmu vlastn9ch názorov9ch vyrovnani. Neláka ho
expre s!vno sť monumentálnych rozmerov, ale hladá spoločnú myšlienku na
báze filozofickej, ktorou aj vytvára
a profiluje vnútorné napätie celého
hudobného priebehu. V Hudbe k V.
Hložnlkovt Hrušovs kému šlo o maximálnu koncentráciu obsahovo-v9razového vyja drenia tejto závažnej v9tvarnej v9povede maliara. V expres!vnostl
Hložn!kov9ch apokalyptlck9ch výjavov nenašiel Hrušovského
natural stlzvuk a s kladba formovtl
ekviva lentnosť, preto určujúcou zosta la už spomlna ná fllozp fl cká podsta ta. Nosn9m pilierom hudby je
dramatlzmus napätiu, kompozične vyrasta júci z melodiky dvaná sťtónové 
ho totálu a podporen9 rafinovanosť o u orchestrálnej Inštrumentácie, rytmic ky za kcentovanej do vypätej a
neustá le gra dujócej pulzácle, v posledne j tretine ustupujócej k tichej
nádeji zmierenia. Hudba k V. Hložn!kovl nie je v9krlkom hrozby, skôr
pt·edtuchou jej dôsledku. V t9chto
medltat!vnych dimenziách pochopil
dielo l dirigent Oliver Dohnányl. Nesnažil sa a ni a k ce nt ova ť jeho pulzujťic u
p1·edtuchu, skôr s trie d mosťou

koncepcie začlenil sa do oživujúceho
procesu · novej partitúry Hrušovského.
Istťi v9raznej šlu názorovtl pr!buznosť
mohol precfznejšlm zaangažovan!m sa
prejavU aj orchester Slovenskej filharmónie. Premiéra bola poctou jubllujtlcemu skladatelovl.
Francózskeho klaviristu amerického
pôvodu Davida Llvelyho sme v Bratislave počuli po tret! raz. Z minulosti sa zafixoval koncepciou Cajkovského Koncertu b mol a Beethovenovho Koncertu C dur. Vždy prec!zny a
osoblt9 tvor1v9 umelec 1 tentoraz potvrdil Inteligenciu vzdelaného Invenč 
ného hudobn!ka. Koncert pre klavfr
a orchester B dur KV 595 W. A. Mozarta znel v znamen! parametrov,
ktor9ch podstatou je názor, transponujtlct sa do originálnej, ale presvedčivej koncepcie. Skladbu z posledného roka Mozartovho života umelec nas9tll tepom autorovej celoživotnej fllozoflckej reflexie, v praxi
názorne stvárnenej do osobitej koncepcie každeJ časti : bezstarostné mur.lcfrovanle l. ča s ti vystrieda hlbka
životného l umeleckého poznania
skladatela v 2. časti, hudobne vyjadrená akcentovan!m každej noty
šlrok9ch melodických llnl!, aby záver rozprúdenou riavou hudby potvrdil mieru vyrovnania sa so skutočno s ťou. Svoj obdiv k Mozartov9m
posledným opusom zdôraznil Llvely
aj pr!davkom Andante pre hrac! valček a ma19 organ v úprave pre klav!r.
V druhej ča sti večera odzneli Quattra pezzi sacr! od G. Verdiho, na
zborovej ča sti ktor9ch sa v9razne podlelala mladá zbormajs terka Margita
Gergelová. Zvlášť v samostatn9ch A
cappella zboroch ( 1,3) presvetllla poly!onlckú fa ktúru j asnosťou fr ázovania. O. Dohná nyl vo voká lno-orchestrálnych ča stiach (2,4) potvrdil skúsenosti operného dir igenta.
ETELA CARSKA

Hovoríme s JOZEFOM PODPROCKÝM,
riaditerom štátnei filharmónie Košice

O UMELECKÝCH PERSPEKTÍVACH
ORCHESTRA ŠF
Orchester St6tneJ fllharm6nle Kolice sa už 18. sez6nu orientuJe na naplňanie koauétnych 6loh, vyplfvaJ6cich z Jedinečného postavenia tejto umeleckeJ inltJt6cle na vf·
choclnom Slovensku a Jel Jednosnačného Ideovo-estetického poslania. V s6rislosti 11
Yieobecnop potrebou cfallleho prehlbovania a rozilrovania lpeclfickosti pôsobenia
na vfchodnom Slovenlku sme pololill JOZEFOVI PODPROCKEMU, Jel riaditefllll
a zároveň hudobnému skladaterovi, niekolko ot6zok.

sr

Orchester StátneJ filharm6nie - i ked
st6le patri k naJmladilm orchestrom v CSSR
- sa počas svojeJ existencie umelecky vyhranU, mterpretaooe dozrel. Tento stífasnf
stav zavbuJe teleso ·k plneniu cfalllch, molno aJ konceptne novfch umeieckfch 6loh.
Ako sa rysuJe umelecké orient6cla a aké stí
cfaliie možné IP&rspektlvy SF?
- V umeleckeJ orientácii st staviame
dlhodobr9 umeleck9 ciel l koncepciu, no
vychádzame a nadväzujeme. na všetky poz1t1va dosiahnuté v doterajšej činnosti SF.
Budeme prehlbovať adre snosť našich koncertov v ,r ámci doteraj šieh cyklov A, B, C, O
s t9m, že vo vefkom orchestrálnom cykle A
pre náročného poslucháč a sa zameriame vo
zv9šenej miere na klasické diela 20. storočia a na súča snú slovens kú a českú hudbu
- nie však bez v9hrad. Mal9 orchestrálny
cyklus B je aj naďalej určen9 •p re závody,
podnl•ky , tnštltúcte. Je orlentovan9 na poslucháč sky overené a vďačné diela repertoárového charakteru z obdobia klasicizmu, predklasicizmu, romantizmu. Za velmi dôležlt9
budeme považova{ cyklus C, urč en9 pre hudobnú mládež. Chceme ho koncepč ne dorlešlt ·tak, a•by každ9 rok s nlekolkor oč nou
perspe kt!vou preds tavoval ur č it9 v9chovne
ucelený celok. Boli by sme r adi, ke by sa
nám podarilo v rámci tohoto cyklu zlskať
na cel9 rok a nadväzne l na najbližšie roky
približne t9ch is t9ch mlad9ch poslucháčov ,
ktor! by v rámci nášho dlhodobo zameraného ús1lla o v9chovu nového mladého percipienta koncertného umenia .prešli ce19m
vlacročn9m cyklom. Budeme aj naďalej realizovať cykllus O (komorné a organové pondelky). Našou snahou je, aby sa v rámci
tohoto cyklu 1prezentov.all nielen našl koncertn! umelci, ale aj v9znamnejš! zahranič -.
nl sólisti a ·k omorné s6bory, a aby tento
cyklus vhodne doplňoval, ale aj rozširoval
hudobn9 obzor našich poslucháčov orchestrálnych cy.klov. Vo všetk9ch produkciách
nám pôjde o dosiahnutie maximálnej umeleckej ťírovne s vedomtm nielen si udržať ,
ale aj z!skať nov9<:h poslucháčov . - V
kancepcll samotnej dramaturgie vtd!m velké
a variabilné možnosti umeleckého napredo.
vanta telesa. Ak totiž konštatujeme, že orchester SF po os emnástich rokoch svojej
existencie má takmer dobudovaný základný
reper.toár, je nutné clelavedome prlstúplt
k je·ho rozširovaniu o konkrétne a lnterprel'aČille .náročnejšie diela, ktoré budú prinosom nielen 1Jre orchester, ale aj pre nášho
poslucháča. V prvom rade máme na zreteli
častejšie uvádzanie oratorlálnych a vokálno-symfontok9ch diel, vrcholných diel neskorého romantizmu a najmä v9raznejšlu
orientáciu na diela Impresionizmu a - ako
som spome nul na klasické diela 20.
storocta, čomu už čia st oč ne zodpovedá aj
dramaturgia tohtoročnej sezOny. Tieto dramaturgic k-é tendencie - za predpokladu,
že sa dorieši spôsob jeho organizácie a realizácie - sa budó dot9kať aj nášho medzinárodného hudo bného festivalu Košická hu.
dobná jar . Ver!m, že ak v spolupráci so
Slov.k oncertom doriešime otázky ' KHJ, ovplyvni to vo zvýšenej miere a kladne celú
Jej koncepciu l priebeh. Inovácia koncepcle KHJ bude spoc!vať nielen v tom, že
festival bude časovo sústredene jš! (bude
sa konať mesiac - od 6. mája do 6. júna].
ale bude v ňom percentuálne vyššie ako
doteraz za stúpená úč a sť zahrani čných orchestrov, komorn9ch súborov aj sólistov a
viac ako doteraz sa budú uvádzať aj ná roč né voká·lno-inštrumentálne diela.
Neuvalovall ate v tejto s6visloetl o potrebe yef,k ého mieianého zboru pri SF?
- Dúfam, že v bl!zkej budúcnosti sa
podari zriadiť aj v Košiciach zborové tele·
so aspoň na poloprofeslonálne j úrovni, ktoré by mohlo participovať na realizácii dlhodob9ch dramaturgick9ch zámerov Státnej
filharmónie, ale aj v Státnom divadle, v
rozhlase, v telev!zll a podobne.
V čom je ipeclfickfi postavenie orchestra
SF v kontezte slovenskfch a i!eskfch symfonlckfch orchestroví'
- S p e clflok osť SF je daná už skutočno s 
ťou , že je druh9m štátnym symfonickým
telesom na Slovens ku, a do jeho pôsobnosti
predovšetk9m spadá celé v9chodné Slovensko.
Z6Ja~dov6 činnosť Je neodmyslltelnou s6fesťou umeleckého pôSOibenia orchestra SF.
Popri pozitlvnych faktoroch sa v z6Jazdovfch podmienkach vyskytuJ6 aJ tlenistfi
str6nky. Môlete ich konkretizovať?
- Zájazdová č innosť nie je bezproblémová. Okrem nevyhovujúcich autobusov niektoré mies ta a inštitúcie mimo Košic neprejavujú ani dostatocn9 záuj em o koncerty
SF. Aby v budúcnos ti bolo možné rovnomerne jšie r ozširovať koncerty SF v celom
kra ji, bude žiadúce, a by kultúrne Inštitúcie
v jednotltv9ch mes tách mail väčš i e pochopenie a záujem na usporiadani komorn ých

aj orchestrálnych koncert ov umelecke j hud.
by, a aby Im boli prldelované na tGto
čLnnosť aj a dekvátne fi n a n č né pr os tJ·iedky,
S t9m ú ~ko súvis i nielen vyba venie koncert•n9ch sál vhodn9m1 koncer tn9mt k lavlrml, ale a j potreba zriadenia servi su na leb
opravu, údržbu a ladenie. Verlm, že dobrA
spolupráca s kultúrnymi zar ia deniami v
Prešove, Humennom, Bardejove, S e čovclach,
Spišskej Novej Vsi a v d alšlch, kde SF úč in.
kuje, bude l ·naďalej pr ospe r o vať.
Aké s6 podmienky pre rozvljanie umeleckej činnosti SF v dom6com prostred! Dom•
umenia i'
- Ztar, Státna filharmónia, patriaca me.
dz! primárne hudobné Inš titúcie na v9chod.
nom Slovensku nevlastnt za 18 r okov svojho
trvania vlastné priestory. Aby v budúcnost!
mohla dôstojne plniť svoje poslanie v oblastl
Ideového, estetického a v9chovného pôsobenia, bude pot-rebné č o na jskôr 8 zásadne
vyriešiť priestorové podmienky najmä pre
prácu orchestra, aby bola umožnená lepšte
individuálna priprava na koncerty, 8 aby
mohlo byť zab ezpeč ené efekt!vne využ!vante t>racov.ného času. K realizácii zv9šen9ch
umeleckých požiadaviek na repertoár a s11stavného koncepčného zvyšovania umeleckej pripravenosti orchestra je potrebné or·
chester kádrovo dobudovať , čo priamo s11visl aj s poc tom pracovnikov v globále.
Ako ovplyvňuJe orchester SF hudobnoestetick6 orlent6clu ltuduj6cej ml6dele a
ako napom6ha rastu hudobnosti ml6delef
- Práca s pubUkom bola a zosta la prvoradou úlohou SF.· Táto úloha je v súlade
s dynamlok9m v9vo jom nielen Košic, ale
aj celého v9chodného Slovenska a súvis! aJ
s pr!llvom nov9ch obyvaterov do Košic. Pr!
z!skavanl po slu c há č ov z ra dov mládeže sa
nám velmi dobre dari spolupráca s odborom škols tva VsKNV l s vä čšinou stred·
n9ch odborn9ch škôl, gymnázl! a s tredných
odborn9ch učlll š ť. Možno pov e d a ť, že SF
a ko· jediná systematicky supluje estetlckov9chovnú úlohu, č o naráža na velké problémy v náborovej č innosti . Prtsun mlad9cb
po slucháčov na koncerty SF je do velkeJ
miery podm1enen9 a j za ni e t enosťou nlektor9ch pedagónov škOl, ktor! pri a bsencu
estetlc·k ej v9chovy na školách osobn9m prf.
kladom a agitáciou dosahujú pozlt!vnejšle
v9sledky ako samosta tn9 nábor. - Muslm
kriticky uviesť, že ani v tomto r oku sa nám
nepodarilo založlf a uviesť do živo ta plá·
novan9 Klub hudobnej mládeže pri SF. Jeho
založenie sa rysuje zač iatkom roka 1987.
Pr~nosom v oblasti práce s publlkQm však
bola aj v roku 1986 velmi dobrá spolupráca
s Kruhom prlatelov hudby prt SF. V s úč a s
nosti má už takmer t·risto č lenov . Okrem
a•kt!vnej účasti na koncertoch SF sú nápomocn! u!ltoč n9m1 aj kr1tick9ml prlpomleD·
kam! k n ašej činnosti.
Elte ot6zka k problému n6vitevnosti koacertov SF ...
- Návštevnosť na koncertoch SF sa '
osta~nom obdobi zvyšuje, o č om svedč ia vel.
mi ~riaznlvé v9sled.ky pLnenia plánu v koocert nej činnosti . O dobrej návštevnosti a1
tejto sezóny už aj doter az svedč i a č l astkl>
vé v9kazy návš tevnos t\. Návš tevnos t sa daJf
zab e zp eč ovať vďaka spom!nane j spoluprád
so školami, ale aj vtacer9mi závodmi a pod
ntkml v meste a ntektor9m1 nov9m1 met6
dam! a formami náboru a propagácie. V závere nášho rozhovoru chcem zdôraznil
že realizácia našich kultúrnopolltlck9ch
opeootlvnych úloh, ktor é sme st vytýč lt
a r ozpracovali na nasledujúce obdobie, p~
skytu je všetky predpoklady a záruky nlelel
pr e ús peš né umelecké napredovanie, ale a:
pre adekvátne spol očensk é uplatnenie SF
č o znamená, a by dôsto jne plnila svo je ~
sla nle v obla sti ideového, estetického a vf
choVIllého pôsobenia na svojich p osluc háčo~
Pripravila: DITA MARENCINOVI

DVE PREMIÉRY MOZARTOVEJ ČAROVNEJ FLAUTY
V ·NARODNOM DIVADLE V PRAHE

Mozartovský kult patr! neodmyslltelne k pražskému hudobnému prostrediu.
jeho začiatky môžeme klásť do 80-tych
rokov 18. storočia. Odvtedy sa vyv!Ja
rovnomerne, bez akýchkolvek prlkrych
a náhlych zlomov, hoci Iste nie bez rOz.
nych peripetii. V priebehu 19. storočia
sa pestovanie Mozartovej hudby v Prahe považovalo (najmä z pohladu hudobn!kov z ostatných krajin) za prejav konzervativizmu. Berlioz aj mnoh! ďalši svetov! skladatelia sa - hoci len počas
krátkej návštevy Prahy presvedčili
o opaku; resp. o tom, že popularita Mozarta nie je brzdou pri presadzovan!
moderneJ hudby do koncertného života.
Aj pre súčasno st má kult Mozarta svoJ
v9znam. Je predovšetkým symbolom umeleckej kvality dramaturgickej progres!vnosti, svetovej orientácie v hudobnom
a hudobnodramatickom umeni.
V Prahe mala Carovná flauta premiéru v roku 1792. Bolo to takmer presne
rok po svetovej premiére opery vo Vtednl.
Najnovš ie premiérovo uviedli Carovn6
nautu dňa 12. decembra 1986 (1. premiéra) na scéne Národdho divadla v
Prahe. Reallzátort javiskového tvaru diela sn nepokúšali o novátorské alebo
experimentálne poňatie. Ovela viac vychádzali z dobových súvislost! a snažili
sa dosiahnut správnu mieru historickeJ
vernosti (napr. v scéne Královnej noel
z l. dejstva] a štýlove j autenticity. Ich
pohlad na Mozarta bol objektivizujúc!.
Hladall taký Interval medzt Mozartovou
a Schlkanederovou hudobnodlvadelnou
v9povedou a zážltkovým svetom súčas
ného člove ka, ktorý by podal to, čo
chceli povedať Mozart so Schlkanede.rom, poklal. možno neskreslene a zároveň tak, aby, táto výpoveď bola bl!zka
a zrozumltelná dnešnému opernému návštevn!kov!. Takáto cesta pri realizačnom
uchopenl operného diela je hádam náročne jšia, no na druhej s trane sa vyznačuje výsostne poctivým a ozajstným
vzťahom tak k dielu, ako aJ k vnlmatelovl. Zároveň sa ukazuje, že Mozartova
posolsto dobra, krásna a humanity tlmoči najlepšie takýto základný prlstup.
Podobný náhlad na Mozartovu operu
uplatnil režisér zasl. um. Karel )ernek.
jednotlivých protagonistov viedol k vyv4ženostt medzi výrazovou prirodzenostou a hereckou s pontánnosťou na jednej
strane a mierne štylizovanými gestami
Da strane druhej. jedinečným spôsobom
formoval divadelný priestor a hereckú
akciu. Bolo to predstavenie, na ktorom
sa stále niečo deje. Statické miesta alebo také, ktoré by n ~malt svoju dramatick(! funkciu, logicky využitú v celkovom
lnscenač nom vyznenl diela, to nebol!.
Scénu pripravil hostujťícl nár. um. La•ltlav Vychodil z Bratislavy. Okrem nlekolk9ch detailov (napr. jediná filmová
projekcia ohňa a tečťícej vody vo vý-

jave Tamina s Pam Inou v 2. dejstve 1
vytvoril scénu funkčnú a esteticky pôsobivú, plne dotvárajúcu a podporujúcu
hereckú akciu. Do celkového rozvrhnutia scény nenásllne zač lenil niektoré slobodomurárska symboly významné pre
pochopenie deja. ?omerne Jed noduchými
scénickými prostredkaml vedel vystih núť základný charakter prostredia, v
ktorom sa deJ práve odohrával. Určit á
jednodu c hosť
a vzdušnosť scénického
s tvárnenia zá roveň korešpondovali s

hladiska výrazového trocha Jednostranne. Tlmočnlka zasvätencov naštudoval
zasl. um. Jaroslav Horái!ek kultivovane
a presvedčivo. Nár. um. Jana )onáilová
v tílohe Královnej noel znovu osvedčila
svoj bllzky a zanietený vzťah k Mozartov!. Dramatickú kolorat11ru Královnej
noel podala znamenite, má krásny, Jasný
a prlerazný tón, herecky postavu kreova.
la dôstojne, s putrlčnou dávkou vznešenosti. Velmi dobré pochopenie pre mozartovský štýl preukázala Zora )ehUi!ko.

Zasltížllf umelec Jaroslav Hor6i!ek ako tlmočnlk zasvätencov a Miroslav Kopp ako
Tamlno v pražskej lnscenácll Mozartovej Carovnej flauty.
Snlmka: O. Pernica
hlavným posolstvom diela. Celkovtl režiJntl a scénlcktí koncepciu dobre do·
tvorili kostýmy h ostujtícej Olgy Flllpl.
Hudobného naštudovania CarovneJ flauty sa ujal hostujtlcl dirigent nár. um.
Zdenik Koller, ktorý dielo pripravil na
s kutočne špičkovej tírovnl. Dosiahol mimoriadnu perfekclonalltu, technickú vy·
brtísenost a štýlovtl čis totu v orchestrálnej zložke, o k torú sa tak speváci mohl!
spolahllvo oprieť. Košler mierne ubral z
temp, no celkový výsledok - Mozart v
š irokom spektre svojich výrazových možnosti - nemožno hodnotU Inak a ko na·
.
na jvýš kladne.
Z predstavltelov hlavných rol priam
zažiaril Ivan Kusnjer ako Papageno. Kus.
njer dobre pochopil, že postava Papagenn je dôležitá z hladi ska dramatickej
nosnosti diela. Plnokrvne rozohral komické situácie, n o nikde neprekročil hra.
nice vkusu. Zaujal hereckou 1 speváckou
bezprostrednosťou a širokou paletou vý.
razových možnost!. Výborným typom pre
postavu Sarastra bol Karel PrAla. Miroslav Kopp v 11lohe Tam!na sa prejavil z

vA v role Pamlny. Vynikla jemným a ly-

ricky kantabilným podanlm. So zmyslom
pre súlad a hlasovtí aj hereckú vyrovnanosť stvárnllt postavy troch dám z druž!.
ny Královnej noel Iveta Zillavská, Anna
Bortlov6 a zasl. um. Llbuile M6rová. Pa·
pagena )lflny Markovej náležite rozohrala celý rad zdravo komických polôh. jej
spevácky prejav ma l správnu dávku mo.
zartovskej Iskri vostl. Zasl. um. )IPI Zahradnlček a ko Monostatos kreoval svoju
úlohu presvedčivo, zvýrazňuj11c komické
aj janlčlarske motlvy. š tandardné výkony
odviedll aj )lfl Ceé (Kňaz mtldrostl ), BoIJumU Cernf a Bohuslav Mari lk ( ozbrojenci ) a Ofga Orolloov6, René Nachtigalov6 a. h., Marie Veselá (traja géniovia].
Významný 'podlé! na celkovom kladnbm'"
vyznenl diela mal aj opernf zbor ND so
zbormajstrom zas!. um. Milanom Malým.
Pražská Inscenácia Carovnej flauty celkovým stvárnen!m diela jasne a zretelne
podčiarkla základntí ideu diela ·- cestu
od z\a k dobru , cestu ludskostt. ušlachtilosti, krásy.

V OPERE SLOVENSK'EHO NARODN'EHO DIVADLA V BRATISLAVE
T9ždeň po premiére Carovnej flauty v
Prahe pripravil premiéru tejto opery a j
opemf súbor SND v Bratislave (19. a 20.
decembra 1986) . Bratislavská Carovná
flauta zaujala predovšetkým kvalitou spe.
v6ckych výkonov. Je potešujtlce, že sa v
poslednej dobe stretlo v opere SND viac
mladých a ambicióznych spevákov; táto
generácia vokallstov má všetky šanc e n a
to, aby raz dôstojne prebrala štafetu po
dnešnej strednej speváckej genera č nej
vrstve. A tieto s kut očnos ti sa Jasne črta ·
jtl aj z Ich prlstupu k Mozartovej Cerovnej flaute.
Aj v Bratislave jestvuje s ilná mozartovské tradlc!a. V llterattíre sa uvádza,
le Carovnú flautu tu uviedli prvýkrát ro·
ku 1797. Roku 1814 ju dokonca považo·
vall za najlepš iu operntl inscenáciu se·
zóny, vynlkajtlcu s kvelou a neobyčajne
nákladnou výpravou. Štýlovou čistotou
podla svedectva dobových kritik zaujalo
naštudovanie tejto opery v roku 1929.
Nie je bez za uJima vos ti, že libretista
Carovnej flauty Emanuel Schlkaneder Istý
eas pôsobil v bratislavskom divadle. Je
teda prirodzené, že od každej novej Inscenácie tejto opery sa oč akáva najvy š·
lia kvalita vo všetkých hudobnodlvadelných zložkách.
Režisér Miroslav Fischer sa vo svojom
polial! poktlsll zosúladlf v pods tate tradtene uchopený herecký prejav s experimentálnym rlešen!m scény, ktorú ako
bos! navrhol Milan Ferenčlk. Ferenč!ko
va scéna bola zodpovedajúca v niektorých detailoch, ale z hladiska celkovej
funkčnosti , ako aj z hladiska dotvorenia
budobnodlvadelnej akcie s kôr brzdila.
Tým, že zaberala dôležitý pri estor upro.
stred javiska a čia s točne aj svojou ,.maslvnostou" blokovala výraznejšie uplatnenie hereckých výkonov. Podobná situácia nastala aj pred nlekolkýmt rokmi ,
ked v SND uvledlt Mozar tovho Dona Giovanniho.
Problematické bolo tiež zapojenie svetla do insce na čného vyznenia. Keď vyjde.
me z hlavnej Idey diela, ktorá je z hladiska možnost! výkladu úplne jednoznač .
na (cesta od zla k dobru, od nepozna-

nla k poznaniu, od nenávis ti k láske,
teda od tmy ku svetlu 1, potom by sa
vcelku jednoznačne žiadalo, aby táto t.
dea bol a aj náležite tn scena č n e odtle·
nená. Ak je teda rlša Královnej noci
oprávnene symbolizovaná tmou (res p. šer om), mala by sa potom Saras trova r g a
postupne zalieva ť svetlom. No v Inscenácii sa všetko odv!jalo v rovnakom šere.
Nedor iešená zos tala tiež otázka celého
radu symbo)ov, ktoré podla môjho názoru k deju Carovne j flauty patria organicky a neodmy slltelne (so s lo bodom u. rárs kym symbolom pracuj e Mozart aj hudobne l], nie sú niečlm akcesorlckým, pridaným. Hneď na začia tku preds tavenia
je drak, r esp. had , ktorý napadne Tamina , nahradený zvlá štnymi chápadlami s
farebnými žiarovkami, je to niečo na
spOsob svetelných efektov amerických
music-hallov z 30-tych rokov. Márne by
sme očaká v ali, že traja géniovia zostúpia
z vý šin. Diskutabilné je tiež znázornenie
troch chrámov v Sarastrovej rlšl (tu sú
to tri zasúvacie dos ky, ktoré zasunutlm
zabránia Tamlnovl vo vstupe). Chýba tiež
charakteristický znak, ktorý by diváka
nenechal na pochybách, že Ide ozaj o
tri chrámy. Mám pred sebou ča sopis 0 pernwelt, ktorý v čl sl e 1/1987 prináša
recenziu zUri šske j premiéry Carovnej
flauty (november 1986) . Réžiu mal jean
Pierre Ponnelle. Tri chrámy sú tu riešené názorne (na scé.ne je vstupné prleče.
Ile) a namiesto symboliky pre jednotlivé
chrámy je nad vchodom každ ého z nich
naplsané, čomu je chrám zasvätený (Natur, Welshelt, Vernunft] . Teda !nscenáto.
rom v tomto prlpade Išlo predovšetkým
o to, a by základné posolstvo diela bolo
opernému návštevn!kovl zrozumitelné nielen. v celkovom vyznenl, ale aj prostredn!ctvom každého detailu. Vráťm e sa však
k bra tislavskej Inscená cii. Sporne je uchopená aj postava Sarastra, ktorý tu
vystupuje temer ako deus ex machina;
objav! sa vždy vo vrchnej č a s ti javis ka
sediac na tróne ožiarenom far ebnými
žiar ivkami. V pr iebehu celeJ opery ne·
vsttlpl do prlame jš le ho, ludského kontaktu so žia dnym z hlavných p•·otagon ls-

ján

Ourčo

akn PapagBilo a Mária Turako Pamina v bratislavskej inscenácll opery Carovná flauta W. A. Mozarta.
Sn!mka : J. Vavro
ňová

tov. Tým je vlas tne sploštene podaná
základná charakteristika tejto pos tavy.
keďže najmä jeho Iudskosf, láskavos! a
ušlachtllost nevystúpia natolko do popredia, ako by sa žiadalo. Aj napriek týmto
výhradám je treba ocenlt snahu režiséra
o novost a netradi č nost pohladu na die.
lo. s duchom diela vcelku dobre korešpondovali kostý~y Heleny Buákovej. Operu pochopila predovšetkým ako rozprávkový prlbeh a tomu prispôsobila kostýmy, avšak bez zbytočnej pompéznosti.
Hudobne operu naštudoval dirigent
zas!. um. Viktor Málek. Preukázal dobrý
vzťah k mozartovskej hudobnej reči, mal
nad part itúrou správny nadhlad, volil
primerané tempá, no a j tak by bolo
vhodné ur č it é s kvalitnenie orchestrálnej
zložky; sporadicky totiž chýbala oná typická mozartovské Iskrivosť, lahkost, elegancia. Orches ter bol pre spevákov cel·
kove spolahl!vým základom, no jeho väč .
šla umelecká z aint e r e sov a nosť by dielu
Iba pr ospela.

GRAMORECENZIA
Benjamin Brittan: Serenáda pre tenÓI',
lesnt roh a sláčlkovt orchester, op. 31;
Vlarlácle 108 tému Franka Brldgea pn
sláčlkovt orchuter, op. 10.
Peter Schreler, t11nor; Peter Damm, lemf
roh (nástroJ W. Mhnlg, Markqeuldrchen), Slovenskt komornt orchester,
Bohdan Warchal.
OPUS 1985, 91121577.
Keď v roku 1983 bola Brlttenova Serenáda s umelcami z NDR súčasťou programovej ponuky Bratislavských hudobných slávnosti, stretla sa s mimoriadnym
úspechom po všetkýc h stránkach. Treba
v každom prlpade ocenlf pohotovosť vydavatelstva OPUS, ktoré st tento titul
nadväzne zabezpeč ilo ako štťídlo vtí na·
hrávku s dostatočným predstihom. Zachytilo tak nanajvýš kvalltntl interpretač ·
nú kreáciu diela, ktorá svojou umeleckou hodnotou 'razom zaujala popredné
miesto v zozname OPUS-ovej diskotéky.
Roetlcký text piatich storoč! sa sta l pre
skladatera východiskom obdivuhodnej
kon fr ontácie s prlrodou. S l áčikov ý základ, nosný element zvukovosti a tematickej zložky kompozlcle, dodáva skladbe
romantický vzruch a atmosféru. SKO
podčiarkol náladovos(, dokonale znie jeho stlhra s obllgátnym lesným rohom
Petra Damma a geniálne skomponovaným
a Interpretovaným sólovým tenorovým
partom Petra Schrelera. Schreler sa v
tomto diele predstavil opäť v novej polohe - ukázal p re svedčivo , ako rozumie
hudbe všetkých storo či; ako mu nerob!
problémy zmocnlf sa vokálneho prejavu
v ktorejko!vek cudzej reči. Zaujal mäkkosťou tónu, ktorá dielu dodáva teplo
a jas a v rámci celku ho presvetluje
optimizmom. Na druhej strane gramoplatňa zaznamenáva dielo Variácie na tému
F. Brldgea, ktoré figuruje v trvalom repertoári SKO už po viacero rokov. Táto
nahrávka dokumentuje vysokú tnterpre·
tačnú , priam majstrovsktl tíroveň stíbo·
ru, jeho zosúladenost, jasntl koncepciu,
výrazovtí stránku hry popri absoll1tt,le
samozrejmej detailnej technickej vybr11senostl. Nuansy, vntltorný charakter jed.
notllvých kontrastných plôch pri rešpek.
tovanl zákonltosU gradácie, obltiku skladby ako celku, sýtosť zvuku, výrazná tematická diferencovanosť - to sá tie najcennejšie devlzy tejto Brlttenovej skladby v podan! SKO. Šlrka výrazových pro.
s trledkov ob'o hacuje dielo, inak celým
svetom už vyše 50 rokov uznávané a
často zaznievajtíce z koncertných pódll
a rozhlasových stanic. Skutočne trvalá
spomienka na svojho učltela z pera Ben.
Jamina Brlttena - v oživeni warchalovcaml azda ešte prlfažllvejšlal
VIERA POLAKOVICOVA

Kvalltatlvne najvyššie zaangažovanie
prejavili vokallsti. Sarastra spieval na
oboch premiérach zasl. um. Ondrej Malachovský, ·[do roly Sarastra boli obsaden! a j Ján Galia a Peter Mikuláš ). Podal kultlvovaný a na štýlovosti založený
výkon. Vyrovnal sa aj s najväčšlmt hlbkaml, ktorými sa Sarastrov part honosi.
Ako Tamlno zažiaril mozartovský tenor
Josef Kundlák; vládne bezpečnou speváckou technikou, zretelnou dikciou a hlboko prežitým prejavom. Peter Oswald Ul·
to úlohu podal na viac-menej š tandardnej
tírovn! , výrazovo trocha jednostranne.
Královntí noel na študovali hosfujtíca Vlthslava Bobáková a )ana Val6ilkoYá. Aj
ked obidve speváčky zrejme nemali vllč
šle s kúsenosti s dramatickou kólorattlrou, Ich stvárnenie bolo na prljatelnej tírovni. Rolu Pamlny naštudovali Llria
Aghov6 a Mária Turňová ; Aghová má
prlerazne jšl hlas a je herecky mladistvejšla, bezprostrednejšia, Turňová inklinuje
viac k lyrlckým polohám a celkovo postave dodávala čr ty vznešenosti. Výborný
bol Papageno Jána Ourču. Rozohral celý
rad komických situácii, bol herecky spontánny a živý, má prljemný hlasový timbre, dobrú techniku a bolo vidno, že Mozar ta spieva rád a na základe pochopenia štýlu diela. Róbert SzOcs preukázal
v tílohe Papagena tiež výborné spevácke
kvality, no herecky boJ. menej pohyblivý. Papagenu stvárnili Eva Antollčová a
AIUla Czekov6. 'Antollčová s Ourčom vytvorlli takmer ideálnl,l dvojicu Papageny
a Papagena v duete z finále 2. dej stva.
v úlohe Monostata podali presvedčlv9
výkon dnes už nebohý Vojtech Schrenkel
a zasl. um. Pavol Gábor. Speváckym súladom sa vy z načoval! obe trojice dám z
družiny Královnej noel (Elena Hollčkod ,
Anna Kluková, Jitka Zerhauová a Ľudmi
la Braunová, Jaroslava Horská, Jitke Saparová). Spolahllvé výkony odviedli aj
zasl. um. Juraj Hrubant a Rastislav Uhlár
a ko tlmoč nlc! zasvätencov a zas). um.
Juraj Onlilčenko, Boris S!manovskf a Ml.
roslaY Dvorakf ako zasvätenci. Svoj zll·
s toj v opere mal a j zbDT, ktorý dobre
pripravili Ladislav Holásek a Katarlna
Bezáková.
MILOSLAV BLAHYNKA

PREHLBOVANIE KULTÚRNYCH KONTAKTOV
pôsobenie nd~ho dirigenta l vý~
znamný praktický dtisledok: vedenie or cl!estra vymenovalo Ondreja
I endrda od roku 1988 za hlavn~ho
hostujťlceho dirigenta.

Snlmka približuje atmosféru na jednom z tokljsktch koncertov nalich
umelcov. V popredi sólisti M. Blahullakov6, l. Kirilová, zas!. um. F. Llvora, P. Mlkulál a dirigent zasl. um. O. Lenird.
Hosťovanie slovenských umelcov
v kraJine vychddzajťlceho slnka
zaznamendva v ostatných rokoch
výrazne vzostupný trend. Zasl(Lžllý
umelec OndreJ Lendrd ťlčlnkoval v
Japonsku na sklonku mlnul~ho roku už po ~tvrtý raz. Napltfa radostou aJ skutočnost, že spolu s n1m
sa prezentovali tiež sólisti opery
Slovensk~ho ndrodn~ho divadla. O
dosiahnutých umeleckých výsledkoch ndm dirigent ONDREJ LEN ARD povedal:

- Za moje (!člnkovanie na 14
koncertoch priamo v Tokiu vdačim
pozvaniu umeleckej agent(lry Japan Arts. Nesmierne zaujimavt a
umelecky podnetnt bol pre mňa
prvt koncert, na ktorom som spo·
lupracoval s amatérskym festlvalovtm orchestrom, zložentm z
koncertntch ma jstrov a ved(lclch
nástroj ovtch skupin 65 (l) tokljsktch amatérskych symfonlcktch
telies. Pôsobenie takéhoto počtu
amatérskych t elies v štrnásťmilló
novom Tokiu je dokladom vysokej
(!rovne estetickej a hudobnej vt-

chovy v tejto krajine, čo spätne
zohr,á va vtznamn(l (llohu l pri vtchove publika. Moje účln~ovanle
s t~mto telesom ocenil l komisár
pre kultúrne záležitosti mesta Tokia, ktort ml odovzdal pamätnú.
plaketu s vyjadrenim vďaky za
prehlbovanie kul túrnych kontaktov
medzi našimi krajinami. Na ďal
šieh koncertoch som spolupraooval so Shlnsel Nlhon Symphony
Orchestra. Práca s ttmto telesom
ml priniesla množstvo nov~ch poznatkov, ktoré sa teraz zákonite
prenes (l l do mojej práce s matersk~m telesom. Japonské orchestre všeobecne vynikajú dokonalou
tt~chnlckou prlpravou, disciplinou l
neobyčajnou zanietenosťou každého z h ráčov. Ved mnoh! z nich
sa školia v Európe a v snahe docieliť
.,autentickú" Interpretáciu
skladieb európskych autorov, radi
sl poztvaj(l európskych dirigentov, od ktor~ch očakávajú, že vložia do Ich v~konov .,európskeho
duch a ".
Okrem nad~ených ohl asov pubIlka a kritiky prinieslo ťlspe~n~

Funkcia .,principal g uest
conductor", ako stoji v menovacom dekréte, je pre mňa skutočne
vysok~m ocenenlm. Z nej vypl~
vajúce každoročné hos ťovanie v Japonsku mi dáva do Istej miery
šancu ovp lyvniť l dram aturgiu
t~ch no vystúpeni smerom k väčšie
mu dôrazu na uvádzanie slovenskej tvorby, a ko I na možnosť účin
kovania nnšich só listov. Už počas
svojho minul ého pobytu v Japonsku som sn zmienil riaditelovi orchestra o možnosti pozvať kvarteto sólistov opery SND. Tento návrh nezapadol prachom a pri priprava môjho úč in kovania som dosHli možnost vylJrať st sólistov na
Interpretáciu Beethovenovej 9. symfónie, DvoMkovho a Mozartovho
Rekviem. Na uvedenie t~chto troch
št~ lovo odl! š n ~ch titulov boli pozvani: zaslúžilá umel kyň a Magda
Blahušiaková , Ida Kirilová, zaslúžil~ umelec František Llvora a Peter Mikul áš. Ich trojnásobné účln
kovnnie v Beethove novej 9. symfónii sa konalo v rámci .,maratónu", poč as ktorého sa od 10. decembra do konca roka uvádza toto
dielo len v samotnom Tokiu na
70 koncertoch. Z konfrontácie so
sólistami Japonska , Európy 1 USA
vyšli našl speváci skutočne vfta.z·
ne. Každ~ z nich naplno osvedčil
svoje spevácke kva l'lty, čo vysoko
ohodnotila nielen tla č a publikum ,
a le aj členovia a vedenle orches·
tra. Vďaka Ich v~konu sa dostala
do povedomia l bratis lavská opera,
ktorá má dnes, podla môjho názoru, najlepši spevácky potenciál v
našej krajine. Všetky tieto skutoč·
nosti znamenajú dôležit~ krok , ktor~ a o tom som pevne pre·
svedčen~ povedie k ďalšiemu
účinkovaniu našich vokálnych só·
listov na japons k~ch koncertntch
pódiách.
Prlp,r avll a:
ZUZANA KOLLATHOVA

NOVÉ VÝSKUMY A·APLIKÁCIE VPOrSKEJPSYCHOLOGII HUDBY
Mesačný študiijný pobyt na nle-kolk~ch v~znamnejšich pedag.ogic·

k~ch a vedeckov~skumntch ilnštl·
táclách v PĽR som sl nenaplánoval
náhodou. Vieme, že v tejto krajine
má hudobnopsy c hologlc·k~ l peda·
goglck~ výs kum a najmä jeho
a plikácie do praxe - nlekolkodesa tročnú tradlclu. Nie je mojim cle·
rom zhodnotlt v tomto s tručnom
prispevku jednotlivé etapy l zdro·
je konš tituovania polskej psyc·hológle hudby. Pokúsi m sa o charak·
te rlzovanle súčasného stavu 1 'Per·
spelttlv jej ďal š ieho rozvoja.
Pedagogicky, v~s kumn e l orga·
nlzačne pulzujúclm centrom psy·
chológle hudby 1 hudobnej pedago·
glky je varšavská Hudobná akadé·
mia F. Chopina, na ktorej od r.
1974 vyvlja svoju mnohotvárnu
činnost Inštitút hudobnej pedago·
glky. Medzi jeho suboddelenla pat·
ri 1 Kate dra psychológie hudby.
Táto Inštitúcia koordinuje a metodicky riadi stredné hudobné ško lstvo a predov še tk~m všetky hudob·
né akadémie, na kto r~ch v súčas·
nej dobe pedagogicky 1 v~ s kumne
pôsobi asi 50 psychológov hudby.
Z posledn~ch v~s l ed•kov v ~sk umu
badat v~raz ný odklon od dote·
rajšleho - I u nás známeho pragmatického pristupu, v ktorom
dominovala behavlorálna metoda·
.Jógla vied a najm!! empl.rlcká psy·
chomeltrlka. Coraz väčši význam
nadobúda o.rlentácla humanis tická,
založená na teore tick~ c h poznat·
koch kognltlvnej, blodromálnej a
sociálnej psychológie. Nejde teda
už len o s kúmanie Izolovane j
§trukt(lry hudobného talentu a hla·
danie adekvátnych 'PSychodiagnos·
tických metód, a le o dôs ledné štú·
dlum podmienok l procesu hudob·
ne j aktivity človeka vo v šet k~ch
fázach ontogenetického v~vlnu. s
t ~m súvis i l otázka kritéri! hudob·
nej Interpretácie, tvorby a percep·
cle hudby, problematika hudobnej
komunikácie a hladanla čo naj·
efektlvnejšlch v~chovn~ch metód a
pedagoglck~ch me todik hudobného
rozvo ja na všetkých s tupňoch ume·

leckého školstva. Rozvíja sa l po·
servis, zameran~ na
diagnostiku l prognózu úspešnosti
v tom-ktorom hudobnom odbore,
ale tiež na analýzu oso bn~ch
problémov, ťa žkosti v štúdiu, a ko
aj prlčln nespokojnosti v samotnej
Interpretačnej
praxi.
Speclálnu
čast tvori klinické skúmanie pata·
génnych aspektov procesu vzdelá·
vanta hudobnikov. V osoonostnej
sebarefl exii a sebaregulácii sprá·
vanla hudobnikov dôležit~ v ~z:nam
má .organizačne ujed note ná osve·
tová - prednášková činnosť, šlToké využlvanle rôznych psychostl·
mulačn~ch t echnik, ako na pr. re·
l axač n~. k reatlvny a s o ciálny tré·
nlng, spolupráca s le kármi - fy·
zlológml v pripadoch ochoren!,
morfo logl c k ~c h a funkčných
od·
c h~lok a pod. Psychológia hudby
má svoje pevné miesto v uče bný ch
plánoch a osnovách s tredn~ch i
vysokých hudobntch škOl. Za uji·
mav~m náme tom 'Pre - u nás čas·
to d iskutovaný - problém kvall·
flkácie psychológa hudby je, že v
te jto profesii sa najlepšie uplatňu·
jú a bsolventi ko nzervatórli, k,t ori
pokračujú v š túdiu psychológie na
univerzitách, resp. filozofických fa·
kultách. Druh~m varia ntom je
postgraduálne §túdlum pre absol·
ventov vysokých hudobných škOl
z pedagogl c k~ch a psychologlc·
k~ch dlsclpUn.
Kolegovia z Katedry psychológie
hudby
na Hudobnej akadémii
F. Chopina vo Varšave dokonale
poznajú súčasné dia nie v európ·
skej l svetove j psychológii hudby,
pričom nejde le n o pravidelný od·
ber oficiálne vydávan~ch časo,pl·
sov, ako napr. Psychomuslcology,
Psychology rof Music, Journ~l of
Research In Music Education, Me·
dl cal Problems of Performl<ng Ar ·
tUs ts,
Muslk<therapeutische Um ·
schau, poče tn~ch bulletinov a
vrá tane
najnov šich
zbornlkov,
knlžn ~ch publikácii, ale ej fa kt ,
že mnoh! z pol s k~ oh psychológov
hudby absolvovali odboTné stáže
v USA, NSR , v.o Svédsku , ale aj v
radensk~

NDR , ZSSR. O situácii v CSSR, kto·
rá má tiež svoju osobitú tradlclu,
toho vedel! velmi málo, čo mož·
no prlpisať na vrub nami nedos·
tatočne vyvljanej publikačnej čln·
nosti , pripadne absencll na vedec·
k~ch konferenciách. Tento deficit
som sa pokúsil nahradiť prednáš·
kou na tému: Tradicle, súčasný
stav a perspektlvy rozvoja psycho·
lóg le hudby v CSSR, ktorej sa zú·
častnlli aj kolegovia z mlmovar·
ša vs k~ch hud.o bných akadémii. Vy·
tvoril sa tak priestor na hlada n le
užšich lnš tttuc l.onálnych l personálnych konta ktov, na v~menu In·
formá cii I hla danle perspektlv·
nych možnosti v~s kumnej spolu·
P'ráce. Prfležltosťou je l priprava·
va n~ európsky kongres v r. 1 98~
vo Varšave (v rámci asoci ácie Con·
servatol r e de Mus lque so sidlom v
Zeneve ]. ktor~ bude tematicky za·
meran~ na rozvoj psych ológie b ud·
by v Európe, taktiež sympózium
na tému Hudobný rozvoj č l ov e ka v
škále celého života v r. 1988.
V~počet mien a odborného za·
merania polsk~ch ko legov, pracu·
júcich v oblasti psychológie hud·
by by bol velmi široký. S účasnou
dušou organizačného diania je ve·
dúca Katedry psychológie ·hudby
doc. M. Ma nturzews ka ( longitudl·
nálne štúdie hudobného talentu,
psychoblografické metódy a I.). da·
lej H. Kotarska (teória a meta·
dológla psychológie hudby, testy).
K. Mlklaszews kl (procesy učenia
sa hudbe, zákonitosti interpretá·
cle). B. Kamlňs ka (batérie hudob·
n~ch testov). E. Galll1ska (muzi·
koterapla). J. Wlerszylowskl (psy·
chologické základy učeni a sa hud ·
be) . K. Da nec ka-Szopowa (hu dob·
né mys lenie). ). Horbulewicz , K.
Lewandows ka a E.
Glowacka
[štruktúra hud obných schOI>nos tl)
a mnoh! ďalši.

Podrobnejšie lnf,o rmácle môžu
záujemcov ia zlskat u autora pri·
spevk u na Hudobnej fakulte VSMU
v Bratislave.
PETER KRBAŤA

ZO ZAHRANIČIA
V Moskve sa ~onal v novembri minulého roku kongres Asociácie európskych vysokých hudobntch ikiU,
ktorý sa zaoberal problematikou hudobnej pedagogiky
a vyučovacieho procesu na vysokých hudobntch ikolách. Európska Asociácia, založená v roku 1953, dnes
združuje 100 vysokých hudobntch ikiU z 28 krajin.
V Pekingu položlÍi v novembri uplynulého roku-zAkladný kameň na stavbu nového operného domu. Poolta
sa s kapacitou približne 1600 miest a s najmodernej·
šim technickým vybavenim.
V Kollne nad Rýnom sa uskutočnila 12. c:'(acembra
1986 premiéra novinky Hansa Wernera Henzaho Sieben
Liebeslleder (Sedem pleso( lásky) pre violončelo a or·
chester. Rozhlasový symfonickt orchester Kolln dirigoval David Shallon, sólistom bol známy rakúsky violonče
lista Heinrich Schlff. O deň neskllr opäť v KoliiHI nad
Rtnom za,z nela premiérovo d'alliia kompozfcla H. W.
Henzeho, a to Khri'n e Eleglen (Malé elégie) pre ren&sančné nástroje. Dialo nalitudoval Ensemble Odtb ecaton
pod vedenlm dirigenta Adrew Parrotta.
Fundácia Paul Sacher Stiftung v Bazileji prevzala do
nojho depozitu rukopisnú pozostalosť po argeotlnskom
skladatelovt Albertovi GinasterOri, ktort zomrel v roku
1983 v Zeneve. Týmto sa sprfstupnlla na bádatalské účely tvorba skladatela, ktort sa považuje za jladného
z hlavntch predstavltelov novilej latlnskoamertckej hudby. Fundácia Paula Sachera, ktorá vo svojich fondovtch
zbierkach vlastni pozostalosti, prfp. rukopisné zbierky
takých osobnosti ako I. Stravinskij, A. Webern, P. Bou·
lez, B. Maderna, L. Berio, F. Martin, ttm obohatila svoj
ďepozlt o d'alllu kolekciu autografov.
ROžiséra Gia,n-Carla del Mon""ac_o_z_v_o-::M:-:11::--za--n-ov-é-:-:h~o-g-a
nerálneho Intendanta opel"ného festivalu v Macerate. Režisér a btvallt Intendant Státneho divad'la v Kasseli tak
bud~, po prvt raz stáť v rodnej krajine na vedúcom
poste.
Sopranistka Hlldegardl Behrensová za klavfrnej spolupráce Corda Garbena naspievala na platňu firmy Deutsche Grammophon ytber z Llsztovej plesňovej tvorby.
Platňa obsahuje 15 väčlinou najznámejlfch Llsztovtch
piesni.
V novembri minulého roku vyhlásili v Bydgoitl vtsledky medzinárodnej skladatalskej súťaže na diela,
ktoré uri!itým spôsobom reagujú na mylllenku byd.
goiltského festivalu Musica Antiqua Europae Oriantalls.
Porote predsedal A. Bloch. Vi !ladnej z troch kategórii
neudelili prvú cenu. V kategórii diel pre symfonlckf
alebo komornt orchester udelili dva rovnocenné 2. c&ny, a to Serbanovi Nichiforovl z Rumunska za 2. symfóniu s názvom Vla Lucia a Romualdovl Twardovskému
z Polska za Tri fresky pre symfonlckt orchester. Vi kategórii sólo.vtch diel lniítrumentlilnych alebo vokálnych
so sprievodom nástroja zfskala 2. cenu Violeta Dinescuo·
vá z Rumunska za skladbu Joe Maria prJ! organ a biele.
V kategórii diel a cappella udelili 2. cenu Paolovi Rlcclmu z Talianska za Tre canti di Pasolini a 3. cenu Gra·
zyne Krzanowskej z Polska za Eplthalamtum Slglamunde
et Barbarae pre mieiant zbor. Osobitnou cenou vyzna·
menali eilte Paola Rlcclho za dielo Tre llrlche di Kuafis pre soprán, klarinet a gitaru.
Mnlchovské vydavatelstvo Wilhelm Flnk Verlag vydalo
• roku 1981i ojedinelú knlbu svojho clnJhu s n6nom
Die dramaturglscha Funktion dpr Musik In den Filmeo
Alfred Hitchcocka (Dramaturgická funkcia hudby vo fll.
moch A. H.). ktorej autorom je Josef Kloppenburg. Na
297 stranách a s početnfmt notovtml prikladmi sa autor utiluje osvetliť danú problematiku, a to v súvlsloct.l
s priebehom deja filmu, dialógmi, prácou kamery. Centtrom bádatelského záujmu Kloppenburga je najmä film
Spelibound.
V lete minulého roku sa konalo v Amsterdame na
ponanie festiva lu Holland 31. valné zhromaždenie ·Európskej asociácie hudobntch festivalov ( AEFM) pod 'N·
denfm jej predsedu dr. Tasslla Nekolu z Rakúska. Asociácia vznikla v roku 1952 z 'podnetu Denisa de Rougemont a jej sfdlom sa stala Zeneva. Na spomfnanom vaJ.
nom zhromaždeni sa prerokúvali v rllznych pracovntch
skupinách otázky medzinárodnej spolupráce, vtmeny
programov, kontaktov s koncertntmt agentúrami ap.
Clenmi Asociácie sa opätovne stali festivaly v Kodani
a Drottningholme/Stl!ikholme. Za ·nových členov Asociácie prijali tiiJto festivaly: festival v Brightone (An·
gllcko). festival sakrálllllj hudby v Cuenca (Spanlelsko) ,
Rossiniho festival v Pesare (Taliansko) , ako aj opernf
festival v Savonllnne (Ffnsko). Ttmto zahrňuje dnes
Asociácia spolu 45 členov. Podla l tatútu bol ustanovent
nový výbor a na obdobie cfallifch ityroch rokov za
predsedu AEFM zvolili dr. T'llssila Nekolu, bfvalého riaditela Salzbursktch slávnosti.

Milánska La Scala otvorila 7. decembra 1986 svo;u
ostatnú opernťl sezónu. Tentoraz vedenie divadla vybralo
pre sldvnostn ťl udalost v celom Taliansku oblúbenťl ope
ru Giuseppe Verdiho Nabucco {na snlmke zdber z Insee
nácie). O hudobn~ na~tudovanle sa s ve lkým maJstTov
stvom postaral nový ~~ /dirigent Riccardo Muti. v hlav·
ných úlohdch sa predstavili stdlice opern~ho neba: ta·
liansky barytonista Renato Bruson a bulharskd sopra
nistka Gena Dimltrova. Zaujala o. i. vynikajťlca Inter
pretdcia zndmeho Zboru Ztdov v podani zboru mlldnske/
La Scal y. Podľa vyJadrenia niektorých prominentnýoh
hudobných odbornlkov t ak~ sugestlvne predvedenie znd
meho zbor ov~ho i!Isla nikdy predtým nezažili, i!o bolo
iste l zásluhou zbormafstra Giulia Bertolu a dirigenta
Riccarda Mutll!o.

ANNA PODOLSKÁ, Milánu
Sn!mka: Lelll & Masou!

KONCERTY K 60. VÝROČIU RO.ZHLASU
NA SLOVENSKU

Jubilant

ALFRÉ:D
GABAUJ:.:R
Preč o väč šinou tba jubileá prlmltla po.
zastaviť sa , obzrlef sa za plynťlctm č a
som, zaspomlnaf , prehodnotit, o sláviť?

Ved v podstate 1 všedný deň mOže byt
sviatkom. S t ač i ťlprimný , ludský dotyk ,
z ktorého vyžaruje pocit Istoty, charakteru, pria telstva. V uponéhlanom 20. s toroči tieto vlastnosti akoby sa rozplýva li
a zanikali s jeho posle dnými desa ťr oč i a.
ml. A predsa sťl to stimuly života , hodnoty luds kostl. Preto radi prichádzame
do redakcie Hudobného života , do prtatelského kol ektlvu, v ktorom ako zástupca šéfreda ktora pr acuje PhDr. ALFR2D
GABAUER. Kolega zo školských Javrc morálna opora ročnfka s gestom pokojného, velkor ysého č love k a, ochotného
ridy pomO cť. Dodnes Je Istotou - v seriózneJ práci, v rodine , v pria telstve, v
ludskostt. Velkorysý vočt tným, dôsledný
k sebe, predovšetkým a k sa to týka jeho
pracovného odboru, ale l osobných zélub. jeho ,.ho bby", ob o hacujťlce duchovný obzor, sťl ušfachtll é: prfroda, šach,
výtvarné umenie, llt eratťlra (najmä pOvodná slovenské) a divadelné umenie
(v celej žánrovej rozmanitosti) . A to
posledne menované sťlvis f už priamo s
podstatou jeho špecializácie na hudobno-zábavné divadlo. V tomto odbore je
jedným z na šich najrozhladenej šlch a
na jiundova nejšlch od bornfkov. Skromnosť mu však bráni k výraznejšej rea lizácii 1 ked v odborných kr uhoch sl každý váži jeho rozhlad a nézorovťl vyhranenos ť. Publikované hodnotenie č t kritické ana lýzy Jednotlivých predsta venr,
celých sezón l celkového dra maturgickébo vývoja v spevohre bra tislavskej Novej scény a v uplynulých rokoch l v SND
sa op l era jťl o dôkla dné pozna nie hudobnodlvadelnej problematiky.
Dr. Alfréd Gabauer - je človek, ktorý vždy nájde východisko pochopenia v
ludskostl ; je hudobnlk , pre ktorého najma sve t hudobného roma ntizmu odharuje závratné hlbky filozofie Judskej psycblky; je exaktný muzikológ a kritik,
ktorý v zákonitos tiach diale kt iky na chádza mnohorozmernosť a progrestvttu výtoja. Má Inštink t teoretika , tnvenčnťl
fantáziu plnokrvného muzikanta, ktorou
sa prezrádza v každom rozhovore o problematike umenia. Tieto vlastnosti vyža-

Odišiel nestor

Muzlkologlckťl cestu dr. Alfréda Oabauera pomáhali formova ť také osobnosti
slovenskej hudobnej vedy a ko prof. dr.
jozef Kresáne k, DrSc. na FFUK v Bratislave, dr. Richard Rybarlč , CSc. a doc.
dr. Ladislav Mokrý, CSc. v SAV ; v časo
pise Hudobný ž ivot sa stal zástupcom
š éfredaktora dr. Zdenka Nová č ka, CSc.
Ako rozhladený redaktor sleduje jubilant široko rozkoša tenťl oblast slovenského hudobného života, a to s nadhladom
odbornlka, ktorý konfrontuje bohatosť a
rozmanitost hudobného l všetkého kultťlrneho dtanta v jeho vývojovom kontexte doma l v zahranič!. Poznatky ziskané štťldtom llteratťlry 1 znejťlcej hudby
využlva v každodennej odbornej práci l
v celkovej kultťlrnej a my šlienkovej orientácii. je prla tefom, vzorom, ochot·
ným spofahllvým poradcom, predovšetkým č l ovek om .
Nerada skladám vinše, preto ťlprtmne
mienené slová nášmu jubllujťlcemu kolegovi nech sťl vyznanlm za všetkých, ktorl sa jeho ·priazni tešlme.
ETELA CARSKA

českej

VIdy čulf a do
poalednfch tfldňov
svojho !Ivota vidy
a oenyčajnfm zAujmom o vletko,
čo sa tfkalo olelen hudby, ale aj
kultdrneho a spoločenského
llvota
u nAs l vo svete.
Takf bol nArodnf
umelec
profesor
EMIL HLOBIL, poprednA
oaobna.ť
eakej hudby najmä v povojnovtch roliach.
)ebo llvot sa preklenul cez llrok6
1 koletd Unlu od 11. októbra 1901, kedy
a urodil v juhočeskom mestečku Veall nad Lulolcl, al k oaudnfm januArotfll cbvlfam 1987. Svoju vlaňajllw piUa. . .dealatku oslAvU v •p lnej tvorivej llru l!lGYeka, ktorého krédom vidy boJa
Jrica. Nikdy nehýril slovami, nikdy nelitrU l!a10m - ale pre nojlch !lakov
(l bolo Ich ne6rekoml) , aj pre svojich
llriatefov .nefutoval ani slov, ani mlntit
1 bodlo. Bol fudskf, aj ked ako tvorca
11 P"t pohfad azda trocha asketickf
1 ako vyhfadbanf a uznbant pedagóg
pillly. Vedel pokarhať, vedel vlak aj poIAIIraf, uvedomoval al, le byť komunla• DUnamenA chodU Iba na achildze,
e1e byť predovletktm uvedomeltm člo

....

rujťl z jeho néhladov dotýkajťlclch sa
pôvodnej slovenskej spevohernej tvorby,
čl Interpretácie ; okor e ňuj e ntmt aj
k e ď sl to vari e nt ne uvedomu je svoje charakteris tiky s lovens kýc h osobnost[
hudby pre r ôzne e ncyklopédie, ako sťl
Malá e ncy klopédia hud by, Encykl opédia
Slovenska, pripravovaná Encyklopédia
divadelného umenia a tiež chystaný slovnik Osobnostt česk ej a slovenskej hudby. Exa ktnosť v na rá banl s fa ktami, pretavená do týchto encyklopedických prác,
ho rad! me dzi našich popredných hudobných lexikografov. Svoje poznatky a vedomosti jubila nt zťlroč oval aj na stránkach odbornej tlače (Hudobný život, Muslcologlca slovaca , Slovenské hudba , Slovenské divadlo, Film a divadlo), čl v
autors kej spolupráci s Cs. rozhlasom.

W 10111 bol sa nim v Jeho atfelovlcuj Yllke v Prahe koncom nplynuUiho
IOke aroblť lntenlew, netullll sme, le
ukr6came poalednf nukovf dokument.
Vtedy profesor Hlobil 111a zherei!nd lide tak trochu frbovlttil otézku,

hudby

na čom pracuje, odpovedal, le okrem
povJnna.tl IPitfch a Olbnelfml Ollava·
ml jeho narodenln mA na pracovnom
atole parUttiru IJVOjeJ· ftamej symfónie.
Vtedy mal ul vyla 85 rokov, ale kald6
rAno čulo nthal k svojeJ prAcl a oddych al doprial Iba poakromne. Ano,
takt bol: prlany ua okolie, prlany na
Mba.

Mimoriadna bola Jeho činnosť pedagoglckA, dctyhodn6 aktivita orgaobAtorskA
a funkclonúska, bobatA drAha skladatefskA. V roku 1925 naplaal svoj prvt
opus, za ktorf doatal l. cenu od vtedaJIleho Cee.kého spolku pre komornd hudbu. Toto Kvinteto pre dvoje huaU, dve
violy a violončelo venoval - symbolicky - svojeJ celollvotnej drulke. Nasledovalo dalllch 107 opuaovanfch skladieb
zo vletkfch Unrov. Vletktm venoval verkd pozornosť , z Ich uvAdzenla mal vefkti
radosť, ochotne sa dl!aatňoval na Ich
predvedenl. Spomeňme Jeho nbltevu
Bratislavy na sklonku mlnul6ho roka,
kedy MlrOilav Kokotka v rAmcl abonentntch koncertov SlovenskeJ filharmónie
interpretoval aólovt part Hlllbllovho Koncertu pre marlmbafón.
Bolo to posledné roxltičenle 1 bratlslavskfm publikom. Za krAtky čas vUne ochorel a zdravotný stav signalizoval
nebezpečenstvo. Bohatier opustil svojich
prlatefov. Veru, profaaor Hlobil bol z rodu atii!aantch bohatierov ducha. Staroba a mlada.ť, medzi nlml spojnica vyplnenA ndaloaťaml takmer celého storo.
čia. Takf Je obraz nélho majstra, 1Aakav6ho aj l!lnorodého človeka, nadlenca
pre dolbrti vec. Takt bol E·mll Hlobil.
TOMAS HE)ZLAR
Snlmka: archlv autora

č lá nku

KON K URZ
llledlt!l Slovenskej filharmónie vypl.auje kťtnkun do orchestra Slovenské fUblr816ola
- na miesto hr6ča na husliach,
- na miesto hr61!a na viole.
Konkurz sa uakuto~nl dňa 27. 3. 1987 o 9,00 hodine v koncertneJ alenl SF.
Prthl61ky ao llvotoplaom poSielajte na adresu SlovenskA filharmónia, Palackého 2,
m 01 Bratlalava. Podmienky konkurzu osnAmlme prlhlbentm uch6dnčom plaomne.

Z cyklu štyroch koncertov, usporiada nýc h k 60. výroč i u založenia rozhlasu na
Slovensku Hlavnou redakciou hudobného
vysielania, za z.nell prvé dva v Koncertnom štlldlu Ceskoslovenského rozhlasu v
dňoch 19. novembra a 3. decembra 1986.
Poslucháčsky vďačné dramaturgická zostava celého podujatia, ako aj volný vstup
mali za bezpečit do statočný záujem zo
strany verejnosti. l napriek tomu sála
pó oba večery doslova ,.zlvala prázdnotou"; ťa žko povedať, čl vlnou nedostatočneJ propagácie alebo v dOsledku všeobecného nezáujmu bratislavs kého publika. Okrem toho v obidvoc h prlpadoch
termlny usporiadania akcie kolidovali s
koncertom elektroakustickej hudby v Cs.
rozhlase a s koncertom sťl č a snej hudby
v Moyzesovej sieni.
Zámeru dramaturgie, uvlesf ka2dý z
koncertov cyklu skladbou slovenského autora, zodpovedalo za radenie predohry
JAnollkovl chlapci, op. 21 A. Moyzesa na
ťlvod prvého koncertu. Predstavil sa Sym.
fonickf ID'cheater Cs. roahlaau v Bratislave pod taktovkou zaslllflléh o umelca
Byatrlka Reluchu. Dielo z obdobia vyhranenej orientácie A. Moyzesa na tvorbu ln šplrovanťl ludovou p lesňou poukazuje na bezpros tredný folklórny pOvod
použitého tematic kého materiálu, ktorý
sa - dôkladne spra covaný a miestami
rozvinutý do symfonickej štrky - s trieda s melodicky bohatými, ly rlckýml polohami. P'r éve výraznejšie vykontrastovanie jednotlivýc h výrazových polOh a
plastickejšie prechody kontra stn9ch tektonických ťlsekov by rea lizovanej Interpreta č nej koncepcii dodali na presvedčl
vostl a zároveň odstránili niektoré nedostatky v sťlhre , ktoré sa vyskytli na
miestach výrazových zlomov.
V troc h NokturnAch C. Debuuyho (Oblaky, SIAvna.tl, Slr41ny), Impresionistickom zvukovom obra ze v eč e r ných nálad,
videných v jemnom kolorite, ustllplla
primárne sonorlstlcká kvalita diela (po.
tenclálne prltomná v objavnom spôsobe
Inštrume ntácie, č t v použitých harmonických postupoch) zretefnej šle kontťlrova .
nému č leneniu hudobného priebehu a
výsl edná podoba Interpre tovanej predlohy tým nadobudla prlllš konkrétne, miestami až maslvne obrysy (napr. v Slávnostiach). Chýbala mäkkosť a plavný pohyb sláč ikov v Oblakoch, rušivo pôsobil
tiež Intonačne rozkoUsaný žens ký zbor
v Sirénach.
Mimoriadne zaujlmavým drama turgickým poč inom v druhej časti koncertu
bolo uvede nie málo hrávaného Koncertu
pre organ a orchester g mol F. Pouleoca so sólistom Imrichom Ssab6om. Hudba tohto diela, založeného na koncertantnom principe, nevybočuje z Intencii
skladatefom sledovanej neoklaslclstlckej
orientácie ako svojou myšlienkovou náplňou , tak kompozičným spracovanlm.

Nad listami

jednoduchosťou
faktťlry,
lapldérnostou
myšlie nok oslobodených od akéhokofvek
bala stu, striedmosťou výrazu sa stáva
bllzkou práve dnešnému poslucháčovi.
Mimoriadne dobre sa tentoraz zmocnlll
svojeJ tllohy ako sólista, tak dirigent s
orchestrom.

Neoklaslclstlcká orientácia, podobne
ako u F. Poulenca, spolu s vplyvom Impresionizmu pre dstavujťl krajné póly hudobnej dikcie O. Reaplghlho, 1 keď na
orchestrálnej bravťlrnej virtuozite u2
vstupných tónov symfonickeJ básne Rlmske Unie zo známeho symfonického triptychu, uvedenej na záver koncertu, zretefne crut vplyv orchestrálneJ techniky
R. Stra ussa. Dirigentovi a orchestru sa
podarilo a ko Iskrivým, brilantným nástupom, tak artikulačným zvýraznenlm rytmu, p o d č larkujllcim taliansky národnt
kolorit, lyrlckým vyznenlm tre tej časti ,
čl triumfálnym záverom Inštrumentačne
posllneného orchestra vy stlhnťlt sugestlvnost tejto efektnej kompozlcle.
Na atmosfére ďal š ieho koncertu z uvedeného cyklu bolo crut starostliveJšiu organlza č nťl prlpravu spolu s lepšie zabezpečenou propagáciou, čo sa odrazilo v
mierne zvýšenej návš tevnosti. Za klad
možno pova ž ovať tiež vypracovanie populárne ladeného sprievodného textu k
jednotlivým skladbám.
Symfonlckt orchester Ca. rozhlasu tentoraz pod taktovkou zaslll21Jého umelca
dr. Otakara 'llrhllka sa uviedol Ceskoalovenskou predohrou A. OčenUa, pričom
dlrla!lnt pod č iarkol optimistické vyznenie
a j a s nťl Inštrumentáciu monumentálne
vystavanej kompozlcle.
V Koncerte pre aazofón a orch..Ea dur A. K. Glazunova, ktorý predstavuje ojedinelý prlspevok v deJinách hudobnej llteratťlry pre tento nástroj, sa
ako sólista predstavil z aslťl žllý umelec
Félix SlovAček. V melodicky mimoriadne bohatej jednočastovej skladbe podal
Slová če k technicky bravťlrny výkon, l
ked miestami, hlavne vo flguratlvno-brllantných ťl sekoch , strácal cit pre zretefné rytmické a metrické členenie celku,
čim utrpela popri sllhre sólistu a orchestra l celková stavba diela.
Za vrchol možno považovať uvedenie
Danteoqkej aymf6ole F. Llazta, valne
sJedujťlcej vo svoj ich dvoch častiach In.
ferno a Purgatorlo literárnu predlohu,
ktorťl autorovi poskytla Danteho Bo2ská
komédia. Dirigent sa svojou o niečo
triezve jšou a ra cionálnejšou koncepciou
vyhol preexponova nej výrazovosti a podporil výsledný zmlerňujllct tičlnok diela.
je potrebné vyzdvlhnllt výkon lensk6ho
zboru SFZ, ktorý jasným a jednotným
tlmbrom umocnil mystlckll a tmos féru záverečného Magnificat.
IVETA SESTRIENKOVA

čitatelov

Naia čltaterka Janka T. 11 Udavského,
okr. Humenné u na redekclu obrAtlla
a otAxkou: Aké poslanJe mA Európ.ka
aaoclActa hudobnfch festivalov (AEFM)
a aké miesto v nej aaujlmafd Bratialnské hudobné albno.tl7
O odpoved mne polladall doc. dr. Lad:l.alava Mokrého, CSc., rladltefa Slovenskej fllharm6nle a predsedu Festivalového vfboru BHS.
Európska a sociácia hudobných festlva.
lov patr! k najs taršlm medzinárodným
hudobným organizáciám. Napriek názvu,
ktorý odzrkadluje jej začiatky, je skutočne celosvetovou organizáciou, preto2e
združuje hudobné festivaly - orientované najmä na vážnu hudbu (mnohé, medzt nimi l BHS, však majťl na programe
aj folklór, džez a neraz aj mtmohudobné
umelecké prejavy - divadlo, film atd. )
na troch kontinentoch. Asociácia Je čle
nom Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO , kde má ako partnerov CIOFF združenie folklórnych festiva lov
a
FIDOF - federá ciu festiva lov populárnej hudby.

Asociácia má velmi prtsne kritériá pre
výber členov, z ka2dej krajiny mO!e prijat najviac tri festivaly, ktoré spli\aj\1
požiadavky na ťlroveň , spoločenský dosah a trva nie festiva lu. Pra2ská jar patri
k naJstaršlm členom Asociácie, Bratislavs ké hudobné slávnosti ako druhý
československý člen prlstllplll podstatne
neskOr. Oba festivaly sťl aktlvnyml člen
mt tohoto významného fóra koordinácie ,
výmeny Informácii, sta rostlivosti o spolo č né projekty, napr. na pomoc mladým
umelcom a sťlborom a tď . BHS v Intenciách Asociácie o. l. koordinuje projek ty stredoeurópskych festivalov Jesenných
- Bruoknerfest Linz, Steterlscher Herbst
Graz, Zene! hetek Budapest, Medzinárodný hudobný festival Brno, ako aj hudobné festivaly v Lipsku a v BerUne.
Cle nstvo v Asociácii má pre festivaly
aj vefký propagačný vtznam, preto!e
skladačky a programové zošity Asociácie sa v obrovských nákladoch dlstrtbuu.
jťl po celom svete. Tým sa napr. aj BHS
dostali do povedomia mllovnlkov hudby
na všetkých svetadieloch.
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SKLADATE[SKÉ POETIKY VSúčASNEJ SLOVENSKEJ HUDBE
Na sklonku uplynulého roku - v dňoch 11. a 12.
decembra 1986 - sa na pôde Umenovedného ústavu
Slovenskej akadémie vied konala muzlkologlcká konferencia a Interný seminár s názvom Skladatefské poetiky v stíčasnej slovenskej hudbe. Ako usporlada tel!a figurovali Uú SAV a Umenovedná spoločnosť pri SAV,
ktorá tým vlastne .,predbehla" svoje založenie, kedže
v súčasno sti iba čaká na svoj šta tút.
Pohnútkou, ktorá viedla ku zorganizovaniu podujatia,
bola potreba vedeckého fóra pre otázky súčasnej hudby a s tým nepriamo súvisiaci nedostatok publ!kácll
zaoberajúcich sa novou hudbou slovenskou l zahra nič 
nou. A azda to bol a j čas, ktorý pripomenul, že o tom ,
čo je dnes súčasné, sa bude onedlho hovori( ako o niečom i minulého storoč ia a môže so sta ť, že bez patrič
nej hlbky poznania. Neč udo teda, že už prt prvom avlze
sa téma stretla s velkým záujmom. Tento napokon spre.
vádzal oj oba konf erenčné dni. V Ich priebehu odzne lo
14 referá tov a niektoré priniesli tolko tnšptra t!vnych
momentov, že bolo treba operatlvne vytvoriť priestor
pre diskusiu (popri dvoch plánovaných na záver denných programov) . Počas oboch dni konferenciu viedol
doc. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc.
Zvolený námet podujatia stgnal!zoval značné možnosti
pre programové rozpli tie. Jeho základné vymedzenie predstavova lo r ozdelenie do dvoch blokov: prvý tvorili témy, ktorých "tenorom" bol vzťah európskych hudobných
t šir šieh kultúrnych tradlcll k slovenskej hudobnej kultl1re, druhý sa týkal dnešných skladatelských poetlk.
V úvodnom referáte predostrel Ladislav Burlas široký
obraz umeleckých, filozofických a spoločenskovedných
aktivit v Európe prvých dekád 20. s t oročia - obdobia,
•k toré novosťou, prekotnosťou a často až protlchodnostou diania stoji už oboma nohami v našom storoči
a ktoré našlo svoJ obraz v známych hudobných udalostiach roku 1911, ked nástup Bartóka, Kodálya, formujúcej sa Parlžskej šestky, vpád Stravinského a podobne pr edurčovali polychrónnosť vývoja hudby v 20.
sto roči. Duchovná klima , v ktorej kr yš talizovala slovenská hudba, sprostredkovala však ten niektoré z týchto
Impulzov, nad prltomnosťou Iných zostane otáznik. L.
,. Burlas pripomenul tiež nvyhnutnosť uvedomenia sl dvoch
rovin vo vývoj! hudby - samotnej umeleckej tvorby
a reflexie na ňu.
jednou z otázok, s ktorými sa musela vyrovnávať naša
tvorba - vlastne nielen naša a nielen tvorba, ale aj
jej teoretická reflexia - bola otázka národnosti v umenl. Historickým! a teoretickým! aspektmi tejto problematiky sa vo svojom prlspevku zaoberal Richard RybarH!. Poukázal na tri základné aspekty, ktoré je nutné
v zia ť do úvahy pr! jej skúmani a začleneni do šir šieho
kultúrno-his torického kontextu: hla diska hlstor!c!ty národnej hudby, ktorá je vždy odrazom konkrétnej spoločen s kej reality, v zťa h sp oločen sk ého ved omia k národnej
kultl1re v zmysle prvoradostl p e rcepčných pos tojov a ko
predpokladu rezonancie hudby ako národnej , a na pokon
problém fo lklór - národná hudba. Pohlad historika ho
viedol od !lustrácii z hudobnej minulosti k súčasnost!,
ba 1 k budúcnosti, samozre jme, nie k náčr tu budúceho

K stému

~ýročiu

národného štýlu, ale k formulácii problémov stojacich
pred hudobnou vedou v súvislosti s národným umenlm.
Motlv fo lklóru sa ozval ešte v ďa l šom referá te Oskar Elschek zameral svoju p ozorno sť na hudobnofolklórny žáner z hladiska autenticity folklóru a s kl adatel ského pr!stupu. Zvukovými ukážkamt z tvorby I.
Hrušovského, I. Zeljenku a T. Salvu, ako aj z pôvodných
výpovedi autorov, dokumentoval svoje východis kové tézy, že totiž súčasný skladateJský prlstup prejavuje !sté
žánrové zmeny [posun od predošlej prevahy tanečnost!
k lyr!ckým polohám), ktoré súvisia s prehlbovanlm záujmu s kladaterov o š truktúru a podstatu Judove j hudby
a s výsostným re špektovanlm jej 'autenticity, a tiež
s tým, že sa strácajú akékolvek kompoz!čn o- štý lové
zá bra ny a tvorcovia v maximálnej miere uplat ľ\ujú svoju Individuálnu kompoz ič nú a ktivitu. Z tohto aspektu
sa zrejme zotiera rozpor medz! umelou a Judovou hudbou.
Oalšl referent Egon Krák venoval svoj prlspevok expresionizmu - nie však ako umeleckému štýlu, č ! umeleckej metóde zobrazovania - a zvolil sl širši filozofický aspekt. Polem!zujúc s teoretikmi považujúclm!
expresionizmus tba za prechodné, od reality odtrhnuté
umenie, predložil náčrt expresionizmu a ko výraznej
myšlienkovej koncepcie, v ktorej sa spája moment sil ného osobného pre svedčenia , dyn amickosť ka tegorického gesta, spoloč e n s kej revolty ! moment ni ekedy až
zarážajúco presnej predvldavostl (napr. obrazy vojny
v nemeckej dráme pred rokom 1914) . Expresionizmus
ako ,.mohutné duchovné hnutie zo začiatku 20. st o ro čia"
prinieslo ,.špecific ký a trvalý vklad ku skuto čné mu po.
znanlu človeka a sveta".
O problematike Inovácie v slovenskej hudbe po roku
1945 hovoril Ľubom ir Chalupka. Inov ač n é procesy, pritemné v mnohých rovinách života spoločnosti , zasahujú
l základné sféry hudby vo vztahu sklada ter - Interpret - poslucháč. Prlnclp novostl možno chápať ako
,.os vývojového dynamizmu slovenskej hudby" a z tohto
aspektu nemá ona lineárny koncept ( prltomný vo vede) ,
ale jav! sa a ko dialektický proces inovačných tendencl!.
Aleatorlkou ako hudobným myslenlm a kompozičnou
technikou, jej typológiou a pos távenlm aleatorlky v s lovenskej hudbe sa zaoberal vo svojom referáte Ivan Hru.
lovskf. Ak sa v našej tvorbe tzv. velká alea torlka prakticky neujala (okrem výnimiek n!e kolk ých diel), tzv.
malá aleatorlka, ktorá vnikla do naše j hudby s ostatnýmt novým! tendenciami v 60-tych rokoch, sl našla pomerne vera prlvržencov a u niektorých s kladatefov sa
stala určujúcim prvkom Ich prejavu.
Naďa Hri!kov6 sl za tému svojho prlspevku vybrala
kategóriu krásna v slovenskej hudbe. Dokumentujúc dobovými textami sledovala vývoj názorov na kritériá hudobnej krásy v našej tvorbe približne od 40-tych rokov.
Prvý tematický blok uzavrela Alena Clerna referujúc
o poetike slovenskej elektroakustickej hudby. Prispela
tak prvým pokusom •k hlbšej sonde do tejto oblasti.
Azda najviac podnetov do diskusie vniesol vstup Romana Bergera nazvaný Kompozičný proces a dialektika.
Otvárajúc ho bl!zkou perspektlvou pravdepodobne - čo

do s tavu poznania - neveselého Silvestra 1999 vyšiel·
zo šokujúceho pluralizmu hudby 1 jej teoretického odrazu v 20. storoči. Tento sa jav! ako nezvládnutelný
na zá klade paradigmy klasickej vedy , schopne j char akterizovať umenie len a ko majúce nejakú formu, obsah,
nej akt1 harmóniu, v nejakom štýle . . . Nové bádanie podla neklasick ej paradigmy - by nemalo spočlvať
v kumulácii týchto fak tov, ale predovšetkým v zmene
aspektov, perspektlv, záujmov. Tak by malo ša ncu postihnú( umelecké dielo ako jednotu odrážajúcu vedomie
l nevedomle, spol oč nosť ako celok, kozmos 1 evolúciu,
a bolo by schopné p ostlhn6ť 1 podstatu kompoz!č n ého
procesu.
Základný pohlad na problematiku redukc!onallstlckých
tendencii a na kategóriu mtnlmal muste v súčas nej hud.
be podal Milan Adamčlak. Zmapovanlm koreňov a kontaktov mln lmalu (s filmom , výtvarným umenlm, ázijs kou
kultúrou, ale aj eur ópskou rene sa nčnou hudbou). charakteris tikou prejavu jednotlivých ., klasických" predstavtterov vytvoril plastický obraz tohto rozsiahleho a dnes
už uzavr etého prúdu.
Na jeho vstup sa napojil Petr Dord!ka. Vo svojom prlspevku, bohato zvukovo llustrovanom, hovoril o ďa l šom
vývoji mlnlmallstlckých trendov, ktoré sa v 70-tych a
80-tyc h rokoch dostali zväčša na hranice tzv. nonartlflclálnej hudby.
Záver patril menej rozsiahlym Pl'lspevkom Igora VaJdu [K symbolike S u c h oňo va) tvorby ), Miloslava Blahynku [Hudobné dielo A. Albrechta v európskom kontexte ) a Zuzany Martin6kovej (Racionálne momenty v
slovens kej hudbe ).
Tolko referáty. Patril by k nim aj obraz diskusii, lebo
tie Ich dotvárali, a le ten možno Iba zaž iť . Preto len
heslovite a bez poradia uv eď me, čo ho všetkého sa
dotkli: plurality hudobných pr!stupov a čl chaosu pri
pohlade na ,.-Izmy", čo prameni z programového úsilia
o permanentnú zmenu štýlu v 20. storoč i, alebo je plodom prll lš vy st up ňovaného individualizmu 19. s toročia
alebo jednoducho dôsledkom neznalosti a zanedbania
výskumu; potreby venov a ť sa okrem elektroakustiky a
aleatorlky aj ostatným kompozič ným technikám, lebo·
t radi č ný prls tup č len enia hudby podla žánrov nemOže
po st ihnúť podstatu vec!; tradič n é h o rozpadu teórie a
praxe; pochybnosti o šancách novej paradigmy; večného
problému hodnoty v umen! i boles tivej kritiky, ale af
potreby tolerancie a rešpektovania Iného názoru; jedno.
ty ra cionálneho o emocionálneho v umeni.
Ak konferencia mola hladat odpoved na to, čo znamená poetika v slovenskej hudbe, ukázalo sa, že popri
zodpovedaných otázkach sa otvori lo nepomerne vtac
tém a problémov čaka jú cic h na riešenie; a to je nepochybne znak zdravého uvažovania. Odozva podujatia zá.
rove ň pobáda k tomu, aby sa tento ,.kotol problémov"
nenecha l opllť vychl adnú ť nl eko lkoro č nou pauzou, ale
aby sa periodickým otváranlm podobného fóra vytvorlll
podmienky na Ich postupné, aj ked nikdy nie v yčer 
pávajúce, zodpovedanie.
ANNA ZILKOVA

úmrtia A. P. Borodina

Do reťaze významných výroč ( sa práve uprostred februára zaradilo aj sté
výročie
Gmrtla vynikajúceho ruského
sklada tela ALEXANDRA PORFIRIEVICA
BORODINA. Bol naj staršlm členom Moc·
nej htstky - povestnej skupiny pia tich
hudobnlkov, ktor! sa rozhodil tv oriť originálne ruské umenie národné obsahom
aj for mou. C!nnosť tejto skupiny spadá
do rokov 1862--87 a časove sa teda kryje s vyvrcholenlm novoromantlzmu v
t.vorbe Liszta a Wagnera, ako aj s pôso-

A. P. Borod&n
benlm Verdiho, Gounoda, Thomasa, čl
Smetanu. Ctenovla Mocnej htstky patrili
ešte ku generácii, ktor á sa mohla umenim zaoberať iba amatérsky , t. j. popr!
riadnom obči ans kom zames tnani. (jediný
M. A. Bala klrev sa m ohl profesionálne
venovať hudbe ako u č lt e J , organizátor,
virtuóz, dirigent a kritik) . Za takýchto
okolnosti Im neostávalo vera času na pestovanie Ich hudobných záJub. Tak možno
vy svetliť pomerne malý počet diel, aký
nám tito majs tr i zanechali. Napriklad
celý skladatel ský odkaz A. P. Borodlna,
ktorý bol povolanlm lekár a profesor
chémie, predstavuje jedna opera, dve do.
končené symfónie a jedna nedokončená
s ymfónia, symfonický obraz V s trednej
Azll, šes ť komorných skladieb, jedna
s uita, tr1 klavlrne s kladby, šes tnásť plesnt a jedno vokálne kvarteto. Teclnako

vša k kvalitou svojich skladieb a najmä
ich ideovým prlnosom sa Borodln zaradil
medz! popredných predstav!terov ruskej
národnej hudby.
Narodil sa 31. októbra 1833 v Petrohrade ako nemanželský syn kniežaťa
L. S. Gedeanova, ktorý zaistil finančné
prostriedky pre jeho výchovu aj vzdelanie. Záujmy chlapca sa s6stredll! na prirodné vedy a na hudbu. Po maturite
štud ova l na lekárs ko-chtrugtckej akadémii vo svojom rodisku a pod vplyvom
A. N. Serova sa začal hlbšie zaujlmaf
o národný kompoz ičný smer, nadväzujú.
cl na tvorbu M. I. Gllnku. Skladby, ktoré
v tomto čase vznikli (Trlo pre dvoje
hus i! a v iol ončelo na tému ruskej Judovej plesne a viacero romanci). svedčia
o úpornom hladanl jeho vlas tnej reči
a jej formovani na zá kla de štúdia plesňového folklóru. Po promócli odišiel na
tri r oky do cudziny, kde sa zt1častňova l
výskumných prác v univerzitných laboratóriách rôznych európskych miest
(Heidelberg, Pisa, Parlž a !. ). Na základe svojich vedeckých výs ledkov bol prijatý za člena Parlžskej chemickej spol oč nost!:
V Heidelbergu, kde pobudol
na jdlhšie, sa oboznámil s hudbou Chop!.
na, Schumanna, Lisz ta a Wagnera. Už
v tom č ase sl zvykol dodr žiav a ť prls ny
životný režim, ktorému zostal verný po
celý svoj život : od s korého rána až do
večera pracoval ako vedec a až potom
neskoro do noel sa ve'n ovai hudbe. Po
návrate do vlas ti sa sta l profesorom
chémie na lekársko-chirurgickej akadémii, kde predtým sám študoval, a čosko
r o sa zaradil medzi popredných ruských
vedcov. Prednášal a j na lesnlckej akadémii a ako jeden z prvých organizátorov vysokoškolských lekár skych kurzov
pre ženy sa zaslúžil o presadenie vysokoškolského štúdia žien. Rozhoduj6c! vý.
znam pr e jeho dalšlu umeleckú činno st
malo jeho zoznámenie sa s Balaklrevom.
Až dovtedy totiž pokladal svoju sklada ters kú č inn ost Iba za zálubu amatéra, no
Balaklrev ho presved č il , že rus ká !lier atúra potrebuje jeho ta lent, a ziska! ho
pre ciele, vytýčen é Mocnou htstkou.
Borodln tvoril pomaly, s prestávkami.
no dôkladne. V. V. Stasov vy stihol kvalitu jeho tvorby slovami : ,.Jeho diela takmer bez výnimky nesú pečat úpl ne j vyspelostt a velke j dokonalosti. Slabých
medzi nlm! niet." t:udové melódie vo
svojich dielach necitoval ale tvoril v Ich
duchu. Coskoro vynikla jeho sc h op n osť
vytvá rať monumentá lne hudobné obrazy
herolcko-eplckého charakteru. Skladbami
tohoto druhu sú jeh o dve d ok o nče n é

Borodinovu operu Knieža Igor uviedli po prvf raz v opere Slovenského nirodného
divadla v Bratislave rok,u 1952. Réžiu mal JuraJ Fiedler a. h., scénu navrhol Gustáv
016h a. h., choreografom bol Ivo Váňa - Psota a. h., dirigoval Ladisla v Holoubek.
Historickt dokument celkového záberu n a scénu približuje velkolepo navrhnutt
scénickt vtpravu.
Snlmka : archlv SND
symfónie, z ktorých najmä druhá, nesúca názov Bohatierska, sl zlskala uznanie
členov krl1žku, Borodln ju plsal s úča sne
so svojou jedinou oper ou Knieža Igor.
Obidve tieto Borodlnove naj lepš ie diela
nesl1 stopy !ntenzlvneho štúdia ruských
byl!n a ruskej histórie. Námet pre operu
naš iel skladater v starodávnej epickej
básni z konca 12. sto ročia Slovo o pluku
Igorovom, v ktorej neznámy autor rozpráva o ničivých nájazdoch kočovný c h
poloveckých kmeňo v na ruské územie a
o bezprlkladnom hrdins tve ruskej druž!.
ny , vedenej knieža ťom Igorom. Skla datel st sám naplsal scenár aj libreto. V
súvislosti s tým treba spomenúť , že sl
sám naplsa l aj vllč š!nu textov pre svoje
vynlkajl1ce, zvllč ša epické piesne, kt oré
by sme mohli pokl ada ť za ve!kolepé prl pravné š túdie pre jeho vrcholné diela.
keby s 6ča sne nepatrili k najlepšlm výtvorom ruskej vokálne j l!teratúry. V hu
dobnej koncepcii vokálnej tvorby sa však
Borodln so svojim! druhm! do určitej
miery rozchádzal : Ich požiadavka pl sať
prevažne v d ek lamačnom, recltatlvno-a rlós nom štý le nevyhovovala jeho umeleckému na turelu, ktorý Inklinova l k upred.
no stňo vantu ka ntil ény a vll čšlch uza vretých foriem. Borodln sa nechce l dostat
do rozporu s náh fa dml svojich druhov,
a pre to dvakrát pom ýšl al na to. že sn

práce na opere vzdá. Nestalo sa ta k tba
všestrannej podpore a pomoc! ostatných členov krúžku, ktor! h o napriek
jeho obavám chápali a cenili. No aj tak
trvala práca na tomto veJkom diele o·
semná s ť rokov t. j. až do skladatelovej smrt!. Borodln však medzitým zložti
aj dve sl áči k ové kva r tetá [A dur a D
dur ), ktoré patria k na jlepšlm dielam
ruskej komornej tvorby, ako aj kvarte·
tovll skladbu Serenata spagnu olu a už
spomenut ý symfonický obraz V s tredne j
Az!l. Vera času mu odčerpáva l a a j fun k.
cla dirigenta š tudentského zboru, s kto·
rým vystupoval na dobročinných koncer.
toch v prospech nemajetných študentiek
ženských lekárskych kurzov. Zomrel ne·
ča kane uprostred
práce 15. februá ra
1887 v 54. roku s vojho života. Operu
Knieža Igor dokwtčil N. Rtmsk!j-Korsa· •
kov sp ol oč ne s 22 - ročný m A. K. Giazunovom, ktorý spamäti zrekonš truoval celd
jeho predohru podla toho, ako ju bol
od skladatela počul. Uviedli ju až 23.
októbra 1890 v Marllnskom divadle v
Petroh1·ade. Odvtedy sa opera s tala stá·
tou sú časťou nielen ruského, ale a j ce·
!osvetového operného repertoáru. V bra.
tis lavskom SND sme sa s jej Inscenáciou
doteraz s tre tli tba dva razy - r . 1952.

v ďa k a

a r. 1962.
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